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 دمة:مق
حركيةّتطو رّّومع،ّالبحوثّالمعرفيةّالنصّاإلبداعيّالمعاصرّثورةّحقيقيةّفيّمجاؿّشكؿّ ّّ

فمنذّأو ؿّمحاولةّلدراسةّاألدبّ،ّالتيّتعالجوّالمناىجّواآللياتّاإلجرائيةّاإلبداعّاألدبيّتبمورت
وسّسنةّ جيتّوتّو،ّانبثقتّالد راساتّمفّبعدىـ،0400ّدراسةّعمميةّمفّطرؼّالشكبلنييفّالر 

فظيرتّ،ّابقةّلياالد راساتّالسّ ّغفمتوتدارؾّماّأّمحاولةّعفّطريؽّالنقدّوالمراجعة،ّنحوّالعممية
ّالتداوليةّكالبنيويةّثـّالسيميائياتّثـ،ّمناىجّلمقاربةّالنصّاألدبي التيّانفتحتّّ،التفكيكيةّثـ

ّالمخاصةّّو،ّواسعلمنصّاألدبيّبشكؿّّعمىّالمقارباتّالمعرفية الذ كاءّكعرفيةّمعّتطو رّالعمـو
ّاالصطناعي ،ّ ّاإلنسانية ّالعمـو ّمع ّالمواندماجيا ّفييا ّلمنصوصّاألدبيةبما ّ.قارباتّالمنيجية

ينقدّمجمؿّّوّ،عفّطريؽّالر مزّالقديمةلمعاصرّليعب رّعفّالثقافاتّالنصّاإلبداعيّاّنفتاحومعّا
ّوا ّولمجتمعاتّالمتفاعمةّمعالصراعاتّداخؿّمجتمعو ّبرؤيّنفرديّو، ّوميتمثطريؽّخاص ةّعفّة

ّالثقافيل ّالمّ،معالـ ّالن فسّّبخاصةّوّعرفيةّقيمةّبالغةّاألىميةأصبحتّلمعمـو تمؾّالمتعمقةّبعمـ
ّّّّ.المعرفي

عبلـّالرياضياتّبعمـّمفّأ،وارتبطّارتباطاّوثيقاrepresentationّّؿوقدّتبمورّمصطمحّالتمثّّ
ّالحديثة ّا، ّفي ّالكبير ّاإلسياـ ّلو ّكاف ّالذي ّالتداولية ّوىو:)لدراسات  Gottolobالمعاصرة

Frege)ّّالمرجع ّتحمؿّعنوافّالد اللة ّلو ّحيثّذكرّالتمثؿّفيّسياؽّمقالة وقدّوضحّفيياّ،
ذاتيةّالتمثؿّواختبلفوّّوّ،مرتبطةّبالحسالّة(الذىني)ةّالصورةّالداخميّخصائصّالتمثؿّمشيراّإلى

لمتمثؿّلكفّّفيّتحديدهّ(Jean Piaget)يمكفّإغفاؿّدراساتّّمفّشخصّإلىّآخرّ.ّكماّال
ّبالطفؿ ّىوّربطو ّعميو ّمايؤخذ ّوالواعيّ، ّالشخصّالراشد ّنحفّىو ّييمنا ّوما ّإدراجّ، ّتـ وقد

ةّتصورّالعالـّمصطمحّالتمثؿّفيّالد رسّالتداوليّالمعرفيّالحديثّلماّلوّمفّأىميةّفيّمعرف
ّالدرس،ّ(Sperber et Wilson)كافّاسياـّكؿّمفّّمفّطرؼّالمبدعيف،ّو ّجمياّفيّىذا

ّالتثاقؼانفتّو ّمعنى ّليحمؿ ّالثقافية ّالدراسات ّعمى ّالتمثؿ ّمصطمح ّح ّالدراساتّ، ّيدخؿ ومنو
سامي )توسعّعمىّيدّالباحثيفّفيّىذاّالمجاؿّفنجدّوّ،ّالثقافيةّليصبحّتحتّاسـّ"التمثؿّالثقافي"

ّشخصّفيّذىنوّيتمثموّماّأيخرى،ّيطرحّفكرةّالتمثؿّالمبنيةّعمىّالتأثرّبالثقافاتّاألّ(سميماف أحمد
ناّإلىّالبحثّتعمدّدراستّ،ّحيثىّالخاصّلمفردإذاّوضعناّىذاّعمىّالمستّو،ّعفّالثقافاتّاألخرى
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التمثبلتّالثقافيةّعمىّمستوىّالخطابّاألدبيّالمعاصرّالذيّيفتحّالنصّاألدبيّعمىّالمؤلؼّّعف
التمثبلتّّوىوّمحاولةّفيـّ"ّ،الذيّنحفّبصددّمعالجتو،ّعمىّاعتبارّالتمثؿّالثقافيّلممبدع،ّوالسياؽ
المترجمةّإلىّ"SAINT AUGUSTIN EN ALGÉRIEّTHAGASTEّروايةّّّةّفيالثقافي

ّالعربية ّّالمغة ّطرؼ ّأوغستّ(*)ثاغستّ،آمنة بمعمىمف ّالجزائرالقديس ّفي ّّيف ّكبيرلمروائي
ّأفّ ّحيثّ،لثقافتوّلممبدعّالمؤسسدّإلىّطبيعةّالتصورّاالستعاريّيستنفيماّ،ّّعمي صطفىم

فّيغيرّإلىّأويسعىّووجيةّنظر،ّيطرحياّصاحبياّويدافعّعنياّ،ّوراّلمعالـص"االستعارةّتقدـّت
سيرورتياّّفماّالثقافةّفيلثقافةّجديدة،ّّويؤسسّبذلؾ،ّونظرتيـّإلىّالعالـاآلخريف،ّّبياّتمثبلت

ّتمثبلتّلمعالـّمفّحولنا. ّّّّوتحوالتيا،ّإال 
ّتقدـّتظيرّأىميةّالتمثبلتّالثقافيةّّّ مندمجّفيّالتداوليةّالمعرفيةّكفرعّّ،وبخصوصّكؿّما

التيّتكشؼّعفّبنيةّالتمثؿّعمىّمستوىّ،ّاالستعارةّالتصوريةّوالتيّتندمجّمعّنظرية،ّمفّجية
ّاإلبداع ّالجماعية، ّبالذاكرة ّتعنى ّالتي ّالثقافية ّالدراسات ّمع ّمندمج ّوكفرع واليوياتّالثقافيةّ،
ّـمفاىيـّفكريةّموروثةّالثقافةّاألتتمظيرّالعناصرّالثقافيةّبكونياّكماّ،ّمفّجيةّأخرى...إلخّ

ّ.ّبعدّالحداثةّماّدبخؿّضمفّأمحؿّالد راسةّتدّكوفّالمدونة،ّومكتسبةّمفّالثقافاتّاألخرى
ّصغيرةبّوّّّ ّقرية ّإلى ّالحديثة ّالتكنولوجيا ّبواسطة لو ّوتحو  ّالعالـ ّرقعة ّات ساع ّمجمؿّ، تحوي

ّ،ّبيفّالمثقؼّوبيفّالجاىؿيّوالفقيربيفّالغن،ّّوالعالـّالمتقدـّوالعالـّوالمتخمؼالصراعاتّبيفّ
ّالخاضعةّبيفّالسمطةّالمييمنةّوالسمطةّ،بيفّالذيّيعيشّفيّالمدينةّوال ذيّيعيشّفيّالبادية

جعؿّالمبدعّيختفيّوراءّقناعّالتراثّّمماّ،عمىّالعالـّمنفتحاالعمؿّاإلبداعيّالمعاصرّّأضحى
ّوالتاريخ ّمجتمعو، ّفي ّالراىنة ّاالجتماعية ّاألوضاع ّلينقد ّّو، ّأف ّحاوؿ ّما ّالروائيّيكشفوىذا

ّمفّخبلؿّروايتوّ(ّكبير ـ عمي) ،ّ ّالقديسّأّوإلفيّمحاولة ّغستيفّمفّغياىبّالتاريخعادة
جوانبّوبطريقةّإبداعيةّراقيةّتمك فّمفّنقدّ،ّيمجتمعّالجزائّرالتراثّّوينيرّبوّحمقةّمفقودةّمف

أفّيكو فّاستعارةّمعرفيةّ،ّتعاريةّعفّطريؽّالمنافرةّاالسّحاوؿّإذّ،نوميديثقافيةّفيّالمجتمعّال
ّالواسعكبّر ّبمفيوميا ّالثقافة ّتتمثؿ ّالتداوليةى ّالمقاربة ّجعؿ ّما ّىذا ،ّّ ّىيّالعرفانية الثقافية

                               
 .ّسوؽّأىراسّبشرؽّالجزائرّاالسـّالقديـّلمدينةّ-*
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وائي،ّوذلؾّعفّطريؽّم عالجةّاألقرب؛ّلمحاولةّالقبضّعمىّالمعانيّالقريبةّمفّمقصديةّالر 
عفّّبغيةّالكشؼ،ّبنيةّالسرديةغؿّفيّالوسيتـّالتّو،ّفيّالروايةّالسابؽّذكرىاالتمثبلتّالثقافيةّ

ّة.ّالمعانيّالخفيةّوراءّاألقنعةّالتراثيةّالثقافي
الد راساتّيّخوضّغمارّالبحثّفيّفّنارغبتّإلىّدراستناّموضوعّنايعودّأو ؿّسببّالختياّرّّ

ّ ّالمعاصرةالثقافية ّشجعن، ّدراستّاوقد ّذلؾ ّلمتداوليةّنافي ّجانبيا، توجوّّوكذلؾّالمعرفيّفي
 .معرفيةلببلغةّالاّناّنحوّالدراساتّالتيّجاءتّبيااىتمام

ّالم غةّّّ تبدأّ-،ّعفّطريؽّسمسمةّتطو ريةّعالـعفّفكرّثقافيّمتمثؿّلمّيّنابعثقافّنتاجوبماّأف 
ؿّاكتسابّلمغةّ عبرّمراحؿّالتكو فّ،ّالمعارؼّالمتعمقةّبالعالـّالخارجيّتكويفّمجمؿإلىّمفّأو 

مفّىذاّّاكافّلئلبداعّاألدبيّالمعاصرّأيضاّجزءّ-لمختمفةالثقافيّلئلنسافّداخؿّالمجتمعاتّا
هّّروتصوّ ،ّيستطيعّأفّيكتبّالن صّاألدبيّخارجّإطارّتصو رهّالخاصّالمبدعّالّألفّ ّ؛ّالتمثؿ

ّالمجتمعا ّلمكتسبّداخؿ ّالذىنيّيـالذيّيس، ّتكوينو ّفي ّالمؤسساتّاالجتماعيةّ، عفّطريؽ
 ّ.اتّالدينيةّواالقتصاديةّوغيرىاالمؤسسّبدايةّمفّاألسرةّإلىّالمدرسةّإلى،ّالمختمفة

عفّطريؽّّالمغاربيّالمكتوبّبالمغةّالفرنسيةّالنصّاإلبداعيبدأّيتجمىّلمقارئّالعربيّّوقدّّّ
مقاربةّنستندّإلىّّأفّ ّعميناّلزاماّفيكوف،ّوىوّمايميزهّعفّغيرهّمفّالنصوصّاإلبداعية،ّالترجمة

بعدّّوبطريقةّإبداعيةّما،ّيطرحّقضاياّثقافيةّخفيةّ،إذاّكافّىذاّاألخيرّوبخاص ة،ّمعرفيةّثقافية
ّّّ.ّأبعادّإنسانيةمفّحتويةّيّاوم،ّحداثيةّمنبثقةّعفّالعالـ

ّالمعرفيةّمعّوّّ ّالد راسات ّالثقافيةّتطو ر ّالتداولية ّمجاؿ ّمقاربةّّ،في ّالضروري ّمف أصبح
عفّمعناىاّاألصميّبطريقةّإبداعيةّمنزاحةّ،ّبعادّالمتناصةّمعّالتراثّالثقافيالنصوصّذاتّاأل

ّ ّعف ّالر اىنةلمتعبير ّالمجتمع ّّ،قضايا ّالكشؼّعف ّأجؿ ّالمؤلؼّوالنصّوالمف ّقارئمقصدية
نتجتّعنياّأبعادّّ،باعتبارىاّاستعارةّكبرىّ"الثقافة"ّبياّالروائيّالكيفيةّالتيّتمثؿمعالجةّبّوذلؾ

ّ:ّتيةيّيمكفّصياغةّالتساؤالتّاآلوبالتال،ّأطرتّالخطابّالروائي
ّالروائيّالصراعّالتاريخيّالمستمبّ؟ّتمثؿّكيؼّكاف -
 عبلقتياّبالقديسّأوغستيفّ؟ماّّوّالمستمبّورةّالفضاءّالثقافيكيؼّتمثؿّالروائيّص -
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بيفّشخصياتّالروايةّأفّتعبرّعفّالمقاصدّالمضمرةّّاالستعاريّىؿّيمكفّلعمميةّالتمثيؿ -
 ؟فيّالروايةّ

ّاليوياتّاّكيؼّتمثؿّالروائيّمفّخبلؿّشخصياتوّ- بالقيـّالجديدةّّوماّعبلقتياّلثقافيةصورة
 التيّتروجّلياّالعولمةّ؟

ّّ.وخاتمةثبلثةّفصوؿ،ّّوّهّاألسئمةّفيّالروايةّأقمناّالبحثّعمىّمقدمةعفّىذلئلجابةّ
وخصصناهّلمبحثّ،ّ«واالنفتاحّعمىّاآلخربلبّثقافةّاالستّتمثؿّ»الفصؿّاألوؿّب:ّّاعنونّ ّّ

ّالقائـّتمثؿّعف ّالتاريخي ّكّالصراع ّاالستالذي ّسببو ّمنواف ّالثقافي ّبلب ّاستحضارّ؛ كذلؾ
واالنفتاحّعمىّّالمعرفيةحياتوّيفّالقديسّأوغستالذيّعاشّفيوّمظاىرّاالستيبلبّمفّالمكافّ

ّ.ثقافةّاآلخر
ّبأماّّّ كيفيةّفيوّّوضحنا،ّ«ؿّاالستعاريّلميويةّالثقافيةّيالتمثّ»:ّالفصؿّالثانيّالموسـو
ّ.وعاءّلمحكاياتّوالخرافاتّوّرحمةّخبلصّوذلؾّباعتبارّالد يفّ،االستعاريّلميوياتّالثقافيةّتمثؿ

خصصناهّلتأويؿّالمقاصدّالمضمرةّفيّفقدّّ،ّ«ويؿّمقاصدّالروايةّتأّ»أماّالفصؿّالثالث
بحثناّبخاتمةّتضمنتّّنيايةّختمناثـّ،ّلممعنىّالممكنةّّويبلتحيثّضمناهّمجمؿّالتأ،ّالروايةّ

ّّتفّالروايةّمحؿّالد رس.تنقيبناّفيّمأىـّالنتائجّالمتوصؿّإليياّمفّخبلؿّ
ّ ّالثقافيّكما ّوالنقد ّالسردي ّالمنيج ّآليات ّبعض ّمنيا: ّمنيجية ّمف ّتوليفة ّإلى استندنا

التيّتنوعتّبيفّالمراجعّاألجنبيةّالمترجمةّّ،عمىّمجموعةّمفّالمراجعوالتداولية؛ّلذلؾّاعتمدناّ
نذكرّمنياّعمىّسبيؿّالمثاؿّالّ،ّبلئمةالتيّأنارتّطريقناّلمقاربةّقدّتكوفّمّ،والمراجعّالعربية

:ّ ّالقاموسّالمّ»الحصر ّلمتداولية ّّوّ،آلف ريبور وجاؾ موشمروسوعي ّؿ ّالعقؿ ّجيرالدخبايا
ّّوىوتر ّومستقبموّ، ّالنفسّفمسفتوّوحاضره فيّأصوؿّّوّ،لمصطفى يوسؼككيافّاجتماعيّعمـ

ّ ّؿ ّالكبلـ ّعمـ ّوتجديد ّطو عبد الرحمفالحوار ّالتّو، ّاألدبيّمف ّإلىّاإلدراكيةالتواصؿ ّداولية
،ّوغيرىاّمفّالمراجعّالتيّتجمعّ«ّلسامي سميماف أحمدوالتمثؿّالثقافيّوتمقيّاألنواعّاألدبيةّ

ّبيفّالد راساتّالمعرفيةّوالثقافيةّالتيّساعدتناّعمىّالمقاربةّ.
ّقيةّفيّمجاؿّالتمثؿوقدّتشكمتّلناّجممةّمفّالصعوباتّنذكرّمفّبينياّقمةّالد راساتّالتطبيّّّّ

الذيّأخذاّ"ّّسامي سميماف أحمد"التمثؿّالثقافيّؿّالمرجعّالذيّذكرناهّآنفاّباستثناءّ،ّالثقافي
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ّالتمثؿّالثقافي لكفّبالرغـّمفّ،ّوىذاّماشكؿّلناّعقبةّفيّمجاؿّالتطبيؽّفيّالمدونة،ّعنوّمفيـو
ّ ّلجاد ّمقاربةّالروايةّمفّخبلؿّبحثنا ّحاولنا ّلجانبعمىّاتسميطّالضوءّالذيّحاوؿّذلؾّفإننا

فّأّوّأجرافّفمناّفإفّأصبنا،ّالمعرفيّوالثقافيّفيّنفسّالوقت ّخطأناّفمناّأجرّالبحثّوالتنقيبا 
ّإالّ  ّالبحث ّىذا ّفي ّالمبذوؿ ّجيدنا ّالمعنويّوما ّسندنا ّكانت ّالتي ّالمشرفة ّاألستاذة ّبمعينة

جوّبشكرناّكماّنتّوّ،فّنقدـّلياّخالصّالشكرّوالتقديروماّيسعناّإالّأّ،وقدوتناّفيّالبحثّوالجدّ 
ّ.لمجنةّالمناقشةّالموقرةّبالشكرّونتوجوّ،فيّتذليؿّصعوباتّىذاّالبحثّ،إلىّكؿّمفّساعدنا
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ل ال ول:  فص م عيةا رة امجلا فضاء واذلاك افة ام ثق ت   متثال

 التعريؼ بالروائي كبير مصطفى عمي :
ـ ّمغربيػة0402ّّمغربّسنةّبالّّولدّكبيرّمصطفىّعميّبتازةّّ ىػاجرّمػفّ،ّمػفّأبّجزائػريّوأ

مفّأجؿّاستكماؿّدراسػاتوّفػيّالفمسػفةّواآلدابّبالواليػاتّالمتحػدةّاألمريكيػة0425ّّالمغربّسنةّ
نجمترا،ّوصدرتّلوّمجموعةّمفّالرواياتّوالمسرحياتّوالمقاالت. ّوا 

(2552ّاءّصػػػػافية،)ّونشػػػرتّلػػػػوّدارّالنشػػػػرّالفرنسػػػػيةّغاليمػػػػارّعػػػدةّأعمػػػػاؿ،ّومػػػػفّبينيػػػػاّسػػػػمّ
(ّوصػػػػػػدرتّروايتػػػػػػوّاألخيػػػػػػرةّالمػػػػػػدعي2500ّمردوخػػػػػػيّ)(ّّو2554وفضػػػػػػائؿّغيػػػػػػرّأخبلقيػػػػػػة،ّ)

ّ.2554(.ّوقدّناؿّجائزةّكتابّالمغةّالفرنسيةّسنة2501ّالرائع)منشوراتّميركورّفرنساّسنةّ
تمتػػزجّّأعمػػػاؿّكبيػػػرّمصػػػطفىّعمػػػيّبمواضػػػيعّتتعمػػؽّبشخصػػػياتّسػػػاميةّمػػػفّتػػػاريخّالمغػػػربّّ

ّ.ياتّمترسخةّفيّالواقعّاليوميواالكبيرّوّّر
ّ،2551"ّورةّالزجػػػاجّ"ّو0444ّفػػػيّالجزائػػػرّ"ّّأوغسػػػتيفديسّقػػػ"ثاغسػػػتّالّوّأيضػػػامػػػفّمؤلفاتػػػّو
ّ.2552السماءّدوفّانعطاؼّ"ّغاليمارّو"

ّ(1).حدىّضواحيّباريسوىوّحالياّيدرسّاالنجميزيةّبإ

ّ
ّ
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 تمييد: 
ّوغستيفّفيّالجزائرّوىيّروايةّمترجمةّعفّأصؿّالروايةّ:روايةّثاغستّالقديسّأتحكيّّ

SAINT AUGUSTIN EN ALGÉRIE
1ّّTHAGASTEّ ،ّ ّرجوع ّالقديسقصة

إلىّّروماوىوّالتاريخّالفعميّلرجوعوّمفّّـ،833بعدّ،ّ،ّوقدّحد دّتاريخياالجزائرإلىّّأوغستيف
واياتّالتيّتبدوّمفّالرّ ّفيّبدايةّالرواية،ّليستقرّفيياّويعيفّاسقفاّعمىّرأسّكنيستياّىيبوف

اعتمدّفيياّالروائيّ،ّإلىّالحاضرّوالمستقبؿّياّتحمؿّأبعاداّترميغيرّأنّ ؛ّالمرجعيةّ)تاريخيةّ(ّ

،ّمضمناّإياىاّأحداثاّتاريخيةّوقعتّبالفعؿّوأحداثّقدّىمشياّردّالتخييميّاالسترجاعيعمىّالسّ 
وىماّالمؤلفافّالمذافّ،ّأوغستيفّوبعضّمضاميفّاالعترافاتّوكتابّمدينةّاهللّلمقديس،ّالتاريخ

ّالقديس ّلمجزائرّكتبيما ّرجوعو ّفيّفترة ّالتاريخ، ّالرومافّّوحيثّيمثؿّىذا ّبيف ّالقائـ الصراع
ّوالنوميدييف ّالروائي، ّإلىّفعمد ّالروائي ّخطابو ّالشخصياتّفي ّبيف ّحوار والقديسّّإقامة
متخذاّ،ّهّليـّاختياراّثقافياإذّكافّاختياّرّ،ثةّكبرىّفيّأغمبياجعمياّتبدوّمحادّمما،ّّأوغستيف

ّالقوميّ ّالصراع ّلتأجج ّمنعرجا ّالييودي ّالنوميدي ّواليامش ّالمسيحي ّالروماني ّالمركز ثقافة
ّبينيما ّوالد يني ّأوغستيف، ّالقديس ّسيرة ّبذلؾ ّوالّمستعرضا ّالتاريخ ّفي كمرجعّّ،يفدّ متوسما

ّالقدي ّفيّالجزائرّألكاديمييفوّاسّأوغستيفّفيّفترةّتألإلعادةّصياغةّجانبّمفّجوانبّحياة
ّ ّصوره ّثاغستوقد ّفي ّبيتو ّعف ّباحثا ّوطنو ّأرض ّيجوب ّوىو ّىيبوف، ّبمدينة ّّمرورا
يكمؼّبالد فاعّّثـ،ّباتريسيوسدهّمعّوال،ّلذكرياتّالجميمةّالتيّعاشياّفيّطفولتوّواستحضاره

مياّلكن وّيفشؿّفيّالد فاعّعنوّألفّميمتوّاألساسيةّالتيّعادّمفّأجّ؛عفّطفؿّسجنوّالروماف
بعدّذلؾّيطردّ،ّبمغةّبمدهّتدريسّتعاليـّالمسيحيةّتعميميةّتمثمتّوّينيةميمةّدإلىّالجزائرّكانتّ
ّعيّالذيّذكرهّبقيـّوعاداتّوتقاليدّوطنواالذيّمثؿّلوّالضميرّالجم،ّوالدهّمفّطرؼّصوت

ّمنو ّالمستمبة ّتجمت، ّخبلؿّوقد ّاالستيبلبّمف ّّ،الفضاءّثقافة ّّوّالروايةداخؿ توّصوّرتجسد
كشؼّعفّعبلقةّوثقافياّحيثّضمفّالتاريخّالنوميديّصراعاّسياسياّّ،قافيةّفيّذىفّالروائيالث

 الرومافّبالنوميدييفّالقائمةّعمىّالمقاومةّوالرفضّ.
                               

1-Kebir M Ammi,Thagaste Saint Augustin en Algerie, Gallimard, 1999.  

.                                                                       2553المترجمة من طرف آمنة بلعلى عن منشورات ألفا  -0
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مفّّبالفضاءّالزمكانيّالمتعمقة،ّعفّمجمؿّالتصوراتّالثقافية،ّسيتـّالتنقيبّفيّىذاّالفصؿّّ
عفّتاريخّنوميدياّفيّالقرفّّتيّعبرّفيياّالروائيوالّ،يفالقديس أوغستبلؿّالرجوعّإلىّحياةّخ

وكانتّىذهّالفترةّّوالخياؿ،ّلتاريخّالمنطقةّبصورةّمزجّفيياّبيفّالحقائؽّالفعميةالرابعّالميبلديّ
طرحّاإلشكاليةّنّّمماّجعمناّ،وبدايةّاالحتبلؿّالوندالي،ّومانيرّ نيايةّاالحتبلؿّالمحصورةّبيفّ

ّكيؼّّالتالية ّالتمث: ّالروائي ّلمؿ ّالثقافية ّالتاريخيصورة ّّ،صراع ّنوميديا ّمنطقة ّولمذا؟في ّ؟
ّ؟ّّمفّخبلؿّالمكافّاآلخرواالنفتاحّظاىرّاالستيبلبّمكيؼّتمثؿّّو

 :تمثؿ الصراع التاريخي -1
ّلمتص،ّفيّالروايةّالصراعّالتاريخيّيتجمىّّ ّوراتّالناتجةّعفّمتخيؿّمفترضباعتبارهّمصدرا

ّالشعوبّأوّمرتبط ّيطمؽّعميّبذاكرة الذاكرة المرضوضة التي تيدؼ إلى استعادة أخطاء »يا
ووضعيا محؿ مساءلة وتيدؼ إلى التخفيؼ مف آالـ الشعوب التي عانت مف ، التاريخ

1ّ«الماضي في الحاضر ّحيثّكشفتّالرّ ، ّمعاناة ّعفّمواطف ّالنوميديّفيّفترةّواية المجتمع
ومان جديدةّلتاريخّالمنطقةّّةممكنةّوقراء،ّمحاولةّإعطاءّمعانيّيّبطريقةّتخييميةاالستعمارّالر 

فيّشكؿّاستعاريّمدمجّمعّحقائؽّ،ّإذّتجمتّصورّالصراعّالتاريخيّبيفّالرومافّوالنوميدييف
ّكمعادؿّموضوعيّلمتاريخّالفعمي.ّتخييميّتفرضوّالروايةيخيةّلمتعبيرّعفّتاريخّتاّر
 :تمثؿ التاريخ المستمب-أّ

ّالروائيّلمتعبيرّعفّالتاريخّالمستمب ّاالستعمارّّالمجتمع النوميديمفّّيعمد فيّفترة
ّالروماني ّالذاكرة، فيّلوحةّتصوريةّاستعاريةّحيثّينطمؽّمفّعمؽّالطبيعةّالفيزيائيةّّفيرسـ

ّ ّفيقوؿ: ّإنسانية ّحقيقة ّعف ّبيا رجاؿ ىنا وسط ىذه الصخور الخرساء ينتظروف  »ليعبر
سر  ،روف أف تزؼ الساعةينتظ ،جالسيف في الظؿ، وحياة كاممة ترتسـ في أعماؽ تجاعيدىا

سر وتوقؼ لتستعيد أنفاسؾ وتشرب مف ماء النبع، لكف ال  ،وتوقؼ لمسح العرؽ عف جبينؾ
تنسى أف تحت ىذه األحجار الخرساء، شعب ينتظر المحظة التي يتخمص فييا مف ىذه 

                               
ولورانسّغروسبيرغّوميغافّموريس،ّمفاتيحّاصطبلحيةّجديدة،ّمعجـّمصطمحاتّالثقافةّوالمجتمع،ّّطونيّبنيتّّ-1ّ

ّّ.348،ّص.2010سعيدّالغانمي،ّالمنظمةّالعربيةّلمترجمة،ّبيروت،ّلبناف،ّتر:ّ
 



ؿ                             واالنفتاح عمى اآلخرتمثؿ ثقافة االستالب         الفصؿ األوَّ

10ّ

ّومرةّفيّاتجاهّأسفؿّفيوّيخفي.ّفيوّيجعؿّمفّالصخورّمرةّوعاءّلمرجاؿّ(1)«الكالب الحقيرة 
،ّفتكوفّالصخور/ّبذلؾّمجاالّذىنياّمصدراّموجياّنحوّخؿّالصخورّومرةّتحتيامرةّداّالرجاؿ

ّوىوّالرجاؿّمجاؿّآخرّىدؼ ّاالستعارة،حيثّتتشك، ّليذه ّالذىنية بتصويرّالصخورّّؿّالبنية
عمىّأنياّذلؾّالنوعّمفّالحجارةّالقاسيّالكبير،ّوقدّكافّالنوميديوفّيدفنوفّموتاىـّفيّصخورّ

فيّوصفوّدففّاألمواتّفيّببلدّّشارؿ أندري جوليافاّعمىّشكؿّقبور،ّىذاّماّقالوّينحتوني
ّ ّفيقوؿ:   ترؾ األفارقة الكيوؼ الطبيعية المستعممة في عصور ما قبؿ التاريخ »البربر،

ّ(2)«مدخميا عمودي شبيية بالمساكف وتسمي الحوانيت ، وحفروا في الصخور قبورا مربعة
ّالسياؽ ّمفّفيظيرّمفّخبلؿّىذا ّالتمثيؿّاالستعاريّنابعة ّالتيّبنيّبيا ّالذىنية ّأفّالصورة

 تصو رّالثقافةّالنوميديةّالقديمة.ّ
ّالوظيفةّّ ّإلى ّأحالنا ّالذي ّالتاريخي ّالسياؽ ّخبلؿ ّمف ّالمجتمعّ، ّفي ّالصخور ّتؤدييا التي

ّالمنطقة ّفي ّروما ّلسياسة ّالمقاوميف ّىؤالء ّعمى ّتحيؿ ّأنيا ّلنا ّتبي ف ّالقديـ، ّالنوميدي يثّح،
؛ّلكفّتغيرّوظيفةّالصخورّوالصبلبةّالتيّتتميزّبياّالصخورّومةّإلىّمركزّالقوةاتحيمناّالمق
أفّّرةّيفترضّعمىّالرجاؿّكمجاؿّىدؼّفيّىذهّاالستعا، اتجاهوعاءّإلىّكونياّّمفّكونيا،

ّّايكونّو ّالبربر ّببلد ّالنسكاف ّتتماىوميدييفأو ّالصخور ّيجعؿ ّحيث ّألفّّى، ّاإلنساف؛ مع
ّفيّ ّالثانيّىيّصخورّخرساءالصخور ّالمصدر ّمجاليا ّيحمؿّىذهّالنوميدّفالمجتمع، يّقد
ومافّ؛ّلكن وّينتظرّالتاريخّالمناسبّلكيّيقؼّالصفةّأيضا ،ّحيفّيظؿّصامتاّدوفّمقاومةّالر 

ومافضدّماّيطمؽّعميوّالروائيّبػّ"كبلبّحقيرةّ عفّطبيعةّىذهّّوىناّيمكفّالتساؤؿ،ّ"ّوىـّالر 
فبمجردّّكبلبّفيّالمنظومةّالفكريةّالعربيةّميماّكانتّإيجابيةّفيّالمجتمعفالّالكبلبّالحقيرةّ؟

ّ:المنظورّالشعبيّفنجدّعامةّالناسّوضيعةّمفّوّاقترانياّباالنسافّتتحوؿّلتصبحّحقيرة

                               
صّّ،2008،ّالجزائر،1ّمنشوراتّألفا،ّطكبيرّـّعمي،ّثاغستّالقديسّأوغسطيفّفيّالجزائر،ّتر:ّآمنةّبمعمى،ّّ-1ّ

158. 
ّتر:ّمحّ-2ّ ّاألقصى، ّالمغرب، ّتونسّالجزائر، ّالشمالية، ّتاريخّأفريقيا ّوالبشيرّبفّشارؿّأندريّجولياف، مدّمزالي،

 .68،ّّص2011ّ،ّص3ّسبلمة،ّمؤسسةّتاوالتّالثقافية،ّطّ
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ذا وصفوا الرجؿ بأن و كمب كاف ذلؾ» كالشتـ بممارسة ، يضربوف بيا المثؿ لمخسة والدناءة، وا 
يأتيّىذاّالوصؼّلمكمبّفيّالثقافةّالشعبيةّليؤكدّفّ،(1)«بخمؽ معيب رذيمة مف الرذائؿ وتخمقو 

وماف"باعتبارهالصفةّالحقيرةّ التيّتمثؿّمجاؿّّة،مجاؿّىدؼّلمكبلبّالحقيّرّالتيّيتصؼّبياّ"الر 
ّ ّاستذكارّلالمصدر، ّبعممية ّقومو،حيثّيقـو ّالرومافّمفّمجازرّضد ّفعمو ّذىنياّّما فيربطيا

ّبالكبلبّ ّّ،ومدركةّمفّطرؼّالعقؿّمفّمعانيّمخزنةّفيّالذاكرةّوماّتحممووثقافيا الذيّيقـو
ّالشحناتّ ّإلى ّالمعموماتّاستنادا ّوانتقاء ّباستصفاء ّتقـو ّعصبية ّمعالجة ّإلى بعممياتّتستند

إذّأفّجميعّ،ّفتخرجّالمغةّوتتجمىّانطبلقاّمنياّ،العاطفيةّوالثقافيةّالمكتسبةّمفّطرؼّالمجتمع
ّ بما في ذلؾ أعمى الوظائؼ  ،ف طرؼ عمماء دراسة العقؿوىذا مثبت م »أساليبّتصرفنا

المنطقية وردود األفعاؿ العاطفية، تستند إلى عمميات معالجة عصبية محددة تتـ في عقولنا 
وحتى اإلحساس  تذكرة والتخطيط واتخاذ القرارات،وأف العمميات شديدة التعقيد مثؿ: اإلدراؾ وال
ترجع إلى  يات معقدة ومتداخمة بدرجة ىائمة،ممالحدسي والتقييـ عمى الرغـ مف كونيا ع

ّ.(2)« عمى الوعيوينطبؽ ىذا األمر ، أساس مادي
ّالصخور،ّواإلنسافّوالحيوافّّ ّاستحضرّصورة ّماّعبرّعنوّوعيّالروائيّعندما اّكوني،ّىذا

وايةّأفّتقدـّلناّصورة،ّفمركباتّماديةّفيّالعالـّالمرئي ةّبيفّالمادةّالحيّ ّ،ُّمزجّفيياحاولتّالر 
ّالجام ّّمنطقة،لبناءّتصورّواعّلتاريخّالّ،دةوالمادة ّفيّالماضيالتاريخ النوميدي" "ّ ّأن وّكم، ا

،ّفيوّبذلؾّ(فيّعباراتّ)حياةّكاممة/ّترتسـّفيّأعماؽّتجاعيدىايتصورّالزمفّبوصفوّحياة،ّ
يدّفيّوعاءّالتجاعّاموضوعّة(ّشيئالكن وّيجعؿّمفّ)ّالزمف/ّالحياّةيبنيّنفسّالتصوراتّالمادي

ّالشيخوخة ّعف ّتعبر ّفيي ّمصدر ّذىنيا ّمجاال ّبوصفيا ّنفسّالتصورّ،فالتجاعيد الذيّّوىو
ّأيضاّرؤيةّمادية.ّالت اريخ(ّوّزمفالوضعوّلمعالـّالقابؿّلمزواؿ،ّفيوّيرىّ)

ّ»:قريب نيبريديوسيقوؿّعمىّلسافّفّ،التاريخّالمستمبّلمنطقةّنوميدياّعرضيواصؿّالروائيّّ
وفي كؿ  المر ات ي أمر  دائما أمامو وعمى حجارتو يا أوغستيف ؟ إن   عر فت عمى ىذا المبنىىؿ ت

                               
 .783،ّص2011ّ،ّالرياض،ّدّط،2ّمحمدّبفّناصرّالعبودي،ّمعجـّالحيوافّعندّالعامة،ّمكتبةّالممؾّفيدّالوطنية،ّجّ-1ّ
،ّص2010ّنصاري،ّالجيزة،،ّتر:ّعبدّاهللّحسافّاألّ،1جيرّالدىوتر:ّخباياّالعقؿ،ّنيضةّمصرّلمطباعةّوالنشر،ّطّ-2ّ

114. 
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أبنائي في يـو مف  ،....ياصوت فالفيوس في صمت الحجارة يقوؿاتوقؼ لكي أستمع إلى 
وعندما تغوص المدينة في نـو عميؽ ...سيعـ الظالـ األياـ سيأتي رجاؿ في منتصؼ الميؿ 

، بعيدا عف فالفيوس الرجؿ العجوزموف ليأخذوا ، وسيأتي رجاؿ ممثفةالطرقات فتصبح مخي
أنيـ كانوا يمقتوف  ،وسوؼ لف يكوف أي إنساف يحكي لكـ عف أجدادكـ، ىذه المدينة

ّتحوالنفيـّمفّخبلؿّىذهّالمقولة1ّّ«.....وأنيـ أذاقوا سيبياف األفريقي سوء العذاب ،ساليستر
ّالمستمب ّلمتاريخ ّالقيمية ّالبنية ّاّ،في ّالجانب ّمثؿ ّالقديـالذي ّنوميديا ّتاريخ ّمف ،ّلميمؿ
تمثمتّفيّتمؾّالفترةّالتيّشيدتّصراعاتّ،ّالقديس أوغستيفوخصوصاّالفترةّالتيّعاشّفيياّ
ومنوّيظيرّالجانبّالقيميّ،ّوأذنابوّمفّسكافّالمنطقة،ّتعمرعاطفتيّالكرهّوالبغضّتجاهّالمس

ّيعرؼّعنوّشيءّمفّالتاريخّباعتباره ّحدثّتاريخّميمشّالّأحد ّفما ّيعتبرّ، فيّتمؾّالحقبة
ّ.حمقةّمفقودةّمفّتاريخّالمنطقةّ

،ّنابعةّحكاياتّوعاءّيحويبأن وّّ،ذىنيا،ّحيثّصو رهّلروائيّالتاريخّبالصراعّالس ياسيربطّاّّ
ّالممكية ّأجؿ ّمف ّبالصراع ّلمناسّفيربطيا ّالعامة ّالثقافة ّالقديـّمف ّمنذ ،ّ لقد كاف  »فيقوؿ:

وكاف باإلمكاف المكوث ساعات لالستماع إلى  ،ا ىائال مف الحكاياتميموف يحفظ عددً 
الخوارؽ التي تنساب بيف شفتيو... وىو يدرؾ أيضا ومنذ أف وجد العالـ والناس يتقاتموف مف 

وكاف يقوؿ إف إخوانو قد عانوا مرارة ذلؾ الصراع في  ،أجؿ االستيالء عمى أمالؾ بعضيـ
،ّكشؼّىذاّالقوؿّمفّنوعّ(2)« مافغابر األزمة، لذلؾ آؿ عمى نفسو أف يقطع الصالة بالرو 

ّأنواع ّالتاريخّمف ّصياغة ،ّ ّالذىني، ّالتاريخومحتواىا ّمف ّاألكبر ّالجزء ّيشكؿ وىوّّالذي
نعتقد بداىة أف أخبار الماضي تفرغ إما في شكؿ ّ»ن وّحيثّإ،ّالحكاياتّالشعبيةّأوّالخرافات

ما في شكؿ قوؿ مثبت بوثيقةخرا مف معموماتنا حوؿ  ، الواقع أف قسما ضئيال جد افة، وا 
الماضي خاضع إلى التوثيؽ، أما القسـ ألكبر فيو دائما وباستمرار مفرغ في تصور عاـ 

ّ(3)«وعامي يمثؿ جانبا مف ثقافتنا الوطنية  ،ّ ّاألكبرأما حسبّىذاّّ-مفّالتاريخّفيوّالقسـ

                               
 .62ّ،63صّّالرواية،ّص،ّ-1ّ
 .147الرواية،ّصّّ-2ّ
ّالتاريخ،ّالمركزّالثقافيّالعربّ-3ّ  .23،ّص2005ّ،ّبيروت،ّالدارّالبيضاء،4ّطي،ّعبدّاهللّالعروي،ّمفيـو
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ّقدّعرضّتصورهّمفّخبلؿّاستحضارهّفميموف،ّتصوري،ّمكتسبّمفّالثقافةّالمحميةّ-الرأيّ
ّالشعبية ّلمحكايات ّفعؿ، ّكرد ة ّجاء ّقد ّوىذا ّعف، ّّناتجة ّلبلستعمارّالممارسات ّشرعية غير

ّالجزائرإلىّّأوغستيفّالقديس(ّالذيّيمثؿّعودة833ّفيّتمؾّالفترةّ؛ّأيّماّبعدّ)،ّالروماني
ّمفّالحوادثّالحسيةّفالفكرّالبشريّبوصفوّوعاءّيحفظّالحك، التي تأتي إلى ّ»اياتّانطبلقا

ّمكانو استحضارىا فيما بعد عف طريؽ تجارب داخمية تتمثؿ في الصورة الذىنيةفكره، وبإ
فكرةّالتاريخّّ،فتنكشؼّبذلؾ،ّالحكاياتّالشعبيةّ،ّىذهّاألخيرّالتيّتمتّترجمتياّعفّطريؽ(1)«

ّاألفراد ّالمخزفّفيّذاكرة ّعمىّشكؿّتصورات، ّفيّأذىانيـ ّيكوفّمبنيا ّما ّوالذيّغالبا وىذهّ،
موضوعةّفيّوعاءّالفكر،ّثـّتنسابّ،ّصورةّخرافيةّعفّوقائعّتاريخيةّالتصوراتّمشكمةّفي

استعارة الوعاء "ىذاّماّعبرّعنوّالروائيّمفّخبلؿّ،ّعفّطريؽّسردىاّبوصفياّروايةّشفوية
فيّعباراتّمفّقبيؿّ:ّ)ّيحفظّعددّعائبلّمفّالحكايات/ّالخوارؽّالتيّتنسابّبيفّّ"والمجرى

ّ(تشف ّيو ّالروائي ّيحدد ّذلؾ ّوبعد ،ّ ّبحقيقة ّالوعي ّأجؿّّالصراعلحظة ّمف ّالبشر ّبيف القائـ
وكيؼ عثت في األرض ، نيةامف أف الروائي كتب عف آلة الدمار الروم عمى الرغـ»وّكية،المم

يرسـ صراعا  تالي فيووبال، يتحد ث عف مقاومة النوميدييف، و في الوقت نفسو أن  إال  ، فسادا
 .2« لممقاومة ميما طاؿ الزمفوينتصر ، وبيف إرادتيف مستعمر ومستعمربيف 

ىذاّّالفصؿّ،مفادىاّنتيجةّالقطيعةّالتيّتحيمناّإلىّجةّىذاّالصراعّالس ياسيفتكوفّنتيّ
فقطعّالصمةّّ،يؼّوالقتؿقدّتحيمناّإلىّالسّ ّواألداة،ّاألخيرّقدّالّيكوفّإال ّعفّطريؽّأداةّحادة
ّالشيء ّعف ّاالنفصاؿ ّبالضرورة ّيعني ّال ّواالبتعاد، ّبسيولة ّىكذا ّطريؽّ، ّعف ّيكوف ن ما وا 

ّوىذهّالصورة،ّىنيةّالتيّمثؿّلياّبالصراعوبالتاليّفالقطعّلوّصورتوّالذ،ّ"الحرب"ّمعّالروماف
ّاألولى ّالماديّبالد رجة ّالخارجي ّالعالـ ّعف ّناتجة ّإالّمفّخبل، ّنفكر ّفيّفنحفّال ّنراه ّما ؿ

ّخبللوّ.مفّّإالّ ّوالّنبنيّتمثمناّالمحسوس،ّعالمنا

                               
ّلدىّالحّ-1ّ ّفيّالتعريؼّعمىّالكمماتّالمكتوبة ّالبصرية ّالذىنية ّأثرّالصورة ّعوايجة، ّماجستيرّحميد ّرسالة بس،

 .25،ّص2008ّ-2007جامعةّالجزائر،ّ
ّوالسينماآ-2ّ ّالجزائرية ّبمعمىّوآخروفّ،الرواية ّبيفّالتخييؿّوالتأويؿ،ّمنة ّالجزائرية ّدارّاألمؿّّالتخييؿّفيّالرواية ،

 .123،ّص2015ّالجزائر،ّ–لمطباعةّوالنشر،ّتزيّوزوّ
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 :  الثقافية لممكافتمثؿ الصورة  -2
ّّ ّالتمظيرت ّصورة ّفي ّلممكاف ّخبلؿّالروايةالثقافية ّالروائيّمف ّالمكافّّإقامة صورة

ىوّ"ثاغست"ّوّيفّفيّالجزائر""ثاغستّالقديسّأوغستفيّصيغةّالعنوافّالتيّتبمورتّّ،الثقافية
ّلمدينةاإل ّالقديـ ّخبلؿسوؽ أىراس"ّسـ ّفمف ، ّاليـو "ّّ ّالعنواف  Thagaste Saint"عتبة

Augustin en Algerie"ّ ّّتنبلحظّأن ّمبنيّعمىّافتراضّيا ّفيّالقوؿ: حمؿّمعنىّمتضمنا
المعطيات واالفتراضات المعترؼ بيا ومتفؽ عمييا، وتشكؿ  »مجموعةّمفّيبنيّمسبؽ،ّالذيّ

ّف(1)« ىذه االفتراضات الخمفية التواصمية لتحقيؽ النجاح في عممية التواصؿ ّالروائيّ. قوؿ
سـّالثقافيّاإلّثاغستوىوّّ،يتقضيّوجودّىذاّالمكافّيف في الجزائرغستثاغست" القديس أو "

والذيّتبدأّّيفّوالجزائر،اّأفّتكوفّلوّعبلقةّبالقديسّأوغستويقتضيّأيض،ّسوؽ أىراسلمدينةّ
ّعودتّالرواية ّمف ّإلييا ّروماو ّفي ّحياتو ّمف ّشطرا ّقضى ّفثبعدما ّمدفّ، ّمف ّمدينة اغست
إلىّفقدّأفادناّالروائيّبجممةّخبريةّمستندةّ،ّومسقطّرأسوّيفوىيّموطفّالقديسّأوغستّ،الجزائر

ن   ف  إ»حيثّمعرفةّمسبقةّ ما يستند إلى كثرة متكاثرة مف المعارؼ الكالـ ال يبتدئ مف عدـ، وا 
التي يستحضرىا الكاتب عند إفادة المتكمـ لو بخبر مف اإلخبار لوالىا ال نقطع ، السابقة

ّكممةّوبالّ،(2)« التواصؿ والتفاىـ بينيـ ّكتب ّالروائي ّأف ّنجد ّاألصمي ّالنص ّإلى رجوع
"Thagaste"ّّكبير ّبخط ّالفرنسية ّبخطّ،بالمغة ّالعنواف ّبقية ّتأتي ّكممةّثـ ّتحت "ّّعادي
"Thagasteّ"أوغستيفالقديس وبيفّّثاغست ،ّىذاّماّيجعمناّنتساءؿّلماذاّباعدّالكاتبّبيف 

ىذاّالتساؤؿّتبقىّّ؟ثاغستقطّرأسوّومس،ّأوغستيفلقديسّفيؿّىناؾّاغترابّبيفّاّ،في الجزائر
تعد العتبات  »يطةّبالنصّتنبئّعفّفعؿّقرائي،ّإذّعتبةّمحالعنوافّإالّ ّفما،ّإجابتوّفيّالمتف

المحيطة بالنص أوؿ لقاء مادي ومحسوس بيف الكاتب والقارئ الذي تراىف استراتيجية 
ة تتعامؿ إيجابيا مع ىذه المذيف يشفاف عف أفعاؿ قرائي، سو وحدسو اإلبداعييفعمى ح، الكتابة
فكؿ عتبة ، تنظيراتو  وتأويالت وذلؾ مف خالؿ ما تقترحو تمؾ القراءات مف اجتيادات العتبات

                               
 .30،ّص2005ّ،ّبيروت،1ّدارّالطميعة،ّطمسعودّصحراوي،ّالتداوليةّعندّالعمماءّالعرب،ّّ-1ّ
،ّص2000ّطوّعبدّالرحمف،ّفيّأصوؿّالحوارّوتجديدّعمـّالكبلـ،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّالمغرب،ّبيروت،ّلبناف،ّّ-2ّ
53. 
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( والمتمقي ريفترض أف تخمؽ وضعية تواصمية معينة ما بيف كؿ مف البث )الكاتب، الناش
تفترض أف يدور التي  thèmeأي التيمة  : المرسؿ إليو، الناظر عبر الرسالة المراد توصيميا

ّّ.ّالقديس أوغستيف،ّوالتيمةّىناّىيّمسقطّرأسّ(1)« حوليا موضوع العتبة
ّخمفيّفالروائيّ ّإلى ّلمعنواف ّفيّصياغتو ّتاستند ّمعرفية ّمرجعيةبّرتبطةة ّأطر جعمتوّ،

ّالقالبّالفكري ّلوّمفّأىمية،ّيكوفّىذا ّالشاكمةّلما ّاالسـّّرغـّغيابّ؛ّويبمورهّعمىّىذه ىذا
وائيّناتجةّعفّفيموّلمواقعّدّيكوفّىذاّاالستحضارّمفّقبؿّالّروق،ّليطنوّاألّو"ثاغست"ّمفّمّو

الكيفية التي ينظـ بيا الفرد فيمو لمواقع والحقيقة التي »يعنيّّفيّمعناهّالعاـّذلؾّأفّالتمثؿ؛ّ
إعادة  ولكف ىذا التنظيـ الذاتي أوآخر ىو تنظيـ فردي لحقيقة جماعية ؛ يعكسيا، وبتعبير 

ن  بناء الذىني تيا مف إلى أطر مرجعية تستمد قو  ما يستند ة الحقيقية جماعية ال يتـ اعتباطا، وا 
د موز التي يستند إلييا الفر الر   حضورىا الفاعؿ ضمف مجاالت عديدة في المجتمع: بمعنى أف  

عف حدث غائب يستحضره العقؿ حاليا، ىي في أو ، ىي تشكيؿ صورة ذىنية عف موضوع
تاريخيا ثقافيا واجتماعيا، والتمثالت بيذا تكوف عبارة عف مواقؼ واقع األمر رموز محددة 

كرد مباشر اتجاه ، وتحدد عددا مف االستجابات التي يتبيف أف يصدرىا الفرد، توجو السموؾ
ّالثقافيّالذيّيعنيّ(2)« مثير داخمي أو خارجي ّالتمثؿ ّمف ّالقوؿّجانبّميـ ّمفّىذا ّيفيـ ،

وىوّالذيّينطبؽّعمىّالواقعّالتاريخيّ،ّةّفيـّواقعوّالمعاشالطريقةّالتيّيرتبّبياّالفردّعممي
ّإلىّالبعدّّسوؽ أىراسوىيّّ"ثاغست"لمدينةّّويحيمناّاستحضارهطقةّنوميدياّالقديمة،ّلمن اليـو

متمسؾّشعبياّبعاداتيـّيةّدّالروماني،ّأمازيغريّوالثقافيّليذهّالمدينةّالتيّكانتّفيّالعياالحض
ّفقدّّزوتقال ّاليـو ولـّيبؽّفيياّّ،المعالـّالحضارية،ّوالثقافيةّوالتاريخيةّالتّمنياّأغمبيدىـ،ّأما

وّرمزّلمثقافةّوالفكرّفيوّالّيكادّيذكرّسوىّأنّ ،ّأوغستيف،ّأماّفيماّيخصّالقديسّسوىّالرفاة
ّوماّتركوّمفّموروثّفكريّ،مفّمؤلفاتواّمدىّاستفادةّمثقفيّبمدهّأمّ ّ،فيّمدينوّىيبوفوالتعميـّ

                               
صّّ،،ّص2009البلذقية،ّّ-،ّسورية1عبدّالممؾّأشيبوف،ّعتباتّالكتابةّفيّالروايةّالعربية،ّدارّالحوار،ّطّ-1ّ

47،48. 
مقاؿ1532ّ،26/04/2006ّّدفّعددّمرفيؽّرشيد:ّتمثؿّالمغتربيفّالبمدّاإلقامةّوعبلقتوّباالندماجّالحوارّالمتّ-2ّ

ّمستؿّمفّالموقع:
- www.alhewar.org/debat/show.art.asp?aid=63185  

http://www.alhewar.org/debat/show.art.asp?aid=63185
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ّيذك ّيكاد ّال ّرفيو ،ّ ّبحقيقة ّتبنى ّقد ّالعنواف ّأفّ فعبارة الفيمسوؼّّأوغستيفالقديس ّمفادىا
ّبمدهّوالمثقؼّالجزائري ّلثقافة ّمنتـ ّّ،غير ّالتيميشمما ّإلى ّمفّ،يحيؿ ّّوحالة ّالمساىمةعدـ

أخرىّتبقىّاإلجابةّعنياّّيّ فّمعانوقدّيخفيّالعنواّ،فيّإنتاجّأفكارّمجتمعوّريةحضاالثقافيةّوال
ّ.فيّالمتف

 : ر االستالبمظاى-أ
لروائيّمطمعّاّضمنيابعدّالعنوافّتأتيّعتبةّتنبئّعفّحالةّاستبلبّالقديسّأوغستيفّ

ّروايتو وقد أصبحت كما أراني موطنا مف ّ»فيقوؿ:ّس،لمقديّقوؿّمفّنصّاالعترافاتوىيّ،
ّالقوؿّ(1)«فقر أيّمفّّ؛المتحولةّإلىّوطفّفقيرّأوغستيفالقديس حالةّ،ّنفيـّمفّخبلؿّىذا

ّالغ ّحالة ّربو ّفالقديسّيعترؼّإلى ّوالحاجة؛ ّالعوز ّحالة ّإلى ّوالرفاىية ّالحالةّبنى ّمف تحولو
خّإلىّحالةّالزىد،ّكماّقدّتحيمناّالمقولةّإلىّتحوؿّذالماديةّإلىّالحالةّالروحانيةّومفّحالةّالب

رجوعّبالف،ّتدىورّوانحطاطحالةّوطفّبأكمموّمفّحالةّاالزدىارّالحضاريّوالثقافيّإلىّحالةّ
ينحدرّمفّبيتّشريؼّذيّمكانةّنجدّأن وّّأوغستيفالقديس فيوّّسياؽّالثقافيّالذيّنماإلىّال
ّأفّ ّعالية ّحيث ىناؾ في ثاغست المعروفة اليـو بسوؽ أىرس في بالجزائر أبصر  »:

تشريف الثاني سنة  13يوس النور في بيت شريؼ مف أب وثني وأـ مسيحية في أوغستين
جاح في مجتمع يعدانو لمستقبؿ )باىر(، وىؿ أضمف لمن  توسـ فيو والداه الخير فأخذا  354

فحالةّاالعدادّلمستقبؿّمعرفيّكانتّفيّثاغستّأماّّ،(2)« روماني مف العمـ والثقافة العالية؟
مفّثقافةّاالزىارّالمعرفيّفيّالوطفّّ،ىيّحالةّاستبلبّالتيّأحالتناّلياّالمقولةحالةّالتحوؿّ

ّالمادي ّالفقر ّحالة ّإلى ّّ؛األصمي ّالس ياؽلكف ّمف ّمتضمف ّمعنى ّعف ّأيضا ّتدؿ ّقد ّّالمقولة
ّمفّالسياؽ،ّومنوّ إف  داللة  »حيثّأفّالسياؽّاالجتماعيّيجعمناّنبحثّعفّالمعنىّالمستمـز

فتحيمناّىذهّالمقولةّالسابقةّالمنبثقةّ،ّ(3)«العبارة ىي استمزاـ القوؿ لممعنى المقصود مف سياقو
                               

ّ.5،ّصّالروايةّّ-1ّ
ّطالقّ-2ّ ّالحمو، ّالخوريّيوحنا ّنؽ: ّالمشرؽ، ّدار ّاعترافاتّالقديسّأوغسطينيوس، ّبيروت4ّديسّأوغسطينيوس، ،

 .1،ّص1991ّ
ّالعربيّ-3ّ ّالثقافي ّالمركز ّالعقمي، ّالتكوثر ّأو ّوالميزاف ّالمساف ّالرحمف، ّعبد ّبيروت1طّ،طو ّالبيضاء، ّالدار ،ّّ

ّ.103،ّص1998ّ
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ّاعترافاتّالقديسّأوغستيفّ،إل ىّمعنىّالموطفّالذيّيمثؿّالمكافّالذيّيعيشّفيوّمفّمقولة
ّمراحؿّحياتو ّجميع ّاإلنساف، ّالموطفّ، ّيمثؿ ّوّاألسرةكما المنزؿ  »والمأوىّالذيّيسكفّفيو

،ّفيوّقدّأوىّإلى1ّ«وىو موطف اإلنساف ومحم و ،...ومواطف مكة مواقفيا ..، بو الذي تقيـ
ثقافةّأخرىّّىاالنتماءّإلّاينتجّعنفّ،ثقافياموقؼّووضعّنفسوّفيّحالةّالفقرّالتيّجعمتوّمستمباّ

خبلؿّمفّّ،لمسناهّىذاّماّ،وميمشاّمنبوذاالتيّجعمتّمنوّمثقفاّّوىيّالثقافةّالمسيحيةّالرومانية
كاف بمقدورؾ الحصوؿ عمى أحسف مدرسة في ثاغست ّ»ّباتريسيوسالروائيّعمىّلسافّّقوؿ

يةّلمقديسّتؤىموّإلىّأفّيبمغّرغبةّأبيوّفيذهّالكفاءةّالمعرف2ّ«لقد تعممت البالغة في قرطاج 
ّفيّبمده،ّ،ويحققيا ّالبقاء ّدّوّوىو ّىناؾ، ّلمدراسة ّيذىبّإلىّروما ّأف ّكانتّف ّلو ّوالده نظرة
فيوّيراهّمتسوالّومتشردا،ّومنبوذاّومفّىناّتظيرّالصورةّالتيّكونياّوالدّالقديسّعفّ،ّمختمفة

قدّوضعوّفيّاليامشّمفّتفكيرهّووضعوّولدهّمفّخبلؿّأوؿّلقاءّبو،ّصورةّتنـّعفّالتيميش؛ّف
ّ ّفػ ّأيضا ّالعالـ ّمف ّاليامش المتشرد دائما غريب أينما يتجو وليس لو مستقر في »في

المستمبّثقافياّعفّمسقطّّأوغستيفموّالروائيّلشخصّالقديسّ.ّوربماّىذاّماّقدّتمث(3)«العالـ
ظيرّالتسوؿ،ّّقافيّوىيفباإلضافةّإلىّالتشردّتبرزّصورةّأخرىّمفّصورّاالستبلبّالثّ،رأسو

وىا أنت اليـو تحمؿ في يدؾ جرابا مف جمد الماعز مثؿ المتسوؿ، كاف »ّدهّ:قوؿّوالّذلؾّمف
، لو بقيت في ثاغست ى مف خارج حدود الوطفبإمكانؾ أف تصبح اليـو سيدا محترما، حت

مف ال مباس  تعمـ القراءة والكتابة ألطفاؿ النوميدييف، كنت ارتديت أفضؿ مف ىذا الذي ترتديو،
ّ(4)«الصوفي الذي يمبسو المتشردوف، والمتسولوف الروماف ّمعياراّّفباتريسيوس، ّيضع ىنا

إلىّّفيرفعّبذلؾّالتعميـ،ّيقيسّبوّاالحتراـ،ّوىوّمعيارّالممارسةّالثقافيةّلمينةّالتعميـّفيّبمده
عّمفّجمدّسّكالجرابّالمصنّوبسببّماّيرتديوّمفّمبلبّأوغستيفمرتبةّالمركز،ّوييمشّالقديسّ

                               
ّلسافّالعرب-1ّ ّابفّمنظور، ّمحمدّّدارّالمعارؼّد، ّىاشـ ّأحمدّحسبّاهلل، ّمحمد ّاهللّعميّالكبير، ّعبد ّتح: ط،

ّ.4868ص:،ّدتالقاىرة،ّّ،ّمادةّوطف،54جّ،6مجّالشاذلي،ّ
ّ.20الرواية،ّص:-2ّ
ّطّ-3ّ ّوالنشر، ّلمطباعة ّكيواف ّدار ّمحسف، ّحميد ّحاتـ ّتر: ّواليوية، ّالثقافة ّسوسيولوجيا ّوىولبوف، 1ّّىارلمبس،

 .102،ّص2010ّدمشؽ،ّسوريا،ّ
 .20الرواية،ّصّّ-4ّ
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ّإلىّأبعادّّوبالتاليّ،صوؼّالذيّالّيميؽّإالّبالمتشرديف،ّولباسّالالماعز فحكموّكافّمستندا
ّأيضا ّوفمكمورية ّمنيا ّثقافية ّالقديسّ، ّفانتقاؿ ّابنو، ّعمى ّاإلقصاء ّسمطة ّبذلؾ ّيمارس فيو

ّمفّالحالةّالماديةّإلىّحالةّالفقرّقدّسمبتوّثقافياّوجعمتوّغريباّعفّموطنوّ.ّأوغستيف
بدأّّالذيبلبّعفّمسقطّرأسوّوانغبلؽّالفضاءّالثقافيّتصورّثقافةّاالستفبعدّعرضّ 

ّباآلّ؛يتسع ّالثقافي ّاالتصاؿ ّطريؽ ّعف ّتمثبل ّالتفكيرليشمؿ ّطريؽ ّعف ّفضاءّّ،خر يظير
ّعنواالينبئّبحالةّمفّّ،ياومغّرّامثيّرّافضاءّباعتبارهّىيبوف"" ّشتياؽّلموطفّالذيّكافّمغتربا

وائيّ فيي فرصة لو لكي يفيد  ال بأس،، ولكف، لى ثاغستزاؿ الطريؽ طويال إ ما »:يقوؿّالر 
ّفيوّينظر،1ّ«ّويشبع رغبتو قبؿ أف يعود إلى بيتو، مف المشي ويتمتع برؤية الوطف طويال
ّمكافّاتصالوّباآلخر  »ّولتميزهّعفّباقيّالفضاءاتّالحضريةّ،المسيحيّإلىّىيبوفّبصفتيا

و اتصاؿ مباشر باألشياء ال بآثارىا : فالمكاف يحتوي أن  بيتميز ، فإحساس اإلنساف بالمكاف
يعرؼ ما و  ، ويحتوي عمى األماكف التي يراىا اإلنساف باستمراروالغذاءعمى مصادر الماء 

اف واإلنساف وثيؽ بيف المك، واالرتباط جارة وصخور وأشجار ومعالـ مختمفةمف ح ،فييا
خصوصاّإذاّكافّىذاّ،ّاحواالرتيعّالسعادةّأرقىّأنوافالتمتعّىوّ،2ّ«ليشمؿ الحواس الخمس..

ّالمكاف ّالبريئة، ّيمثؿّذكرياتّالطفولة ّفيّّوالتيّكانت، ّتصويره ّتـ ّما ّىذا ّالطبيعة ّنقاء نقية

عندما ، لقد وطئت أقدامو ىذه األحجار وىو صغير آالؼ المرات »:قوؿّالروائيّّفي،ّوايةالرّ 
كانت تستوقفيما أيضا تمؾ الينابيع  ،د فالفيوس الحد ادعن ،إلى ىيبوفكاف يصحبو والده 

وىـ ، ألسماعتصؿ إلى اكانت ىناؾ دائما ثغثغات أطفاؿ ، ومثؿ اليوـ أيضا، ليرتويا منيا
3ّ« غسيؿ عمى حافتي الواديل، في حيف كانت أمياتيـ منيمكات في ايمعبوف بيف األشجار
ّالقوؿّ ّمفّجوانبّالنقاءّالطبنممسّفيّىذا ّميما متجميةّفيّّظيرّالبيئةفتّ،يّلممكافيعجانبا

كماّتظيرّصورةّ،ّؿّالثقافةفيّمقاب،ّفطرةّاالنسافّونقاءهالتيّتمثؿّ،ّجارّوالينابيعّوالوادياألح
                               

ّ.9ص:ّّ،الروايةّ-1ّ
ناىدّساباّالعرجاّوتيسيرّمحمدّعبدّاهلل،ّاألمفّالنفسيّوعبلقتوّباالنتماءّالوطنيّلدىّقواتّاألمفّالفمسطينيّفيّ-2ّ

ّ ّمج ّوالتدريب، ّلمدراساتّاألمنية ّالعربية ّالمجمة ّبيتّلحـ، 31ّمنطقة ّالرياض، ،2015ّ :ّ ّعدد ّص62، صّ:ّّ،،
88،89.ّ
10ّة،ّصّالروايّ-3ّ
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ّبفعؿّإجتماعيّيتمث،ّالمرأةّالنوميدية فيّعمميةّالغسؿّّالمتمثمةّؿّفيّممارستياّالثقافيةوىيّتقـو
ّ.عمىّحافتيّالوادي

بقولو:ّ،ّفّمستمبّسياسياّعفّاإلستقبلؿّالذاتيبأن ياّمكا،ّكماّتـّتصويرّمدينةّىيبوف
، لتنتقـ وربما تنبثؽ مف األرض جيوش كاممة، ور في كؿ صخرةكاف صوت المحاربيف محف »

ة الذيف يخضعوف البربر برشوة أبنائو ،ّتظيرّفيّىذاّالقوؿّاالستعاريّصورةّمفّ(1)«ّمف الوال 
فعمميةّّ،ذيّيمارسّسمطةّاإلخضاع،ّالمفّطرؼّاآلخرّالمستغؿّورسّقيرا،االستبلبّالذيّم

ّبأسموبّآخر،ّوىوّاالستغبلؿّالماديّلؤلشخاصّ ّلكن يا ّلـّتتـّعفّطريؽّالقوة اإلخضاعّىنا
،ّالتيّتعدّمفّاألساليبّالسمبيةّفيّالجانبّالرشوةعفّطريؽّوسيمةّمفّالوسائؿّالس ياسيةّوىيّ

،ّإلخضاعّالشعوبّفيّاريالروائيّلمرشوة،ّكأسموبّاستعمالس ياسي،ّواالجتماعي،ّفاستحضارّ
وماني(تمؾّ ّصورةّمفّصورّاإلخضاعّالثقافيماّىوّإّ،الفترةّ)فترةّالحكـّالرُّ فتصورهّيعد ّّ،ال 

يشير  »ؿّأوّالتمث،ّفالتصورّالصورةّالذىنيةّلمرشوةاألصميةّالتيّتمثمياّإعادةّبناءّلممصادرّ
صادر األصمية، التي إلى الطريقة التي تعمؿ بيا الصورة والنصوص عمى إعادة بناء الم

،ّفتتحوؿّالرشوةّىناّ(2)«ويدؿ أيضا عمى طريقة إعادة بناء أو إعادة صياغة المعنى  ،تمثميا
ّ ّثقافية ّوسيمة ّإخضاعمف ّوسيمة ّسياسيةّإلى ،ّ ّالمستعمر ّلسياسة ّفترةّتابعة ّفي وماني الر 

لرشوةّىيّإعطاءّ،ّوبماّأفّاالبربر،ّككؿّوبماّفيياّىيبوف لمجزائراالستعمارّالرومانيّلمدينةّ
لفترةّقدّتحققتّبفضؿّ؛ّفإفّمصمحةّاالستعمارّفيّتمؾّامبمغّمفّالماؿّلقضاءّمصمحةّمعينة

ّالوسيمة ّالوسيمةّّ،ىذه ّالنوميديّليذه ّالمجتمع ّمفّخبلؿّالقوؿّالسابؽّمدىّمقاومة ّيفيـ كما
نابعةّمفّاعّفالصورةّالتخييميةّلعمميةّاإلخضّ،االنتقاـّوائيّبصورةّمفّصورالتيّعب رّعنياّالّر

ّالش ّثقافة ّلتمؾ ّتشكميميـ ّالصورةعوبّوطريقة ّىذا ّاالستعاريّونممس، ّالقوؿ ّتجمي ّخبلؿ ّمف
مف ىذه األرض ستظير جيوش كاممة لتنتقـ مف قناصمة األقاليـ الذيف ّ»:لباتريسيوس

                               
واية،ّّ-1ّ  .10صّالر 
ّطّ-2ّ ّلمثقافة، ّالمجمسّاألعمى ّالمترجميف، ّمف ّمجموعة ّتر: ّاالجتماع، ّعمـ ّموسوعة ّمارشاؿ، ّجوردف 2ّّينظر:
 .368ّ،ّص1ّ،2008ّمج



ؿ                             واالنفتاح عمى اآلخرتمثؿ ثقافة االستالب         الفصؿ األوَّ

20ّ

ّاالنتقاـّالقائمةّعمىّمبدأّجماعيفتبرزّجمياّالصورةّالذىنيةّلعمميةّ،ّ(1)«يخضعوف بالد البربر
ّفعؿّناتج ّردة ّالتيعاطفة الكرهتجسدتّفيّّباعتباره ّالرئيسيّعمميةّاإلخضاعّّ، كافّسببيا

ّإلىّ،فيّالقوؿّالسابؽّوالرشوةّ،السياسيّمفّطرؼّالروماف ّخيانة فعؿّوسموؾّيؤديّسياسيا
، حكـ عمى »ىذاّماّعبرّعنوّالروائيّفيّقولو:ّالوطف،ّ في وسط ىذه األرض المزىوة بالكرـو

ومنذ ذلؾ الوقت أصبح الوطف في خدمة روما، بعد ما تسبب ، ريناس" بالخيانةبربر "تاكفا
ّتاريخياّ(2)«نقص القمح والغذاء في المجاعات والفتف ّبناء ّلحظة ّعف ّالرواية ّفتنبيء ،

ّ إذ يجنح فييا الروائي إلى تخيؿ أحداث تاريخية ممكنة ضمف إطار تاريخي  »المتخيؿ،
والتخيؿ ينشغؿ بإنتاج ما يمأل ذلؾ اإلطار ، ادة التاريخيةفالحكي ينطمؽ مف كميات الم، حقيقي

فتبدّلحظةّاالستيبلبّالسياسيّعمىّمستوىّفضاءّالمكافّ؛ّحيث3ّّ«ّمف تفاصيؿ وجزئيات
تحوؿّالوطفّمفّوطفّنوميديّمستقؿّإلىّوطفّرومانيّمستعمرّومستغؿّوخاضع،ّإذّيتحوؿّ

ّبالزروعّوالخيراتّإلىّرج ّمزىوة ّتحوؿّالوطفّمفّكونوّأرضا ّلممستعمرّ)روما(،ّكما ؿّخادـ
ّ،ّالتيّدفعتّفئةّمعينوّمفّالمجتمعّالنوميديفّفقيرّبسببّالييمنةّاالستعماريةأيضاّإلىّوط

ّالف ّمنيـوىـ ّالغنية ّوطنيـّئة ّخيانة ّالضعيفةّّ،إلى ّالفئات ّاستعباد ّإلى ّالخيانة ّىذه فتؤدي
فيذهّ،ّ"ّ"رومادـّلغيرهّوالذيّيمثؿّ)الفقيرةّ(،ّفمفّخبلؿّاالستعارةّالمعرفيةّ"الوطفّرجؿّ"ّخا

ّمنبثقة ّفكريّتصوريّمفّنسؽّاالستعارة ّالخارجي، ّالعالـ ّمف ّنابع ّالروائيّفيّذىنوّ، شكمو
لفكرة عزؿ ذىف  دحضيما»فيّّاليكوؼ وجونسوفليبنيّبوّتصورهّلمعبودية،ّوىذاّيتوافؽّوفكرةّ

بار فاعمية الجسد اإلنساف وجسده عف باقي عناصر العالـ الخارجي، ويقصي مف االعت
ّ.ّ(4)«والخياؿ والثقافة في تنظيـ العالـ 

                               
 .158الرواية،ّصّّ-1ّ
ّ.10،ّصّالروايةّ-2ّ
 .95الروايةّالجزائريةّوالسينما،ّصّ.ّّآمنةّبمعمىّوآخروف،التخييؿّفيّالروايةّالجزائريةّبيفّالتخييؿّوالتأويؿ،ّّ-3ّ
ّسميـّ-4ّ ّاإللو ّوعبد ّجحفة ّالمجيد ّعبد ّتر: ّاالستعاراتّالتيّتقتؿ، ّأو ّحربّالخميج ّتوبقاؿّّ،جورجّاليكوؼ، دار

 .08.،ّص2005ّ،ّالدارّالبيضاء،ّالمغرب،1ّلمنشر،ّط
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واية ّالر  ّفي ّالمتمظير ّالفضاء ّأف  ّوبما ّفي، ّتجسد ّىيبوفّقد ّباعتبارىاّمدينة فضاءّ،
العبورّإلىّثاغستّوصورىاّالتيّبناىاّالروائيّفيّمتفّالرواية،ّفييّأوؿّمحطةّيتوقؼّعندىاّ

ّفيياّالببلغة،ّالخطابةبعدّوصولوّمفّروماّالتيّتشبعّمنياّأصوؿّ ّ.ود رَّس 
ّالفضاء ّىذا ّفيّحياتو،ّ،فمف ّميمة ّمرحمة ّثقافياّتبدأ ّبآخر ّاتصالو قدّّ،وىيّمرحمة

ّلكتبّالفمسفةّتمثمت ّفيّحممو ّ،ّصورتو ّالمكتسبة ّومعارفو ّلثقافتو مفّطرؼّثقافةّالتيّترمز
ّثقافتياّ،خراآل ّلكيّيتشربّمف ّإلىّروما ّاألكاديمية ّخبلؿّرحمتو ّبالذاتّّومفّىذا، الفضاء

ّالرّو ّالحضاريّمحمبلّبالكتبّأوغستيفائيّالقديسّيصورّلنا ّالتيّتوحيّبالبعد ّاألخيرة ّىذه ،
حيثّّاآلخرّافةالروائيّوىوّيحاورّثقكماّصورهّ،ّالفكريةّأوغستيفمكتسباتّالقديسّوالثقافيّل

وماني  ... ماذا يوجد عندؾ في الجراب؟»:ّّجاءّفيّقوؿّالجنديّالر 
 إن يا كتب. -

 ؟أوغستيفتب مف أي نوع يا ك -

 .(1)«كتب في الفمسفة -

وأحدّالجنودّمفّالرومافّّأوغستيفتظيرّمفّخبلؿّىذاّالحوارّالذيّجرىّبيفّالقديسّ
ّتمؾّالمرحمةّمفّحياتوّأوغستيفعفّالنضوجّالفكريّلقديسّ ّوكتبّ، ّالمجاؿ، وثقافتوّفيّىذا

ّاالتصاؿّبالثقافاتّاأل ّمفّمظاىر ّالتيّتمثؿّمظيرا ّخرىالفسمسفة ّاليونانية، الثقافةّّوّكالثقافة
ّالثقافةّفيّاألنثروبولوجيا؛ّإذّتعدّ،ّالرومانية الكؿ المركب الذي يشمؿ  »ىذاّماّيتوافؽّومفيـو

ّثقافةّ.(2)«المعرفة والمعتقدات والفف... ّعف ّتاريخيا ّمثبت ّبالفعؿ ّأغسطيفّّوىذا القديس
ّحيثّمثمتّتمؾّالكتبّثقافتوّ.،ّالمكتسبة

ّالّر ّتمثميا ّفصورةّوقد ّ"جراب"، ّداخؿ ّموضوعو ّبأنيا ّالفني ّشكميا ّفي ّوانجمت وائي
،ّحيثّأفّالجراب...ّأوغستيفالجرابّالذيّبداخموّكتبّالفمسفةّتدؿّعمىّالبعدّالثقافيّلمقديسّ

                               
 .12ّ.صالرواية،ّّ-1ّ
ّتّ-2ّ ّاالجتماعية، ّالثقافةّفيّالعمـو ّمفيـو ّالعربيةّدنيسّكوش، ّالمنظمة ّالطاىرّلبيب، ّمنيرّالسعيدانيّومحمد ر:

ّ،ّنقبلّعف:31ّ-30،ّصّص2007ّلمترجمة،ّالحمراء،ّبيروت،ّ
- Edward burnett Taylor, primitive culture, researches in to the development of mytology, 

philosophy religion, 2 vol, London, J. Murray, 1871, p 15.  
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فالكتبّعادةّّيمثؿّصورةّلتحوؿّحالةّالقديسّمفّحالةّغنىّأوّترؼ،ّإلىّحالةّفقرّووضاعة
ألفّالكتبّفيّّّلتكوفّلياّصفةّالرفعةّوالشرؼّةفظالّتوضعّفيّجرابّ؛ّبؿّتوضعّفيّحا

ّتحمؿّوزناّثقافياّومعرفياّ.ّ،ذلؾّالوقت
عفّطريؽّ،ّثقافياّيحاوؿّأفّيكفرّعفّأخطاءّماضيووبالرغـّمفّذلؾّفقدّصورهّالروائيّّّّّ

قمت لو : كاف  »:ّّأوغستيفالعودةّإلىّوطنوّعمىّالبقاءّفيّروما،ّيقوؿّالروائيّعمىّلسافّ
أف أبقى في روما أو ميالف، ولكف نداء الوطف كاف أقوى ولـ أستطع أف أقاـو أرض بإمكاني 

أجدادي، كنت أريد أف أعود إلييا؛ ألف الذكرى الممتيبة بأخطاء الشباب تطالبني ىناؾ 
ّ(1)«بتكفيرات كبيرة  ّاالختيار ّحؽ ّلديو ّفالمثقؼ ّالعودة. ّأو ّالبقاء ّفي ّاستعاريةّ، وبطريقة

ؾّبتصويرهّوذل،ّلوطنوفيّمحاولتوّاالنتماءّّأوغستيفالقديسّّيرّعفّرحمةالتعبّالمغةّاستطاعت
وأفّأرضّأجدادهّشيءّمغري،ّلـّيستطعّأفّيقاوموّوكذلؾّذكرياتّلموطفّبأنوّرجؿّيناديو،ّ

ّ ّالمقاـ ّإلى ّتحيمنا ّاألقواؿ ّتمؾ ّكؿ ّباألخطاء، ّالمميئة ّيعيشّشبابو ّأيف ّالقديساالجتماعي،
ّمسقطّرأثاغستفيّ"ّيفأوغست ّأخط" ّالتيّارتكبّفييا ّشبابو ّوبالذاتّفيّفترة اءّمخالفةّسو،
ّالمسيحّلسمطة ّيالد يف ّالذاكرةّ، ّحيثّأف ّباألخطاء، ّكانتّمميئة ّالتي ّالفترة ّىذه ّيتذكر فيو

مفّّ-فيظيرّ(2)«مستودع ديناميكي ألعمالنا الماضية يشيد تجسيدا داخميا لخبرتنا بالعالـ»
ّلمقّوّخبلؿ ّالسابقة ّشبابوّأوغستيفلقديس اّأفّ ّ-ّؿالصياغة ّأخطاء ّعف ّبالتكفير ّمطالب
ّفعّو ّالذنوب، ّمف ّوتطيير ّتكفير ّعودة ّىي ّوطنو ّإلى ّأفّ دتو ّنارّّكما ّبأنيا ّلمذكرى تصوره

ّالنّ ممتيبة ّتصور ّإلى ّيحيمنا ّالجنّ ، ّأما ّبالخطايا، ّالمرتبطة ّالمسيحي ّالديني ّالفكر ّفي ّةار
ّالحسنات ّأو ّبالمحاسف ّفمرتبطة ّإذ كثر جوىرية في ثقافة ما مع البنية تنسجـ القيـ األ »،

مفّأساسياتّوثوابتّثقافةّ،ّحيثّيكوفّالد يفّغالباّ(3)«ستعارية لتصوراتيا األكثر أساسيةاال
ّمعينة ّالذّ ّومنو، ّالبنية ّليذافإف ّاالستعاريّىنية ّعب رتّعفالقوؿ ّقد ّالقديسّتمثّ، ّأوغستيفؿ

                               
ّ.141ّ.الرواية،ّصّ-1ّ
 .25،ّص1992ّجوديثّجريف،ّالتفكيرّوالمغة،ّتر:ّعبدّالرحيـّجبر،ّالييئةّالمصريةّالعامةّلمكتابّالقاىرة،ّّ-2ّ
جورجّاليكوؼ،ّومارؾّجونسف،ّاالستعاراتّالتيّنحياّبيا،ّتر:ّعبدّالحميدّجحفة،ّدارّتوبقاؿّلمنشر،ّالمغربّّ-3ّ
ّ.41،ّص2ّ،2009ّط
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ومنسجمةّمعّحقيقةّالخطاياّالتيّ،ّىوتيةالمنسجمةّمعّفكرهّالد ينيّوثقافتوّالبل ّلفكرةّالخطيئة،ّ
إلى اآلف »وقدّاعترؼّبذلؾّفيّكتابوّاالعترافاتّإذّيقوؿّواصفاّفترةّشبابو:ّ،ّفيّشبابوّارتكبيا

 -تمثيال وتخيال -لـ أغمؽ قمبي عف الرحمة بؿ شاطرت العشاؽ ممذاتيـ في المسرح 
ّفا(1)«...فبادلتيـ عواطؼ المرح األثيمة وشاطرتيـ حزنيـ ،ّ ّاعترافاتوّّأوغستيفلقديس في

وعفّقصدّ)تمثيبلّوتخيبل(،ّىذاّماّأكدهّصراحةّ،ّيصرحّبأنوّشارؾّفيّاآلثاـّوالمعصيةّبالفعؿ
ّ ّاالعترافات ّمف ّآخر ّقوؿ واستسممت إلى زمرة مف الشباف المتكبريف الجياؿ ..ّ»في

ّأخرجنا(2)«الميادريف الباحثيف عف الشيوات البييمية... ّاالعتراؼّقد ّفيذا ّشبابوّّإلىّ، فترة
ّ ّالترؼ،التي ّالميو ّحياة ّفييا ّيمارس ّالشبابّّكاف ّمف ّلمجموعة ّاستسبلمو ّيؤكده ّما ىذا

ّأدىّإلىّحا ّآثاميـ،ّمما ّاالنتالمستيترّومشاركتيـ عف االنقطاع »بلبّاالستّوّماءلةّمفّعدـ
قدّساىمتّ،ّلحالةّمفّعدـّاالنتماءّإلىّالذاتىذهّاّ(3)«ّالقيرياالنتماء إلى الذات والتشيُّؤ 

ّ ّتجعمو ّأف ّالمسيحية ّاآلخر ّثقافة ّالحالة ّىذه ّالتكفيرّعف ّسبؿ ،وذلؾّعفّطريؽّيبحثّعف
ّّّتخميوّثقافياّعفّكؿّماّيربطوّبالفضاءّالمحمي.

ّوعدـّ ّالمحمية، ّالثقافة ّاالنغبلؽّعمى ّمفّصور ّصورة ّالرواية ّفي ّالموطف ّيمثؿ كما
ّعمى ّاالنطواء ّثـ ّومف ّاألخرى، ّالثقافات ّعمى ّأفّ ّاالنفتاح ّاالعتبار ّبعيف ّأخذنا ّإذا ّالذات،

ّبتصورّ ّارتبطّثقافيا ّفقد ّالمأوى، الذيّيمثؿّسمطةّّاألب باتريسيوسالموطفّيعنيّالبيتّأو
إن و يجمس اآلف داخؿ ّ»التمسؾّبكؿّماّىوّثقافيّمحمي،ّىذاّماّعبرّعنوّالروائيّفيّقولوّ:ّ

يخادع ، يرى وجيو المضيءو  البيت المشيد بالحجر الموصد النوافذ، يفكر في باتريسيوس
حيثّتتضحّصورةّدخوؿّ،ّ،ّتظيرّىناّصورةّالفضاءّالمنغمؽّعمىّذاتو4ّ«الغياب والموت ..

إلىّبيتّمغمؽّالنوافذ؛ّمماّيوحيّبحالةّمفّالخموةّواالنطواءّعمىّالذاتّّافًّالقديسّبصفتوّمثقّ 
ّبالعادا ّاألبّالمتمسؾ ّسمطة ّتنجمي ّإذ ّتفكير ّوحالة ّاآلخر، ّمشاركة ّالذيّوعدـ تّوالتقاليد،

                               
 .43يف،ّاعترافاتّالقديسّأوغسطيف،ّتر:ّالخوريّيوحناّالحمو،ّصّالقديسّأوغسطّ-1ّ
ّ.46،ّصّنفسوالمرجعّّ-2ّ
المعاصرة،ّدارّالكتابّالمبناني،ّوسوشبريس،ّبيروت،ّالدارّالبيضاءّّّسعيدّعموش،ّمعجـّالمصطمحاتّاألدبيةّ-3ّ
ّ.113،ّص1ّ،1985ّط
ّ.39الرواية،ّص:-4
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ّشحنةّ ّتحمؿ ّالروائي ّالتيّصورىا ّالموصدة ّفالنافذة ّابنو، ّفيّذىف ّويحيا ّيحضر ّأف يحاوؿ
ّثقافيةّتنبئّبالتمسؾّبالعاداتّوالتقاليدّالمحميةّوالقومية،ّومنوّتحيؿّإلىّالعصبيةّالقومية.

ّىذاّالبيتّالموصدّالنوافذ مفّصورّّقدّبدأّباالتساعّليأخذّصورة،ّبالرغـّمفّذلؾّإال 
ّواالنفتاح ّاآلخر ّوصفوّمعرفة ّفجاء ّالثقافاتّاألخرى، ّقوؿّعمى ّّالروائيّفي ىذا البيت »:

الموصد النوافذ يبدو أن و أكثر اتساعا، وثمة نشوة ال تقارف بتمؾ التي تنبع عف ذاتو، وىو 
يفكر في سعادة بيناف الذي سمبت روحو بيت لحـ مف أجؿ عالـ يكوف الناس كم يـ فيو إخوة 

ّواالنفتاح1« ّالقداسة ّمعنى ّيحمؿ ّمكاف ّوىو ّلحـ ّبيت ّفي ّفالتفكير .ّ ،ّ ّمف ّالقديسيجعؿ
ّلذلؾّالمكافروحيّ ّامنتميّيفأوغست ّا فيوّيشعرّّالبيتّنوافذهّمحكمةّاإلغبلؽ،ّوماداـّفضاء،

المقد س)ّبيتّّائيـّلممكافلسعادةّاآلخريفّمفّالقديسيفّأمثالوّبانتم،ّواالطمئنافّمنتيىّالسعادة
ّانتماءىـاّلحـ( ّليـ ّلذيّيمثؿ ّلمفقراء،، ّالذيّتخمىّعفّثروتو ّالقديسّبيناف وفض ؿّأفّّمثؿ

وىوّيفكرّداخؿّمنزلوّالمغمؽ،ّويشيرّإلىّّيفالقديس أوغستؼ،ّيكوفّمثميـّلتتحقؽّلوّالمساواة
ّعنوّ ونختمؼ، أف نخرج مف قوقعة األنا  فأف نفكر معناه أف نبتدعّ»اآلخرّباعتبارهّمختمفا

وأف نفتح ، المعرفة أف نكسر القوالب واألنساؽ لتغيير شرط، أشكاؿ السُّباتونستيقظ مف 
2أسئمة الحقيقة عمى مناطؽ جديدة 

ّواالعتراؼّ» ّاالختبلؼ، ّعف ّتعبر ّالتي ّالحقيقة ّىذه ،
معنىّعدـّالتأثرّبالثقافاتّاألخرىّالتيّتحاوؿّمحوّّقدّيحمؿّالبيتّالموصدّالنوافذّوّباآلخر،

 ثقافتوّاألصمية.ّ
 : نفتاح عمى فضاء اآلخرمثؿ اال ت -ب

روجوّمفّفضائوّأولىّمظاىرّخإلىّّلمقديس أوغستيفّتصورهّخبلؿّمفيأخذناّالروائيّ
غيرّمنتـّّرهصوّ فّ،أوغستيفدّالتيّتخمىّعنياّالقديسّعاداتّوالتقاليوالتيّتتمثؿّفيّال،ّاألصمي

ّ ّاليوية ّومستمب ّالس اردّيقوؿلوطنو، ت الروماف لقد تممكتو دوف أدنى وعي عادا»:
ّ(3)«وطرائقيـ ّالقوؿ، ّىذا ّخبلؿ ّالروائيّمف ّبنا ّالمكتّ،يمج ّاليوية ّفكرة ّالقديسّإلى ّلدى سبة

                               
ّ.87الرواية،ّص:ّ-1ّ
ّ.11،ّص:1994ّلبناف،ّّ-،ّبيروت1ّحقيقةّورىاناتّالفكر،ّدارّالطميعةّلمطباعةّوالنشر،ّطعميّحرب،ّأسئمةّال-2ّ
ّّ.8الرواية،ّصّّ-3ّ
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ّفاإلنسافّعأوغستيف ّمعينة، ّفترة ّيعيشّفيّمكافّما ّندما ّتمؾّ، يكتسبّبعضّعاداتّوتقاليد
ّالروائي ّلكف ّاالكتسابّالمنطقة، ّإلىّطريقة ّواعيةوكأنّ ّ،أشار ّغير ّحيثّخرجّمفّسمطةّيا

ّويتوّاألصميةى ّلتتممكوّالتيّتمثؿ، ّالمجتمعّالرومانيّ"عاداتّوتقاليدّمجتمعو" ّعاداتّوتقاليد
فيّمرحمةّمفّولكيّنصؿّإلىّاليويةّالمكتسبةّيجبّأفّننطمؽّمفّاليويةّالمغويةّحيثّتتحددّ

ّ " الكوف ألنفسنا في عقولنا أي تعمـ تصنيؼ األشياء representationتمثؿ "ب»مراحميا
مفّخبلؿّتمثؿّالكوفّفيّّغةّالّتأتيّإالّ ؛ّأيّأفّالمّ (1)«لكممات التي توفرىا لنا لغتناباستخداـ ا

عفّكوفّعالـّاألفكارّمستقؿّعفّّفريجو"ىذاّماّيدحضّالفكرةّالقديمةّالتيّأقرّبياّ"،ّعقولنا
ّحيثّ ّالخارجي؛ ّالفيزيائي نما عمينا نا ال نصوغ معافريجو... أن   يرى »العالـ ني الكممات وا 

عالـ المعاني عالـ مستقؿ عنا، كاف فريجو يعتقد بثالث عوالـ، العالـ الطبيعي  وأف  ، افيااكتش
الذي نعيش فيو ولو وجوده الواقعي المستقؿ عنا وعف إدراكنا لو، والعالـ الذاتي لكؿ 

ّأيّأصابوّ،(2)«.منا.. ّوتممكو ّلو ّتممكا ّأيّصار ّأيّّ،فممؾّالشيء ّالحزف ّتممكو ّقولنا مثؿ
نتمكف منو  »ّشكال قضويالوّّابؽّىوّتمثؿّتكمفّخصوصيتوّفيّأفّ فالقوؿّالسّ ّف،أصابوّالحّز

أما ، العممية بالنجاحكمؿ تفي نياية العممية التداولية، الخاصة بإثراء الصيغة المنطقية عندما 
ّ(3)«الصيغة المنطقية فنادرا ما تقبؿ تقييما يتصؿ بصدقيا أو كذبيا خالفا لمشكؿ القضوي

ّعفّحاالتّّ"ؾتمم  "ّلفظةّفالعربيّيستعمؿ ّليعبرّبيا تعتريوّسواءّكانتّعمىّسبيؿّاالستعارة
واستناداّ،ّمرّيكوفّمفّاالحتماؿّإلىّالتحييفأماّفيماّيخصّلغةّالروايةّفاألسعادةّأوّتعاسة،ّ
الثقافيّّأوغستيفوكيفيةّتمثموّلحظةّاستبلبّالقديسّ،ّفالتصورّاألوليّلمروائيّإلىّلغةّالفكر،
ليدّموطنوّمفّالوجيةّالفمكموريةّ)العاداتّوالتقاليدّوأساليبّالعيش(،ّفالمغةّىناّعفّعاداتّوتقا

"ّ ّىيّالتيّتفسحّالمجاؿّلكشؼّالفكرة ّأي: ّعاداتّالرومافّوطرائقيـّفتممكتو" صارتّتعتريو
ّومفّىناّتطرحّمسألةّاليويةّالثقافية.

                               
ّ.22،ص:342،عدد:1990جوفّجوزيؼ،ّالمغةّواليوية،ّعالـّالمعرفة،ّتر:ّعبدّالنورّخرافي،ّالكويت،ّّ-1ّ
 .16-15ـ،ّصّص1985ّيروت،ّمحمودّفيميّزيداف،ّفيّفمسفةّالمغة،ّدارّالنيضةّالعربية،ّد.ط،ّبّ-2ّ
ّالشيبانيّّّ-3ّ ّسيؼّالديفّدغفوسّومحمد ّتر: ّفيّالتواصؿ، ّعمؾّجديد ّاليـو ّالتداولية آفّروبوؿّوجاؾّموشبلر،

 .100-99،ّص2003ّ،ّبيروت،ّلبناف،1ّالمنظمةّالعربيةّلمترجمة،ّط
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ّوعيّوبالرجوع ّدوف ّيكوف ّقد ّالتممؾ ّأف ّنجد ّذاتو ّالقوؿ ّالصيغةّوبالتالّ،إلى ّفإف ي
ف ىذه  »ّؽّعفّطريؽّعممياتّاستدالليةّ:المنطقيةّلمقوؿّخاضعةّلمتأويؿ،ّعفّطريؽّالسيا وا 

بؿ  ؛ال تنطبؽ أبدا عمى الصيغة المنطقية لمقوؿ وحدىا، التي يتـ بيا تأويؿ قوؿ ما العممية
... )السياؽ(وعمى معمومات أخرى في اآلف نفسو ، ؽ دائما عمى ىذه الصيغة المنطقيةتنطب

ويتكوف السياؽ نفسو مف المعارؼ الموسوعية التي نتوصؿ إلييا مف خالؿ مفاىيـ الصيغة 
ومف المعطيات التي يمكف إدراكيا مباشرة والمستقاة مف المقاـ أو المحيط المادي ، المنطقية

مجموع مصادر  "ربر وولسفسب "، ويسميوتأويؿ ألقواؿ السابقة ومف المعطيات المستقاة مف
أفّيكوفّىناؾّ،ّسياؽّيفرضّفيّتأويؿّالقوؿّالسابؽفالّ،(1)«مومات "بالمحيط المعرفيىذه المع

ّ ّالمثقؼ ّلدى ّعادوعي ّعيشيـباكتساب ّوطرائؽ ّالروماف ّوتقاليد ّات ّعندّ؛ ّالوعي ّعدـ ألف
ّ.اكتسابّىذهّالعاداتّيؤديّإلىّاالستبلبّالثقافي

يأتيّليكشؼّ،ّقاليدهتوّوتبعدماّصورّلناّالروائيّصورةّالمثقؼّالمستمبّثقافياّمفّعادا
؛ّحيثّيفالقديس أوغستيّالذيّيمبسوّأوّالزّ ّ،مباسوالمتمثمةّفيّالّ ّ،لناّعفّتجمياتّاالستبلب
كالطيؼّوتّالذيّيحد ثوّصالذيّلـّيكفّسوىّذلؾّالّ،عمىّلسافّوالدهّعبرّعنوّبأسموبّعنيؼ

ّالروائي ّقاؿ ّبداخمو، رومانيا، وتتزيا ح ترمي في أحضاف العدو، وتصب ضمت أف  ؾ فلكن   »:
النوميديوف الذيف سحقتيـ روما  ،بالزي الروماني، وتنسى أجدادؾ ىـ رجاؿ ىذه األرض

والدّلّالخفيّصوتاللناّمفّخبلؿّّلتبيفلحظةّالمكاشفةّالروائيةّتأتيّّ،(2)«وأىانتيـ مدى قروف
ّفتظيّر ّأوغستيف، ّجمياالقديس ّلمّ،لنا ّارتكابو ّالعدوّ صورة ّأحضاف ّفي ّبارتمائو ّوقدّمعصية ،

وّامرأةّترتميّفيّأحضافّرجؿّالّيحؿّليا،ّفالمرأةّفيّالثقافةّالعربيةّاإلسبلميةّوكأنّ ،ّرهصوّ 
ّىيّلباسّلمرجؿ ّنس، ّأجدادهّيفالقديس أوغستيّوقد ّذاكرة مفّّ،رتمىّفيّأحضافّالعدووا،

ّجدادهوّلـّيبدّأيّنوعّمفّالمحافظةّعمىّعاداتّوتقاليدّأوماني،ّحيثّأنّ الرّ ّخبلؿّارتدائوّلمزيّ 
ّالتخييمي ّفالعاداتّوالتقمفّوجيةّنظرّصوتّوالده ّالشعبية، ،ّومفّاليدّىيّجانبّمفّالثقافة

،ّوخصوصاّالمثقؼّّإذاّتغيرتّاألفكارالّتتـّإالّ ّ،ي،ّفعمميةّالتعبيرّوالتحوؿّالظاىريبينياّالزّ 

                               
 .77،ّصّنفسوّآفّروبوؿّوجاؾّموشبلر،ّالمرجعّ-1ّ
 .19الرواية،ّصّّ-2ّ
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وقدّ،ّريىّالفكبضرورةّتغييرهّعمىّالمستّوالقتناعّاّإذاّكافّمقتنعاّتماماّإالّ ّ،فيوّالّيرتديّزيا
التيّتمثمياّالنوميديةّّأيّالتخميّعفّعقيدةّالوثنيةّ؛ديائيرمزّإلىّالتغييرّعمىّالمستوىّالعق

ّاالبّباتريسيوس ّسمطة ّالرّ ، ّعقيدة ّالقديسّواتباع ّأف ّخصوصا ّالمسيحية، قدّّأوغستيفوماف
بوّالثقافيةّمعارفةّومشاّرّ،ّفكانتمسيحيوتعاليـّالبلىوتّالّودرسّفيياّالببلغة،درسّفيّروماّ
ّ.ّالتيّكانتّسبباّفيّخبلصوّمركزّالمسيحية

مرحمةّميمةّمفّلّفيّفكرّالروائيّ"ومانيالزي الرُّ "تظيرّصورةّالتمثؿّالثقافيّلصورةّّو
ّتغيرّالمفاىيـّعنده،ّوىيّيفالقديس أوغستحياةّ ىّالمفاىيـّالبلىوتيةّوالدينيةّحيثّتبنَّ،ّفترة

ّ"روماالمسيحيةّفيّ وبالذات  ا،مرئي مرئيلجعؿ الال   »منذّالقديـّليشيرّيلز  ا"،ّوقدّوظؼّمفيـو
، وقد يشعر بو مع ما يتماشى مع تقميعة الزي   عما،ظاىرال كشؼويمكف أف يما ىو نفسي 

 لـ تماش إف   "نصيحة اشتيرت  ،في أواسط القرف الثامف عشر، نصح المورد تشترفيمد ابنو
ّ(1)«.."..الزي فمست بأحد ّفالزّ ، ّىنا ّإي ّعمى ّيدؿ ّالثقافية ّاليوية ّمفّّالفمكموريةثبات الكتسبة

ّاألـ ّالثقافة ّفيّذىننا، ّتبمور ّبعضّما ّكشفو ّقد ّما ّّ،ىذا ّالتيّكقراء ّاالستعارية ّالمقولة ليذه
ّالبنية ّلمروائيّتبمورتّفي ّأفّ البلشعورية ّذلؾ ّالذىنيّفيّعمميةّىناؾّمستّ، ّالتمثؿ ّمف وياف

ّ المستقؿ بمنطقو، فالمستوى األوؿ: ىو يكوف لكؿ منيما صفة النسؽ العضوي  »القراءة
ما  وىذه الصور تعكس، في مخيمة القارئي المتعمؽ بتالحؽ الصور التي يبمورىا الشكؿ الفن  
لى ، إلى رسـ معالـ التجربة الحياتية، تترجمو مف دالالت نوازع الشكؿ الفني المنتقى وا 

ا المستوى ؽ الواقعي... أم  تشخيص األفكار والمواقؼ اإلنسانية كما يكشؼ عنيا عالـ التحق
ونقصد بيا البنية الالشعورية الشديدة ، الثاني فيو المتعمؽ بالرؤية الجمالية "الموحدة"

وتضبط الخيارات األسموبية التي ينحو ، التي تحكـ وعي المبدع ونظرية لألشياء، االلتباس
خراجو مخرج التعبير الفن   وماّييمناّ،ّ(2)«ّماسؾي الجميؿ والمتبيا إلى ترجمة ذلؾ الوعي، وا 

                               
1ّ-ّّ ّجديدةينظر: ّاصطبلحية ّمفاتيح ّموريس، ّوميغاف ّلورانسّغروسبيرغ ّبنيتو ّالثقافةّطوني ّمصطمحات ّمعجـ ،

ّ.176،ّصّّوالمجتمع
ّمنشوراتّّ-2ّ ّناشروف، ّلمعمـو ّالعربية ّالدار ّوالسينما، ّوالقصة ّالرواية ّفي ّالسردية ّالصورة ّماجدوليف، شرؼّالديف

ّ.78-77،ّص2010ّ،ّلبناف،ّالجزائر،1ّطّاالختبلؼ،
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ّفيّبناءّوعيّالمبدعّالمنبثؽّمفّ ّالتيّتتحكـ ّالنصّالبلشعورية ّالقوؿّىوّبنية نحفّفيّىذا
ّالمزدوجة ّالغربيةلواّ،ثقافتو ّوالثقافة ّالنوميدية ّالثقافة ّبيف ّفييا ّتيّجمع ّتصويرّ، وبالتاليّيعد

ّ ّّوغستيفلمقديس أالروائي ّالخفي ّطريؽّصوتّوالده ّأنّ عف ّيامستمب ثقافو ّتمثموّ، ّعف ينـ
فعمميةّاالكتسابّمفّالثقافاتّاألخرىّ،ّومانيةّفيّذلؾّالوقتالرّ بالثقافةّالغربيةّّهلتأثّر،ّواعيالبل ّ

ّوعي ّدوف ّتكوف ّتملكنّ ، ّايا ّعمى ّانفتاحا ّاألخرىثؿ ّالثقافةّفّ،لثقافات ّعف ّاستيبلبا ّيعد ما
وعدـّاالنطواءّالتقوقعّعمىّّ،وّانفتاحّعمىّثقافةّاآلخر،ّينظرّإليوّمفّزاويةّأخرىّبأنّ المحمية

ّاألّـ  ّالثقافة ّيقتربّمفّمفيـو، تمؾ المسالؾ الذىنية التي  »ّ:ذيّيعنيالتمثؿّالثقافيّالّوىذا
في سعييـ لالستفادة مف نتاج ثقافي قدمتو حضارة أو أو يعتمد عمييا أبناء ثقافة ما ، يتخذىا

ّالنتاجّالذيّينبغيّأفّيحترسّ؛1«ّثقافة أخرى ّالمثقؼّىذا ّاالعتباطيّمنو، ّدوفّمفّاألخذ
ّألفّ وعيّ ّالثقافيةّ؛ ّفيّاليوية ّذلؾّيؤديّإلىّنوعّمفّاالنفصاـ فيّّذلؾّأفّالمثقؼّالحؽ،
ّّ.لكفّدوفّأفّتقتمعوّمفّجذورهّّ؛يجبّأفّيستفيدّمفّثقافةّاآلخر،ّنظرنا

ّالزّ  ّكاف ذا ّأوّ وا  ّىو ّخبللوي ّمف ّنحكـ ّأف ّيمكف ّمظير ّّ،ؿ ّجانب ّجوانبّعمى مف
ّفإنّ استيبلبّالي أوّالجانبّالقيميّمفّوجيةّنظرّّ،يعنيّأيضاّتحوالّفيّالقيـّالخمقيةّوويةّ؛
ّىيّاجتماعية ّالعممية ّصورتيا ّفي ّالثقافة ّأف ّذلؾ مجموعة الصفات الخمقية والقيـ ّ»:ّ؛

االجتماعية التي تؤثر في الفرد منذ والدتو، وتصبح الشعوريا العالقة التي تربط سموكو 
سواءّالخمقيّأوّالجماعيّلمثقافةّّمماّيوحيّبالجانيّالقيمي،ّ(2)«ّد فيوبأسموب الحياة الذي ول

ّينشأّفيياّالفردّويكتسبياّمفّمجتمعّمعيفّ.ّالتي
وتخمص بسرعة مف قيـ  ،لقد تسممت روما إلى روحو »:ّنجدّذلؾّفيّقوؿّالروائيّ

ّحيث(3)«نوميديا الصارمة .ّّ ّالمجتمعأف ّفي ّّالقيـ ّالقتقـو ّالممـزامقاـ الضميرّّفيّنوف
ّفالقيـّالنوميديةّ،ّعياالجم ّأوغستيفالقديس قدّتخمصّمنياّّ،ارمةالصّ ومفّخبلؿّىذاّالمفيـو

ّممذاتّا ّعف ّتخميو وحيّ،لد نيابمجرد ّبالجانبّالر  ّوارتباطو ّالتيّتربىّعميياّ، ّالقيـ ّتمؾ فكأف

                               
ّّ.28،ص2016القاىرة،ّّ،1اميّسميمافّأحمد،ّالتمثؿّالثقافيّوتمقيّاألنواعّاألدبيةّالحديثة،ّمكتبةّاآلداب،ّطسّ-1
 .74،ّص2000ّ،ّدمشؽ،4ّطّعبدّالصبورّشاىيف،مالؾّبفّنبي،ّمشكمةّالثقافة،ّدارّالفكر،ّتر:ّّ-2ّ
 .8الرواية،ّصّّ-3ّ



ؿ                             واالنفتاح عمى اآلخرتمثؿ ثقافة االستالب         الفصؿ األوَّ

29ّ

ّأفّالشيءّذلؾّ،ّوانزلياّمنزلةّسفمىّفيّذىنوّ،وضعياّفيّاليامش ّ،ّلـّتكفّلوّقيمةإذا نقـو
ّبسرعة ّبالتخمصّمنو ّالرومانية، ّالقيـ ّبالجانبّالروحيّفيّمقابؿ ّفيّّ،المتعمقة التيّوضعيا

ّإلىّروحّالقديسّّنجدالسابؽ،ّماّلمسناهّعندّرجوعناّإلىّالقوؿّّىذاالمركز،ّ ّتسمسؿّروما أف 
ّاستعارةّ،أوغستيف ّإلى ّالسياؽّ،ّامرأة ومانيةالرُّ  ولةالد  ّيحيمنا ّعمى ّالقوؿ ّفتح ّالثقافيّوعند

ّافّفيّالقديـّإبافّحكـومةّكافّيعبدىاّالرّ ربّ مرتبطّأسطورياّبّنجدّأفّاسـّروماّ؛ّوالحضاري
ّ،ّكماّيأخذناأوغستيفالقديسّتسمؿّالعقيدةّالرومانيةّإلىّروحّّوالذيّيحيمناّإلىّالممؾّأغسطس؛

يميّالذيّ،ّإذفّفالجانبّالق1«ّانطمؽ في استخفاء :تسمؿف »معنىّالمشيّمتخفياّإلىّالتسمؿ
ّخفيةّأوغستيفالقديس يوّتربىّعم ّبتغييره ّقاـ ّفتخميوّكافّخفيةّأيضاّاعتناقوّلممسيحيةّوّ،قد

نوّالمانويةّفّتأكدّلوّفسادّالد يابؿّكافّبعدّأّ،لـّيكفّمباشراّ،ذلؾّعفّديانةّأجدادهّالنوميدييفب
ّمعتنقيا ّكاف ّالتي ،ّ ّ"وذلؾ أرقاسيالوس  مثؿ قراءاتو ومطالعاتو لمفالسفة المتشككيفبفضؿ

ّالذيفّكانوّسبباّفيّاعتناقو2ّ.."ّكما قرأ لألفالطونييف المحدثيفومواعظ القديس أمبروزيوس 
ّنبلحظّمفّخبلؿ .ّ ّالمسيحية ّاعتناقوّّأوغستيفالقديس أفّالسياؽّالتاريخيّّالديانة فيّفترة

ّلممسيحية ّبيفّالكنيسةّوالسمطةّالرومانية، ّقاـّّزائرلمجرجوعوّّأثناء،ّحاوؿّأفّيجدّتوافقا وقد
حيث عمييا؛  انتصر في معركتو"ّوقد،بمواجيةّالحركةّالدوناتيةّالمنشقةّعفّالكنيسةّالكاثوليكيةّ

مستفيدا مف الرعب  ومانيةسمطة المدنية الرُّ عمى الفي معركتو  ،اتكاال كميا ،أوغستيف اتكؿ
ية حتوت عميو الحركة مف أىداؼ ثور ا بسبب ما ،الذي استولى عمى كبار المالكيف

ّتنبئّّ،3"412 وقد انتصر سنة، اجتماعية ّالتاريخية ّالحقيقة ّيفأوغستّيسالقدبأفّفيذه قدّ،
التيّّفقدّحاربّالكنيسةّالد وناتية،ّقيـّمجتمعوّالنوميديثقافيّعمىّمستوىّحدثّلوّاستيبلبّ

الكنيسةّّبذلؾّفضؿف،ّوانتصرّعمييـّضدّبنيّجمدتومطةّالرومانيةّوتحالؼّمعّالسّ ،ّتمثؿّقومو

                               
 2074:ّ،ّص24،ّج3ّابفّمنظور،ّلسافّالعرب،ّمادةّسمؾ،ّمجّّ-1ّ
 .118،ّص:2006لبناف،ّّ–،ّبيروت3ّينظر:ّجورجّطرابيشي،ّمعجـّالفبلسفة،ّدارّالطميعةّلمطباعةّوالنشر،ّطّ-2ّ
ّط-3ّ ّالعربي، ّالثقافي ّالمركز ّالمغرب، ّتاريخ ّمجمؿ ّالعروي، ّاهلل ّالمغرب5ّعبد ّالبيضاء ّالدار ّلبنافّّ–، بيروت

 .67ّص.ّ،1996
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وفيّمقابؿّاالستيبلبّ،ّوىيّالكنيسةّالد وناتيةّعنياّمىّالكنيسةّالمنشقةع،ّومانيةكاثوليكيةّالرّ ال
ّ.والشرقيةّّثقافةّالحضارةّالغربيةالتيّتمثؿّّوّ،بثقافةّاآلخرّنجدّاتصالوّ،عفّقيـّالثقافةّاألـ

 : مظاىر االنتماء لفضاء اآلخر -ج

،ّوقدّعرضياّأوغستيفلمقديس رباتّالثقافيةّتشمةّالمميزةّلجممةّاللحضاراتّالسّ يعدّفضاءّاّّ
صاّكنيسةّالقيامة؛ّحيثّانجمىّوخصّو،ّسببيتّالمقدالروائيّفيّمحفموّاأليديولوجي،ّومثؿّلياّ

سأصمي مف أجمؾ في بيت لحـ في كنيسة »:ّ"بينافّأحدّشخصياتّالروايةّ"ّعمىّلسافّقولو
ّ(1) «القيامة وسأدعو لؾ في بيت المقدس... ّبيف، ّكنيسةّاستحضار ّالمقدسّوخصوصا ت

ّباعتبارىاّمكانا،ّالمجسدةّفيّمؤسساتّدينية،ّيوحيّبالبعدّالحضاريّلمديانةّالمسيحية،ّالقيامة
ّالصبلةكّينيةالطقوسّالدّ المكافّالذيّيمارسّفيوّّوىو،ّدساّروحياّمرتبطاّبالديفّالمسيحيمق
ّالد عاءّو ونشرّالد يفّالمسيحيّتعبدّدتّلمشيّ ،ّشرقيةّمسيحيةّفكنيسةّالقيامةّتعدّأوؿّمؤسسة،

ّفيّفمسطيف ّالمسيحييف، ّالتقديسّواإلجبلؿّمفّطرؼّكؿ ّمف وخصوصاّّ،فييّتحمؿّجانبا
والد عاءّفيّكنيسةّّ،بالصبلةّلوّيفالقديس أوغستّ"بيناف" دُّعّ ففيّىذاّالقوؿّيّ منيـ.ّّكييفالكاثولي
ثـّتبداّرحمةّ،ّوحيىّالرّ التقديسّعمىّالمستّوّاناّعاليّ التيّتحمؿّفيّكمىّذىنييماّمكّ،القيامة

ذكرياتوّفيّّبعدـّنسيافّيفالقديس أوغستوعدّّوّ،متجياّبذلؾّإلىّبيتّالمقدسّوحيةالرّ ّ"بيناف"
 ،أنتـ جميع مف سأحمؿ في ذاكرتي إلى بيت المقدس »وائيّ:ّظيرّىذاّفيّقوؿّالرّ ثاغستّ

لضريح المقد س ستممؤوف عمي  وحدتي طوؿ سفري إلى ا ،كونوف كم كـ رفاقي أثناء الطريؽتس
فالقديسّبينافّفيّرحمتوّاإليمانيةّ،ّالمقدسّسيدنا سميماففمفّكنيسةّالقيامةّإلىّضريحّّ،2«

الذيّيمثؿّلوّّالقديس أوغستيفكؿّمفّساعدهّفيّثاغستّبماّفييـّالمقدسةّيحمؿّفيّذاكرتوّ
 ّالكاثوليكيةّ.المساندّاألساسيّفيّاعتناقوّالد يانةّالمسحيةّ

ّالروايةّّ ّذلؾ-ّتنقمنا ّيمثؿّمّرّ،إلىّفضاءّحضاريّشرقيّ-بعد ّفيّحياة ّميمة القديس حمة
تجمىّّ،جزائر،ّوالذيّتـّتصويرهّبأنوّالمحطةّالتاليةّالتيّسيستقرّفيياّبعدّعودتوّلميفأوغست

                               
ّ.83الرواية،ّصّّ-1ّ
86ّالرواية،ّصّّ-2ّ



ؿ                             واالنفتاح عمى اآلخرتمثؿ ثقافة االستالب         الفصؿ األوَّ

31ّ

، عمي أف بالذىاب إلى قرطاجني ال أستطيع التراجع عف قراري لكن   ..»ىذاّفيّالقوؿّالتاليّ:ّ
يختارّالمكافّالذيّّيففالقديس أوغست،1ّ«..ّلتي ورثتيا عف والديء ممتمكاتي اىب لمفقراأ

بعدّّأل ؼوقدّ،ّمثمتّلوّمرحمةّالمعرفةّالببلغيةّوىوّمدينةّقرطاجّالتيّ،يذىبّإليوّفيّاألخير
ّفوّ أّذلؾ ّلو ّمؤلؼ ّالجماؿؿ ّعمـ ّي ّالمحاماةّفييا، ّمفّوبّ،مارسّمينة ّمصدر ّفيي التالي

ّثقافتو ّعمىمصادر ّفييا ّاطمع ّكما ،ّّ ّأخرى ّواثقافة ّالمعرفي ّزاده ّإثراء ّمف ّلثقافيمكنتو إذّ،
ّفيظيرىنالؾّقدّكافّيتعر ؼّعمىّمجمؿّالمظاىرّالثقافيةّفيّذلؾّالمكافّّباإلضافةّإلىّدراستو

 ّ.ّةثقافيّممارسةالسيرؾّباعتبارىماّّوّالمسرح

ّالغربّكماّّّ ّحضارة ّاآلخرّتمثؿ ّعمى ّلمتعرؼ ّثقافية ّمحطة ّثاني ،ّ ّفبيا ّالقديسدرس
ّالّأوغستيف ّبلىوتعمـو ّالروماف، ّالفبلسفة ّعمى ّّ،وتعرؼ ّانتقؿ ّالشرؽ ّحضارة إلىّفمف

منطقةّلمتطيرّوكافّنيرّالتيبرّالمقدسّّ،مفّقرطاجّإلىّمدينةّالقديسّبييرّالحضارةّالغربيةّ؛
عمىّلسافّّ،ّفيقوؿلمعبورّإلىّثقافةّاآلخرّيرّرمزاىذاّالنّ ّالروائيّصورف،ّمفّالذنوبّوالخطايا

ير، أفكر ي أفكر في ىذا الن  إن   لياليَّ  و يحتؿ كؿ  إن   ،التيبر أصبح أخطر مف المرض ر أف  غي»:ّ
في كتبي، أتخيؿ نفسي أستحـ في مياىو وأغوص دوف انقطاع  عيني فيو بمجرد ما أرفع

يف وأنسى في كؿ مرة إفريقية آخر يا أوغست ني أتحوؿ إلى إنسافى أصؿ إلى أعماقو، إن  حت  
ّ.(2)«ىذه

ّتح ّنيرّقد ّإلىّ"رمزية" ّالمقولة ّىذه ّإلىّمدىّيمنا التيبرّوىوّنيرّمقدسّفيّإيطاليا،
 انير ّ»ّيرويعدّىذاّالنّ ،ّحضارتوّوثقافتوونسيانوّفريقيّفيّالحضارةّالغربيةّاندماجّالمثقؼّاال

ّقالوّ،ّ(3)«اي  ع  راج  شير إلى موارد األشياء وم  ي   اكبير  اكوني ّفيّما ّأفّالمثقؼّاإلفريقيّىنا وبما
ّومؤلفاتا ّمراجع ّمف ّإفريقيا ّفي ّدرسو ّما ّعف ّالتخمي ّإلى ّجاىدا ّيسعى ّلروائي ّوجدّألنّ ؛ و

"ّحيثّنير التيبر"بطريقوّلمعمـ،ّفقدّرمزّلمثقافةّالغربيةّفيّالثقافةّالغربيةّالتيّأنارتّّخبلصو

يقياّمفّوّنسيّثقافةّأفّرتجسدتّصورتوّالذىنيةّفيّشكؿّخيالي،ّحيثّأرادّأفّيتخيؿّبنفسوّبأنّ 

                               
ّ.105الرواية،ّصّّ-1ّ
 .61الرواية،ّصّّ-2ّ
 .178،ّص1995ّ،ّبيروت،1ّطّ،فرنسي،ّإنجميزي،ّدارّالفكرّالمبناني-خميؿّأحمدّخميؿ،ّمعجـّالرموزّعربيّ-3ّ



ؿ                             واالنفتاح عمى اآلخرتمثؿ ثقافة االستالب         الفصؿ األوَّ

32ّ

عفّطريؽّالغوصّفيّّوجبّالتطيرّثقافتوخمصّمفّشوائبّ،ّولمتبلؿّغوصوّفيّنيرّالتيبرخ
ّالتيبر ّاآلخرّوّ،نير ّثقافة ّإلى ّالعبور ّمحاولة ّنير، ّتكرر ّّوقد ّالرواية ّكفي ّمفّليظير معمـ

ّوالثقافيةّ ّالحضارية ومانيةالمعالـ ّالر  ّبونسافّالبقاءّبجانيتمنىّكؿّإالتيّ، ّذلؾّفيّقوؿّ، نجد
ني لـ أستطع ..غير أن  »الذيّيمثؿّالثقافةّاألفريقيةّ:ّّ"يوسقريب نيبريد"عمىّلسافّالروائيّ

 لذلؾ سأراه يا، ؿ نير في العالـو أجميروى أن  س، التيبر مقاومة الرغبة العارمة في رؤية
كماّيمثؿّ،1ّ«..وأنسى أفريقية  حتى أصير رج ال آخر، في مياىو وسأرمي بنفسي، أوغستيف

فعندّالخروجّإلىّ،ّوحمـّكؿّأفرقي،ّالمغرياتّالثقافيةّلمحضارةّالغربيةّذاّالقوؿفيّىّالتيبر نير
ّ ّتمثؿ ّاليـو ّروما ّأف ّنجد ّالثقافي ّلمشبابالسياؽ ّبالنسبة ّكبيرا ّوخصوصاّّإغراءا الجزائري

ّالمنطقةّالشرقية ثقافةّللمبحثّعفّاتصاؿّباّ؛فّإلىّإيطالياّوفنبلحظّنماذجّمفّالشبابّيمجّؤ،
ّتم ّالتي ّالغربية ّليـ ّوالشيرةّوّالماؿثؿ ّنتي، ّالرزؽوىذا ّسبؿ ّوجود ّوعدـ ّلمفقر ّجة وبنجاحّ،

ّيبحثّعفّمغرياتّالحياةّشابّنوميديحمـّكؿّتصبحّبذلؾّالحضارةّالغربيةّالماديةّ،ّالعممية
ّأنيالمغريّمفّالثقافةّالغربيةّإالّفبالرغـّمفّالجانبّا،ّفيحدثّبذلؾّالعبورّإلىّثقافةّاآلخر

ّتكريسّالعنؼّعمىّمبدأّالتسامحّالمتعالي.فةّقدّتعنيّمحممةّبثقافةّمخال
ّ:اآلخرب صورة الصراع التاريخي وعالقتو 

حيثّرؽّوحضارةّالغرب،ّلشلصراعّالتاريخيّفيّالروايةّبيفّحضارةّااّتمظيرتّصورة
فمفّخبلؿّالييمنةّاالستعماريةّالتيّ،ّالعنؼاعّالحضاريّالمكرسّلثقافةّلصّرفكرةّاّتـّعرض

ّالشرقّمورستّمفّطرؼ ّالغربّعمىّالحضارة ّةيحضارة ّفكريٌّ، أنتجتوّّنتجّعفّذلؾّصراٌع
ّفتمظيّرّوّالعنؼّثقافة عندما بدأ ميموف يحمـ عاليا وبقوة ما يخبئو »:قولوّفيّتالكره،
 و يفضؿنيريوس، ال يعنيو ألن  العمـ الذي كاف يمقنو إياه ىو  إف  كاف يقوؿ في نفسو  ،ومافلمر  

ب، في ىذا كاف يفكر وىو يجوب المدينة ممسكا، لما يشبو ومحاربة ىؤالء الكال، السالح
ّ(2)«ّيؼالس   ّالتيّتشبو، ّاألداة ّيؼالسّ ّتحيمنا ّقديماّإلى، ّالحربّالكبلسيكية ّأداة فييّصورةّ،

ّلمتاريخ ّالتيّتمثؿّالعنؼّفيّأقصىّحاالتو،ّالحربوّفضؿّلغةّأنّ ،ّتخييميةّنابعةّمفّتصوره
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ّالمستخدمةف ّاألداة ّمف ّانطبلقا ّالرّ ّكانت، ّوائيأفكار ّعم، ّالمثقؼّمبنية ّيتمثمو ّما ّنسقية ى
ّالييوديّمغربيال ّأنيا، ّحوؿّالعالـ ّفميموفّىوّرمزّإرادة القو ةمبنيةّعمىّّالذيّيرىّأفكاره ،

ّمفلممثقؼّالييودي ّالذيّخرج ّيرتبطّبالجانبّّ، ّلـ ّالمثقؼّإذا ّوعي ّأف ّذلؾ ّالدينية، ثقافتو

ىو أمر يرتبط ، و عالـ حقيقي وذو مغزىـ عمى أن  نعي العالف فأ »ينيّيصبحّغيرّواعّالدّ 
كاف عمى الذىف البشري أف  ،فمف خالؿ تجربة المقدس، ارتباطا حميما باكتشاؼ المقدس

والمقدسّ،ّ(1)«بوصفو حقيقيا وقويا وغنيا وذا معنى...، يدرؾ الفرؽ بيف ما يكشؼ عف نفسو
ّإلىّغيابّّيجعؿّاإلنسافّغيرّواعّفاالبتعادّعنيا،ّيانةىوّالدّ ّىنا بحقيقةّذاتو،ّفقدّيعودّىذا
ماّيشبوّّىوّالذيّيفكرّفيّحمؿ،ّينيّفيّالفكرّالييوديّالمنحرؼّعفّالد يانةّالحقيقيةعّالدّ الواّز

وقدّيعودّأيضاّطبيعةّ،ّومحاربةّمفّيصفيـّبالكبلب،ّوىوّمفّأدواتّالحربّالتقميدية،ّيؼالسّ 
رّالرومانيّبصفةّخاصةّفيّنوميدياّتعماالعبلقةّبيفّالشعوبّومستعمريياّبصفةّعامة،ّواالس

ّ.خبلؿّالقرفّالرابعّلمميبلدالمبنيةّعمىّالتوترّ
ّدوفّّيموفمّصورّالروائيّّ ّغيرّموجوديفّعمىّشاكمة ّمجنوفّيحاوؿّأفّيقاتؿّجنودا بأنو

...وكانو  »فيعتبرهّالن اسّبأنوّمجنوفّيقوؿّفيّذلؾّ:ّ،ّوكأنوّيعيشّزمفّغيرّزمانو،ّكيشوت
واحدا يعتقدوف بأف ىذا الطفؿ الذي يجوب المدينة وينقش مايتمفظو مف حماقات كم يـ واحدا 
ومفّثـّّ،ّففقدافّالصوابّيعنيّالجنوف2«ليس سوى شخص فاقد لصوابو ....، فوؽ جدرانيا

تسمبّإرادتوّمنوّ،ىذهّاإلرادةّالتيّمنحتّلوّمفّطرؼّالممارسةّالثقافيةّاألكاديميةّالتيّتعممياّ
في نياية  ويفكرإنو يسير »ىذاّمالمسناهّمفّخبلؿّقوؿّالروائيّ:ّّ،يروسىونمفّطرؼّالمعمـّ

،ّنفيـّمف3ّ«موجوديف عندما يجوب ميموف المدينة ليقاتؿ جنودا غيرالمعمـ العجوز الحزينة،
فاقدّىوّأيضاّ،ّأفّميموفّالذيّتجسدتّفيوّصورّسرفانتسّلدوفّكيشوتّالمقولةّخبلؿّىذه

قائـّبيفّالالصراعّطبيعةّومنوّيحيمناّإلىّّ،بلبّالثقافيالستيعيشّحالةّمفّا،ّألىميتوّومجنوف
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ّوالنوميدييف ّّالروماف ّالثقافيةقديما ّالييمنة ّطريؽ ّعف ّىذا ّيومنا ّالكتابةّإلى ّتجمتّفي ّوقد ،
ّالنوميدية ّلمغة ّالبلتينية ،ّ ـ  ّث ّصّوومف ّفالجنوف ّالتي ّالمعاصرة ّلمثقافة ّمرضية تجسدتّفيّرة

فالحربّقدّّ،عمىّالثقافاتّاألخرىمفّطرؼّالدوؿّالمييمنةّّ،واقصاءّاآلخرالثقافيةّّبّوالحّر
ّحرب ّإلى ّالقديـ ّالكبلسي ّمفيموىا ّمف ّّتحولت ّعمىّالثقافات ّالمتفوقة ّالثقافة ّىيمنة وحرب

ييمفّعميوّمفّالثقافاتّاألخرىّ،كماّتحولتّإلىّثقافةّفتفّفمفّخبلؿّبثّالفتنةّفيّمجتمعّم
خصوصاّإذاّتمتّالعمميةّعفّطريؽّالتفرقةّ،ّبسرعة،ّتندلعّشرارةّالحربّطرؼّالدوؿّالمتفوقة

ّالمحرؾّالتاريخيّالفعاؿّالندالعّالحروبّفيّالعالـّالطائفية ّوالمعبّعمىّوترّالد يفّباعتباره
الروائيّبأنوّمجنوف،ّيحاوؿّأفّيبثّالفتنةّفيّالمجتمعّالنوميديّّالذيّصورهّوقدّمثؿّميموف

بّتاريخيّمحمؿّبحموالتّأيديولوجيةّتعبرّعفّفيّقالّعفّطريؽّالتحريض،وقدّصورهّالروائي
فبالرغـّمفّالتعايشّ،1ّ«إن يـ مف نفس البذرة التي ىدموا الييكؿ ..»الفكرّالييوديّفيّقولوّ

ّإنوّيعيشّحالةّمفّالخوؼّالتاريخيّالدائـّ الظاىريّلممجتمعّالييوديّمعّالحضارةّالغربيةّإال 
كماّحدثّفيّالحربّالعالميةّالثانيةّمفّطرؼّ،ّمفّامكانيةّالرجوعّالرومانيّإلبادتوّالعرقية

ّالييوديّ ّيكوفّبسسبّالجسد ّالشرؽّاألوسطّقد ّفيّمنطقة ّاليـو ّفالتحريضّالقائـ ّلذا ىتمر،
ّالذيّيحاوؿّالحفاظّعمىّكيانوّفيّالمنطقةّوذلؾّببثّالفتفّفيّالدوؿّالمجاورةّلتجاىؿّالقضية

ثقافةّمشتركةّمعّوؿّالتيّيجمعياّتاريخّّواضعاؼّشوكةّالدّو،ّاألساسيةّوىيّاحتبلليـّلفمسطيف
ّإلىّ ّالماضي ّمف ّبجذورىا ّترمي ّكونية ّمعاف ّعمى ّمنفتحا ّالقوؿ ّيجعؿ ّمما ّالمحتمة الدولة

 الحاضر.

أسطورةّّويزعزعّفكرة،ّأنساؽّالروايةّالتاريخيةّيكسرّحاوؿّفيياّأفّبطريقةّكماّصورهّالروائيّّ
ّالمكتمؿ ّالواحدّالبطؿ ّوالبطؿ ّأفكارهّكؿّشخصيةّليجعؿ، ّبطبلّيمثؿ ّمفّشخصياتّالرواية

اشتممتّالثقافةّبمفيومياّالواسع،ّمماّيدفعّإلىّقراءةّخطاباتّأخرىّّويفتحّالنصّالتاريخيّعمى
وىيّّ(المقاومة.. اليامش والمركزاالستالب واالنتماء و و  الصراع)ّمبنيةّعمىّمقوالتّ،وايةّرلم

ّثقافية ّّمفاىيـ ّكشؼ ّفي ّلنقدّوّ،الثقافيّالروائيّتمثؿساىمت ّه ّالتاريخي والحضاريّموضع
ّّ،والثقافي ّفي ّالنوميدي ّالفترةلممجتمع ّالناستمؾ ّبيف ّوالمساواة ّالتسامح ّإلى ّوالد عوة ونبذّّ،،

                               
 .57ص:ّالرواية،ّ-1
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والّتزاؿّالحضارةّّضدّالييود،ّالعنصريةّالعرقيةّالتيّمارستياّاالمبراطوريةّالرومانيةّفيّالقديـ
ّالمستا ّتمارسياعمىّشعوبّالعالـ ّاليـو ّالثقافية،ّضعفةلرومانية ّكالعولمة ّتحتّمسمياتّكثيرة

ّ.والفضاءّالس برانيّ
ىذاّالبطؿّالطيفيّونعتوّبالجنوفّوقتالوّلجنودّغيرّموجوديفّّلعقيباإفّتصويرّالروائيّ

ّالذيّلـّيعدّجنوناّعمىّمستوىّ،ّوحديثوّعفّتاريخّالييودّوأمجادىا ينبئّبحقيقةّالجنوفّاليـو
ّال ّعمىّمستوىّالمجتمع ّبؿ ّدوليالفرد ّالحروبّالقائمة، ّمؤلمةّّوما ّثقافية ّسوىّظاىرة اليـو

ّعمىّاألخرى ّشعوبّواإلبقاء ّتيدؼّإلىّإبادة ّالناسّ، ّمف ّمعينة ّلفئة ّالعرقية بيدؼّالتصفية
ّاليدؼّمنياّ محممةّبأيديولوجياتّتيددّمصالحّالدوؿّالكبرىّ.ّفالحربّالكبلسيكيةّفيّالقديـ

ّفقدّتحولتّإلىّحّر،ّىوّالممؾ ّاليـو ّثقافةّعمىّثقافةّأخرىّوالمعبّأما ّسيادة بّثقافيةّىدفيا
عمىّّعقيباوبالتاليّفالروائيّقدّييدؼّمفّخبلؿّتصويرّالد يف؛ّلتغذيةّىذهّالحرب.ّّعمىّوتر

قصاءّاآلخرّميماّكانتّالوسيمةّالمستخدمةّلذلؾ. ّّىذهّالشاكمةّإلىّنبذّالحربّوا 
ّ

 ة:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخالصّّّ
جممةّمفّالنتائجّنجممياّّتمثؿّثقافةّاالستبلبّواالنفتاحّعمىّاآلخر"ّ"مفّخبلؿّتبيفّلنا

ّفيماّيمي:
ّالمستمبّمفّ* ّالتاريخ ّّمثؿ ّالقائـ ّالتاريخي ّالصراع ومافّخبلؿ ّوالرُّ ّالنوميدييف بيف

مماّةّالمستعمرّالرومانيّعمىّممتمكاتّالمجتمعّالنوميديّىيمن،ّوالذيّكانتّركيزتوّاألساسية،
ّرفضّالبرب ّإلى ّأدى ّاالستيبلء ّسياسة ّأخرىر ّثقافية ّطريقة ّواعتماده ّبالقوة ّممتمكاتيـ ّعمى
ّّتمثمتّفيّالمقاومة.

بحالةّالتيميشّفّالفضاءّالثقافيّلمدينةّثاغستّيحمؿّجممةّمفّالسماتّالمتعمقةّإّ*
وقدّيكوفّىذاّد،ّالثقافيّليذهّالمدينةّموطفّأوؿّفيمسوؼّجزائريّنوميديّفيّالقرفّالرابعّلمميبل

ّبالسمطةّالتيم ّالمرتبطة ّالكاثوليكية ّالكنيسة ّلسمطة ّالتاريخي ّالرفض ّحالو ّعف ّناتجا يش
ّفيّذلؾّالوقتّةالروماني ّفيّالمجتمعّالجزائريّلممسيحية، ّاليـو ّالرفضّالقائـ ّفقيمة مرتبطةّ،
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فيّعيدّالقديسّ،ّومانيةلممستعمرّالرومانيّولمكنيسةّالرّ ،ّارتباطاّوثيقاّبأبعادّثقافيةّوحضارية
ّّيف.أوغست

بالرغـّّالقديس أوغستيفأفّّحظّمفّخبلؿّاالنفتاحّعمىّالفضاءّالثقافيّلآلخرنبلّ*

حالةّالتفكيرّّمفّتواجدهّفيّبيتوّالمنغمؽّالنوافذّوالذيّيوحيّبانغبلقوّعمىّثقافتوّالمحميةّإالّأفّ 
لىّإّومماّيدفعناّلمتوج،ّمنياّمعارفوّجعمتوّينفتحّعمىّاآلخرّدائمةّفيّالثقافاتّالتيّاستقىال

وذلؾّّ،التيّبناىاّالروائيّمفّخبلؿّفضاءّالروايةّلمقديس أوغستيفالحالةّالذىنيةّالثقافيةّفيـّ
ّوالخموةاالنغبلؽّالثقافيّعفّطريؽّالتحوؿّمفّ محوّثقافتوّالتيّتحاوؿّّتاعمىّباقيّالثقاف،

الحوارّّوفتحوّباب،ّاالنفتاحّعمىّثقافةّاآلخرّالمسيحيمفّجيةّوفيّنفسّالوقت،ّإلىّالمحميةّ
ّ ّاالحضاري ّالحضارة ّوبيف ّأساسّالد يفبينو ّعمى ّلرومانية ّمجاؿ، ّفتح ّخبلؿ ّمف ّظير ّىذا

متساويةّمفّالناحيةّاالجتماعيةّلكنياّمتوافقةّمعوّفيّالغيرّالحديثّمعّمختمؼّفئاتّالمجتمعّ
ّ.لعقيدةّالمسيحيةا

ّجزءامفتمظيرّفضاءّىيبوفّباعتبارى* ّستيفالقديس اوغيمثؿّأصؿّانتماءّّفضاءّا
ّ ّالمقاومة ّفضاء ّوباعتباره ّبامتيازاالستعمارية ّالييمنةّ، ّوسائؿ ّمف ّوسيمة ّالر شوة حيثّمثمت

والييمنةّاالنبرياليةّعمىّ،ّالثقافيقافيةّعمىّالمجتمعّالنوميديّووسيمةّمفّوسائؿّاالخضاعّالث
ّالمجتمعاتّالمستضعفة.

وحضارةّالغربّّرةّالشرؽروائيّلطبيعةّالصراعّبيفّحضامفّخبلؿّعرضّالّنبلحظّ*
االعتراؼّبأسبقيةّحضارةّالشرؽّعمىّحضارةّ،أفّىناؾّنوعّمفّالتوترّالحضاريّالقائـّعمىّ

ثقافةّالعنؼّفيّمقابؿّالتسامحّّأنتجتىذهّاألخيرةّالتيّ،ّالغربّفيّاحتضافّالد يانةّالمسيحية
ّّ.بيفّالحضارتيف

ّالييوديّالذيّأّر*ّ ّعقيبا ّالروائيّلشخصية ّمفّخبللوّنستخمصّمفّخبلؿّتصور اد
ّ ّرسالة ّجيةتمرير ّمف ّالييود ّالتاريخيّضد ّوصراعيا ّالروماف ّحقيقة ّتوضح ّتاريخية وبثّ،

ّالد ينية ّالتفرقة ّأساس ّعمى ّالمنبنية ّالعرقية ّالعنصرية ّونبذ ّلمتسامح ّرسالة ّإلىّ، ّدعوة فيي
ّقدّان،ّالمساولةّالدينيةّبيفّجميعّالد يانات ّّأفّ إالّ ،ّتييفإذاّكافّالصراعّالرومانيّالييوديّاليـو

ّمفّؾىنا ّقائمّنوعا ّاليـو ّآخر ّالد ينيةّاصراع ّالتفرقة ّأساس ّعمى ّفيّ، ّاليـو ّيمارس وىو
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ّتمارسّ ّماتزاؿ ّالعنصرية ّفثقافة ّوبالتالي ّالمثاؿ، ّعمىّسبيؿ ّاإلسبلـ ّضد المجتمعاتّالغربية
ّكثقافةّمضادةّلمثقافاتّاألخرى.ّ ّاليـو

ّّّ



ّ

 

 
ة الثقافيالتمثيؿ الحواري لمشخوص واليوي: ثاني



 التمثيؿ االستعاري لميوية الثقافية                                          الفصؿ الثَّػاني   

39 
 

 ّتمييد:
لذاّوجبّعميناّتحديدّأىـّالمفاىيـّىناؾّعبلقةّبيفّاليويةّوالثقافةّّأفّ ّمماّالّشؾّفيو

ّ:المتعمقةّبيما
ّاليويةّبصفتياّماّيتميزّبوّالشيءّأوّالشخصّعفّغيرهّّالشريؼ الجرجانيفقدّأورد

:ّ ّالماىية ّعف ّحديثو ّسياؽ  جواب: ماىو؟واألمر المتعمؽ مف حيث أنو مقوؿ في ..»ّفي
ومف حيث امتيازه عف األغيار ىوية ، يسمى ماىية ،ومف حيث ثبوتو في الخارج يسمى حقيقة

،ّنبلحظّمفّخبلؿّىذاّالتعريؼّأفّالشريؼّالجرجانيّقدّأعطىّلميويةّصفةّالخصوصية1ّ«..
ّوربطياّباالختبلؼ.

ثابتا  شيئا موضوعااليوية ليست »كماّعرفياّالمفكرّالمعاصرّحسفّحنفيّفيّقولوّ:
يةأو حقبة واقعة فاليوية قائمة عمى الحرية ألنيا ، ، بؿ ىي إمكانية وحركية تتفاعؿ مع الحر 

2ّ«وما اليوية إال تعبير عف الحرية  إحساس بالذات والذات حر ة ّىذاّ، ّخبلؿ ّمف نممس
ّفمفّالّيممؾّحريةّيعتبرّمستمبّاليوية.،ّالتعريؼّأفّاليويةّمرتبطةّارتباطاّوثيقاّبالحرية

ّ:ي ّالمسديّفيّقولو ّالسبلـ ّعبد إف اليوية حقيقة نفسية تتألؼ مف عناصر ّ»عرفيا
وتتفاوت ىذه األركاف حضورا وتفاضال ، موضوعية ىي األرض والساللة والمغة والمعتقد

وتتدخؿ السياسة واأليديولوجيا في  بحسب الحوافز التاريخية الضابطة لحيثيات االنتماء
عادة ترتيب ما ت 3ّ«صتصفيو استصفائيا وا  ّإلى ّالمفيـو ّىذا ّيحيمنا ّاليويةّ، ّارتباط مدى

ّ ّالنفسي ّباالنبالجانب ّالسياسالمتعمؽ ّوتعمؿ ّالمتفاوتة، ّاألمة ّمقومات ّمف ّلمجموعة ةّتماء
ّواأليديولوجياّعمىّتحديدّماّيبقىّمنيا.

ة إف ىويتؾ بكؿ بساط »:كماّيعرفياّجوفّجوزيؼّويربطياّبالماىيةّالدينيةّوالشعبيةّفيّقولوّّ
سمو الذي يميزه ىي ماىيتؾ ،.....وعميو يوجد مظيراف أساسياف ليوية شخص ما:أوليما ا

ممموس واألكثر تعقيدا وعمقا وىوالذي الغير وثانييما ىو ذلؾ الشيء  ،عف غيره مف الناس

                               
 .195ص:ّ،1983لبنافّ،ّ-الشريؼّالجرجاني،ّالتعريفات،ّدارّالكتبّالعمميةّ،بيروتّ-1ّ
 .23ص:ّ،2012ّ،القاىرة،1طّالمجمسّاألعمىّلمثقافة،ّاليوية،ّحسفّحنفي،-2ّ
 .127ص:ّدي،ّفضاءّالتأويؿ،عبدّالسبلـّالمس-3ّ
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فالروح بالنسبة ، يشكؿ في حقيقة األمر ماىية المرء والذي ال نممؾ كممة دقيقة لكي نصفو
، أما األنا تصرؼ االنتباه عف معناىا الجوىريالناس مثقمة بدالالت دينية  إلى العديد مف

والذات الباطنية عابقة بعمـ النفس الشعبي ، )الذات أو الشعور ( فيي مثقمة بشحنة فرويدية
ّىن1«الذي طير أخيرا...  ّجوزيؼ ّفجوف ّمتعمؽّ، ّنفسي ّأحدىما ّبمظيريف ّاليوية ّربط ا

ّمؽّبالجانبّالشعبيّ.والثانيّثقافيّمتعّ،بالبلشعور
ّ ّأكثرّالمفاىيـ ّفيو ّالثقافة ّتحديداأم امفيـو ّوأصعبيا ّوتشعبا ّتطورا لكفّيمكفّاعتمادّ،

ّليا ّالموضوعي ّّ،المفيـو ّبأنيا ّشموال ّأكثر  موع العادات واألوضاع االجتماعيةمج»باعتباره
  ط التفكيرما، والطرؽ العممية والتقنية أنيةة واألدب، واألساليب الفنيواآلثار الفكرية

2ّ«ّوالقيـ الذائعة في مجتمع معيف، واإلحساس ،ّ ّخبلؿ ّمف ّالتعريؼىنفيـ الثقافةّّأفّ ّذا
ّ ّالمرتبطة ّوتقاليد ّبعادات ّالمثقؼّمف ّيتركو ّبما ّوذلؾ ّالتطوراتّمجتمع ّكؿ ّتشمؿ ّكما آثار

ّالتقنيةّوالنفسيةّوالقيميةّالمرتبطةّبالمجتمع.
ّاليويةّالثقافيةّالّوبربطّالعبلقةّبيفّاليويةّوالثقافةّينبثؽ جموع إلى م»ذيّيحيمناّمفيـو

أو ، ، التي تسمح بالتعرؼ عمى االنتماء الثقافي لشخص ماالمقومات والعناصر الثقافية
، الضمني أو الصريح باالنتماء عموما إلى الوعيكما يمكف أف يحيؿ ، لمجموعة بشرية معينة

يشمؿ ، ليا تراث ثقافي متميزو ، إلى جماعة بشرية معينة تعيش في فضاء جغرافي محدد
ّإلىسعىّالروائيّ/ّالمتكمـّي إذّ،3«وتطمعات مستقبمية، وتقاليدولغة وعادات ، تاريخا مشتركا

المتفاوتوّفيّمراكزىاّّوّ،ذاتّالحمولةّالثقافيةّالمشتركةاليوياتّّتمثؿّاستعاريّبيفّمختمؼّإقامة
ّماّ؛الجنديّوّالخادمةّوّتمميذالّوّالقديسكّ،الثقافية ّالمشترؾجميّلكف ّالتاريخ ّىو بأسموبّّوّيـ

مفّخبلؿّاليوياتّالمنتميةّّ،نموذجاّلمتاريخّالثقافيّلممنطقةّنوميديااستطاعّأفّيؤلؼّاستعاريّ

                               
ّ.4.5صّص:ّ،342،عدد:2007جوفّجوزيؼ،ّالمغةّواليوية،ّترّعبدّالنورّخراقي،ّعالـّالمعرفة،ّالكويتّ-1ّ
،ّصّ،ص1982ّلبناف،ّّ–مكتبةّالمدرسة،ّدط،ّّبيروتّّ-جميؿّصميبا،ّالمعجـّالفمسفي،ّدارّالكتابّالمبناني-2ّ

378ّ،379. 
ّالرزاؽّالدواي،ّفيّالثقّ-3ّ ّالمركزّالعربيّلؤلبحاثّودراساتّالسياساتعبد 1ّطّ،افةّوالخطابّعفّحربّالثقافات،

 .104صّ،2013ّبيروت،ّ
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ّمعيف ّفكري تعود  كمـ وكؿ منيـ يقـو بتنفيذ فعؿ قدفاألديب يكتب، والمتكمـ يت »ّلنموذج
الفردي ى جانب العامؿ أصولو، ثقافيا وحضاريا، إلى عدة قروف، وعدة مصادر، ىذا إل

أف األسموب في والذاتي في استخداـ المغة لمتعبير عف أغراض مخصوصة وىذا يعني إذف 
ال يحمؿ أي داللة تجعؿ ىذه التعددية أمرا مدركا ومعقوال، عمى الرغـ مف وجودىا فيو  نفسو

فإف األثر  و عفوي وال يعقمف نفسو،ألن   ؛ولكف إذا كاف األسموب ال يقوؿ شيئا عف ىذا األمر
الذي يتركو في نفس متمقيو غالبا ما يكوف محرضا لمكالـ عنو، ودافعا لالنفعاؿ بو ومثيرا 

عمىّّالذيّطفا،ّمفّخبلؿّالحوارّالمعماريىذاّماّتـّمبلحظتوّّ.(1)«لمتعريؼ بخواصو وسماتو
التاريخيّّفبالرغـّمفّالطابع،ّية،ّليكوفّمحادثةّكبرىّبيفّاليوياتّالثقافيةّالمختمفةسطحّالروا

ّالذيّصبغ ّّتوالديني ّإالّ الرّ بو ّالروائيّّأفّ واية ،ّ ّمنيا ّجعؿ ّقد ّكبرى ّالثقافةّاستعارة تمثمت
ّاإلرثّالروحيّوالفكري ّمفّخبلؿّاستعارتيّباعتبارىا ّوالد يف وعاءّليـّالد يف رحمة خالص،

استعارياّافيةّاليوياتّالثقّؿيتمثّتـّؼ،ّفياّترىّكيختّلطبيعةّفكرىـالتيّأرّ ّلمحكايات الخرافية
وائيالذىنيةّالثقافيةّّبالبنيةولماذا؟ّوماّعبلقتياّّوايةالرّ ّفي  ؟لمر 

 الد يف رحمة لمخالص: -1
وذلؾّعفّّالد يف رحمة خالصّباعتبارهّاستعارةّكبرىّتمثمتّفيالد يفّفيّالروايةّّجمىّ ت

عرقيّّتفريؽّ،فخبلصيـّدّوطريؽّالمساواةّبيفّالناسّوجعؿّالد يفّمعياراّثقافياّتقاسّبوّدرجةّ
وبماّأفّكؿّتواصؿّمبنيّ،ّأوّقوميّأوّطبقي؛ّبؿّمايجمعيـّىوّالد يفّباعتبارهّرحمةّخبلص

ّعمىّ ّمبنية ّذىنية ّكقناة ّالروائي ّاختارىا ّالتي ّىي ّاالستعارة ّفإف ّالباثّوالمتمقي، ّثنائية عمى
ذىب »سائؿ؛ّإذّانيّوالجاحظّمثؿّىذهّالممّ قع،ّوقدّعالجّالعمماءّالعربّكالّرتصوراتّثقافيةّلموا

وىي تفضي  ،ماني إلى أف لمتواصؿ االستعاري بيف الباث والمتمقي مسالؾ ذىنية متعددةالر  
فالمتكمـ ال يختار االستعارة ، الذي ىو مطمؽ التواصؿ كما يرى الجاحظ ،كميا إلى البياف

لمتمقي ا لمتعبير عف فضؿ قوتو في البياف، بؿ يختارىا ألنيا قناة مف قنوات التواصؿ، وألف  

                               
 .44،ّص2002ّ،ّحمب،ّسوريا،1ّمنذرّعياشي،ّاألسموبيةّوتحميؿّالخطاب،ّمركزّاإلنماءّالحضاري،ّطّ-1ّ
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ّالقديس أوغستيفنوّفالتواصؿّاالستعاريّبيفّ،ّوم(1)« يستقبؿ المعنى بنشاط ذىني استعاري
تحكموّأنظمةّاستعاريةّذىنيةّمقصودة،ّوىذهّاألنظمةّمبنيةّعمىّخمفياتّّ،الروايةّتوشخصيا

ّبيف ّمشتركة ّوذىنية ّالروايةالقديسّأّثقافية ّالمتواصمةّوبّ،وغستيفّبطؿ يفّشخصياتّالرواية
فّانتفىّذلؾّيحدثّسوءّالفيـ،ّومع عندما ال يشترؾ الناس الذيف ف»أوّتعسرّفيـّبعضيـّّ،وا 

فإف الفيـ المتبادؿ  ؛يتحاوروف نفس الثقافة ونفس المعرفة ونفس القيـ ونفس المسممات
ّأفّالعمميةّالتواصميةّىيّعمميةّقصدية(2)«ّيكوف صعبا ّيًّافييّتفترضّمرسبلّومتمق،ّ،ّوبما

تفترض طرفيف إنسانييف مرسؿ  ،إف العممية التواصميةّ»:ّلمتبادلةّمقصدياتّاومجموعةّمفّال
ومتمؽ بيد أف ىذه المقاصد أنواع: أولي يتجمى في المعتقدات والرغبات التي تكوف لدى 

وثالثي ينعكس في ىدؼ  ،المتكمـ، وثانوي يكوف فيما يعرفو المتمقي مف مقاصد المتكمـ
ّ(3)«متمقي يعترؼ بأنو يريد منو جوابا مالئماالمتكمـ، الذي يريد أف يجعؿ ال ّأكداهّ، ّما ىذا

ّ.ولسفّمفّخبلؿّنظريةّالمبلءمةّوّبيبرس
ّالد يفّّ"ّاستعارة الد يف رحمة"تفرضّعميناّّكماّّ  عبارة عف عقائد»بمعناهّالواسعّتحديدّمفيـو

نتماء إلى بمشاعر اال ويكتسب اإليماف في إطاره وممارسات تور ث في إطار العائمة والمجتمع ،
،ّيتبيفّمف4ّ«كما يكتسب بالتنشئة وغيرىا ، الجماعة الحميمية األولى، ثـ إلى المجتمع ككؿ

ّالقوؿّأفّالد يفّبمعناهّالواسعّجانبّمتعمؽّبااليمافّ وجانبّمتعمؽّبالممارسةّالتيّخبلؿّىذا
ّ.افيةّبامتيازلتاليّفيوّممارسةّثقتكوفّعبرّمؤسساتّاجتماعيةّابتداءّباألسرةّإلىّالمجتمع.ّوبا

ّ
ّ

                               
كزّالثقافيّالعربي،ّوالناديّاألدبيّصالحّبفّالياديّرمضاف،ّالتواصؿّاألدبيّمفّالتداوليةّإلىّاإلدراكية،ّالمّرّ-1ّ

 .202،ّص2015ّ،ّالدارّالبيضاء،ّبيروت،ّوالرياض،1ّبالرياض،ّط
 .216جورجّاليكوؼّومارؾّجونسوف،ّاالستعاراتّالتيّنحياّبيا،ّصّّ-2ّ
تّ،ّالدارّالبيضاء،ّبيرّو3محمدّمفتاحّتحميؿّالخطابّالشعريّ)استراتيجيةّالتناص(،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّطّ-3ّ

 .164،ّص1992ّ
،ّبيروت1ّ،ّط1عزميّبشارة،ّالد يفّوالعممانيةّفيّسياؽّتاريخي،ّالمركزّالعربيّلؤلبحاثّوالد راساتّالسياسية،ّجّ-4ّ
ّ.45،ّص2013لبنافّ،ّ–
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 :خالصرحمة حياة اإلنساف  - أ
ّّّّ ّيقيـ ّرحمةالروائي ّاإلنساف ّحياة ّالمعرفية ّاالستعارة ّخبلؿ ّمف ّحواّر، ّالقديسّا ّبيف يدور

وعودتوّإلىّبمدهّّفيّروماّيكشؼّبوّعفّرحمةّالقديسّأوغستيف،ّأوغستيفّوشخصياتّالرواية
 أوغستيفلـ تتعرؼ عمي يا أ»ّ:ّعمىّلسافّأحدّالشخصياتّفيقوؿ،ّوكذلؾّرحمتيـّالخبلصية

أغنى وأقوى  ابنةوأنؾ ستبقى ىناؾ وتتخذ مف  أنا "أنطونواف" كنا نعتقد أنؾ لف تعود أبدا
ّ.(1)«ولف تضع أقدامؾ أبدا في ىذه الحفرة غير أني كنت أعرؼ أنؾ ستعود، الوالة زوجة لؾ

ّمسبق ّناتجّعفّمعرفة ّبالقديسّأوغستيفّةفقولو ّالذيّتعرؼّعميو، ّوباعت، فيّّذاتّفاعمةباره
بعدـّّـاعتقادىّفقدـ،ّمفّمثقفيّىذاّالمجتمعبصفتوّيقدـّتصورّالمجتمعّالنوميديّّالروايةّفيو

يؤكدّمفّخبلؿّصيغةّالمعارضةّأنوّعمىّمعرفةّتامةّبرجوعوّّثـ،ّرجوعّالقديسّأوغستيفّلبمده
اّفيّحالةّتبميغّ،ّفيوّىنتقدّأنؾّلفّتعود/ّأعرؼّأنؾّستعود(ّتدؿّعمىّذلؾّكناّنعفعباراتّ)،

ّ ّوىو ّلممخاطب ّأوغستيفالقديس الكبلـ ّإذ محوارية إلى يستند التصور التعارضي لّ»،
نموذجيف أحدىما "تبميغي" واآلخر تفاعمي... فما إف يشرع المتكمـ في النطؽ حتى يقاسمو 

ّّ(2)«المخاطب داللتو ّطرؼّآخرّمتفاعؿّمع ّإلىّوجود ّتستند ّالتبميغ ّالحوافعممية ّيةّرالعممية
ىوّقوؿّيعتمدّعمىّتمثؿّلمكوفّمبنيّعمىّقابميتوّّ"كناّنعتقدّأنؾّلفّتعودّأبدا""ّنطونواففقوؿّ"أ

تعتبر القضايا المتصمة بتمثؿ الكوف عموما اعتقادات أكثر منيا معارؼ أي  »لمخطأ،ّحيثّ
ّومماّيثبتّخطأّاالعتقادّالسابؽ.ّ(3)«أنيا غالبا ما تكوف قابمة لمخطأ ويمكف أف يظير كذبيا

ّمعرفتو ّّىو ّلوطنوّالقديس أوغستيفبعودة ،ّ ّيثبتّأفّتصوره ّالعودةمما ّلمجاؿ مبنيّعمىّ،
وىذاّماّحدثّ،ّأوغستيفألفّالواقعّأثبتوّبالعودةّالفعميةّلمقديسّ،ّتمثؿّيقينيّوصادؽّبالضرورة

عادّإلىّالجزائر،ّومفّخبلؿّىذهّالوصمةّاالتصاليةّّأوغستيفألفّالقديسّّ،فعبلّفيّواقعّاألمر
ّأنطونوابي ّف ّالقديس ّوبيف ّالتيّأوغستيفف ّالمعرفية ّالرحمة ّجميا ّحياتوكانّتظير ّتميز ،ّت
لعمميةّخبلؿّعمميةّاإلدراؾّّخيرّالتيّتمتّمفىذهّاأل،ّذ ىابّثـّالعودةتجميةّفيّعمميةّالمال

                               
 .15الرواية،ّصّّ-1ّ
 .50طوّعبدّالرحمف،ّفيّأصوؿّالحوارّوتجديدّعمـّالكبلـ،ّصّّ-2ّ
،ّصّآفّريبوؿّوجاؾّموشمر،ّالتداوليةّاّ-3ّ  .132ليـو
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وىوّّفيّالذىفّالمكوفّ،تشكيؿّالعالـّعفّطريؽّالتمثيؿّاالستعاريّتتـّعمميةوبالتاليّ،ّالمجيئ
ريؽ الذي يتمثؿ الفرد بواسطتو ثروة العالـ العيانية، وبفضؿ ىذا التمثؿ يتكوف بوصفو الط»

االعتقادّالجماعيّ؛ّوذلؾّيكوفّعفّطريؽّعمميةّنقؿّ(1)« أو ذاتا نشطة في الواقع، شخصية
مطةّويتزوجّبابنةّأحدّاألغنياءّمفّذويّالسّ ّ،يعتقدوفّأنوّسيبقىّفيّروماّلرحمتوّالمعرفيةّ؛ّإذ

مرتسمةّّالشابّالغنيّىيّالتيّكانت،ّيفالقديس أوغستالذىنيةّالجماعيةّعفّفالصورةّ،ّوالقوة
اعتقادىـّ،ّوكذلؾّشخصيتونمطيةّمبينيةّعمىّأفكارّمسبقةّعفّذىنيةّىيّصورةّىانيـ،ّفيّأذ

،ّفوصؼّالوطفّعميياّالجزائرّفيّتمؾّالفترةباألوضاعّالتيّكانتّّمرتبطةّ،كذلؾّبعدـّمجيئو
 يفييّالمكافّالذّ،بوصفياّمجاؿّمصدرّكوفّصورةّالحفرةّ،ـّعفّتفكيرّماديبأنوّ"حفرة"ّين

ّفييّتنزلؽّوتزؿ،ّتوضعّداخؿّالحفرةّوالقدـّعندما،ّيقعّفيوفعندماّيمشيّ،ّفيوّاإلنسافّيتعثر
ّ ّبالحفرةّيفالقديس أوغستفربط ّىدؼ ّىناّكمجاؿ ّف، ّتصور ّمف ّبطبيعةّيأتي ّمرتبط يزيائي
،ّالذيّيحيؿّعمىّالر حمةّعمميةّالمشيّخبلؿّوعالوق راّذىنياّيعنيحيثّتمثؿّالحفرةّمسا،ّالفكر

ّمبلمحّالرحمةّبالظيورّ ولكف كممني ّ»:ّالذيّتجمىّفيّقوؿّأنطونافّّبالذىاببدايةّثـّتبدأ
عنؾ ماذا فعمت في روما؟... ىؿ حقيقة أنؾ ذىبت إلى ىناؾ مف أجؿ الكسب الوفير؟ ومف 

ّ"يفالقديس أوغست"ّ"أنطونواف".ّفيناّيضعّ(2)«ثاغستأجؿ الشيرة؟ ىذا ما يدعيو البعض في 
عةّمفّخبلؿّطرحوّلمجموعةّمفّاألسئمةّمبنيةّعمىّتصوراتّجمعيةّنابّ،أماـّمحكمةّالعقؿ

نابعةّمفّتصورّذىنيّنمطيّمفّطرؼّالجماعةّوحكمياّعمىّّوىيّ،مفّأحكاـّمجتمعةّعميو
ىذاّماّكانتّتدعيوّّ+ّالشيرة(وىوّ)الماؿّ،ىدؼّمعيفوّذىبّمفّأجؿّبأنّ ّ،يفالقديس أوغست

ّ،،ّىذاّماّيجعؿّاالستعارةّالسابقةيفالقديس أوغستبحكمياّعمىّ،ّجماعةّمعينةّمفّالنوميدييف
ّمجاؿّّأوغستيفقديسّموطفّالّوةّأسفؿ،ّوىيّاستعارةّاالتجاهّتمثؿّالحفّر العودة يتضحّلناّأف 

ؿّعفّجممةّمفّالتصوراتّأماّمجاؿّالذىابّفيمثؿّنقطةّتساّؤ،ّفّطريؽّالرحمةعّالتعثريمثؿّ
ّاستعارةّاالتجاهّالمكوفّلمرحمةالتيّأطرتّالفكرّالنوميديّعفّالقديسّأوغستيفّتحد دّمفّخبلؿّ

                               
1990ّّ،غيورغيّغاتشؼ،ّالوعيّوالففّدراساتّفيّتاريخّالصورةّالفنية،ّتر:ّنوفؿّنيوؼ،ّعالـّالمعرفة،ّالكويت-1ّ

115ّص:ّ،146عدد:
 .16الروايةّ،ص:ّ-2ّ
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ّ،وىيّالذىابّلمكسبّونيؿّالشيرةّّالتمثبلتّالمرتبطةّبالرحمةّالكبلسيكيةروماّبجممةّمفّّبربط
ّةإجابةّالقديسّأوغستيفّالمتجسدّبعدّذلؾّتبدأ،ّالقدماءوكمياّمبنيةّعمىّخمفيةّمعرفيةّبالر حالةّ

ليس ذلؾ فحسب، مع أف األمر صحيح بالنسبة إلى ما قمت، ولكف  »قوؿّالروائيّّمفّخبلؿ
ألف أذىب إلى حيث ال يذىب أحد إلى المدرسة، مثمما يذىب الناس  ،كانت بي رغبة مفاجئة

ّافّ.(1)«ّلي النصيحة اإلى المسرح أو السيرؾ، حسب شيادة أناس قدمو  ّبعمميةّتبدأ لرحمة
وىذهّحقيقةّالّيمكفّ،ّالتيّتمثؿّمجاؿّرغبةّالقديسّأوغستيفّفيّبدايةّمشوارهّالحياتيالذ ىابّ

زمبلؤهّلكفّىذهّالفكرةّكانتّانطبلقاّمفّنصيحةّوجيياّلوّ؛ّحياتوّإنكارىاّفيّفترةّمفّفترات
ي إدراؾ يأت»،ّحيثّيفالقديس أوغستراكيـّلشخصّدوكانتّىذهّالنصيحةّنتيجةّإل،ّفيّروما

اآلخريف المحيطيف لمفرد وتكويف صورة عامة عمى الشخص بالدور األكبر في إدراؾ الفرد 
سواء كانت صورة سمبية أو مرفوضة أو مقبولة ويأتي ، وتكويف صورة عف ىذه الذات ،لذاتو

شبابوّيميؿّإلىّالميوّأوّإلىّماّيسمىّّ(2)«ىذا مف خالؿ التفاعؿ مع اآلخريف المحيطيف بو
ثقافيةّالممارسةّالّوسيمتيفّمفّوسائؿّيمثبلفّالمذيفّبّالفمكموريّ)كالمسرحّوالسيرؾ...(بالجان

ّ.إلىّالتعميـّباإلضافة،ّفيّالمجتمعات
ما يوازي ويكمؿ التعميـ واألدب ىو الفمكمور والفف الشعبي المذاف يبنياف أوليات  »ّأفّ ذلؾّّّّ

ريةّتقميديفّمفّالتقاليدّالفمكمّويرؾّبصفتيماّ،ّفيظيرّالمسرحّوالس(3)«االستجابة العاطفية لشبابنا
،ّ ّالقديـ ّالنوميدي ّالمجتمع ّفي ّوسيمتا ّويمثبلف ّالعاطفي ّالتكويف ّفترة ّفي القديس شباب

ّ.أوغستيف
ّتت ّثـ ّفّالقديس أوغستيفوقؼّرحمة ّروما، ّالثقافيةفي ّالمارسة ّأجؿ ّمف ّفييا ّيمكث

يماّلـّيعوداّفيّمجاؿّألنّ ّ؛يرؾّوالمسرحذىابّإلىّالسلمّ،ّورفضووالمتمثمةّفيّالتعميـّاألكاديمي

                               
 .17الرواية،ّصّّ-1ّ
لةّدكتوراه،ّجامعةّالزقازيؽّإبراىيـّالسيدّأحمد،ّالبناءّالقيميّوعبلقتوّبالتنشئةّاالجتماعيةّوالدافعيةّلئلنجاز،ّرساّ-2ّ

 .57،ّص2005ّ
سوزافّروبيفّسميمافّإنجيّكروسماف،ّالقارئّفيّالنص،ّمقاالتّفيّالجميورّوالتأويؿ،ّتر:ّحسفّناظـ،ّوعميّّ-3ّ

 .221،ّص2007ّبيروت،ّلبناف،ّّ،1حاكـّصالح،ّدارّالكتابّالجديدّالمتحدة،ّط
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باشرت بكؿ قواي الميمة التي جئت مف أجميا إلى لـ أضيع وقتا حيث »يقوؿّالروائي:ّ،ّرغبتو
... لـ يعد ييمني الطموح  روما، لقد جمعت حولي بعض التالميذ الذيف بدأوا يتعرفوف عمي 

د كانت عبودية ثقيمة وكؿ ىذه إلى المجد والكسب كما لـ أعد متساىال كما كنت مف قبؿ، لق
ّ(1)«األشياء التي عرفتيا مف قبؿ في قرطاج مف لذات واىتماـ باأللعاب لـ تعد تعني لي شيئا

وذلؾّعفّطريؽّجمعّالتبلميذّحولوّلتدريسيـّّ،المعرفيةّيفالقديس أوغستكفاءةّّدمفّىناّتتحدّ 
فتتعمؽ  »يوّمفّخبلؿّأقوالو:ّفيوّوماّالّيرغبّفّثـّيبنيّأحكاماّتقييميةّمبنيةّعمىّماّيرغب

ّفت(2)«.األقواؿ الخبرية التقييمية بالمرغوب فيو وغير المرغوب فيو.. ّالقوؿّ، ّصيغة أتي
ّالمعرفيةّكاآلتيّ:

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

تحددتّمجموعةّمفّّ،فيّالقوؿّ)لقدّكانتّعبوديةّثقيمة(ّخبلؿّاستعارةّالعمؽّالمتجسدمفّّّّّ
وماّالّيرغبّفيوّثقافياّّ،أوغستيفيرغبّفيوّالقديسّّكشفتّعفّالبنيةّالفكريةّلماّ،التقييمات

ىذاّماّعبرّعنوّالروائيّفيّفيوّانفصؿّبذلؾّعفّالجانبّالمادي،ّليتصؿّبالجانبّالروحي،ّ
ّ إلى أف يأتي  وأف أبقى فييا مريدا ،عقدت العـز عمى التطوع في كنيسة المسيحّ»قولو:

ّف(3)« د خطواتيشعاع مف اليقيف ليعي ّا، ّبذلؾ ّتكتمؿ ّيرغبّفيو ّلما ّالمعرفية القديس لحمقة

                               
 ّ.17الرواية،ّصّّ-1ّ
ّتحميؿّالّ-2ّ ّالعربيةّنورمافّفاركموؼ، ّالمنظمة ّتر:ّطبلؿّوىبة، خطابّ)التحميؿّالنصيّفيّالبحثّاالجتماعي(،

 .317،ّص2009ّ،ّالحمراء،ّبيروت،1ّلمترجمة،ّط
 .17الرواية،ّصّّ-3ّ

 صيغة القوؿ المعرفية

 المرغوب فيو

التعميـّجمعتّحوليّ
 بعضّالتبلميذ

 رغوب فيوغير الم

حياةّالميوّالطموحّإلىّ
 المجد،ّالكسبّ..
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إلىّأفّيأتيّوقتّالعودةّإلىّ،ّوىوّالمكوثّفيّالكنيسةّليتعمـّعمـّالبلىوتّالمسيحيّيفأوغست
التيّكانتّتتمنىّأفّتراهّمسيحياّوقدّّ،معّرغبةّوالدتوّيفالقديس أوغستالجزائر،ّثـّتتحدّرغبةّ

ّماّحاوؿّالروائيّأفّيش ّىذا ّذلؾّقبؿّموتيا ّيفالقديس أوغستكموّكتمثؿّلشخصيةّتحقؽّليا
الوحيدة أف أراؾ قبؿ أف أموت مسيحيا، ولقد لقد كانت رغبتي  »مفّخبلؿّقولوّعمىّلسانياّ

ّالواقع،ّ.(1)«منحني الرب ذلؾ وسيغمرني بو ىناؾ ّفي ّبالفعؿ ّتحقؽ ّما ّأفّ ّوىذا حياةّّوبما
انتّعمميةّالذىابّمبنيةّفقدّك،ّاإلنسافّرحمةّاكتشاؼّلممجيوؿّبماّتحمموّالرحمةّمفّمخاطر

ؿّبعدّعمميةّاختيارهّلممارسةّثقافيةّتمثمتّفيّمينةّالتعميـّفيّّ،عمىّمجاؿّالرغبة الذيّتحو 
ّروما ،ّ ّتمظيرتّمفّخبلؿ ّفقد ّالعودة ّالحفرةّاستعارة االتجاهأما كمجاؿّمصدرّّالذيّمثمتو

ّلموطفّالذيّمثؿّمجاؿّاليدؼّ.
ّّّّ ّحياة ّتصوير ّخبلصبأنّ ّيفالقديس أوغستفبعد ّرحمة ّيا ،ّ ّّحياةتظير ّقريب"شخصية

ّبأنّ ّ"نيبريديوس تمظيرّذلؾّفيّ،ّاختيارهّطريقةّمحبةّاهلل،ّمفّممذاتّالد نياّرحمة لمخالصيا
ّ :ّ أريد أف أعود إلى أرض أجدادي لكي أشيد ىنالؾ صومعة جديدة بجوار الكنيسة  »قولو

أنا الذي يعاممونني باحتقار  ،الكبرى، أرغب في أف أكوف محترما في كؿ أنحاء اإلمبراطورية
ّ،ّفطريؽّرحمتوّالخبلصيةيبنيّصومعةّعندّعودتوّإلىّروماّفّ ،ّفيوّيبديّرغبتوّفيّأ(2)«اآلف

،ّوىوّيبنيّفيّيمارسّفيياّطقسّدينيمؤسسةّثقافيةّالصومعةّ،ّفتمثؿّالعودةتكوفّعفّطريؽّ
حتراـ،ّفاالحتراـّفيّنظرهّىوّ،ّتتمثؿّفيّاالحتراـّوعدـّاالمبادئّأخبلقيةّذاتّأبعادّثقافيةّذىنو

صحّعفّوخدمةّاهللّأماّعدـّاالحتراـّىوّكؿّفعؿّيحوؿّدوفّذلؾ،ّثـّيفّ،الدخوؿّفيّالمسيحية
  سمحت لي أف أقصد صومعتؾ مرارا أريد كذلؾ إف »فيقوؿّالروائي:ّ،ّقائمةّأخرىّمفّرغباتو
كوف رسولؾ إليو يف أعممني وسأوعندما تكوف لديؾ ميمة إلى أوغست، لمشاىدتؾ تصمي هلل

،ّفيوّيفصحّعفّ(3)«أرغب في رفقتكما معا، وأخطو أولى خطواتي عمى درب اهلل عمى يديكما
التيّ،ّعفّطريؽّالرحمةّالكبلسيكيةّرغباتوّعفّطريؽّإبداءّنقطةّتوجيوّفيّرحمتوّلمخبلص

                               
ّ.18،ّصّالروايةّ-1ّ
 .62الرواية،ّصّّ-2ّ
 .93الرواية،ّصّّ-3ّ
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ّبخطوةّتكوفّعفّطريؽّالخطوة ّتبتدأ ّاأللؼّميؿ ّفمسافة ّأولىّخطواتّالخبلصّإلىّ، فتبدأ
وىيّّ،"ّفيوّيريدّأفّتكوفّلوّنفسّطريؽّالقديسالحياة رحمةفمفّخبلؿّاستعارةّ"،ّؽّاهللّطري

التخميّعفّممذاتّالدنياّوتكريسّحياتوّلمتعبدّوبالتاليّاالنتقاؿّمفّالجانبّالماديّإلىّالجانبّ
ىذاّالشابّالذيّّقريب نيبريديوسالروحي،ّفتراثّالمجتمعّالرومانيّالروحيّجسدتوّشخصيةّ

ّلمقديسّّكافّفي فيّّأوغستيفبدايةّشبابوّيفضؿّالمادةّعمىّالجانبّالروحي،ّوقدّكافّتمميذا
ّ ّالقديس ّىويتو ّعف ّأفصح ّوقد ّخبلؿّأوغستيفقرطاج، ّجولياّمف ّخادمتو ّمع التيّّ،حديثو

ّ ّيقوؿّالروائي: ّراىبا، ّواعتبرتو ىذا الفتى الذي اشتبو لديؾ بأحد »أخطأتّفيّالتعرؼّعميو
و تعثر في قرطاج حيث كانت درس عندي في بداياتي في قرطاج... لكن  ىؤالء الرىباف... قد 

عروض السيرؾ تثير االىتياج عمى ما كانت تعصؼ بو األىواء تمؾ األياـ كاف ذلؾ قبؿ أف 
تناظرّالتعثرّفيّمسارّّالحياة رحمة".ّيتضحّأفّالعوائؽّفيّاستعارةّ"(1)« يكرس نفسو كميا هلل

ّ ّالتّقريب نيبريديوسحياة ّتتضحّأماـ ّومنو ّوالميو، ّالتيّترفضّاألىواء ّالمسيحية ّإلى حوؿ
ّ ّالمعرفية ّالشخصيةالبنية ّليذه ّالثقافية ّّلميوية ّلحياة ّتمثؿّّالقديس أوغستيفالمشاركة التي

ّالرحمة ّالوقت، ّذلؾ ّفي ّلممجتمع ّالتراثّالروحي ّالذيّيمثؿ ّالمسيحي ّالد يف ّفيظير ّماّ، ىذا
ّالخاصّلمثقافةّوالتيّ ّفيّّ،(2)«اإلرث الروحي لجماعة ما»تعنيّيتوافؽّوالمفيـو والذيّترجـ

وىذاّاإلرثّالّ،ّالثقافيةّتحتّرايةّالد يفّاليوياتّالمسيحية،ّوىيّعامؿّميـّيعمؿّعمىّتوحيد
ّالذيّمثمتوّشخصيةّالقديسّأوغستيف.ّرىذاّاألخي،ّّمفّخبلؿّالمثؿّاألعمىيتـّإالّ 

ّّّّ ّرحمةّخبلصّمعّشخصية ّبصفتيا ّاهلللّنوسليباتتواصؿّالحياة وىوّفيقوؿّّيمتحؽّبمحبة
رت أف أرحؿ، سأغادر ىذا البمدّ»يحاورّالقديسّأوغستيفّ:ّ ال شيء يشد ني ىنا سأترؾ ، قر 

طوؿ المد ة التي تؤدي فييا الطريؽ إلى بيت ، اف العظيـيمثؿ بين ني سأدعوولكنىذه المدينة 
ولكف ال ييـ قديس "سيبيمكر"توصالني إلى البحيث  ....قد ال تكوف ساقاي مف القو ةالمقدس 

                               
 .99صّ،ّالروايةّ-1ّ
ّترّ-2ّ ّاألنثروبولوجي، ّالتفسير ّالثقافة ّكوبر، ّوالفنوفّآدـ ّلمثقافة ّاألعمى ّالمجمس ّالمعرفة، ّعالـ ّفتحي، ّتراجي :

 .47،ّص349ّ،ّعدد1990ّواآلداب،ّالكويت،ّ



 التمثيؿ االستعاري لميوية الثقافية                                          الفصؿ الثَّػاني   

49 
 

ىو أف أصمي ليؤالء ، فما أريده إف بقي لدي قميؿ مف القوة ،إذا مت وأنا أعبر صحراء ليبيا
وأنا أسير في ىذا النور الذي ينبثؽ بقوة في نفس الوقت الذي ...أصمي ليذا العالـ الرجاؿ 
1ّ« ..ينسحب  ّرحمتو ّعف ّعبر ّوقد ّالد ياناتّالذيّيعتّ،المقدسّإلىّبيتّبالعودة، ّأصؿ بر
ّومحبتوّ.،ّوقبمةّكؿّمفّيرغبّفيّالطريؽّإلىّاهللّ،السماوية

وذلؾّ،ّمندمجةّفيّنفسّالمجاؿّالفكريّلمقديسّأوغستيفّ،بروبا فاليكونياّتبدأّرحمةّبعدّذلؾّّّ
فتظيرتّىويتياّخبلؿّوصولياّمفّروماّإلىّ،ّواختيارىاّخدمةّربياّبدخولياّفيّالد يفّالمسيحي

ّبينوّالروائيّفيّقولو:ّثاغستّقررتّ ّما كـ مف األياـ قضيتيا تائية في أزقة  »الرىبنةّىذا
قدماي حافيتاف ومتور متاف ياأوغستيف ،...... ولكن ي توسمت السماء ، روما كالمتسولة

ودعوت اهلل أف سأكوف راىبة في كنيسة ميالني التي يتحدث عنيا الجميع، وسأذىب إلى 
فييّّ،الذىابفتتحد دّرحمتياّعفّطريؽّّ،(2)«ّإلى محب ة اهلل أوغستيفثاغست ىناؾ حيث فر  

ّالرىبنةّىيّالطريؽّالوحيدّلمحبةّاهلل وقدّحددتّالمؤسسةّاالجتماعيةّالتيّتنتميّإليياّ،ّترىّأف 
ّإذاّ،ّروحيا وىيّكنيسةّميبلنيّلتؤديّفيياّصمواتيا،ّوطقوسّمحبةّاهللّفيّنظرىاّ،الّتتحقؽّإال 

وبالتاليّفمحبةّ،ّىذاّماّتجسدّمفّخبلؿّاستعارةّ"الحياةّرحمة"ّ،تيفأوغسالقديس ات بعتّنيجّ
ّاهلل ّالقديسّىيّ، ّمع ّتشترؾّفيو ّأوغستيفما ّإلىّ، ّلموصوؿ ؿ ّىيّالطريؽّاألو  ّالمحبة وىذه

ّالرىبنة ،ّ ّفيو ّترغب ّما ّبروبا فاليكونياوىو ّالقديسّ، ّحياة ّفي ّحسي ّحضور ّليا ّكاف فقد
وعندّدخولياّفيّالد يفّ،ّتّتتمتعّبغناىاّالماديّوالنفوذحيثّآوتوّفيّروماّعندمؿّكانّأوغستيف

ّالمسيحيّتخمتّعفّثروتيا ّالحواريةّ، ّالروائيّفيّالعممية ّأدخميا ّوقد ّلمتعبد، وكرستّحياتيا
،ّكعنصرّنسويّفيّالعمميةّالتفاعميةّالثقافيةّ،القصديةّمفّخبلؿّإعرابياّعفّرغبتياّمشاركتيا

ّوبيفّ ّأوغستيفالقديس بينيا ّالقديسّأوغستيفّاليونانيةّقراآتوّاألفبلطونيةفبالرغ، ،ّـّمفّثقافة
ّأن وّجعؿّّ،ّالعنصرّالفاعؿّالوحيدّفيّعمميةّالحواروتجعؿّمفّالرجؿ،ّيّتقصيّالمرأةالت إال 

ّمنياّعنصراّثقافياّلوّدورهّفيّالحوارّالثقافيّالد يني.ّ

                               
 .145،146الرواية،ّص،ّصّ-1ّ
 .69الرواية،ّصّّ-2ّ
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ّالغنية ّالتيّتمثؿّالطبقة ّفاليكونيا ّبروبا ّإلىّشخصية ّباإلضافة ّيّالخطابّالروائيف،
ّ ّتمثمتّفي ّأخرى ّنسوية ّالطفولةّجوليا تأتيّشخصية ّفترة ّفي ّبيتّالقديسّاوغستيف خادمة

ّحياتياّ،الروائي ّأياـ ّآخر ّفي ّوىي ّليخرجيا ّالسردي ّبرنامجو ّفي ّأدمجيا ّقد ،ّ ّالقديسلترى
ّوخبلصياّمف،ّتجمتّرحمتياّنحوّطريؽّاهللّوقد،ّفتتحقؽّبذلؾّرغبتيا،ّوىوّمسيحيّأوغستيف

وعندّفشمياّفيّعدـّتحقؽّىذهّ،ّفيّالروايةّلمدعوةّإلىّإقامةّالعدالةّاإللييةّفاعؿخبلؿّدورىاّال
ّأف ّقررت ّإّالعدالة ّالخبلص ّخطوات ّاهللتتبع ّّ،لى ّاألخيرة ّانفاسيا ّتمفظ ّعفّوىي وتعرب

تجمىّذلؾّمفّخبلؿّلغةّ،ّوأخيوّلممسيحيةّالقديس أوغستيفسعادتياّلتحقيؽّأمنيتياّفيّدخوؿّ
أبناء مونيكا في طميعة المسيحييف  مف معرفة أفقؿ لو بأف الشيء يسعدني أكثر  »ّايةّ:الرّو

ياسيدي في ، فمف أتشبث باكية األمر ليتكررلو كاف ، ة وبأنوفي ىذه الجية مف اإلمبراطوري
، ألسرع في اإلتياف بالكممة الطيبة فية القدميف عمى الحصى المدب بة، سأنزؿ حاأميثوب 

ّ...ى المدينة حيث ينتظرني طريؽ الربالتي تنزؿ إل إلى ىذه الدروبسرع ...سألممخمصيف
والنزوؿّىوّمايميزّرحمتياّإلىّّ،حضارّالكممةّالطيبةإيمانيةّتمثمتّفيّإفحياةّجولياّرحمة1ّّ«

يؽّالذىابّالمتجسدّفيّعمميةّجمبّالكممةّعفّطّر،ّوالمتمثمةّفيّالخبلص،ّحبةّاهللطريؽّم
ّالطيبةّلممخمصيف.

 لصراع الداخمي سبب في الخالص:ا-ب   
ّلمصراعّالداخميّلمشخوصّمفّخبلؿّتجاربّشخصيةّفيّّ كشؼّالروائيّعفّتصوره

ّمفّ ّإلىّالمقدسّوتحررىـ ّفيّالحياة ّمفّالمدنسّفيّتجاربيـّورحمتيـ ّوذلؾّبانتقاليـ حياتيـ
ّإلىّالغيرية ّومفّاليوية ّإلىّالجانبّالروحي، ّلو ّوتجاوزىـ تجمتّّ.الجانبّالماديّفيّالحياة

ّالحياتيةّمفّالمدنسّحيثّ ّمفّخبلؿّانتقاؿّالشخوصّفيّرحمتيـ ّالصراعّفيّالرواية صورة
ّامثمتّالمرحمةّاألولىّفيّحياتيـّكؿّماّىوّمدنسّوعفّطريؽّمعرفةّالديفّالمسيحيّاستطاعّو

ّتماما.ّأوغستيفالقديس الخبلصّمنوّإلىّالمقدسّمثؿ:ّ

                               
ّ.153،154ّ،ّص،ّصّالروايةّ-1ّ
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ّأكبرّأثرياءّّميالني وبيناففيوّيصورّ ّكاناّيرفضافّوىما ّبأنيما العالـّفيّتمؾّالفترة
حياةّالتدنيسّوالتيّتمثمتّفيّالشيوةّالجسديةّالتيّتحققتّرغماّعنيماّبتزوجيما،ّيقوؿّالروائيّ

منذ مدة طويمة وميالني تحمـ بأف تعيش هلل، ثروتيا تغطي قسما كبيرا مف موريطانيا » :ّ
نجمترا، في الرابعة عشر زوجت رغما عنيا بيناف،  نعـ ضد رغبتيا ألف الطفمة القديسة وا 

ّبينافّ(1)«حفظيا اهلل كانت تنشد حياة العفة ّرضخ ّفيّصغرىـ ّيموتوف ّأطفاليا ّكاف ّولما .
ّاإلنسافّ ّحياة ّاستعارة ّفمفّخبلؿ ّالمطمقة، ّذلؾّالوقتّفيّالطيارة ّمنذ ّوعاشا ّزوجتو، لرغبة

بلؿّفترةّمفّفتراتّحياتياّنجدّأفّحياةّالقديسةّميبلنيّمرتّبتجربةّالمدنسّوذلؾّمفّخّ،رحمة
ّ.ّالتيّكانتّتمثؿّجزءاّمفّمسيرتياّنحوّالمقدس
ّالروائيّفيّحالةّفمفّميبلنيّوبينافّتأتيّشخصيةّأ مفّالمدنسّّتحوؿ،خرىّصورىا

ّالمقد ّسإلى ،ّ ّأحدّقريب نبريدوسوىيّشخصية ّالرواية، ّفي ّالذيّمثؿ ّاألخير تبلمذةّّىذا
قبؿّأفّّ،الترؼّوّرطاجّ،وقدّعاشّحياةّمميئةّبالميوالذيفّدرسواّعندهّفيّقّ،أوغستيفالقديسّ

ّقديس ّإلى ّيتحوؿ ،ّ :ّ ّقولو ّذلؾّفي ّالروائيّعف ىذا الفتى الذي اشتبو لديؾ بأحد »أفصح
ىؤالء الرىباف الذيف يتسولوف دوف وازع حياء قد درس عندي في بداياتي في قرطاج...لكنو 

مى ما كانت تعصؼ بو األىواء ع تعثر في قرطاج حيث كانت عروض السيرؾ تثير االىتياج
ّالروائيّفيّحالةّرحمةّ،2«تمؾ األياـ  ّفقدّصوره ّخبلؿّ، ّالتيّتعثرّفييا ّالرحمةّالمعرفية ىذه

وقدّربطوّ،ّمسيرتوّالعمميةّىذاّالتعثرّجعؿّسببوّعروضّالسيرؾّالتيّأثارتّفيوّنشوةّالمدنس
واليوىّّؿّعاصفةّمفّاألىواءّمفّخبليحدثّإالّ ّبعاطفةّ"الشعورّباالىتياجّىذاّاألخيرّالذيّال

ّاالىتياج ّفي ّسبب ّرعدية، ّجوية ّحالة ّعف ّعبارة ّكعاطفة ّاليوى ذاتّعواصؼّىذهّّ،وكأف
ّوالعواصؼّال،ّفتصبحّأمواجوّعاتيةّوىائجة،ّفيصبحّفيّحالةّاىتياجّ،العواطؼّتصيبّالبحر

شتاءّالذيّفمفّخبلؿّاستعارةّحياةّاإلنسافّفصوؿّيمرّبياّفصؿّال،ّتكوفّإالّفيّفصؿّالشتاء
ىذهّ،ّتظيرّاستعارةّمعرفيةّأخرىّوىيّعاطفةّاإلنسافّبحر،ّيعبرّعفّحالةّىيجافّالعواطؼ

ّوقد ّاليوى، ّحدوثّعاصفة ّىياجّبمجرد ّيحدثّليا ربطّالروائيّالمدنسّببروتوكوؿّّالعاطفة
                               

ّ.47الرواية،ّصّّ-1ّ
ّ.99ص:ّّالرواية،ّ-2ّ
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ّالعرضّيحدثّفيّالنفسّاالّعروض السيرؾثقافيّوىوّ" ّوىذا ىتياجّالمرتبطّبالتدنيسّبعدّ"
ّالقداسةّفمرتبط،ّفتنكشؼّالغريزةّبوصفياّمدنس(،ّالغريزة)ّصفةّاألىواءعاّمرور ةّبالعقؿّأما

ّلقريب نبرديدوسومفّثـّيحدثّصراعّفيّالنفسّاإلنسانيةّ،ّينيتوغسواالستنارةّفيّالفكرّاأل
واختيارهّالمقدسّفيّالنيايةّىوّالذيّيؤكدّطبيعةّ،ّوذلؾّبترجيحوّكفةّالمقدسّعمىّكفةّالمدنس

وباستخداـّخطاطةّالميزافّالعرفانيةّنجدّ،ّسّاإلنسانيةّمفّأجؿّالخبلصّمفّالرذائؿصراعّالنف
ّيأتيّأ ّثـ ّمفّفتراتّحياتو ّالمدنسّفترة ّالمقدسّحيثّشكؿ ّكفة ّمع ّالمدنسّمتساوية فّكفة

ّويمكفّالتمثيؿّلذلؾّبالمخططّالتالي:ّّالمقدسّفيّمرحمةّتاليةّلو
          

ّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ

ّّّّّّّّّّ      
ّّ
ّحدوثّصراعّّّ بعدّّفمفّخبلّىذاّالمخططّيتضحّأفّاالنتقاؿّمفّالمدنسّإلىّالمقدسّيستمـز
ومفّ،ّحيثّصورهّالروائيّفيّحالةّصراعّداخميّ"يفتقديس أوغسال"يأتيّّ"قريب نبرديدوس"

ّ ّحياة ّفيّقرطاّاإلنسافخبلؿّاستعارة ّأوقفيا ّقد ّاألخيرة ّفإفّىذه جّالتيّتمثؿّفيّرحمةّرحمة
لذي يد عي أنو ىذا الرجؿ يا شعب قرطاج ا»نحوّالمدنسّيقوؿّالروائيّ:ّّيفتأوغس القديس

يطرحّالروائيّ،1ّ«ّعف عمـ الجماؿ قبؿ أف يرتدىذه الرد ة محض يقديس نشر أوؿ كتاب دنيو 
ّالدنيويّالمبنيةّعمىّ ّالقوؿّفكرة ّالدّ ّالمدنسفيّىذا ّّسد  قالمينيّالمبنيةّعمىّفيّمقابؿّفكرة

ّمرتبطةّبالديفّ،والرد ةّفيّالمنظومةّالفكريةّالعربية،ّاّعفّالمقدسّإلىّالمدنسفقدّصورهّمرتد
ودخؿّّلكفّالروائيّصورهّمرتداّعفّالجانبّالدنيوي،ّفّكاّيتديفّبديانةّوارتدّعنيافالمرتدّىوّم

فكؿّيعتبرّفيّ،ّفيّالديفّالمسيحيّأوغستيفثـّدخوؿّالقديسّّ،فيّالمطالعاتّالدينيةّاألكاديمية
ّويعتبرّبذلؾّقدّقمبّمقولةّالردةّمفّالمستوىّالدينيّإلىّالمستوىّالدنيوي.،ّروائيّرد ةنظرّال

                               
 .102الرواية،ّص:-1ّ

 حياة اإلنساف رحمة

 مقدس   مدنس       صراع      
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ّ
ّالقديسّ ّارتداد ّمف ّالثقافي ّالجانب ّإلى ّالروائي ّينقمنا ّذلؾ ّخبلؿّّ،أوغستيفبعد ومف
ّالرحمةّىيّعبرّالبحرّفيقوؿّ ّالمرة ّاإلنسافّرحمةّلكفّىذه ّحياة في ىذه المدينة :»ّاستعارة

كما يقوؿ زمالء جديروف ، لقد جاء إلى ىنا، ويشعؿ أحمى أوقاتو، لمسرح يبيجوكاف ا، نفسيا
ّ.1«ليصبح محامي أعماؿ لكف عجزه عف التألؽ في المحاماة جعمو يغير المركب ، بالثقة

خبلؿّرحمتوّالمعرفيةّوبعدّأفّارتدّعفّالجانبّالدنيوي،ّصورهّالروائيّعاجزّّأوغستيففالقديسّ
ّالمحام ّبالجانبّالد نيويعفّمواصمةّمينة ّوىيّمرتبطة ّاة ّافّحياتوّرحمةّعبرّالبحر،ّ، وبما

ّالدنيوية ّالوجية ّالمركبّالمتوجو ّغير ّفإنو ّالروائيّبأنّ ، ّلمقديسّوفرحوّوالتيّتمثميا ّمبيجة يا
ّمشتعؿ ّبأنو ّالذيّصوره ّبالمسرح ّوالزمفّ، ّالنار ّعمى ّيحيؿ ّميدافّمصدر ّبصفتو واالشتعاؿ

ّىدؼ ّميداف ّبصفتو ّ)ّفقد، ّ.ّوسمو ّبالحبلوة ّالقديسّفيّّاألوقات( ّرغبة ّمجاؿ حيثّصور
وعجزهّعفّتحقيؽّذلؾّجعموّيخيرّمركبّ،ّممارسةّمينةّالمحاماةّالمرتبطّبياّمجاؿّاألعماؿ

ّمفّالصراعّ،ّوتوجوّالوجيةّالد ينيةّإلىّالمقدس،ّرحمتوّالمعرفية ّالتوجوّالذيّفرضّنوعا ىذا
وّكافّمحامياّممتازاّوالذيّجعموّيثبتّأنّ ّوغستيفألكفّواقعّالقديسّ،ّالداخميّفيّمجاؿّالرغبة

ورحمتوّالمعرفيةّكانتّبحثاّعفّ،ّليسّعجزهّبؿّاكتشافوّفسادّىذهّالمينة،ّيغيرّوجيتوّالمعرفية
ّوقدّوجدّضالتوّفيّالوجيةّالدينيةّ.،ّالّالكذب،ّالحقيقة

 :ميةباليوية الثقافية األص والمطالبة بالتمسؾ مظاىر توقؼ رحمة الخالص - 2    
الذيّأدرجّّلباتريسيوس،ّمفّخبلؿّذالؾّالصوتّالخفيّاىرّالتوقؼّمفّالرحمةأدرجتّمظّّ

،ّكونوّيمثؿّأوغستيفخصيةّالقديسّعمىّشّ،ليكوفّالعضوّالمشارؾّاألكثرّقساوة،ّفيّالرواية
ّفماّيرغبّفيوّاألبّ(ّسمطة األب اآلمرة) ـّسموؾّأبنائيا الّيتبلءـّوماّ،ّوالتيّتحاوؿّأفّتقو 

ّّيرغب ّالقديس أوغستيففيو ّالتفاعؿّيعتمدّ، ّوىذا ّالتفاعؿ، ّجعؿّالحوارّيحمؿّصفة ّما ىذا
ّ ّالحوارية ّالعممية ّفي ّالتواصمي ّالتفاعؿ ّتميز ّلسانية ّغير ّكفايات وقد خصصت ليا »عمى

 lesأورشيوني إطارا ىاما في خطاطتيا الميتاحوارية وىي الكفاية غير المسانية 

                               
ّّ.102الرواية،ّص:ّ-1ّ



 التمثيؿ االستعاري لميوية الثقافية                                          الفصؿ الثَّػاني   

54 
 

compétences non-linguistiques  التي تضـ الخاصيات النفسية والتحميمية النفسية
Psychologique  التي تقـو بدور أساسي في عمميتي عقد السنف وحمو، ثـ الكفايات

، وىي Encyclopédiques  والموسوعية les compétences culturellesالثقافية 
اإلضافة إلى مجموع المعارؼ المضمرة التي توفر عمييا المشاركوف في التفاعؿ الحواري 

التي تتضمف مجموع األنظمة  compétences idéologiquesالكفايات األيديولوجية 
،ّفكؿّىذهّالكفاياتّمرتبطةّارتباطاّوثيقاّبطريقةّالتمثؿّ(1)«التأويمية والتقويمية لمعالـ المرجعي

ّيفسرّقوؿّالروائيّمفّخبلؿّصوتّاألبّ:ّ ّما لقد سمعت ما ّ»الداخميّوطريقةّالفيـ،ّىذا
؟ أوغستيفقمتو ليذا الشيطاف "أونطونواف" أماـ الباب ىؿ كنت بحاجة لمذىاب إلى الروماف يا 

ىؿ كانت بؾ حاجة أف تذىب لمتسوؿ عند أعدائنا، وىؿ ترغب أف تصبح رومانيا؟ وتتنكر 
ّالقوؿّأفّباتريسيوسّ(2)«ألجدادؾ وتنسى لغتيـ وتتخمى عف تقاليدىـ؟ ،ّيتبيفّمفّخبلؿّىذا

رفضّالنفسيّألنطونوافّوالرومافّفيصؼّأنطونوافّبالشيطافّوالرومافّباألعداء،ّيعمفّحالةّال
ألنوّيحمؿّليـّصفةّوّّوماف،الرّ يةّنابعةّمفّتمثموّلصورةّفيصدرّمجموعةّمفّاألحكاـّالتقييم

ّداخؿّّ،الرفض ّخضعتّإلىّمعالجة ّقد ّاألحكاـ ّوىذه ّتقييمية، ّأحكاما ّفيّحقيـ ّيصدر فيو
عفّطريؽّمجموعةّمفّالعممياتّتجريّداخؿّالخبلياّفيّالمخّىيّالجيازّالمركزيّفيّالمخّ
عفّطريؽّتخزينياّفيّذاكرتوّثـّأصدرىاّفيّشكؿّأحكاـ،ّفالذيّّ،التيّحددتّمضموفّتفكيره

"الحـز  يحدث أنو بفضؿ العمميات التي تجري في التجمعات الخموية الدقيقة تحت إسـّ»
أصال عف البيئة فإف الصور وسائر العناصر  المنطقية" وبمساعدة المدخالت الحسية الصادرة

فيذهّّ،(3)«العقمية جميعا تنبثؽ ويتـ تركيبيا، يحدث ذلؾ فيما يتعمؽ بمضموف التفكير والتذكر
األحكاـّالتيّأصدرىاّصوتّاألبّنابعةّمفّتصورّقبميّلمصراعّالناتجّعفّممارسةّالمستعمرّ

ّفيّالمجتمعّالنوميدي.

                               
 .29،ّص2010ّنظيؼ،ّالحوارّوخصائصّالتفاعؿّالتواصمي،ّأفريقياّالشرؽ،ّالمغرب،ّدّط،ّّمحمدّ-1ّ
 .19الرواية،ّصّّ-2ّ
،ّص2000ّمصطفىّيوسؼ،ّعمـّالنفسّفمسفةّوحاضرهّومستقبموّككيافّاجتماعي،ّالدارّالمصريةّالمبنانية،ّالقاىرة،ّّ-3ّ
57. 
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خصوصاّالنفتاحّابنوّعمىّثقافةّاآلخر،ّّمعارضتوّلذيّيبديالروائيّصوتّاألبّاّيعرضّّّّ

تجمىّّ،فيحددّقوميتوّعفّطريؽّبطاقةّىويتوّالثقافية،ّومانياألخيرّيمثؿّالمستعمرّالرّ ّىذاّأفّ 
ّاآلتي:ّذلؾّمفّخبلؿ لى األبد »القوؿ لف تصير أبدا رومانيا، استوعب ىذا جيدا، ستظؿ وا 

وميدي لف تكوف أبدا ال عضوا في البرلماف وال نوميدي ا... ستبقى ابف باتريسيوس الن
ىناّتتحدّبواسطةّصوتّوالدهّلتبرزّىويتو،ّثـّيحددّّأوغستيففشخصيةّالقديسّ،ّ(1)«...واليا

كفاءتوّبماّتمقاهّمفّحضارةّالشرؽّوالتيّتمثؿّقرطاجّدوفّالذىابّإلىّحضارةّالغربّالروحيةّ
والدهّيحددّىويتوّالثقافيةّمفّخبلؿّالزيّوالتخميّعفّممذاتّالحياةّومظاىرىا،ّىوّالذيّجعؿّ

الذيّيمبسوّوالذيّيمثؿّمظيراّفمكموريا،ّثـّيؤكدّباتريسيوسّعممية،ّاإلقصاءّمفّعالموّووطنوّ
ّتمثموّالروائيّفيّقولو:ّ ّما ال مكاف لؾ ىنا عد مف حيث »ويجردهّمفّىويتوّالنوميدية،ّىذا

ـ الوالء .. عميؾ أف تنسى والدتؾ وانس أتيت، عد إلى أسيادؾ الروماف الذيف ذىبت إلييـ تقد
ّابنوّ(2)«أني باتريسيوس والدؾ الذي وىبؾ الحياة في أرض النوميدييف ّيقتمع ّبيذا ّفيو .

ّالتيّّأوغستيفّالقديس ّبنسيافّأسرتو ّوذلؾّعفّطريؽّمطالبتو ّأمفّالحياة ّويجرد مثؿّالنباه
فاليويةّالّتتكوفّإالّفيّظؿّّنمىّوترعرعّتحتّظبلليا،ّفيوّيطالبوّبنسيافّىويتوّالنوميدية،

ّينتميّ ّال ّبالضرورة ّفيو ّأسرتو ّمف ّالفرد ّاقتبلع ّتـ ّفإذا ّالمجتمع، ّنواة ّتمثؿ ّالتي األسرة
ذاّرجعناّإلى لـّيذكرّإالّفيّحدودّالمظير،ّأوّّيفالقديس أوغستالواقعّوجدناّأفّّلمجتمعو،ّوا 

ّوكتب ّالشعبّالجزائريّمفّمؤلفاتو ّلكفّمدىّاستفادة ّكرمز ّالفكرياعتباره ّوكؿّتراثو ّالقيمة ّّو
فكؿّىذاّيبقىّمحؿّسؤاؿّمفّطرؼّالمثقؼّالجزائريّخاصةّوالمغاربيّعامة،ّىؿّاستفدناّحقاّ

 !؟ وبنيناّعميوّمعارفناّوطورناّفكرهّبالطبعّالّأوغستيفمفّالتراثّاإلنسانيّلمقديسّ

فّتاريخّومطالبتوّبنسياّيفريسيوس لمقديس أوغستتبافمفّعمميةّاإلقصاءّالتيّتمثمياّ
ّالنوميدي( ّ)المجتمع ّبأكممو ّمجتمع ّتاريخ ّيمثؿ ّالذي ّأسرتو ّالمظاىرّ، ّبفضؿ ّأصبح الذي

                               
 .19الرواية،ّصّّ-1ّ
 .20الرواية،ّصّّ-2ّ
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ّ ّينتقؿ ّالثقافية، ّوجذوره ّىويتو ّعف ّالبعد ّكؿ ّبعيدا ّالقديسّّباتريسيوسالغربية ّمف ليجعؿ
ّعبداّومطالبتوّبالعودةّإلىّأسياده.ّأوغستيف
فيّقولو:ّّ،األبعادّالثوريةّوّ،وميةذاتّاألبعادّالقّلباتريسيوستظيرّاليويةّالشخصيةّّ

لكنني بكؿ بساطة أؤمف باإلنساف ولدي ، أوغستيفست مانويا وال كاثوليكيا وال دوناتيا، يا ل»
، وضد ه يجب أف نوحد طاقتنا وحدهو  أناضؿ ضد العدو الروماني إيماف بقومي ... إنني

ّتعصب،ّ،(1)«وغضبنا  ّصورة ّفي ّىنا ّالقومية ّّوّفتظير ّيمثؿّّ،ومانيالرّ رفضّلآلخر ألنو
ىوّالذيّيحثوّعمىّالتمسؾّ،ّالقديس أوغستيففصوتّالضميرّالمتمثؿّفيّوالدّّالمستعمر،

ومانية.،ّبقوميتوّوىويتوّالثقافية ّوعدـّاألخدّمفّالثقافةّالرُّ
ّماتقدـّّّ ّجممة ّمف ّلنا ّاتضح ،ّ ّلصوت ّالذىنية ّالبنية ّتوجو ّقصدية ّىناؾ ّباتريسيوسأف 

ّبا ّمرتبطة ّوىي ّالعقميةالتخييمي، ّبتمثبلتو ّاألولى ّلدرجة ّعفّ، ّبيا ّليعبر ّالروائي ّنسجيا وقد
التي يمث ؿ بيا العقؿ داخميا، الموضوعات  ،ىي تمؾ السمة العقمية أف  القصدية»قصديتوّذلؾّ

غير أف عقولنا توجد أيضا في اتصاؿ سببي دائـ مع العالـ، حيف ترى ، والحاالت في العالـ
تذكر األحداث التي تراىا تجاربنا البصرية عنيا، وحيف ن األشياء تسبب الموضوعات التي

ّالخطابّ(2)«ّتسبب ذكرياتنا الحاضرة ،فإف تمؾ األحداث الماضية جرت في ماضينا؛ .ّوبماّأف 
كارّفإفّالقصديةّفيّىذاّالمعنىّتعنيّأيّاالستذ،ّالذيّبيفّأيديناّخطابّمبنيّعمىّالمرجعية

ّتمثيؿّالعالـّعفّطريؽّاالستذكار.ّ
 صيغة المنطقية لألقواؿ:ال
ّّ ّعميو ّأطمؽ ّما ّخبلؿ ّمف ّلمقوؿ ّالمنطقية ّالصيغة "المسارّّسبيبر وولسف؛تتحدد

ّ فيو مسار تراتبي وىما يبنياف ىنا أطروحات المسارات الدماغية ثـ تعالجو  »التأويمي"
المنظومة المغوية المختصة، وتوفر ىذه األخيرة الصورة المنطقية لمقوؿ، وتؤدي الصورة 

منطقية لمقوؿ فيما بعد دور الدخؿ لمسار التأويؿ التداولي، ويطابؽ ىذا الدخؿ استغالؿ ال

                               
 .21،ّصّالروايةّ-1ّ
ّناشروفّومنشوراتّاالختبلؼّّ-2ّ ّلمعمـو ّالدارّالعربية ّالغانمي، ّترجمة:ّسعيد ّالعقؿّوالمغةّوالمجتمع، جوفّسورؿ،

 .157،ّص1ّ،2006ّوالمركزّالثقافيّالعربي،ّبيروت،ّالجزائر،ّالمغرب،ّط
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الجياز المركزي لمفكر، ويتـ التأويؿ التداولي عف طريؽ نظاـ استنباطي تكوف مقدماتو مكونة 
مف جية الصورة المنطقية لمقوؿ ومف جية ثانية مف السياؽ، ويتألؼ ىذا األخير مف قضايا 

ومف تأويؿ األقواؿ التي سبقتو  ،ادات استفيدت مف المحيط الفيزيائي لممتكمـتطابؽ إرش
المتكمـ حوؿ العالـ، وىي معمومات تمكف مفاىيـ  يومف معمومات مستمدة مف معان ،مباشرة

ّ.(1)«الصورة المنطقية مف بموغيا والوصوؿ إلييا
ّ؛بلموّوردّعميوثـّأوؿّكّ،مقصدّمخاطبوّيفالقديس أوغستفيـّّ،مفّخبلؿّىذاّالمسار

فقدّجعؿّّ،لربوّيفالقديس أوغستعمىّ،ّعاءاتّالمجتمعلكفّىذاّالردّكافّإجابةّالعتقاداتّوادّ 
ّاعترافو ّخطاباتّأخرىّ،الروائي ّمع ّحوارية ّبطريقة ّيدخؿ ّفيّتجميّ، ّمقصديتو ليكشؼّعف
ألسئمةّثـّتتطيرّمنياّمفّخبلؿّإجابتوّعمىّا،ّالتيّيمكفّأفّتتعرضّلمخطيئةّ،الذاتّاإلنسانية

ّكميا ّتغيرتّاىتماماتّالقديسّأوغست، ّيفّإلىّطمبّالمعرفةّاإللييةثـ وذلؾّعفّطريؽّأخذّ،
ّحميةّ)الجسدية(ذةّالمّ أوّكماّيسميياّفيّاعترافاتوّالمّ ،ّواالبتعادّعفّممذاتّالدنياّ،ىذهّالمعرفة

مقدصيةّّمفّطمبّالميوّوممذاتّالعالـّالفيزيائي،ّإلىّ،أوغستيفبذلؾّتغيرتّمقصديةّالقديسّ

ّبالدّ  ّالمتعمقة ّ)الجانبّالروحي(طمبّالعمـو ّالدينية ّيفّالمسيحيّ)الميتافيزيقا( ّفعبلقة ّالقديس،
درجةّاأللفةّبيفّتّضحاتفّعّبأكمموّوىوّالمجتمعّالنوميدي،ىيّعبلقةّمجتمّ،بوالدهّأوغستيف
المناسب إدخاؿ  فمفّ»،ّمفّخبلؿّالعمميةّالتفاعميةّبيفّالباثّلمكبلـّوالمستقبؿّلوّ،المتكمميف

العالقة االجتماعية واالنفعالية التي تؤثر في المتكمـ، ىاتو العالقة تتحدد انطالقا مف معايير 
مختمفة )حسب درجة األلفة الموجودة بيف عنصر التبادؿ الكالمي، طبيعة الطبقة التي تفرؽ 

فّالعمميةّالتفاعميةّحيثّنجدّأّ،(2)«بينيما عند االقتضاء، والعقد االجتماعي الذي يربط بينيما
فمجاؿّاالنفعاؿّ،ّالقديس أوغستيفالذيّتمثؿّفيّصوتّوالدّ،التيّحدثتّمفّخبلؿّالمعارض

وىيّعمىّابنو،ّّباتريسيوستيّحكـّبياّيتحددّبفعؿّوىذاّالفعؿّتجسدّفيّالمظاىرّالثقافيةّال
ّوالتيّاكتس ّمفّخبلؿّدراستوّفيّقرطاج( ّالتيّاكتسبيا ّالقديسّفيّالثقافةّالشرقيةّ)الثقافة بيا

                               
 .124آفّريبوؿّورجاؾّموشمر،ّالقاموسّالموسوعيّلمتداولية،ّصّّ-1ّ
 .36،ّص2007ّالقوؿّمفّالذاتيةّإلىّالمغة،ّتر:ّمحمدّنظيؼ،ّأفريقياّالشرؽ،ّالمغرب،ّأوركيوني،ّفعؿّّ-2ّ
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قدّحددّمقصديتوّمفّالحوار،ّحيثّجعؿّعبلقةّاألبوةّتفرضّعميوّّفباتريسيوسفترةّشبابو،ّ
،ّفالثقافةّالرومانيةّيراىاّجعمتّمنوّتوياّالّتخدـّمصمحيرىّأنّ ّ،لماّارتكبوّاألخطاءّ،تأديبّولده

كانتّّ،قرطاجّوّوالمتسوؿّإنسافّناقصّمفّالوجيةّاالجتماعية،ّأماّثقافتوّفيّثاغستّ،متسوال
نابعاّمفّالقيـّاالجتماعيةّالسائدةّفيّّالتقييـّاألبويّلذاّكافّ؛ستصنعّمنوّرجبلّمقبوالّاجتماعيا

ّني ةالم ّتصبح ّوبيذا ّالنوميدي، ّالتحريضّجتمع ّنحو ّموجية ّيحثّ،والده ّعدـّالذي ّعمى و
ّالمفترضّصوتّقدّتعرؼّعمىّنيةّديس أوغستيففالقّ،ثقافةّقوموّاالنقطاعّعف فردّّ،والده

وّالّيجبّأفّيحمؿّالمستندةّإلىّفيموّلمعالـ،ّفيوّيرىّأنّ يوّاستناداّإلىّفيموّوتمثموّليا،ّعم

وبوصفوّىوّكائناّفيّىذاّالعالـّالّيستطيعّّ،االسبلحّفيّوجوّأيّإنسافّألنوّيرىّفيّذلؾّشرّ 
ديسّ.ّفالق(1)«ألف العالـ يعطى في شكؿ عالمات ورموز عمى الكائف تمثميا وتحميميا»ذلؾ:ّ

والتيّتشيرّإلىّّ،اّوذلؾّانطبلقاّمفّالرموزّالتيّالحظياّفيّعالمويرىّفيّالحربّشرّ ّأوغستيف

ّاألفكارّمرتبطةّبالرؤياّاألخبلقية:ّأفّالحربّشرّ  فإذا كاف الرمز يؤدي إلى التفكير، »،ّوىذه
ّ،2« التي تؤدي إلى التفكير، تختص بعظمو وحدة الرؤيا األخالقية لمعالـ فألف رمزية الشر  

ّ.فّربقةّالشرّواتباعّكؿّماّىوّخيرمفّالتحررّمّالقديس أوغستيفىذهّالرؤيةّالتيّمكنتّ

 :ه وعاء لمحكايات الشعبيةالديف باعتبار  - 3
ّاستعارةّّ ّالد يفّباعتباره ّ"الد يفّوعاءّلمحكاياتّالشعبية"كبرىّتمثمتّفيّّتمثؿّالروائيّصورة

الد ينية،ّىذاّالطفؿّالذيّّميموفصاحّعفّىويةّذلؾّمفّخبلؿّاإلفّفتمظير،ّالمحممةّبالصراع
كؿ ىذا في  »يقوؿّالروائيّعمىّلسانوّ:ّ،ّوالّأحدّيتكمـّمعوّبؿّينصتوف،ّيجوبّمدينةّثاغست

وماف  التممود أييا الناس األخيار اقرؤوه إذف، يقوؿ لكـ مف "عقيبا" الحاخاـ الذي أذاؽ الر 
فيوّيمثؿّ،ّفيّىذاّالقوؿّيرويّحكايةّشعبيةّميموفوكأفّ(3)«ّمرارة العيش في غابر األزمنة

                               
ّناشروف،ّدارّالفارابيّومنشوراتّاالختبلؼ،ّبيروت،ّوالجزائرّّ-1ّ عمارةّناصر،ّالمغةّوالتأويؿ،ّالدارّالعربيةّلمعمـو
 .18،ّص1ّ،2007ّط
ّعدّ-2ّ ّتر: ّ)اإلنسافّالخطاء(، ّاإلرادة ّفمسفة ّالدارّالبيضاءّبوؿّريكور، ّالمركزّالثقافيّالعربي، نافّنجيبّالديف،

 .24،ّص2ّ،2008ّالمغرب،ّبيروت،ّلبناف،ّط
 .57الرواية،ّصّّ-3ّ
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فقدّعرؼّالروائيّبيويةّميموفّ،ّىذاّيطمؽّعميوّبالقو اؿ،ّالصورةّاإلعبلميةّفيّالفكرّالشعبي
ّالدينية ّيحمؿّالوعاءّّعفّطريؽّإضفاءّصفةّالوعاءّعمىّالتممود،، فيوّيحتويّاألخبار،ّكما

ّالحياة ّعفّطريؽّاستعارة ّيفصحّعفّعقيبا ّثـ ّوفيوّّالسوائؿ، ّالطيبّوالحمو أكؿّوشربّفيو
ّحقيق ّيتمثؿ ّبذلؾ ّفيو ّمسيحييف، ّبصفتيـ ّوالروماف ّالييود ّبيف ّبذلؾّصراعا ّفيحدث ةّالمر،

فكافّاالتصاؿّالروحيّبميموفّمفّخبلؿّاإلفصاحّعفّاليويةّالصراعّبيفّالييوديةّوالمسيحية،ّ
ّ ؟ ىذا أنا عقيبا رجؿ استيقظ ميموف ألـ تتعرؼ عميّ»الد ينيةّظيرّذلؾّمفّخبلؿّالقوؿ:

"ييوذا" أنا سمفؾ والد آبائؾ، الرجؿ الذي حكى عنو "التممود" ذاكرة أحياء بابؿ، واألسفار 
فشخصيةّعقيباّليستّشخصيةّبسيطةّفيّالحياةّالثقافية1ّّ«ّوالمعارؾ التي دارت في سيرينايؾ

ود ألنو جمع كؿ عالـ ديني ييوذي أحرز شيرة كبيرة ومكانة عالية بيف اليي»الييودية؛ّفيوّ
أحكاـ الشريعة الشفوية وصنفيا بحسب الموضوع، وقد قاـ ييوذا الناسي وزمالؤه بتسجيؿ 

ولذا فيو يدعى باسـ "أبو المنشاه"... اشترؾ  ،عمى األسس التي وضعيا عقيبا ،المنشاه
أو  عقيبا في الثورة المسمحة ضد الروماف وحينما حـر الروماف دراسة الشريعة الييودية،

ريسيا رفض االنصياع ليذه األوامر، فقبض عميو وحكـ عميو باإلعداـ، وعقيبا ىو النموذج تد
ؿ الفكر الديني إلى فكر حو  ؽ النزعة الحمولية في الييودية ويالذي يعم ،الصييوني لمحاخاـ

ّحاوؿّّ،(2)«مازجا بيف السيؼ والتوراة ،ثـ يترجمو إلى عدوانية مسمحة ،قومي ّماقد ىذا
ّفياّىوّيعمفّعفّنيايةّ،ّوّعفّىذهّالشخصيةالروائيّتمثم فييّتعبيرّعفّالفكرّالييوديّاليـو

عني القروف في نظر العالـ؟ ىؿ يمكنؾ أف تجيب؟ إنيا تساوي ماذا ت»التاريخ،ّيقوؿّالروائي:ّ
ّ()يساويّفيّذىنوّمفّخبلؿّوضعّخطاطةّالميزافّفيو،ّ(3)«حبة رمؿ، ىذا كؿ ما في األمر

                               
 .75الرواية،ّصّ-1ّ
  .elmesiri.comwwwعبدّالوىابّالمسيري،ّالييوديةّوالصييونية،ّعقيبيافّيوسؼ:ّّ-2ّ
ّ.75صّالرواية،ّّ-3ّ
ّ-ّّخطاطةّالميزاف:ّىيّأحدّأنواعّخطاطةّالصورة،ّينظرّمحمدّالصالحّالبوعمراني،ّدراساتّنظريةّوتطبيقيةّفي

 .39عمـّالداللةّالعرفاني،ّصّ

http://www.elmesiri.com/
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ادةّالزمفّحبةّرمؿ،ّفالزمفّيتحدّمعّالمادةّويتحمؿّمعياّفتصبحّالحقيقةّفيوّيزفّالزمف/ّبالم
ّويمغىّالمرجع،ّويعمفّمعوّأيضاّموتّاإلنساف.ّالتاريخيةّحقائؽ،

ىػػذاّمػػفّصػػميـّالفكػػػرّالييػػوديّالقػػائـّعمػػػىّقتػػؿّاإلنسػػاف،ّفمػػػفّخػػبلؿّميػػدافّالمصػػػدرّّ
حتػػىّتتيػػاوىّوتنػػزؿّبسػػرعةّالتػػيّتكػػادّتوضػػعّفػػيّاليػػدّّىػػذهّالحبػػةّمػػفّرمػػؿّالصػػحراء،ّالصػػحراء

تصػػػويرّجسػػػدهّالمنػػػزوعّّمػػػفّخػػػبلؿالتمثيػػػؿّالثقػػػافي،ّّفتظيػػػرّصػػػورةكػػػذلؾّىػػػوّالتػػػاريخ/الزمف،ّ
ىيكػؿ مػنظـ لتجربتنػا وعالمنػا...  »بتضحّلناّذلؾّمفّخبلؿّخطاطةّالميػزاف،ّوىػيّ،ّاألعضاء

فاألشػياء ، يػةاإلدراك والتوازف ىو نشاط نتعممو عف طريؽ أجسادنا... إف األمر يتعمؽ بأعمالنا
.ّيقػػوؿّالروائػػيّواصػػفاّالحالػػةّالمفككػػةّ(1)«تبػػدو متوازنػػة أو غيػػر متوازنػػة مػػف خػػالؿ رؤيتنػػا ليػػا

فالموت كمب ذو نباح بارد يوقظني في كؿ مساء لقد أخذ كؿ شيء، الػرأس واليػديف ّ»لعقيباّ:ّ
مكػػاني فعػػؿ أي شػػيء ؛ ألحػػتفظ فػػي حػػيف كػػاف بإ، والػػرجميف، لقػػد انتػػزع منػػي أغمػػى مػػا أممػػؾ

فالكمػػبّوالبػػرودةّىػػيّ،ّوالنبػػاحّمػػعّالبػػرودة،ّ.ّفقػػدّجعػػؿّالمػػوتّيتنػػاظرّمػػعّالكمػػب(2)«بجسػػدي 
عناصػػػػرّمػػػػفّالطبيعػػػػة،ّفكػػػػؿّصػػػػفاتوّالكمػػػػبّفػػػػيّالعػػػػرؼّاالجتمػػػػاعيّتحمػػػػؿّمعػػػػانيّاالحتقػػػػارّ

لنبػػاحّوىػػوّوالتيمػػيش؛ّإذاّاقترنػػتّصػػفاتوّباإلنسػػاف،ّكػػذلؾّالمػػوتّفيػػوّفقػػدافّلمحيػػاة،ّثػػـّيػػأتيّا
وىػػيّإحسػاسّفيزيػائيّفتجتمػػعّصػفاتّالطبيعػةّمػػعّ،ّالصػوتّالفيزيػائيّلمكمػبّليتحػػدّمػعّالبػرودة

مفككػة،ّالتػػيّتبحػثّعػػفّجسػػدىا.ّّّّّّّّّّالصػفاتّالثقافيػػةّلتحػددّاليويػػةّالييوديػةّالمنتزعػػةّاألعضػػاءّوال
بلؿّاسػػتعارةّمػػفّخػػّنا،ّفيػػوّيحػػدثىػػذاّمػػاّحػػاوؿّالروائػػيّأفّيعبػػرّبػػوّعػػفّالفكػػرّالييػػوديّالمفكػػؾ

"،ّومػفّىنػاّيفقػدّالفكػرّالييػوديّالػد ينيّالػرأس واليػديف والػرجميفليأخػذّمنػوّ"ّالموت كائف حي"،"
ّحػػدثّلتػػراثيـّالػػد ينيّبالفعػػؿّكػػؿّمقوماتػػوّوكػػؿّأعضػػائو،ّىػػذاّمػػاّ،الػػذيّتحػػوؿّإلػػىّفكػػرّقػػومي

تفسػيراتوّعػددّفقدّتحوؿّبفعؿّاإلنسافّإلىّكتبّمتعػددةّبتّ،فالتوراةّعندماّجمعّلـّيبؽّعمىّحالو
فعقيباّىوّرمزّلمفكػرّالػدينيّ،ّ،ّويصبحّالتوراةّببلّأيدّوالّرأسّوالّرجميفوبالتاليّتمغىّالمرجعية

نزعّاألعضاءّكماّأفّ،ّةولمييوديّالذيّيبحثّعفّىويتوّالمفقود،ّالييوديّالمتحوؿّعبرّالتاريخ
ّفػػػػيّعػػػػالـّتعبيػػػػرّأصػػػػيؿّعػػػػفّفكػػػػرةّالتقنيػػػػةّالتػػػػيّنعيشػػػػياّاليػػػػّأيضػػػػا،ّىّوعػػػػفّجسػػػػـّاإلنسػػػػاف ـو

                               
 .93ّ،94ّص،ّمحمدّالصالحّالبوعمراني،ّالمرجعّالسابؽ،ّصّ-1ّ
 .76الرواية،ّصّّ-2ّ
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يعػػد  »ليػػذاّالتصػػور،ّإذّّوىػػذاّكمػػوّراجػػعّإلػػىّالفكػػرّالثقػػافيّالييػػودي،ّالػػذيّأسػػسّ،التكنولوجيػػا
عنػػد فػػرد مػػف األفػػراد، تعبيػػرا عػػف ذاتػػو بواسػػطة إطػػار المرجعيػػة ، الفكػػر المػػرتبط بثقافػػة معينػػة

حكايػاتّومرجعيةّالفكرّالييػوديّىػيّمرجعيػاتّمسػتندةّإلػىّماجػاءّفػيّالتممػودّمػفّ،(1)«المعنية
وكيفيػػةّخػػروجّالييػػودّمػػفّأرضػػيـّبسػػببّاالسػػتعمارّّ،أحيػػاءّبابػػؿّوالطوفػػافوأسػاطيرّشػػعبيةّعػػفّ

ّّالروماني.
ّاليوـ ّالييودي ّصورة ّمنيا ّمنبثقة ّعقيبا ّفصورة ّّ،وبالتالي ّتكوينو ّمف ّبالرغـ "دولة الذي

ّعمىّمستوىّالد يف.ّأن وّيعيشّحالةّمفّالتفكؾّالروحيّإالّ ّ؛إسرائيؿ"
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّّّّ

                               
ّ.87،ّص2012ّ،ّاسطنبوؿ،ّتركيا،1ّالنيؿّلمطباعةّوالنشر،ّطمحمدّفتحّاهللّكولف،ّونحفّنبنيّحضارتنا،ّدارّّ-1ّ
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 خالصة:

ّ"ّإلىّجممةّمفّالنتائجّنوجزىاّكاآلتيّ:يؿ االستعاري لميوية الثقافيةالتمث"ّمفّخبلؿتوصمناّ

رحمةّخبلصّعبرتّعفّتمثيؿّلميويةّالد ينيةّالمتحولةّمفّالمسيحيّإفّاستعارةّالد يفّ*
مجاؿّّوبإجراءّعمميةّإسقاطّمجاؿّالمصدرّوىوّالرحمةّعمى،ّالحالةّالماديةّإلىّالحالةّالروحية

ّإلىّالد يفّمرتّعبر ّأفّمسالؾّاالنتقاؿّمفّالد نيا ّالد يفّنجد وعاءّفكريّتؤطرهّّاليدؼّوىو
وقدّشممتّالرحمةّ،ّالر حمةّبالمعنىّالكبلسيكيّوقدّمثمتّفيّالروايةّعفّطريّالذىابّثـّالعودة

يتبعياّمفّكالتعثرّوالحفرةّوما،ّإلىّالخبلصّعد ةّاستعاراتّتمثمتّفيّاستعاراتّاالتجاهّوالعمؽ
ّمشاؽّمادية.

التيّاعتمدّفيياّّ-مظاىرّانتياءّرحمةّالخبلصّلميوياتّالثقافيةّّومفّخبلؿّتمثيؿ*
ّ ّذىني ّمصدر ّباعتبارىا ّالرحمة ّالد يف ّفي ّتمثؿ ّآخر ّذىني ّمجاؿ ّعمى ّعب ر-يسقط عفّّ،

اعّليعيدىاّعفّطريؽّاالسترج،ّيوقفياّفيّمفترؽّالطرؽّو،ّالرفضّاألبويّليذهّالرحمةّالخبلصية
ّّوّالشرقية.إلىّمصادرّثقافتياّ والتيّىيّّاتبعّطريؽّخبلصّالثقافةّالغربية.التيّاستمبّمنيا

ّفيّأساسياّوريثةّالتقايدّالثقافيةّالتوراتية.

ّالشعبية* ّالحكايات ّيحوي ّوعاء ّباعتباره ّالد يف ّاستعارة ّتمظيرت ّفيّّ،كما ّتمثؿ وقد
ّالتوراة ّالد يني و ّنص  ّخبلؿ ّمف ّالمسيحي ّالد يف ّالروائيّمرجعيةالذ، ّمنو ّالتيّّيّجعؿ الييود

ّ ّالمفكؾ ّالميتافيزيقاأسستّلفكره ّعمى ّخرافاتّوحكاياتّشعبيةالمبني ّ،التيّظيرتّفيّشكؿ
ّّتخرجّمفّجسدّفاقدّلؤلىميةّوجسدّمفكؾّاألعضاء.جعمياّالروائيّ



ّ
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 تمييد:  
ّأوّ أيّّّّّّّ ّالفعؿ ّمصدر ّإلى ّالتأويؿ ّمفيـو ّوالتقديرخذنا ّالتأدبير ّمعنى ّيأخذ ّالذي ّؿ
ولما يأتييـ تأويمو  ﴿ :وقد ره ،وفسره ومنو قولو تعالى ، دبرهفأوؿ الكالـ وتأولو »،والتفسير

ّّراّقدف1ّ«أي لـ يكف معيـ عمـ تأويمو ﴾ ّبعمميةّفيـّتبطّمفيـو ّمباشرا تأويؿّاألقواؿّارتباطا
ّدّالنصوصّالمقدسة ّالمضمرة ّالمقاصد ّالنصّالد ينيلمكشؼّبذلؾّعف ّالتأويؿّّ،اخؿ فعممية

وماّلغةّالنصوصّإالّ،ّتفترضّالرجوعّإلىّالمغةّالمتجميةّلمكشؼّعفّالمقاصدّالمستترةّخمفيا
ّمقاصدىاّكمماتّيستوجب ّوالكشؼّعف ّاستنطاقيا   وأف ما يوجد وراء الكممات أو فوقيا»،

عممية العودة إلى ليس ىي األشياء بمقدار ما ىي مقاصد المعنى التي تشكؿ األشياء، ف
ّاألشياء ذاتيا، فتصبح بمثابة العودة إلى القصدية التي تقـو بتوليد الواقعي مف الشعور

ّالفيـ،2« ّأساسو ّيكوف ّالتوليد فعندما يفيـ المرء شخصا آخر فإنو يتمثؿ قولو حتى ّ»،ىذا
ّالتاري3«ليصبح ىذا القوؿ قوؿ المرء نفسو  ّاستحضار ّأف ّوبما ّبعمم، ّمرتبط ّورموزه يةّخ

ّيستحضرهّاالستحضاّر ّالنصّالذي ّكاف ّإذا ّخاصة ّلو ّوالثقافي ّالتاريخي ّلمسياؽ واالستيعاب
موجيةّنحوّالموضوعاتّفيّّفإفّىذهّالعمميةّمرتبطةّبقاصدّيندرجّضمفّروايةّمابعدّالحداثة

ّالعالـ ّالروحيةّوالفكريةّمفّكؿّماسبؽّيمكفّصياغةّبعضّاألسئمةّوىيّ:، كيؼّتجمتّالقيـ
رفضّسيّفيّمقابؿّتمظيرتّقيمةّالتسامحّالد ينوكيؼّ،ّقتياّبالييمنةّالثقافيةّ؟لمديفّوماّعبل
ّّ؟ثقافةّاآلخر

 وعالقتيا بالييمنة الثقافية: المتغيرة فكريةحية والالقيـ الرو  -1

عتراؼّبالمؤسساتّالقائمةّعمىّإثراءّتتعمؽّالقيـّالروحيةّوالفكريةّفيّالمجتمعاتّبمدىّاال
ّ ّفي ّوترسيخيا ّالقيـ ّمعيفذأىذه ّمجتمع ّأفراد ّىاف ،ّ بصفة تطور العمـو االجتماعية »ومع

 غيراتلقدرة عمى إمكانية إحداث ىذه التنحو أشمؿ ظيرت ا خاصة والتطور الفكري عمى

                               
ؿ،ّصّّ-1ّ ّّ.172ابفّمنظور،ّلسافّالعرب،ّمادةّأو 
ّناشروفّومنشوراتّّ-2ّ ينظرّجافّغرانداف،ّالمنعرجّاليرمينوطيقيّلمفينومينولوجيا،ّترّعمرّمييبؿ،ّالدارّالعربيةّلمعمـو

ّ.49صّّ،2007بيروت،ّّ–،ّّالجزائرّالعاصمة1ّاالختبلؼ،ّط
 .14،ّّص2007ّ،ّالقاىرة،1ّعادؿّمصطفى،ّفيـّالفيـّمدخؿّإلىّاليرمنيوطيقا،ّرؤياّلمنشرّوالتوزيع،ّطّ-3ّ



 تأويؿ مقاصد الرواية                                  الفصؿ الثالث                  

65 
 

ذلؾ ممف يستطيعوف فتـ استغالؿ ، مخصصةوبرامج وخطط  ،القيمية ،بأدوات معرفية وتقانية
ألىداؼ المرادة لمجية التي تقود عممية إلحداث التغيرات القيمية التي تحقؽ ا، استغاللو

،فالقيـّالروحيةّتنبعّمفّعمؽّالتشبعّبالعقيدةّاإليمانيةّوتعدّالصوفيةّمفّأبرز1ّ«التغيير القيمي
القيـّالروحيةّالتيّتغذيّروحّالمؤمفّوتطيرىاّمفّالشوائبّالماديةّوفيّمقابؿّالصوفيةّتأتيّ

 .ديّإلىّنيايةّتاريخّاالنسافّوموتوالتيّتّؤالوحشيةّالتيّتغذيياّالماديةّالمطمقةّ

 إلى العولمة وتحوؿ مقوالتيا  الصوفية المسيحية:ّ
حيثّكانتّىذهّالصورةّعبارةّعفّّأوغستيفالصوفيةّفيّشخصّالقديسّّتمثؿّالروائي

مجموعةّمفّالصفاتّرسمياّفيّذىنوّمفّخبلؿّالمغةّالداخميةّلفكرهّعفّطريؽّتمثيبلتّذىنيةّ
:،ّالثقافيةّلمصوفيثقافيةّمرتبطوّبالسماتّ التمثيالت الذىنية إنما ىي تمثيالت لصورة »ذلؾّأف 

 :وىذهّالمغةّقدّتجمتّفيّقولو2ّ«ّالصياغات والتعبيرات المحكمة لمغة داخميا )ىي لغة الفكر(
إنو يمشي خفيؼ الظؿ ويفكر في الذيف غابوا، يمشي وىو يرتدي جبة مف صوؼ حافي » 

ّالقدي3«القدميف، .. ّيتصور ّفيو ّالحكاياتّّأوغستيفسّ، ّفي ّفي ّاألولياء ّكمشية ّيمشي بأنو
ّالشعبي( ّ)التراث ّالخرافية ّاإلنسافّ، ّقدرات ّتفوؽ ّقدرات ّلو ّبأف ّالجمعية ّالذاكرة ّتصوره وكما

ّالعادي ّالقدميف، ّالصوؼّوحافي ّمف ّجبة ّيرتدي ّبانو ّأيضا ّتصوره ّكما ّكافّ، ّالمفيـو وىذا
ّالناس ّالصوفي يعتقده ّبالنسبةّلصورة وىوّفيّحالةّّأوغستيفالروائيّصورّالقديسّغبرّأفّ،

ىو األقرب إلى اهلل ذلؾ ما ، وىو القسـ األعمى مف النفس mens/penséeوالفكر »تفكير،
4ّ«ّورد مرارا عمى لساف القديس بولس ّفقدّصورّالقديسّالمتصوؼّيفكرّفيّالذيفّغابوا،

ّقببل ّعنو ّغابوا ّالذيف ّاليعني ّقد ّىنا ّمثبلّوالغياب ّكالقديسيف ّفيّف، ّأيضا ّالتفكير ّيعني قد
ّالذيفّتخمواّعفّالمسيحيةّوالترىبفّمفّأجؿّالمادةّوالتقنيةّالحديثةّفالمفكرّ الحاضرّأناسّاليـو

                               
ّدمشؽّ،مجّّ-1ّ ّجامعة ّمجمة ّوالخصائصّواآلليات، ّبيفّالتغيرّوالتغييرّالفاىيـ ّالقيـ ّأحمد، ،ّدب27ّعزتّالسيد

 .604،عددّاالوؿّوالثاني،ّّص2011
ّ.10،ص:2008دمشؽّ،–،ّسوريا1ّةّوالمعرفة،ّصفحاتّلمدراساتّوالنشر،ّطصابرّالحباشة،ّالمغّ-2ّ
ّ.13كبيرّـّعمي،ّثاغستّالقديسّأوغسطيفّفيّالجزائر،ّص:ّ-3ّ
ّط-4ّ ّإقرأ، ّدار ّالوسيطية، ّوالفمسفة ّالمسيحية ّالعقيدة ّمقدماتّفي ّأوغسطينيوسّمع ّزيغود، لبنافّ–،بيروت1ّعمي

ّ.152،ص:1983
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ّفيو ّالبلمفكر ّيستحضر ّدائما ّفيو ّصوره، ّقد ّالروائي ّأف ّالصوؼّصحيح ّمف ّجبة ّّمرتديا
الروائيّفّقدّيجعموّ؛ّلكزاىدّالذيّتخمىّعفّممذاتّالد نياتصوؼّالمويمشيّحافياّعمىّىيئةّال
واستسمموّّ،،ّىؤالءّالذيفّتخموّعفّالجانبّالروحيوىـّجيؿّالحاضرّيفكرّفيّاألجياؿّالقادمة

إنو »يصورهّبأنوّشيخّيستقبؿّالنورّمفّالسماءّفيّقولوّ:ّّثـ،ّغرياتّالتقنيةّالحديثةّوالعولمةلم
فتوحتاف بدخوؿ ، وعيناه مجسمو ضامر في جبتو الواسعة ،يمشي اآلف مثؿ شيخ تائو ىـر

بالطريؽّأوّالرحمةّالتيّتاهّّ،اإليمانيةّأوغستيف،ّفالروائيّيصؼّمسيرةّالقديس1ّ«ّضوء السماء
ّ.ييةالذيّيبحثّعفّالمعرفوّاإللّأوغستيففالحياةّرحمةّتائوّفيياّالقديسّ،ّفييا

التيّّ،اإليمانيةّأوغستيفمسيرةّالقديسّّرحمةّتنكشؼّحياة اإلنسافمفّخبلؿّاستعارةّّ
،ّىذاّالتحوؿّيمافّباهللّفيّالعقيدةّالمسيحيةتّعفّطريؽّالتحوؿّمفّالمانويةّوالشؾّإلىّاإلبني
مفّطرؼّّ،تحوؿّناتجّعفّمطالعاتّوقراءاتّأكاديميةّؿيمانيّلـّيكفّتحوالّاعتباطياّ؛ّباإل

ّأوغستيفالقديسّ ّإثباتّوجوده، ّفييّرحمةّمعرفيةّلمبحثّعفّاهللّوالمعرفةّاإلليية ّأثبتّ، وقد
:ّذلؾّمفّخبلؿّثقافتوّومطالعاتوّاألفبلطونية،ّإذّ"أوغستيفديس الق" إثبات وجود اهلل ىو »ّأف 

وما تزاؿ تطمح  ،فالماورائية الحديثة لـ تستطع ذلؾ، ، أمر عسير إف لـ يكف مستحيالاليـو
، إذ لـ يكف والمتأثريف بو أوغستيفلعكس بنظر لتحقيؽ ىذه األمنية ؛ لكف الحاؿ كاف با

ىذاّّوّبأنوّنوريرىّإلّأوغستيففالقديس2ّّ«ات وجود اهلل جيدا فمسفيا كبيرا وال عناءيستمـز إثب
ّالذيّجعموّالروائيّيخرجّمفّالسماءّقدّيكوفّنورّاليدايةّإلىّمحبةّاهللّ.ّ،النورّأوّالضوء

ّالتعبيرّعنو ّتـ ّما فيّّأوغستيفترافاتّالقديسّمفّخبلؿّاستحضارّنصّمفّاعّىذا
:ّ بنو ، كاف يعمـ اتوبي( عندما يحجب النظر عف الجسدذي كاف يراه )أي يا النور ال»قولو

3ّ« ..فساقيف بحيث لف يتيو إلى أي مكا ، لقد منحتو الرحمةطريؽ الحياة ويسبقو إلى ىناؾ
عفّقوةّاهللّالموضوعيةّفيّىدايةّالناسّّأوغستيفاستمزمتّإعبلفّالقديسّّرفعمميةّاالستحضا

وىوّنفسّالتفسيرّالذيّقدموّ،ّفّذلؾّعفّطريؽّالخبلصويكّوّإلىّالطريؽّالذيّقدّيضمونو،

                               
 .60ّ،ّص:الروايةّ-1ّ
ّ.145ص:ّزيغودّ،أوغسطينيوسّمعّمقدماتّفيّالعقيدةّالمسيحيةّوالفمسفةّالوسيطية،ّعمي-2ّ
 .226ص:ّ،.ّوفيّنصّاالعترافات146،ّص:الروايةّ-3ّ



 تأويؿ مقاصد الرواية                                  الفصؿ الثالث                  

67 
 

ّ :ّ إف الشعور الد يني بخالص البشر عمى يد المسيح المخمص يتحد »ماكسّفيبرّفيّقولو
الذيف لـ تنقطع الكنيسة عف إنتاجيـ ، عند األكثر نشاطا وحماسا مف ىؤالء الناس المؤمنيف

يئا ال يمكف أف يتحقؽ عف طريؽ القيـ ، باليقيف الداخمي القائؿ بأف شأوغستيفمنذ القديس 
ّالصوفيّيرىّّ،1«ّوأف  الشيء الوحيد الفع اؿ ىو القوة الموضوعية، الفردية الذاتية ذلؾّأف 

،ّالمتصوؼّالمسيحيّكماّأفّ ،ّمفّخبلؿّالنورّالد اخميّلئليمافّبالقوةّالموضوعيةّهلل،ّخبلصو
مفّخبلؿّصورةّّ،ييّ(رةّ)التجسدّاإللأوّعفّطريؽّالصّو،ّيرىّعبلقتوّباهللّأنياّعبلقةّمشابية

ىو التحاد باهلل ، اعتاد المتصوؼ المسيحي أف يقوؿ أف  مايمر بو في تجربتو»ّفقدّ،ّالمسيح
وليست ىي تجربة  Théism...ويقوؿ المتصوؼ المسيحي أف تجربتو تدعـ مذىب التأليو 

ية ؛ بؿ عالقة أخرى مثؿ حاد ال عمى أنو يتضمف اليو فيو يفيـ االت  ، اليوية الفعمية مع اهلل
2ّ«الشبو أو الصورة  ،ّ ّعرضو ّخبلؿ ّمف ّعمي ّكبير ّالروائي ّدعوةّويبيف ّالصوفية لمصبلة

ّبيدؼّّ،يفتالقديسّأوغس ّلمعالـ ّالرومافّوأموّوالصبلة بيفّالناسّالمساواة لمفتىّالذيّسجنو
ليذا العالـ لكف لنصؿ ليذا الفتى لنصؿ ألمو، لنصؿ »..تحتّلواءّالد يفّالمسيحيّفيّقولوّ:ّ

ال و  المقبؿ حيث تكوف الحقيقة ال بيضاء وال سوداء،ال سردينية وال بروتونية ،ال رومانية
لمفتىّ،ّقدّتكوفّبالمعنىّالصوفيّلمكممةّفيّالقوؿّالسابؽّفالصبلة،3ّ«بربرية لكف مسيحية 
رايةّالد يفّّبؿّتحت؛ّرايةّالجنسّوالّتحتّرايةّالقوميةوالمساواةّالّتحتّ،ّالمسجوفّوأموّولمعالـ

ّبالفكرّالد ينيالمسيحيّ ّمحممة ّالذاتّّ،فييّمساواة ّإلنقاذ ّالوحيد ّأصبحّالديفّىوّالممجأ وقد
ّدريدا ّفككيا ّالتي ّالغربية ّالحديثة، ّالتقنية ّطريؽ ّعف ّوتفككت ّلموتّ، ّالمتبلحقة واإلعبلنات

ّ)الد يف(، ّالميتافيزيقا ّوموت ّاالعّاإلنساف ّإلعادة ّدعوة ّيكوف ّقد ّاإلعبلف ّلمجانبّفيذا تبار
حاوؿّنقدّماّبعدّ،ّيوغستينالروحيّوالجوىريّمفّالديفّالمسيحي،ّفالروائيّمفّخبلؿّالفكرّاأل

                               
ّترّ:ّمحمدّعميّمقمد،ّمركزّاإلنماءّالقومي،ّطّ-1ّ ّاألخبلؽّالبروستانتيةّوروحّالرأسمالية، ّلبناف1ّماكسّفيبر، ،

ّ.69ص:ّ،1990
ّ.51،ّص:1999والفمسفة،ّتر:إماـّعبدّالفتاحّإماـ،ّمكتبةّمدبولي،ّدط،ّالقاىرة،ّّولترسيس،ّالتصوؼّ-2ّ
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ّالمسيحيةّالتيّتجسدتّفيّفكرّالقديسّ الذيّيدعوّإلىّّأوغستيفالحداثةّالغربيةّمفّجذورىا
ّوجعمياّقابمةّلمتجسيدّالفعميّانطبلقاّمفّاإلنجيؿّ.ّ،ّالمساواة

ّبالرغ ّالخطاب ّأنّ فيذا ّإال  ّ)لنصؿ(، ّتشوبو ّالتي ّالد ينية ّالصبغة ّمف ّأبعاداّـ ّيحمؿ و
فيوّيدعوّلمصبلةّ،ّواعتبارهّنموذجّاالتصاؿّالمباشرّمعّاهللّ،زّالمسيحيسياسيةّمتعمقةّبالتميُّّ

وحيّباهلل،ّالّعمىّأساسّإلتماسّلمعروؼ وقدّيكوفّاالتصاؿّىناّ،ّبؿّعمىّأساسّاالتصاؿّالر 
ّم ّالروحي ّبالجانب ّالمسيحياتصاؿ ّالديف ّف ّمغي با، ّاليـو ّأصبح ّالذي ّيتف، ّالمعنى ؽّوىذا

ّتعد ّإذ ّلمصبلة ّالصوفي الصالة كما يفيميا المتصوفة المسيحيوف تستيدؼ » :ّوالمفيـو
ّ، وليست إلتماس لمعروؼ أو رعايةييتحاد بما يعتبرونو الموجود اإللأساسا التصاؿ أو اال 

عمىّأساسّالديفّويتصوروفّأن ياّ،ّالمساواةّبيفّالناسوىذاّاالتحادّقدّيجعميـّيتمثموفّفكرة1ّّ«
ممكنةّالتحقيؽّفيّالعالـّ.ىذهّالفكرةّالتيّتـّتحقيقياّباإلرساءّنظاـّعالميّشموليّمؤثثّعمىّ
العولمةّالتيّتعتبرّالعالـّقريةّيكوفّفيياّالناسّمتساويفّفيّاالستيبلؾّالثقافيّوالمادي،ّىذهّ

ّا ّالكنيسة ّبيا ّنادت ّالتي ّدعالفكرة ّالقائمة ّالكونيةالكاثوليكية ّلمدولة ّالد عوة ّعمى ّئميا والتيّ،
ّمفّ ّبالرغـ ّلكف ّأوغستيف؛ ّالقديس ّبينيـ ّومف ّلمميبلد، ّالرابع ّالقرف ّوأساقفة ّقساوسة دعميا

ّالقائم ّالعولمة ّلفكرة ّالمسيحية ّالناسّفيّاالستيبلؾالجذور ّعمىّمساواة ّفيّة ّتحمؿ ّأنيا ،إال 
ّالقائـّعمىّإرادةّالقوة،ّرياّتجسدتّفيّسورةّاالقتصادّالعالميّالجديدطياتياّاستعماراّثقافياّوفك

ّعمىّشاكمةّقانوفّالغابةّالوحشي.ّّقوانيفّمبينةّ،التيّتجعؿّمفّالقوانيفّالعالمية
 : الوحشية طريؽ الييمنة االقتصادية 

فّمجاؿّالحيوافّإلىّمجاؿّرسمتّالوحشيةّصورتياّعبرّالتاريخّاإلنسانيّبانتقالياّمّ
الرتباطوّالحسيّبالوحشّالمفترسّفيّالغابةّ،ّ،ّوقدّارتبطّاالستيبلءّبالوحشيةّذىنياّوثقافيانسافاإل

ّالقوة ّطريؽ ّعف ّيييمف ّبالوحشيةّ،الذي ّاالستعمار ّارتبط ّوقد ّيريدىا، ّالتي ّالمنطقة ألنوّّ؛عمى
رّفمفّاإلعما،ّعفّطريؽّالقوةّ،يستخدـّنفسّطريقةّالوحشّفيّاالستيبلءّعمىّممتمكاتّغيره

ذلؾّمفّخبلؿّالقوؿّاالستعاريّالتالي:ّّ؛ّنممسالييمنةّالكميةّعمىّشعوبّالعالـّوالتوسعّإلى

                               
40ّولترسيس،ّالمرجعّالسابؽ،ّص:ّّ-1ّ
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ىؿ تعمـ يا ، سيأتي رجاؿ آخروف أكثر وحشية مف الروماف، إنني أتوقع حدوث أشياء مريعة»
بروكوب ما يريده ىؤالء الرجاؿ ؟ ىؿ تعمـ ماسيقولونو ؟ إف  ىذه األرض ليـ وليست ألحد 

ّالمستعمرّوحشّالتصورية1«ّغيرىـ ّفمفّخبلؿّاستعارة ،ّ ّمفّميدافّالمصدرّوىوّ، وانطبلقا
ّالتيّتمثؿّأقصىّدرجاتّالشرّفيّالعالـ وّيسيطرّمفّصفاتّالوحشّأنّ ّفّ إحيثّّ،الوحشية

ّاأل ّفيياعمى ّمف ّويفترس ّيمتمكيا ّالتي ّاالستعمارّرض ّبعد ّسيأتي ّالذي ّالمستعمر ّفإف ،
الونداؿّكافّ،ّوّبعدّانتياءّاالمبراطوريةّالرومانيةبتّالتاريخّأنّ الرومانيّىوّأشدّوحشية،ّوقدّاث

التيّتحمؿّفيّّ،الروائيّىناّيفتحّالقوؿّالخطابيّعمىّاألرضّ،ّلكفّ أكثرّوحشيةّمنياّوتقتيبل
المنظومةّالفكريةّالشرقيةّمعنىّتجربةّمصر،ّوقدّيقصدّبياّأرضّميعادّالييود،ّوقدّيقصدّبياّ

ّاليـو ّالعالـ ،:ّ ، بدأ الفكر الد يني في مصر مثؿ كثير مف شعوب الشرؽ القديـ» ّذلؾّأنو
بمنظومة لمعالـ...وتجربة مصر، ىي أو اًل تجربة األرض )األرض السوداء ( المسمات أيضا 

ّالقوؿّأفّ 2«المعشوقة  ّمفّخبلؿّىذا ّفنفيـ ّالتيّيعتقدّّ، ّتكوفّأرضّالميعاد ّقد األرضّىنا
ّىذ ّفييا، ّسينزؿ ّالمسيح ّأف ّأرضّمصرالمسيحيوف ّمعنى ّتحمؿ ّاألرضّوالتي ّيتـّه ّقد ،

ّالثقافية ّالمراجع ّمف ّمرجعية ّالوحشية ّيعتمد ّالذي ّالغاب، ّقانوف ّخبلؿ ّمف ّعمييا ّّاالستيبلء
 والتيّتعودّجذورىاّإلىّالمجتمعاتّالبدائيةّالقديمةّ.

ّالسي ّعمى ّالقائـ ّالحديث ّاالستعمار ّصورة ّالروائي ّتمث ؿ ّاالقتصاديةكما لئلنتاجّّطرة
ّالميالع ّفيّقولوّ: ذا جاء رجاؿ مف الخارج »ّ،ّومفّثـّالتحكـّفيّالد وؿّالمسيطرّعمييا وا 

وانتزعوا منؾ أمالكؾ، وطمبوا منؾ مف أجؿ استيالؾ كؿ شيء، أف تتخمى عف لغة آبائؾ وعف 
ّ.3«ّقيـ أجدادؾ ؟ ىؿ سترتمي في أحضانيـ ؟ إف ألطفاؿ ىذا البمد الحؽ في الحمـ المشترؾ

ّالروائيّى ّالمثقؼّالمغربيضع ّفيّموقعّمساءلةنا ّفمفّخبلؿّاالستعارةّيّوالجزائريّخاصة ،
،ّفالعرضّىناّقائمةّعمىّالعرضّوالطمبالمعرفيةّالمجتمعّالد وليّسوؽّاقتصاديةّىذهّالسوؽّ

فيّمقابؿّالطمبّوىوّالتخميّعفّلغةّاألجدادّولغةّاالجدادّفيّالمجتمعّ،ّىوّكؿّمايستيمؾ

                               
ّ.107الرواية،ّص:ّ-1ّ
ّ.33،34،ّص،ص:1997،ّدمشؽ،1ّفرنسواّشاتميو،ّتاريخّااليديولوجيات،ّتر:ّأنطوفّحمصي،ّدراساتّفكرية،ّجّ-2ّ
 31ة،ّص:ّالروايّ-3ّ
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ّّوالمغاّر ّاألمازيغية ّىي ّالعربيةبي ّالروحيالمغة ّالتراث ّكؿ ّىي ّاألجداد ّوقيـ واألخبلقيّّ،،
ّتقيـّ،ّفيذهّاالستعارةّ،مكممةلممجتمعّالمغاربيّ)النوميديّ(ّأيّالثقافةّبالمعنىّالخاصّل كأنيا

يقيـ ، أف  كؿ خطاب عف قصد أو غير قصد»ّحيثّ،ّحواراّمعّخطاباتّأخرىّفيّالمستقبؿ
كما يقيـ أيضا حوارات مع ، تشترؾ معو في الموضوع نفسوالتي ، حوارا مع الخطابات السابقة

،ّوماّييمناّىوّالخطاباتّالتي1ّ«والتي يتنبأ بيا ويحدس ردود فعميا ، الخطابات التي ستأتي
المساومةّّىذه،ّوضعوّالروائيّأماـّمساومةّعمنية،ّفالمثقؼّالمغاربيّوالجزائريّخاصة،ّستأتي
ّمضمرة ّ"قتصاد داخؿ سوؽ اقتصادية عالميةرجؿ ا "استعارة المستعمرداخؿّ، ّالسوؽّ، ىذه

فنزعّ،ّاالنجميزي(ّ–مفّاالستعمارّالتقميديّ)الفرنسيّ،ّالتيّبداتّتنكشؼّلمدوؿّالمستقمةّحديثا
حيثّقدّترتبطّاألمبلؾّفيّ،ّقدّيفتحّالخطابّاالستعاريّإلىّالسياؽ،ّالممكيةّ)نزعّاألمبلؾّ(

ّبالمعّ،الد وؿ ّكبلسيكيا ّمستعمرة ّكانت ّمريفالتي ّالمستعمرّ، ّيخص ّفيما ّالمعمريف وممؼ
فمفّخبلؿّاستعارةّالمستعمرّ،ّالفرنسيّىوّممؼّمضمرّفيّالخطابّالسياسيّالفرنسيّالر اىف

ّ :ّ ّأف ّإذ ّالسياؽ ّعمى ّالخطاب ّينقتح ّاقتصاد" االستعارة ليست مجرد إسقاط ميداف »"رجؿ
تمفظي الذي يحد د بعيدا عف السياؽ ال، مصدر عمى ميداف ىدؼ في تصور تجريدي متعاؿ

ّعمىّافتراضّمفادهّ"ماذاّلوّجاء2ّ«ّداللة االستعارة ومقاصد المتكمـ ّالسياؽّالذيّيقـو ،ّىذا
،ّوعرضّعميؾّبحكـّراشتراىاّالمعمرّفيّفترةّاالستعماونزعّأمبلكؾّالتيّّ،المستعمرّالفرنسي

ّتحمموّالكممةّمفّمع نى،ّمقابؿّدفعّكونوّرجؿّاقتصادّفيّىذهّاالستعارةّ،االستيبلؾّبكؿّما
والتخميّعفّالقيـّبماّفيياّ،ّوىوّالتخميّعفّالمغةّالعربيةّمثبلّواستبدالياّبالمغةّالفرنسيةّ،الثمف

وبماّأفّكؿّخطابّحداثيّقائـّعمىّّ،واستبداىمياّبالقيـّالغربية،ّةاألخبلقيةّوالد ينيةّواالجتماعي
ّ ّإذ تكوف مخزنة في ، يبنى أي خطاب ميما يكف عمى قاعدة مسممات صامتة» المضمر

الكفاءة الموسوعية، يتعيف عمى مف يرغب في فيـ القوؿ، أف يعيد بناءىا أثناء فؾ 

                               
ّتدروؼ،ّ-1ّ ّطّتزفيتاف ّلمدراساتّوالنشر، ّالعربية ّالمؤسسة ّفخريّصالح، ّتر: ّالحواري، ّالمبدأ ّباختيف 2ّميخائيؿ

 .16ص:1996لبناف،ّّ–بيروتّ
ّ.56محمدّاالصالحّالبوعمراني،ّاالستعاراتّالتصوريةّوتحميؿّالخطابّالسياسي،ّص:-2ّ
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فإفّىذهّالمسم ماتّقدّفتحتّالخطابّعمىّالسياؽ،ّثـّيطرحّالروائيّسؤاؿّجوىريّّ،1«الترميز
ّمغرية" ّإمرأة ّالمستعمر" ّاستعارة ّعمى ّالمثقؼّقائـ ّأحضانيا ّفي ّيرتمي ّسيرتميّ، ّفعبل فيؿ

ّ"ا ّالمستعمرالذيّيمثؿ ّفيّأحضاف ّاقتصاديا ّالمستعمرة ّلمدوؿ ّ!ّإمرأة مغريةلمثقؼّالمنتمي "؟
ّالسؤاؿّمفتوح ّالمقدـّايبقىّىذا ّالسياؽّلمدىّاإلغراء ّعمىّمساءلة ومدىّالضغطّالمستخدـّ،
التيّمفّّوّ(،ّالممارسّعمىّالدوؿّالمستيمكة،ّالمستعمر االقتصادي)ّمفّطرؼّالد وؿّالمنتجة

ّقائـّعمىّمعادلة:ّ،ّجزائرّاليـوبينياّال ّوبماّأفّحمـّكؿّطفؿّاليـو
ّ.حمـ الطفؿ = لغة اآلباء + قيـ األجداد

ّالمستقبؿّّ ّيعني ّالحمـ ّكاف ذا ّوا  ّاعتبار، ّعمى ّقائـ ّالمعادلة ّىذه ّحؿ ّىيّّفإف ّاآلباء لغة
اذاّفإذاّتخمتّالدوؿّعفّالحاضرّوالماضيّفم،ّوقيـّاالجدادّىيّالماضيّ)ّالتاريخّ(ّ،الحاضر

ّالمستقبؿ ّمف ّلذلؾّّ،يبقى ّالتمثيؿ ّويمكف ّبالخصوصّ. ّجزائري ّطفؿ ّكؿ ّحمـ ّيمثؿ الذي
ّبالمخططّالتاليّ:ّ

ّ
ّّ

     
                                    

  
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّوقدّتحيمناّإلىّا،ّفإذاّكانتّلغةّاآلباءّتمثؿّالحاضرّبالنسبةّلمطفؿ التيّيجبّلمغةّاألـ 

ّفيّ "أف  األمـ ذلؾّ،ّخاصةّفيّمجاؿّالتعميـ،ّعمميةّالتبميغّالمعرفيةّألبنائناأفّنحافظّعمييا
 بالمغة األـالمتقدمة تعمـ أبناءىا كؿ المواد بمغاتيا األـ؛ ألنيا تعمـ أف  تعميـ المواد األدبية 

                               
ّريتّ-1ّ ّتر: ّالمضمر، ّطكاتريفّكيربراتّوأركيوني، ّالعربية، ّمركزّدراساتّالوحدة ّخاطر، ّبيروت1ّا الحمراءّّ–،

ّ.287،288،ّص،ص:2008

 التاريخ

 حمـ األطفاؿ لغة اآلباء قيـ األجدا

 المستقبؿ  الحاضر

+ 

+ = 

= 
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وانيا ليست لغة  ،عف التبميغ األـ   يعني سقوط وعجز المغة، والمواد العممية بالمغات األجنبية
1ّّ"تواصؿ لممستقبؿ وبالتالي اليكوف ليا وجود 

وقدّبنيتّصورتوّالذىنيةّّ،"الرواية"ّمعّالمستعمرّفيّوحشيتوكماّيشترؾّالييوديّفيّّ
ّ"،ّحيثّصو رّميموفّعمىّطريقةّدوفّكيشوتعقيباوّميموفشفافاّوتجسدتّفيّ"ّبناءّالثقافية

ّينّز ّفجعمو ّعقيبا ّمجنوفأما ّصفو ّعمى ّالسماء ّمف ّؿ ّشبيوّ، ّطيفي ّشكؿ ّفي ّأظيرىـ وقد
ّبيفّالديانةّالييوديةّوالمسيحية،ّومر ةّ ّتمثؿّصراعاّقائما بالخياؿ،ّفوسـّىذهّالصورةّمر ةّبأنيا

ّمفككةبأنّ  ّيا ّعمىّ، ّالييود ّالنتصارات ّترو ج ّالتي ّاإلعبلمية ّالصورة ّميموف ّمف ّجعؿ فقد
ّع ّالقضاء ّأرادوا ّالذيف ّالتاريخمالروماف، ّأثبتو ّما ّوىذا ّالييود، ّالقديسّى ّلو ّتطرؽ ّوقد ،

إف  الييود الذيف قتموه وأبو أف يؤمنوا بو قد سيموا :»،ّفيّكتابوّمدينةّاهللّفيّقولوّأوغستيف
فقضي ، فطردوا مف بالدىـ حيث كانوا خاضعيف لمغرباء، عذابا وىوانا عمى أيدي الروماف
ّالقوؿّحقيقةّتاريخيةّوثقافيةّلصورةّيتّ،2«ّعمييـ وتشتتوا في العالـ كم و ضحّمفّخبلؿّىذا

ّالثباتّوغيابّالمرجعيةّالثقافيةّـّّودوالتيّحكـّعميياّتاريخياّبالتشتتّوع،ّالييودّالرافضةّلآلخر
ّماّحاوؿّالروائيّتمثموّمفّخبلؿّعرضوّلمفكرّالد ينيّالييوديّالمفكؾّاألعضاءّ ىذا

 عتريني رغبة في ضرب رأسي بالحائطألوفات تفي مثؿ ىذه ا» فيّقولوّعمىّلسافّعقيباّ:ّ
ّالرأسّىوّمركزّالتفكير3ّ.«غير أنو لـ يعد لدي ال رأس وال يداف وال أي شيء . ّأف  ،ّوبما

الذيّ،ّلدىّاإلنساف،ّفإفّعقيباّبصفتوّالر مزّالد ينيّلمييودّيدورّمجاؿّرغبتوّفيّضربّالرأس
فيوّقدّيقصدّّ"،الفكر جسدمفّخبلؿّاستعارةّ"وكأفّبالروائيّّو،ّيحمؿّاألفكارّالد ينيةّالييودية

فمـّ،ّمفّخبلؿّنفيوّلوجودّفكرّدينيّييوديّموحد،ّبذلؾّنقدّالمنظومةّالفكريةّالييوديةّالمفككة
يّكذلؾّوغستينفّالييوديّفيّالفكرّاألأأسّ/ّالّيديفّ/ّالّأيّشيءّ(ّذلؾّيعدّلعقيباّ)الّّر

توّوحياتو،ّومتىّتفكؾّجسدهّتـّفقدافّذاتوّيمشيّبفكرةّالجسد،ّفمتىّتوحدّجسدهّتـّتوحيدّذا

                               
ّالجزائرّّ-1ّ ّدط، ّوالنشرّوالتوزيع، ّلمطباعة ّدارّىومو ،)ّ ّالّيزرعّبالعالـ ّما ّ)...يزرعّبالحاكـ ينظرّصالحّبمعيد،

 .177،ّص2010ّ
،ّص:2007ّ،ّبيروت3ّ،ّمج2ّرّالمشرؽ،ّطالقديسّأوغسطيف،ّمدينةّاهللّنقؿ:ّالخوريّأسقؼّيوحناّالحمو،ّدا-2ّ
82ّ
 76الروايةّ،ص:ّ-3ّ
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وبينما أعيد بناء الييكؿ بعد عودتو مف »...فيّقولوّ:ّّأوغستيفوحياتوّىذاّماّعبرّعنوّالقديسّ
فؽّوبالتاليّتتّ،1«األسر كاف الشعب الييودي يرجو التحسف؛ ألنو شعب يعيش بحسب الجسد...

ّيماّلوّبالرغـّمفّأفّ لفكرّالييودي،ّوتمثمم،ّلمشعبّالييوديّوايفتأوغسّقديسوالرؤيةّالروائيّ
إذّمثؿّالتوراةّكنصّمقدسّىوّوريثّالتقاليدّالتوراتيةّّ-يّفيّالفكرّالغربّ-يفتالقديس أوغس

ّنتوّمفّنقدّتاريخّالييودّفيّكتابوّمدينةّاهللمرجعاّمفّالمرجعياتّالمعرفيةّلمقديسّأوغستيفّمكّ 
ّالسياسي ّتعرضّلتاريخيا تابات الييودية المسيحية بطريقة حاسمة وقد وجيتو الك»ّحيث

فصبلّتاماّعنياّوفصمياّ.ىذهّاألخيرةّالتيّميزىاّعفّمدينةّاهلل2ّ «لتفسير المدينة األرضية 
قصاءّّ.كوفّاألولىّمبنيةًّ ّالثانيةّفييّمبنيةّعمىّالحروبّوا  عمىّالمساواةّوالعدالةّاإللييةّأما

ّاألخرّالمختمؼّعنيا.
رادةّبالمعنىّالنيتشيّلمكممةّةّالقوةةّالوحشيةّلمييودّالنابعةّمفّإرادكماّتمثؿّالروائيّالصوّرّّ ،ّوا 

كردةّفعؿّطبيعيةّعفّالتيميشّوالظمـّالقوةّىيّأحدّقوانيفّالغابةّالطبيعيةّفيّعالـّالحيوافّ
ّ،ّالذيّأصابّالييودّمفّطرؼّالرومافّ،التاريخي سأعمـ :»..يقوؿّالروائيّعمىّلسافّعقيبا

والذيّ،ّ،ّفقانوفّالغابةّمبنيّعمىّاالصطيادّمفّأجؿّالبقاء3..«ّروميميموف كيؼ يصطاد ال
فمفّخبلؿّاستعارةّ،ّوالفريسةّتكوفّفيّمركزّضعؼ،ّيصطادّعادةّيكوفّىوّفيّمركزّالقوة

ّالنّ االنساف حيواف مفترس" وغيرىاّ،ّمرّأوّاألسدّغزالةّضعيفة"ّيصطادّضحيتوّكماّيصطاد
لييوديّالروميّفكممةّسأعم ـّتحيمناّإلىّالعمميةّالتعميميةّكذلؾّيصطادّا،ّمفّالفرائسّفيّالغابة

فالفكرّالييوديّمفّخبلؿّفمسفةّنيتشو،ّقدّفكؾّوقتؿّالذاتّ،ّبكؿّماّتحمموّالكممةّبكؿّمراحميا
وحولتّالمجتمعّالعالميّّاألوربيّالقائـّعمىّمركزيةّالعقؿبإرادةّالقوةّالتيّشت تتّالعقؿّ،ّالغربية

ّالقويّ،إلىّغابة ّالضعيؼّيأكؿ ّفييا ّكميدافّمصدر، ّاالصطياد الروميّّوّفمفّخبلؿّعممية
ّكميدافّىدؼ ّوالوحشيةّ، ّعمىّاليمجية، ّقائمة ّالفكرّالييودي،ّىيّمركزية يتضحّأفّمركزية

                               
 79القديسّأوغسطيف،ّالمرجعّالسابؽ،ّص:ّ-1ّ
ّعربّصاصيبلّ،المؤسسةّّّ-2ّ ّتر:محمد ّالمؤلفاتّالسياسية، ّمعجـ ّبيزيو، ّوايفميف ّدوىاميؿ ّوأوليفيو ّشاتميو فرنسوا

 ّّ.113:،ص1997الجامعيةّلمدراساتّوالنشرّوالتوزيع،ّالحمراءّ/بيروت،ّ
76ّالرواية،ّص:-3ّ
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ّالثقافي، ّالمنظور ّمف ّىامش ّىو ّبالرومي ّالروائي ّعنو ّعبر ّالذي ّاليامش ّعمىّّوأف  القائـ
استطاعّالروائيّأفّّ"استعارةّمعرفية"ّ"حيواف شرس االنساف الييوديإقصاءّاآلخر،ّفاستعارةّ"

ّاليـو ّالعالـ ّيتمثؿّبيا ّفيّالعالـ، ّالييود ّمركزية ّالذيّتحكمو ّالعالـ ّىذا التيّحاولتّفرضّ،
ىذاّماّكشفتّعنوّّثقافتياّعمىّمنطقةّالرؽّاألوسطّوماولتياّمحوّالثقافةّالفمسطينيةّاإلسبلمية

 ية عرفانية بيا ندرؾ ذواتنا ونتمثؿ بيا العالـ مف حولنااالستعارة آل:» ألفّّىذهّاالستعارةّ؛
نفيـ أكثر مفاىيمنا تجريدا، ومف ىنا كفت االستعارة أف تكوف ظاىرة لغوية فمثمما تتجمى في و 

المغة تتجمى في سموكنا وأعمالنا الرمزية، وفي تعبيراتنا وفي انظمتنا العالمية المختمفة التي 
،ّاتضحّلناّمفّىذاّالقوؿ1ّ«ّيقوـ عميو المعنى ساستعارة أساابتدعيا اإلنساف وقد أضحت اال

ّاالستعارةأنّ  ّخبلؿ ّمف ّأنظمةّّو ّشكؿ ّفي ّيتجمى ّالذي ّالثقافي، ّالذىني ّالتمثؿ ّعف نكشؼ
ّالتيّنكتسبيا ّالمجردةونكوّ ،ّعبلماتيةّمفّعمؽّالثقافة ّمفاىيمنا ّالفكرّالغربيّ،ّفّبيا فمركزية
ّ ّالقوة ّإرادة ّالرأسماليوالتيّتجسدتّفيّسيادة ّالنظاـ ّفيّممارسة جعمتّمفّمقولةّّ؛المجسدة

ّممكنةّالتحقيؽ.ّفوكوياما،ودعمياّالمفكرّاألمريكيّّىيغؿنيايةّالتاريخّالتيّدعىّلياّ
 ّ التاريخ ومقوالت مابعد الحداثة: نياية 

ّوالمستّّ ّالحاضر ّلبناء ّاألساسي ّالجذر ّالتاريخ ّيعتبر ّحيث ّليتذكرّإفّ قبؿ؛ ّخمقو ّاإلنساف
اّيتذكرّيبنيّحاضرهّومستقبمو،ّكإنسافّموجودّفيّىذاّالكوف،ّوغيرّذلؾّيصبحّالّوجودّوعندم

لو،ّويصبحّميتا،ّفماّبالكـّبحياةّمجتمعاتّوأمـّوحضارات،ّذاكرتياّقدّتكوفّشبوّمنسية،ّأوّ
ّ ّالروائي: ّمقولة ّفي ّاكتشافو ّسيتـ ّما ّىذا عالـ ينتيي ويموت وىو يخشى أال » مشوىة،

يبدعوا مثمو، إن و ال يحيا إال  في مؤلفات أولئؾ الذيف تفضموا يوما يستطيع الرجاؿ أف 
عطائو بعض الحياة، ولكف ماذا سيقى مف أوراقيـ؟ وأي عالـ  باالنحناء عميو إلعادة تركيبو وا 

ومف سيكوف الشيود؟ وماذا ، ىو ىذا؟ وماذا تقوؿ ريشتيـ مف خالؿ بمورة القروف المشوىة
فعبارتوّ"عالـّينتييّّ(2)«يقوى عمى اإلنصات إلى أصواتيـ؟...يمكف أف يقوؿ الغائبوف ومف 

                               
ّوالتوزيعّّ-1ّ ّلمنشر ّالمعرفة ّدراكنوز ّالسياسي، ّالخطاب ّوتحميؿ ّالتصورية ّالبوعمراني،االستعارة ّالصالح محمد
 .14ص:ّ،2015،عماف،1ّط
 .148الرواية،ّصّّ-2ّ
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ّاستعاريةّمميتة،ّحيثّأصبحّ ّعبارة ّوىوّيخشىّأالّيستطيعّالرجاؿّأفّيبدعوّمثمو" ويموت/
ّويموتالعالـّفيّنظرهّعبارةّعفّإنسافّشارؼّعمىّنيايتو،ّفيوّبذلؾّمثموّمثؿّا ّلبشرّيحيا

ّ ّاألمـ ّحياة ّعف ّخمدوف ّابف ّقرره ّما ّإلىّوىذا ّراجع ّوىذا ّقبؿ، ّمف ّأعمارىا ّوتحديد وفنائيا
المخزوفّالثقافيّلمروائيّحيثّيبدوّجمياّمفّخبلؿّىذهّاالستعارةّأنوّمتأثرّبماّكتبوّابفّخمدوفّ

ّفيّىذاّالشأف.
عبرّالروائيّفيّىذهّالمقولةّعمىّفكرةّمفادىا،ّأفّالعالـّباإلضافةّإلىّأنوّيحياّويموتّمثؿّّّّ
قمـّالمؤرخيف،ّفيوّربطّبيفّالموتّواإلبداع،ّكذلؾّقدّّحياّويموتّبجرةّساف،ّفيوّأيضاّياإلن

ّالتاريخ ّإلىّتزويد ّوتموتّّ،تحيمنا ّأمـ ّالمؤرخّتحيا ّمفّقمـ ّفبجرة ّبأكمميا، ّأمة وتشويوّصورة
وفيّىذهّالمقولةّاالستعاريةّيجعؿّمفّالعالـّمرةّرجبلّيحياّويموت،ّثـّيربطّحياتوّبإعادةّ،ّأمـ

وكأنوّشيءّّإلىّالجانبّالفيزيائيّاكونوّإنساننقؿّالعالـّمفّالجانبّالبيولوجي،ّتركيبو،ّبمعنىّي
ماديّمفكؾّوجبّتركيبو،ّأوّبتعبيرّإعادةّالتركيب،ّوكأن وّيريدّأفّيمررّرسالةّأيديولوجيةّعفّ

ّالعالـ ّالذر ة، ّدراسة ّإلى ّاإلنساف ّدراسة ّمف ّبانتقالو ّمفّ، ّاإلنساني ّالفكر ّانتقاؿ ّباألحرى أو
رؤيةّمستقبؿّتاريخّنوميديا،ّإذّةّإلىّماّبعدّالحداثة،ّوكؿّىذاّينبعّمفّوعيّالروائي،ّبالحداث

كؿ وعي ىو ذاكرة إذا احتفاظ وتراكـ الماضي في الحاضر، ولكف كؿ وعي ىو استباؽ » إفّ 
،ّفعمميةّاالستذكارّتكوفّنابعةّمفّوعيّالمبدعّألحداثّالتاريخّ،التيّيشكمياّفي1ّ«لممستقبؿ
فّتاريخياّالخاصّالذيّقدّيرميّبوّإلىّماّيجريّفيّالحاضرّوالمستقبؿ.قالبوّالرّو ّائيّليكو 

ّالمنسيةّّ ّالنوميدي ّالتاريخ ّحقيقة ّعف ّبتساؤالت، ّاالستعاري ّقولو ّالروائي ّيختـ ثـ
ّوالمشوىة،ّففيّقولو:ّ

 ماذا سيبقى مف أوراقيـ؟ »ّّّ
 أي عالـ ىو ىذا؟      
 القروف المشوىة؟مف خالؿ بمورة ، ماذا تقوؿ ريشيـ    
 ماذا يمكف أف يقوؿ الغائبوف؟       

                               
بيروت،ّالحمراءّّىنريّبرغسوف،ّالطاقةّالروحية،ّتر:ّعميّمقمد،ّالمؤسسةّالجامعيةّلمدراساتّوالنشرّوالتوزيع،ّّ-1ّ
 .9،ّص1ّ،1991ّط
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ّ.(1)«ومف يقوى عمى اإلنصات إلييـ؟    
ّفيّمتنيا،ّإذّأفّ ّالروائيّالّتنتظرّإجابةّبؿّىيّأسئمةّإجابتيا كؿّىذهّاألسئمةّالتيّطرحيا

اّكتبوّالحقيقةّالتاريخيةّتثبتّضياعّالوثائؽّالخاصةّمفّالتاريخّالنوميديّ)المغربيّالقديـ(،ّوم
ّ ّفقد ّالتاريخ ّليذا ّنقدية ّممارسة ّداالًّ ّإال  ّىو ّما ّاالستعماري، أبدلت فكرة الدورة »المؤرخ

كأف المؤرخ االستعماري يحكـ عمى مادة التاريخ ، الخمدونية، بفكرة التقدـ بيذه المبادئ
المغربي كاف يمارس نقدا، ىو في الحقيقة مجموع مالحظات مترتبة عف تمؾ المبادئ ومطبقة 

ماريّلـّيكتبّتاريخّالمنطقةّبؿّقد ـّتعسفالمؤرخّاال،(2)«بكيفية آلية عمى المعمومات التقميدية
ّكافّيحدثّعفّطريؽّوثائؽّغيرّمكتممة،ّوقدّتكوفّأحياناّخاضعةّلمتسييس.ّتأويبلّلما

وتدخؿّفيّمجاؿّالجمؿّاالستفياميةّالتيّتتطمبّتصوراّ،ّتتطمبّكؿّتمؾّاالستفياماتّّ
ّاأل ّضمف ّوتدخؿ ّبػ ّلمتداولية ّالموسوعي ّالقاموس ّحدد ىا ّوقد ّالم غوية، أما الجمؿ »عماؿ

االستفيامية التي تتطمب تصورا، فإف اسـ االستفياـ )مف، ما، ماذا، كيؼ..إلخ( ىو الذي 
وبالتاليّفماذاّاألولىّ،(3)«يشير إلى النقطة المعينة التي يستفيـ عنيا المتكمـ لدى المخاطب

عفّّوأفّيستفيـّبيا،ّتاريخيةّالتيّتوثؽّتاريخّنوميدياضياعّالوثيقةّالّيستفيـّبياّالروائيّعف
وماذاّىناّالتيّ،ّلمشوهوماذاّفيّاألخرىّيستفيـّبياّعفّالتاريخّا،ّالعالـّالمزيؼّالذيّنعيشّفيو

ومف:ّيستفيـّبياّعفّالجيؿّالجديدّالذيّالّ،ّـّبياّعفّالمساءلةّمفّطرؼّالغائبتميياّاستفي
ّنطقتو.يبجثّعفّتاريخّم

ّكؿّىذهّاالستفياماتّتحيؿّعمىّالسياؽّالتاريخيّالذيّسبؽّذكره،ّوىوّكتابةّالتاريخ
عادةّصياغةّفيّمحاولةّإلّوّ،الذيّأدىّإلىّتشويوّصورةّالنوميديّفيّمنطقةّالمغربّالكبير

ّ ّلممنطقة، ّثقافي ّالمنطقةّتصور ّتاريخ ّحقيقة ّعف ّيتساءؿ ّمغاربي ّمثقؼ ّبصفتو فالروائي
ّالصحيح ّفي، ّبما ّغرامشي: ّوحسب ّلممنطقة، ّالثقافي ّالتاريخ ّيا أف الجماعات والطبقات »

                               
 .148الرواية،ّصّّ-1ّ
 .16عبدّاهللّالعروي،ّمجمؿّتاريخّالمغرب،ّصّّ-2ّ
ّتونسّّ-3ّ ّدارّيسنا، ّوالباحثيف، ّتر:ّمجموعةّمفّاألساتذة ّالقاموسّالموسوعيّلمتداولية، ّآفّريبوؿ، جاؾّموشمر،

 .55،ّص2010ّ
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الحاكمة تمارس السمطة بفاعمية أكثر مف خالؿ القيادة الثقافية، بكؿ مف معنيييا )العقمي 
واألخالقي(... وبيذا الفعؿ تتعرؼ وتعمؿ مع طرؽ فيـ الجماعات التابعة وقيميا، وكذلؾ مع 

مساءلةّخاضعةّلنموذجّاستعاريّقائـّ،ّالروائيّالتاريخّحيثّساءؿّ(1)«األيديولوجيات المييمنة
ّالثقافي ّاالستيبلب ّاستعارة ّعمى ّالتاريخ، ّيتمثؿ ّأو ّالتاريخ ّيرى ّحيث ّمقوماتّ، ّأحد بصفتو

مستمبّماداـّمشوىاّوغيرّحقيقي،ّفيوّالّيعبرّعفّالتاريخّالرسميّ،ّالثقافةّالنوميديةّالمغاربية
ويمكفّالتمثيؿّلوّبالرسـّّ"والعالـ/ آلة " "العالـ/ رجؿنوّاستعارتي"ّلممنطقةّ،ىذاّماّقدّتعبرّع

ّالتالي:ّ
 العالـ/ آلة       العالـ/ رجؿ 

  
 يفكؾ                يموت       
 

ّيركب          يحيا      
ّعمى ّيكف ّلـ ّالثقافي ّاالستبلب ّأف ّإلى ّنخمص ّالمخطط ّىذا ّخبلؿ المستوىّّفمف

ووذلؾّعفّطريؽّمحوّ،ّ؛ّبؿّكافّأيضاّعمىّمستوىّالتاريخّالثقافةّاألـالسياسيّأوّالذاتيّمفّ
لصورةّّلماّنشيدهّمفّتشويو،ّقدّيحيمناّىذاّإلىّالسياؽّالحضاريّوالثقافيّاليـو،ّذاكرةّالشعوب

ّلممنطقة ّاألصمي ّالتاريخ ّطريؽّوذلؾ، ّعقميةّّعف ّلبرمجة خضاعو ّوا  ّتسييسّالتاريخ محاولة
ّ ّميمة ّمفّخبلؿّثغرة ّوىيّثغرةثقافية ّالقادمة ّاألجياؿ ّلبناء ّالتعميـّجدا ّالمستعمرة، ّّفالسمطة
ّفيّالقديـ ّروما ّالتيّمثمتيا ّالحديثّاليـو، ّاالستعمار ّالتيّيمارسيا ّالسمطة ّىيّنفسيا لكفّ،

ّبالتاليّيجعؿّالعنؼ الر مزي* بطرؽّأخرىّؾ ّمفّالد وؿّالمييمفّعميياو الذيّيفرضّبمعينة
ّ.كؿّمعالـّالعولمةّالثقافيةّىّباقيّثقافاتّالعالـّفتظيرّبذلؾثقافةّالمركزّىيّالمييمنةّعم

ّ

                               
ّ.388اتيحّاصطبلحيةّجديدة،ّصّطونيّبنيت،ّلوراسّغرسبيرغّوميغافّموريس،ّمفّ-1ّ
ّبيفّالمسيطرّ* ّالتيّتفرضّعفّطريؽّالتواطؤ ّالجديدة ّالتعامؿ ّعفّطريقة ّبو ّليعبر ّبورديو ّبيار ّبو مصطمحّجاء

 والمسيطرّعميو.
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  :األسطورة كبديؿ رمزي لثقافة المركز المسيحي 
الشبابّنجدّذلؾّفيّالذيّيتجد دّفيوّ،ّالذيّشبيوّأسطورياّبالعقاب،ّالمسيحيّتجمتّصورةّّّ

، العالـ ييمؾ، العالـ سيزوؿ، لكف أنتـ أييا ال»قوؿّالروائي: مسيحيوف ال تخشوا العالـ ييـر
رتّىذهّاألسطورة(1)«شيئا؛ ألف  الشباب سيتجدد فيكـ كشباب العقاب ؟.. فيّالروايةّّ،ّوقدّتكر 

بوّعفّّليكشؼ،ّوماّىوّأسطوري،ّحيثّمزجّالروائيّبيفّماّىوّاستعاري،ّفيّعد ةّمواضع
ّ ألحداث وتعمؿ أيضا كنماذج ل، األساطير توضح كيؼ بدأت األشياء»حقيقةّمستقبميوّذلؾّأف 

ّاالستعارة(2)«التي تحدث في المستقبؿ  ّإذاّمزجتّباألسطورة،ّ،ّنفيـّمفّخبلؿّىذاّالقوؿّأف 
ّالتيّتعتبرّالمصدرّاألوؿّلمتفكيرّاإلنسانيّالبدائي تحيؿّالمعنىّإلىّالمستقبؿّالذيّيبحثّ،

وائيّبنيايةّالعالـ،ّاإلنسافّفيوّدائماّعمىّاألفضؿ ةّقالياّابفّناتجةّعفّفكرةّقديم،ّفنبوءةّالر 
ّاألشياءّفيّالعالـ أف  »ّطبيعيةّوخاضعةّلمزواؿ،ّبماّفيياّخرابّالبمدافّحيثّ،ّخمدوف؛ّوىيّأف 

لذا يفسر أحواؿ العمراف ، ابف خمدوف يؤرخ لجيؿ انقضى وصار إلى ركود الطبيعة وديمومتيا
ّؿ والخرابواالستقالؿ بالمجد واالنحال ، وكذلؾ الترؼ والحضارة، تفسيرا طبيعيا الممؾ طبيعي

ّّىذاالعالـّمثموّمثؿّاالنسافّقابؿّلمفناءّ..ّ(3)«
ّمريض،ّشارؼّعمىّاليبلؾّوالموت،ّوماّيبقىّّالروائيّصو رّّ العالـّعمىّىيئةّشيخّكبيرّىـر

وقدّ،ّتحيؿّإلىّمركزيةّالفكرّالمسيحيّالذيّيمثؿّالتراثّالروحيّلمغربّفيوّسوىّالمسيحيوف،
ّ ّالعقاب ّبأسطورة ّثقافيا ّليـ ّشبابومثؿ ّيتجدد ّالذي ّأسطورةّ، ّمع ّتتماثؿ ّكونية ّأسطورة وىي

ّالعربية ّالفكرية ّالمنظومة ّفي ّالعنقاء ّبالثقافة، ّالمربطة ّالتمثؿ ّمفاىيـ ّأحد ّإلى ّمايحيمنا ّ:ىذا
وذلؾ بشكؿ ، وىو تكيؼ عنصر ثقافي أو ثقافة بأكمميا مع مركب ثقافي أو ثقافة أجنبية»

ّ.(4)«التمثؿ جانبا ىاما مف عممية التثاقؼ مف الخارج وكثيرا ما يعد  ...ؼ واحدكامؿ ومف طر 

                               
 .151الرواية،ّصّّ-1ّ
ّطّ-2ّ ّسطاويسي، ّورمضاف ّإبراىيـ، ّوفاء ّتر: ّلمثقافة، ّاألعمى ّالمجمس ّالثقافي، ّالنقد ّإيزابرجر، 1ّآرثر القاىرةّ،

 .178،ّص203ّ،ّعدد2003ّ
 .66،ّص4ّ،1997ّلبناف،ّالدارّالبيضاء،ّطّ-عبدّاهللّالعروي،ّثقافتناّفيّضوءّالتاريخ،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّبيروتّ-3ّ
ّالعامةّّ-4ّ ّالييئة ّالشامي، ّوحسيف ّالجوىري ّمحمد ّتر: ّوالفمكمور، ّاإلثنولوجيا ّقاموسّمصطمح ّىولنكرانس، إيكو

 .131،ّدس،2ّ،ّالقاىرة،ّطلقصورّالثقافة
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الذيّأكتسبوّالروائيّمفّخبلؿّ،ّنابعةّمفّالتصورّاألسطوريّالغربي،ّفاختيارّأسطورّالعقاب
ّالغربية ّاألكاديمية ّّ،مطالعاتو  ى صفات اآللية القديمة واألبطاؿ يرمز إلّ«Aigleّفالعقاب

ّأنّ (1).«جوبيتير، المسيح (.، نرفس) ّإلىّالجانيّالماديّواالقتصاديّمنوّ،ّكما وّيحيؿّأيضا
ّاليـو ّالروماني، ّالنقود ّبمبلحظة ّالعقابّ،القديمةّةإذ ّىوّرمز ّفييا ّالموجود ّالرمز الذيّّ،نجد

ّالقديمة ّالرومانية ّالميثولوجيا ّفي ّىذهّّ،يحيؿ ّإلى ّاألقرب ّالتأويؿ ّلكف ّوالخمود؛ ّالتجدد إلى
وايةحيثّتظيرّلناّصّوّ،"المسيحاألسطورةّىوّ" يحيؿّعمىّالمخزوفّّالت خييميّالذيّرةّعالـّالر 

ينتمي إلى التراث المسيحي المتأثر  أوغستيفكاف القديس » ،ّحيثّيفتلمقديس أوغسالمعرفيّ
ّبوّّ(2)«ومؤمنا بفكرة ىبوط اإلنساف مف الس ماء ، باألفالطونية المحدثة ّيعني ّىنا واليبوط

بتجددّالشبابّفيّالمجتمعّّكوفّىيّالمشارّإليياوىذهّالفكرةّقدّت،ّىبوطّالمسيحّعميوّالسبلـ
ّ.خرّفيّالمنظومةّالفكريةّالعربيةكذلؾّقدّتوحيّىذهّاألسطورةّفكرةّاآل،ّالمسيحي

ّاآلّّّّ ّأفّفكرة ّإال  ّالفرنسية، وصورتوّفيّ،ّخرّوىوّالمسيحيبالرغـّمفّكتابةّالروائيّبالمغة
المسيحّّفييّفكرةّمستقبميةّعفّنزوؿّ،رجيناّإلىّالواقعّأوّالعالـّالخاتبقىّتحيمّ،الروائيّذىف

موجودةّفيّّليكمؿّرسالتوّلممسيحييف،ّوىذهّالفكرة،ّ،ّبعدّفناءّالعالـبلـّفيّالمستقبؿعميوّالسّ 
ّأيضا ّ"التراثّاإلسبلمي ّاستعارة ّعميو ّأحالتنا ّما ّىذا ّالذيّالّالعالـ العجوز، ّىو ّ)والعجوز "

فيوّغيرّقادرّ،ّؿّينتظرّالعجوزّمتىّسيموتب،ّمقدرةّلديوّعمىّمواصمةّحياةّمفعمةّبالنشاط
وقدرتوّعمىّّفشبابوّيتجددّباستمرارّنظراّلقوتو،ّعمىّإدارةّنفسو،ّأماّالمسيحيّفيّنظرّالروائي
ّي ّفالعالـ ّالقادرّالمييمف، ّوبالتاليّفيو الذيّيمثؿّّفنىّفيّمقابؿّبقاءّاآلخرّالمسيحيالبقاء،

ّىذهّاالستعارةّبدورّّفيّمنطقةّنوميدياّالقديمة،لبقاءّالعبقريةّالغربيةّّ؛المعادؿّالموضوعي فتقـو
ّوالذىنية ّوالثقافية ّاالجتماعية ّالواقعة ّبناء ّفي ّأساسي ّبوصفيا:ّ، ّاالستعارة ّتحمؿ ّأف ويمكف

وميداف ىدؼ )المحاؿ عميو( مع  نظاما مف التوافقات الجزئية )تشاكالت( بيف ميداف مصدر،»

                               
ّلبناف،ّطّ-1ّ ،ّص1ّ،1995ّخميؿّأحمدّخميؿ،ّمعجـّالرمز،ّعربيّفرنسيّإنجميزي،ّدارّالفكرّالمبناني،ّبيروت،

173. 
،ّص2009ّ،ّالكويت،360ّشاكرّعبدّالحميد،ّالخياؿّمفّالكيؼّإلىّالواقعّاالفتراضي،ّعالـّالمعرفة،ّعددّّ-2ّ

151. 
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ّ(1)«نسوف؛ فإف ىذه األنساؽ ثابتة وكثيرة الدوراف االحتفاظ العاـ بالداللة وحسب اليكوؼ وج
ّ ّالذي ّاالستعاري، ّالتمثيؿ ّعفّطريؽ ّرجؿ" ّ"العالـ ّاستعارة ّفيـ ييدؼ إلى تحقيؽ » ويمكف

الفيـ، فيـ "أ" عف طريؽ "ب" أو فيـ الميداف اليدؼ عف طريؽ الميداف المصدر، وىذا الفيـ 
ي تكوف الميداف "ب" تتعمؽ بتمؾ يتأسس عمى مجموعة مف الترسيمات .. فالعناصر الت

العناصر التي تكوف الميداف "أ" وبعبارة أخرى فعناصر الميداف المصدر، ترسـ عناصر الميداف 
ّ؛ّفإن ناّنتعامؿّمعوّبوصفوّشيخاّىرماّيحمؿّكؿّخصالوّ،2ّ«ّاليدؼ فإذاّاعتبرناّالعالـّييـر

ّفيّآخرّحياتو، ّوىو ّبطيئة، ّمفّتعبّومشيّبصورة ّباعتبارهّفيمكفّّوصفاتو ّالي ـر استخداـ
ّىرما،ّبوصفوّصفةّمرتبطةّبكؿّمفّىوّمسفّ ّييـر الميدافّالمصدر،ّفكؿّماّيتعمؽّبالفعؿّىـر

) ثـّنربطياّبالعالـّعندماّيصؿّالعالـّإلىّنيايةّعمرهّ،ّ)الشيخوخة(ّبالنسبةّلمرجاؿّ)رجؿّىـر
ّبنىّتمثموّلمعالـّمف،ّتعارةفالروائيّمفّخبلؿّىذهّاالسّ،بيذهّالصفة،ّومنوّاقترابّنيايةّالعالـ
النشاط المعرفي الذىني ييدؼ إلى بناء أو تغيير تمثؿ  إف  »خبلؿّماّاستقاهّمفّمعارؼّحيثّ

فيذه العممية يمعب فييا التواصؿ دورا يسمح لو بإضافة معمومات جديدة ، ببنية الفرد، العالـ
يا عف طريؽ النشاط لما ىو موجود لديو، فيذا التمثؿ لمعالـ يشترط فيو أف يكوف حقيق

ّالذىفّ،(3)«الذىني  ّالمنبنيّفي ّالتمثؿ ّوبذلؾّيصبح ّبمدىّطموحاتّ، ّوثيقا ّارتباطا مرتبطا
ّالمثقؼّفيّتغييرّالعالـ.

 ودور المثقؼ في حمايتيا:التمسؾ بالثقافة المحمية  -2
 :إحياء الثقافة المحمية  
ّالتاويبلتّّ ّمف ّعفّجممة ّ"األبّباتريسيوس"، ّالثقافيةّالمرتبطّكشؼّتصور ّالذىنية ّبالبنية ة

ّلمروائي ،ّ ّالغربي، ّوالفكر ّالشرقي ّالفكر ّبيف ّمزيج ّثقافتو ّلتجربتوّّمماكوف ّبوعيو يوحي
البنية وفيّىذاّالمضمارّيجدرّتوضيحّ،ّ،التيّكونتّمعارفوّومعتقداتوّعفّىذهّالصورةالذاتية

                               
 .70،ّص2011ّ،ّاألردف،1ّمعنىّ)مقارباتّفيّعمـّالداللة(،ّدارّحامدّلمنشرّوالتوزيع،ّطصابرّالحباشة،ّتحميؿّالّ-1ّ
،ّصفاقس1ّمحمدّالصالحّالبوعمراني،ّدراساتّنظريةّوتطبيقيةّفيّعمـّالداللةّالعرفاني،ّمكتبةّعبلءّالديف،ّطّ-2ّ

 .125،ّص2009ّ
 .245،ّص2013ّوزو،ّدّط،ّعمرّبمخير،ّمقاالتّفيّالتداوليةّوالخطاب،ّدارّاألمؿ،ّتيزيّّ-3ّ
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ّّالذىنية ّتعني: ّالتي فكر الفرد، وىي  مجموعة األفكار والمعتقدات والمعارؼ التي تشكؿ»
محصمة إدراكات الفرد ووعيو لتجربتو الذاتية مع اآلخريف، وتكشؼ في جوىرىا عف 

ّاألبّالمحمؿّباألفكارّالتيّتدعوّلمتمسؾّ(1)«خصوصية الفرد واختالفو  ،ّحيثّتمثؿّصورة
فاستحضارّصوتّاألبّالخفيّلـّيكفّاعتباطياّبؿّيحمؿّجممةّمفّالمقاصدّ،ّبالثقافةّالمحمية

ّالمضم ّداخؿ ّالخطابرة ّت، ّوالتي ّوبصورة ّالمحمية، ّبالثقافة ّالتمسؾ ّإلىّضرورة تخييميةّرمز
وتحثوّعمىّالتمسؾّبقيـّوعاداتّولغةّّ،يفتالقديس أوغسلتدخؿّفيّحوارّمعّّأدمجياّالروائي

،ّىذاّاألبّالتخييميّالذيّيمثؿّباتريسيوسبمده،ّوكأنيّبالروائيّيريدّمفّكؿّأبّأفّيكوفّمثؿّ
صورة ذىنية يحوطيا التقديس واإلعجاب مركبة مف التصورات التي يقيميا الذات »فيّالروايةّ

أبّكؿّنوميديّوىوّّيفتالقديس أوغس.ّىذهّالقداسةّجعمتّمفّوالدّ(2)«في خيالو عف األب
يقوؿّالروائيّعمىّ،ّسعيدّبيذهّاألبوةّالتيّترجعّكؿّنوميديّإلىّأصموّ)عاداتّوتقاليدّولغة(

سعيد في بالد الموت البعيدة ىذه ألني أعمـ أف ىذه األرض ستكوف  أنا» لسافّباتريسيوسّ
.ّكماّأنوّقدّتحيمناّىذهّالمقولةّإلىّالحضور/ّالغيابّاألبويّفيّذىفّالروائيّ(3)«ألبنائي يوما

مفّأركافّاألسرةّالتيّىيّنواةّالمجتمع،ّوبماّأفّاألبّ"باتريسيوسّقدّشكموّّاالذيّيمثؿّركن
فيوّحاضر/ّغائبّميماّكافّىذاّاألبّميتا،ّوفيّىذاّيقوؿّالسيدّّالروائيّفيّذىنيةّكطيؼ

وتحت سمطاف اسـ األب" ال يوجد شيء إال مؤسسا عمى الغياب، واسـ األب شيء »إبراىيـّ
الذي قدر عميو البقاء بعد فناء  -في التصور الغربي –باؽ بعد موت مف يحممو فيو كالطيؼ 

الحاضرّكطيؼّفيّالروايةّيمثؿّالسمطةّالتيّتميزّ.ّفباتريسيوسّبصفتوّالغائبّ(4)«األجساد
الشعبّالنوميديّعفّغيرهّمفّالشعوب،ّوذلؾّمفّخبلؿّاستخداـّسمطةّاألبّوحقوّفيّعقابّ

ّّألنوّتخمىّعفّتميزّمجتمعو؛ّلجزائروىيّالطردّمفّاّأوغستيفابنو،ّفيوّيحددّعقوبةّالقديسّ

                               
ّناشروف،ّومنشوراتّاالختبلؼّّ-1ّ ّلمعمـو ّالدارّالعربية ّلسانياتّالخطابّوأنساؽّالثقافة، ّيوسؼ، ّالفتاحّأحمد عبد

 .216،ّص1ّ،2010ّبيروت،ّالجزائرّالعاصمة،ّط
،ّص1ّ،2005ّالقاىرة،ّطالسيدّإبراىيـ،ّالمتخيؿّالثقافيّونظريةّالتحميؿّالنفسيّالمعاصر،ّمركزّالحضارةّالعربية،ّّ-2ّ
47. 
 .157الرواية،ّصّّ-3ّ
 .48السيدّإبراىيـ،ّالمتخيؿّالثقافيّونظريةّالتحميؿّالنفسيّالعصر،ّصّّ-4ّ
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ىي العادات والتقاليد، التي تتوارث مف  العمة األساسية في الفروؽ بيف الشعوب إنماإف   »ذلؾّ
بواسطة المنزؿ والمدرسة واألدب ، عمى مر  العصور، فتتشكؿ جيال بعد جيؿ، الماضي
ّفباتريسيوسّيطالبّالقديسّ(1)«وكؿ العوامؿ الدقيقة في الحياة اليومية ، القومي ّأوغستيف،

ره لكي تعود إلى أسيادؾ؟ إرحؿ ما الذي تنتظ»أبوتوّلوّوفيّىذاّيقوؿّالروائي:ّبالرحيؿّونسيانو
ّيقوؿ:(2)«عف ىذه األرض ّثـ سأنسى بأف لي ابنا في سنؾ، يشبيؾ في كؿ مالمحؾ »،

ّفمفّ(3)«سأكدس كؿ ىذا في أعمؽ نقطة مف ذاكرتي، حيث ال أجازؼ بالعثور عميو يوما ،
ّالقديسّ ّرحمة ّفمفّخبلؿ ّرحمة، ّالعبودية ّتنبثؽّاستعارة ّاألوؿ ّالقوؿ عرفيةّالمّأوغستيفخبلؿ

ّالرحمفّ ّعبد ّطو ّعنيا ّيعبر ّوالتي ّعبودية، ّكانتّرحمة ّبأنيا ّليا ّتمثمو ّالروائي ّأكد والتي،
ىي إدراؾ التبعية األصمية بطريقة الخالص الذي ىو الشعور باالفتقار في »بالعبديةّفيقوؿ:ّ

ّالخبلصّّ،(4)«األوصاؼ الخمقية والشعور باالضطرار في األفعاؿ الخمقية ّإلىّرحمة فالعودة
ّإلىّمصدرّالمعرفةّالبلىوتيةّلمقديسّوغستينألا ّالروائيّالعودة والتيّذكرىاّّأوغستيفيةّتمثميا

ّفيّاالعترافات.
ّأّ ّكما ّابنو ّيمثؿّّيفتالقديس أوغسفّصوتّاألبّيعد ّاألخير ّىذا ّأف ّوبما بنسيانو،

ّيحمؿّمعنىّالمجتمعّالنوميديّفإفّاألب،ّسمطةّالكنيسةّالكاثوليكية ّالذيّيرفضّسمطىنا ةّ،
ّلمروماف ّالتابعة ّالكنيسة ّالكونية، ّالد ولة ّوالتيّتدعوّلفكرة ّالشعبّالنوميديّ، ّالتيّيتمثميا ىذه

ّيأبىّاالنقيادفالمجتمعّا،ّوىذاّماّأثبتوّالتاريخ،ّبأنياّتعمؿّعمىّاستعباده ّلنوميديّمجتمعّحر 
ّ ّىنااستعارة العمؽوباستحضار ّاألب ّفيو ّيرغب ّما ّفإف ،ّ ّحّو، ّالذي ّاالبف ّنسياف لتوّىو

ّ ّالقديس ّالنظماـ ّأشيائيا، ّمف ّشيء ّإلى ّالغربية ّالكنيسةّأوغستيفالحضارة ّخدمة ّإلى ىوّ،
ّالميتافيزيقا ّيمثؿ ّالذي ّالديني، ّالمجتمع ّإلى ّالقومي ّالمجتمع ّعف ّالتخمي ّعنياّ، ّتخمى التي

                               
يمانويؿّميمر،ّكيؼّيعمؿّالعقؿ؟،ّترجمة:ّرياضّعسكرّومحمدّخمؼّاهلل،ّدارّوحيّّ-1ّ سيرؿّبيرتّوأرنستّجونزّوا 

 .183،ّص1ّ،2004ّالقمـ،ّبيروت،ّلبناف،ّط
 .157الرواية،ّصّّ-2ّ
 .160،ّصّالروايةّ-3ّ
،ّص2ّ،1997ّطوّعبدّالرحمف،ّالعمؿّالديني،ّوتجديدّالعقؿ،ّالمركزّالثقافيّالعرب[،ّالدارّالبيضاء،ّبيروت،ّطّ-4ّ

159.ّ
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ّفيّثوبّجديد ّالمجتمعّالغربيّليمبسيا ّالكممةّمفّمخاطرّ، ّتحمموّىذه ّبما يمثؿّفيّالعولمة
وتدعوّإلىّاندماجّالذاتّفيّذواتّاآلخريفّوتفككيا،ّوبماّأفّماّّ،األمـّالمجتمعات،ّحدةتيددّّو

ّأفّ كانتّتدعوّإليوّروماّفيّالقديـّوالكنيسةّ"الدولةّالكونية"ّباعتبارّالمساواةّبيفّالناس،ّإال 
ّبالعولمة ّأبدلتيا ّقد ّاليـو ّالغربية ّالحضارة ّتمّو، ّجعميا ّالعقؿ ّحوؿ ّالغربية ّالذات تّفتمركز

ّلتنابّ ّمفّجديد ّبمورتيا لعادة ّالقديمةّوا  ّالمقوالتّالد ينية ّمراجعة ّأد ىّإلىّضرورة وتتفكؾّمما
يحؽ لنا اعتبار اإلنسانية في شكميا القديـ المدخؿ الفعمي لتمركز الذات الغربية » إذّالعصر

تكوف  أخيرا، فقد أتاح ىذا التصور لمذات الغربية الزعـ في أف J. Derridaكما فككيا دريدا 
وأنيا تحيؿ عمى ذاتيا بعد ذلؾ كؿ فيـ مغاير ليا فتؤممو لصالحيا ، منطمؽ كؿ معرفة وخبرة

بزعـ أو بآخر، إال أف  سمطاف اإلنسانية في استفعاؿ بعد ما خمعت ثوبيا القديـ لتمبس ثوبا 
وتبتغي مف ورائيا أف يندرج الباقوف  Mondialisationآخر أكثر اتساعا تدعوه العولمة 

ّالنقدّ(1)«إطار رؤيتيا لمعالـ والوجود والقيـ في  ّصور ّمف ّصورة ّالعولمة ّبذلؾ ّفتمثؿ ،
ّلمفكرّ ّالروحية ّالمرجعية ّباعتبارىا ّالميتافيزيقا ّإلى ّالعودة ّومحاولة ّالعقؿ ّلمقوالت والمراجعة

ّ.ّ ّالغربيّاليـو
،ّوبماّوبماّأفّسمطةّاألبّفيّالروايةّتمثمياّالروائيّرافضةّلبلندماجّفيّثقافةّاآلخرّ

فإنوّقدّيدعوّإلىّإعادةّاالعتبارّلمجانبّالروحيّمفّخبلؿّنقدّالفكرّ،ّأفّالروائيّمثقؼّاليـو
ّالتنويري ّالجديدّالمتمثؿّفيّالعولمةّاليـو، ّبثوبيا ّعمىّّ،فتعودّالميتافيزيقا ويبقىّالقوؿّمفتوحا

ّقراءاتّأخرى.
 في ثقافة اآلخر: نوميديةسجف الثقافة ال 
إذّشكؿّالموضوعّالرئيسيّداخؿّّرمزاّلمثقافةّالنوميديةّفيّالروايةّالنوميدي مثؿّالطفؿّ

ّالسردية ّالعممية ّافتتح، ّحيث ّالروماف، ّسجف ّداخؿ ّالروائي ّصوره ّلسافّّبوّوقد ّعمى قولو
اليـو فقط، اعتقؿ الروماف ولدا خارجا لمتو مف الطفولة، يقولوف أنو كاف يريد قتؿ »:جوليا

اءّتعبيرهّاستعاريا،ّفمفّخبلؿّتصورهّلحالةّالطفؿّالتيّ.ّفج(2).«ضابط مف جنود أوغست ..

                               
شكاليةّالمعنى،ّدارّالغربّلمنشرّوالتوزيع،ّطّ-1ّ  .12،ّص2002ّ،ّوىرافّالجزائر،2ّحبيبّمونسي،ّفمسفةّالقراءةّوا 
ّ.30رواية،ّصّالّ-2ّ
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ّاإلنسافّمراحؿ ّفحياة ّالطفولة، ّمف ّلمتو ّخارجا ّرحمة ّحياتو ّفييا ّالطفولةّّ،اعتبر وىيّمرحمة
ّ ّاالستعارة ّىذه ّفي ّفالولد ّالشيخوخة ّومرحمة ّالكيولة، ّومرحمة ّالشباب، مفّخارج ومرحمة

حمةّبماّتحمموّمفّحموالتّفكريةّفتحّمجاؿّالرّ فيّمرحمةّالشباب،ّومفّخبلؿّّوداخؿّ،الطفولة
ومعياّاالعتقاؿّمفّطرؼّّ،تأتيّمرحمةّالشبابّ،متمثمةّفيّالسفرّوالترحاؿّمفّمكافّإلىّآخر

ومنوّيبقىّذلؾّالطفؿّّ،الرومافّالمستعمر،ّالذيّقطعّعميوّمشوارّرحمتوّلينقطعّعفّالتطور
ّيبدأّالخارجّعفّمرحمةّالطفولةّإلىّمرحمةّالشبابّوىيّمرح ّاإلنسافّففييا مةّميمةّفيّحياة

ّالطفؿّاالنتقاؿّمفّالتفكيرّالحسيّإلىّالتفكيرّالمجرد.
تعد مف أىـ الفترات التي يمر بيا اإلنساف في » وفيّفترةّالمراىقةّبالنسبةّلمولدّالتيّ:ّّ

قة حياتو الطبيعية، بؿ يمكف اعتبارىا فترة ميالد جديد باإلضافة إلى كونيا فترة انتقالية قم
ّوخاصةّ(1)«وحرجة، ينتقؿ فييا الفرد مف الطفولة نحو الرجولة ّالمفيـو ّىذا ّمف ّانطبلقا ،

،ّوقدّيعنيّسجنوّالمسيح عميو السالـذهّالمرحمةّمرحمةّميبلدّجديد،ّقدّتعنيّميبلدّاعتبارهّى
ّ ّسجنو ّالذي ّالسجف ّنفس ّلئلنسافّالمسيح عميو السالـىو ّالروحي ّلمجانب ّسجف ّفيو ،

ّنوميديال ّالنوميديةّوقد، ّيحيؿّإلىّالثقافة ّيعنيّأشياءّأخرىّويبقىّقوؿ، الروائيّمفتوحاّّوقد
ّعميوّباإلعداـّوىذاّالحكـّمثموّبأنوّحكـّ،ّكماّصورهّالروائي،ّعمىّقراءاتّأخرى بأنوّمحكـو

كنت »نابعّمفّالفكرّالمسيحيّالذيّيتمثؿّالعدالةّاإللييةّمفّخبلؿّمشيئةّاهلل،ّيقوؿّالروائيّ
إلبالغكـ أف ىذا الطفؿ لف يمقي بو إلى  ؛ماء برأفتيا الالمتناىية سترسمني يوماأظف أف الس

،ّوبالرجوعّ(2)«الوحوش ... ولكف شاءت السماء أف يتـ وفي آخر لحظة تطبيؽ حكـ الرجاؿ
سامحّالنابعةّمفّثقافتوّالفمسفيةّوالمسيحيةّيّفإنناّنجدهّمبنياّعمىّفكرةّالتوغستينإلىّالفكرّاأل

فيّمقابؿّفكرةّالتسامحّالفمسفيةّوالدينية،ّيوجدّالقانوفّالذيّيرسيّقواعدّالعقابّلكفّّ؛خاصة
ّالذيّيرميّ ّالتسامحّمفّمنطمؽّفمسفي، فيّمقابؿّالتسامح،ّلذلؾّنجدّالروائيّعبرّعفّفكرة

ّلكفّالقديسّ ّ؛ ّالتسامحّعمىّأرضّالواقع ّفكرة إلىّكونوّّ-باإلضافةّ-ّأوغستيفإلىّتجسيد

                               
1ّ-ّّ ّاأللوكة. ّشبكة ّوحموليا، ّومشاكميا ّخصائصيا ّالمراىقة ّحمداوي، بتاريخ:ّّ www.alukah.netجميؿ

29/01/2015.ّ
 .145الرواية،ّصّّ-2ّ
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ّالفكرة ّبيذه ّمتشبعا ّالعقابّفيّ، ّالذيّيحدد ّيمثؿّرجؿّالقانوف، ّأيضا، ّغيرّأنو ّفيمسوفا كونو
ّالتسامح ّمقابؿ ّالغربية، ّالحضارة ّتاريخ ّأثبتو ّما ّفيّّىذا ّإسياماتّالفبلسفة ّمف الذيّبالرغـ
لمتعامؿ مع ؛ حاولوا أف يفتحوا أماـ ىذه الحضارة آفاقا واسعة» فيـّّلتسامحتحديدّإمكانيةّا

فعبروا عف رغبتيـ  وذلؾ بجعؿ إمكانية التسامح قابمة لمتجسيد،، العدالةالمسائؿ المتعمقة ب
؛ لكف التاريخ أثبت أن و في الوقت الذي كاف و أحد المفاتيح، لمفكر التنويريالشديدة في جعم
، قد كاف رجاؿ القانوف مف جيتيـ يحددوف يحددوف لمت سامح أبعاده الحضاريةفيو الفالسفة، 

، التي تجعؿ ميزاف المحكمة متساوي الكفتيف، حيف لوحيدةأن و الوسيمة ا أبعاد العقاب، مؤكديف
تي تمكف تقابؿ كؿ جريمة بالعقوبة التي تستوجبيا، فتكوف تمؾ ىي الطريقة الوحيدة ال

،ّوبمواصمةّاستعارةّ(1)«وفقا لمعواطؼ سولي، الجميع، مف تأسيس حضارة، تسير وفقا لمقانوف
ّاإلنساف رحمة"حياة  استعارة ّفيزيائيا" ّجانبا ّبوصفيا ّالطبيعة ّالسماءّ،ّفإف ويدخؿّفيّمجاليا

ّسترسؿّّامتعمقًّّاوالتيّتحمؿّمعنىّدينيًّ ّفيمسوفاّيفتالقديس أوغسباهلل، ّبوصفو ّليبمغّ، ومفكرا
ّاإلنسافّالزمنية ّىوّجزءّمفّحياة ّالناسّيوما،ّواليـو ّوالشيرّوالسنة...ّإلخ،ّبأفّ، وىيّاليـو

ّبو ّيمقي ّلف ّالمسجوف ّالوحّالطفؿ ّوشإلى ّالمتعالي، ّالتسامح ّمبدأ ّالرجاؿّوىذا ّقانوف ّفوؽ ،
فإفّمجاؿّالتسامحّيحمؿّمعنىّعاطفيّ،ّالدنيويّوبماّأفّالس ماءّتحمؿّصفةّاألنوثةّ)المرأة(
لكفّىذاّالمبدأّيتعارضّمعّ؛ّّمبدأ التسامحوىذاّىوّمجاؿّاالعتقادّالفمسفيّبإمكانيةّتحقيؽّ

سوفّلمعدالة،ّوأبعادىاّالثقافيةّوالحضاريةّلذلؾ،ّنجدّالروائيّطموحاتّرجاؿّالقانوفّالذيفّيؤس
ّالفكرّ ّميزافّرجاؿ ّعمىّكفة ّالقانوف، ّميزافّرجاؿ ّبتغميبّكفة ّالفكرة ّّوالفمسفةعبرّعفّىذه

فكانتّالنتيجةّالمنطقيةّلمحضارةّالغربية،ّوالتيّتمثمياّفيّالروايةّ،ّيفتالقديس أوغسومفّبينيـّ
ّالطف"روما ّستعاقب ّأنيا ّبالمثؿ(ّ" ّ)الجزاء ّاعتبار ّالوحوشّعمى ّإلى ّبو ّوتمقي ّالمسجوف، ؿ

مماّيفتحّالخطابّعمىّالثقافةّباعتبارىاّتسمـّإلىّالوحوشّّلتكتمؿّدائرةّالعدالةّويتزفّميزانيا،
ّالحديث ّلبلستعمار ّالرواية ّفي ّترمز ّالنوميديةّّ،التي ّلمثقافة ّرمز ّالرواية ّفي ّالطفؿ ويمثؿ

 الغربية.المسجونةّفيّنسؽّالثقافةّ
                               

ّودارّاألمافّ-1ّ ّمنشوراتّاالختبلؼ، ّفيّفمسفةّميشاؿّفوكو، ّإبراىيـ،ّحفرياتّاإلكراه ّالجزائرّالعاصمةّجيجيكة ،
 .53،ّص1ّ،2011ّوالرباط،ّط
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وفيّمقابؿّصورةّالطفؿّالنوميديّتأتيّصورةّأخرىّلمطفؿّالرومانيّابفّأحدّجنودّالرومافّّّّ
ؿ ى  اقترب يا صغيري:»... ّيقوؿّوالدّالطفؿ،ّوقدّصورهّالروائيّمغروساّفيّالثقافةّالنوميدية

مياتيـ إنو يمقف الناس الذيف خرجوا مبكرا مف بطوف أ، تعمـ فيما يمح أستاذ مف ىذا النوع
بيذا يمكف أف تعود مف حيث أتيت يا "جينيوس" اذىب لتعيد غرس ، كيؼ يستعمموف كممة

جسدؾ تحت ظؿ شجرة الد لب ... مف يعمـ رب ما ستستطيع تكويف جممة في العالـ اآلخر أييا 
ّالقوؿّمحاولة1ّ«ّعندما يجعمؾ النوميديوف تيرع ىاربا إلى الخمؼ، الذئيب ّنممسّفيّىذا ،

ّمقابمةغرسّالثاقا ومانية ّالر  ّالنوميديةّفة ّالثقافة ّخبلؿّ، ّمف ّالنوميدية ّالثقافة ّمحاورة ومحاولة
ّمثقف ّبصفتو ّاًّنوميديّاًّشخصّالقديسّأوغستيف ،ّ ّاألوربيةّّؿ جينيوسالطفويرمز ّالعبقرية إلى
ّّّالتيّتحاوؿّغرسّثقافتياّفيّالجزائرّ.

  المثقؼ في المجتمع النوميدي:تمثالت 
فتجمتّ،ّنوعاّمفّاإلجبلؿّوالعظمةّالمقثؼّفيّالمجتمعّالنوميديّأكسبّالروائيّصورةّّ

ّ لقد فقد كؿ إحساس بالعالـ الذي يحيط بو ولـ ينتبو إال عندما سمع »ّفيّقوؿّالروائيّ:
صوت الخادمة العجوز التي قطعت عميو خموتو وجاءت لتخبره بأف النوميدييف يطمبوف 

لذي يريد الروماف أف يمقوا بو إلى الحيوانات بشأف ذلؾ الطفؿ ا، لكي يتحدثوا إليو رؤيتو،
وحية،ّالقديس أوغستيفيتبيفّمفّخبلؿّىذاّالقوؿّأفّّ.2«المفترسة إلىّّقدّتحوؿّمفّخموتوّالر 

فيّ،ّتكميفوّبميمةّالدفاعّعفّالطفؿّالمسجوفبتتشكؿّصورتوّ،ّالمشاركةّالحيةّلمناسّوالمجتمع
ّلكيّالّيقدـ ّ؛ فيّذىفّالنوميدييفّأيّيف تالقديس أوغسّلموحوشّفيظيرّالسجوفّالرومانية

وتدريسوّالببلغةّىناؾ،ّسيستطيعّكذاتّّوّبحكـّدراستوّلممحاماةّفيّقرطاج،أنّ ،ّىؤالءّالجماعة
ّيفتالقديس أوغسالنوميديوف،ّباعتبارّكماّيتصورهّ،ّيخمصّالطفؿّمفّأيديّالرومافّفاعمةّأف

التيّتتميزّّوىوّمفّبيفّالشخصيات،ّيمةالمثقؼّالنوميديّالوحيد،ّالقادرّعمىّالقياـّبيذهّالم
القيـ الخالقة  ف  إ»ّحيثمانيا،ّلماّيتحمىّبوّمفّخصائص،ّبعمقياّالمحميّ)النوميدي(ّوليسّرّو

لمشخصيات تنفجر في بنية تصورية عمى شكؿ مجموعة مف العناصر ما يشكؿ خصائص 

                               
ّ.12الرواية،ّصّّ-1ّ
 .33الرواية،ّصّّ-2ّ
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ّ(1)«وضعية إنسانية تتميز بعمقيا المحمي أي سياقيا الثقافي، الشخصية ضمف ّإحيثّ، ف 
ّالنوميديّتلمثقافةّالشرقيةّ)قرطاج(ّىيّالتيّاعتمدّيفتالقديس أوغسانتماءّ ّالجماعة ةّعمييا

ّ ّلشخصية ّتمثميـ ّالمحاماةيفتالقديس أوغسفي ّلكف ّببلغة، ّوأستاذ ّمحاميا ّكونو ،ّ كمينةّ،
ّقوؿّ ّفي ّبذلؾ ّالقديس ّإقناع ّالجماعة ّحاولت ّما ّىذا ّوالكذب، ّبالكممات ّالتبلعب تستدعي

أطمب مقابمة الحاكـ ستعرؼ كيؼ تقنعو، قؿ لو بأف ىذا الغالـ ال يستطيع حمؿ »لروائيّا
فّخبلؿّىذاّ،ّيتضحّم(2)«فقد غرست فيو أمو ومنذ أف كاف في الميد محب ة الروماف، السالح

ّالفعؿّ"المحبة شجرةّاستعارةّالقوؿّتجمي ّيحيؿّعميو ّما ّوىذا ّالذيّيستدعيّتفاصيؿّغرست، "
تبعاتياّمفّمجاؿّالفبلحةّ)المجاؿّالمصدر(،ّليتـّإسقاطياّعمىّالطفؿّوىوّالمجاؿّّوّعمميةّالغرس

فكماُّتغرسّالنبتةّفيّالترابّوتنموّلتصبحّشجرة،ّكذلؾّتغرسّالمحبةّفيّالطفؿّمنذّّاليدؼ؛
ّوالدتوّوتنموّمعّنموه.ّ

ّّ ّذىف ّفي ّالمنبنية ّاالستعارة ّىذه ّمخاّ،النوميدييفإف ّبطريقة ّلمعالـ ّتمثبل ّلفةنجدىا
وبالتاليّيحدثّماّيسمىّباالنقيادّإلىّ،ّتكشؼّعفّالنفاؽّاالجتماعيّمفّطرؼّتمؾّالجماعة

ّاآلمرة ّالسمطة ّأوامر ّيشوبياّ، ّبطريقة ّأو ّمخالفة ّبطريقة ّالمستعمر ّيتمثموف ّفيـ ّروما، وىي
ّالروائيّعمىّ ّفيّقوؿ ّتجسد ّما ّبالخرابّىذا ّعمييـ ّالتيّستعود ّوالفتنة ّالحرب، الخوؼّمف

ال توجد إال  سمطة واحدة في ىذا البمد، إنيا سمطة الروماف... ألست أنت مف »ء:ّلسافّىؤال
،ّفمفّخبلؿّ(3)«ّقاؿ مرة إف اإلرادة العميا ىي التي تيب الممؾ لمف تشاء وتنزعو ممف تشاء

ّعدـّّ"العقؿ فوؽ"استعارةّ ّالتيّىيّبيدّسمطةّالروماف،ّأما ّأفّالممؾّفوؽ،ّأيّالثروة يستمـز
فّالفقرّتحت،ّفمفّيتصدرّالمركزّىوّالذيّيعطيّاألوامرّومفّيمثؿّلياّىوّمّاالمتبلؾّأو

الّيحمؿّنفسّتمثؿّماّقالتوّالجماعة،ّفاإلرادةّالتيّقالياّّيفتأوغسيمثؿّاليامش،ّلكفّماّقالوّ
حوّنفمنطمقوّدينيّي،ّىيّإرادةّاهلل،ّوفيوّيتمثؿّمعنىّاإلرادةّالّكماّيتمثمياّالماد يوفّأوغستيف
وحي،ّأماّإرادةّالدولةّأوّالسمطةّالرومانيةّفإرادتياّالعقؿّالذيّيتجوّناحيةّالمادةّحىّالرّ نمإلىّال

                               
 .102،ّص2003ّ،ّعماف،ّاألردف،1ّسعيدّبنكراد،ّسيميولوجياّالشخصياتّالسردية،ّدارّمجدالوي،ّطّ-1ّ
 .35الرواية،ّصّّ-2ّ
ّّ.39-35الرواية،ّصّّ-3ّ



 تأويؿ مقاصد الرواية                                  الفصؿ الثالث                  

88 
 

يـّيريدوفّالعيشّفيّسبلـّلكنّ ّ؛مفّىناّتتحددّىويةّىؤالءّالجماعةّوىـّفقراءّالّيممكوفّالثروة
غنياء قؿ لموالي بأننا ال نممؾ ثروة ولسنا أ» ىذاّماّطفاّعمىّسطحّالروايةّفيّقولوّالروائيّ

ّإلىّ(1)«لكف نريد أف نعيش في سالـ  ّتدعو ّالعيشّبسبلـ ّالنوميدي ّالمجتمع ّمطالبة ّإف ،
ّاستعابادىا ّالمستعمرة ّالد وؿ ّتريد ّالتي ّالشعوب ّبيف ّالمساواة ّتيميشياّوّضرورة ّيفؽّ، ّما ىذا

ّالرغبةّفيّالسبلـّتندمجّمعّالرغبةّفيّالعيشّ" 2ّوالرؤيةّاألوغستينيةّالتيّ"تسمحّبقوؿّإف 
يمثؿّلمجتمعوّالمثقؼ،ّالذيّيمكفّأفّيدافعّعفّقضاياىـّضدّ،ّوبماّأفّالقديسّأوغستيفّّّ

ّرفعّالظّالمستعمر،ّفقد ّالمظمـوّمـمفّمبدأ قامةّالعدؿ،ّونصرة ما أف يختار فمممثقؼ دائ »،وا 
ما والمنسييف أو المتجاىميف، ، واألسوأ تمثيالإما  مناصرة األضعؼ االنحياز إلى  وا 

ّالنوميديّالذيّيمثؿّالجماعةوباعتبارّّ،3«قوةاألكثر  ّاختارّّ،الرأيّالعاـ ّالقديس أوغستيفقد
ّأوغستيف،ّموجيةّنحوّالقديسّالطفؿّالذيّيمثؿّالفئةّالميمشةّمفّطرؼّالمستعمرّلمد فاعّعف

ّوالمرافعة ّالد فاع ّإلى ّتوفرّّلدعوتو ّمف ّبد ّال ّالكبلمي، ّالتواصؿ ّيتحقؽ ّولكي ّقضيتيـ؛ في
ىما يتعمؽ بالتوجو إلى الغير والثاني يتصؿ بإفياـ ىذا الغير، أما القصد أحد»ّقصديفّاثنيف:ّ

ؿ فمقتضاه أف  المنطوؽ بو ال يكوف كالما حقا حتى نحصؿ مف الناطؽ إرادة توجييو إلى  األو 
غيره، وما لـ تحصؿ منو ىذه اإلرادة فال يمكف أف يعد متكمما حقا... وأما القصد الثاني فال 

.ّفقدّتمتّعممية4ّ«الما حقا حتى تحصؿ مف الناطؽ إرادة إفياـ الغير...يكوف المنطوؽ بو ك
اريةّمعّاإلفياـّعفّطريؽّتوجوّفكرىـّنحوّالموضوعّاألساسيّالذيّكافّمحورّالعمميةّالحّو

ّ ّأوغستيف ّالنوميديةّ،القديس ّلمثقافة ّيرمز ّوالذي ّالمسجوف ّالطفؿ ّعف ّلمد فاع ّدعوتو وىو
ّوقدّكافّىذاّالد فاعّنابعّمفّقيـّالتسامحّالعميا.انيةّسجونةّفيّنسؽّالثقافةّالرومالم
ّ
ّ

                               
ّّ.36الرواية،ّصّّ-1ّ
2ّ-ّ ّشاتميوّوأولّ ّالمؤسسةّفرنسوا ّترّمحمدّعربّصاصيبل، ّالمؤلفاتّالسياسية، ّمعجـ ليفيفّبيزيو، يفيوّدوىاميؿّوا 

 .115ّ،ّص1997ّبيروت،ّ–،ّالحمراء1ّالجامعيةّلمدراساتّوالنشرّوالتوزيع،ّط
ّ.45،ص1996ّإدواردّسعيد،ّصورّالمثقؼ،ّّترّغسافّغصف،ّدارّالنيارّلمنشرّوالتوزيع،ّبيروت،ّّ-3ّ
ّ.214المسافّوالميزافّوالتكوثرّالعقمي،ّصّطوّعبدّالرحمف،ّّ-4ّ
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 قيـ التسامح وصداـ الثقافات: -3

ّ ّالتاريخ-اندرجّالتسامح ّالتيّيسعىّاإلنسافّمفّّ-عبر ّالعميا، ّاإلنسانية ّالقيـ ضمف
فنجدّالمسيحيةّفيّ،ّوقدّارتبطّارتباطاّوثيقاّبالد ياناتّالسماوية،ّمنطمؽّأخبلقيّأفّيبمغيا

ّ ّاوغستجوىرىا ّأمثاؿ ّمف ّالقديسييف ّفي ّوالمتجسد ّفكرةّالمتسامي، ّلتجسيد ّيسارعوف يف،
وذلؾّعفّطريؽّاالعتراؼ،ّوفيّمقابؿّ،ّوالحوارّالثقافيّمعّاآلخرّالمختمؼّعنياّالتسامح

ّ.يّينتجّعفّعدـّاالعتراؼّباآلخريأتيّصداـّالثقافاتّالذ،ّالتسامحّالمبنيّعمىّاالعتراؼ
 مسيحية: التسامح جوىر الد يانة ال 

ّالتسامحّ ّقيمة ّالروائيّعمى ّأضفى ّاألنوثة، ّصفة ّالقديسّ، ـ  ّأ ّأوغستيفوخصصّليا
تيدئّ،ّلماّأعطاىاّشحنةّعاطفية،ّوقدمياّتقديماّيبيفّبأنياّمتسامحةّوتقي ةّ،ىالةّمفّالقداسة

ّطفولتو ّفترة ّالقديسّفي ّروع ّمف ّإلياموّ، ّمصدر ّبأنيا ّصورىا ّكما ّأفضؿ ّبمستقبؿ وتطمئنو
ّالقوانيفّّاإليماني ّتكبمو ّفيّظؿّمجتمعّظالـ، ّمقيورة ّأـ ّالطفؿّالمسجوفّبأنيا ّصورّأـ كما

ّمونيكا ّومتمثبلّصورة ّيقوؿّالروائيّواصفا مفّخبلؿّاعتراؼّباتريسيوسّوالدّّ،االستعمارية.،
ني اخترت مونيكا والدتؾ ابنة نوميدي مثمي، ربما أذقتيا في بعض فترات حياتي لكن  »القديس:ّ

ّوضعّ(1)«غير أنني متأكد أنيا سامحتني ألنيا كانت أفضؿ النساءعيشة قاسية،  ّفقد ،
فيرفعّبذلؾّدرجةّالتسامحّإلىّاألفضؿّ،ّالروائيّاألـّمونيكاّفيّمرتبةّاألفضؿّألن ياّمتسامحة

التسامح بوصفو  ف  إ»ّحيثوبّالراقية،والتسامحّبوصفوّقيمةّأخبلقيةّعمياّمفّصميـّثقافةّالشع
وتجاربيا كافة بما فييا الروحية، وقد شيدت  ،مجرى ثقافات األمـ قيمة ينبع ويتراكـ في

ف كاف ا ،الحضارات مواقفا كرست قيما أخالقية راقية لحديث عف التسامح المطمؽ صعبا وا 
نا يمكف أف نؤكد عمى أف القيمة المجردة لمتسامح ىي نسبة ضرورية إف لـ نقؿ أن   غير؛

ة أقرب إلى فكرة الواجب األخالقي أو المرجعية حتمية في نظاـ السمو اإلنساني، وىي قيم

                               
 .21الرواية،ّصّّ-1ّ
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ّ(1)«المتسامية ّمتدينة، ّمسيحية ّامرأة ّكانت ّمونيكا ّاألـ ّأف ّّ،وبما ّاعتناؽّقد ّفي كانتّسببا
ّونابعةّّيفتالقديس أوغس ّفييا ّأصيمة ّوبالتاليّفالتسامحّصفة المسيحيةّوالتصوؼّالمسيحي،
يقوؿّالروائيّّ،ظيرىاّمرةّأخرىّبأنياّتقيةي،ّثـّالمسيحي،ّوداؿّعمىّرقيياّالروحيّمفّمعتقدىا

وأترؾ  ،أذىب و ال يمكف أفوفي كؿ المرات كنت أقنع نفسي بأن   »..عمىّلسافّجولياّالخادمة:ّ
فالتقوىّّ،(2)«ىذا البيت دوف أف أرى وآلخر مرة تمؾ المرأة التقية عند عودتيا مف روما

أفعاليـ،ّاإليمانية،ّفجولياّكانتّّبالمعنىّالمسيحي،ّىوّرؤيةّالمسيحّفيّاألشخاصّمفّخبلؿ
ّماّ،ّترغبّفيّرؤيةّمونيكا ومنوّرؤيةّاإليمافّالمسيحيّالحؽ،ّفصيغةّالقوؿّالمنطقيةّتستمـز

ّالخادمة ّترغبّفيو ّالباطنية، ّالرؤية ّطريؽ ّعف ّتكوف ّالرؤية ّوىذه ّالحؽ، ّاإليماف ّرؤية ّوىو
ّالشيوا ّالتحررّمف ّأيضا ّوالتقوىّيستمـز ّالخارجي، ّإلىّوليسّالمظير ّوالدنيوية، تّالجسدية،

ّبمراجعةّالفكرّالماديّوالرجوعّ الزىدّالروحي،ّأيّاالنتقاؿّمفّالدنيويّإلىّالميتافيزيقي،ّوىذا
ّالروحي ّالفكر ّدينيةّإلى ّإلىّعقيدة ّّ،الذيّيستند ّأـ ّمونيكا ّأف امرأةّّيفتالقديس أوغسوبما

ّيج ّالتي ّالعميا ّالقيـ ّتمثؿ ّفيي ّوالتقوى، ّالتسامح ّبقيـ ّ"القديسّمحممة ّابنيا ّيتحمى ّأف ب
والرقيّإلىّدرجةّ،ّ"،ّوقدّكافّلوّذلؾّمفّخبلؿّاعتناقوّالمسيحيةّوالتصوؼّالمسيحيأوغستيف

ّ لما ىو أسمى  ،الد يف واألخالؽ والشعور االجتماعي ىي العناصر األساسية»القديس،ّذلؾّأف 
التيّكؿّمعانيّالرحمةّتحمؿّفيّطياتياّّ.ّيعتمدّعمىّالنوميديةّىيّرحمةّشاقة(3)«في االنساف
فقدّأدرجّالروائيّ،ّمعّومنبعّالثقافةّاألولىّلطفميابصفتياّجزءّالّيتجزأّمفّالمجتّ،تتحممياّاألـ

األنوثةّوالمرأةّلتعبرّالبنيةّاالجتماعيةّوالثقافيةّلممجتمعّقيمةّالتسامحّالعمياّمكتمةّتحتّغبلؼّ
ـّالمعرفيّتتعمؽّأكثرّكمماّتعمؽّاألمرّ"ّفطريقةّالتكتالنوميديّالذيّتحكموّالسمطةّالذ كوريةّ

إخفاءّرمزيةّبنيةّاجتماعيةّومعرفيةّتحكمياّالسمطةّالذكوريةّمماّيدفعّإلىّّباألنوثةّوالمرأةّوسط
ّىذهّالرمزيةّالمتخفيةّوراءّقناعّاألنوثةّوالمرأةّ.4ّالخطابّ"

                               
،ّمفّموقع:2007ّمروةّكريدية،ّفمسفةّالتسامحّوالفكرّالكوني،ّعتيدةّجمعيةّالترجمةّالعربية،ّوحوارّالثقافات،ّّ-1ّ

atida.org 
ّ.25الرواية،ّصّّ-2ّ
ّ.61،ّص4ّ،1982ّشروؽ،ّالقاىرة،ّطسيجموندّفرويد،ّاألناّواليو،ّإشراؼّمحمدّعثمافّنجاتي،ّدارّالّ-3ّ
ّ.23،ّص2008ّبيروت،ّّ–،ّالحمراء1ّنزىةّبراضة،ّاألنوثةّفيّفكرّبفّعربي،ّدارّالساقي،ّطّ-4ّ
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 رفض اآلخرل صداـ الثقافات سبب : 
ّخبلؿ ّاالّمف ّالتمثيؿ ّاعرض ّلميوية ّستعاري ّمف ّانطبلقا ّالقديس أوغستيفلثقافية

ّالروايةّوبصفقت ّفي ّالمحوري ّالمثقؼ ّفيّ، ّالمختمفة ّالثقافية ّاليويات ّمع ّتفاعمو ّخبلؿ ومف
ّديني (ّ ّثقافيا ّتقسيما ّالروائيّعمىّتقسيميا نساني(ّالروايةّوالتيّعمد حيثّ،ّوقوميّوقرابيّوا 

ّالشخصيات ّبيف ّدينيا ّمسيحيةّفصؿ ّشحناتّدينية ّتحمؿ ّتحمؿّّنويبّالتي ّشخصيتيف وبيف
ّييوديةّشحنات ،ّ ّبالفكرّّيفتالقديس أوغسفجعؿ ّالمحممة ّالشخوص ّمع ّحواريا يتواصؿ

وجعؿّالعمميةّ،ّالمسيحي،ّوفصؿّبينوّوبيفّالشخوصّالتيّتحمؿّحموالتّفكريةّودينيةّييودية
ّالخاصة ّالتواصمية ّعمىّ، ّمقتصرة ّالييودية ّالفكرية ّالشتراكيماميموف وعقيبابالمنظومة فيّّ،

ّاختيا ّكاف ّوقد ّالفكرية، ّنفسّالحمولة ّلمشخوصّالمرتبطة ّالتيّّيفتبالقديس أوغسره لمعبلقة
بوصفيـّذواتّّ،اّأحياناّإلىّتواجدىاّالفعميّفيّحياةّالقديسّالحسيةّوالفكريةتربطوّبيـّمستندًّ
سواءّعفّطريؽّالمعرفةّالمباشرةّبيـّ،أوّمفّخبلؿّماّثقفوّعنيـّمفّخبلؿّ،ّمدركةّمفّطرفو

ّ.خريفّكموضوعاتّقائمةّفيّالعالـفقدّصورهّالروائيّوكأنوّيرىّاآل،ّمطالعاتوّاألكاديمية
يظير في :» وقدّيحيمناّىذاّإلىّالرؤيةّالظاىراتيةّلآلخرّمفّخبلؿّرؤيةّاآلخرّالذيّّ

ىو  ويكوف إدراكي لكؿ اآلخر ،ضوعا قصديا، يدركو أناي المتعاليشعوري الداخمي باعتباره مو 
، وأنا ارجي، وكموضوعات قائمة في العالـوصفيـ موجوديف في الواقع الخإدراؾ حسي ب

أدركيـ ىنا ال بوصفيـ أشياء في الطبيعة الجامدة، ولكف كذوات ليـ تجاربيـ النفسية 
1ّ«ويدركوف العالـ كإدراكي لو  ّالحسي، ّاإلدراؾ ّبقصدية ّمرتبط ّاآلخر ّبوصفيـّليّفتمثؿ ـ

ذكارّاآلخر،ّوبماّمبنيةّعمىّعمميةّاست،ّمفّاليوياتّوية،ّإذّأفّكؿّىظواىرّفاعمةّفيّالعالـ

ّالروائيّّيفتالقديس أوغسّأفّ  ىوّمفّكافّمحورّالعمميةّالحواريةّالمتفاعمةّمعّاآلخر؛ّغيرّأف 
ّالمسيحي ّالد يف ّمف ّجعؿ ّحيث ّثقافيا ّالمتحاوريف ّبيف ّفصؿ ّمحورا، ّبيفّّأيضا لمتحاور

ّ ّالحوارية ّتمؾ ّفتعكس واية، ّالر  ّداخؿ ّالممثمةالشخوص ّلمموضوعات ّالداخمية ّالبنية كذلؾّ،
ّيفتالقديس أوغسمفّخبلؿّتمثؿّانتقاؿّ،ّالستعاريّفالقصدّيتوافؽّمعّالفعؿبالنسبةّلؤلقواؿّا

                               
 .177ص:ّ،1994بغداد،-،العراؽ1سماحّرافعّمحمدّ،الفينومينولوجياّعندّىوسرؿ،دارّالشؤوفّالثقافيةّالعامةّ،ط-1ّ
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مفّحالةّالغنىّإلىّحالةّالفقر،ّوقدّتجسدّذلؾّمفّخبلؿّرحمتوّإلىّروماّثـّعودتوّإلىّالجزائرّ
لىّموطنوّثاغست ّالفصؿّالثقافيّّوا  ّأفّعممية ّالتواصميةّبيفّاكما ّلقديسوالحضاريّلمعممية

قائمةّعمىّكراىيةّالجزائريّخاصةّالعنصرّالييوديّ،ّوالشخوصّالتخييميةّالييوديةّأوغستيف
بؿ تتعداىا ، قريبة مف الشعور وىي ال ترتبط بالنيات فقط» فيّالمجتمعّالجزائري،ّفالقصديةّ

لى كؿ أنماط الحاالت الذىنية ، يةإلى اآلراء والرغبات واآلماؿ والمخاوؼ، والحب والكراى وا 
واعية ،ّومنوّفقصديةّالروائيّجاءتّ(1)«ّالتي تخص العالـ الخارج عف الذىف، الواعية والال 

ّالجزائري ّلممجتع ّالبلشعورية ّمفّالبنية ّمتعمقة ّمفّأبعاد ّنابعة فمفّخبلؿّالتمثيؿّاالستعاريّ،
شّمائوّعفّوطنوّمفّخبلؿّعمميةّالتمييانقطاعّانتّوّ،الشرقيةّوالغربيةّالقديس أوغستيفلثقافةّ

ّمفّخبلؿّصوتّوالده ّكمثقؼّمغي بّفيّالواقعّعفّىويتوّالتيّصورىا ّإلىّصورتو ّتحيمنا ،
ّالغربية ّالقوميةّومنتسبّإلىّالثقافة ّالقديسّأوغستيفّفإعادة، ّالتمثؿّالثقافيّليوية نابعةّمفّ،

ّانت ّرد  ّإلى ّالروائي ّفيو ّيدعو ّالذي ّالراىف، ّالحسي ّوطنوّالواقع ّإلى ّأوغستيف ّالقديس ماء
الجزائري،ّوالذيّعبرّبوّعفّصورةّالمثقؼّالجزائريّخاصةّوالمغربيّعامةّالذيّاستمبّثقافياّ

 اندماجاّيمسّبثوابتوّالثقافيةّومرجعياتوّالفكرية.،ّواندمجّفيّالثقافةّالغربية
 :الكراىية سبب لرفض اآلخر 

ىذاّالصراعّمرتبطّبقيـّالمجتعّ،ّةّفيّالمجتمعأحدثّالروائيّنوعاّمفّالصراعّلميويةّالثقافيّّ
ّبالجانبّالدينيّوالقوميّمفّاليويةّحيثّجعؿّالكراىيةّىيّأحدّاألسبابّ الثقافيةّوقدرّبطيا

ّالمزعومة ّالقومية ّاليويات ّتغذي ّالتي ّمتعددةّ، ّىوية ّاليـو ّاليوية ّأف ّأثبت ّالواقع ّأف غير
ّاألبعاد ّالثقافي، ّاليويات ّمتعدد ّاليـو ّشخص ّةفيصبح ّالعولمة، ّتحديات ّظؿ ّفي ذلؾّ،
: عبارة "معظـ الناس ىـ أناس آخروف " التي أعمنيا أوسكار وايمد" وقد دافع عنيا في »أفّ 

حياتيـ محاكاة وعواطفيـ اقتباسات" إننا في الواقع ، قولو "أفكارىـ ىي آراء أشخاص آخريف
نستخمصّمفّّ.2«حدة نتأثر بدرجة مدىشة بالناس الذيف نرى أننا نشترؾ معيـ في ىوية وا

                               
ذىف،ّمنشوراتّاألعماؿّاالجتماعيةّوالثقافيةّلكميةّاآلداب،ّتطواف،ّ)دّط(ّمصطفىّحداد،ّالمغةّوالفكرّوفمسفةّالّ-1ّ

 .105،ّص1995ّ
ّ.11،ص:352،ّعدد:2008ينظرّأمارتياّصف،ّاليويةّوالعنؼ،ّترّ:ّسحرّتوفيؽ،ّعالـّالمعرفة،ّالكويتّ،ّ-2ّ
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ّأصبحتّغيريةّبشكؿّأوّبآخر،ّلكفّاليويةّالتيّتمثمياّالروائيّىيّىويةّ ىذاّأفّاليويةّاليـو
لقد شربت ىذا » يقوؿّالروائيّعمىّلسافّشخصيةّعقيباّ:ّ،ّمبنيةّعمىّكراىيةّاآلخرّوعدائو

تي -والشرب مرة واحدة ليس عادة  –يابني  الصباح ناّجاءّعمىّ،ّفالقوؿّى1«ّنخب روما عدو 
توّفّ أالذيّيرىّ،ّلسافّعقيباّالمحمؿّبالفكرّالييودي والعداوةّىناّتفترضّنوعاّمفّ،ّروماّعدو 

دّارتبطّوق،ّفالعدوّقدّاتخذّأشكاالّعديدةّعبرّالتاريخ،ّالصراعّالقائـّعمىّالمخالفةّوالمشاحنة
ّالدوؿّالمستعمرةّ،ّىذاّاألخيرّالذيّكافّيمارسّكؿّأنواعّالعنؼّعمىارتباطاّوثيقاّبالمستعمر

سبّتفكؾّجسدهّفإفّالرومافّعبرّالتاريخّىوّبسّ؛وبماّأفّالييودّشعبّيعيشّبحسبّالجسد
 ّّ،ّوبالتاليّفالصراعّالقائـّىناّىوّصراعّقوميّومبنيّعمىّرفضّالغير.والتاريخّيثبتّذلؾ

لقد خمقت الكراىية » ىذاّماّعبرّعنوّفيّموضعّآخرّفيّقولوّمعبراّعفّالكراىيةّ:ّ
،ّففيّىذا2ّ«را مف حجر بيف الرجاؿ وىي المذنبة الوحيدة المسؤولة عما يجري في العالـ جدا

ّ ّالمعرفية ّاالستعارة ّخبلؿ ّمف ّمصورة ّالصراع ّصورة ّالروائي ّتمؿ ّقد ّالكراىية آليةالقوؿ
ّالعدـ ّالشيّمف ّخمؽ ّمفّّوّ،تستطيع ّالجدار ّتمثمتّفي ّقد ّاألسطورية ّالخمؽ ّعممية ّأف  وبما

ّالذيّخمؽ ّمفّالصراعّالحجر، ّنوعا ّإلىّ، ّيحيمنا ّقد ّإسرائيؿّ،الجدارىذا ّالذيّقامتّببنائو
قدّيقصدّبيـّرجاؿّ،ّمماّجعؿّصراعاّيتأججّبيفّرجاؿّالبمدّالواحد،ّوفصؿّالضفةّعفّالقطاع

ّبالروائيّيحمؿّالقوؿّشحنةّثقافيةّتمثمتّفيّعمميةّالسياسةّفيّمنطقةّالشرؽّاألوسط ،ّوكأف 
ّلمفمسطين ّالثقافي ّالييودالفصؿ ّعف ّاألّييف ّالفكر ّفي ّتمثؿ ّىوغستين،والتي ّفإف ّالشر، ذاّي

ّالخير ّيدخؿّفيّصراعّمع ّالخمؽّاإللييةّّ،األخير ّإلىّمراحؿ فالخمؽّكميدافّمصدرّيحيمنا
ّالعالـ ّفي ّالرجاؿ ّالتيّتفرؽّبيف ّالكراىية ّكميدافّىدؼّمتضمف ّوالشر ّالذيّقدّ، ّالعالـ ىذا

ّالمبنيّعم ّاليـو ّإلىّالعالـ ّالقوميةّمفّخبلؿّالييحيمنا ّبيفّشعوبّىّتأجيجّفكرة ويةّالمنفردة
،ّيفيـّمف3ّ«النزاعات واألعماؿ الوحشية في العالـ تتغذى عمى وىـ ىوية متفردة ف»:العالـّ

                               
ّ.125ص:ّالرواية،ّ-1ّ
ّ.145الرواية،ّص:ّ-2ّ
ّ.11أمارتياّصف،ّاليويةّوالعنؼ،ّص:ّ-3ّ
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ّالرئيسي، ّسببيا ّالقوؿّأفّالتفكؾّوالحروبّفيّالعالـ، ّاليوياتّالّىذا ّلمفصؿّبيفّفكرة منفردة
ّّ.األمـّوالشعوب

وىذاّقدّ،ّمفّالكرهّأساساّلعبلقةّالتوترّالقائمةّبيفّالبربرّوالرومافّجعؿّالروائيّوقدّ
ّاال ّيرضى ّال ّالذي ّالحر  ّالرجؿ ّيعني ّالذي ّالبربري ّلمعنى ّالثقافية ّلممرجعية نقيادّيرجع

، غير أف البربر لـ أبغض لدييـ مف البربري ءف فال شيأما اآل» ّ:يقوؿّالروائي،ّوالخضوع
،ّجعؿّالروائي1ّ«نيـ يمقنوف أبناءىـ مف الميد كره الروماف ..يبقوا مكتوفي األيدي سيدي إ

كوفّعمميةّالكرهّأوّالبغضّمتبادلةّبيفّالبربرّوالروماف،ّوبماّأفّالكرهّقيمةّنفسية؛ّفإنوّدائماّي
ّلمفرد ّالعاطفي ّالعاطفيتحتّفيّالمجاؿ ّفوؽّفيّالمجاؿ ّدائما ّالحبّفيو ّأما ،ّ باستخداـّّو،

ّالمعرفية ّالعمؽ ّفاستعارة ّالبربر، ّبيف ّالعبلقة ّأف ّنجد ّعمىّّ،الرومافّوّإننا ّتوتر ّعبلقة ىي
يستدعيّفتحّىذهّاالستعارةّّالتيّتجعؿّالكرهّفيّعمؽّالمجاؿّالفكري،ّىذاّما،ّالمستوىّالذىني

ّ.عمىّالسياؽّالشعبيّحيثّنجدّأفّالذاكرةّالجمعيةّالجزائريةّترفضّالرومي
عمى حكتنا الذىبية مف ريّالذيّيقوؿّ:"ىذاّماّنجدهّفيّالمغزّفيّمنطقةّالشرؽّالجزائّ

"ّبمبلحظةّىذاّالمغزّنجدّأفّالعبلقةّالتيّحياة جدودي رومي ماخذ عربية جابت منو ييودي 
ّالمجتمعّالجزائريّبالروميّىيّعبلقةّغيرّأصيمةّوميجنة حيثّتستحيؿّالعبلقةّإلىّ،ّربطيا

وترّاألعداء.ّكماّتستدعيّعبلقةّالتّميبلدّالييوديّالذيّيمثؿّفيّالذاكرةّالجماعيةّالجزائريةّألدّ 
ر ،ّذلؾّبالرجوعّإلىّالمنظومةّالفكريةّالشعبيةّالتيّتربطّاألمازيغيّبيفّالبربرّوالرومافّالتحر 

ّالذيّيأبىّاالنقيادّلمغيرّوالخضوع ّولعؿّىذاّراجعّإلىّانعداـّالحر يةّفيّالواقع،ّبالرجؿّالحر 
ّعب ّما ّ:ىذا ّقولو ّفي ّالعروي ّاهلل ّعبد ّعنو   واقع الحرية في الحياة اليومية يتضاءؿ »ر

ية في الذىف  ،ّفإفّالبربريّيعمـّابنوّ"الحياة مدرسة"مفّخبلؿّاستعارةّ،ّف2«فتتضخـ فكرة الحر 
ّالحياةّباعتبارىاّميدافّمصدرّإلىّجميعّمراحؿّحياةّاإلنسافّ مفّالميدّكرهّالروماف،ّفتحيمنا

ّوالدّر ّوالشيخوخة، ّوالشباب ّوالطفولة ّالميد ّالتمقيفّوىي ّإلى ّيحيمنا ّىدؼ ّميداف ّباعتباره س
وبماّأفّاألسرةّىيّالنواةّاألولىّالمجتمعّومنبعّّ،والتعميـّبوصفوّفيّمؤسسةّتعميميةّ)المدرسة(

                               
ّ.46الروايةّص:ّ-1ّ
ّالحرية،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّط-2ّ ّ.23ص:ّ،1993بيروت،ّّ–،الدارّالبيضاء5ّعبدّاهللّالعروي،ّمفيـو
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ّ ّاألولىالمعرفة ّمدرسة ّفيي ّلئلنساف ّالبربريّّ،األولى ّىو ّمف ّتعييف ّإلى ّالروائي ّينقمنا ثـ
ّ ّقولو: ّفي البربر شعب خاضع عمى طريقة ىؤالء بماذا يريدوف إقناعنا؟ بأف » الخاضع
وبماّأفّعبلقةّ،ّ(1)«الذيف يستفيدوف باستمرار مف صناديؽ الدولة بسخاء، النوميدييف األثرياء

البربريّبالرومافّىيّعبلقةّكرهّوتوترّقائمةّعمىّمبدأّاجتماعيّكبير،ّفإفّاالستعارةّالمعرفيةّ
ّ ّالقوؿّىيّاستعارة ّمفّىذا ّوؼ يتحكـ فيو صندوؽ النقد الدوليالمجتمع الدولي سالمنبثقة

واستناداّإلىّىذاّالمبدأّالفكري،ّفإفّالروائيّتمثؿّصورةّالبربريّفيّصورةّدوؿّشماؿّاألفريقياّ،
ّالمنفعة ّنظاـ ّعمى ّقائـ ّالعالمي ّاالقتصادي ّالنظاـ ّأف ّوبما ّالخصوص، ّعمى ّالمغربي فإفّ،

ّ ّإلى ّرجعنا ذا ّوا  ّالمعرفي، ّالمجاؿ ّىذا ّضمف ّتدخؿ ّأفّ االستفادة ّنجد ّمفّّالواقع ّفئة ىناؾ
ّأماّ ّالدولة، ّوالتيّتمثميا ّالسمطة ّمفّدعـ ّالفئةّىيّالتيّتستفيد ّلمسمطة،ّىذه المجتمعّموالية
ّمنبعوّ ّالسياسي ّفالخضوع ّالدولي، ّالمجتمع ّمثؿ ّمثميا ّذلؾ ّمف ّيستفيد ّفبل ّالمجتمع باقي

ّالذيّيتناتفىّومتطم ّالمنفعة ّمبدأ ّويحكمو ّالنوميديّاقتصاديّفيّالوقتّالراىف، باتّالمجتمع
ّإلىّالشعبّالييوديّالذيّأثبتّالتاريخ ّشعبّخاضعّتحيمنا ّأفّعبارة ّكما ّ)الدوؿّالمغاربية(

ّالقديسّ ّ"ّأوغستيفوبشيادة ّلمغيرّوشعبّمفكؾّأن و ّشعبّخاضع ّفيّنظرّ، ّالدولة ّأف  وبما
ّالعنؼ ّعمى ّمبنية ّدولة ّفيي ّمجتمعو ّتخدـ ّال ّالحر، ّالبربري ،ّ ّالناس: فالد ولة » واستعباد

المبنية عمى العنؼ واستعباد الناس فميست سوى مؤامرة ضد ، الفاسدة المناقضة لممجتمع
ّعمىّاستعاباد2«اإلنسانية  ّقائمة ّالمستعمرة ّالقوؿّعمىّالد وؿ ّينطبؽّىذا المجتمعاتّالتيّّ،
ّّتستعمرىا ّنسانيتيـّ.ّإوالّتحتـر

ّالنوميدي ّأو ّالمغربي ّأف ّالرابعّفنجد ّالقرف ّالسمطةّّلمميبلدّفي ّبو ّجاءت رفضّما
رفض »الرومانيةّوالكنيسةّالكاثوليكيةّمفّأفكار،ّوالتيّمفّبينياّفكرةّالد ولةّالكونيةّالواحدةّإذّ

 أوال والكنيسة الكاثوليكية ثانياالمغاربة فكرة الدولة الكونية الواحدة التي دعت إلييا روما 
عية استحمموىا ولـ يختاروىا عف ألن يا اقترنت في الممارسة اليومية بالعبودية، ىذه وض

                               
 .113الرواية،ّصّّ-1ّ
ّالدولة،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّطّّ-2ّ ،ّص2011ّ،ّالدارّالبيضاء،ّالمغربّوبيروتّلبناف،9ّعبدّاهللّالعروي،ّمفيـو

18. 
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،ّلذاّنممسّنوعاّمف1ّ«طواعية وىي أيضا تجربة كانت نقطة تحوؿ نوعي في التاريخ المغربي
لنظرّعفّديانيةّفيّتمؾّالفترةّالتمردّعمىّالوضعّالراىفّالذيّيعيشّفيوّكؿّمغربيّبغضّا

ّمفّطرؼّال1) ّمستعبد ّبأنو ّيشعر ّألن و ّالتسامح؛ ّفكرة ّعف ّوابتعاده وتبقىّىذهّّمستعمر،ـ(،
ّةّمفتوحةّعمىّقراءاتّأخرىالمقول ّالقارئّمفّجيةّّكوفذلؾّ، ّعمىّكفاءة ّيعتمد فعؿّالقراءة

ّالنص:ّو ّيفترضيا ّالتي ّالكفاءة فكؿ  فعؿ لمقراءة ىو إجراء تبادلي صعب بيف كفاءة » نوع
قراءتو  القارئ )العالـ المعرفي لمقارئ( ونوع الكفاءة التي يفترضيا النص المعطى لكي تتـ

ّالروايةّقائمةّعمىّأبعادّتأويميةّناتجةّعفّتمثؿّّة،ّفالكفاء(2)«بطريقة اقتصادية التيّتفرضيا
ّالمبدعّلمعالـّمفّحولو.

ّعمميةّالمزجّبيفّفناءّالعالـّوبقاءّالمسيحييفّوتجد دّشبابيـّ ّأف  ّدينيةّ،ّكما فييّتكرسّفكرة
وىذهّالفكرةّموجودةّ،ّعمىّالفكرّالد ينيّقائمة،ّوتأسيسّدولةّلممسيحييف،ّعفّتكويفّمدينةّاهلل

ّالقديـ ّمنذ ّالمسيحي ّالفكر ّفي ّالد ينيّ، ّالفكر ّلطموح ّتجسيدا ّإال  ّالفاتيكاف ّدولة ّإنشاء وما
الذيّتتجددّفيوّصورّ،ّصورّالروائيّاآلخرّالمسيحيّوقدء،ّمسيحيّالذيّيحمـّبالخمودّوالبقاال
ّمثموّمثؿّالمجتمعاتّالمستضعفة،ّناءّوالزواؿأماّالعالـّفيوّقابؿّلمف،ّبعدّاستعمارّالشعوبّما

ّاآلفمة ّوالحضارات ّطروادة، ّبحضارة ّليا ّالتمثيؿ ّتـ ّاألثريةّّ،وقد ّمعالميا ّمف ّبيؽ ّلـ التي
ّالحضاري ّمجتمعيا ّفي ّالمساواة ّعدـ ّمبدأ ّعمى ّقائمة ّكانت ّألن يا ّشيء؛ ّوالثقافية وتحقيؽّ،

يّرمزّلوّالروائيّبالعقابّالذيّيتجددّالذ،ّالذاتّفيّالثقافةّالغربيةّيكوفّعفّطريؽّالمسيح
 اعتقد يونغ أف  اإلنساف ينحو في كؿ الحضارات» ىذاّماّأثبتوّالتحميؿّالنفسي،ّحيث:ّ،ّشبابو

نحو تحقيؽ الذات، ورمز الذات في الحضارة الغربية ىو ، وعبر ما أسماه بسيرورة الفردنة
،ّفتتحقؽّبذلؾّالذاتّعفّredemptionّ»(3)ف تحقيؽ الذات ىو الفداء الخالصيوأ، المسيح

ّماحدثّبالفعؿّ ّوىذا ّأوغستيفلمقديس طريؽّالخبلص، ّفيّ، ّاختمؼّالعمماء ّقد ّذاتا باعتباره

                               
ّ.97،ّص1996ّ،ّبيروت،ّالدارّالبيضاء،5ّعروي،ّمجمؿّتاريخّالمغرب،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّطعبدّاهللّالّ-1ّ
،ّص2009ّسوريا،ّّ-أمبرتوّإيكو،ّالتأويؿّوالتأويؿّالمفرط،ّتر:ّناصرّالحمواني،ّمركزّاإلنماءّالحضاري،ّحمبّ-2ّ

86. 
ّ.82ميرسياّإلياد،ّالبحثّعفّالتاريخّوالمعنىّفيّالديف،ّصّّ-3ّ
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فاعتناقوّ،ّأـّأن وّجزائريّأمازيغيّكنعانيّاألصوؿ،ّتصنيؼّىويتوّىؿّىوّعالـّوفيمسوؼّغربي
مماّيوحيّ،ّماءّروماأعطىّالشرعيةّلمفكرّالغربيّبتصنيفوّمفّعم،ّلممسيحيةّوتعميدهّفيّروما

كؿّّالقديس أوغستيفففيّروماّيحتفموفّبذكرىّ،ّبالبعدّالحضاريّوالتاريخيّالنتمائوّلممسيحية
ّ،ّسنة ّالذىنيةّلسيرة ّماجعؿّعمميةّصياغة ّيعتقدوفّبانتمائوّليـ؛ّىذا ّ،القديس أوغستيفوىـ

ائريّويحددّمفّطرؼّالروائيّمبنيةّعمىّاالسترجاعّالذيّييدؼّإلىّاالعتراؼّبوّكمثقؼّجّز
ّانتماءهّلممنطقة.

ّّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّخالصة:
ّتي:نوجزىاّكاآلخمصناّمفّخبلؿّعرضناّلتأويؿّمقاصدّالروايةّإلىّجممةّمفّالنتائجّ

بالقديسّأوغستيفّفيّإفّالروايةّقدّأثثتّعمىّمبادئّوقيـّروحيةّوفكريةّمتعمقةّ*
نوعّمفّالييمنةّالتيّفيّتأسيسّّتمثمتّ،اثيةبوادرّمابعدّحدلكنياّتحمؿّ،ّالقرفّالرابعّلمميبلد

ّالفرض ّوالمتجميّفيّالعولمة ّالجديد ّلتخرجّفيّثوبيا ّالغربية ّالروحية ّالقيـ والسيطرةّّقافيةثتيا
ّالع ّاإلنتاج ّوسائؿ ّّ،لمياعمى ّنوع ّإلى ّأدت ّاإلخضاعالتي ّنوميدياّّمف ّلمنطقة االقتصادي

. ّاليـو
ّأفّالخطابّالروائيّقدّأسسّعمىّعمميةّتواصميةّأد* تّمفّخبلؿّمناقشاتّكما

الناتجّعفّطبيعةّالصراعّالتاريخيّوالحضاريّّحاد ةّإلىّإفرازّنوعّمفّالعداءّوالرفضّؤلآلخر
ّلممنطقة.

فكرّالقديسّّعرضّقيـّالتسامحّمفّخبلؿ،ّفيّالروايةّوفيّمقابؿّالعداءّتأسست*
ّوتأمبلتوّ،أوغستيف ّالمسيحية ّلمد يانة ّفيمو ّمف ّعفّ،النابع ّلمد فاع ّدفعتو ّوالدّالتي عوةّثقافتو
ّونبذّالكره.ّلمتسامح

تحمؿّفيّثناياىاّ،ّوتاريخيةّماّبعدّحداثيةالروايةّالتيّبيفّأيديناّروايةّمرجعيةّّإف*
تغييرّالفكرةّّلتأسيسّقناعاتّتمثمتّفيتدعوّإلىّمحاولةّالرجوعّإلىّمنابعّاألشياءّ،ّمقاصد

ّالنوميدييف ّتاريخ ّعف ّّ،النمطية ّعف ّالنمطية ّأوغستيفالقديس والفكرة ّإلرجاعوّ، ّمحاولة في
الد يانوّالمسيحيةّّوتغييرّفكرةّأفّ ،ّتفادّمنياّالتراثّالفكريّالغربيواس،ّلثقافتوّالتيّاستمبتّمنو

ّالغرب ّمركزىا ّبتعبيرّّوبطريقة، ّاألشياء ّنحو ّالفكر ّسورؿلتوجيو ّأفّ ، ّحاوؿ ّالروائيّقد ّفإف
وّحضارةّالشرؽّوالمتمثمةّفيّكنيسةّوىّ،معرفةّأصؿّالد يانةّالمسيحيةيوجوّفكرّالمثقؼّإلىّ

ّفيّدولةّالفاتيكافّالتيّتد عيّالمركزيةّالمسيحية.ّوليسّالحضارةّالغربيةّالقيامة ّالمتجسدةّاليـو
ّّ

ّ
ّ



ّ
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 خاتمة:
ّفيّمجاؿّّّ ّّ"التمثالت الثقافية"اقتضىّبحثنا ثاغست القديس أوغستيف في فيّرواية

ناّإلىّفيـّتوجيالتيّقدّةّمفّالمسمماتّأفّنسمـّبمجموع.ّكبير ـ عميّلمروائيّالجزائر
الخطابّاألدبيّفيماّينـّعفّالجانبّالمعرفيّمفّجيةّوالجانبّالثقافيّمفّجيةّأخرىّ

ّالمعاصرة ّالنقدية ّالمناىج ّانفتاح ّوالثقافةّ،حيثّأدى ّالمعرفية ّالعمـو ّتوسيعّّ،عمى إلى
لمنصوصّالمعاصرةّبماّّتأويؿّمنطقيوبالتاليّالوصوؿّالتقريبيّوالمبلئـّإلىّ،ّدائرةّالفيـ

ّيتماشىّومقصديةّالمبدعّالمثقؼ.
وقدّآلتّبناّمقاربةّالروايةّمحؿّالد رسّلموصوؿّإلىّجممةّمفّالنتائجّتـّاستخبلصياّّّّ

والتيّتفتحّالنصّعمىّذىنيةّمؤلفوّمفّجيةّوعمىّّ،مفّخبلؿّالمقاربةّالمعرفيةّالثقافية
ّالسياؽّالثقافيّمفّجيةّأخرى.

ّمفّخبلّ ّبّؿتبيفّلنا تمثيؿ ثقافة االستالب واالنفتاح عمى "ّالفصؿّاألوؿّالموسـو
ّّماّيميّ:ّ"اآلخر

ومافّّ* ّوالرُّ ّالنوميدييف ّبيف ّالقائـ ّالتاريخي ّالصراع ّخبلؿ ّالمستمبّمف ّالتاريخ مثؿ
ىيمنةّالمستعمرّالرومانيّعمىّممتمكاتّالمجتمعّالنوميديّمماّ،ّ،والذيّكانتّركيزتوّاألساسية

ّرفضّال ّإلى ّأخرىأدى ّثقافية ّطريقة ّواعتماده ّبالقوة ّممتمكاتيـ ّعمى ّاالستيبلء ّسياسة ّبربر
ّّتمثمتّفيّالمقاومةّ.

إفّالفضاءّالثقافيّلمدينةّثاغستّيحمؿّجممةّمفّالسماتّالمتعمقةّبحالةّالتيميشّّ*
الثقافيّليذهّالمدينةّموطفّأوؿّفيمسوؼّجزائريّنوميديّفيّالقرفّالرابعّلمميبلد،ّوقدّيكوفّىذاّ

ّبالسمطةّا ّالمرتبطة ّالكاثوليكية ّالكنيسة ّلسمطة ّالتاريخي ّالرفض ّحالو ّعف ّناتجا لتيميش
ّالرومانيةّفيّذلؾّالوقت ّفيّالمجتمعّالجزائريّلممسيحية، ّاليـو ّالرفضّالقائـ ّفقيمة مرتبطةّ،

ومانية،ّارتباطاّوثيقاّبأبعادّثقافيةّوحضارية القديس فيّعيدّ،ّلممستعمرّالرومانيّولمكنيسةّالر 
ّ.ّوغستيفأ
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ّبيتّّ* ّوالذيّيمثؿ ّالنوافذ ّالمغمؽ ّالفضاء فيّّالقديس أوغستيفونبلحظّمفّخبلؿ
ّ،ّالتيّعب رتلمقديس أوغستيفتوجوّالروائيّإلىّالتعبيرّعفّالحالةّالذىنيةّالثقافيةّ،ّثاغست

ّعفّاالنغبلؽّالثقافيّوالخموة ّالمحمية، ّثقافتو ّأن وّّ،عمىّباقيّالثقافاتّالتيّتحاوؿّمحو غير
وفتحوّبابّالحوارّالحضاريّبينوّوبيفّالحضارةّ،ّحّباالنفتاحّعمىّثقافةّاآلخرّالمسيحيسم

ىذاّظيرّمفّخبلؿّفتحّمجاؿّالحديثّمعّمختمؼّفئاتّالمجتمعّ،ّالرومانيةّعمىّأساسّالد يف
ّالغيرّمتساويةّمفّالناحيةّاالجتماعيةّلكنياّمتوافقةّمعوّفيّالعقيدةّالمسيحية.

وباعتبارهّّالقديس اوغستيفاعتبارهّفضاءاّيمثؿّأصؿّانتماءّبّىيبوفوتمظيرّفضاءّ*
حيثّمثمتّالر شوةّوسيمةّمفّوسائؿّالييمنةّالثقافيةّعمىّ،ّفضاءّالمقاومةّاالستعماريةّبامتياز

ّمفّوسائؿّاالخضاعّالثقافي ّالنوميديّووسيمة ّالمجتمع ّاالنبرياليةّعمىّالمجتمعاتّ، والييمنة
ّالمستضعفة.
رضّالروائيّلطبيعةّالصراعّبيفّحضارةّالشرؽّوحضارةّالغربّنبلحظّمفّخبلؿّعّ*

،أفّىناؾّنوعّمفّالتوترّالحضاريّالقائـّعمىّاالعتراؼّبأسبقيةّحضارةّالشرؽّعمىّحضارةّ
ىذهّاألخيرةّالتيّأنتجتّثقافةّالعنؼّفيّمقابؿّالتسامحّ،ّالغربّفيّاحتضافّالد يانةّالمسيحية

ّّبيفّالحضارتيف.
"ّإلىّالتمثيؿ االستعاري لميوية الثقافية"الفصؿّّالثانيّالمعنوفّبّّخبلؿّتوصمناّمفكماّّّّّّ

ّجممةّمفّالنتائجّنوجزىاّكاآلتي:
إفّاستعارةّالد يفّالمسيحيّرحمةّخبلصّعبرتّعفّتمثيؿّلميويةّالد ينيةّالمتحولةّمفّالحالةّ*

ّالروحية ّالحالة ّإلى ّالمادية ّالرحم، ّوىو ّالمصدر ّمجاؿ ّإسقاط ّعممية ّمجاؿّوبإجراء ّعمى ة
ّإلىّالد يفّمرتّعبرّوعاءّفكريّتؤطرهّ ّأفّمسالؾّاالنتقاؿّمفّالد نيا ّالد يفّنجد اليدؼّوىو

وقدّشممتّالرحمةّ،ّالر حمةّبالمعنىّالكبلسيكيّوقدّمثمتّفيّالروايةّعفّطريّالذىابّثـّالعودة
ةّومايتبعياّمفّكالتعثرّوالحفّر،ّإلىّالخبلصّعد ةّاستعاراتّتمثمتّفيّاستعاراتّاالتجاهّوالعمؽ

ّمشاؽّمادية.
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ّالخبلصّلميوياتّالثقافيةّ* ّالرحمةّّ-ومفّخبلؿّتمثيؿّمظاىرّانتياءّرحمة ّفييا التيّاعتمد
ّ ّالد يف ّفي ّتمثؿ ّآخر ّذىني ّمجاؿ ّعمى ّيسقط ّذىني ّمصدر ّالرفضّ-باعتبارىا ّعف ّعب ر ،

ّالخبلصية ّالرحمة ّاألبويّليذه ّفيّمفترؽّالطرؽ، ّويوقفيا ّعفّطريؽّاال، سترجاعّإلىّليعيدىا
ّالشرقية. ّواتبعّطريؽّخبلصّالثقافةّالغربية.ّمصادرّثقافتيا والتيّىيّفيّّالتيّاستمبّمنيا

ّأساسياّوريثةّالتقايدّالثقافيةّالتوراتية.

وقدّتمثؿّفيّالد يفّّكماّتمظيرتّاستعارةّالد يفّباعتبارهّوعاءّيحويّالحكاياتّالشعبية،ّ*ّّّ
ّالد ينيّالت و ّوراةالمسيحيّمفّخبلؿّنص  ّالتيّأسستّ، ّالييود ّالروائيّمرجعية الذيّجعؿّمنو

ّخرافاتّوحكاياتّشعبية ّالميتافيزيقا،التيّظيرتّفيّشكؿ ّالمبنيّعمى ّالمفكؾ ّلفكره جعمياّ،
ّّالروائيّتخرجّمفّجسدّفاقدّلؤلىميةّوجسدّمفكؾّاألعضاء.

إلىّجممةّّ"ةمقاصد الرواي تأويؿالفصؿّالثالثّالذيّتجسدّعنوانوّفي"ّّوخمصناّمفّخبلؿّّّ
ّمفّالنتائجّنوجزىاّكاآلتي:

ّالقرفّ*ّّّ ّفي ّبالقديسّأوغستيف ّمتعمقة ّوفكرية ّروحية ّأثثتّعمىّمبادئّوقيـ ّقد ّالرواية إف
تمثمتّفيّتأسيسّنوعّمفّالييمنةّالتيّفرضتياّّ،لكنياّتحمؿّبوادرّمابعدّحداثية،ّالرابعّلمميبلد

والسيطرةّعمىّوسائؿّ،ّلمتجميّفيّالعولمةّالقافيةالقيـّالروحيةّالغربيةّلتخرجّفيّثوبياّالجديدّوا
.ّاإلنتاجّالعمميّالتيّأدتّإلىّنوعّمفّاإلخضاع ّاالقتصاديّلمنطقةّنوميدياّاليـو

ّأفّالخطابّالروائيّقدّأسسّعمىّعمميةّتواصميةّأدتّمفّخبلؿّمناقشاتّ* كما
التاريخيّوالحضاريّالناتجّعفّطبيعةّالصراعّّحاد ةّإلىّإفرازّنوعّمفّالعداءّوالرفضّؤلآلخر

ّلممنطقة.
القديس قيـّالتسامحّمفّخبلؿّعرضّفكرّ،ّوفيّمقابؿّالعداءّتأسستّفيّالرواية*

ّوالدعوةّأوغستيف ّثقافتو ّلمد فاعّعف ّدفعتو ّالتي ّوتأمبلتو، ّالمسيحية ّلمد يانة ّفيمو ّمف ّالنابع ،
ّونبذّالكرهّ.ّلمتسامح

تحمؿّفيّثناياىاّ،ّحداثيةّةّماّبعدإفّالروايةّالتيّبيفّأيديناّروايةّمرجعيةّوتاريخي*
تغييرّالفكرةّّتمثمتّفيّ،،ّتدعوّإلىّمحاولةّالرجوعّإلىّمنابعّاألشياءّلتأسيسّقناعاتمقاصد
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ّ ّعف ّالنمطية ّوالفكرة ّالنوميدييف، ّتاريخ ّعف ّالقديس أوغستيفالنمطية ّإلرجاعوّ، ّمحاولة في
وتغييرّفكرةّأفّالد يانوّالمسيحيةّ،ّبيواستفادّمنياّالتراثّالفكريّالغّر،ّلثقافتوّالتيّاستمبتّمنو

ّالغرب ّمركزىا ّسورؿّوبطريقة، ّبتعبير ّاألشياء ّنحو ّالفكر ّلتوجيو ّأفّ، ّحاوؿ ّقد ّالروائي فإف
ّالشرؽّوالمتمثمةّفيّكنيسةّ يوجوّفكرّالمثقؼّإلىّمعرفةّأصؿّالد يانةّالمسيحيةّوىوّحضارة

ّفيّدولةّاّوليسّالحضارةّالغربيةّالقيامة ّفّالتيّتد عيّالمركزيةّالمسيحية.ّلفاتيكاالمتجسدةّاليـو
ّ

التيّتحويّثقافةّّنوعّمفّالمثاقفة،ّّوتعدّىذهّالروايةّالمترجمةّمفّالفرنسيةّإلىّالعربية*ّ
ّمحمؿّبمعانيّتضؿّمفتوحةّعمىّقراءاتّأخرى.،ّوىيّممؼّثقافيّذوّفكرية،ّاآلخر

صورّالعولمةّالتيّتحاوؿّكماّتمثؿّمجمؿّالتأويبلتّالمستخمصةّمفّالصوفيةّكصورةّمفّ*ّّّ
يّمدينةّالتيّتدعوّإلىّالمساواةّفّ،فرضّثقافةّمعيةّعمىّثقافاتّأخرىّوىيّالصوفيةّالمسيحية

ّيكشؼّ،ّتمارسّفيياّالشريعةّالسماويةّممارسةّشرعيةّدوفّتدخؿّإنسانيّمجحؼ لكفّالواقعّاليـو
ّّ.مساواةعفّالمقاصدّالخفيةّوراءّىذهّالمساواةّالتيّتدعوّإلىّالتفرقةّالّال

ّبثوبّجديدّأكثرّخطورةّمفّسابقو*ّّ وىوّ،ّواستخمصناّأيضاّأفّاالستعمارّالقديـّقدّعادّاليـو
ّلممعرفة.االستعمارّاالقتصاديّوالثقافيّالممارسّمفّطرؼّالدوؿّالمنتجةّ
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 :المراجعالمصادرو قائمة 
 :معتمد في البحثالمصدر ال-أوال

فيّالجزائر،ّتر:ّآمنةّبمعمى،ّمنشوراتّألفاّّأوغستيفكبيرّـّعمي،ّثاغستّالقديسّ -0
 .2553،ّالجزائر،0ّط

 المراجع: -ثانيا
 المعاجـ والقواميس:-1

ّالمجمسّ -0 ّالمترجميف، ّمف ّمجموعة ّتر: ّاالجتماع، ّعمـ ّموسوعة ّمارشاؿ، جوردف
ّ.0ّ،2553،ّمج2األعمىّلمثقافة،ّط

سافّالعرب،ّدارّالمعارؼّدّط،ّتح:ّعبدّاهللّعميّالكبير،ّمحمدّأحمدّابفّمنظور،ّل -2
 ،ّمادةّوطف،ّالقاىرة،ّدت01،ج6ّحسبّاهلل،ّىاشـّمحمدّالشاذلي،ّمجّ

إيكوّىولنكرانس،ّقاموسّمصطمحّاإلثنولوجياّوالفمكمور،ّتر:ّمحمدّالجوىريّوحسيفّ -8
 .،ّدس2الشامي،ّالييئةّالعامةّلقصورّالثقافة،ّالقاىرة،ّط

ّاألساتذةّّجاؾ -1 ّمف ّمجموعة ّتر: ّالقاموسّالموسوعيّلمتداولية، ّآفّريبوؿ، موشمر،
 .2505والباحثيف،ّدارّيسنا،ّتونس،ّ

ّط -0 ّوالنشر، ّلمطباعة ّالطميعة ّدار ّالفبلسفة، ّمعجـ ّطرابيشي، 8ّجورج ّبيروت ،–ّ
ّ.2556لبناف،ّ

0ّطّفرنسي،ّإنجميزي،ّدارّالفكرّالمبناني،ّ-خميؿّأحمدّخميؿ،ّمعجـّالرموزّعربي -6
 .0440بيروت،ّ

ّالمبنانيّ -2 ّالكتاب ّدار ّالمعاصرة، ّاألدبية ّالمصطمحات ّمعجـ ّعموش، سعيد
ّ.0ّ،0430وسوشبريس،ّبيروت،ّالدارّالبيضاء،ّط

ّمفاتيحّاصطبلحيةّجديدة،ّمعجـّّوّطونيّبنيت -3 لورانسّغروسبيرغّوميغافّموريس،
ّلمترجمة ّالعربية ّالمنظمة ّالغانمي، ّسعيد ّتر: ّوالمجتمع، ّالثقافة ّبيروتّمصطمحات ،

 .2505لبناف،ّ
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ّتر: -4 ّالمؤلفاتّالسياسية، ّشاتميوّوأوليفيوّدوىاميؿّوايفميفّبيزيو،ّمعجـ محمدّّفرنسوا
ّ/بيروتّّ ّالحمراء ّوالتوزيع، ّوالنشر ّلمدراسات ّالجامعية ّ،المؤسسة ّصاصيبل عرب

0442.ّ
ّالوطنية -05 ّفيد ّالممؾ ّمكتبة ّالعامة، ّعند ّالحيواف ّمعجـ ّالعبودي، ّناصر ّبف ّّمحمد

 .2500ّياض،ّدّط،ّ،ّالّر2ج

مكتبةّالمدرسة،ّدط،ّبيروتّّ-جميؿّصميبا،ّالمعجـّالفمسفي،ّدارّالكتابّالمبناني- -00
ّ.0432لبناف،ّّ–
ّ

 المراجع بالمغة العربية:-2
ّوالسينما -0 ّالجزائرية ّوآخروف،الرواية ّبمعمى ّبيفّآمنة ّالجزائرية ّالرواية ّفي ،التخييؿ

 .2500الجزائر،ّ–تزيّوزوّّالتخييؿّوالتأويؿّ،ّدارّاألمؿّلمطباعةّوالنشر،

ّإبرا -2 ّالسيد ّالثقافي ّالمتخيؿ ّالحضارةّىيـ، ّمركز ّالمعاصر، ّالنفسي ّالتحميؿ نظرية
 .0ّ،2550العربية،ّالقاىرة،ّط

 .0438لبنافّ،ّ-دارّالكتبّالعمميةّ،بيروت،ّالشريؼّالجرجاني،ّالتعريفات -8

1- ّ ّأوغستينالقديس ّالقديس ّاعترافات ّنؽ:أوغستينيوس، ّالمشرؽ، ّدار الخوريّّيوس،
 .0440،ّبيروت،1ّيوحناّالحمو،ّط

جيجيكةّإبراىيـ،ّحفرياتّاإلكراهّفيّفمسفةّميشاؿّفوكو،ّمنشوراتّاالختبلؼ،ّودارّ -0
 .0ّ،2500األماف،ّالجزائرّالعاصمة،ّوالرباط،ّط

ّط -6 ّوالتوزيع، ّلمنشر ّالغرب ّدار ّالمعنى، شكالية ّوا  ّالقراءة ّفمسفة ّمونسي، 2ّّحبيب
 .2552وىرافّالجزائر،ّ

 .2502،القاىرةّ،0اليويةّ،المجمسّاألعمىّلمثقافةّ،طّنفي،حسفّح -2

ّالحديثة -3 ّاألدبية ّاألنواع ّوتمقي ّالثقافي ّالتمثؿ ّأحمد، ّسميماف ّسامي ّاآلداب، ّمكتبة
2506ّّ،ّالقاىرةّ،0ط



         المراجع المصادر و قائمة 

107 
 

ّدارّمجدالوي،ّط -4 ّالشخصياتّالسردية، ّسيميولوجيا ّبنكراد، ّاألردف0ّسعيد ّعماف، ،
ّ،الفينومينّوّ-ّ.2558 ّالعامةّسماحّرافعّمحمد ّعندّىوسرؿ،دارّالشؤوفّالثقافية لوجيا

 .0441بغداد،-،العراؽ0،ط

ّعددّ -05 ّالمعرفة، ّعالـ ّاالفتراضي، ّالواقع ّالكيؼّإلى ّمف ّالخياؿ ّالحميد، ّعبد شاكر
 .2554،ّالكويت،865ّ

ّالدارّالعربيةّ -00 ّوالسينما، ّوالقصة ّفيّالرواية ّالسردية ّالصورة شرؼّالديفّماجدوليف،
ّناشروف،ّمنشورا ّ.2505،ّلبناف،ّالجزائر،0ّتّاالختبلؼ،طلمعمـو

ّوالمعرفة -02 ّالمغة ّالحباشة، ّصابر ّوالنشر، ّلمدراسات ّصفحات 0ّط، ّسوريا دمشؽّ–،
،2553.ّ
صابرّالحباشة،ّتحميؿّالمعنىّ)مقارباتّفيّعمـّالداللة(،ّدارّحامدّلمنشرّوالتوزيعّ -08

ّ.2500،ّاألردف،0ّط
01- ّ ّبالعالـ ّيزرع ّال ّما ّبالحاكـ ّ)...يزرع ّبمعيد، ّوالنشرّصالح ّلمطباعة ّىومو ّدار ،)

ّ.2505دط،ّالجزائر،ّ،ّوالتوزيع
ّالمركزّ -00 ّاإلدراكية، ّإلى ّالتداولية ّمف ّاألدبي ّالتواصؿ ّرمضاف، ّاليادي ّبف صالح

ّط ّبالرياض، ّاألدبي ّوالنادي ّالعربي، ّوالرياض0ّالثقافي ّبيروت، ّالبيضاء، ّالدار ،
2500. 

ّالمرك -06 ّالعقؿ، ّوتجديد ّالديني، ّالعمؿ ّالرحمف، ّعبد ّالدارّطو ّالعرب، ّالثقافي ز
 .2ّ،0442البيضاء،ّبيروت،ّط

ّط -02 ّالعربي، ّالثقافي ّالمركز ّالعقمي، ّالتكوثر ّأو ّوالميزاف ّالمساف ّالرحمف، ّعبد 0ّطو
ّ.0443الدارّالبيضاء،ّبيروت،ّ

ّالعربيّ -03 ّالثقافي ّالمركز ّالكبلـ، ّعمـ ّوتجديد ّالحوار ّأصوؿ ّفي ّالرحمف، ّعبد طو
 .2555المغرب،ّبيروت،ّلبناف،ّ

ّاليرمنيوطيقاّعادؿ -04 ّإلى ّمدخؿ ّالفيـ ّفيـ ّمصطفى، ّوالتوزيع، ّلمنشر ّرؤيا 0ّط،
 .2552،ّالقاىرة
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المركزّالعربيّلؤلبحاثّ،ّعبدّالرزاؽّالدواي،ّفيّالثقافةّوالخطابّعفّحربّالثقافات -25
 .2508،ّ،بيروت0ط،ّودراساتّالسياسات

ّالعربي -20 ّالدار ّالثقافة، ّوأنساؽ ّالخطاب ّلسانيات ّيوسؼ، ّأحمد ّالفتاح ّعبد ّلمعمـو ة
 .0ّ،2505ناشروف،ّومنشوراتّاالختبلؼ،ّبيروت،ّالجزائرّالعاصمة،ّط

ّالعروي -22 ّاهلل ّعبد ّالحرية، ّمفيـو ّالعربي، ّالثقافي ّالمركز 0ّط، ّالبيضاء ّ–،الدار
 .0448،ّبيروت

ّبيروت -28 ّالعربي، ّالثقافي ّالمركز ّالتاريخ، ّفيّضوء ّثقافتنا ّالعروي، ّاهلل لبنافّّ-عبد
 .1ّ،0442الدارّالبيضاء،ّط

،ّبيروت،ّالدار0ّعبدّاهللّالعروي،ّمجمؿّتاريخّالمغرب،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّط -21
ّّ.0446البيضاء،ّ

ّالعربي -20 ّالثقافي ّالمركز ّالتاريخ، ّمفيـو ّالعروي، ّاهلل ّعبد ّالدار1ّط، ّبيروت، ،
 .2550البيضاء،ّ

26- ّ ّط ّالعربي، ّالثقافي ّالمركز ّالدولة، ّمفيـو ّالعروي، ّاهلل ّالبيضاء4عبد ّالدار ،ّّ
 .2500لمغربّوبيروتّلبناف،ّا

ّدارّالحوار،ّط -22 ّالعربية، ّفيّالرواية ّعتباتّالكتابة ّالممؾّأشيبوف، ّ-،ّسورية0عبد
 .2554البلذقية،ّ

المركزّالعربيّلؤلبحاثّوالد راساتّ،ّالد يفّوالعممانيةّفيّسياؽّتاريخي،ّعزميّبشارة -23
ّ.2508لبنافّ،ّ–،ّبيروت0ّ،ّط0ج،ّالسياسية

،ّبيروت0ّةّورىاناتّالفكر،ّدارّالطميعةّلمطباعةّوالنشر،ّطعميّحرب،ّأسئمةّالحقيق -24
 0441.،ّلبنافّ-

دارّ،ّيوسّمعّمقدماتّفيّالعقيدةّالمسيحيةّوالفمسفةّالوسيطيةأوغستين،ّعميّزيغود -85
ّ.0438،ّلبناف–،بيروت0ّإقرأ،ّط

ّدارّالفارابيّومنشوراتّ -80 ّناشروف، ّلمعمـو ّالدارّالعربية ّوالتأويؿ، ّالمغة ّناصر، عمارة
 .0ّ،2552ختبلؼ،ّبيروت،ّوالجزائر،ّطاال
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 .2508عمرّبمخير،ّمقاالتّفيّالتداوليةّوالخطاب،ّدارّاألمؿ،ّتيزيّوزو،ّدّط،ّ -82

ّشاىيف، -88 ّالصبور ّعبد ّتر: ّالفكر، ّدار ّالثقافة، ّمشكمة ّنبي، ّدمشؽ1ّطّمالؾّبف ،
2555. 

زّاالستعارةّالتصوريةّوتحميؿّالخطابّالسياسيّ،،ّدراكنّو،ّمحمدّالصالحّالبوعمراني -81
 .2500،ّ،عماف0ط،ّالمعرفةّلمنشرّوالتوزيع

محمدّالصالحّالبوعمراني،ّدراساتّنظريةّوتطبيقيةّفيّعمـّالداللةّالعرفاني،ّمكتبةّ -80
 .2554،ّصفاقس،0ّعبلءّالديف،ّط

ّط -86 ّوالنشر، ّلمطباعة ّالنيؿ ّدار ّحضارتنا، ّنبني ّونحف ّكولف، ّاهلل ّفتح 0ّمحمد
ّ.2502اسطنبوؿ،ّتركيا،ّ

ّال -82 ّمفتاحّتحميؿ ّالثقافيّالعربيّمحمد ّالمركز ّالتناص(، خطابّالشعريّ)استراتيجية
 .0442ّ،ّالدارّالبيضاء،ّبيروت،8ّط

ّطّ -83 ّد ّالمغرب، ّالشرؽ، ّأفريقيا ّالحوارّوخصائصّالتفاعؿّالتواصمي، ّنظيؼ، محمد
2505.ّ

 ـ0430ّمحمودّفيميّزيداف،ّفيّفمسفةّالمغة،ّدارّالنيضةّالعربية،ّد.ط،ّبيروت،ّ -84

15- ّ ّآمنة شراؼ ّوا  ّوالسينمامراجعة ّالجزائرية ّ،الرواية ّوآخروف ّبمعمى ّبمعمى.أمنة دارّ،
 .2500الجزائر،ّ–األمؿّلمطباعةّوالنشر،ّتزيّوزوّ

 .2550،ّبيروت،0ّمسعودّصحراوي،ّالتداوليةّعندّالعمماءّالعرب،ّدارّالطميعة،ّط -10

مصطفىّحداد،ّالمغةّوالفكرّوفمسفةّالذىف،ّمنشوراتّاألعماؿّاالجتماعيةّوالثقافيةّ -12
 .0440ةّاآلداب،ّتطواف،ّ)دّط(،ّلكمي

ّالدارّ -18 ّاجتماعي، ّككياف ّومستقبمو ّوحاضره ّفمسفة ّالنفس ّعمـ ّيوسؼ، مصطفى
 .2555المصريةّالمبنانية،ّالقاىرة،ّ

ّط -11 ّالحضاري، ّاإلنماء ّمركز ّالخطاب، ّوتحميؿ ّاألسموبية ّعياشي، ّحمب0ّمنذر ،
 .2552سوريا،ّ
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ّالتاريخّوالمعنىّفيّالديف -10 ّالبحثّعف ّإلياد، ّالعربيةّميرسيا ّمركزّدراساتّالوحدة ،
 ّ.2552تر:ّسعودّالمولى،ّبيروت،ّ

ّط -16 ّالساقي، ّدار ّعربي، ّبف ّفكر ّفي ّاألنوثة ّبراضة، 0ّنزىة ّالحمراء بيروتّّ–،
2553. 

ّ
 : المراجع المترجمة مف المغة األجنبية-3

بيروتّ،ّإدواردّسعيد،ّصورّالمثقؼ،ّترّغسافّغصف،ّدارّالنيارّلمنشرّوالتوزيع -0
0446.ّ

ّصفأمارت -2 ّيا ّوالعنؼ، ّاليوية ّتوفيؽ، ّسحر ّتر: ّالمعرفة، ّعالـ 2553ّّالكويت،،
ّ.802عدد:

آدـّكوبر،ّالثقافةّالتفسيرّاألنثروبولوجي،ّتر:ّتراجيّفتحي،ّعالـّالمعرفة،ّالمجمسّ -8
ّ.814،ّعدد0445ّاألعمىّلمثقافةّوالفنوفّواآلداب،ّالكويت،ّ

ّالمجمسّاألعمىّلمثقاف -1 ّالثقافي، ّالنقد ّورمضافّآرثرّإيزابرجر، ّإبراىيـ، ّوفاء ّتر: ة،
 .258،ّعدد2558ّ،ّالقاىرة،0ّسطاويسي،ّط

أمبرتوّإيكو،ّالتأويؿّوالتأويؿّالمفرط،ّتر:ّناصرّالحمواني،ّمركزّاإلنماءّالحضاريّ -0
 .2554سوريا،ّّ-حمب

ّعمؾّجديدّفيّالتواصؿ،ّتر:ّسيؼّالديفّ -6 آفّروبوؿّوجاؾّموشبلر،ّالتداوليةّاليـو
 .2558،ّبيروت،ّلبناف،0ّالمنظمةّالعربيةّلمترجمة،ّطّدغفوسّومحمدّالشيباني،

ّالشرؽّ -2 ّأفريقيا ّنظيؼ، ّمحمد ّتر: ّالمغة، ّإلى ّالذاتية ّمف ّالقوؿ ّفعؿ أوركيوني،
 .2552المغرب،ّ

ّالمركزّ -3 ّالديف، ّنجيب ّعدناف ّتر: ّالخطاء(، ّ)اإلنساف ّاإلرادة ّفمسفة ّريكور، بوؿ
 .2ّ،2553ف،ّطالثقافيّالعربي،ّالدارّالبيضاء،ّالمغرب،ّبيروت،ّلبنا

ّالمؤسسةّ -4 ّصالح، ّفخري ّتر: ّالحواري، ّالمبدأ ّباختيف ّميخائيؿ ّتدروؼ، تزفيتاف
ّ.0446لبناف،ّّ–،ّبيروت2ّالعربيةّلمدراساتّوالنشر،ّط
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ّالدارّ -05 ّمييبؿ، ّعمر ّتر ّلمفينومينولوجيا، ّاليرمينوطيقي ّالمنعرج ّغرانداف، جاف
ّاالختبلؼ ّومنشورات ّناشروف ّلمعمـو ّالعربية ّّ،0ط، ّالجزائر ّبيروتّ–العاصمة

2552.ّ
ّشاتميو -00 ّالسياسيةّوّفرنسوا ّالمؤلفات ّمعجـ ّبيزيو، ليفيف ّوا  ّدوىاميؿ ّأوليفيو ترّ،

،ّالحمراء0ّمحمدّعربّصاصيبل،ّالمؤسسةّالجامعيةّلمدراساتّوالنشرّوالتوزيع،ّط
 .0442ّبيروت،ّ–

ّالعامةّ -02 ّالمصرية ّالييئة ّجبر، ّالرحيـ ّعبد ّتر: ّوالمغة، ّالتفكير جوديثّجريف،
 .0442ابّالقاىرة،ّلمكت

جورجّاليكوؼ،ّحربّالخميجّأوّاالستعاراتّالتيّتقتؿ،ّتر:ّعبدّالمجيدّجحفةّ -08
 .2550الدارّالبيضاء،ّالمغرب،ّ،ّ،0وعبدّاإللوّسميـ،ّدارّتوبقاؿّلمنشر،ّط

ّالحميدّ -01 ّعبد ّتر: ّبيا، ّنحيا ّالتي ّاالستعارات ّجونسف، ّومارؾ ّاليكوؼ، جورج
ّ.2ّ،2554جحفة،ّدارّتوبقاؿّلمنشر،ّالمغرب،ّط

ّالمغة -00 ّجوزيؼ، ّترّجوف ّالنورّ:واليوية، ّالمعرفة،الكويتّّعبد خراقي،عالـ
ّ.812،عدد:2552

06- ّ جوفّسورؿ،ّالعقؿّوالمغةّوالمجتمع،ّترجمة:ّسعيدّالغانمي،ّالدارّالعربيةّلمعمـو
ّالمغربّ ّالجزائر، ّبيروت، ّالعربي، ّالثقافي ّوالمركز ّاالختبلؼ ّومنشورات ناشروف

 .0ّ،2556ط

ّوالنشر،ّطجيرّالدىوت -02 ّنيضةّمصرّلمطباعة ّالعقؿ، ّخبايا ّتر:ّعبدّاهلل0ّر: ،
 .2505،ّحسافّاألنصاري،ّالجيزة،

ّاالجتماعية،ّتر:ّمنيرّالسعيدانيّومحمدّ -03 ّالثقافةّفيّالعمـو دنيسّكوش،ّمفيـو
ّ.2552لمترجمة،ّالحمراء،ّبيروت،ّّالطاىرّلبيب،ّالمنظمةّالعربية

رئّفيّالنص،ّمقاالتّفيّالجميورّسوزافّروبيفّسميمافّإنجيّكروسماف،ّالقا -04
ّط ّالمتحدة، ّالكتابّالجديد ّدار ّصالح، ّحاكـ ّوعمي ّناظـ، ّحسف ّتر: 0ّوالتأويؿ،

 .2552،ّبيروت،ّلبناف
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سيجموندّفرويد،ّاألناّواليو،ّإشراؼّمحمدّعثمافّنجاتي،ّدارّالشروؽ،ّالقاىرةّ -25
ّ.1ّ،0432ط

يمانويؿّميمر،ّكيؼّيعمؿّالعقؿ؟، -20 ترجمة:ّرياضّّسيرؿّبيرتّوأرنستّجونزّوا 
 .0ّ،2551عسكرّومحمدّخمؼّاهلل،ّدارّوحيّالقمـ،ّبيروت،ّلبناف،ّط

ّالشمالية،ّتونسّالجزائر،ّالمغرب،ّاألقصىّ -22 شارؿّأندريّجولياف،ّتاريخّأفريقيا
 .2500،ّص8ّتر:ّمحمدّمزالي،ّوالبشيرّبفّسبلمة،ّمؤسسةّتاوالتّالثقافية،ّطّ

ّتاريخ -28 ّفي ّدراسات ّوالفف ّالوعي ّغاتشؼ، ّالفنيةّغيورغي ّالصورة ّنوفؿّ، تر:
ّ.0445،ّالكويت،ّعالـّالمعرفة،ّنيوؼ

0ّج،ّدراساتّفكرية،ّتر:ّأنطوفّحمصي،ّتاريخّااليديولوجيات،ّفرنسواّشاتميو -21
ّ.0444،ّدمشؽ

ّوأركيوني -20 ّكيربرات ّكاتريف ّالمضمر، ّخاطر، ّريتا ّتر: ّالوحدةّ، ّدراسات مركز
ّ.2553،ّالحمراءّ–،ّبيروت0ّط،ّالعربية

ّاأل -26 ّفيبر، ّالرأسماليةماكس ّوروح ّالبروستانتية ّخبلؽ ّمقمد، ّعمي ّمحمد :ّ ّّتر
ّ.0445،ّ،ّلبناف0ط،ّمركزّاإلنماءّالقومي

نورمافّفاركموؼ،ّتحميؿّالخطابّ)التحميؿّالنصيّفيّالبحثّاالجتماعي(،ّتر:ّ -22
 .2554،ّالحمراء،ّبيروت،0ّطبلؿّوىبة،ّالمنظمةّالعربيةّلمترجمة،ّط

ّال -23 ّدارّىارلمبس،ّوىولبوف،ّسوسيولوجيا ّحاتـّحميدّمحسف، ّتر: ّواليوية، ثقافة
 .2505،ّدمشؽ،ّسوريا،0ّكيوافّلمطباعةّوالنشر،ّط

ّلمدراساتّ -24 ّالجامعية ّالمؤسسة ّعميّمقمد، ّتر: ّالروحية، ّالطاقة ىنريّبرغسوف،
 .0ّ،0440بيروت،ّالحمراء،ّطّوالنشرّوالتوزيع،

ّولترسيس -85 ّوالفمسفة، ّالتصوؼ ّإماـ، ّالفتاح ّعبد ّتر:إماـ ّمدب، ّوليمكتبة ّدط،
ّ.0444،ّالقاىرة

2ّطّدارّالمشرؽ،ّمدينةّاهللّنقؿ:ّالخوريّأسقؼّيوحناّالحمو،ّأوغستيفالقديسّ -80
 .2552،ّبيروت8ّمجّ
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 الرسائؿ واألطروحات الجامعية :  -4
إبراىيـّالسيدّأحمد،ّالبناءّالقيميّوعبلقتوّبالتنشئةّاالجتماعيةّوالدافعيةّلئلنجاز،ّرسالةّ -0

ّ.2550،ّدكتوراه،ّجامعةّالزقازيؽ
ّلدىّ -2 ّفيّالتعريؼّعمىّالكمماتّالمكتوبة ّالبصرية ّالذىنية ّالصورة ّأثر ّعوايجة، حميد

ّ.2553-2552،ّجامعةّالجزائر،ّرالحبس،ّرسالةّماجستي
ّ
 :المواقع والمجالت االلكترونية-5

 - www.alhewar.org/debat/show.art.asp?aid=63185  

ّاأللوكة.ّ -2 ّشبكة ّوحموليا، ّومشاكميا ّخصائصيا ّالمراىقة ّحمداوي، جميؿ
www.alukah.netّّ:24/50/2500بتاريخ.ّ

0082ّدفّعددّمرفيؽّرشيد:ّتمثؿّالمغتربيفّالبمدّاإلقامةّوعبلقتوّباالندماجّالحوارّالمت -8
ّمفّالموقع:ّمقاؿّمستؿ26/51/2556ّ

  .elmesiri.comwwwعبدّالوىابّالمسيري،ّالييوديةّوالصييونية،ّعقيبيافّيوسؼ:ّ -1

مجمةّجامعةّ،ّالقيـّبيفّالتغيرّوالتغييرّالفاىيـّوالخصائصّواآلليات،ّعزتّالسيدّأحمد -0
 .2500،ّدب،22ّدمشؽّ،مجّ

ّوال -6 ّالتسامح ّفمسفة ّكريدية، ّوحوارّمروة ّالعربية، ّالترجمة ّجمعية ّعتيدة ّالكوني، فكر
atida.orgّ،ّمفّموقع:2552ّالثقافات،ّ

األمفّالنفسيّوعبلقتوّباالنتماءّالوطنيّلدىّ،ّتيسيرّمحمدّعبدّاهللّوّناىدّساباّالعرجا -2
ّالمجمةّالعربيةّلمدراساتّاألمنيةّوالتدريب،ّقواتّاألمفّالفمسطينيّفيّمنطقةّبيتّلحـ

 .62،ّعددّ:2500ّ،ّ،ّالرياض80مجّ

 - www.magres.com  
 فو
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