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Abstract  
Globalization appeared as a global phenomenon in the second half of the twentieth 
century, then its influence expanded with the information revolution in the subsequent 
years, and it has come to affect all intellectual, cultural, and knowledge fields in all 
around the world including the Algerian and the Iranian novel, which represent the 
identity of these societies and express their cultural characteristics. The novels 
“Mamlakat al- Farasha” (The Butterfly’s Kingdom) by Wassini Al-Araj and “Eshgh va 
chizhaye digar” (The Love and other things) by Mustafa Mastour are among the 
narrative works published in the second decade of the 3rd millennium, the period in 
which the effects of globalization are most evident because globalization has created new 
cultural concepts and patterns that do not correspond to the characteristics of local and 
Islamic communities. This paper based on the transformational globalization theory with 
a comparative descriptive-analytical approach deals with the impacts of globalization on 
the cultural particularism of the above-mentioned novels. The results indicate that 
globalization has affected the cultural particularism of both novels and its traces are 
widely manifested in their language and lifestyle, such that language hybridization 
appeared as a predominant effect of globalization on language used in these novels with 
the difference, Araj was more interested in using the French language, while Mastoor 
was limited to English. In addition, phenomena such as consumer culture, use of global 
technologies and social networks, hedonism, obscenity and materialism are manifested 
as the most important effects of globalization on the lifestyles in these two novels, with 
this difference that use of global technologies mainly Facebook appeared only in 
“Mamlakat al Farasha” and on the other hand the issue of materialism was reflected only 
in “Eshgh va chizhaye digar”. 
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  اإليرانية واجلزائرية للرواية الثقافية اخلصوصية يف العوملة أثر

 أمنوذجا"الفراشة  مملكة"و "عشق و چیزهای دیگر"روايتا 

 2، خلیل برویين2، فرامرز مريزایی2كربى روشنفكر،1زهرا صادقی

 طالبة دكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا جبامعة تربية مدرس، طهران .1
 ستاذ يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة تربية مدرس، طهرانأ .2

(26/04/2022. تأريخ القبول: 15/09/2021)تأريخ االستالم:   

 امللخص

 الثورة عقب تأثريها رقعة اتسعت مث ،العشرين القرن من الثاين املنتصف يف كونيةً ظاهرةً باعتبارها العوملة ظهرت

 العامل أرجاء يف واملعرفية والثقافية الفكرية اجملاالت مجيع متسُّ أصبحتمما  الالحقة سنواتال يف املعلوماتية

 عن تعربانو واجلزائري اإليراين اجملتمعني هوية متثالن اللتني اإليرانية واجلزائريةالروايتني  ومن ضمنها،

الفراشة" لـ  و"مملكة  مستور صفف مل(أخرى وأشياء احلب)" چزیهای دیگرو  عشق"روايتا  .الثقافية خصوصيتهما

 أكثر العوملة آثار فيها بدت اليت الفترة ،الثالثة األلفية من الثاين العقد يف نشرت يتال األعمال منواسيين األعرج 

 هذا يف ضنتعرّ .واإلسالمية احمللية لكياناتا ةخصوصي مع توافق ال جديدةً ثقافيةً اأمناطً أفرزت ألهنا وضوحًا

 نظرية ضوء يف وذلك الفراشة و"مملكة چزیهای دیگرو  عشق رواييتل الثقافية اخلصوصية يف العوملة ثارآل املقال

 يفبشكل كبري  أثرت قد العوملة أن عل  النتائج تدل .املقارن والتحليلي الوصفي املنهج أساس وعل  التحولية العوملة

 اللغوي التهجنيظهر  حيث احلياةومنط  اللغة يف مظاهرها تبلورت واليت الروايتني كلتال الثقافية اخلصوصية

 استخدام عل  احرصً األكثر كان" األعرج" أن إال الروايتني هاتني يف للغةا عل  العوملة تأثري عن ةغالب كنتيجة

يف  ياةاحلط ثار العوملة عل  خصوصية منأما آ .فحسب اإلجنليزية توظيف عل  مستور اقتصر بينما الفرنسية

 امللذّات عل  واإلقبال العوملة تقنيات مع التعاملوالغربية  الثقافة استهالك يف بشكل أساسي ثلتمتفقد  ،لروايتنيا

 آخر جانب وعل " الفراشة مملكة يف "الفيسبوك برز منصة تقنيات العوملة خاصة مع املالتع أن غري تعةاملو والترفيه

 .الفراشة مملكةيف  ظهرت أن دون "چیزهای دیگرو عشق " رواية يف املادية الزنعة ظهرت

 الداللية الكلمات

  الفراشة. مملكة، چزیهای دیگرو  عشق ،اإليرانية واجلزائرية ايةالرو ،الثقافية اخلصوصية العوملة،
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 املقدمة

 قدو والقضايا ظواهرال من العديد صاحبهاي جوهرية وتفورات حتوالت املنصرم القرن شهد

 السياسية مستوياهتا يف عاملية ظاهرةك برزت حيث وأخفرها أمهها من العوملة كانت

 بدأت مث العشرين القرن من الثاين املنتصف فی والثقافية واالجتماعية واالقتصادية

 الفترات يف يةاملعلومات ثورةالو االتصال لتكنولوجيا اهلائل قدمالت طريق نع تفوربال

 واليت املعلومايت فجاراالن عقب تأثريها رقعة اتسعت اليت العوملة هذه ظل ويف» .الالحقة

 قافيةالث اهلوية أصبحت صغرية، قرية شكل يف وجعلتها بل املتناثرة، العامل أطراف قربت

 «عليها والدخيلة اجلديدة الثقافية اخلصوصيات من جارفًا سيالً تواجه للمجتمعات

 أحناء يف الثقافية بالعوملة انتتأثر والشعوب دولال ظلتو (41: م2012 مزيان،و بالقامسي)

 خصوصيتها ارتكزت يتالّو واإلسالمية العربية الدول فيها مبا خمتلفة بدرجات العامل

 .اإلسالميةو احمللية املكونات عل  كبري بشكل الثقافية

 ثقافة إىل نتمياني إذ منفردة ثقافية خبصوصية يتسمان إسالميان بلدان واجلزائر إيران

 تشكل اليتو والقيم والتقاليد واملعتقدات واللغة والتاريخ تراثال منا مركبً انسقً حتمل عريقة

 ذلك، عل  عالوة. األخرى االسالمية اجملتمعات ةهوي عن ةًيزمتم جتعلهاو الثقافية هويتهما

 عريب جمتمع فهو العرقي والتنوع الثقايف التعدد من فسيفساء داخل اجلزائري اجملتمع يعيش»

 والقبائلية الشاوية بني جيمع فرنسني،واملُ بنيعرّاملُ بني جيمع إفريقي آمازيغي، إسالمي،

 حيث إيران يف املوقف نفس نرى آخر جانب ويف(. 194 :م2013 رحيمة،) «1والترقية زابيةواملُ

خمتلف  نم نةكوّم الثقافيةهويته  ثحي 2اإلثين والتعدد الثقايف بالتنوع اإليراين اجملتمع يتميز

: ش1380 مقصودي،) والعرب التركمانو والبلوش واللور ألكراداو األتراك من العرقية جملموعاتا

 للهوية واالستمرار الدوام ضمانات أهم من عدّتُ اليتو الثقافية اخلصوصية هذه أن غري(. 221

 الثقايف، ببعدها اجتازت اليت العوملة لتحديات اليوم تعرضت قد ةواجلزائري اإليرانية الثقافية

 واجلزائرية اإليرانية الثقافية الساحة عل  بصماهتا تترك وأصبحت اجلغرافية احلدود

 مما املعاصرة الرواية ومن ضمنها تالاجملا وشىت حياملنا خمتلف علی عليتهافا تزائد وصارت

 الروائية اتاملنتج فظلت .األخرية ةناآلو يف ومضمونًا شكالً جذرية راتيّتغ عليها طرأت

 حيث العوملة زمن يف األلوان ةومتنوع واألصوات األنساق متعددة تظهر واإليرانية اجلزائرية

 العوملة؛ عصر وليدة هي بلا سابقً مفروحةً تكن مل قضايا واجلزائري اإليراين الكاتب تناول

                                                            
 .ةواجملموعات العرقية  اجلزائري القبائل (الترقية و املزابية و الشاوية و القبائليةو مازيغية)األ. 1

2. multi-ethnicit  
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 االجتماعية احلياة عل  تانعكس اليتو واملفارقات الثنائيات عن ما عادة تعرب اليت االقضاي

 ،واملعاصرة التراث ثنائية فيها؛ مبا واالجتماعية الثقافية وحتدياهتا العوملة ظل يف والثقافية

 احلقوق ،األبوي اجملتمع يف املرأة واقع والعلمانية، الدين قضية الثقايف، واالغتراب اهلجرة

 واآلخر واإلسالمي العريب األنا بني صراعال واملتفرف، املثقف االنسان جدلية ،وقمعها الفردية

 فحسب الرواية فكرة عل  راتيّالتغ هذه صرتقت مل. ةاملدروس املوضوعات من غريهاو الغريب

 سلوكاهتمو لغتهمو والشخوص واللغة املكان توظيف خاصة رىاألخ هاعناصر إىل جتاوزت بل

 أنّ يبدو مما .االجتماعية عالقاهتم اأيضًو سكنوامل سوامللب أكلامل من اليومية حياهتم ومنط

 عن وتراجعت ؤثرات العوملةمب تأثرت العوملة عصر يف بةاملكتو واجلزائرية اإليرانيةالرواية 

 عصر يف نشرمها مت اللتني الروايتني هباتني االهتمام يصبح هنا فمن الثقافية خصوصيتها

  ضروريًا. اأمرً العوملة

 تنيلال واإليرانية اجلزائرية الروايات من"  الفراشة و"مملكة چزیهای دیگرو  عشق" روايتا

 احلياة عل  العوملة آثار فيها تبدو اليت الفترة الثالثة، األلفية من الثاين العقد يف انشرمه متَّ

 مع وافقتت ال جديدةً ثقافيةً اوأمناطً مفاهيم أفرزت ألهنا اوضوحً أكثر والثقافية االجتماعية

 بصورة اجملتمع عن منعكس حي منوذج الرواية وألنّ. واإلسالمية احمللية الكيانات خصوصية

 اخلصوصية يف أثرت العوملة أنّ األمرفيظهر اجملتمع داخل املثقفة النخبة من هو وكاتبها أعم

  ."الفراشة و"مملكة چزیهای دیگرو  عشق "لرواييت الثقافية

 "لرواييت  ثقافيةأثري العوملة يف اخلصوصية الضوء ما سبق، نتعرض يف هذا املقال لتيف 

وذلك يف ضوء "نظرية العوملة التحولية" وعل  أساس "  الفراشة و"مملكة "چزیهای دیگرو  عشق

 املقارن كما حناول اإلجابة عن األسئلة التالية:املنهج الوصفي والتحليلي 

و  عشق" رواييتل الثقافية اخلصوصية عل  العوملة تأثري يف اتوالتشاهب الفروق هي ما -1

 ؟" الفراشة و"مملكة چزیهای دیگر

 چزیهای دیگرو  عشق" رواييت يف احلياة ومنط اللغة عل  العوملة ثارت آكيف جتلّ -2

 ؟"  الفراشة و"مملكة

 البحث خلفية

 جماالت يف كانت هامعظم أنّغري  الثقافية العوملة إشكالية تناولت اليت الدراسات تعددت لقد

 نذكر ضئيالً انزرً الإ احلقل هذا يف العوملة ثرياتأبت الباحثون يهتم ملو والرواية األدب دون
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( ش1383) "زاده اقبال شهرام "لـ  دراسة هناك. موضوع حبثنامن  قريب هو ما ممنه

 يف األطفال أدب سري خط فيها الباحث عاجل واليت «و ادبيات كودك شدن جهانی» بـ املوسومة

 والتعاطف التقارب حنو العوملة ظل فی يتجه األطفال أدب أنّ اأخريً الكاتب واستنتج العوملة ظل

 "ساروخاين باقر"لـ  دراسة. البالغني وعنف صراع من أقل اقدرً مثليُ الذي احلوار وهنج والسلم

ها در حوزه  آن بر نقش رسانهاتثري جهانی شدن و  فرایند» بـ املعنونة( ش1388) "كرويب زهرا" و
 املسلسالت يف العوملة آلثار فيها الباحثان تفرق واليت «تلویزیون ایران: مطالعه موردی فرهنگی ایران

من النتائج  و م2007 العام طوال اإليراين التلفزيون 5و3و2و1 قنوات من بثت اليتو اإليرانية

 يف و احمللية الثقافة اجملاالت يعتمد عل  بعض يف اإليراين التلفزيون أنّ  إليها هياليت توصال

هذا ولكن  والعوملة احمللية بني جيمع ومن حني آلخر ةيالعومل ثقافةال إىل يتجه أخرى جماالت

 عيساوي وهالة زايد مسعودة دراسة. والوطنية ج الثقافة احملليةيروّاإلعالم بشكل غالب 

 هذا حبثهما يف الباحثتان عرضتتو"العوملة حتدياتو األدب» عنوان حتت( م2017-2018)

 التحوالت أنّ الدراسة إىل  نتائج وخلصت العوملة عصر يف األدب يواجهها اليت تحدياتلل

 العلوم من العديد يف اكبريً اتأثريً أثرت العشرين القرن هناية يف حدثت اليتو والثقافية املادية

 حقيقية، أزمة أعتاب عل  األدب وضعت قد ومظاهرها فالعوملة. األدب حقل خاصةاملعارف  و

 الثقافية احملافل يف  تُلق اليت الشفاهية اخلفابات تلقي عن اجملتمع من كبري قسم ختل  فقد

 الرتفاع ذلك ويعود الكتب، قراءة نسبة تراجعت كذلك مثال، الشعرية كالقصائد واألدبية

 األجهزة مالطفة يف والتمادي االجتماعي التواصل مواقع وازدياد التلفزيون مشاهدة ساعات

 وتأثريات اجلزائري الشعيب األدب» بـ املوسومة( م2018) فعرور اهلل عبد دراسة. الذكية

 وتوصل اجلزائري الشعيب األدب عناصر يف العوملة مؤثرات ،الباحث فيها تناول واليت «العوملة

 جمال يف متتلك اليت والتكنولوجيات والتقتيات الوسائل بكل اليوم العوملة أنّ إىل اأخريً الباحث

 عناصرها خمتلف دفعت حيث اجلزائري الشعيب األدب يف كبري بشكل أثرت والتسلية الترفيه

 قابوش وفهيمة قادري حسنيدراسة . والتالشي االندثار حتمية وبالتايل واالحنالل امليوعة حنو

 الباحثان عاجل واليت «العوملة رهانات ظل يف اجلزائرية األسرة مشاكل» بـ املعنونة( م2018)

 أنّ ومن النتائج اليت حصال عليها هي اجلزائرية األسرة عل  الثقافية العوملة تأثريات فيها

 عل  اسلبً تؤثر متنوعة واجتماعية ثقافية أفكار جتروّ ديثةاحل تقنياتال عرب الثقافية العوملة

 وتدهور األسري التفك يف أساسًا تربز أسرية مشاكل تفرز مما اجلزائرية األسرة حياة منط

 العوملة"قيم  عنوان حتت( م2019) شهيب مىن دراسة. األسرة أفراد بني العالقات استقرار
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 قناة عل  بثت اليت اتاإلشهار من لعينة حتليلية دراسة: "التلفزيوين 1اإلشهار خالل من الثقافية

mbc قناة اتإشهار مضمون إىل الباحثة فتفرقت« دراما mbc العوملة قيم عن للكشف دراما 

 كأداة mbcقناة  اهة اليت تبثالتلفزيوني اتاإلشهار إنّ اأخريً واستنتجت. فيه املتضمنة الثقافية

 الثقايف النسق مبثابة وهو احلايل العصر يف الثقافية العوملة قيم لنقل بقوة تستخدم ثقافية

 .احمللية الثقافة هتميش عل  عملالذي ي عالمياإل والوعاء

 اتتاثري إىل تفرقه يف السابقة للدراسات بالنسبة دتهجِيف  املقال هذا ميزة وتأيت

 چزیهای دیگرو  عشق" رواييت يف واإليرانية اجلزائرية الثقافية اخلصوصية علی العوملة

 ."الفراشة و"مملكة

 للبحث واملفاهيمي النظري جلانبا

 2العوملة

 الباحثون ومل جيمع الراهن العصر يف والنقاش للجدل أثارةً املفاهيم أكثر من العوملة تعد

 التعاريف، معظم يف لكنّ .تعريفها فی آراءهم تباينت مما هلا واحد تعريف علی رونواملفك

 فرص وتوسيع تزايد إذ متزايد، بشكل واالندماج التجانس عملية من نوعًا العوملة تُعترب

 العاملي، الصعيد عل  والتأثرات واالعتمادات والتفاعالت التواصالت تكثيف وبالتايل االتصال،

 تسمية تعود (.20: ش1381 ،حممدی گل) العاملياالندماج  و والتماثل التجانس من انوعً تنتج

 املاضي القرن من الستينيات يف" 3لوهان ماك مارشال" الكندي االجتماع عامل إىل العوملة

"  الكونية القرية يف والسالم احلرب" الشهري كتابه يف"4الكونية القرية" مفهوم صاغ عندما

 قريةً يصبح االتصال ووسائل املعلومات تكنولوجيا بفضل العامل أنّ عل  املفهوم هذا ويقوم

 يف املهتمني بعض يوضح وكما .هبا مكان أي يف يدور ما فيها شخص كل يعرف مما صغريةً

 اقتصادية وسياسية واجتماعية أبعاد ذات معقدة حركة أو ةظاهر العوملة» إنّ تعريفاهتم

راد األف وتؤثر عل  حياة املعاصر، العامل ظروف انتجتها جيةوتكنولوفية وثقافوحضارية 

  .(53: م1999 الدرة، الباري عبد« )عميقة تأثرات املعاصرة والدول واجملتمعات

                                                            
التأثري ورمز يف أفق  االتصال اإلنساين من كلمة وصورة استراتيجية إبالغية قائمة عل  اإلقناع، وتستعمل لذلك كل وسائل.1

 .عل  املتلقي والدفع به إىل اقتناء منتوج ما

2. Globalization 

3. Marshal McLuhan 

4. Global Village 
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 املدارس النظرية يف العوملة

 هتاشأن حيث منمنظري العوملة  وآراء نظرياتيف  اكبريً ااختالفًهناك  من القول إنّ دَّالبُهنا 

 اجلدل صاعدت حيث والشعوب الدول عل  رتبةاملت آثارهاو أبعادها حتديدو التارخيية

 الفاتواخل الزناعات هذه ظل يف ظهرت مما يوم بعدمًا يو ومعارضيها مؤيديها بني والصراع

 أنّ إىل يذهبون املشككون أما. 3ليةوالتحو2املتفرفة ةواملتعومل1املشكّكة :هي فكرية مدارس ثالث

 ويف جديدة ليست رأيهم يف العوملة. تستحقهال  الذياالهتمام  من بقدر حظيت قد العوملة

 من إال سابقاهتا عنختتلف  ال اجلديدة العوملة توجهات أنإىل  املشككونيشري  الصدد هذا

 كل يف تؤثر العوملة بأنّ اإلدعاء هذا املشككون يرفض .الدول بني التفاعل تكثيف حيث

 اضًمعارا موقفً يتخذون املفترفة املتعوملة املدرسة أصحاب أما .العامل يف احلياة جماالت

 فقط تعىن فهي ال مكان، كل يف آثارها نتلمس ظاهرة العوملة  ويعتقدون بأنّنياملشكك ملوقف

املتعوملني،  رأي يف. هنائي بشكل احلدود إزالة وتعين بل واألممل الدو شؤون يف التدخل

 أحيانًاأو  نسًاجتا أكثر عاملية ثقافات ومنو القومية الثقافات اهنيار إىل أدت قد العوملة

 أصحاب يرى. ضوحًاو أقل القومية الفروق أصبحتمما  (التركيبية الثقافة) 4ةًهجيني

 تسهيل يف أسهمت قد واإللكترونية الكونية واملعلومات االتصال سائلو أنّ املتعوملة املدرسة

 الذين التحوليون يأيت اأخريًو. (26:  م2011 جليب،و أمحد مخيس) هذه التجانس عملية

 تعيد اليت التغريات وراء تقف مركزيةً دافعةً قوةً يشكل عميقًا ليًاحتوتغريًا  العوملة يعتربون

 .العامل تشكيل

 التحولية املدرسة

 أنتوين"و 6"ماجرو أنتوين" و 5"هيلد ديفيد" أمثال من مشهورين مفكرين املدرسة هذه تضمّ

10"ناي زفجو"و9"روزانو جيمس"و8"كاستيلز مانويل و 7"غيديزن
 يعتقدون الذين 11"كوه روبرت "و 

                                                            
1. the sceptical 
2. the hyperglobalist 
3. the transformational 
4. Hybrid culture 
5. D Held 
6. A McGrew 
7. A Giddens 
8. M Castells 
9. JN Rosenau 
10. Joseph Nye 
11. Robert Cohen 
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 والسياسية واالجتماعية االقتصادية التحوالت وراء الرئيسي السبب كانت العوملة بأنّ

 متثل العوملة أنّ يرون إذ السابقتني؛ املدرستني بني وسفًا وقفًام التحوليون يتبىن. والثقافية

 احلديثة اجملتمعات بتشكيل تقوم اليت التغريات من واسع طيف وراء الكامنة الرئيسية القوة

 عل  التحوالت هذه تقتصر وال،  التحول من مرحلة جيتاز العاملي النظام فإنّ هلم، وبالنسبة

 وعل . والشخصية والثقافية السياسية احلياة جماالت إىل تتعداها بل ةاالقتصادي انبواجل

 للتأثر بدورها هي تتعرض مفتوحةً ديناميةً عمليةً العوملة يف التحوليون يرى املتعوملني، عكس

 مسار عل  تتحرك ال العوملة إنّ ،التحوليني نظر وجهة من .(133: م2005 نز،غيد)والتغري

 واملؤثرات واملعلومات الصور عليهما محتزد اجتاهني ذي مزدوج مسار عل  بل االجتاه وحيد

. التاثريية اتاالتفاقي نشر يف العاملية واإلعالم االتصال وسائلو   اهلجرة عمليات وتسهم

 الثقافات عايشتت أو فيها تتقاطع اليت الثقافية التعدديةب الكربى العاملية املدن وتتسم

 ال هفإنّ ،داخلةتامل العاملية الشبكات من العديد عن نتجت قد العوملة وألنّ. اإلثنية واجلماعات

  .(133: م2005 غيدنز،) العامل يف معينة واحدة جهة جانب من مسيِّرة اعتبارها ميكن

 فی وتعميمها املتبادلة الترابفات توسيع هي العوملة أنّ إىل وزمالئه "هيلد ديفيد" يذهب

 واملعنوية املالية والشئون اجلنوح إىل الثقافة من املعاصرة االجتماعية احلياة جماالت مجيع

 االجتماعية لعالقاتا وتعزيز تكثيف هي العوملة نّأ "نزديغ" يري. (94: ش1396 جونز،)

 املختلفة اطقاملن بني العالقات وحتكم ،ىخرباأل بعضها العوامل تربط هاأنّ حبيث العاملية،

 أخرى منفقة يف وحيدث حيصل مبا ويتشكل يتأثر، ما منفقة يف حيدث ما أنّ لدرجة

 من مزيجبل هي  اواحدً اريًليست تغ العوملة» غيدنزرأي  يف .لامياأل آالف عنها دةبعي

 «وتؤثر عل  أدق اجلوانب الشخصية يف حياتنا متضادة باجتاهات تسري اليت التغريات

 واالجتماعية الثقافية العوملة أنّ إىل كوهن روبرتو ناي جوزف يذهب .(32: م3020 غيدنز،)

 ،العامل أحناء مجيع يف وحركة األشخاص والعقليات واملعلومات األفكار انتقال عل  تنفوي

 يؤثر .ذلك أمثلة من عدّيُاألساليب العلمية واألشكال املعرفية  أو للدين العاملي االنتشارف

 كافة عل  اجلديدة االتصال تكنولوجيا خالل من والقيم واملعلومات لألفكار العاملي التبادل

 (.ش701384:سليمي،) الفردية التصرفات إىل السياسية القيم من االجتماعية احلياة جماالت

 والدين، واألفالم، اإلعالم، يف) القومية الثقافة من جوانب هناك أنّب التحوليون يعتقد

 الثقافة عدّتُ فلم دولية، مصادر من مدخالت مع ختتلط (واملوسيق  واملوضات، والفعام،

 خربات من تُغري دافعةً حتوليةً قوةً العوملة تعترب مث ومن الدولية؛ الثقافة عن منفصلةً القومية

 ولكنها حملي موقع من موسيقية مناذج بعض تبدأ قد عل  سبيل املثال .وحياهتم الناس
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 تأثريات عليها تفرأ أو كوين، نفاق عل  عزفها أو بيعها يتم أن بعد ؛عنه منفصلةً تصبح

 أمحد مخيس) والكونية احمللية بني جتمع الثقافة من جديدةً اصورً العوملة ختلق وهكذا. كونية

 والدالالت الناس حركة هي العوملة أنّ نواملفكر هؤالء يرى عام بوجه .(30: م2011وجليب،

 الثقافة أصبحت نظرهم وجهة ومن، واملناطق القارات بني الفضاء يف والظواهر والرموز

 قبل من املتبادلة الثقافية التفاعالت يف واملكان الزمان وإلغاء تالشي ومت عامليةً احاليً

 .واملعلومات تتصاالاإل تكنولوجيا

 تؤدي فاعلةً ديناميةً عمليةًو حتوليةً قوةً العوملة يعتربون التحوليني نّأسبق  فيما ذكرنا 

 فمن هنا. والقومية احمللية الثقافة وعناصر واألفكار القيم يف ريوالتغي والتحول التاثري إىل

 يف العوملة وواقعيةً اعتداالً األكثر وقفهممل )وذلك، لينيالتحوهؤالء  نظرية بقتفي إىل نسع 

يف  التحوليون بشكل كبري كما ركّزَو،هذا املقال  عل ، (السابقتني للمدرستني بالنسبة

 عل  الضوء طنسلأن  حناول نحن أيضًاف ،والتغيري والتحول عل  مفاهيم التاثري نظرياهتم

   ."الفراشة و"مملكة چزیهای دیگرو  عشق" رواييت حتليل يف هذه املفاهيم

 الثقافية يةاخلصوص

 نم ختتلف وهي" الثقافية اخلصوصية" مفهوم تناولت اليت والتعريفات املفاهيم تعدد رغم

 إال املصفلح هذا مع تعاطيه يف باحث كلّ يتبناه الذي املنهج حسب وذلك آخر إىل باحث

 التمسك تعين» يف معناها الفكري واأليديولوجي 1الثقافية اخلصوصية بأنّ القول ميكن هأنّ

 مجاعة أو جمموعة أفعال تفرد عل  التأكيد فيها يتم معينة لثقافة اهلوية صياغة بعناصر

يف  الثقافية اخلصوصية أما (.154: ش1381 ،گل حممدی) «احلياة يف أساليبها ومتيز معينة

 خاصة وصفات ميزات تعين هياملقال،  هذا يف نقصدها اليت 2األيديولوجي معناها غري

 أمة لكل إنّ أخرى بعبارة غريه؛ فيها يشاركه ال حبيث غريه، أمام امتيزً يكسبه ما مبجتمع

الثقافية مبفهوم  صيةيرتبط حضور اخلصو» .أخرى عن ميزهاتُ متفردة ثقافية خصوصية

اهلوية، فاخلصوصية الثقافية هي التجسيد العملي ملفهوم اهلوية، إذ يرتبط مصفلح اهلوية 

طابع  اخلصوصية الثقافية هي(. 43م: 2011، العجيلي)« عل  اخلاص يف مقابل العامبالتركيز 

الثقافات واحلضارات  بني يُميّز هويّتها عن غريها ما أو مجاعة ما جمموعةخاص لثقافة 

 من جمموعة يضم حضاري أو ثقايف وعاء مبثابة هابأنّ الثقافية اخلصوصية تتسم» .األخرى

                                                            
1. cultural particularism 
2. Cultural specificity 
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 املغذية العناصر من العديد تشمل الروافد من حزمة من بدورها تستمد اليت واألفكار القيم

 ميكن ال وعناصر روافد وكلها األخالقي، أو السلوكي الفين، الثقايف، الديين، بني ما

 اخلصوصية. (27: م2007عبدالفتاح،) «سواها دون حمددة جهة أو بعينه طرف عل  قصرها

 اجلمالية واملعايري الفين التعبري أشكال وكل واملكان اللغة يف تتمثل عام بوجه الثقافية

 القيمية واملنظومات الدينية والفقوس الروحية واملعتقدات السيكولوجية واملتمثالت

 باختصار فهي. واملأكل وامللبس املسكن من اخلاصة العيش وأمناط االجتماعية واملسلكيات

 متميزةً مسةً وتعفيها األمم من غريها عن بعينها أمة ميزتُ اليت العناصر كل وزبدة حصيلة

 ولد) األمة لتلك واحلضارية الثقافية اهلوية قوام مها وذاتيةً غرييةً تشكل مغايرةً ومالمح

تعاريف، اخلصوصية الثقافية هي عبارة عن امتالك ال هذه عل  فبناء(. م2011 الكتاب،

تتمثل جامعة معينة ملنظومة متكاملة ومتناسقة من اخلصائص الروحية واملادية اليت 

  .احلياة منط و واملكان الشعيب والتراث والدين اللغة يف بشكل أساسي مكوناهتا

 التفبيقي اجلانب

 ".الفراشة و"مملكة "عشق و چیزهای دیگر" رواييت عن حملة

 چزیهای دیگرو  عشق" يف رواييت" األعرج واسيين"و  "ستورم مصففی"الكاتبان  لقد تعرض

 خمتلف معاجلة عن فضال شعبهما أبناء عل  املترتبة هاآثاراحلرب و ملأساة "الفراشة مملكة"و"

عوملة يف اجملتمعني اجلزائري واليت ظهرت بفعل ال والثقافية عيةاالجتما واملستجدات ياالقضا

 بينما رئيسي ضوعكم احلب تعاجل عنواهنا، يوحي كما "چزیهای دیگرو  عشق"  رواية  .واإليراين

 "گاريياد هاين" حياة قصة الرواية حتكي .الرواية أجواء عل  املريرة وعواقبها احلرب طغت

 هوو والعراقية اإليرانية احلرب اندالع من سنوات مخس بعد وازاأله ينةمد يف وُلِد الذي الشاب

 .مزنله من بالقرب احلرب فترة يف حدث الذي نفجاراإل عن الناتج والدوار الصداع من يعاين

 حب فتاة طهرانية يف يقع لكنه والعمل الدراسةمن أجل  طهران إىل فيما بعد يسافر هاين

ترفض  "برستو"لكن  يفلب الزواج منهاجتعله  عالقة رومانسية يف ادخل معهيو "برستو"تدع  

 يف أحداثها جتريلألدب،  "كتارا" جائزة عل  احلائزة الفراشة مملكة أما رواية. زواجه طلب

 عديدة مشاكل أفرزت اليتو األهلية أو العشرية السوداء احلرب أعقاب عل  العاصمة اجلزائر

 ضحيةً تقع جزائرية أسرة قصة الرواية، حتكي. منهم الكثري حبياة أودتو اجلزائري للشعب

 أزقة يف والعيش املخدرات تعاطي إىل الظروف دفعته األسرة إبن" رايان" حيث  احلرب آلثار

 نته وا نفسية زمةأب أصيبت واألم غتيلأُ واألب فرنسا إىل جرتاه" ماريا" واألخت املدينة
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 الفضاء إىل الرواية بفلة" ياما" تلجأ املرير، الواقع هذا من وللهروب .املوت إىل مصريها

 .االفتراضي احلب فخ يف وتقع "الفيسبوك" األزرق

 "الفراشة مملكة"و "عشق و چیزهای دیگر" رواييتاخلصوصية الثقافية ل يف العوملة جتليات

و  عشق رواييتل الثقافية اخلصوصية عل  العوملة وجتليات مظاهر أهم نتناول القسم هذا يف

 أهم من باعتبارمها احلياة ومنط اللغة حموري عل  تأيت واليت الفراشة ومملكة چزیهای دیگر

 .واجلزائرية اإليرانية اهلوية عن املعربة الثقافية اخلصوصية مكونات

  ةلغال

هنا أساس إاللغة بوصفها وعاء الثقافة واملادة اليت تشكل املنتوج الفكري والثقايف للمجتمع و

اهلوية البشرية وهي من أهم عناصر اخلصوصية الثقافية واليت يصب فيها الروائي فكرته 

يف وقت  واليوم  أنّ غري ،وينتقل من خالهلا رؤيته الثقافية واالجتماعية للناس واألشياء حوله

أصبحت  ،عالم واالتصالوجيز، وبفعل االنتشار السريع للغات األجنبية عرب وسائل اإل

 بسببالثقافية لصاحل اللغات الغربية. و اتتراجع عن خصوصيته اللغات العريقة واألصيلة

تفشي استخدام اللغات األجنبية دون ضوابط، فأصبحنا يف حالة تبعية لغوية باعتبارنا »

متلقني ومستهلكني لكل شيء من منتجات احلضارة الغربية احلديثة وكل ما نستهلكه من 

أم سلع يأتينا باللغة األجنبية لغة املنتجني هلا، فقد أغرقتنا املؤسسات الغربية ثقافة أو فكر 

م: 2014)عوين، « بإنتاجها اإلعالمي والثقايف الذي يأتينا باللغة األجنبية بقنوات البث املختلفة

يتراءى لنا أن العوملة الثقافية إمنا تتوجه للتأثري يف  لغات األمم األضعف ملصلحة  حيث( 38

جند اليوم باتت عدة لغات عاملية تتبوأ مكانة عل  الصعيد  للغة األقوى متاما. ومن هناا

ومن ضمنها اللغتني اإلجنليزية  والثورة املعلوماتية للتفور التكنولوجيالعاملي نتيجة 

بلدان العامل الثالث بوجه عام يف  اتلغالوالفرنسية اللتني أصبحتا يف الوقت الراهن تتحديان 

يالحظ أن العديد  مما واللغتني الفارسية والعربية يف إيران واجلزائر عل  وجه اخلصوص

العربية  إىل يف العقود األخرية تليزية والفرنسية وتراكيبهما تسربمن األلفاظ اإلجن

 ظاهرة تعد مل»ومنها لغة السرد والرواية. الثقافية والفارسية وخمتلف جماالهتما العلمية و

 عل  الناس وبني فحسب، الشارع عل  قاصرةً مًاعمو اللغة يف األجنبية الكلمات ارانتش

 لتتردد الرحيب، األدب عامل إىل لتدخل أثرها امتد بل العمل، ومكاتب النوادي ويف املقاهي

: وآخرون العسال ينبز)« الشعر سياق يف ولتدخل احلديثة، الروايات أبفال ألسنة عل 

 الرواية اإليرانية واجلزائرية املعاصرة الرواية فالبد من القول إنّويف ما خيص  .(م2005
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هذه مل تكونا مبعزل عن  الفراشة ومملكة چزیهای دیگرو  عشقرواييت عل  وجه التحديد و

 :مايلي يف نتناوهلا خمتلفة بأشكال لغتهما عل  العوملة آثار ظهرت حيث، تحدياتال

 1اللغوية واالزدواجيةالتهجني 

و  عشق رواييت يف اللغة عل  العوملة تاثري عن ةغالب كنتيجة اللغوي التهجني ظاهرة جتلت لقد

 مصفف "و رج "عاأل واسيين "الروائيني اعتماد خالل منوذلك  الفراشة ومملكة چزیهای دیگر

التهجني اللغوی دُ بويُقْصَ. والفارسية العربية حساب عل  األجنبية اللغة توظيف عل  "مستور

وهو مبعىن املزج، والتنويع، واخللط، والتركيب، »خلط لغات متعددة يف خفاب واحد 

والتجميع، والتوليف، والتعدد، والتلفيق، واإلصاق )الكوالج(، وصهر الكتابات ذات البناء 

« املتقاطع وصهر اللغات واللهجات واخلفابات واألساليب ضمن ملفوظ تكلمي أو حواري واحد

وقد  "الفراشة مملكة" من عديدة مقاطع يف اللغوي التهجني تبلور .(30-29م: 2020داوي، )مح

 جانب إىل واإلجنليزية رنسيةالف والتعبريات واجلمالت العبارات من الكثري األعرج استخدم

 زواجها إال اآلن يهمها وال ،والدي مقتل منذ كلها العائلة كوزيت طلقت فقد» :العربية اللغة

 بريد حىت وال العادية الرسائل عل  ترد ال. معها يشتغل الذي توما صديقها من القريب

 SMS:هاربة صريةق تليفونية رسالة لنا تبعث آلخر حني من. الفيسبوك

«Ne vous inquietz pas. Je vais 

bien. On est juste pris par les 

preparatifis de notre marriage 

moi et Thomas. Portez veos 

bien2 » (137: م2013 واسيين، عرج،األ). 

 ظهرت والفرنسية العربية اللغتني بني املزاوجةو اللغوی نيالتهج ظاهرة من املالحظ أن

 بدون العريب النص ضمن الفرنسي النص ،الكاتب أدخل مماالسردي  املقفع هذا يف

 نصف الفرنسي نصال شغل حيث السردية األخرى املقاطع كالعديد من وتربير ضرورة

ضمنهم  ومن والنقاد الدارسني اعتراض أثار الذي األمر ،أكثر أو كاملة صفحة أو صفحة

 إقحام عن الناجتة اللغوية االزدواجيةهذه  انتقد كاتب والناقد السوري الذيال "نبيل سليمان"

 روايات يف تواتر الذي األمر هذا بأنّ يعتقد،فهو  العريب نصال يف األجنبية وإكثارها اللغات

                                                            
1. Language hybridization 

أنا خبري. مشغوالن فقط بتحضري عرسنا أنا وتوما. كونوا خبري. علیّ، ابلکمال تشغلوا   .2  
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 مكتوبة الرواية مادامت امربرً له ليس  العريب املغرب بلدان من واآلخرين "األعرج واسيين"

 مل .(289م: 2008سليمان، ) الفرنسية فيها تشيع ولوكان العريب القارئ إىل ةًوجهمو بالعربية

 اإلجنليزية بني باملزاوجة قام بل فحسب والفرنسية العربية بني باملزاوجة األعرج يكتف

 املوسيقية دجي - كيين قفع تأملت» :املقفع هذا يف جند كما واقفامل شىت يف أيضا والعربية

 وإىل الكالرينات إىل النهائية للعودة يوم كل يشهيينو كليا ينحيتل فهو. احلاسوب عل 

 :ینظر أمام تزنلق العناوين وبدأت. جاز-ديبو يف أصدقائي

»Spanish 

Nights…Tango…Homes…Don’t 

make me…Morning…Song 

Bird…Always…Remember…Wai

t for love…Sentimental…My 

heart will go on : م2013)األعرج،  »  

198) .  

 النص أدخل مما الفقرة هذه يف اللغة ازدواجية عل  عتمدا الكاتب أن يالحظ 

 مقتض أو داع دون من اإلجنليزية األغاين أمساء فوظّ و العريب النص ضمن اإلجنليزي

 العربية اللغة استخدام من بدالً الكاتب ألنّ اجلزائرية الثقافية اخلصوصية قارتخا إىل أدى

 الغربية الثقافة عن تعرب اليتو اإلجنليزية اللغة استخدم اجلزائرية، واهلوية لثقافةل احلاملة

  .واألمريكية

 يف اليت جتلتو دیگرعشق و چزیهای رواية  فی اللغوی التهجني ظاهرة وهكذا جند

 غالببشكل  تثلمت و هي اإلجنليزية ألغانیل واالستماع اليومية احلياة يف اإلجنليزية اتداوهل

 حيث الغربية الثقافةو اإلجنليزية باللغة معجب أنه يبدو الذي "جوجو كرمي" شخصية يف

 الكالم، هذا يقول كان عندما» :الضرورة إليها تدعو ال إجنليزية وتعبريات ألفاظ يستخدم

إىل  حدّق مث. السرير عل  وضعها و مث أنزهلا ببطء كفائر  حيلّق يف السماء أصابعه حرّك

املصابيح األمامية لسيارات : قال». (35: ش1396 مستور،) «?Do you agree :وقال وجهي

 What do you برستو عن تبحث تزال ال نتأ بينما املازيرايت، اللمبورغيين والبورش

think?» ( ،58-57: 1396 مستور) .جلسف احلساء من ويف يده صحنان درجال من كرمي نزل 

 إىل القفط هرولتف. القفص داخل بعناية الصحون ووضع هباب فتحو القفص جبانب

 ايوميً مرات ثالث املرحة القفط هذه إطعام جيب أنه جوجو قال. احلساء ألكل الصحون
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Very nice» (،125: ش1396 مصففی، مستور). اعتمد األعرج كنظريه مستور أنّ املالحظ من 

 الفرنسية استخدام حرصًا عل  األكثر كان األعرج غري أنّ  الرواية يف التهجني اللغوي عل 

 اإلجنليزيةو الفارسية بني خلطحيث  فحسب اإلجنليزية توظيف عل  مستور اقتصر بينما

  .تستخدم أن بالضرورة ليست الفارسية اجلمالت هناية يف قصرية جنليزيةإ عبارات وأقحم

 آخر مظهر ا من أشكال التهجني اللغوي وهوأيضً هو اإلجنليزية األغاين كلمات توظيف

 سلوك خالل من متثل والذي چزیهای دیگرو  عشق روايةل املستوى اللغوي يف العوملة ثريتا من

 وممتع هادئ املرة هذه ولكنّ املوسيق  صوت أخرى ومرة » :اليومية حياهتم منطو الشخوص

 مكنامل صوت أنعموب العامل يف الكلمات بأفضل تغين كانت مربتال مرياندا أنّ يبدو. واضح و

 :أنا أجلي من أمرياباد سرداب يف

»Sweet like a kiss, sharp like a razor 

blade 

I find you when I'm close to the bottom 

You can't appreciate the time it takes 

To kick a love I always knew was kinda 

wrong 

And as I'm putting out the flame 

Somebody brings up your name... 

Oh, oh, oh, oh 

Baby, baby, baby bring me down 

I want to be right where you are 

Baby, baby, baby bring me down« 

  (73 :ش1396مستور،  ) 

 حيث ةنياهلج ةالسردي الفقرة هذه يف وضوح كلب الفارسية اللغة عل  العوملة تاثريجند 

 جانب إىل الغربية والقيم الثقافةب ةفافحال اإلجنليزية األغنية كلمات نص الكاتب استخدم

 االجتاه عن يكشف الذي األمر ،الفارسية تزاحم اإلجنليزية أخذت مما الفارسية اللغة

 يف العوملة لغة انتشار مدى عن أيضا ويكشف عل  الثقافة الغربيةللكاتب وانفتاحه  التغرييب

 اإليرانية الثقافية اخلصوصية اختراق وبالتايل الثقايف الوسط عل  وتأثريها اإليراين اجملتمع

 .الفارسية اللغة يف املتمثلة

 احلياة منط يف ةالعومل مظاهر

 أمناط عل  ينفوي عام وبشكل ذاتيةوال املوضوعية األمور من واسعة جمموعة هو احلياة منط
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 ينعكسأنه  وحىت واملالبس، واملوضة واالستهالك، والتسلية، والترفيه االجتماعية، العالقات

: ش1392 ،وآخرون ابينگاین) إليها ينتمي اليت واجملموعة للفرد الكونية والنظرة والقيم املواقفيف 

 املادية األشياء عن يتجاوز اليت احلياة مكونات أهم من احلياة منط "نزغيد أنتوين"يعترب .(57

 يشمل هولكنّ مفضلة، استهالكية وسلع املفضلة التاإلشتغا جمرد من أكثر هو احلياة أسلوب»

 أهم من احلياة ومنط العيش يقةطر عدت .(1384،30 ،دنزغي)« أيضا واملعتقدات التصرفات

 املتصلة املمارسات من مجلة حتمل هاألنّ الرواية يف الثقافية اخلصوصية عن تعبريال نبجوا

 ارجياخل ظهراملو امللبسو شرباملو أكلامل من، ما مجاعة أو جمموعة أو لفرد اليومية باحلياة

 أنّ غري، زواجوال احلب قضية إىل والترفيه والتسلية الفراغ وقت قضاء و الصحة واجلمالو

 تراجع مما العوملةب كبري بشكل رتأثّ چزیهای دیگرو  وعشق الفراشة مملكة رواييت يف احلياة منط

       .مايلي يف جتلياته أهم نتناول،وس املهيمنة الغربية الثقافة لصاحل ةالثقافي اخلصوصيته عن

 1االستهالكية الثقافة

 األمهية غاية يف أصبح الذيو الثقايف البعد ومنها خمتلفة أبعاد يشمل االستهالك مصفلح

 واعتربوا لالستهالك الثقايف الشكل عل  العشرين القرن مفكرو زركّ لقد» األخرية ةناآلو يف

 اجتماعي نشاط هو الثقايف االستهالك .املعاصر للمجتمع مكوّن أهم 2هو الثقايف االستهالك

 ومرادی، ورانیزپعز ) «واحتياجاتنا رغباتنا وتنظم حياتنا منط تشكل يومية وممارسة

 املنتجات استهالك شملي بل فحسب املادية اجلوانب عيني ال الثقايف االستهالك .(1398:48

 رواييت يف احلياة منط عل  العوملة تاثري يتجل  .اأيضًاليومية  احلياة يف الثقافية والقيم

بشكل  تمثلي الذي الغربية الثقافة استهالك خالل منومملكة الفراشة  چزیهای دیگرعشق 

 النجومب اهتمامهم يالءإو فراداأل لدى الفين الذوقو والزواج احلب قضايا يف أساسي

    .األجانب واألعالم واملشاهري

  والزواج احلب

 اإللكتروين احلب وأ االفتراضي احلب

 ،األخرية السنوات يف االجتماعي التواصل وظهور شبكات االتصال تكنولوجيا تفور ظل يف

 من جديدةً اأمناطً وأفرزت التقليدي مفهومها من اإلنسانية العالقات عةيطب العوملة تحررّ

                                                            
1. consumable cultur 
2. Cultural consumption  
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 من النوع هذا يف املوقف سيد االفتراضي العامل أصبح مما الناس بني العاطفية العالقات

 العواطفعل   اليت طرأت التحوالت من جمموعة هي العوملة أن يدنزغ يرى .العالقات

ميتدّ  بل،ليست قضية اقتصادية فحسب  العوملة أنب يعتقد هو .اإلنسانية القاتوالع واملشاعر

 اليتو اإلقليميةو احمللية والعالقات الشخصية وحياهتم لألفراد العاطفية العالقات ليفول 

 أهم من بعد عن احلب وأ اإللكتروين احلب عدّيُ .(10: 1387 ،غيدنز) العامل أحناء إىل اتسعت

 اليت الغربية الثقافة الستهالك املظاهر أهم من هو و احلياة منط عل  العوملة تأثري جتليات

 احلب يف تتواجد اليتو ةاالجتماعي الضوابط عن لبعده هذا يومنا يف الشباب اهتمام ثريت

 عل  الفرصة منح هو اإللكتروين، الفضاء طبيعة خصائص أهم من». والكالسيكي التقليدي

 هويات أو هوية تكوين عل  رةالقد ومنح احلقيقية، للهوية اجلزئي أو التام باإلخفاء التخفي،

 يتمثل .(13: م2014 د،االفؤ ريينش) «اإللكتروين الفضاء بعامل خاصةً جديدةً شخصيات ختلق

 يسبوكالف عامل من تتخذ اليت "ياما" الساردة البفلة يف الفراشة مملكة يف فتراضياإل احلب

 تعيش و "تفاوس أو فادي" االفتراضية بالشخصية تعلقت مما الواقعي للعامل بديال االفتراضي

 و خويف هبا أقاوم اليت اجلبارة ةاألسلح أملك ال أنا» :واحلب الرمانسية من حلظات معه

 حنن و مرة ذات فاوست حلبييب قلت. الفيسبوك تسم  اليت الزرقاء اململكة هذه إال وحديت

 استثناء، بال أملك ما شيء كل لك حبييب فاوست -: له احلنني يب واشتد محيمية حمادثة يف

 قبل التيه مدن يف معك والركض القتلة، من فلةغ يف مسروقة، وقبلة يديك من وردة فقط ويل

يتراءى لنا من خالل هذا املقفع  .(24-25: م2013، األعرج) «راعيكذ بني العاشقة بسكرة املوت

 حيث يف جيل الشباب عل  العالقات االجتماعية والعاطفية الثقافية السردي مدى تأثري العوملة

الواقع االفتراضي الذي جيدون فيه فضاء  احلقيقي مبشاكله ومتابعه إىل همواقعيهربون من 

ن معهم كما مينحهم فرصة البحث ع التواصل رف عل  اآلخرين والتع ا مينحهم فرصةطليقً

من تبعات ظاهرة البحث عن شريك عرب اإلنترنت هي يف األصل  إنّ. »احلياة أو رفيق شريك

ا ملعايري ك ميكن تقييمه عن طريق العقل طبقًإمكانية إجياد شريحيث الالهنائية يف العوملة 

ية يف مملكة فتراضإن شبكة فيسبوك اإل .(41م: 2014)اولريش بك وآخرون،  «برامجاتية

باب  األزرق ايصبح فضاءهفاوست حيث  ااجلغرافية بني ياما وحبيبه يل املسافاتزت الفراشة

 الة غري موجودة إعاطفية مثالي عالقة إمكانيّة إجيادإىل و الواقعي املعرفة املفتوح إىل العامل

هنا يا هلول الصدمة حني تكتشف أ لكنّ، تحول إىل مأساة حقيقيةتاليت  باألفالم والروايات

  .شخص ال وجود له يف الواقعب تعلقت
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  احلياة شريك اختيار طريقة يف رييالتغ

 تعرب اليتو احلياة منط ضيعموا خانة صدر يف احلياة شريك اختيار كيفية و الزواج قضية تقع

 شريك اختيار يتم حيث اإليراين اجملتمع فيها مبا اجملتمعات ملختلف الثقافية اخلصوصية عن

 ،تقليدي بشكل إلبنها الزوجة بإختيار تقوم اليتو األم خاصةً الوالدين قبل من لألوالد احلياة

 نتيجة چزیهای دیگرعشق و  رواية يف ريللتغي تعرض جنده للزواج التقليدي األسلوب هذا أن غري

 أصبح مما الغربية اإلستهالكية الثقافةو العوملة عن ينتج الذيو والثقايف االجتماعي للتغري

 اختيار أساس هو سرةاأل نفاق خارج والتعارف كااالحتك عل  القائم الشخصي االختيار

 البنك شباك خلف "برستو" رأيت عندما»:  عشق وچیزهاي دیگررواية " نرى يف  كما احلياة شريك

 ميكنين اشخصً كانت بل البنك، موظفة جمرد لدي تعد مل هي ،مترًا مين مخسني عل  بعد

 :ش1396 مستور،) «األبد إىل معها وأعيش حبها يف أن أقع قابلية لديها كانت أهنا باهلل أقسم أن

 لكسر والعشرين السابعة السنوية الذكرى يفو  ستوبر التعارف عل  من أشهر أربعة بعد» .(23

 مقه  يف فاناك ساحة من بالقرب املستقبلية ناضاياق أهم عن نتحدث كنا ،داناعب حصار

 اختيار أن أسلوب من خالل هذه املقاطع السردية يلحظ لنا .(36: ش1396مستور،  ) «بيكولو

  "هاين"جيد  حيث، الشخصية والرغبة الذايت الفابع عل  يقوم الرواية يف احلياة شريك

 خارج اللقاءات تعقد ،األساس هذا وعل  منها الزواج ويقرر بنفسه البنك يف املفضلة فتاته

 قضايا عن الفرفانفيها  تحدثي حيثأشهر لعدة التعارف فترة وتستمر، األسرية تزاماتلاإل

  .الوالدين حتكم و بةاقر دون واملستقبلية املشتركة الزوجية احلياة

 واألجنبية الغربية الفنون عل  مقباهلإو فراداأل لدى الفين الذوق ريتغ

 رييتغ هو چزیهای دیگرو  وعشق الفراشة لكةمم يف احلياة منط عل  الثقافية العوملة آثار من

 خاصةً األجنبية الثقافية املنتجات استهالك عل  وإقباهلم شخوصال لدى الفين قالذو

 مبختلف الغربية املوسيق  إىل اإلستماع أصبح لقد». الغربية واألفالم غايناألو املوسيق 

 ورقصات طقوس من يتبعها ما كذلكو الشباب، كل مبتغ  وشخصياهتا وأشكاهلا أنواعها

 تجلیي. (97:م2011 اهلزامية، يوسف) «..وبرامج أفالم من التلفزيون ثقافة من يصاحبها ماو

 مماالروايتني  يف كلتا واسع نفاق عل  واألجنبية الغربية الفنون عل  الشخوص إقبال

 سأحضر» :منها واألمريكية الغربية خباصة األجنبية الفنون أمناط يفضلون همجند

 واالحتجاجي النبيل الفن هذا مع العالقة ألعاود فقط السنة هذه الوطنية اجلاز احتفالية
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 سان كمهرجان الكبرية اجلاز مهرجانات أحضر أن ادائمً متنيت. اموسيقً اليقني كل ضد

 اليوم اإلمكانات ولكنّ وغريها للجاز فيينا فستيفال مونتريال، مهرجان فرانسيسكو،

 الرواية شخصية أن الفقرة هذه يف نالحظ .(436-437: م2013 ،األعرج) «تسعف ال أصبحت

 تمتعت اليتو ة الشعبيةاألمريكي املوسيق  من منط وهو اجلاز موسيق  يف رغبتها عن تعرب

 العشرين القرن وبداية عشر تاسعال القرن ايةهن ومع» العامل أرجاء خمتلف يف كبرية بشعبية

 يهعل يصفلح ما وهو الشمالية أمريكا يف نبع املوسيق  من جديد وبأسل ظهر

 يف فائقة برباعة تتميز اليتو الشعبية املوسيق  من نوع اجلاز وموسيق  (Jazz)باجلاز"

 القرن مفلع يف األمريكية املتحدة ياتالوال جنوب يف وظهر واالرجتال، املنفرد، العزف

 البوب موسيق  عل  الشخوص إقبال جند كما .(27:م2019 وآخرون، السالم عبد) «العشرين

 In The. وجدهتا» العامل يف ومشولًا اتساعًا املوسيقية مناطاأل أكثر وهو الرواية يف األمريكي

Rain’’ ‘‘باخلزامي املعفر الغرفة فضاء يف يتماهي الصوت بدأ. حتبينها أنك أعرف 

 واش نيتعرف. يعمر رياخل صباح» (199 :م2013 األعرج،) «...اجملفف والنعنع الربتقال وقشور

 :م2013 األعرج،) كم كان صوتك ناعمًا وشهيًا In The Rain نيتغن يتكرأ املنام؟ يف شفت

 السرديشهد من خالل هذا امل الشخوص أذواق عل  الثقافية العوملة تاثري يتضح لنا. (205

  غربيةال In The Rain أغنية إىل االستماع يفضلون جندهم مما وضوح بكل

 فی نيتعمل» .األغنية هذه تسمع أهنا منامها فی ترى ياما والدة" فريجي" شخصية حبيث

 من وقربته الصغري مسجلها فتحت مث. سوبرانو يف ومغنية باليه راقصة. ال ــ؟الوطين املسرح

 اأدوارً أدت اليت املعروفة العاملية الباليه راقصة مع اليوم نلتقي: مقدمتها يف تقول وبدأت فمها

 .(464-463: م2013 األعرج،) «اجلديد الباليه برقصها العامل إعجاب وانتزعت ومميزة كبرية

 سهانف ياما تقدم مما املقفع هذا يف الشخوص أذواق عل  الغربية الفنون ريوتأث هيمنة وتتجل 

 الفنون من أقدم السوبرانوناء غو باليهرقصة التُعدّ و سوبرانواليف  ومغنية باليه كراقصة

 .يف إيفاليا عصر النهضة تعود نشأهتما إىل اليتو العاملا يف وأكثرها انتشارً ةيغربال

: چزیهای دیگرو  عشق رواية يف احلديثة الغربية األغاين عل  فراداأل إقبال جند ذلككو

. جوجوجلهاز كمبيوتر  صوتالمكرب  عرب مرأةبصوت أصاخبة  أغنية أجنليزية تُبث تكان»

 أخفضه احسنً :جوجو قال .الصوت مستوى خيفض أن جوجو من وطلبت السرير عل  جلست

. المربت مرياندا قال. اجلواب يكن يف انتظار مل هو اطبعً. ؟املغنية من هي تعرف هل ولكن

 عامًا وعشرين ثننيإ العمر من تبلغ كانت األغنية هذه غنت عندما إمسها؟ مسعت هل
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 .(68-67: ش1396 مستور،) «Kerosene ألبوم من Bring me Down اأغنيته إسم قال...فقط

 هو مما جوجو كرمي ذوق عل  األمريكي البوب موسيق  منط تأثريمدى  الفقرة هذه يف نری

 املرتبفة تفاصيلالو علوماتامل كل يعرف بل فحسب المربت مرياندا أغنية إىل تمعيس ال

  .أيضًا وصاحبها األغنيةب

 عل  چزیهای دیگرو  عشق رواية يف األجنبية الثقافية املنتجات استهالك ينحصر ال

 احلياة أمناط حتمل التی األفالم شملي بل فحسب الغربية األغاينو قييلموسل ستماعاال

 ضغوطنيم قرصني حقيبته من الصيب أخرج» :أيضا الغريب والسلوك التفكري وأساليب

. السينما عشاق من ستصبح شاهدهتما إذا. رائعان الفيلمان هذان: "قائالً يل مهماوسلّ

 شروق قبل" الفيلمني إسم كان .السينما تاريخ يف رومانسية األفالم أكثر من هذان الفيلمان

كال  شاهدتو الصباح بقيت ساهرًا حىتوتلك الليلة مل أمن . "غروبال قبل"و "الشمس

 "جيسي" يدع  أمريكي شاب حول تدور "الشمس طلوع قبل" قصةأحداث  كانت. الفيلمني

 بفتاة فيينا إىل بودابست من أثناء سفرهيلتقي  و والتسليةفيه للتر أوروبا إىل سافري الذي

قبل  حداثأل هو تابع غروبال قبل فيلم». (104-103: 1396 مستور،) «"سيلني" تدع  فرنسية

 احاليً جيسي أصبح. سنوات تسع مرور بعد وسيلني جيسي مصري ويتناول الشمس شروق

 سيلني ولدى سنوات أربع العمر من يبلغ بنإ ولديه ةأمريكي ةمدرس من امتزوجً و ابًكات

 الشمس شروق قبلفيلما  (.105: ش1396 مستور، ) «فرنسا خارج اصحفيً امصورًيعمل  خفيب

) هاين( الرواية أحد أبفال انتباه لفتت اليت يةدليواهلو مانسيةورال فالماأل من غروبال وقبل

 منط عل  العوملة تاثري مدى عن ريعبّ الذي األمر ،شاهدمهايكي ل ليلته سهرأرغمته أن ي و

احمللية  املنتجات الثقافيةاستهالك  عن  ذوقهم الفين تراجععل جي مما لشخوصحياة ا

املتدنية  اديةامل تفشي القيماليت تعمل عل  والغربية  املنتجات الثقافية لصاحل والوطنية

 .بني خمتلف فئات اجملتمع والسيما الشبابية منهاوالثقايف  واملصاحبة بالغزو الفكري

 غربينيال واألعالم واملشاهري  النجومب االهتمام

 منط عل  تأثري العوملة من آخر جانب هو ،الغربيني واألعالم ريواملشاه النجومب االهتمام

 جندهوالذي  اإلسالميةاجملتمعات  عل  وجه التحديدو الثالث العامل جمتمعات يف احلياة

 دخلت التی الوجوه رىأ كنت» :الفراشة مملكة رواية مقاطع العديد من يف وضوح بكل جليًامت

 كن بعضهن. مجيالت كن كلهن. نسائية أكثرية. عيين أمام تتراقص یوه صداقته فی

 مونيكا اإليفالية الفرنسية حىت ياوارا إيشي اهلندية املمثلة من. حقيقية غري وجوها يستعرن
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 «الرياضية الوجوه وحىت العامليات واملغنيات املعروفات األزياء بعارضات مرورا ،بلوتشي

 عل  مهيمنة صارت املعوملة الثقافة أنّ السردي املقفع هذا يف يالحظ .(370 :م2013 األعرج،)

 النجوم من وغريهن األزياء وعارضات املمثالت أصبحت مما الفنية وأذواقهم اجلمهور

 صور يستعرن حيث بوكفيسال مستخدمات لدى فضلةامل الشخصيات هي العاملية واملشاهري

 املوسيقيني من الكثري» .ةالشخصي صفحتهن يف صورهن عن بديالً األجانب هؤالء

 رافيل موريس. عيبالش الفن هذا من موسيقاهم عناصر ضبع استلهموا الكبار الكالسيكيني

 يف بوالنك فرانسيس العامل، خلق يف ميلهود وداريوس. اليسرى اليد كونشريتو بولريو مع

. كونشرتوز ايبوين يف سترافانسكي وايغور. وأوركسترا مزدوج بيانو عل  كونشريتو يف بوالنك

 «ونواديه اجلاز وجوه من الكثري رسم دوستايل ونيكوال. املسلح الرجل صالة يف جنكيزن كارل

 يف أثرت ةالعومل يتراءى لنا من خالل هذا املقفع السردي أنّ .(437: م2013 األعرج،)

 أمساء استحضار وذلك عن طريق شكل آخرب مملكة الفراشةلرواية  اخلصوصية الثقافية

أمساء  مل يكتف الكاتب بإقحام حيث الفنية وأعماهلم ةالغربي وسيق ملا مشاهريعالم وأ

  أيضًا. م الفنيةإنتاجاهتراح يعرف القارئ ب فحسب بل يف الرواية املوسقيني الغربيني

 چزیهای دیگرو  عشق رواية يف األجانب املشاهريواألعالم و بالنجوم االهتمام جند وكذلك

 ةالرواي فی األجانب والفنانني نيياملغنو املمثلني من دعديال أمساء مستور استحضر حيث،

 تهوحلي فالكثي والشارب املربوط لاووالسر املستدير الوجه ذلك مع نقره يل أبد» :هذه

 هاين من املالحظ أن .(51: ش1396 مستور،) «البقر رعاة أفالم يف "سبنسر بود" مثل ةالقصري

 البقر رعاة أفالم يف الشهري اإليفايل املمثل سبنسر بوبـ ب" نقره موس " تهبي صاحب شبّه

 كان موس  لصق» .ما تارخيية فترة يف األمريكية احلياة وأسلوب الثقافة الغالب يف مثلتُ واليت

 كان حيث ،كازابالنكا فيلمل يُمثل مشهدًا امللصق األول ؛غرفته عل  جدار كبريين ملصقني

 أهنما يبدو ولكنّ اخلدين ببعضهما البعض يملتصق واقفني بريغمان وإجنريد بوجارد مهفري

 راجاند كان حيث سنجام فيلمل ميثل مشهدًا الثاين امللصق أما. بعيدة أشياء يف يفكران

: ش1396 مستور،) «اإليه ينظران ال هماولكنّ ماال فيجانيت انبجب واقفني كابور راج و راكومار

 الألجنبية باألفالم امعجبً و امهتمً السردي املقفع هذا يف نقره موس  شخصية جندو (.52-53

 نرى كما .غرفته جدار عل  الشهريين" سنجام"و"كازابالنكا "فيلمي ملصق لصق حيث وممثليها

 كان» :غرفته باب عل  "هاميت داشيل" الشهري األمريكي السيناريو كاتب أقوال صورة لصق أنه

 موس  غرفة عل  باب لصق هاميت داشيل األمريكي السيناريو كاتب من قصري اقتباس هناك
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النفتاح الثقايف عل  العوملة إن ا .(53: ش1396 مستور، ) «"رمهسو مراد" من مسعه رمبا

إضافة إىل اجتاههما التجرييب ،من قبل كال الكاتبني  ومستجداته تغريات العصرل واملسايرة

غري أن ،ني بأمساء الفنانني الغربي زاخرتنيومملكة الفراشة  چزیهای دیگرعشق  روايتنيال جعل،

ألق  الضوء  ولكن مستور الغربيني ملوسيقينيالموسيق  وأمساء ل بالغًا اهتمامًا أوىل قد األعرج

 .السينمائيني املمثلنيأمساء عل  فن السينما و بشكل كبري

 العوملة وتقنيات وسائل مع التعامل

 احملمول واهلاتف الفيسبوك

 التقنيات هذه ألنواالتصاالت ، املعلومات بتكنولوجيا اوثيقً إرتباطًا ترتبط العوملة إنّ

 واملسافات احلدود اختفاءو احلواجز زالةإ بالتايلو واملكان الزمان تقليص إىل أدت الوسائلو

 خمتلف هيف مت بالحدود بعامل الظاهرة هذه عن العوملة منظرو يعربمما  الدول بني

 أو التلفزيون عرب التسوق مثل الواسعة االستهالك بأساليك» وبسرعة بسهولة املمارسات

 أجهزة خالل من واسترجاعها وتسجيلها املوسيق  حتميل مثل والتسلية والترفيه اإلنترنت،

 اهلواتف عل  التحدث مثل األشخاص بني البسيط التفاعل جمرد أو (iPad)بوديآ مثل

 يلده) «يناملعاصر الشباب لثقافة مميزة سمةك القصرية النصية الرسائل إرسال أو احملمولة

بشكل  الفراشة مملكة يف العوملة تقنياتو االتصال وسائل حضور تمثلي (.299: م1395،اجروم و

 وحيدة يةتواصل سيلةكو ياما ةشخصي تستخدمها اليتو الفيسبوك شبكة مع التعامل يف غالب

 أو "التشات" خالل من الفيسبوك عرب معه الغرامية عالقتها جتريو فاوست حبيبها مع

 اجلميع وأتابع أرى حبيث مملكيت الزرقاء، الفيسبوك مساحة يف وأختفي» :املباشر االتصال

 من إال أحد يراين وال الفيسبوك يف متخفية اآلن فأنا». (61:م2013 األعرج،) «أحد يراين وال

 حىت» (.74: م2013 األعرج، ) «"التشات" احملادة نافذة يف اكليً أمسه أنففأ مث. مراسلته أريد

 الوحيدة مساحتنا. الرقابة من علیَّ خياف هإنّ يقول. تليفونه أملك ال فاوست صديقي

 كل يفضح هأنّ الفيسبوك مشكلة» (.101: م2013 األعرج،) «فيسبوك هي لالتصال واملشتركة

 هذه استفاعت ذلك ومع كثري، وبشر وجبال حبر بيننا كان. غواياته قاومنا مهما شيء

 شفافة األرضية الكرة أصبحت حىت شيء كل وتسفح املسافات، كل تقهر أن الغربية اجلنة

 أن العوملة السردية من خالل هذه اللقفات يتضح لنا .(51:م2013 األعرج، ) «زجاج قفعة مثل

وذلك  خربنوع آ "مملكة الفراشة"رواية ياة ليف خصوصية منط احل الثقافية تركت ملساهتا

ومن أبرز جوانب  من أهم وسائل العوملة عدّيُ الذي العامل اإلفتراضيو اإلنترنت من خالل
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فائقة تزيل املسافات املكانية  سرعةعل   اإلنترنت يعتمد إذتأثريها يف أسلوب احلياة 

 هو اجلانبو لشخوص الرواية العالقات خارج احلدود اجلغرافية مما تسهل إنشاءوالزمنية 

 وعل  وجه اخلصوص جتماعيشبكات التواصل اال استخدام يف تمثليالذي  التكنولوجي

      .املعيش همواقععن  بديالً األزرق نصة وفضائهاامل هذه صبححيث ت بوكفيسالمنصة 

 عشق رواية يف الشخوص حياة منط يف العوملة وتقنيات وسائل استخدام تاثري نرى وهكذا

ال أ ن   چزیهای دیگرو   عل  خالفاحملمول  اهلاتف عل  بشكل كبري ألق  الضوء "مس تور" ا 

 اهلاتف سقط» :جتماعيةالعامل االفتراضي وشبكة الفيسبوك االي أوىل اهتمامه باألعرج الذ

 حبذر استلقيت. اليسرى أذين يف السائل لتهدئة أحترك أال وحاولت السرير عل  دیي من

 «اهلاتف التقاط من أمتكن مل. احملمول اهلاتف من نیيتناد برستو تكان. عيين وأغمضت

. مغلقًا يزال ال احملمول هاهاتف كان ،بربستو أخرى مرة اتصلت» .(91: ش1396 مستور،)

 الذهاب ستوبر عل  وكان الثامنة جتاوزت قد الساعة كانت. احملمول هاتفي ساعة إىل نظرت

ساهم بشكل كبري يف تغيري منط  اهلاتف احملمول إنّ (.93: ش1396 مستور،)« ايًحال البنك إىل

الفرصة  ه أتاحعالوة عل  ذلك إنّ املختلفة احتياجاته حياة اإلنسان وطريقة عيشه وقضاء

دائم حىت وإن كانت تفصلهم  اصل مع عائالهتم، وأصدقائهم بشكللألشخاص يف التو

 جزءا حيث أصبح اهلاتف احملمول چزیهای دیگرو  عشق رواية يف جنده ماك املسافات البعيدة

 اليومية حياهتم يف الرواية األفراد يستخدمها ةرئيس تواصلية وسيلةو احلياة أسلوب من

 وتبادل املشاعر معهم. خرينم مع اآلللحفاظ عل  عالقاهت

 ةيواملاد والترفيه املتعة عل  اإلقبال

 انتشار إىل أدى األخرية، ةناآلو يف واإلنترنت الفضائيات وظهور االتصال تكنولوجيا تقدم إنّ

 وأساليب أفكار افراز غالبيف ال هاجائنتكانت ، عومليةسلوكيات و قيم من مجلة وترويج

 اأحيانً بل اإلسالمية للمجتمعات الثقافية اخلصوصية معتناسب  ال اليتو الغربية احلياة

 .املسلمة لشعوبمن ا الشخصية اخلصوصية نزع إىل وتؤدي معها تتعارض

 اانفتاحً األكثر يظهرون الشخوص أنّ الفراشة مملكة رواية من عديدة مقاطع يف نرى

 :املتعةالترفيه وامللذات و عن املعربة ةالغربي واملعتقدات القيمو ياتالسلوك هذه عل  قباالًوإ

 كان الذي معسكر نبيذ باخلصوص حتبه، الذي األمحر النبيذ من اكأسً مين أمي طلبت»

 األخرى األجنبية األنواع كل ترك أن بعد تذوقه اضًيأزوربا كان  بابا ،فيد دجبَ يذكرين

 أنا وال -. اآلن البيت إىل ندخل أن دينر ال-» .(193:م2013األعرج،) «الفرنسي باخلصوص
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 الرقصة-.ضحكتُ ههههه؟ البرية أم الرقصة-. التانغو يف نفسي -. تصفك أسناينو أجبت

-200:م2013األعرج،)« نواس أيب من ىمرأ عل  سنشرهبا والبرية. اجلسر عل  رقصناها

 الرقص حنب حنن. الكلماتأوىل  فيد ذهن فی ارتسمت األولی الكأس مع» .(201

 ثقيلة هكذا، ليس ال...دن..دن...التانغو ةبري شرب وحنب...دن...دن...دن...ضاأي

من املالحظ أن الشخوص يف مملكة  (.202: م2013األعرج، ) «...غالية بالدنا يف...قليالً

االنغماس و األجنبية تعاطي املشروبات الكحوليةتتجاوب مع العوملة وذلك من خالل  الفراشة

 املسلمة للشخصية الثقافية اخلصوصية مع تعارضوت اإلسالمية القيم نايفتاليت يف امللذات 

 حيث للشخوص بالنسبة يًاعاد أمرًا الكحول تناول أصبح مما الرواية يف ةمتواجد اولكنه

 شخوص أن يالحظعالوة عل  ذلك .  ا وعیان  علن   حرج ونبد املسكرات خمتلف يشربون

 أمريكا رقصة أمناط من وهي التانغو رقصة عل  الكحول شرب أثناء يرقصون الرواية

 . بفعل العوملة العامل أحناء يف سائدة اليوم أصبحت اليتووالرومانسية  الالتينية

 "چزیهای دیگرو  عشق" رواية يف والترفيهاملتعة و امللذات عل  صشخااأل إقبال جند هكذاو

شرب الكحول مثل البرية ويتمثل يف مظاهر يف األواسط الشبابية  بشكل غالب الذي يتجل و

 هيبدو أنّ السرداب كان»: احلفالت أو املناسبات االجتماعيةيف  الرقص الغريبو أو النبيذ

 متناثر لسجائرل الغليظ دخانالو صاخبة املوسيق  كانت. السينمائية األفالم يف ليلية مالهي

. الدخان يف يرقصون آخران واثنان جوجو كرمي بينما شيئًا العني تری ال ثيحب اهلواء يف

 سامي كان» .(63: ش1396 مستور،) «الفاولة عل  أكواب وثالثةملونة  بضع قنينات هناك كان

 آخر اكوبً سامي مأل. القنينات إىل يذهب وآخر حني بني هولكنّ السرداب، وسط يرقص

 خدشف الكوب سائل من رشفةً سامي تناول .شربإ :شابور قال. وأنا شابور حنو أرفعهاو

يلحظ لنا من خالل هذه املشاهد السردية أن  .(71: ش1396 مستور،) «السائل بفعم وجهه

تبين أساليب احلياة الغربية يف  العوملة الثقافية من خاللالرواية يتجاوبون مع  أبفال

 وجيعلون الغربية االحتفاالت منط عل  ميالدهم بعيد ونتفلحي حيث االحتماعية مناسباهتم

 بينما الصاخبة الغربية املوسيق  عل  معًا ويرقصون الليلية النوادي كأجواء احلفلة أجواء

 الرواية ذهه يف الشخوص قبل من املشروبات الكحولية تعاطي أن غري املسكرات يشربون

  .الفراشة مملكة عكس ا عل وجهارً اعلنً ليس

انغماسهم يف و املتعة حياة عل  چزیهای دیگرو  عشق رواية فی فراداأل إقبال عن فضال
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 املادية لألشياء األمهية إعفاء ةاملادي تعين».1املادية ةاباحلي مهتمني ضاأي جندهم ،لذاتامل

 امصدرً وتصبح احلياة يف الصدارة مركز والثروة امللكية حتتل املادية درجات أعل  وفی

 يف شخوصال عند املادية الزنعة أيتت (.30: 1396 منصور، سباه) «والسعادة الرضاشعور بلل

 يف الروحية واملعتقدات القيم عل   يف ظل العوملة طرأ الذي ريلتغيل نتيجة روايةال هذه

 القيم افيه صارت مما وعل  وجه التحديد اجملتمعات اإلسالميةجمتمعات العامل الثالث 

 يف لإلقامة أمهيةً أكثر أسباب ثالثة كانت لدي آنذاك» :األخرى القيم عل  تسود املادية

 والبنات واملفاعم املال أنّ دوبي. اجلميالت والبنات الرائع والفعام اجليد املال: وهی طهران

 ال هإنّ: قوليكرمي جوجوكان » (7:ش1396مستور،) «طهران شوارع يف معتجت هاكلّ الرائعات

هذا فيف احلياة  ما بشيء يعتقد أن املفترض من كان وإذا عل  اإلطالق األشياء هبذه يعتقد

 نعم "إىل "ال" كل لوّحياملال . بسرعة صلب شيء كل يذيب أنه امضكاحل املال .فقط املال هو

عاد  أستاذ لدي كان» (.31 :ش1396مستور، ) «...ثوان ثالث جمرد يف ال إىل نعم كل لوحيوّ"

 املغناطيس مثل املال: مرةذات  قالف اجلامعة يف االقتصاد سيدرِّو ا من أسترالياحديثً

 إنّ .(35 :ش1396مستور،) «احلديد من مصنوعة العامل هذا يف دةاجلي األشياء كل اوتقريبً

 رغم خدماتهيف اآلونة األخرية العامل  هشهد الذي اهلائل التقدم التكنولوجي واالتصايل

الفكرة املادية والزنعة ا يف نشوء وانتشار أنه ساهم أيضًإال  للحياة البشرية العديدة

من حياة  القيم الروحية وبالتايل هتميش، اجملتمع بني خمتلف شرائح االستهالكية

يهدف و منط حياهتم تتحكم النظرة املادية يف  الذين جيل الشباب ،السيما األشخاص

چزیهای و  عشقكما جند يف سلوك شخوص رواية  إىل تلبية اإلحتياجات الشخصية سلوكهم

يف حياهتم جتلب السعادة هلم وحتقق مجيع أمنياهتم  جوهريةً اكتسب املال قيمةً حيث دیگر

 جسديةلا الرغباتإشباع و املادية الفموحات وحتقيق املادية الزنعةأصبحت  ومن هنا

 .اهتمامهم كل حوهلا يتمحور فكرهتم عل  مهيمنةً

 النتيجة

عشق و لرواييت "  ثقافيةاخلصوصية التأثري العوملة يف بعد ما تفرقنا ل ا البحثيف ختام هذ
 " توصلنا إىل عدة نتائج ميكن إظهارها يف النقاط أدناه:   الفراشة و"مملكة چیزهای دیگر

                                                            
1. Materialism 
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 للخصوصية أساسيني مكونني بإعتبارمها احلياة ومنط اللغة أن البحث هذا يبني -1

 تراجعاو الروايتني كلتا يف ةالثقافي منتهاوهي بالعوملة اتأثر قد واجلزائرية اإليرانية الثقافية

 .الثقافية خصوصيتهما عن

و  عشق رواييت يف اللغة عل  العوملة تأثري عن ةغالب كنتيجة اللغوي التهجني ظهر لقد -2

وواسيين  مستورمصفف   الروائيني اعتماد خالل من وذلك"  الفراشة و"مملكة چزیهای دیگر

 هاتني يف والفارسية العربية جانب إىل واإلجنليزية الفرنسية اللغة توظيف عل  األعرج

 الفراشة مملكة يف الفرنسية اللغة استخدام عل  حرصًا األكثر كان األعرج أنّ إال، الروايتني

 بينما، من هذه الرواية كاملة صفحة أو صفحة نصفأحياناً يشغل  الفرنسي النص وكان،

 بني باملزاوجة كبريًا ااهتمامً أظهركما ، فحسب اإلجنليزية توظيف عل  مستور اقتصر

 يف اإلجنليزية واملصفلحات العبارات توظيف يف معظمها تمتثل واليت واإلجنليزية الفارسية

 .الفارسية اجلمل هناية

چزیهای و  عشق" يترواي يف شخاصاأل حياة منط عل  جوهرية حتوالت العوملة فرضت -3

 التعاملو الغربية الثقافة استهالك يف رئيس بشكل مظاهرها جتلت"  الفراشة و"مملكة "دیگر

 مع التعامل أن غري، ةاملاديو والترفيه املتعة عل  واإلقبال العوملة وتقنيات االتصال وسائل مع

 رواية يف متواجد الفيسبوك منصة يف غالب بشكل متثل والذي واستخدامها العوملة تقنيات

 عشق رواية يف ملحوظ شكل به ةاملادي الزنعة تظهر آخر جانب وعل ، فقط الفراشة مملكة

 .الفراشة ةمملك يف ظهرت أن دون چزیهای دیگرو 

 الروايتني يف والعاطفية االجتماعية القاتالع من جديدةً اأمناطً العوملة أفرزت -4

 يف ريالتغي اأيضًو الفراشة مملكة يف بلورتت اليت اإللكتروين احلب ظاهرة :ومنها املذكورتني

 ،ذلك عل  عالوةً. چزیهای دیگرو  عشق رواية يف جتل  الذي احلياة شريك اختيار طريقة

 عل  لوابِقْيُ أنجعلهم  مما الروايتني كلتا يف فراداأل لدى الفين الذوق تغيري إىل العوملة أدت

 واملشاهري والنجوم فناننيبال هماهتمام لَّجُ أولوا ، حيثواألجنبية الغربية األفالمو األغاين

 .يف الغرب واألعالم
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 دراسة: التعليمة العملية عل  وانعكاساهتا الثقافية العوملة تقنيات(. م2017)صالح السالم، عبد 

 .للعلوم الفيوم جامعة جملة الفيوم، جامعة طالب من عينة عل  ميدانية

 .والتوزيع والنشر للفباعة مصر هنضة: القاهرة الثقافية، اخلصوصية(. م2007)بشري الفتاح، عبد 

 اإلعدادية، املرحلة لتالميذ املقترحة اجلاز موسيق  أساليب(. م2019) أمرية ،الناصر عبد 

 .47-68صص ،11العدد التربوية، للعلوم الوادي جنوب جامعة جملة

 العلوم دراسات جملة العربية، اللغة عل  العوملة أثر (.م2011)وليد ر،العومي اهلادی عبد 

 .472-490 ،2العدد ،38 اجمللد واالجتماعية، اإلنسانية

 انتشارات نایب. اردبیل: ،1طهویت و مصرف فرهنگی،  ش(.1398) مرادي ضاعلري ، ز پوران، زهرا عزی 
 :بريوت الرابعة، الفبعة الصياغ، فايز وتقدمي، ترمجة االجتماع، علم ،(م2005)آنتونی غيدنز، 

 .للترمجة العربية املنظمة

 األوىل، الفبعة ناظم، حسن و كاظم عباس ترمجة جامح، عامل (.م2003)------------- 

 .العريب الثقايف املركز :بريوت

 .للتوزيع األهرام وكالة :القاهرة اإللكتروين، احلب (.م2014)نيريش، فؤاد

 نشر نی. ، هتران:1ط هویت،،جهانی شدن فرهنگ ش(.1381)گل حممدی، أمحد 
 انتشارات طرح نو هترتن: شدن، ترمجه حممدرضا جالئی پور، اندازهای جهانی چشم ش(.1384)گیدنز، آنتونی

ترمجه علی اصغر سعیدی و یوسف حاجی عبد  ،گفتارهایی درابره یکپارچگی جهانی ش(.1387)---------
 انتشارات علم وادب. هتران: ،2طالوهاب، 

 نشر چشمه. هتران:  ،1طچیزهای دیگر، عشق و  ش(.1396)مستور، مصطفى 
  .انتشارات نشر چشمه هتران: نظریه جهانی شدن، ترمجه مسعود کرابسیان، ش(.1395)مگرو ،آنتوين هلد، دیود، 
 عمان: العوملة الثقافية واللغة العربية: التحديات واآلثار،م(. 2011)وسفيه، حممد ميهزا 

  اآلكادمييون للنشر والتوزيع.
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