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 أ
 

 كلمة الشكر

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
والصالة ادلخلوقني، جلميع ادلدبر القيوم احلي العادلني رب هلل احلمد
الطاىرين. الطيبني وصحبو آلو وعلى اآلمني، طو حممد سيدنا على والسالم

 أنالإلو ،أشهد وسلم رسولاهللصلىاهللعليو أنحممدا إالاهللوأشهد
 وبعد.

فقدانتهتالباحثةبإذناهللوتوفيقويفكتابةىذهالرسالةحتتادلوضوع
المقاومة ضد االستبدادية في رواية "مسمار جحا" لعلي أحمد باكثير 

جب)دراسة حركة اإلجتماعية(.  اإلنسانية والعلوم اآلدب لكلية امعةوقدمتها
الرانريياإلسالميةاحلكوميةمادةمنادلوادالدراسيةادلقررةعلىالطلبةللحصول

يفالقسماللغةالعربيةوأدهبا.”S.Hum“علىالشهادة

لفضيلةادلشرفنيمها ويفىذهالفرصةالسعيدة،تقدمالباحثةالشكر:
ادل سهيمي إمي واألستاذة ادلاجستري ع.ر نوردين علىالدكتوراندس اجستري

إعداد يف يفإشرافالباحثة وأفكارمها أوقاهتما وأنفاقا وجهودمها مساعدهتما
 كامال،لعلىاهلليباركهماوجيزيهماجزاءحسنا.ىذهالرسالةإشرافا

الشكرالعميقجلميعاألساتذواألساتذةالكرامالذينقدعلمواوأيضا
النافعةوارشدوىاوإرشاداحسنا.الباحثةوزودوىامبختلفةالعلوموادلعارف

 



ب  
 

واألساتذة، األساتذ وجلميع وأدهبا العربية اللغة قسم لرئيس الشكر
 كتابةىذهالرسالة.هتايفوعميدكليةاآلدابوالعلوماإلنسانيةدلساعد

والتنسىأنتقدمالباحثةفائقالشكرواحلبإىلوالديهااحملبوبنيعلى
 ىذه إمتام يف اهللدعائهما لعلى الدنياأنالرسالة الثوابيف أحسن جيزيهما

واألخرة، إىل كثريا مساعدهتموشكرا على احملبوبة ىذهأصحاهبا كتابة يف
الرسالة.

نالكمال،لذلكموإعرتفتالباحثةكلاالعرتافبأنىذهالرسالةبعيد
الوصولإىلاهبتمكنتمنمجيعالقراءاالقرتاحوالنقدنقدابنائيالترجوالباحثة

 أن اهلل عسى وأخريا عامة.اعلهجتالكمال. وللقارئني خاصة للباحثة نافعة
حوالوالقوةإالباهلللعلىالوالنصريادلوىلونعمحسبنااهللونعمالوكيلونعم
العظمواحلمدهللربالعامني.



بندأتشيو-دارالسالم
 الباحثة،

 
 سيتمغفرةعلوي
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 تجريد
:سيتمغفرةعلوياسمالطالبة
173532131:رقمالقيد

اللغةالعربيةوأدهبا:كليةاآلدبوالعلوماإلنسانية/قسمالكلية/قسم
:ادلقاومةضداالستبداديةيفرواية"مسمارجحا"لعليموضوعالرسالة

ةحركةاإلجتماعية(أمحدباكثري)دراس
2321يوليو16:تاريخادلناقشة
صفحة3:حجمالرسالة
:الدكتوراندسنوردينع.رادلاجستريلادلشرفاألو
:إميسهيميادلاجستريادلشرفالثاين

"مسمار رواية يف االستبدادية ضد ادلقاومة الرسالة موضوعىذه كان
اإلجتماعية حركة نظرية باستخدام الرسالة ىذه باكثري، أمحد لعلي جحا"

ماصورةادلقاومةضّداإلستبداديةيفوأمامشكلةالبحثىي .(Locher)للوشر
منهجالبحثالذياستعمالتو وأما لعلىأمحدباكثري. "مسمارجحا" الرواية
نتائجالبحثمن الباحثةيفىذهالرسالةفهومنهجالوصفيالتحليلي.وأما
 ىذهالرسالةأنصورةادلقاومةضداالستبدادية،تتكونمنثالثأنواعوىي:

(2تتكونمنثالثةأشكالوىياذلجاءواإلجتماعوادلناظرة،) (احلشود1)
(3تتكونمنأربعةأشكالوىياخلطابةوادلظاىرةوالطردواجلدال،) الشغوب

االحتاللو منتتكون الثورة و احلركة و ادلقاومة و أشكالوىيالغزوة ستة
الدفاععنحقوقاإلنسانوالتخليص.
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Penelitian ini berjudul Al-Muqᾱwamah Ḍiddu Istibdᾱdiyyati Fῑ 

Riwᾱyah“Mismᾱru Juhᾱ” Lῑ „Alῑ Aḥmad Bᾱkṯsῑr (Dirᾱsah Ḥarakat al- 

Ijtimᾱ„iyyah) peneliti telah mengkaji penelitian ini dengan menggunakan 

pendekatan gerakan sosial menurut Locher. Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bentuk perlawanan terhadap otoriter , Adapun metode yang 

digunakan adalah metode deskriptif analisis. Hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah peneliti menemukan beberapa bentuk perlawanan terhadap 

rezim otoriter, yakni : (1) Crowd ada 3 bentuk yaitu sindiran, perkumpulan dan 

perdebatan; (2) Riotous ada 4 bentuk yaitu persidangan, demonstrasi, pengusiran 

dan adu mulut; (3) Rebellion ada 6 bentuk yaitu penyerangan, perlawanan, 

pergerakan, penangkapan, advokasi HAM dan pembebasan. 
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 الباب األول

 
 مقدمة

 أ.  خلفية البحث
األدب ىو الفكرة كقالبها الفٍت أك ادلادة كالصيغة اليت تصاغ فيها،         

ج األديب. مهما يكن بُت صراف يتمثبلف يف مجيع صور اإلنتا كىذاف العن
اختبلؼ يف تعريف األدب كمهما طاؿ جدا مل فيو. فعنصر الباحثُت من 

ادلادة كالصياغة يف األدب مقوماف من مقوماتو. كمها لو كاجلسد كالركح 
على سواء، ىذا ىو  كليهمااء قدـ أحدمها اآلخر أك اعتربمها  لئلنساف. سو 
  1دا، فكرة رلتمعة من الفن اإلنتاج عمل األديب.كاسع جاألدب، معٌت 

( على أف مصطلح األدب يستخدـ Siti Chamamahشامامة ) سييتتصح 
لتذكر إىل الظواىر الثقافية اليت ادلكتشف عليها كل اجملتمعات على الرغم اجملتمع 

جيادؿ البعض بأف األدب ىو كل شيء يف  2كاالقتصاد كالدين ليسوا ضركرة.
ذاتو، لؤلدب رلتمع معُت يعترب أدبا، ألف األدب يف الواقع ليس شيئا قائما ب

مكانة كدكر كإفادة يف اجملتمع، ككلهم دائما ما ديركف بتغَتات من كقت إىل 
يتلخص معٌت األدب  3كقت اآلخر كاختبلفات بُت رلتمع  دبجتمع اآلخر.

 4أساسا يف الكتابة اليت ذلا معٌت الشعر.
                                                           

 1(، ص.2221، )بندا آتشيو : الرانرم مطبعة، األدب المقارننور خالص، 1              

2
Wildana wargadinata & Laily Fitriani, Sastra Arab dan Lintas Budaya, (Yogyakarta: 

UIN Malang Press, 2008), hlm. 3 
3
Ibid., hal. 4 

4
Ibid.,hal. 5 
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األدب لو أربعة عناصر ىي : الفكرة ، األسلوب ، العاطفة كاخلياؿ.  
ىي النواة اليت تكن يف خفايا اآلثار اخلالدة فتثمر ىذه اآلثار دكف أف  فالفكرة

ىو طريقة نسخ ىذه العناصر األربعة بعضها مع  واألسلوبتبلي أك تستهلك. 
ىي اليت تعطي األدب صفة اخللود حبيث نقرأ النصوص األدبية  والعاطفةبعض. 

بو العاطفة فتقطع هبا ىو مركب ترك والخيالمرة بعد مرة فبل منل من قراءهتا ، 
جيب أف تكوف ىذه العناصر  5ادلسافات الشاسعة دكف مبلؿ كدكف صعوبة.

األربعة موجودة يف االدب، إذا مل يكن أحدىا موجودا ، فبل ديكن القوؿ إنو 
 عمل األديب.

كمن جهة األخرل تتكوف من بنيتاف كىي النثر كالشعر. النثر كلمات ال 
أف الشعر لو كزف كلقافية. كجد النثر قبل الشعر، ألف كزف لو كال قافية، يف حُت 

سهل اإلستعماؿ كحلاجة اإلنساف القهر. كلكن، النثر يف عصر اجلاىلي ينقسم 
( احلكمة 4( األمثاؿ، )3( الوصية، )2( اخلطبة، )1إىل مخسة أنواع كىي : )

 خببلؼ أنواع النثر يف العصر احلديث كمنها : الركاية كالقصة 6( القصة.4)
 القصَتة كالقصة الطويلة كمابعدىا.

من بُت العناصر كالبنية األدبية. لذلك، تريد الباحثة إف زبتار الركاية ألف 
 الركاية تتكوف من عناصر األدب كىي الفكرة.

 

                                                           

(, 1431، )جامعة لربازل كرمانشاء ، ، "األدب وعناصره الجمالية"سليمى علي كأمحدم زلمد نيب5            
  57ص. 

6
Wildana wargadinata & Laily Fitriani, op.ic,hal. 163-167 
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لكتابة ىذه الرسالة اختارت الباحثة الركاية "مسمار جحا" كركزت 
ذلذا البحث ىو  "ادلقاكمة  الباحثة الباحثة من ناحتة أفكارحها، لذلك فادلوضوع

ضد اإلستبدادية يف ركاية "مسمار جحا" ألمحد باكثَت باستخداـ نظرية 
 (.Locherاحلركات اإلجتماعية كفقا للوشر)

 مشكلة البحث. ب
أما مشكلة البحث اليت سوؼ رباكؿ الباحثة توضيحها يف ىذه الرسالة        

فهي :ما صورة ادلقاكمة ضّد اإلستبدادية يف الركاية "مسمار جحا" لعلى أمحد 
 باكثَت.

البحث ج. غرض  
أما غرض البحث من ىذه الرسػالة مواقفػا بادلشػكلة ادلػذكورة فهػو : دلعرفػة        

 ستبدادية يف الركاية "مسمار جحا" لعلى أمحد باكثَت.صورة ادلقاكمة ضّد اال

 د. معاني المصطلحات
ثبلثػة :  يف ىذا ادلوضوع توجد ثبلث مصػطلحات ربتػاج إىل الشػرح كىػي       

 الركاية ك ادلقوامة كاالستبدادية :

 الركاية  .1

 –دراما  –مسرحية –ركاية  –قصة  -حساب -الركاية يف اللغة تقرير      
 play, stage( ، ركاية مسرحية )tragedyمتحركة. منها : ركاية زلزنة ) –صورة 

play(ركاية سينمائية ، )motion picture, film( ركايةمضحكة ، )comedy ركاية،)
( ، ركاية drama, play( ، ركاية سبثيلية )opera( ، ركاية غنائية ) novelقصصية)
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عناه استقى على الركاية، قاؿ ابن ركل م 7(.comedy( ركاية ىي لية )filmناطفة )
، يف احلديد، إليكم  برل : شاىد الركاية البعَت قوؿ أىب طالب : كينهض قـو

 8هنوض الركايا ربت ذات الصبلصل.

الركاية يف اإلصطبلح ىو جرياف ادلاء، أك كجوده  بغزارة ، أك ظهوره ربت       
كىو حاؿ الذم أم شكل من األشكاؿ، أك نقلو من احلاؿ إىل حاؿ أخرل. 

 9حاكلنا خوض أمره يف األسطار السابقة.

  ادلقاكمة .2

، كادلفعوؿ   فادلعاٍل اللغوية         ، مقاكمة كقواما، فهو مقاـك ىو قاـك يقاـك
: صعبة تواجهها قوة  . قاـك العدك: كاجهو، ضاده. "مقاكمة" مصدر قاـك مقاـك
معينة، منها: منظمة عسكرية أك شبو عسكرية تشن على العدك احملتل حرب 

يف اللغة 12عصابات يف ادلدف كخارجها مقاكمة شعبية، كمنها: مقاكمة فلسطينية.
( مقاكمة 1معركة، منها : ) –كفاح   –قتاؿ  –معارضة  –معناه : مقاكمة 

( دكف antiaircraft defense ( ،)3( مقاكمة سلبية )resistance( ، )2جوية )
 11(.passive resistanceمقاكمة )

                                                           
7
J Milton Cowan, “Hans Wehr A Dictionary Of Modern Writien Arabic”, (ithaca : New York 

february 1976), hal. 369-370 

ـ(، 2223-ق1422، )القاىرة: دار احلديث، معجم "لسان العرب"ابن منظور،  العبلمةاإلماـ 8           
 312س(، ص. -ز-اجلزء الرابع )ر

، ) الكويت : سلسلة كتاب ثقافة شهرية دبدرىا اجملالس الوطنية في نظرية الروايةعبد ادللك مرتض ، 9
 23-22( ، ص 1998للثقافة كالفنوف كاآلدب ، ديسمرب 

 (1879، 1875/ص. 3عمر، معجم اللغة العربية ادلعاصرة )ج. 12
11

J Milton Cowan, op.cit, hal. 801 
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ادلقاكمة اصطبلحا ىي عمليات القتاؿ اليت تقـو بُت عناصر كطنية أك       
اء كانت تلك العناصر تعمل يف تنظيم خيضع لتوجيو قومية ضد قول أجنبية سو 

 12سلطة قانونية أك بناء على ادلبارة اخلاصة.

 اإلستبدادية .3
 –اللغة : التعسف  استبدادأصلو من كلمة "بد" معناه : اذلركب.   

   13صنيع. –أكتوماتيكي  –االستبداد. استبدادم : ظامل  –ادلستبدكف 
استبد فبلف بكذا أل انفردية : كيف حديث علي رضي اهلل عنو : كنا نرل        

أف لنا يف ىذا االمر حقا. فاستبددًب علينا ، يقاؿ : استبد باألمر يستبد بو 
استبداد إذا انفرد بو دكف غَته. براية : انفرد بو، كمالك هبذا بدد كال بدة أم 

ال زلالة ، كليس ذلذا األمر بد أم ال  مالك بو طاعة كال يداف ، كال بد منو أل
 14زلالة.

كمعٌت اصطبلحا ىو القمع إلخضاع الناس، فإهنا تريد أف يشعر مواطنوىا        
بأهنم "يضغطوف"، كأف يعيشػوا يف خػوؼ مػن أهنػم إذا أزعجػوا السػطات، فسػيتم 

 15"ضغطهم" ك "خنقهم"، بادلعٌت اجملازم.

 

                                                           

             
21
، رللة "عائدات المقاومة نظرة تأملية في واقع المقاومة الفلسطينية المعاصرة"عصاـ عدكف ،  

 125، ص. 2221، 1، رقم  29اجلامعة اإلسبلمية للدراسات اإلنسانية، جزء 
13

J Milton Cowan, op.cit, hal. 44 
ـ(، اجلزء 2223-ق1422،)القاىرة: دار احلديث، "لسان العرب"معجم اإلماـ العبلمة ابن منظور،  14            

 349األكؿ )ا،ب،ت،ث(،ص. 
  (2217مارس  7)السلطات السياسية:  ،"سلطة االستبداد والمجتمع المقهور"، كاتبغَت زلدد15          
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 ح. دراسات السابقة
أمػػا الدراسػػات السػػابقة عػػن ادلقاكمػػة ضػػّد االسػػتبدادم يف الركايػػة "مسػػمار        

جحػػا" ألمحػػد بػػاكثَت مل يبحثهػػا أحػػد، كلكػػن اآلخػػركف  يبحثػػوا عػػن نظريػػة حركػػة 
 اإلجتماعية يف القصة القصَتة أك الركاية األخرل، كمنهم كما يلي :

لركاية يف ا . موضوع ىذه الرسالة ىواستبدادية شخصية "العمدة"  1
الوحيد على األرض " لنواؿ السعداكم كتبت فٍت عليا "موت الرجل 

الركاية "موت الرجل   كمن النتائج اليت حصلت عليها يف رمضاف.
الوحيد على األرض" )دراسة ربليلية كصفية(. ىناؾ مخسة صورة من 
الشخصية اإلستبدادية يعٍت الطاعة اإلستبدادية كالعدانا الئلستبدادم 

ستبدادم كاجلرفة كاجلنسي يف التحرش اجلنسي باستخداـ لغة كالقوةاإل
 16بذيئة كالتخيبلت اجلنسية.

 
موضوع ىذه الرسالة ىو ادلقاكمة احلرية ضّد االستبدادية يف الركاية  .2

 ”Leo The African“الوطنية" لفرموديا أننتا تور كالركاية  لولد "كبل
 Wahyu) كتبت كحي لزكردم  ( (Amien Maaloufألمُت معالوؼ

Lazuardi)  نظاـ البحث الذم استخدامت الباحثة يف ىذه الرسالة .
شكل النضاؿ يف  1ىو ضّد مقارنة. كادلسألة ادلرتكزة فيها ىي: 

                                                           

لنواؿ  االرض" "استبدادية شخصية" العمدة في الروية "موت الرجل الوحيد علىفٍت عليا رمضاٍل  16         
 ( 2222بندا أتشيو،  –السعداكم ، رسالة )بندا أتشيو : جامعة الرانَتم اإلسبلمية احلكومية دار السبلـ 
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مقارنة أشكل كأسباب  3سبب النضاؿ يف الركايتاف،  2ف، يتناالركا
 17العوامل اليت تؤثر على تشابة الشكل. 4النضاؿ يف الركايتاف، 

 
الرسالة ىو احلبكة كادلوضع يف مسرحية "مسمار جحا" موضوع ىذه  .3

ألمحد  باكثَت كتبت شللوئة النفيسة. كنتائج ادلسرحية "مسمار جحا" 
إستخدمت ىذا البحث األسلوب الوصفية، النظرية البنيوية، تشمل 
ادلشكبلت يف ىذه الرسالة ادلوضوعات كالوصيفات كادلكيدات، 

ه الرسالة يركز الباحث يف كادلستويات كاألسلوب. كلكن، يف ىذ
 18احلبكة كادلوضوع .

 

 و. منهج البحث
أما منهج البحث الذم تستخدمها الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة ىو          

منهج الوصفي التحليلي حيث أف تقـو الباحثة بتحليل ادلقاكمة ضّد االستبدادية 
كالبيانات اليت ربتاج يف ركاية "مسمار جحا" ألمحد باكثَت. أما مجيع ادلعلومات 

الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة تعتمد الباحثة على طريقة البحث ادلكتيب يعٍت مجع 
ادلعلومات دبطالعة الكتب العلمية ادلختلفة بادلسألة ادلبحوثة من الكتب األدبية 

 قاالت كغَتىا شلا تتعلق بادلوضوعكادل

                                                           
17

Wahyu Lazuardi “Perjuangan Kebebasan Melawan Rezim Otoriter” dalam Novel 

Anak Bangsa Karya Pramoedya Ananta Toer dan Novel LeoThe African Karya Amien Maalouf, 

)Universitas Negeri Yogyakarta,2013(, 
شللوئة النفيسة "احلبكة ادلوضع يف مسرحية "مسمارجحا" لعلى أمحد باكثَت، رسالة )جامعة  سونن 28

 (2212بايا أمبيل اإلسبلمية احلكومية سورا
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كأما الطريقة يف كتابة ىذا البحث العلمي فتعتمد الباحثة على الطريقة         
اليت قررىا قسم اللغة العربية كأدهبا بكلية األدآب، جامعة الرانَتم اإلسبلمية 

بندا أتشية ىو كتاب :  –احلكومية، دار السبلـ   
“Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab 

dan Humaniora UIN Ar-Raniy Banda Aceh 2014” 
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 يالباب الثان
 

 علي أحمد باكثير ترجمة  

ترمجة لعلي أمحد باكثَت   يف ىذه الباب تريد الباحثة أف سَتة تبحث عن
 من ناحية نشأتو كتربيتو دراستو كمؤلفاتو.

 حياتو ونشأتو . أ
ىو  أمحد باكثَت امسو الكامل ىو علي بن أمحد باكثَت الكندم،علي 

الشاعر كالكاتب اإلسبلمي ادلعركؼ كأديب ادلسرحي. ديتلك باكثَت إىل 
ديسمرب  21كلد يف سورابايا )اندكنيسيا( يف 19قبيلة كندة اليمنية ادلعركفة.

ق(، كالد كأمو جائُت من حضرموت،  1328ذكاحلجة  15) 1912
رسلو أبوه ي ك 22كالده. ك العربية اإلسبلمية مع أخواتو يف البيئةليشب كيتطور 

إىل حضرموت عندما يف العاشرة من عمره حيث نشأ كيلقى ثقافة إسبلمية 
، مث ذىب كسافر إىل عدف كببلد الصوماؿ إىل حدكد احلبشة، مث رحل إىل 

  21احلجاز حيث أمضى أكثر من عاـ يتنقل بُت مكة كادلدينة كالطائف.

                                                           
: ادلملكة العربية ة أمحد عبد اهلل السوزلي، "علي أمحد باكثَت حياتو شعره الوطٍت كاإلسبلمي" )جد 19           

 21(، ص.1982السعودية، 
20

Fathin Masyhud, “Figur Khalifah Umar Bin Al-Kattab Dalam Pandangan Sastrawan 

Arab Modern (Telaah karya Abbas al-aqqad, Hafidz Ibrahim dan Ali Ahmad Bakatsir)”, Jurnal 

Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. XI, No. 02, 2012, 

hal. 120 
   162)مصر : مكتبة مصر(،  "مسمار جحا"على أمحد باكثَت، 21        
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بن أمحد باكثَت كقد كاف يسافر كثَتا كيهاجر  أمحدىو الشيخ  أبوه
، يقاؿ أف لديو زكجتاف من دكلتُت سلتلفتُت إحدامها السابقةكالتجارة عملو 

 22إندكنيسة كاألخرل حضر موت.
زكجة األىل امسها "رقية" ىي تنتسب من العرب تشتق مسارغ كذلا 

"نور" تنتسب من العرب كالزكجتو الثانية ىي  23بنت كاحدة امسها فاطمة.
الد، كاف كلده األكرب مل يعرؼ امسو ألنو ك صدرت من سوربايا كذلا عشرة أ

قد مات، أكالدىم منهم عبد القادر كعائشة )األكىل( كعائشة )الثانية( 
كمن ادلعلـو أف 24كعلي أمحد باكثَت كشفاء كخدجية كأبو بكر كرقية كحسن.

أخوة غَت ك أشقاء  خوةإيكوف لو كالده تزكج امرأتُت، لذلك بدكف شك ألف 
 25أشقاء. 

صلده موزعا بُت ىاتُت األسرتُت الكبَتتُت يعٍت يف إندكنيسيا  ىنا
كحضرموت، ال توجد معلومات كاضحة عن كالدتو أين كمىت كما التاريخ 
بالضبط، كلكن معركؼ أنو تويف يف حضرموت ليلة الثبلثاء من شهر رجب 

 26ق يف الساعة السابعة مساء. 1343سنة 
 

                                                           

       21، ص. السابق المرجعأمحد عبد اهلل السوزلي، 22       
  

, )سورابايا، رلهوؿ الحبكة والموضع في مسرحية "مسمار جحا" لعلي أحمد باكثيرشللوئة النفسية،   23          
19-18(، ص. 2221النقر   

إندكنيسيا،  –)سورابايا  ير"ثسرحية "مسمار جحا" لعلي أحمد باكالتناص القرآن في مىيكل غٍت،  24           
18(، ص. 2218  

  25            22 ، ص.المرجع السابقأمحد عبد اهلل السوزلي، 
     19ص. نفس المرجع، 26         
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، كأصلبت طفبل كاحدا 1943تزكجت باكثَت من امرأة يف مصر عاـ 
غسطس ك أ 22من زكجها السابق، كحصل باكثَت على اجلنسية ادلصرية يف 

 12ق  )  1389.تويف على أمحد باكثَت يف مصر مطلع رمضاف  1951
 27(، كدفن يف مقرب اإلماـ الشافعي يف مقرب أىل زكجتو.1969نوفمرب  

 
 دراستو )تربيتو( . ب

القرآف الكرَل كعلومو كاللغة  كاف على أمحد باكثَت منذ صغَته يعلم
العربية، كانت سورابايا ىو مركز يف ربالف للمجتمعات العربية احلضرمية يف 

 28بلد كذلم كثَت من ادلعاىد الدينية كادلدارس العلمية كصحفهم كرلبلهتم.

، كيدخل جبامعة القاىرة يف  1934شأف أمحد باكثَت إىل مصر سنة 
، مث 1939لى ليسانس اآلدب سنة قسم اللغة اإلصلليزية حيث حصل ع

أنو بدرس يف ادلدرس  1942.29حصل على دبلـو الًتبية للعلمُت سنة 
، مث نقل بعده إىل "مصلحة الفنوف" 1955إىل سنة  1942الثانوية من سنة 

 32كقت إنشائها، كظل يعمل بوزارة الثقافة كاإلرشاد القومى.
، إلة ذلك، باكثَت ىو أكؿ كاتب حيصل على منحة دراسية يف مصر

حصل أيضا على مساعدة يف البحث عن العمل الدرامي حوؿ توسع نابليوف 
 –( يف مصر. كىذا العمل مسي "الددة كالثعنب Napoleon Bonaparte  (بونابرت

                                                           
27

Fathin Masyhud,op.cit hal. 122 

   11ص. ، المرجع السابقملوئة النفسية، 28    
      نفس المكانعلى أمحد باكثَت، 29     
       المكانفس ، نعلى أمحد باكثَت32        



12 

 

 

ذىب باكثَت إىل فرنسا يف  1945معسوت زينب".يف عاـ  –أحبلـ نابليوف 
كادلاليزية كاللغة اإلصلليزية،  برنامج دراسي رلاٍل ىناؾ، كما أتقن اللغة الفرنسية

غَت لغة العربية اليت ىي لغة األـ. كيتنوع أعماؿ باكثَت يف صورة الركاية أك 
 31النثر.

 مؤلفاتو  . ت
يبدأ حياتو األدبية بتأليف الشعر، فنظمو يف الثالثة عشرة من عمره. 
كينظم القصيدة "ذكرل زلمد" عندما كاف يف اخلامسة كالعشرين من عمره، 

لشعر اضلاز إىل كتابة القصة ادلسرحية.كحصل على منحة تفرغ دلدة كبعد ا
( حيث أصلز ادللحمة اإلسبلمية الكربل عن عمربن 1963-1961عامُت )

: سبلمة  مؤلفاتو القصصيةاخلطاب، كىي من أركع ما كتب حىت اآلف.
 32القس، كإسبلماه، ليلة النهر، الثائر األمحر، سَتة شجاع.

د من ادلسرحيات يف رلاؿ السياسة كالتاريخ كما كتب باكثَت العدي
كاليت تتكوف من فصل كاحد كنشرت يف اجملبلت كالوصحف يف ذلك الوقت. 
مل يتم نشر العديد من أعماؿ باكثَت يف شكل كتاب. لذلك، ًب نشرىا من 
قبل زلمد بن محيد الذل مجع كنشر قصيدة "األزىار الركب يف أشعر 

 33ف باكثَت يف مواضح كاحداث سلتلفة.الشصب" ، كاليت ربتول على ديو 

                                                           
31

Fathin Masyhud, op.cit, hal. 121-122 
  نفس ادلكاف على أمحد باكثَت،32

33
Fathin Masyhud, loc-cit, hal 121  
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تنوع إنتاج باكثَت األديب بُت ادلسرحية كالركاية كالنثر كالشعرية، كمن 
أشهر أعمالو الركائتيو "الثائر األمحر" كأعمالو ادلسؤحية شهر "سر شهرزاد" 

 34اليت ترمجة إىل اإلصلليزية.
ماف، مؤلفة ادلسرحية : مسمار جحا، الفرعوف ادلوعود، دار ابن لق

قطط كفَتاف، سر  ،أكزكريس، شيلوؾ اجلديد، إخناتوف كنفرتيىت، قصر اذلودج
احلاكم بأمر اهلل، إلو إسرائيل، عودة الفردكس، مأساة أكديب، السلسلة 
كالغفراف، ىاركت كماركت، سر شهر زاد، شعب اهلل ادلختار، إمربا طورية ىف 

، أبو دالمة ، كيعتربه النقاد نيا فوضىفداف ىاًل، الد، جلدلزاد، الدكتور حاـز
 35، إف مل يكن أعظمهم.العربيةادلسرحية  ادلنصفوف من أعظم من كتبوا

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
34

Fathin Masyhud, op.cit , hal. 122 
نفس المكان، علي أمحد باكثَت 35   
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 الباب الثالث

 

 اإلطار النظري

يف ىذه الباب ستبحث الباحثة عما يتعلق النظر، لذلك ستبحث 
الباحثة يف ىذا الباب أكال: مفهـو حركة اإلجتماعية، كثانيا: عن أنواع احلركات 

 اإلجتماعية، كثالثا: عن خصائص احلركة اإلجتماعية كشرحها كما يلي:

 مفهوم حركة اإلجتماعية  أ.  
رمسية، إما عية ىي عمل يتكوف من رلموعات غَت  احلركة اإلجتما

بأعداد كبَت أك أفراد أك مؤسسات. الذم يركز على قضية سياسية أك 
 36اجتماعية.
( بأهنا "ذلك  Mouvement socialديكن تعريف احلركة اإلجتماعية )   

اجلهدادلوحدكادلتصل الذم تقـو بو رلموعة من األفراد لتحقيق غاية معينة أك 
رلمةعة أىداؼ مشًتكة بُت أعصائها ، كقد يكوف معناىا أكثر ربديدا ليدؿ 

ماعي قائم" على اجلهد الذم يتجو ضلوتعديل أك استبداؿ أك ىدـ نظاـ اجت
كمن بُت أشهر احملاكالت لتعريف كربديد مفهـو احلركات اإلجتماعية ديكن 

( يف كتاب الشهر تاريخ احلركاة Lorenz ven steinذكر زلاكلة لورانزفاف شتاين ) 
الذم ًب نشره األكؿ مرة سنة  1852على  1789اإلجتماعية يف فرنسا من 

                                                           

سنة ثانية علم  )ادلستول : ،االجتماعية"ملخص محاضرات مقايس الحركات "، معدف 36        
   1االجتماعية(، ص.

1  
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ة لئلشارة إىل زلاكالت ، أين استخدـ مفهـو احلركة اإلجتماعي1852
 37الربكليتاريا اكتساب القوة اإلقتاصادية كالسياسية.

إف البحث يف تاريخ احلركة اإلجتماعية ، يبدأ مع سلتلف احلركات 
اإلجتماعية اليت عرفتها اجملتمعات اإلنسانية يف األزمنة القددية فاحلركة 

ريخ البشرل ، إال اإلجتماعية يف بعدىا اإلحتجاجي تعد شلارسة قددية يف التا
 38أف استعماذلا كمفهـو نظرم يظل حديثا .

أصبحت احلركات اإلجتماعية كاحدة من ادلناقشات األساسية يف علم 
اإلجتماع ، كذلك باعتبارىا ظاىرة من الظواىر اإلجتماعية البارزة يف اجملتعات 

 39ادلعاصرة.

يو ) منذ القدـ برز مصطلح احلركة اإلجتماعي، إذا تطرؽ إليو نتسك
Tsikyo  ) يف كتابو ركح القوانُت الصادر باللغة الفرنسية كالذم يتكلم عن ىذا

(   الدستور من خبلؿ  Des Loisيف سبيل إقامة الثورة الإعداد ) ادلصطلح 
كاليت اصلر عنها  1789الفصل بُت السلطات، كفق ذبربة الثورة الفرنسية سنة 

 1791.42دستور سنة 
 

                                                           
رسالة )كلية العلـو اإلنسانية : جامعة  "سوسيولوجيا الحركات اإلجتماعية"،بداكل زلمد سفياف،  37           

2-1( ص.  2222 – 2219زلمد بوضياؼ ادلسيلة،   
  نفس المكان معدف،38       
  31، )ىيدال(، ص. "الحركات اإلجتماعية"دكنا نيبل ديبل بورتا كما ريو دياٍل، 39       
) جامعة "الحركات اإلجتماعية واليات التعامل من قبل األنظمة السياسية العربية"، عبد القادر،  42           

 زياف عاشور اجللفة، دراسة مقارنة: اجلزئر، تونس(
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اإلجتماعية يف أف توجد منظومات قيمية متنافضة سبكن نشأة احلركات  
جنبا إىل جنب كأف تتعايش رلموعات متعارضة : إذا سبثل تلك ادلنظومات 

لقد نشأت احلركات اإلجتماعية 41كاجملموعات أجزاء شليزة للحياة اإلجتماعية.
 كف تغيَت السياسة ألنو يعترب غَتكموقف احتج على شيء ال يريدكنو كيريد

 42االحتجات يف العمارة احلكومية كغَتىا. عادؿ ، مثل
( للحركة اإلجتماعية ىي مشرعات مجاعية  Blumer تعرؼ بلومر )

تستهدؼ إقامة نظاـ جديد للحياة، كتستمد إىل إحساس بعدـ الرضى عن 
ادلنط السائد كالرغية يف إقامة نسق جديد. كىي ربتاج إىل منوذج معُت 

كتقاليد كقيادة كرلموعة قيم كأدكارا إىل عادات كما تستند  43للتنظم.
 جتماعية.

(أف احلركة اإلجتماعية ىي نشاط منظم  Macionis) صرح مشينس 
 encourages ordiscourages)  يهدؼ إىل نشجيع أك تشبيط التغيَت اإلجتماعية

social )( من تعريف احلركات اإلجتماعية كما اقًتحة Macionis  ىناؾ .)
نوعاف من اخلصائص الرئيسية للحركات اإلجتماعية كفقا دلا كونيُت.كمها : 

 44تغيَت اجتماعي.كجود أىداؼ تتعلق بشىء، 
 
 

                                                           
.المرجع السابقا، كما ريود يانيدكنا نيبل ديبل بورتا 41       

     

           
42

Ghalih Satria, “Gerakan Perlawanan Masyarakat Pegunugan Kendeng Rembang 

Terhadap Pembangunan Pabrik Semen Indonesia Tahun 2014-2017”, (semarang : Universitas 

Diponegoro), 2017, hal. 13  

     2، ص.المرجع السابقبداكل زلمد سفياف، 43         

44
Sukmana Oman, Konsep dan Teori Gerakan Sosial, (Malang: Intrans Publishing, 

2016), hlm. 14 
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( أنو عندما تنظم رلموعة من الناس عن  Locherبينما، جيادؿ لوشر ) 
أنفسهم يف زلاكلة لتشجيع أك مقاكمة نوع من التغيَت اإلجتماعي. األشخاص 
الذين بسلطة سياسية أكثر أك أقل لديهم. مث ك ينضموف معا للحصوؿ على 

 45بعض األشياء، أم تغيَت اجتماعي، مث يقوموف حبركة اجتماعية.
 

: . أنواع الحركات اإلجتماعية2  
.ات اإلجتماعية خاصة بتلك احلركاةكديكن تلخيص أنواع للحرك   

: كىي حركات تشجع  (Gerakan Reformasi).  حركات اصبلحية 1
 46تغَت بعض القوانُت كادلعايَت .

( : ىي حركات تقـو بتغيَت أنظمة Gerakan Radikal(.  حركات راديكالية 2
 47القيم اجلذرية .

( : كىي تلك احلركات اليت هتدؼ إىل  Gerakan Nilai) .  احلركات القيمة 3
  48تغَت القيم ذاهتا، مثل اإلصبلح الديٍت.

( : كتسعى أساسا إىل احملافظة Gerakan Perlindungan.  حركات زلافظة ) 4
  49على القيم كادلعايَت ادلوجودة يف اجملتمع.

                                                           
45

Ibid,  

     نفس المكان    46           
    نفس المكان  47          

   نفس المكان 48          
    نفس المكان 49          
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احلركات اليت ( : كادلقصود هبا تلك Gerakan Norma.  حركات معارية ) 5
يف االجراءات كالقواعد اخلاصة بالقيم ىف اجملتمع، لكنها هتدؼ إىل تغَت 

  52ال تتحدل القيم نفسها.

( : كىي تلك احلركات اليت  Gerakan Pembebasan.  حركات اخلبلص ) 6
توجد جهودىا ال لتغيَت اجملتمع كإمنا لتغَت األفراد أنفسهم، كىف الغالب 
يكوف ىذا النوع من احلركات دينيو تتشد إىل التحويل الكلي يف ادلبادئ، 

 51التبشَتية. التمثل احلركات

( : كىي احلركات اليت تعمل  Gerakan Perdamaian.  حركات السبلـ ) 7
  52حركات العنف كتسعى إىل احلدمنها.ضد 

 53( : كىي احلركات ادلسلحة.Gerakan Kekerasan.  حركات العنف ) 8
( : كىي تلك  GerakanTransformasional/Perubahanحركات ربويلية )   .9

 54احلركات تسعى إىل التغَت الشامل كالكلي للمجتمع يف مجيع قطاعاتو.
 
 
 
 

                                                           

    نفس المكان 52              

    نفس المكان 51              

    نفس المكان 52              

  نفس المكان  53              

    نفس المكان 54              
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. خصائص الحركة اإلجتماعية3  
:اخلصائص ديكن اختصارىا يف التايلتتميز احلركة اإلجتماعية جبملة من     

احلركة تقـو بعدد من االنشطة للدفاع عن مبدأ ما أك للوصوؿ إىل (  1
 55ىدؼ ما.

 56( تتضمن كجود اذباه عاـ للتغَت. 2
( تشمل احلركة رلموعات من البشر حيملوف عقيدة أك أفكار مشًتكة  3

 57العامة.لتحقيق بعض األىداؼ 
( زلاكلة قصيدة للتدخل يف عملية التغيَت اإلجتماعي، كتتكوف من  4

رلموعة من الناس يندرجوف يف أنشطة زلدد، كيشتعملوف خطابا 
 58يستهدؼ تغَت اجملتمع، كربدم سلطة النظاـ السياسي القائم.

( يقًتف مفهـو احلركة اإلجتماعية دبفهـو القوة اإلجتماعية، كالقدرة على  5
 59كإىداث التغَت. التأثَت

( تعرب عن التحركات اجلماعية فرقات أك مجاعات أك منظمات هبدؼ  6
انتزع حقوؽ أك مواجهة سلاصر كيشًتط ذلذه التحركات أف تكوف أف 

 62تكوف مجاعية يف اذلدؼ كاحلركة.
 

                                                           

          2ص. ، المرجع السابقمعدف،  55              

            كاننفس الم 56              
 المكاننفس  57              

  المكاننفس  58              

          المكاننفس  59              

  المكان   نفس  62              
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( أف االختبلؼ بُت احلركات اإلجتماعية كأشكاؿ  Locher كذكر لوشر )
(، Riot(، كالشغب ) Crowdالسلوؾ اجلماعي األخرل، مثاؿ : احلشود ) 

( التنظيم ) 1، ديكن رؤيتو من ثبلثة جوانب، كىي : )(Rebel)كالثورة 
Organized ( ،)2( أعماؿ الشغب )Deliberak( ،)3( اجللد )Endaring شرح .)

 :61ىي اجلوانب الثبلثة 
 
 ( Aspek Pengorganisasianاجلانب التنظيمي )  .1

احلركة اإلجتماعية ىي نشاط منظم، بينما يظهر السلوؾ اجلماعي) 
collective behavior  .بشكل عاـ أك حيدث بشكل غَت منظم )

( من ادلمكن  riot participansمثبل، ادلشاركوف يف أعماؿ الشغب ) 
أف يتعلوف يعضهم لفًتة قصَتة من الوقت يف كقت معُت. يف 

ال توجد مهاـ متميزة اليت جيب أف يقـو السلوؾ اجلماعي،
ادلشاركُت. بينما يف حركة اإل جتماعية غالبا ما يتم تكليف 
ادلشاركُت دبهاـ خاصة ألدائها. حيث يقوموف أيضا بتصميم 

 62شاركُت يف احلركة.كظائف كمهاـ زلدكدة بعناية للم
 
 
 

 

                                                           
61

Sukmana Oman, op.cit, hal. 11   

62
Sukmana Oman, op.cit, hal. 12 
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 ( Aspek Pertimbanganاجلانب  أعماؿ الشغب )  .2
ربدث احلركة اإلجتماعية أيضا بسبب اعتبار أف معظم أحداث  

السلوؾ اجلماعي ربدث دكف أم زبطيط منهم فيما يتعلق بالوقت. 
بينما يتم إيشاء احلركات اإلجتماعية بشكل مكثف كيقرر 
ادلشاركوف بعناية ما أذا كانوا سيضموف احلركة أـ ال. غالبا ما تكوف 

 membershipعود كتشجيع العضوية ) مشاركة ادلشاركوف مدفوعة بالو 

drves  كتسعى احلركات اإلجتماعية إىل الدعاءية كالعمل على ، )
 63جذاب أكرب عدد شلكن من األشخاص لدعم احلركة.

 
 ( Aspek Daya Tahan) انب اجللدج .3

- long)    إجراءات احلركة اإلجتماعية يعتصم عاـ لفًتة طويلة

lasting  أك لديها القدرة على التحمل. بينما حيدث السلوؾ )
اجلماعي، مثاال ىناؾ احتماؿ حيدث يف بضع دقائق أك حركة 

 64اجتماعية.
 
 
 
 

 

                                                           
63

Ibid 

64
Sukmana Oman,  op.cit, hal. 13 
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 الباب الرابع

 

 التحليل  
يف ىذا الباب، ستحليل الباحثة عن ادلقاكمة ضد اإلستبدادية يف ركاية         

"مسمار جحا" لعلي أمحد باكثَت. كما ذكر يف الباب السابق أف ادلقاكمة ضد 
اإلستبدادية تتكوف ثبلثة أنواع كىي : احلشود كالشغوب كالثورة. كقبل أف ربلل 

الباحثة ىذا الباب يبحث عن حملة الباحثة عن ادلقاكمة ضد اإلستبدادية، تبدأ 
 عامة عن الركاية.

 أ  .لمحة عامة عن الرواية "مسمار جحا"
مسرحية "مسمار جحا" ىي مسرحية أف جحا شخصية عاشت ىف         

الزمن القدَل، كقد نفذ إىل سجف ادلاضى، مستهديا إىل الشخصية ، دبا خلفة  
اكاىة العربية األصلية. غَت كتب األخبار من ملح كنوادر، مسوبة إىل سيد الف

أف جحا ، يف ركايتنا ىذا خيتلف عن جحا ادلعركؼ، ذاؿ يف أىدافو كمرامية، 
                                       65كإف اتفق معو يف الوسائل اليت يتخذىا إىل ربقيق ىذه ادلرامى كاألىداؼ.

لقد شاء ادلؤلف ىذه الركاية ، كىو يستجيب إىل قوميتو الذبيحة ، كإىل        
السخط الذم تفور بو نفسو ، كقد أمضها ما يلقى الشرؽ العريب على أيد 
ادلستعمرين ، شاء ادلؤلف جيعل من جحا، كمن بعض أشخاص الركاية رموزا 

                                                           

           
       7-5)مصر : مكتبة مصر(، ص.  "مسمار جحا"أمحد باكثَت،  على65
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بأسره، بُت كتوريات عن مبادئ كشخصيات سيارة دكارة يف الشرؽ العريب 
                                                       66حاكم كزلكم ، كغالب كمغلوب.

كيقاؿ ادلسمار ىو الدعول أك الذريعة أك السبب الذم يدقة ادلستعمر        
 يف كل بلد ينزلو فيو ، ليربز بقائو. فادلسمار يف مصر، ىو قنات السويس كقد

                                                     الدفاع ادلشًتؾ.   يكوف

 ب. تحليل المقاومة ضد االستبدادية
من خبلؿ عملية البحث على ركاية "مسمار جحا" لعلى أمحد باكثَت ،         

تتكوف إىل ثبلثة  يف الركاية كىي أشكاؿ ادلقاكمة اليت ربدث نع ربصل الباحثة
                                                       أنواع :

 (crowd)الحشود  .1
  حباهتا ىف تؤدة مث  : )جييل بصره ىف الناس كالسبحة ىف يده يقلب  جحا

إىل اجلالسُت ىف الصف األكؿ كأنو يتفرس كجوىهم فتعلو فمو  يرنو
"إٍل  ابتسامة غامضة حىت إذا ىدأت األصوات تنحنج قليبل مث قاؿ(

ألرل اليـو كجوىا جديدة ما كانت تغشى رللسنا من قبل ، فهل ظنوا 
يتغامز الناس كينظر بعضهم إىل ) أف عندنا اليـو كليمة" –يا ترل  –

 67بعض كىم يتبسموف(

                                                           

           
11
 نفس المرجع 

  11-12ص.  نفس المرجع،67        
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جد اجلنود ىف اجمللس ، فأخربىم يو كىنا تساءؿ جحا عن سبب 
السخرية أف ىذا اجمللس ليس مكانا لبلحتفاؿ. ىو شكل من األشكاؿ 

من جحا ضد الغزاة اإلثارة أخطائهم كتذكَتىم دبا فعلوه فريدا ذلذا البلد 
، كمن الواضح أيضا أف كلمة "رللس" ىنا تدؿ على حشد ىو أحد 
عناصر احلركة اإلجتماعية كفقا إىل لوشر حيث ذبمع بُت جحا كاجلماعة 

 مع العسكر.

 

 ىل                   سلمُت أفسحواادليا معشر :)يرتفع ىف أخريات الناس("        صوت

 لسبيل إىل ىذا الواعظ."                 

 ادلراىب. : )يتهامسوف( أبو سحتوت ادلراىب.. أبوسحتوت احلضور  

         : )يصيح ىف الناس( كيلكم .. دعوا ىذا  الشيخيتقدـ   عباد 

 لنرل ما عنده.  

           يكم ركعة : أكسعوا ألىب سحتوت فلعلو جاء لَتاب    جحا
 )ضحك(بركعتُت. 

 : ىذا ال تكفيو ركعتاف . أحدىم  

 آخر             : كال ثبلث ركعات .

        سأريكم اآلف كيف خدعتم هبذا )يظهر أماـ جحا("أبو سحتوت    : 
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   الشيخ الذل يعظ الناس كىو يأكل أمواذلم بالباطل     
"! 

         )عاصفة من : كىل تأكل أنت أمواذلم باحلق ؟       جحا   

 68الضحك(                   

كاف احلشد ال يزاؿ مستمرا يف نفس ادلكاف ، حيث مل ينتو 
بعض اجلنود الذين كانوا يواجهوف جحا ، مث جاء أبوا سحتوت 
حيث كاف يعرؼ باسم القرش ادلعمر ، حيث كاف من جنود الذين 

لكن جحا الشعب مل يًتددكا يف ذكره باإلضافة إىل  استعمركا الببلد.
أمساء جشعة خباًب اللغة اذلجاء كشكل من أشكاؿ ادلقاكمة دكف 

 أدثى خوؼ حىت ديوتوا بسرعة من ىذا البلد.

 (Riotousشغوب ) .2
 مع استمرار احملاكمة بُت محاد كغاًل، مث بدأت ادلقاكمة التينفذهتا 

دلقاكمة  طويلة. حدثتا تلفًتة عدة شخصيات أك اجملتمعات، كاستمر
عندما أحدث أـ الغصن ضجة أماـ قاعة احملكمة، كقد خلت عدة 

 رلموعات إىل احملاكمة.

                              غاًل!)يتقدـ محاد ك كا تب ديواف  : تقدـ يا محاد ! تقدـ يا غنم 
تسمع أصوات ، أماـ ادلنصة من جديد فكيقفا

 ىذا اذلاتف( :تردد  اجلماىَت من بعد 

                                                           

  18-17ص.  نفس المرجع،68                 
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 انزع مسمارؾ !           يارب ادلسمار

 من دار األحرار         إذا ليست دارؾ !

)تبدك احلماسة ىف كجوه احلاضرين كيتململ احلاكم 
 كنو يظهر التجلد كيشَت بيده لعبدرللسو كل ىف

 69القول

من ذركة النجاح، حيث ال توجد مقاكمة جسدية ، لكن  القربب
ذكي للحركة أعدكىم. ليتمكن  همنفطية غَت جسدية. ىذا تكتيك

جحا أعضاؤه من القتاؿ كيل اجملاز للغاية ضيق على احلاكم كجنده.  
 كما كرد يف النص :

 انزع مسمارؾ !       يارب ادلسمار 

 رؾ !من دار األحرار           إذا ليست دا    

فمن ىنا يتضح أف مظاىراهتم فعلهم بصوت عاؿ، بطابق قوؿ  
 اجلملة أماـ اجلمهور. شلا جيعل كجنودىم يشعركف باخلجاؿ كالغضب

الشديد. بعض رلموعات اليت دخلت كانت منظمة بالفعل،   الشديد
 (riotادلشاركوف يف أعماؿ الشغبأف  (Locherكما ذكر سابق لوشر )

(participan   من ادلمكن أف يتعلوف يعضهم لفًتة قصَتة من الوقت يف
 .كقت معُت

 

                                                           

   99-98ص. نفس المرجع، 69                 
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  ماذا تركف يا معشر  )معرضا عنو كمتوجها إىل احلاضرين(:  جحا

  احلاضرين ؟ أليس على محاد أف ينزع   مسماره ؟  

    بلى ... انزع مسمارؾ يا أمحد ؟ انزع  )بصوت كاحد(احلاضرين :     

 مسمارؾ يا محد !  

 كيلكم ، تركف ادلسمار     الصغَت كال  )صائحا بأعلى صوتو(:  محاد

    تركف ادلسمار الكبَت ! ىذا صاحبو فيكم ... مركه بنزعو أك 
 72فانز عوه بأيديكم !

كانت ادلقاكمة اليت دارتُت بُت محاد كغاًل ليش رتب العالية.    
باالستعمار كلكن الناس العاديُت، الذين ىم على استعداد مع حبركة 

هبدؼ تغيَت اجملتمع ليتعرض على سلطة النظم السياسي القائم. كما كرد 
 يف إحدل خضائص احلركة اإلجتماعية.

 

 )يقفز محاد جهة خذكه كخذكا ىذا الشيخ اللعُت ! )صائح(:     احلاكم
      يعدكف خلفو كيتسلل عبدة الباب كينطلق ىاربا كالشرط    
 اجللبة( خبلؿ القول فيختفى ىف    

 )ثابتا ىف مكانو يهتف فَتدد احلاضركف ىتافو(:    جحا

 انزع مسمارؾ !  يارب ادلسمار     

                                                           

  123-122، ص. نفس المرجع72              
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  71إذ ليست دارؾ !  من دار األحرار   
  

ألنو مل يستطيع احتواء عضبو بسبب ادلسرحية اليت كاف يقـو هبا    
جحا كأعضاؤه يف احملاكمة كشكل من أشكاؿ من ادلقاكمة ، أمر احلاكم 
اجلنوده باعتقاؿ جحا ك أعضائو. كاف احلاكم غضبا حقا ، ألنو شعر أف 
ىنا رلموعة تريد إسقاط السلطة , كىي طرده كجنوده من ىذا البلد. 
بينما محاد، فورا مساعو أمر التوقيف ، ىرب على الفور فافرا ضلو الباب . 
طارده الشرطة كجعلت الوضح معمعة . عند ما كاف الوضح يف حالة من 

 لفوضى ، تسلل أشخاص غَت مسؤكلُت كسط ذكر احلشد.ا

 

 كادلوت يا قاضى  )يطرؽ قليبل مث يقوؿ ىف ربديد مستًت(احلاكم       : 

 القضاة أال تكرىو ؟   

 :"بلى يا سيدل ػأكرىو كرىا شديدا كىذا ما جيعلٌت   جحا

  أرجو أف يقًتف أجل احتبللكم ، فقد كلدت أنا كىو يف 
 72بطن عاـ كاحد !"

يزداد التوتر ، عند ما ىدد احلاكم جحا بسؤاؿ "أم موت  
كرىت ؟"، كبغضب شديد رد جحا مرة أجرل بادلقاكمة أنو كره ادلوت . 
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لذلك أراد أف ديوت حيمل احلاكم بكل جنده ، أم أف كل االحتبللوف 
مشاركوا إليو بادلوت ، كأكل أيضا أنو ىو كالشعب قد كلدكا يف بلد 

َت مباشر إنو ليس بسبب الغزة يدمر السبلـ ، مسامل ، فقاؿ بشكل غ
 كطمأنينة حياتنا أم بلدنا.

 
 (Rebellionثورة ) .3

حدكث الثورة على احلكومة بقيادة شخص طاغية يف مدينة 
الكوفة )العرؽ( ، اليت نفذهتا عدة رلموعات من الناس، مثاؿ مقاكمة 

 يف ىذه الشخصية الشيخ جحا كمجاعتو.
 

جحا    : بلى .. كيف ال أصدقك ىف ىذا كلو أنت أخربتٌت أف 
جنودكم قد جلوا اليـو لصدقتك ؟ إف النذر كلها تقتضى 

 73ببلدنا ىف احلاؿ ال بعد ستة شهور طواؿ. أف ذبلوا عن 

حدكث الثورة بسبب تعسف حكومة الكفة اليت مل ذبتذب 
السلطة: " قد  جنده الذين أعاقوا احلركة الشعبية الثورية. كحواره مع

جلوا اليـو لصدقتك ؟ إف النذر كلها تقتضى أف ذبلوا عن ببلدنا ىف 
احلاؿ"، كمن الواضع اليت سبثل أف الشيخ جحا مثل عدة رلموعات 
لنقل الطردد. ادلقاكمة اليت ديثلو الشيخ جحا كأعضائو ىو يف شكل غَت 

 .طلب جحا إىل احلاكم أف منصبوجسدم، أم عن طريق احلوار )
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 : كبل ال خوؼ علينا من ذلك ما اتبعنا ديننا ، الذل شرع       جحا

    لنا ىف احلياة سبيبل كسطا جيمع بُت العدؿ كالكرامة ، 
كيقرف ادلساكاة ىف الواجبات كاخلقوؽ إىل ادلبارة ىف األعماؿ 

 74كاجلهود. 

( أف العمل اجلماعي ديكن أف Locherضح لوشر )اكما ك 
، اليت ال تدـك لدقائق أك آخر  حصاءإحيدث باختصار شديد. إما 

طويبل يوافق على األحد ناحيتو كىو ادلتانة. شعر نفسو )جحا( يف 
ضد احلاكم كجنده . لكن، الشيخ جحا  قاكمةالتهديد ألنو ذبرأ على ادل

مل يشعر باخلوؼ ككاف لديو أدٌل شك. ألنو كاف يعتقد أف ما يفعلو 
غَت مباشر إنو مستعد من أجل الناس كاف صحيحا. لذلك قاؿ بشكل 

 لتحمل أم سلاطر.

 

  ،، كاألمل عنواف الداء الدفُت: نعم ... ىم عنوف األمل ادلبُت جحا     
  75!قشعوا عنا ينقشع ىؤالء على األثركالداء الدفُت أنتم ! ان            

على الرغم من أنو يف حالة التهديد بسبب سبرده ادلستمر، ىو 
جحا شجاع النبع كل يشعر بو ك اآلخركف بسبب على احتبلؿ 
كجنده. قاؿ بلغو حاصرهتم احتبلؿ أهنـو شعركا بأمل مربح ، كقاؿ إف 
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احلاكم كجيشو ىم ادلسؤكؿ أم ادلرض، كطالبوا السطات حبـز بادلغادرة 
 قيداتاـ الرب.عىت يكف األىايل عن ال

 
 76لكل مواطن احلق يف العمل كالعيش احلقيق لئلنسانية.

 ىأنتذا قد  )يعد أف يعود السكوف إىل اجمللس(:        جحا

، فكن مسحا ك ت يا محاد كيف أف احلق كلهم عليكرأي
 انزؿ عن مسمارؾ ال خَت لك فيو.

 ؟ كاهلل ال أنزؿ عن حق أبدا إال إذا : ماىل كللناس       محاد

 77أكرىتموٌل على ذلك بالقوة !

محاد شجاع ببل خوؼ مستعد حملاربة أحد للدفاع عن حقوقو. 
سيحفظ هبا إىل األحد بالراغم مجيع حيضره كتكره اإلىانتو كيطلب منو 
تركو. حىت لو كاف جيب أف يكوف ضد السلطة كالسبلح ألف كلنا لديو 

 حقوؽ ال ينبغي لآلخرين تنظيمها.
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 ؟ أم نزؿ رب الدار لرب ادلسمار ؟ أليس  :"أم صلح ىذا جحا
صاحب ادلسبار أحق أف ينزؿ لصاحب الدار عن مسماره أك 

 78ينزعو منها كيغرسو يف عقر داره؟"

كفقا خلصائص مقدـ الشيخ جحا حقوؽ الناس يف التأثَت 
احلركات اإلجتماعية. على احلاكم من أجل ربقيق التغيَت االجتماعي. 

باالعاد مدينتهم، يعٍت منزذلم. حيث يشبو جحا كىو تطلب السلطات 
. لذلك عند ما يعطي أيضا ظل أك جيعلهم  أرضهم بالبيت مثل ادلظلـو
يعتقدكف أف شخص لديو مسمار ضغَت جيب يعطيو دلالك ادلنزؿ كليس 

 العكس.
 

 : "كبل كاهلل أنزؿ عن حقى أبدا .  محاد   

 :"ال ينبغى أف يظلم صاحب الدار من أجل صاحب    جحا

  ادلسمار. ادلسمار منقوؿ كالدر ثابتة. ادلسمار ينزع 
كالدار باقية. صاحب الدار ديلك األرض اليت ربتها إىل 
سابع أرضُت ، كصاحب ادلسمار ال ديلك منها كال 

 79حفتنة من طُت !.."
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بللغة ، كيعيد جحا يفسر تستمر احملاكمة كتزداد سخونة
اذلجاءباسم ادلنزؿ كأرضهم كمسمارىم كمستعمر سائد الظامل. قاؿ إف 
الذم يعيده ىو أف يأخذ ادلسمار من البيت الكبَت كثيق ، كليس البيت 
الذم يعطى لصاحب مسمار الصغَت, ألف ادلسملر ديكن منفصل بينما 
 ادلنزؿ ال يستطيع ذالك، ادلنزؿ بو أرض بينما ادلسمار ليس لو أرض على
اإلطبلؽ. فقد ىذا ادلقرر أف الشخص الذين أخذ ادلسمار قد أحذ 

 حقوؽ اجملتمع.
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 الباب الخامسة

 

 ةالخاتم
يف ختاـ ىذه الرسالة العلمية ، تريد الباحثة أف تسجل اخلبلصة 

 العلمية. كاالفًتاحات اليت حصلت عليها الباحثة يف مركر كتبة ىذه الرسالة

 خالصة  . أ
باحثة بعد أف حبثت الباحثة عما يتعلق دبوضوع ىذه الرسالة، فحصلت ال

يف ركاية "مسمار جحا" لعلي أمحد باكثَت، ثبلثة أنواع من ادلقاكمة ضد 
 اإلستبدادية يف الركاية، كىي : احلشود كالشغوب كالثورة.

 ضد الغزاة  يف اجمللس جحا  السخرية من  من أشكاؿأكال   : احلشود ىو 
 .اإلثارة أخطائهم كتذكَتىم دبا فعلوه فريدا ذلذا البلد

بطابق قوؿ اجلملة أماـ اجلمهور. شلا جيعل ثانيا   : الشغوب ىي أشكاؿ 
 ، ادلقاكمة غَت جسدية.كجنودىم يشعركف باخلجاؿ كالغضب الشديد

  أف الشخص الذين أخذ ادلسمار قد أحذ حقوؽ : الثورة ىي الغزة  ثالثا
 .اجملتمع
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 اقتراحات . ب
قد ًب حبث تكميلي ربت عنواف "ادلقاكمة ضد اإلستبدادية يف 
ركاية مسمار جحا لعلى أمحد باكثَت )دراسة حركة اإلجتماعية(" 
كاعًتفت الباحثة أنو ال زبلو عن النقشاف. كعندم بعض من التوصيات، 

 كىي ما يلى : 
كأدهبا أف يتعمقوا يف مؤلفات الرجاء من مجيع طلبة قسم اللغة العربية  .1

 على أمحد باكثَتمن كثَت ادلؤلفات ربتاج إىل البحث.
الرجاء من مجيع طبلب قسم اللغة العربية كآدهبا بكلية األدب  .2

كالعلـو اإلنسانية إف حيللوا الركاية من على أمحد باكثَت، لو على 
 أمحد باكثَت ركايات كثَتة بل قل من حيل.
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 المراجع

 

 المراجع العربية . أ
 

 علي أحمد باكثير حياتو شعره الوطني واإلسالمي"أمحد عبد اهلل السوزلي، "
 (1982: ادلملكة العربية السعودية، ة )جد

، )القاىرة: دار احلديث، معجم "لسان العرب"ابن منظور،  العبلمةاإلماـ 
 س(-ز-ـ(، اجلزء الرابع )ر2223-ق1422

رسالة )كلية  الحركات اإلجتماعية"، "سوسيولوجيابداكل زلمد سفياف، 
 – 2219العلـو اإلنسانية : جامعة زلمد بوضياؼ ادلسيلة، 

2222) 
  ، )ىيدال("الحركات اإلجتماعية"دكنا نيبل ديبل بورتا كما ريو دياٍل، 

، )جامعة لربازل        ، "األدب وعناصره الجمالية"سليمى علي كأمحدم زلمد نيب
 (1431كرمانشاء ، 

، ) الكويت : سلسلة كتاب ثقافة شهرية في نظرية الروايةعبد ادللك مرتض ، 
 (1998دبدرىا اجملالس الوطنية للثقافة كالفنوف كاآلدب ، ديسمرب 

 (: مكتبة مصر مصر) "مسمار جحا"على أمحد باكثَت، 
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"الحركات اإلجتماعية واليات التعامل من قبل األنظمة عبد القادر، 
) جامعة زياف عاشور اجللفة، دراسة مقارنة: السياسية العربية"، 

 اجلزئر، تونس(
عصاـ عدكف ، "عائدات ادلقاكمة نظرة تأملية يف كاقع ادلقاكمة الفلسطينية 

جزء  مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلنسانية،ادلعاصرة"، 
 ،2221، 1، رقم  29

"استبدادية شخصية" العمدة في الروية "موت الرجل فٍت عليا رمضاٍل 
لنواؿ السعداكم ، رسالة )بندا أتشيو : جامعة  الوحيد على االرض"

 ( 2222بندا أتشيو،  –الرانَتم اإلسبلمية احلكومية دار السبلـ 
مارس  7السياسية: )السلطات  "سلطة االستبداد والمجتمع المقهور"،زلدد، 

2217. 

لعلى أمحد باكثَت،  "الحبكة الموضع في مسرحية "مسمارجحا"ملوئة النفيسة 
 (2212رسالة )جامعة  سونن أمبيل اإلسبلمية احلكومية سورابايا 

)ادلستول : سنة  ، "ملخص محاضرات مقايس الحركات االجتماعية"،معدف 
 ثانية علم االجتماعية(

 (2221، )بندا آتشيو : الرانرم مطبعة، المقارناألدب نور خالص، 

ىيكل غٍت، التناص القرآف يف مسرحية "مسمار جحا" لعلي أمحد باكقَت" 
 (،2218إندكنيسيا،  –)سورابايا 
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