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 جقديم

الُىم الذساس ي "لغاث  ئظهاماث اإلاؽاسهحن فيهبحرا مً  احضءًخممً هزا الىخاب 

ُ
 
اث الى مً "، اإلاىظم في اإلاهجش: الىلعُت الشاهىت اب اإلاخىظىُحن الفشهيىفىهُحنخُ وهٍى

وخذة الثلافت والاجفاٌ واللغاث وآلاداب والفىىن، الخابعت إلاشهض البدث في وشف 

خ  ىذسج هزا 9102دٌعمبر  01-03ألاهثروبىلىحُا الاحخماعُت والثلافُت بىهشان، بخاٍس . ٍو

"الخعذد اللغىي واإلاخُاٌ اللعاوي في اإلاىظىم بـ لمً مؽشوع بدث العلمي اليؽاه 

ُ–ظشد اإلاهجش الفشهىفىوي 
 
ُخاب اإلاغاسبت بفشوعا وهىذا".خالت الى

اللغت  ًلترح هزا الُىم الذساس ي حمع الذساظاث والخدالُل والؽهاداث خٌى مىلىع
خُ 
 
ت لذي الى  .الؽخاثوب اب الفشهىفىهُحن بمىىلت البدش ألابُن اإلاخىظيأو اللغاث والهٍى

م  ،البدش ألابُن اإلاخىظيف مىاحهاث معلذة للغاًت، الزي عشف هزا اإلايان العٍش

بىجلت ال جىمب مً البدىر، لفهم جىىس العالم  هى آلان أهثر مً أي  وكذ مض ى

الث وئفترالاث، لمً وعُج  اثحعاٌؽبه مً ًضخش في لىء ما اإلاعاـش  وجذاخالث وجأٍو

خذها البدُشالتي  مً اللغاث والؽعىب ُ.راجه ًى 

مخعذدة، وفي لىء هزا العُاق، جخخز مؽيلت اللغاث أبعاًدا مخخلفت وجثحر سهاهاث 

م خٌى اإلاىلىع ُت الخفىحر اإلاعم  رلً أن  جدلُل اظتراجُجُاث  .ومً هىا جأحي أهم 

لُت ًىؽف عً هخابت جخملق  مً الخفيُفاث   ُ ذة في ألاعماٌ الخخ َجعَّ
 
الىخابت اإلا

خاـت ًخم فيها البدث العابش  غتمً هزا اإلاىىلم لالىخابت جفبذ الفاـلت بُنهما. 

ُللثلافاث والحذود.

ُ 
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"ًخمحزون بالخهجحن  ذ ألابدار الحذًثت أن ألاشخاؿ الزًً ٌعِؽىن في اإلاهجشجإه

ا وووى -وعذم الخجاوغ  ًُ ا وئزي ا ولغىًٍ ًُ  - (Alao et De Angelis, 2007, p.155)اُزلاف

 " ما بحن الحذود التي جدذد ألامت واإلاهجش"عابشةوأن هزه اإلاىلىعاث جخدذد بيىنها "

(Braziel et Mannur, 2003, p. 5). 

صمً حغُحر ميان اإلايؽأ ُوصمً بحن جذوم " بالمشوسة فترة حعلُم عبىُسًخممً هزا "ال

ا ًيخج عىه هىعالاظخلشاس في فما  Bhabha, 1994)مً الفماء الثالث  ء زلافي حذًذ، مم 

in Alao et De Angelis, 2007, p. 155) ُئ،خُث
 
ه ٌؽمل هال الجاهبحن )حماعت اإلاهجش ه

 ؛(Alao et De Angelis, 2007, p. 155)  ("حعِؾ بالفعل في هزا الفماء "آلاخشوالجماعاث التي 

جدىٍل خٌى جذوس  ئر ًإدي الاهخلاٌ مً "اإلاخعذد" ئلى "العابش" ئلى جىىعاث مىلىعاجُت

 الثلافاث وخذود اإلاخُاٌ.

ذٌو   بمفهىم الع 
 

عشف
 
في الىاكع، هخابت اإلاهجش هي مدل اخخباس إلاماسظت أدبُت ح

اح لمً دًىامُىُت عابشة للثلافاث والحذود. ئر ال ًمىً للىخابت العابشة للثلافاث  والاهٍض

ت والاهخماءاث اإلاخعذدة. ففي كفق هإالء الىخاب  ئال أن جثحر الدعاؤالث اإلاخعللت بالهٍى

الفشهيىفىهُحن، ال ًتردد هإالء الىخاب العفشاء عً الخداًل على اللغت، فأعمالهم هي 

خماصج اإلاىخىب في مىاحهت اللىائع اإلاخعذدة لمً معاس ئعادة بىاء ؼاهذ على ال

بلى الىلاػ مفخىًخا خٌى اللماًا احي، ٍو ُاإلاخعللت باللغت والهىٍت. هٍى

ُ
 
ُمً خالٌ دساظاتهم  اخثحن في ئهجاص هزا اإلاإلف، ظىاءت مً البوللذ أظهم زل

عىاـش ؤلاحابت،  أو ؼهاداتهم، إلاداولت الخفىحر خٌى هزه ؤلاؼيالُاث وجلذًم بعن

م فخذ خىاس بحن الذساظاث ألادبُت اللغىٍت، وظىظُىلعاهُت  وبؽيل خاؿ عً وٍش

ُ.وجدلُل الخىاب مً خالٌ الخدلُل الحي لحىامل مخىىعت لؽهاداث الىخاب

ئلى جىلُذ هُفُت ـىاعت واجب فشوس ي وهُف  زييب علي بً عليحععى الباخثت 

ا مً كٌى مأزىس ملخىع مً الىخاب ألاخحر 
ً
حعهم  فاًضة كان في هزه الفىاعت. واهىالك

ـىاعت الياجب"،  هاهفعألاسك "الثمشة ال جلع أبًذا بعُذا عً الشجشة ولىً لِغ على 

ُالشواًت. ظاسدي هزه مً أًً ًىدذس  الباخثت مً "أًً" جخدذر شخفُاث ُوجدعاءٌ 
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عتَردة ومهجىسة ؟ أي  خذر وأي   مً أًً حاءوا؟ أي  أمىىت وأكالُم مخىاصع عليها، م 

الث ئصدواحُت اإلاىفى والمفت كفق  للزاهشة وألازش؟ ورلً مً أحل ؤلاحابت على جأم 

ت. ُألاخشي والهٍى

ئلى مىلىع في ملاله، وهى اإلاىدذس مً صواج مخخلي،  كريم أماللالياجب  ٌعىد

ٌ  اإلاإلف فهم العالكت التي  هئهخمائ داو  ً ً مً الهجشة. خُث  خاب اإلاىدذٍس
 
ئلى حُل الى

ت ببلذهم خاب مً أـٌى حضائٍش
 
ل جشبي الى

 
لي، مً خالٌ جدلُل هفىؿ و مً:  ألـا

ن، وسؼُذ حعُذاوي، ومىط بيُت، وأخمذ حىدس، ووىزش خشش ي، وهىسة خمذي، افاًضة ك

ذ سصان، ومبرون ساؼذي، وسؼُذ ظاهخيي، وهذي سوان، وهىسالذًً بىحذًت ، ومدم 

خاب الزًً وؽشوا سواًاتهم ألاولى في ظىىاث ألالفُت
 
ُ.الثالثت وغحرهم... مً الى

ت  بلقاسم بلعربيٌؽخغل الباخث  ت في سوًا للياجبت هِىا  أفياسي العِئتعلى هؽاؼت الهٍى

ًجعلها  كمت ما بحن فشوعا والجضائش،ن وفي لفاف مخىاىساوي. خُث وحىدها ما بحن زلافخحب

اح"، ئرا ما أسادث أال جدُه جماًما. وألحل رلً، ًيبغي لها أن  جلشُّ "بىحىدها لمً اهٍض

جدخاٌ وأن جيؽىش. ٌعخبر الباخث أن  هِىا بىساوي جداٌو أن جبخىش راتها مً خالٌ 

ُوأن جخجاوص هىعا ما ـعىبت هُىىهتها. الىخابت على هدى آخش

ت والفماء وآزاس رلً على  دليلت بلقاسمجدىاٌو الباخثت  العالكت ما بحن اللغت والهٍى

ذهخابت ملُىت ملذم في سواًت  ش  الياجبت ول الحذود، وهي هٍض ِّ
فج 

 
. ففي هزه الشواًت ج

تها  البىلت تهُم على وحهها ججعل ا عً هٍى
ً
في لفاف البدش ألابُن اإلاخىظي، بدث

ُوراهشتها وأـىلها وأهاها.

مً  الشوائُحنئؼياٌ الخعذد اللغىي وحغُحر اللغت لذي  هسيهت بً بشيرجىشح الباخثت 

ن ألىعاهِغ، خُث جخلاظم هاجان الشخفِخح وفاظُلِغ سؼُذ بىحذسةأمثاٌ 

الباسصجحن في البدش ألابُن اإلاخىظي، ججشبت أدبُت مؽترهت ئر ؼشعا في هخابت سواًتهما 

الىخابت ول منهما  ئخخاساخُث ألاولى بالفشوعُت وبعذ فترة مً اإلاىفى و العىدة ئلى الىوً 

 باليعبتألُىعاٌغ و اللغت العشبُت  فاظُلِغباليعبت ل باللغت ألام : اللغت الُىهاهُت

ُسة.شؼُذ بىحذل
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 ُُ  .حنهزا الزهاب و ؤلاًاب بحن اللغخحن هى ما جداٌو الياجبت فهمه عبر جدلُل ملابالث ألادب

ل الياجبت  لمً مىكف ظىظُى لعاوي، ئر حععى ئلى  صبريىت فاطميًىذسج جأم 

م أسخمُذطاظهاس هُف أن شخفُاث سواًت  لـ مهذي ؼاسف، حعِؾ جالصم  ؼاي في خٍش

والثلافت الفشوعُت. تهخم  الياجبت باإلاىىىق الخاؿ وهى عباسة  : الثلافت اإلاغاسبُت زلافخْحن

معخىي أٌو جفف  ففي .عً خلُي بحن لغخْحن )العشبُت والفشوعُت( ًخىلذ عنهما الفبحر

الباخثت خفائق هزه الظاهشة اللعاهُت، بِىما ًخعلم اإلاعخىي الثاوي بمياهت الىمىرج 

 ً .اإلاىخمحن العشقي، الزي ًيىن غالبا مشادفا للعجض لذي الىثحر مً اإلاهاحٍش ُللجُل ألاٌو

كشاءة بعُيى ظىظُىلعاهُت، مً خالٌ جلاوع  كريستيان برجوجلترح الباخثت 

حر اللغٍى ن سظالت مخبادلت ت لىاوس ي هىظخىن ولُلى ـباس. جخىكف الباخثت عىذ زالزحالعِّ

. وجىؽف العحر 0295 حاهفي 1ئلى 0296ماي  00مً اإلامخذة ن في الفترة ما بحن الياجبخح

الزاجُت عً حعاٌؾ غحر مخىكع أخُاها ما بحن اللغت وولعُت العِؾ خُث ًيىن اإلاىفى 

ُالخُمت الشئِعت.

ججشبخه ألادبُت واللعاهُت، خُث ًخىشق ئلى  سعدي لديًهوراٌعخعُذ الباخث 

مفهىم اإلاىفى اللعاوي في ألادب بؽيل عام ولذي الىخاب اإلاغاسبت باللغت الفشوعُت 

باللغت الفشوعُت، اللغت الىخُذة  عالكتعىذ  وسكخهبؽيل خاؿ. ًخىكف اإلاإلف في 

ُ.لخلً الفترةالعُاق الاحخماعي  أجاخهااإلامىىت للىخابت التي 

: بحن اإلاجٌز العائلي الزي  نهبر بحن عاإلاحن مىففلح ففي رلً العُاق اليىلىهُالي

غُت  ت وعالم خاسجي ًخيلم لغاث مخخلفت: العشبُت وألاماَص ًخيلم فُه العشبُت الجضائٍش

ـبذ أالاظخعماسي الزي فشله الىلع والفشوعُت والاًىالُت وؤلاظباهُت. هزا الخعلُذ 

 شكُلتما ما بحن الؽفاه المىلعوان ، خُث في مشخلت الخمذسط اشوُصبة ُوأهثر ؼذ ُ

ً للمعلمت على خعاب الفىث الغالب والىفىلي لؽُخ اإلاذسظت الضسكاٍو نوالعُىح

ُاللشآهُت.

ُ 
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ألاحىاط والخهجحن الثلافي، وهزا  جماصجئلى اهدؽاف  عّمار صديقيًذعىها الباخث 

، آظُا حباسحىاهبه اإلاخخلفت في أعماٌ الىخاب اإلاغاسبت باللغت الفشوعُت مً أمثاٌ 

ًخممً هظش اإلاإلف، فمً وحهت وغحرهً.  ـباُس لُلى، ُوبىساوُي هِىا، ُوملذم ملُىتُو

ت  جُتفُىالخعذد مً ال اهىعالخهجحن داخل عمل أدبي  جلىُت باعخباسها والجزعت الحىاٍس

ُ ئظخعماٌ لغت أحىبُت للىخابت، بِىما ًثحر
 
ت/ والغ ت.حذلُت الهٍى ُحًر

ت، لمً سجل آخش، ٌعخعُذ مفهىم  حبيب طىقور ًلترح علُىا الياجب  كشاءة ؼعٍش

اإلاهجش لذي الىخاب اإلاغاسبت أو مً أـٌى مغاسبُت. ئر ٌعخعحن الباخث بأمثلت مً الترار 

لُت.  العشبي ومً ألاظاوحر ؤلاغٍش

 : اإلاىفى هى

- .ً ب في أغاوي اإلاهاحٍش  الغشبت والغٍش

ب الزي ًدُل على الؽعش الشوحي الفىفي. - ُالخغٍش

لي. - ُالهجشة والشخُل واللىُعت النهائُت مع اإلاىوً ألـا

ت. اإلاىفى، وهفي - ي في أغىُت الفترة الاظخعماٍس ْىفِّ
َ
ُووشد اإلا

ُاخخفاء اإلاأوي عىذ عىترة. -

خ/الزاهشة واإلاعاس الجغشافي،  الوسيغلويو  سيزاأخحًرا حعدىىم  ُو الشابي بحن الخاٍس

ادا ئلى وهزا الشابي بحن اإلافهىم الجغشافي واللغت/بيُت اإلاخُاٌ عىذ لُلى ـباس اظدى

تي بفشوعا": "العشبُت هغىاء ظشُي أعمالها )الجضء ألاٌو مً الثالزُت(،  "، "حضائٍش

ً  و"وفىلت يهىدًت بالبدش ألابُن اإلاخىظي اإلاعلم". جلخلي هزه ن مىىلخحعىذ العىاٍو

ُ ن: الجضائُشفُخححغشا ج الثلافي والجغشافي  والبدش ألابُن اإلاخىظي. رلً أن  ًمثل اإلاٍض

ُ.ش ؤلاؼيالُت في هخاباث لُلى ـباسحىه

 هسيهت بً بشير

 ارة كحليعّم 
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