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 كلمة الشكر
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العلمني الذى جعل اللغة العربية أفضل اللغات يف العامل        
وجعلها طريقة لفهم القران، وبه نستعني على أمور الدنيا واألخرة مث الصالة 
والسالم على سيد األمم نبينا وحبيبنا صلى اهلل وعليه وسلم وعلى آله وأصحابه 

 .الكرام
اهلل يف كتابة هذه الرسالة حتت موضوع  أما بعد، فقد انتهيت بإذن       

لنجيب " مواكب األحرار"االستعمار وأثره يف حياة الشعب املصري يف رواية 
يف علوم  (S-1)الكيالين بدراسة حتليلية ما بعد االستعمارية للحصول على شهادة 

بإذن اهلل عز وجل وعنايتة، عسى أن تكون هذه الرسالة . اآلداب والعلوم اإلنسانية
وتقدم هذه الرسالة لكلية اآلداب والعلوم . افعة للباحثة خاصة وللقارئني عامةن

اإلنسانية جبامعة الرّانريى اإلسالمية احلكومية مـادة من املواد الدراسية املقررة على 
 .يف اللغة العربية وأدبـها (S-Hum)الطالبة للحصول على شهادة 

ا جزيال لوالدي احملبوبني الذين قد ويف هذه الفرصة السعيدة أن أقدم شكر        
وال أنسى أن أبلغ شكرا جزيال . ربيانىى تربية حسنة وأتاحاىن فرصة للتعلم

و األستاذ  للمشرفني الكرميني األستاذة الدكتورة بيت مويل روسى بوستام املاجستريية
اليت ذواحللم املاجستري الذين قد بذال جهد مها وأوقاتـهمـا الثمنية لإلشراف على رس

 .هذه من أوهلا إىل آخرها
وال يفوتىن أن أوجه كلمة الشكر ملدير جامعة الرنريي وعميد كلية اآلداب 

وجلميع أساتذيت الفضالء الذين  والعلوم اإلنسانية ولرئيس قسم اللغة العربية وأدبـها



 ب

 

قد علموين وزودوين بالعلوم النافعة وأسأل اهلل هلم اخلري إنه اليضيع أجر من أحسن 
و أشكر أيضا ملوظفي مكتبة اجلامعة الرانريى الذين قد رضوا عين االستعارة . مالع

وكذلك أشكر شكرا كثريا جلميع أصدقائي حيث إهنم . الكتب الىت تتصل بالبحث
قد دفعوين إىل كتابة هذه الرسالة وأرجو من اهلل أن جيزيهم خري اجلزاء إنه اليضيع 

 .أجراحملسنني
عل هذه العمل نافعا وأرجو من القارئني نقدا بنائيا وأخريا أدعو اهلل أن جي

المتام هذه الرسالة، ألن اإلنسان الخيلو من اخلطأ والنسيان وعسى أن تكون نافعة 
 .ىل وللقارئني

وحسبنا اهلل ونعم الوكيل والحول والقوة إالبااهلل العلي العظيم واحلمدهلل رب 
.العاملني
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رواية  يف وأثره يف حياة الشعب املصري االستعمار كان موضوع هذه الرسالة       
ركزت او  .يةاالستعمار اسة حتليلية ما بعد لنجيب الكيالين در " مواكب األحرار"

 ماو ، التابعشعب املصري باعتباره الياة حعن  صورة وهي تنيكلمش الباحثة يف
وأما املنهج . تابع هعلى حياة الشعب املصري باعتبار  االستعمارأشكال أثر 

هذه مسئلتان  لتحليلحبث هذه الرسالة نظارية مابعد االستعمارية و  يف ةاملستخدم
 ةحثاالب عليها تحصليت الالنتائج ومن . وصفي التحليلياستخدمت لباحثة مبنهج 

شكل من أشكال  التابع هيباعتبارها  يصر املشعب الصورة من حياة : يهف
لن  تكلمو ، عندماويسبب هلم الظلم حىت ، موقفهم ضعيفاالستعمارالعجز ضد 

واكب موللشعب املصري يف رواية  يليتشمصطفى بو  اجواحل هيلدا وا، مثليسمع
 هحياة الشعب املصري باعتبار على  االستعمارر أثوجد و  .وليس حقيقة األحرار

 (. يةالثقاف)ة يالتصرف،املوقفية ، ةالذهني ،(العبء العقلي) العقلية يثمن ح تابع
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Penelitian ini berjudul Al-Isti’mār Wa Atsaruhu Fii Hayāti Al-Sya’bi Al-

Mishriy Fii Riwāyah “Mawākib Al-Ahrār Li Najib Al-Kailany (Dirāsah Tahliliyah 

Ma Ba’da Al-Isti’māriyah), penelitian ini fokus pada 2 permasalahan inti yaitu 

gambaran kehidupan rakyat Mesir sebagai subaltern, dan apa bentuk pengaruh 

penjajahan atas kehidupan rakyat Mesir sebagai subaltern. Adapun metode yang 

digunakan dalam meneliti skripsi ini teori poskolonial dan untuk menganalisis dua 

permasalahan ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Dan hasil yang 

diperoleh dari penelitian yaitu, gambaran kehidupan rakyat Mesir sebagai subaltern 

yang terdapat pada penelitian merupakan bentuk ketidak berdayaan terhadap 

penjajah, posisi mereka yang lemah sehingga menyebabkan mereka tertindas, bahkan 

pada saat mereka bersuarapun tidak akan di dengar oleh pihak penguasa. Hal ini 

terdapat pada tokoh Hilda, Haji Mustafa Busytaili, Ahmad Madbouli dan secara 

umum pada rakyat Mesir lainnya yang diceritakan didalam novel, bukan didalam 

kisah nyata. Selanjutnya terdapat pengaruh penjajahan atas kehidupan rakyat Mesir 

sebagai subaltern meliputi  berbagai aspek yaitu mental (beban mental), pola pikir, 

sikap dan perilaku (budaya). 
 

Keywords: subaltern, postkolonial, dan penjajahan 
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث -أ 

جمموعة من  ستبدادهو شكل من أشكال اال  (penjajahan) االستعمار       
احتالل البلد جيب على  جنحت يف عندما .تفوقة على جمموعة الضعيفةامل

تناقش عن . هيـمن على اجملتمع يف تلك البلديـ أن (penjajah) االستعمار
اليت شعرت أثر  مصر هاحدا االستعماررأت كل الدولة تقريبا ب ،االستعمار

املماليك والفرنسية واإلنكليزية ألن موقعه و ء من الرتكي ابد. طويلة عن الغزاة
 .يف املنطقة ةاالسرتاتيجي

. على املستعمر االستعمارها منالظواهر االجتماعية من كل ناحية        
يدور صاحب . عيةبوصاحبه ما دامت يف أحوال الت ةعالقة بني املستمر 

 0.تابع متكرب راغب بالغلبة مستعمر اجملتمعالك  االستعمار
ميكن أن يكون موضوع  االستعمارالظواهر االجتماعية يف اجملتمع مثل        

الرواية اليت  9.للحياةرآة ملم ويقول النقاد أن األدب كا. يف األدبية مثل رواية
عام، هذه اليف . هي رواية مواكب األحرار لنجيب الكيالين االستعمار حتكي

____________ 

1
 Suwardi Edraswara. 2008. Metodologi Penelitian Sastra. -cet. IV. Yogyakarta: Media 

Pressindo. .072 .ص  

 01 .ص، (0257دار املعارف، : القاهرة)، أالدب العرب املعاصر يف مصر شوق الضيف، 9
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 حىت الفرنسي( املماليكمن )قبل الفرنسي  يةاالستعمار حالة  حتكي الرواية
 سببت الذي رواية أعقاب طويلة عن الغزاة يف تروى. يمصر  الذين احتلوا

الشعب  على االستعمار ضطهدي .يصر املىل شعب إخمتلف أشكال اهليمنة 
النساء كما يستطع املتمردين،   لكنه ال اضطرابواإل اخوف علجي حىت املصري

 3.وشعب الذي ال يوجد فيه السلطة واألطفال
هو  االستعمارطار نظري ما بعد باإلرواية مواكب األحرار  ليللذلك حت       
جنيب الكيالين  اقدمهيماذج اليت ـالشعب املصري نك ةستعمر م الفردية. إضافة

" بني بدراسة حتليلية خمتلفة، احادها تميكن أن  "مواكب األحرار"روايته يف 
 تلك املسألةالشعب املصري يف ". وأثره يف حياة الشعب املصري االستعمار

اخلوف  تابع باعتباره شكال من أشكال األفراد املستعمر الذي عاىنكال
 . املتمردين يستطع واالضطراب لكنه ال

 
 مشكلة البحث -ب

 :وأما املسئلة اليت تريد أن تبحثها الباحثة يف هذه الرسالة فهي       
 "مواكب األحرار"رواية تابع يف كال يشعب مصر ال صورة حياةكيف  -0

 جيب الكيالين؟نل
يف  اتابع هعلى حياة الشعب املصري باعتبار  االستعمارما هي أشكال أثر  -9

 ؟" مواكب األحرار"رواية 

____________ 

 الرواية مواكب األحرار  3
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 أغراض البحث -ج

 : أما األغراض يف كتابة هذه الرسالة موافقا املسألة املذكورة فهي       
نجيب رواية مواكب األحرار ل تابع يفكال يشعب مصر ال صورة حياةعرفة م -1

 الكيالين  
يف  اعلى حياة الشعب املصري باعتبار تابع االستعمارعرفة أشكال أثر م -2

 "مواكب األحرار"رواية 
 

 معاني المصطلحات -د

قبل أن تركز الباحثة ىف املوضوع املبحوث، أرادت الباحثة أن تشرح        
 : ىف هذا البحث هانوتعرف معاىن املصطلحات اليت تتضمّ 

 
 ستعماراال -1

 يستعمر، استعمارا، فهو مستعمر واملفعول مستعمر: ستعمرا -
عمرها، أمّدها بـما حتتج من اإليدي العاملة لتصلح : األرض ستعمرا -

احتلتها : ت دولة دولة أخرىاستعمر  ".الّصحراء ستعمرا "وتعمر 
 حتررت معظم الدول من -دولة مستعمرة"وفرضت سيطرتـها عليها 

دولة تعرض سلطتها على دولة أخرى : دولة مستعمرة". "اإلستعمر
 3.وتستعلها

____________ 

0660 .، ص(م  9112عامل الكتب، : القاهرة) ، املعجم اللغة العربية املعاصرأمحد خمتار عمر، 3
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اإلستعمر هو الفرد أو الفريق أو الدولة يقوم بالغلبة واالستغالل على  -
والثقافية، والفكرية، والدينية،  يةسياس ليبحث إفادة عناجملتمع 

 6.قتصاديةواال
 

 :الرواية  -2
وروى احلديث والشعر يروية : رواية -يروى -هي من كلمة روى       

رواية لغة هي مايري اإلنسان ىف نفسه من القوم والفعل  5.ورواية وتسرواه
قصة أحداث مثرية تصور منطا من : وأما مصطلحـا أنـها. أي يزور ويفكرة

 7.وكانة القصة طويلة. احلياة أو أحداثا معينة يشرتك فيـها اخليال
أوقصَّة نثريَّة طويلة، تشغل حيزًا , 2الرواية هي قصَّة طويلة احملدثة       

يُعّد  -رواية بوليسيَّة، "زمانيًّا ومكانيًّا معينًّا، تتضمن أطوارًا وشخصيات 
  2".فاطمة املرنسي أكرب ُكتَّاب الّرواية  يف الوطن العريبّ 

 
 
 

____________ 

5
 I Nyoman Yasa، Teori Sastra dan Penerapannya. (Bandung: Karya Putra Darwati. 

55 .ص .  (2012  

 309 .ص، 3.، ط(م 9113دار احلديث، : القاهرة)، لسان العربابن منظور،  5
، (العصر اجلاهلي و عصر اإلسالم و العصر األموي) االدب العريب وتارخيه ، العزيز بن حممد الفيصلعيد  7

92 .ص، (م 0316دار املعارف، : القاهرة)
 322 .، ص(م 9113مكتبة الشروق الدولية ، : مصر)،  املعجم الوسيطجممع اللغة العربية، 2

 253 .، ص(م  9112عامل الكتب، : القاهرة) ، املعجم اللغة العربية املعاصرأمحد خمتار عمر، 2
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 مواكب األحرار -3
مواكب األحرار هو موضوع الرواية لنجيب الكيالىن، حيث طبع عام        
حبث هلذه )ويشمل فيه ثالثة و ثالثني موضوعـا . م يف بيىروت0223
  01(.الرسالة

 
 الدراسات السابقة -ه

وأثره على حياة الشعب املصري يف  االستعمارحتليل هذه الدراسة يعين        
واستنادا إىل . مواكب األحرار"رواية  اذا كان يدرس . "مواكب األحرار"رواية 

األحباث السابقة يف شكل مقالة مكتوبة من أي وقت مضى، وجدت بعض 
البحث يف شكل ورقة من أي وقت . الدراسات تتناول رواية مواكب األحرار

  : مضى فهي
 االجتاه العاطفي عند النجيب الكيالين يف مواكب األحرار موضوع الرسالة .0

االجتاه العاطفي عند النجيب الكيالين  حيث أهنا حتدثت عن فوزية كتبت
تتضمن يف هذه الرواية صدق العاطفة، وتتنوع العاطفة، وقوة العاطفة و 

اما مسو العاطفة فغري موجودة ألن نصوص . وثبات العاطفة واستمرارها
 11.الرواية التدل على ذلك

____________ 

 00 .ص ،، املراجع السابقمواكب األحرارجنيب الكيالىن،  01
كلية اآلداب رسالة في، االجتاه العاطفي عند النجيب الكيالين يف مواكب األحرار ، (9103)، فوزية 00

 . خمطوطجامعة الرنريي االسالمية احلكومية،  :، بندا أتشيهوالعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية وأدهبا
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لنجيب " مواكب األحرار"االجتاه السياسي يف رواية  موضوع الرسالة .9
تناقش صراع السياسي،  رسالةيف هذه ال. لني واتى كتبتااللكيالين  

  12.كما األرقام .والذي يتضمن العناصر اجلوهرية رواية مواكب األحرار
لعالء األسواىن " عمارة يعقوبيان"التهجني يف الرواية  موضوع الرسالة .3

حيث أهنا حتدثت فوتيا اغستنا  كتبت( دراسة حتليلية ما بعد استعمارية)
 االستعمارعوامل الدافعة لظهور التهجني املتضمنة يف الرسالة هي   عن

توعان  ةمث جمال التهجني متضمن. ودرس وسكن يف خارج البالد والزواج
واللغة . فة املتضمنة على ثالثة انواع وهي الطعام واملالبس والبناءالثاق : مها

 03".التكسي ومدام: " املتضمنة على كلمتني ومها
        
واالجتاه السياسي يف رواية   مت مناقشة النتائج فقط االجتاه العاطفي       

ال أحد اآلداب والعلوم اإلنسانية أما بالنسبة  يف كلية  ".مواكب األحرار"
  (Subaltern)وأثره على حياة الشعب املصري كالتابع   االستعمارحتدث عن 

لنجيب الكيالين " مواكب األحرار"يف رواية  االستعماردراسة حتليلية ما بعد 
نتائج الدراسة املذكورة . الباحثة اخلصة أن تفعل ةحث مهمبت هو هذمفتوحة 

____________ 

كلية  رسالة يف ، لنجيب الكيالين" مواكب األحرار"االجتاه السياسي يف رواية  ، (9105)، لني واتى09
.خمطوط ،جامعة الرنريي االسالمية احلكومية: بندا أتشيه ،اآلداب والعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية وأدهبا

دراسة حتليلية ما بعد )لعالء األسواىن " عمارة يعقوبيان"التهجني يف الرواية  ،(9105)، فوتيا اغستنا 03
جامعة الرنريي االسالمية : بندا أتشيه ،رسالة يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية وأدهبا ،(استعمارية
 خمطوط ،احلكومية



7 
 

 

 

غم من كوهنا تركز ، على الر "األحرارمواكب "بحث الرواية تأعاله قد ساعدين ل
 .على موضوع واحد

 
 منـهج البحثو  -و

أما منهج البحث الذى استخدمته منه الباحثة يف حتليل هذه الرواية فهو        
جاياتري سبيفاك ) التابع  نظرية باعتماد علىاملنهج الوصفي التحليلي 

)Gayatri Spivak  وميكن تعريف نظرية ما بعد   .يف نظرية ما بعد االستعمار
النظرية النقدية اليت حتاول أن تكشف عن تأثري اهليمنة عن  مثل يةاالستعمار 
مكن استخدامها الستكشاف تـ يةحتليل ما بعد االستعمار  03.االستعمار

اجلوانب اخلفية أو عمدا خفية، حبيث ميكن أن نرى كيف يعمل الطاقة، 
يف هذا  .واأليديولوجية الكامنة وراءهاوتفكيك التخصصات واملؤسسات، 

السياق دور اللغة واألدب والثقافة بشكل عام ميكن أن تلعب دورا يف كل 
 06.املستعمر ذلك أغرض من األعراض الثالثة الواردة اخلطابات كما

لنجيب " مواكب األحرار"مصادر البيانات يف هذه الدراسة هي رواية        
مد الباحثة على منهج البحث هلذه الرسالة فتع مع املعلوماتوجل .الكيالين

حيث تطلع على الكتب واملقالة اليت تتعلق باملوضوع، كما تعتـمد  ةكتبم
طريقة اليت قررها قسم اللغة العربية الالباحثة خالل كتابة هذه الرسالة على 

____________ 

14
 Nyoman Kutha Ratna، Postkolonialisme Indonesia Relevansi Sastra. (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 2008).  091 : صفحة 

 013:، صنفس املرجع 06
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جامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية  والعلوم اإلنسانية وأدبـها بكلية اآلداب
 :الكتب دارالسالم وهو

“Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas 

Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh,Tahun 2014” 
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 الباب الثانى
 نجيب الكيالني ترجمة 

 مولده نشأته  -أ 

 يف شهر حمرمطيف الكيالين لبن إبراهيم بن عبدالولد جنيب الكيالين 
 يف (شرشابة)يف قرية م 0230يونيو عام  ه املواقف األول من0361عام 

، نشأت يف عائلة العربية مصر حمافظات مجهورية إحدى ،حمافظة الغربية
 أبناءهم جنيب الكيالىن، وآمني،صغرية، يعمل والده يف الزراعة ذو ثالث 

 .وحممد
وحني بلغ جنيب الثامنة اندلعت احلرب العاملية الثانية، فعاشت القرية يف 
أزمة شديدة فعاشت القرية يف أزمة اقتصادية شديدة، وقد زاد األمر شدة إلزام 
الفالحني بدفع حماصيلهم إىل قوات االحتالل الربيطاين، فأصبح احلصول على 

 05 .ضروريات احلياة أمرا بالغ الصعوبة ىن مناحلد األد
 

 راساتهد -ب

إىل املدرسة األولية الوحيدة بالقرية،  تذهب عمرالويف هذه املرحلة من 
لف عنـها من أبناء القرية تفرض الغرامات تخومن ي ،اوكان التعليم فيـها إلزاميّ 

____________ 

دار كنوز : الرياض)، االجتاه اإلسالمي يف أعمال جنيب الكيالين القصصية عبد اهلل بن صاحل العريين، 05
 . 00، ص9، طـ(9116إشبيلية للنشر،
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أينـمـا تعلم القراءة ، "اببالكتّ "ت مرتبطا حوهكذا أصب ،ولن أمرهعلى 
والكتابة، حفظ اآليات من القرآن الكرمي، تعلم السرية وقصة األنبياء وغري 

 07.ذلك
بكّتاب القرية شأنه يف "بدأ رحلته الدراسية وهو ابن الرابعة حني التحق        

ذلك شأن أكثر األطفال، وأمت حفظ كثري من سور القرآن الكرمي، وكان جّده 
تعليـمه، والعناية به، ملا ملسه فيه من ذكاء، ورغبة يف  ألبيه حيض على 

( سنباط)رسة بــ إىل املد يبجنوحني بلغ الثامنة من عمره، أخذ  ،التحصيل
 مرتدداوأحلقه هبا، فما كان من والد نـجيب إال أن قبل بذلك، بعد أن كان 

مث درس املرحلة . ختوفا من النفقات املالية الباهظة اليت سيضطر إىل حتملها
مرحلة إعدادية، وكانت -آنذاك-، حيث مل يكن هناك(طىطا)الثانوية بــ 

وحني أمت دراسته الثانوية التحق بكلية . الدراسة الثانوية تستمر مخس سنوات
ية اآلداب أو احلقوق وكان يفضل االلتحاق بكل (فؤاد األولجامعة )الطب يف 

لكن والده أرغمه على دخول كلية الطب فوافق على كره منه، مث مالبث أن 
وقد عادت عليه دراسته العلمية تلك بفوائد كثرية، . أحبها، ورغب فيها

وفتحت له آفاقا جديدة يف العلم واملعرفة، ونـّمت فيه روح املوضوعية، ودقة 
و حني وصل إىل السنة الرابعة يف الكلية،  .األحكام، وااللتزام الدقيق بالنظام

ُأخذ إىل السجن بسب انضمامه إىل مجاعة اإلخوان، وبقي فيه ثالث سنوات، 
 02.مث أكمل دراسته بعد اإلفراج عنه

____________ 

مؤسسة املختار اإلسالمي، : ___)، جنيب الكيالىن اجلزء األول مذكرات الدكتورجنيب الكيالىن،   07
 .03 .ص، (م0223

 03-09. رجع السابق، صامل، عبد اهلل بن صاحل العريين  02
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يف الكويت، مث م عمل 0257 -ه0327بعد خروجه من مصر سنة        
يف ديب، وتقلب بعد ذلك يف مناصب إدارية خمتلفة كان آخرها عمله مديرا 

يف  عضو وهو. للثقافة الصحية بوزرة الصحة بدولة االمارات العربية املتحدة
اللجان الفنية لألمانة الصحية لدول اخلليج، وقد حضر عدة مؤمترات لوزراء 

ينوي التفرغ قريبا للعمل األديب، ولديه  جنيب الكيالين والدكتور. الصحة العرب
 .الكثري من األعمال األدبية املختلفة اليت يزمع االنتهاء منها وتقدميها للقراء

. أعماله مليئة بالنقد االجتماعي. أعماله مليئة بالقيم اإلسالمية واإلنسانية
ن كان ما يقرب من ربع قرن م. خاصة الدفاع عن الضعفاء والفقراء واملظلومني

وأخريا اختار الرجل األديب املتواضع والعظيم العودة إىل مصر، وطنه؛ بعد .مصر
إن األمل الذي عاىن منه مل مينعه من حتريك أصابعه . جتوهلا ملدة ربع قرن تقريبا

 02.من أجل االستمرار يف العمل والوعظ
 

 مؤلفاته -ج

جنيب الكيالىن هو كاتب شاعر وادىب مشهور،ىف جمال الكتابة، كتب        
أدبية  و مايربو على تسعة ومخسني كتابا يف موضوعات علميةجنيب الكيالىن 

من املقاالت،اليت ينشرها بني حني، وآخر يف اجملالت  كثريالعدا  .متنوعة
إذا . ي بأغلب مؤلفاتهوقد استبد النتاج الروائي، والقصص .اإلسالمية، واألدبية

____________ 

 06-03. ص، 9طـ ،نفس املرجع 02
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بلغت رواياته ثالثا وثالثني رواية ويبلغت جمموعاته القصصية ست 
 91.جمموعات

ة ستكتبه جنيب الكيالىن إىل  حثة على مااففي هذه الفرصة قسمت الب       
الكتاب الطبية،  ،الدراسات والبحوث الرواية، القصص،: انواع وهي

ته الذي يقيد ان مؤلفمىف التاىل ستكتب الباحثة . والدواويناملسرحيات، 
 :ظواهر ىف حياة الشعب املصري و ظواهر االستعمار  كما يايل

م،  الرواية اليوم املوعود، الرواية 0221مواكب األحرار : يعين  روايات        
م، عذراء 0270م، لياىل تركستان0272م، رحلة إىل اهلل 0270قاتل محزة 

 م، إخل 0253م،النداء اخلالد 0270ا جاكرت
 
 (يف مصرى والنضال املصريني االستعمار)مواكب األحرار  . أ

 (مصر انتقلت إىل إيطاليا)الراجول الذي أمانا  . ب
؛ يصف نضال امرأة تضحية من (مساء تركستان" )الي تركستان"رواية  . ت

امرأة مستمرة ضد . أجل قدسية أرضها اليت تداس من قبل الغزاة
وأدى اختياره إىل . التجارب اليت واجهها كانت ثقيلة جدا ولكن.املستعمرة

شعبه ال يعرف إال أنه كان بطال، عندما التقى . إدانته كخائن لشعبه
 .ةشهيد

____________ 

21
02. ، ص9طـ ،، نفس املرجع 
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مقاومة املسلمني ؛ الذي حيكي قصة (بنات جاكارتا" )عذرء جاكرتا" . ث
 .املقاومة اليت أودت حبياة أكثر من مليون ساكن. ملوجة قوية من الشيوعية

سرد احلملة الصليبية السابعة حيث جاءت ) (.يوم امليعاد" )يوم املاعود" . ج
فرنسا عن طريق ركوب الصلييب إىل مصر هبدف رئيسي هو التقاط بيت 

 (املقدس
 

 :كما يايل  ة املختلفة،ولديه كثري من األعمال األدبي       
 

 رواياتال (0
الرواية يف الظالم تالت  .0

 تفس اجلائرة 
 الرواية قاتل محزة  .9
 أهل احلمي دية .3
 مملكة البلعوطي .3
 ليل وقضبان .6
 رجال وذئاب  .5
 حكاية جاداهلل  .7
 عمر يظهر بالقدس  .2
 عمالقة الشمال .2

 اجلبل أمرية .01
 اعرتافات عبد املتجلى .00

 امرأة عبد املتجلى .09
 محامة سالم  .03
 م0253النداء اخلالد  .03
 الذين حيرتقون  .06
 دم لفطري صهبون  .05
 نوراهلل  .07
 رمضان حبييب  .02
 رحلة إىل اهلل  .02
 الظل األسود  .91
 ليايل السهاد .90
 اليل اخلطاي .99
 راي الشيطان .93
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 الريب األسيف .93
 الطريق الطويل .96
 على ابواه خيبار .95

 الذي يهرتقون .97
 الربيع العاصف .92
 يف الظالم .92

 
 القصص (9

 عند الرحيل .0
 موعدنا غدا .9
 العامل الضيق .3
دموع األمري صدرت هذه  .3

اجلموعة مرة أخرى بعنوان 
 رجال اهلل

 فارس هوازن .6
 الرايات السود .5
 راء القريةذع .7

 أرض األشواق .2
 ابتسامة يف قلب الشيطان .2

 أمرية اجلبل .01
 الكأس الفارغة .00
 لقاء عند زمزم .09
 ليل العبيد .03
 يوميات الكلب مشلو .03
 حكايات طبيب .06

 
 الدراسات والبحوث (3

 اجملتـمع املرضي .0
 اإلسالم والقوى املضادة .9
 الطريق إىل احتاد إسالمي .3
 حول الدين والدولة .3
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 حنن واإلسالم .6
 حتت راية اإلسالم .5
 أعداء اإلسالمية .7
 مدخل إىل األدب اإلسالمي .2
 اإلسالمية واملذاهب األدبية .2

 اإلسالميآفاق األدب  .01
 األدب اإلسالمي بني النظرية والتظبيق .00
 جتريبيت الذاتية يف القصة اإلسالمية .09
 ( ذاتية سرية) من حيايت، حملات .03
 إقبال الشاعر الثائر .03
 شوقي يف ركاب اخلالدين .06

 
 الكتاب الطبية (3

 يف رحاب الطب النبوى .0
 الصوم والصحة .9
 مستقبل العامل يف صحة الطفل .3
 (املكتبة الصحية)سلسلة  .3
 

 املسرحيات (6
وهي ( على أسوار دمشق)مسرحة واحدة بعنوان الكيالين للدكتور جنيب 
 .يف مخسة فصول
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 وينالدوا (5
 النور بني أيادينا وننكره .0
 أغاين الغرباء .9
 عصر الشهداء .3
 كيف ألقاك .3

 

 وفاته -د

ه 6/01/0306:  اهرة يوم األثننيقوتوىف الدكتور جنيب الكيالين يف ال
التخصصي بالرياض  مستشفى امللك فيصل وعوجل يف شديد أمل به، مرض بعد
من جهود مباركه يف  قدم وأسعة، وجزاه خري اجلزاء على مااهلل رمحة  رمحه

 90.األدب اإلسالمي
 

  

____________ 

  07 .ص، 9، طنفس املرجع عبد اهلل بن صاحل العريين، 90
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 الباب الثالث
  يةاالستعمار حول ما بعد  نظريال اإلطار

 يةاالستعمار مفهوم نظرية ما بعد  -أ 
خماطرة كبرية، وذلك ألنـها تكاد اآلن " مابعد"إن ىف استخدام البادئة        

وعلى الرغم من املخاطرة الكامنة يف ضم . تقرتن بكل مفهوم أو حالة أو نظرية
" مابعد"مصطلح مابعد الكولونيالية إىل قائـمة املصطلحات املقتارنة بالبادئة 

على الرغـم من  -ا وداللتـها على نـحو متزايدواليت أصبحت تفتقر إىل جدواه
ذلك فإن مصطلح مابعد الكولونيالية حسب تصورنا يُعد أكثر داللة على 

تعد  99.املوضوع الذي حييل إليه من تلك املصطلحات الىت تستعمل كـبدائل له
، من أهم النظريات "ما بعد الكولونيالية"أو نظرية " االستعمارما بعد "نظرية 
والنقدية ذات الطابع الثقايف والسياسي لكوهنا تربط اخلطاب باملشاكل  األدبية

السياسية واالجتماعية يف العامل، وتعد هذه النظرية أيضا من أهم النظريات 
 93."مسا بعد احلداثة"األدبية والنقدية اليت رافقت مرحلة 

ال تعين جمرد تسلسل زمين أحادي " االستعمارما بعد "أّن نظرية        
اه، أي انتـهاء عصر الكولونيلية ليحل حمله عصر آخر يف أعقابه وإمنا . االجتج

____________ 

سامح فكري، : ترمجة  ،(النظرية واملمارسة)الدراما ما بعد الكولونيالية  تومكينز،هيلني جيلربت وجوان 99
 9.. ص، (9111مركز اللغات والرتمجة أكادميية الفنون،: القاهرة)

، 0، ط(9113الشركة املصرية العاملية للنشر والتوزيع، لوجنمان ،)، موسوعة النظريات األدبيةنبيل راغب، 93
. 632. ص
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 هناك اشتباك جديل وفكري وثقايف زحاضري ومادي واجتـمـاعي بني 
إىل توظيف أسلحة الصراع واملناورة واملخاتلة من  الكولونيلية وما بعدها،يصل

الذي مل يعد يقتنع بـجدوى السيطرة العسكرية والسياسية،  االستعمارجانب 
بقدر اعتـمـاده اآلن على السَّيطرة  االقتصادية واالجتـمـاعية والثقافة والفكرية 

 93.واحلضاريّة
  Hellen Gilbert " جوان تومكنيهيلني جيلربت و "وقد عرّبت كل من        

dan John Tomkin  الدراما ما بعد الكولونيالية"يف هذا السياق يف كتابيهما "
ال يعرب مفهوم ما بعد الكولونيالية عن تعاقب "بقوهلما (. النظرية واملمارسة)

ساذج يبطل مبوجبه الكولونيالية وحيل حمله، وإمنا تشتبك ما بعد الكولونيالية، 
وتناوئ كل من اخلطابات الكولونيالية وبنيات القوة والرتاتبيات االجتماعية، إن 

يعمل على حنو خماتل، فهو خيرتق ما هو أكثر من الدوائر السياسية  عماراالست
 96."ويتجاوز جمرد االحتفال باالستقالل

مل يعد يقتنع جبدوى السيطرة العسكرية  االستعمارهذا يعين أن        
والسياسية بقدر اعتماده اآلن على السيطرة االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

: يف هذا الشأن" هيلني جلربت وجوان تومكينز"ية وتقول والفكرية واحلضار 
اللغة والتعليم والدين، بل  على تشكيل كل من االستعمارتعمل آثار "

وتشكيل الثقافة الشعبية على حنو متنام وعلى هذا األساس وجب على نظرية 

____________ 

 .نفس المكان ،موسوعة النظريات األدبيةنبيل راغب، 93
 3.. هيلني جيلربت وجوان تومكينز، املرجع السابق، ص 96
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ما بعد الكولونيالية أن تتجاوب مع ما هو أكثر من جمرد مرحلة ما بعد 
 95."االستقالل

وقد أكدت كل من هيلني جلربت وجوان تومكينز، على ضرورة جتاوب        
مع ما هو أكثر من جمرد مرحلة تلت االستقالل " ما بعد الكولونيالية"نظرية 

 .على املستوى الزمين
، مبا يعرف اآلن بـالدراسات ما بعد "ما بعد الكولونيالية"وتعرف        

الدراسات اليت تبحث يف "الية، ويقصد هبا ية أو ما بعد الكولونياالستعمار 
العالقات الثقافية بني الغرب بوصفه مستعِمرّا، وما يقع خارج الغرب من دول 

، مع ما تتضمنه تلك الدراسات من حتليل االستعماروقعت حتت وطأة 
 97."للنصوص األدبية وغريها للكشف عن اسرتاتيجياهتا اخلطابية

 تشملية االستعمار نظرية ما بعد أّن   (Lo dan Gilbert)قال لو و جيلربت       
 االستعمار وقعت حتتيف ثقافة اجملتمع اليت ( أ: )إحتماالت على ثالثة

، فضال االستعمارالذي يدور حىت فرتة ما بعد  االستعماراألورويب، إما آثار 
استجابة ( ب)اجلديد،  االستعمارعن إمكانية حتوله إىل أشكال تسمى 

، دون االستعمارأو مواجهة خطاب من اجملتمع املستعمر وغريهم ضد  املقاومة
أي شكل من أشكال ( ج)َيْذَهُل االهتمام بإمكانية الغموض أو التناقض، 

____________ 

 .3، ص نفس املرجع 95
، ( 9119دار البيضاء، :املغرب)، املركز الثقايف العريب، دليل الناقد األديب :ميجان الرويلي وسعد البازعي 97

 .33، ص3ط
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أما اجملموعات اليت غالبا ما  92.اهلامشية النامجة عن مجيع أشكال رأُسومالِّية
 92.يةاالستعمار ترتبط باجملموعات املهمشة فتدرج أيضا يف الدراسات ما بعد 

يعين جمتماع الذي جساد والروح والدول كلهم على  املستعمر تكلم عن       
حالة  تكان  31.اهلويّة واعن احلرية و يزول احىت جيعلوا بعيد االستعماريد 

حىت على  ة، تصرفةموقف، (عباء نفس)عقلية، ذهنية اليت  ةاملستعمر  ةاجملتمع
بعد  االستعمار بعد، احلاضر ماوهذا .االستعماراجلساد كلهم حيتل ويقيد ب

ضطهاد البدين يعين اال االستعمارممارسة  .(colonialisme)االستعمارظهور 
 30.والنفسي للمستعمر

ية يف األدب هو اسرتاتيجية للقراءة و تنظر االستعمار نهج ما بعد وامل       
 .، وتأثريها على النصوص األدبيةاالستعمارالعالمات وآثار 

و (Franz Fanon) " فرانتز فانون"لذا سنتطرق إىل الكاتب و الباحث        
أعالم النظرية ما بعد الكولونيالية،   ذلك لصلته املباشرة، و تأثريه الواسع على

، و من الكتاب (Ratna)  راتناكما سنقف عند ثالوثها املقدس كما يدعوهم 
غاياتري و  (Homi Bhaba) هومي بابا و(Edward Said)  ادوارد سعيد: نذكر

  (Gayatri Spivak).سبيفاك

 

____________ 

28  I Nyoman Yasa, Teori Sastra dan Penerapannya. Bandung: Karya Putra Darwati. املرحع 
56ص  السابق   

29
 Bill Ashcroff، cc، Postcolonial Studies Reader، (USA: Routledge، 1995)، 9 .ص  

30
 I NyomanYasa,2012. 55 .ص .مراجع السابق  

31
 Faruk. 2007.  BELENGGU PASCA-KOLONIAL Hegemoni & Resistensi dalam Sastra 

Indonesia 05. ص  
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 تاريخ التابع  -ب

 Antonio)ع املستخدمة يف األصل من أنطونيو غرامشيبات املدى       

Gramchi)  إلظهار إطار بنائه لنظرية اهليمنة واهليمنة املضادة ونظرييت حرب
مدها تاع "التابع"صطلح يف البداية اإل 39.املواقع وحرب املناورة الطبقيتني

، حركة االستقالل الوطين يف هناية (-0293)وها جلراناجيت  .رناجت جوها
تركت جمموعة صغرية من الرجال : املطاف على اهليكل الطبقي القائم يف اهلند

املتعلمني والطبقة الوسطى الذين حيملون السلطة السياسية واالقتصادية، 
هلم سوى القليل أو ال  وسكان الريف الفقراء وعمال الفالحني الذين ال يوجد

وهو مؤرخ هندي، كان 33  .يستطيعون احلصول على منافع االستقالل الوطين
شرحه أكثر تشوقا من غرامشي يعين اخرتاع شيء جديد وصناعة اخلطوات 

نظرية جديدة جوها يف بيان عن انشطار . الواضحة لبيان من معنا ومن إيانا
مل يقع الظلم يف . ك الداخلونالظلم حيث أنه اليقوم به اخلارجون بل كذل

حىت يف لكن ، "املواطن والعسكري"، "العمال والسادات"، "استعمار وضدها"
 Can“يف رسالته حتت املوضوع  تابعاستخدم سبيفاك ال 33".التابعو النخبة "

subaltern Speak?” النساء، الزارع، والعمل، . ، وضح لنا االصطالح جوها
 تابعمسي ال "اهليمنة"الفئة األخرى الذين هلم الطريقة إىل السادة طبقة مسكني، 

____________ 

املفكرة اهلنديةغياتري سبيفاك ركن  االستعمارامرأة من كلكتا حتارب التبعية والذكورة وبقايا :"أزراج عمر   39
9103-09-90 .وجوه. "مكني من العامل

33
 Stephen Morton، Gayatri  Chakravor ty Spivak، (USA: Routledge، 2003)،  7-5 .ص  

34
 Nanang Martono. Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, postmodern, dan 

poskolonial  ، .المراجع السابق  941. ص .  
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االستخدام " وتضع سبيفاك إسرتاتيجية لدراسة هذا املوضوع أمستها        
يأيت دور املثقف يف هذه الدراسة ليقف  ؛ حيث"االسرتاتيجي جلوهرية اجيابية 

لسابقتان جاء موقف التابع ويتحدث نيابة عنه فكما رصدنا ففي احلالتان ا
الفعل من خارجها ومل يكن هلا رأي أو أي فعل من داخلها؛ أي أن منع 
ممارسة طقس السايت مل يكن ضة وثورة من املرأة نفسها، كما أن متثيل املثقف 

لعل أهم ما .هلا هو يف حد ذاته أمر غري مقنع وفيه ما فيه من الطمس والتبعية
ويف دراسات التابع بشكل خاص هو أا جادت به القرحية الفكرية لسبيفاك هنا 

حفرت، بل نقبت وعميقا يف واحدة من أبرز النقاط السوداء يف تاريخ املرأة 
اهلندية يف وقت كانت فيه اهليمنة األبوية والدينية واالمربيالية الغربية حتكم 

 36.قبضتها عليها
وهو  بالسايتوتستخدم سبيفاك مثال النساء يف اهلند اللوايت يقمن        

جثة زوجها ، تقوم فيه األرملة حبرق نفسها مع اهلندوسطقس ديين عند 
، 0292وقامت بريطانيا خالل انتداهبا للهند مبنع هذا الطقس عام . املتويف

غري أن سبيفاك تقول إنه ومن خالل . األمر الذي يبدو لنا اآلن قرارًا صائباً 
، "صوهتن"قيامهن هبذا الطقس، تعرب النساء املهمشات من اهلندوس عن 

 35.صوت نعتربه اليوم غري مفهوم أو غري منطقي
 

____________ 

. جملة إشكاالت يف اللغة واألدب. دراسات ما بعد الكولونيالية من منظور أبرز أقطاهبا. بسمة جديلي 36
 9105ماي / 2العدد 

36
  https://ar.m.wikipedia.org.wiki, لتابع الدراسة ا  13 desember 2017, 21.37 pm. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://ar.m.wikipedia.org.wiki/
https://ar.m.wikipedia.org.wiki/
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 مفهوم التابع -ج

بدأ االهتـمـام يف النقد احلديث مبوقف الكتاب والشعراء الذين مل يشغلوا        
مكانا معرتفا به يف تاريخ األدب بسبب عدم انتـمـائهم إىل املؤسسة 

 Terryاالجتماعية واملؤسسة األدبية املرتبطة بـها، منذ أن نشر تريي إجيلتون 

Eagleton  كتابيـهاExiles Emigres  ((يف املتفى واملهجر )) وفيه 0271عام ،
. أشار إىل مشكلة الوقوع بني ثقافتني، والصراع الذي يؤدي إىل التهميش

ولكن نقاد احلركة النسائية أحيوا املفهوم يف اآلونة األخرية بسبب إصرارهم على 
أن األدب النسائي يلقى تفس املصري بسبب وقوعـه بني ثقافة الرجل وثقافة 

الذى يعين التابع أو  subalternويستخدم تعبري (. غري املعرتيف بـها) املرأة
كلمة  Derida ويستخدم دريدا. املرءوس يف اللغة للداللة غلى نفس املعىن

supplement. 37.أي امللحق أو املرفق، للداللة على معىن مشابيـها 
 Can“يف رسالته حتت املوضوع  تابعالعن  ( (Spivakسبيفاك تاستخدم      

subaltern Speak?” النساء، الزارع، والعمل،  ،لنا االصطالح جوها ت، وضح
مسي  "اهليمنة"الفئة األخرى الذين هلم الطريقة إىل السادة طبقة مسكني، 

ليدل على اجلهات املظلوم من فئة  تابعسبيفاك أيضا ال تاستخدمو  32.تابعال
 32.ذي امللك

____________ 

، 3.، طدون الرتيخ( لوجنمان، -الشركة املصرية العاملية للنشر)، املصطلحا األدبية احلديثةحممد عناين،    37
 .69 .ص

38
 Nanang Martono. Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, postmodern, dan 

poskolonial  ، .المراجع السابق  941 .ص  .  
 نفس املكان 32
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من خالل حتليل حالة معينة،  اهلنديتدرس سبيفاك موقف النساء         
تفسري هذا يف الوقد مت ". يـتكلم التابع أنال يستطيع "وختتتم باإلعالن بأنه 

ماعات املظلومة أو بعض األحيان على أنه يعين ال توجد طريقة متكن اجل
عن مقاومتها، أو أن اللغة الفرعية ال متلك إال  يةمن التعبري  ةاملهمشة سياسي

لكن هدف سبيفاك هو . لغة مهيمنة أو صوت مهيمن ميكن االستماع إليه
مفهوم اهلوية الفرعية اليت تشكل بشكل غري مشكوك فيه، بدال من قدرة 

 31على التعبري عن املخاوف السياسية ةالفرعي يةالشخص
فإنه ميكن أن يستوعب . ألنه مرنمفيد " التابع"لسبيفاك مصطلح        

هي حيب كلمة (. مثل املرأة واملستعمرة)اهلويات االجتماعية والنضاالت 
وقد استخدمت . ألن حقا الظرفية وبدأ وصفا لرتبة معينة يف اجليش' التابع'

، وكان مضطرا "أحادية"ودعا املاركسية : الكلمة حتت الرقابة من غرامشي
هذه الكلمة، وتستخدم حتت اإلكراه، وحتولت ". ابعالت"الستدعاء الربوليتاري 

أنا أحب ذلك، ألنه ال . إىل وصف كل شيء ال تقع حتت فئة صارمة حتليل
املرأة كشخصيات التابع يف اجملتمع لن تكون  30 .يوجد لديه النظرية الصرامة

ومبا أن . قادرة على الكالم أو احلصول على احلقوق اليت تستحقها كبشر
خانات النساء تابعات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وال ميكنهن التصرف 

 .ناهيك عن التعبري ألهنن مستبعدات من التمثيل الثقايف والسياسي

____________ 

40
 Bill Ashcroff، cs، Post-Colonial Studies The Key Concepts (USA، Routledge، 2007، جع المر

910 .ص (السابق . 
41

 Stephen Morton. Gayatri  Chakravor ty Spivak ،املرجع السابق 35- 36.ص .  
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وسع عن تة التارخيية عن النساء الضعفاء، سبيفاك باالخنراط املعرف       
من األصليه اليت وضعته راناجيت غوها وغريها، لتشمل  التابعالتعريف 

يزيد من تعقيد  التابعهذا التوسع يف مصطلح . نضاالت وجتارب النساء
دالالت الطبقة الدنيا من الكلمة ألهنا تشمل النساء من الطبقة الوسطى 

مجيع املستويات املتدنية من و  39 .الحني والربوليتاريا الفرعيةالعليا، وكذلك الف
العاطلني عن العمل واملشردين : ياالستعمار ي وما بعد االستعمار املـجتـمع 

  33.واملزارين الذين يعيشون من مورد رزقهم وما إىل ذلك
التابع ال  -أن تكالم؟ أن  التابعغاياتري سبيفاك يف كتاباته، هل ميكن        
ما هلن  االستعمارالنساء يف كل أحوال  ما يعنيه هنا هو أن . كالمن تميكن ا

وليس معىن هذا أن امرأة . حق لكالم ألن ليس هلن من أذن الرجل يسع إليهن
يعطيهن فرصة  االستعمارال تتكلم يف حقيقة لكن ما هلن املقامة يف حال 

حديث الذي . قد سبق قدرة لزوم السكوت عليهن. لتزعم نفسهن كالسخص
يقرر النساء كجنس ثاين ولذلك ميول تشكيلهن يف فريسة قوم األبوي ميكن 

  33 .الشرق ثاين العيب هلم أن يستعمر أن شبه مع أن الشرقيون يرا أن
ه األمثلة من ومع ذلك، فإن النقطة احلامسة هي أن هذ لسبيفاك،       

يتم تصفيتها بالفعل من خالل أنظمة مهيمنة للتمثيل  دائما التابعاملقاومة 
أن يتحدث يعين أنه حىت عندما تبذل جهدا للموت  التابعال ميكن . السياسي

____________ 

42
 62 .ص .،نفس املرحع 

43
 Davied Carter، Literary Theory، (Herts: Pocket Essentials،2006) 002 .ص  

44
 Bill Ashcroff cs، Postcolonial Studies Reader، (USA: Routledge، 1995) ، ، جع السابقالمر   

92-93.ص  
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وهذا ال يعين جمموعات . الت اهنا ليست قادرة على أن يسمعوقيف الكالم، 
معينة ال تستطيع أن تتكلم ولكن ال يسمع أو يعرتف بأفعاهلا اخلطابية يف نظم 

إن استنتاج سبيفاك بأن اخلبري ال يستطيع أن يتكلم . التمثيل السياسية املهيمنة
السياق ليعين أن املرأة الفرعية ال متلك أي وكالة  غالبا ما يتم إخراجه من

، التابعوهذا هو، ال ميكن أن ينظر إىل   36 .ميكن متثيلها سياسية ألهنا ال
لذلك . لذلك يتم نسيان وجودها دائما حىت عندما يتكلم اليستطع أن يسمع

 .هو ال يعين التابع
أن تتصل مبشكلة التابيع يعين أن  االستعماريةميكن للدراسات األدبية        

خذ زمام املبادرة، وأن تتخذ دراسة اجملتمعات املكتئب جيب أن تتكلم، وأن تأ
الفهم، بوعي أو ال تلوين الكثري من  هذا. املكسورة إجراءات بشأن أصواهتا

ليس هناك عدد قليل من األعمال األدبية يف احلقبة . عامل اإلبداع األديب
 35 .عالتابية اليت تكشف عن مشكلة االستعمار 

األحزاب . عادة موقف املستعمر هو أدىن، يف حني أن الغزاة متفوقة       
ولذلك، . ألهنا جيب أن تكون وفقا إلرادة متفوقة" غبية"الرديئة غالبا ما تكون 

ومن السخرية، ". هل ميكن للسوبالرت أن الكالم"فمن املناسب أن نتساءل 
وعلى هذا . تفرض اإلرادة الذي يريد أن جيادل بأن ثقافة املستعمرين غالبا ما

كل . أوال، أهنا تتعامل مع الفتح البدين. االستعماراألساس، ظهر نوعان من 

____________ 

45
 Stephen Morton. Gayatri  Chakravor ty Spivak ،املرجع السابق، 57-55 .ص .  

46
 Suwardi Edraswara. 2008. Metodologi Penelitian Sastra ، املرجع السابق 077 .ص. .  
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كل من الفتوحات األوىل والثانية كانت غري . من الفتح العقل، الروح، والثقافة
  .مرحية على حد سواء للمستعمرات

ة، جيب أن إن اهتمامنا بالقمع الذي ركز فقط على األطراف اخلارجي       
أولئك الذين يقولون أنفسهم . يضاف اآلن إىل انتباه األطراف الفاعلة الداخلية

من أولئك الذين يقولون  االستعمارميكن أن يكون أكثر  االستعمارضد 
 .يةاالستعمار أنفسهم 

 
و قبل املضي يف مناقشة األفكار و القضايا اليت جاءت هبا غاياتري من        

" ينبغي بداية إعطاء تعريف للتابع، حيث ميكن القول أن خالل دراستها 
شخص أو مجاعة مسيطر عليها من قبل مجاعة أخرى وحتمل  subaltem التابع

من تلك   37بني تعبرياهتا الثقافية و الصور اليت تقدمها عن ذاهتا أثارا باقية
، التابع يقصد به كل مجاعة بشرية ختضع أو خضعت لسيطرة  "السيطرة
 .ة بشرية أخرىجمموع

 
 جال األدبي العربيـية في الماالستعمار استخدام نظرية مابعد  -د

 املقام ويف العريب، العامل ة يفالكولونيالي بعد ما اخلطاب داخل نظرية       
-0236) سعيد إدوارد الفلسطيين والكاتب األمريكي األكادميي باسم األول،

____________ 

ترمجة ثائر علي ديب، (: الرتمجة و اإلمرباطورية، نظريات الرتمجة ما بعد الكولونيالية)دوغالس روبنسون،  37
 .996 .،ص 9112دمشق، ،دار الفرقد،  9ط
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 ومعىن .ككل العامل يف وتأثرياته جيرتح، أن ومبفرده، استطاع، الذي( 9113
واإلسهام املؤثر، العامل  الفطن احلضور ناحية ومن ،'جتاوز' الرجل أن ذلك

قبل أن ( فلسطني، مصر، بريوت)العريب الذي حتّدر منه، بل وتدرج فيه 
اليت كان مهـيّـأ ، ومعرفيا ( العاصمة ــ العامل)تكتمل صورته، هناك، يف نيويورك 

' تغوهلا'اب تفجّرها النظري األكادميي ولفهم ، وبالتايل نقد، ابتداًء، الستيع
 .االستشراقي اإلمربيايل اإلمرباطوري

، بالعامل العريب، 'نقد االستشراق'وقد ارتقى إدوارد سعيد، ويف سياق       
، 'السؤال العاملي'املثقل مبظامل االستعمار وبراثن التخلف، إىل مصاف 

  .يت ولد فيهاوخصوصا من ناحية فلسطني ال
فلقد استوعب النظريات األدبية واللغات النقدية، بل ومتكن من        

استيعاب كل معطى متاح، وكل ذلك قبل أن ينقلب على السياق األكادميي 
وكل . األمريكي الذي ظل مرتبطا به وحماورا إياه حىت الرمق األخري من حياته

تأويلي مغاير مكـّنه، / قرائيذلك يف املدار الذي أفضى به إىل اجرتاح منط 
اليت ' الناقد األديب اجلذري'، من االقرتان بصورة (0255)ومنذ أول إسهام له 

وعلى هذا املستوى فقد ظل حريصا على تصنيف . سيّطل هبا على العامل
، مث إن نربة 'ناقدًا أدبيا'نفسه، وهو العدو الشرس ملبدأ التصنيف، باعتباره 

 .تسرجبة يف اجلبهات املتنوعة اليت خاض فيهاظلت م( األديب)الناقد 
الفتة ومثرية يف الثقافة الكونية ككل، ' عالمة'وإدوارد سعيد كذلك        

. وقلما جيود الزمن هبا، وخصوصا زمننا الثقايف العريب املغلوب والشاحب
ويشهد له هبذه املكانة، . وسعيد ميتد، ومن وجوه عديدة، إىل زمننا هذا



29 
 

 
 

وهذا !(. وما أكثرهم)لكثري من نقاده وسواء من مريديه أو من أعدائه النادرة، ا
ما يفسر الكتابات املتكاثرة حوله يف سائر أقطار العامل، وقد بلغت هذه 

وكما حيصي البعض فمعّدل الكتب حوله، وعلى مدار . 'الطفرة'الكتابات حد 
االت هذا لكي ال نشري إىل سيل املق. العام الواحد فقط، هو ستة كتب

املتناثرة والدراسات املتفرقة اليت يصعب حصرها؛ وعلى هذا املستوى ميكن 
 .خبصوص منجز إدوارد سعيد' أرشيف ضخم'احلديث عن 

ففكرة النظرية األدبية ما بعد الكولونيالية انبثقت من عجز النظرية        
الية، األوروبية عن التفاعل بشكل مالئم مع تعقيدات الكتابة ما بعد الكولوني

اخلطاب ما بعد 'وتنوع مالحمها الثقافية كما يقول صبحي حديدي يف مقال 
للنظرية، ' الطابع املثري'ومن مث منشأ . 'الكولونيايل ـ يف األدب والنظرية النقدية

 .وال سيما يف العامل الثالث الذي ينتسب له، أدبا وثقافة وتارخيا، العامل العريب
ذا التقدمي، إىل أن النظرية ال حتاول أن تفسر  ورمبا توجبت اإلشارة، يف نص ه

بل تقتصر على هذه الظاهرة الواحدة املهملة، ... كل األشياء يف هذه الدنيا
 32.السيطرة على ثقافة معينة من قبل ثقافة أخرى: وهي

د العريب صبحي حديدي، يف دراسة اقنال عن حيىي بن الوليدويلخص       
، القراءات ما بعد "اخلطاب ما بعد الكولونيايل"زة، ومبكرة، حول كمر 

إدوار سعيد جعل من فانون املدافع عن سرد : "الكولونيالية لفرانز فانون قائال
التحرير املضاد الذي ينتمي إىل حقبة ما بعد احلداثة؛ وهومي بابا حنت من 

____________ 

  http://digestdinamic.cf/tour يف 'إدوارد سعيد وحال العرب'32 

http://digestdinamic.cf/tour
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د الرمحن جان حممد  أفكار فانون معمارا نظريا لعامل ثالث ما بعد بنيوي؛ وعب
تشف فيه منظرا مانويا لالستعمار والنفي املطلق؛ وبينيتا باري وجدت فيه ك

برهانا ساطعا على النظرة الثفاؤلية لألدب والعمل االجتماعي؛ أما عند 
: سبيفاك فقد ظهر فرانتز فانون يف أصدق صوره وأآثرها بساطة وإقناعا

لد لكي حيلل بعمق ونفاذ ما الطبيب النفسي الذي خرج من بني أبناء الب
" الإمربايليةالثقافية:تعكسه تلك املرآة الرهيبة املعقدة

49

من خالل ظاهرة  ةفالنقاد واملثقفون استقبلوا اخلطاب ما بعد الكولونيالي       
الرجل الذي كان له الدور األكرب يف ظهوره فكان كتاب اإلستشراق الذي قام 

.برتمجته كمال أبو ديب أوىل اجلهود ايل هدفت اىل تعريف النقاد هبذه النظرية

ومنه ميكن القول أّن الرتمجة سامهت بشكل كبري يف تعريف النقاد هبذه النظرية، 
ولذلك  .اتصل هبا العرب بنظرية ما بعد الكولونياليةفتعد الرتمجة األداة اليت 

فإّن عددًا من املرتمجني حالوا التصدي هلذه املهمة ومنهم ثائر ديب، صبحي 
 61.حديدي، خريي دومة، وفخري صاحل وغريهم

  

____________ 

49
ب 16عدد ،اللكمةالاس تعامرحيىيبنالوليد،خطابمابعد  2ريلأ 

رسالة . الدراساة ما بعد الكولونيلية وتلقيها يف النقد العريب املعاصر( 9107)حالم عماري ومسية بن ميلود  61
 مخيس مليانة -يف كلية اآلداب والعربية بقسم اللغة واآلداب العربية، جامعة اجلياليل بونعامة
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 الباب الرابع
 وأثره في حياة الشعب المصري في رواية  االستعمار تحليل

 لنجيب الكيالني" مواكب األحرار"

 "مواكب األحرار"رواية امة عن لمحة ع -أ 

مماليك مث و بلد مصر على يد األتراك  أواخر القرن الثامن عشر يف        
و تناقشه بالعامري البالد، التاجري،و العلماء وإتفق  . ىفرنساملستعمري جاء 

أحد الشخصيات العامة . األسلحة و القوية عجوز من جهة  ولوكلهم لضّده 
. شعب املصري إجتهاد إىليلي يثري بقوة روح تسماة احلاج مصطفى البشم
مصطفى وأصدقائه من يأيت إىل مصر لتستعمر جيب طردهم من  حلاجال

 . األرض مصر
ولو  حتُِّبنهما(. عاشقه)اليك مع هيلد براهيم آغا خنبة ممانفصال اإل      

. مل يعجبين يف تلك املشكيلة( بارتالمي)هيلدا والد . ختتلف هلما يف إعتقد
وخيتلط حبـهمـا خبيانته على مصر من خالل ابنته و حماولة فصل هيلدا مع 

هذا االنفصال جتعل تغيري يف الذات هيلدا (. الرجل الذي حتب)إبراهيم آغا 
يتغري مع ارتباطه مع  الذي كان يف األصل شخصية اإلناث جيدة ولكن اآلن

 .، مثل ديبوي( االستعمار)األصدقاء ابيـها 
ها أيضا لتآمر معه خلداع إبراهيم آغا عند حرب  إمبابة من و وطلب اب       

بالقول  هاو حىت يكذب اب .خالل نشر حيلة كاذبة، مرة أخرى هيلدا الطاعة
كان هذا  .أن هيلدا مل تضطر إىل انتظار إبراهيم ألنه قتل يف حرب إمبابة
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 الوضع الذي جعل تقريبا هيلدا باإلحباط، حىت يف حالة سكر أكثر وشرب
 مثل إبراهيم  هابحتكان يبدو أن امرأة شقي الذي اغتذب الرجل الذي  .النبيذ
 (.ضابط فرنس)مالوس يعين 

دفع الضرائب على كل هزمية احلرب اليت  ياملصر وجيب على شعب        
، عاجز،  جعل شعبه غري قادر على تغيري يية يف مصر االستعمار . عانوا منها

يف هذه  .تريد املتمردين ولكن ال يستطيع .شعرت روحه يف السجن واملظلومني
، بأنه يف (أحد أفراد الطبقة الوسطى)احلالة، شعر احلاج مصطفى بوشتيلي 

ولكن الناس يف قلوهبم قالوا إهنم )الذين مل جيرؤوا على املقاومة  خضم الناس
حتركت فرنسا  (.يريدون القتال، والتشكيك يف الناس ال يستطيعون الكالم

بسرعة وقتلت بسهولة، وداسوا جسد الضحايا مع خذائهم، صياح و بكاء 
كشخصية للشريك املصري حتولت فرنسا إىل  برطالمن. من األطفال والنساء

هو أيضا مثل فرعون  . الذئب احللقة على استعداد لقطع رأس دون اإلستثناء
حّب احلرب و يأمر  .كما لو كان اهلل قادرا على حتديد حياة وفاة الشخص

إذا كان أي . اجليش الفرنسي جللد الوجه والسجناء اخللفي عن الناس يف قلعة
رد النظر يظهر العجز عن طريق التابع جم. شخص حيارب سيتم وضع املوت

ليس فقط السجناء، فإن الناس الذين ال يريدون . وراء النافذة مع الدموع
يف الواقع كان  .تفكيكهم من املصريني املعنيني ضده سوف يكون أيضا اجللد

يتجسس على تعاون مصر مع أحزاب خارج مصر، من أجل جتنب 
 .االستقالل
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مواكب "الرواية  فى (Subaltern) التابعالشعب المصري ك صورة الحياة -ب

  األحرار

املصرية -سليل فتاة األرمينية يرواية، الشخصيات هيلدا هاليف هذه        
أثارت هذه الرواية أيضا مسألة . ها جنون السلطةوالدتصبح ضـحية بسبب 

يف .  التمييز من جانب واحد من املصريني كشركاء فرنسى، عن رغبته وفرانسى
 ذكر أيضاتذكر فقط عن هيلدا واحده لكن تلن  لباحثةهذا الفصل، فإن ا

ويرجع ذلك إىل أهنم . بعض اإلضافات األخرى مثل املـجتمع املصري
وجد  تابعكالشعب مصرى   صوراة .مة مباشرة كالتابعـشخصيات تعرضوا جلري

،كمـا ذكر يف (احلج مسطفى بشتيلي، هلدا، برطاملني و غريهم ) يف شخصياة 
 :الرواية

 
 طفى بشتيليصج ما احل وجد يف شخص تابعكالى  صر املشعب ال ةصور  .0

 
 :مبا يعتمل يف نفسه من انفعاالت شىت بشتيليى اج مصطفيتمِتم احل

يف كثري من  .الكثري من األحداث اليت خفضت قلبه ومزقت مشاعره "
. حياصره من كل مكان ولكن كيف؟ ان العجز .األحيان كان حيلم بالتغيري

بل إن روحه يشعر ... ال  .بقيود ال فكاك منها،لكأمنا قد قيدت يداه ورجاله 
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يف  .لكنه كان وحده ....وكأهنا سجينة مقهورة ال تستطيع  التحليق واإلطالق
 60." .حد ذاته هو مرادف للضعف

اج احل .يف حد ذاته هو مرادف للضعف...." لكنه كان وحده"...       
ذروهتا،  الناس حول الكثري، والغضب بلغت. بشتيلي هو وحدهى مصطف

ولكن  .همـوأفواه ملتهبة كشف اضطرابات املقاومة اليت كانت خمبأة يف قلوب
املرض  .عندما يتجلى كل ذلك يف عمل حقيقي، يبدو فجأة اجلميع مشلوال

اخلوف أغالل  .القدمي أيقظ، وقفت اجلميع يرجتف عاجز عن فعل أي شيء
در على التعبري عن وذلك رمز كلهم خوف، غري قا. هلم والقلق أقفال أفواههم

جموعات األخرى يف مـ إىل غضبهم الذي حدث هلم، ال يستطيعون الكالم
لإلشارة إىل األحزاب أو " التابع"كما يستخدم سبيفاك مصطلح .السلطة

إن . اجملموعات اليت تعاين من القمع من اجملموعات األخرى يف السلطة
ا ما يتم إخراجه من استنتاج سبيفاك بأن اخلبري ال يستطيع أن يتكلم غالب

السياق ليعين أن املرأة الفرعية ال متلك أي وكالة سياسية ألهنا ال ميكن 
، الذي "التابع"أما مصطلح  لمرأة لكنوتلك اإلصطيلة ليس ل 69متثيلها

تستخدمه سبيفاك يف نقدها ورفضها لتبعية املرأة للذكورة، أو الفقراء 
لالستعمار أو املركز املستعمر  للبورجوازية والفالحني للنخبة السياسية أو

  .لألطراف يف إطار العالقات الدولية غري العادلة يف املاضي ويف احلاضر

____________ 

51
7:صفحح.....الروايةمواكبال هرار 

52
 Stephen Morton. . Gayatri Chakravorty Spivak. . ،السابقاملرجع   57-55. ص .  
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مىت نظل العوبة يف يد الغرباء والغزاة؟ هل خلق اهلل لنكون مطية يركبها كل 
جاءت من وراء البحر؟ هل كتب علينا أن تبقى حياتنا سلسلة طويلة من 

 63؟اإلذالل والضياع 
وإستنادا إىل سؤال من احلاج مصطفى أنه يف  االستعمارالغرباء يعين        

ألن العوبة يف ( مصرى)تلك ضـمـان أنـهم يـميلون إىل اإلذالل وال ينظر إليـهم 
ليدل على اجلهات املظلوم  تابعال، اياتري سبيفاكج، كما اقرتح االستعماريد 

ليس جمرد الناس املضطهدين من قبل األقمار  التابع 63.من فئة ذي امللك
 .سالطحالصناعية، ولكن كل ما ال ميكن الوصول إىل اإلمربيالية ال

  
أنت نفسك صامت ال يتصرف عندما يدمر "من بيان أمحد مدبويل،  و
 "!متجرك
بشتيلي هو الشعب املصري ميكن أن يكون صامتا  ىاج مصطفاحل       
لسبيفاك، األمثلة من  .بالتابع الذي متطابقيف حني أن الصمت ضعف فقط، 

دائما يتم تصفيتها بالفعل من خالل أنظمة مهيمنة للتمثيل  التابعاملقاومة 
ال ميكن التابع أن يتحدث يعين أنه حىت عندما تبذل جهدا للموت . السياسي

عالقة بني تستعمر خالل الوقت  ويف. يف الكالم، هو ال يستطع أن يسمع
هو العالقة اليت هي هيمنة، وكان الغزاة   (املستعمرات السابقةأو )املستعمر 
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و املستعمر أقل شأنا هو بكـٌم  66.كمجموعة متفوقة على املستعمر أقل شأنا
لزم  االستعمارهذه تلك الثقافة . سـمـا بالصمت ألن جييب طاعتا إلستعمار

 .أن يكره عن هـمته
 
  الروايةوجد يف م تابعكالصرى  املشعب ال ةصور  .9

 
لقد إرتكبُت كثريًا من احلـمـاقات، كاآلاليف غري من عسكار ": قال إبراهيم

الـممليك وضبطهـم، كانت أعتقد أنه من الضروري أن أحتقـر الفالحني 
 65"والعامة،
ماليك الذين حيتلون مصر قبل أن إبراهيم، أحد من احملاربني امل تعبرييف         

والشعوب الصغرية، فهذا يدل على أن  يأيت الفرنسى، أهنم حيتقرون الفالحني
كحد   ال يسمح هلم بالتكلم، بسبب وضعه التابع موجود واستبعاد النخبة،

النساء، طبقة الزارع، والعمل، . لنا االصطالح جوها سبيفاك وضحت كما.أدىن
. تابعمسي ال "اهليمنة"الفئة األخرى الذين هلم الطريقة إىل السادة مسكني، 

 67ليدل على اجلهات املظلوم من فئة ذي امللك تابعأيضا الاستخدم سبيفاك 
ويعرف كمجموعات التابيعة مثل فالحن، الذين يكون وعيهم اجلتامعي 

 .والسياسي حمدودا و وحدهتم السياسية منخفضة

____________ 
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 (حسني)احلج مصطفى بشتيلي وابنه  يف احلوار بني الشخص
اجلديد يسبقه تاريـخ ليس الفرنسون الذين يسبب الشقاء، لكن هذا الشقاء 
لكننا لطول األمد . طويل من العاذب األسى على أيدي األتراك والـمـمـاليك

 62.أوشكنا نـهمل شقاءنا القديـم وننساه،وإن كانا نعاشيه معايشة أليـمة
هذا الشقاء يسبقه تاريـخ طويل من العاذب األسى على أيدي األتراك "....

ليدل على " التابع" صرى يدل علىوهم يعين شعب امل...."والـمـمـاليك،
 62.يعين األتراك والـمـمـاليك اجلهات املظلوم من فئة ذي امللك

 
فعلت جنود الـمـمـاليك نـهبوا وخربوا يف حيج من أحياء القاهرة، حيث ال يوجد 

  51.مَن يستطيع أن يوقفهـم
. العجوزال شيء ميكن أن تتوقف هو شكل واحد من جمموعة التابع        

دائما يتم تصفيتها بالفعل من خالل  التابعلسبيفاك، األمثلة من املقاومة 
 توقف القمع،ال ميكن التابع أن يتحدث ل. أنظمة مهيمنة للتمثيل السياسي

وهذا ال يعين . عندما تبذل جهدا للموت يف الكالم، هو ال يستطع أن يسمع
جمموعات معينة ال تستطيع أن تتكلم ولكن ال يسمع أو يعرتف بأفعاهلا 

وغالبا ما يتم إخراجه من السياق . اخلطابية يف نظم التمثيل السياسية املهيمنة
وهذا  50.هنا ال ميكن متثيلهاليعين أن املرأة الفرعية ال متلك أي وكالة سياسية أل

____________ 
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هو، ال ميكن أن ينظر إىل التابع، لذلك يتم نسيان وجودها دائما حىت عندما 
 .لذلك التابع هو ال يعين. يتكلم اليستطع أن يسمع

  
 هيلداوجد يف شخص  تابعكالشعب مصرى   صوراة .3

 
شعر باملرضى وأراد البقاء تكل شيء يف والده جعل هيلدا " ،92: يف الصفحة

يعىن مكان نشأ وترعرع فيه، ويـهذف ( مصرى)كان والده خيطط للوطن .بعيدا
لو مل يكن اباها . للمشاعر إنسانية اليت مل خيتلف عليها دين من األديان

 ".لبصقت يف وجهه

كل م يفعل اباها يدّل أن   .لكنها فد افتقدته إن أباها حيّ  شعرتهيلدا        
، 92: و يف حوار آخر يف الصفحة. مل تستطيع غضب عنه إال طاعة هيلدا

 يصف احلرس رأسه بالغضب،

 :27يف الصفحة ". سأرى إبراهيم، كما أمر والدي: "قولتمث  

، املسمار ولكنها مل تستطيع وال توجد فرصة لتكلم ثورتريد أن تهيلدا         
يف كل  (النساء) هيلداما يعنيه هنا هو أن . كالمأن يت كنميال  هولكنالتابع 
. ما هلن حق لكالم ألن ليس هلن من أذن الرجل يسع إليهن االستعمارأحوال 

وليس معىن هذا أن امرأة ال تتكلم يف حقيقة لكن ما هلن املقامة يف حال 
قد سبق قدرة لزوم . يعطيهن فرصة لتزعم نفسهن كالسخص االستعمار

يث الذي يقرر النساء كجنس ثاين ولذلك ميول حد. السكوت عليهن
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تشكيلهن يف فريسة قوم األبوي ميكن أن شبه مع أن الشرقيون يرا أن الشرق 
 59.ثاين العيب هلم أن يستعمر

صور يف الرواية هو شخصية الذين ال تستطيع أن تتكالم ألن تهيلدا        
جيب أيضا مطيعا  دابيف األتريد القتال ولكن ال ميكن ، . اخوفا من والده

هيلدا يف موقف التابع وكذلك كما شخصيات الكالم وصف عجزه،  .الوالديه
 .اوكأنه أجرب على القيام بذلك، كان شخصية مطيعة ألبيه .وهناك كلمة األمر

لسبيفاك باالخنراط  "التابع"كما . العجز من هيلدا هذا.حىت بطاعة أيضا لسوء
املرأة كشخصيات التابيع يف اجملتمع لن املعرفة التارخيية عن النساء الضعفاء، 

ومبا . تكون قادرة على الكالم أو احلصول على احلقوق اليت تستحقها كبشر
هن التصرف  أن خانات النساء تابعات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وال ميكن

صوت ،  53.دات من التمثيل الثقايف والسياسيناهيك عن التعبري ألهنن مستبع
ال  .املظلوم أو التابع ال ميكن السعي ألن املضطهدين ال يستطيعون الكالم

يعين أنه حىت عندما تبذل جهدا للموت يف الكالم، هو  كلمميكن التابع أن يت
وهذا ال يعين جمموعات معينة ال تستطيع أن تتكلم . ال يستطع أن يسمع

. ولكن ال يسمع أو يعرتف بأفعاهلا اخلطابية يف نظم التمثيل السياسية املهيمنة
لة اوغالبا ما يتم إخراجه من السياق ليعين أن املرأة الفرعية ال متلك أي وك

وهذا هو، ال ميكن أن ينظر إىل التابع، لذلك  53.سياسية ألهنا ال ميكن متثيلها
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لذلك التابع . يتم نسيان وجودها دائما حىت عندما يتكلم اليستطع أن يسمع
 .هو ال يعين

 شقاء، وحتويل السعادة إىل الاءالدم رييقوامن الغرب فقط ل أولئك الذين يأتون
، الذي يعرب عنه حالة املستعمرةأن يغري  االستعماريكون  .واهلدوء إىل اخلوف

  :من سؤال هيلدا
ملذا احلرب؟ وما الذي جيعل هؤالء القادمني من غرب يرتكون البالدهم ويأتو 

 .33: يف الصفحة. إىل هنا لرييقوا الدماء
 

الفرنسية منشورات األكاذيب اليت جاءت لتحرير املصريني  االستعمارإنتشرت 
 56.ضد تأثري احملتلني السابقني هذا هو ماماليك

املستعمرين . جيب أن يكون هلا غرض معني االستعمارولكن أساسا كل      
جاءت لتحرير  ،الفرنسيني هنا يعملون كشعب يبدو أنه مؤيد ضد الشعب

، ولكن على أساس ال  املصريني ضد تأثري احملتلني السابقني هذا هو ماماليك
هل ميكن التابع أن "كما قال غاياتري سبيفاك يف رسلتها باملوضوع . ميكن

وحيذر بصوت عال من املثقفني يف فرتة  .، بيعمق ويوضح أفكار غوها"تكلم؟
إذا  .التابعبعدم الوقوف على ادعاءاهتم بصوت اجملموعات  االستعمارما بعد 

ميكن " املقاتلني باكولونيال"مل يكن تنبيه وحذر مث أولئك الذين يدعون أهنم 
أيضا شكال من أشكال  االستعمارجعل . يةاالستعمار أن تكون أكثر 

 .23: على الشيء. االعرتاف اليت يبدو أن تساعد التابع
____________ 
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أولئك منكم الذين يربرون املعاناة  .د القوي الضعفاءيستعب"...خطاب هيلدا 
 55."والعبودية نيابة عن القانون

وكما يقول سبيفاك، فإن  .كان التابع املقابلة اليت تتحدث هبا هيلدا       
. اجملموعات التابع هي جمموعات تتعرض لالضطهاد من قبل الطبقة احلاكمة

ويؤكد سبيفاك أن  .املعاناة وكان االضطهاد الذي حدث يف شكل الرق وبرر
وتنشأ هذه اهليمنة اهليكلية عن . استغالل املظلومني يرجع إىل اهليمنة اهليكلية

إن اهليمنة اهليكلية املهيمنة هي . نظام لتقسيم العمل على الصعيد الدويل
 .موقف اجلنود واحملتلني الفرنسيني

 
 أمحد املدبويل وجد يف تابعكالشعب مصرى   صوراة .3

 
رجال إبراهيم بك استولوا على كل ما عندي من ":أمحد املدبويلقال 

 ."البنادق دون أن يدفعوا
أخذ رجال إبراهيم بك كل ما "هو االستعمار، و " رجال إبراهيم بك"       

يدل على " عندي"ذلك شكل من القمع و" عندي من البنادق دون أن يدفعوا
لإلشارة إىل األحزاب " التابع"كما إصطالح  .حاج مصطفي بشتيلي كالتابع،

 57.أو اجملموعات اليت تعاين من القمع من اجملموعات األخرى يف السلطة
. 

____________ 

66
93.ص....الروايةمواكبال هرار 

67
.النفساملاكن 



42 
 

 

 

 بارتاالمي وجد يف شخص تابعكالشعب مصرى   صوراة .6
 

الزوابع، واجتاحته موجة عاتية من التمرد،  بارتاالميوثارت يف رأس .." 
  52.."يتحرك أمام سادته اجلدد لكنه كان أعجز من أن

010- 019 
بارتاالمي الذي ظامل كان هو ضعيفا أيضا  الشعب املصري عنسالطة خلف 

هو تابع ألن موقفه  بارتاالمييدل أن . (أصحاب العمل اجلدد)ضد ديبوي 
 .ديبوييف سالطة علي يد الفرانس يعين 

 
ليدل على  يف هذه الرواية ،التابع جيوز يسما ب وهم يعين شعب املصرى       

يف كتاب معني تعادل   52.اجلهات املظلوم من فئة ذي امللك يعين الـمـمـاليك
 .ةيمشمصطلح التابع مع مصطلح اهل

أما اجملموعات اليت غالبا ما ترتبط  االستعماريف النظرية مابعد        
دراسة مفهوم  .يةاالستعمار باجملموعات املهمشة فتدرج يف الدراسات ما بعد 

ية غالبا أن ما تفرض االستعمار ية يعين تناقش الثقافات االستعمار مابعد 
أوال، يتعلق بالغزو : االستعماروعلى هذا األساس، ظهر نوعان من . اإلرادت
كل من الفتوحات األوىل  .، والثقافةكل من الفتح العقل، الروح .املادي

األحرار، فإن  مواكب يف حتليل رواية. والثانية كانت غري مرحية للمستعمرات

____________ 
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التابيع العبء )ية من حيث العقلية االستعمار املؤلف يناقش تأثري اهليمنة 
 .، وعقلية العامة، وثقافة واإلشرتاكية(النفسي

 
 (العبء النفسي( من جهة العقلية التابع  على وأثره االستعمارتحليل  -ج

شعب مي إلبنته إلتصل وتزواج مع ابراهيم أغا ألن هو من تلمينع بر        
األول هي  ".هلدا"وهذا سبب تغريات النفسية . وخلف يف اإلعتقد. أطروق

فتاة مرحة، إما عند التعامل مع أبيـها، هي تصعب أن ننظر برطاملي كان أبيـها 
حاولت هيلدا أن أتكلم، ويعترب أبيـها أهنا ال تعرف أي  .وراء حاكم قاس

 .شيء
ال ميكن التابع أن يتحدث يعين أنه حىت عندما تبذل جهدا للموت يف  

وغالبا ما يتم إخراجه من السياق ليعين أن . الكالم، هو ال يستطع أن يسمع
وهذا هو، ال  71.املرأة الفرعية ال متلك أي وكالة سياسية ألهنا ال ميكن متثيلها

ئما حىت عندما يتكلم ميكن أن ينظر إىل التابع، لذلك يتم نسيان وجودها دا
 .لذلك التابع هو ال يعين. اليستطع أن يسمع

 .ها فخورو مع السلطات الفرنسية  الذي جيعل أب زوجتها أن هيلدا تو يريد أب 
خيبة هيلدا، برطاملي ال يعاقب العالقتـها مع إبراهيم، و تبغض هيلدا 

منزل دبوي حىت املعذبة هيلدا متزايد ألن زيرات إىل . قاسية الذي يعمل أبيـها
 70.ادعى الرئيس الفرنسي شرف

____________ 

70
 Stephen Morton. Gayatri Chakravorty Spivak. املرجع السابق، 57-55. ص  .  

71
114-95.ص.....الروايةمواكبال هرار 



44 
 

 

 

يدل النص يف الرواية . ديبوي افهيواجه هيلدا بعد استوىل شر  منعبئا نفسيا 
لشّد ما أحتقر تفسي مل أعد أصلح لشيء، " يعين عند صاحت هلدا ألبيـها

 79".اللهم إال تدعيم مركزك لدى السادة املنتصرين
دائما تصور هلم على أهنا شعب  االستعمارمن وجهة نظر عقلية، كان 

 متحضر للغاية الذين جيب أن يقود الناس الذين يعتربون حضارات منخفضة،
وبشكل عام، فإن املستعمرين يعاملون دائما . من هنا ينشأ التعسف

من ذوي اخلربة من قبل الناس الذين : أمثال. مستعمراهتم بشكل غري اإلنساين
سجن واالستعداد للضرب بعقوبات خمتلفة  املعلومات للغزاة سيتم ونيقدمال 

مل توفر مكانا . مثل قتل، مسمـار مرسومة، اجلسم املغطى، بقايا الطعام
 .كل ذلك كما يشعر مصطاف بشتيلي عند يف سجن القالعاة. للتعربز

ن االحتالل ال تضعف بالضرورة التابع لكن مفالضغوط اليت نتجت 
يف هذه احلالة، فإن املؤلف يعطي مثاال عل شخص . يولد الناس القوي أيضا

 .االستعماراحلجاج مصطفى، هو وأصدقائه تفعل حتركاته لقتل 
من خالل وجود مثل  التابعوميكن أيضا أن تتآكل فكرة ضعف عن  

 73.(د مد بويلأمح)هؤالء املفكرين كأرقام بيع احملارب 
ية على الروح اليت زوجة زوجة احلاج اخلوف، مبعزل، االستعمار تأثري 

  73.مشاعر غري مؤكد
 

____________ 
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 من جهة الموقفالتابع  على وأثره االستعمارتحليل  -د

تدوس جثث الضحايا  .اجلنود الفرنسيني تتحرك بسرعة وقتل بسهولة .0
 حبذاء اخليل

 .ال ترحم من اهلجومالناس يركضون مع األطفال والنساء أمام عاصفة  .9
الشيء الذي يفهمونه هو أن الناس الذين لديهم السلطة والسلطات 

 53-59يف الصفحة  .ليست رمحة
حىت السيدات زقزقة  .بعضهم ركض التهرب، اللف األرض ترثى لعجزهم .3

عيوهنم منتفخة للمشاهد اليت يروهنا   .من خالل النوافذ وشرفة من املنزل
 .032يف الصفحة  .كل يوم

 032 صفحة .معاملة السجناء مثل احليوانات والتعذيب .3
 23 صفحة .هيلدا ذلك وقح: التغيريات يف املوقف .6

ووجدت نظرة صعبة يف البحث عن الرؤوس اليت كان عليه أن        
يقطعها، واحلاالت اليت كان عليه أن يصنعها، واجلثث اليت كان عليه أن 

لذي كان عليه أن يرمي إىل يعاجلها مع سوطه للنزيف، وكذلك السجناء ا
 76.سجن القلعة

 
يسعون إىل الثروة واحلب . التجول يف زاوية املدينة االستعماريواصل 

شوارع املدينة اليت امتدت أمام . واالنتصار بعد النصر األول الذي حققوه

____________ 

75
112-111.ص....الروايةمواكبال هرار 
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وميكن أن ترتاكم . اهنم يريدون شراء كل شيء. األحذية الطويلة الثقيلة
أنواع خمتلفة من الضرائب اليت يرتديها وبعض الطرق جلذب . بسرعة الثروة

 .26طلب الضريبة على الصفحة . هنا تنطبق أيضاحتية أ
 .25: معرب عنه يف. لألسف كان الغزاة لقتل الناس

 031. 032: تأثري على مصر
 

 ذهنيةالمن جهة التابع وأثره على  االستعمارتحليل  -ه

أفضل  للحج مصطفى ،للفرنسيني ديكون عبيأن  احلج مصطفى ريديال  .0
 32صفحة : يظهر يف النص .جائعو  الفقراء

عرفنا مد .32: على .كن منطقيا .ريد اهلروبياجلهاد،  مد بويل ريديال  .9
 73: يف صفحة  هروببويل 

كما أتباع مطيعة، فجأة املتمردين يريدون اهلجرة قبل ّن  عادة النساء، موقفه .3
 إحباط خطط زوجها. 60يف الصفحة . خطر احلرب تقرتهبم

 
 (الثقافية)فة التصر من جهة التابع وأثره على  االستعمار -و

: و يف صفحة.ياالستعمار كما يف العصر   ةأصبح  شرب اخلمر طبيع .0
وهناك الكثري من . التغريات يف املوقف والقيم األخالقية 021، 056

، وقد قوبلت القيم األخالقية النبيلة، وأعمال ااملومسات تأيت إىل والده
 .اخلمر حزب، واملرح، والشرب. اجلهل دون نراين واألخالق
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ر العادية يف فرنس،  و وشرب مخ. مرـمن تشرب خو تغري هيلدا بداية  .9
ديبوي يتعلق هيلدا فقط باعتبارها امرأة مجيلة لشهوة واإليذاء . زينا منتظم
حب إبراهيم آغا، لكنها ال تستطيع أن تـهيلدا (. برطالمني)من ابيـها 
 .استسلم فقط حلكام الوقت، وهم الفرنسيون و ابيـها. تفعل شيء

مينع برطاملي إلبنته إلتصل حىت تزواج مع ابراهيم أغا ألن هو من شعب  .3
وهذا سبب تغريات النفسية .  وخلف يف اإلعتقد طبقاة اإلجتيماع مماليك

 ".هلدا"
: صفحة. ال شيء ميكنين القيام به ولكن زيادة إنتاج األسلحة والبنادق .3

00. 
 .تأثري إجيايب على روح بائع األسلحة: حتليل

 .ري اإلجيايب عند استعمار الفرنسىي واضح أن دخول احلداثةكان تأث .6
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 الباب الخامس
 خاتمة

هذه الرسالة العلمية، تريد الباحثة أن تسجل النتائج والتوصيات  إختتاميف        
 .التـى حصل عليـها الباحثة يف مرور كتابة هذه الرسالة العلمية

 
 النتائج - أ

قبل الفرانسى  االستعمارحتليل الباحثة يف هذه الدراسة يعين تبني أن        
ؤس للشعب و عند الفرانسى كلهمـا سبب من األسباب الب( الـمـمـاليك)

أينـمـا اجملموعات اليت تعاين من القمع من اجملموعات األخرى يف . املصرى
على حياة الشعب املصري  االستعمارأشكال أثر .  بالتابع ىالسلطة هذا يسم
وموقفية وتصروفية  وعقلية (العباء النفس)ة من حيث ذهني باعتبار تابع يعين

 .(ةثقاف)
وضع تصور نفسها دائما احلضارة العالية  االستعمارمن حيث العقلية و        

من هنا يبدو . اليت ينبغي أن تؤدي أولئك الذين يعتربون أدىن املتحضر
دائما عن   االستعماربشكل عام، قد يعامل . ةذهنيمث يتأثر على  التعسف

. ية يـنـهض احلداثةاالستعمار ومن حيث ثقافيا، كان . املستعمر بال إنسانية
ويأثر االستعمار على   .ية حتصل قيـمة اإلجيابية والسلبيةاالستعمار فة دخول ثقا

 .اإلجيابيةعن  السلبية قيـمةكل حالة من اإلضطهاد الذي أكثر 
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 التوصيات - ب

 : وهي كـمـا يلى. إن خامتة هذه الرسالة تقدم الباحثة بعض التوصيات نافعة
 االستعمارترجو الباحثة أن تقوم طلبة قسم اللغة العربية وأدبـها بدراسة   .0

  .مواكب األحرار"وأثره يف حياة الشعب املصري يف الرواية 
" مواكب األحرار"وجلميع قراء هذه الرسالة الباحثة يقرتح أن يف هذه الرواية  .9

لنجيب الكيالين اليزال كثري الذي يستطيع تبحث مثله من ناحية أفكار، 
 يةاالستعمار دراسة حتليلية ما بعد 

على مكتبة اجلامعة أن تـزيد من املراجع لكلية اآلداب واللغة العربية  .3
 .عن الروايات لنجيب الكيالينوخصوصا فيـمـا يتعلق 

 .وأخريا نسأل اهلل أن ينفعنا بـها يف الدارين واهلل أعلم
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 المراجع

 :المراجع العربية

 (م0223: مؤسسة الرسالة، بريوت)، مواكب األحراررواية جنيب الكيالىن، 
 (0257: القاهرة دار املعارف، ) ،أالدب العرب املعاصر يف مصر شوق الضيف،

 (3.م، ط 9113دار احلديث، : القاهرة)، لسان العربابن منظور،  
العصر اجلاهلي و عصر ) ، االدب العريب وتارخيه عبد العزيز بن حممد الفيصل

 (م 0316دار املعارف، : القاهرة)، (اإلسالم و العصر األموي
 -الشركة املصرية العاملية للنشر)، 3.املصطلحا األدبية احلديثة، طحممد عناين، 

 (__لوجنمان،
مؤسسة املختار )اجلزء األول،  مذكرات الدكتور جنيب الكيالىنجنيب الكيالىن، 
 (.م0223اإلسالمي 

التجاه اإلسالمي يف أعمال جنيب الكيالىن  .الدكتور عبداهلل بن صاحل العريين
 (9116. ____:الرياض ).القصصية

 ،(النظرية واملمارسة)الدراما ما بعد الكولونيالية  هيلني جيلربت وجوان تومكينز،
 مركز اللغات والرتمجة أكادميية: القاهرة)سامح فكري،  :مجةتر 

 (9111الفنون،
الشركة املصرية العاملية للنشر والتوزيع، )، موسوعة النظريات األدبيةنبيل راغب، 

 . 0، ط(9113لوجنمان ،
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، دار املركز الثقايف العريب)، دليل الناقد األديب .سعد البازعي ميجان الرويلي و
 (9119، 3البيضاء، املغرب، ط

  (م 9113مكتبة الشروق الدولية ،  :مصر)، املعجم الوسيطجممع اللغة العربية، 
  (م 9112عامل الكتب، : القاهرة)، اللغة العربية املعاصراملعجم أمحد خمتار عمر،

 
 :جنبيةالمراجع األ

Al-Kailani, Najib. Ketika Cinta Bersujud terj mawakib al-ahrar. Jakarta: Zikrul 
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Bill Ashcroff, dkk. Postcolonial Studies Reader. London: Routledge, 1995. 
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Edraswara, Suwardi. Metodologi Penelitian Sastra -cet. IV. Yogyakarta: Media 

Pressindo, 2008. 

Faruk. BELENGGU PASCA-KOLONIAL Hegemoni & Resistensi dalam Sastra 

Indonesia.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007 

Morton, Stephen. Gayatri Chakravorty Spivak. London: Routledge, 2003. 

Martono, Nanang. Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, 

postmodern, dan poskolonial, ed.1- cet.1. Jakarta: Rajawali Pers, 2011. 

Ratna, Nyoman Kutha. Postkolonialisme Indonesia Relevansi Sastra. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2008. 
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 :اإلنترنيتشبكة مرجعين 

https://ar.m.wikipedia.org.wiki, 29 الدراسة التابع januari 2018, 21.37 pm. 

http://digestdinamic.cf/tour '13  'إدوارد سعيد وحال العرب desember 2017, 21.50 

pm 
 

 : المجالة 
املفكرة اهلنديةغياتري  االستعمارامرأة من كلكتا حتارب التبعية والذكورة وبقايا 

 9103/ 90/09. يوم األحد. سبيفاك ركن مكني من العامل
 .   9112أبريل   05عدد   ، جملة الكلمة االستعمارحيىي بن الوليد، خطاب ما بعد 

جملة . من منظور أبرز أقطاهبادراسات ما بعد الكولونيالية . بسمة جديلي
   9105ماي / 2العدد . إشكاالت يف اللغة واألدب

 
 :رسالة

كلية ) skripsi،"االجتاه العاطفي عند النجيب االلكيالين يف مواكب األحرار"فوزية، 
 . ، خمطوط(اآلداب والعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية وأدهبا

" لنجيب االلكيالين" مواكب األحرار"االجتاه السياسي يف رواية " لني واتى،
،skripsi (كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية وأدهبا)خمطوط ،. 

لعالء األسواىن " عمارة يعقوبيان"التهجني يف الرواية ، (9105)فوتيا اغستنا ،
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية )skripsi  ،(دراسة حتليلية ما بعد استعمارية)

 .، خمطوط(م اللغة العربية وأدهباقس
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