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 استهالل

سهم  فإن هللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما أبن  
(Qs. Al-Ra’du:11)  
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 إهداء
 :خمصص لـ بحثهذا ال

 اآلابء الذين تربوا وتعلموا مبحبة
ية ضاالسيد مبارك والسيدة امياس ر   

 دائًما  اؤيدوهنوي اويساعدوهن ة اإلخوة واألخوات الذين يدعمون الكاتبو 
، املاجستريومشريف األستاذ الدكتور عبد الباسط  
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 توطئه 
 

على  اهلنود احلمر  تبعية   :وضوعاحلمد هللا قد متت هذا البحث اجلامعي حتت امل
 على أساس ما  " لسميح مسعود(Hoshelaja)اهليمنة االستعمارية يف الرواية "هوشالجا 

لكن الباحثة قد اعرتف أن هناك كثري من   اكرافوريت سبيفاكبعد االستعمار غااياتري ش 
 النقائص واألخطأ رغم أنه قد بذل جهدها إلكماله. 

تقصد كتابة هذا البحث الستسفاء شروط االختبار النهائي واحلصول على درجة  
ان مالك إبراهيم  ية العلوم اإلنسانية جبامعة موال ل قسم اللغة العربية وأدهبا لك   (S-1)سرجاان  

دعمة  يعطي  شخص  لكل  الشكر  كلمة  تتقدم  فالباحثة  مباالنج.  احلكومية  اإلسالمية 
 ومساعدة للباحثة يف إعداد هذا البحث اجلامعي خصوصا إىل :  

وأيب  .  ۱ راضية  إماس  الكرمية  احملبوب  أمي  وأنصحاين  مبارك  الكرمي  رمحاين  قد  الذي 
 وأرشداين حىت النجاح 

الكبرية ۲ أخيت  نيست    .  الصغري  وأخيت  أمني  انصح  الكبري  وأخي  النساء  حكمة 
 الذي قد رمحاين وأنصحاين وأرشداين حىت النجاح سلسابيال 

رئيس جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج الدكتور زين الدين و  .  ۳
 . كل الطلب  امعلمون يف اجلامعة ألهنم قد أرشدو 

عميد كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك ك  ، املاجستريفيصالحممد  . الدكتور  ٤
 . إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

الباسط٥  عبد  الدكتور  املاجستري.  وأدهبا  ك  ،  العربية  اللغة  قسم  العلوم  يف  رئيس  كلية 
ماالنج   احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  على  اإلنسانية  وكاملشرف 

 كتابة هذا البحث اجلامعي، جزاكم هللا خري جزاء 
" و اندي "اجلدال" و أصحايب الذين جياهدون معي النتهاء  ۱۸. أصحايب "الدؤايل  ٦ 

 حبث اجلامعي  
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 مستخلص البحث 
نصرة   احلمر  تبعية.  (۲۰۲۲  .)النداء،  "هوشالجا   اهلنود  الرواية  يف  االستعمارية  اهليمنة  على 

(Hoshelajaمسعود لسميح  ما ("  أساس  غااياتري  على  االستعمار  بعد 
. كلية العلوم اإلنسانية. ي، قسم اللغة العربية وأدهباسبيفاك. البحث اجلامع  شاكرافوريت 

 جامعة موالان ماللك إبراهيم االسالمية احلكومية ماالنج. 
  جستريا الباسط، امل  عبد   الدكتور  : مشرف 

 سبيفاك، تبعية.  غااياتري شاكرافوريتما بعد االستعمار،  الكلمات املفتاحية : اهليمنة،  
 

. القبيلة اهلندية هي إحدى الدول اليت تعاين من التبعية. ثللبح   التبعية هو موضوع مهم
التبعية يف القبائل اهلندية من التبعية شيًئا خاضًعا ومهمًشا، لذلك هتدف هذه الدراسة إىل   تجعل 

تبعية   وصف  هو اإىل  رواية  يف  االستعمارية  هيمنة  على  احلمر  لسميح  شهلنود  على   مسعوديالجا 
غااي االستعمار  بعد  ما  سبيفاكأساس  )تري  وهي:  جوانب،  ثالثة  على  البحث  هذا  يركز   .۱ )

على أساس ما  د عو يف رواية هوشالجا لسميح مس  االستعمارية على هيمنة اهلنود احلمر تبعية  أشكال
تبعية اهلنود احلمر على هيمنة االستعمارية مل  وا( ع۲. ) سبيفاكشاكرافوريت  بعد االستعمار غاايتري  
( 3؛ )سبيفاك شاكرافوريت  ح مسعود على أساس ما بعد االستعمار غاايترييف رواية هوشالجا لسمي

اهلنود احلمر على هيمنة االستعمارية يف رواية هوشالجا لسميح مسعود على أساس ما تبعية  أتثريات
مصدر و  هذا النوع من البحوث هو حبث نوعي وصفي  سبيفاك. شاكرافوريت بعد االستعمار غاايتري

رواية "هوشيالجا" لسميح مسعود اليت نشرهتا "االن انصر واملزون"   ي لدراسة هالبياانت يف هذه ا
صفحة. كتبت الرواية ابللغة العربية وال توجد ترمجة بعد. استخدمت   ۲٥٦يف عمان    ۲۰۲۰عام  

ق يحتقطريقة  و   وطريقة الكتابة الرتمجة  وطريقة  القراءة  هي طريقة  مجع البياانت يف هذه الدراسة  طريقة  
حتليل البياانت يف طريقة  البحث هي زايدة املثابرة والتثليث واملناقشة. استخدمت  هذا  ت يف  البياان

أساليب الدراسة  وهوبرمان  هذه  وهي    مايلز  مراحل،  ثالث  خالل  وعرض تقليل  من  البياانت، 
) االستنتاج.و للبياانت،   هو:  البحث  هذا  من  هيمنة   أشكال(  ۱نتائج  على  احلمر  اهلنود  تبعية 

 شاكرافوريت  ارية يف رواية هوشيالجا لسميح مسعود  على أساس ما بعد االستعمار غاايتري االستعم
املوارد    يسبيفاك ه وتوقع  التجارة،  التمييز على أساس اجلنس، والعنصرية، واالستعمار، واكتساب 

( و  الثقايف؛  والتثاقف  عوامل  ۲البشرية  احلمر(  اهلنود  روايةعلى    تبعية  يف  االستعمارية   هيمنة 



 ك 
 

هي تدمري سبيفاك    شاكرافوريت   غاايتريعلى أساس ما بعد االستعمار  لسميح مسعود  "هوشيالجا"  
املوارد   نقص، وإابدة السكان، وتوسع األراضي، وتوسع السلطة، و وتنمية الثقة، وتبعية املرأة،  قدرال

تبعية اهلنود احلمر على   أتثريات (  ۳)  الثقايف؛ يف  ، والتعر ، والبحث عن التوابلواملوارد الطبيعية  البشرية
غاايتري  االستعمار  بعد  ما  أساس  على  مسعود  لسميح  هوشيالجا  رواية  يف  االستعمارية  اهليمنة 

الفرد شاكرافوريت   أ(  و   :سبيفاك:  الذات،  السلطة،   خيبة كراهية  ونقص  النشاط،  ونقص  الذات، 
ال املقاومة وغسل  وروح  السكان،  ابلنفس  ة:ب( جمموع  ؛  دماغوهتميش  الثقة  وااحنفاض  ،  خلطبة، 

 .حب الثقافةوالتفكيك، والربوكرايت، والفقر، وضعف االقتصاد، و 
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ABSTRACT 

 
Nida, Nushrotun. 2022. Subalternization of Indians over Colonialism Hegemony in Samih 

Masoed's Hoshelaja Novel Based on Gayatri Spivak's Perspective. Minor 

Theses, Arabic Languange and Letters Departement, Facukty of Humanities, 

State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang 

Pembimbing : Dr. Abdul Basid, S.S., M.Pd. 

Kata Kunci : Hegemoni, postcolonial, Gayatri Chaktovorty Spivak, subalternization 

 
Subalternization is an important theme to be researched. One of the countries 

experiencing subalternization is the Indian tribe. Subalternization of Indian tribes has made 
subalternization as an object that is marginalized, subordinated and marginalized, therefore, 
this study aims to describe the sub-alternization of Indians over upper-class hegemony in the 
novel Hoshelaja by Samih Masoed. This research aims to describe the subalternization form 
of the Indians over upper-class hegemony in Samih Masoed's novel Hoshelaja based on 
Gayatri Chakravorty Spivak's postcolonial perspective. This research focuses on three 
aspects, namely: (1) the subalternization form of Indian tribes over upper-class hegemony in 
Samih Masoed's Hoshelaja novel based on the postcolonial perspective of Gayatri 
Chakravorty Spivak; (2) the subalternization factor of the Indians over the hegemony of the 
upper classes in Samih Masoed's novel Hoshelaja based on Gayatri Chakravorty Spivak's 
postcolonial perspective; (3) the impact of Indian subalternization over high-class hegemony 
in Samih Masoed's novel Hoshelaja based on the postcolonial perspective Gayatri 
Chakravorty Spivak. This type of research is descriptive qualitative research. The data source 
in this study is the novel Hoshelaja by Samih Masoed published by Al-aan Nasyiruun wa 
mauzuun in 2020 in Oman with a thickness of 256 pages. The novel was written in Arabic 
and there is no translation yet. The data collection techniques used in this study used reading 
techniques, translation techniques, and record-keeping techniques. The data validation 
techniques used in research are to increase perseverance, triangulation, and discussion. The 
data analysis techniques in this study used miles and Huberman's methods through three 
stages, namely data reduction, data exposure, and conclusion drawing. This study produced 
several data, namely: (1) the subalternization form of indians over colonialist hegemony in 
Samih Masoed's Hochelaja novel based on the postcolonial perspective of Gayatri Spivak is 
sexism, racism, colonialism, trade acquisition, hr anticipation, and cultural acculturation; (2) 
subaltrenization factors in the Indians over colonialist hegemony in Samih Masoed's novel 
Hoshelaja based on Gayatri Spivak's postcolonial perspective, namely destruction of fate, 
subordination of women, cultivation of beliefs, the extermination of population, expansion of 
territory, expansion of power, the inferiority of human resources, seeking spices and cultural 
identification; (3) the impact of subalternization on Indians over colonialist hegemony in 
Samih Masoed's Hoshelaja novel based on Gayatri Spivak's postcolonial perspective is: a) 
individuals in the form of self-loathing, self-decline, lack of activity, lack of authority, 
marginalization of the population, spirit of resistance and brainwashing; b) groups in the 
form of self-confidence, spraying, deconstruction, procreate, poverty, the weak economy, and 
love culture. 
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Nida, Nushrotun. 2022. Subalternisasi Suku Indian atas Hegemoni Kolonialisme dalam 
Novel Hoshelaja Karya Samih Masoed Berdasarkan Perspektif Gayatri 
Spivak . Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Dr. Abdul Basid, S.S., M.Pd. 
Kata Kunci: Hegemoni, poskolonial, Gayatri Chakravorty Spivak, subalternisasi 
   

Subalternisasi menjadi tema yang penting untuk diteliti. Salah satu negara yang 
mengalami subalternisasi adalah suku Indian. Subalternisasi pada suku Indian telah 
menjadikan subaltern sebagai objek yang termarginalkan, tersubordinasi dan terpinggirkan, 
oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk subalternisasi suku 
Indian atas hegemoni kelas atas dalam novel Hoshelaja karya Samih Masoed berdasarkan 
perpektif poskolonial Gayatri Chakravorty Spivak. Penelitian ini memfokuskan pembahasan 
pada tiga aspek yakni: (1) bentuk subalternisasi suku Indian atas hegemoni kelas atas dalam 
novel Hoshelaja karya Samih Masoed berdasarkan perpektif poskolonial Gayatri Chakravorty 
Spivak; (2) faktor subalternisasi suku Indian atas hegemoni kelas atas dalam novel Hoshelaja 
karya Samih Masoed berdasarkan perpektif poskolonial Gayatri Chakravorty Spivak; (3)  
dampak subalternisasi suku Indian atas hegemoni kelas atas dalam novel Hoshelaja karya 
Samih Masoed berdasarkan perpektif poskolonial Gayatri Chakravorty Spivak. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
novel Hoshelaja karya Samih Masoed yang diterbitkan oleh Al-aan Nasyiruun wa mauzuun  
pada tahun 2020 di Oman dengan tebal 256 halaman. Novel ini ditulis dalam bahasa Arab 
dan belum ada terjemahannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini menggunakan teknik baca, teknik terjemah dan teknik catat. Teknik validasi data yang 
digunakan dalam penelitian adalah meningkatkan ketekunan, triangulasi dan diskusi. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode milik Miles dan Hubermen melalui 
tiga tahap yaitu reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini 
menghasilkan beberapa data yakni: (1) bentuk subalternisasi suku Indian atas hegemoni 
kolonialis dalam novel Hoshelaja karya Samih Masoed berdasarkan perspektif poskolonial 
Gayatri Spivak adalah seksisme, rasisme, kolonialisme, akuisis perdagangan, antisipasi SDM 
dan akulturasi budaya; (2)  faktor subaltrenisasi pada suku Indian atas hegemoni kolonialis 
dalam novel Hoshelaja karya Samih Masoed berdasarkan perspektif poskolonial Gayatri 
Spivak yaitu destruksi nasib, subordinasi perempuan, penanaman kepercayaan, pemusnahan 
penduduk, ekspansi wilayah, ekspansi kekuasaan, inferioritas SDM, mencari rempah-rempah 
dan identifikasi budaya; (3) dampak subalternisasi terhadap suku Indian atas hegemoni 
kolonialis dalam novel Hoshelaja karya Samih Masoed berdasarkan perspektif poskolonial 
Gayatri Spivak adalah: a) individu berupa self loathing, keterpurukan diri, minimnya 
aktifitas, minimnya otoritas, marginalisasi penduduk, semangat perlawanan dan pencucian 
otak; b) kelompok berupa randahnya kepercayaan diri, berotrasi, dekontruksi, prokterat, 
kemiskinan, lemahnya perekonomian, cinta budaya.  
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 حمتوايت البحث 

 ب          صفحة الغالق

 ج         تقرير الباحثة 

 د          تصريح 

 ه         تقرير جلنة املناقشة

 و          استهالل 

 ز          إهداء 

 ح          توطئه 
        

 ي       )العربية( مستخلص البحث  

 ل       مستخلص البحث )اإلجنليزية(

 م       مستخلص البحث )اإلندونسية(

 ن         حمتوايت البحث 

 الفصل األول: مقدمة 

 ۱        حث خلفية الب -أ
 ٦        أسئلة البحث  -ب
 ۷       فوائد البحث        -ج
 ۷       د البحث و حد       -د

 اإلطار النظري الفصل الثاين:  

 ۹        التابع  -أ
 ۹        التابع   تعريف  -ا
 ۱۱      مفهوم األساس التابع   -۲  



 س 
 

  ٤۱       التابع   ائص خص  -۳
 ۱۹       ما بعد اإلستعمار  -ب

 ۱۹      ما بعد االستعمار  تعريف  -۱
 ۲۱ غااياتري شاكرافوريت سبيفاك مفهوم ما بعد االستعمار عند  -۲
  ۲۲      خصائص ما بعد االستعمار   -۲

 الفصل الثالث : منهجية البحث 
 ٥۲        نوع البحث  -أ

 ٦۲       مصادر البياانت  -ب
 ۲۷       طريقة مجع البياانت     -ج
  ۲۷       طريقة حتقيق البياانت        -د
 ۲۹       طريقة حتليل البياانت       -ه

 الفصل الرابع : عرض البياانت وحتليلها 
لسميح  -أ اهليمنة االستعمارية يف رواية هوشيالجا  احلمر على  اهلنود  تبعية  أشكال 

 ۳۳   مسعود على أساس  ما بعد االستعمار غايرتي سبيفاك 

تب -ب لسميح عوامل  هوشيالجا  رواية  يف  االستعمارية  اهليمنة  على  احلمر  اهلنود  عية 
 ۸٤   مسعود على أساس  ما بعد االستعمار غايرتي سبيفاك 

هوشيالجا   أتثريات       -د رواية  يف  االستعمارية  اهليمنة  على  احلمر  اهلنود  تبعية  أشكال 
 ۱٦   مسعود على أساس  ما بعد االستعمار غايرتي سبيفاكلسميح 

 الفصل اخلامس : اخلامتة 
 ۷٤        اخلالصة   -أ

 ٥۷        التوصيات  -ب
 ٦۷        قائمة املصادر واملراجع 

 ۸٦         سرية الذاتية 
۸۷         قائمة اجلداول 



 
 

 األول فصلال
 مقدمة 
 

 خليفة البحث .أ
أب فيها    شكالالتبعية  ويتم  معينة  هوايت  مركزية  فيها  يتم  عملية  هي  عام 

التبعية يف الفرتة االستعمارية تعين هتميش األجناس    .هتميش هوايت أخرى معينة إن 
األوروبيني االستعماريني  احلكام  قبل  من  البيضاء  الفرتة   .غري  يف  التبعية  تعين 

ا فئات معينة فقرية وحمرومة من حقوقها االستعمارية العملية اليت أصبحت من خالهل
للدولة اجلديدة  السياسية  االجتماعية  البنية  بسبب  اقتصاداًي  آخر   .وعاجزة  مصطلح 

 .(Choudhury, 2020) زللتبديل هو عملية العج
احلمر  يعترب   اهلنود  االستعمار تبعية  هيمنة  للبحث  مو ية  على  مهًما   ضوًعا 

(Suryawati, Seran, & Sigit, 2021).    وخاضع فرعي  كموضوع  التابع  ألن  وذلك 
األيديولوجية   قيمة  تركيز  االستعمارية يف  هيمنة  قبل   ,Fahmi & Idham)ومهمش من 

ال(2019 من  جزء  أي  يف  وجوده  واستمرار  مع  ،  ومتزامن  االستعمارية    واليةعامل 
(Muntijo, 2013)  .،أن التابع حيمل الضغط من خالل آلية متييزية    ابإلضافة إىل ذلك

 . (Saputri, 2019)وليس لديه جمال للتعبري عن حالته 
 , .Bahardur I)هاد الضعفاء  ولدت مقاومة التابعني كمظهر من مظاهر اضط

توضح هذه املقاومة جهود التابعني للنجاة من هجوم الغزاة والتعبري عن حقهم . (2016
  ، ( Spivak)سبيفاك  . هذا ما أكدته  (Suryawan, 2019)يف االستقالل واسرتجاع وطنهم  

تابع أن يبادر ويتحدث بصوت عاٍل ويتألب على التعبري أصواته  جيب على اجملموع ال
 ,Suryawati, Seran, & Sigit) ملناسب مع طبقة العليا واحلصول على اعرتاف بوجوده  

2021; Spivak, 2021) ألن التابع ليس طبقة ضعيفة، بل طبقة اليت تعلم معىن النضال .
 الستعمار. ضد ا
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كانت القبيلة اهلنود احلمر من القبائل املستعَمرة اليت تتظاهر اجلمعية التابعية  
اهلنود احلمر أو يسمى ابسم األمريكيني   .(Bamuzahan, 2017)على هيمنة االستعمارية  

هذ اكتشفوا  الذين  األمريكية  للقارة  األصليون  السكان  هم  ألول األصليني،  القارة  ه 
قاوموا   لقد  كولومبوس  على  مرة.  اهلنود (  Colombus Expedition)محلة  مهشوا    الذين 

،  (Rasiah, Nindyasmara, & Amalina, 2018)وأابدوا اإلثنية )اإلابدة اجلماعية(    احلمر،
األصليني    ،(Snipp, 1989)االستعمار  أداروا  و  األمريكيني  مت  .  (Supriatna, 2008)وذحبوا 

مدى  احلياة  وقتل  وحلفائهم،  األمريكيني  مجيع  بقتل  املقاومة  من  النوع  هذا  تنفيذ 
 . (Rizka & Okezone, 2016)احلياة، ومهامجة املهاجرين 

يف   مشاكل يف البالديسبب  حلمر على هيمنة االستعمار  تبعية اهلنود ات  کان
امل الواقع القبيلة االستعمارية  اهليمنة اثر  ة هي  أشكال. هذه  . هذا كما هو مكتوب يف 

ال وبعضهم   (reservation)احلجز  . يعيش بعضهم يف  ذين شعروا ابلتهديداهلنود احلمر 
أراضي أجدادهم   أهنم طردوا من  أخرى، حىت  دول  إىل  اخلضوع ينتشر  وأجربوا على 

متييزية   حكومية  األطفال   .(Ningsih, 2021)لسياسات  يتلقى  ذلك،  إىل  ابإلضافة 
املنزيل التعليم  يعتمدون منط  التابعون  . (Rorintulus, 2018)  حياة اجملتمع األبيض  حىت 

وإيدر  و  راينر  لرأي  وقفا  إىل (  Reyhner and Eder)هذا  يهدف  املنزيل  التعليم  أبن 
احلمر   اهلنود  اجملتمع  ثقافة  اجملتمع استيعاب   ,Reyhner & Eder)األمريكي    بثقافة 

2004) . 
ه املتنعكس  حتكي  أشكالذه  أيضا.  مسعود  لسميح  هوشالجا  الرواية  يف  ة 

احلم اهلنود  تبعية  قصة  الرواية  الكينونة  هذه  تنمية  الذي  اليهودي  االستعمار  على  ر 
وطردهم   السكان  أصواهتا  (Fitriadin, 2021)واستغالل  تعبري  التابعية  اجملموعة  . حتاول 

و  االستقالل.  وحركة  االستعماري  الظلم  أثناء  يف  التمردات  حركة  متوأتدية  رؤية  كن 
الشخصية   قصة  خالل  من  "املقاومة  مسعودالرئيسية  التقى  مسيح  الذي  مارفن مع  " 

عندما سافر إىل أمريكا. وجد مسيح مسعود خصوصية الدولة   (Marvin Guner)جونر  
 .(Masoed, Hoshelaja, 2020) األمركي تشبه وطنه يف فلسطني 
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الدراسة عن   و   كانت  للدراسة  نالتبعية  اهتماما  االستعمار  التابع على  ضال 
هذا ألن   . (Simatupang, 2013)على الرغم من أن هذا النضال ال يغري طبقتهم السفلى  

االستعمار   هيمنة  ضد  والنضال  للبقاء  معىن  يعطي  وقضية ،  (Saputra, 2011)التابع 
 صوت الضحااي ريکل األدبية على التعب  یيف أدبية اندراً ابالهتمام ألنه ال حتکالتابع  

الذين مت هتميشهم من قبل اهليمنة االستعمارية. ابإلضافة إىل ذلك، يساهم التابع يف 
 .(Suparno, 2016)حماربة االستعمار أيًضا   یعل  البلد اتريخ 

  یهتميش وترهيب اهلنود احلمر جيب أن يكونوا أقوى فعلى    التبعية يسبب   
التابعة   أصوات  وتعبري  االستعمارية  التابعة  (Morton, 2008) مقاومة  اجملموعة  متلك   .

غري العادلة   وحماربة اهليمنة اليت ، (Setiawan, 2018)  العليا أساساقوات يف مشاكلة الطبقة  
(Praveen V, 2016) ،التابعة وإلقاء اخلطب الستعادة األصوات (Kunow, 2016). 

خيترب    .إىل هيمنة معرفية عنيفة للطبقة العليا ضد الطبقة الدنيا التبعية    كانت
خضوعهم لالستعمار يف العامل اآلخر، فهم التابعون نظرايت املعرفة العنيفة من خالل  

ميكن . والتوزيع  ةالتمييز والشهادذلك:  يتعرضون للعنف من خالل االستعمار يتضمن  
بدأته   الذي  التابع  مع  الثالثة  االنتهاكات  هذه  مع   .Spivakمنع  البيان  هذا  يطابق 

دريدا   جاك  نظرية  على  مستمر  التابع  عن  سبيفاك  التابع  ،  (Hajar, 2019)نظرية  أن 
بالده   لوجود  حريته  يناضل  أن  من    دااعتما  (Spivak, 2021)يستطيع  فكرتني  على 

اجلوهرية   ومها  سبيفاك،  االسرتاتيجية  (essentialism)غاايتري   strategic)  واجلوهرية 

essentialism).  ُتشبه حبلم التابعني.   يتصوات التابعة التعمل اجلوهرية على إحياء األ
تقصد إىل هويّة اجملموعة يف ممارسة اخلطاب بني اجملتمعات اجلوهرية اإلسرتاتيجية  بينما  

(Sulistianawati, 2020)  . مع االسرتاتيجية  واجلوهرية  اجلوهرية  عملية  تكون  أن  وجتب 
هذا .  (Setiawan, 2018)( nasionalism anticolonial)االستعمارية    عاداةوقف القومية ومم

يتفقني بسهولة مع طبيعة   التابعني متمسكني ابلدفاع عن بالدهم، وال  املوقف جيعل 
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التابعون أن يبقى  لذلك، ال يزال  . (Wardaya, 2001)االستعمار االستغاليل ويعارضوهنا  
 يقومون ابلوطنية على الرغم من أن نتائج نضاهلم ال تتوافق مع رغباهتم.

تبعي نظرية  واملناسب    ة كانت  الصحيح  احلل  هي  سبيفاك  لغاايتري 
ألن هذه النظرية ال تنظر إىل جانب اهليمنة فقط، بل    ،التبعيةالستخدامها يف دراسة  

التابع  أتثرياهتظر إىل جانب اهليمنة و تن النظرية القوة (Spivak, 2021)ا أيًضا أي  . هتزم 
من غاايتري سبيفاك على اهليمنة االستعمارية، ألن اجملموعة التابعة لديها ثقة كاملة 

تساهم  .  (Sulistianawati, 2020)على أهنا قادرة حملاربة املستعمرين ومعادلة الطبقة العليا  
 . (Suparno, 2016)هذه النظرية يف علم التاريخ أيًضا فيما يتعلق ابستعمار البلد 

السابقة تبحث عن التابع واهليمنة االستعمارية    ات العديد من الدراس  كانت
وليبنظر  سبيفاك،  اإلستعمار  بعد  ما  هوشيالجا  ة  الرواية  يستخدم  من  فيه  ليس  كن 

للبقاء احلياة ضد  ء ومقاومتها النساتبعية  ومنها:  اهلنود احلمر كموضوع البحث، بعيةوت
االستعمارية املصرية  مثل  هيمنة  املرأة  إاينفو  ملرأة  اتبعية  و   ،(Nila, 2020)  تبعية  جوغون 

(Jugin Ianfun) (Bahardur, 2020)   وتبعية املرأة على التحرير اجلنس يف فولورس(Leda, 

امليدانوم  ،(2020 املباشرة يف  املرأة غري  املرأة    ،  (Dewojati, 2021)  قاومة  تبعية  ومقاومة 
اباتفيا   اإلندونيسية و   ،(Nurfadilah, 2021)يف  املرأة  اتبعية  قبل  من  املفتوحة   املقاومة 

(Fitriadin, 2021)، استغالل تبعية املرأة يف إندونسياو (Putri, Mayong, & Faisal, 2021) 

الثالث    األرض  يف  املرأة  االستعمارية  و   .(Suryawati, Seran, & Sigit, 2021)وتبعية  تبعية 
مثل الداليت   احلكومة  هي  املعاصرة  اهلند  يف  التبعية  بعملية  متر  اليت  اجملتمعات 

طبقة فرعية تبعية الو   (Oommen, 2017) لغوية والنساءواألديفاسي واألقليات الدينية وال
هندي  ،   Mahasweta  (Choudhury, 2020)  يف يف  املسلمني  هنود   Arundhatiوتبعيىة 

Roy’s The Ministry of Utmost   Happiness  (Abid, Shaheen, & Qamar, 2021) 

 ,Praheto & Maria)وتبعية احلكومة على اجملتمع يف قصة القصرية "بوكو" لفوتو وزااي  

يف تيمور ليشيت ومقاومتهم بعصيان وقتل الغازية وطردهم    مثل  الشعب  تبعيةو   .(2022
(Patullah, Juanda, & Saguni, 2021) ، أتشيه" من خالل    مثل يف   ة اجملتمع ي مقاومة تبع و"
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السياسية   يف  األعلى  العرش  االستعمال  سوء  على  السرية   ,Sulistianawati)احلركة 

  أتثريات   قاومة الشباب اإلندونيسي من خالل زايدة الطبقة االجتماعية على وم. (2020
اجملتمع اإلندونيسي   ة تبعي  (Kholifatu & Tjahjono, 2020)العرش األعلى يف إندونيسيا؛  

 ,Pradani, Anitasari)ومقاومة التابعني ابهلروب وإلقاء اخلطب على اهليمنة االستعمار  
& Susanto, 2021 )  .   

تنادا إىل الدراسات السابقة أعاله، خلصت الباحثة إىل أن التشاهبة هذا  واس
هي يف نظريته كالسكني التحليلي، أي نظرية ما بعد   كلها  البحث مع الدراسة السابقة

  أتثرياتووعوامل    أشكالاالستعمار لغاايتري ش. سبيفاك. وتشابه أيضا يف التشريح  
مك  ةتبعي يف  االستعمارية  اهليمنة  معنيعلى   ;Nila, 2020; Nurfadilah, 2021)  ان 

Sulistianawati, 2020)التع يف  تشابه  وكذلك  معني  ب،  مكان  يف  الشعب  تبعية  ري 
(Kholifatu & Tjahjono, 2020).  هو   أما الرواية اختالفه  الباحثة  العربية    استخدمت 

كصورة   احلمر  اهلنود  استعمار  عن  مسعود  لسميح  على اهوشالجا  والتبعية  هليمنة 
االستعمارية يف األمريكيني، بينما استخدم البحث السابق الرواية عن االستعمارية يف  

 ,Kholifatu & Tjahjono)واإلندونسيا    (Dewojati, 2021)وامليدان  (Nila, 2020) املصر

2020; Fitriadin, 2021; Pradani, Anitasari, & Susanto, 2021)   ليشيتو  تيمور 

(Patullah, Juanda, & Saguni, 2021)     واباتفيا(Nurfadilah, 2021)  :  الباحثة وتبحث 
لتعبري نظر  التبعية الشعب أو اجملتمع  بينما تبحث يعلى  ة ما بعد االستعمار غاايتري 

خاصة   املرأة  التبعية  على  السابقة   ,Nila, 2020; Bahardur I. , 2020; Leda)الدراسة 

2020; Dewojati, 2021; Fitriadin, 2021)وتنقسم الباحثة إىل ثالثة أشكال من التبعية   ؛
 بينما مل ينقسم الدراسات السابقة كلها على أشكال التبعية. 

على البحث السابق الذي يذكر عنصرًا   حثلذلك يف هذه الدراسة، يتّم الب
أكرب    شكالعنصرين يف سلسلة ما بعد االستعمار، وسريكز هذا البحث أبواحًدا أو  

تبعية اهلنود احلمر على اهليمنة االستعمارية فيها وليس   أتثريات شكال وعوامل وأعلى  
الدراسات  يؤكد  البحث  هذا  موقف  فإن  لذلك،  األخرى.  القبائل  أو  البلدان  يف 
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املعلومات عن حالة  السابقة والنظرية مابعد االستعمار يف املوضوع   املختلفة، وتبادل 
 التابعة يف منطقة أو قبيلة. مبعىن األخر، أن البحث السابق مرجعاً هلذه الدراسة. 

امل الدراسة على: أشكالبناًءا على هذه  تركز هذه  اهلنود  اشكأ(  ۱ة،  تبعية  ل 
بعد   على أساس ما احلمر على اهليمنة االستعمارية يف رواية هوشيالجا لسميح مسعود  

تبعية اهلنود احلمر على اهليمنة  ۲؛    االستعمار غااياتري شاكرافوريت سبيفاك ( عوامل 
ما أساس  على  مسعود  لسميح  هوشيالجا  رواية  يف  االستعمار   االستعمارية  بعد 

سبيفاك شاكرافوريت  اهل  ت أتثرياات(  ۳؛    غااياتري  على  احلمر  اهلنود  يمنة  تبعية 
ما أساس  على  مسعود  لسميح  هوشيالجا  رواية  يف  االستعمار   االستعمارية  بعد 

 غااياتري شاكرافوريت سبيفاك.
 

 ب. أسئلة البحث 
البحث   هذا  يركز  أعاله،  البحث  خلفية  على  اهلنود  استنادا  تبعية  على 

"هوشالجا   رواية  يف  االستعمارية  اهليمنة  على  مسعود" (  Hoshelaja)احلمر    لسميح 
بعد   ما  أساس  سبيفاكعلى  شاكرافوريت  غااياتري  أسئلة  .  االستعمار  يلي  فيما 

 البحث من هذه الدراسة:
ما  ۱ احلمر  اشكأ.  اهلنود  تبعية  يف  على  ل  االستعمارية  هوشيالجا  الاهليمنة  رواية 

 ؟ الستعمار غااياتري شاكرافوريت سبيفاكبعد ا على أساس مالسميح مسعود 
احلمر  ۲  اهلنود  تبعية  عوامل  ما  االستعمارية    على.  هوشيالجا  اليف  اهليمنة  رواية 

 ؟ بعد االستعمار غااياتري شاكرافوريت سبيفاك على أساس مالسميح مسعود 
ما  ۳ احلمر    ت أتثرياات.  اهلنود  هوشيالجا  اهل على  تبعية  رواية  يف  االستعمارية  يمنة 

 ؟ بعد االستعمار غااياتري شاكرافوريت سبيفاك على أساس مالسميح مسعود 
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 . فوائد البحثج
البحث هذا  تكون  أن  الباحثة  والتغيري    له  ترجو  التاريخ  جمال  يف  فوائد 

 االجتماعي نظراًي وعملًيا. وهي كما يلي: 
 . الفوائد النظرية  ۱

 من الفوائد النظرية ميكن أن تقدم هذه الدراسة فوائد كما يلي:  
 .هيمنة االستعماريةعلى اهلنود احلمر  ةأ( كمسامهة أفكار حول تبعي 

 بعية ت تأتثريااتب( كزايدة امللكية الفكرية واملعرفة التارخيية حول أشكال وعوامل و
 .راهلندون احلم

شاف البحث حول نظرية ما بعد ج( كمرجع لألشخاص الذين يرغبون يف استك
 االستعمار غيااتري سبيفاك.

 . الفوائد العملية۲
 :الفوائد العملية هلذا البحث هي كما يلي

 اجلامعة  (أ
احلكومية  إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  هبا  شعرت  اليت  العملية  الفوائد 

 :اإلسالمية هي كما يلي
إضافية۱ مراجع  االستعمار،    (  بعد  ما  دراسات  تبعية يف  مناقشة  ال سيما يف 

 .ما بعد االستعمار غاايتري سبيفاكأساس اهلنود احلمر على 
املناقشة  ۲ االستعمار، ال سيما يف  بعد  ما  دراسة  للطالب يف  املعرفة  إضافة   )

 غاايتري سبيفاك.   أساس حول نضال تبعية اهلنود احلمر والفلسطينيني  على
 ب( الكلية  

 :العلوم اإلنسانية ما يليتشمل فوائد هذا البحث لكلية 
 ( أرشيف مكتبة كلية العلوم اإلنسانية۱
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اهلنود  تبعية  مراجع إضافية يف دراسة ما بعد االستعمار، ال سيما يف مناقشة    )۲
 مابعد االستعمار غاايتري سبيفاك.   أساساحلمر التابعني على 

 ج( الباحثة  
تبعية اهلنود احلمر على   أتثريات ( توفري املعلومة للباحثة حول أشكال وعوامل و ۱

 .اهليمة االستعمارية يف رواية هوشالجا لسميح مسعود
 .( حتسن قدرة الباحثة على إجراء البحوث األدبية ۲
( كأحد الشرط من الشروط االستكمال الدراسات يف كلية العلوم اإلنسانية،  ۳

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، ماالنج. 
 

 بحثد. حدود ال
حتتاج الباحثة إىل حدود البحث لرتكيز البحث وال ينحرف عن أهدافه. فيما  

 :يلي حدود البحث الذي قامت به الباحثة
هوشيالجا لسميح   يوه لسميح مسعود روايةالباحثة واحد فقط من ال حددت  .۱

 مسعود.  
ي  االستعمار غااياتر بعد  وهي ما على نظرية ما بعد االستعمارحددت الباحثة  .۲

 شاكرافوريت سبيفاك 
تبعية اهلنود احلمراء على   ت أتثريااتأشكال وعوامل و تحليلالباحثة بحددت . ۳

 . اهليمنة االستعمارية
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 الثاين   فصلال
 اإلطار النظري 

 

 التابع   .أ
م هتبعية  االستعمار  بعد  االستعمار  يا  بعد  ما  االجتماعي    يف  دراسة 

من  االجتماعية  التغريات  أنواع  مجيع  االستعمار  بعد  ما  مصطلح  يشمل  واألديب. 
من  يتم  اليت  العملية  هي  االستعمارية  بعد  ما  التبعية  العاملية.  إىل  احمللية  السياقات 
اهلياكل  قبل  من  اقتصاداي  وعاجزة  وحمرومة  معدمة  معينة  فئات  جعل  خالهلا 

 :. فيما يلي شرح للتابعني(Choudhury, 2020) االجتماعية والسياسية
 التابع    تعريف. ۱

كلمةالتابع   يتكون من  و  "sub" لغواي  أدانه  رتبة   "alter" أي  أي 
رتبةتبعية هي  أخرى،   تفسري (Praveen V, 2016) أدىن  أيضا  على التايع   ميكن 

 دىن أ   كاهنا واليت يكون م  (Patullah, Juanda, & Saguni, 2021)   الدنياأهنا الطبقة  
 & ,Geetha, Vijaya)أو الطبقة أو اجلنس أو القبيلة أو الدين  يةإما بسبب العرق

Thirunavukkarasu, 2018)   .الضباط ذوي  التابع   تستخدم كلمة أيضا لوصف 
 . الرتب املنخفضة أو أقل من رتبة نقيب

مرادف  أنه  على  اإلجنليزي  أكسفورد  قاموس  يف  التابع  مصطلح  يفهم 
أو  للمرؤوسني، ولكنه ميكن أن يعين أيضا الطبقة العاملة املنخفضة يف املساواة،  

. بينما يشري (Morton, 2008) مثاال معينا لصاحل اقرتاح عاملي يف املنطق الفلسفي
يتداولون التابع  مصطلح   الذين  السكان  بعد االستعمارية إىل  الدراسات ما  يف 

االستعمارية   للهيمنة  السلطة  هيكل  خارج  وجغرافيا  وسياسيا  اجتماعيا 
(Setiawan, 2018) . 

أيضا ابملستوايت اليت تظهر يف جمتمع الطبقة الدنيا وال    يعرف مصطلح
 & ,Lestari, Suwandi) حتظى ابهتمام من احلكومات االستعمارية والطبقة العليا
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Rohmadi, 2018)  وميكن األوامر  إعطاء  تستطيع  ال  جمموعة  تلقي إهنم  فقط  ها 
آخر،   مبعىن  ثقافيا،  مهمشون  أشخاص  أو  هامشيون  أشخاص  فهي  األوامر، 

التفاعلالتابع   يشري حرية  لديه  ليس  أي شخص   & ,Suryawati, Seran)  إىل 
Sigit, 2021) 

قضية   هلاالتابع  أصبحت  روج  اليت  املصطلحات  من  غاايتري   واحدة 
قد أديب يتعلق مبرحلة ما بعد االستعمار والنسوية والتفكيكية  وهو ان،  سيسفاك

جامعة    (Ray, 2016)واملاركسية   يف  اإلنسانية  العلوم  أستاذ  منصب  وشغل 
أن    (Spivak, 2016)كولومبوس   للسوابلرتين  بعنوان هل ميكن  مقالته  من خالل 

التابع  ، جادلت أبن  ۱۹۸٥لم؟ وتكهنات حول التضحية ابألرملة يف عام  يتك
أنفسهم   عن  التعبري  على  العاجزين  األشخاص  قدرة  عدم  بشأن  قلقة  كانت 

(Williams & Chrisman, 2016)  اإلمرباطوري احلكم    (Maggio, 2007)بسبب 
اخلط   فيه  يكون  موقف  وهو  هوية،  بدون  موقف  هي  التبعية  فإن   ، له  ووفقا 
االجتماعي للتنقل يف مكان آخر ، وال يسمح بتشكيل أساس مستوى معرتف  

يؤكد جوليان وولفريس أن سوبلرتين هم أشخاص مهمشون  . (Verloo, 2016)به  
ومست والدينية  ومضطهدون  واالجتماعية  والسياسة  الثقافة  جماالت  يف  غلون 

(Geetha, Vijaya, & Thirunavukkarasu, 2018)   ،وهو مكرس من قبل غرامشي
 . التابع الذي يرمز إىل كل ضابط يف اجليش الربيطاين رتبته أقل من رتبة نقيب

ما بعد االستعمار تعمل على   هي دراسات لنظرية  تبعية العن  الدراسات  
عن  خيتلف  تطورها  وسبب  الشرقية  اخلصوصية  على  العثور  يف  الرغبة  حتديد 

الغريب دراسة  .  (Chibber, 2014)  التطور  ابالتايع  أدت  ارتبطت  إىل   ألدب إذا 
جديد، وهو األدب الفرعي. األدب الفرعي هو أحد التقسيمات  جنسى  ظهور  

والتهميش ا القمع  مثل  خمتلفة  مواضيع  تعكس  اليت  االستعمار  بعد  ملا  لفرعية 
واستغالل الضعفاء واملضطهدين والتمييز بني اجلنسني إلخضاع الطبقات الدنيا  

وغريها احملرومة  والطبقات  املهمالت  والنساء   & ,Geetha, Vijaya)  والعاملة 
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Thirunavukkarasu, 2018)  استعادي الفرعي إىل ظهور أدب  أدى األدب  كما 
 (Aljazera, 2021)لصوت الضحية الذي روى قصته بلسانه 

 . مفهوم األساسي التابع ۲
املاركسي  السياسي  الناشط  قبل  من  مرة  ألول  التابعني  فكرة  تقدمي  مت 

ع "مالحظات  مقالته  يف  غرامشي  أنطونيو  واليت اإليطايل  اإليطايل"  التاريخ  لى 
ووفقا    (Louai, 2012)ظهرت الحقا كجزء من كتابه األكثر شهرة "دفاتر السجن"  

هو اتبع وأداة لوصف اجملموعات أو الطبقات اهلامشية والطبقة التابع  له ، فإن  
 & ,Pradani, Anitasari)الدنيا ، واليت ترجع إىل هيمنة اجملتمع من الطبقة احلاكمة  

Susanto, 2021).   يعتمد مفهوم غرامشي على الفالحني وعمال القرى يف جنوب
إيطاليا كمجموعة اتبعة هلا قيود يف حتقيق الوعي االجتماعي والسياسي املضطهد 

ووكالئه   موسوليين  بينيتو   ، الوطين  الفاشي  احلزب  زعيم  قبل   & Christiya)من 

Kantohe, 2021).   جلعل واحدة  كطريقة  الفرعية  الطبقة  بدراسة  غرامشي  يهتم 
أبن   للبالد  التارخيي  السرد  على  االعتماد  من  بدال  مسموعة  الفرعية  األصوات 

  . (Louai, 2012) اتريخ الطبقة احلاكمة هو األكثر هيمنة يف هناية املطاف
التبعية هي مصطلح   وأضاف راانجيت غوها، وهو مؤرخ هندي، أن 

متثيل   على  القادرين  غري  آسيا  جنوب  يف  التابعني  األشخاص  إىل  لإلشارة 
ابلنسبة  ( Spivak ،201٦)وجودهم كطبقة أو جمموعة اجتماعية يف أتريخ النخبة  

 سكان اهلند وبعض النخب.  له هو كيان واضح ميثل فرقا دميوغرافيا بني إمجايل
لذلك، فإن الغرض من وجود جمتمع اتبع هو إعادة أتسيس وجود األقليات  
الوعي االجتماعي   النخبة من خالل حماولة تعزيز  التابعة وحتدي اتريخ قومية 
والسياسي للتابعني ، على الرغم من أن النخب تنظر إىل التمرد التابع على أنه  

وا منهجي  وغري  متجانس  النخبوية  غري  القومية  ابملقاومة  مقارنة  نفصايل 
(Morton, 2008) 
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مفهوم   توسيع  مت  وقت الحق  التزم  التابع  يف  الذي  سبيفاك  قبل  من 
الذي ميثله  الشخص  مبفهوم دريدا وأتثر مباركس. أشار ماركس إىل مصطلح 

vertreten    ملء / الوقوف يف مكانه( و(darstellan    لكن املصطلح .)التمثيل(
أكثر مالءمة لالستخدام التابع  مربك عند تطبيقه يف مجلة، لذا فإن مصطلح  

اخلطاب  بسبب  أبدا  التحدث  يستطيعون  وال  املهمشني،  األشخاص  لتمثيل 
السائد. هذا العجز عن الكالم يلمح إىل استحالة التحدث إىل مجهور يرفض  

 (Maggio, 2007)ا  مساع الصرخات واالستجابة هل
ال  سبيفاك  نظرية  يوافق   تابعأصبحت  ومل  تعقيدا،  أكثر  نظراي  نقاشا 

على مفهوم غرامشي لالستقاللية التابعة. ويستند هذا الرفض إىل الرأي القائل  
الذاتية   واهلوايت  الفرعية  اجملموعات  جتانس  إىل  يؤدي  الذايت  االستقالل  أبن 

قادرا  التاب طموحا  ماركسيا  الدراسة،  جلان  تبعية  يف  أي  النقد،  يكون  لن  عة. 
 . (Louai, 2012) على جتنب نوع من اجلوهرية

النساء التابع  الدراسات    أتثريات إن   مدفوع بظواهر االجتماعية حول 
أوضح .  (Christiya & Kantohe, 2021)  الاليت يعانني من متييز مزدوج يف اهلند

التابع؟   الكالم  على  قادر  غري  مقالته  يف  حول  .  (Morton, 2011)سبيفاك 
جدته ألخت  املأساوية  نفسها (  Bhuvaneswari Bhaduri)  القصة  شنقت  اليت 

عاما.   ۱۷  -۱٦مر  عندما كانت تبلغ من الع ۱۹۲٦يف مشال كالكوات يف عام 
االغتيال   مهمة  تنفيذ  على  قدرته  عدم  هو  الشنق  هذا  وراء  الدافع  وكان 
على   القدرة  عدم  على  دليل  هذا   ، لسبيفاك  ابلنسبة  إليه.  املوكلة  السياسي 

، ال يتم  سبيفاك. لذلك وفقا ل(Martono, 2011)  الكالم ، واختيار قتل نفسه
 .(Verloo, 2016)  فرعية دون مشاكلتشكيل هوية 

أشخاصا  التابع  بعدا جديدا يف مصطلحسبيفاك  يدمج   يضم  . كان 
اجملال   ونساء صامتات يف  عاملة وسودا  وطبقة  وأجيال مضطهدة  مستعمرين 
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أولئك   الذين عوملوا بصعوبة وخاصة  التبعية ألولئك  التابع. كما وسع معىن 
تع بني الذين  الفرعي  العنصر  على  وتشدد  جنسهم.  بسبب  لالضطهاد  رضوا 

االستعمار  قبل  من  املزدوج  لالضطهاد  يتعرضن  اللوايت  النساء  وهو  اجلنسني 
 (Geetha, Vijaya, & Thirunavukkarasu, 2018)وخاصة يف بلدان العامل الثالث 

سبيفاكغااياتري شاكرات  جادل يقتصر   التابعأبن مصطلح    فوريت  ال 
له،  وفقا  للربجوازية.  اخلاضعة  الربوليتارية  اجملتمعات  من  جمموعة  على  فقط 

إىل مجيع األشخاص املهمشني، أي إذا كان هناك أفراد مقيدون التابع  يشري  
ويتم   كبشر،  حقوقهم  على  القضاء  ويتم  أصواهتم،  إسكات  ويتم  حبركتهم، 

ضاء على وجودهم، ويقبلون الرفض املختلفة املؤطرة أبنظمة قمعية، فيمكن  الق
غااياتري    ل وفقا  .  (Christiya & Kantohe, 2021)  أن يسمى هذا أيضا التابعني

سبيفاك حق  شاكرافوريت  منهم  يتم  وال  أنفسهم،  تقدمي  للتابعني  ميكن  ال   ،
 . (Spivak, 2016) العام الوصول للتحدث يف اجملال 

الذين هم اجتماعيا   السكان  التابعون فقط إىل  يف جوهرها، ال يشري 
االستعمارية   للدول  املهيمنة  السلطة  هيكل  خارج  وجغرافيا  وسياسيا 

(Setiawan, 2018)،  فارقة املتمثلة يف أن التابعني لديهم  بل يعربون أيضا عن امل
ابلفعل وعي حبقوقهم اخلاصة من خالل اإلدالء مبالحظات عملية ضد اهليمنة  

 .(Praveen V, 2016)غري العادلة 
قدم  ، التابعني  أصوات  يف  اهليمنة  مفهوم  إىل  غااياتري  ت  ابإلضافة 

سبيفاك األ  شاكرافوريت  مصطلحي  االسرتاتيجية  أيضا  واألساسيات  ساسيات 
كوظيفة جملتمع ما بعد االستعمار. تعمل اجلوهرية على إحياء )إعادة الوجود(  
قوية   متثيالت  وخلق  التجانس  عدم  تقدمي  خالل  من  الفرعية  لألصوات 

الذين أي لألشخاص  املختلفة  يتم  شكالللهوايت  معينة.  اجتماعية  ون جمموعة 
تابعني. يف حني أن اجلوهرية االسرتاتيجية تشري إىل تشبيه هذه اجلوهرية حبلم ال 
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لتسهيل   موجودة  أهنا  إال  اجملتمعات،  بني  العملي  اخلطاب  يف  اجملموعة  هوية 
ت  أكد   . (Sulistianawati, 2020)  التواصل الفرعي ليتم مالحظته ومساعه وفهمه

سبيفاك شاكرافوريت  القومية  غااياتري  يف    على  للنجاح  لالستعمار  املناهضة 
 . (Suryawan, 2019)  اجلوهرية االسرتاتيجية واجلوهرية

جهود سوابلرتن يف جعل صوهتا متوافقا مع الدراسات العاملية. عملت  
املمارسة   عن  تنفصل  ال  اليت  للعاملية  الغريب  الفهم  حتدي  على  الدراسة  هذه 

للحدا توحيد  التارخيية  الفرعية  الكونية  ترى  االستعماري.  والغزو  األوروبية  ثة 
احلياة الفرعية يف عدم جتانس الرتتيبات احمللية ويف الشبكات عرب احمللية وعرب  

 . (Zeng, 2014)الوطنية 
 التابع  ائص. خص۳

ممثلالتابع  يفهم   غري  ورقم  استثناء  أنه  كان  .  (Thomas, 2018)  على 
  و هي جمموعات لديها وصول حمدود  غااياتري شاكرافوريت سبيفاكوفقا لالتبعية  

الثقافية   اإلمربايلية  إىل  اإلطالق  على  وصول  أي  لديها  ليس   ,Spivak)أو 

الطبقة العليا. لذل ، هناك    فهي مهمشة ولكن لديها صوت ملطابقة ،  (2016
 العديد من خصائص التبعية، وهي: 

 الرتكيز على الطبقات الدنيا  (أ
الطبقات   تجعل  كانت  للهيمنة.  موضوعا  الدنيا  الطبقة  التبعية 

اجملتمعات  يف  )النسوايت(  النساء  هي  املستعمرين  مشلت  اليت  الدنيا 
والفالحني يف جنو  القبلية،  واجلماعات  والعمال،  االستعمارية،  آسيا،  ب 

اهليمنة  سلطة  إىل  الوصول  من  حرمت  اليت  األخرى    واجملموعات 
(Dewojati, 2021; Morton, 2011)  .الفرعية هو كما   تشرح اجملموعات 

 يلي:
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 نساء( ال۱
سبيفاك   تجعل  شاكرافوريت  اجلنسانية    غااياتري  املتغريات 
راسته ملعرفة وجود عالقة غري متكافئة بني الرجال والنساء  موضوعا لد

غااياتري  ت  واليت كانت آنذاك مماثلة لعالقات املعارضة الثنائية. أدرج
املتغريات األنثوية يف حتليله، ألن النساء يف اجملتمع    شاكرافوريت سبيفاك

يف   خاصة  اتبعات،  أهنن  على  تصنيفهن  ميكن  وحده  الطبيعي 
 . (Martono, 2011)   األبوية جمتمعات البنية

وأصبحت نساء الشعوب األصلية أهدافا لالستعمار بتعريفهن 
اضطهادها  عن  تنفصل  ال  املرأة  الثالث.  العامل  من  نساء  أهنن  على 
وعجزها للحصول على حياة أفضل. يتم وضع النساء كتابعات، وال  

 ,Saputra)ظام األبوي الذي حاصرها  ميكنها التعبري عن صوهتا ضد الن

2011; Kartika, 2011)   والسياسي أل الثقايف  والتمثيل  أعدموا  هنم 
(Dewojati, 2021)  . 

للنساء   هتميشه  التبعية  يتم  ما  كل  لرفض  نسائية  حركة  هي 
.   (Yunairi, 2020) قبل احلزب املهيمن  وإخضاعه وتشويه مسعته من

قال سبيفاك  بعض ت  لكن  يف  ألنه  خاضعات،  النساء  كل  ليس 
مضطهدات  أيضا  الربجوازية  الطبقة  نساء  على  العثور  يتم  األحيان 

التابعات وفقا ل النساء  يشرن إىل    سبيفاكللنساء األخر، وابلتايل فإن 
 .  (Suryawati, Seran, & Sigit, 2021)أفقر النساء 

مقالتر  على   ةكز  يتكلموا؟"  أن  للتابعني  ميكن  "هل  سبيفاك 
النساء التابعات يف جنوب آسيا واتريخ سايت )األرامل اللوايت أضرمن  

أجل   أنفسهن من  املتوىف    أشكالالنار يف  لزوجها  الوالء  أشكال  من 
التابعات والسيطرة . يوض)مؤخرا النساء  بناء  ح هذا احلدث كيف مت 

عليهن بطرق متناقضة من قبل السلطات األبوية التقليدية واملستعمرين 
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هو   سبيفاك  مقال  وراء  الدافع  ذلك، كان  إىل  الربيطانيني. ابإلضافة 
تبلغ   شنق نفسه من قبل أخت جدته اليت تدعى بوفانيسواري )امرأة 

العمر أعضاء جمموعة   عاما(. كانت۱۷  من  واحدة من  الشابة  هذه 
تشارك يف الكفاح املسلح من أجل استقالل اهلند. مث اختذ قرارا بشنق  
إليه   أوكلته  الذي  السياسي  االغتيال  ارتكاب  يف  فشل  ألنه  نفسه 

 .(Franco, 2015) جمموعته
 ( الفالحون والعمال۲

اجمل أحد  والعمال  الفالحون  عانت أصبح  اليت  التابعة  تمعات 
الفالحني  أن  غرامشي  أكد  وقد  النخبة.  طبقة  حلكام  اهليمنة  من 
الفاشي   احلزب  زعيم  قبل  من  والتمييز  لالضطهاد  تعرضوا  والعمال 

 . (Louai, 2012)الوطين، بينيتو موسوليين ووكالئه  
التابعني بسبب نظام غ ري منهجي )غري فشل نضال املزارعني 

للفالحني  القمع  هذا  أن  مفاده  حال  غرامشي  يقدم  لذلك  منسق(. 
الطبقة   حتالف  خالل  من  تقويضه  ميكن  إيطاليا  جنوب  يف  الريفيني 
يتم  املزارع حىت  بني  الطبقة  احلضرية وكذلك وعي  املناطق  العاملة يف 
جتلب   أورواب  يف  الصناعية  العاملة  )الطبقة  ماركسية  ثورة  حتقيق 

اجلماعي إمكاان والسياسي  االجتماعي  للتغيري  مستقبلية    ت 
(Sulistianawati, 2020). 

  ( سكان املستعمرة ۳
التبعي يف   ةنشأت  حدث  الذي  السابق  االستعمار  بسبب 

البلد  أن  من  الرغم  على  قائما  السابق  االستعمار  وسيبقى  البالد. 
التفسري هو ما يؤدي إىل هتميش اجملموعات    أتثريات قل ابلفعل.  مست

الدنيا، املهمشة اليت يتم قمعها، وال ميكنها الوصول إىل  أو الطبقات 
 (Sulistianawati, 2020; Spivak, 2016)الكالم 
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وا واملستعمرين  النخب  بني  الصارخة  من  االختالفات  ضحة 
السياسية للنخبة من  التعبئة  خالل فكرة احلراك السياسي. يتم حتقيق 
الربيطاين   الربملان  وقوانني  مؤسسات  مع  التكيف  أو  االستيالء  خالل 
على   يعتمد  للمستعمرات  اخلاضع  السياسي  احلراك  أن  حني  يف 
األشكال الكالسيكية للتنظيم االجتماعي مثل عالقات الدم والقرابة 

التعبئة  واالنتماء عليها  تسيطر  اليت  والقبائل  والتقليدية  اإلقليمية  ات 
الشعبية. يتمتع مواطنو املستعمرة بشخصية تتغري ابستمرار يف تعريف  

 ,Louai) أنفسهم، وهي: األفكار، ومقاومة هيمنة طبقة النخبة القسرية

2012)  . 
 عدم القدرة على الكالم  .ب 

عدم   اليصبح  على  خصائص  كالمالقدرة  من  .  التابع   واحدة 
ل فإن  سبيفاكابلنسبة  الطبقة  التابع  ،  أو  املضطهدة  ابلفئة  فقط  يتعلق  ال 

بسبب  الصوت  حمدود  هو  من  حول  أيضا  ولكن  املضطهدة،  العاملة 
ميثله   الذي  يستطع  .  (Spivak, 2016)الوصول  ألنهالتابع  مل  مل    التحدث 

ال   املثقفون  حىت  السلطات.  قبل  من  نفسه  الستكشاف  جماال  يعط 
ميكنهم سوى إعطاء فكرة عن كيف أن صمت األصوات الذي حيدث  

التبعية  حقوق  على  االستقالل  على  يساعد  ال  التابعني   ,Gandhi)  يف 

2007). 
سبيفاكقدم  ت اجلوهري  غااياتري شاكرافوريت  االسرتاتيجية مفهوم  ة 

التابعني  أصوات  إحياء  على  اجلوهرية  تعمل  الفرعية.  اهلوية  مواجهة  يف 
هوية  إىل  تشري  االسرتاتيجية  اجلوهرية  أن  التابعني. يف حني  حلم  وتشبه 
لتسهيل  موجودة  أهنا  إال  اجملتمعات،  بني  العملي  اخلطاب  يف  اجملموعة 

.  (Sulistianawati, 2020)  التواصل الفرعي ليتم مالحظتها ومساعها وفهمها
مبوقف   مصحوبة  واجلوهرية  االسرتاتيجية  اجلوهرية  عملية  تكون  أن  جيب 
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هذا املوقف جيعل .  (Suwendara, 2018)   من القومية املناهضة لالستعمار
مع الطبيعة االستغاللية  التابع يتشبث ابلدفاع عن بلده، وال يتفق بسهولة  

ويعارضه   يزال.  (Wardaya, 2001)لالستعمار،  ال     املطرب  لذلك، 
مع  تتوافق  ال  النضال  نتائج  أن  من  الرغم  على  ابلوطنية  للقيام  موجودا 

 رغباهتم. 
 املعريف ج.العنف

ابعون  . غالبا ما يتعرض التالتابع  يصبح العنف املعريف أحد خصائص
عاىن   شأان.  أقل  يعتربون  ألهنم  املعريف  من    التابع للعنف  املعريف  العنف  من 

من  العنف  من  وعاىن  آخر،  عامل  استعماري يف  استخدامه كموضوع  خالل 
 هناك عدة دوافع يف العنف املعريف:.  (Kortova, 2014)خالل االستعمار  

  ( التمييز ۱
التمييز   من ينشأ  التابعني  جتريد  خالل  من  املعريف  العنف  يف 

األ الطبقة   شكالإنسانيتهم.  اعرتاف  هو  اخلاضع  للتمييز  األساسي 
أب  ، أدىن  طبقات  هم  التابعني  أبن  وأخالقي   شكالاحلاكمة    أساسي 

(Maoz & Mc Cauley, 2008)  .  التابعني يعامل  التمييز دائما  لذلك، كان 
   غري البشر، وبعضهم مضطهد ومهمش ويهيمن عليه لعدة سنوات   مثل

(Kamila, 2018) . 
 هاداتالش (۲

ن، ومها االختزال وإسكات أشكاالالشهادات املعرفية العنيفة هلا  
مع   الشهادات  بناء  يتم  التخفيض العتماد    أشكالالصوت.  أشكال  من 

له، حبيث ال  الفرعية  االخنفاض يف   اخلربة  ثقة يف خربته. هذا  لديه  يكون 
قبل  من  مساعدته  وعدم  ابلتابع  االعرتاف  عدم  يف  يتسبب  املصداقية 
اهليمنة   معاجلة  خالل  من  وجودها  إسكات  مت  اآلخرين.  التابعني 

 .(Fricker, 2013)  االستعمارية، حىت أهنا اعتربت غري موجودة
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 التوزيع ( ۳
شري العنف املعريف االنتقامي إىل رفض تسليم املوارد والتعليم إىل  ي

التابعني. وأكد احلاكم للشعب أن القبيلة والثقافة برمتها تستحقان التمييز  
عنيفة مع جرائم أقل ولكن متكررة وبشعة، تقنية  ضدمها. يستخدم احلكام  

الكراهية    لذلك ليس من الغريب أن يؤدي هذا العنف املعريف التوزيعي إىل
 (Doston, 2011)والرغبة الفرعية يف اهلجوم 

 
 ر االستعما  دب. ما بع 

 ما بعد االستعمار   تعريف (  ۱
احلقبة   بعد  ولدت  اليت  النظرية  حرفيا  يفهم  االستعمار  بعد  ما 

النظرية األوروبية النظرية من عدم قدرة  التصدي    االستعمارية. نشأت هذه  على 
بفعالية لتحدايت وتنوع األصول الثقافية للكتابة ما بعد االستعمارية. تنشأ هذه 
النظرية أيضا من الشهادة االستعمارية لدول العامل الثالث وخطاابت األقليات يف 

واجلنوب  والشمال  والغرب  للشرق  اجليوسياسية   & Rukundwa)  التقسيمات 

Aarde, 2016)  . اخلطاابت من  واحدة  االستعمار  بعد  ما  مرحلة  تصبح  حبيث 
املعرفية ذات الصلة بني الغرب والشرق، وهو الوقت الذي تضع فيه الدول الغربية 

 نفسها كهيمنة على الشعوب املضطهدة يف بلدان العامل الثالث.
ه نظرية ولدت بعد عام، يتم تعريف ما بعد االستعمار على أن  شكالأب

أن تكتسب معظم البلدان املستعمرة وجودها. ومع ذلك ، مل تكن مرحلة ما بعد 
اتصل  عندما  بدأت  االستعمار  بعد  ما  ولكن  االستقالل،  بعد  االستعمار 

 .(Waluyo, 2018)املستعمرون ألول مرة ابلشعوب األصلية 

(  ۱د االستعمار تتضمن ثالثة معان، وهي:راتنا أن مرحلة ما بع  ت أكد
العامل؛   أحناء  مجيع  يف  االستعمارية  اإلمرباطورايت  هناية  هناية  ۲قرن  قرن   )

العامل؛   أحناء  مجيع  يف  االستعمارية  اإلمرباطورايت ۳اإلمرباطورايت  هناية  قرن   )
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العامل؛   أحناء  مجيع  يف  االستعمارية  ٤االستعمارية  اإلمرباطورايت  هناية  قرن  يف  ( 
العامل؛ أحناء  االستعمار٥  مجيع  اإلمرباطورايت  هناية  قرن  الكتاابت ٦  (  مجيع   )

و االستعمارية.  ابلتجارب  ما ٦املتعلقة  مشاكل  لتحليل  املستخدمة  النظرايت   )
بعد االستعمار. تؤكد الدراسات التارخيية أن ما بعد االستعمار له نفس معىن ما 

الفرت  تناقش  دراسة  وهي  االستعمار،  وحتتوي  بعد  االستعمارية  الفرتة  تلت  اليت  ة 
 ,Ratna)على أحداث احلرب والغزو والنضال من أجل أن تصبح دولة مستقلة  

2004). 
الثقافية   للدراسات  التخصصات  متعدد  جمال  هو  االستعمار  بعد  ما 

السياسة   أشكالة يف  واألدبية. املواضيع اليت متت دراستها فيه هي اجلوانب الثقافي
واألدب  واللغة  والفن  واألنثروبولوجيا  والتاريخ  والتعليم  والدين  واأليديولوجية 
وأشكال املمارسة يف هذا اجملال، مثل العبودية واالحتالل ونقل السكان واإلكراه 
بعد  ما  نظرية  فإن  لذلك،  الثقايف.  للغزو  األخرى  األشكال  وخمتلف  اللغوي 

كب صلة  ذات  اخلطاب  االستعمار  وكذلك  الثقافات  عرب  ابلنقد  يتعلق  فيما  رية 
 .(Gilroy, Sandset, Bangstad, & Hoibjerg, 2018)الذي تسببه  

البنائية ألهنا    حتمل مرحلة ما بعد االستعمار تشاهبا مع نظرية ما بعد 
من كإرث  الدراسة  هذه  تعمل  املاضي.  من  عناصر  وجود  إىل  املعرفة   تنظر 

املستعمرين  األشخاص  جتريد  وكذلك   ، املستعمرة  الشعوب  ومتثيل  االستعمارية 
البقااي   تفكيك  أو  عن  الكشف  إىل  االستعمار  بعد  ما  دراسة  تسعى  سابقا. 

. لذلك، تتناول  االستعمارية اليت ال تزال موجودة بعد استقالل األمة االستعمارية
ا األطلسي  احمليط  مواضيع  الدراسة  وهجرة هذه  االستعمار،  وإهناء  ألسود، 

وكذلك املمارسات االستعمارية اليت ظهرت يف أماكن ،   (Turama, 2017)العمالة
 . (Vives & Mohabir, 2020)أو أوقات خمتلفة 

ي لرأس  تعمل دراسة ما بعد االستعمار على احلفاظ على التاريخ العامل
ومتييزية، (Roy, 2015)املال   استغاللية  ممارسات  أي  عن  الكشف  ووسائل   ،
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والثالث األول  العاملني  بني  القوى  توازن  استعادة  . (Karim, 2020)   وكذلك 
تفكي أيضا  االستعمار  بعد  ما  لدراسة  ميكن  ذلك،  إىل  العناصر ابإلضافة  ك 

. حبيث تكون هذه (Fatonah, 2018)  املخفية أو املخفية عمدا يف األعمال األدبية
ضد  لالنتفاض  املستعمرة  للبلدان  النضال  روح  تعزيز  على  قادرة  الدراسة 

 . (Mahamid, 2021)  االستعمار واإلمربايلية
الشخص وفرانتز  تشمل  إميي  سيزير  النظرية  هذه  يف  سامهت  اليت  يات 

هباهبا  وهومي  سعيد  وإدوارد  سبيفاك  شاكرافوريت  وغاايتري  ميمي  وألربت  فانون 
يونغ مثل .   (Karim, 2020)  وروبرت  نظريته،  هلا خصائص يف  الشخصيات  هذه 

ا سبيفاك:  غاايتري  االستشراق،  سعيد:  اهلوية  إدوارد  فانون:  والتابعون،  لنساء 
 .(Morton, 2011)والعرق والعرق وهبااب: التقليد والتهجني، وغرامشي: اهليمنة  

 غااياتري شاكرافوريت سبيفاك عند  ما بعد االستعمار مفهوم( ۲
سبيفاك   شاكرافوريت  االهي  غاايتري  بعد  ما  ستعمار  شخصية 

(Mayasari & Prihatin, 2021)وحبسب سيغادرون    ها.  املستعمرين  فإن 
مستعمراهتم السابقة يف منطقة االستعمار رغم استقالل الدولة املستعمرة. 
املستعمر  بني  العالقة  يدرس  علم  هو  االستعمار  بعد  ما  فإن  لذلك، 

 .  (Praveen V, 2016)ار واملستعمر، بدًءا من االستكشاف واالستعم

امل االستعمار    صطلحكانت  بعد  سبيفاك   شاكرافوريتغاايتري  لما 
االستعمار  التبعية  رتبط  ت.  التبعية  صطلحاملهو    شهورامل بعد  ما  نظرية  سياق  يف 

ممثل حاضر متاًما   اعلى أهنيىة  التبعيتم تصنيف    .(Bahardur I. , 2016)  ابلتهميش
 .(Thomas, 2018) على املسرح التارخيي ولكن مت تقليصه إىل دور صغري يف القصة

جاء  سبيفاك    شاكرافوريتغاايتري  أكدت   الذي  االستعمار  أن  على 
ابقة،  من أورواب لن خيتفي فقط، ألنه مت العثور على العديد من املستعمرات الس 

وبعبارة أخرى، ترك املستعمرون، ورثوا القيم الثقافية إىل الشعوب اليت استعمروها.  
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يتمكن  سبيفاك  شاكرافوريتغاايتري  حتاول   حىت  القمعية  اهلياكل  هذه  تفكيك 
عالنية التحدث  من  السابق  يف  للقمع  تعرضوا  الذين   (Martono, 2011)أولئك 

وفقً  هو سبيفاك  شاكرافوريتغاايتري  لا  لذلك،  والغرب  كائن  هو  الشرق  فإن   ،
 . (Bahardur I. , 2016)   موضوع له سيادة يف املعريف

يف   سبيفاك  شاكرافوريتغاايتري  حياول   كهدف  اجلنس  متغري  تضمني 
يتم قياسها بعد ذلك   دراسته ملعرفة العالقة غري املتكافئة بني الرجال والنساء واليت

يف عالقة معارضة ثنائية. أصبحت دراسة النوع االجتماعي والنسوية قضية حامسة  
 .(Martono, 2011) ستعماريف دراسات ما بعد اال

كشكل  املهمشة  التابعة  اجملموعة  هذه  االستعماريون  املفكرون  يضع 
هنم "شعب مستعمر" أو "أصلي" بغض النظر موحد، وال يتم تصنيفهم إال على أ

عن العرق واجلنس والتعليم وغريها. تريد أن تفتح عيون وعقول أولئك الذين مت  
 . (Martono, 2011)  جتميعهم كمجمعني ومؤيدي النظرية االستعمارية

  عناصر ما بعد االستعمار( ۳
ام على ثالثة عناصر، مبا يف ذلك ع شكالحيتوي ما بعد االستعمار أب 

 : (Fatonah, 2018) اهليمنة والتقليد والتهجني. أما التفسري على النحو التايل
  أ( اهليمنة

هي   اهليمنة  فإن  لذلك،  واهليمنة.  القيادة  هي  االشتقاقية  اهليمنة 
هتديد ابلعنف  من أشكال هيمنة جمموعة على أخرى، مع أو بدون    أشكال

املهيمنة   اجملموعة  ضد  املهيمنة  اجملموعة  متليها  اليت  األفكار  قبول  يتم  حبيث 
 .(Cospito, 2018)  كحس سليم

الثوري. ال   العمل  الذي طوره غرامشي ساعد يف  اهليمنة  إن مفهوم 
االت كان  إذا  إال  ينجح  أن  غرامشي  رأي  يف  الثوري  للعمل  فاق  ميكن 

االجتماعي الذي مينح الرأمسالية اهليمنة منضبطا مبا فيه الكفاية، ويف اإلطاحة  
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ابلرأمسالية جيب أن تسبقه نضاالت ثقافية ونضاالت ثقافية وتغيريات يف احلياة  
وتعريفها   احلكومة  استبدال  طريق  عن  الياء  إىل  األلف  من  االجتماعية 

والتن  اجلماعي  التضامن  من  أبشكال  الدميونقدي للبورجويس  الذايت   ظيم 
(Streeck, 2017). 

يرتبط مفهوم اهليمنة ابلنسبة لغرامشي مبفهوم شعبه الوطين. نشأ هذا  
من دعوته إىل تركيز االنتباه واحتياجات العصر من حيث التنظيم السياسي.  

اهليم سياسات  لرتكيز  وسيلة  هي  الوطنية  الشعبية  فإن  التقاليد  وابلتايل  يف  نة 
خلق   وحتاول  السلطة  إىل  تصل  اجتماعية  قوة  أي  معني.  سياق  يف  الوطنية 
هذه   وترتبط  شعبية.  قوة  لتصبح  وطنيا  شعبيا  طابعا  أتخذ  أن  جيب  اهليمنة 
املهيمنة   السياسية  املصاحل  من  االنتقال  اهليمنة:  إبرساء  وثيقا  ارتباطا  العملية 

 .(Salem, 2020)  طنيةذات الطابع اإلقليمي إىل املصاحل الو 
 التقليد  (ب 

الذي    ۱۹٤٥مت تصور مفهوم التقليد ألول مرة من قبل فرانتز فانون  
للهوية  التقليدي  االفرتاض  عن  البداية  يف  ختلى  املستعمر  الشعب  أن  ذكر 

الوطنية  واهلوية  انتقادات من (Fatonah, 2018)  العرقية  تلقى  الرأي  . لكن هذا 
التشبه  على  الشخص  قدرة  هو  التقليد  أن  ذكر  الذي  هباهبا  ك.  هومي 

 .  (Martono, 2011)ابآلخرين الذين هم أقوى أو لديهم قدرات أكرب من نفسه 
ألنه كدليل على أن املستعمرين ليسوا التابع   تشابه مع مفهوم التقليد له أوجه  

دائما  التقليد سبيفاك  صامتني  تفسري  ميكن  لذلك،  القتال.  على  القدرة  ولديهم   ،
بني  حتدث  شخصية  انتحال  عملية  هو  التقليد  ألن  الغزاة.  مع  للتعامل  ابسرتاتيجية 

قافية األخرى، سواء  هويتني خمتلفتني يف أسلوب التحدث، وسلوك املالبس، والصور الث
  .  (Martono, 2011) بوعي أو بدون وعي يف التفاعل للحفاظ على اسرتاتيجية اهليمنة

 
 



- 24 - 
 

 

 ( التهجنيج
يشري مصطلح التهجني إىل العملية اليت يكشف من خالهلا الكتاب  

لطارئ،  واملفكرون األصليون عن طبيعة خطاب ما بعد االستعمار املتنوع وا
أيضا   التهجني هو  الواحد.  املنطق  ادعاءات  يلجأ وراء  آخر    أشكالولكنه 

ألن   االستعمار،  ضد  النضال  يف  قوية  أداة  يعد  الذي  التقليد  أشكال  من 
كما   الذاتية  واهلوية  العاملية  فكرة  حول  الشكوك  يثريان  املصطلحني  هذين 

 . (Martono, 2011) تفهمها األيديولوجيات االستعمارية
أكد هباهبا أن اهلجني هو استعارة لوصف انضمام نوعني من اهلوية 

لكل   معينة  مسات  إىل  تؤدي  معينة أشكالاليت  مسات  على  القضاء  مع   ،
والشرق  الغرب  بني  الثقافات  خلط  هو  التهجني  فإن  وابلتايل  لكليهما. 

يدة كاسرتاتيجية تستند  هوية جد  شكال)الغزاة والسكان األصليني( الذي أي
 .(Fatonah, 2018)  إىل النقاء الثقايف وتظهر أهنا ترسخ الوضع الراهن
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 الثالث   فصلال
 منهجية البحث 

 
الباحث يف استكشاف موضوع  ة  الباحث  تاستخدم البحث أو خطوات  طرق 

من(Wagiran, 2019)  الدراسة هذه  البحث  طريقة  تتكون  ومصادر   .  البحث  أنواع 
حتليل  وتقنيات  البياانت  صحة  من  التحقق  وتقنيات  البياانت  مجع  وتقنيات  البياانت 

 . العرض على النحو التايل: البياانت 
 البحث نوع  .أ

هنجني علميني لتحقيق نتائج البحث يف هذه الدراسة،    ةالباحث  تاستخدم
ن هذا البحث يهدف  ومها: البحث الوصفي النوعي. هذا البحث هو حبث نوعي أل

املالحظة   من خالل  األمريكيني،  اهلنود  لبدائل  االستعمارية  اهليمنة  عن  الكشف  إىل 
فهم  هو  جوهره  يف  النوعي  البحث  ألن  ابالستعمار،  املتعلقة  األشياء  على  املباشرة 

للكائن املباشرة  املالحظة  خالل  من  ذلك،   جبانب   .(Rukajat, 2018)   الشيء 
أو يصف    ةالبحث الوصفي. يصف الباحث  بحث اجلامعييف هذه ال   ةحثاستخدم البت

وأتثريات  وعوامل  األمريكي،  اهلندي  التابع  على  االستعمارية  اهليمنة  تتشكل  كيف 
 (Sukmadinata, 2016).اهليمنة ويصف جهود التابعني حملاربة اهليمنة 

 البياانت . مصادر ب 
مت احلصول على مصادر البياانت أو املراجع املستخدمة يف هذه الدراسة من 

ومصادر البياانت الثانوية، بينما التفسريات    ساسيةدر البياانت األامصدرين، ومها مص
  لكليهما

 ساسيةدر البياانت األامص ۱
الرئيسي البياانت  مصدر  أو  األساسي  البياانت  هذه   مصدر  يف  املتضمن 

"اآلان انصرون وموزون"      سميح مسعود واليت نشرهتاهوشيالجا ل دراسة هو رواية ال
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صفحة ابللغة العربية وال يوجد ترمجة هلذه الرواية    ۲٥٦يف ُعمان مع    ۲۰۲۰عام  
 . .(Suwendra, 2018) حىت اآلن

 مصادر البياانت الثانوية  .۲
يف الثانوية  البياانت  إىل    مصادر  تشري  اليت  املصادر  هي  الدراسة  هذه 

واجملالت  الكتب  مثل  البحث،  ألغراض  إليها  الوصول  ميكن  اليت  البياانت 
مصادر البياانت الثانوية اليت ..(Wibowo, 2006)واألطروحات وغريها من األدبيات  

الت ا  باحثةستخدمها  الكتب واملقاالت يف اجملالت  تناقش نظرية ما  هي  اليت  لعلمية 
 بعد االستعمار لغاايتري سبيفاك.

 . طريقة مجع البياانت ج
البحث.   لغاية  املهمة  البياانت  جلمع  اخلطوات  يعترب  البياانت  مجع  طريقة 
صحيحة  بياانت  على  للحصول  البياانت  مجع  يف  ماهرا  الباحث  يكون  أن  جيب 

(Somel, 2019).    وهم   طريقةكانت طرائق،  ثالث  الدراسة  هذه  يف  البياانت  مجع 
املالحظات. فيما يلي املراحل اليت قامت هبا    طريقة الرتمجة و   طريقةالقراءة، و   طريقة

 الباحثة: 
 طريقة القراءة . ۱

الباحثة   أو  استخدمت  البياانت  على  للحصول  القراءة  طريقة 
القراءة   خالل  من  خالل (Emzir, 2011)املعلومات  من  القراءة  طريقة  تتم   .

حمور   هي  اليت  اجلملة  حمتوايت  لفهم  وتعميق  يدقى  الدراسة  موضوع  قراءة 
 :اخلطوات يف هذه املرحلة هي. (Gulo, 2002)املناقشة يف موضع البحث 

 .ص يف رواية هوشالجا لسميح مسعود( قرأت الباحثة كل نصو أ
على   (ب  حتتوي  اليت  مسعود  لسميح  هوشالجا  رواية  قراءة  الباحثة  أعادت 

 من أشكال تبعية اهلنود احلمر على اهليمنة االستعمارية.  أشكال
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على ج حتتوي  اليت  مسعود  لسميح  هوشالجا  رواية  قراءة  الباحثة  أعادت   )
 ل تبعية اهلنود احلمر على اهليمنة االستعمارية. عامل من عوام

على  د حتتوي  اليت  مسعود  لسميح  هوشالجا  رواية  قراءة  الباحثة  أعادت   )
 من أشكال تبعية اهلنود احلمر على اهليمنة االستعمارية.  أتثريات 

 طريقة الرتمجة . ۲
الباحثة   لنقلاستخدمت  أو عملية  لغة إىل    طريقة الرتمجة  الكالم من 

اللغة   (Mudzakir & Syihabuddin, 2003) أخرى تغيري  الرتمجة عملية  تتم طريقة 
اهلدف     (BSU) املصدر اللغة  هذه  (BSA) (Ashori, 2010)مع  يف  اخلطوات   .

 : املرحلة هي
 .اية هوشالجا لسميح مسعود( ترمجت الباحثة كل كلمة يف رو أ

 ( حبثت الباحثة على الرتمجة الصحيحة يف القاموس.ب 
 طريقة الكتابة ۳  

البياانت من مصادر البياانت بطريقة الكتابة يف الكلمة    ثةحاكتب البت
 :املستخدمة  الباحثة هيأما املراحل  .(Emzir, 2011) العمدة 

حتتوي أشكال تبعية اهلنود  اليت  ة يف رواية هوشالجا النصوص  ( كتبت الباحثأ
 .  اهليمنة االستعمارية  علىاحلمر  

الباحثة  ب  كتبت  اهلنود (  تبعية  عوامل  حتتوي  اليت  النصوص  هوشالجا  رواية  يف 
 .  يمنة االستعماريةاهل علىاحلمر 

ت تبعية اهلنود أتثريااتكتبت الباحثة يف رواية هوشالجا النصوص اليت حتتوي  (  ج
 .اهليمنة االستعمارية علىاحلمر 

 طريقة حتقيق البياانت . د
بعد مجع البياانت، بدأت الباحثة يف اختبار صحة البياانت اليت مت مجعها  

البياانت وف البحث، واليت كان أحدها  للحصول على صحة  تقنيات قا ألهداف 
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يف هذه الطريقة تستخدم الباحثة    . (Gunawan, 2017)التحقق من صحة البياانت  
 :تقنية زايدة املثابرة، والنقاش بني األقران واخلرباء. اخلطوات هي

 زايدة املثابرة  .۱
إبجراء حتسينات إلعادة التحقق من نتائج أحباثهم سواء   ةثالباحقامت 

 وهو كما يلي: .(Sugiyono, 2018)كانت صحيحة أم ال 
بعد  أ ما  نظرية  على  بناًء  مجعها  مت  اليت  البياانت  قراءة  الباحثة  أعادت   )

 .االستعمار لغاايتري سبيفاك 
بني  ب  العالقة  الباحثة  أعادت  البحث (  وطرق  البحث  وأهداف  العنوان 

 .واملناقشة واستخالص النتائج
أن ج من  التأكد  خالل  من  االستعمارية  البياانت  فحص  الباحثة  أعادت   )

 . الكلمة تناسب فئة غاايتري سبيفاك لنظرية ما بعد االستعمار
 زمالءمناقشة ال. ۲

الباحثة   البحث   ةاملناقش قامت  نتائج  عرض  من خالل  الزمالء  مع 
إجراؤه،  ا مت  الذي  البحث  حول  الباحثني  زمالئهم  مع  واملناقشة  ملؤقت 

 :عند املناقشة مع الزمالء هي  ةاألشياء اليت يفعلها الباحث 
الباحثة مع األصدقاء من خالل إظهار نتائج البحث املؤقت    ت( تناقش ۱

واالستنتاجات األولية اليت توصل إليها   زمالءواحلصول على آراء حول امل 
 الباحثة. 

الباحثة نتائج حتليل البياانت مع الزمالء وتطلب منهم احلصول    ت( تناقش ۲
للباحثني  متكن  حبيث  التحليل،  يف  القصور  أوجه  حول  معلومات  على 

 .تطوير تفسريات األقران
الباحثة نتائج مناقشات األقران كمواد للنظر فيها ومدخالت يف  وضعت( ۳

 البحث.
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 اءمناقشة مع اخلرب . ۳
الباحث مع ة  قامت  األحباث  استشارة  خالل  من  اخلرباء  مع  املناقشة 

احلصول  أجل  من  الباحثة،  يكتبها  اليت  النظرية  يفهمون  الذين  األشخاص 
البحث نتائج  حساب  ميكن  حبيث  واملدخالت  التوجيه   ,Hanifah). على 

 وهو كما يلى:   (2014
املؤقت  عرضت(  ۱ البحث  نتائج  جمال الباحثة  يف  اخلرباء  احملاضرين  على  ة 

 .البحث
الباحثة التوجيه واإلرشاد واملدخالت من احملاضرين اخلرباء بشأن   طلبت(  ۲

 .نتائج البحث املؤقتة
الباحثة إبجراء حتسينات عدة مرات وعرض النتائج املنقحة على    قامت(  ۳

 .احملاضرين اخلرباء
تناق٤ وهو  شت(  اخلرباء  احملاضرين  مع  لكل    الباحثة  الباحثة  به  يقوم  ما 

 أسبوع أربع مرات. 
 طريقة حتليل البياانت . ه

الباحثة   البياانت  استخدمت  حتليل  خمنلفة لطريقة  بطرق  البياانت  تفسري 
مثل تصنيف البياانت، ومتييزها، وتصنيفها، وتقسيمها وقفا جملموعات معينة لرتكيز 

عليها  أشكالامل واإلجابة  البياانت .  (Raharjo, 2020)ة  حتليل  طريقة  الباحثة  تعتمد 
البحث  بياانت  حتليل  يف  مراحل  ثالث  حتتوي  اليت  وهوبرمان  مايلز  نظرية  على 

البياانت،   البياانت، وعرض  النتائج  النوعي، وهي ختفيض   & Miles)واستخالص 

Huberman, 1992)  :اخلطوات يف هذه املرحلة هي . 
 البياانت  قليلت. ۱
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ت والرتكيز    قليلتعد  الرئيسية  األشياء  واختيار  التلخيص  على  البياانت 
وأمناطه   املوضوع  عن  والبحث  املهمة  األشياء  أما (Sugiyono, 2018)على   .

 خطواهتا كما يلي: 
 علىاليت حتتوي أشكال تبعية اهلنود احلمر   ( قامت الباحثة ابختيار البياانت  أ

 .  اهليمنة االستعمارية
اهليمنة    علىاليت حتتوي عوامل تبعية اهلنود احلمر  ( اختارت الباحثة البياانت  ب 

 .  االستعمارية
 على تبعية اهلنود احلمر    أتثريات اليت حتتوي  اانت  ( قامت الباحثة ابختيار البيج

 .  اهليمنة االستعمارية
 عرض البياانت . ۲

الدراسة.  طريقة  الباحثة    تستخدما نتائج  لتحسني  البياانت  عرض 
ولكن   وقصرية  منظمة  بطريقة  البياانت  مجع  عملية  هي  البياانت  عرض  طريقة 

 ;Pandey, 2016)ائج  واضحة حبيث ميكن للجميع فهمها وميكن استخالص النت 
Miles & Huberman, 1992) 

 اهلنود احلمر.  ةقدمت الباحثة البياانت اليت مت مجعها يف أربعة جداول لتبعي  (أ
جدول  ب  وهي  الباحثة،  أعده  الذي  اجلدول  يف  البياانت  الباحثة  قدمت   )

 ا.  أتثرياهتاهلنود احلمر، وعواملها و ةأشكال نتبعي
( قدمت الباحثة إبزالة البياانت اخلاصة بكل كلمة من اجلدول ليتم وصفها  ج

نتائج التحليل وفًقا لنظرية غاايتري   أشكاليف وصف عميق، أي العرض يف  
 ش. سبيفاك ملا بعد االستعمار. 

 االستنتاج. ۳
خطوة األخرية يف حتليل البياانت. يتم  كاالستنتاج  استخدمت الباحثة  

 . وهو كما يلي:(Gunawan, 2017) إجياز  شكالميها أبتقد
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أساس  وصف موجز يعتمد على    أشكالخلصت الباحثة النتائج واملناقشة يف   (أ
 .ما بعد االستعمار غاايتري سبيفاك

 .( أجابت الباحثة  على الغرض من البحث ابستنتاج موضوعيب 
 التكوينية.  نتاجالباحثة يف است ( زادت الباحثة وجهة نظرج
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الرابع   فصلال     
 مناقشة نتائج البحث 

 
اهلنود األصليو األمريكي  هو  احلمر  كان  مرة،  و ن  ألول  البالد  اكتشفوا  الذين  ن 

ني، مثل أمريكا الوسطى )حضارة املااي( وأمريكا الشمالية  يوانتشروا يف مجيع أحناء األمريك
وبية )حضارة اإلنكا(. أتيت تسمية القبيلة اهلندية هذه من )حضارة األزكت( وأمريكا اجلن

هندية أرض  هي  وجدها  اليت  األرض  أن  اعتقد  فقد  كولومبوس،   & Kamza)  خطأ 

Kusnafizal, 2021)  .  الفرنسي امللك  توسع  عندما  أمريكا  اهلنود كحكام يف  انتهى وجود 
القيام برحلة إىل الغرب    " جاك كارتيري"من    األوىل  نسيس. طلب امللك الفرنسي فرااألوىل

عن طريق عبور احمليط األطلسي. هتدف الرحلة البحرية إىل استكشاف الشمال والسفر  
عام   يف  حىت  والتوابل.  الذهب  اكتشاف  إىل  ابإلضافة  آسيا  تكليف   ۱٥٤۱إىل  مت 

 . (Power, 2021)ابملساعدة يف إنشاء مستعمرة يف أمريكا الشمالية    "كارتيري"
د. عو تنعكس أحداث التبعية يف القبيلة اهلندية يف رواية هوشيالجا لسميح مس 

حتكي هذه الرواية عن حياة القبيلة اهلندية ما بعد االستعمارية. مسيح مسعود هو الرئيسية  
الرواية ير و   ،فلسطيننيمن    يف  مبارفن.  ويلتقي  أمريكا  إىل  اهلنود  يذهب  مارفن مصري  وي 

،  St. Lawrent  الذين يعيشون يف احملمية. كما روى رحلة جاك كارتري عرب سانت لورينك 
يقدم  بلده.  الذي حدث يف  واملنفى واالستعمار  السكان،  الكياانت، واستغالل  وزراعة 
مارفن وسيلفيا إىل ماسويد يف تتبع آاثر االستعمار. كالمها أخرب حياة أسالفهم. كتب  

مس مس هوشيالجا  عو يح  بعنوان  كتابه  يف  اهلنود  قصص  ككاتب،  .  (Masoed, 2020)د 
  :التبعية اهلندية اليت تنعكس يف رواية هوشيالجا هي كما يلي أتثريات وعوامل و أشكال
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االستعمارية   .أ اهليمنة  على  احلمر  اهلنود  تبعية  مسعود أشكال  لسميح  هوشيالجا  رواية  يف 
 على أساس  ما بعد االستعمار غايرتي سبيفاك 

إهنم   دائما.  خمتلفة  أبشكال  الدنيا  الطبقة  ضد  العليا  الطبقة  إخضاع  يتم 
 & Ghafoor)  يروجون للحرب والتطرف والغزو واالستعمار يف كل مهمة من مهامهم

Farooq, 2020)  .  التابعة اجملتمعات  مصري  وتغري  احلقوق  من  حتد  فإهنا  الواقع،  يف 
التابعني مستبعدون من  لتصبح حكاما يف مستعمراهتا، مثل عدم توفري األمن، ألن 
مفهوم األمن عن طريق إسكات املواقع وإسكات األعضاء. حىت أهنم ال يستطيعون 

 . (Betrand, 2018)  أتمني أنفسهم ألهنم آمنوا
التابعني.   االستعمارية ضد  اهليمنة  ترتكبها  العنف  من  أشكال  عدة  كانت 
العنف   أشكال  حتليل  يف  معرفية  عنيفة  اسرتاتيجية  سبيفاك  غاايتري  نظرية  أاثرت 

مسعود    أشكال االستعمارية.   لسميح  هوشيالجا  رواية  يف  اهلندية  القبائل  إخضاع 
 :يعد االستعمار غاايتري سبيفاك هو كما يلياستنادا على أساس ما 

 
. أشكال تبعية اهلنود احلمر على اهليمنة االستعمارية يف رواية ۱اجلدول  

 على أساس  ما بعد االستعمار غايرتي سبيفاك  هوشيالجا لسميح مسعود
 مكون تبعية   أشكال التبعية 

 اجلنس  التمييز على أساس 
 العنصرية 

 االستعمار 
  ة التجار   اكتساب 

 توقع املوارد البشرية 
 التثاقف الثقايف 

 التمييز  
 

 ةالشهاد
 
 توزيعال

 
 

رواية  ۱اجلدول   يف  االستعمارية  اهليمنة  على  احلمر  اهلنود  تبعية  أشكال   .
،  هناك  يرتي سبيفاكعلى أساس  ما بعد االستعمار غا هوشيالجا لسميح مسعود 
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اهلندية  ة الباحث  ت وجد القبائل  إخضاع  من  أشكال  التمييز يف  و   ،ستة   أشكال هي 
أساس   على  والشهادالتمييز  والعنصرية،  و   أشكاليف    ةاجلنس  اكتساب استعمار 

يف  ال والتوزيع  يلي شرح   أشكالتجارة،  فيما  الثقايف.  والتثاقف  البشرية  املوارد  توقع 
 ة اهلندية:   التبعية للقبيل  شكالأل
 ( التمييز ۱

ينشأ التمييز يف العنف املعريف من خالل جتريد التابعني من إنسانيتهم.  
األساسي للتمييز اخلاضع هو اعرتاف الطبقة احلاكمة أبن التابعني هم   شكالاأل

أب أدىن،  وأخالقي  شكالطبقات  يعامل .    أساسي  دائما  التمييز  كان  لذلك، 
 ضهم مضطهد ومهمش ويهيمن عليه لعدة سنوات التابعني مثل غري البشر، وبع

(Kamila, 2018):وفيما يلي أشكال التبعية للقبائل اهلندية ذات مؤشرات التمييز . 
 التمييز على أساس اجلنس (أ

التمييز   أساس يكون  االغتصاب    أشكالاجلنس    على  أشكال  من 
اي ملمارسة التمييز على أساس اجلنس  واالعتداء اجلنسي. كانت النساء ضحا

و  الضعيفة  ل  عدمبسبب طبيعتهن  لذلك  للمقاومة.  املستغرب    يس منالقوة 
النساء هتميش  يتم  اجلنسي  أن  للتحرش  ويتعرضن  وظائفهن     ويفقدن 

(Heffernan, 2022)  .  اجلنس أساس  على  التمييز  يستهدف  ال  الواقع،  يف 
 . (Leda, 2020)سب، بل يستهدف أيضا الرجال الضعفاء النساء فح

اهلن النساء  الوقت يف    ود احلمر تتعرض  اعتداء   أشكالللعنف طوال 
أبوي  نساجل يف  (Waluyo, 2018; Saputra, 2011)  ونظام  اجلنس  االعتداء   .

 ما يلي:  الرواية هو ك
 

أنـواع  " وكـل   ، املعاملة  لـسـوء  تعرضـوا  أهنـم  عـلـى  تؤكـد  كثرية  شواهد  ومثة 
وحىت اإليذاء البدين واجلنسي والعاطفي مبـا فيـه   التجاوزات ، اجلوع واحلرمان 

 ."(Masoed, 2020, p. 212)  االغتصاب
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د )الشخصية عو سميح مس لخيرب  احلمر    دو ناهل  منالشباب    أي  مارفن
الرئيسية يف الرواية( عن حالة مائة ومخسني ألف طفل هندي. وأجربوا على 

أسر  عن  غسل  هتاالنفصال  لعملية  واخلضوع  اجلوع  الم  من  وعانني  دماغ. 
لإليذاء البدين واالعتداء اجلنس    تتعرضود احلمر  الفتيات اهلن  أماواحلرمان،  

اهلنود أطفال  الغزاة  لديهم مستقبل.  احلمر حياء    واالغتصاب. جعل  وليس 
 .األخبار عنهم يف وسائل اإلعالم املختلفة انتشرت  حىت

يف   اجلنسي  اجلنسي   أشكالالعنف  والتحرش  البدين  االعتداء 
التمي بدأ  اجلنس.  أساس  على  التمييز  من  جزء  هو  اجلنسي واالغتصاب  يز 

أب عام    شكالاهلندي  يف  كان  حىت    ۱٥٤۱أساسي  عندما  جيش  " اآلن، 
مسؤوال عن محلة استعمارية    "سري دي روبرفال" و"جان فرانسوا دي ال روك 

ضخمة إىل كندا. يف ذلك الوقت، كانت النساء والفتيات اهلندايت ضحااي  
ا لالعتداء  تعرضن  أهنن  وحىت  اجلنس،  أساس  على  التمييز  جلنسي ملمارسة 

القوة للمقاومة. ولذلك، فإن االعتداء    ليس عدمبسبب طبيعتهن الضعيفة و 
ان جزءا من التمييز على أساس  ود احلمر كاجلنسي الذي حدث للقبيلة اهلن

 .من أشكال العنف املعريف أشكالاجلنس ك
الذي   اجلنسي  التحرش  إىل  وجدوا  احلمر  اهلنوديصيب  ابإلضافة   ،

ن أشكال االختالف يف سلطة الذكور واإلانث. م  أشكالأبوية مع    ةممارس
 هذه هي كما يلي: 

 

كان دستوران ينص على املساواة ما بني الرجل واملرأة،   -مث استدرك قائالً :  
على   صارمة  قيوداً  يـفـرض  وكـان  احلديثة،  اجملتمعات  يف  احلال  هي  كما 

 ,Masoed)    املرأة والرجل ني سلطة احلكام، وقد قسّمت فيه السلطة ب ب
2020, p. 74). 
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مس   " أورالن"شرح   لسميح  اهلندية  القبيلة  من  عن  عو كشخصية  د 
يف   بني  االختالفات  دستور  السلطة  مييز  وال  واألمريكية.  اهلندية  القبائل 

و الرجل  السلطة  اهلندية بني  الو   املرأة.السلطة    القبيلة  األمريكي  مييز  دستور 
الالبني   املرأة. و   رجلسلطة  تضع    السلطة  أبوية  ثقافة  يدل على وجود  وهذا 

 . الرجال كأصحاب السلطة الرئيسيني واملهيمنني يف أدوار القيادة السياسية
يف عدة أشكال،    أو اهلنود احلمر   حتدث الثقافة األبوية القبلية اهلندية

ال هليمنة  موضوعا  النساء  كون  و رجلمثل  التفاعل،  ،  يف  دور  للمرأة  ليس 
مكملة املرأة  املرأة  .  (Saputra, 2011)  وتعترب  وجود  األبوية جتعل  الثقافة  هذه 

فقط كمكمل، حىت أنشطتها أو عالقاهتا مع الرجال تستخدم فقط بقدر ما 
لتمييز على فإن النظام األبوي هو جزء من ا  ،تدعم مشاريع الذكور. وابلتايل

 أساس اجلنس ألنه يسبب املتعة االجتماعية يف اجملتمعات القبلية اهلندية. 
 العنصرية   (ب 

العنصرية يف رواية هوشالجة لسميح مسعود هي املعاملة غري العادلة 
األعراق خمتلف  من   & ,Armiwulan, 2015; Geetha, Vijaya)  للناس 

Thirunavukkarasu, 2018)    األمريكيني احلكام  قبل  من  العنصرية  إنشاء  مت 
خللق تقييد درجة بينهم من خالل الثقافة واجللد والعرق واملعتقدات أو أي 

خمتلفا   أو  غريبا  جيدونه   & ,Hidayati, Christiarini)  جمموعتهمىف  شيء 

Rosetia, 2020). 
اليت العنصرية  للهيمنة    كانت  رؤية  اهلندية  القبيلة  يف  حدثت 

االستعمارية لالستيالء على أراضي اهلنود. يتم تصنيف اهلنود وفقا لعضويتهم 
أب ويعاملون  قبيلة  املهاجرة  شكاليف  القبائل  على  متوازن   & Axanta)  غري 

Purba, 2020)  .  و املنفصل  االعتقاد  خالل  من  العنصرية  معاجلة  حتدث 
xenofebia  .:تفسري االعتقاد املميزين يف الرواية هو كما يلي 

 



- 37 - 
 

 

  : قائلة  زوجته  مظاهر    -علقت  من  مظهر  كندا  يف  املنتشرة  احملميات 
ا ترتكز على القانون، الفاعـل هـنـا   والغريب أنه   العنصرية يف أبشع صورها، 

 .Masoed, 2020, p)   ال يضريه شيء، والذي يتأمل من يقع عليه الفعل
196). 

 

الشخصيات أكدت   أحد  أورالن  والد  اهلندية    من  زوجة  القبلية 
مسعود وأكدلسميح  هي    ت .  كندا  يف  املنتشرة  املالذات  من    أشكالأن 

احلاكم. ميكن   يقوم هبا  اليت  الثقة  انتشار  يدل على  العنصرية. هذا  أشكال 
االستعمارية   املعتقدات  وانتشار  األجداد  معتقدات  ممارسة  على  االستدالل 

تؤدي إىل  تبعية، و على أهنا معتقدات منفصلة بني الطبقة احلاكمة والطبقة ال
 وك عنصري.سل 

بناء    ت بدأ كان  عندما  واملستعمرات  اهلندية  القبائل  بني  الثقة  متييز 
األماكن املقدسة انتشار يف كندا. كان لدى اهلنود يف البداية ثقة يف سكان  
إشعال  طريق  عن  عبادهتم  مارس  والنجوم.  والقمر  الشمس  أي  الطبيعة، 

نوا من متييز الثقة مع  النريان والرقص والغناء. ولكن بعد وصول املستعمرة، عا
انتشار األماكن املقدسة. زرع املستعمرون الصلبان يف شبه اجلزيرة للمطالبة  
املكان  يستخدم  للفرنسيني.  إليها  تنتمي  كانت  اليت  األراضي  حتت  هبا 

من أشكال   أشكال  يهمتييز الثقة  املقدس كقانون لفهم العامل. ولذلك، فإن  
 دات األصلية للقبائل اهلندية. التمييز العنصري ألنه يزعج املعتق

التبعية هي التمييز على أساس   نتائج هذه الدراسة إىل أن أشكال  تشري 
الباحثون مع نظرية سبيفاك  إليها  اليت توصل  النتائج  تتماشى  اجلنس والعنصرية. 

ال  خصائص  أن  يف    تبعية على  املعريف  العنف  وديين    أشكالهي  عرقي  ظلم 
التبعية  .  (Kortova, 2014)   وجنساين يف  اجلنس  أساس  على  التمييز  عادة  أيخذ 

األبوية  شكالأب والثقافة  اجلنسي  يف ،  (Putri, Mayong, & Faisal, 2021)  التحرش 
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اختذت   العنصرية  أن  الثقة  شكالأبحني  يف  والتصرف   دائما    االستعمار 
(Kholifatu & Tjahjono, 2020) 

ولكنه   ابالغتصاب،  شعور  اجلنسي  للتمييز  يكون  أن  ابلضرورة  ليس 
وإحراج   وإيذاء  البائسة،  النكات  إلقاء  مثل  اللفظي  اجلنسي  االعتداء  يشمل 

التمييز على أساس .  (Leda, 2020)  شخص ما ابإلضافة إىل ذلك، ال يستهدف 
 ,Hajar)اجلنس النساء فحسب، بل يستهدف أيضا الرجال من الطبقة الضعيفة  

متييز على أساس  فاك  يسبيتماشى مع    (2019 التمييز على أساس اجلنس هو   اجلنس أن 
(Leda, 2020)  . ال األبوية  الثقافة  فإن  اجلنس،  أساس  على  التمييز  إىل  ابإلضافة 

جتعل املرأة ابلضرورة ضعيفة وال متنح السلطة، ولكنها أيضا جتعل النساء يقاومن 
 . (Saputra, 2011)املقاومة 

التبعية هي التمييز على أساس   نتائج هذه الدراسة إىل أن أشكال  تشري 
الباحث  نتائج  مقارنة  ميكن  والعنصرية.  النساء يبني  اليت    ةابلدراس  ةاجلنس  أبن 

يتعرضن لالستغالل اجلنسي من خالل األفعال السيئة، وهي النكات والفاحشة  
،  (Leda, 2020)، والتحرش اجلنسي  (Putri, Mayong, & Faisal, 2021)  والكوليكان

واالغتصاب  اجلسدي   & ,Sulistianawati, 2020; Patullah, Juanda)  والعنف 

Saguni, 2021)من أشكال   أشكالأن التابعني يعانون من التمييز مع    ،. يف حني
اهلوية  على  يؤثر  يزال  ال  شيء  هي  العنصرية  أن  على  البحث  يؤكد  العنصرية 

 كمجموعة أدىن عند مقارنتها ابلبيضرأي أن التابعيني  االجتماعية، ألن هناك  

(Mianani, 2021)  الذي البحث  مع  تتطابق  ال  الدراسة  هذه  فإن  ذلك،  ومع   .
األخري   النساء  تضطهد  اليت  الربجوازية  الطبقة  هن  النساء  أن  على  ينص 

(Suryawati, Seran, & Sigit, 2021). 
  ال يقتصر فقط على احلرب والعنف. ميكن أن   بعيةالت  أشكالويتضح أن  

التمييز على  التمييز، إما  التبعية من خالل غري العادل أو  النوع من  حيدث هذا 
أساس  على  التمييز  أن  الدراسة  هذه  تثبت  العنصري.  التمييز  أو  اجلنس  أساس 
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اجلنس ليس فقط من خالل التحرش اجلنسي ولكن أيضا من خالل املمارسات 
اجلنس   أساس  على  التمييز  أن  وتؤكد  األبوية،  ابلنسبة الثقافية  احلدوث  اندر 

أن   أيضا  الدراسة  هذه  تثبت  ذلك،  إىل  ابإلضافة  حيدث العنصرية  للرجال.  ال 
العرق   يف  االختالفات  بسبب  أيضا  ولكن  العرقية،  االختالفات  بسبب  فقط 

 واملعتقدات. 
 ة( الشهاد۲

ن، ومها االختزال وإسكات الصوت. مت  أشكاالالعنف املعريف هلا    ة شهاد
منه، حبيث ال التابع  قدرة    وعدم من أشكال التخفيض    شكالأبناء الشهادة مع  

املعريف العنف  تقليله بسبب  أن   ،. يف حني(Fricker, 2013)  يثق يف مهاراته ويتم 
إسكات يتم القيام هبا لإلضرار بقدرة التابعني على التحدث   أشكاليف    ةالشهاد
، يف بعض األحيان ترتكب الطبقة احلاكمة (Spivak, 2016)  غري املسموع  ويصبح

 عنفا جسداي حملاربة التابع. 
للشهاد املمارسة  اهلنود.  ة  هذه  مع  احلال  كان  كما  هي  العنيفة  املعرفية 

 أشكال شهادات العنف املعريف هي كما يلي:
 االستعمار (أ

املعرفة العنيفة ألهنا تصبح استعماراي    ممارسة االستعمار هي جزء من
يف وصف التابعني. يشري االستعمار إىل أيديولوجية تدعو إىل االستغالل من  
 قبل القوى السياسية يف منطقة غري مدجمة يف فضائها الوطين وتعترب مهجورة

(Van & Avenne, 2021)  ممارسة اإلابدة  . حدث االستعمار للهنود من خالل
 يف الرواية هي كما يلي: ماعية اجلماعية واستغالل السكان. ممارسة اجل

 

أجل، عاش قبل مخسة قرون،    -هل مسعت به؟  : يف حلظة نظر إيل متسائالً 
ويعرتف الـذيـن أبـادوا شعبكم يف البلد الذي يسمى اآلن ابلوالايت املتحدة،  

ني التاريخ ملمارسة  أنه يعترب أول من أسس حكومة دميقراطية  ابية متثيلية يف 
 .(Masoed, 2020, p. 195)السلطة يف رابطة قبائل اإليروكويس  
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كشخصية   أورالن  والد  لالستعمار  من  أخرب  وضحية  هندية  قبلية 

مس  العمسيح  عن  أو  قوةود  اهلندية  القبلية  املنطقة  البيض  ذبح  ما    البيضاء. 
. لقد ارتكبوا  ۱٥۲۰  يعرف اآلن ابلوالايت املتحدة منذ حوايل مخسة قرون 

جرمية قتل حىت مات الكثري من اهلنود، حىت أهنم قدموا أنفسهم كأول شعب 
رابطة   يف  السلطة  ملمارسة  متثيلية  دميقراطية  حكومة  يؤسس  التاريخ  يف 

، وسانيكا، مث انضم  اإليروكوا سابقا األمم اخلمسة )أونيدا، أونونداغا، كايوغا
 إليه توكارورا(. وأظهرت املذحبة وجود ممارسة إابدة مجاعية إلابدة القبيلة. 

عام  يف  أراضيهم  إىل  كولومبوس  رحلة  منذ  اهلنود  البيض    ذبح 
  ،. ذبح البيض أسالف القبيلة اهلندية حىت مات العديد من الضحااي۱۹٤۸

للتابع ليكون معروفا وقاموا إبسكات أنفسهم من خالل عدم إعطاء مساحة  
يقابلونه الذين  من  إال  التابعني  صوت  يسمع  ال  الناس.  من  من   أو   لكثري 

وترية إىل وترية. مت تقييد حركة املستعمرات اهلندية، ومت القضاء على حقوقهم  
كبشر، ومت إلغاء وجودهم، وتلقوا العديد من الرفض املؤطر من قبل األنظمة  

 ابدة اجلماعية هي أحد أشكال الشهادة. القمعية. ولذلك، فإن ممارسة اإل
وجدوا   اهلنود،  التابعون  تلقاه  الذي  اجلماعية  اإلابدة  إىل  ابإلضافة 
توسعا إقليميا من خالل املطالبة مبستعمرهتم كدولتهم األصلية. هذه هي كما  

 يلي:
 

 » احلمر  اهلنود   «  « اسم  علينـا  أطلقوا  بالدان  اكتشفوا  عندما 
واضحة دونية  وبعد مبدلوالت  أرضنا،  واحتلوا  أجدادان  أابدوا  مث   ،

السكان   « اسم  منا  بقي  من  على  أطلقوا  السنني  من  عقود 
 (Masoed, 2020, p. 1)األصليني «  
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بسبب  احلاكم  من  انزعاجه  عن  هندي،  شاب  وهو  مارفن،  أعرب 
ىل األمريكيني األصليني مع اهلنود  إ  ذكروادولته االستعمارية، حيث جاءوا و 

احلمر كدالالت أدىن. مث أابدوا األجداد واحتلوا أرض القبيلة اهلندية لعقود 
ووضعوا القبائل اهلندية يف حمميات    ،حىت أهنم ادعوا من األمريكيني األصليني

لتلبية   إليها  الوصول  اليت كان  األرض  فقط من  قطعة صغرية  حيث كانت 
 . االحتياجات حمدودا

للهنود   االستعمار  اعلى  استند  عن   حلاكمشهية  للبحث  البيض 
على   للعثور  حبرية  برحلة  البيض  قام  الشحن.  خالل  من  والتوابل  الذهب 

. التقوا بعدة مئات  "خط سانت لورانس"  طريق جديد إىل آسيا من خالل
هناك.   واستعمروا  الكندية  يف  السكان  قام  أشكالمن  عليها.  حكومة  وا 

بتوسيع   وجود البيض  على  والقضاء  جديدة  طرق  إجياد  خالل  من  املنطقة 
من التابع   جيعلون  إهنم  أراضيهم.  يف  أصليني  كمواطنني  أنفسهم  وتقدمي 

 طبقة أدىن، ويضعوهنا يف حجز مع حياة مغلقة وغري متطورة.يف التابعني 
 اكتساب التجارة  (ب 

املعرفية. يف    ةشهادال  أحد أشكالمن  هو  التجارة    كتساب ا  العنف 
اال  التجارةاألساس،  أخرى    يه  كتساب  شركة  إىل  شركة  نقل  عملية 

عليها  االستيالء  يتم  اليت  للشركة  اإلدارية  والسيطرة  امللكية  على    للحصول 
(Hidayat, 2021) . اهلندي، كان على شركة    كتساب ا   تولكن يف االستعمار 

شركة من قبل الاستحواذ جتارية، ألنه يف ذلك الوقت مل يتم بناء    هي  عملية
 القبيلة اهلندية. 

عملي خالل  كتساب ا   ةحدثت  من  للهنود  الفراء    التجارة  جتارة 
الغذائيةو  العالمات  استخدام  و إساءة  خالل  كتساب ا .  من  للهنود    التجارة 

 هي كما يلي: جتارة الفراء 
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ارة الفراء دوراً مهما يف حياته، وسرعان  لعبت أطماع جت  -علق مارفن قائالً :  
ما جعلت منه أحد احملتلني األوائل لبالدان، وجرى بينه وبني أجدادان معارك  

  (Masoed, 2020, p. 105) اتصلت حلقاهتا يف أمكنة كثرية
 

اهلندية   القبيلة  من  شااب  مارفن  مسيح  أي    أخرب  املقرب  صديقه 
كتساب يف جتارة الفراء كاسرتاتيجية لال   "جاك كارتري"   ةد عن طموحعو مس 

. عندما وصل جاك كارتري )حبار فرنسي( إىل فرنسا اجلديدة، التقى  ةالتجار 
فراء، وكانت جتارة الفراء اليت قام هبا  ابلقرويني يف ستاداكوان وأسس جتارة ال

من أشكال االستعمار يف البلد اهلندي قبل    أشكالالبحارة الفرنسيون أول  
األماكن.   من  العديد  يف  الفراء   "مونرتايل"القتال  جتارة  مركز  اآلن  هي 

الربيطانية مع أورواب، وأنشأوا جتارة مبنهجية جديدة  يف حني أن الفرنسيني مل  
الفراء. وهذا يدل على إساءة استخدام يصنعوا سوى   جزء صغري من جتارة 

 فرنسا للسلطات التجارية.
أشكال   أحد  هي  التجارية  السلطة  استخدام    ة شهاد من  إساءة 

الثقافة ةالتجار   كتساب اال  للكشف عن  احلاكم  إسكات  . ويرجع ذلك إىل 
أساء   الفراء.  لتجارة  التجاري  "جاك كارتييه"األصلية  السلطة  ة يف  استخدام 

الفراء   جتارة  أن  ادعى  استعمارية.  كاسرتاتيجية  الفراء  ثقافته حىت من  جتارة 
استخدام مت  األوروبيني.  مع  تعاون  الوقت    تإقامة  ذلك  يف  الفراء  جتارة 

 كزخرفة جللد القندس.
وضع   املستعمرون  أساء  التجارة،  استخدام  إساءة  إىل  ابإلضافة 

 العالمات الغذائية. هذه كالتايل:
 

سيلفيا ابلتحـدث عـن األكـل العـصـري، وبينت أن مشاهري الطهاة  بـدأت  
وابلنسبة ألمريكا اجلنوبيـة مـا زالـوا يـعـدون أكلهـم على الطريقة    يف أمريكا 

 (Masoed, 2020, pp. 64-65)   اليت أخذوها عن شعوب املااي 
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الطعام احلديث يبني عن   تشرح سيلفيا، الشخصية اهلندية وصديقة أورالن
يف أمريكا لسميح مسعود. كان الطعام احلديث الذي رآه مسيح مسعود يف البداية  

من هذا  يتضح  هنداًي.  أبن    طعاًما  اعرتفوا  الذين  األمريكيني  الطهاة  خالل 
وا طعام أسالف اهلنود وأضافوا القليل من الوصفة األصلية املستعمرين األوائل أخذ

بطبق أكثر حداثة، وبعد ذلك قام املستعمرون بوضع امللصقات ابدعاء أن الطعام 
اهلندي هو طعام أمريكي. لقد وصفوا الطعام ابتفاق املستعمرين ومل مينحوا القبائل 

 اهلندية جمااًل للتعاون معهم.
الط ملصقات  استخدام  السكان  إساءة  طعام  أبن  االدعاء  من خالل  عام 

هو   استعماري  طعام  هو  أسكت   أشكالاألصليني  الشهادة.  أشكال  من 
الطعام. لقد أضافوا بعض  النواحي مبا يف ذلك  اهلنود يف مجيع  املستعمرون وجود 
من  كثري  به  ويتمتع  حداثة  أكثر  يبدو  جلعله  اهلنود  أسالف  طعام  إىل  الوصفات 

تسوي يف  لكن  اهلنود،  الناس.  من  وصفة  هو  الطعام  أبن  تفسريًا  يقدمون  ال  قهم، 
سمة مميزة للطعام األمريكي ك  هالطعامأن  حىت يفكر الناس واملهاجرون يف أمريكا  

 . اهربنييف أيدي الطهاة األمريكيني امل
الدراسة إىل أن   نتائج هذه  التبعية هو االستعمار واكتساب    أشكال تشري 

توصل إليها الباحثون مع نظرية غاايتري سبيفاك أبن    جتارة. وتتماشى النتائج اليت
سيطبقون   مستعمراهتماالغزاة  على  النتيجة  (Spivak, 2016)  الستعمار  هذه  تؤكد   .

ادعاء   وال   " مورتون"أيضا  مقموعة  مهمشة،  فرعية  جمموعة  هم  املستعمرين  أبن 
الكالم إىل  الوصول  فإن  (Morton, 2008)   يستطيعون  ذلك،  إىل  ابإلضافة   .

االستعمار الذي قام به الغزاة كان منحازا إلسكات الصوت التابع. إن إسكات 
غاندي   رأي  يكمل  الفرعي  األصوات   ( ۲۰۰۷)الصوت  إسكات  من  الغرض  أبن 

 .غري مسموعالفرعية هو تقويض قدرة التابعني على التحدث والتحول إىل 
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يف   اهلندية  للقبائل  حدثت  الشهادات  أن  إىل  الدراسة  هذه  نتائج  تشري 
تجارة. تتوافق النتائج اليت توصل إليها الباحثون فيما  ال  كتساب استعمار وا   أشكال

والعنف   القمع  من  يعانون  التابعني  أبن  تفيد  اليت  األحباث  مع  ابالستعمار  يتعلق 
العالمات   ووضع  العنف  ،  (Patullah, Juanda, & Saguni, 2021)واإلهانة  واستغالل 

(Putri, Mayong, & Faisal, 2021)،    والتعذيب(Saputri, 2019) أن حني  يف   .
يفيد أبن التبعية تؤدي إىل الذي  تجارة وفقا لبحث  ال  كتساب ا   أشكال يف    ةالشهاد

االقتصادي حبث (Setiawan, 2018)  اجملال  عن  ختتلف  الدراسة  هذه  لكن   .
التابعني   (2020)سوليستياوايت   األصليني  السكان  من  هم  الغزاة  أبن  يفيد  الذي 

 أنفسهم الذين يسيئون استخدام السلطة. 
الشهادات ال حيدث فقط من  من أشكال إخضاع  شكالويبدو أن هذا األ

ا  أيضا من خالل عمليات  االستعمار، ولكن  التجارة مثل كتساب  خالل ممارسة 
. يؤكد هذا إساءة استخدام ملصقات الطعامو   إساءة استخدام السلطات التجارية

أب االستعمار مصممة  ممارسة  أن  أشكال   شكالالبحث  عدة  من خالل  منهجي 
الضعفاء أقل شأان، حىت أ البشر على غري بشر. ويؤكد هبدف جعل  هنم يعاملون 

 .هذا البحث أيضا أن معظم االستعمار هم من املهاجرين
 توزيع . ال۳

إىل   توزيعاليشري   والتعليم  املوارد  تسليم  رفض  إىل  املعريف  العنف  يف 
التمييز. يستخدم  القبيلة والثقافة تستحقان  التابعني. وأكد احلاكم للشعب أن 

ع جرائم أقل ولكن متكررة وبشعة، لذلك ليس من الغريب عنيفة م  قنيةاحلكام ت
. (Doston, 2011)  واملقاومة  أن العنف املعريف التوزيع ميكن أن يؤدي إىل الكراهية

ك  شكالاأل هوشيالجا  رواية  يف  القبائل    أشكالالتوزيعي  إخضاع  أشكال  من 
 اهلندية هو كما يلي:
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 رد البشرية  توقع املوا (أ
االحتياجات األساسية للقبيلة    تنهيةإن توقع املوارد البشرية أو عملية  

األمريكيون  احلكام  تناوب  لقد  املعريف.  العنف  أشكال يف  أحد  هو  اهلندية 
تعاطف   أي  لديهم  وليس  األساسية،  الضرورايت  توزيع  احتجاز  من خالل 

 مع التابعني.  وهي كما يلي:   
 

 ,Masoed, 2020)   كل متطلبات احلياة األساسية   وتنكر أنظمتها علينا
p. 217) 

 

د عن عو القبائل اهلندية لسميح مس   شخصيةشرح والد أورالن، أحد  
اتبعت   التابعة.  للمجتمعات  والطعام  املالبس  من  لكل  املوارد  توفري  رفض 

تقدمي املساعدات وأخذ طعامهم. وهذا  اجلماعات البيضاء نظاما أبواي لرفض
   .يدل على أن احلاكم ليس لديه قيم إنسانية 

دليل على   للتابعني هو  البشرية  املوارد  احتياجات  إن جتميد مصدر 
القمعية.التبعية  أن   األنظمة  قبول  عن  فضال  هذه    حمدود،  احتجاز  وأدى 

  شكال العنف أباملصادر الغذائية إىل التمييز ضد البيض. ال يرتكب احلكام  
من  أي  قسوة،  أكثر  ابسرتاتيجية  العنف  مستوى  خيفضون  لكنهم  مباشر، 
جتميد   فإن  لذلك  الغذاء.  مثل  أنفسهم  التابعني  موارد  يف  الرايدة  خالل 
 مصدر هذه احلاجة هو أحد املمارسات املشاكسة الكتساب املوارد البشرية. 

 ب( التثاقف الثقايف 
القبائ يف  الثقايف  التثاقف  املنزيلينعكس  التعليم  ممارسة  يف  اهلندية  .  ل 

التابعني من أجل  املنزيل  التعليم   اليت هتدف إىل تشويه مسعة  الربامج  هو أحد 
األبيض  اجملتمع  ثقافة  التعليم  (Rorintulus, 2018) .تبين  هذا  كتابة  متت 

الذي يهدف إىل   "ر هواردويل "احمللي يف قانون إعادة التأهيل اهلندي أو قانون  
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األمريكيني.   اهلنود  على  الفيدرالية  احلكومة  سيطرة  التعليم   ةاملمارس و ختفيف 
 : كما يلى  ارواية هوشيالجاملنزيل يف 
  

داخليـة   مـدارس  مبقتضـاه  وأنشئت  الكندي،  االحتاد  إعالن  على  سنوات 
أبسال عنـوة،  الـمـدارس  هـذه  يـدخلوهنم  كـانـوا  ألبنائنا،  قاسية،  خاصـة  يب 

طويلة لسنوات  أبهلهم  عالقتهم  فيها   .Masoed, 2020, p)   يقطعون 
212) . 

 

سود عن األطفال  عشرح والد أورالن، وهو شخصية هندية لسميح م
أجربت تبعينيال االحت  .  إعالن  بعد  اهلندية  القبيلة  على  حالة  الكندي  اد 

الذهاب إىل املدرسة بطرق قاسية. تتم عملية التعلم من خالل التعليم املنزيل  
الذي يهدف إىل إدخال ثقافة ولغة وأيديولوجية احلاكم وغرس عرق احلاكم  
وأسالفهم   بعائالهتم  اهلندية  القبيلة  عالقة  قطع  إىل  سعوا  لقد  التابع.  يف 

 لسنوات عديدة.
وا هو  املنزيل  ممارسالتعليم  من  ألن   ات حد  وذلك  الثقايف.  التثاقف 

التابعني نسوا وختلوا ببطء عن ثقافتهم األصلية. واحلقيقة هي أن العديد من  
حديثة،   مالبس  ويرتدون  األم،  لغتهم  يرتدون  ال  اآلن  اهلندية  القبائل  جيل 
ويصبحون مسؤولني حكوميني وغريهم. لقد ارتكبوا العنف املعريف من خالل 

مع   اهلندية املعرفة  القبائل  من  أجيال  يف  جديدة  ثقافة   & Guha)  إدخال 

Spivak, 1988) يف مستهجن  أنه  على  املنزيل  التعليم  تصنيف  يتم  لذلك،   .
 العنف املعريف ألنه يستخدم احلقوق الفرعية ملصاحله الشخصية. 

إىل الدراسة  هذه  نتائج  أن  تشري  نق  توزيعلالتبعية    أشكال   املوارد    صهو 
البشرية والتثاقف الثقايف. تتوافق النتائج اليت توصل إليها الباحثون مع رأي سبيفاك 
هتيمن  استبعاد جديدة، حيث  إىل عملية  االستعمار سيكون عرقيا وسيؤدي  أبن 

  لطبقة الدنيا عاجزة ومستعمرة ومهمشة متزايد بينما تصبح ا  شكالالطبقة العليا أب
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(Choudhury, 2020)  ليست فقط االستعمار  أن ممارسة  أيضا  البحث  يؤكد هذا   .
اهلندية   القبائل  املعرفة والثقافة يف جيل  السياسي ولكن أيضا من خالل  يف اجملال 

(Guha & Spivak, 1988). 
أن   إىل  الدراسة  هذه  نتائج  املوارد    توقعهو    توزيعلالتبعية    أشكالتشري 

الغزاة   أبن  تفيد  اليت  األحباث  مع  الباحثني  نتائج  تتوافق  للسكان.  والعرق  البشرية 
يف   االقتصادي  ابالستغالل  اقتصادي    أشكالقاموا   & ,Patullah, Juanda)إفقار 

Saguni, 2021)  ،  الوقود أسعار  واستبدال   ،(Putri, Mayong, & Faisal, 2021)وزايدة 
األساسية   اليت    ، (Sulistianawati, 2020)األغذية  األحباث  أن  حني  على   يبنييف 

ث اليت تفيد أبن  واحد من أشكال التبعية هو التثاقف الثقايف وفقا للبحو   أشكال
 . (Rorintulus, 2018) التعليم هو أحد اسرتاتيجيات الغزاة يف ممارسة التثاقف الثقايف

أن   الفرعي    أشكال وتبني  اللالتكاثر  املوارد    لتوزيع  توقع  مع  فقط  حيدث 
يف   خال   أشكالالبشرية  من  أيضا  ولكن  األساسية  الغذاء  مبصادر  ل االحتفاظ 

التثاقف الثقايف من خالل التعليم مثل التعليم املنزيل. التعليم املنزيل ال حيدث فقط  
األبيض،   للمجتمع  األبوية  الثقافة  يف  االجتماعي  النوع  لزراعة  كعملية  النساء  يف 
ابلنسبة   ألنه  الصغار،  األطفال  وحىت  الرجال  يف  أيضا  حيدث  أن  ميكن  ولكن 

التعلي خالل  من  االستعمار  يف للبيض،  اسرتاتيجية  وسيلة  هو  التوزيعي  املنزيل  م 
   الوقت احلاضر.

 
لسميح  .ب رواية هوشيالجا  االستعمارية يف  اهليمنة  احلمر على  اهلنود  تبعية  عوامل 

 مسعود على أساس  ما بعد االستعمار غايرتي سبيفاك
هوية   أكل  ويتم  معينة  هوية  متركز  من خالهلا  يتم  اليت  العملية  هي  التبعية 

العصور االستعمارية إىل هتميش األعراق  معين التبعية يف  ة أخرى أو هتميشها. أدى 
كان األوروبيني.  االستعماريني  احلكام  قبل  من  البيضاء  العصور   تغري  يف  التبعية 

من  وحمرومة  فقرية  معينة  فئات  خالهلا  من  أصبحت  اليت  العملية  هي  االستعمارية 
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االج البنية  بسبب  اقتصاداي  وعاجزة  اجلديدة.  احلقوق  للدولة  والسياسية  تماعية 
 .  (Choudhury, 2020) مصطلح آخر التبعية هو عملية العجز

هذه    تكان معينة.  عوامل  األوروبية  االستعمارية  قبل  من  التبعية  لعملية 
مث قبيلة  أو  تبعية جمموعة  سبب  هي  اهلنالعوامل  عوامل    احلمر  دو ل  إن  أمريكا.  يف 

 : تبعية اهليمنة االستعمارية يف رواية هوشالجا هي كما يلي:
تبعية اهلنود احلمر على اهليمنة االستعمارية يف رواية هوشيالجا لسميح   عوامل. ۲ اجلدول 

 على أساس  ما بعد االستعمار غايرتي سبيفاك  مسعود
 مكون تبعية    تبعية  أشكال ال عوامل التبعية 

 تدمري القدر 
 تبعية املرأة  
 تنمية الثقة  

 إابدة السكان 
 توسع األراضي 
 توسع السلطة 

 املوارد البشرية  نقص 
 نقص املوارد الطبيعية 

   بحث عن التوابل ال
 الثقافية   تعريفال

 التمييز على أساس اجلنس 
 

 العنصرية  
 

 االستعمار  
 
   ةالتجار  كتسابا 

 
 شرية  توقع املوارد الب
 التثاقف الثقايف 

 التمييز  
 
 
 

 ةالشهاد
 
 
 
 توزيع ال

 
 

رواية  ۲اجلدول   يف  االستعمارية  اهليمنة  على  احلمر  اهلنود  تبعية  عوامل   .
مسعود  لسميح  سبيفاك هوشيالجا  غايرتي  االستعمار  بعد  ما  أساس  هناك.   على 

القدر، وتبعية   وجد الباحثة تسعة عوامل من التبعية اهلندية. عامل التمييز هو تدمري
املوارد نقص  املرأة، وتنمية الثقة، وإابدة السكان، توسع األراضي، وتوسع السلطة ، و 

و   البشرية الطبيعية  الواملوارد  عن  على تعريف  وال  توابلالبحث  ذلك  وتفسري  الثقايف. 
 النحو التايل: 

 . التمييز ۱
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 :حيدث التمييز ضد القبائل اهلندية الفرعية بسبب عدة عوامل ، وهي
 أ( تدمري القدر

األساس  يف  هو  التدمري  اهلنود.  تبعية  عوامل  أحد  هو  القدر  تدمري 
مصطلح كيميائي يستخدم كوسيلة إلذابة أو تدمري اجلسيمات اجلافة أو الرطبة. 
أو تدهور مصري اجملتمع. إن تدمري   القدر  لكن يف علم االجتماع، يعين تدمري 

 هو كما يلي: القدر كعامل يف تبعية القبائل اهلندية 
 

أعرتف أن اإلجنليز يستحقون جبـدارة جائزة أهـم شياطني األرض ألهنم عبثوا مبصري  
يف   وأابدوا  الغري  أمالك  على  سطوا  كثرية،  أمكنة  يف  البشر  من  كبرية  جمموعة 

 . (Masoed, 2020, p. 175) األراضي
 

من   سلسلة  عليها  أكتب  اليت كنت  األوراق  على  خيّم  شاريس  إيقاع كالم  على 
 .(Masoed, 2020, p. 233)  اآلالم على مصري أمـم متحضـرة

 

الرواية يف  الرئيسية  كالشخصية  مسعود  ر   ، مسيح  البلد أيه  تكتب  عن 
بسبب اسرتاتيجية االستعمار    لفتح، فإنه يعرتف أبن الربيطانيني يستحقون ازيةإجنل 

اهلنود وهنب ممتلكات اآلخرين و تدمري  نصيبالصحيحة وألن هدفهم كان إفساد 
اهلدف،   هذا  ولتحقيق  األمريكية.  املتحدة  الوالايت  اآلن  تسمى  اليت  األرض 

اجلرا أبسلحة  ابإلابدة،  يلقي يقومون  التالية،  البياانت  يف  الفتاكة.  واألوبئة  ثيم 
التابعني.  مصائر  على  املعاانة  من  سلسلة  حول  خطااًب  اهلندي،  الزعيم  شاريس، 

كارثة حرب، إابدة هتدف إىل تدمري مصري التابع.    أشكالسلسلة من املعاانة على  
 .يسمى تدمري مصري اهلنود تدمري القدر

مييز على أساس اجلنس. التحرش اجلنسي تدمري القدر هو أحد عوامل الت
والثقافة األبوية اليت حتدث للقبائل اهلندية ليست سوى تدمري مصري املرأة اهلندية.  
لديهم  يكن  مل  إذا  النساء  ضد  اجلنسي  التمييز  ميارسوا  أن  للحكام  ميكن  كيف 
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هدف تدمري احلياة القبلية يف املستقبل. جتعلهم خيجلون من أنفسهم وخيفضون من 
عامل القدر جيعل احلكام أكثر محاًسا يف تنفيذ العنف املعريف، هذا  مكانتهم. إن  

 والنساء دائًما هو اهلدف. 
 ب( تبعية املرأة 

أضعف املرأة  ألن  املرأة  تبعية  منصب   يُعرَّف  أن  يبدو  حبيث  الرجل  من 
الرجل من  أقل  املرأة  ودور  ه.  (Kurniawati & Samhati, 2021)  ووظيفة   ي التبعية 

أحد عوامل الثقافة األبوية اليت طبقها املستعمرون على اهلنود. وتفسري ذلك على 
 النحو التايل: 

 
الناس   بعض  بطباع  موروثة  فـروق  بوجـود  اعتقاد  على  مبنية  أهنا  أجابته 

مكانة   يف  يوضعون  وهلذا  ما،  عرق  إىل  انتمائهم  بسبب  دونية  وقدراهتم 
 . (Masoed, 2020, p. 210) ةة مهمش

 
أجابت سيلفيا، إحدى الشخصيات النسائية التابعة على سؤال شاب كان  
على  يقوم  بلدها  يف  التمييز  أن  سيلفيا  أوضحت  الطبيعية.  للمحمية  زائرًا 

تالفات يف لون البشرة. وهذا جيعل  االختالفات يف الطبيعة والقدرات وكذلك االخ
االستعمارية كمجموعة  الفرتة  يف  النساء  وضع  مت  ومهمشة.  دنيا  مرتبة  يف  اهلنود 

 .ضعيفة وكجزء من الطبقة الدنيا. مل يتم منحهم الفرصة للقيادة
بدافع   أبواًي  نظاًما  املستعمرة  نفذت  التمييز.  وجود  عامل يف  املرأة  تبعية  إن 

املقد يف  النساء  ضعيفة.  وضع  املرأة يف صورة  تضع  املستعمرات  الرجال.  على  مة 
القتال، وال  قادرات على  يعتربن غري  النساء هدفًا لالستعمار ألهنن  لطاملا كانت 
إللقاء   مساحة  النساء  مُتنح  ال  احلرب.  عامل  يف  دمى  أهنن  على  إال  إليهن  يُنظر 

امل متييز ألن هناك اخلطب، وال مُينحن فرصة يف السياسة. لذلك فإن التبعية هي ع
 .اختالفات يف موقف املستعمرة يف معاملة الرجال والنساء
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 ج( تنمية الثقة 
إن تنمية الثقة هي أحد عوامل التمييز. لدى املستعمر الدافع لغرس الثقة  

 :من خالل متييزها. وتفسري ذلك على النحو التايل
 

  : قائالً  مارفن  اإلجنلي   -بعدها حتدث  سيطرة  من  فرتة  كل بعد  على  ز 
شيء يف بالدان ، وصلت إىل كـنـدا موجـات مـن املهاجرين الربوتستنت، 

جد  مأزق  يف  كندا  ووضعوا   ، املتحدة  الوالايت  مـن  إليهـا  د، يوصلت 
فيه   أتجج  الكاثوليك،  الفرنسيني  مع  دينية  حرب  شبه  معه  ابتدأت 

 ,Masoed, 2020) الظالم، ووضعت العالقة بينهما على صفيح ساخن  
p. 180). 

 
مسعود مسيح  صديق  مارفن،  الربوتستانت    شرح  املهاجرين  وصول  عن 

إىل   اهلنود  حول  الربوتستانت  املهاجرين  وصول  الربيطانية،  الفرتة  بعد  كندا  إىل 
وفرنسا  الربوتستانت  املهاجرين  بني  الدينية  شبه  احلرب  وهي  جديدة،  صعوابت 

ثوليكية. جعلت احلرب عالقتهما أكثر سخونة. فرض األسبان دينهم على الكا
 .اهلنود وأبقوهم يف حمميات مغلقة

الثقة.   متييز  عوامل  أحد  هي  املستعمرون  جلبها  اليت  الثقة  تنمية  إن 
كأداة   يستخدم  الدين  حىت  أيًضا.  الدين  زرعوا  فقد  االستعمار،  إىل  ابإلضافة 

الربيطانية الفرتة  بعد  نشروا للحرب.  الذين  املهاجرين  من  العديد  اهلنود  زار   ،
يدل  فرنسا. وهذا  بينهم بروتستانتية من كندا وكاثوليكية من  داينتهم هناك من 
على أن العامل أو الدافع لدى املستعمرين للتمييز بني العقيدة كان تنمية املعتقد 

   أو انتشار الدين. 
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 د( إابدة السكان 
السكان هي أحد عوام اهلندية. هذه  إابدة  القبائل  التمييز يف  تبعية  ل 

وإجياد   الناس  ذبح  هو  االستعمار  فعل  من  الغرض  أن  قادهتم  حددها  العوامل 
 مناطق جديدة هلم للسيطرة عليها. هذه كالتايل: 

 

قائلة:   استدركت  خمتلف    -مث  يف  احلضارية  مـآثرهم  لكـن  أجـدادي،  زمـن  انتهى 
حىت   ماثلة  زالت  مـا  احليـاة  أمريكا  مناحي  يف  كثرية  مدن  ويف  املتاحف،  يف  اآلن 

اجلنوبية فيهـا بـراهني مادية كثرية تشهد أبن قبائلنا كانت متحضرة، وليست متوحشة  
  كما وصفها الغزاة البيض، الذين أابدوا أجدادان، مندفعني يف تيار رغباهتم الوحشية 

(Masoed, 2020, p. 140) . 
 

قلقها  مارفن،  وصديقة  اهلندية  األنثوية  الشخصية  سيلفيا،  تروي 
استعمار   انتهاء  من  الرغم  على  أنه  وأوضح  احلاكم.  قسوة  من  مسود  لسميح 
أمريكا  متاحف  يف  ووضعت  الذاكرة  يف  تزال  ال  أن حضارهتم  إال   ، أسالفهم 

على وشهادة  دليل  هذا  فيها    اجلنوبية.  الربيطانيون  احلكام  كان  اليت  احلضارة 
الطموح من  التبعية إلابدة أسالفهم وحشد  البيض دوافع  للغاية. شرح  مهجيني 

 .أجل غاايهتم اهلمجية
إن حضارة األجداد للقبائل اهلندية يف أمريكا اجلنوبية هي دليل على 

عوا مع  متييزية  دوافع  لديهم  الذين  احلكام  لقسوة  احلضارة  اإلابدة  اتريخ  مل 
لذلك    ، االستعمار  رئيسياً يف  التابعني عامالً  القضاء على  لقد أصبح  التابعة. 
االختالفات  على  العنصرية  أشكال  مجيع  يرتكبوا  أن  املألوف  غري  من  فليس 
العرقية ولون البشرة. هذا هو رأي سبيفاك أبن الغرض من التبعية هو االستيالء  

 ئل مبا يف ذلك املذحبة.على األرض وهتميش التابع بكل الوسا
تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن عامل إخضاع التمييز هو تدمري مصري  

املرأة وتبعيتها. تتماشى النتائج اليت توصل إليها الباحثون مع نظرية سبيفاك القائلة  



- 53 - 
 

 

أبن الغرض من عملية التناوب هو اإلضرار مبصري التابعني، وجعله فئة أدىن وبناء  
أساسي جيعل البشر مثل غري   شكال، والتمييز أب(Choudhury, 2020)أنثى جمسمة  

 .(Geetha, Vijaya, & Thirunavukkarasu, 2018)البشر 
تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن عوامل حدوث تبعية التمييز هي تدمري 

مقارن ميكن  واإلابدة.  ببحث املصري  القدر  بتدمري  يتعلق  فيما  الباحثني  نتائج  ة 
أبن أمريكا تريد تدمري مصري التابع واستخدام األدىن، وحبث عابد    (2021)مياانين  

الفرعي  (2021)وآخرون   املسلم  اهلند يف التناوب موجود، مما أدى إىل مو   -أن  ت 
املرأة   املتعلقة إبخضاع  النتائج  أن  االزدايد. يف حني  جوانب خمتلفة وهو آخذ يف 

أبوية   كثقافة  تستخدم  املرأة  أن  على  ينص  الذي  البحث  مع   ,Fitriadin)تتفق 

جنس ،  (2021 هذه  (Putri, Mayong, & Faisal, 2021)  كعبيد  فإن  ذلك،  ومع   .
التناوب الفرعي للتمييز انجم فقط   (Kamila, 2018)النتيجة ختتلف عن حبث   أبن 
 عن االختالفات الطبقية.

يقدم هذا البحث فكرة جديدة مفادها أن التمييز على أساس اجلنس ال  
إشباع   بسبب  فقط  اجلنسينيالشهوة  حيدث  العبيد  أيضا   جلعل  ولكن  التابعني، 

هذ وتثبت  التابعات.  النساء  مبصري  البحث لإلضرار  ال حيدث   ا  التمييز  أن  أيضا 
نشر  يف  االستعمار  دوافع  بسبب  أيضا  ولكن  العرقية  االختالفات  بسبب  فقط 

 املعتقدات. 
 ة . الشهاد۲

 :التبعية اليت حدثت للهنود بسبب عدة عوامل ، وهي ة كانت شهاد
   أ( توسع املنطقة

للقبائل اهلندية هو توسيع اإلقليم. يتم  التبعية  أحد عوامل أو أسباب  
الطبيعية.   ابملوارد  وغنية  قوة عظمى  يصبح  أن  يريد  احلاكم  املنطقة ألن  توسيع 

  :هذا كما حيدث للمجتمع
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سائال:   وقلت  سيلفيا  إىل  سريعة  نظرة  مين  الفدرايل    -حانت  القانون  فعل  ماذا 
شيئا. بدأت تضيق الدائرة اليت حتيط مبـن تبقـى مـن  لـم يفعل    -لكم ؟ أجابت:  

 (Masoed, 2020, p. 179)أجدادان، تقلصت مبرور الوقت 
 

شرحت سيلفيا، وهي امرأة هندية كانت صديقة ملارفن، قوانني اجملتمع 
احلكام وضاقت أراضي    د. مل يفعل القانون شيئا لقسوةعو اهلندي لسميمح مس 

القرى  فقدان  مع  أسالفهم  اختفاء  مع  حىت  الوقت،  مبرور  اهلنود  أسالف 
واألراضي وبيوت اخليول واألشجار. مشاكل احلياة تصيبهم دائما وال تتاح هلم  

 الفرصة للتعبري عن آالمهم. 
القبلية   املنطقة  للتوسع اإلقليمي من خالل تضييق  التبعية  يتضح عامل 

هذا رحلة    اهلندية.  يف  كارتري"كما حدث  عالمة "جاك  إبعطاء  برحلة  قام   ،
إىل   اإلقليم  توسع  يؤد  مل  ملستعمرته.  هدفًا  ليكون  رحلته  على  كعالمة  عرضية 
استعمار املنطقة فحسب، بل أدى إىل االستعمار االقتصادي للقبائل اهلندية يف  

أولية كاسرتاتيجية  املنطقة  هذه  يف  التوسع  أو  التوسع  الوقت.  لتنفيذ   ذلك 
التوسعات األخرى. لذلك، يعد التوسع اإلقليمي أحد العوامل الرئيسية للتناوب 

 . الفرعي
   .( توسع السلطةب 

القبيلة    تأصبح يف  حدثت  اليت  التبعية  عوامل  أحد  السلطة  توسع 
يف   االستعمار  عامل  مع  تشابه  أبوجه  أيضا  العامل  هذا  ويرتبط  اهلندية. 

ول التابعني حبيث يتم تغيري احلقائق الدنيا. أما  فلسطني. يتم تغيري احلقائق ح
 يف التابعني على النحو التايل:  سلطةتوسع ال  ةعن دوافع شهاد

 
إنه ال يعرفهـا ألنـه مـن شياطني األرض، كـل هـمـه تغييـر حقائق الكون، وجتسيد  

 . (Masoed, 2020, p. 176)ااألمكنة كما حيلو له يف صياغات زائفة 
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ويعرتف الـذيـن أبـادوا شعبكم يف البلد الذي يسمى اآلن ابلوالايت املتحدة، أنه  
يعترب أول من أسس حكومة دميقراطية نيابية متثيلية يف التاريخ ملمارسة السلطة  

 .(Masoed, 2020, p. 195) يف رابطة قبائل اإليروكويس
 

د مع نفسه عن قسوة اإلجنليز أو شياطني  و يتحدث الروائي مسيح مسع
حيبوهنا  أماكن  وخلق  الكون  حول  احلقائق  تغيري  إىل  يهدفون  الذين  األرض 

من    إبرادهتم دون اعتبار ملصري اآلخرين. لذلك ليس من املستغرب أن يكون
أي   لديهم  ليس  مستعمراهتم.  يف  حكومة  تشكيل  الربيطانيني  على  السهل 
ينقل   التالية،  البياانت  التابعني. يف  األصليني  السكان  مع  تعاطف  أو  خجل 
مسيح مسعود معرفته ابلشحن الفرنسي. لقد ذحبوا القبائل اهلندية اليت تسمى  

الوالي حكومة  ةاآلن  أسسوا  أهنم  حىت  األمريكية،  حكومة   املتحدة  كأول 
 . "رابطة اإليروكوا" دميقراطية ملمارسة السلطة يف

الشهادة. يصف مسيح مسعود  تبعية  القوة هو أحد عوامل  إن توسع 
ابلشر   ابلصاحل  التالعب  أي  تشاهبهم،  بسبب  األرض  بشياطني  اإلجنليز 
والتالعب ابلشر ابخلري، إىل جانب أن طبيعة الشيطان أيًضا ختفي احلقيقة يف  

من يعطي    كثري  الربيطانيني  احلكام  مع  الشيطان  طبيعة  تشابه  إن  األحيان. 
سبب قيامهم ابلتبعية، أي ألهنم يريدون تغيري احلقائق حول الكون، والتالعب  
موقف  أسكتوا  ملنطقة.  كمكتشفني  أنفسهم  وتقدمي  وعظمة  حبكمة  ابلبشر 

كومة  املواطنني وحكموا عليه، بدعوى أهنم أول من اكتشف البالد وأقاموا ح
 عليها.

 املوارد البشرية  نقصج( 
التجاري. كتساب  ملوارد البشرية أحد العوامل يف شهادة ا نقص اتعترب  

يف   هي  الدراسة  هذه  يف  إليها  املشار  البشرية  أساسية.    أشكالاملوارد  أغذية 
 وتفسري ذلك على النحو التايل:
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أمريكا يف  الطهاة  مشاهري  أن  احملت   وبينت  أن  يقرون  األوائل  الشمالية  لني 
طفيفة إضافات  إليها  وأضافوا  أجدادان  مأكوالت   ,Masoed)   أخذوا 

2020, p. 65) 

 
لسميح مسعود عن   اهلندايت،  القائدات  إحدى  أوضحت سيلفيا، 
استعمار اهلنود بسبب تدين املوارد البشرية للمهاجرين. تشرح سيلفيا اعرتاف  

طاهي ابلطعام احلديث يف أمريكا، ويوضح الطهاة أن أول املستعمرين الذين  ال
هذا  حيدث  الطعام.  إىل  القليل  إضافة  مث  أسالفهم  طعام  أخذ  كان  نفذوا 

بسبب   بسبب   نقصالسلوك  املستعمرون وكذلك  ميتلكها  اليت  البشرية  املوارد 
فإ لذلك،  البشرية.  املوارد  استخدام  على  التابعني  قدرة  املوارد  دونية  دونية  ن 

 .بعيةالبشرية يف السلطة هو أحد عوامل الت
 د( نقص املوارد الطبيعية 

.  ةالتجار   كتساب ملوارد الطبيعية أحد العوامل يف شهادة ا نقص ايعترب  
غذاء له دور مهم يف    أشكالاملوارد الطبيعية املقصودة يف هذه الدراسة هي يف  

 نحو التايل:تلبية احتياجات احلياة. وتفسري ذلك على ال
 

الشمالية يقرون أن احملتلني   وبينت أن مشاهري الطهاة يف أمريكا
  األوائل أخذوا مأكوالت أجدادان وأضافوا إليها إضافات طفيفة

(Masoed, 2020, p. 65). 
 

إحدى   سيلفيا،  عن    ةاهلندي  شخصيةأوضحت  مسعود  لسميح 
اهلنود بسبب تدين املوارد الطبيعية للمهاجرين. تشرح سيلفيا اعرتاف   استعمار

الطاهي ابلطعام احلديث يف أمريكا، ويوضح الطهاة أن أول املستعمرين الذين  
هذا  حيدث  الطعام.  إىل  القليل  إضافة  مث  أسالفهم  طعام  أخذ  كان  نفذوا 
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ن وكذلك بسبب السلوك بسبب دونية املوارد الطبيعية اليت ميتلكها املستعمرو 
 دونية قدرة التابعني على استخدام املوارد الطبيعية. 

بالدهم،   يف  الطبيعية  املوارد  نقص  بسبب  اهلنود  املستعمرون  استعمر 
الطبيعية. جعل  ابملوارد  ثريني جًدا  التابعني كانوا  أن  املستعمرون  بينما عرف 

جت استحواذ  بعمليات  القيام  على  للغاية  حريصني  املستعمرين  ألن  هذا  ارية، 
النبااتت األجنبية للقبائل اهلندية اليت مل يعرفوها من  املستعمرين كانوا يعرفون 

 قبل يف أورواب. 
  راضى هي توسع األ  ة تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن عوامل تبعية الشهاد

و  السلطة  البشريةا  نقصوتوسع  الطبيعة  ملوارد  مع واملوارد  الباحث  نتائج  تتوافق   .
سبيفاك   عملية  نظرية  نفذت  االستعمارية  اهليمنة  األراضي  التبعية  أبن  لتوسع 

وغريها   جيعل   (Kholifatu & Tjahjono, 2020; Sulistianawati, 2020)والسيطرة 
اهلياكل  بسبب  اقتصاداًي  عاجزة  وتصبح  حقوقها  تفقد  معينة  فئات  التبعية 

. تؤكد هذه الدراسة أيًضا لرأي القائل (Choudhury, 2020)  االجتماعية والسياسية
واالدعاء  وسلطتهم  أراضيهم  توسيع  هو  الفرعي  التناوب  املستعمرين  هدف  أبن 

 .(Adhim & Yuliati, 2020)أبهنم البادئ أو املخرتع األول لإلقليم والسلطة 
،  راضي هي التوسع األ  ةائج هذه الدراسة إىل أن عوامل تبعية الشهادتشري نت

الباحث ببحث نور فاضلة    كتسابوتوسع السلطة، وا  نتائج  التجارة. ميكن مقارنة 
وأن (2021) املستعمرة،  الدولة  على  السيطرة  إىل  هتدف  االستعمارية  اهليمنة  أبن   ،

أبن احلكومة تسيء إىل   (2020) نتائج توسع السلطة تتوافق مع حبث سوليستاانوايت  
أعلى عرش يف سلطة السلطة، يف حني أن عامل التبعية بسبب دونية املوارد البشرية 
يتوافق مع البحث الذي ينص على أن الغرض من ممارسة االستعمار هو استكمال  

 ,Bahardur I. , 2016; Kholifatu & Tjahjono)املوارد البشرية اليت تفتقر إليها بالدهم  

نتائج هذه الدراسة ال تتفق مع البحث الذي ينص على أن عامل التبعية هو   (2020
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ينفذها  أخرى  اسرتاتيجيات  هناك  تكون  أن  ألنه جيب  التابع  مبصري  اإلضرار  فقط 
 .(Abid, Shaheen, & Qamar, 2021) الغزاة

تؤكد نتائج هذه الدراسة أن عامل تبعية الشهادة ليس فقط من خالل اعتماد 
التوسع األ التابع. أصبح  التابع، ولكن أيًضا من خالل عملية إسكات    راضي قدرة 

وتوسع السلطة أحد العوامل اليت قمعها املستعمرون لوجود التابعني بوصفهم السكان  
ملوارد البشرية تدل على أن الدول املستعمرة  األصليني. ويف الوقت نفسه، فإن دونية ا

ابلتجارة   القيام  أجل  من  تسكتها  فهي  لذا  الطبيعية،  ابملوارد  وثراء  خصوبة  أكثر 
 الدولية مع الدول األكثر تقدًما.

 توزيع ال .۳
التقسيم التوزيعي الذي حيدث إىل التابعني اهلنود إىل عدة   أشكاليرجع 
 :عوامل، وهي

 بلالبحث عن التواأ(. 
البحث عن التوابل هو أحد العوامل يف وجود العنف املعريف التوزيعي يف 
القبائل اهلندية. إن الغرض من االستعمار للبحث عن التوابل مل حيدث فقط يف  
إندونيسيا عندما كانت مستعمرة من قبل احلكومتني الياابنية واهلولندية، ولكن 

اهلنود. إن عوامل العنف املعريف  حدث أيًضا يف القبائل األمريكية األصلية، أي  
 للبحث عن البهارات هي كما يلي: 

 
أمريكا يف  الطهاة  مشاهري  أن  أخذوا   وبينت  األوائل  احملتلني  أن  يقرون  الشمالية 

مـا   اجلنوبيـة  ألمريكا  وابلنسبة  طفيفة،  إضافات  إليها  وأضافوا  أجدادان  مأكوالت 
أخذوه اليت  الطريقة  أكلهـم على  يـعـدون  املاايزالـوا   ,Masoed)   ا عن شعوب 

2020, p. 65) 

تدرك احلكومة األمريكية أن الرؤية الرئيسية لالستعمار هي تناول طعام  
أثناء تواجدهم يف أمريكا اجلنوبية حيث يعيش اهلنود، ما زالوا   أسالف اهلنود. 
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حاولوا تغطية نفقاهتم وحاولوا إعطاء نتائج    يعدون الطعام أبخذه من املااي. لقد
 .عملهم لالستعمار األورويب 

ال البحث عن  االستعمار يف  اهلنود ال حيصلون على    توابلعامل  جعل 
اجملتمع  على  الغذاء  مصادر  توزيع  بتجميد  احلكام  قام  إنتاجهم.  من  نصيب 

استعمارهم هو   القبلي اهلندي. ابلنسبة هلم، ملاذا إطعام اهلنود بينما اهلدف من
الغريب أن تشعر  البالد. لذلك ليس من  التوابل وأخذ مصدر احلياة يف  إجياد 
القبائل اهلندية التابعة ابلقمع، كما يقول غرامشي أن اجملموعة املضطهدة نشأت  

احلاكمة   الطبقة  من  اجملتمع  هيمنة   ,Pradani, Anitasari, & Susanto)بسبب 
2021). 

  التعريف الثقايف ب(
من عوامل التعليم املنزيل يف القبائل اهلندية.  إحدي  الثقايف هي    تعريفال

يف   ويبدأون  ثقافتهم  يتبعوا  حىت  للهنود  حمليا  تعليما  األمريكيون  احلكام  أجرى 
التخلي عن قيمة الثقافة األصلية. عوامل هذا التعليم املنزيل على النحو املبني يف  

 : أدانهاالقتباس 
 

القرار وسألته مستوضحا:   وما اهلدف من كل    -تفاجأت عندما مسعت هبذا 
صلتهم   لقطع  التأثر:  شدة  من  السفلي  شفته  ارجتفت  وقد  أجابين  ؟  هذا 
يف   دجمهم  بغرض  الروحية،  ومعتقداهتم  وتقاليدهم  وتراثهم  األصلية  بثقافتهم 

 ,Masoed, 2020)   اجملتمع الكندي اجلديد، واستيعاب عاداته البعيدة عنهم 
p. 212) 

 
املنزيل يف   التعليم  لسميح مسعود، عن  أورالن، وهو صديق  والد  أخربه 
اهلندية   القبائل  من  أجيال  عالقة  قطع  هو  املنزيل  التعليم  من  الغرض  بالده. 

وتقاليدها   وتراثها  دمج  بثقافتها  إىل  يهدف  احلاكم  كان  الروحية.  ومعتقداهتا 
عاداته   اتباع  وكذلك  اجلديد،  الكندي  اجملتمع  يف  اهلندية  القبائل  من  أجيال 

 والتخلي عن عادات أسالفه الذين تركوا وراءهم مع احلضارة.



- 60 - 
 

 

امل التعليم  عامل  األصلية،  نزيلإن  بثقافتهم  اهلندية  الثقافة  حتديد  أي   ،
أب  مهمشني  اهلنود  ضاعت   شكالجعل  لو  حىت  جيًدا،  معروفني  وغري  متزايد 

القبلية. ليس من املستغرب أن العديد من   ثقافتهم ونسي جيلهم القادم لغتهم 
اجليل اهلندي اليوم ال يرتدون مالبس أسالفهم، ألهنم قد تلقنوا ثقافة متقدمة، 

استخدام يف  السلطات  قوة  العوامل  هذه  ُتظهر  الكندية.  الثقافة   تقنية  وهي 
 . (Doston, 2011)إجرامية منخفضة ولكن متكررة وشريرة 

البحث عن التوابل   يهالتبعية للتوزيع  تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن عامل  
يشري إىل رفض تسليم املوارد والتعليم  تبعيةالالثقايف وفقا لرأي دوسنت أبن    تعريفوال

. تؤكد نتائج هذه الدراسة أيضا نظرية سبيفاك أبن ما  (Doston, 2011) إىل التابعني
األصلية ابلشعوب  مرة  ألول  الغزاة  اتصل  عندما  بدأ  االستعمار   ,Safitri) بعد 

Waluyo, & Saddhono, 2019). 
ال عامل  أن  إىل  الدراسة  هذه  نتائج  عن  تشري  البحث  هو  التوزيعية  تبعية 

الذي   البحث  مع  الباحث  نتائج  تتناسب  الثقايف.  والتعريف  أن    يفيدالتوابل  على 
ممارسة االستعمار هي استكمال للموارد البشرية اليت تفتقر إىل بلدهم، مثل البحث 

التوابل   أحباث   ،(Bahardur I. , 2020; Kholifatu & Tjahjono, 2020)عن  ونتائج 
على أن اهلدف من   يفيدعوامل التبعية التوزيعية هي حتديد ثقايف وفًقا للبحث الذي  

 . (Mianani, 2021) التبعية هو احلفاظ على جتانس الثقافة األمريكية
احتياجات   تلبية  فقط  ليس  التبعية  عامل  أن  البحث  هذا  املوارد  يثبت 

خالل   من  الثقافة  لتحديد  أيًضا  ولكن  للمستعمرين،  من التنمية  الطبيعية  الثقافة 
 .  خالل التعليم. جيعلون اجليل اهلندي ينسى قبائلهم الثقافية

 
 



- 61 - 
 

 

تبعية اهلنود احلمر على اهليمنة االستعمارية يف رواية هوشيالجا لسميح   تأتثرياات .ت
 غايرتي سبيفاك مسعود على أساس  ما بعد االستعمار

كبري جدا على اجملتمع    أتثريات لتبعية اليت حدثت يف القبيلة اهلندية  ا  تكان
ال حيدث  بشأن   تأثريات اهلندي.  قلقا  أكثر  اآلن  كانت  القبيلة  أن  من  الرغم  على 

وجودها، ألنه وفقا لسبيفاك، فإن االستعمار سيرتك مستعمرهتا السابقة على الرغم 
الذي انعكس يف رواية    أتثريات . وفيما يلي  (Morton, 2008)  من أهنا كانت مستقلة

 هوشيالجا: 

 
تبعية اهلنود احلمر على اهليمنة االستعمارية يف رواية هوشيالجا لسميح   أتثريات.  ۳  اجلدول

 على أساس  ما بعد االستعمار غايرتي سبيفاك  مسعود
مكون   أشكال التبعية  التبعية   أتثريات

 فرد جمموعة  تبعية 
 اخنفاض الثقة ابلنفس   

 اخلطبة
 التفكيك
 بروكتريات

 فقر
 ضعف االقتصاد 

 حب الثقافة 

 كراهية الذات 
 الذات   خيبة

 قلة النشاط
  السلطة  قلة

 هتميش السكان
 روح املقاومة 
 غسل دماغ 

 التمييز على أساس اجلنس
 العنصرية 

 االستعمار 
 
  ة التجار   كتساب ا 

 ارد البشرية توقع املو 
 التثاقف الثقايف 

 التمييز  
 
 ةلشهادا

 
 
 توزيعال

 
 

رواية    أتثريات .  ۳  اجلدول يف  االستعمارية  اهليمنة  على  احلمر  اهلنود  تبعية 
مسعود لسميح  سبيفاك هوشيالجا  غايرتي  االستعمار  بعد  ما  أساس   .  هناك على 

ال هذه  التأثريااتحتدث  يؤثر  واجلماعات.  األفراد  على  على   تبعيةت  اهلندية  للقبائل 
يف   و   أشكالاألفراد  الذات،  السلطة،   خيبة كراهية  ونقص  النشاط،  ونقص  الذات، 

الدم املقاومة، وغسل  السكان، وروح  الا وهتميش  يؤثر  اجملموعات   تبعية غ.  أيًضا على 
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والفقر،   أشكاليف   والربوكتريات،  والتفكيك،  واخلطب،  ابلنفس،  الثقة  اخنفاض 
 لصورة الثقافية. وتفسري ذلك على النحو التايل: واالقتصاد الضعيف، وا

 تبعية اهلنود احلمر على الفرد  أتثريات  . ۱
 تبعية القبائل اهلندية للمجموعة كما يلي: أتثريات  تكان  

على الفرد التابع. هذه قيمة موجبة وسالبة. اآلاثر هي   أتثريات التبعية هلا 
 :على النحو التايل
 أ( كراهية الذات 

التحيز اجلنسي من إن كراهية   الذات يصيبه ابستمرار هو أحد آاثر 
إن   اهلندايت هو كما    أتثريات التحرش اجلنسي.  النساء  الذات على  كراهية 

 يلي:
 

شعرت كـأنين وسط أمـواج تتقـاذفين يف علوهـا وهبوطهـا وأن دوامـة علـى وشـك  
نوم   يف  وغصت  مبالءة  وجهي  وأخفيت  نفسي،  من  خجلت  ابتالعـي، 

 .   (Masoed, 2020, p. 212)عميق
 

نفسه من  خيجل  أنه  اهلندي  التابع  املشعر  هلا  ليس  بسبب  ،  قاومة 
اخلزي الذي كان يكتنفه. أخفى وجهه واختار البقاء يف غرفته. هذا يدل على 

 .وجود كراهية الذات مرة أخرى
ا التحرش  أثر  هي  الذات  حيظون  كراهية  األصل  يف  كانوا  جلنسي. 

ابحرتام كبري وأصبحوا رؤساء قبائل لكن يف النهاية، أصبحت النساء ضحااي  
حكم املدرسة الداخلية. شعرت املرأة اهلندية ابلكراهية الذاتية ليس ألهنا كانت  
بعيدة عن عائلتها ألكثر من عشرين عاًما، ولكن ألهنا تعرضت لالغتصاب 

قبل   من  املرات  وصورته  عشرات  امسه  ظهر  القساوسة.  من  والعديد  معلمها 
من أشكال التمييز على أساس اجلنس أو   أشكالواسم مدرسته يف الصحف ك

 االختالفات بني اجلنسني.
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 الذات  خيبة   (ب 

 الذات هو أحد آاثر العنصرية على النحو التايل:خيبة 
 

نبـ  - اليت نعيشها كـاألموات ؟  احلياة  قيمة  اليدين يف جلة  ما  فيهـا صـفر  دو 
أنظمتها   وتنكر  أرزاقنا،  تسرق  اآلدمية  الوحوش  ألن  لنا  مستقبل  ال  أحزاننا، 

 . (Masoed, 2020, p. 217) علينا كل متطلبات احلياة األساسية 
 

عن   هندي  شاب  زعيم  وهو  مارفن،  أي ا  أتثريات كشف  لعنصرية، 
لذا   عليهم.  املستمرة  اهلجمات  بسبب  ابلركود  اهلنود  يشعر  الذات.  استنكار 
فليس غريباً أن يشتكي بعضهم ويسأل أيضاً ما هي وظيفة احلياة ابلنسبة هلم.  
إهنم يشعرون ابإلحباط ألنه ال يوجد دعم هلم، سواء من الناحية القانونية أو  

اال االنكماش  إىل  يُنظر  ذلك.  إىل  ابحلزن ما  مليء  منظور  من  قتصادي 
 واملشاكل اليت تتفاقم.

  ج( قلة النشاط
أحد آاثر التبعية للشعب اهلندي هو أهنم يشعرون بوجودهم يف بلد 
أجنيب، على الرغم من أن البلد األجنيب هو بلدهم. ال تؤمن اجملتمعات الفرعية  

أهنم ال ويبدو  البيض،  السكان  اليت جيريها  السريعة  البالد. ابلتغريات  يعرفون   
 وهي كما يلي: 

 
الرجل األبيض ما زال حىت اآلن ميارس وحشيته ضـد السكان األصليني يف   -

 . . (Masoed, 2020, p. 234) أمريكا اجلنوبية ، إننا كالغرابء يف أراضينا
 

الت ضحية  مسعود  لسميح  صديق  وهو  مارفن  اهلندي،    عيةبيروي 
ممتلكاهتم   صادروا  السياسية.  اإلنكا  حقبة  خالل  احلاكم  الشعب  وحشية 
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ميارسون  البيض  يزال  ال  اآلن،  حىت  أهدافهم.  لتحقيق  العالقات  وقطعوا 
التابع يف بلد   الوحشية ضد السكان األصليني ألمريكا اجلنوبية. حبيث يشعر 

 .أجنيب وليس لديه سلطة على حقوقهم يف األرض
بلد    ريات أتثإن   يف  به  يشعر  اهلندي  القبلي  اجملتمع  على  التبعية 

أجنيب، مما يثبت أن الشهادات املعرفية العنيفة قد أسكتت وجودهم. ال يشعر 
ابلسالم يف بالده، لذلك يشعر أبنه يف بلد أجنيب مليء ابلبؤس، ألن  التابع  

أهنم يف    وطنهم ابلنسبة هلم هو وطن مع الطبيعة ومليء ابلسالم. يشعر اهلنود
يتمثل   مأساوية.  الدنيا   أتثريات لعبة  الطبقات  أو  الفئات  أن  يف  االستعمار 

التحدث   ميكنها  وال   ، ومقموعة  ومهمشة   ;Spivak, 2016)مهمشة 
Sulistianawati, 2020) 

  السلطة قلةد( 
السلطة. ال يقتصر قلة  دية  أحد آاثر التمييز على اجملتمعات القبلية اهلن
أب اهلنود  معاملة  على  للحاكم  العنصري  القبائل    شكالالسلوك  عن  خمتلف 

األخرى فحسب، بل جيعلهم أيضا ضحااي نتيجة لرؤيتهم إلابدة التابعني. وهي  
 كما يلي: 

 

استجابت  املتحدة،  الوالايت  اآلن  تسمى  اليت  البالد  يف  إخوتنا 
من والكبار  الصغار  لقتل  وعنفوان، نفوسهم  قـوة  يف  الزمن  أترجح  ا، 

 .Masoed, 2020, p) ىتوقف وبزغت على أرضنا صيغة حياة أخر
95) 

 
من   العديد  قُتل  أسالفها.  حالة  عن  مسعود  مسيح  سيلفيا  أخربت 
القبائل اهلندية التابعة سواء صغارًا أو كبارًا. حاول اجملتمع التابع أن يقاوم، وكان  

الكام السلطة  وأعطى  على  متحمًسا  قادرة  تكن  مل  قوهتم  لكن  لالستعمار،  لة 
 .طرد احلكام وبدالً من ذلك سيطر احلكام على أراضيهم
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البيض على   تبعية احلكام  اهلنود ضحااي،    أشكالإن  عنصرية جعلت 
لون  يف  االختالفات  على  العنصرية  يشددون  دائًما  كانوا  احلكام  ألن  وذلك 

التابع كمحاولة لتدمري التابع. أصبحت  البشرة واملعتقدات. إهنم يقتلون اجملتمع  
إلرتين طبقة  السابق جمتمعات شبه  اليت كانت هتيمن عليها يف  اهلندية  القبائل 

التمييز دائًما ما يكون له   على   أتثريات أدىن يهيمن عليها احلكام. لذلك فإن 
ومهمش   مظلوم  فبعضهم  البشر،  مثل  معاملتهم  عدم  خالل  من  التابعني 

 . (Kamila, 2018) سنوات  ومسيطر عليه لعدة
 ( هتميش السكانه

آاثر   أحد  هو  اهلندية  القبائل  واستبعاد  إهانة  أو  السكان  هتميش 
 التجارة. هذه كالتايل:اكتساب 

 

أجابته أهنا مبنية على اعتقاد بوجـود فـروق موروثة بطباع بعض الناس وقدراهتم  
انتمائه مهمشةبسبب  دونية  مكانة  يف  يوضعون  وهلذا  ما،  عرق  إىل    م 

(Masoed, 2020, p. 210) 
 

عن   هندي  قبلي  زعيم  وهي  سليفيا،  عمليات    أتثريات تتحدث 
معينجت  التجارة  كتساب ا التجارة.    كتساب ا  سكااًن  أدىن عل  وضع  يف  ني 

بينما يصبح األجانب الذين أيتون إىل البالد طبقة اتبعة. إن وجود  ومهمش، 
اهلنود كطبقة دنيا جيعلهم ال يتمتعون حبقوق اإلنسان، حىت أهنم يعاملون مثل  
غري البشر. مل يستطع اهلنود توسيع منطقة التجارة اخلاصة هبم إال حول احملمية 

 .فقط
 قاومة و( روح امل

التمييز  روح   التابعني أعمال  يقبل كل  التابع. ال  املقاومة من صفات 
 اليت ارتكبها االستعمار. بعضهم يبين احلماس ويقاوم. وهي كااليت:
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أالحق فيهـا الظاملني وأخطبوط الظلـم بـكـل مرئياته املختلفـة مـن آالم وقهر وحمن  
ما وصلت إىل    . توقفت عن الكتابة ، مث توجهت إىل شارع شريبورك ، وسرعان

 (Masoed, 2020, p. 169)  صالة املعرض قبل االفتتاح بربع ساعة
 

القبيلة شعر   من  ليس  أنه  من  الرغم  على  عميقة  بصداقة  مسعود  مسيح 
اهلندية، إال أنه لديه العزم على املساعدة يف التعبري عن اهلنود من خالل كتاابته.  

نه فلسطني. إنه مصمم على وذلك ألن مسيح مسعود يشعر بنفس االستعمار لوط
القيام ابلقمع وتغطية الظلم بكل رؤى األمل والقمع والتجارب. تظهر روح املقاومة 
اهلندية للتمييز على أساس اجلنس أن التابع لديه رغبة يف الكالم. تقاتل النساء 

 من خالل دعوة نساء أخرايت.
 ز( غسل الدماغ

هو   الدماغ  ع  أتثريات غسل  املنزيل.  الالتعليم  غسل  هي    دماغملية 
تتم عادة يف    لدماغعملية استعمار ستحدد تقدم اهلنود. هذا ألن عملية غسل ا

 األجيال الشابة. وتفسري ذلك على النحو التايل:
 

علق مارفن موضحًا أنه مت على امتداد أكثر من مائة عام ، إجبار حنو ما يقـرب  
عـائالهتم وإخضاعهم لعملية  مـن مائة ومخسني ألـف طـفـل عـلـى االنفصـال عـن  

غسل أدمغة ، لكي يتقبلـوا وضعهم اجلديد ، ومثة شواهد كثرية تؤكـد عـلـى أهنـم  
   Masoed, 2020, p. 212) ة )تعرضـوا لـسـوء املعامل 

 
  1٥0.000شرح مارفن عن حالة األطفال منذ حوايل مائة عام، حيث ُأجرب  

دماغ، والتعلم يف عامل اللية غسل  عائالهتم للخضوع لعم  معطفل على االنفصال  
الذي حدث   دماغتسبب غسل ال .جديد، عانوا من اجلوع وسوء املعاملة واحلرمان

الذي   احمللي  التعليم  أثر  لقد  اجلديد.  ابلعامل  اهلنود  أتثر  يف  اهلندي  اجليل  ألطفال 
ناك  يكثفونه شيًئا فشيًئا على اجليل اهلندي لتقليده ومتابعته. ابإلضافة إىل ذلك، ه

له   وهذا  السلطات،  قبل  من  بناؤه  مت  العنصرية  على  قائم  اإلساءة    أتثريات تعليم 
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والتجويع لألطفال التابعني. يثري هذا التعليم كراهية التابعني، الذين يقاتل بعضهم 
املعريف  العنف  هذا  يؤدي  أن  املستغرب  من  ليس  لذلك  العنصري،  التعليم  لتدمري 

 . (Doston, 2011)م لدى التابعني يف اهلجو  التوزيعي إىل الكراهية والرغبة
التبعية على األفراد هو كراهية الذات،  أتثريات تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن 

ا  خيبةو  وغسل  السكان،  وهتميش  السلطة،  وقلة  النشاط،  وقلة  ،  غا ملد الذات، 
الباحث   نتائج  مع نظرية سبيفاك أبن اجملموعات والتهميش، وروح املقاومة. تتماشى 

الثقافية   لديها وصول حمدود إىل اإلمربايلية  ،  (Spivak, 2021)التابعة هي جمموعات 
لكنها مهمشة ولكن لديها صوت يناسب الطبقة العليا. ويؤكد اجلهد املبذول ملطابقة 

ينص على أن التابع لديه القدرة على   روح املقاومة حبث النعمة الذي   أشكالهذا يف  
 .(Setiawan, 2018) التعبري عن رأيه

  أشكال التبعية على األفراد يكون يف    أتثريات تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن  
الذات، وقلة النشاط، وقلة السلطة، وهتميش السكان، وغسل    خيبةكراهية الذات، و 

يهزم. نتائج الباحث حول  -يش، وروح املقاومة كراهية الذات والنفس. ، والتهم دماغال
التبعية هي كراهية الذات واالستخفاف ابلنفس، واليت ميكن مقارنتها ابلبحث  أتثريات 

اجلنسي  التحرش  بسبب  سلبية  عقلية  من  يعانني  النساء  أن  على  ينص  الذي 
(Sulistianawati, 2020; Patullah, Juanda, & Saguni, 2021; Nurfadilah, 2021)  ،

وهتميش    أتثريات وكذلك   السلطة،  من  األدىن  واحلد  النشاط،  نقص  على  التبعية 
التبعية هو جعل التابع أكثر   أتثريات السكان يتماشى مع البحث الذي ينص على أن  

، يف حني (Patullah, Juanda, & Saguni, 2021; Putri, Mayong, & Faisal, 2021)عزلة  
الدماغ   أتثريات أن   غسل  أن  على  تنص  اليت  األحباث  مع  يتماشى  الدماغ  غسيل 

 .(Mianani, 2021) يهدف إىل جعل الثقافة األمريكية تظل متجانسة
التبعية على األفراد حيدث يف مجيع جوانب علم   أتثريات هذه الدراسة أن  تثبت

النفسي ال يضغط على التابعني فحسب، بل    تأثريات النفس، االجتماعية والرتبوية. ال 
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يتسبب يف استجابتني من اجملتمع التابع،    تأثريات جيعلهم خيافون من أنفسهم. وهذا ال
 . فة األبويةأو الصمت مع الثقا قاومةومها روح امل

 تبعية  اهلنود احلمر على اجملموعات  أتثريات . ۲
  ت عبارة عن جمتمع قبلي هندي يعيش يف منطقة احملمية. كان  هي   اجملموعة 

   تبعية القبائل اهلندية للمجموعة كما يلي:  أتثريات 
 أ( اخنفاض الثقة ابلنفس 

نوع   أساس  على  التمييز  إخضاع  آاثر  أحد  هو  ابلنفس  الثقة  واخنفاض 
 اجلنس. اخنفاض الثقة يف اهلنود على النحو التايل: 

 
 ما قيمة احلياة اليت نعيشها كـاألموات ؟ نبـدو فيهـا صـفر اليدين يف جلة أحزاننا   -

(Masoed, 2020, p. 217) . 
  

عانوا من سأل مارفن زعيم هندي عن معىن احلياة ابلنسبة للهنود؟ لقد  
يواجهها   اليت  الصعوابت  أن  اجلنسي. حىت  التحرش  الصعوابت وحىت  العديد من 
التدهور ألنه يف  ثقتهم يف  يفتقرون إىل معتقدات قوية ، تبدأ  اهلنود دائًما جتعلهم 

 .عقليتهم بغض النظر عن مدى قوهتم ضد أصواهتم ، لن يتم مساعهم
 ( اخلطبةب 

ة اليت تقوم هبا منظمات الشباب القبلية  ت التبعيأتثرياات اخلطبة هي إحدى  
على  التابع،  خصائص  إحدى  هو  اخلطاب  إلقاء  فإن  لسبيفاك،  ووفًقا  اهلندية. 
الرغم من أن وجود التابع مظلوم ومهمش، إال أنه ميتلك القدرة على إلقاء اخلطب 

 والتعبري عن وجوده. هذه كالتايل: 
 

علينا أن نصرخ يف وجوههم    -بته:  ماذا نفعل ؟ فأج   -اعتدل يف جلسته وتساءل :   
كل فعل حقيقي يبدأ    -وماذا ينفع الصراخ . فأجبته:  -كي حيشوا بوجودان . فقال: 
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ابلصراخ . فوافقين الرأي ، قائالً : صحيح، حىت إن الطفل يبدأ ابلصراخ حلظة خروجه  
 (Masoed, 2020, p. 169)من رحم أمه، احتجاجا على جميئه للحياة الدنيا 

للهيمنة   التبعية  حملاربة  هبا  القيام  جيب  اليت  االسرتاتيجية  عن  مارفن  سأل 
البيضاء. مسيح مسعود كصديق مقرب له، بسبب نفس اخللفية، حيفز مارفن على 

إىل ابلنسبة  حقيقي  عمل  كل  ألن  اثنوية،  أبصوات  اخلطب  يبدأ  مسعود  إلقاء 
مارفن أيًضا على اقرتاح مسيح مسعود إبلقاء خطبة من خالل حماكاة  خبطاب. رد  

املوقف كما لو أن الطفل بدأ ابلصراخ منذ خروجه من رحم أمه احتجاًجا على 
 .وصوله إىل حياة جديدة

الشبابية  أتثريات اخلطبة هي   للمنظمات  يبدأ التابع  مفيد  أن  . كان جيب 
االضطهاد األبيض الذي استعمر   لأشكاالشباب التابعون يف إلقاء اخلطب على  

التابعني  بيض جعلوا  املنزيل. وجود حكام  والتعليم  التوابل  اهلندية حبثًا عن  القبائل 
الشباب  ملوقفهم. هذا ألن  يستسلموا  الشباب  مل جيعل  مهمشني وغري مسموعني 
إلقاء  ميكنه  التابع  أن  إثبات  ويريدون  استقالهلم  على  قوي  إصرار  لديهم  التابع 

 . اخلطب
 ج( التفكيك 

ترتيب.   إعادة  أبهنا  الكبرية  اإلندونيسية  قاموس  يف  اجلدل  إزالة  تُعرَّف 
التفكيك هو أحد اآلاثر املفيدة للتنظيم الفرعي على التنظيم احلاكمة ، وهي على 

 :النحو التايل
 

على أنقاض قرية هوشيالجا أقام احملتل    -وقف عن احلديث مث استدار حنوي ة  
 ,Masoed) نرتايل احلالية بكل ما فيها اآلن من مظاهر عصرية األبيض مدينة مو 

2020, p. 41) 
 

اتبع  هندي  شاب  وهو  مارفن،  عن    على  أخرب  مسعود   أتثريات مسيح 
لورانس تنتمي إىل أسالفه.   اليت تقع يفهوشيالجا   التبعية اهلندية. وشرح عن قرية
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أكثر حداثة وبعيدة عن لكن املستعمرون البيض بنوا عليها مدينة مونرتايل مبظهر  
 .ثقافة أجدادهم

يُظهر البناء الذي نفذه املستعمرون البيض يف قرية هوشيالجا يف مونرتايل  
إىل اعرتاف    ة الشهاد  بعيةالشهادات املتناوبة. أدى ت  أتثريات مع التفكيك احلديث  

املستعمرين البيض أبرضهم، وإسكات أصواهتم حىت ظن الناس أن مالكي مونرتايل  
ا من البيض. قام البيض بتفكيك هائل دون ترك الثقافة اهلندية، وقاموا ببناء  كانو 

الفنادق واملباين الكبرية هناك. كما أهنم يقومون ابالستعمار هبدف تغيري احلقائق 
 حبيث ال يعرف وجود التابع وأصله. 

 د( الربوتريات 
قليم خيضع احملمية وعالقتها ابالستعمار وفًقا للقانون الدويل هي دولة أو إ

 لسيطرة دولة أخرى أقوى وليس مملوًكا. تصبح احملمية أثر التبعية على النحو التايل:
 

كل قبيلة يف حممية، ويتضح أن القرار كان عنصراي كريهـا يعـرب عـن بـرامج اإلجنليز  
املتحدة   الوالايت  يف  قبل  من  طبقوها  اليت   .Masoed, 2020, p)الوحشية 

182) 
 

رحلتها.   سيلفيا يف  إىل  النظر  هوشالجة  رواية  كاتب  مسعود  سأل مسيح 
تبعية احلكام، أي جعل اهلنود دولة حممية، أي دولة حتت   أتثريات أوضحت سيفيا  
معاملة    أشكال تخذ قرار احلاكم يف بلد حممية  . ي(Gabriel, 2012)  محاية دولة أخرى

 .عنصرية من الربانمج الربيطاين املطبق يف الوالايت املتحدة
بسبب   احملمية  الدول  ال التبعية  تنشأ  احلكام، حبيث  ميارسه  الذي  للتمييز 

متزايد   شكالتتمتع الدولة اهلندية األصلية ابحلرية يف بلدها. يتعرضون للتهميش أب
أصواهتم يف    وحىت  التمييز  بسبب  مسموعة  على   أشكالغري  والتمييز  العنصرية 
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التعبري عن  وإاناثً،  التمييز، ذكوراً  اهلندية ضحااي  أساس اجلنس. ختشى اجملتمعات 
 آرائهم ألهنم يشعرون أبهنم غريبون يف بلدهم.

 فقر ه( ال
هو أحد آاثر التبعية اليت تعاين منها عناصر اجملتمع الثانوي. حدثت    فقرال

 :جملاعة بسبب جتميد احلكام البيض ملصادر الطعام. هذه كالتايلا
 

ال   أحزاننا،  اليدين يف جلة  فيهـا صـفر  نبـدو  نعيشها كـاألموات؟  اليت  احلياة  قيمة  ما 
 (Masoed, 2020, p. 212)مستقبل لنا ألن الوحوش اآلدمية تسرق أرزاقنا،  

 
ران. وسأل ما هي بدأ مسيح مسعود يتحدث بقلبه بعد سفره حول هنر لو 

أي   اهلنود  لدى  يكن  مل  بالدهم؟.  أموااًت يف  يعتربون  إذا كانوا  للهنود  احلياة  قيمة 
شيء وسرق احلكام ضماهنم املستقبلي للطعام. حىت احلكام يرفضون نظام إعطاء 

 .التابع مصدرًا للحياة
تشعر اجملتمعات التابعة ابجلوع ليس بسبب الفقر، ولكن بسبب العنف 

التوزيعي من قبل السلطات. اجملتمع القبلي اهلندي هو يف األساس جمتمع املعريف  
ثري وقادر على تغطية نفقاته من خالل الطبيعة، لكن مساحة حركتهم حمدودة 
ويتم أخذ نتائج مصادر حياهتم من قبل احلكام. ومع ذلك، مل يستسلموا وظلوا 

التابعني املواطنني  ألن  وذلك  احتياجاهتم.  تلبية  لديهم  حياولون  املستعمرين   
شخصيات تستمر يف حتديدهم ، وهي: األفكار، ومقاومة اهليمنة القسرية لطبقة  

 . (Louai, 2012)النخبة 
 ه( ضعف االقتصاد
يتسم    أتثريات هو    االقتصادضعف   للمجموعة.  اهلندية  القبائل  تبعية 

 ذلك. هذه كالتايل: االقتصاد الضعيف ابلفقر والبطالة وما إىل
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أخذوا يتكلمون عن جوانب من حياهتم يف احملمية، اليت تتكرر على مدى األايم  
إحساسا   بـه  تغري، وحيسـون  دون  واحدة  وترية  على  يسري  مرير  متبلد  إيقاع  يف 

الرزق مصادر  وتالشي  وبطالة  فـقـر  مـن  يواجهونـه  ملـا   ,Masoed)   مهينـا 
2020, p. 81). 

 

االضطهاد  بدأ سكان حم عن  فيلم  ُعرض  عندما  ابلتعليق  هندية  قبلية  مية 
اهلندي. يتحدثون عن حياهتم الراكدة، دون تغيري، والفقر والبطالة واملوارد الطبيعية  

 .توقع املوارد البشرية أتثريات املتضائلة. لذلك فإن ضعف االقتصاد هو 
 الثقافة ( حبو

الفرع  أتثريات الثقافة هو    بح للتبديل  اهلندية لألفراد. مل  إجيايب  للقبائل  ي 
القبائل اهلندية ثقافة األجداد ككل على الرغم من تكثيف األنشطة  ترتك أجيال 

 التعليمية احمللية عن كثب. هذه كالتايل:
 

التقاء    -علقت سيلفيا قائلة :   كان أجدادان يقيمون احلفالت املسائية عند نقطة 
واآل الوقت  بني  السـاعات  يقضـون   ، ،  النهرين  احلشائش  فـوق  يرقصـون  وهـم  خـر 

يف   هادئ  إحبار  إىل  اللحظات  تلـك  يف  أنفسهم  وتتـوق   ، الطبـول  أصـوات  علـى 
 رحالت صيد هنرية ، للحصول على أمساك وفرية ، حيفظوهنا ألايم الشتاء الطويلة 

(Masoed, 2020, p. 81).  
 

ى طول هنر  سليفيا، امرأة هندية حتكي عن ثقافة أجدادها عندما متشي عل 
سانت لورانس مع مسيح مسعود ومارفن وأورالن. جسدت سيلفيا وأورالن عادات 
يف  ساعات  يقضون  أسالفهم  كان  ما  غالًبا  القرية.  إىل  وصلوا  عندما  أسالفهما 

 . الرقص على العشب، على صوت الطبول، وصيد األمساك واحلفاظ عليها
الثقافةيعد   وذ  حب  التابعني،  لألفراد  مهًما  قيمة  أمرًا  هلا  الثقافة  ألن  لك 

االستعمار التابعني غري مبالني   أتثريات عالية جًدا وتصبح هوية الشخص. مل جيعل  
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اليت  العادات  اتباع  يتذكرون دائًما صراعات أسالفهم من خالل  بثقافة أسالفهم. 
 يتم إجراؤها مثل الرقص على العشب مع الطبول. 
أن   تنص على  اليت  الدراسة  للمجموعات على    أتثريات نتائج هذه  التبعية 

الضعف  تدين الثقة ابلنفس، واخلطب، والتفكيك ، والربوكتريات، والفقر، و   أشكال
الثقافة التابعة    ، وهذااالقتصاد، وحب  نظرية سبيفاك أبن اجلماعات  يتماشى مع 

ابلفعل مستقلة  البالد  أن  من  الرغم  على  املستعمر  بلدهم  مغادرة  مستعمرة.   هي 
 سبيفاك. 

 أشكالالتبعية على اجملتمع يف    أتثريات الدراسة اليت تنص على أن    نتائج هذه
من   يعانني  النساء  أن  على  ينص  الذي  البحث  مع  يتماشى  ابلنفس  الثقة  اخنفاض 

التحرش بسبب  السقوط   ,Sulistianawati, 2020; Patullah, Juanda, & Saguni) عقلية 

2021; Nurfadilah, 2021)   الثقافة   أتثريات ، فضاًل عن التبعية يف إلقاء اخلطب وحب 
 وفًقا للبحث الذي ينص على أن التابع ينفذ سلسلة من املقاومة للسيطرة االستعمارية 
(Nurfadilah, 2021; Sulistianawati, 2020; Patullah, Juanda, & Saguni, 2021; 

Fitriadin, 2021)التبعية على البناء واألعمال يتماشى مع األحباث اليت تنص   أتثريات و
  أتثريات ، بينما يتماشى  (Sulistianawati, 2020)   على أن املستعمرين ميارسون السلطة

يقومون  املستعمرين  أن  إىل  يشري  الذي  البحث  مع  االقتصاد.  وضعف  الفقر 
 ,Bahardur I. , 2020; Kholifatu & Tjahjono)  ابالستعمار هبدف إجياد املوارد البشرية

2020) 
التبعية على اجملموعات حيدث يف مجيع جوانب    أتثريات أن  تثبت هذه الدراسة  

ال هذا  جعل  والتعليم.  االجتماعي  واالقتصاد  والثقافة  النفس  اجملموعة    تأثريات علم 
  تأثرياتالتابعة حتاول الكفاح من أجل االستماع إىل حضورهم، إىل جانب أن هذا ال

 اب. جعل اجلوهرية االسرتاتيجية لتصميم التابعني إلجناح اخلط
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 اخلامسفصل ال 
 امتةاخل

 
 اخلالصة  .أ

تبعية اهلنود    أشكال(  ۱هو: )خلصت الباحثة إىل أن نتائج هذه الدراسة  
احلمر على هيمنة االستعمارية يف رواية هوشيالجا لسميح مسعود  على أساس ما 
والعنصرية،   اجلنس،  أساس  على  التمييز  هي  سبيفاك  غاايتري  االستعمار  بعد 

)واالستعمار و  الثقايف؛  والتثاقف  البشرية  املوارد  وتوقع  التجارة،  واكتساب   ،۲  )
لسميح   "هوشيالجا"  رواية  يف  االستعمارية  هيمنة  على  احلمر  اهلنود  تبعية  عوامل 

تدمري   هي  غاايتري سبيفاك  االستعمار  بعد  ما  أساس  على  وتبعية    القدرمسعود 
و  الثقةاملرأة  و   تنمية  األراضي  وتوسع  السكان  و وإابدة  السلطة  املوارد   قلةتوسع 
الطبيعية  البشرية املوارد  و   وقلة  التوابل  عن  )  التعريفوالبحث   أتثريات (  ۳الثقايف؛ 

مسعود  لسميح  هوشيالجا  رواية  يف  االستعمارية  اهليمنة  على  احلمر  اهلنود  تبعية 
يف   األفراد  أ(  سبيفاك:  غاايتري  االستعمار  بعد  ما  أساس  كراهية    أشكالعلى 

املقاومة وقلة  النشاط  وقلة  الذات    ةوخيب  الذات  وروح  السكان  وهتميش  السلطة 
الدم جمموعات ا وغسل  ب(  اختفاض  غ؛  والتفكيك   طبةواخل  ابلنفس  الثقة : 

 .حب الثقافةوالربوكرايت والفقر وضعف االقتصاد و 
ه نظرية    شكل  يالتبعية  يف  التبعية  االستعمارية.  املمارسة  أشكال  من 

، ميكن أن حيدث التبعية للمستعمرين والطبقة الدنيا  سبيفاك ال حتدث فقط للنساء
التبعية ليس فقط يف   الدين ، ولكن   شكلواألطفال. إن مفهوم  للطبقة  اضطهاد 

عنف معريف، أي التمييز والشهادة والتوزيع. حتدث ممارسة العنف    شكلأيًضا يف  
االستعمار وأهداف  واملعتقدات  اجلنس  يف  االختالفات  بسبب  ف  ي ر والتع  املعريف 

. ممارسة العنف املعريف هلا آاثر  ونقص املوارد البشرية  املوارد الطبيعية  نقصالثقايف و 
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إجيابية وسلبية على التابعني، واألثر اإلجيايب جيعل التابعني متحمسني للتحدث عن 
 متزايد.  شكالالسليب جيعل التابعني مهمشني أب ات تأثري حقوقهم، بينما ال

 
 لتوصياتا .ب

األ تزال  صغرية  ال  العربية  الرواايت  يف  الكولونيالية  بعد  مبا  املتعلقة  حباث 
نسبًيا حبيث ميكن للباحث التايل مناقشة دراسات ما بعد االستعمار يف األعمال 
إجراء  التايل  للباحث  األفضل  من  سيكون  ذلك،  إىل  األجنبية. ابإلضافة  اللغوية 

العلوم مثل سيميائية ما  ختصصات متعددة بني علوم ما بعد االستعمار وغريها من  
املمكن  يزال من  ما يستخدم. ال  يزال اندرًا  االستعمار وغريها، ألن هذا ال  بعد 
التحقيق يف رواية هوشيالجا لسميح مسعود مع نظرايت ووجهات نظر أخرى مثل 

 علم البيئة األديب  ألهنا حتتوي على جهود هندية فرعية حلماية الطبيعة. 
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 سرية الذاتية 
   

يف اسم    ي ه  ءنداال  صرة ن البحثهذ   الباحثة  ُولد ا  ألبوين   باحثةال  ت . 
 أربعة أطفال. الثالث من بني البنت    هيمباروك فوتوزاين وإمياس روداي و 

ت . بدأ2000أغسطس    10  التاريخ  يفاتسكماالاي و يف  ت الباحثة  ولد 
عام    لباحثةاتعلبم   يف  )خترج  الفالح  مفتاح  أطفال  روضة  (، 2007يف 

احلكومية   األساسية  يف  سوكاراهرجا    ۲واملدرسة  مث (،  2013)خترج 
سوكامانه   اإلسالمية  احلكومية  املتوسطة  عام املدرسة  يف  الثانوية (  2001٥  )خترج  املدرسة  مث   ،

جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مث  (،  2018  عام   )خترج يف   اتسكماالاي   1احلكومية  
 باحثةال  تانشط يف عامل الكتابة والتنظيم والتدريس. كان  باحثة. الوأداهباقسم اللغة العربية  يف   ماالنج 

، وكذلك عبد الباسط األستاذ    ا والذي كان يوجه  ملقاالتخالل فرتة دراسته عضًوا يف فريق كتابة ا
األستاذ عليه  أشرف  الذي  جملة   لباحثةل  ت، حبيث كانفطراين   ليلي  ةقالموان  منشورة يف  مقاالت 

، قسم اللغة العربية وأداهبا يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججايل    ٥سينتا  
البليس ذلك فحسب، فقد فاز  القرآن يف يف  مسابقة للكتابة مثل    يف  أيًضا  احثة ت  مسابقة كتابة 

كتابة يف    األوىل   ة ز فائ، وال2021يف إندونيسيا يف عام  جامعة اإلسالمية  األول من  OASE  املسابقة
 Datokramaيف مهرجان  كتابة العلمية  ، املركز األول يف  2021عام  يف  يف املهرجان العريب  العلمية  

Arabic Fest   مهرجان جافا مادورا للغة   يف يف مسابقة إنشاء عريب    األوىل  فائزة الو ،  2021يف عام
، 2021يف عام    ITTAQO IAIN Salatiga  والفائوة األوىل يف مسابقة للكتب العلمية يف   العربية،

يف    فائزة الو  العربية  العلمية  الكتابة  مسابقة  يف  عام    ITHLA DPW 4الثاين  بصرف 2022يف   .
النظر عن مشاركته النشطة يف مسابقة الكاتب، كان أيًضا متحداًث يف ندوة دولية عرب اإلنرتنت مع 

" وأيًضا "  Rethingking Humanities and Social Science In The Global Eraموضوع 
العلمية يف مجيع أحناء إندونيسيا. ينش  يف   ة متحدث الكتابة  التدريس من مسابقة  ط املؤلف يف جمال 

الثانوية  ةمدرسو ،  وردة الإلصالحخالل أن يصبح حماضرًا يف مؤسسة     . Surya Buana  يف مدرسة 
 .شحذ املؤلف مهاراته التدريسية من خالل اتباع توحيد التيالوايت وغريها من الندوات عرب اإلنرتنت
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 قائمة اجلداول
 

 على اهليمنة االستعمارية يف رواية هوشيالجا لسميح مسعود  . أشكال تبعية اهلنود احلمر۱اجلدول  
 ۳۳     ك على أساس  ما بعد االستعمار غايرتي سبيفا

. عوامل تبعية اهلنود احلمر على اهليمنة االستعمارية يف رواية هوشيالجا لسميح  ۲اجلدول  
 ۸٤    ك على أساس  ما بعد االستعمار غايرتي سبيفا مسعود

أتثري ۳اجلدول   هوشيالجا  .  رواية  يف  االستعمارية  اهليمنة  على  احلمر  اهلنود  تبعية  ات 
 ۱٦   على أساس  ما بعد االستعمار غايرتي سبيفاك  لسميح مسعود

 
 
 

 

 


