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Abstract: 

 The yearning for a journey towards the places of strangers, the 

longing to mingle with them and immerse themselves in their lives, 

and to record everything that is strange and wondrous about their 

lifestyle, their ways of thinking, their customs and traditions, that is 
the nature that characterizes man, since ancient times. The lives of 

the prophets, may blessings and peace be upon them, were frenetic 

migrations, and a constant movement, length and breadth, in search 

of a place of intimacy, a comfortable life, and a bright truth. 

Western poets, writers, philosophers and travelers have also been 

fond of the journey to the Naked and Islamic East, from the Middle 
Ages to the present day; The desire to get to know the Easterners 

closely, to mix with them, and then to dominate them, was evident in 

the so-called travel literature. It is the writing emanating from the 

experiences of travelers in the eastern "One Thousand and One 

Nights". However, these travelers have always hidden the true 
intentions that drove them on the journey, which, as we will present 

in the body of this study, are colonial motives deposited in the 

political consciousness of Western governments that stand behind 

the colonial phenomenon. 

It is from this perspective in the research that urgent questions come 

to the surface, which we are trying to answer. What are the real 
motives for the trip for Western writers in the nineteenth and 

twentieth centuries? What is their relationship with the Western 

governments that were colonizing large areas of the Arab countries? 

What are the representations of Arabs and Muslims in so-called 

travel literature? 
The answer to these questions is to reveal to us the colonial nature of 

the modern West, and the extent of its contempt for non-Westerners, 

which is supported by myths of racial superiority and self-

centeredness in that. It is a belief that has not been affected by the 

tremendous development in the field of human sciences that our 

time has witnesse. 

Key words: The Journey; The Other; The Stranger; Western Central; The 

East; The West. 
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ي واكتشاف اآلخر  الخطاب الرحلي الغرب 

 
 2 بوخالفة إبراهيم

 
 الملخص

ي حياتهم، التوق إىل 
 
جاه أماكن الغرباء، والشوق لالختالط بهم واالنغماس ف

ّ
الرحلة بات

هم، وعاداتهم  وتسجيل كّل ما هو غريب وعجيب عن نمط عيشهم، وطرائق تفكير
ي تميرّ  اإلنسان، منذ القدم. ولقد كانت حياة األنبياء عليهم 

بيعة الت 
ّ
وتقاليدهم، تلك هي الط

حركة دائبة، طوال وعرضا، بحثا عن مكاٍن لأللفة وعن الصالة والسالم هجرات محمومة، و 
ّ وحقيقة ساطعة ي

  .عيٍش رخ 
ولقد كان الشعراء واألدباء والفالسفة والرحالة الغربيون، هم اآلخرون مولعير  بالرحلة إىل 
ي معرفة 

 
، منذ القرون الوسىط وإىل يومنا هذا؛ وكانت الرغبة ف ي واإلسالمي ق العريي

الشر
قيير  عن كثٍب، ي ما يسّّم بأدب  الشر

 
واالختالط بهم، ثم الهيمنة عليهم، كان ذلك واضحا ف

 هؤالء 
ّ
ق "ألف ليلة وليلة". غير أن ي شر

 
الرحلة. وهي الكتابة المنبثقة عن تجارب الرحالة ف

ي دفعت بهم إىل الرحلة، وهي كما سنستعرضه 
الرحالة دأبوا عىل إخفاء النوايا الحقيقّية الت 

ي مي   هذه الدراسة دو 
 
ي ف

ي الوعي السياسي للحكومات الغربّية الت 
 
سبة ف افع كولونيالّية مي 

 .تقف وراء الظاهرة االستعمارّية
ز إىل السطح أسئلة ملحاحة، نحاول اإلجابة عنها.  ي البحث، تير

 
انطالقا من هذا المنظور ف

ي القرنير  التاسع عشر وال
 
ين؟ ما هي الدوافع الحقيقية للرحلة بالنسبة لألدباء الغربيير  ف عشر

ي كانت تستعمر مساحات شاسعة من البالد العربّية؟ ما 
ما عالقتهم بالحكومات الغربّية الت 

  هي تمثيالت العرب والمسلمير  فيما يسّّم بأدب الرحلة؟
بيعة االستعمارّية للغرب الحديث، ومدى 

ّ
اإلجابة عن هذه األسئلة أن تكشف لنا الط

ي ذلك 
 
، وهو ف ات؛ ازدرائه لغير الغربيير 

ّ
ي والتمركز حول الذ

 
 بأساطير التفوق العرف

ٌ
مسنود

ي مجال العلوم اإلنسانّية الذي شهده عرصنا
 
ر فيها التطور الهائل ف

ّ
 .وهي عقيدة لم يؤث
ق؛ الغرب: الكلمات المفتاحية  .الرحلة؛ االخر؛ الغريب؛ المركزية الغربّية؛ الشر

 

 المقدمة: 
الّرحلة هي قدر اإلنسان األبدي، بحثا عن الّسعادة، أو بحثا عن المعرفة، وهي االنتقال من مكان األلفة، إىل مكان الغربة. 
اق مجاهيله، وتدمير تحصيناته، وتشتيت  

ائبة، والدوران المتواصل حول الكون، من أجل اخي 
ّ
وق إىل الحركة الد

ّ
ها الش

ّ
إن

نبياء عليهم الّصالة والّسالم ترحاال دائبا، بحثا عن نقطة ارتكاز، وعن مكان ممن، وعن كلماته. من أجل ذلك كانت حياة األ 
ي 
 
 ذاتها رحلة عابرة ف

ّ
ي حد

 
 حياة اإلنسان ف

ّ
هر. بل إن

ّ
أرواح يبادلونها المحّبة ويستأنسون بها من وحشة العالم وخيبة الد

كة،  ي الير
 
ريق إىل عالم الغيب. وكما يفسد الماء الّراكد ف

ّ
 حياة اإلنسان بدون ترحال تؤوُل إىل الموت الط

ّ
ال يغادرها، فإن

مَّ السيطرة 
َ
ريق إىل الكشف والمعرفة ومن ث

ّ
ل الط

ّ
ي األمكنة المجهولة والغريبة تمث

 
 الرحلة ف

ّ
والهمود. ومن هنا، فإن

ائية بحثا عن الغر 
ّ
جاه األماكن الن

ّ
ي عوالم والمتعة. وقد شهد عرص األنوار سعيا محموما إىل الهجرة بات

 
يب والعجيب ف

ة المقام الرومنسي والحالم. كان ذلك فيما سّمي بعرص األنوار، ذلك العرص الذي شهد "ألف ليلة"
ّ
ق الّسعادة ولذ ي شر

 
، ف

ي 
 
ي التواصل مع المجتمعات من خارج الحدود، بغية معرفتها واحتوائها، ورغبة ف

 
تفّجرا للمعرفة الغربّية ورغبة محمومة ف

ي 
ات الت 

ّ
  معرفة الذ

ّ
ي القارة األوروبية وثورات بينّية ضد

 
 إال من خالل نقيضها. إنه العرص الذي شهد حروبا دامية ف

ُ
عَرف

ُ
ال ت

هوتية والدينّية. كانت 
ّ
 له الكنيسة من خالل مؤسساتها الال

ْ
ي الذي مكنت

 
أشكال الوجود البالية وأنماط التفكير الخراف

ي هذا المقال  رايات الحروب الصليبية وشعاراتها ال تزال تشتغل
 
، ولذلك سندرس ف ي ي الطبقات السفىل من الالوعي الغرير

 
ف

، وهو عرص بداية ترهل  ق ذلك النشاط الذي تعاظمت مفاعيله بدءا من القرن الثامن عشر الرحلة من الغرب إىل الشر
 اطورية العثمانية، وبداية فقدان المسلمير  لهيبتهم وسطوتهم الحضارّية والعسكرّية. ير االم 
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 ذكرهم من خالل مساردهم لقد ت
َ
د
َّ
ل
َ
خ
َ
وا، وقد تنّوعت أهدافهم، وتباينت أحالمهم، وت

ّ
رك الّرّحالة مثارهم حيثما حل

فيتان  ف تير 
ّ
. وقد صن ٌ  الذي يفّرقهم كثير

ّ
ي الحركة، فإن

 
 ف

ُ
هم الّرغبة

ْ
 جمعت

ْ
افات. وإلن

ّ
ق
ّ
ي كّل المجتمعات وكّل الث

 
خّيلّية ف

ّ
الت

ي نروم ذكرها تودوروف الّرّحالة إىل أنماط هج
ة الت  ة وغير المباشر دة، بحسب أهداف الرحلة ومراميها المباشر

ّ
راوّية متعد

كير  شديد. 
 بي 

الة: 
ّ
 أنماط الرح

ُل: -1
ِّ
 المتمث

 ، ي يراها األفضل واألنق 
ّيا. فهو يسىع إىل تغيير اآلخرين لكي يعتنقوا قيمه، الت  مط من الّرّحالة فكرا تبشير

ّ
ي هذا الن

يقتض 
ي الم

 
ل ويراها ف

ّ
ه الممث

ّ
ي، وبأن ه يؤمن بوحدة الجنس البشر

ّ
 المبدأ. بعبارة أخرى، إن

ُ
ه شموىلي من حيث

ّ
ركز من العالم. إن

ابرة وتأهيلهم للحياة الّسعيدة واألبدّية. "كانت المسيحّية  عي لهذا الجنس، قد أرسلته العناية اإللهّية لتحضير الير
الشرّ

ها وكذلك انطالقا منها"الغربية وستظّل المكون الجوهري للفكر األور 
ّ
ل ضد

ّ
ي الذي تشك

، وحت ّ للفكر العقالي  ي )فرنان  وير
قير  إىل أقاليم (381، ص2009بروديل،  ين والمستشر . وبدافع هذه العقيدة ستنطلق أفواج الرحالة الغربيير  والمبشر

 ، ت طويال محّل جدل ال ينتهي
ّ
ة من أجل هدايتها، بدافع عاطفة إنسانوّية ظل

ّ
بسبب مفارقاتها العجيبة. الخراف الضال

ا عن أزمات داخلّية يكابدها الغربيون أكير من كونها سعيا  ة الرحالة المتأخرين تعبير
ي في 

 
ق ف يبدو الزحف باتجاه الشر

ي إطار البحث الحائر عن حّل مخر لمشاكلها وصعوباتها 
 
 دائما ف

ْ
ة. "يبدو أن أوروبا عاشت

ّ
ال
ّ
لجلب الخالص للشعوب الض

ي  ).......(. ومن
 
ّ قدما نحو الجديد، ونحو الشائك ونحو الممنوع أيضا؛ وكذلك ف ي

هنا جاءت الرغبة شبه المرضية للمض 
ي مجال الفضائح"

 
ي سجّل باهٌر ف ، وللعالم الغرير ة نحو الفضائحي . إن (388، ص2009)فرنان بروديل،  أحيان كثير

ي مستعمراته القديمة 
 
ي القارة العذراء، وف

 
ي ارتكبها ف

 هذا الفضاعات الت 
ّ
ي هذا المجال. إن

 
ب به المثل ف أقّل ما يمكن أن يرص 

ّية،  ات، أضح يرى نفسه نبّيا للبشر
ّ
ل وعيه بالكون من خالل تجربة الذ

ّ
القادم من الحضارات المتطّورة، والذي شك

ي العهود االستعماريّ 
 
وع من الرحالت ف

ّ
له إرسالّيته تلك لتعليم اآلخرين وهدايتهم. وقد نشط هذا الن

ّ
 وتؤه

ّ
 يعد

ُ
ة، حيث

ي لعملّية 
 
هم مرصودون لتقديم مسّوغ أخالف

ّ
ا للحكومات االستعمارّية، كما أن ي بالد األغراب ظهير

 
ون األوروبّيون ف

المبشرّ
ة" وهدايتها وتنويرها بمنتجات حداثة الرجل األبيض والنبيل. 

ّ
ال
ّ
عوب "الض

ّ
 االستعمار والّسيطرة عىل الش

ي هذا النوع من الرحلة أيضا 
 
الرحلة المعاكسة، وهي رحلة العلماء المسلمير  إىل الغرب، بدعوة أو بغير دعوة من يدخل ف

ي 
 
، ف ي ي اإلعالم الرسّمي والشعتر

 
ي الصحافة الغربّية، وف

 
أجل نشر تعاليم اإلسالم وتصحيح التمثيالت المسيئة لإلسالم ف

، بدافع العنرصّية. الوقت الذي شاع فيه تهجم شخصيات سياسّية أو إعالمّية عىل رموز اإلسالم، واإل   ساءة إىل المسلمير 
 المستفيد: -2

 يكون تاجرا عىل سبيل المثال، أو صناعّيا. ويقوم موقفه من اآلخرين عىل أساس استخدامهم 
ْ
هو رجُل أعمال، كأن

ي كل الظروف...وهو ليس 
 
ّيتهم لكي يخدعهم عىل نحو أفضل...يتكيف المستفيد جيدا ف ه ُيراهُن عىل غير

ّ
ي لمنفعته. "إن

 
ف

 الذي 388، ص2009)فرنان بروديل، حاجة أن تحمله أّية إيديولوجيا كانت"
ّ
ّية، ألن ، ال يباىلي بالغير ي

( فهو رجٌل براغماي 
  يشغله هي المصالح. 

ُ
خذ

ّ
ه يّسّوق منتجاته الغربّية لألهاىلي بأسعار مرتفعة، ليستعيدها منهم بأسعار بخسة. وهو يت

ّ
إن

 من األهاىلي أنفسهم. فهم ع
ي البالد األجنبّية. يسىع المستفيد لإلبقاء عىل مخرّية متعاونير 

 
مالؤه الذين يحمون مصالحه ف

باعها 
ّ
هم بالقيم الواجب ات

ّ
ا أقّل قيمة منه، خلقوا من أجل خدمته، والتعلم عنه. فهو الذي يمد اآلخرين باعتبارهم بشر

ي بالد األغرا
 
ب مددا طويلة من أجل تحقيق منافع اقتصادّية. ولم والمحافظة عليها. ولقد كير هؤالء الرحالة الذين أقاموا ف

يكن هؤالء بمنأى عن عملّيات المثاقفة بحكم احتكاكهم المتكرر مع األهاىلي وبحكم حجم المصالح المرصودة من وراء 
. إن المستفيد، يظّل دوما عقال تواصلّيا وروحا متفاعلة ومنفعلة مع المألوف وغير المألوف وال غريب هذا النشاط الرحىلي

. فذلك خارج عن إطار حساباته. إن عالقته  ي والمختلف. فاألهم لديه مصالح مادية متعالية عىل كل ما هو إيديولوخر
 . ي ظل النظام اإلقطاعي

 
 صناعة اآلخرية لديه تختلف عنها لدى األوروبيير   بهؤالء األغراب أشبه بعالقة السيد بعبده ف

ّ
إن

كزين عىل العرق. اآلخر  ، والمي   للمصالح المأدجير 
ُ
ما تستند

ّ
غة، وإن

ّ
ة، وال بالعرق، وال بالل ق بلون البشر

ّ
ية لديه ال تتعل

ي يراكمها. 
 المادّية، لمقدار األرباح الت 

 الّسائح: -3
ُل األنصاب 

ّ
ُل جزءا من إجازته، وليس من حياته والتماثيل هو زائٌر مستعجٌل، يفض

ّ
شك

ُ
عىل الكائنات اإلنسانّية. فالّزيارة ت

ي األعراف المهنّية. وت
 
فكير ف

ّ
 الت

ّ
ي عىل المتحّرك والمنفعل. إن

ُل شعة الّسفر سببا لتفضيله ما هو جامد وسكوي 
ّ
شك

ساؤل جّراء 
ّ
ي إىل طرح الهوّية موضع الت

فاعل، وكّل ذلك ُيفض 
ّ
ُب وقتا وجهدا للمقارنة والت

ّ
اإلنسانّية، وشدها يتطل

 نقصانها وحاجت
ُ
 من خالل اصطدامها بآخرها، ذلك اآلخر الذي يفضح

ّ
ات ال ُينَجُز إال

ّ
ّيتها. ذلك أن وعي الذ كملة، وغير

ّ
ها للت

ي ونظام اجتماعي 
 
ت، ينتقُل إىل فضاء ثقاف

ّ
ي والغريب. فالّسائح الذي يغيرّ مكان إقامته بشكل مؤق مخرها المختلف واألجنتر

 ، ي والقيّمي
 
عور، وذلك يدفعه إىل مساءلة نظامه الثقاف

ّ
ه األخالقّية، غير مألوف، وصادم للوعي والش واستنطاق معايير
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 حضارته هي عصارة 
ّ
 الّسائح يتوّصل إىل أن

ّ
 يبدو وأن

ْ
ات، إذ

ّ
مركز المحموم حول الذ

ّ
ريق إىل الت

ّ
بشكل متكّرر. وهو الط

 الحضارة العالمّية. 
ذكارّية الممكنة خالل رحلته

ّ
اريخّية، ومصائر بوصفها تمثيال ألحقاب ت يسىع الّسائح إىل تكديس أكير عدد من الّصور الـت
اكرة

ّ
 للتاريــــخ، وتطعيٌم للذ

ٌ
ها . اجتماعّية؛ إنه توثيق

ّ
ي الزمان والمكان. ذلك المكان  إن

 
جعة ف وعيه المستعاد وصورته المسي 

 
َ
. تحوز الصور المخ ي الطبقات السفىل من الوعي

 
ب بجذورها ف جسّية ترص  ي تؤسس لي 

ي الذاكرة زَّ المشبع بالذكريات الت 
 
نة ف

ُل الّصور ومن خالل الكتا
ّ
بة الرحلّية عىل حلقات زمانّية مشحونة عاطفّيا بالحنير  إىل طفولة الحياة. ومن هنا، فهو يفض

ٌز عىل أناه، يرى نفسه مركزا للعالم، ومحورا 
ّ
ك قة بذاته. إنه مي 

ّ
ان البلد.  فهّمته متعل

ّ
ه قليل االهتمام بسك

ّ
عىل الكالم. إن

ي استنفذ كل طاقاته العقلّية للوجود. تعلو قيمه وعواطفه عىل العالم ا
لمادي لآلخرين. إن وعيه بجسده وبعالمه الباطت 

ماس مع ثقافات أخرى. 
ّ
عة من مثل هذه السياحة، ضحلة من منظور الت

ّ
 والروحّية. ولذلك فالنتائج المتوق

4- :  االنطباعي
عا
ّ
 المبدأ والهدف من التجربة، والت

ُ
مل مع البلد المنظور إليه. فهو يختلُف االنطباعي عن الّسائح المستعجل من حيث

رة أو المسموعة، فهي خالية من  ي بالكليشيهات الُمَصوَّ
(، يوسُع أفقه ليشمل الكائنات اإلنسانّية، وال يكتق  )االنطباعي

ه 
ّ
ه يسافُر ألن

ّ
اللة. إن

ّ
 له سكينةاإلحساس بال من لم يتمكنالد

ُ
 اإلطار الغريب يسمح

ّ
ي بلده، وألن

 
ينبُع . طعمهاباستعادة  ف

 اإلحساس بأجسادنا المادّية ال يكتمل إال من خالل االصطدام بأجساد أخرى 
ّ
ات من التماس مع اآلخرين وإن

ّ
الوعي بالذ

سها كل لحظة تبدو لنا أحيانا بدون 
ّ
ي نتنف

ي عندنا.  إن عاداتنا وتقاليدنا الت 
أشد صالبة من أجسادنا، أو أقّل رخاوة من الت 

. وكذلك تبدو ثقافتنا ا  من عرضها عىل حيوات أخرى غريبة وغير مألوفة حت ّ معت 
ّ
. وال بد ي هي جزء من كياننا الروخي

لت 
د 
ّ
 أن يتبخر، والمياه الجارية تجد

ُ
كة يوشك ي الير

 
يتأسس الوعي بها، وتكتسب معناها من خالل االختالف. فالماء الراكد ف
. كذلك الثقافات، ال تحيا إال من خالل التفاعل حياتها وطعمها وذوقها وتصبح قادرة عىل جرف كل األجسام من طريقها 

ات. وانطالقا من هذا اإلدراك يسىع االنطباعي إىل الخروج من بيت 
ّ
ء يقتلها كالعزلة والتمركز عىل الذ ي

مع بعضها. فال سر
 تغرُب شمسن

ُ
 األلفة الذي أوهنه والتواصل مع بيت جاره لتجديد إدراكه للعالم من حوله. فالكون ال يتوقف حيث

ُ
ا. توجد
ي رؤيتنا للعالم 

عوالم أخرى وراء التالل والوهاد وهي مهلة بالسكان وعامرة بحضارات جاذبة ومشة، من شأنها أن تغت 
 وتحرر أرواحنا من الفضاءات المغلقة والمعتمة. 

ات، من خالل ثقافة األن
ّ
ي تعميق الوعي بالذ

 
واصل معه، من الّرغبة ف

ّ
ي معرفة اآلخر والت

 
ي تزداد قّوة تنبع الّرغبة ف

ا الت 
ه من الموجودات  ي تفاعل مستمّر مع غير

 
ي يعيش ف  "الموجود البشر

ّ
وتمكينا بفضل المثاقفة، ومجاوزة الحدود. وألن

ي هو أساسا  ي هو وجود مع مخرين.)......(. فالوجود البشر  الوجود البشر
ّ
ّية، أو إن شئنا التعبير بطريقة أخرى قلنا إن البشر

" ة العيش ضمن  (67، ص2012وي، )محمد بهاوجود جماعي
ّ
انطالقا من الوعي الجماعي بالعالم، يحصُل االستمتاع بلذ

 الذي يجمع بير  هؤالء المسافرين االنطباعيير  المدفوعير  بحّب المغامرة، أو 
ّ
عالقات حميمّية بير  اإلنسان ومخره. إن

كها هذه البل ي تي 
ي بلد غريب هو "االنطباعات الت 

 
أّمل ف

ّ
دان أو هذه الكائنات فيهم، وليس البلدان أو الكائنات الّسىعي إىل الت

ي اكتماىلي  صفر"
 
اس الذين ال يساهمون ف

ّ
ة: الن  ذاتها، ).....(، أقول للمّرة األخير

ّ
. ومن هنا نالحظ انسجام الموقف 3بحد

افق ذلك مع احتقار اآلخرين.  ي زمننا، من دون أن يي 
 
ي استفحل أمرها ف

 االنطباعي مع الفردوية الت 
ل: -5

َّ
 المتمث

ه المهاجُر الذي يسىع إىل معرفة اآلخرين للعيش 
ّ
ي العودة إليه. إن

 
وهو الذي يرتحل إىل خارج حدود بلده من دون النّية ف

 سلوكه إزاء األغراب مناقض حتما لسلوك 
ّ
ه مهووس بهم. وهكذا، فإن

ّ
معهم ومقاسمتهم قيمهم وأنماط عيشهم. إن

ل. فهو ينتقُل إىل جوار اآلخ
ّ
. وهو المتمث ي

 
ي مجالهم الثقاف

 
ي االنصهار ف

 
ما رغبة ف

ّ
رين ليس من أجل نقلهم إىل فضائه، وإن

 
ُ
ي عن ثقافته. ال يلبث

ّ
خىل

ّ
ي الت

 
د، من دون أن تكون له النّية ف

ّ
 لوقت محد

ّ
يختلُف عن الّسائح المستفيد الذي ال يرتحُل إال

 مثل األجانب الذي
َ
م عنهم اللغة والثقافة بشكل عام. فهو مهووس المتمثُل أن يتماه مع محيطه الجديد لكي يصبح

ّ
ن تعل

ل 
َّ
. يرى المتمث

ّ
ي ظّل حكم مستبد

 
فة وبربرّية، ف

ّ
ي تبدو له متخل

ا من االزدراء لثقافة بلده الت   كثير
، بينما ُيكنُّ ي بثقافة األجنتر

 ُيحنَّ إليه. هذا هو حال أفواج 
ْ
 ُيقاَم فيه وأن

ْ
 أن

ّ
 وطنا حرمه عيشا كريما ال يستحق

ّ
المهاجرين من العالم الثالث إىل أن

ي 
 
ه الحلم بدفء وطن مفقود أو موئل ممن ومشته. ف

ّ
ات اإلنسانّية. إن

ّ
 فيه كرامة الذ

ُ
المركز بحثا عن وطن بديل، تصان

ارات الحرب األهلّية بلبنان. إنه مثقٌف فقد  ارة من شر رواية "التائهون" ألمير  معلوف يقرر مدم أن يغادر بلده مع أول شر
ي وطن مهزوم تتالعب به مصالح الدول العظّم، فقرر االلتحاق ببلد الحرية والعلم  نقطة

 
ارتكازه بفقدانه للثقة ف

 أن 
ّ
ي قرارة نفسه العودة إىل الوطن األم. إن وطنا عجز عن االنشغال بهموم مواطنيه ال يستحق

 
والكرامة، ولم يكن ينوي ف

ه، بأي شكل م ر فيه أهله إذا عجزوا عن تغيير
ّ
 الحل الجاهز االنسحاب "خارج المكان" بتعبير يتفك

ن أشكال الثورة. ويبق 
ي ثقافة البلد المضيف، 

 
ي بالد مستعمر األمس. لقد اندمج ف

 
ي عن وطنه. وهكذا وجد مدم نفسه تائها ف

إدوارد سعيد، المنق 

                                                           
.382تيزيتان توودووروف، مرجع مذكور، ص -
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ي تاريــــخ فرنسا القديم. إنه البحث عن التشّبث بالجذور إعا
 
دة تركيب الشيفرة الجينّية وأصبح أستاذا جامعّيا متخصصا ف

ر. 
ّ
ّ والممزق بير  وطن مفقود ومخر متعذ ي

 لوعيه الشق 
6- : ي

 المنف 
ل. 

ّ
ب صفة المتمث

ّ
ه حريٌص عىل تجن

ّ
 لالنتباه أن

ُ
ي بلد غير بلده، ألسباب عادة ما تكون سياسّية. والملفت

 
ي ف

يقيُم المنق 
. يعيُش ال ّ وضعا اضطرارّيا يجعله رافضا لالنتماء إىل هوّية ولذلك فهو يبدو ضعيف االهتمام بمن حوله من المحليير  ي

منق 
وط العودة وتحرير  ر شر

ّ
ي انتظار توف

 
 تجربته الخاّصة، ف

ّ
ات، يتمىل

ّ
ي عالم منغلق عىل الذ

 
غريبة عنه. ولذلك نجده يعيُش ف

ي بتطوير قدراته عىل مقاومة حالة الع
 هّمته منشغلة بقضايا أّمته، وقد يكتق 

ّ
 بودّية عن ُبْعد. الّروح من عقالها. إن

ي المدن      
 
ز إقامته ف

ّ
ك . ولذلك تي  ه عاطفّيا موصوٌل ببلده األصىلي

ّ
 غربته قد تطوُل وقد تكون أبدّية، وأن

ّ
ي أن

ُيدرك المنق 
ي الجماعة"

 
 يحوُل اإلغفاُل دون أّي اندماج كامل ف

ُ
ى "حيث فيتان تودوروف،  الكير ي  (385، ص1999)تير 

 
ويخطُر بالبال ف

 عمرا كامال هناك، من غير هذا المجال ال
َر إىل أمريكا منذ طفولته، وقض ّ جِّ

ُ
ي إدوارد سعيد الذي ه

ر والكاتب الفلسطيت 
ّ
مفك

ي منفاه دفقا خصبا من الكتابة الّراقية والمقاومة الثقافّية 
 
أن يمنعه شعوره باأللفة بنسيان قضّية شعبه. وكانت حياته ف

يالّية الذي كان يُ  وع االمير . ظّل إدوارد سعيد تنالمستديمة لمشر ي
عب الفلسطيت 

ّ
ي جزء كبير منه عىل حساب كرامة الش

 
 ف

ُ
ج

ي بدأ 
طيلة حياته يكابد قساوة المنق  محروما من دفء المكان ومن حرارة العالقات اإلنسانّية، ومن حسن الضيافة الت 

، ومنذ أن أبدى تعاطفه مع   طغيان اإلرهاب اإلشائيىلي
ّ
ي ظل أبغض يفتقدها منذ أن ارتفع صوته ضد

 
معاناة قومه ف

ي كل تجارب االستعمار 
 
ّية، ذلك االستعمار المؤسس عىل عقيدة الهوتّية عنرصّية ال نظير لها ف ي تاريــــخ البشر

 
استعمار ف
 الحديث. 

ي الذي وضعه نصَب عينيه. 
وعه الفلسق  ي هولندا، وقد سعد بذلك لمالءمة منفاه لمشر

 
وقد اختار ديكارت حياة المنق  ف

ي بأزمات المجتمع  فالمنق  قد 
ه غير معت 

ّ
ي بأن

 انطباعا لدى المنق 
ُ
ك ، ويي  ي الموطن األصىلي

 
ُر ف

ّ
ُر قدرا من الحرّية يتعذ

ّ
يوف

ين اختاروا المنق  إلنجاز مشاريعهم العلمّية األدبّية. فقد  اب القرن العشر
ّ
ا من كت  كثير

ّ
الُمضيف وإكراهاته لكونه أجنبّيا. إن

ي "مائة عام من العزلة" هرب جيمس وبيكيت من إيرلندا، وغ
ادر ريليكيه ألمانيا، وكتب ماركير  وغوني  غراس روايت 

ى النور لو  ي تركيا. ويقر هذا األخير أن عمله النقدي ذاك ما كان لير
 
ي باريس. كما كتب إيريش أورباخ "محاكاة" ف

 
و"الطبل" ف

ي بلده. فللمنق  طعمه، وللشعور بالغربة طاقات خالقة للفعل اإليج
 
ي جزء كبير أنجزه ف

 
 "الثقافة الغربّية الحديثة ف

ّ
. إن ي اير

حدة لم يصل إىل ما هو 
ّ
ي الواليات المت

 
ظري والجماىلي ف

ّ
. والفكر األكاديّمي الن جئير 

ّ
منها نتاج المنفيير  والمهاجرين والال

 بفضل أولئك الذين لجأوا إليها هربا من الفاشّية"
ّ
 عددا هائال من . ذلك ( 117، ص2004)إدوارد سعيد،  عليه اليوم إال

ّ
أن

تات، مطاردين منبوذين من دول عظّم  
ّ
ي الش

 
 هؤالء كانوا يعيشون ف

ّ
ين هم من أصل يهودي، وأن ري القرن العشر

ّ
مفك

فكير والكتابة. 
ّ
سوا حرّية الت

ّ
بعدوا عن موطنهم ولجأوا إىل أقاليم هامشّية، أين تنف

ُ
ة. ومخرون هم من دول مستعَمرة، أ  كثير

ي يعي
ذين من المحاذير الت 

ّ
ام عن هؤالء ال

ّ
شها المهاجرون والمرتحلون الموصولون بقضايا بلدانهم، االنفصال الت

، ما  ي
ي وحت ّ العاطق 

 
ي تربطهم بجوارهم االجتماعي والثقاف

ون دفعة واحدة عن العالقات القوّية الت 
ّ
احتضنوهم. فقد يتخل

ي مأساتهم ا
 
ها متوّرطة ف

ّ
ون بظل

ّ
ي يستظل

 الحكومة الت 
ّ
. لقد كان إدوارد سعيد إن يشعروا أن ي دفعت بهم إىل حياة المنق 

لت 
فس.  

ّ
فاع عن الن

ّ
ي تدعم اإلرهاب اليهودي وتمّوله بال حدود، بدعوى أحقّية الد

عىل سبيل المثال، ُيدين حكومة أمريكا الت 
عنة التهويد وحمايته عىل  ّ يعمل عىل شر ي نصبها اليهود لتتحول إىل دركي

حساب قضّية كما كان يدين حكومة بلده الت 
 منذ مؤتمر أوسلو. 

ْ
رت

ّ
ي تبخ

 التحرير، الت 
 من أخذها بعير  االعتبار، فخطاب الرحلة ليس 

ّ
تلك هي أهم أنماط الرّحالة كما يحللها تودوروف. وهي تصنيفات ال بد

حال، وموقفه من البلد المضيف ومن ب ما يتكّيف بحسب هوّية المرتحل ودوافعه للهجرة والي 
ّ
 لده األّم.                          خطابا نمطّيا، وإن
 خطاب الرحلة: 

ي باجو: "الرحلة  ة، تنهض شاهدا عىل لحظة تاريخية معينة، وعىل ثقافة بلد ما؛ يقول هي  الّرحلة تجربة إنسانية متمير 
ي يدرسها المقارن، هي انتقال مسجل ثانية؛ وتعاد كتابته؛ وينتج عن تبادل بير  فضاء غريب، واختبار 

لكتابة، وشكل و الت 
ي 
 
ي باجو، . "مضمون ثقاف ( ليس المكان كائنا أخرس، وال هو بمنطقة صامنة، بل هو حّماٌل لتاريــــخ 45، ص1997)هي 

ء من أشيائه، وكل لحظة من لحظاته تروي شديات معّبأة  ي
شعب ولتجارب إنسانّية ذات خصوبة عالية. كّل كائن، وكل سر

ي هذا الفضاء فذلك يدفع به إىل أخذ مسافة ومشحونة بأنفاس قاطنيه ومقاصدهم وكلم
 
ي ف اتهم. وعندما ينخرط األجنتر

 
ٌ
، ومهّيج من هذا المكان الغريب، إىل حير  فهم اختالفه، وتأويله، وتحديد الموقف منه. فكّل مختلٌف مستفزٌّ للوعي

ُل المغامرة من أجل إثبات األفضلّية وتعزيز الشع
ّ
ه يفض

ّ
جسّية للحنير  إىل بلد األلفة. غير أن

ات الي ّ
ّ
ور باالنتماء احتفاء بالذ

 المتعالية. 
 ُيَعيرِّ عن فرديته، واستقالل "أناه" عن العالم اآلخر، المختلف والموسوم بالغرابة الناتجة عن كونه فضاء 

ْ
إن الرّحالة إذ

ي به الكتشافه، والسيطرة عليه معرفيا، وشده، من 
أجل تحويل مجهوال، مرغوبا فيه، يقتحم هذا الفضاء، ويلتق 

، وهي انتقال  ي
 
ي باجو، هي انتقال ضمن فضاء جغراف انطباعاته إىل شهادة تاريخية عن بلد ما.  والرحلة كما يسجل هي 
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 حركة بريئة مفرغة من الداللة. فالرحالة الذي تتعلق همته باالنتقال إىل 
ْ
ي ما. إنها ليست

 
أيضا ضمن نظام اجتماعي وثقاف

ي الخر 
 
ي إنما يرغُب ف وج من وحدته الثقافّية واالجتماعية والتواصل مع مخره المجاور له أو البعيد عنه، من أجل بلد أجنتر

معرفته واكتشاف عالمه المجهول وربما من أجل احتوائه والسيطرة عليه معرفّيا. قد يكون التواصل مع اآلخر من أجل 
ي وأنسنة قيم

 
ي وتطوير نظامها الثقاف

 
ات وإغناء رصيدها المعرف

ّ
 كل تجربة ذاتّية تجاوز الذ

ّ
ها األخالقّية. ولقد ثبت "أن

ي التجربة -بما فيها الرحلة–داخلية 
 
 من خالل مخر. ويكمن الجوهري ف

ُ
 عىل الحاشية والحدود المتاخمة، تحدث

ُ
، تحدث

ي أن تكون لآلخر، وبالنسبة
 تتواصل، أن تكون يعت 

ْ
ي أن

ات واآلخر....أن توجد يعت 
ّ
 بير  الذ

ّ
ي هذا االصطدام الحاد

 
له ومن  ف

 للوجود من (179، ص1996)تزفيتان تودوروف،  خالله"
ٌ
ي المكان هو تثبيت للزمان، وإفراغ

 
. إن حالة ثبوت الروح ف

ر الناجم "عن فعل التطلع إىل عوالم أخرى هي أشكال كتومة نسبيا طوال حقبة الحداثة، ومن ذلك 
ّ
محتواه. وحالة التوت

 بنيامير  عىل سبيل المثال 
ي ضد إيقاع ما سّماه والي  ي عمقه عن سلوك احتجاخر

 
وع إىل التسكع الذي يعير ف  

ال الحرص، الي 
ه" ء غير ي

ٌب نحو اإلنتاج وال سر ي مصوَّ
 تنويىعي (30، ص2010)ميشال مافيوزي،  حياي 

ٌ
. تغدو الرحلة من هذا المنظور إيقاع

 
ّ
 الال

ُ
من المعتاد والمألوف، بحثا عن  حدث. إنها سلوك لإلفالت من أحادية المكان وتخلصيبدد رتابة الزمن ويستبعد

دها العوامل االقتصادية، أو اآللية الوظيفّية فحسب، 
ّ
ي األسفار والرحالت ال تحد

 
ة والتنوع والمجهول. إن الرغبة ف

ّ
الجد

 أصحابها عىل تغيير 
ّ
ي االنطالق. يتعلق األمر باندفاعة هجراوّية تحث

 
 الباعث عليها أساسا هي الرغبة الجامحة ف

ّ
بل إن
ات األم

ّ
ي ذلك إغناء للذ

 
ي مضاعفة األوجه المتعددة للشخصّية اإلنسانّية عىل األرض، وف

 
كاء أمال ف كنة والعوائد والشر

ّية الدغمائية ذات البعد الواحد " )ميشال وتصويٌب للوعي وإثراء للثقافة المحلّية، وتصعيد للحوارية وتبديد للغير
 الرحلة من هذا المنظو 46، ص2010مافيوزي، 

ّ
كة. (. إن ي للوحدة والعزلة، وتجميٌع للبشر عىل صعيد الحياة المشي 

 ر نق 
ي نقيض. وبذلك توفر الرحلة حقال 

 
، وعىل طرف ، ونظامير  إيديولوجيير  ، مختلفتير  الرحلة هي لقاء بير  منظومتير  ثقافيتير 

 .للرصاع واالحتدام والمغالبة؛ كما يمكن أن توفر مجاال للمثاقفة والتفاعل والتواصل
ي السفر تمّرن مستمر عىل مالحظة األشياء يستمد "

 
ي وضوحا رائعا من اإلقبال عىل العالم...فللروح ف اإلدراك البشر

ا، من العرض المستمر عىل الروح  المجهولة و الجديدة، و ال أعرف إطالقا مدرسة أفضل لتشكيل الحياد، كما قلت كثير
 وجعل الروح تتذوق مثل هذا التنوع من أشكال طبيعتنا"لعدد من تنوع الحيوات األخرى، االبتداعات و الممارسات، 

فيتان تودوروف،  حال من هذه الناحية عبورا إىل اآلخر، وتواصال معه، وتحاورا خصبا (55، ص1999)تير  . يغدو الي 

له، وتجاوزه، ليس إىل التماثل ولكن إىل التنوع واالغتناء. وصوال إىل نس
ُّ
بّية القيم ومجديا، من أجل إدراك االختالف وتمث

د األلسن والثقافاتوالمفاهيم واألعراف
ّ
ي تصله باآلخر.  .، وتعد

فالكائن، وفق باختير  "غير متصور خارج الروابط الت 
 . ي
. فليس إال عير اآلخرين أستطيُع أن أعي ذاي  ّ الغير ي تشكيل كلية بدون عنارص عير مقوماتية يحيلها إىلي

فكذات ال يسعت 
ي  
ي ويشّيدونت 

ي إال من (41، ص2012)فانسون جوف،  كوحدة"فهم من يوحدونت  . وال يتوفر هذا المعىط االنطولوخر

ات، باعتبار 
ّ
ي األماكن النائية. فاالختالف "وليس التشابه هو ما يسمح باكتشاف الذ

 
خالل الرحلة واالختالط باألغراب ف

ضة من لدن  تيبات المفي   الشخصيات األكير أهمّية هي الشخصّيات المخالفة للي 
ّ
، 1995)عبد هللا العروي،  القارئ"أن
. (26ص ي ي مختلف وأجنتر

 
ي فضاء ثقاف

 
 ، باعتبار الرحلة قراءة ف

ي وانطالقا من الغرب المتسّيد بفعل النهضة العلمّية المدهشة       ق العرير
بيد أن تجارب الرحلة الكثيفة باتجاه الشر

ه  ي بأساطير ق العرير
أفرزت وعيا باالختالف الذي ال يقبل التفاوض. إن الرحالة الغربيير  المتأخرين، الذين عايشوا الشر

 
ّ
هؤالء الرحالة أثبتوا من خالل تدوينهم لرحالتهم أن التنازل عن مركزّية الرجل  وأحالمه الطفولّية وبعذاباته ومالمه، إن

 أمرا مستساغا. 
ْ
 األبيض ليست

، ي وقيّمي ي وإيديولوخر
 
ع  فالرحالة إذ يقتحم مجاال أجنبيا لن يفعل ذلك انطالقا من فراغ ثقاف

ّ
إنه مكتمل الشخصّية ويتمت

ذات، وتجذير التفّرد والفردية، وتثبيت التمركز حول الذات، ليكتشف يحاول تعميق الوعي بال غير أنه برؤية للعالم،
ير نرجسيته،  مخرية اآلخر ويسحقها تكريسا ألحادّية الصوت وهيمنة األنا الرافضة للحوارّية؛ وهو تماما يحاول تير

ي والحضاري
عة ترافق جّل الرحالة بغض النظر عن انتمائهم التاريح  . لقد كان ابن بطوطة وأفضلية انتمائه. إن هذه الي  

ي عصور النهضة حيجوب عالم اإلفرنج انطالقا من مركزية إسالمية طاف
 
ي بدا عليها الرحالة الغربيون ف

ة، بنفس الدرجة الت 
 .وما تالها، وإىل يومنا هذا

ي أدبياتهم بعيون غربية، من أجل التعرف عىل العوالم الجديدة، والسيطرة عليها 
 
قيير  ف معرفيا لقد صوروا حياة الشر

ير الهيمنة االستعمارية الالحقة ي  .وجماليا. ومن ثّم تير وبولوخر ق واالنير  الرّحالة مصطفٌّ إىل جانب المستشر
ّ
ندك اليوم أن

ات. لم يكن غائبا عن مخيلة فلوبير 
ّ
وع األنوار الذي تدافع عنه بعض الفلسفات الغربّية المتمركزة حول الذ لدعم مشر

ق"  ق. لقد كانا عندما كتب "رحلة إىل الشر اطورّية، ولم يكن غائبا عن ذهن شاتوبريان لما زار اليابان، والشر أنه يمثل االمير
ابرة ملزمون باالنضمام إىل معسكر الحضارة  يره أخالقّيا. فالير هما ثّمة من أجل تسويــــغ احتالل العالم، وتير

ّ
واعيير  أن

 للحضارة اإلنسانّية. 
ٌ
 الغربّية، وخروجهم عن الطاعة إفساد
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 ما يمير  عالمنا المعارص إيديولوجيا وعسكريا، هو هذا الرصاع الشامل والقائم منذ عرص النهضة وإىل اآلن بير  إ 
ن أكير

 فيها، هو أكير حقيقة تخيم عىل عرصنا الذي نعيشه ونتفاعل 
ي يتخق ّ

ق والغرب. إن ذلك الرصاع، وبكل األشكال الت  الشر
ل إىل جزء من الحياة اليومية والهاجس اليومي معه. لقد أصبح هذا الرصاع من الشمول والتغ َحوَّ

َ
لغل، بحيث إنه ت

ق وأقاموا فيه، مع حضارة  قون الذين جابوا الشر . وانطالقا من هذا المنظور، سيتعامل المستشر االعتيادي لكل البشر
ق، واقتحم رت أقّل عدائية مما هي عليه فعال. لقد صّور لير  الشر ه، من أجل تشذيبه، مختلفة عن حضارتهم، وإن ُصوِّ

 ، ي معظم الحاالت مسيئا لالحتشام الجنسي
 
ق ف وإعادة هيكلته، وتفريغه مما يخدش الحساسية األوروبية. فبدا الشر

ا، وشبقّيا وهمجّيا. 
ّ
دا للطهرية، صادما للحياء. وإن ذلك  منحط

ّ
با بالجنسية، مهد

َّ
ق ُمخض ي الشر

 
ء ف ي

ر كل سر لقد ُصوِّ
اق لير  وبايرن اق فيكتور هوغو وفلوبير ونارفال وشاتوبريان بالنسبة  يصدق عىل استشر ، كما يصدق عىل استشر يير  االنجلير 

قون يستند إىل مرامي سياسية غير خافية
. وكان هذا المسىع الذي سلكه المستشر  .للرحالة الفرنسيير 

ق. تلك المهابة ا ي والفرنسي قد سعت إىل نزع المهابة عن الشر
يطاي  اق الير ي كانت تكتنفه قبل وبعد إن مؤسسة االستشر

لت 
ق  ق باعتباره مكانا للغرابة واإلدهاش، واإلمتاع والفولكلور. وبدا رجل الشر الحروب الصليبية. من أجل ذلك صّوروا الشر
بدويا وخرافيا، متخلفا عن زمن الحداثة والعقالنية، بالشكل الذي يتصوره رجل الغرب الحديث. يقول مؤلف 

اق والمعرفة "فإن  ي القرن التاسع عشر لم يكونوا يبحثون عن حقيقة علمية، بقدر ما كانوا "االستشر
 
الحجاج الفرنسيير  ف

يبحثون عن حقيقة غريبة مدهشة. لكنها رغم ذلك ذات جاذبية خاصة. ويصدق هذا بالخصوص عىل الحجاج 
، بدءا بشاتوبريان، الذي ه وا وجد نالمتأدبير  ق مكانا يتعاطف مع أساطير ي الشر

 
متطلباتهم الفردية و  ، وهوسهممف

 185، ص 2001)إدوارد سعيد،  ."الخاصة
ّ
ّ إال ي

نوير، ما من أديب فرنسي أو بريطاي 
ّ
، وطيلة حقبة الت ي القرن التاسع عشر

 
( ف

ق، وبالتجارب الجنسّية المتاحة.   ويحلم بزيارة الشر
ق، حوّ  لير  بتجارب كتبية عن الشر ق محمَّ  لقد رحل هؤالء إىل الشر
ُ
ق إىل تخيالتهم وها إىل تجارب فعلل ية.. فأخضعوا الشر

ي عىل أنه مكان خصب للتجارب الجنسية، وخزان ال ينضب للطبيعة الملهبة  وأهوائهم وصوروه للرأي العام األوروير
ق سنة  ق ظل طويال 1833للمشاعر. وحير  بدأ المارتير  رحلته إىل الشر ، فعل ذلك بوصفه شيئا قد حلم به دوما. فالشر

، أرض النبوة موطن خياله. والعرب  قوم بدائيون، وشعر الكتاب المقدس منحوت عىل أرض لبنان وفلسطير 
قيون كساىل. وحياتهم السياسية نزوية، ال عقالنية، ال مستقبل لها. يقول المارتير  "هذه األرض  والمعجزات. والشر

ء يزدهر هنا. وكل رجل ساذج، أو متعصب، يمكن أن يصبح بدو  ي
)إدوارد سعيد،  ره نبيا"العربية أرض المعجزات. كل سر

، وافد من أرض الحداثة، والشاعرية، والجمال. وال ( 192، ص2001 ي مسيحي ي ال يمكنه أن يكون سوى غرير .  بيد أن النتر

ية دونية، غير قادرة عىل النهوض بعبء الحياة  .يمكن بأي حال أن يكون عربيا، أو مسلما؛ فهؤالء يشكلون تركيبة بشر
هم برابرة وغير قاد

ّ
 من هدايتهم أو تأديبهم وترويض مخرّيتهم. إن

ّ
 رين عىل تمثيل الحضارة اإلنسانّية، وال بد

تهدف الرحلة إىل تعديل المشاعر القومية المحتدمة، وتلطيف التمركز عىل الذات وتحقيق االنفتاح عىل العوالم      
ي كله إنسانا واحدا. فليكن؛ األخرى. ف"الجميع مهووسون اآلن بفكرة الوصول إىل وحدة الشعوب، وجعل النو 

ع اإلنساي 
، 1999)تزفيتان تودوروف، ".؟ولكن ألن يؤدي اكتساب ملكات عامة إىل زوال مجموعة كاملة من المشاعر الخاصة

قد يكون ذلك ممكنا، وقد، نميل إىل أن الرحلة والسياحة من أكير العوامل تحقيقا لنسبية القيم الحضارية.  (318ص
ي 
ي أماكن متباعدة هو الحّل األفضل لتجاوز التمركز حول الذات، فاالختالط بير  بت 

 
البشر من مجتمعات مختلفة، وف

  . ي واالنطواء عىل النفس، واالنغالق عىل الخارج. ومن هذا المنطلق، فإن شاتوبريان قد قام برحلتير  باتجاه العالم الخارخر
 عامي 1827ون" عام إىل أمريكا. وكتب عن ذلك رواية "الناتشي 1791كانت األوىل عام 

. أما الرحلة الثانية فقد تمت بير 

تحت عنوان "بيان 1811إىل اليونان وفلسطير  ومرص. وقد نشر شاتوبريان الرواية المتعلقة بهذه الرحلة عام1807و 1806
ية مخرحلة من باريس إىل القدس". ويجري شاتوبريان مقارنة بير  الرّ  تلفة، حلتير  ليكتشف أعمق الفروق بير  أجناس بشر

 .تفصل بينها قرون من الحضارة والتاريــــخ
ي أمريكا هي كائنات  

 
ق، فهو الثقافة. إن الكائنات الموجودة ف ي بداءتها؛ أما الشر

 
ي أمريكا هو مشهد الطبيعة، ف

 
المشهد ف

ي مقاب
 
ي صميمه؛ ف

 
ي ف

ي الجهة األخرى، يضعنا شاتوبريان أمام عالم إنساي 
 
ي حالة الطبيعة. ولكن ف

 
ل عالم متوحشة تعيش ف

ي الغابة"
 
ي ف

 بدون تاريــــخ، يعيش فيه بشر "ليست لديهم كتابة وال يزرعون األرض، وألن مثارهم شعان ما تختق 
ي هي أساس  (319، ص1999)تودوروف، 

ومع ذلك فهم طيبون مع جهلهم لآلخرين. وهم ال يدينون بالملكية الخاصة الت 
ي 
 
. ولذلك نجدهم يعيشون ضمن تساو ف وط المادية للحياة، وضمن الحرية المطلقة. لقد سمح النظام االجتماعي الشر

. يقول  مريكا اكتشاف أ ين؛ أي بير  الهنود والفرنسيير  لشاتوبريان إجراء مقارنة بير  حياة المتوحشير  وحياة المتحرص 
ي كل مكان راحة القلب وحرية اإلنسان". 

 
ا؛ ف ا، وال غنيا وال فقير ا وال صغير ، 1999ف، )تودورو شاتوبريان "لن تجد كبير

يعيش المتوحشون عىل صلة حميمة مع الطبيعة. ويصف الشاعر نماذج كاملة عن وصوفات إغرابية جديرة بأن  (319ص
ي األنسام يهزُّ شعرها األزرق، المطيب بعطر الصنوبر. وكنا 

د الحنير  إليها لدى القارئ. "كان الليل خالبا؛ وكان جت 
ّ
تول

ي كا
)تودوروف،  نت تبعثها التماسيح المستلقية تحت شجر التمر الهندي النهري... "نستنشق رائحة العنير الخفيفة، الت 
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.هذه اللوحة الرومنسية الطافحة بالجمال الرومنسي البكر هي األسلوب الذي تألقت به حياة (323، ص1999

 وراء هذا المديح للحياة المتوحشة، والعذراء، انتقاد للحياة الم
. ويتخق ّ ي المجتمعات المتوحشير  األمريكيير 

 
ة ف تحرص 

 إىل فرنسا، "رأيت اإلنسان المرهق 
َ
ِتيد

ْ
. يقول مداريو الهونتان، المتوحش الذي اق الغربية، بدافع من فكر رومنسي

ات الطبيعة" ات المجتمع، بعد أن فقد مير  ، 1999)تودوروف،  بالبؤس، وسط أشة جائعة، غير متمتع إطالقا بمير 
ي الحداثة والتقنية، . ذلك هو عينه اللوم الذي وج(323ص

 
ْبُل للمجتمع المعارص، الذي بقدر إيغاله ف

َ
هه مونتسكيو من ق

 ، ي الرومنسي ِل. لقد كان ذلك هو أساس الفكر الغرير
ْ
ف
ُ
بقدر فقدانه لعذريته وإلنسانيته، ولصفاء عالقته بالطبيعة الغ

ي دمرت قيم اإلنسان  لشاتوبريان، والذين من قبله، ومن بعده. تهدف الرومنسية إىل انتقاد الحضارة
الغربية الحديثة، والت 

 .باعتباره إنسانا، بفعل الثورة الصناعية والتكنولوجية
لقد أضحت الطبيعة موطن الفضيلة، والمجتمع موطن الرذيلة. إن كتاب "الناتشيون" الذي شد فيه الشاعر شاتوبريان 

، من خالل إحالل التعارض بير  ممثل متطرف عن كل رحلته إىل أمريكا، يهدف إىل شد التعارض بير  الطبيعة والثقافة
واحدة منهما. تمثل قبيلة الناتشيير  حالة الطبيعة؛ بينما يمثل بالط لويس الرابع عشر المجتمع. وخالصة الرحلة، أن 

ين" ، واآلخر عند المتحرص  )تودوروف،  الخير والشر "ال يتوزعان بشكل شديد الدقة. فيكون أحدهما عند المتوحشير 
. إن عرص لويس الرابع عشر جدير باالنتقاد، كما أنه جدير بالثناء. وإن مجتمع الناتشيير  هو أيضا قمير  (324، ص 1999

ي نفس الوقت. لقد أفض  هذا الجدل إىل شكل من أشكال التفكير الموضوعي بخصوص 
 
بأن ُيطرى وأن ُينتقد ف

 هذا إال 
ّ
ي المجتمعات، وإىل نسبية القيم اإلنسانية. ولم يتأت

ي حديث. تلك الرحلة الت 
من خالل الرحلة كأسلوب مقاري 

. يقول تودوروف "الفرنسيون ليسوا أفضل  اف بالقدر نفسه من الكرامة لكل الكائنات اإلنسانية دون تميير  تعلمنا االعي 
؛ والعكس غير صحيح. يخىطئ تماما مؤيد اإلغرابية، الذي يعتقد أنه باإلمكان تفضيل األجانب ع ىل السكان من الناتشيير 

 القومي الذي يعتقد بعكس ذلك
، بمقدار ما يخىطئ ي هذه المقولة إىل أن  (.325، ص1999)تودوروف، ."األصليير 

تفض 
ي ال يكون بيننا وبير  اآلخرين، وإنما بير  الفضيلة والرذيلة. وبما أن األخالق هي مقوالت وتصنيفات 

التعارض الحقيق 
ر من شأن فلسفية نسبية، وأنها ال تتمتع بنفس التعي

ِّ
َحق

ُ
ي تتمتع بها النظريات العلمية، فإنه ال يصح أن ن

ير  والدقة الت 
ي إىل أمريكا، أن مدن 

اطور اإلسباي  ي ال تؤمن بما نعتقد أنه الحقيقة. يحدثنا "كورتيس"، مبعوث االمير
الشعوب الت 

ْجدون األغن
َ
ا من الفقراء َيْست  مدن اإلسبان، وأن كثير

ة، تحرص ُّ ي الشوارع والبيوت واألسواق، المكسيكيير  متحرص 
 
ياء ف

ي يوجد فيها قوم راشدون وكرماء. لقد بدا وكأن كورتيس يمجد مآثر 
ي البلدان األخرى الت 

 
ي إسبانيا، وف

 
مثلما يفعل الفقراء ف

ي غرناطة وإشبيلية. 
 
 من ذلك فهو يقارب بير  مآثر المكسيكيير  العمرانية ومثيالتها ف

 البلد الذي يشد رحلته فيه. وأكير
ي فهم المجهول بمساعدة المعلوم؛ إال 

 
يقول مؤلف "فتح أمريكا"، "ومن الواضح أن هذه المقارنات تشهد عىل الرغبة ف

. (138، ص1992)تودوروف،  أنها تتضمن أيضا توزيعا منهجيا للقيم؛.... فعادات اآلزتيك أكير رهافة من عادات اإلسبان"

ف العالقات بير  األمم وتجعلها أقّل عدائية. وبالنظر إىل  إن الرحلة باعتبارها أداة تواصل بير  الشعوب،
ِّ
من شأنها أن تلط

 هذا الرأي
ُ
 وقد يضعُف. .تجارب رحالت، لغربيير  مخرين قد يتعّزز

، مغرٌم بزيارة األماكن النائية، واإلقامة فيها، والكتابة عنها. هذا  اءى لنا رحالة فرنسي شهير ، يي  ي نهاية القرن التاسع عشر
 
ف

مالرحا ، الذي كتب روايات "ازياديه"،و"راراهو" و"مادام كريزانتير  ي
، بيار لوي   ."لة هو ضابط البحرية الفرنسي

، ويتماه مع أنماط  قيير  ي حياة الشر
 
ي ف

ي تركيا، هي رواية "ازياديه". ينخرط بيار لوي 
 
ي ف

ي تروي مغامرات لوي 
الرواية الت 

كية، وهو بذلك يخالف ال رحالة شاتوبيان، الذي ينظر إىل ثقافة اآلخر بتعاٍل واحتقاٍر، معيشتهم، ويتعلم لغتهم الي 
ي الذي 

ي تمركزه عىل إثنّيته، بخالف لوي 
ه ال يخق 

ّ
ق. إن ي الشر

 
ي عن لغته وعاداته وتقاليده أثناء إقامته ف

ّ
ويرفض التخىل

 
سوية بير  الغرب والشرّ

ّ
ي تجارب اآلخرين من أجل إدراك أعمق لثقافتهم، ليس من أجل الت

 
 ينغمس ف

ّ
ما إيمانا منه أن

ّ
ق، إن

 . ماهي
ّ
 الت

ّ
اب منه إىل حد ي قلب الممارسة الخطابّية لدى نرفال االعتقاد  األسلوب األمثل لفهم اآلخر، هو االقي 

 
"يقُع ف

ات بالحديث عن 
ّ
ي تفّوُض الذ

جربة الواسعة الت 
ّ
 باالنغماس فيه، وعير الت

ّ
ق إال

ّ
 الفهم التاّم لآلخر ال يتحق

ّ
الوضىعي بأن

" )عىلي بهداد، اإلنسا ي
 
ف . 59، ص2013ن الشر  االختالط باألغراب يحّولهم إىل مألوفير 

ّ
 (. إن

ق وأنسامه  وي من خالل معايشتها، عطور الشر ي بمحظية تشاطره تجاربه. فير
ي تركيا، حت  يلتق 

 
ي ف

ما إن يستقّر بيار لوي 
ي أجواء سحرية إغرابية، جذابة، توخي بافتتانه بما يعايش ويعاين. 

 
قية،  ورخاوته، ف لقد أعىط لهذه التجارب نكهتها الشر

ق مهلوس" ، قد تعلقت همته بحياة (346، ص1999)تودوروف،  وطعمها المدهش، حت  غدت "تركيبة خرافية لمستشر
. وهو  ي حياة البشر

 
، وتنكره لدور الدين ف ي ذلك البلد المسلم إىل درجة الذوبان فيه، رغم تمسكه بعلمانيته وبإلحاده الغرير

ود للموت بكل أشكال الحياةلذلك يغي    .ف من متع الحياة الدنيا قدر المستطاع، وكأنه يي  
ي زارها وأقام فيها، وكتب عنها، يكتسيه بعض الغموض. إنه يستغل سحر هذه البلدان 

ي من البلدان الت 
إن موقف لوي 

الخير والعدالة االجتماعية. إنه النتقاد مدنية الغرب والدمار الذي ألحقته حركة التصنيع والتكنولوجيا بقيم الجمال و 
يقاسم أهل البلد الذي يقيم فيه أحالمهم وأفراحهم وهوسهم، ومجونهم؛ ويتحرر من مواضعات الحياة الغربية، ومن 
ي بحركة التماهي مع اآلخرين إىل حدودها 

ي رواية "ازياديه"، يدفع لوي 
 
ي تقتضيها ثقافة بلده. ف

الفروض االجتماعية الت 
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ي انجلي   القصوى. وسيكتب
 
ي اآلن ا ذات يوٍم، وهو ف

: "يبدو ىلي أحيانا، أن لباسي هو لباسكم، وأنت  ، لصديق تركي
ي بلده.  (347، ص1999)تودوروف، متنكٌر". 

 
ي يفتقدها ف

كية، ويجد فيها السعادة الت  ي اسطنبول، يتبت  نمط الحياة الي 
 
وف

، ونسيان الذات، سوف تزول كما تزول  ي نهاية رحلته إىل اليابان. ولكن هذه الحالة من التماهي
 
الغشاوة عن العينير  ف

ي للتواصل بير  العروق متماهية مع 
ٌر ما دام أنه ال يمكن تجاوز الفروق بير  العروق. إن رؤية لوي 

ِّ
ي متعذ

فالتماهي الحقيق 
ي تفصلنا عن الحيوانات. وليس هناك

إذا من  نظرة معارصه جوستاف لوبون. "هناك بير  عرق ومخر مسافة تعادل تلك الت 
ي ي عميقا، ويصعُب 348/349، ص1999)تودوروف، ".وحدة للجنس البشر ي الالوعي الغرير

 
سب ف  ازدراء اآلخر مي 

ّ
( إن

 استئصاله. 
يرا جاهزا،  ي يجدها للتواصل مع اآلخر، والتخلص من مركزيته الغربية، بل إنه يجد لها تير

ي عىل الصعوبة الت 
ال يأسف لوي 

اقية،  ق مكانا للمتعة توفره المؤسسة االستشر
ي الغرب. ويبق  الشرّ

 
مستفيدة من تطور العلوم اإلنسانية والمناهج العلمية ف

. و  ّ مادّية الغرب وخواءه الّروخي ي   األسطورة والفولكلور، فيه ينس الزائر الغرير
، عملت طيلة قرون عىل تجريد  وبولوجيير 

اق وأبحاث االنير ، وأرشيف االستشر  شديات الرحالة الغربيير 
ّ
ق من  إن الشر

 إلثارة الدعابة والتسلية. 
ّ
 إال

ُ
، كاريكاتوري، ال يصلح ي

 
مهابته، ومن عنارص قوته العلمّية واألخالقّية، حولته إىل كائٍن خراف

ق الحداثة بكارتها، ولم تفسد عذرّيتها.  ي لم تخي 
، والصور البديعة الت  ي ي مشبٌع بالغريب والمدهش والعجائتر

 
ف  عالمه الشر

 
 الخاتمة

الرحلة تعبير عن توق اإلنسان إىل التواصل مع مخريه، مهما تعددت محفزاتها وتنوعت أساليبها. وهي أبلغ طريقة لتنويــــع 
ات وتجريدها من 

ّ
أفق اإلنسان وتعميق مداركه للحياة. إنها تعير عن رغبة محمومة لمعرفة اآلخرين من أجل فهم الذ

بية الذات عىل نسبية القيم وقبول مركزّيتها، من أجل عالم متعدد القيم والفلسفا ت والتجارب. وهي أفضل طريقة لي 
ي المواقع الوسىط، وعىل التخوم والحدود المتجاورة. إن 

 
ي ف انبثاق عن ثقافة الرحلة مبدأ االختالف والتعايش مع األجنتر

 أرضنا مثل سمائنا، 
ْ
بال حوجز جمركية وال عوالم دون حدود إسمنتّية، وال جدران عازلة وال غرف معزولة. لقد غدت

ي عودتك لست ما كنت عليه. 
 
 حدود جغرفية، وال قومّيات طاردة. ارحىلي أيتها الروح بعيدا أو قريبا، فأنت ف

قّية، من أجل التأكيد عىل دونّية   الرحالة الغربيير  تجاوزوا البعد الرومنسي للرحلة، ليتّشبوا إىل عمق الحياة الشر
ّ
غير أن

، بوصفهم بدائ قيير  ا من الحضور إىل الشر
ّ
ي حاجة إىل تأهيل وترويض. من أجل ذلك ال يجد الغربيون بد

 
يير  وبرابرة ف

ق لهداية العرب إىل الحضارة اإلنسانّية. لقد كانت الّرحلة بالنسبة للغربيير  تأكيدا لتفوقهم عىل اآلخرين، ودعوة  الشر
بّية لتعضيد الحركة االستعمارية. وال يزال الغرب إىل للهيمنة عليهم واستعبادهم. لقد انحاز الرحالة إىل الحكومات الغر 

ق المتخلف ال تزال تؤسس مخرّية الغرب، وتحكم عالقته بنا.   صوة الشر
ّ
ق. إن  اليوم يسىع لتأبيد هيمنته عىل الشر
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