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كلمة الشكر

بسم اهللا الرمحن الرحيم

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذب اهللا من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد 

أن ال إله إال اهللا،  وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. أما بعد

فقد انتهت الباحثة ىف كتابة هذه الرسالة حتت املوضوع املقاومة على 
هيمنة  الذكورية ىف رواية " اللون اآلخر " إلحسان عبد القدوس، بإذن اهللا عز 
وجل وهدايته. وتقدم هذه الرسالة لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة 

ية املقررة  على الطلبة  الرانريي اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد الدراس
ىف العلوم األدبية. S.Humللحصول على شهادة 

وىف هذه الفرصة السعيدة، تقدم الشكر لفضيلة املشرفني مها  الدكتور 
ااملن املاجستري و  الدكتور ذو احللمر خالص سفياو ن

كتابة هذه الرسالة 
إشرافا جيدا كامال، لعل اهللا أن يباركهما وجيزيهما جزاء حسان. مث إىل رئيس 

لة.كتابة هذه الرسا



ب

وال تنسى أن تشكر خاصة لوالديها احملبوبيب على تدعيهما ودعائهما 
ىف إمتام هذه الرسالة لعل اهللا جيريهما أحسن الثواب ىف الدنيا واآلخرة. وأخريا 
إىل األصدقاء الذين ساعدوها ىف إمتام الرسالة. وترجو الباحثة أن تكون هذه 

عامة. وختتم الباحثة بالدعاء عسى اهللا الرسالة نافعة هلا نفسها خاصة وللقارئني 
أن جيزي كل املساعدين ىف كتابة الرسالة.

ه١٤٣٨يوليو، ٢٤دار السالم، 

رمحي أويل
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: الدكتور نور خالص سفيان املاجسترياملشرف األول
املشرف الثاين

املقاومة على هيمنة الذكورية ىف رواية اللون موضوع هذه الرسالة هو "
ما هي اآلخر" إلحسان عبد القدوس. واملسئلة اليت تريد أن تبحثها الباحثة 

صورة املقاومة على هيمنة الذكورية و عواملها ىف رواية اللون اآلخر. وأما منهج 
احثة ىف هذه الرسالة فهو منهج الوصف بتها الالبحث الذي استخدم

صورة من ناهية أوال: تائح اليت حصلت عليها الباحثة هيومن النالتحليلي. 
. ختانة املرأة، و التقاليد أو العادات، اختالفيد حركة املرأةدحتمنها: قاومةامل

عتقدبسبب ايد حركة املرأةدحتمنها:قاومةاملالعوامل من ناهية وثانيا: 
التقاليد اختالفيف كل نوح.ّن الرجال أكثر اخرتاما من اإلمرأةبأالسودانىني

على الزواج يسمح للمرأة السوداناخلطابة الو ىف الزواج خاصة أو العادات
ألن املرأة السوداين يعتربن بأن الرجال ختانة املرأةو بالرجال غري سوداّين.

األنانية و الشعور بالرغبة 
.خوفا على إحنراف  املرأة على رجل آخرىف السيطرة 
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Penelitian ini berjudul Al-Muqawamah ‘Ala Haimanah Ad-Zukuriyah Fi
Riwayah “al-Launu al-Akhar” Li Ihsan Abdul Quddus (Dirasah Ma Ba’da
Niswiyah). Penelitian ini difokuskan pada satu permasalahan inti yaitu tentang
bagaimana gambaran perlawanan terhadap hegemoni budaya patriarki dan faktor-
faktornya dalam novel “al-Launul al-Akhar”. Adapun metode penelitian yang
digunakan peneliti pada penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Dan hasil
yang diperoleh dari penelitian adalah, satu: tentang aspek gambaran perlawanan,
diantaranya: pembatasan terhadap gerak-gerik kaum wanita, perbedaan tradisi
atau kebiasaan dan khitan perempuan. Kedua: tentang aspek faktor-faktor
perlawanan, diantarnya: faktor pembatasan terhadap gerak-gerik kaum wanita
yang disebabkan kepercayaan orang Sudan bahwa laki-laki lebih terhormat
daripada wanita dari setiap aspek. faktor perbedaan tradisi atau kebiasaan khusus
terjadi dalam tradisi perkawinan dan pertunangan dan tidak dibenarkan bagi
perempuan sudan untuk menikah selain dengan laki-laki Sudan. faktor khitan
perempuan dikarenakan perempuan Sudan menganggap bahwasannya laki-laki
ingin menguasai perempuan dengan cara khitan dan disamping sifat egoisme,
perasaan ingin menguasai serta ketakutan berpalingnya perempuan ke laki-laki
lain.

Keywords: feminisme, postfeminisme, hegemoni dan patriarki
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الباب األول

مقدمة
خلفية البحث.أ

املقاومة هي إثبات الذات واحلفاظ على الوجود يف وجه حماوالت 
االجتياح واهليمنة وتكتسي املقاومة أبعادا روحية وثقافية وسياسية واقتصادية 

مشروعية املقاومة تتحققحىتتوافرهااليت ينبغيالشروطومن.وحضارية
داخلاالحتاللقواتفعلي ووجود احتاللحالةكون هناكييعين أن

الشعب احملتلة أراضيه،منأفرادبأعمال املقاومةيقومأناألراضي احملتلة،
أعمالتكوناالحتالل العسكرية، أنضد قواتاملقاومةعملية تتمأن

١وليس خارجها.احملتلةاألراضياملقاومة داخل حدود

واللغة والقناعة والفكرة اليت ختطط الثقافة هي التقليد والعادة والقيمة
وكانت ٢.لتوريث من جيل إىل جيل وإعطاء اهلوية للمجتمع

الثقافة هي واحدة من أهم اخلصائص املميزة للجماعات البشرية، فهي كل 
٣ما هو قيم واحتفاالت ووسائل حياة تؤسس جلماعة ما متيزها من غريها.

٩) ص ٢٠٠٩، ١( بن عكنون : جامعة اجلزائر املقاومة واإلرهاب ىف القانون الدويل،هداج رضا، ١
2 Anak Agung Ngurah Adhiputra, Konseling Lintas Budaya, (Yogyakarta: Graha ilmu,

2013), hal. 10
، ترمجة د سلمان قعفراين ( لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية) ،  اهليمنة الذكوريةبيار بورديو٣

١٨٤، ص ٢٠٠٢



٢

الذكورية هي مصطلحة تستخدم لوصف النظام اإلجتماعي حيث 
ختتزل الثقافة الرجال يف جمموعة واحدة تسيطر السلطة على النساء. 

الذكورية كيان املرأة ىف البعد اجلنسي، وقد جنم عن ذلك أن غدا العضو 
الذكري عالمة سيميائية دالة ترمز إىل مركزية الفحولة، وقد كانت نتيجة 

لذكورية أن غدت فاعلية املرأة هامشية ال تكتسب داللتها إال من اهليمنة ا
٤لية الرجال.فاع

اإلسالم ليس دين الذكورية، واإلسالم ال يعلم أن مكانة املرأة يف ظل 
النساء و اإلسالم احرتاما كبريا ورفع الدرجة للنساء ولكن قد أعطى ، لالرج

ال مييز ضد البشر، إما يف اإلسالم معتمد حقوقهن كالناس واملواطنني. واهللا
من اجلنس أو اللغة أو قبيلة وغريهم باستثناء التقوى الشخص. 

ىف نطاق -ىف الغرب والشرق–نشأت احلضارة البشرية وتطورت 

وقفا بالزمن ومتوالية التكنولوجية الغربية كانت الثقافة الذكورية قد ضاعت 
ودميمقراطية.

بوصفها نظاما للهيكل اإلجتماعي، ٥مسيطر واضطهد واستكشاف النساء.
الذكورية لديها نفوذ واسع ليس فقط على مستوى األسراة ولكن على 
لطة الذكورية تؤثر على جمموعة واسعة من 

٨٠، ص ٢٠١٥) ١٥. جملة ذوات، العدد (املرأة ونظام الثقافة: هيمنة الذكوريةمصطفى الغرايف، ٤
5 Wiyatmi, Citraan Perlawanan Simbolis Terhadap Hegemoni Patriarki Melalui

Pendidikan dan Peran Perempuan di Arena Publik dalam Novel-novel Indonesia, ( Yogyakarta:
Universitas Negeri Yogyakarta, 2010 ), hal. 245



٣

اإلجتماعية والقانون والثقافة، ومبا ىف ذلك األعمال الفنية واألدب. 
القارىء، الطباع و تؤثر و نفسوالذكورية ىف األدب جتعل الفرق يف الكاتب ال

عوامل اخلارجية على تأليف الوضع. 
دوس الىت رواية اللون اآلخر هي إحدى من الرواية إحسان عبد الق

م. هذه الرواية حتكي عن قصة اإلنفصال بدافع من ١٩٨٤نشر ىف عام 
االختالفات الثقافة بني مصر والسودان. فكانت الشخصية ىف هذه الرواية 
يعىن مريفت هي فتاة مصرية الىت كانت متزوجا حبسن بابكر فقي وهو 

لصراع وكان االشباب السودانيني الذين يدرس ىف جامعة القاهرة، مصر.
ىف هذه الرواية يعين من خالل مقارنة الثقافتني، حيث التقاليد الثقافية 

السودان أكثر من الضرر النساء.
قبها 

إلحسان "رخاللون اآل"منة الذكورية ىف رواية حتت موضوع املقاومة على هي
عبد القدوس.

البحثمشكلة .ب
من اخللفية اليت قد سبقت ذكرها ترى الباحثة فيها مشكلة البحث  

كما يلى:
ما صورة املقاومة على هيمنة الذكورية يف رواية  " اللون اآلخر "؟.١
ما عوامل املقاومة على هيمنة الذكورية يف رواية " اللون اآلخر"؟.٢



٤

أغراض البحث.ج
وأما أغراض البحث من هذه الرسلة فهي:

صورة املقاومة على هيمنة الذكورية يف رواية " اللون ملعرفة .١
اآلخر".

ملعرفة عوامل املقاومة على هيمنة الذكورية يف رواية " اللون .٢
اآلخر".

الدراسات السابقة .د

قبل أن تركز الباحثة من املوضوع املبحوث يف هذه الرسالة، كانت 
ألدب والعلوم الباحثة قد أجرت من مراجعة األدبيات يف املكتبة  كلية ا

اإلنسانية كما يلى :

يف رواية اللون اآلخر كتبت رحيانموضوع الرسالة صورة احلب .١
الىت 

ع احلب منها : احلب بني أنوا أن يف رواية " اللون اآلخر " 
ألقرباء و احلب بني الرجل و املرأة، احلب األصدقاء و ا،الزوجينني

احلب الوالدين. وجدت الباحثة أنواع احلب منها : احلب بني 
الزوجني مخس مقتطفات ويف احلب بني الرجل واملرأة ثالثة 



٥

املقتطفات ويف احلب األصدقاء واألقرباء مقتطفة واحدة ويف 
٦احلب الوالدين مقتطفة واحدة.

اآلخر ىف رواية اللون أفكار إحسان عبد القدوس موضوع الرسالة .٢
أفكار إحسان عبد عنتحتدثارمحا ينيت تكتب

تصور األفكار االجتماعية حول حياة والنتائج منها يعينالقدوس
عائلة من ملريفت و تصور  األفكار الفلسفي حول من 

٧املوضوعات املمثلة كل إلحداث بأشياء متعددة.

ي وضوع الرسالة الشخصية ىف رواية اللون اآلخر كتب رفقم.٣
الفيدي حيث أنّه حتدث عن الشخصية والنتائج منها يعين أن 
الشخصية الرئيسية ىف هذه القصة الىت تلعب دورا كبريا ىف الرواية 
هي مريفت وحسن بابكر فكى، ومها لعبا دورا هاما من أول قصة 

ليال ىف هذه الرواية حىت تصورىف فقرة الىت ال تلعب دورا اال ق
ىف ياسر وخدوم، واحدة فقط. أما الشخصية فروتاغونيس فيمثل

ياسر يستقبل حسن باستقبال جيدا، وخدوم تستقبل مريفت 
٨بقبول حسن.

، رسالة يف  صورة احلب يف رواية اللون اآلخر إلحسان عبد القدوس)، ٢٠١٥رحيان  نور أكمل. ( ٦

، رسالة يف كلية اآلداب أفكار إحسان عبد القدوس ىف رواية اللون اآلخر)، ٢٠١٥رمحا ينيت ( ٧

، رسالة يف كلية إلحسان عبد القدوس)، الشخصية ىف رواية اللون اآلخر٢٠١٥رفقي الفيدي، ( ٨



٦

موضوع الرسالة النسوية يف رواية مذكرات طبيبة كتب فوزان متقني .٤
العناصر النسوية يعين حيث أنه حتدث عن النسوية والنتائج منها

موجودة يف رواية Simone de Beauvoirعلى يد سيمون دي بوفوار
" مذكرات طبيبة " هي : الدينامية الشخصية تشتمل على 
اإلنسان بوسط احلرية وعدم التحقق وهوية النساء، واجلنسي، 

النساء، والتاريخ، واجلسم تشتمل على األبوية وسدى من اجتهاد
٩اجلسم كاحلالة وقوة اإلدراك و اإلعاقة. 

هذه الدراسة السابقة حتدثت عن صورة احلب والبنيوية 
والشخصية يف رواية اللون اآلخر بني رجل صوداين وامرأة مصرية وعن 
مغتصبة احلركة النسوية يف رواية مذكرات طبيبة بني الرجال والنساء, 

ت الباحثة أن تبحث عن ما بعد النسوية يعين عن املقاومة على وأراد
هيمنة الذكورية يف رواية اللون اآلخر.

ومن هذه الدراسات السابقة أعطت الفائدة لباحثة يف كتابة و 
حبث عن املقاومة على هيمنة الذكورية يف رواية اللون اآلخر إلحسان عبد 

القدوس بالدراسة ما بعد النسوية .

, رسالة يف كلية اآلداب النسوية يف رواية مذكرات طبيبة لنوال السعداوي), ٢٠١٥فوزان متقني, ( ٩
الرانريي االسالمية احلكومية.



٧

المصطلحاتمعانى.ه

قبل أن تركز الباحثة من املوضوع املبحوث يف هذه الرسالة، أرادت 
الباحثة أن تشرح و تعرف معاين املصطلحات اليت تتضمن يف هذا البحث،  

كما يلى:

املقاومة .١
مقاومة, واملقاومة لغة : –قواما –من كلمة قاوم ةمشتقاملقاومة 

ضاده، قاومة يف املعاصرة وغريها, تقاموا يف احلرب أي قام بعضهم 
صعوبة تواجهها قوة معينة" مقاومة مقاومة: مصدر قاوم.. ١٠لبعض
مقاومة التجربة: املعارضة و رفض اخلضوع إلرادة الغري". -الرّياح

أن يدرأ عن نفسه األمراض والّسموم. (حي) قدرة الكائن احلّي على
منظمة عسكريّة أو شبه عسكريّة تشّن على العدّو احملتّل (سك) 

١١حرب عصابات ىف املدن وخارجها.

هيمنة.٢
جاء املصطلح مبفهومه العام ىف املعجم الوسيط كما يلي " هيمن : 

أمساء اهللا تعاىل: مبعىن . واملهيمن: من و حفظهسيطر عليه وراقبه
. ١٢احلافظ لهاملسيطر على كّل شيءالرقيب 

.٣٧٨٦, ص ٥, ج : ٤),  ط : ٢٠٠٣, ( القاهرة: دار احلديث, لسان العربابن منظور, ١٠
)، ٣، م ١، ط٢٠٠٨أمحد خمرت عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة، ( القاهرة: عامل الكتب، ١١

١٨٧٩ص 
،ة الشروق الدولية( القاهرة : مكتب،( الطبعة الرابعة )،املعجم الوسيط،جممع اللغة العربية١٢

.١٠٠٥م) ص ٢٠٠٤



٨

الذكورية.٣
الذّكر: خالف األنثى. و عضو التناسل منه. و احلديد : أيبسه 

مطر ذكر: و .وأشّده وأجوده. ويقال : رجل ذكر: قوّى شجاع أىبّ 
ذكورية ١٣.وابل شديد. وقول ذكر: صلب متني. وشعر ذكر : فحل

ذكوريّة الرأي / صناعّي من ذكورة: رجولّية "(مفرد): مصدر 
١٤."اجلسد

الرواية.٤
١٥رواية  مبعىن القصة الطويلة.-يروى -أصلها من روى الرواية 

رواية: مصدر روى. إحدى صور اخلرب أو الكالم" يف هذا احلديث 
قّصة نثريّة طويلة، تشغل حيزا زمانّيا ومكانّيا معيّنا، تتضمن روايتان".

يعّد جنيب حمفوظ أكرب كّتاب -وشخصيات " رواية بوليسّيةأطوارا 
١٦الرواية يف الوطن العريب".

اللون اآلخر.٥
اللون اآلخر فهي إحدى من الروايات إلحسان عبد القدوس حتكى 
عن احلب واحلياة بني امرأة مصرية ( مريفت) والرجل السودان 

(حسن).

.٣١٣ص ، نفس املرجع١٣
)، ص ٣، م ١، ط٢٠٠٨أمحد خمرت عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة، ( القاهرة: عامل الكتب، ١٤

٨١٦.
. ٣٨٤ص ، املرجع السابق،جممع اللغة العربية١٥
.٩٦٤، ص املرجع السابقأمحد خمرت عمر، ١٦



٩

منهج البحث.و

الباحثة يف هذه الرسالة فهو استخدمتأما منهج البحث الذى 
منهج الوصف التحليلي وهو االستقراء على نظرية ما بعد النسوية على يد 

١٧آن بروقس
(Ann Brooks) حيث أنه دراسة على طريقة من طرق املقاومة

املرأة ضد الثقافة الذكورية.

وجلمع املعلومات والبيانات هلذه الرسالة تعتمد الباحثة على طريقة 
البحث املكتيب، وأما كيفية هذه  الرسالة فتعتمد الباحثة على الطريقة الىت 

الرانري اإلسالمية احلكومية دار السالم وهو الكتاب : 
Pedoman Penulisan  Skripsi ( Jurusan Bahasa dan Sastra Arab ) Fakultas Adab
dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh ٢٠١٤

17 Ann Brooks ( S. Kunto Adi Wibowo ) Postfeminisme and Cultural Studies: Sebuah
Pengantar Paling Komprehensif, (Yogyakarta & Bandung :Jalasutra ) 2011.
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الباب الثانى

ترجمة إحسان عبد القدوس

مولده و نشأته و وفاته و يف هذا الباب تريد الباحثة أن تبحث عن 
.عبد القدوسدراسته مؤلفاته إلحسان 

نشأته و وفاته،مولده.أ

كان إحسان عبد القدوس هو األديب املعروف يف مصري، ولد 
م  يف العاصمة املصرية ١٩١٩يناير عام ١إحسان عبد القدوس ىف 

ووالده هو حمّمد عبد القدوس الذي كان ،القاهرة، ولد من عائلة فنان
مؤلفا وممثال، أّم والدته هي فاطمة اليوسف وكانت هي مؤسسة جملة 

إحسان عبد القدوس منذ طفوله حيب القراءة "روز اليوسف ". وكان 
١٨واملطالعة.

نشأ إحسان عبد القدوس يف بيت جده لوالده الشيخ رضوان و 
ميمونة زفتا الغربية و كان من خرجيي ةالذي تعود جذوره إىل قرية السيد

اجلامع األزهر و يعمل رئيس كتاب باحملاكم الشرعية و هو حبكم ثقافته 
و تعليمه متدين جداً و كان يفرض على مجيع العائلة االلتزام و التمسك 
بأوامر الدين و أداء فروضه و احملافظة على التقاليد حبيث كان ُحيّرم على 

18 Ihsan Abdul Quddous, Cinta di Titik No ( An Evening in Cairo) ( Jakarta : Destan
Book, 2005), hal. 172



١١

ويف نفس ته اخلروج إىل الشرفة بدون حجاب. مجيع النساء يف عائل
والصحفية الالمعة السيدة روز الكبريةالوقت كانت والدته الفنانة

اليوسف سيدة "متحررة"، تفتح بيتها لعقد ندوات ثقافية وسياسية، 
وكان ١٩يشرتك فيها كبار الشعراء واألدباء والسياسيني ورجال الفن.

تقى بزمالئه من علماء األزهر ينتقل وهو طفل من ندوة جده حيث يل
ويأخذ جرعته الدينية الىت ارتضاها له جده وقبل أن يهضمها جيد نفسه 

ىف أحضان ندوة أخرى على النقيض متاما ملا كان عليه.

إحسان عبد القدوس صدرا حنونا وكان ىف البيت جده جيد 
يعطف عليه ويرعاه، هو صدر عمته الىت أغدقت عليه من احلب واحلنان 

ال حدود.. عاش إحسان ىف ظل جده يتعلم منه وىف ظل عمته يرتوى ب
منها املودة واحلب اىل أن أصبح شابا يافعا وجتاوز عمره الثامنة عشرة... 

٢٠وكان القرار ىف غاية الصعوبة أن يعود اىل أمه ليعيش معها.-فقور 

ومتر السنون بالطفل إحسان ىف بيت جده الشيخ رضوان حتت 
رعاية عمته " نعمات هامن" مع السماح له بزيارة األم واإلقامة معها يوم 

حيث تزوجت ١٩٢٣اجلمعة من كل أسبوع اىل أن جاء أواخر عام 
السيدة فاطمة اليوسف من الفنان زكى طليمات وكان عمر إحسان أربع 

م)، ١٩٨٢(القاهرة :  اهليئة املصرية العامة للكتاب،إحسان عبد القدوس يتذكرأمرية أبو الفتوح، ١٩
١١ص 

١٦، ص نفس املرجع٢٠



١٢

دائما بأنه ابن السيدة روز اليوسف وكان سنوات. وقد عرف إحسان
٢١.أحيانا يواجهه الناس بلقب " ابن الست"

، ولكن ١٩٩٠يناير ١١وتويف إحسان عبد القدوس ىف التاريخ 
امسه وأعماله األدبية ما زال يتذكر ويناقشها الناس، إحسان عبد القدوس 

هو الرجل الذي تاق احلرية.

دراسته.ب
مبعهد ١٩٢٨كان والده حممد عبد القدوس يلحقه عام 

املوسيقى العربية لدراسة الكمان ولكن الفىت يفشل، فيرتكه األب 
١٩٣٣بواصل دراسته االبتدائية اىل أن حيصل على الشهادة عام 

مثقفا وبأى مثن فيحاول معه مرة أخرى فهو يريد أن يصبح ابنه فنانا 
وهو طالب ىف السنوات األخرية من فيحاول اقناعه بدراسة التمثيل.

املرحلة الثانوية ويكاد احسان أن يقتنع لوال تدخل األم والعمة معا لكى 
يبعدا احسان عن العامل الذى قاست منه األم عن جتربة وخافت منه 
العمة عن مساع ملا يدور ىف حميط الفن وما يقع فيه من مآس وحمن ال 

سان الطالب مبدرسة "فؤاد األول يقوى على حتملها ابن أخيها ويقع اح
الثانوية" بني مغناطيسية أبيه و أمه فكل من والديه يرسم له طريق 

املستقبل الذى يريده هو وحياول بشىت الطرق جذبه اليه.

١٩ص ، نفس املرجع٢١



١٣

كان إحسان عبد القدوس يعد نفسه ألن يكون أدييا ىف يوم ما 
ق له وبالتحديد كاتب قصة فأخذ يسلح نفسه بكافة األسلحة الىت حتقي

م  ١٩٤٠هذا الغرض، فاجته إىل القراءة والبحث ابتداء من أول عام 

حماولة التأليف املسرحى وكتابة الشعر كما سبق أن ذكرنا خمتارا طريقا 
٢٢واحدا من أنواع األدب ال حييد عنه وهو أدب القصة.

م إحسان عبد القدوس يقضي من كلية ١٩٤٢وكان ىف عام
احلكم جبامعة القاهرة ويعمل حماميا. لكن بعد سنتني يرتك مهنته 
ويواصل لتعليم عن صحفّي وأدّيب، هذه املهنة الصحفية بدأ ىف جملة 
"روز اليوسف" ومث مبجلة  " أخرب اليوم" ملدة مثاين سنوات، وهو يكون 

٢٣رئيس التحرير جبريدة األهرام.

كتابة نصوص أفالم، ١٩٤٤أ إحسان عبد القدوس يف عام بد
كتب أكثر من ستمائة قصة ورواية، . وهو  ٢٤وقصص قصرية وروايات

رواية ُحولت إىل نصوص األفالم، ومخس روايات ُحولت إىل ٤٩منها 
١٠نصوص املسرحية، وتسع روايات أصبحت مسلسالت إذاعية، و

كثري من مؤلفته تـرتجم إىل روايات ُحولت إىل مسلسالت تليفزيونية، و 
اإلجنليزية والفرنسية واألملانية و الصني و اإلندونسي.

٣٦ص ،نفس املراجع٢٢
23 Ihsan Abdul Quddous, Cinta di Titik No ( An Evening in Cairo) ( Jakarta : Destan

Book, 2005), hal. 172
24 Ihsan Abdul Quddous, log. cit.
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تقدم األستاذ احسان بطلب اىل السفارة ١٩٤٥و كان ىف عام 
األمريكية يطلب تأشرية لدخول الواليات املتحدة مدركا أن الواليات 

دول املتحدة األمريكية وقد قادت "احللفاء"  اىل النصر الساحق على "
احملور" ستلعب دورا شديد اخلطورة على املسرح السياسى العاملى. 

خارجية له اىل أمريكا نفسها ولكنه فوجىء بأن السفارة األمريكية 
" ىف ١ترفض منحه تأشرية الدخول املطلوبة باعتباره "الشيوعى رقم 

٢٥مصر.

مؤلفاته.ج
هي :إحسان عبد القدوسة ومن أشهر مؤلف

شىء ىف صدرى.١
جنده يرسم لنا ١٩٥٨كانت هذه الرواية الىت صدرت عام 

قصة عذاب االحتكاريني واالسنغالليني ومثلهم حبسني باشا شاكر 
روته من احتكار اآلخرين واستغالهلم وحقق ذلك الرجل الذى مجع ث

انتصاراته على كل من حوله من الناس بذكائه وأمواله واشرتى 

٨٣، ص املرجع السابقأمرية أبو الفتوح، ٢٥



١٥

يعيشون داخله هؤالء، الذين استغلهم فهم يعيشون داخل نفسه ىف 
٢٦صدره.

أنا حرة.٢
م. وبرغم ١٩٥٤عام كانت قصة طويلة أنا حرة نشرت ىف

جمتمع ما قبل الثورة وما بعدها فالبطلة أمينة الفتاة ذات الشخصية 
القومية الىت تريد  أن حتصل على حريتها ىف ظل تقاليد قدمية موروثة 

صراعها مع أهل وحماولتها حتطيم هذه القيود لتصل اىل ما ترنو اليه و 
احلى "حى العباسية" حىت تستطيع ىف النهاية أن حتصل على 

٢٧حريتها.

ال تطفئ الشمس.٣
كانت قصة طويلة ال تطفئ الشمس نشرت ىف عام 

١٩٦٠
قصص عاطفية بني أبطاهلا، وهو يقول من خالهلا أن احلياة مبادئ 

مبادئك جتد نفسك. وهناك العديدمن القصص احبث عن
٢٨السياسية.

٤١، ص نفس املرجع٢٦
٤٢ص ،نفس املرجع٢٧
٤٣ص ، نفس املرجع٢٨



١٦

ىف بيتنا رجل.٤
وهى قصة بطويلة ١٩٥٦كانت هذه القصة الىت صدرت عام 

لثورى مصرى هو حسني توفيق قاتل أمني عثمان الذى أخفاه كاتبنا 
٢٩ىف منزله حتت حراسة زوجته وهى قصة وطنية خالصة.

ال ترتكوىن هنا وحدى.٥
وثالثني الىت كتبه إحسان عبد القدوس كانت القصة مخسة 

م، هذه القصة حتكي أن قصة امرأة مسلمة ١٩٧٩ونشرت ىف عام 
يهوديا امسها لوسيان أو زينب وهي الشخصية الرئيسية ىف هذه 

القصة. وكانت امرأة لديها شخصيتني.
هذه القصة رفضت من العامل العرىب واسرائيل ىف وقت واحد، 

د هذه القصة بسبب الصورة الىت قدمها ففى اسرائيل قامت ثورة ض
٣٠.لليهود ىف مصر وأغراضهم وراء اهلجرة السرائيل

نفس املكان.أمرية أبو الفتوح،٢٩
٤٦ص ،نفس املرجع٣٠
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الباب الثالث

نظرية ما بعد النسوية

تعريف ما بعد النسوية.أ
تذهب سارة جامبل إىل أّن النسوية تعين: االعتقاد بأّن املرأة ال 

––تعامل على قدم املساواة 
١الذي ينظم شؤنه وحيدد أولوياته حسب رؤية الرجال واهتماماته.

هي كل جهد نظري أو علمي يهدف -بشكل عام–النسوية 
إىل مراجعة واستجواب أو نقد أو تعديل النظام السائد يف البنيات 
االجتماعية، الذي جيعل الرجل هو املركز، هو اإلنسان، و املرأة جنسا 
ثانيا أو آخر، يف منزلة أدىن، فتفرض عليها حدود وقيود، ومتنع عنها 

إمكانات للنماء وال

ذكوريا خالصا، يؤكد ويوطد سلطة الرجل وتبعية أو هامشية املرأة.      
وبدأت احلركة النسوية يف الفكر الغريب يف القرن التاسع عشر، حىت صيغ 

( اليمنية : دار حضرموت النسوية قراءة اخللفية املعرفية خلطاب املرأة يف الغربرياض القرشي. ١
٦٢) ، ص. ٢٠٠٨للدراسات والنشر، 



٢

ليعرب عن تيار ١٨٩٥ألول مرة يف العام feminismمصطلح النسوية 
٢ترفده اجتاهات عدة، ويتشعب إىل فروع عدة.

بدأت مصطلح يأيت متأخرا، وهي وكانت ما بعد النسوية هي
بالتبلور يف العقدين من القرن العشرين. استعمل هذا املصطلح من قبل 
بعض املفكرات، يف إطار موقف نقدي شامل للموجة الثانية من 
النسوية،  باعتبارها أدت إىل تكريس صورة املرأة ضحية النظام األبوي 

)Naomi

Wolf (م
املصلح، وأيضا تنقد أولويات املوجة الثانية وتشدد بعض فصائلها 

وكانت من جهة أخرى، ارتبط مصطلح ما بعد النسوية االيدولوجي. 

ية كنسق معريف تعددي، يّكرس اإلبطال أمناط السياق تفهم ما بعد النسو 
التفكري اليت ترمي إىل التعميم والقطعية، وبذلك تقرتح موجة ما بعد 

، وضع التعدد حمل الثنائية، ( Ann Brooks )النسوية حسب آن بروكس
٣والتنوع حمل االتفاق.

. ( الكويت : للمجلس الوطين ، أنثوية العلم : العلم من منظور الفلسفة النسويةليندا جني شيفرد٢
١٢) ص. ٢٠٠٤للثقافة والفنون واألداب، 

( عمان : م٢٠٠٨حىت عام –م ١٩٣٣تاريخ احلركة النسائية األردنية منذ عام سهري سلطي التل، ٣
٢٠) ص. ٢٠١٤أزمنة للنشر والتوزيع، 
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أّن املصدر من الغموض عبارة ما بعد النسوية تقع يف غموض 
ترّتب عليها زيادة ما بعد. كان يف قاموس اكفورد كلمة " ما الداليل اليت

من ٤بعد " يعرف بأنه " بعد فرتة معينة " ولكن ليس كما رفض املؤشر.
هنا نفهم أّن كلمة " ما بعد " ال يدّل إىل رفض ولكن كلمة " ما بعد " 
يدّل إىل الوقت أو الزمان. ومن هنا ميكننا أن نستنتج ليس كل الكلمات 

زيادة ما بعد يف األول الكلمة مبعىن رفض ولكن ميكن أيضا مبعىن اليت
الوقت أو الزمان.

) ما بعد النسوية إىل أربعة أنواع. ٢٠١١(Gillو scharffيلخص 
أوال، ما بعد النسوية هي كنقطة اإللتقاء بني النسوية مع ما بعد احلداثة، 
ما بعد البنيوية و ما بعد اإلستعمارية. وهذه مبعىن أن ما بعد النسوية هى 

يشري مفهوم ما بعد النسوية إىل البحث أشد عصيب إىل النسوية. ثانيا،
وفاة النسوية اليت متصف بتحقيق األغراض املوجة النسوية اإلحتفال ال

حىت ذلك األهداف مل تعد ذات الصلة ىف عام ١٩٧٠الثانية ىف عام 
. ثالثا، كانت ما بعد النسوية هي احلركة االرجتاعية، سوزان ١٩٨٠

فلودي هو واحد من املدافعني الرئيسيني عن صياغة تعريف ما بعد 
٥رابعا، كانت ما بعد النسوية هي حساسية.ة.النسوية احلركة االرجتاعي

4 Sarah Gamble, Pengantar Memahami Feminisme dan Postfeminisme, terj. Tim
Penerjemah Jalasutra. (Yogyakarta : Jalasutra, 2010 ), hal 54

5 Ni Komang Arie Suwastini, "Perkembangan Feminisme Barat dari Abad Kedelapan
Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoritis". Jurnal Umum Sosial dan Humaniora,
Vol. 2 No.  1,(  April 2013), hal. 203 - 204
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ما بعد النسوية هي احلركة النسوية حتريرة، وهي ختتلف اختالفا 
باإليديولوجية النسوية للموجة األوىل و الثانية اليت تسعى للقتال من أجل 
املساواة بني املرأة مع الرجال، بينما اإليديولوجية ما بعد النسوية هي حتّرر 

حدود اهليكل االجتماعي املتسلسل اليت تتعّلق بعالقات الرجال املرأة من
واملرأة. تعتقد ما بعد النسويات أن املرأة متكن أن تكون هلا املعىن ألن 

يف رأي ما بعد نفسها، ليس لآلخرين ( الرجال ) الذين يفسرون ذلك.
النسوية طلب على املساواة اجلنس هو شكل خمّدرة على الرجال ألن 

ة املساواة يعين أن املرأة ما دّل على االعرتاف الرجال لكي تكون مبطالب

ل (ألن يف هذا املعىن وجود الرجال ما دّل على املقصود )، ولكن لتجع
. من هنا ميكننا أن نعرف الفرق ٦املرأة هلا املعىن ألن املرأة طبعا هلا املعىن

من اهلدف بني احلركة النسوية و ما بعد النسوية.

عوامل ما بعد النسوية.ب
نشأت ما بعد النسوية لرّد على الضعف و الفشل اليت تستعر .١

٧النسوية.

نشأت ما بعد النسوية لتعارض اخلطرية على حماضرة الذكورية .٢
وإلمربيالّية. ويف املمارسة، كانت ما بعد النسوية معارضة 

6 Kuncoro Bayu Prasetyo, Membaca Diskursus Post-Feminisme Melalui Novel
“Perempuan di titik Nol” (Semarang : Jurnal Komunitas, 2010), hal. 136-137

7 Ann Brooks, op. cit., hal. xiii
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االفرتاضات اهليمنة اليت متسكها باملوجة الثانية من النظرية املعرفة 
النسوية  أن االضطهاد الذكورية واإلمربيالّية هي جتربة االضطهاد 

٨العاملية.

ركة ما بعد النسوية لزعزعة االستقرار والتفكيك وتسعى ح.٣
إيديولوجية الذكورية وحياة جمتمع العامل الفلوسنرتس

(phallosentris) . وتستعيض عنه بنظام جديد الذي أكثر مرونة
حيث متكن للمرأة أن تظهر وتفعيل أنفسهن دون عوائق اهليكلية 

٩اليت القيد.

تنّجح حترير النساء، تفرتض ما بعد النسوية أن النسوية مل .٤
وتفرتض النسوية كحركة اليت ختلق هيمنة جديدة وتنبغي النسوية 
أن ترتك البناء املونوكل و املونو لوجات.  وكانت احلركة النسوية 
بيضاء أساسا و الطبقة الوسطى والغريية والنسوية ال تستطيع أن 

١٠تفهم الفرق كاف.

Ann)(ما  بعد النسوية عند آن بروكش ج.  Brooks

بروكش تريد أن تظهر أّن ما بعد النسوية هي نوع من "مسار 
جديد" للجهود اليت تبذهلا بعض النساء للقيام النقد والنقد الذايت من 
داخل و خارج احلركة النسوية اليت تعطي "صوت اآلخر " للحركة 

8 Ibid., hal . 2
9 Kuncoro Bayu Prasetyo, op. cit., hal .137
10 Ni Komang Arie Suwastini, op. cit., hal. 203 .
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أو العامل من النشاط، وسواء داخل البيئة احلقيقية أو الرمزية، ويف العامل 
١١اإلجتماعية أو عامل وسائل اإلعالم.

عند آن بروكش، أن ما بعد النسوية ليس مضاّد النسوية و ما بعد 

ة اليت تفرتض أن االضطهاد الذكورية واملستعمر من نظرية املعرفة النسوي
هي جتربة عاملية. ألن يف الواقع، تنتشر النساء يف الطبقات االجتماعية 

وذلك يعين أن كل امرأة حتّس جتربة االجتماعي و وعي الشخصية 
د النسوية كمحّرك للتغيري يف عقلية املرأة.         خمتلفة. كانت ما بع

ليس مضاّد النسوية، لكنها تظهر أن هناك مقاومة من النساء أو 

١٢الرجال.

وفقا لربوكش، كانت ما بعد النسوية استبدال الثنائّية واالختالف 
لتنوّع ( الرأي )، وبالتايل إقامة املنطقة من نزاع والتفاق العام مع  ا

الفكري الدينامي وبكل احلماس يشّكل اإلشاعة واملناخ الفكري الذي 
يعطي امليزة علي االضطهاد من التحديث حنو ما بعد التحديث يف العامل 

١٣املعاصر.

يف هذه العملية، تسهيل ما بعد النسوية تصّور تعددى اليت على 
ما تتعلق بتطبيق النسوية، وركزت اهتمامها على املطالبة نطاق واسع في

11 Ann Brooks, op. cit., hal. xii.
12 Ibid., hal . xiv
13 Sarah Gamble, op. cit., hal . 62
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من ثقافة املهمشة والشتات واملستعمر، لنسوية غري هيمنة قد أعطى 
التصويت على حركة النسوية احمللية والوطّين ومابعد االستعمار. عندئذ، 
تتمّكن من أصوات النساء اليت املهمشة سوف تسرتّد املكان يف مكاملة 

عامة. ومتكن هذه الصّدى من الوعي النسائي اليت متكن التعبري النسوية وال
عنها يف  العامل املشوق عن بعض الناس كعامل ما بعد الذكورية على 

١٤

14 Ann Brooks, op. cit., hal. xvi
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الباب الرابع

تحليل المقاومة على هيمنة الذكورية في رواية اللون اآلخر

يف هذا الباب ستبحث الباحثة عن حملة عامة وصورة املقاومة على هيمنة 
الذكورية و عواملها يف رواية " اللون اآلخر". 

اللون اآلخرلمحة عامة عن الرواية.أ
أما رواية " اللون اآلخر " فهي إحدى الروايات إلحسان عبد 

كانت هذه الرواية القدوس الىت ترتجم علي غفران إىل اللغة اإلندونسية.  
صفحة ١٢٨، تتكون من ١٩٨٤

Cinta di Titik Nol; an Evening in Cairoوترمجته ىف اللغة اإلندونيسية 

Dastan Books ١٦٩، تتكون من ٢٠٠٥ىف جاكرتا سنة
هذه الرواية حتكي عن اختالف الثقافة بني مصر و السودان صفحة.

حيث كانت مريفت مصرية وحسن بابكر الفكى سوداين.
كانت مريفت امرأة مصرية وطالبة يف جامعة القاهرة،  هي امرأة 
مجيلة وماهرة يف تلك اجلامعة، وكثري من الرجال حيبها لكنها ترفض 
حّبهم ألن حّبهم جمرد اتباع هلواء. ولكنها ضعفت وال تستطيع أن تفعل 
شيئا أمامهم حىت لقيت بفىت السوداين، وهو طالب يف جامعة القاهرة 

ا الفىت يساعدها يف دراستها حىت خترجت من تلك  اجلامعة أيضا، وهذ



٢

وامسه حسن بابكر فكي ومها اجتمعا كل يوم يف اجلامعة، وهذا هو 
السبب جيعلهما يتحابان.

مينعها يشك يف أن حسن ال خيتارها إال إلنتفاع ضعفها. ورغم أن والدها

هذان زوجان إىل سودان إللقاء عائلته، وبعدما وصل إىل منزل حسن 
فاقبل العائلة زوجته . ولكن مريفت ليست وحدها، فكان ياسر ابن 

دان عمها يتبعها أيضا إىل السودان. وكان ياسر حيب الزراعة يف السو 
وألن هذا  يكون ياسر و حسن  يف عالقة صداقة.

بسرعة. و يريد حسن أن تكون مريفت زوجة السودان متاما، وبذلك ال 
بد هلا من اتباع التقاليد الىت متارسها كل زوجة ىف السودان. من األشياء  

ة هلما و رفضت مريفت التقاليد الثقافية السودانية الىت بدأت مشكلة كبري 
الىت ختّسرها مثل اخلتانة املرأة.

فرجعت مريفت إىل بالدها ( مصر )  ولن تعود إىل السودان أبدا 
وعندها  ولو يستقبلها حسن

.كل شيء قد دمر
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رواية " اللون اآلخر"صورة المقاومة على هيمنة الذكورية في .ب

يد حركة املرأة دحت.١
لقد حتدث احسان عبد القدوس ىف رواية " اللون اآلخر " 

الباحثة ىف عن حركة املرأة احملدودة ىف العامل العربية وهذا كما جتدها 
الفقرة التالية:

 "

التأقلم مع 
تفاصيل احلياة ىف البيت السوداىن .. بل بدأت متل وقفتها ىف 
املطبخ وفرحتها بالشطة، وبدأت تضيق من أن حبيبها يرتكها 
وحدها طول النهار ومعظم الليل رغم إحلاحها عليه أن يغري مما 

مع فيلق من نساء العائلة إىل حدائق اجلزيرة  الىت تطل على لقاء 
النيل األبيض بالنيل األزرق .

باجلمال الذى  يقيمه اهللا لإلنسان..
وكما هى العادة كان يسري وحده جبلبابه وعمامته يتقدمهن 
عشرات اخلطوات .. ولكن مريفت جترأت على هذه التقاليد 

وقالت ضاحكة :أن حلقت به وسارت جبانبه .. 
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إننا نسري ىف حديقة .. فلماذا ال تسري جبانبنا حىت تشرتك معا ىف -
١متعة القفزه .. ونزيد من مجال احلديقة جبمال الكالم .."

وجدت الباحثة ىف هذه املقتطفة عن املقاومة على هيمنة 
الذكورية. كانت املرأة (مريفت) قد تعّرضت بالتقاليد السودانية عن 

اليدين بني الزوج والزوجة. كان تقليد السودان ال جيوز املشي وعقد 
إلمرأة متزوجة على املشي معا وعقد اليدين بزوجها ألن عند سوداّين 
الرجال أكثر احرتاما واعتزازا باملرأة. وهذا تقليد الذى تعارض مبريفت 

اءة ورجال ىف السودان. بني امر 

اختالف التقاليد أو العادات.٢
وكذلك حتدث احسان عبد القدوس عن اختالف التقاليد، 
وترى الباحثة أن هذه التقاليد تدل على هيمنة الذكورية على النساء. 

" هل تريد أن تسمع خربا يفرحك ؟! -
امة حسن وملعت عيناه .. إنه ينتظر أن يسمع خربا واتسعت ابتس

أفرحيىن يا حبيبىت ..-

٦٠-٥٩) ص. ١٩٨٤، ( القاهرة : مكتبة غريب، اللون اآلخرإحسان عبد القدوس، ١
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وقالت وهي تضم خدها إىل خده :
إن ياسر سيطلب خدوم ..-

وسكت حسن  برهة كأنه حياول أن يفهم ما مسعه مث ابتعد عنها 
قليال وقال :

خدوم؟ ..ماذا تعنني بأنه سيطلب -
وقالت مريفت من خالل ابتسامتها الفرحة :

لقد قرر أن يطلبها للزواج .. سيتزوج ياسر خدوم ..-
وقفز حسن منطورا من فوق السرير .. ووقف أمامها وعيناه 

تطقان بالنار وصاح :
من الذى فكر ىف إثارة هذه الفضيحة .. هل أنت الىت سعيت -

؟..القناع ابن عمك بالزواج من ابنة خالىت
وقالت مريفت وهي دهشة بعد أن كانت تنتظر أن يفرح باخلري :

أنا لست خاطبة وال مسسارة  زواج .. أنت تعرف أىن أؤمن بأن -
الزواج جيب أال يتم إال على أساس احلب .. وقد أحب ياسر 
خدوم .. وهو الذى قرر أن يتزوجها .. وهو يريد أن خيطبها أوال 

منك..
أنه جن :وصاح حسن وهو يرتعش ك

أحبها .. واهللا عال .. يدخل بيىت وينتهك عرضى .. -
وصاحت مريفت ردا  على  صيحته وقالت  مقاطعة :
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-
حب .. واحلب يتطور تلقائيا إىل الزواج .. كحبنا .. لقد تزوجنا 

ألننا أحببنا.
وعاد حسن يصر :

ماذا يعىن تقدم غريب ليس من السودان للزواج من هل تعرفني-
فتاة سودانية .. معناه أنه يعتدى على العائلة السودانية .. معناه 
أنه حياول أن حيتل العائلة كما كان االستعمار حيتل السودان .. 
معناه انتهاك شرف العائلة .. كيف ترضى عائلة سودانية بأن 

سم الزواج ؟ترتك ابنتها تنام مع غريب حىت با
وقالت وهى تنظر إليه يف غيظ :

لقد تزوجتىن وأنت غريب عن مصر ..-
وقال حسن صائحا :

-
ولكن بنات السودان ال يهددن وليس من حقهن حتدى العائلة 
إىل حد تعريضها للنكبات واإلهانات .. والبيت قبل أن تفكر يف
اهلرب تكون ذحبت .. وستذبح خدوم إذا خطر هلا مثل هذا 

اخلاطر ..
وقالت مريفت وهى تغلى :-
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هذا رأيك .. مل أكن أتصور أن تكون رجعيا أنانيا إىل هذا 
٢احلد.."

ىف هذه املقتطفة تبني الباحثة أن املقاومة على هيمنة 
الذكورية عن تقليد الزواج ىف السودان. ال يسمح للمرأة السودان 
على الزواج بالرجال غري سوداّين، عند التقاليد والعرف ىف السودان 
إن الرجل السوداين جيوز أن يتزّوج باملرأة ىف العامل ولكن ال باملرأة، 

ال جيوز أن تتزّوج بالرجل ىف العامل  ألن عندهم إذا  املرأة السوداين
كان قبول اخلطابة من الرجال الذى ليس من السودان مبعىن أنه 
يعتدى على العائلة السودانية. عارضت مريفت على هذه التقاليد 
والثقافة ألن عندها هذه التقاليد تكون فكرة رجعيا و أنانيا و ال 

تعطي احلرية إلمراة ىف اختيا

ختانة املرأة.٣
وكذلك حتدث احسان عبد القدوس عن ختانة املرأة، وترى 
الباحثة أن هذه ختانة تدل على هيمنة الذكورية على النساء. وهذا  

وقال حسن وهو يبتسم ابتسامته الىت تربق فيها أسنانه البيضاء:" 
بقي بشيء حىت تصبحى سودانية كاملة -

٧٩-٧٧، ص. نفس املرجع٢
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قالت يف محاس وفرحة:
أي شيء ؟-

قال وهو يرضى عينيه عنها
اخلتان ....-

ماذا تقصد ؟-
قال من خالل ابتسامته. 

-
زوجات السودان ...
وابتعدت عنه وهي 

ختطر أبدا علي ياهلا .. وقالت :
إن ختان البنات أصبح حمرما منذ عشرات السنني ويف العامل  -

كله... إنه يؤذى كيان البنت والزوجة حىت أن الطب أصبح حيذر 
٣منه ..."

ىف هذه املقتطفة تبني الباحثة أن املقاوامة على هيمنة 
الذكورية عن ختانة املرأة ىف السودان، كما كتب ىف النص السابق 
وجبت لإلمراة السودانة اخلتان ألن عندهم اخلتان يعىن عادات 

لضار و خيّسر للمرأة و الزوجة 

٥١-٥٠، ص. نفس املرجع٣



٩

واألسرة، وعندها كانت ختانة املرأة قد أصبح ممنوعا ىف هذه 
العامل منذ عشرات السنني.

كما كتب املؤلف يف الرواية:
" وقد فتحت موضوع اخلتان مع صديقتها خدوم ىف صباح 

السودان.. إ

احلسية .. واهلدف من اخلتان ليس تطهري اجلسد من قطعة من 
اجللد ال حاجة لإلنسان هلا .. كتطهري الرجل .. ولكن اهلدف 
الرقيق .. تفرضه 
أنانيته وسيطرته وضعفه أمام نفسه .. إن كل اهلدف من هذه 
العملية هو القضاء على االحساس اجلنسى األنثوى ىف املرأة .. 

٤الرجل فحولته.."

من هذا النص نفهم عن اهلدف من اخلتانة اإلمراة يف 
السودان. ك

لرجال، وجتعل املرأة لكي تكون الّضياع على االحساس اجلنسى 
ألن عندهم إذا كانت اإلمراة ليس هلّن االحساس اجلنسى فلن  
ختونه، وكانت ختانة املرأة ألن األنانية والسيطرت والضعف 

٥٢-٥١ص. نفس املرجع،٤
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أة ليس هلن املعىن الرجال أمام نفسه. وهذه العاداة قد جعلت املر 
اضرار نفسية.أمام الرجال و جتعل املرأةالعزيز و 

وهناك رأي آخر ىف قضية ختانة املرأة من منظور فقهي 
وطيب. وهذا كما يقوله الدكتور حامت احلاج وهو أستاذ الفقه 
املساعد بكلية الدراسات اإلسالمية ىف اجلامعة اإلسالمية بأمريكا 

شاري طب األطفال ىف كتابه ختان الشمالية ( مشكاة ) واست
اإلناث بني الفقه والطب:

" اختلف الفقهاء ىف احلكم اخلتان، فقد اتفقوا على 
مشروعيته للجنسني، مث اختلفوا فيما فوق ذلك، فذهب البعض،  
كاالشافعية ىف املشهور، إىل وجوبه على اجلنسني، والبعض إىل 

تحبابه ىف وجوبه على الرجال دون النساء، والبعض إىل اس
٥حقهما، وأقل ما قيل فيه للنساء أنه مكرمة، وللرجال أنه سنة."

"إن طبيبا واحدا عنده مسكة من العقل ويعرف أصول 
وهو -البحث العلمي ال يستطيع أن يدعي أن قطع قلفة البظر

ثبت يقينا ضرره. إن دراسة واحدة -اخلتان الشرعي كما سنبني 
تثبت ذلك، وال تعرضت أي موافقة ملعايري البحث العلمي مل

من الدراسات هلذا النوع من اخلتان كعينة منفصلة.
ويف الطب، ال يسلم األطباء لدراسة واحدة حىت تتكرر 
نتائجها. مث إن الطب كالشرع فيه فقه املوازنات، فال يتم التسليم 

٦)ص. www.drhatemalhaj. Com/ar ).15 juli 201ختانة اإلناث بني الفقه والطب،حامت احلاج،٥
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خبطأ ممارسة معينة حلصول ضرر منها حىت يعلم أنه ليس فيها من 
ق هذا الضرر، وإمنا يكون هذا كله بالبحث العلمي املنافع ما يفو 

٦الرصني املتجرد."

عوامل المقاومة على هيمنة الذكورية في رواية " اللون اآلخر".ج
وجدت الباحثة عن عوامل املقاومة على هيمنة الذكورية ىف رواية  
" اللون اآلخر " ومن القفرة اليت تدل على عوامل الصراع ىف رواية "اللون 

اآلخر" هي :
يد حركة املرأةدحت.١

قد وجدت الباحثة عن حتديد حركة املرأة ىف رواية " اللون 
اآلخر "، وترى الباحثة أن ذلك يدل على عوامل املقاومة على 

أنه واغتصب حسن ابتسامة من بني شفتيه وهو يتلفت حواليه ك" 
خيشى أن يرى أحد زوجته وهى تسري ملتصقة به .. مث قال من 

خالل ابتسامته:
٧إن الرجال ىف السودان أكثر اخرتاما واعتزازا باملرأة .."-

وجدت الباحثة ىف هذه املقتطفة عن العوامل حتديد حركة 
السودانىي إّن الرجال املرأة، كانت هذه العوامل بسبب يعتقد

١٧ص. ، نفس املرجع٦
٦٠إحسان عبد القدوس، املرجع السابق ، ص. ٧
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مرأة، وكانت العادة للرجال ىف السودان هم أكثر اخرتاما من اإل
ميشون أمام املرأة وال جيوز الرجال واإلمرأة ميشيان معا.

اختالف التقاليد أو العادات.٢
قد وجدت الباحثة عن اختالف التقاليد أو العادات ىف 
رواية " اللون اآلخر "، وترى الباحثة أن ذلك يدل على عوامل 

املقاومة على هيمنة الذكوري
الفقرة التالية :

" وعاد حسن يصر :

هل تعرفني ماذا يعىن تقدم غريب ليس من السودان للزواج من -
فتاة سودانية .. معناه أنه يعتدى على العائلة السودانية .. معناه 

.. أنه حياول أن حيتل العائلة كما كان االستعمار حيتل السودان 
معناه انتهاك شرف العائلة .. كيف ترضى عائلة سودانية بأن 

٨ترتك ابنتها تنام مع غريب حىت باسم الزواج ؟"

وجدت الباحثة ىف هذه املقتطفة عن العوامل ىف اختالف 
التقاليد أو العادات، كانت هذه اختالف ىف الزواج بسبب يعتقد 

ليس من السوداين إذا كان قبول اخلطابة من الرجال الذى 

٧٨، ص. نفس املرجع٨
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السودان مبعىن أنه يعتدى على العائلة السودانية، وعندهم أيضا 
إذا كان قبول اخلطابة مبعىن قد انطلق شرف العائلة السودانية. 

وكانت الباحثة قد وجدت عن العامل ىف اختالف التقاليد 
أو العادا ىف هذه الفقرة التالية :

" وقال حسن وهو ينظر إليها:

ا التقاليد والعرف ىف السودان.. التقاليد الىت -
تصون للسودان كرامته وحتتفظ للشعب بقوة شخصيته.. إن 
الرجال السوداىن من حقه  أن يستوىل على أى  بنت ىف العامل.. 
طبعا باسم الزواج.. ولكن ليس من حق أى رجل ىف العامل  أن 

٩يستوىل على أى بيت من بنات السودان.."

الباحثة ىف هذه املقتطفة عن العامل ىف اختالف وجدت 
التقاليد أو العادات. كانت هذه اختالف ىف الزواج بسبب 
التقاليد والعرف ىف السودان، ال يسمح للمرأة السودان على 

الزواج بالرجال غري سوداّين.

ختانة املرأة.٣

٧٩، ص.  نفس املرجع٩
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قد وجدت الباحثة عن ختانة املرأة ىف رواية " اللون اآلخر"، 
الباحثة أن ذلك يدل على عوامل املقاومة على هيمنة وترى

" واهلدف من اخلتان ليس تطهري اجلسد من قطعة من اجللد ال 
حاجة لإلنسان هلا .. كتطهري الرجل .. ولكن اهلدف يفرضه الرجل 
الرقيق .. تفرضه أنانيته وسيطرته 
وضعفه أمام نفسه .. إن كل اهلدف من هذه العملية هو القضاء 

١٠القماش أو لوح من اخلشب يفرخ فيه الرجل فحولته.."

وجدت الباحثة ىف هذه املقتطفة عن العامل ختانة املرأة،  
كان 

األنانية و الشعور بالرغبة ىف السيطرة وضعف الرجل أمام وبسبب
.نفسه

٥١، ص. نفس املرجع١٠
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الباب الخامس
خاتمة

يف ختام هذه الرسالة العلمية، تريد الباحثة أن تسجل النتائج 
واالقرتاحات اليت حصلت علبها الباحثة يف مرور كتابة هذه الرسالة العلمية.

النتائج.أ

وجدت الباحثة من ناحية صورة املقاومة على هيمنة الذكورية .١
رواية " اللون اآلخر" منها: حتديد حركة املرأة، اختالف يف

التقاليد أو العادات، وختانة املرأة.
وجدت الباحثة من ناحية عوامل املقاومة على هيمنة الذكورية .٢

يف رواية " اللون اآلخر" منها: حتديد حركة املرأة بسبب اعتقد
ل نوح. السودانىني بأّن الرجال أكثر اخرتاما من اإلمرأة يف ك

اختالف التقاليد أو العادات خاصة ىف الزواج واخلطابة ال 
يسمح للمرأة السودان على الزواج بالرجال غري سوداّين، 
وختانة املرأة ألن املرأة السوداين يعتربن بأن الرجال يريدون أن 
األنانية و الشعور 

لى إحنراف  املرأة على رجل آخر.بالرغبة ىف السيطرة خوفا ع



٢

االقتراحات.ب
انتهت الباحثة ىف حبثها العلمى و تستفيق الباحثة أن هذا .١

البحث طبعا مازال بعيدا من كلمة كاملة. وعسى هذا 
البحث نافعا هلا ولإلخوان الطالب والطالبات والقارئني، 

وترجو منهم نصائح و إرشادات ىف هذا البحث.
ان تعد مكتبة جامعة الرانريي اإلسالمية و ترجو الباحثة .٢
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