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 مستخلص البحث

( شخصية املرأة يف رواية زينة لنوال السعدوي Subalternitation. تبعية )2020زهرية، نيل. 
. البحث غاياتري شاكرافوريت سبيفاك االستعمارأساس ما بعد على 

جامعة موالنا مالك قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية العلوم اإلنسانية،  العلمي،  
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 : األستاذ الدكتور عبد الباسط، املاجستري مشرف
                            االستعمارتبعية، رواية، غيرتي سبيفاك، ما بعد  :   الكلمات املفتاحية

( شخصية املرأة يف Subalternitationتبعية )يهدف هذه البحث إىل وصف متثل 
. يركز هذا غاياتري شاكرافوريت سبيفاك االستعمارأساس ما بعد على رواية زينة لنوال السعدوي 

أساس على  لسعدوي  تبعية شخصية املرأة يف رواية زينة لنوال اشكل  (  1البحث ثالثة جوانب، هي: )
تبعية شخصية املرأة يف رواية العوامل اليت تسبب  (  2)  ؛غاياتري شاكرافوريت سبيفاك  االستعمارما بعد  

تبعية تأثري ( 3)؛ غاياتري شاكرافوريت سبيفاك االستعمارأساس ما بعد على زينة لنوال السعدوي 
يف رواية زينة لنوال السعداوي على النظرية دراسات على شخصي واألسرة واجملتمع  الشخصيات املرأة  

 .غاياتري تشاكرافوريت سبيفاك  االستعمارما بعد  
املنهج الكيفي، مصدر البيانات هذا البحث هو رواية زينة نوعية منهج هذا البحث هي 

صفحة. طريقة مجع  318ايل يف مصر، بإمج 2009اليت نشرهتا دار الساقي عام  ،لنوال السعداوي
البيانات هذا البحث القراءة وتدوين املالحظات. طريقة حتقق البيانات يعين زيادة املثابرة والتثليث  
واملناقشة مع اخلرباء واألقران. طريق حتليل البيانات هلذا البحث باستخدام طريقة ميلز وهوبرمان يعين 

 تائج.ختفيض البيانات، تقدمي البيانات وانسحاب الن

تبعية شخصية املرأة يف رواية زينة لنوال  ( شكل 1ينتج هذا البحث البيانات التالية: )
التهميش والعبء   يعين التابع،    غاياتري شاكرافوريت سبيفاك  االستعمارأساس ما بعد  على  السعدوي  

زينة لنوال  تبعية شخصية املرأة يف رواية ( العوامل اليت تسبب 2املزدوج والصور النمطية والعنف؛ )
ية االستعمار إدامة الثقافة يعين  غاياتري شاكرافوريت سبيفاك االستعمارأساس ما بعد على السعدوي 
على شخصي واألسرة تبعية الشخصيات املرأة ( تأثري 3؛ )وهيمنة أبويةنظام عد ثنائي يف شكل 

غاياتري تشاكرافوريت  االستعماريف رواية زينة لنوال السعداوي على النظرية دراسات ما بعد واجملتمع 
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تأثري على شخصي يعين جنون الشخصيات املرأة؛ )ب( يعين: )ا( تأثري تبعية شخصية املرأة  سبيفاك
خصية املرأة تأثري تبعية شاملعاناة اليت يواجهها األطفال؛ )ح(  يعينعلى األسرة تبعية شخصية املرأة 

 يعين وجود طبقة اجتماعية.على اجملتمع  
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ABSTRAK 

Zuhriah, Nila. 2020. Subalternization of Female Character in Zeina Novel by Nawal 

El-Sa'adawi Based on the Perspective of Postcolonial Studies Gayatri 

Chakravorty Spivak. Minor Theses, Arabic Language and Letters 

Department, Faculty of Humanities, State Islamic University of Maulana 

Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing : Dr. Abdul Basid, S.S,. Mص.d. 

Kata Kunci : Gayatri Spivak, novel, postcolonial, subalternization                            

This research aims to describe the form of subalternization of female characters in 

the Zeina novel by Nawal El-Sa'adawi based on the perspective of postcolonial studies 

Gayatri Chakravorty Spivak. This research focuses on three aspects, namely: (1) the 

subalternization of female characters in the Zeina novel by Nawal El-Sa'adawi based on 

the perspective of postcolonial studies Gayatri Chakravorty Spivak; (2) the factors causing 

the subalternization of female characters in the Zeina novel by Nawal El-Sa'adawi based 

on the perspective of postcolonial studies Gayatri Chakravorty Spivak; (3) the impact of 

subalternization of female characters on individuals, families and communities the Zeina 

novel by Nawal El-Sa'adawi based on the perspective of postcolonial studies Gayatri 

Chakravorty Spivak. 

This type of research is qualitative research. The data source in this study is the novel 

Zeina by Nawal El-Sa'adawi published by Dar Al-Saqi in 2009 in Egypt totaling 318 pages. 

Data collection techniques in this study used reading techniques and note taking techniques. 

Data validation techniques used in this study are by increasing perseverance, triangulation, 

discussion with experts and peers. Data analysis techniques in this study used Miles and 

Huberman's method through three stages, namely data reduction, data exposure and 

drawing conclusions. 

This study produced several data, namely: (1) the subalternization of female 

characters in the Zeina novel by Nawal El-Sa'adawi based on the perspective of 

postcolonial studies Gayatri Chakravorty Spivak in the form of subordination, 

marginalization, stereotyping, double burden and violence; (2) the factors causing the 

subalternization of female characters in the Zeina novel by Nawal El-Sa'adawi based on 

the perspective of postcolonial studies Gayatri Chakravorty Spivak, namely the 

perpetuation of colonial culture in the form of binary system practices and patriarchal 

hegemony; (3) the impact of subalternization of female characters on individuals, families 

and communities the Zeina novel by Nawal El-Sa'adawi based on the perspective of 

postcolonial studies Gayatri Chakravorty Spivak is as follows: (a) the impact of 

subalternization of female characters on individuals is the madness of female characters; 

(b) the impact of subalternization on families is the suffering faced by children; (c) the 

impact of subalternization on society is the existence of social class.  
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ABSTRAK 

Zuhriah, Nila. 2020. Subalternisasi Tokoh Perempuan dalam Novel Zeina Karya 

Nawal el-Sa’adawi Berdasarkan Perspektif Kajian Poskolonial 

Gayatri Chakravorty Spivak. Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, 

Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

Pembimbing : Dr. Abdul Basid, S.S., Mص.d. 

Kata Kunci : Gayatri Spivak, novel, poskolonial, subalternisasi                             

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk subalternisasi tokoh 

perempuan dalam novel Zeina karya Nawal el-Sa’adawi berdasarkan perspektif kajian 

poskolonial Gayatri Chakravorty Spivak. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada 

tiga aspek yakni: (1) bentuk subalternisasi tokoh perempuan dalam novel Zeina karya 

Nawal el-Sa’adawi berdasarkan perspektif kajian poskolonial Gayatri Chakravorty Spivak; 

(2) faktor penyebab munculnya subalternisasi tokoh perempuan dalam novel Zeina karya 

Nawal el-Sa’adawi berdasarkan perspektif kajian poskolonial Gayatri Chakravorty Spivak; 

(3) dampak subalternisasi tokoh perempuan terhadap individu, keluarga maupun 

masyarakat dalam novel Zeina karya Nawal el-Sa’adawi berdasarkan perspektif kajian 

poskolonial Gayatri Chakravorty Spivak.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini 

adalah novel Zeina karya Nawal el-Sa’adawi yang diterbitkan oleh Dar Al-Saqi pada tahun 

2009 di Mesir berjumlah 318 halaman. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik baca dan teknik catat. Teknik validasi data yang digunakan dalam 

penelitian ini yakni dengan meningkatkan ketekunan, triangulasi dan diskusi dengan ahli. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode milik Miles dan Huberman 

melalui tiga tahap yaitu reduksi data, pemaparan data dan penarikan kesimpulan. 

Penelitian ini menghasilkan beberapa data yakni: (1) bentuk subalternisasi tokoh 

perempuan yang ditemukan dalam novel Zeina berdasarkan perspektif kajian poskolonial 

Gayatri Chakravorty Spivak berupa subordinasi, marginalisasi, stereotip, beban ganda dan 

kekerasan; (2) faktor penyebab munculnya subalternisasi tokoh perempuan yang 

ditemukan dalam novel Zeina berdasarkan perspektif kajian poskolonial Gayatri 

Chakravorty Spivak yakni pelanggengan budaya poskolonial berupa adanya sistem 

bineritas dan hegemoni patriarki; (3) dampak subalternisasi tokoh perempuan terhadap 

individu, keluarga maupun masyarakat dalam novel Zeina karya Nawal el-Sa’adawi 

berdasarkan perspektif kajian poskolonial Gayatri Chakravorty Spivak adalah sebagai 

berikut: (a) dampak subalternisasi tokoh perempuan terhadap individu adalah kegilaan 

tokoh perempuan; (b)  dampak subalternisasi terhadap keluarga adalah penderitaan yang 

dihadapi anak; (c) dampak subalternisasi terhadap masyarakat adalah adanya kelas sosial.  
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 الباب األول  

 مقدمة

 خلفية البحث .أ
تعين التبعية كعملية هيمنة من جمموعة جملموعة أخرى. يف البداية، وعلى املدى  

،  2007)مورطون، األتباع االستخدمي ألول مرة من قبل نظرية غرامشي للسيطرة 
(. مث تطورت سبيفاك دراسات التبعية لتكون أوسع بكتابة مقالة  97-96ص. 

لة، تشرح سبيفاك عن بقايا  ". يف تلك املقاCan the Subaltern Speakعنواهنا "
السيطرة على جمموعة معينة من قبل جمموعة أخرى  يف ثقافة جمتمعة تعين  االستعمار
 (. 67، ص.  1998)سبيفاك،  

  االستعمار التبعية اليت تشرح سبيفاك يف مقاهلا تعين وضعت عصرة ما بعد 
النساء صامتة. صمت النساء على الرجال يسيطرون على النساء. تلك السيطرة جت

ليست بسبب عدم قدرة النساء على الكالم، ولكن ألهنا ال توجد رجال أصليون  
  .، ص 2014،  يندا)غورجال مستعمرون يسمعوهنا. ولدت النساء لتكون صامتة  

vii) . 
تعين الفكرة اليت ليست عادلة   مجيع أشكال السيطرة الذكورة على النساء سباهبا

بني اجلنسني. تلك األفكار تعين أساسة جلميعة أشكال العنف علي النساء. كل 
العنف علي النساء يعين العنف اجلنسي والتبعية وهتميش النساء والقوالب النمطية  

 (. 13-12، ص.  2013)فقيه، وأعباء العمل املتعددة 
ووفقا جاتاهو )سجالت السنوية( من خالل اللجنة الوطنية للمرأة على 

. بعض أنواع العنف اجلنسي 2019حالة خالل عام  617 40استعداد، هناك 
الذي حيدث يف شكل من أشكال العنف يف اجملال اخلاص والعالقة الزوجية، القرابة  

ى، واغتصاب الزوجة، واغتصاب العنف يف وجود العنف أو العالقة احلميمة األخر 
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يف األسرة أو ما يسمى سفاح القرىب. هناك أشكال أخرى من العنف يف اجملال العام، 
 (.19-11، ص.  2019)للمرأة، مثل وسائل النقل العام واملرافق العامة األخرى 

وهي تعاون بني وسائل اإلعالم    ، تقريرات أخرى ملخصة يف # نامابايكامبوس
جاكرتا بوست. هتدف هذا  ،، يب يب سي نيوز VICE، Tirto.idاملختلفة مثل 

التعاونت إىل التحقيق حوادث العنف اجلنسي املختلفة يف اجلامة اإلندونيسية. بعض 
وباندونج وعدة من  اجلامعات املدرجة هي جامعات اإلسالمية احلكومية يف ماالنج

(. السبب الرئيسي جلميع أشكال 2020جامعات احلكومية يف مدن أخرى )سالم،  
 العنف هو الثقافة األبوية عميقة اجلذور.  

هذا البحث ضروريًا.  على إن العنف ضد املرأة هو من شكل التبعية، مما جي
تمع تأملت الباحثة من خالل هذا البحث أن تفتح عقول اجملتمع بأكمله واجمل

وقد حدث االعتماد عليه، وتتضمن جرائم ضد اإلنسانية جيب حماربتها   ،األكادميي
 من أجلها.

زيادة حاالت العنف ضد املرأة اليت مت وصفها مع الشروط اليت قدمتها نوال  
السعداوي يف روايتها "الزنا". يهيمن الرجال على مجيع جوانب حياة املرأة يف الرواية  

املزدوج. حتكي رواية زينة عن حياة امرأة  االستعمارملن أعباء وجيعلون النساء يتح
وهذا الوضع جيرب بدور على   ،تدعى بدور عندما تكون عالقة يف براثن الثقافة األبوية 

وبقية حياهتا    ،التخلص من فتاته الصغرية. نشأت الفتاة بشكل جيد وأشارت إىل زينة
ا كان عليها أن تتزوج بدون حب بينم  ، تعرضت للتعذيب والشوق والذنب جتاه زينة

 لرجل مشهور يدعى زكريا. 
يظهر السرد العديد من الظواهر الثقافية األبوية اليت تضطهد املرأة، والظروف  
املختلفة اليت تقدمها نوال يف السرد ترتبط ارتباطًا وثيًقا بالوضع احلايل، كما هو 

اة العثور على ضحايا  ملخص يف جاتاهو. الضحايا ال حيظون بالعدالة وميكن للجن
استناًدا إىل الشرح الوارد أعاله، تركز الباحثة دراستها على أشكال التبعية اليت اجلديد.
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  االستعمار حتدث يف رواية لنوال السعداوي استناًدا إىل منظور دراسات ما بعد 
 .غاياتري تشاكرافوريت سبيفاك

ة لنوال السعداوي تعتقد الباحثة أن التبعية لشخصيات املرأة يف رواية زين
بالتفصيل وباستخدام نظرية التبعية سبيفاك. ألن سبيفاك يف نظريتها كشفت عن 
أشكال وخصائص التبعية، مثل غري ممثلة، مت التعبري عنها ومناقشتها يف اجملموعة 

 (. 82  ، ص.2015السفلية )سورايا،  
تبعية شخصية املرأة يف  شكل  (  1) بناًء على الشرح أعاله، ركزت الباحثة على:  

غاياتري شاكرافوريت  االستعمارأساس ما بعد على رواية زينة لنوال السعدوي 
تبعية شخصية املرأة يف رواية زينة لنوال السعدوي  العوامل اليت تسبب ( 2) ؛ سبيفاك
تبعية  تأثري  (3)؛ غاياتري شاكرافوريت سبيفاك االستعمارأساس ما بعد على 

يف رواية زينة لنوال السعداوي على ى شخصي واألسرة واجملتمع  عل الشخصيات املرأة  
 . غاياتري تشاكرافوريت سبيفاك االستعمارالنظرية دراسات ما بعد 

 
 أسئلة البحث   .ب

استناًدا إىل اخللفية، ركزت الباحثة على تبعية شخصية املرأة يف رواية زينة لنوال  
أسئلة  . فيما يلي غاياتري شاكرافوريت سبيفاك االستعمارأساس ما بعد على السعدوي 

 :هلذه الدراسةالبحث 
أساس ما بعد  على تبعية شخصية املرأة يف رواية زينة لنوال السعدوي ما شكل  -1

 ؟غاياتري شاكرافوريت سبيفاك االستعمار
تبعية شخصية املرأة يف رواية زينة لنوال السعدوي   ما العوامل اليت تسبب ظهور -2

 ؟غاياتري شاكرافوريت سبيفاك االستعمارد أساس ما بععلى 
يف رواية زينة لنوال  على شخصي واألسرة واجملتمع تبعية شخصية املرأة ما تأثري  -3

 غاياتري شاكرافوريت سبيفاك؟ االستعمارأساس ما بعد على السعدوي 
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 أهداف البحث .ج
 فإن األهداف من هذا البحث هي: ،املذكورة أعاله أسئلة البحثبناًء على 

أساس ما على تبعية شخصية املرأة يف رواية زينة لنوال السعدوي ليشرح شكل  -1
 .غاياتري شاكرافوريت سبيفاك االستعماربعد 

تبعية شخصية املرأة يف رواية زينة لنوال ملعرفة العوامل اليت تسبب ظهور  -2
 .غاياتري شاكرافوريت سبيفاك االستعمارأساس ما بعد على السعدوي 

يف رواية زينة لنوال على شخصي واألسرة واجملتمع تبعية شخصية املرأة ملعرفة  -3
 .  غاياتري شاكرافوريت سبيفاك االستعمارأساس ما بعد على السعدوي 

 
 فوائد البحث  . د

بناًء على الشرح أعاله، فإن هذا البحث له فوائد نظرية وتطبيقية، فالفوائد  
 كما يلي: النظرية هي  

 النظريةالفوائد  -1
من فوائد النظرية، من املتوقع أن يكون هذا البحث قادرًا على ذلك يوفر 

 العديد من الفوائد يف شكل:
كمرجع إضايف ألولئك الذين يريدون تعميق دراسة التبعية وما بعد  (أ

 .االستعمار
 كمرجع ملن يريد تعلم رواية زينة لنوال السعداوي.(ب 
ال سيما   ، توسيع دراسة العلوم االجتماعية والثقافية واألدبية كمسامهة يف (ج

غاياتري تشاكرافوريت   االستعمارفيما يتعلق على النظرية دراسات ما بعد 
 سبيفاكشي

 التطبيقيةالفوائد  -2
 املتوقع حتقيقها من هذا البحث هي كما يلي:  التطبيقيةأمهية 
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 اجلامعة(أ
امعة موالنا مالك إبراهيم جاليت متكن أن تشعر هبا  أمهية التطبيقية

 اإلسالمية احلكومية ماالنج كما يلي:

وخاصة يف املناقشات  ،االستعمارمراجع إضافية يف دراسات ما بعد  (1
 . حول منظور التبعية من غاياتري تشاكرافوريت سبيفاك

ال سيما يف   ،االستعمارمضيفا البصرية جلمهور يف الدراسات ما بعد  (2
 املناقشات حول منظور تبعية من غاياتري تشاكرافوريت سبيفاك

 الكلية (ب 
 اليت متكن أن تشعر هبا كلية العلوم اإلنسانية هي كما يلي:   أمهية التطبيقة 

 زيادة البصرية واملعرفة حول مناقشة تبعية.  (1
على  االستعمارإضافة إشارات إىل مناقشة اعتماد دراسات ما بعد  (2

غاياتري تشاكرافوريت  االستعمار األساس النظري لدراسات ما بعد 
 . سبيفاك

 يةبس االستعمار إضافة إىل جمموعة املكتبة من الدراسات األدبية ما بعد  (3
 باحثة (ج

 اليت متكن أن تشعر هبا الباحثة هي كما يلي: أمهية التطبيقة
 قدمي معلومات للباحثة حول أشكال التبدل يف رواية زينة. ت (1
 حتسني قدرة الباحثة على إجراء البحوث األدبية.  (2
زيادة اخلربة واملعرفة والبصرية حول تبعية شخصية املرأة يف رواية زينة لنوال  (3

 .غاياتري شاكرافوريت سبيفاك االستعمارأساس ما بعد على السعدوي 
تقدمي معلومات للباحثة حول العوامل اليت تسبب ظهور تبعية شخصية   (4

غاياتري    االستعمارأساس ما بعد  على  املرأة يف رواية زينة لنوال السعدوي  
 . شاكرافوريت سبيفاك
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تقدمي معلومات للباحثة حول تأثري تبعية شخصية املرأة يف رواية زينة  (د
غاياتري شاكرافوريت  االستعمار أساس ما بعد على لنوال السعدوي 

 سبيفاك
 

 حدود البحث  .ه
حتتاج الباحثة يف إجراء البحث إىل توفري قيود على البحث ليكون البحث مركزا  

البحث الذي أجراها الباحثة يف هذه  وال يذهب بعيدا عن الرتكيز. فيما يلي حدود 
 الدراسة: 

 الباحثة فقط حتقق رواية زينة لنوال السعداوي.  -1
يف غاياتري تشاكرافوريت   االستعمارجترى الباحثة أحباثًا باستخدام النظرية ما بعد    -2

 سبيفاك. 
الباحثة فقط حتقق تدوين الشخصيات النساء، مبا يف ذلك األشكال واألسباب   -3

 ألسرة واجملتمع.  واآلثار على ا
 ، بدور قامت الباحثة فقط بفحص التبعية لثالث شخصيات فقط يعين زينة،   -4

 وموخيدا.
على تبعية شخصية املرأة يف رواية زينة لنوال السعدوي  تبحث الباحثة  شكل  -5

 فقط.  غاياتري شاكرافوريت سبيفاك االستعمارأساس ما بعد 
تبعية شخصية املرأة يف رواية زينة لنوال  العوامل اليت تسبب ظهور  تبحث الباحثة    -6

 .فقط غاياتري شاكرافوريت سبيفاك االستعمارأساس ما بعد على السعدوي 
يف رواية على شخصي واألسرة واجملتمع  تبعية شخصية املرأة  تأثري  تبحث الباحثة   -7

  غاياتري شاكرافوريت سبيفاك   االستعمار أساس ما بعد  على  زينة لنوال السعدوي  
 فقطيش
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 تحديد المصطلحات   . و

استناًدا إىل عنوان البحث، وهو تبعية شخصية املرأة يف رواية زينة لنوال السعدوي 
، فإن املصطلحات اليت غاياتري شاكرافوريت سبيفاك االستعمارأساس ما بعد على 

 جتب أن تشرحها الباحثة هي كما يلي: 
 التبع -1

واليت يتم شكل صوهتا   ،مصطلح يشري إىل جمموعة اجملتمع املهمشةالتبع هو 
دائًما إلثبات أن التبع هي جمموعة مسيطر عليها وهيمنتها بشكل كبري. يشري 
هذا املصطلح إىل الفئات املهمشة مثل املهاجرين والنساء الشرقيات والعمال 

لح إىل أي جمموعة وعمال الطبقة الدنيا. بناًء على رأي سبيفاك، يشري هذا املصط
ال ميكنها التعبري عن صوهتا حبرية، فهذه اجملموعة ضعيفة دائًما ألهنا هتيمن عليها  
القوة السياسية. تطوير هذه التفكري من قبل سبيفاك على أساس نظرية اهليمنة  
اليت وضعها أنطونيو غرامشي. أما بالنسبة إىل جرامشي، فقد شرح التبع 

)مورطون،   وهو مرادف للمصطلح الكادي ،كمجموعة يف الفصل الثانوي
. يف حني أن املقصود من تبعية هي ممارسة املعاجلة  ( 97-96، ص. 2007

 لذا فإن الكلمة األساسية من تبعية هي التابع  ،التابع جلسم ما
 

 الرواية -2
الرواية أو اليت تسمى أيًضا بالرومانسية هي قصة خيالية يف شكل نثر، ولديها  
بعض األحكام املطولة وحتكي حياة شخصيات خمتلفة، ويتم عرض القصة 
بوضوح، وتثار صراعات خمتلفة. يتم شكل هذه األشياء يف القصص اليت هلا 

ة هلا أكثر مؤامرة ومؤامرة. بعض مسات الرواية تشبه وجود شخصية، تقدم قص
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- 164ص.    ، 1991من انطباع واحد، يقدم أكثر من عاطفة واحدة )تريغان،  
165 .) 

 االستعمارما بعد  -3
املبين على النظرة الفلسفية ينأى عن مقاربة املاركسية   االستعمارإن ما بعد 

اليت حتاول استكشاف النصوص اليت ال تتماشى مع السياق الشرقي. من الواضح  
ي. إذا نظرنا بناًء  االستعمار الناقد حول اخلالف مع الفكر أن هذا هو التفكري 

يف دولة العال الثالث،   االستعمارعلى تطور جمال الدراسة، ظهر أول ما بعد 
هي نظرية ميكن   االستعمارية السابقة. بالتأكيد، ما بعد االستعمار وهي الدولة 

استخدامها لتحليل أشكال خمتلفة من الظواهر الثقافية مثل التاريخ واالقتصاد  
 (. 202، ص. 2016 ، سهانديواألدب والسياسة وما إىل ذلك )

هي شكل من أشكال املقاومة  االستعماروفقا لومبا، فإن نظرية ما بعد 
. ميكن أن تكون  تعماراالسية واآلثار اليت بقيت بعد انتهاء االستعمار للهيمنة 

هذه اآلثار يف شكل ثقافة تقوم بتهميش جمموعات معينة مثل النساء والطبقة  
عدة أشياء    االستعمارالعاملة الدنيا أو العمال. تشمل أهداف دراسات ما بعد  

،  2013مثل اهلجرة واملقاومة والعبودية واجلنس والعرق والتأكيد )أسحوفت، 
 (. 15ص.  

 الدراسات السابقة  .ز
أساس ما بعد  على لبحث يف تبعية شخصية املرأة يف رواية زينة لنوال السعدوي ا

جتد الباحثة   ،. بناًء على عملية حبث دقيقةغاياتري شاكرافوريت سبيفاك االستعمار
بعضها   ،دراسات أخرى هلا بعض أوجها التشاهبا مع كل من األشياء والنظريةات 

 على النحو التايل:
يف األدب اإلندونيسي بعد  تبعية(. املرأة 2011أسيف دين سفوترا. ) -1

. يستخدم هذا البحث األساليب النوعية مع أساليب القراءة وتدوين االستعمار
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املالحظات. هتدف دراسة حول املرأة الناضجة يف األعمال األدبية اإلندونيسية  
إىل وصف وضع املرأة كمجموعات فرعية يف التعبري عن اللغة  االستعماربعد 

. ينتج هذا االستعماريف األعمال األدبية اإلندونيسية بعد  االستعماروضد 
تدنية مثل عامالت البحث بيانات يف شكل نساء يوضعن دائًما يف فصول م

املنازل ولكن ال يزال بإمكاهنن القتال يف اجملالني احمللي والعام. حاولت النساء  
يف الدراسة التعبري عن أصواهتن لسماعها للبطاركة واملستعمرين )سفوترا،  

 (. 12ص.  ، 2011
(. إعادة بناء اجلنس واألفكار اإلسالمية يف األدب: 2016يوليا نصر لطيفي ) -2

هتدف هذه  ،د األديب النسوي لرواية زينة من قبل نوال السعداويحتليل للنق
الدراسة إىل وصف األشكال الذكورية للثقافة يف الثقافة املصرية الواردة يف الرواية  
وتناقضها. وكذلك تفكيك ووصف النسوية اإلسالمية املثالية القائمة على 

يانات الناجتة هي اإلسالم للمستقبل. باستخدام طرق البحث النوعي. بعض الب
  ، ؛ )أ( ُتضطهد النساء حبجة أن النساء قد أُنشئن من أجل الرجال ومن أجلهم

حىت ال تكون املرأة سوى خملوقات ثانوية ؛ ب( تستخدم الطروحات الدينية  
اخلري ؛ ج( حتاول على لقمع النساء وتستخدم يف نفس الوقت كأساس لف

أقوى من الرجال ؛ د( تتجسد  القائدات التفكيك من خالل إظهار أن النساء
اإليديولوجية اإلسالمية اليت تعترب مثالية يف النظرة اإلسالمية يف االشرتاكية  

 ( 1ص.    ،2016 ، اإلسالمية )لطيف
(. التبعيةيف الروايات اإلندونيسية. كتب البحث 2017) باهاردوراسوادي  -3

وصف  تقنيات التحليل الوصفي. يهدف إىل  ، باستخدام األساليب النوعية
وخاصة النساء يف احلرب ضد األيديولوجية  ،اضطهاد السكان األصليني

ي يف إندونيسيا  االستعمار  االستعمارية. هذا البحث مدفوع مبشكلة االستعمار 
اليت ما زالت ترتك آثار أيديولوجية القمع. جيح هذا البحث يف إنتاج البيانات  
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رعية تعرضت إىل جمموعات ف ،خاصة النساء ،يف شكل شخصيات أصلية
مبا يف ذلك ؛ التهميش واإلفقار االقتصادي ووضع  ،لالضطهاد بطرق خمتلفة

 (. 89،ص.  2017،  باهاردورالعالمات والتحرش اجلنسي )
(. عقيدة النسوية يف رواية زينة بقلم  2017) ءعبد الباسط واسم نادية أوليا -4

جولدمان. تستخدم نوال السعداوي بناًء على املنظور اجليين اهليكلي لوسيوس 
هذه الدراسة األساليب النوعية وأساليب حمو األمية. هتدف هذه الدراسة إىل  
توضيح إيديولوجية احلركة النسائية يف رواية زينة باستخدام منظور اهليكلية الوراثية  

واملواضيع   ،الذي وضعه لوسيوس جولدمان والذي يتضمن حقائق اإلنسانية
وهيكلة األعمال األدبية واألساليب اجلدلية لفهم   ،واآلراء العاملية  ،اجلماعية

تفسري التحليل. البيانات اليت مت إنشاؤها هي كما يلي ؛ )أ( احلقائق اإلنسانية  
؛ )ب( املوضوع اجلماعي للشخصيات الرئيسية اليت متثل نساء الطبقة الوسطى  

لية والراديكالية  والعليا ؛ ج( اآلراء األيديولوجية املوجودة يف شكل النسوية الليربا
؛ د( تنظيم األعمال األدبية ؛ هـ( ميكن رؤية جدليات التفاهم من خالل الثقافة  

 (. 100، ص. 2017،  ءاألبوية املتمسكة باجملتمع املصري )باسط وأوليا
(. الباطن يف  2018ويند دوي لسرتي، سروجيي سواندي وحممد رمحدي.) -5

. يستخدم هذا  االستعماربعد    روايات سويرمان ساسرتاديهاردجا: دراسة لألدب 
البحث طريقة التحليل الوصفي مع تقنية حتليل احملتوى. هتدف هذه الدراسة إىل 

وخاصة النساء الاليت يتعرضن لالضطهاد    ،وصف أشكال مقاومة شبه الناضجة
وانتشار الثقافة اجلاوية اليت متيل إىل أن تكون أبوية.   االستعماربسبب ثقافة 

فإن البيانات اليت مت احلصول عليها يف شكل أسباب   ،الدراسة استناًدا إىل هذه 
حتول النساء إىل عناصر ثانوية هي بسبب هتميش النساء وهجرهن ووضعهن 

 (. 178، ص.  2018على وضع الفقر يف احلياة االجتماعية )لسرتي، واخرون،  
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(. شكل املرأة يف رواية زينة نوال السعداوي: دراسة شبه  2019نور فهمي )  -6
عة ملنظور روالند بارث. يهدف هذا البحث إىل الكشف عن العالمات ساط

واألساطري الواردة يف رواية زينة. تستخدم هذه الدراسة منهجية نوعية وحتصل 
على بيانات يف شكل سبعة أشكال من شكل املرأة يف رواية زينة من تأليف  

ف والشجاعة نوال السعداوي وهي:  القوالب النمطية والتهميش والتبعية والعن
 (.١ص.   ،2019 ،وعدم وجود مبادئ والرمحة )فهمي

(. تبعية يف رواية أروك ديديس  2020وتينجسو جتاهجونو ) خاليفة أريسين  -7
. هتدف هذه الدراسة  لـغيرتي سبيفاك  االستعمارلفراموديا أننتا تور: دراسة ما بعد  

باستخدام   تبعية إىل وصف تأثري أعلى العرش وأشكال املقاومة من قبل املناصب  
ملنظور غاياتري سبيفاك. استخدام منهجيات البحث  االستعماردراسة ما بعد 

النوعي بتقنيات املكتبة. ينتج هذا البحث بيانات يف شكل آثار أعلى العرش  
يف رواية أروك ديديس لفراموديا أننتا  تبعيةب وأشكال املقاومة من قبل املناص

 (١, ص.٢٠٢٠  ،وجتاهجونو خاليفة  تور ) 
 هتدف هذه الدراسة إىل وصف تأثري أعلى العرش واألشكال:

 
: المساويات واالختالفات هذا البحث بالبح السابقة 1الجدول    

منهج  النتائج املساواة االختالف
 البحث

االسم، السنة،  أسئلة البحث
 عنوان البحث

 رقم

نظرية التبعية   الكائن قيد الدراسة
غاياتري شاكرافوريت 

 سبيفاك

يتم وضع النساء 
دائًما يف الطبقة 
املنخفضة مثل 
عامالت املنازل 
ولكن ال يزال 
بإمكاهنن القتال يف 
البيئة احمللية والعامة. 
يف الدراسة حاولت 
النساء التعبري عن 

املنهج الكيفي مع 
طريقة القراءة 

 وتدوين املالحظات

كيف  وضع املرأة 
وعات فرعية يف كمجم

التعبري عن اللغة وضد 
يف األعمال  االستعمار

األدبية اإلندونيسية بعد 
 ؟االستعمار

أسيف دين سفوترا. 
يف  تبعية(. املرأة 2011)

األدب اإلندونيسي بعد 
 االستعمار

1. 
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أصواهتن لالستماع 
 إىل األجداد والغزاة

نظرية التبعية   الكائن قيد الدراسة
غاياتري شاكرافوريت 

 سبيفاك

ُتضطهد النساء  .1
النساء حبجة أن 

قد أُنشئن من 
أجل الرجال ومن 

حىت ال  ،أجلهم
تكون املرأة سوى 
خملوقات ثانوية، 

تستخدم 
الطروحات الدينية 
لقمع النساء 
وتستخدم يف 
نفس الوقت 

على كأساس لف
 .اخلري

تتجسد  .2
اإليديولوجية 

اإلسالمية اليت 
تعترب مثالية يف 
النظرة اإلسالمية 
يف االشرتاكية 

 اإلسالمية

ما أشكال الذكورية  .1 لكيفياملنهج ا
للثقافة يف الثقافة 
املصرية الواردة يف 

 ؟الرواية
 كيف تناقضها؟ .2

يوليا نصر  -1
(. إعادة 2016لطيفي )

بناء اجلنس واألفكار 
اإلسالمية يف األدب: حتليل 
للنقد األديب النسوي يف 

 رواية زينة لنوال السعداوي

2. 

التبعية  نظرية  .الكائن قيد الدراسة
غاياتري شاكرافوريت 

 سبيفاك

جيح هذا البحث يف 
إنتاج البيانات يف 
شكل شخصيات 

خاصة  ،أصلية
إىل  ،النساء

جمموعات فرعية 
تعرضت لالضطهاد 

مبا يف   ،بطرق خمتلفة
ذلك ؛ التهميش 

واإلفقار 
االقتصادي ووضع 
العالمات والتحرش 

 اجلنسي

املنهج الكيفي مع 
طريقة القراءة 

الحظاتوتدوين امل  

اضطهاد السكان 
وخاصة  ،األصليني

النساء يف احلرب ضد 
األيديولوجية 

 يةاالستعمار 

 باهاردوراسوادي 
(. التبعيةيف 2017)

 الروايات اإلندونيسية.

3. 

نظرية التبعية  
غاياتري شاكرافوريت 

 سبيفاك

الكائن قيد الدراسة 
يغين  رواية زينة لنوال 

 السعداوي

 اإلنسانيةاحلقائق  .1
املوضوع اجلماعي  .2

للشخصيات 
الرئيسية اليت متثل 
نساء الطبقة 
الوسطى والعليا، 

كيفي مع املنهج ال
طريقة القراءة 
 وتدوين املالحظات

توضيح إيديولوجية   .1
احلركة النسائية يف 
رواية زينة باستخدام 
منظور اهليكلية 
الوراثية الذي وضعه 
لوسيوس جولدمان 

عبد الباسط  -1
(. 2017واسم نادية أوليا )

عقيدة النسوية يف رواية زينة 
لنوال السعداوي بناًء على 
املنظور اجليين اهليكلي 

 لوسيوس جولدمان

4. 
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. االختالفات والتشاهبات يف هذه الدراسة مع الدراسات  1بناء على اجلدول 

السابقة أعاله، خلص الباحثون إىل أن هناك أوجه املساواة واختالف يف هذه الدراسة  

اآلراء 
األيديولوجية 

املوجودة يف شكل 
النسوية الليربالية 

 والراديكالية
تنظيم األعمال  .3

 األدبية
ميكن رؤية  .4

جدليات التفاهم 
من خالل الثقافة 
األبوية املتمسكة 

 باجملتمع املصري 

والذي يتضمن 
حقائق اإلنسانية 

 واملواضيع اجلماعية
 واآلراء العاملية  .2
وهيكلة األعمال  .3

 األدبية
واألساليب اجلدلية  .4

تفسري لفهم 
 التحليل.

الكائن قيد الدراسة 
يغين  رواية زينة لنوال 

 السعداوي

نظرية التبعية  
غاياتري شاكرافوريت 

 سبيفاك

بسبب هتميش 
النساء وهجرهن 
ووضعهن على 
وضع الفقر يف 

 احلياة االجتماعية

طريقة التحليل 
الوصفي مع تقنية 

 حتليل احملتوى.

كيف  أشكال مقاومة 
وخاصة  ،شبه الناضجة

النساء الاليت يتعرضن 
لالضطهاد بسبب 

 االستعمارثقافة 
وانتشار الثقافة اجلاوية 
اليت متيل إىل أن تكون 

 أبوية.

ويند دوي  -5
رتي، سروجيي سواندي لس

(. 2018وحممد رمحدي.)
الباطن يف روايات سويرمان 
ساسرتاديهاردجا: دراسة 

 .االستعمارلألدب بعد 

5. 

نظرية التبعية  
غاياتري شاكرافوريت 

 سبيفاك

الكائن قيد الدراسة 
يغين  رواية زينة لنوال 
السعداوي و املنهج 

 الكيفي

سبعة أشكال من 
شكل املرأة يف رواية 

ة من تأليف نوال زين
السعداوي وهي:  
القوالب النمطية 
والتهميش والتبعية 
والعنف والشجاعة 
وعدم وجود مبادئ 

 والرمحة

الكشف عن العالمات  املنهج الكيفي
واألساطري الواردة يف 

 رواية زينة

(. 2019نور فهمي )
شكل املرأة يف رواية زينة 
نوال السعداوي: دراسة شبه 

 بارثساطعة ملنظور روالند 

6. 

الكائن قيد الدراسة 
يغين  رواية زينة لنوال 
السعداوي و املنهج 

 الكيفي

نظرية التبعية  
غاياتري شاكرافوريت 

 سبيفاك

آثار أعلى العرش 
وأشكال املقاومة 
من قبل املناصب 

يف رواية أروك  تبعية
ديديس لفراموديا 

 أننتا تور

املنهج الكيفي 
  وطريقة املكتبة 

وصف تأثري أعلى 
العرش وأشكال 
املقاومة من قبل 

 تبعيةاملناصب 
باستخدام دراسة ما 

ملنظور  االستعماربعد 
 غاياتري سبيفاك

وتينجسو  خاليفة أريسين 
(. تبعية 2020جتاهجونو )

يف رواية أروك ديديس 
لفراموديا أننتا تور: دراسة ما 

يرتي لـغ االستعماربعد 
 \سبيفاك.

7. 
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مع دراسات السابقة. هذه املساوات واالختالفات يف جمال الدراسة والشيء قيد 
الروايات اإلندونيسية، بينما يف هذه   الدراسة. درست الدراسات السابقة املزيد من

الدراسة قامت الباحثة بعمل رواية عربية بعنوان زينة لنوال السعداوي موضوع  
الدراسة. ل جتد الباحثة أي حبث آخر حول تبعية شخصية املرأة يف رواية زينة لنوال 

فإن    ،وبالتايل.غاياتري شاكرافوريت سبيفاك  االستعمارأساس ما بعد  على  السعدوي  
هذا البحث يف وضعه كمعلومات إضافية وخطاب حول دراسات التبعية وما بعد 

  االستعمار باإلضافة إىل ملء فراغات البحث الفرعي ودراسات ما بعد  ،االستعمار
 ألهنا ل تدرس قبلها. ،حول رواية زينة من نوال السعداوي

 منهجية البحث .ح
وهي طريقة طبيعية   ،عن طريقة التفكريةمنهج البحث هي طريقة تتبعها الباحثة 

يقوم هبا الباحثة من أجل حتقيق أهداف حبث جيدة وحقيقية على النحو املنشود 
(. يتم تفسري الطريقة يف هذه احلالة على أهنا وسيلة  6 ، ص.1988 ، )بدوي

(. هذه سلسلة من البحوث املفيدة  13.ص ،1980 ،لتحقيق احلقيقة )الظهري
  ، ناقشة. حبيث يكون البحث أكثر تنظيماً ومنهجية )خليفلتحقيق أهداف كل م

(. تتكون منهجية البحث يف هذه الدراسة من عدة أجزاء، وهي 17  ، ص.1997
نوعية منهج البحث  ومصادر البيانات وطريقة مجع البيانات وطريقة حتقق البيانات  

 وحتليل البيانات. فيما يلي شرح أكثر تفصيالً هلذه األقسام:ن
 نوعية منهج البحث  -1

نوعية منهج من البحث هو اجلزء األول من البحث، ويتم حتديد نوع البحث 
واليت تعتمد على احلسابات أو استخدام املنطق.    ، بناًء على الطريقة اليت يعمل هبا

يتم تصنيف أنواع البحث يف املنهج الكمي واملنهج الكيفي بناًء  ،بشكل عام
(. األنواع التالية من  8ص.  2009لد واهادالم،  على هذه االختالفات )مكدونا

 البحث يف هذه الدراسة: 
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 املنهج الكيفي(أ
هو البحث الذي يتم إجراؤه   postpositivismاملنهج الكيفي أو عادة باسم  

بناًء على تقدير الظواهر املوجودة.   ،(natural settingيف املواقف الطبيعية )
ارتباطًا بالشيء قيد الدراسة  يهدف هذا النوع من البحث إىل فهم أكثر 

 (. 53 ص.، 1996)مهار،  
هذا البحث هو البحث باملنهج الكيفي. ألن يف هذا البحثة جترى الباحثة  

تبعية شخصية املرأة يف رواية زينة لنوال السعدوي شكل  (  1)حبثًا متعمًقا يف:  
العوامل ( 2) ؛ غاياتري شاكرافوريت سبيفاك االستعمارأساس ما بعد على 
على شخصية املرأة يف رواية زينة لنوال السعدوي تسبب ظهور تبعية اليت 

تبعية  تأثري  ( 3)؛  غاياتري شاكرافوريت سبيفاك االستعمار أساس ما بعد 
يف رواية زينة لنوال  على شخصي واألسرة واجملتمع الشخصيات املرأة 

شاكرافوريت غاياتري ت االستعمارالسعداوي على النظرية دراسات ما بعد 
 . سبيفاك

 
 املنهج الوصفي(ب 

املنهج الوصفي هو طريقة البحث تستخدم لوصف الظواهر املوجودة 
(. حبيث يتم إجراء هذا 54 ، ص.2004 ،بالتفصيل كما هي )فورحان

تبعية شخصية املرأة يف رواية  شكل  (  1)   البحث بعناية وحرص ودقة لوصف: 
غاياتري شاكرافوريت   االستعمارأساس ما بعد على زينة لنوال السعدوي 

شخصية املرأة يف رواية زينة  تسبب ظهور تبعية العوامل اليت ( 2) ؛ سبيفاك
؛  غاياتري شاكرافوريت سبيفاك   االستعمارأساس ما بعد  على  لنوال السعدوي  

يف رواية  على شخصي واألسرة واجملتمع أة تبعية الشخصيات املر تأثري  (3)
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غاياتري   االستعمارزينة لنوال السعداوي على النظرية دراسات ما بعد 
 .تشاكرافوريت سبيفاك

 
 مصادر البيانات   -2

مصدر البيانات هو املكان الذي يتم فيه احلصول على البيانات باستخدام  
والوثائق، ومصادر البيانات هذه هي  طرق معينة يف شكل البشر والقطع األثرية 

(. لذلك يف هذا البحث 34  ، ص.2017البيانات املطلوبة يف البحث )منزيليت،  
أخذت الباحثة عدة مصادر للبيانات مت تقسيمها إىل قسمني، ومها مصادر  

 البيانات األساسية والثانوية. فيما يلي وصف أكثر تفصيالً ملصدر البيانات: 
 ئيسية مصادر البيانات الر (أ

مصادر البيانات األساسية هي كائنات يف البحث، ولديها البيانات اليت  
 والكتابات )حسىن  ،البشر ، قرود البابون ،حتتاجها الباحثة يف شكل كتب

(. يتم إجراء عملية اجلمع مباشرة من قبل 41 ، ص.2017 ،وسوريانا 
ء أخرى  وميكن إجراؤها من خالل املقابالت واالستطالعات وأشيا  ،الباحثني

يتم إجراؤها مباشرة من قبل الباحثني أنفسهم دون مساعدة أطراف أخرى 
 (. 172.، ص2013)أريكنتا، 

مصدر البيانات األساسية يف هذا البحث هي رواية زينة لنوال السعداوي   
مث   ،صفحة 318يف مصر بإمجايل  2009اليت نشرهتا دار الساقي عام 

صفحة ونشرهتا عام   384مة بإمجايل ترمجتها إىل اإلندونيسية بواسطة معصو 
 .  مكتبة القراء يف يوجياكارتا 2014

 مصادر البيانات الثانوية  (ب 

مصادر البيانات الثانوية هي عكس مصادر البيانات األولوية، أي أن  
مصادر البيانات ال حيصل عليها الباحثة مباشرة، ولكن من أطراف أخرى. 
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تتوفر مصادر البيانات الثانوية دون احلاجة إىل االستكشاف من قبل الباحثة،  
يمي،  وهذا يشبه األدبيات ذات الصلة باملناقشة يف الدراسة )هدري وم

(. حبيث تصبح مصادر البيانات الثانوية مكملة من 73 ، ص.1994
مصادر البيانات األولية. مصادر البيانات الثانوية يف هذه الدراسة هي اجملالت 

واآلداب األخرى   االستعماروالكتب النظرية األدبية وكتب نظرية ما بعد 
 املناسبة بالبحث. 

 مجع البيانات   -3
عملية جلمع املعلومات الالزمة لإلجابة على صياغة املشكلة  مجع البيانات هي  

(. تقنيات مجع البيانات  171،ص2011يف دراسة )كرشويل، كالرك، 
  املستخدمة يف هذه الدراسة هي كما يلي: 

 طريقة القراءة  (أ
القراءة هي مهارة للتعرف على سلسلة من الكتابات   ،وفقال كريدالكسانا

ل إىل كالم ذي معىن يف شكل فهم صامت  يف شكل رموز وفهمها مث تتحو 
ومسمع بصوت عال. تنقسم تقنية القراءة بشكل عام إىل قسمني مها املسح 

(. القراءة هي تصور مرئي  35 ، ص. 2005 ،الضوئي والقشط )رحيم
  ، ص. 1962 ،وهتدف إىل ترمجة الرموز إىل فكرة حمكية )إبراهيم ،للرموز

 قنيات القراءة: (. يتم اختاذ اخلطوات التالية يف ت58
اقرأ رواية زينة بالكامل وحدد عالمات االقتباسات واحلوارات واألحداث  (1

على تبعية الشخصيات املرأة شكل والعوامل اليت تسبب وتأثري حول 
يف رواية زينة لنوال السعداوي على النظرية  شخصي واألسرة واجملتمع 

 . غاياتري تشاكرافوريت سبيفاك االستعمار دراسات ما بعد 
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تبعية شخصية املرأة يف رواية  شكل إعادة قراءة عدة مرات والرتكيز إيل  (2
غاياتري شاكرافوريت   االستعمارأساس ما بعد على زينة لنوال السعدوي 

 . سبيفاك
تسبب ظهور تبعية  العوامل اليت إعادة قراءة عدة مرات والرتكيز إيل  (3

  االستعمار أساس ما بعد  على  شخصية املرأة يف رواية زينة لنوال السعدوي  
 .غاياتري شاكرافوريت سبيفاك

على تبعية الشخصيات املرأة تأثري  إعادة قراءة عدة مرات والرتكيز ايل (4
يف رواية زينة لنوال السعداوي على النظرية  شخصي واألسرة واجملتمع 

 . شاكرافوريت سبيفاكغاياتري ت االستعمار دراسات ما بعد 
قامت الباحثة بقراءة أعمق من أجل فهم العالقة بني مصدر البيانات   (5

ية غاياتري تشاكرافوريت االستعمار واملنظور النظري الثانوي للدراسة ما بعد  
 سبيفاك. 

 طريقة الرتمجة (ب 
طريقة الرتمجة هي تقنية لنقل معىن اللغة إىل اللغة األخرى مع االستمرار  

  (. 2 ، ص. 2017 ،االنتباه إىل خصائص وخصائص كل لغة )أكمالية يف 
جيب أن تتم تقنيات الرتمجة بعناية ودقة حىت ال يتم تغيري معىن وغرض النص 

 الفعلي. فيما يلي خطوات تقنية الرتمجة اليت قام هبا الباحث:
 ترتجم الباحثة كل كلمة يف رواية زينة لنوال السعداوي.  (1
ردات املناسبة لرتمجة الكلمات املعادلة من رواية  تبحث الباحثة عن املف (2

 زينة لنوال السعداوي. 
تقوم الباحثة جبمع املفردات املوجودة يف مجل ومتوافقة مع النص األصلي  (3

 لرواية زينة لنوال السعداوي.
 طريقة املالحظات (ج
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طريقة املالحظات هي تقنية اللتقاط البيانات عن طريق تسجيل البيانات 
(. هذه املرحلة ضرورية للغاية، حبيث تكون  45، ص. 2007)كسوما، 

عملية البحث أسهل وميكن مجع البيانات بدقة بناًء على فئات كل منها.  
 اخلطوات اليت اختذها الباحثة فيطريقة املالحظات هي كما يلي:

تبعية  حثة األجزاء بعناية شكل والعوامل اليت تسبب وتأثري تسجل البا (1
يف رواية زينة لنوال  على شخصي واألسرة واجملتمع الشخصيات املرأة 

غاياتري تشاكرافوريت  االستعمار السعداوي على النظرية دراسات ما بعد 
 . سبيفاك

  شكل   تسجل الباحثة البيانات اليت مت وضع عالمة عليها ومجعها بناًء على (2
على شخصي واألسرة تبعية الشخصيات املرأة  والعوامل اليت تسبب وتأثري  

يف رواية زينة لنوال السعداوي على النظرية دراسات ما بعد واجملتمع 
  . غاياتري تشاكرافوريت سبيفاك االستعمار

 طريقة حتقيق البيانات  -4
ميكن أيًضا أن تسمى تقنيات اختبار صحة البيانات تقنيات التحقق من 

البيانات. أثبتت هذه التقنية أهنا صحيحة فقط إذا كانت البيانات املقدمة   صحة
، 2017مطابقة للبيانات املوجودة يف مصدر البيانات األساسي )فطرة ولطفية،  

(. تقنية اختبار صحة البيانات مفيدة لدحض االهتامات السيئة على 14.ص
كما أهنا عنصر ال ينفصل عن عملية البحث )عزوي،   ،جودة نتائج البحث

(. يعمل اختبار صحة هذه البيانات أيًضا على توفري املسؤولية  12،ص 2008
يف حني أن تقنيات اختبار صحة البيانات املستخدمة يف هذه   ،عن نتائج البحث

 الدراسة هي كما يلي: 
 زيادة املثابرة (أ
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تعمل على زيادة دقة واستمرارية البيانات.  زيادة املثابرة هي املرحلة اليت 
يعمل هذا النشاط على ضمان حقيقة البيانات. تتم اختاذ اخلطوات التالية  

 يف هذه العملية:
  ، جتري الباحثة فهمًا عميقًا للبحث يف أسئلة البحث، وأهداف البحث (1

  ،واملنهج البحث، واملناقشات  ،واألشياء املستخدمة ،والنظريات  ،والفوائد
ستنتاجات يف البحث تبعية شخصية املرأة يف رواية زينة لنوال السعدوي  واال

 . غاياتري شاكرافوريت سبيفاك االستعمارأساس ما بعد على 
  ،تستعرض الباحثة العالقات املتبادلة بني أسئلة البحث، وأهداف البحث (2

  ،واملنهج البحث، واملناقشات  ،واألشياء املستخدمة ،والنظريات  ،والفوائد
ستنتاجات يف البحث تبعية شخصية املرأة يف رواية زينة لنوال السعدوي  واال

 . غاياتري شاكرافوريت سبيفاك االستعمارأساس ما بعد على 
 تضمن الباحثة حقيقة وفائدة البحث حىت ميكن حسابه.  (3

 التثليث(ب 
التثليث هو جزء من عملية اختبار صحة البيانات عن طريق اختبار مصادر  

ى األوقات واألساليب املختلفة. يتضمن التثليث تثليث  البيانات بناًء عل 
(. ينقسم  170ص.، 2011املصادر والنظريات والوقت )ستوري وقمارية، 

 وهي:  ، التثليث إىل ثالثة
 تثليث املصدر (1

مجع تثليث مصدر بيانات من مصادر املختلفة املتوفرة مع ختتلف البيانات  
مصادر خمتلفة أن ختتلف )ميتشل،  اليت مت مجعها هي نفس البيانات من 

(. خطوات تثليث املصادر من قبل الباحثني هي كما  32، ص.  1986
 يلي:
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تبعية شخصية املرأة يف رواية  تبحث الباحثة يف مصادر خمتلفة تناقش  (أ
غاياتري   االستعمارأساس ما بعد على زينة لنوال السعدوي 

 . شاكرافوريت سبيفاك
تستخدها لتقوية وتوسيع آفاقهم  تبحث الباحثة عن مصادر أخرى و  (ب 

أساس ما  على  تبعية شخصية املرأة يف رواية زينة لنوال السعدوي  فيما  
 .غاياتري شاكرافوريت سبيفاك االستعماربعد 

 جتمع الباحثة مصادر خمتلفة للمقارنة مع نتائج الدراسات السابقة. (ج
 تثليث الزمن (2

التثليث الزمين هو التثليث الذي يتم لتحديد نتائج عملية مجع  
البيانات باستخدام أوقات خمتلفة. وقد مت ذلك من أجل معرفة ما إذا 

  ، ص. 1991كانت تنتج نتائج مماثلة أو خمتلفة )كيمتشي وآخرون، 
 (. فيما يلي خطوات التثليث الزمنية اليت قام هبا الباحثون: 43

تبعية شخصية املرأة يف رواية زينة  تقوم الباحثة جبمع البيانات املتعلقة (أ
غاياتري شاكرافوريت   االستعمار أساس ما بعد على لنوال السعدوي 

 . سبيفاك
ة  تبعية شخصية املرأة يف رواية زين قامت الباحثة جبمع بيانات حول (ب 

غاياتري شاكرافوريت   االستعمار أساس ما بعد على لنوال السعدوي 
( يف األسبوع  1من نفس املصدر مع خيارات خمتلفة يعين: )  سبيفاك

، يف هذا األسبوع ركزت الباحثة على  2019األول، يف ديسمرب 
أساس ما بعد على  تبعية شخصية املرأة يف رواية زينة لنوال السعدوي  

( يف األسبوع الثاين يناير  2؛ )  شاكرافوريت سبيفاكغاياتري    االستعمار
شكل ركزت الباحثة على القراءة والعثور على  ،من األسبوع الرابع

أساس ما بعد على  تبعية شخصية املرأة يف رواية زينة لنوال السعدوي  
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( يف األسبوع الثالث يف  3؛ )غاياتري شاكرافوريت سبيفاك االستعمار
األسبوع الثاين من فرباير، أعادت الباحثة قراءة وإعادة الرتكيز على  

شخصية املرأة يف رواية زينة لنوال  تسبب ظهور تبعية العوامل اليت 
غاياتري شاكرافوريت  االستعمارأساس ما بعد على السعدوي 

سبوع األول،  ( يف األسبوع الرابع يعين يف مارس من األ4؛ )سبيفاك
تبعية الشخصيات املرأة تأثري  قامت الباحثة بإعادة قراءة وركزت على  

يف رواية زينة لنوال السعداوي على على شخصي واألسرة واجملتمع 
غاياتري تشاكرافوريت سبيفاك؛   االستعمارالنظرية دراسات ما بعد 

( يف األسبوع اخلامس، يف مارس من األسبوع الثاين، ركز الباحث  5)
 على مجيع النتائج ومراجعتها وفًقا للنظريات واملصادر املوجودة. 

 التثليث النظري (3
التثليث النظري هو التثليث الذي يقارن النظريات من وجهات نظر 
خمتلفة من أجل احلصول على نتائج حتليل أكثر دقة وعمًقا )ميتشل، 

(. إن خطوات تثليث النظرية اليت قام هبا الباحثون  56 ، ص.1986
 هي كما يلي:

حتدد الباحثة نظرية واحدة من جمموعة متنوعة من النظريات ووجهات  (أ
غاياتري  اختار الباحث نظرية التبعية  ،النظر. يف هذه احلالة

 وهي نظرية اجملموعة املهمشة.  ،شاكرافوريت سبيفاك
شكل والعوامل اليت يحة لوصف اختارت الباحثة النظرية الصح (ب 

على شخصي واألسرة واجملتمع  تبعية الشخصيات املرأة  تسبب وتأثري  
  االستعمار يف رواية زينة لنوال السعداوي على النظرية دراسات ما بعد  

 غاياتري تشاكرافوريت سبيفاك.
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جتمع الباحثة املعطيات من مصادر خمتلفة ووجهات نظر أخرى، مثل 
 ة أو استعراضات للزينة جديدة لنوال السعداوياستعراضات التبعي

 
 مناقشة (ج

كانت املناقشة حماولة من الباحث للتشاور واحلصول على مدخالت من 
إىل جانب عدد من األطراف الذين كانوا شركاء يف املناقشة   ،أطراف خمتلفة

 يف هذه الدراسة: 
 مناقشة مع النظراء (1

جتري املناقشات مع األقران مع نظرائهم الذين لديهم معرفة متقدمة 
تبعية شخصية املرأة يف رواية زينة لنوال السعدوي باملناقشة يف البحث حول  

. اخلطوات اليت غاياتري شاكرافوريت سبيفاكأساس ما بعد االستعمار  على  
 اختذها الباحثون هي كما يلي:

تشرح الباحثة عنوان البحث، األساس، صياغة املشكلة، األساليب،  (أ
 نتائج البيانات، نتائج التحليل واالستنتاج ملناقشة وتبادل األفكار.

 تبعية تشري الباحثة إىل نتائج البيانات اليت مت عرضها يف الفصول  (ب 
 . تبعيةاملوضوعات و 

 تناقش الباحثة النتائج لتضمن احلقيقة والدقة.(ج
 تناقش الباحثة مع الزمالء الدقة واخلطوات يف الدراسة.(د

 مناقشة مع اخلرباء (2
املناقشة مع اخلرباء هي عملية يتم إجراؤها للحصول على معلومات 

  ، ص. 2015أوضح وأكثر تفصياًل حول البحث اجلاري )لوسيانا، 
(. املناقشة مع اخلرباء هي حماولة من الباحثة ملعرفة نقاط القوة والضعف  12

 يف البحث. فاخلطوات هي:
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تقدمت الباحثة عنوان البحث واخللفية وأسئلة البحث واألهداف (أ
واألساليب ونتائج البيانات ونتائج التحليل واالستنتاجات إىل اخلرباء 

 الذين متت زيارهتم يف إطار التشاور. 
 تشري الباحثة نتائج البيانات اليت مت تقدميها يف موضوعات فرعية.تس  (ب 
تستشري الباحثة نتائج البحث تأكيدا يف الرد على صياغة املشكلة  (ج

 بشكل صحيح وبالتفصيل.
تتأكد الباحثة للخرباء من أن البحث قد مت وفق خطوات البحث (د

 اجليدة والصحيحة.
 حتليل البيانات  -5

بيانات والتحقق، مث من خالل عملية تقنيات حتليل بعد املرور بعملية مجع ال 
البيانات. تعترب البحثة أن تقنيات حتليل البيانات هي عملية حامسة. حتليل 
البيانات هو مفهوم التفكري لفهم األمناط املوجودة يف البيانات )فطرة ولطفية، 

(. قررت الباحثة استخدام تقنيات حتليل البيانات اخلاصة 84 .،ص2017
 يال وهوبرمان، وهي ثالث مراحل يف عملية حتليل البيانات، وهي: بأم

 ختفيض البيانات (أ
ختفيض البيانات هي املرحلة اليت يتم فيها تكليف الباحث بتصنيف  
البيانات، وإزالة البيانات غري مطلوبة، وأخريا تنظيم البيانات )مايلز وهوبرمان،  

 مرحلة تقليل البيانات:   (. تتخذ الباحثة اخلطوات التالية يف10، ص.  1994
تبعية  والعوامل املسببة وتأثري  تقوم الباحثة بفرز البيانات اليت مت مجعه  (1

يف رواية زينة لنوال  على الشخص واألسرة واجملتمع الشخصيات املرأة 
 غاياتري تشاكرافوريت سبيفاك.  االستعمارالسعداوي على النظرية ما بعد  

تبعية  شكل والعوامل اليت تسبب وتأثري البيانات اجملموعة حول   (2
يف رواية زينة لنوال  على شخصي واألسرة واجملتمع الشخصيات املرأة 
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غاياتري تشاكرافوريت  االستعمار السعداوي على النظرية دراسات ما بعد 
 سبيفاك. 

تبعية    شكل والعوامل املؤثر وتأثري  مث تقوم الباحثة بتصنيف البيانات حول (3
يف رواية زينة لنوال  على شخصي واألسرة واجملتمع الشخصيات املرأة 

غاياتري تشاكرافوريت  االستعمار السعداوي على النظرية دراسات ما بعد 
 سبيفاك. 

شكل والعوامل تقوم الباحثة باستبعاد البيانات اليت ليست هلا عالقة بال (4
يف  ألسرة واجملتمع  على شخصي واتبعية الشخصيات املرأة  املسبب وتأثري  

غاياتري   االستعماررواية زينة لنوال السعداوي على النظرية ما بعد 
 تشاكرافوريت سبيفاك.

 عرض بيانات (ب 
الطريقة األكثر شيوعا للبيانات احلالية هي من خالل تقدمي النصوص  

(. بناًء على هذا األساس،  11، ص. 1994السردية )مايلز وهوبرمان، 
 التالية يف مرحلة عرض البيانات: يتخذ الباحثون اخلطوات 

تعرض الباحثة البيانات املستندة إىل مجع األشكال والعوامل السببية   (1
وتأثريها على البيئة اجملتمعية واألسرية بسبب تالشي الشخصيات النسائية 
يف رواية زينة من تأليف نوال السعداوي بناًء على منظور دراسات ما بعد  

وريت سبيفاك استناًدا إىل املوضوعات غاياتري تشاكراف االستعمار
 . تبعية. وكذلك املواضيع واملواضيع تبعيةواملواضيع 

تصف الباحثة البيانات املتعلقة باألشكال والعوامل السببية والتأثريات   (2
على البيئة اجملتمعية واألسرية بسبب تالشي الشخصيات النسائية يف رواية  

 االستعمار سات ما بعد زينة نوال السعداوي على أساس منظور درا
 غاياتري تشاكرافوريت سبيفاك استناًدا إىل املوضوعات واملواضيع 
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تفسر الباحثة البيانات املتعلقة باألشكال والعوامل واألسباب واآلثار اليت  (3
حتدث يف البيئة اجملتمعية واألسرية بسبب تالشي الشخصيات النسائية  

ى منظور دراسة ما بعد  يف رواية زينة بقلم نوال السعداوي بناًء عل 
جلاياتري تشاكرافوريت سبيفاك استناًدا إىل املوضوعات  االستعمار
 . تبعية. وكذلك املواضيع واملواضيع تبعيةواملواضيع 

 سحب االستنتاجات (ه
اخلطوة األخرية اليت مت اختاذها يف عملية حتليل البيانات هي استخالص  

تصبح بعد بيانات هنائية، هو مؤقت  النتائج. البيان االستنتاج األويل املقدم ل  
(. بناًء على  11، ص. 1994وال يزال ميكن أن تتغري )مايلز وهوبرمان، 

هذا األساس، يتم اختاذ اخلطوات التالية من قبل الباحثة أثناء عملية  
 استخالص النتائج: 

تقرأ الباحثة وتفهم البيانات اليت مت مجعها يف مرحلة عرض البيانات:   (1
مناط والعالقات وبعض األشياء اليت هلا عالقة باملنظور  املوضوعات واأل

 الثانوي غاياتري تشاكرافوريت سبيفاك. 
تراجع الباحثة البيانات اليت مت احلصول عليها من مرحلة عرض البيانات:   (2

املوضوعات واألمناط والعالقات وبعض األشياء اليت هلا عالقة باملنظور  
 . الثانوي غاياتري تشاكرافوريت سبيفاك

أكدت الباحثة البيانات اليت مت احلصول عليها تتفق مع البعد الفرعي  (3
غاياتري   االستعمارألشكال اإلناث بناًء على منظور دراسة ما بعد 

 تشاكرافوريت سبيفاك.
أجرت الباحثة خطوة حتريض البيانات، من أجل احلصول على النتيجة  (4

  االستعمار حول املناقشة لألشكال األنثوية بناًء على منظور ما بعد 
 غاياتري تشاكرافوريت سبيفاك.
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 الباب الثاني 
 اإلطار النظرية

 التابع  .أ
  بعنوان  مقال كتابة   خالل من غاياتري تشاكرافوريت سبيفاك طوره نظري هو  التابع

Can The Subaltern Speak. اهلند يف األرامل حول سبيفاك تحبث املقال تضمن  .
 : التابع حول الشرح من مزيد يلي فيما

 مفهوم التابع  -1
  معان   عدة  لهالتابع  مصطلح فإن  ،اإلجنليزي أكسفورد قاموس إىل  استناًدا

 الطبقة عمال يعين كما  ،للمرؤوس  مرادف أنه على أيًضا تفسريه وميكن ،خمتلفة
. الفلسفي  املنطق  يف  العاملية  النسب  تدعم  أخرى  خاصة  أمثلة  أو  اجليش  يف  الدنيا

 املزارعني شرح الذي جرامشي أنطونيو قبل من مرة ألول املصطلح استخدام مت
 يف  الفرعي التمرد تاريخ حول تبعية الدراسة جمموعة وأحباث اإليطاليني القرويني
  غاياتري  أخرى مرة طورها مث ،االستعمار بعد ما فرتة خالل آسيا جنوب 

 األول   املالزم  يستخدم  السجن  دفرت  بعنوان  كتابه  يف  غرامشي.  سبيفاك  تشاكرافوريت
 غرامشي، )  املهيمنة   غري  اجملموعات   لتحديد  وفعال  تنسيق  مع  بالتناوب   املدى  على

 (. xiv. ص ، 1999
 اليت الظروف إىل جرامشي إليهم أشار الذين اإليطالية القرية مزارعو أشار

  اهليمنة  هذا يظهر . الثقافية اهليمنة بسبب ومستغل أدىن وضع  يف  فيها  كانوا
 واملوقع  والفرص  والتعليم  العرق  يف  االختالفات   أي  ،االستعمار  ثقافة  وجود  الثقافية
 .اجلغرايف
 على الصعب من السجن دفاتر يف  تبعية املفاهيم ذكر يف االختالفعلى جي

  املرؤوس استخدام عند جرامشي بني املصطلحات  يف  االختالف فهم املرتمجني
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 بسيطة  كرموز  املصطلحات  فهم القراء على الصعب منعلى جي وهذا. واملرؤوس
 الربوليتاريا  مصطلح  النهاية يف. شعبية األكثر الربوليتارية  املاركسية للفئات 

 الرسم  يف  إليهم  املشار  األشخاص  ألن  ،النية  متثيل  يف  األنسب  املصطلح  يعترب
 وعي  لديهم  الناس  هؤالء.  إيطاليا  جنوب   يف  القرى  مزارعو  هم  كتاباهتم  يف  البياين

  بصرف (. 33 ، ص.2000 ، أرنولد) ضعفاء وهم حمدود وسياسي اجتماعي
  هذه   يف  األقل  على  ،جرامشي  قبل  من  املستخدمة  املصطلحات   اختيار  عن  النظر
 . االجتماعية البنية يف الطبقية املساواة عدم وجود  جرامشي أظهر احلالة

  يؤكد   الفرعي  الطرف  مفهوم  أن  التبعية  الدراسات   مؤرخ  يشرح  ، حاسم  بشكل
. آسيا  جنوب  يف" األخرى"  و النخبة  بني االجتماعية الدميوغرافية االختالفات 

 رأيه  النخبة املؤرخون جتاهل حيث ،غوها راناجيت أوضحه ما مع يتماشى وهذا
  يكون  اليت  الظروف إىل وأشار ، الشعبية للسياسة  الثانوية باملرادفات  يتعلق فيما
.  الناس من والقرى املدن يف املستوى ومتوسط العاملني السكان من الناس فيها
 (. 4 ص.  ،1982  كوها،)  قوم  ملصطلح  مرادفة  تبعية  الفئة  أن  يعين  ال  هذا  لكن

 كوها   وفًقا التابع  فإن والشعبية،  الباطن على املتناثرة املضاربة  يف سبيفاك وفًقا
  ميكن   التابع  و  الناس  إن  قال  كوها  أن  من  الرغم  على  االختالف   مساحة   اسم  هو
  سبيفاك،   ل  وفقا.  جوهرية  نقاطًا  ليسا  كالمها  لكن  ،البعض  بعضهم  حمل  حيلوا  أن

  ، 2008 ، مورطون) هوية هلم  مواقع ال الذين  لألشخاص تعريف  هو  التابع
  مدركة   غري  جمموعة  الباطن  يصبح  أن  إىل  يؤدي   اهلوية  يف  النقص  هذا(.  159.ص

 عدم  عن  ناجًتا   تبعية   اجملموعة  صمت  يكن  ل.  التحدث   ميكنها  ال  حبيث  ،لقمعها
 من كل  من لالستماع  أذن وجود عدم بسبب بل ،السرد عن التعبري على قدرهتا

 . يةاالستعمار و  األصلية اجملتمعات 
 Scattered Speculation on the Subaltern and the يف لـسبيفاك وفًقا

Popular،  أن  من الرغم على االختالف  مساحة  اسم  هو لـكوها وفًقا  التابع فإن  
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  ليسا   كالمها  لكن  البعض،  بعضهم  حمل  حيلوا  أن  ميكن  والتابع  الناس  إن  قال  كوها
 هلم مواقع ال الذين لألشخاص تعريف هو التابع لسبيفاك، وفقا. جوهرية نقاطًا
  يصبح   أن  إىل  يؤدي  اهلوية  يف  النقص  هذا(.  159.ص  ،2008  ،مورطون)  هوية

 صمت يكن ل. التحدث  ميكنها ال حبيث لقمعها، مدركة غري جمموعة الباطن
 وجود  عدم  بسبب  بل  السرد،  عن  التعبري  على  قدرهتا  عدم  عن  ناجًتا  تبعية  اجملموعة

 . يةاالستعمار و  األصلية اجملتمعات  من كل  من لالستماع  أذن
  أن  سبيفاك ذكرت  ،1989 الكذب  مكشاف جملة يف نشرت  مقابلة يف

  للربوليتاريا   بالنسبة.  الربوليتاريا   مصطلح  من  مرونة  أكثر  كان  تبعية  الثقافة  مصطلح
 يف ،عشر التاسع القرن يف أوروبا يف الذكورية العاملة الطبقة موضوع تقليديًا يعين
  ، 2008 ،مورطون) النساء عليها هتيمن سبيفاكس لغالبية  تبعية املرأة أن حني
 (. 162.ص

  فيما  تشابه أوجه هلما وسبيفاك سعيد إدوارد حبث أن األوسع الفهم يوضح
  ، سعيد)  املستعمرة  األمة  جتاه  لغتها  خالل  من  اإلجنليزية  الثقافة  تفوق  بتعريف  يتعلق

 املستويات   على  والسيطرة  االستعمار  أن   الوضع  هذا  يوضح(.  12  .ص   ، 1977
  اللغة ذلك  يف مبا ،أداة أي باستخدام مكان أي يف حتدث  أن ميكن تبعية

 .اليومي التواصل يف املستخدمة
 الطالب تشكيل وميكن ،أكادميية بيئة  يف أيًضا اهليمنة هذه حتدث  أن ميكن

 توفرها اليت تلك  خبالف أخرى خيارات  عن البحث حياول ال حبيث وفكره
  وبرلو،  سبيفاك) وبنغالديش اهلند يف املدارس يف هذا حدث . املهيمنة  األطراف
 (. 152 ص.  ، 2004

  أن  ميكننا ،السياسي بالنقاش يتعلق فيما املاركسي للفكر سبيفاك نقد بوضع
  بني  العالقة جمرد من املاركسي الفكر طور  و راجع سبيفاك فكر أن  نستنتج 

 مثل النضال من األخرى سبيفاك  ألشكال بالنسبة. الشيوعية مقابل الرأمسالية
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 لسلسلة  مقاومة  أيًضا  هو  املظلومني  حقوق  وإطالق  ،الفالحني  وحترير  ،املرأة  حترير
 (. 351 ص.   ،2001 يونج، )  الرأمسالية أطفال ،املهيمنة  القوة

 التابع  فهوم األساسيم -2
 على تلك  عام بشكل أو مرهقة مواضيع  هو ف ، التابع سبيفاك إىل  بالنسبة

  1980  عام  يف  بدأوا  الذين  املثقفني  من  جمموعة  على  بيانه   يعتمد.  األدىن  املستوى
  هتدف (.  1 ص.  ، 2014  ،دي انغ)  تبعية   الدراسات   جمموعة  باسم   اآلن  ويعرفون
 جمال  يفالتابع  مواضيع حول  واملفيدة املنهجية املناقشات  تعزيز إىل اجملموعة
 حماولة   أنه  على  مشروعهم  يصفون  فإهنم   ،ذلك   على  عالوة.  آسيا  جنوب   دراسات 
  والطبقة   الطبقة   شكل  يف   آسيا  جنوب   جمتمعات   يف  للتبعية  العامة   السمات   لدراسة
 (. Vii ص.   ،1988 ،كوها) وغريها واملهنة واجلنس والعمر

 للتحدث   فرص  عن  تبحث  كمجموعات   تبعية  الدراسات   حتددهم  ،آخر  مبعىن
 عن  نيابة يتصرفون هذا وبفعلهم النخبة تأريخ عن كتاب   صفحات  يف للجمهور

 (. 2 ص  2014 ،غاندي) املظلومني من إسكاهتا يتم اليت األصوات  صوت  أو
  موقف   يف  يشكك   مث "  يتحدث   أن   للمرء  ميكن"  بعنوان  سبيفاك الشهرية   دراسة

  قادرًا  يكون  أن للباحث ميكن كيف  ، لـسبيفاك بالنسبة. تبعية الدراسات  جمموعة
  بأي   ،اجملتمع  حالة  يف  حقق  قد  الباحث  أن  من  الرغم  على  العام  الوعي  ملس  على
 (. 235.ص  ، 1988  ،سبيفاك) الباطن؟ يتكلمها أن ميكن لغة

،  2014  غاندي،)  التحدث   ميكن  الالتابع    أن  حبزم،  اختتم  سبيفاك  النهاية  يف
  ، شخص أي  ميثله ال الباطن أن سبيفاك أوضح ،ذلك   على عالوة(. 116  ص.
  متثياًل   نفسها  على  تطلق  اليت  اجملموعات   أو   األساسية   اجملموعات   خالل   من  سواء

 .الباطن لصوت 
 بعد ما بني داخلية وخالفات  مضاًدا نزاًعا الثانوي  التمثيل يسبب ل

 النسوي اخلطاب  عنه عرب الذي الومهي االمتياز يف اخلطأ. والنسوية االستعمار
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سبيفاك   يضيف . الصينية املرأة  حول بعنوان كريستيفا  عمل مثل أمثلة. املهيمن
  الذي   املكان   استبدال  أجل  من  خوضه   يتم   الذي   الصورة  نظام  فيه  حيل  آخر  سياقًا
 .اجلنسني بني  فرعية الصورة  فيه تكون

  األساسية املصطلحات  أيًضاسبيفاك  شرح  ،املهيمنة القوة شرح إىل باإلضافة
  خالل  من الثانوي  الصوت  إحياء  على األصولية  تعمل. االسرتاتيجية واألساسية 

 اجتماعية جمموعات  يشكلون الذين األشخاص هلويات  منطية متثيالت  إنشاء
  تتعامل   ، الواقع  يف.  تبعية  اجملموعة  تتوقعه  ما   حلم  الواقع  يف  هي   األصولية   إن .  معينة

 .وتستخدمها  تبعية  العناصر مع األصولية
  ال " الباطن" مصطلح أن  نفهم  أن ميكننا  األساسي املفهوم هذا يفسبيفاك 

  أي  إىل يشري لكنه . وثقافياً  اجتماعياً  املهمشني أو املهمشني إىل فقط يشري
. عنه يتحدث  أن يريد عما التعبري أو للوجود واملساحة الفرصة ميلك  ال شخص

. السلطة خطاب  هبيمنة دائًما متثيلها يتم جمموعة هي تبعية الثقافة أن يعين وهذا
 ختريب  سري  بشكل يتم  أن  هو  تبعية اجلماعات  من اهلدف  فإن  ، وبالتايل

 (. 210  ص ، 1996 ،وكوريت تشامرب) املهيمنة االجتماعية اجملموعات 
  أن  نستنتج أن ميكننا لذلك  ،األدىن باجملموعات  وثيًقا ارتباطًاالتابع  يرتبط

 حيث   ،األبوية  للثقافة  انعكاس  هو  ،واليب  حبسب  ،التفوق.  متفوقة  جمموعات   هناك
 تنقسم. النساء ويضطهد املسيطرين الرجال يضع نظام هي األبوية الثقافة

 من   يأيت  اخلاص   األبوي  النظام.  والعام  اخلاص  القطاعني  مها  ،جمالني  إىل  البطريركية 
 ، االجتماعية البيئة يف شيء كل  من العام األبوي النظام يأيت بينما العائلي اجملال
 (. 213 ص.  ، 1989  ، وليب) االجتماعية والثقافة احلكومية السياسات  مثل

على جي الذي التالعب من نوع  هناك  أي ،اهليمنة هيمنة  يف هم الرتباء  إن
 هو   التالعبات   هذه  أحد(.  1992  ،كوك  دي)  هلم  حدث   ملا  مدركني  غري  الرتباء

 لالختالفات  فهم  سوء وهو ،اجلنسني بني الظلم بسبب ،أبوية  ثقافة شكل يف
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  يتجلى . االجتماعية الثقافة من يتشكل الفهم وهذا ، والنساء الرجال يف الكامنة
 العمل   وأعباء  والتوسيم  والتبعية  التهميش  هي  أشكال  عدة يف  اجلنسني  بني  الظلم

 (. 15  ، ص.2013  ،فقيه) وغريه اجلنسي والعنف املتعددة
  املرأة  متثيل شكل  يف البيانات  تقدمي سيتم ،التقييم عملية تسهيل أجل من
 أشكال  عدة  إىل  مقسمة  ،واخلاص  العام  اجملالني  يف  وهي.  أشكال  عدة  يف  الباطن

 اجلنسي والعنف  ،مزدوجة  محولة و  ، النمطية الصورة و  ، إلخضاءوا ، التهميش مثل
 .العنف أشكال من وغريه

 بع اخاصية الت -3
 الوصول ميكنه ال جمموع وهالتابع  فإن ،وصفه مت الذي التفسري إىل استناًدا

  الباطن   أن  ،االستنتاجات   استخالص   ميكن  حبيث.  مكتئبة  جمموعة  إهنا  ،النخبة  إىل
 :وهي اخلصائص من العديد له
 السفلية اجملموعة إىل يشري(أ

  هي  اجملموعة هذه. للتحدث  فرصة لديها  ليس مضطهد جمموع  هو التابع
 وغري الضعفاء خصائص حتددها واليت ،مرتبة أدىن هي اليت الدنيا الطبقة فئة

  يوضح (.  82  ، ص.2015  ،ثريا)  العقالنية  وغري  الفقرية  واألحياء  املتحضرين
  عليها  هتيمن اليت  الدنيا اجملموعة  إىل يشري الباطن أن أعاله الطويل التفسري
  األصلية اجملتمعات  توفرها اليت املساحة نقص هو املرأة  نقص سبب. النساء

 الدونية  يشري ،ذلك  إىل باإلضافة(. vii ص. ،2014 ،غاندي) واملستعمرة
  اجلماعات  هيمنة هدف هم الذين األشخاص جمموعة إىل أيًضا الباطن يف

 احلاكمة
 عليها  يسيطر جمموعة هو  الباطن أن  دائًما متثيله يتم الذي  صوته يثبت
 املهاجرين  مثل  املهمشة  الفئات   إىل  املصطلح  هذا  يشري.  كبري  بشكل  ويهيمن
  سبيفاك،  الرأي على وبناء . الدنيا الطبقة وعمال والعمال الشرقيات  والنساء
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  أصواهتم  عن التعبري يستطيعون ال  اليت اجملموعة أي إىل يشري املصطلح وهذا
 السلطة عليها  يهيمن بسبب ضعيفة  دائما  هي اجملموعة وهذه  حبرية،

  نظرية  أساس على سبيفاك قبل من التفكري هذا تطوير مت وقد. السياسية
(.  30-19. ص  ، 1994 سبيفاك، ) غرامشي أنطونيو وضعتها  اليت اهليمنة 

  مرادف  وهو ،املرؤوس فئة يف كمجموعة  الباطن شرح فقد ،غرامشي أما
 (. 97-96 ، ص. 2007 ،مورطون) الربوليتاري ملصطلح

 يف اتصال وجود عدم وهي كبرية  مشكلة من التابع يف النقص ويتسبب
  ، 2003 سبيفاك،) الصمت منعلى جي التابع جتانس حبيث الثقافية،  حالة
 يف التجانس عدم بسبب الثقافة داخل االتصال نقص يؤدي(. 16. ص

 .أدىن جمموعات  وتصبح فرعية جمموعات  هتميش  زيادة إىل فرعية جمموعات 
  سوف  وضعهم  مث  مسع، نفسهاعلى جت أن ميكن التابع  عندما  آخر شيء

 (. 6-5.  ص  ،1996 سبيفاك،) التابع من  يعد ل جزء  أي حقا تتغري
 ممثلة غري(ب 

  األساسية املصطلحات  هناك  التبعية، النقاط مشكلة مناقشة عند
  اليت  اجملموعات  إىل اإلسرتاتيجية  األصولية تشري. األساسية  واالسرتاتيجية

  أن  يبدو. وفهمهم ومساعهم ،املتابعني مالحظة يتم حبيث التواصل تسهل
  النهاية   يف  ولكن.  ثانوية  مصاحل  أجل  من  القتال  من  ميكنها   وضع   يف  اجملموعة

  وهذا  ،املعريف بالعنف  املمارسة  هذه  تسمى. الباطن تستخدم أداة أصبحت
  مقاله يف(. 109 ص. ، 2008 سهارب،) كضحايا  للنساء مطابق العنف
 جمموعة  هم  املتابعني  أن  إىل  خلص"  يتكلم  أن  للمرء  ميكن  هل"  بعنوان  كتب

 .ممثلة غري
 القمع وجود(ج
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 الدونية  أن  إىل  ،أدىن  جمموعة  هو  الباطن  أن  على  تنص  اليت  املعلومات   تشري
  من  يدرك  ل القمع أن  فقط  إنه. ونفسي جسدي  شكل يف  قمع على حتتوي

 . تبعية اجملموعة قبل
 ستعمل  ،عصري  عصر  إىل  احلياة  تطورت   حيث  ،البيان  هذا  ماركس  أوضح

  النساء  وأصبحت ،احملدودة قدراهتن بسبب كعامالت   متزايد بشكل النساء
  . ص ،1999 ،سبيفاك) التنفيذ حيث من فقط اإلنتاج عملية مناصري

  ، النساء   ضد   القمع  حجم  من  يزيد   العمل  مناصب  يف  النساء   وضع  إن (.  67
  رأس   أصحاب   ينظمها  أن  ميكن  وروبوتات   أشياء   إىل  النساء   حتويل  يتم   حيث
  قبل  من االغتصاب  أي ،املزدوج لالغتصاب  ضحايا  النساء  وتصبح ،املال

 .االستعمارو  الرأمسالية
 الفقراء  يقمع  بل  ،تبعية  املناصب  كأغلبية  فقط  النساء  تقمع  ال  الرأمسالية  إن
  العاملية  الرأمسالية حتتكر سوف. بتلر وجوديث سبيفاك  أوضح  كما  أيًضا

. يةاالستعمار  الدول عليها تسيطر أن ميكن اليت الصغرية الدول اقتصادات 
  النخبة  متزايد حنو على فقط استفادت  اليت احلرة السوق إىل أدى هذا

 (. 80-78. ص  ،2007  وسبيفاك، بتلر) الفقراء يزداد واالكتئاب 
 يف  اهلند  مشاركة تفسري مت  ،اهلند  يف حدث  الذي نفسه هو الشرط هذا
  شبه   الفتح   من  انتقال  أهنا   على  عام  بشكل  يةاالستعمار   الشركات   إنتاج  عملية

.  استعماره  مت   الذي  للتسييس  تدشني  مبثابة   هذا  يعترب.  الرأمسالية  إىل  اإلقطاعي
  اسم  عليها ويطلق األصلية خنبة  هو  بلد يف  االستعمار موضوع أن ذلك 

 (. 103  .ص  ،2002 وجوها،  سبيفاك) الوطنية الربجوازية
  دونية  أن" A Critique of Poscolonial Reason "  كتابه  يف سبيفاك  ويوضح 

 . الوطنية الربجوازية عليها هتيمن اليت الريف يف الدنيا إىل املتوسطة الطبقات 
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 االستعمارما بعد  .ب
  النهج  عن الفلسفية النظرة على القائمة  االستعمار بعد ما  مرحلة تبتعد

.  بدقة الشرقي السياق مع تتماشى ال اليت النصوص فحص حياول الذي ،املاركسي
 النظر  مت إذا. ياالستعمار  الفكر مع اخلالف  حول النقدي التفكري ،أوضح بشكل

 العال دولة يف االستعمار بعد ما أول ظهر فقد ،الدراسة جمال تطور على بناءً  إليه
 نظرية   هي  االستعمار  بعد  ما  ،قاطع  بشكل.  السابقة  يةاالستعمار   الدولة  وهي  ،الثالث
  واالقتصاد  التاريخ مثل الثقافية الظواهر أشكال خمتلف لتحليل استخدامها ميكن

 (. 202 . ص ، 2016 ، سهاندي) ذلك  إىل وما والسياسة واألدب 
  االستعمارمفهوم ما بعد  -1

. النص لتحليل جديد منوذج إىل األدب  يف االستعمار بعد ما نظرية تشري
 الرغم على مستمرا زال ما االستعمار  لألسف  فعليا، انتهت قد االستعمار يعترب
  شكل   االستعمار  اختذ(.  92-91.  ص  ،2004  البازعي،)  جسديا  ليس  أنه  من

 . الثقافية أو السياسية أو االقتصادية السيطرة مثل ،بالسيطرة املرتبط  االستعمار
  والكلمة  بعد أو  بعد تعين اليت post كلمة  من postcolonial تشكيل يتم

 يُفسر ال عندما لذلك . املستوطنة أو  الزراعية األرض تعين اليت يةاالستعمار 
  ينشأ  ،االحتالل أو اهليمنة  ية االستعمار  الناحية  من االستعمار  بعد االستعمار

  السكان  بني العالقات  أو العالقات  من متوازنة غري عملية بعد االستعمار معىن
  ، راتنا ) احلاكم دور يتولون الذين واملهاجرين األصليني السكان أو األصليني
 :اخلرباء بعض حسب االستعمار  بعد ملا التايل الفهم(. 205 . ص ، 2008

 فرانتز فانون (أ
 طور   الذي  النفسي  الطبيب  ،فانون  فرانز  أوالً   االستعمار  بعد  ما  نظرية  صاغ

 السكان على ياالستعمار  النفس وعلم االجتماع علم لتأثري دقيًقا حتلياًل 
 قد  االستشراقية  اخلطابات   أن  مفاده  استنتاج  إىل  فانون  فرانز  توصل.  األصليني
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  كانت   اليت  واالجتماعية  النفسية  الناحيتني  من  التهميش  ثقافةعلى  بالف  ولدت 
  ما  نظرية فانون فرانز يعّرف(. 202 ص. ،2016 ،دي نسها) للغاية قوية
 عدم  أشكال خمتلف حتليل أو  ملراجعة تستخدم نظرية  بأهنا  االستعمار بعد

 من  وغريها واألدبية واالقتصادية السياسية اجملاالت  يف الثقافية املساواة
 .السابقة املستعمرات  يف حتدث  اليت اجملاالت 

  استعمارهم مت  الذين أولئك  فقط املستعمرون يكن  ل ، لفانون بالنسبة
  أرواحهم  يف خلقوا الذين أولئك  أيًضا ولكن. االستيالء طريق عن جسديًا
  التفوق  بثقافة واستبدلوا احمللية الثقافات  دفن من بالدونية شعورًا وعقوهلم

 (. 48 ص.  ،2005  ،لومبا) ياالستعمار 
 بيل أشكروفت(ب 

  شهدت   أن  بعد  أي  ،االستعمار  بعد  ما  نظرية  ظهور  أشكروفت  بيل  شرح
 األدبية   األعمال  مجيع  النظرية  هذه  جتسد.  االستقالل  املستعمرة  البلدان  معظم

 ص.  ، 2013  ،أستني)  احلاضر   الوقت  حىت  ية االستعمار   احلقبة   منذ  املكتوبة 
 الدينية  اخلطابات  وتغطي ،للغاية واسعة دراستها متت اليت املوضوعات (. 8

  القمع  من خمتلفة وأشكال والفنية  واجلنسانية  واالقتصادية والتعليمية والتارخيية
 هو واإلكراه والعبودية القمع(. 15 ، ص.2014  ،ياسا) واإلكراه والعبودية

 استعمار منذ منا قد التهميش أن يعتقد الذي ،التهميش أشكال من شكل
 .املنطقة

  وهي. أنواع عدة يف االستعمار  بعد ما مفاهيم اشكروفت بيل  يصنف
 يةاالستعمار   الفرتة  بعد  العاملية   الظروف  ؛  يةاالستعمار   الفرتة  بعد  اجملتمع  حالة

  ، ص. 2001 ،اشكروفت) االستعمار حالة لوصف خطاب  كوصف   ؛
  لتقويض  خطاب  هي ياالستعمار  بعد ما األدب  يف املوجودة القوة (.32
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  االستعمار  عملية خالل من ياالستعمار  اجملتمع على الغربية اهليمنة
 (. 15 . ص ، 2005 وتفني كريفيت،  أشكروفت،)

 أدوارد سعيد(ج
  االستعمار  بعد  ما  دراسات   استخدام  ميكن  أنه  فهمه  يف  سعيد  إدوارد  شرح
 ذلك   يتم.  مستمرة  تزال  ال  اليت  اجلديد  لالستعمار  اجلديدة  املمارسات   لتحدي

 تشمل. اآلخرين السكان على متفوقون أهنم يشعرون بلد مواطين قبل من
  ، واجلهد  ، املتكافئة  غري  القوة   وعالقات   ،العنصرية  اجلديدة  االستعمار   ممارسات 
  ، احلرب  أو اجلسدي العنف  باستخدام تتم  ال األشكال هذه كل.  والسيطرة

 عن  يتحدث . ما شخص نفسية  هتاجم  اليت املهيمنة الروايات  مع ولكن
  والطبقة،  واأليديولوجيا، العرق، يف االختالفات  مناقشة من خمتلفة أشكال

 (. 14 ، ص. 2007 ،فروق) ذلك  إىل وما
 غاندي  ليال(د

 فقدان إىل  النظرية كمقاومة  غاندي  ليال  االستعمار بعد  ما يفهم  أن ميكن
  بعد  غاندي ليال بالنسبة ،وهكذا. االحتالل عن الناجم اخللط الذاكرة

  ، غاندي) الثالث العال جتاه الغربية اهليمنة لتقويض حماولة كانت  االستعمار
  هي  االستعمار بعد ما  نظرية أن التفسري هذا يوضح (. 50ص  ، 2014
  وإعادة  واسرتجاعها يةاالستعمار  الفرتة  ملراجعة مفيد فكري أو تأدييب مشروع

 .فيها التحقيق
 غاياتري شاكرافوريت سبيفاك(ه

 شكل يف ختصصات  هي االستعمار بعد ما دراسات  أن سبيفاك يشرح
 ملراجعة   الغريب  الفلسفي  التقليد  مع  تتناسب  ومتماسكة  عقالنية  فكرية  أنظمة
  كبرية   مسامهة له سبيفاك(. 229 .ص ،2008 ،مورطون) العقالين الفكر

  بعد  ما مناقشات  دراسة يف استمراره ،االستعمار بعد ما دراسات  تطوير يف
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  الباحثني  قبل من واسع نطاق على تستخدم اليت األفكار  أجنبت االستعمار
 . التابع  وهي اآلن، حىت

  استنتاج   استخالص   ميكننا  تقدميها،   مت   االستعمار  بعد   ما   حول  خمتلفة  تفامهات 
 اجملتمع يف موجوًدا كان  ما كل  يناقش خطاب  هو االستعمار بعد ما أن مفاده

  الثقافة  مثل  كثرية  أشياء  على املناقشة موضوع  ويشتمل املستعمر، وجود منذ
 أنه  على االستعمار بعد  ما فهم أيًضا  ميكن. وغريها واللغة والنص  والسياسة

 وفوحلار،  داي) أديب نص يف االستعمار بعد ما عناصر يفحص خطاب 
 (. 3  ص.، 2009

 من  شكاًل  فقط يرتك ال االستعمار  أن  االستعمار بعد ما  دراسات  تعتقد
 متكرر  بشكل  التجدد  يف  ستستمر  نفسية  أيًضا  ولكن  ، املادي  االستعمار  أشكال

 ويفرتض  ،االستعمارو  االستعمارو  االستعمارو  االستعمار إىل يؤدي  مما
  لدراسة  كاسرتاتيجيات   تستخدم نظريات  هي االستعمار بعد ما دراسات 

  الدين   مثل  كثرية   أشياء  الثقافات   هذه   وتشمل  الغربية،  الدول  مستعمرات   يف  ثقافة
  فإن  وبالتايل، (. 58ص. ، 2015 ، أرتاوان) والتاريخ  والسياسة واألدب  واللغة
  املقاومة  هذه ظهرت  غربية، ثقافية مقاومة حركة هي االستعمار بعد ما نظرية
  ، 2013 ،شهاب ) الغربية واهليمنة التغريب حملاربة  احلداثة بعد ما حقبة خالل

 وكالمها  اإلمربيالية، عن فصلها ميكن ال االستعمار دراسات  موضوع  (. 34 ص
 . وسياسيا جغرافيا  الطاقة توسيع يف الرغبة أهنا على تفسر أن ميكن

 تشكيل عملية يعين اإلمربيالية عن فصله ميكن ال الذي االستعمار
  تفسريه  ميكن وكالمها ،األصلية األراضي عن جًدا بعيدة منطقة يف املستوطنات 

  جملتمعات   السياسية   السيادة  على  السيطرة  إىل  هتدف   سياسية  عملية  أنه  على  أيًضا
 السياسي  اجملال يف للتبعية خمتلفة مصائد خالل من بالقوة ذلك  ويتم ،معينة

 .واالقتصاد والثقافة
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 االستعمارما بعد مفهوم األساسي  -2
  أن   ميكن  وكالمها   اإلمربيالية،   عن  فصلها  ميكن   ال  االستعمار   دراسات   موضوع

  ال  الذي االستعمار  .وسياسيا جغرافيا الطاقة توسيع يف الرغبة أهنا على تفسر
  جًدا   بعيدة   منطقة  يف  املستوطنات   تشكيل  عملية  يعين  اإلمربيالية  عن  فصله  ميكن

  هتدف   سياسية  عملية  أنه   على  أيًضا   تفسريه  ميكن  وكالمها  ،األصلية  األراضي  عن
  خالل   من  بالقوة  ذلك   ويتم  ،معينة  جملتمعات   السياسية  السيادة  على  السيطرة  إىل

 .واالقتصاد والثقافة السياسي اجملال يف للتبعية خمتلفة مصائد
  بل  ،ما بلد لتحرير املبذولة اجلهود على االستعمار بعد ما نقاش يقتصر ال
  ، ص. 2005  ،لومبا)  االستعمار  وموروثات   للهيمنة  املقاومة  أشكال  أيًضا  يناقش

 املقاومة   أشكال  من  شكل  هو  ألفا  دي   خورخي  رأي  يف  االستعمار   بعد  ما(.  15
  حبث  جمرد ليس االستعمار بعد  ما. واإلمربيالية االستعمار وممارسات  خلطابات 

 بعد  ما مرحلة فإن ،السبب هلذا. احلايل االستعمار على دولة استقالل عن
  ، فروق) فقط واحد وثابت واحد مبعىن فهمه ميكن ال مفهوم هي االستعمار

 (. 5ص.  ، 2007
  املعرفة   إنتاج  لعملية  نقد  هو   ياالستعمار   اخلطاب   حتليل  أن  أيًضا   ويليامز  يفهم

 كمقاومة،  دورًا الثقافة تلعب(. 8 ص. ،1993 ،ويليام وكرمشان) اآلخر عن
 مسيطر جمتمع  واقع إيديولوجية على حيتوي مظاهر من مظهر  هي الثقافة ألن
 االجتماعية  املشاكل مع التعامل يف ديناميكي توليف لديها الثقافة. وقمعه عليه

 تشكيل  مت. معينة جمموعة قبل من عفوي بشكل تتكون الثقافة ألن ،القائمة
  أجل  من ية االستعمار  الثقافة على والسيطرة الضغط مقاومة عملية خالل  الثقافة
 .البقاء

  أن  حني يف ، لألمة التارخيية االستمرارية  وضمان  تشكيل على القدرة للثقافة
 حىت . وتقدمها األمة تطور آفاق بضمان أيًضا مكلفة الوقت نفس يف الثقافة
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 الشعوب  ثقافات  على اإلمربياليون يسيطر ،االستعمار عملية ملواصلة أنه نفهم
  ما  غالًبا. يةاالستعمار  العملية استمرار أجل من استعمارية بثقافات  األصلية
 لشخص الثقايف التعبري  زيادة أن  االستقالل أجل من النضال دراسة  تكشف

 ونفي  اإلمربيالية اهليمنة مقاومة أجل من ،االستقالل تقدم تقدم يظهر أصلي
  عندما  ،الربيطانية املستعمرات  يف حدث  ما مثل هذا كان.  يةاالستعمار  اهليمنة

  السكان على ج مما اإلجنليزية اللغة استخدام على مستعمراهتم الربيطانيون أجرب
 ، أشكروفت) املستخدمة املفردات  يتقنوا ل ألهنم بالغربة يشعرون األصليني

 (. Xxxvi . ص ،2005 ،طيفنيو  ،كرفيت
 جتاه والثقافة واألدب  اللغة على تنطوي اليت القوة عالقات  تعقيد أدى

 الشعوب  جهود إضعاف إىل الربيطانيني قبل من اهلند مثل املستعمرة اجملتمعات 
 (. 31-26 ص.  ،1978  ،طيفني)  االستعمار  قيود  من  نفسها  لتحرير  املستعمرة

  الثقافة   استعادة   أي   ،ياالستعمار   بعد  ما  التفكري  يف  مهمة   نقطة  هذه  أصبحت
  لسوء (. 23 ص.  ،2014 ، غاندي) وحقيقية كاملة  أمة ثقافة إىل املضطهدة

  لديهم  األصليني  السكان ألن  ، األصلية الثقافة  استعادة السهل من ليس  ،احلظ
  صنع  يتم  ، نفهمها كما.  احلقيقية األصلية الثقافات  مجيع  إىل حمدود وصول

  لدراسة  مرجع مبثابة وتكون اإلمرباطوري الشعب قبل من الثقافية احملفوظات 
 .األصلية الشعوب  ثقافات 
  قيم  له  ومتثيل تواصل أيضا هي املمارسة  إىل باإلضافة الثقافة  إن سعيد قال
 للتجربة  األحادية النظرة مع يتماشى ال االستعمار بعد ما فإن  ،وبالتايل. اجلمال

  املزج  خالل من الثقافات  ومتعددة  تعددية الثقافة أن  يعتقد بل ،اإلنسانية
 بني  ومساحات   متساوية  حبقوق  إميان  أهنا  على  الثقافية  بالتعددية  يُعرتف.  واهلجينة

  بالتنوع  لالعرتاف حركة هو الثقافية بالتعددية املقصود أن حني يف. اجملموعات 
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 ،فيلياج) األقلية على مسيطرة ثقافة فيه هتيمن بلد يف هذا وينطبق. وقبوله
 (. 16 ص.  ، 1998
.  لالستعمار األوروبية األشياء على االستعمار بعد الباحثني  من العديد  يركز

 على أيًضا ولكن ،لالستعمار األدبية األشكال على فقط الرتكيز ينصب ال
 على  تؤثر  اليت االستعمار أشكال يف هذا يتشكل. اجلديد االستعمار أشكال
  ينتج . واجملتمع واملثقف والتحدث والتصرف والعمل التفكري بأنشطة الوعي

 إىل مشرياً  ،األول العاملي املصطلح مثل مصطلحات  عدة اجلديد االستعمار
 تعترب اليت البلدان إىل يشري الثالث العاملي واملصطلح متطورة تعترب اليت البلدان

 الواليات  ثقافة غزو مثل عديدة عواقب إىل املصطلحات  هذه ظهور أدى. نامية
 اجلماعات هتميش وكذلك  العال أحناء مجيع يف متقدمة اعتربت  اليت املتحدة
 .البيض بني السوداء

  ظهور  كيفية  فهم إىل أيًضا حنتاج ،ذكرها مت  اليت املختلفة املعاين من انطالقا
  يف  مرة ألول االستعمار بعد ما  دراسات  تطوير  مت. مرة ألول االستعمار  بعد ما

  احلداثة   بعد  ملا  نيتشه  فكر  تطور  إىل  جزئًيا  الدراسة  هذه  ظهور  يرجع.  الثمانينيات 
  وما   احلداثة  بعد  ما  تشرتك.  وغريهم  ودريدا   وفوكو  هايدجر  مثل  اآلخرين  واملفكرين

  البيئة  لتغيري الوعي زيادة وهي ،املشرتكة اخلصائص من العديد يف االستعمار بعد
 ال  ،العلمية املمارسة أشكال مجيع يف أنه أخيار وأوضح. إنسانية أكثر لتصبح

 (. 199 ص.   ، 2006  ،لوبس )  اإليديولوجية  املصاحل  تأثري  عن  العالِ   فصل  ميكن
 للقرن  والثقافية  االجتماعية احلياة  يف أنه  مشاهبًا رأيًا  كاستل  مانويل نقل
 وهذا.  شيئني  بني  دائما  احلال  هو  كما  البشر.  جًدا  كبري  تغيري  هناك  كان  العشرين

  وجود  إىل تشري تعبريات  تستخدم ما  غالًبا  االستعمار بعد ما دراسات على جي
. معاكسة عالقات  هلما فئتني إىل العال الثنائية املعارضة تقسم. ثنائيني تعارضني

 من  أعلى موقع يف  الغربية اجملموعة  الفكر لنموذج  الثنائية  املعارضة  نظام يضع



42 
 

 

 

 املستعمرة   واجلماعات   الغزاة  بني  العالقة  أن ليلي غاندي    كشفت.  الشرقية  اجملموعة
 النمط هذا خيلق. أدىن-أعلى عالقات  هلما  كان   وكالمها ، هيمنة عالقة كانت
 خاضعة  املستعمرة اجلماعات  وتكون  يةاالستعمار  اجلماعات  فيه  هتيمن وضعا

 (.  Viص. ، 2014  ،غاندي)
  ال  تبعية  استعباد عملية هيميمي  أللربت  واملستعمر املستعمر بني العالقة

 ص. ،1968 ،ميمي) منهم كل  شخصية ختلق فالعبودية ،عليها القضاء ميكن
 الغزاة  بني  احلايل  الدوران  فهم  إلعادة  الواقع  يف  هذاميمي    من  الغرض  يشرح(.  45

  بينما  الغزاة يكره أن للمستعمر ميكن كيف  أيًضاميمي  أوضح مث. واملستعمرين
 (. 47 ص.  ،1968 ،ميمي) بشغف بالغزاة املستعمرة اجملموعة تشيد

  االستعمار و   الثقافة  ذكريات   بني  مهم   رابط  هي  الذاكرة  أنهومي ك بابا    أوضح
  صدمات  تنتج أن ميكن ألهنا خطرة تكون أن إىل األحيان بعض يف متيل واليت
 دراسات  على التفكري  هذا  يعتمد(.  63 ص.  ،1994  ،بابا)  احلاضر  على  تؤثر

 . احلاضر الوقت يف حيدث  للواقع صلب أساس الذاكرة أن ُتظهر متنوعة
  ليس  حقيقي هو  ما بأن حجته قدم الذي الكان خلفية هباهبا الوحي  أصبح

  مكان   يف  أنا   لذلك   ،يوجد  ال  حيث  أنه  أعتقد"  ولكن  ، "موجود  أنا  لذلك   ،أعتقد"
 (. 166. ص ، 1977  ،انكال ) فيه أفكر ال

  جوانب   مجيع   يستعمر  أنه  االستعمار   بعد  ملا  األساسي  املفهوم  استنتاج  ميكن  مث
 ، الغرب  املفهوم يعمم. اجلسم الستعمار كمكمل  العقلية ذلك  يف مبا  ،احلياة

 أشكال  مجيع  يف الغرب  وخارج داخل مكان كل  يف موجود الغرب  أن معتقًدا
  (.عشر احلادي  .ص  ،1983 ،ناندي )  الفكر وأمناط البناء

 االستعماروظائف ما بعد  -3
  ، مهمتان  رئيسيتان كلمتان  هلما االستعمارو  األدب  أن إىل آشكروفت يشري

 اليت العالقات  من منط هي والتبعية اهليمنة. الكريويل واهلجن والتبعية اهليمنة  مها
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  ولكن . الدولة وبيئة العرقية البيئة يف فقط ليس ،مكان أي يف حتدث  أن ميكن
  خطاب  يف  سبيفاك تشاكرافوريت غاياتري  يشرح. اجلنسني بني العالقات  يف أيضا

  وتطلعاهتا،   آرائها   عن  التعبري  ميكنها   ال  جمموعة  اسم   هو  الباطن   يعنيه   ما  أن   الباطن
 .اجملموعة على النساء هتيمن حيث

  شكلني  هناك أن The Empire Writes Back كتابه  يف آشكروفت بيل يظهر
.  السوداء والكتابة  الوطين النموذج ومها  ية االستعمار  األدبية  النماذج من خمتلفني

 أن  حني  يف.  واملستعمرين  الدولة  بني  العالقات   على  اهتمامه  الوطين  النموذج  يركز
  الشتات   أعمال  على  يركز  الذي   ي االستعمار   األدب   هو  السوداء  بالكتابة   املقصود
 جانب إىل(. v-vii ص. ،2014 ،غاندي) األسود األطلسي يف األفريقي

  فرعًيا  أكادميًيا نظاًما االستعمار بعد ما حتليل يعترب النماذج، من شكلني وجود
  العالقة   أشكال  سعيد  اكتشف.  االستشراق  بعنوان  كتابه  يف  سعيد  إدوارد  قبل  من
  االستعمار  فرتة خالل االجتماعية البيئة يف حدث  ما وكل األدبية النصوص بني

 األدبية  األعمال يف موجود شيء  كل  أن سعيد يعتقد لذا . احلاضر الوقت حىت
 . االستعمار   إيديولوجيات   على  للعثور  حتليله  ميكن  التارخيية  والسجالت   واملذكرات 
 الشرقية  الشعوب   أو   األصلية  للشعوب   ياالستعمار   البناء   أن  سعيد  إدوارد  ذكر

  دراسات  وراء  يكمن ما هذا. الغربية للدول املختلفة املصاحل عن فصله ميكن ال
  حتاول .  والثقايف  االجتماعي  اجملال  يف  الظلم  قضايا  على  للرتكيز   االستعمار  بعد  ما

  اخلفية  األشياء لكشف النقدية النظر وجهات  شرح االستعمار بعد ما دراسات 
 .الظاهرة من

 املستعمر  مناقشة على االستعمار  بعد ما  هنج باستخدام األديب البحث يركز
 إنشاؤها مت اليت السلطات  كانت.  والثقافة واجلنسية العرق جوانب يف السابق
 الدراسات   واستعرضت  ،يةاالستعمار   الفرتة  خالل  األصلية  للشعوب   مهمة  جتارب 
  للثقافة   النصي  املظهر  ورفض  ومقاضاة   إنتاج  يف  الكتاب   ية االستعمار   بعد  ما  األدبية
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  االستعمار  بعد ما دراسات  توضع. ينتجوهنا اليت األعمال يف يةاالستعمار 
 ( 3  ، ص.2008 حممد،) النصوص يف االستعمار آثار  لتحديد كاسرتاتيجية

  األصليون   السكان  كتبها  اليت  التارخيية  والنصوص  األدبية  النصوص  من  العديد
  الغربية  اجملتمعات  بني العالقات  يف التوازن  اختالل عن الكشف خالل من

  ، 2016 ، سهاندي) الغربية  األمة  تفوق بأيديولوجية تلوثها  بسبب والشرقية
 تفسري جمرد يكن ل االستعمار بعد ما  أن باندل كاترين  كشف  مث(. 202ص.

  الضوء  االستعمار  بعد ما يسلط . املقاومة أشكال من كشكل  ولكن ،للموقف
 أشكال عن الكشف ويتم ،األصليني السكان نظر وجهة من احلياة واقع على

 .وانتقادهم الظلم حول اخلطاب  من خمتلفة
  لألمة   احلقيقي  التاريخ   لرفع  كانت   االستعمار  بعد  ما  وظيفة   أن   ،فانون   وأوضح

 واحلرمان  االستعمار  ألمناط  حد  لوضع  استخدامها  مت  املتبقية  والذكريات   ،املستعمرة
 (. 51  ص.  ،1961  ،فانون) استمرت  اليت االضطهاد  أشكال ومجيع

 غري  احلقيقية احلقيقة تكشف  أن ميكن نظرية االستعمار بعد ما  فإن ،لذا
  االستعمار   بعد  ما  يركز  ،أوالً .  أشياء  عدة  عن  ناجتة  االستعمار  بعد  والقدرة  ،املرئية

  األمة  حالة  رؤية  جًدا املناسب من ،يةاالستعمار  احلقبة دراسة على قاطع بشكل
  بعد  ما عالقات  ترتبط  ،ثانًيا. األورويب االستعمار عن االستقالل شهدت  اليت

 من لكثري االستعمار بعد ما وعي ،ثالثًا . القومية باحلركة وثيًقا ارتباطًا االستعمار
 أشكال  أيًضا  هي  بل جسدية أشكال جمرد ليست  االستعمار أشكال  بأن  الناس
 ، نظرية جمرد ليس االستعمار بعد ما ،رابعاً . اليوم حىت مستمرة تزال ال نفسية
  حماربتها  جيب اليت األشياء من الكثري هناك يزال ال بأنه نفسه الوعي أيًضا ولكن

  روحياً   املستمدة  املختلفة  اهليمنة  وأشكال  اإلمربيالية  أشكال  ضد  مثل  ،أجلها  من
 (. 36  ص.  ، 2008  ،راتنا )  األجنبية األمة أو األمة من وماديًا
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  بني   الرابط   هو   االستعمار  بعد   ما   أن  نفهم  أن  ميكننا   ،أعاله  خمتلفة  تفسريات  
  احلفاظ  ناحية  من ،تناقض فيه  يوجد . السياسية واألجزاء السياسية  والبنية  الكلية

 يف القيم عن التعبري حياول أخرى  ناحية من ولكن للتأليف اجلذرية الطاقة على
    (203 ص.  ،2014 ،غاندي) احلقيقي العال يف حتقيقها ميكن ال اليت النص

 االستعمارخاصية ما بعد  -4
  العديد  له  االستعمار بعد ما  أن نستنتج  أن  ميكننا ،أعاله الشرح على بناءً 

 : يلي ما ذلك  يف مبا ،اخلصائص من
 األصولية معاداة(أ

  متأصلة  خاصة خصائص للكيان أن على ينص فهم هو األصولية
  املناهضة   االستعمار  بعد  ما  خصائص   تنص.  فصلها  ميكن  ال  حبيث  ،ومتأصلة
 أشكال  من شكل ولكنه ،ودائًما مقدًسا شيًئا ليس النص أن على لألصولية

 نًصا دريدا نشر عندما حدث  الذي املوقف مع هذا يتماشى. احلايل الواقع
 الغربية  الدول نرجسية معرفة عن النص يكشف ،األناركية األحداث  حول

 بعد ما األديب النص أن املوقف وكشف(. 202ص. ،2014 ،غاندي)
  بطريقة  تفسريه ميكن وال ، احلايل الواقع أساس على تشكيله مت ياالستعمار 

 . دائمة أو مقدسة
 القراءة يعرفون ال الذين املتحدة الواليات  يف الناس على ينطبق ال هذا

 هذه  تطورت  مث. احلدس من جزء هو األدب  أن يعتقدون ال فهم ،والكتابة
 بشكل األدب  ورفض يةاالستعمار  بعد ما األعمال تقدير خالل من احلركة

 (. 35 . ص  ،1970 ،والش) عام
 حتديدية معاداة(ب 

 ال  ضرورات  عدة أساس على يتكون ما شيًئا أن يعتقد فهم هي احلتمية
  شيًئا   ليس  النص  أن  االستعمار  بعد  ما  يعتقد  ،نفسه  الوقت  ويف.  جتنبها  ميكن
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 يف يساهم أيًضا ولكن ،احلايل اهليكل من فقط يتشكل ال فالنص ،سلبًيا
  النصية  السياسة تصبح عندما هذا حيدث . اجملتمع يف جديدة بنية تشكيل
  غاندي، ) منه ميئوس سياسي  ملوقف النهائي اهلدف النص  يصبح ،مذهًبا

  استخدامه   سيتم  هنائية   كوجهة   النص  أن   إىل  هذا  يشري(.  199.ص   ، 2014
 .ذلك  بعد أكرب أهداف لتحقيق كأداة
  منتج  أو اجتماعي منتج  جمرد االستعمار بعد ما رأي  يف النص يعترب ال

  ، غاندي )  واملرونة  يةاالستعمار   للسلطة  واملودع  احملرض  أهم  يُعترب  بل.  سياسي
  وظيفة  عن تعبري أنه على املوقف هذا فهم ميكن(. 180ص.  ،2014

 وختضع  حتريكها ليتم مستعمرة أفكار يشكل أن ميكن النص أن ،النص
 .ية االستعمار  للقوة باستمرار

 العاملية  معاداة(ج
 يعتقد.  ككل  تطبيقه  يتم  رأي  لتشكيل  املواد  مجيع  يوحد  فهم  هي  الشمولية

  وتصبح  تولد  لكنها  ،عاملية  ليست املوجودة  النصوص أن  االستعمار  بعد ما
 وكالمها  ،والصحف  الروايات   مثل  أمثلة.  احمللي  املستوى  على  للواقع  متثياًل   فقط

  يشرح (.  192 ص.   ،2014  ،غاندي )  األمة   حالة  وتعرض  تستوعب  وسائط 
  ، لألمة  احملددة الظروف سوى متثل ال والروايات  الصحف أن بالتأكيد املثال

 .عاملي وضع  الستنتاج حتتويه ما كل  استخدام ميكن وال
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 الفصل الثالث 
 مناقشة نتائج البحث

 
أساس ما بعد على تبعية شخصية المرأة في رواية زينة لنوال السعدوي شكل  .أ

 غاياتري شاكرافورتي سبيفاك االستعمار
هي جمموعة يف وضع أدىن وحتت حكم اهليمنة. هتيمن النساء على الباطن    تبعية

هي  تبعيةاليت ال ُيسمع صوهتا ألنه ال جمال للتحدث.  ،من وجهة نظر سبيفاك
فإن   ،(. لسوء احلظ 109ص  ، 2008 ،شارب جمموعة غالًبا ما يتم متثيل صوهتا )

ون يف الواقع شركاء ثانويني أولئك الذين يدعون أهنم ممثلون أو متثيالت ثانوية جيعل 
 . تبعيةكأداة ملصاحل معينة خارج نطاق املصاحل 

الذي يركز على قمع اجملموعات  االستعمارهو فرع من دراسات ما بعد  تبعية
  االستعمار ذات العالمات الضعيفة. إن أشكال القمع هذه هي إرث من ثقافة 

املتأصل يف عقلية السكان األصليني. االضطهاد بشكل عام مثل اهليمنة والقمع 
 (. 50ص   ، 1961  ،وتطبيق عالقات القوة وما إىل ذلك )فانون

يف البلدان   االستعمارني وما بعد غالًبا ما يتم ممارسة ما دون املستوطن
أحدها نابليون بونابرت   ،استعمرت املستعمرات مصر  ،ية السابقة. كما نعلماالستعمار 

ولكن يف النهاية خلق انطباًعا   ،الذي بدا أنه جلب أفكارًا إجيابية إىل مصر يف البداية
جزًءا ال  اراالستعمبالتفوق األورويب مقارنة بالشعوب األصلية. كان هذا النمط من 

(. رواية زينة لنوال 94 ص.، 1982،  ناسوتيونيتجزأ من شخصية األمة املصرية )
وجدت الباحثة    ،بناًء على عملية البحث  ، حتكي خلفية حياة املرأة املصرية  ،السعداوي

 االستعمارأساس ما بعد  على  تبعية شخصية املرأة يف رواية زينة لنوال السعدوي  شكل  
 :شاكرافوريت سبيفاكغاياتري 
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 تبعية شخصية املرأةشكل  . أ2اجلدول 
 تبعيةمكون   تبعيةشكل  أ

 الثاين  املكان   يف  املرأة  وضع
 جتسيد

 إخضاع

 التهميش النساء  هتميش
 الشياطني  مثل  النساء

 ضعيفة  امرأة
 افرتاء  مصدر  هي  املرأة

 النمطية  الصورة

 املنزيليف   زدوجةامل  مولةاحل
 عاميف   زدوجةامل  مولةاحل

 زدوجةامل  مولةاحل

 ةجسدي  العنف
 يةنفس العنف

 اجلنسي  العنف

 

  مخسة  الباحثة  تظهر  ، أعاله تبعية شخصية املرأة شكل أ. 2 اجلدول إىل استناًدا 
وهي سبيفاك  تشاكرافوريت غاياتري منظور  على تبعية بناءً  مكونات  من أشكال

  مجيع . اجلنسي العنفو  املزدوجة احلمولةو  النمطية الصورةو  التهميشو  إخضاع
  احلياة   يف  األبوية  الثقافة  على  احلفاظ  ممارسات   وجود  وهي  ،املعيار  نفس  هلا  املكونات 

 اجملموعات . األبوية اهليمنة حكم حتت أدىن وضع يف النساء وضع يتم. االجتماعية
 .شخص أي بتمثيل  ممثلة ليست تبعية

 املزدوجة  احلمولةو  النمطية الصورةو  التهميشو  هي إخضاع اخلمسة املكونات 
 : املكونات  هلذه  تفصيالً  أكثر وصف  يلي فيما. اجلنسي العنفو 
 إخضاعمكون  -1

 أهنما من الرغم على ، إخضاع ب  التبعية يساويان سبيفاك جرامشي، فانون،
إخضاع  .  التبعية  األشكال  متثيل  من  جزء  أيًضا  إخضاعو  ه  فإن  لذا  . بالضبط  ليسا

  وهذا  ،احلياة ترتيب يف ثانوية كائنات   أو الثاين املكان يف املرأة وضع ممارسة وه
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 أن  أيًضا  ويفرتض  اجلوانب  مجيع  يف  املرأة  وإضعاف  ،موضوعية  ممارسات   شكل  يف
  ، فقيه ) الرجال رغبات  مجيع لتلبية احلياة قيد على وهي إنشاؤها مت قد املرأة

 (. 15. ص ، 2013
 من تواضعا أكثر النساء وتعترب ،الثاين املكان يف النساء وضع وإخضاع ه

 لشغل  صاحلة غري املرأة اعتبار إىل النساء جتاه الضعيفة املواقف تؤدي. الرجال
 أشكال   عدة  الباحثة  وجدت   ،التبعية  عنصر  إىل  واستناداً .  الرجل  مركز  أو  منصب

غاياتري   االستعمار أساس ما بعد على يف رواية زينة لنوال السعدوي  التبعية من
 :ذلك   يف مبا  ،شاكرافوريت سبيفاك

 الثاين املكان يف املرأة وضع(أ
 مستوى  على  ثنائي  عد  نظام  استمرار  إىل  الثاين  املكان  يف  املرأة  وضع  يرجع

  الثاين   املكان  يف  املرأة  وضع  شكل  حول  بيانات   جانب  إىل  ،االجتماعية  احلياة
غاياتري   االستعمارأساس ما بعد على يف رواية زينة لنوال السعدوي 

 : شاكرافوريت سبيفاك

انا لكل تلميذة أب معروف، تكتب امسه إىل جوار امسها. فوق ك
السبورة، تفخر كل واحدة منهن بأبيها أو جدها، أو خاهلا أو 

 عمها أو أي رجل آخر معروف يف العائلة 

 أنفسهم  قدموا  مث   الصف  يف  زميلتنيجميدة  و   زينة  فيه   أصبحت  الذي  الوضع
.  عائلته يف عظيم رجل أو عمه أو بوالده طفل كل  يتفاخر. البعض لبعضهم

 منصب وله  جيد نسل من يولد الذي الشخص أن  ،بعمق متجذرة الثقافة
  تعيشها   اليت  الظروف  مع  عكًسا  ويتناسب   ،احرتاًما  أكثر  وضع  يف  يكون  رفيع
 . والده هوية معرفة دون ،أب  بدون ونشأت  زينة  ولدت . زينة

  ألصدقائها   فرصة  تصبح  وأصدقاؤهاجميدة  و   زينة  بني  كبرية  اختالفات   توجد
 الثقافة  استمرار  اجلزء  هذا  يف  الواردة  الرجال  هوية  ُتظهر .  وحصرها  زينة  إلهانة
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  وليس  ، الرجال فقط هم هبا  تفخر أن ميكن اليت الظروف كل  بعد ،األبوية
  ، للنساء الباطن عملية يف  الثقافة هذه تضمني يتم ،سبيفاك ل وفقا. النساء
 . ثنائي نظام حيدث  حيث

  الذي  االستعمار ب وثيًقا  ارتباطًا  األبوية الثقافات  بعض على احلفاظ يرتبط
  ممارسته   مت   مث   ، اجملتمع  عقلية  يف  الثنائي   النظام  دمج  مت .  مصر  يف  موجوًدا  كان

 . نفسها  احمللية  اجملتمعات   بني  ،األجناس   بني  االستعمار  من  جديدة  أشكال  يف

 ! زينة
  يف الرفعة  فوق اخللف،  من  ردفها فوق اخليزران بالعصا  املدرس يلسعها 

 اجلربدين؟  او ر الدامو  قماش  من ربلة امل
 ! زميالتك  ل ثم  اليل ث ال أكتب امسك 

 :   وتكتب  الطبشور إصبع  متك
 ! زيناتا  بند  زينه

  هجا و  ان غتش  عينيها يف الكبريتان  انتاملقل  ،إلينا  النظر جبسمها نستدير مث
 : يسخط واملدرس  أسود 
 ! محارة يا  وجدك  ابيك م سا اكتيب

  جدها   أو  والدها  اسم  كتابة  لعدم  معلمها  قبل  من  للضرب   تعرضت  اليت  زينة
  منذ  به  اعتنت امرأة اسم الواقع يف زينة  كتبت.  اآلخرين األصدقاء مثل

  الالئقة  غري واملالحظات  األصدقاء من السخرية يثري الواقع يف إنه . الطفولة
  باستثناء   تقريًبا   الدراسي  الفصل  إىل  زينة   تدخل  ل  ، احلني  ذلك   منذ.  معلمه  من

  املدرسة  مدير قرر ،وجيزة فرتة بعد. املوسيقى دروس أثناء والسبت اخلميس
 . املدرسة من زينة  إخراج

  زينة  معلمة ضربت  عندما  اجلسدي العنف  ممارسة متثل  زينة  معاملة كانت
  إن . أصدقاؤها صاح عندما النفسي والعنف الروطان من عصا باستخدام

  تبعية  اجملموعة أن ،تبعية للمجموعة مميزة مسة هو سبيفاك إىل بالنسبة العنف
 على  احلفاظ  ممارسة   من  جزء  أيضا  هو   العنف.  القمع  أنواع  مجيع  مع  متطابقة
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  أي  وجود  أن حيث  ،الرجال  تفوق أيًضا أعاله الوضع يظهر. األبوية الثقافة
  مرجعاً   لتكون  اجلدارة  من   يكفي  ما   املرأة  لدى  ليس  ،الرجال  على  يقوم  شخص
 .لوجود

  القوة  على يهيمن الذي  النمط  هو  احلالة  هذه يف  األبوي النظام يصبح
 تعاين  حبيث.  املهيمنة   القوة  خارج  فرعية  جمموعة  النساء  تصبح  بينما  ،املهيمنة 

 .املزدوج االستعمار عبء من املرأة

  ، الصفعة  له  الرتد  يدها ترفع  ال  ، قوهتا  د قر ي حني  ضحكنها  مثل  هاز بکا
 يدها ترفع أن يف الرغبة نكتم ،الضحك  أو البكاء  نكتم ،براسها  تطرف

 وصفعا   ضربا  وجهه فوق وتنهال  عاليا 

 والعكس  ،بالضحك   بدور    على  يضحك   شعور  بسبب  بدور    زكريا  صفع
  الصابورة  يف رغبته  إخفاء وخيتار فقط صامًتا  يكون  أن ميكن بالعكس

  ، جيًدا  شيًئا  يكن  ل القتال أن العلم مع الصمت بدور  اختار . ومقاومتها
 يسمعه  لن قاله  ما  وهو ،الصمت وكذلك  الصرب عن  لزكريا رأيه  عن معربًا
 . زكريا

.  زوجها  مع  العالقات   يف  بالضغوط  تشعر  امرأة  بدور   أن   الوضع  هذا  يوضح
  ألنه   بدور  صفعة  له  حيق  أنه   زكريا   يشعر  ،االثنني  بني  جدا  واضحة  القوة  عالقة
  وفقا  زوجته  يعامل أن له  حيق بأنه  يشعر وكزوج ،األسرة يف ورجل ،كزوج
  من   يتمكن  أن   دون   عذابه  ، صامًتا  يبقى  أن  اختار   الذي   ، بدور  أظهر.  لرغباته
 .العائلية حياته  لسنوات  وتكرارا مرارا احلادث  تكرر. القتال
  مكتئبة   بدور    ألن  هذا .  تبعية  فئة  يف  بدور  تضمني  يتم  ،سبيفاك  منظور  من

  البدور  به تشعر قمًعا هذه  القوة  عالقة ختلق. العالقة يف القوة عالقات  من
 بعد  ما الدراسة  هنج على بناء . القتال على قادرًا تكون  أن  دون  باستمرار 
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  فيه  يوجد ألنه  ،لالستعمار ثقايف تراث  هي القوة عالقات  فإن ،يةاالستعمار 
 . ثنائي نظام

.  املهيمنة القوة خارج جمموعة إىل تنتمي  بدور  أن السابق التعرض يظهر
  ، بدور بدور قمعت اليت املهيمنة السلطة يف زكريا كان  ، أخرى ناحية من

 . ونفسيا جسديا
 جتسيد(ب 

  كبشر   النساء  عن  منفصلة  تعترب  اليت  النساء  أجساد  إىل  نظرة  هي  جتسيد  إن
  كأهداف   فقط النساء يضعن أهنن على يعاملن النساءعلى جي مما ،أنفسهن
  لبيانات   عرض  يلي  فيما(.  32ص.  ،2008  ،فار)  ورغباهتم  الرجال  لرغبات 

أساس ما بعد  على يف رواية زينة لنوال السعدوي  جتسيد أشكال عن
 : غاياتري شاكرافوريت سبيفاك االستعمار

 يف ،ثابت القلم  لكن ،جيري كان   كما  الورق فوق هاقلب جيري أن 
 تزوجت منذ  ،عقلها خاليا يفميشي  شيء ال ،يتحرك ال يدها
 ،املخ  صواميل  دأصال  أصاب  ،العمل  عن  راسها  کف  اخلرتييت  زكريا
 .والنهار  الليل  يف  زوجها  عني  هاقترم

  بدور   على  كان  ،يريد  ماعلى  ف  يف  حراً   بدور    يكن  ل  عندما  املوقف  حدث 
  اليت   بدور    حالة  الوضع  يوضح.  ينام  زكريا  كان  عندما  الليل  منتصف  يف   كتابة

 غري جعله ،الزواج بعد أنه بدور شعر. زوجها مع عالقة يف مكتئبة كانت
 ل  رجال  مع  للعيش  الداخلي  تعذيبه  ذلك   يف  مبا  ،كثرية   أشياء  ختيل  ألنه  منتج
 . قمعًيا وكان حيبهم يكن

  على حياهتم هتيمن الذين املتابعني إىل بدور تنتمي  ،سبيفاك منظور من
  من  ونفسًيا جسديًا احلياة  يف البدور  قمع يتم ما  دائًما. املهيمنة السياسة

 خيضع أن يستحق كطرف  الثانية املرتبة يف بدور  تقع. األبوية اهليمنة خالل
 . التبعية ممارسة  يشمل وهذا ،الرجال قبل من والتنظيم للرقابة
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 التهميش  مكون -2
 دون  ،مهمشة  مواقع  يف  النساء  وضع  هو  الثاين  املكون  يف  املتضمن  التهميش

  عليها   حتصل  أن  جيب  اليت  احلقوق  جتاهل  عملية  هو  التهميش.  النخبة  إىل  الوصول
 (. 13  ، ص.2013  ،فقيه) النساء

  إىل استناًدا . واملضطهد الظلم من أدىن موقف إىل التهميش  ممارسة  تؤدي
  ، السعداوي لنوال زينة  رواية يف واحًدا  شكالً  ة الباحث ت وجد التهميش، عنصر

 هتميش  شكل حول للبيانات  التعرض من مزيد جانب إىل ،النساء هتميش وهو
غاياتري   االستعمارأساس ما بعد على يف رواية زينة لنوال السعدوي  النساء

 : شاكرافوريت سبيفاك
 أن من كتزوج متنع  أن  اخلرتييت ابن يا زکريا يا كيف  لكن

 كبرية  أستاذة ،اجلامعة  إىل  يوم  كل  خترجمعرف غريك؟ إهنا 
 الطالب الدكتور  قم   ،تدرس

 اجلامعة يف شخص أي معرفة من بدور  منع زكريا حاول عندما هذا حدث 
  كالمها .  بدور  فيها يلتقي مرة كل  يف دائًما بالغرية زكريا يشعر. أستاًذا كان  حيث

 العمل يظهر. اجلمهور أعني يف األسرية لعالقاهتما اجليد االسم إبقاء حياوالن
  البدور  عزل يف التهميش وتسبب ،بدور جتاه زكريا قبل من عالجي جهد وجود

 .املزدوج االستعمار من بدور معاناة  يف تسبب مما ،حوله من الناس من كثري  عن
 النمطية الصورة -3

  وضع  سبب. بالنساء املرتبط  والوسم ، النمطية الصورة  هو الثالث  املكون
  بالنسبة (. 16 ، ص. 2013 ،فقيه) اجلنسني بني املتحيز التفكري هو العالمات 

  نقص   عن  أيًضا   تنتج   منها  واحدة  فإن   ، النساء  عليه  هتيمن  الذي   التبعية   ،سبيفاكلـ
 (. Vii ص.  ،2014 ،غاندي ) واالستماع للتحدث  للنساء املتاحة  املساحة
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 مكمل فوجودهم ،كاملني  بشرًا ليسوا النساء أن إىل الوضع هذا ويرجع
  شكل  حيدث . إليهن االستماع إىل حباجة  النساء تعترب ال لذلك . فقط وضعيف

 والشيطان االفرتاء مصدر تشبه  امرأة ،عاطفية امرأة ،حرة امرأة تسمية يف الوسم
  حبقها   املهيمنة   احلاكمة  اجلماعات   شعور   سبب   هو  التسميات   هذه   أساس .  الكايف

 .النساء مع واللعب القمع يف
 الصور  من  أشكال  ثالثة  ةالباحث  ت وجد  النمطية،  الصورة  مكون  إىل  استناًدا

غاياتري   االستعمار أساس ما بعد على يف رواية زينة لنوال السعدوي  النمطية
 :ذلك   يف مبا  ،شاكرافوريت سبيفاك

 الشياطني مثل النساء-أ
  إىل ، األبوية الثقافة من  للغاية ملموس شكل  هو الشياطني مثل النساء  إن

 :الشيطان مع املتساويات  النساء حول البيانات  عرض جانب
 موقعه بفرت ،جنب إىل جنب من نائم  وهو اخلرتييت زكريا نقلبي

 يتحولالوسادة،    يف  وجهه  دفني  ،البطن  فرق  إىلالظهر    فوق  من
 ، طفل  هرو   أبيه  صوت  أذنيه  يف  يسري  ،مكتوم  نشيج  إىل  الشخري

 شوانلا  من والرخمة  اإلميان  من النظافة  ،الشيطان   ةيفحل املرأة

  زكريا  تذكر. زينة  أراد ألنه باالكتئاب  زكريا أصيب عندما الوضع وحدث 
 على احلصول يف طموحها الرسالة أيقظت. صغرياً  كان  عندما والده رسالة

 امرأة أي جترؤ ال ألنه ،زينة من باإلهانة تشعر زكريا . طفلها صديقة ،زينة
 . زينة إال رفضها على

  مظهر  هي  زينة  على  احلصول  يف  زكريا  لطموح  أساًسا   أصبحت  اليت  العبارة
. اجلندري والظلم األبوية الثقافة إدامة نتاج هذا. النمطية الصورة مظاهر من
 الذي الثاين املخلوق املرأة  وتعترب ،سيئ شيء كل  من أكثر النساء تشبه ال

  النمطية  القوالب هذه  وجود  إن . الرجال متعة أجل من فقط  حياته تكون
 . وتضطهدها عليها هتيمن ثانوية جمموعات  إىل النساء جيلب أن ميكن
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 من  النظافة  ،وجده  أبيه  من  مسع  كما  الشيطان   خليفات  لنسوة
 األمري  حياة  عن  السائق  عرفي  .النسوان   من  والوساخة  اإلميان

 زوجته  تعرفه  مما  أكثر

.  النساء جتاه التعسفي األمري تصرف وراء تكمن اليت املرأة عن أمري عقلية
  النساء  أن  يعتقد ألنه تعسفي بشكل النساء يعامل أن له حيق أنه أمري شعر
  الصورة  تؤدي  أن ميكن. الشيطان من أفضل وليسوا للشيطان أصدقاء جمرد

 .أمريعلى ف كما  النساء  اضطهاد إىل النمطية
  على سيطرت  اليت اجملموعة من جزًءا أمري كان  ،سبيفاك  منظور  على بناءً 
  كانت   إذا. اهليمنة  قوة خارج متفرعات  بوصفهن النساء  أن حني  يف. اهليمنة

  للحياة   صورة  هي  الظاهرة  هذه   أن  يُعتقد  ،االستعمار  بعد   ما  بنظرية   صلة  ذات 
 طبقت قد تكون أن جيب السابقة يةاالستعمار  الدولة وأن ،القائمة احمللية
  مناحي   مجيع  يف  واهليمنة  اهليمنة   ممارسات   ازدهرت .  حياهتا   يف  االستعمار  ثقافة
 . احلياة

 ضعيفة امرأة-ب 
  ، ثنائًيا  نظاًما  ينفذ   الذي  احلياة   مستوى  من  جزًءا  ضعيفة  امرأة  تصنيف   يعترب
 املتعلقة   البيانات   عرض  بعد  ،حتكًما  وأكثر  أقوى  أحدهم  يعترب  والرجال  للنساء
 : زينة رواية  يف ضعيفة امرأة على العالمات  بوضع

 بالوهنا  بدور  األستاذة  زوجته  حول يلتفون 
 أستاذةيا    وراعك  الذي  الرجل  فمن  رجل  عظيمة  امرأة  كل  وراء  -  

 بدور؟

 حياوالن وكالمها ،اإلعالم وسائل قبل من وزكريا بدور مع مقابالت  جتري
  وراء  كانوا  الذين الرجال الصحفيون استجوب . سعيدة  عالقة حالة إظهار
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 االعتقاد "  رجل  هلا   يكون  أن  جيب  عظيمة  امرأة  كل"   جزء   يفرتض.  بدور  جناح
 .الرجل على تعيش املرأة  أن لو  كما  ،وحدها تقف  أن ميكن ال املرأة  بأن

  ميكن . تبعيةفي التعذيب يف بدور  يغرق أن ميكن سبيفاك ل الوضع هذا
 اهليمنة  خالل من والقمع اخلضوع وضع يف املرأة جتلب أن النمطية للصورة
 . األبوية

 ناقصة. النسوان  من غريها مثل امرأة إهنا ،رجل يا إليها اذهب
 ا،هاو ف تبددت رجل أثارها إن ،شهوهتا أمام ضعيفة ،ودين عقل
فوق   اهلل  مندوب  ،األمري  فانت  ،نشاه  ماالنساء    من  لك  اهلل  أباح

 .األرض

 أمري  يعتقد.  قبل  من  قابلها   اليت   األخرى  املرأة   نفس  هي  زينة   أن  أمري  يعتقد
  ضعيف   إنسان  من  أكثر  تكن  ل  زينة  أن  أمري  افرتض.  ألمري  ستخضع  زينة  أن
  ، النمطية  الصورة   أو   التسمية  يف  زينة   جتاه  أمري  عقلية  تضمني  يتم .  له  أساس   ال

 .معقولة وغري ضعيفة طبيعة ذات  امرأة بأهنا زينة أمري يصفها اليت
  زينة   وإجبار  ملتابعة  ألمري  الدافع  هو  أمري  هبا  قام  اليت  العالمات   وضع  أصبح

  الثقافة  بقايا من بالتأكيد هو العالج هذا مثل. ألمري اخلضوع على
.  املستوى  دون بالقمع تقوم متفوقة جمموعة  فيها توجد اليت يةاالستعمار 

 .السيطرة تستحق أدىن جمموعة هي زينة ،ألمري بالنسبة
  ، أنثوية كشخصية  زينة قمع عملية من جزًءا بالتأكيد املمارسة  هذه تعترب

 . املهيمنة  القوة عن وخارجة مكبوتة فرعية جمموعة  يف زينة تصنيف  يتم لذلك 
 افرتاء مصدر هي املرأة-ج

 احلد إىل هذا ويهدف ،النساء على للتشهري كمصدر  النساء تصنيف  يتم
  للبيانات   التعرض  جانب  إىل  ،التبعية  اجملموعة  من  جزًءا  ليظلن  النساء  حركة  من

 :افرتاء مصدر هي املرأة  تصنيف حول
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  له  عالقة  وال  الدين  يف  ليس  إنه  وتقول املرأة  حجاب  تعارضي  انست  -
  مفاتن  أن عورة،  املرأة وجه  أن  تعرف أال  ؟ اهلل أمر ختالف اال باألخالق، 

 . الفتنة  تسبب املرأة

  اليت الكتابةعلى ج حياول الكاتب كان  ، جميدة  مع الكتاب  أحد جادل
 أن جيب ال لذلك  ،االفرتاء مصدر هي املرأة أن الكاتب يعتقد. زينة  حتاصر
  الذي  ،العالمات  وضع مكون يف هذا تضمني يتم.  زينة موقع يف املرأة تكون
  صحيحة  ليست اجتماعية بنية  ذات  أخرى جمموعة  يف جمموعة تؤمنه

 . بالضرورة
  ولنساء   لزينة  السيئة  األشياءعلى  لف  األساس  هو  الكاتب  به  قام  الذي  الوسم
 .تشهري مصدر من أكثر املرأة  يعترب  ال ألنه. أخريات 
 يتضمن املؤلف  اختذه الذي اإلجراء  فإن  ،سبيفاك نظر وجهة  على بناءً 
 يشعر  ، ذكر الكاتب أن  جملرد. النساء على الرجال تفوق أشكال  من شكالً 

  نظام  وجود أي  ،االستعمار إرث  يف مدرجة الثقافة. امرأة ركن له حيق أنه
 . شيء  أيعلى  ف  ميكنها  وال  املهيمنة  القوة  خارج  جمموعة  النساء  تصبح.  ثنائي

 زدوجة امل مولةاحل  -4
 بسبب النساء تتحمله عبء هو رابع كعنصر  املزدوج العمل عبء إن
  ، النساء وتضطهد املهيمنني الرجال تضع األبوية فالثقافة ،البيئية  األبوية الظروف
  وتتسبب (.  21  ، ص.2013  ،فقيه)  املهيمنة  القوة  خارج  جمموعة  النساء  وتصبح

  منزيل   عبء  ،ونفسي  جسدي  عبء  ،مزدوج  عبء  للمرأة  يكون  أن  يف   احلالة  هذه
 .اجتماعي وعبء

 املزدوج  العبء  من  زدوجةامل  مولةاحل  وجد  ،املزدوج  العبء  عنصر  إىل  واستناداً 
غاياتري شاكرافوريت   االستعمارأساس ما بعد على يف رواية زينة لنوال السعدوي 

 :ذلك  يف مبا  ،سبيفاك
 ي املنزلي يف املزدوجة احلمولة(أ
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  منط  يف التوازن عدم إىل يرجع  املنزيل اجملال يف للمرأة املزدوج العبء
(.  213 ص.  ،1989 ،وليب) اخلاص  اجملال يف واملرأة  الرجل بني العالقات 

 : زينة رواية يف املنزليي يف  املزدوجة احلمولة شكل عن بيانات  عرض يلي فيما
 ختتفيتبكي يف صمت،    هامأ  ترى  كانت  عمرها  من  الثامنة  يف
 يف طرف  دموعها  متسح  ،الوسادة  يف  وجهها  تلفن  ،غرفتها  يف

 .ابيها  مع   الكالم  عن  هامأ كفت  ،البيضاء  املالءة

 العمر  من  يبلغ  ل  الشارع  يف   طفالً   يغتصب  وهو  زوجها   على  بدور  قبضت
 .الطفولة منذ  النساء تعذيب شكل بدور فهمت مث . الكايف بالقدر

 اجملموعة  ضمن  املغتصبني  الشوارع  وأطفال  بدور  والسيدة  لسبيفاك  بالنسبة
  األبوية  اهليمنة بسبب املزدوج االستعمار عبء من يعاين كالمها  ،تبعية

 منصب  ذو  شخص  يشعر  حيث  ، بدور  والد.  اجملتمع  يف  فكر  كل  يف  املتأصلة
  الذي   العنف   إن .  شيء  لديه   ليس   الشارع  يف  طفل  اغتصاب   له  حيق  بأنه  رفيع

  اجلماعات   على  تتم  اليت  التبعية   آثار   أسوأ  يف  متضمن  النساء   هؤالء  له   تتعرض
 . تبعية

 عاميف  زدوجةامل مولةاحل(ب 
  منط  يف التوازن  اختالل عن االجتماعي اجملال يف املزدوج العبء ينجم
  واجملتمع   العمل  بيئة   مثل  ، االجتماعية  احلياة  مستوى  على  الرجال  بني  العالقات 
  عرض  يلي فيما (. 213 ص.  ،1989 ،واليب)  األخرى العامة واألماكن
 : زينة رواية يف عاميف  زدوجةامل مولة احل بشكل املتعلقة للبيانات 

 .علم   على نار  أمسك  ،البلد   يف  امرأة  أجنح بدور  با  إنيت -
 حيايت  يف شي  أهم يف فشلت  أنا دكتور، يا  فاشلة  أنا -
  ؟بدور يا  حياتك يف شي  اهم  وإيه  -
 من  حبيايت  شي  بأعز  يتحض  إين  إحساس  عندي  ،عارفة  مش  -

  تافهة  أشياء أجل



59 
 

 

 

  ؟المث ليه  زي  تافهة  -
 يف العريض بالبنط االسم ،اجلامعة يف الكرسي مثال زي -

 احملرتم  الزوج  ،الكرمية  العيلة  شرف ،الربواز  داخل  الصورة  ،اجلريدة
    الفرغ ده  والكالم  األهبة  ،سييت  جاردن   يف  الكبرية  الفيال  ،العظيم 

 طبيب إىل الذهاب  بدور وقررت  ،نفسي طبيب مع تتشاور  بدور كانت
  الوضع   هذا  يوضح.  سنوات   منذ  به  شعر  الذي  التعذيب  بشأن  للتشاور  نفسي

  بدور . االجتماعي اجملال ويف احمللي اجملال يف مزدوًجا عبًءا تعاين بدور أن
 . للغاية أبوية بيئة يف العيش بتعذيب تشعر امرأة بدور

  اهليمنة  ضحية ألنه تبعية اجملموعة إىل بدور تنتمي ،سبيفاك منظور من
  لطبيب  بدور  بدور  والنفسي اجلسدي للقمع بدور تعذيب جلب. األبوية
 .نفسي

 اجلنسي العنف -5
  مجيع   تؤدي.  العنف  أي   ،النهائي  أو  اخلامس  املكون  يف  املكونات   مجيع  ذروة

  نفسي  عنف  شكل يف العنف  إىل والقمع واهليمنة  والسيطرة النقص أشكال
 العنف   يسمى  عنف   أيًضا  هناك  ، سبيفاك  لـ  بالنسبة   ،ذلك   إىل  باإلضافة .  وجسدي

 االسرتاتيجية اجملموعات  قبل من تبعية اجملموعات  استخدام ممارسة وهو ،املعريف
 (. 109 ، ص. 2008  ،شارب )  األساسية
يف رواية    العنف  أشكال  من  شكلني  الباحثون  وجد  ،العنف  عنصر  على  بناءً 

  ، غاياتري شاكرافوريت سبيفاك   االستعمار أساس ما بعد  على  زينة لنوال السعدوي  
 :ذلك  يف مبا
 جسدية  العنف(أ

 : زينة   رواية يف اجلسدي العنف بشكل املتعلقة للبيانات  عرض يلي فيما
 ده  التمثال  شريف  حلوة  يا  هنا  تعايل  -
 ؟دي  الست  مني!  أوي حلو  ده  الهلأ -
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  ؟يتنفرتي  امللكة  دي  -
  ؟وحقيق  حبق  ملكة كانت  -
   ؟التمثال  عجبك  ترى  يا  ،طبعا -
 عمو  يا  أوي -
 ؟لك  مين هدية  ده  ،لكخديه  -

 هاقرمي  ،عليه  نقيقي  ،التمثال  حول  النحيلة  الطويلة  أصابعهاتلف  
كربياء،   يف مرفوع اجلانب من هافأن ،عينه جبانب اخلرتييت زكريا

 يصبح ل ،األبيض الثوبحتت  صدرها فوق ينبغ  الصغريهندها 
 الدم  بلتهب  ،تالمسها  إصبعه  متن  ،دقيقة  صغرية  حلمة  بعده  ثديا

 ،أحشائه يف يسري كهربائي  تيار أو کهربة  ،التالم مع  جسده يف
 منه.  أكرب  بغزةكاملمسرس    ويلهث  ينتفض

.  الصف يف زميلتها  بصفتهاجميدة  منزل زينة  زارت  عندما الوضع وحدث 
جميدة    والد  ،اخلارتييت  زكريا  زينة  واستقبلت  املنزل  يفجميدة    تكن  ل  ،احلظ  لسوء

  زكريا  يعتزم ،زينة  حراسة بعد. الباب  وتغلق مكتبها إىل زينة  زكريا  توجه. 
 .اهلرب  من زينة  تتمكن أن قبل زينة زكريا ملس . زينة اغتصاب 

  من الغالبية ،املرأة ضد عنف شكل يف تضمينه يتم  ،سبيفاك منظور من
 عالقات  نتاج هو العنف. تبعية من املعاناة ذروة هو سبيفاكل العنف. تبعية
  وضع  يف زينة وحياصر قوة أكثر نفسهعلى جي زكريا من اجلزء ذلك  يف ،القوة

 . مغلقة غرفة يف حماصر عاجز
  بزينة  مقارنة أعلى وموقف ووضعية  مبواد يتمتع بالًغا رجالً  بصفته زكريا

 من   شكل   خالل  من  زينة  ضد   العنف   ارتكاب   له  حيق  بأنه  يشعر  نفسهعلى  جي
  يف  األبوية  الثقافة  وجود بسبب العالج حيدث . االغتصاب  إغراء أشكال

  اليت  املهيمنة القوة يف زكريا بينما ،املهيمنة القوة خارج هي زينة. الناس عقلية
 . زينة حتكم
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 ية نفسال العنف(ب 
 : زينة   رواية يف يةنفس ال العنف بشكل املتعلقة للبيانات  عرض يلي فيما

 عقلي كهربة  جلسات عاوزة مش ،كفاية.  دكتور يا كو ارج -
 حاجة فاكره مش ضاعت ذاكريت دكتور، يا الكهربة من ساع

 خالص يف حيايت
 هدف هو النسيانتنسي،  الزم ،بدور ياهو ده املطلوب  -

 .العالج
 فاكره  طارت من دماغي، مش  الرواية  ،يا دكتور  خطري  النسيان   -

 . الذاكرة  ضاعت  إذا  الرواية  اكتب ميكن  ال  ،خالص  منها  حاجة
يا  الرواية داهية ستني يف ،الرواية من اهم بدور يا صحتك -

  بدور
  وعشرين  مائة  مثنه  دفعت  النادر،  النوع  من  الثمني  الفنجان   هذا  -

 .جنبها

 بسبب فيه األل حماربة على قادر  غري بدور  كان  عندما اجلزء هذا حدث 
  الرجل  تركها اليت حياته قصة الرواية حتكي. سنوات  منذ كتبها  رواية فقدان
 من أن بدور تعرف ل. ولدها اليت االبنة من التخلص على وأجرب أحبه الذي
  تزوجها  زوجها  أن فهمت بدور  أن  من الرغم على. زوجها هو  الرواية  سرق
  الذي  هو زوجها أن بعد تعرف تكن ل بدور أن إال ،موقفها بسبب فقط
 . الرواية سرق

 العقلي  االكتئاب   من  تعاين  بدور   أن  ، بدور  منه  عانت   الذي  التعذيب  يُظهر
 يتحمل جيعله مما  األبوي الضغط حتت بدور  يعيش. احلالية الظروف بسبب
 يف االنسجام صورة  على احلفاظ إىل االضطرار جانب إىل. مزدوًجا عبًءا
  كتبها   اليت الرواية  من حالة يف ، حيبه ال  زوًجا  بدور تواجه  أن  جيب ،املنزل

  قويًا   أساًسا   بدور   منه   عانت  الذي  الوضع   أصبح .  األنفس  بشق  فقدها  شخص



62 
 

 

 

  اهليمنة  بسبب مكتئبة  كانت  ألهنا  ، تبعية اجملموعة من جزًءا بدور  أصبحت
 . اجلذور عميقة األبوية
  على هتيمن اليت األبوية الثقافة  فإن  ،االستعمار بعد ما  بنظرية  ربطها  عند
  جديدة  استعمارية ممارسات  ختلق الثقافة فإن ،استعماري إرث  هي البدور
 .أنفسهم احملليني السكان بني وحتدث  حتدث 

 اإلمساك عن عاجزة ،املرفعة السمينة القصرية أصابعهايرمز 
 ،رواية بكتابة حتلم ،قيمة له مقال أي كتابة  عن عاجزة ،بالقلم

 الطبيب إىل الذهاب إالشيئا على تف ال الوقت، معظم  امنت
 .الفاليوم  حبوب  وابتالع  النفسي

  البيئة  مع التعامل يف بدور  له تعرضت الذي التعذيب الوضع يبني
 حتكي . سرقت زوجها عن سرا لسنوات  كتبت  كانت  بدور رواية. والظروف

  الرجل  وتركها  ، حتبه الذي الرجل مبقابلة بدأت  اليت حياهتا رحلة قصة الرواية
  محلتها  اليت لالبنة أسفها حىت معه ولدت  الذي الطفل ورمي ، حتبه الذي

 .بصعوبة
 عندما  لذلك .  الرواية  يف  هبا  ألقى  اليت  االبنة   ،زينة  إىل  توقه  عن  بدور  وأعرب 

  بدا . احلياة يف الوحيد أمله يفقد أنه لدرجة  جًدا بائًسا  يشعر ،الرواية ختتفي
 شيء   أيعلى  ف  على  قادرًا  بدور    يكن  ل  لذلك   ،القمة   يف  كان  تعذيبه   كل  أن

 .النفسي طبيبه استشارة  باستثناء
 األبوية الثقافة استمرار إىل يرجع بدور منه يعاين الذي العقلي العبء إن

  يف  العامة األماكن يف جيًدا  يبدو  أن عليه يزال فال ،بدور  حياة  يف املتجذرة
 إىل بدور  ينتمي. حيبه ال زوًجا  فيه يواجه أن عليه يزال ال الذي الوقت نفس

  وال  املهيمنة  القوة خارج وهو  ،أبوية  بيئة  قبل من قمعها  يتم ثانوية  جمموعة
 .عنه التحدث  يريد ما متثيل على قادر أحد
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 ممدودة  جسدها  أصبح  ،الرسيف  فوق  الدامهريي  بدور  متددت
 جفوهنا ،الربد ومقيع الشمس هليب حتت ،اإلسفلت فرق

 ال ،يهبط وال يعلو ال صدرها ،مفرتية نصف ،مغلقة نسمة
 حيركهاخلفيف،  األبيض القطين ثوهبا إال ،يتحرك هنا شيء
 حوهلا  من  ،الرصيف  فرق  الرائد   جسدها  عن  الريح  ترفيه  اهلواء

 يغنون  الشوارع  األطفال

  رواية   زكريا  ونشر  ،روايته  لص  هو  زكريا   أن  بدور  علم  عندما  االقتباس  حيدث 
  أن  يعتقد ال فهو ،جمنون بدور بدور ترتاجع أن إىل هذا أدى. بدور كتبها
 . اآلن حىت تدمريه يف وتسبب سرق الذي  هو زوجها

  احلياة   يف  حىت  ،مكان  كل  يف  متأصل  األبوي  النظام  أن  الوضع  هذا  يعكس
  االسم  بسبب تعذبه  بدور ورؤية  اخليانة  قلب لديه كان   زكريا أن  حىت. املنزلية
  متأصلة   تزال  ال  اليت  يةاالستعمار   الثقافة  بقايا   هذه.  عليه  سيحصل  الذي  الكبري

 التعذيب  ولكن ،اجلسدي بالتعذيب تتعلق الثقافة تعد ل. الناس عقلية يف
 .أنفسهم يقتلون اآلخرينعلى ج على القادر والعقلي النفسي
  ل . فرعية جمموعة من جزء هي األبوية للهيمنة ضحية امرأة بدور بدور
  مساع   لعدم  نظرًا   ولكن  الكالم   على  قادرًا   يكن  ل   ألنه  ليس   ، صوته  إىل  ُيستمع

 .املزدوج االستعمار عبء من يعاين بدور على ج ،األذنني من أي
 

شخصية المرأة في رواية زينة لنوال السعدوي  تسبب ظهور تبعية العوامل التي  .ب
 غاياتري شاكرافورتي سبيفاك االستعمارأساس ما بعد  على 

العوامل اليت  سبيفاك، تشاكرافوريت غاياتري ل تبعيةال النظرية تفسري إىل استناًدا
أساس ما بعد على شخصية املرأة يف رواية زينة لنوال السعدوي تسبب ظهور تبعية 

نظام ية يف شكل  االستعمار إدامة الثقافة  يعين    غاياتري شاكرافوريت سبيفاك  االستعمار
 يف املستعمرون خلفها اليت الثقافة شكلت العوامل هذه كل.  وهيمنة أبويةعد ثنائي 



64 
 

 

 

  بقايا   من  هي  الثقافات   هذه  أن  االستعمار   بعد  ما  باحثو  يعتقد.  السابقة  مستعمراهتم
  هذه  ممارسة  يتم مث ،األصليني السكان عقلية يف متجذرًا يزال ال الذي االستعمار
  ، فروق ) احمللية اجملتمعات  بني حيدث  االستعمار من جديد شكل وخلق الثقافات 
 (. 14 ص.  ، 2007

شخصية املرأة  تسبب ظهور تبعية  العوامل اليت    من  أشكال  عدةة  الباحث  ت وجد
غاياتري شاكرافوريت  االستعمارأساس ما بعد على يف رواية زينة لنوال السعدوي 

نظام عد ثنائي  يف شكل    نوعني  إىل  العوامل  هذه  تقسيم  مت  الدراسة   هذه  يف   ،سبيفاك
 . وهيمنة أبوية

 شخصية املرأةتسبب ظهور تبعية  العوامل اليت  .  3جدول  

 
العوامل  أوضحت املرأة، شخصيةتسبب ظهور تبعية  اليت العوامل. 3 جدول استناًدا

 االستعمارأساس ما بعد  على  شخصية املرأة يف رواية زينة لنوال السعدوي  تسبب ظهور تبعية  اليت  

 تبعيةمكون   تبعيةشكل  أ تبعية  العوامل اليت تسبب
 الثاين  املكان   يف  املرأة  وضع نظام عد ثنائي 

 جتسيد
 إخضاع

 التهميش النساء  هتميش هيمنة أبوية
 الشياطني  مثل  النساء هيمنة أبوية

 ضعيفة  امرأة
 افرتاء  مصدر  هي  املرأة

 النمطية  الصورة

 املنزيليف   زدوجةامل  مولةاحل نظام عد ثنائي
 عاميف   زدوجةامل  مولةاحل

 زدوجةامل  مولةاحل

 ةجسدي  العنف نظام عد ثنائي
 يةنفس العنف

 اجلنسي  العنف
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 إضايف شرح يلي وفيما. وهيمنة أبويةنظام عد ثنائي  أي ،غاياتري شاكرافوريت سبيفاك
أساس ما بعد على شخصية املرأة يف رواية زينة لنوال السعدوي  تسبب ظهور تبعية  العوامل اليت  

 :غاياتري شاكرافوريت سبيفاك  االستعمار
 نظام عد ثنائي  -1

  ثقافة  هو ومتفوقة أدىن مناصب تنسيب شكل يف املساواة  عدم وجود  إن
 االستعمار  أثناء املستعمرات  مجيع كانت  ما دائًما. املستعمرون تركها منوذجية

 اليت ،يةاالستعمار  اخلطابات  مجيع وكذلك  ،متفوقة أحزابًا كانت  أهنا فكرة تغرس
 . باحلب وجديرة ومتفوقة مهيمنة  كانت  أهنا الفكر بغرس وثيًقا  ارتباطًا  ترتبط

  ، إجيابية  أفكارًا البداية يف جلبت اليت مصر إىل بونابرت  نابليون وصول مثل
. الشرقية اجملتمعات  على متفوقة كانت  أوروبا أن فكرة غرست النهاية  يف لكنها

  أطراف  هناك  يكون  أن جيب احلياة يف أنه  ، اجملتمع عقلية يف متأصالً  يزال ال هذا
 : الدنيا  والسيطرة السيطرة يف متفوقة

 !زينة
اخللف،  من ردفهافوق  اخليزران  بالعصايلسعها املدرس 

 اجلربدين؟  اور  الدامو   قماش  من  ربلةامل  يف الرفعة  فوق
 !زميالتك  لثم اليلثالأكتب امسك  

 :  وتكتب الطبشور  إصبع  متك
 !زيناتا  بند   زينه
 عينيها  يف  الكبريتان   انتاملقل  ،إلينا  النظر  جبسمها  نستديرمث  
 :يسخط  واملدرس  أسود  هجاو   انغتش

 محارة!  يا  وجدك ابيك  م سا  اكتيب

  الذين  أصدقائها  مثل  اسم  كتابة  رفضت  ألهنا  معلمتها  قبل  من  زينة   ضرب   مت
 األمناط  يف  حيدث   ثنائي  نظام  ثقافة  إىل  املمارسة  هذه  تعود.  جدها  أو  والدها  ذكروا

  ارتكاب  املناسب  من أنه  ، سيطرة األكثر الطرف  بصفته ، املعلم يشعر. التعليمية
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  فإن   ،ملدرسها  مطيعة  تكون  أن  مطلوب  كطالب  زينة  أن  حني  يف.  زينة  ضد  العنف
 .أدىن وضع يف زينةعلى جي هذا

 له الرتد يدها ترفع  ال ،قوهتا د قر ي حني ضحكنها مثل هاز بکا
 الرغبة نكتم  ،الضحك أو البكاءنكتم  ،براسها تطرف، الصفعة

 ضربا وصفعا  وجهه  فوق وتنهال  عاليا يدها  ترفع   أن  يف

  زوجها قبل من للضرب  تتعرض  عندما  فقط صامتة بدور تكون  أن ميكن
  يكفي   مبا   قوية  ليست  بأهنا   بدور  شعور  بسبب  وذلك   ، التافهة  األمور  بسبب  فقط

  بدور   ضد  العنف  ارتكاب   له   حيق  بأنه   زكريا  يشعر  كما.  منه   واالنتقام  زوجها   حملاربة 
 . زوجته بدور  بدور ويتحكم كزوج  متفوق موقع يف زكريا  إن. بدور زوج ألنه

 ختتفيتبكي يف صمت،  هامأ ترى كانت  عمرها من الثامنة يف
 يف طرف دموعها متسح ،الوسادة يف وجهها تلفن ،غرفتها يف

 .ابيها  مع   الكالم  عن  هامأ كفت  ،البيضاء  املالءة
  والد عالج وكان ،وعاجزًا مسدوًدا طفالً  يغتصب وهو والده  بدور وشهد

 ،ثروة  شكل  على  شيء  كل  لديه  كان  الذي  ،بدور  والد.  ثنائي  نظام  بسبب  بدور
  الذين  الشوارع أطفال تعسفي بشكل له حيق بأنه شعر ، عالية  ومكانة ،وموقع
 . شيء  أي لديهم ليس

 هم الشوارع  أوالد إن  هلا  يقول ،الشارع إىل النزول  من  مبنعها  أبوها  انك
    األعرجذلك الولد    خاصة  ،ة األبالس أوالد  ،الزين  أوالد 

 الشوارع أطفال إىل االنضمام يف يرغب بدور  كان   عندما الوضع وحدث 
 هو الشوارع أطفال بني املشلول الطفل أن على والده وشدد. منع والده لكن

 .والده  اغتصاب   يتم  عندما  يقاتل  الذي  هو  املعوق  الشارع  طفل  ألن.  حقراً   األكثر
  كانوا   وعائلته بدور بأن االعتقاد بسبب بدور والد به قام الذي العمل كان
 يستحق  ال  حبيث  ،الشوارع  أطفال  من  بكثري  أعلى  صفوفهم  كانت  حمرتمة  عائالت 
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  أطفال  يكون  ، احلالة هذه يف. أثرياء ألطفال أصدقاء يكونوا أن الشوارع أطفال
 .متفوق وضع يف الشوارع

 هيمنة أبوية -2
  احلياة  جوانب مجيع  يف  الرجال سيطرة أن فكرة غرس  هي البطريركية  اهليمنة

 : يةاالستعمار  الثقافة بقايا من هي الثقافة هذه. قبوهلا وجيب طبيعي أمر

لكن كيف يا زکريا يا ابن اخلرتييت أن متنع زوجتك من أن معرف 
قم  ،أستاذة كبرية تدرس ،غريك؟ إهنا خترج كل يوم إىل اجلامعة

 الطالب الدكتور

 يف التحكم  له حيق بأنه يشعر زوج ألنه  زوجته  ومنع تنظيم  حبق زكريا يشعر
بدور   تعذيب  من  بالرغم  االثنني  بني  األبوية  اهليمنة  بدور  بدور  قبلت.  زوجته  حياة

. 
 ده  التمثال  شريف  حلوة  يا  هنا  تعايل  -
 ؟دي  الست  مني!  أوي حلو  ده  الهلأ -
  ؟يتنفرتي  امللكة  دي  -
  ؟وحقيق  حبق  ملكة كانت  -
   ؟التمثال  عجبك  ترى  يا  ،طبعا -
 عمو  يا  أوي -
 ؟لك  مين هدية  ده  ،لكخديه  -

 هاقرمي  ،عليه  نقيقي  ،التمثال  حول  النحيلة  الطويلة  أصابعهاتلف  
كربياء،   يف مرفوع اجلانب من هافأن ،عينه جبانب اخلرتييت زكريا

 يصبح ل ،األبيض الثوبحتت  صدرها فوق ينبغ  الصغريهندها 
 الدم  بلتهب  ،تالمسها  إصبعه  متن  ،دقيقة  صغرية  حلمة  بعده  ثديا

 ،أحشائه يف يسري كهربائي  تيار أو کهربة  ،التالم مع  جسده يف
 منه.  أكرب  بغزةكاملمسرس    ويلهث  ينتفض
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  عالقة  بسبب ذلك  ويتم ، زينة باغتصاب  جنسي عنف  ارتكاب  زكريا ينوي
  صاحب  ،زكريا حياول. األبوية اهليمنة نتاج هي القوة عالقة ،االثنني بني القوة
 طفلة   جمرد  وهي   ، زينة  أن  حني  يف  ، مكتبه  إىل  للدخول  زينة  اعرتاض  ، واملكانة  الثراء

 بسبب هذه االغتصاب  حماولة حدثت. التمرد على قادرة غري تعترب ،الشارع يف
 . وعقليته زكريا حياة  يف األبوية الثقافة إدامة تسببها اليت القوة عالقات 

 من النظافة ،وجده أبيه من مسع كما  الشيطان  خليفات لنسوة
 األمري حياة عن السائق عرفي .النسوان  من والوساخة اإلميان

 زوجته  تعرفه  مما  أكثر

  على أمري حيفز الذي السبب  هو هذا  ،أمري أفكار يف تكمن اليت العقلية
  أفكار   يف  الراسخة  األبوية  الثقافة   سببها  العقلية  هذه.  زينة   على  للحصول  الطموح

  احلفاظ  ممارسة يف مدرج وهذا ،الرجال من أفضل ليسن النساء  مجيع أن. أمري
 .األبوية الثقافة على

 ناقصة. النسوان  من غريها مثل امرأة إهنا ،رجل يا إليها اذهب
 ا،هاو ف تبددت رجل أثارها إن ،شهوهتا أمام ضعيفة ،ودين عقل
فوق   اهلل  مندوب  ،األمري  فانت  ،نشاه  ماالنساء    من  لك  اهلل  أباح

 .األرض

  يستحقون  بأهنم   يشعرون  الرجال  أن"  قوته  فقدت   ،الرجل  أثره   إذا"  اجلزء  يظهر
  يرتكبه   الذي  األساس  هو  هذا   يكون  ما  وغالباً .  النساء  على  السيطرة  على  وقادرين
 . املرأة ضد العنف أعمال يف الرجال

 ممدودة جسدها أصبح ،الرسيف فوق الدامهريي بدور متددت
 نسمة جفوهنا ،الربد ومقيع الشمس هليب حتت ،اإلسفلت فرق

 هنا شيء ال ،يهبط وال يعلو ال صدرها ،مفرتية نصف ،مغلقة
  الريح  ترفيه  اهلواء  حيركهاخلفيف،    األبيض  القطين  ثوهبا  إال  ،يتحرك
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  الشوارع  األطفال حوهلا من ،الرصيف فرق الرائد جسدها عن
 يغنون

  ذلك   مت.  زكريا  زوجها  كان  روايته  سرق  من  أن  علمت  أن  بعد  بدورعلى  ف  رد
 استعداد  على زكريا. أكرب ولقب أكرب اسم على احلصول أجل من زكريا قبل من

  اهليمنة  الستمرار  نتيجة  بالتأكيد وهذا ، أجله من باجلنون تصاب  زوجته لرؤية
 .والطموح والتعذيب للسيطرة مرادفة هي اليت األبوية
 

في رواية زينة األسرة والمجتمع و  شخصي على المرأةالشخصيات  تبعيةتأثير  .ج
تشاكرافورتي   غاياتري االستعماردراسات ما بعد  على النظريةنوال السعداوي ل

 سبيفاك
.  احلياة على تأثري هلا املذكورة األنثوية لألشكال تبعية املقاييس أشكال مجيع

  ، واجملتمعية  واألسرية  شخصي   على  التأثريات   هي  الباحثون  وجدها  اليت  اآلثار  بعض
 : اآلثار هذه يصف جدول جانب إىل

 
 تبعية شخصية املرأة  تأثري  .4جدول  

 تبعيةشكل  أ تبعيةمكون  
 تبعيةتأثري  

 اجملتمع األسرة شخصي
 وضع املرأة يف املكان الثاين إخضاع

 جتسيد
- 
- 

- 
- 

الطبقة 
 االجتماعية

تعترب النساء 
 أدىن

الطبقة  - - هتميش النساء التهميش
 االجتماعية
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 النساء مثل الشياطني الصورة النمطية
 امرأة ضعيفة

 املرأة هي مصدر افرتاء

- 
- 
- 

- 
- 
- 

تعترب النساء 
 أدىن

- 
- 

 املنزيليف   احلمولة املزدوجة احلمولة املزدوجة
 يف عام احلمولة املزدوجة

تعاين  بدور
 من اجلنون

- 
- 

- 
- 

 جسديةالعنف   العنف اجلنسي
 نفسية العنف

جميدة و بدور
تعاين من 

 اجلنون 

تعاين   جميدة  
 من اجلنون

- 
- 

تبعية  تأثري  بوضوح يوضح املرأة، شخصية تبعية تأثري. 4 جدول إىل استناًدا
يف رواية زينة لنوال السعداوي على النظرية على شخصي واألسرة واجملتمع الشخصيات املرأة 

 تعيشه الذي  اجلنون  وجود  أي ،غاياتري تشاكرافوريت سبيفاك االستعماردراسات ما بعد 
 الطبقات  وجود وكذلك  األطفال منها يعاين اليت اجلنون املرأة، الشخصيات 
على تبعية الشخصيات املرأة تأثري  إضايف شرح يلي فيما. اجملتمع  بيئة يف االجتماعية

 االستعمار يف رواية زينة لنوال السعداوي على النظرية دراسات ما بعد  شخصي واألسرة واجملتمع  
 :غاياتري تشاكرافوريت سبيفاك

 شخصي -1
 على   التأثري   على  بناءً .  أنفسهن  النساء   حياة  على  هو  للمرأة  الباطن  آثار   أحد
تبعية الشخصيات املرأة  من شكلني الباحثون وجد ، الفردية النسائية القيادات 

يف رواية زينة لنوال السعداوي على النظرية دراسات على شخصي واألسرة واجملتمع  
 : يلي ما  بينها من ،غاياتري تشاكرافوريت سبيفاك االستعمارما بعد 

 اجلنون  من تعاين بدور(أ
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على تبعية الشخصيات املرأة تأثري  من التالية البيانات  على العثور مت
يف رواية زينة لنوال السعداوي على النظرية دراسات  شخصي واألسرة واجملتمع  

 غاياتري تشاكرافوريت سبيفاك: االستعمارما بعد 

 .علم   على نار  أمسك  ،البلد   يف  امرأة  أجنح بدور  با  إنيت -
 حيايت  يف شي  أهم يف فشلت  أنا دكتور، يا  فاشلة  أنا -
  ؟بدور يا  حياتك يف شي  اهم  وإيه  -
 من  حبيايت  شي  بأعز  يتحض  إين  إحساس  عندي  ،عارفة  مش  -

  تافهة  أشياء أجل
  ؟المث ليه  زي  تافهة  -
 يف العريض بالبنط االسم ،اجلامعة يف الكرسي مثال زي -

 احملرتم  الزوج  ،الكرمية  العيلة  شرف ،الربواز  داخل  الصورة  ،اجلريدة
 الفرغ ده  والكالم  األهبة  ،سييت  جاردن  يف الكبرية  الفيال  ،العظيم 

 املزدوج  االستعمار  عبء  ،نفسي  طبيب  إىل  بدور  جاء   عندما   االقتباس  جاء
  اخلاصة  البيئة  من العبء جاء ، نفسية معاناة من يعاين جعله منه عاىن الذي

  باملقارنة   الفائدة  وعدمي  اجلدوى  عدمي  كان  به  شعر  ما  كل.  االجتماعية  واحلياة
 اليت   املعاناة.  األوىل  ابنته  من  التخلص  ذلك   يف  مبا  ،هبا  ضحى  اليت  األشياء  مع

  األنثوية   للشخصيات   الفردي  للبدن  السلبية  اآلثار  أن  تظهر  بدور  منها  عانت
 الضغط عن ناتج الذهين االعتداء وهذا ،األفراد النساء هتاجم أن ميكن

 . بدور عقلية تكرس  اليت األبوية الثقافة من االجتماعي

 ممدودة جسدها أصبح ،الرسيف فوق الدامهريي بدور متددت
 نسمة جفوهنا ،الربد ومقيع الشمس هليب حتت ،اإلسفلت فرق

 هنا شيء ال ،يهبط وال يعلو ال صدرها ،مفرتية نصف ،مغلقة
  الريح  ترفيه  اهلواء  حيركهاخلفيف،    األبيض  القطين  ثوهبا  إال  ،يتحرك
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  الشوارع  األطفال حوهلا من ،الرصيف فرق الرائد جسدها عن
 يغنون

  ، اآلن حىت. زوجها اخلرطييت  زكريا هو  روايته  سرق  من أن  بدور وجدت 
  الثاين  والندم ، زينة من ختلص ألنه الندم هو  لبدور عذابًا األكثر  الشيء فإن

 نسيم مع قصته وصب ،كتبها  اليت الرواية فقدان هو اجلنون إىل يدفعه الذي
 تعيش   كمرأة  بدور  صعوبات   عن  الرواية  حتكي  ،منها  والتخلص  زينة  والدة  حىت

 اسم حتت نشرت  الرواية أن بدور اكتشفت  النهاية حىت. البطريركية قبضة يف
 . كمؤلفها  اخلرطييت زكريا

 مت الذين الباطن من جزًءا بدور على ج زكريا فعله ما أن اجلزء يظهر
  تأثري  هلا الثانوية املعاناة أن على يدل هذا. عقلًيا معاملتهم وإساءة هتميشهم

 النفسي  األل  فإن  ،املثال  سبيل  على  ، بدور.  الفردية  اجملموعات   حياة  على  كبري
 . اجلنون من يعاين جعله األبوية  البيئة  بسبب  به شعر الذي

 اجلنون من تعاينجميدة (ب 
تبعية  تأثري  يتعلق فيما  الباحثني  قبل من التالية البيانات  على العثور  مت

يف رواية زينة   اجلنون من تعاينجميدة يعين على شخصي الشخصيات املرأة 
غاياتري تشاكرافوريت    االستعمارلنوال السعداوي على النظرية دراسات ما بعد  

 سبيفاك: 

ال تكاد تعرف احللم من  ،تصحر من النوم ،جفوهناجميدة تفتح 
يف الصباح رأته  ،باألمس كانت متشي يف جنازة أبيها ،احلقيقة

أمها جالسة أمامه   ،جالسا إىل مائدة الفطور يشرب القهوة باللنب
ال يتبادالن  ،كل منهما يدفن وجهه يف اجلريدة  ،تشرب الشاي

 الصمت جيثم على البيت تقيال كاملوت  ،الكالم
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  اليت  املعاناة عن التحدث  يستطيع ال ألنه تبعية اجملموعة إىلجميدة  ينتمي
 التعذيب  باستمرار تشهد. زكريا والده هيمنة يف يوم كل  يعيش. هبا يشعر
 والنفسي النفسي العنف من ماجدة  عانت مث. بدور والدهتا به  شعرت  الذي

 . الثنائي  النظام يدمي عائلي مستوى يف العيش بسبب وتعطلت
  النسائية  القيادات  تعانيه  سيء تأثري هوجميدة  منه تعاين  الذي اجلنون  إن

  لذلك   ،سامة   عائلية  بيئة  الثنائي  النظام  ينتج.  النسائية  الشخصيات   عرقلة  من
 . اجلنون من جميدة يعاين

.  الواقعية  احلياة  يف  حيدث   الذي  نفسه  هو  وبدور  ماجدة  تعيشه  الذي  اجلنون
 خمتلفة  ألشكال   ،  اجلنسي  العنف   وخاصة   ،  التبعية  ضحايا   من  النساء   تتعرض

  واالنفصال   ،  واالكتئاب   ،  الصدمات   مثل   ،  والنفسية  اجلسدية  الصدمات   من
 . األخرى العقلية واألمراض ، واألوهام ،

  الباحثني جتارب  من العقلية باملشكالت  املتعلقة البيانات  على احلصول مت
  جملس  مع SCC Ulul Albab مركز يف الضحايا ساعدوا الذين

 .Dian Mutiara العاملي الكنائس
 ةألسر ا -2

  ظل   يف  تعيش   حيث  ،السهل  باألمر  ليس   ثانوية   جمموعة  من  جزًءا   كونك   إن 
  أن  ليقول سبيفاك أساس هو  وهذا ، سواء حد على والنفسي اجلسدي الضغط

 مبا   يشعر  أن  ألحد  ميكن  وال  ،متثيلهم  ميكن  ال  الذين  أولئك  هي  تبعية  اجملموعات 
 على التأثري هو تبعية هبا تشعر أن ميكن اليت التأثريات  أحد. هبا اشعر عليه هم

على تبعية الشخصيات املرأة تأثري  أن ة الباحث  ت وجد ،ذلك  على وبناءً  ،األسرة
يف رواية زينة لنوال السعداوي على النظرية  اجلنون من تعاينجميدة يعين  األسرة

 والتحليل   التعرض   بعد  ،غاياتري تشاكرافوريت سبيفاك  االستعمار دراسات ما بعد  
 :اإلضايف
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 احللم تعرف تكاد ال ،النوم من تصحر ،وهنافججميدة  تفتح
 باح صال  يف  ،أبيها  جنازة  يف  متشي  كانت  باألمس  ،احلقيقة  من
أمها  ،باللنب القهوة شربي الفطور مائدة إىلجالسا  رأته

 يف وجهه يدفن منهما كل  ،الشاي أمامه تشرب جالسة
ال تقي البيت على جيثم  الصمت ،الكالم يتبادالن ال ،اجلريدة

 كاملوت
جميدة   وجد . وزكريا  بدور  ابنة جميدة  هبا شعرت  اليت املعاناة  عن تعبري رواية

  ل   لوالديها  املنزلية  احلياة   أنجميدة    شعرت .  والديه  غرفة  من  ليلة   كل  وصفعة  لكمة
 ظهر عما خمتلفة كانت  احلظ لسوء ،وزوجة زوًجا ليست أهنا وبدا متناغمة تكن
  كما   الوالدين  كال  يظهر  ،اإلعالم  ووسائل  الصحيفة  أمام  مرة  كل  يف.  اجملتمع  أمام

  24 ملدة. طفل وهو ،ماجيدا يعذب  هذا. وسعيدة منسجمة عالقة يف كان  لو
 .باملعاناة   ماجدة شعرت  سنة

 الذي   فالطفل  ،األسرة  يصيب  أن  ميكن  التخلف  تأثري  أن   إىل  البيانات   تشري
  اإلجهاد  من يعاين أن ميكن والدته يعذب  األحيان من كثري  يف والده يشاهد
 .العقلي

 اجملتمع -3
يف رواية زينة لنوال    شكلني  ةالباحث  تاكتشف،  اجملتمع  على  التأثريات   على  بناء

 :غاياتري تشاكرافوريت سبيفاك االستعمارالسعداوي على النظرية دراسات ما بعد  
 االجتماعية الطبقة(أ

.  املهيمنة  القوة خارج جمموعة إهنا ،ومضطهدة مهمشة جمموعة وه تبعية
  ثانويون  شركاء ويوجد ،اجملتمع يف اجتماعية طبقات  وجود ذلك  عن وينتج

  يف  االجتماعية الطبقات  عن التالية  البيانات . دوهنا وما احملرومة الفئات  يف
 : اجملتمع ترتيب
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يقول هلا إن أوالد  ،كان أبوها مبنعها من النزول إىل الشارع
خاصة  ذلك الولد  ،أوالد األبالسة ،الشوارع هم أوالد الزين

 األعرج  

 ،الشوارع  أطفال  مع  اللعب  من  بدور   بدور    والد  مينع  عندما  البيانات   حتدث 
 اللعب يستحقون ال زانيون أطفال هم الشوارع أطفال ،بدور ألب  بالنسبة

 . بدور عائلة مثل حمرتمة عائالت  مع
 جمموعات   هم  الشوارع  أطفال  أن  الشوارع  ألطفال  بدور  والد  معاملة  تظهر

 إىل الوصول  ميكنهم  وال املهيمنة  القوة  خارج وهم ،موقفهم حتطيم  يتم ثانوية 
  التخلف  بتأثري يشعر أن  ميكن احمللي اجملتمع  أن على يدل وهذا. النخبة
 . احلياة مستوى على االجتماعية الطبقات  وجود أي ،الفرعي

انا لكل تلميذة أب معروف، تكتب امسه إىل جوار امسها. فوق السبورة،  ك
تفخر كل واحدة منهن بأبيها أو جدها، أو خاهلا أو عمها أو أي رجل  

 معروف يف العائلة آخر 

 أسرهم وأفراد وجدهم بوالدهم ويتفاخرون يكتبون  الذين زينة زمالء
 الذين  واألطفال ،اجملتمع بني اجتماعية طبقة وجود على يدل وهذا. الذكور
 ليس الاليت الفتيات  بينما  فخورين سيكونون عظيمة ذكورية عائلة لديهم
 . هتميشهن سيتم  زينة  مثل أسرة لديهن

 يسبب أن ميكن األنثوية لألشكال الفرعي البعد أن الوضع هذا يوضح
 . الناس  بني االجتماعية الطبقة يف اختالاًل 

 حتدث   تزال  وال  ،  إندونيسيا  يف  أيًضا  االجتماعية  املساواة  عدم  وجود  حيدث 
  املثال   سبيل  على.  الطالب   بني  خاصة   ،  اليوم  حىت  التنمر   حاالت   من  العديد

  حالة   حدثت.  ماالنج  يف   ثانوية   مدرسة   يف  مؤخرًا  حدثت   اليت   بولينج  قضية   ،
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 على التنمر وهي ، إعالمية صدمة يف وتسببت 2019 عام يف أيًضا أخرى
 .أودري تدعى الثانوية  املدرسة يف طالبة

 أدىن النساء تعترب(ب 
 يف يتسبب الثنائي النظام  ألن االجتماعي النسيج يف مساواة عدم وجود

 ذلك  ويتشكل ،ضعيفة جمموعة وهي ،فرعية جمموعة الطرفني أحد يصبح أن
  النساء  تعترب شكل عن البيانات  تقدمي  ويعترب ،ضعيفة أهنا على املرأة نظر يف

 االستعماريف رواية زينة لنوال السعداوي على النظرية دراسات ما بعد  أدىن
 غاياتري تشاكرافوريت سبيفاك:

  له  عالقة  وال  الدين  يف  ليس  إنه  وتقول املرأة  حجاب  تعارضي  انست  -
  مفاتن  أن عورة،  املرأة وجه  أن  تعرف أال  ؟ اهلل أمر ختالف اال باألخالق، 

 . الفتنة  تسبب املرأة

  مث  ،زينة  حياصر شيء عن ويكتب  زينة  إىل نظر  لكاتب الشرط يروي
  فهم   بعدمجميدة    وتتهمجميدة    الكاتبة  حتاصر  مث.  ونفته  بالكاتبجميدة    اتصلت
 . تشهري مصدر املرأة تعترب اليت القواعد

  وهذا . تشهري مصدر النساء أن  ، النساء حول الرجال عقلية اجلزء يوضح 
 حتكمه  النساء وجود وأن ،الرجال من أدىن وضع يف النساء أن على يدل

 النساء على وجي ثانوية جمموعات إىل النساء جيلب الوضع هذا. الرجال عقلية
 . املعاناة من متعددة طبقات  من يعانني
  اجلديدة   االستعمارية  الثقافة  تأثري   هو   شأناً   أقل  املرأة   بأن   القائل  االفرتاض  إن

  اجلنسي  العنف حاالت  زيادة  يف  إحداها تنعكس واليت ،  تتكاثر  تزال ال اليت
  .للمرأة الوطنية  اللجنة مجعتها واليت  آخر إىل عام من املرأة ضد
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 الفصل الرابع 
 الخالصة واالقتراحات

 
 الخالصة.أ

 :يلي ما إىل  ةالباحث تخلص  ،وشرح مت  الذي التحليل إىل استناداً 
أساس ما بعد  على تبعية شخصية املرأة يف رواية زينة لنوال السعدوي شكل  -1

 : يعين مخسة عنوان  شاكرافوريت سبيفاكغاياتري  االستعمار
 جتسيدالثاين و  املكان  يف املرأة  وضع يف عليها  العثور ميكن، إخضاع(أ

 النساء  هتميش  يف عليها العثور  ميكن، التهميش(ب 
،  ضعيفة  امرأة، الشياطني مثل النساء  يف عليها العثور ميكن، النمطية الصورة(ج

 . افرتاء مصدر هي املرأة
 احلمولة و  املنزيل يف املزدوجة احلمولة يف عليها العثور ميكن، املزدوجة احلمولة(د

 عام يف املزدوجة
 نفسية  العنفو  جسدية  العنف  يف عليها العثور ميكن، اجلنسي العنفو (ه

على   السعدوي  لنوال  زينة  رواية  يف  املرأة  شخصيةتسبب ظهور تبعية    اليت  العوامل -2
  الثقافة  إدامة يعين شاكرافوريت سبيفاكغاياتري  االستعمار  بعد ما أساس

 . أبوية وهيمنة ثنائي  عد نظام شكل يف يةاالستعمار 
  لنوال  زينة  رواية يف واجملتمع واألسرة شخصي على املرأة الشخصيات  تبعية  تأثري -3

  سبيفاك   تشاكرافوريت  غاياتري  االستعمار  بعد  ما  دراسات   النظرية  على  السعداوي
 :يعين

 .املرأة الشخصيات  جنون يعين شخصي على املرأة شخصية تبعية  تأثري(أ
 . األطفال يواجهها اليت  املعاناة يعين األسرة على املرأة شخصية تبعية  تأثري(ب 
 . اجتماعية طبقة  وجود يعين اجملتمع على املرأة شخصية تبعية  تأثري(ج
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 االقتراحات .ب 
 فحصه ميكن  مازال السعداوي نوال  من زينة  رواية  موضوع  إن  الباحثة قالت
 باستخدام  البحث.  واألديب  اللغوي  اجلانب  من  تشرحيها  مت  ،أخرى  نظريات   باستخدام
  الباحثون   يقرتح.  العلمية  الكنوز   إىل   يضيف   أن   ميكن  األخرى  النظر  ووجهات   النظريات 

 يف للبحث سبيفاك شاكرافوريت غاياتري تبعية النظرية استخدام يريد شخص أي
 .بعمق وفهمها  النظرية إتقان أوالً  عليهم جيب ،املستقبل
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