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 االستهالل

 
رَ  ُقل   }  { ال َجاه ُلونَ  َأي َُّها ُبدُ َأع   تَأ ُمُرونِّي اللَّه   َأفَ َغي  

“ Katakanlah, Apakah kamu menyuruh aku menyembah kepada selain 
Allah wahai orang-orang yang bodoh ” 

(Az- zumar : 64) 
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 اإلهداء
 

  اه    حب قطرة سقينيلت الفارغ الكأس تجرع من إلى
 اه                             قدمي تحت جنتي احتّلت من إلي
 (أم           ي)     اره                   لذك قلبي يرتعش من إلى
 

 ار                         والوق بالهيبة اهلل كّلله من إلى
 ظار    انت بدون العطاء علمني من إلى
 (أب             ي)     خار افت بكل أسمه أحمل من إلى

 
 ي بجوارهمأيامأجمل قد مضت  هؤالء إلى
 همدران دربي ذكرياتأنحت على ج هؤالء إلى
 ي وأصحابي(   لآ)   يبقي إحساسي مشتعل في حبهم هؤالء إلى
 

 تشاركني في أفراحي وهموميمن إلى 
 روحي ونبضي وأنفاسيإلى 
 يراء(                              )حم    قلبيحبيبة  ،متلكهز أأغلى كن إلى
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 التقديرو  الشكر كلمة

 
 احلسىن األمساء وله املصر البارء اخلالق اهلل هو البيان، علمهو  اإلنسان خلق الذى هلل احلمد

 الواحد العظيم اهلل الإله إال أن نعب وحده و ال شريك له وأشهدأمنع الضالة و  املهتد اهلداية و هوو 
، وهو ا حممد ابن عبد اهللعنالسالم على سيدنا وحبيبنا وشافمث الصالة و . احلكيم العزيز الصمد

 . من ظلمات اجلهل إىل نور العلمالذى قد أخرج الناس 
 نفسى بذلت بعد أن، البحث هذا كتابةنتهيت يف  ا حينماأفضل،  شيئا ما أقولوبعد، 

وحل  املكتبة ىف والكشف مصادره مطالعة يف لياىل أكثر وسهرتأوقايت  مجيع واستملت، وجهدى
 اليقني كل أتيقنأين  و، والشكر احلمد أبلغ تعاىل اهلل أمحد أن من امليعاد، ىف و كتابته املسائل عقد
نفسي،  وقدرةقويت  مبجرد ليست البحث هذا كتابة أن شعرأإين  .وكرمه تعاىل بعونه ذلك كله بأن

 التحيات أشرف هنا أقدم ألن ىب فجدير ,لذا. القريبني واإلخوان واملعلمني العلماء بل مبساعدة
 :اتتقدير الوأحسن 

كتور ية احلكومية ماالنج بروفيسور الد اإلسالم دير اجلامعة موالنا مالك إبراهيمفضيلة م .1
 احلاج موجيا راهرجو

 احلاجة إستعاذة املاجستري ةكتور يدة الكلية العلوم اإلنسانية الد فضيلة عم .2
 فضيلة رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا حممد فيصل املاجستري .3
وهو مشرف يف كتابة هذا البحث اجلامعي على  املاجستري تاذ أمحد خليلألسضيلة اف .4

 توجيهاته القيمة وإرشاداته الوافرة يف كتابة هذا البحث
 مجيع األساتيذ و األستاذات يف قسم اللغة العربية وأدهبا .5
 

هذا جزاهم اهلل خري اجلزاء على حسن صنعهم وخلوص أعماهلم ومقاصدهم. عسى اهلل أن جيعل 
 البحث نافعا للباحث خاصة ولسائر القائرين عامة، آمني.
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 )دراسة تفكيكية وما بعد االستعمارية( ينالكيال لنجيب    
 

دته من إبداع غريي أو تأليف األخر. وإذا ادعى أحد يف ه بنفسي وما ز تحضرته وكتبأ
املستقبل أنه من تأليفه وتبيني أنه فعال من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك ولن تكون املسؤولية 

اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم  بكلية العلوم اوأدهب العربية اللغة قسم ةعلى املشرفة أو مسؤولي
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
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 املشرف
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 لخصم

 الذي الرجل" الرواية يف الشرق على الغرب هيمنة تفكيك .1102 .شيخ. س ،السقاف
. معياج حبث. (االستعمارية بعد وما تفكيكية دراسة) الكيالين لنجيب" آمن
 هيمإبرا مالك ناموال جامعة اإلنسانية العلوم كلية وأدهبا العربية اللغة قسم

 .االنجمب احلكومية اإلسالمية
 أمحد خليل، املاجستري:  املشرف

 االستعمارية بعد ما التفكيكية، اهليمنة، االستشراق،: الكلمات الرئيسية 

  
كان  بل ،واإلمربيالية يةمن أشكال االستعمار  االستشراق شكال مّثلقد 
العقل، والسلوك، ومجيع  أنحيث من النص،  يسيطرألنه منهما خطورة  أشداالستشراق 

 مجيع هنا هو املقصوديف النص. وبعبارة أخرى، فإن النص تتضمن النشاط البشري 
اخلطابات النصية، شكل  عندما نشر االستشراقالنتائج اليت تنتجها الثقافة اإلنسانية. 

من خالل  كس،بالع و وبىن له هويته يف نفس الوقت. رللمستعم   الوعي املستعِمر
. أيضا قاومة حادةموسيلة  يعربون وأخذ جيدونتمع ما بعد االستعمار النصوص كان جم

 الذي آمن" ألفها الرواية "الرجلخطاب االستشراق يف على املقاومة وظهرت هذه 
ة السابقة  املستعمر الدول  دولة من جنيب الكيالين من حيث أن املصر املصري األديب

 . ولذلكاالستشراق وصفه البعيدة ممااجلديدة الشرق  وجهةالرواية أوروبا. تقدم هذه ال
هذه  ط املقاومة يفامنأ وخطاب االستشراق على  يةل تفكيكاشكأل حيل أن الباحثأراد 

 .الرواية
 لـ أ.ج. جرمياس نظرية البنيوية الباحثعلى املنهج الوصفي، استخدم  باستناده

كأساس   تعملهاحيث سيس (الثنائيات املتضادة)  رضنيالنيل القطبني املتعاخلطوة األوىل ك
يف الرواية، وكذلك  أفكار تفكيكية حبثا عنالنظرية التفكيكية جاك دريدا  يةعملل



 ي

 

 مع التفكيكيةاألفكار  تناسبعلى  اعثور هلومي بابا نظرية ما بعد االستعمار  يستخدم
 .فيها ةنواهلجل التقليد اشكأ

 الرواية، ومهايف  متعارضني قطبني لباحثامن نتائج التحليل البنيوي، وجد 
 يةتنتج أشكال تفكيك منهما اآلراء واألفكارف ،شرق(الغرب( وأهل ديب )الن )االيطاليو 

أشكال و الشرق، فكرة عن غرابة  وهي تتضمن على:من وجهة النظرية التفكيكية 
 كرة عنوف، املعامالت والسلوكياتاملرأة، وأشكال  وفكرة عن حتريرالتسامح الديين، 

مجيع نتائج التحليل كان نظرية ما بعد االستعمار  من يف الشرق. و  صخروية بدوية
 الغرب. تقليدها وهجنتها علىاصة يف شكل خ مزايالشرق يدل على أن للتفكيك ا
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Orientalism has represented another form of colonialism and imperialism. 

It is dangerous because it controls by the text, where the nature of mind, behavior, 

and all human activity are based on. In other words, the text referred here is the 

overall results produced by human culture. When the textual discourses spread, 

the colonizer forms the public awareness and constructs their identity, and vice 

versa, also by text, the colony can also realize and find a means of sharp 

resistance. The resistance to the discourse of Orientalism appears in the Arrajul 

Alladzi Amana Bouquet’s novel, a writer from Egypt which is an ex-colony of the 

European Union. This novel presents a different face of the east from what it has 

been described in orientalism. From this, the researchers wanted to analyze the 

form of deconstruction of the discourse of Orientalism and see the pattern of 

resistance in the novel. 

By leaning on qualitative descriptive method, the researchers used analysis 

AJ Greimas’s structural theory as a first step to find contradicts axis (binary 

opposition) which are used as the basis of the work steps of Jaques Derrida's 

deconstruction theory to see deconstructive thought forms in the novel, as well as 

Homi Bhabha’s Postcolonial theory to find the suitability of the novel’s 

deconstruction in the form of mimicry and hybridist. 

From the results of structural analysis, researchers found two opposing 

axes in the novel, which are among the Italians (West) and the people of Dubai 

(East), their opinions and thoughts produce a form of novel’ deconstruction 

through the eyes of the deconstruction theory which covers; exotic east, forms of 
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religious tolerance, freedom of women, forms of social interaction and lifestyle, 

and the notion of primitive Bedouin in the East. From the post colonial’s theory 

all results of the deconstruction analysis of the east has its own advantages in the 

form of mimicry and hybridists against the West. 
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Orientalisme telah merepresentasikan bentuk lain dari kolonialisme dan 

imperialisme. Bahkan orientalisme dianggap lebih berbahaya sebab yang dikuasai 

adalah teks, di mana alam pikiran, tingkah laku, dan segala aktivitas manusia ada 

di dalam teks. Dengan kalimat lain, yang dimaksud teks di sini adalah keseluruhan 

hasil kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia. Saat wacana-wacana tekstual 

yang disebarkannya, pihak kolonial membentuk kesadaran masyarakat jajahan 

dan sekaligus mengonstruksikan identitasnya, maka begitu sebaliknya, melalui 

teks pula masyarakat poskolonial mengekspresikan dan menemukan sarana 

resistensinya yang tajam. Resistensi terhadap wacana orientalisme itu nampak 

dalam novel Al-Rajul Al-ladzi Amana karya Najib Al-Kailany seorang sastrawan 

mesir yang merupakan negara bekas jajahan bangsa eropa. Novel ini 

menyuguhkan wajah lain dari timur yg selama ini digambarkan orientalisme. Dari 

sinilah peneliti ingin menganalisa bentuk dekonstruksi terhadap wacana 

orientalisme serta melihat pola resistensi dalam novel tersebut. 

Dengan bersandar pada metode kualilatif deskriptif, peneliti menggunakan 

pisau analisis teori stuktural A.J. Greimas sebagai langkah awal untuk 

menemukan sumbu bertentangan (oposisi biner) yang digunakan sebagai landasan 

dari langkah kerja teori dekonstruksi Jaques Derrida untuk melihat bentuk-bentuk 

pemikiran dekontruksif dalam novel, serta teori Postkolonial Homi Bhabha untuk 

menemukan kesesuaian bentuk dekontruksi pada novel dalam bentuk Mimikri dan 

Hibriditas . 
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Dari hasil analisis struktural, peneliti menemukan dua sumbu yang 

bertentangan dalam novel, yakni antara orang-orang Itali (Barat) dan orang-orang 

Dubai (Timur), pendapat serta pemikiran dari dua kubu ini menghasilkan sebuah 

bentuk dekontruksi dalam novel melalui kacamata teori dekonstruksi yang 

mencakup;  keeksotisan timur, bentuk toleransi agama, kebebasan wanita, bentuk 

interaksi sosial dan pola hidup, serta gagasan tentang primitif badui di Timur. Dan 

dari teori poskolonial semua hasil dari analisis dekontruksi tersebut, timur 

memiliki keunggulannya tersendiri dalam bentuk mimikri dan hibriditasnya 

terhadap Barat. 
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 باب األولال
 
 

 مقدمة 
 
 

 خلفية البحث .أ
هناك من تارخييه ونشأته.  مكانه عرب النقاش واجلدال حول األدب قد احتل  

حياول أن يعرف األدب من خالل األداة، فاألدب فن لغوي، أو لغة اخليال، أو كيان 
 ، وهناك من يرى أن األدب شكل مجايلسد لغوي، أو جمموعة من اجلمللغوي، أو ج

خالص، أو عمل فين حبت، أو نظام من الرموز والدالالت اليت تولد يف النص وتعيش فيه 
هلا خبارج النص. وعلى عكس هؤالء يرى آخرون أن األدب تعبري بالكلمة عن  وال صلة

موقف األديب من العامل، أو أنه أداة تعبري طبقية، أو أنه صياغة لغوية لتجربة إنسانية 
 1.عميقة، أو أنه استخدام خاص للغة لتحقيق هدف ما

ماهي ة األدب من خالل ربطه بغريه من الظواهر فيصبح  حتديد ونحياولإن  هؤالء 
جزءا من الفن بشكل عام، أو جزءا من املعارف والعلوم اإلنسانية، أو جزءا من 
األيديولوجيا، أو جزءا من النظام اإلجتماعي أي يعد ظاهرة اجتماعية، ورمبا ظاهرة 

معرفة األحداث الكربى اليت أثرت  حتتاجألدب أي أمة من األمم  الدراسةيف  2حضارية.

                                                           
 .12-11(، 2002 بريوت: املؤسسة العربية،)يف نظرية األدب عزيز ماضي،  شكري 1

 .11جع.، نفس املر  2
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يف حياة منشئيه، ألن األدب يف حقيقته مرآة ناصعة صافية تنعكس عليها حياة أهله وما 
 3تأثروا به من أحداث عامة و ظروف خاصة.

ري يف مسارها التارخيي ما رجري على سارر عروف أن ارحركات النقدية جفمن امل
أنواع الناشاط الفكري من أحكام التطو ر وسننه. فالالحق منها ينفي السابق ويبطله بعد 

يبين على أنقاضه نظرية تنهض على أسس جديدة. وهكذا رجوز القول  أن يستوعبه. مث
 4سومة بالتقليدية اليوم كانت يف عصرها جديدية.إن ارحركات املو 

القضية  أوليس من قبيل الصدفة،  ما بعد اإلستعمار حتليل يفاألدب  حضور 
بني ارحقيقة واخليال، بني الواقع  سراجلك دباأل يستخدم ،. منذ زمن أفالطوناملسعية
على  الناس رحمل وهي وسيلة ،(Katharsis) اكاترسيس. رأي أرسطو األدب  والوهم

يف  2.دب يف نشر األيديولوجيةاأل أمهية املاركسية نظرت و هم.الفمستوى أعلى من 
السلطة السياسية  تأثري مسألة املتأخرةمصطلحات العلوم اإلنسانية أو العلوم اإلنسانية 

ما بعد  قضية تسم ى زمان استقالهلم رة حىتاملستعم   الدولعلى  االستعماريةوالثقافة 
 6االستعمار.

 االستقالل السياسي الذي اكتسبته دول املستعمرات السابقة من الدول الغربية 
فقدان على نطاق واسع منذ هناية ارحرب العاملية الثانية، سيجعل تلك الدول  قد انتشر

 االستشراق بكتابه إدوارد سعيد، 7زال حل  بينهم. ماارحساسية لالستعمار الثقايف الذي 
(Orientalism)يف تنظيمالشخص تأثريا يف تشكيل الوعي والفكر، وحىت  أشد   ، هو 

                                                           
  .11(، 1992،)القاهرة: دار املعارفاألدب العريب املعاصر يف مصر شوقي ضيف،  3

(، 1991 )صفاقس: دار حممد علي ارحامي،النقد العريب ارحديث و مدارس النقد الغربية ، حممد الناصر العجيمي 4 
22. 

5 Nyoman Kutha Ratna, Postkolonialisme Indonesia: Relevansi Sastra (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2008), 37-38. 
6 Faruk, Belenggu Pasca-Kolonial: Hegemoni & Resistensi dalam Sastra Indonesia 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 5. 

 .1، نفس املرجع 7 
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ر القارم على متييز االستشراق هو النمط من الفك 1.القضيةحول هذه  األكادميي املنهج
دارما( "الغرب". ونتيجة لذلك، فإن كاد بستيمولوجيا بني "الشرق" و )إلا واألنطولوجي 

كان بل   وهرجب أن يقبل وغريهم، ،الفالسفةو ، ون، الروارياءعر والشاب عددا من الكت  
 صياغة النظريات املختلفة،يف نقطة انطالق كبني الشرق والغرب   بالتفريق يفعلون أكثرهم

االجتماعية، والدراسات السياسية للشرق، وشعوب  والصور والقصص، والروايات،
 9وغريها. مصري الشرقو  ،للشرق "العقل"و والعادات الشرقية، ،الشرق

من خالل الكفاءة والنماذج  (postmodernism) تاريخ ما بعد ارحداثةكان 
إذ نظرية ما بعد اإلستعمارية كنوع ما بعد أن السرد ال يتحرك خطيا.  كشف اهج قدواملن

،  (Derrida) ، دريدا(White) وايت، (Foucault) مثل فوكو أيدي رو ادهامن  البنيوية
يف  اخلفية املقاصد تلك فك  قد ، وغريها، (Spivak) ، سبيفاك(Kristeva) كريستيفا

 . بل كانتلف كثريا عن االستعمار واإلمربياليةخيأن االستشراق ال  فظهر، االستشراق
 الفكرة،أن  من حيثالنص،  ما سيطره هو ألن منهما االستشراق أكثر خطورة

املقصود هنا  النص يف النص. وبعبارة أخرى، ضمنتت والسلوك، ومجيع النشاط البشري
 10.لنتارج اليت تولدها الثقافة اإلنسانيةا مجيعهو 

أوىل  ةحلمر  هبعد االستعمارية، حيث أنما  و يةهو حافز االستعمار  االستشراق 
هو ، و ةستطراديالا ىن النصيةامعلل اهتمامااالستشراق أكثر  كان  ارية.بعد االستعمما  من

تحدث عن الشرق وفقا يأن  أي وقت يف ميكن حيث ال يتعلق بعضها بعضا النشاط
الثقافة  تعيناالنضباط املنظم بخطاب االستشراق ميكن أن يذكر  11الغرب.عقالنية ل

 وأيديولوجيا، وعسكريا، ،واجتماعيا ،خلق الشرق سياسيا بل الغربية قادرة على تنظيم،

                                                           

 .2نفس املرجع،  1 

 9 Edward W. Said, Orientalisme : Menggugat Hegemoni Barat dan Mendudukkan Timur 

Sebagai Subjek, ed. Ahmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 3. 
10 Nyoman Kutha Ratna, Postkolonialisme Indonesia: Relevansi Sastra, 27-28. 
11 Leela Gandhi, Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat, terj. Yuwan 

Wahyutri dan Nur Hamidah (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2001), 88. 
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 وهلة. على (Renaissance) يرالتنو ما بعد  عصر ، وخصوصا خالليايالوخ، وعلميا
الغرب والشرق ف ها بدقةنظر ي حينما ولكنالعالقة بني الغرب مع الشرق تظهر حمايدة. 

ق هو االنضباط لفهم الشرق، هو تعبري عن عالقات السلطة معينة. صحيح، االستشرا
 12.يسيطره هو مبعىندرك أن فهم كل شيء ولكن وجب أن ي

بعض األجزاء اليت مل تكن أبدا حتت ارحكم االستعماري رمسيا،  كانت هناك  ولو 
ال  مثل الفارسية وأفغانستان ومنغوليا والتبت والصني وسيام )تايالند / تايالند(، واليابان

ولكن أثر اإلستعمارية قد انتشر على مجيع البلدان النامية )بلدان العامل  13،العربيةسيما 
يعترب من  ى الذيصر وأضيف إىل ذلك أن امل .الثالث أو العامل اآلخر يف منظور الغرب(

 من شهدت فرتات االستعمار قد ،هخدام اللغة العربية كلغة رمسية فيستالالدول العربية 
 الغرب. نشره الذي قياشر ستاخلطاب اإل قد أكدالدول األوروبية. اهنا بالتأكيد 

دب املصري منذ القن املاضي، فمن ارحاجة أن عن األ وملا كان ارحوار يتحدث 
قتحام األحداث السابقة اربط األحداث بعضها بعضا. ولعل أكرب يرجع إىل الوراء ل

ر القرن الثامن عشر. نزلت تلك ارحملة بقيادة نابليون ارحملة الفرنسية ملصر يف آخ
و ثالث سنوات كانت مجيعها جهادا عنيفا ومكثت حن 1791بونابرت يف مصر عام 

محلة نابليون على مصر يف  14وصراعا مريرا قاسيا بني الشعب املصري واملعتدين.
هي بداية االستشراق األكادميية املنظمة، وخاصة لإلسالم  ألن  تلك  1791-1799

ارحملة  قد خطط بدقة، فيما أنه قد شاركه عدة عشرات من العلماء، وذلك هبدف بناء 
فاهيم عن امل منذ ذلك ارحملة قد أنشأ مرارا وما زال حىت اآلن بناء 15.أرشيف ارحياة

، حيث يشمل فيها تلجاه التارخيية اليت ال حتصر قد الرواسبالشرق. يف ذلك البناء 

                                                           
 12 Nyoman Kutha Ratna, Postkolonialisme Indonesia: Relevansi Sastra, 32-33. 
 13 Ania Loomba, Kolonialisme/ Pascakolonialisme, ed. Hartono Hadikusumo 

(Yogyakarta: Bentang, 2003), xii. 

 .12-11، راألدب العريب املعاصر يف مصشوقي ضيف،  14  

 15  
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للشرق مث حذفت يف كلها يف  ارحوادث، والشعوب، واللغات، والتجربات، والثقافات
 16الصحراء.

يف  هويتهم وبىن للمستعمرينوعي ال املستعِمر شك ل من خالل اخلطابات النصية 
يعربون ما بعد االستعمار جمتمع  النصعلى العكس، من خالل  ولكنوقت واحد. 

نشرها  اليت ذي آمن""الرجل الفالرواية  17أيضا. وسيلة مقاومة حادة رجدونأخذ و 
جنيب الكيالين أديب إسالمي كتبها   1917،18مؤسسة الرسالة أول مرة يف سنة 

وهو يريد أن يكشف للقاررني مالحما  .ان أكثر أعماله تنبع من الواقع والتاريخ. كمصري
 عمله انعكاس حاسم على مشاكل العامل.أثري من الناس يرون عن عظمة التاريخ، ك

 ،والسياسي ،والثقايف ،يف عصر االجتماعي ظهر الذي ديباأل هوالكيالين 
 ماكن يف منطقة الشرق األوسط.يف مصر وبعض األ عقدامل وتاريخ عهده واالقتصادي،

 19وهذا األحوال تؤثر كثريا يف أعماله األدبية.

تصو ر فيها  يف الرواية املذكورة قد ظهرت ألوان من األفكار التفكيكية، حيث
يتصوره كل  الذي يصبح النموذج املثايل الغربفالتداخل بني الشرق والغرب. عالقة 

. الغرب جبميع ظروفه أصبح ممل ة ، ولكن يف هذه الرواية يبدو خالف ذلكدارما الناس
. وبالعكس، الشرق الذي كان ال قيمة له يف أوله قد أصبح أروع وأمجل وأحسن صاخبة

 ن قبله.مما يعربه الغربيو 

ه الرواية من منظور نظرية تفكيكية جلاك دريدا وهلذا أراد الباحث أن حيلل هذ 
ما بعد اإلستعمارية هلومي لكشف األفكار اليت تدافع القيم الشرقية، مث يواصلها بنظرية 

 بابا إلخراج أشكال مقاومة على خطاب اإلستشراق فيها. 
                                                           

 16 Edward W. Said, Orientalisme, xviii. 
 17 Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, dan Helen Tiffin, Menelanjangi Kuasa Bahasa: Teori 

dan Praktik Sastra Poskolonial, ed. Fati Soewandi dan Agus Mokamat (Yogyakarta: Penerbit 

Qalam, 2003), x. 

 .113(، 1993)دمشق: مؤسسة الرسالة، الرجل الذي آمن جنيب الكيالين،  11  

 19 Achmad Atho’illah Fathoni, Leksikon Sastrawan Arab Modern: Biografi dan Karyanya 

(Yogyakarta: Datamedia, 2007), 115-116. 
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 أسئلة البحث .ب

طرح الباحث األسئلة اليت ينطلق السابقة،  لبحثانطالقا مما عرض يف خلفية ا
 وهي كما يلي: ،منها هذا البحث

كيف تفك ك الرواية "الرجل الذي آمن" لنجيب الكيالين سيطرة  الغرب  .1
 على الشرق؟

على  الرواية "الرجل الذي آمن" لنجيب الكيالينيف  كيف أشكال املقاومة .2
 ؟خطاب اإلستعمار

 

 ج. أهداف البحث
 ما يلي:فيفاألهداف من هذا البحث على أسئلة البحث السابق ذكرها، بناء 

ة  هيمن تفك ك الرواية "الرجل الذي آمن" لنجيب الكيالينملعرفة كيفية  .1
 .الغرب على الشرق

املقاومة يف الرواية "الرجل الذي آمن" لنجيب الكيالين على  ملعرفة أشكال .2
 .ستعماراالخطاب 
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 فوائد البحثد. 
 فاردة التطبيقية.الفاردة النظرية و الهلذا البحث فاردتان : و 

 فأما الفوارد النظرية، وهي:

زيادة خزارن العلوم واملعارف عن أفكار التفكيكية و خطاب ما بعد  .1
 ."الرجل الذي آمن" لنجيب الكياليناإلستعمارية خاصة يف الرواية 

عد اإلستعمارية نظري ة كانت أم اإلتيان باملعلومات عن النقد التفكيكية و ما ب .2
 تطبيقية.

 وأما الفوارد التطبيقية، وهي:

 مع تطويرمها. التفكيكية و ما بعد اإلستعماريةتطبيق النقد  .1

كيفية الرواية "الرجل الذي آمن" لنجيب الكيالين تفك ك سيطرة  الغرب تعبري   .2
 .فيها أشكال املقاومة على خطاب اإلستشراقمع كشف  على الشرق

 

 ه. الدراسة السابقة
فيها الرواية "الرجل الذي آمن"  تمخدِ ست  اليت قد ا بعض البحوث الباحث أطلع

 الدراسات، منها:لبحث، فبدى له بعض ا لموضوعلنجيب الكيالين 

رجل الذي آمن لنجيب الكيالين: الرواية الارحب يف " ،نيل األماين املصرية .1
  قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلومحبث جامعي يفية" دراسة حتليلية موضوع

 اإلنسانية والثقافة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية ارحكومية مباالنج
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. هذا البحث حيلل عن معىن ارحب يف الرواية على ضوء النظرية 2011
 البنيوية.

مرآة الرمحة، "بالغة التشبيه يف الرواية الرجل الذي آمن لنجيب الكيالين:  .2
 حبث جامعي يف قسم اللغة العربية وأدهبا كليةراسة حتليلية أركان التشبيهية" د

 .2001 سونان كاليجاكا اإلسالمية ارحكومية جوكجاكرتا جامعة األدب
الرجل الذي آمن لنجيب الكيالين: دراسة  إيين كرنياوايت، "صورة املرأة يف رواية .3

العربية وأدهبا كلية األدب حبث جامعي يف قسم اللغة  نقدية أدبية نسارية"
هذا  زرك   .2009 جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية ارحكومية جوكجاكرتا

 النقد يف اجملتمع الروارية من جهة البحث يف حتديد صورة البطالت ودورهن  
 .النسوي

ريرين ناليسا مردالينا، "اجملاز املرسل يف قصة الرجل الذي آمن لنجيب  .4
يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية األدب جامعة سونان   الكيالين" حبث جامعي

 .2011كونونج جايت اإلسالمية ارحكومية باندونج 

اعتقد الباحث أن  هناك بعض البحوث و الدراسات اليت استخدمت الرواية  
كل   لع الباحثبعد ما طا"الرجل الذي آمن" لنجيب الكيالين ملوضوع البحث، ولكن 

أو الدرسات تستعمل فيها نظرية   رجد البحوثيت قد عرفها فالالبحوث و الدراسات ال
 نظرية ما بعد اإلستعمارية يف حتليل هذه الرواية. وأالتفكيكية 
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 و. منهج البحث
تعيني كان البحث ال خيلو عن املنهج، ألن قيمة املنهج املستخدمة هلا دور يف  

املنهج هو الطريق املؤدي إىل الكشف عن ارحقيقة يف العلوم بواسطة  20نتيجة البحث.
طارفة من القواعد العامة اليت هتيمن على سري العقل وحتدد عملياته حىت يصل إىل نتيجة 

ومبفهوم آخر فمنهج البحث هو القانون الذي حيكم أية حماولة للدراسة أو  21معلومة.
حيث  23،املنهج هو وسيلة للباحث يف فهم كارن البحثف 22التقييم على أسس سليمة.

 24ورجعلها أسهل يف حتليلها.عمل على تسهيل فهم املشاكل املعقدة، ي أنه
 وكل ما يتعلق به يف هذا البحث، وهي مما يلي:أما املنهج  

 
 نوع البحث و مدخله .1

تخدام باس( Library Research)البحث الذي قام به الباحث هو البحث املكتيب  
البحث يسمى بالبحث املكتيب إذا كانت البيانات املتسخدمة املنهج الكيفي الوصفي. 

orpus)(C 22.والوثارقالنصوص و  الكتب مأخودة من 

تفاعالت و وراء األحداث  املضمونة يناملعا الذي يفس ر هو املنهج املنهج الكيفي 
واملنهج  26.جتماعيةإلظواهر االة اليت تشجع على بروز املعيناالت ارحاإلنسان يف 

                                                           
20 Atar Semi, Metode Penelitian Sastra (Bandung: Angkasa, 1993), 98. 

 .2(، 1963، دار املعارف)القاهرة: مناهج البحث العلمي عبد الرمحن بدوي،  21 

 .11(، 1993)جدة: مكتبة الصحابة، البحث العلمي ومناهجه النظرية: رؤية إسالمية سعد الدين السيد صاحل،  22 
23 Yudiono, Telaah Kritik Sastra Indonesia (Bandung: Angkasa, 1990), 14. 
24 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra: dari 

Strukturalisme hingga Postrukturalisme Perspektif Wacana Naratif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2007), 34. 
25 Mestika Zed, Metodo Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2008), 3. 
26 Atar Semi, Metode Penelitian Sastra, 26. 
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هو إجراء من أجل ارحصول على حقارق وبيانات مع تفسري لكيفية ارتباط هذه  الوصفي
لك فالبحث الوصفي يتضمن قدرا من التفسري للبيانات البيانات مبشكلة الدراسة. ولذا

وبذلك ميكن القول أن الدراسة الوصفية  ،أي حماولة ربط الوصف باملقارنة والتفسري
 27تسعى إىل صياغة مبادئ هامة والتوصل إىل حل املشاكل.

أما املدخل الذي يستخدمه الباحث هو التفكيكية و ما بعد اإلستعمارية.  
لنجيب  "الرجل الذي آمن"الرواية إلخراج األفكار التفكيكية يف  لستعم  التفكيكية ت  

وضعت هذه األفكار يف نظرية ما بعد اإلستعمارية لكشف أشكال املقاومة ، مث الكيالين
 طاب اإلستعمار.فيها على خ

 

 مصادر البيانات .2

إن  مصادر البيانات يف هذا البحث تتكون من املصادر األساسية و املصادر  
الرواية "الرجل الذي آمن" لنجيب الكيالين.  الثانوية. املصادر األساسية مأخوذة من

 املرتبطة باملوضوع.كتب علوم األدب واملصادر الثانوية تؤخذ من بعض  

 

 مع البياناتطريقة ج .3

كانت طريقة مجع البيانات هي أهم  خطوة يف البحث ألن  اهلدف األساسي من  
ويف هذا البحث مجع الباحث البيانات بالطريقة  28البحث هو ارحصول على البيانات.

يف شكل  املتعددة العثور على البياناتوهي  ،(Documentary Method)ثارقية الو 

                                                           

 .126 (،2000 ة الوراق،)عمان: مؤسسأسس البحث العلمي: إلعداد الرسارل اجلامعية مروان عبد اجمليد إبراهيم،  27 

 28 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: CV. Alfabeta, 

2008), 62. 
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 والنوتات،، ةشو نقاملوالكتابات ذكرات والنصوص والكتب والصحف واجملالت امل
 29وغريها.وجداول األعمال 

 

 طريقة تحليل البيانات .4

 Content)على تقنية حتليل املضمون هذا البحث  البيانات يف أكد الباحث حتليل

Analysis).  يتكون من املضمون األصلي واملضمون اإلتصايل، حيث أن  املضمون  كان
أن يفس ره بالعالقة  اتصال النص مع غريه ميكن للباحثاملضمون اإلتصايل يتولد من 

فبذلك سيحاول الباحث أن يقارنه باخلطاب  30الرمزية يف الظواهر اإلتصالية.
 ية التفكيكية و ما بعد اإلستعمارية على اخلطوات كما يلي:اإلستعماري من منظور النظر 

 م القصة يف الرواية "الرجل الذي آمن" لنجيب الكيالينقراءة وفه .1
 بناء الرواية  حتليل .2
 تعيني الثناريات املتضادة فيها .3
 تفكيك تلك الثناريات املتضادة ووضعها يف شكل فكرة جديدة .4
 وضع تلك أفكار يف مسات نظرية ما بعد اإلستعمارية هلومي بابا .5
 التقليد واهلجنة علىكشف أشكال املقاومة تتضمن  .6
 استنباط نبذة منها .7

                                                           
 29 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1993), 202. 
 30 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra. 48-49. 
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 الباب الثاني
 

 
 اإلطار النظري

 
 

 النظرية البنيوية .أ
 وأوحيث أّن دراسة  1ة القصوى قبل كل األشياء.هو األولويالتحليل البنيوي إّن 

لو ع  بنيت  و شكل دقيق واضح كامل إذا كان ال خيستفهم بحتليال على عمل أديب 
، (Vladimir Propp) بروبفالدميري وم  أنواع النظريات البنيوية مثل ل 2عناصره الداخلية.

كان ،  (Tzvetan Todorov)أو تزفيتان تودوروف  ،(Lucien Goldman)لوسيان جولدمان و 
، يرى الباحث أهنا (A.J. Greimas)البحث سيستخدم في  النظرية البنيوية لــ أ.ج جرمياس 

 أكثر عالقة بالتفكيكية.

 

 جريماس. النظرية البنيوية لــ أ.ج. 1
( تطويرا بارعا 6611يف كتابة "علم الداللة البنيوية" ) يقدم أ.ج. جرمياس

لنظرية بروب، إذ بينما كان بروب هو دراسة نوع بعين  م  القص، فإن هدف جرمياس 
التحليل الداليل لبنية  د" الكلية للقص عموما، ع  طريق تطبيقهو الوصول إىل "القواع

اجلملة على هذه القواعد. ويستبدل جرمياس مبجاالت احلدث السبعة عند بروب ثالثة 
                                                           

1 A. Teeuw, Membaca dan Menilai Sastra (Jakarta: Gramedia, 1993), 61. 
2 Abrams, The Mirror and The Lamp: Theory and Critical Tradition (Oxford: Oxford 

University Press, 1976), 26. 
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( اليت أشار Actantsأزواج م  الثنائيات املتعارضة، تتضم  كل األدوار )أو الذوات 
 3.رضمساعد/معا، مرسل/مستقبل، فاعل/مفعولإليها بروب: 

األولية تظهر  (Actantielles)، أو الوحدات العاملية (Roles)أما األدوار 
بوظائف حمددة يف بىن  يضطلع العاملون ضمنية. كما (Binaires)تصنيفات سيمية ثنائية 

وترسم هذه األزواج ثالثة مناذج رئيسية ميك  أن تتكرر يف كل ألوان  4ة.ثنائية وتعارضي
 القص:

 (. رغبة، أو حبث، أو هدف )فاعل/مفعول6

 ل/مستقبل(. اتصال )مرس2

 5. دعم إضايف أو إعانة )مساعد/معارض(.3

 

 
 

                                                           

 .69(، 6661جابر عصفور )القاهرة: دار قباء،  رمجة، تالنظرية األدبية املعاصرةرامان سلدان،  3 

رضوان ظاظا )الكويت: عامل املعرفة سلسلة   رمجة، تمدخل إىل مناهج النقد األديبيف  جيزيل فاالنسي، "النقد النصي" 4 
 .695(، 6669كتب ثقافية، 

 .69، النظرية األدبية املعاصرةرامان سلدان،  5 

 مستقبل

 معارض فاعل

 مرسل مفعول

 مساعد
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 . العالقة بين البنيوية و التفكيكية2

يخ النقدي األديب. متثل العالقة بني البنيوية والتفكيكية مفارقة فريدة يف تار 
فالقول بأن التفكيكيني خرجوا م  عباءة البنيوية، ال يستخدم هنا مبعناه اجملازي ليشري 

أو عالقات وثيقة بني املنظوري ، لكن  يف حقيقة األمر حيمل معىن حرفيا إىل عالقة 
يهم بدءوا حياهتم  وليس جمازيا، فالتفكيكيون فعال خرجوا م  عباءة البنيوية ألن غالب

كبنيويني. وحينما فشل املشروع البنيوي يف حتقيق طموحاهتم يف تقدمي مشروع متكامل 
م هذه العالقة اخلاصة بالبنيوية فإن التفكيكية متثل للتحليل متردوا على البنيوية. وحبك

 1متردا م  ناحية، وامتدادا ل  م  ناحية أخرى.

ة أساسا هلا، إالّ أهنا البنيوي تيف حقيقتها، بل كانالتفكيكية ال ختالف البنيوية إّن 
ي هو جزء التحليل البنيو  7.وسحبت البنيوية على العواقب األكثر راديكاليةقد شحذت 

ولذالك كان  8،(Binary Logic) اثنائي امنطقم  التفكيكية، م  حيث أن لكل النص 
عين البنيوية بالرغم أهنا ستكسر تلك النظام بلها يالنظام ق التفكيكية ال متك  أن ختلو ع 

“ 9 The practitioner:(Jonathan Culler) جوناثان كلرقال ويف ذلك أو النسق البنيوي. 

of decontructions work within the terms of the system but in order to break it.” 

 .بالتفكيكية يعمل يف إطار أحكام النظام البنيوية ولك  م  أجل كسرها(مارس )امل

نظرية البنيوية لــ أ.ج. جرمياس و التفكيكية قد يوجد يف الثانائيات والعالقة بني ال
تضادة اليت تتشكل يف كل األدوار م  تلك النظرية. فسيستخدم الباحث تلك امل

 التفكيكية يف هذا البحث. عملية إلجراء أساسا و نقطة االنطالقالثنائيات املتضادة 

                                                           

 .299-219(، 6661)الكوايت: عامل املعرفة،  املرايا احملدبة : م  البنيوية إىل التفكيكعبد العزيز محودة،  1 
7 Faruk, “Dekonstruksionisme dalam Studi Sastra”, dalam Metodologi Penelitian Sastra, 

ed. Jabrohim dan Ari Wulandari (Yogyakarta: Hanindita Graha Widya, 2001), 167. 
8 Madan Sarup, Postrukturalisme dan Posmodernisme: Sebuah Pengantar Kritis, terj. 

Medhy Aginta Hidayat (Yogyakarta: Jendela, 2004), 84. 
9 Jonathan Culler, On Deconstruction: Theory and Criticism after Structuralism (London: 

Routledge & Kegan Paul, 1983), 86. 
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 فكيكيةتال .ب
 . تعريف التفكيكية1

و ية، بالتفكيك( Deconstruction) ديكونسرتكش شاع يف النقد العريب ترمجة 
التشرحيية  قد إختار الغذامي مصطلح .و الالبناء ، وأحيانا التدمري أو التقويضيةالتشرحي

)أي تشريح النص( يف كتابت ، ويقصد ب  تفكيك النص م  أجل إعادة بنائ  وهذه 
ويلي  شكري عزيز الذي  10ئي كي يتفاعل مع النص.وسيلة تفتح اجملال لإلبداع القرا

وهو يرى  "الالبناء" أي النقد الالبنائي بدال م  التفكيكي أو التشرحيي، كلمة استخدم
 66زات  الفلسفية.الالبناء أكثر انسجاما مع مفاهيم املصطلح وأبعاده ومرتك أّن كلمة

 De + Constructioم  جذر الكلمة  مأخوذ ،(Deconstruction) ديكونسرتكش 
الشيء.  أما   ع  ختفيض، وخلوو " يعين: أسفل، Deلالتينية(. بشكل عام، البادئة ")ا

 ديكونسرتكش ايل، تيب األشياء. وبالتوتر  : شكل وتكوي ،يعين  Constructioكلمة 
ميك  أن تفسر على أهنا ختفيض أو اخنفاض يف كثافة م  النموذج اليت مت ترتيبها، كما 

اللت  املباشرة، لكن  ثرى يف داللت  املصطلح مضلل يف د 12.هو النموذج القياسي
 ول يدل على التهدمي والتخريب.الفكرية، فهوى يف املستوى األ

يف مستواه الداليل العميق يدل على تفكيك اخلطابات والنظم  ولك  املصطلح
الفكرية، وإعادة النظر إليها حبسب عناصرها، واالستغراق فيها وصوال إىل اإلملام بالبؤر 

يف حوار مع   (Jaques Derrida)جاك دريدا  قال الفيلسوف 13مورة فيها.األساسية املط
كريستيان ديكان: "إن التفكيك حركة بنيانية وضد البنيانية يف اآلن نفس ، فنح  

                                                           

: اهليئة )دون املكان التشرحيية: قراءة نقدية لنموذج معاصر اخلطيئة و التكفري م  البنيوية إىلعبد اهلل حممد الغذامي،  60 
 .52(، 6661املصرية العامة للكتاب، 

 .263. يف نظرية األدبشكري عزيز ماضي،  66 
12 Nyoman Kutha Ratna, Sastra dan Cultural Studies: Representasi Fiksi dan Fakta 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 244. 

  .16(، 2063: كانون الثاين، يناير 96العدد ) عود الندفاطيمة زهرة مساعيل، "القراءة التفكيكية" يف  63 
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طنعا لنربز بنياني  وأضالع  وهيكل  ولك  نفكك يف آن معا نفكك بناء أو حادثا مص
البنية اليت ال تفسر شيئا فهي ليست مركزا وال مبدأ وال قوة فالتفكيك هو طريقة حصر 

 14أو حتليل يذهب أبعد م  القرار النقدي."

 

 . تاريخ التفكيكية ونشأتها2
التفكيكية على اعرتاف واسع باعتبارها كطليعة احلركة الفكرية  قد حصلت

بعد البنيوية" يف أواخر  وهي نشأت ع  "ما 65.املهمة يف فرنسا والواليات املتحدة
 اب تلكتّ . وهذه املدرسة نشأت و تطورت يف فرنسا مع  يبالستينات على وج  التقر 

وهي جملة أدبية تتصدر قضايا النقد البنيوي والسيميولوجي وما  16،(Tel Quel)كل 
 17وكو والكاتبة كريستيفا.يتفرغ عنهما، وم  كتاّّبا روالن بارت، ودريدا، وف

وهو ترتبط التفكيكية باسم فيلسوف مفّكر ناقد يهودي جزائري جاك دريدا، 
قد فاز أصل اهلندسة جبائزة فلسفية ولكن  مل جيتذب اهتماما كبريا خارج نطاق 

لوجية، واللغوية، والبنيوية. كان الفينومينو فلسفة الظواهر أو يف  الفالسفة  وباخلصوص
فرض نفس   6619دريدا أخذ ينشر املقاالت يف اجملالت الفكرية الفرنسية، و يف عام 

)يف الكتابة أو النحوية(،  Of Grammatologyى املشهد الفكري بثالثة كتب وهي: عل
)الكتابة  Writing and Differenceو )الكالم والظواهر(،  Speech and Phenomenaو 

   انتقادا حامسا للفكري الغريب يف تلك الثالثة.ولقد وجّ   18واالختالف(.

                                                           

 .254(، 2661، 61-66)العدد جملة الفكر العريب املعاصر كريستيان ديكان، "حوار مع جاك دريدا" يف   64 
15 Madan Sarup, Postrukturalisme dan Posmodernisme, 52. 
16 Yoseph Yapi Taum, Pengantar Teori Sastra (Flores: Penerbit Nusa Indah, 1997), 43. 

 .54، اخلطيئة و التكفري م  البنيوية إىل التشرحييةعبد اهلل حممد الغذامي،  69 
18 Madan Sarup, Postrukturalisme dan Posmodernisme, 51. 
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ظل دائما متشبعا مبا  على امتداد تارخي  الطويل كان الرتاث الفلسفي الغريب
وبني أن نظريات الفلسفة  (Metaphysics of Presence)مسي "ميتافيزيقا احلضور" 

فقد ذهب  19وأطروحاهتا املختلفة ما هي إال صيغ م  نظام واحد منذ زمان أفالطون.
دريدا إىل أن فكرة "البنية" كانت تفرتض دائما "مركزا" م  نوع ما للمعىن حىت يف 

ال حصر هلا ع  فكرة املبادئ املركزية هذه، م   البنيوية. وقد عرب الفكر الغريب بألفاظ
مثل الوجود واملاهية، واجلوهر واحلقيقة، والشكل واحملتوي، والبداية والنهاية، واإلنسان 

 20واإلل  وغريها.

، (Logocentrism)ويطلق دريدا على الرغبة يف املركز مصطلح "مركزية اللجوس" 
)املقابل اليوناين للكلمة وهلذا يف بعض النصوص يسمي مبركزية الكلمة( لفظ  واللجوس

ي : "يف البدء كانت يرد يف "العهد اجلديد" يف أشد درجات  تركيزا، حيث يكتب ف
، مجيعا فإهنا ضمان احلضور الكامل للعامل الكلمة". وحيث إن الكلمة أصل األشياء

فكل شيء نتيجة هلذا السبب الواحد، وعلى الرغم م  أن اإلجنيل مكتوب فإن كلمة 
اهلل "منطوقة" يف األساس. والكلمة املنطوقة، الصادرة ع  جسدي حي، تبدو أقرب إىل 

م  الكلمة املكتوبة. ويرى دريدا أن التفضيل للكالم على الكتابة أو ما  الفكر اخلالق
ملركزية اللوجوس حماكية هو مسة أصلية مميزة  (Phonocentrism)يسمى "مركزية الصوت" 

 21أو الكلمة.

تنتصب فلسفة دريدا يف منزلة الفلسفات الغربية القائمة على نقد الفكر الغريب 
، (Nietzsche) ، ونيتش (Kant) لنظرية، واليت يتبوأ فيها كل م  كانتنسف مناذج  او 

مشريا إىل أن ما قام ب  دريدا م  قلب للعالقة  مكانة متميزة، (Heidegger) رايدغوه
بني املكتوب واملنطوق، مياثل ما قام ب  نيتشي  م  نسف للمفاهيم األفالطونية بتنزيل  

                                                           

 حممد عصفور و جون سرتوك )الكويت: عامل املعرفة .رمجة، تالبنيوية وما بعدهاجوناثان كلر، "جاك دريدا" يف  19 
 .610(، 6661سلسلة كتب ثقافية، 

 .635-634، النظرية األدبية املعاصرةرامان سلدان،  20 

 .631-635نفس املرجع،  26 
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أعلى، وما قام ب  هيدقر م  "عكس ل ورفع  العامل السفلي إىل العامل العلوي إىل أسف
وهو يرى أن كل نسق الفكر  22لتيار امليتافيزيقا الذي يهتم بالكائنات وليس بالكينونة".

كرة األساسي اليت تنطلق مما يرفض، الذي يتأسس م  مركز هو فكرة ميتافيزيقا. الف
أن هذه  قال أيضا يف جانب آخر. وحيث يعين بشكل الثنائيات املتضادة أو التناقض

 23الفكرة اليت ميك  أن تفّكك دائما.

 

 األساسية في التفكيكية . المبادئ3

 (Decentering)زي عدام المركز أو الالمركإأ. 

خل البنيوية نفسها برفض مركزية اللوجوس يف عامل الفكر الغريب، م  دا انبثق التفكيكية
حماولة تدمري و إعدام هذه املركز. وهو ما يسمى بعملية ولذلك ركز النقد التفكيكي يف 

ريدا يف تلك احملاولة نظرية رتب دوقد  24.(Decentering)إعدام املركز أو الالمركزي 
وهي ما بدال ع  نظرية بناها سوسري املشهور بأيب سيميائية وبنيوية،  سيميائية جديدة

اولة هو إعادة . اهلدف األساسي يف تلك احمل(Grammatology)جراماتولوجية  مساها
 التساؤالت عما يتعلق باملبادئ التقليدية حول نظام الداللة، والكلمة، والكتابة.

هو وحدة الدال واملدلول، حيث أهنا هي اليت تبىن الداللة  أن الكالمر سوسري أشا
(Sign) .الوحدة بني الدال واملدلول هو ما يسمى دريدا ميتافيزيقيا  وكأهنما متوازنة
تتجاوز احملتوى  والذي( الدالأن املادي )ب هو النظرة هنا احلضورافيزيقيا يتم. احلضور

 يف الكالمموجودا  وكان احلضور ،يف وقت واحد حاضري  ا( ميك  أن تكوناملدلول)

                                                           

 .399-391، النقد العريب احلديث و مدارس النقد الغربيةحممد الناصر العجيمي،  22 
23 Madan Sarup, Postrukturalisme dan Posmodernisme, 59. 
24 Faruk, “Dekonstruksionisme dalam Studi Sastra”, dalam Metodologi Penelitian Sastra, 

167. 
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 وأثبت هذا ميتافيزيقا احلضور كأّن الصوت أو الكالم هو الغاية واحلقيقة 25فقط.
شيء فيها و وبالعكس، فالكتابة وسيلة ليس هلا وجها و حقيقة،  .واملركزية واألصلية

لد م  هذه النظرة ما يسمى الثنائيات املتضادة، ويتو  26مفقود بني املقصود و املعىن.
صورة تالية: الكالم/الكتابة، العايل/السافل، املهيم /اهلامشية، وهي كما وضح يف 

كل ما على اليمني ل  مزية عالية يف نظام التسلسل اهلرمي، وغريها. واتضح منها أن  
رأى دريدا أن يف القطبني قمع املعىن، وأبان أّن  وعكس  كل ما على اليسار فهو سافل.

 السافل، وكذالك العكس. فبهذا ميك  وجود ما حيسب العايل هو بسب وجود ما يعترب
 أن يقلب بني القطبني إلعدام املركز يف منظوره.

 

 (Sous Rature) حالة كشطب. 
 حالة كشط"يف جديدة يف منهج تفكيكي وهي فلسفة فلسفة وضع دريدا 

(Sous Rature)" فهذا املنهج قد يفسر 29.أو التسلسل اهلرمي ع  طريق نقض الرتاتب 
، X، والتطبيق هو كتابة الكلمة حتت عالمة (Under Erasure)وضع الكلمة حتت احملو ب

هايدغر.  فيلسوف إدموند هوسرل ومارت واملنهج أهله  دريدا م   28مثل )الفلسفة(.
 يفم  اليقني  شيءهو موقف ال يقبل بأي واملعرفة أن أساس العلم  يقول إدموند هوسرل

 وضعت أو تأجلاحلقيقة، كل األفكار واالفرتاضات اليت قد تأيت م  األوهام ينبغي أن 
. جتربة الفلسفة بني قوسني هو ما سيساعد على (Einklamerung) بني قوسني

                                                           
25 Christopher Norris, Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2006), 10. 

 .16نفس املرجع،  21 

 .643 ،عاصرةالنظرية األدبية املرامان سلدان،  29 
28 Madan Sarup, Postrukturalisme dan Posmodernisme, 52. 
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هوسرل لطريقة  نظرة وافق 29.استكشاف والغوص يف العامل، م  دون الوقوع يف الشك
 قوسني" م  هايدغر.للكلمة و وضعها بني  احملو "إعطاء

 تليس أي الكلمة اأهنب يعتربهنا ال  يف حالة كشطكلمة ال جعل واملقصود م 
اليت  وهذه الفلسةحاجة إليها.  توليس غري كافية ألهنار تأخل أو تأج، وإمنا مهمة

 .(Differance) ديفريانسي عملأهلمت دريدا يف صياغة كيفية 

 

 (Differance)ف و التأجيل ج. االختال

، واهلدف منها يعين Différance جديدة يف التفكيكية ما مساها دريدا مسة صنع
فالفعل  ا كان قبل .للتأجيل شيء غري الئق أو ناقص وبدل  مبا أجدر وأكمل خمالفا مب

اليت مل تك  موجودة  differenceيعين "اختلف" و "أجل"، والكلمة  différerالفرنسي 
)اليت تعين اإلختالف( متاما.  différenceم  قبل يف الفرنسية تلفظ كما تلفظ كلمة 

، وهو مقطع يرد يف غري هذه الكلمة  Aولك  املقطع األخري املتضم  حلرف الـــ 
 اء م  أفعال، جيعل هذه الكلمة كلمة جديدة تعين االختالف أو التأجيل.لتشكيل أمس

  30يف اهليكال التايل:  nceaifférD وقد ترّسم تصنيع كلمة

                                                           
29 Christopher Norris, Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida, 92. 
30 Mulyadi J. Amalik, “Sembari Membaca Derrida, Lupakanlah Jasadnya!” dalam 

Dekonstruksi Spiritual: Merayakan Ragam Wajah Spiritual (Yogyakarta: Jalasutra, 2002), 44. 
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اختالفا سلبيا موجودا يشكل شرط الداللة، وكذلك  différanceوهكذا تعين 
فعال إجيابيا يدل على اإلختالف أو التأجيل الذي ينتج اإلختالفات. ودريدا يستعمل 

أقوى وأفضل ألن   différenceه الكلمة اإلجنليزية ولك  ذأحيانا املقابل الفرنسي هل
مصطلح أساسي م  مصطلحات نيتش  وفرويد. وخاصة سوسري، فقد وجد هؤالء 
املفكرون يف حبثهم يف نظم الداللة أن عليهم أن يركزوا على اإلختالفات والتمييزات. 

 ثابة حيلة قصد منهامب eحمل الــ aبإحالل الــ différanceوتشوي  دريدا الصامت لكلمة 
 31إبراز التعقيد اإلشكايل للداللة بإنتاج  ملا هو يف لغتنا تناقض أكثر مما هو مفهوم.

إّن اسرتاجية التفكيك تنطلق م  موقف فلسفي مبدئي قائم على الشك. وقد ترجم 
نقدا إىل رفض التقاليد، رفض القراءات املعتمدة، التفكيكيون هذا الشك الفلسفي 

 32لسلطة م  ناحية املبدأ.رفض النظام وا

 

                                                           

 .666، البنيوية وما بعدهاجوناثان كلر، "جاك دريدا" يف  36 

 .219، املرايا احملدبة : م  البنيوية إىل التفكيكعبد العزيز محودة،  32 

Differe ة()اللغة الالتيني  

To Differ/ To Defer 

 )اللغة اإلجنليزية(

 
 

Différrer 

 )اللغة الفرنسية(

Difference 

( é )احلرف السابع =   

Difference 

e)احلرف السابع =  (  

Différance 
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 اإلستشراق .ج
 وحقيقته . تعريف اإلستشراق1

اإلستشراق مأخوذ م  كلمة شرق مث أضيف إليها ثالثة حروف هي األلف 
والسني والتاء، ومعناها طلب الشرق، وليس طلب الشرق سوى طلب علوم الشرق 

اللغات  وآداب  ولغات  وأديان . ولعل هذا التعريف اللغوي بالنسبة للغة العربية. أما يف
يتعلم أو يبحث ع   Orientاألوروبية فثمة تعريفات أخرى، يف الالتينية تعين كلمة 

وّج  أو هدى أو أرشد، وباإلجنليزية،  Orienterشيء ما، وبالفرنسية تعين كلمة 
Orientation  وOrientate  تعين توجي  احلواس حنو اجتاه أو عالقة ما يف جمال األخالق

أو االجتماع أو الفكر أو األدب حنو اهتمامات شخصية يف اجملال الفكري أو الروحي. 
. Orientationعدادية وم  ذلك أّن السنة األوىل يف بعض اجلامعات تسمى السنة اإل

 33جيمع معلومات )معرفة( ع  شيء ما. Sich Orientiernويف األملانية تعين كلمة 

كثري مما كتب  الغربيون ع  هذا اجملال املعريف الذي قد ورد   أما يف االصطالح
أنشئت املعاهد والكليات واألقسام العلمية لدراسات . ويرى بعض الباحثني الغربيني أّن 

على تفاوت بسيط بالنسبة  مصطلح االستشراق ظهر يف الغرب منذ قرنني م  الزمان
ث يف لغات الشرق و أديان  للمعاجم األوروبية املختلفة، لك  األمر املتيق  أن البح

 وخباصة اإلسالم قد ظهر قبل ذلك بكثري.

ولعل كلمة مستشرق قد ظهرت قبل مصطلح استشراق، فهذا آربري 
(Arberry) مستشرق(   يف حبث ل  يف هذا املوضوع يقول: "واملدلول األصلي الصطالح(

 6166 )أحد أعضاء الكنيسة الشرقية أو اليونانية( ويف سنة 6131كان يف سنة 
بأن  )استشراقي  (Samuel Clarke)صمويل كالرك  (Anthony Wood)وصف أنتوين وود 

                                                           

، السنة السادسة، 22. عدد االجتهادالسيد حممد الشاهد، "االستشراق ومنهجية النقد عند املسلمني املعاصري " يف  33 
 .266-666م، 6664هـ/ 6464شتاء عام 



11 
 

 Childeعلى ن يف تعليقات  ناب ( يعين ذلك أن  عرف بعض اللغات الشرقية. وبريو 

Harold’s Pilgrimage  يتحدث ع  املسرت ثورنتون وإملاعات  الكثرية الدالة على استشراق
 34عميق.

وقد عّرف غربيون آخرون االستشراق وم  هؤالء املستشرق رودي بارت حيث 
يقول: "االستشراق علم خيتص بفق  اللغة خاصة. وأقرب شيء إلي  إذن أن نفكر يف 

وكلمة شرق تعين  شرققة م  كلمة االسم الذي أطلق علي ، كلمة استشراق مشت
مشرق الشمس، وعلى هذا يكون االستشراق هو علم الشرق أو علم العامل 

يعرف  ويعتمد املستشرق اإلجنليزي آربري تعريف قاموس أكسفورد الذي 35الشرقي."
أيضا املستشرق الفرنسي ومنهم  36املستشرق بأن  "م  تبّحر يف لغات الشرق وآداب ."

الذي أشار إىل أن مصطلح االستشراق ظهر  (Maxime Rodinson)مكسيم رودنسون 
، وأن االستشراق إمنا 6131بينما ظهر يف اللغة اإلجنليزية عام  6966الفرنسية عام  يف

ظهر للحاجة إىل إجياد فرع متخصص م  فروع املعرفة لدراسة الشرق ويضيف بأن 
احلاجة كانت ماسة لوجود متخصصني للقيام على إنشاء اجملالت واجلمعيات واألقسام 

 37.العلمية

أن إدوارد سعيد  دولو انتقلت النظرة إىل الشرقيني الذي  تناولوا هذا املصطلح جيُ 
مّيز  تاللالستشراق منها أن  أسلوب يف التفكري مبين على قد أتى بعدة تعريفات 

( يف معظم األحيان ) "، وبني ما يسمىالشرقواملعريف بني ما يسمى " يوجودال
ليس جمرد موضوع سياسي أو حقل حبثي  ويضيف سعيد بأن االستشراق 38."الغرب"

                                                           

 .1(، 6641، تعريب. حممد الدسوقي النويهي )لندن: وليم كوليرت، ستشرقون الربيطانيوناملا.ج آربري،  34 

، ترمجة. مصطفى الدراسات العربية واإلسالمية يف األملانية : املستشرقون األملان منذ تيودور نولدك رودي بارت،  35 
 .66 (،)القاهرة : دار الكتاب العريب، دون السنةماهر 

 .1، املستشرقون الربيطانيون.ج آربري، أ 31 

تصنيف شاخت تراث اإلسالم )القسم األول( ة الغربية والدراسات الغربية اإلسالمية" يف مكسيم رودنسون، "الصور  39 
 .606-29(، 6691وبوزورث، ترمجة حممد زهري الزمهوري )الكويت: سلسلة عامل املعرفة، 

38 Edward W. Said, Orientalisme, 3. 
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والدراسات أو املؤسسات، وليس تكديسا جملموعة  ا باختالف الثقافات يينعكس سلب
بل و ليس متثيال وتعبريا ع  مؤامرة إمربيالية "غربية"  ،النصوص حول املشرقكبرية م  

إن  بالتايل يسعى توزيع الوعي اخلغرايف دنيئة هتدف إىل إخضاع العلم "الشرقي". 
 39.ة و لغويةاجتماعية وتارخييواقتصادية و  السياسي إىل نصوص مجالية وعلمية

الشرق، أي األرض اليت تقع شرق الغرب، هو  أنّ  ضياء الدي  سارداروأّكد 
مملكة احلكايات. وقد جرى على الدوام تغليف حقيقة هذا الشرق بأشكال م  القص 

وتتأسس باثولوجيا الرؤية  40بوصفها حقيقة، وخياال، وحكاية خرافية ذات مغزى.
االستشراقية على رغبتني متزامنتني اثنتني: البحث الشخصي احملموم للذكر الغريب ع  

اجلمعي لتعليم الشرق  عامل الغريب واملدهش وكذلك ع  اجلنس يف الشرق، واهلدف
لك  ليس الغرب أو الشرق كينونتني  41والسيطرة علي  يف ميادي  السياسة ةاإلقتصاد.

متناغمتني متحجرتني، فكالمها ذو طبيعة معقدة، تنطوي على شيء م  الغموض، 
 لقد تشكل الشرق وهو مازال يتشكل.ومها غري متجانستني أبدا. 

 

 تشراق وتطورهتاريخ االس. 2
، ولك  اختلف الباحثون يف نشأة االستشراق يف حتديد سنة معينة أو فرتة معينة

جملس  بالقرار الذي اختذه ألول مرة يعترب الغرب أن االستشراق قد بدأ وجوده الرمسي
الكنائس يف مدينة فيينا الفرنسية بإنشاء سلسلة م  كراسي األستاذية للغات العربية، 

 لعربية، والسريانية يف باريس، وأوكسفورد، و بولونيا، وأفينيون، وساالمنكاواليونانية، وا

                                                           

 .69نفس املرجع،  36 
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أن القرارات  (P.M. Holt)ويرى الباحث اإلجنليزي ب.م. هولت  42م.6362يف سنة 
ي هنا الرمسية ال يتم تنفيذها بالطريقة اليت أرادها صاحب القرار لذلك فإن القرار البابو 

أهم الشيء هنا، كان االستشراق حينئذ ال  43ال يعد البداية احلقيقة لالستشراق.
يتناول على النظر يف أمور املستشرق وعمل  فقط، بل يشمل الفكرة نفسها. الفكرة 

 ، ولغوية، وعرقية، تسمى الشرق.وثقافية ،فيةاليت تأسس م  وحدة جغر 

 يف حالة االستشراق لمي باعتباره جماال "جغرافيا" ل فاحلديث ع  التخصص الع
داللة واضحة، فليس م  احملتمل أن يتصور أحد وجود جمال مناظر ل  يسمى 

. وهذه البداية وحدها قد تفصح ع  خصوصية موقف (Occidentalism)االستغراب 
كل هذا يصف االستشراق باعتبارها مبحثا  44ق بل ورمبا شذوذ موقف .االستشرا

أكادمييا، والصورة الصرفية للكلمة وظيفتها اإلصرار على متيز هذا املبحث ع  كل نوع 
هي توسيع نطاق  ال سواه. وكانت القاعدة يف تطوره التارخيي باعتباره مبحثا أكادمييا 

 زيادة الطابع االنتقائي.

وبصفة عامة كان املستشرقون حىت منتصف القرن الثام  عشر م  الباحثني يف 
الكتاب املقدس، ودارسي اللغات السامية، واملتخصصني يف الدراسات اإلسالمية، أو 

م  املتخصصني يف دراسة الصني. ومل  -بعد أن فتح اليسوعيون باب دراسة الصني-
م  فتح منطقة وسط آسيا الشاسعة حىت أواخر  متك  أكادمييايك  االستشراق قد 

والسري وليم  (Anquetil Duperron)القرن الثام  عشر حني استطاع أنكتيل ديربون 
أن يكشفا ويشرحا الثروات الفذة اليت حتفل ّبا اللغتان  (Sir William Jones)جونز 

 كان االستشراق قد أصبح  األفستية ةالسنكريتية. وحبلول منتصف القرن التاسع عشر
 45خزائ  لكنوز م  الدراسات العلمية.

                                                           
42 Edward W. Said, Orientalisme, 73. 
43 P.M. Holt, “The Origin of Islam Studies” Al-Kulliya, 1 (Khartoum, 1952), 20-27. 
44 Edward W. Said, Orientalisme, 74. 

 .95نفس املرجع،  45 
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لالستشراق تاريخ طويل ممتد، ما يناسب مفهوما يسهم يف إضفاء قوة وحياة 
وكما هو متفق علي  فإن  جيري  (Western self-identification)على تعيني اهلوية الغربية 

قول إن  يطابق مع ظهور دراسة فعلية واقعية يتم م  التعبري ع  تاريخ االستشراق بال
، السري قدما يف تعريز األخطاء الناشئة ع  خالهلا، استنادا إىل أساس ثقايف متني

السذاجة واجلهل وسوء الفهم. إن االستشراق يف صورت  احلديثة، هو نتاج جسم م  
وحيادية وعقالنية. ويتمثل  املستمر املتزايد لتحقيق معرفة أكثر جتردا االستقصاء والتعليم

االدعاء األكثر شيوعا يف الدفاع ع  االستشراق، بوصف  حبثا واستقصاء عقالنيا 
 علميا، يف القول أن هناك موضوعا يستحق الدراسة هو الشرق.

فحص تاريخ االستشراق باستناده إىل عملية اشتغال  الفعلي، كيف أن هذا 
ن  مل يك  نظرة الغرب اخلارجية حنو موضوع االدعاء باطل. يظهر تاريخ االستشراق أ

ثابت حمدد هو الشرق. إن  شكل م  التأمل الداخلي مشغول باالهتمامات واملشاكل 
واليت يعمل على تفقدها باستخدام موضوع جرى  واملخاوف والرغبات اخلاصة بالغرب

اصطناع ، وإنشاؤه اتفاقا يدعى الشرق. إن الشرق إذن هو موجز خمتصر 
(Compendium)  متغري غامض، شيء يطابق مع ما يرغب الكاتب، أو املدون، أو

 46املراقب املفرتض م  الغربيني.

وم  الصحيح أن االستشراق مصطلح مل يعد يتمتع باحلظوة القدمية، 
لح الدراسات الشرقية أو مصطلح دراسات فاملتخصصون يفضلون استخدام مصط

املناطق لسببني، السبب األول هو أن  يتسم بقدر أكرب مما ينبغي م  الغموض و 
هو أن م  ظالل معاني  اإلحياء باالستعالء الذي كان املديرون  التعميم، والثاين

رن األجانب يتسمون ب  يف عهد االستعمار األوروىب يف القرن التاسع عشر ومطلع الق
العشري . ومع ذلك فما زالت الكتب تكتب واملؤمترات تعقد حول "الشرق" باعتباره 

                                                           

 .36 ،االستشراق: صورة الشرق يف األداب واملعارف الغربيةضياء الدي  ساردار،  46 
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يبق يف صورت  القدمية، اليزال املوضوع الرئيسي. ومعىن هذا أن االستشراق حىت ولو مل 
 47حيا يف احلياة األكادميية م   خالل ما أرساه م  مذاهب وقضايا فكرية عن .

 

 في االستشراق خطاب االستعمار. 3
قد ارتبطت ارتباطا قويا بني االستعمارية والرأمسالية واإلمربيالية يف ناحية واحدة، 
وبني االستشراق يف ناحية أخرى. فكلها تعترب كوسائل للشعوب الغربية يف هيمنتها 

ظاهر مباشر والفرق بينها أن الثالثة األوىل قد استولت وجرت بشكل  على الشرق.
دور ويتسلل إىل مجيع أنواع املناطق البشرية بشكل نظري  واقعي تطبيقي، وأما اآلخر ي

  48.م  غريه ار و خطهو أشد و ، بهمامض مغي خف

، مل ةإضافي انعمب لوءةممالشرق والغرب  أن املفاهيم حولبارادمي املعاصرة الوضح 
احلياة و  ،، ولك  على سلوكفقط يعد يرتبط مع الظروف اجلغرافية على النحو الوارد

قد  نظمة.املاملعلومات و تكنولوجيا يف عامل  ، وال سيما الفرقاتدواملعتق ،االجتماعية
لق مشاكل احلياة فيما يتعيف عامل أكثر دراسة الالصوفية والروحية، بالعامل  الشرق ميثل

، وهذا يف حد يوالواقع يالعامل املنطقب، يرتبط الغرب . وبالعكساالحتياجات الروحيةب
الشرق هو  وأما، هو عامل حاضرالعامل الغريب فذات  هو أكثر صلة الحتياجات املادية، 

 49.الشرق هو "عامل آخر"فماض أو الحق. يف كلمة أخرى، 

مصطلح الشرق  ذي يشري إىل دول متخلفة، وكذلكصطلح العامل الثالث الم
، يزعم إنشاؤها يةنوباجلو  يةشرقالآسيا  ان يفلدول العربية، والشرق األقصى لبلدل األدىن

أصبح مفهوم احلضارة الغربية م  مّث هو املقياس ف 50.العامل اآلخرعالقتها مع هذا يف 
                                                           

47 Edward W. Said, Orientalisme, 3. 
48 Nyoman Kutha Ratna, Postkolonialisme Indonesia: Relevansi Sastra, 26. 

 .615-614نفس املرجع،  46

 .615نفس املرجع،  50
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. لقد وضع التصنيف املفهومي لــ"الغرب" لشرقيةاالذي تقيس ب  الثقافات واحلضارات 
مقابل مفهوم "الشرق"، ودل الشرق على كل ما ليس غربا وعلى بعض ما رغب في  

 51الغرب حقا.

للخطيئة، مغلفة  ة الغربية يوفر الشرق مباهج جنسية عجيبة، وممارسةيف النظر 
وقد نقل إدوارد سعيد بعض اآلراء للغربيني  52بتقاليد عتيقة، غريبة، ذات طبيعة سرّانية.

تتكلم ع  الشرق يف كتاب ، وظهر يف منظورهم أن الشرقيني هم القوم يسهل خداعهم، 
، وبالتآمر واملكر. يفتقرون ع  الطاقة وروح املبادرة، مولعون باإلفراط يف املدح وامللق

ويصّورون أّن الشرقيني اليستطيعون املشي يف شارع أو على رصيف ألّن أذهاهنم 
الفوضوية تعجز ع  فهم ما يدرك  األورويب الذكي على الفور وهو أن الشوارع واألرصفة 
قد جعلت للمشي، ويضيفون أن الكذب متأصل يف الشرقيني، كما إهنم كساىل 

 كل شيء ميثلون عكس صفات الوضوح واملباشرة والنبل اليت ويسرتيبون بغريهم، ويف
 Saxon)-(Anglo.53يتحلى ّبا اجلنس األجنلوسكسوين 

واستمر تلك األفكار النمطية، م  حيث ميثلوهنم يف عدة مصطلحات كثرية. 
وم  مث فإن األورويب فالشرقي غري عقالين، وفاسد ضال، ومثل الطفل، وخمتلف. 

عقالين، وفاضل، وناضج، وسوّي. وهكذا فإن عامل أبناء الشرق قد أصبح مفهوما أو 
ميك  فهم ، واكتسب هويت ، ال نتيجة جلهود أبنائ  بل نتيجة لسلسلة كاملة م  

 54اجلهود القائمة على العلم واملعرفة، واليت بذهلا الغرب لتحديد صورة الشرق.

وأما الكالم ع  العرب، فقد اختص ب  الغرب يف تصويره م  كون  كالشرق 
أيضا. واشتد تلك التصويرات منذ احلرب العاملية الثانية وكل حرب بني العرب وإسرئيل. 

                                                           
 .24 ،االستشراق: صورة الشرق يف األداب واملعارف الغربيةضياء الدي  ساردار،  56

 .26نفس املرجع،  52 
53 Edward W. Said, Orientalisme, 55-56. 

 .56-51 نفس املرجع، 54 
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الصورة لشخصية العريب املسلم اليت حتولت م  الصورة النمطية الباهتة باعتباره م  
رة كاريكاتورية ساخرة باعتباره جتسيدا للعجز ويسر القهر. الرجل راكيب اجلمال إىل صو 

وكان نقل العداء الشعيب للسامية م  هدف يهودي إىل هدف عريب جيري بسالمة 
 55ويسر، مادام الشكل يف جوهره واحدا يف احلالني.

يانة وسفك فقد ارتبط صورة العريب يف السينما والتليفزيون إما بالفسوق أو اخل
الدماء، فهو يظهر يف صورة صاحب الشهوة اجلنية الطاغية، املنحل املنحط، القادر وال 
شك على أن حييك مؤامرات خبيثة بارعة، لكن  يف جوهره يتلذذ بتعذيب غريه، خئون، 
وضيع. وم  الألدوار التقليدية للعريب يف السينما دور تاجر الرقيق، وسائق اجلمال، 

غد اجلذاب. وأما يف النشرات أو الصور اإلخبارية فالعريب يظهر دائما يف والصراف، والو 
حشود كبرية، وينتفي اعتباره فردا يتمتع خبصائص أو خربات شخصية. ومعظم الصور 
متثل الغضب اجلماهريي اجلامح والبؤس، أو احلركات غري العقالنية اليت تبدو شاذة 

التهديد خبطر اجلهاد، أو اخلوف م  وميئوسا منها. وخلف مجيع هذه الصور ميك  
 56مل.ااملسلمني أو العرب سوف يستولون على الع

 

 نظرية ما بعد االستعمارية .د
 ومبحثها . تعريف نظرية ما بعد االستعمارية1

كلمة ما بعد االستعمارية، كانت يف أصلها مأخوذة م  كلمات تعين "ما بعد 
(Post)و "االستعمار "(Colonial)و "ياء النسبة "(Ism) " وهي لغة نظرية أو مدرسة ،

مصطلح جملموعة م   و أما اصطالحا هي 57ظهرت بعد انتهاء زمان االستعمار.
                                                           

 .445-444نفس املرجع،  55 

 .449نفس املرجع،  51 
57 Nyoman Kutha Ratna, Postkolonialisme Indonesia: Relevansi Sastra, 83. 
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 ،والسياسة ،دباأل، و االسرتاتيجيات النظرية والنقدية املستخدمة لدراسة الثقافة
مع بقية االطراف  و عالقتها السابقة،ستعمرات بلدان األوروبية مم   وغريها،والتاريخ، 

 58.العامليف 

ية ما بعد االستعمارية مناقشة ودراسة ع  جتربات مثل الرق، نظر يتضم  يف 
، والرد على خطابات عرقية، واجلنسيةوالتخويف، واملقاومة، والتمثيل، واالختالف ال

 ثالث على وتشمل نظرية ما بعد االستعمار 59العظيمة املؤثرة م  اإلمربيالية األوروبية.
االستعمار األورويب،  احتّل بينهم قدالذي  جملتمع ة الثقاف : األول،، وهياتاالهتمام

إمكانية حتوهلا إىل أو  ،حىت فرتة ما بعد االستعمار االستعمارإما م  آثار احتالل 
 املعارض م  االستجابة للمقاومة أو اخلطاب . والثاينأشكال االستعمار اجلديد
 قض.التناالغموض أو ظهور على إمكانية  ينفي، دون أن املستعَمري  على املستعِمري 

 60.مجيع أشكال التهميش النامجة ع  أي شكل م  أشكال الرأمسالية الثالث، و

سيعثر ع  ورّكز الباحث يف هذا البحث على شكل االهتمام الثاين، حيث 
بشكلي أشكال املقاومة م  جمتمع املستعَمر على منظور النظرية اليت ألقاها هومي بابا 

 حملاكة أو تقليد، و اهلجنة. وسيأيت الباحث بالبيان عنهما.ا

 

 وتطوره . تاريخ ظهور خطاب ما بعد االستعمار2
كان أول استخدام مصطلح ما بعد االستعمار يف جمال النظرية السياسية مطلع 

ظرية مقاومة االستعمار أقدم م  ذلك بكثري، ورمبا تعود ات، وهذا ال ينفي أن نيالسبعين
اية حركة االستعمار ذاهتا. وهو كّرس لوصف مأزق األمم اليت ختلصت م  سطوة إىل بد

                                                           
58 Faruk, Belenggu Pasca-Kolonial, 14 
59 Bill Ashcroft, et al., Menelanjangi Kuasa Bahasa: Teori dan Praktik Sastra 

Poskolonial, 12. 
60 Faruk, Belenggu Pasca-Kolonial, 15. 
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اإلمرباطوريات األوروبية يف أعقاب احلرب العاملية الثانية، لكن  مل يكتسب معناه الذي 
آنئذ أصبح  61قد عرف اآلن إال خالل الثمانينيات والتسعينيات م  القرن العشري .

 ية يف الدراسات الثقافية والنقد األديب.مصطلح ما بعد االستعمار تسمية لنظر 

يف  (Frantz Fanon)اقرتح مشروع ما بعد االستعمارية فرانتز فانون  وكان أول م 
، 6652( يف سنة القناع األبيض )اجللد األسود، Peau Noire, Masques Blancsكتاب  
ا وتنال مكانا مميز ت ع  نظرية ما بعد االستعمارية ااملناقشات والدراس أخذ تبدو ولك 

ع  خطورة  نشر الوعيبعد ما أتى إدوارد سعيد بتفاهم جديد و  عند الباحثني
قد اتضح أّن ظهور نظرية ما بعد االستعمارية تأسس م   كتاب . وبذلك  االستشراق يف

ومع ذلك، كان االستشراق و ما بعد  62جديد و وعي ناشئ ع  االستشراق. فهم
معا دائما  ناقضني، وأيديولوجيتني خمتلفتني، ولكنهما حتضرااالستعمارية قطبني مت

 بشكل الثنائيات املتضادة.

الستعمارية يف حقيقتها هي نوع م  أنواع النزعة البنيوية، ونظرية ما بعد ا 
كبري، الثنائيات ولذلك مساهتا ال ختتلف مبا كان يف البنيوية مثل: رفض السرد ال

يرتشد و اعرتفت بأن اخلطاب االستعماري  63املرتاصة. التاريخ املتضادة، و وحدة مسار
القاسية كبني احلضر والبدوي، وبني مهذب و غري م  خالل الثنائيات أو التناقض 

فهذه احلالت اليت حاولت نظرية ما بعد االستعمارية يف  64مهذب، وهلم جرا.
تسعى أن تقلبها حلصول على املوقف املساوي املتوازن تفكيكها، حيث 

(Juxtaposition).65 

 
                                                           

61 Bill Ashcroft, et al., Menelanjangi Kuasa Bahasa: Teori dan Praktik Sastra 

Poskolonial, 12 
62 Nyoman Kutha Ratna, Postkolonialisme Indonesia: Relevansi Sastra, 82-84. 

 .91نفس املرجع،  13 
64 Leela Gandhi, Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat, 44. 
65 A. Sumarwan, “Membongkar yang Lama, Menenun yang Baru”, Basis, 11-12 

(November-Desember, 2005), 19. 
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 (Homi Bhaba). نظرية ما بعد االستعمار لهومي بابا 3

والنظرية ما بعد  اخلطاب االستعماري الدراسات ع  إّن أكثر املنتمني إىل
  غري األوروبيني: آسيويون أو منتمون إىل العامل الثالث، فهم ميثلون االستعمارية هم م

املنفي صاحب القلم والصوت. يعملون على تفكيك خطاب وضعية املهاجر املهمش 
وهم غري  االستعمار ويعربون ع  وضعية ممزقة هي ذاهتا النتاج احلقيقي لفرتة االستعمار.

، بل (Nation)مفهوم الوط  أو القومية حريصني على مفاهيم يروهنا بائدة، م  مثل 
جندهم حياولون تفكيك مثل هذه املفاهيم يف حماولة لتطوير مفاهيم بديلة، هي يف 

  ، أو قد(Hibridity)نظرهم أكثر واقعية، كفهوم التعددية أو التوافقية أو اهلجنة 
 ييتخذون م  هذه الوضعية حالة للدراسة كما فعل سعيد حني كتب ع  فكرة املنف

 66والضعية البينية واهلامشية اليت يعيشها.

 طاب االستعمار.تدل على وجود مقاومة املستعَمري  خل وكل احملاوالت املذكورة
، كان هو هومي بابا  كاتب أديب هندي ذي  يؤكدون على وجود هذه املقاومةوم  ال

جمتمع املستعَمري . لك  األمر يسري يشري إىل وجود اهلوية املستقلة والتمايز الثقايف يف 
م  املستعَمر للمستعِمر، وهو ما  باجتاه آخر، يعين بفعل التهجني والتداخل والتقليد

ية الواعية اليت جترب املستعَمر على التكيف مع أمناط أدت إلي  حركة القمع الثقاف
التقليد و  وسيعرض الباحث البيان ع  آراء هومي بابا حول 67اجتماعية جديدة.

 .اهلجنة

 

 

                                                           

)دراسة علمية، جامعة البرتا املؤثر االستعماري يف الكتابة األدبية: إيقاعات متعاكسة تفكيكية رزان حممود إبراهيم،  11 
 .62اخلاصة، دون السنة(، 

 .63نفس املرجع،  19 



11 
 

 (Mimicry)التقليد أو المحاكة أ. 

. في  تعدد املعاينو  غامضا ما زالأن اخلطاب االستعماري  بابا هوميرأى 
 التقليدمتناقضة.  بلمتنوعة  انياالشرق قد يكتسب معع  بناء االستعماري الفلذلك، 

مناذج احلياة اليت يقدمها اخلطاب االستعماري،  علىالذي قام ب  الشعوب املستعمرة 
، بل قد يكون للمستعَمر يفسر كشكل م  الطاعة واخلضوعلغرب، ال ل  هموحتديد

يقدمها لنماذج كامال  متثيال ميثلونألهنم ال  ،(Mockery)استهزاء  (Mimic) تقليدال هذا
التقليد هو  identification)-(False.68حتديد كاذبة   ويسمى ذلك التحديد.  املستعِمر

 69املثايل، قال بابا: وسيلة لتفكيك ما يقول  الغرب النموذج
“Importantly, this mimicry is not slavish imitation, and the colonized is not being 

assimilated into the supposedly dominant or even superior culture. In fact, mimicry as 

Bhabha understands it is an exaggerated copying of language, culture, manners, and 

ideas. This exaggeration means that mimicry is repetition with difference, and so it is 

not evidence of the colonized’s servitude. In fact, this mimicry is also a form of 

mockery because it mocks and undermines the on going pretensions of colonialism 

and empire.” 

حيث ميك  أن  األهم م  ذلك، التقليد أو احملاكة ليس الرق األعمى، واملستعَمر ال يستعيب)
يهيم  بل كان ثقافت  أفضل. فالتقليد عند بابا هو التقليد يف اللغة والثقافة واألدب، واألفكار 

التقليد هو التكرار مع الفرق، وحىت ال يكون دليال على العبودية للمستعِمر.  بشكل مبالغة، يعين أن
 ، هو شكل م  أشكال السخرية ألن  يسخر ويقوض على ادعاءات االستعمار واإلمرباطوريةبل

 اجلارية.(

 

 

 

 

                                                           
68 Faruk, Belenggu Pasca-Kolonial, 6. 
69 David Hudart, Homi K. Bhabha (London: Routledge Taylor & Francis Group, 2006), 

39. 
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 (Hibridity)الهجنة ب. 

فقط، بل هي التمثيل  ليس قضية ع  اهلوية الوطنيةاهلجنة  أنّ  بابا رأى
ختتلط فيها ثقافتا  ستعماري املعقد. وهو قد يسبب على ظهور ثقافة جديدةاال

املستعَمر واملستعِمر. واهلجنة جيلب شيئا خمتلفا، شيئا جديدا الذي ال ميك  حتديده، 
 70وهي موقف جديد م  املفاوضات والتمثيالت. أشار بابا إىل ذلك:

“Colonial hybridity is not a problem of genealogy or identity between two different 

cultures which can then be resolved as an issue of cultural relativism. Hybridity is a 

problematic of colonial representation and individuation that reverses the effects of the 

colonialist disavowal, so that other ‘denied’ knowledges enter upon the dominant 

discourse and estrange the basis of its authority—its rules of recognition.” 

)التهجني االستعماري ليست مشكلة األنساب أو اهلوية بني ثقافتني خمتلفتني وم  مث ميك  حلها  
نسبية الثقافية. التهجني هو إشكالية التمثيل االستعمارية والتميز الذي يعكس آثار الرباء كقضية ال

االستعماري، حبيث كان معارف أخرى "رفضت" دخوهلا على اخلطاب السائد ويستبعد أساس سلطة  
 اعرتاف نظامها هلا(

 

                                                           
70 David Hudart, Homi K. Bhabha, 86. 
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 باب الثالثال
 
 

 عرض البيانات و تحليلها
 
 

 بياناتعرض ال .أ
 . ترجمة نجيب الكيالني1

 أ. حياة نجيب الكيالني ونشأته
يف قرية شرشابة مبحافظة  1391ولد عام جنيب بن إبراهيم بن عبد اللطيف الكيالين 

درس يف مدرسة سنباط، نال الثانويّة الزراعّية  ،حفظ معظم أجزاء القرآناملصرية، وقد  الغربية
ولكنه اعتقل يف السنة  1931/1391لقاهرة سنة انتسب إىل كلية طب جبامعة او بطنطا، 

واكتوى بنار العذاب، واالغرتاب، وقضى يف سجون  1931/1399النهائّية بالكلّية سنة 
وأفرج عنه يف  1939/1391سنة  "اإلخوان املسلمني" عبد الناصر عشر سنوات بعد حمنة

تغل باملستشفيات بعفو صحي، فعاد إىل الكلّية وخترّج طبيباً، واش 1933/1393منتصف 
وكان عبد الناصر قد  1393حىت هزمية  1939/1399املصريّة، مث أعيد اعتقاله سنة 

 1اجلمهوريّة.ليتسّلم جائزة أدبّية على مستوى  1939/1393أخرجه من املعتقل سنة 

                                                           
1 Achmad Atho’illah Fathoni, Leksikon Sastrawan Arab Modern, 115-116. 
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مث ليعود إىل املعتقل يف نفس اليوم ؛ وبعد ليل  "ق الطويلالطري" بعد فوز روايته
السجن الطويل خرج األديب الكيالين حيمل قلمه احلزين، وبني جنبيه خافق معّذب، يبحث 
عن احلريّة اليت افتقدها يف بالده اليت أحّبها، إىل دول اخلليج العريب، مث عاد إىل مصر 

اية التارخيّية، واألدبّية، كتبًا هي يف غاية النضوج ليكتب يف الفكر، واألدب اإلسالمي، والرو 
واإلبداع، متّيزت باعرتاف النقاد بشمول موهبة الكاتب، وعمقها، وتفّرده باملعاجلة اإلسالمّية 

 2عاما يف  91تويف عن و  .النظيفة لكل إبداعاته من شعر، ورواية، وقّصة، ومسرحّية، ونقد
 3913.2مارس عام  3املوافق  هـ 1119 شوال

 

 ب. موقف نجيب الكيالني بين الشرق والغرب

جنيب الكيالين الروائي اإلسالمي األوَّل يف اللغة العربية، حيث قدَّم للمكتبة  يُعد
بالتصوُّر اإلسالمي  العربية عددًا كبريًا من الروايات والقصص القصرية، وهي غالبًا حممومة

وصادرة عنه، ومن خالل هذا اإلنتاج القصصي الغزير استطاع أن يقدِّم النموذج اإلسالمي 
حّذر من األدب التنصريي الذي استخدم اإلمكانات الفنّية بدهاء وقد  يف الرواية والقصة.

، وحنكة بالغني، فمزجت فنونه السم بالدسم، وجلأت إىل التلميح بداًل من التصريح
واستخدمت الرمز وألوان اإلثارة والتشويق، ونأت جبانبها عن السرد األجوف، والتعبري 
املباشر اململ، ووظّفت اإلحياءات توظيفًا ماكراً، ورمست حركة احلياة واألفراد وأمناط السلوك 

طفات رمسًا يّتفق ومعتقداهتا، ويبعد هبا عن النماذج اإلسالمّية العريقة، وأغرقت يف إبراز املنع
اإلنسانّية، ورّقة املشاعر واألحاسيس، وتبّنت تربير ضعف اإلنسان، والعطف على آالمه 

                                                           
2 http://ar.wikipedia.org/wiki/ نجيب_الكيالني (29 Januari 2015). 
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وأحزانه، وأّكدت تأكيدًا شديدًا وهنائيًّا على ضرورة االلتزام بالرضوخ واالستسالم واتّباع 
 3األساليب السلمّية وحدها، مع البشر كاّفة خاّصة مع القوى الغاصبة املستعمرة.

فقد نسق مع جهات آخرى   ،يسري وحدهال األدب التنصريي  وأشار الكيالين أن
يم يف البلدان وركز على مناهج الرتبية والتعل ،كثرية تشرتك مع التنصري يف املصلحة واهلدف

اليت وقعت مستسلمة حتت سيطرة الغزاة سياسيا وعسكريا وفكريا. فلم يكن غريبا آنذاك أن 
ونشر  ،واإلشادة باللغات األجنبية األخرى ،الدعوة للتقليل من شأن اللغة العربية تنشط

واهلبات  ،وتقدمي املنح الدراسية ،وتشجيع تعليم اللغات، املصطلحات واملناهج الغربية
وفتح اآلفاق أمام املخدوعني من  ،يف الوصول إىل املناصب العالية واملساعدة ،السخية

 الكتاب والنقاد والفنانني كي تفيض بأقالمهم أهنار الصحف ويعلو صوهتم يف شىت األحناء
 4.ويصبحوا جنوما المعة يف اجملتمعات

، واألدب التنصريي الغريب ليس يف احلقيقة جمرد تبيان حملاسن وأخالق الرجال املنصرين
ولكن هناك ما هو أخطر من هذا التصور  ،وذلك بسبب انتماءهم العقيدي فحسب

والنظر إىل أحداث  ،هناك ألوان الفكر املتعلق بالسلوك والعالقات اإلنسانية ،الظاهر اجللي
وقضية املرأة والتعليم واخلدمات والفن  ،واحلكم على مظاهر احلضارة واملدنية ،احلياة وحركتها

ومن  ،ومن دين لدين ،هذه القضايا كلها خيتلف النظر إليها من جمتمع جملتمع ،والرتفيه
 5.فلسفة ألخرى

 

                                                           

تشرين األول،  1)األحد جملة الغرباء ي شاهني، "جنيب بن عبد اللطيف الكيالين : أعالم الصحوة اإلسالمية" يف حممد عل 9 
2119 ،)11-19. 

 .3-3(، 1331/ هـ1111  )شوال، 19 جملة األمةجنيب الكيالين، "األدب التنصريي" يف   1 

 .11-11نفس املرجع،  9 
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 . الرواية الرجل الذي آمن2
ين تنبع من الواقع والتاري.. وهو يريد أن يكشف جنيب الكيال كان أكثر أعمال

للقارئني مالحما عن عظمة التاري.، كثري من الناس يرون أعمله انعكاس حاسم على مشاكل 
العامل. الكيالين هو األديب الذي ظهر يف عصر االجتماعي، والثقايف، والسياسي، 

طقة الشرق األوسط. وهذا واالقتصادي، وتاري. عهده املعقد يف مصر وبعض األماكن يف من
قد ظهرت ألوان من  "الرجل الذي أمن" لهيف الرواية . األحوال تؤثر كثريا يف أعماله األدبية

األفكار التفكيكية، حيث تصّور فيها عالقة التداخل بني الشرق والغرب. فالغرب الذي 
خالف ذلك. يصبح النموذج املثايل يتصوره كل الناس دائما، ولكن يف هذه الرواية يبدو 

الغرب جبميع ظروفه أصبح ممّلة صاخبة. وبالعكس، الشرق الذي كان ال قيمة له يف أوله قد 
 أصبح أروع وأمجل وأحسن مما يعربه الغربيون قبله.

ذي آمن" اليت نشرها مؤسسة الرسالة أول مرة يف سنة "الرجل الوحكي يف الرواية 
أّن إريان الفنان اإليطايل يهجر عن بالده روما اليت مألت بالظواهر الفاسدة إيل  1333،6

الشرق ليس ما كان يف ذهنه من قبل،  7الشرق اليت تكون على عكس الغرب يف ظواهرها.
رق، إنه قد وجد راحة يف الشرق. وتنوع األحوال اليت كان ال يتفكر هبا قد يوجد يف الش

ليس كما قد صورها الغربيون عنها. فهذا كلها ينبع من فكرة وجتربة مؤلف الرواية، هناك 
 حماولة يف قلب املفاهيم الغربية عن الشرق.

 

 

                                                           

 .139 ،الرجل الذي آمنجنيب الكيالين،  9  

 .13-9نفس املرجع،  3 
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 البيانات تحليل .ب
  لتحليل البنيويا .1

الغرب على  هيمنةذا البحث وهي تفكيك هل الكلمة الرئيسية من انطلق الباحث
ها اليت أخذ حتقيق هذا البحث. واخلطوة األوىل يفلشرق، فحاول أن يأيت بالرباهني القوية ا

باستخدام النظرية البنيوية لــ أ.ج. جرمياس.  الباحث يف حتليل الرواية هو التحليل البنيوي
 "الرجل الذي آمن"اليت شّكلت السرد يف الرواية و  بناء السردحيث سُيحَصل هبذه اخلطوة 

 لنجيب الكيالين.

الظاهرة للسرد فيما يتأسس من  سيتولد منه البنيةو بعد بروز اهليكال الذوايت 
. وهذا (Object)الذي يريد أو يكسب املفعول  (Subject)الثنائيات املتضادة وهي الفاعل 
و مع ذلك، . (Receiver)و املستقبل  (Sender)بني املرسل املفعول هو الذي يواصل 

. فهناك، ظهر (Opponent)عار  نيل املفعول ومينعه امل يف الفاعل (Helper)سيعني املساعد 
املستقبل، املساعد  –املفعول، املرسل  –من ثنائيات املتضادة، وهي: الفاعل  الثة أزواجث
 املعار . –

 

 ناء السردب .أ

األول : إريان الفنان اإليطايل ال جيد الراحة واالطمئنان يف بيئته القدمية وهي روما، 
الناس يف روما بل إيطاليا كلها، تعج بالسباق وكل ما فيها أصبحت مملة صاخبة له، كل 

اجملنون من أجل املال و السياسة، وتنتشر فيها ألوان الفساد، وعصابات املافيا، وخراب 
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كلها قد تشجعه على   8وبإضافة مرارة احلب الذي أصابه من حبيبته القدمية صفية. الذمم.
يف فرقة موسيقية تعمل يف أحد فنادق ديب. ولو كانت  الرحال، بالرغم أنه قد تعاقد كعضو

أمه يثقل شأنه لكنها قد مسح له للرحال، التقى إريان بشمس الراقصة الشرقية وهي تعمل 
معه يف الفندق. مث وقع إريان يف حبها وإهنا قد استولت على لب إريان متاما، فطلب منها 

 9ذه هي بوابة يف حبثه عن احلقيقة.الزواج ولكنها ألقت يف طريقه حباجز العقيدة. فه
املنتصف : أخذ إريان يفكر جديا فيما قالته مشس، وهو يفكر عن كل ما سيقول 
عائلته وأصدقاؤه لو يفعل ذلك. ولكنه أقنع نفسه على وجوبه يف تفكري الديانات 

حلسيين ليعلمه عن األخرى، مث يستعني مرشد سياحيه علي، حيث حيمله إىل شي. عيد ا
ولكن يف حبثه عن احلقيقة قد عارضه صديقه بنيتو، وهو الذي خيرب أبا إريان   10اإلسالم.

كارلو عن شأن ولده. فازداد عدد املعارضني له، بل كل أعضاء الفرقة املوسيقية بالفندق 
 عطف مشس عليه، وقيام يعاملونه بسخف ألهنم مجيعا مسيحيون. وثقلت عليه احلياة لوال

علي وصقر ولو كان أنه غرميه يف نيل حب مشس، ومساندة شي. عيد له. مث بعد ذلك 
أعلن إريان إسالمه وبدل إمسه عبداهلل كارلو، وهو يغادر الفندق والفرقة ويسكن يف 

 11املسجد مع الشي. عيد، بينما قد أرسل كارلو صوفيا إىل ديب لتعيده يف دينه وعائلته.
األخر : بعد ما عرف عبد اهلل حقيقة اإلسالم فاختفى حبه لشمس، ألنه رأى بأهنا 
مسلمة بالوراثة، وال تعرف عن دينها احلقيقة. واقرتح شي. عيد له بزوجة طاهرة إمسها 

روش، كان يف وقت ولكن األمر ال جيري يف مساره املف 12ميسون، فتزوج هبا عبد اهلل.
صبح عندما اجته عبد اهلل إىل مسجد طعنه بنيتو باخلنجر ويفر مع صفية، يف وقت قصري 

                                                           

 .3-9، نفس املرجع 3 

 .93-13نفس املرجع،  3 

 .99-93نفس املرجع،  11 

 .119-33س املرجع، نف 11 

 .199-123نفس املرجع،  12 
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يف أخر الرواية، عفا عنه أبوه كارلو وعائلته  13حبسه الشرطة، وشفي إريان من جرحه.
 14يف العامل فرحل. ورضي بإعتناقه لإلسالم. وعزم عبد اهلل أن يبلغ الرسالة اإلسالمية

 
 الهيكال الذواتي ب.

 

 
 

 

                                                           

 139-193نفس املرجع،  19 

 .139-139نفس املرجع،  11 

 مستقبل
 إريان

 فاعل
 إريان

 معارض
صوفيا، و بنيتو، و  
 كارلو )أبو إريان(،

إريان، و أعضاء  أمّ و 
 الفرقة املوسيقية

 مفعول
احلقيقة 
 )العقيدة(

 مرسل
ل الضجر واملال
 ا ملا ظهر يف روم

 مساعد
علي )مرشد سياحي(، 
و مشس، و صقر، 
والشي. عيد احلسيين، 

 و ميسون.



 

04 
 

 : البيان

)املرسل( اليت  والصخب يف اهليكال الذوايت السابق أن الضجر واملالل واتضح
فعه للهجرة عن بلده حبثا عن احلقيقة ادملا ظهر يف روما، قد شعرها إريان )املستقبل( 

يف حبثه عن احلقيقة قد  (. هجر إريان )الفاعل( إىل الشرق أال وهو مدينة ديب.)املفعول
أعانه علي مرشد سياحه، و مشس، و صقر، والشي. عيد احلسيين، و ميسون 
)املساعدون(. و لكن مع ذلك قد مينعه صوفيا، وبنيتو، و كارلو أبوه، وأمه، و أعضاء 

 حلقيقة.الفرقة املوسيقية )املعارضون( يف نيل تلك ا

 

 التفكيكية. 2
و القضية األساسية اليت حاول الباحث أن حيللها، هي طريقة الرواية يف رفض 
. إنكار على هيمنة الغرب على الشرق حول املفاهيم اليت تتضمن و تنعكس يف االستشراق

اخلطابات اليت تقول بأّن اخلطابات عن الشرق،  ومن املعروف أن الغرب قد زرع ونشر
يتأسس من  ديدة للشرق، اهلوية اليتب اهلوية اجلقد شكل الغر  يعلو عن الغرب.ال الشرق 

إعادة مكانة الئقة ال تقتصر الرواية يف تللك املسألة فقط، بل تسعى يف منظور الغرب له. 
 للشرق.

يتمثالن له أن فيه قطبني متعارضني   السابق فبدىالحظ الباحث اهليكال الذوايت
 الباحث هما)املعار (. سيجعلومها الشرقيون )املساعد( والغربيون ، يف الفرقتني املتضادتني

الفرقتني )أي الشرقيني والغربيني( كالثنائيات املتضادة، حيث كان كل اآلراء منهما املضمونة 
 .يف هذه الرواية نقطة االنطالق يف عملية التفكيكية
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 بة الشرقاعن غر  في الفكرةة التفكيكيأ. 
لغرابة واملتعة، عامل العامل اململوء با ،الشرق العامل اآلخر لهكان الغرب يعترب أن 

تباسات الرواية، كما احلكاية. وقد ظهرت هذه الفكرة فيما سيعر  الباحث من اق
 :يف اجلدول التايل عنها جابة الشرقستسيعر  أيضا ا

 خطاب الشرق خطاب الغرب
 

"اذهب يا إريان إىل الشرق، بالد السحر واجلمال 
كمــا –ار، وانــزل علــى شـاطيء اخللــيج فهــو واألسـر 
الــذهب األســود، واســتمتع بعــامل  ســاحل -يقولــون

 15جديد فيه غرابة ومتعة.."
 

 16"لكن الشرق كما يقال مهبط املعجزات.."
 

"لـــن تســــتطيع فهـــم الشــــرق ولـــو عشــــت فيـــه مائــــة 
 17عام.."

 
حينما نزل مبطار مدينة ديب لبساطة البناء، "دهش إريان 

وللمسات اجلمال والدقة اليت تتجلى يف كل ركن من أركانه، 
 13ولسرعة احلركة وانضباط النظام."

 
"وازدادت دهشته حينما سارت به السيارة يف الشوارع اجلميلة 
اهر، املرصوفة النظيفة، وعلى اجلانبني مبان فخمة تتألق كاجلو 

واسواق جتارية نشطة، وأندية رياضية، وأماكن للعب األطفال، 
 13وحدائق خضراء بديعة للرتفة وقضاء العطالت."

 
"ومما لفت نظره أيضا النظام الدقيق حلركة املرور وخاصة يف 
امليادين وحتت األنفاق، وفوق اجلسور.. متتم "يا إهلي ما هذه 

 20الروعة كلها؟؟"

                                                           

 .9، نفس املرجع 19 

 .29نفس املرجع،  19 

 .19نفس املرجع،  13 

 .19نفس املرجع،  13 

 .19نفس املرجع،  13 

 .13نفس املرجع،  21 
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هي شيء واملتعة وبالد اجلمال وغريها،  الغرابة كان بعض الناس حيسبون أن كلمات
ممزية بالنسبة للشرق، ولكن أراد هبا الغربيون لداللة على ختّلف الشرق عن الغرب. فالشرق 

ة ة. ولكن حاولت الروايم يف موارده بشرية كانت أم طبيعيعن تقدّ  عامل صوفية روحية بعيد
إنكار هذا الفهم بكشف عامل الشرق عن غرابته، فالشرق ليس مكان فيه غرابة و املتعة 

كما قد وضح يف اقتباسات سابقة. وعملية تفكيكية يف   فقط، بل يوجد فيها أشكال تقّدم
 رفض الفكرة عن غرابة الشرق وهي كما يلي:

 

 .فقط غرابة و متعة الشرق عامل فيه 

 ه بشرية كانت أم طبيعيةدأشكال من التقدم يف موار غرابة و متعة و   

 

حاول خطاب الشرق تفكيك الفكرة عن غرابة الشرق يف خطاب الغرب بوضع  
وهو لتأجيل تلك . (Sous Rature) يف حالة كشط "غرابة، ومتعة، وفقط"كلمات 

. (Differance) يضيف إليها كلمات "وأشكال من التقدم" ليخالف ما قبلهاالكلمات، مث 
واهلدف منها ليدل أن الشرق ليس عامل فيه غرابة ومتعة فقط، بل كان فيه أشكال من 

رده البشرية و الطبيعية كما كان يف الغرب. وبذلك سيظهر موقف املتوازن بني التقدم يف موا
 .(Decentering)الشرق والغرب 
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 التفكيكية في الخطاب عن التسامح الدينيب. 
حرية اعتناق لون التسامح الديين بينهم، ويشجعون على افتخر الغربيون أهنم يفض

 فيما يلي: يتصور خالف ذلككلها   الدين. ولكن

 خطاب الشرق خطاب الغرب
 

"علمــــه أبــــوه القســــيس أن احملبــــة أقــــوى، وأن النظــــر إىل 
 21 السماء أفضل، وأن التسامح جنة املوعودين.."

 

 
ارون معتقداهتم دون صحيح أن الناس يف أوروبا خيت"

حرية الفكر والعقيدة، ويفصلون بني حرج حتت شعار 
الدين والدنيا، والدين والسياسة، ومشاعرهم حنو الدين 
ومبادئه قد تضاءلت إىل حد كبري، لكن هناك تعصبا 
موروثا، جيعل التارك لدينه يف نظرهم رجال ناقصا 

 22 منفلتا.."
 

 ان شائكا بني أعضاء الفرقة املوسيقية"أصبح وضع إري
يزوّرون  -وهم مجيعا مسيحيون–بالفندق، ذلك ألهنم 

عنه، ويعاملونه بسخف على الرغم من أنه مل يشهر 
 23إسالمه بعد.." 

 

ل الدين، يكر والعقيدة، وفصل بني تفاصفولو كان يف الغرب شعار عن حرية ال
أراد  ماحينيف الرواية واتضح ذلك ال ينفي وجود التعصب يف الدين. والسياية وغريها، لكنه 

واملكر، بل كان بنيتو  فمنعه عنه الغربيون بأشكال من احملاولةإريان اعتناق دين اإلسالم 
 والتفكيكية فيها : ديق إريان( يرتكب جرمية إلعادة إريان إىل دينه،يني وهو ص)أحد الغرب

                                                           

 .3نفس املرجع،  21 

 .11-11نفس املرجع،  22 

 .39نفس املرجع،  29 
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 غريهم ويحترمون، الدينيف  يتسامحون الغربيون
 بونويره  يتعصبون   
 

ا يف حالة كشط، مث مبوضعهو"حيرتمون" "يتساحمون"  أّجل خطاب الشرق كلميت
القول بأن الغرب هو النموذج املثايل  انميحو  ن. فبهذاون"و"يرهب "يتعصبون" ما بكلميتبدهل

يف الدين يتعصبون لديين، بل كان الشرقيون الذي قال عنهم الغرب بأهنم يف التسامح ا
لت يف اقتباسات ويرهابون غريَهم، قد صّورهتم الرواية عكس ذلك كلها، وهي كما تسجّ 

  آتية: 
 "أتوجد هنا كنائس؟"

"ومساجد، ومعابد للسي. وغريهم.. حرية العبادة مكفولة للجميع.. وال إكراه يف الدين.. هذه عقيدتنا.. 
 24 وسياستنا.."

وتذكر قاعدتنا اإلسالمية الواردة يف القرآن )ال إكراه من حق طالب احلقيقة أن يتساءلوا ويبحثوا..  "نعم
 25 يف الدين(."

"أهال بك يف جملسنا دائما، كلما قصدتنا أفسحنا لك مكانا بيننا، وإن هجرتنا عذرناك، وبقي الود قائما 
 26يف قلوبنا.." 

عندما سأل إريان مرشد سياحيه علي عن وجود الكنائس يف ديب، فالسؤال قد دّل 
عرفات واملفاهيم احملدودة مجيع املعلى أنّه يظّن عدمها يف هذا البلد، الظن الذي يصدر من 

فيما أهنا نابعة من آراء –للغرب على مثل هذا املكان يسمونه الشرق. ولكن، أتت الرواية 
                                                           

 .13-13، نفس املرجع 21 

  .91نفس املرجع،  29 

 .33نفس املرجع،  29 
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قي نصور جديدة عن الشرقيني وعقيدهتم وباخلصوص عن عالقتهم مبعتب -املؤلف الشرقي
 األديان األخرى. والتفكيكية عن الشرق هي:

 

 غريهم بونويرهيف الدين،  يتعصبونالشرقيون 

 ويحترمون    يتسامحون 

 
، فّكك خطاب الشرق الفكرة عن تعصب الشرقيني يف دينهم وارهاهبم لغريهم

وبدهلما بكلمي بون" يف حالة كشط، و أّجلهما ن" و"يرهحيث وضع كلميت "يتعصبو 
 يتقلب املزية يف التسلسل اهلرمي بني الشرق والغرب، وهي:"يتساحمون" و"حيرتمون" وبذلك 

 
يف نظام التسلسل اهلرمي كل ما على اليمني له مزية عالية، وعكسه كل ما على 

ة عالية وأما . واتضح يف التسلسل اهلرمي السابقة أّن للغرب مزيةسافلمزية  فلهاليسار 
ب مزية لكل منهما، قلحاول خطاب الشرق يف هذه الرواية للشرق هو عكسه، ولذلك 

 فصار للشرق مزية عالية وكذلك عكسه.

 

 الشرق
 التعصب
 اإلرهاب

 الغرب
 التسامح
 االحرتام

 الشرق
 التسامح
 االحرتام

 الغرب
 التعصب
 اإلرهاب
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 والسلوك التفكيكية في الفكرة عن المعاملةج. 
بطريقة سلبية ويشار إليها "باألخرى"  يف الشرق تصوير شعوب لقد أطلق الغربيون
وقد اقرتن شية يتم التعامل معها مع شعور من الرعب والدهشة. وكأهنا شعوب خطرة ووح

، وتكون النتيجة النهائية هلذا التالعب هي الشرق بالصفات املذمومة وسوء املعاملة لغريهم
تكوين أفكار مسبقة عمياء عن الشعوب والتقليل من شأن إنسانية "اآلخر"، وبذلك 

اواة واإلضطهاد. ويستمر الغرب يف التعامل تكون نقطة اإلنطالق لسوء املعاملة وعدم املس
األصولية اليت نشأت منها  هبذه الطريقة وحىت بعد أن مت التخلي عن املشاريع اإلستعمارية

 ، موسعة بذلك الفجوة واإلنقسام بني الغرب و "بقية الدول".ةعاملطرق امل

 خطاب الشرق خطاب الغرب
 

 23"جذوري هنا.. والشرق شرق، والغرب غرب.."
 

 28"لقد أصبحت مثل الشرقيني."
 

ــــا علــــى  "إن صــــقر يتصــــف بصــــفات الغــــربيني، بينمــــا أن
النقــيض منــه أصــبحت شــرقيا غيــورا، وهــذا أمــر يصــعب 

 29تصديقه"

 
"مل جيد إريان إريان صعوبة تذكر يف حياته اجلديدة، 

ون ويؤلفون، يتعاملون برقة، فالناس يف هذه املدينة يألف
 30ويتجاوبون يف بساطة.."

 
تنشأ العصابت هنا أصال؟ الناس كلهم أيدي وملاذا "

عاملة، يكدحون وينالون أجورهم، وهي تكفيهم 
وزيادة، قد يفد إلينا بعد حمتفريف السرقة من بالد 
أخرى، لكننا نكشفهم على الفور.. أكثر من مائة 

                                                           

 .9، نفس املرجع 23 

 .11نفس املرجع،  23 

 .93نفس املرجع،  23 

 .21نفس املرجع،  91 
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يعيشون يف انسجام تام.. يصعب أن يكون جنسية 
 31"لديك مصدر للرزق وتسرق..

 
"وثقلت عليه احلياة يف الفرقة ويف الفندق، لوال عطف 
مشس عليه، ومساندهتا له، وقيام صقر وعلي وغريمها 
من املتعاطفني معه بتعويضه عن تلك اجلفوة اليت يعاين 

 32."منها بني مواطينه اإليطاليني
 

حّد قوي وفرق بعيد بني أّن هناك إلريان  -وهي غربية- وفياارتسم يف قول ص
لطبع يتوسع إىل اجملال اجلغرايف فقط، فباالشرق والغرب، ومن مث اليقتصر الفرق يف جوهر 

 مجيع اجملال، واألفكار، والنشاط، والسلوك، واملعامالت. واتضح ذلك يف استمرار قوهلا
وجود  ما يف ذهنها يعين إلريان فيما شّبهته بالشرقيني حينما يغار عنها. فالقول يدل على
 تقدم الرواية حملاتولكن  اختالف الصفات والسلوكيات واملعامالت بني الغرب والشرق.

 . والتفكيكية عنها تعين:من ظواهر يف الشرق استجابا خلطاب الغرب

 

 
 

                                                           

 .21نفس املرجع،  91 

 .39نفس املرجع،  92 

 فاسدةسلوكيات يف املعاملة بغريهم، ويعيشون يف  يسيئون الشرقيون

 فاضلة          يحسنون  
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" يف حالة كشط تأجيال هلما، و"فاسدة وضع خطاب الشرق كلميت "يسيئون
-وأضاف خطاب الشرق  وبدهلما بكلميت "حيسنون" و"فاضلة" ومها خيتلفان مبا قبلهما.

ويؤمنون بأفكار   الغرب يعيشون بطريقة أخرى،أّن الناس يف -املضمون يف الرواية
 عرت  يف اقتباسات الرواية التالية: ا توهي كم وسلوكيات مغايرة،

"فتحت أمامه آفاق اخليال الواسع الرحب، وخاصة أن روما، بل إيطاليا كلها أصبحت مملة صاخبة.. تعج 
 99 ، وعصابات املافيا، وخراب الذمام"سادبالسباق اجملنون من أجل املال والسياسة، وتنتشر فيها ألوان الف

"وال خيتلف اثنان على أن روما غابة، ونوادى السياسة والبورصات وأروقة الفن وغريها.. كلها تشكل أجزاء 
 91 من هذه الغابة الكبرية املليئة بالذئاب والثعالب والوحوش الضارية"

لعرف السائد، ومسارات التفكري واألخالق بني شباب مدينته، ويف إطار عصره، فهو ال "إال أنه يدرك ا
يستطيع أن يقنعها أو يرغمها، فكل شيء اليوم مباح، والتحلل حرية. واهلروب من مسؤليات الزواج تقليد، 

 35 واالنغماس يف املتعة وامللذات هدف أو غاية."

ار اليت نشرها الغرب يف خطابه، حيث يعر  أن ما أنكر خطاب الشرق األفك
راحة ورضا للجميع دائما، فاحلداثة اليت محلها الغربيون جيلب دعا إليه الغرب يف خطابه ال 

س على األعراف العريقة. تكتسح القيم النبيلة ويدو  قد فوق رؤوسهم يف كثري من األحيان
الغرب وسلوكياهتم، هو دليل يف  ما تقدم من وصف الرواية على ظواهر معاملة جمتمعو 

خطاب الغرب عن حسن معاملته وأفضل سلوكياته، واتضح ذلك يف  تفكيكحماولتها 
 عملية التفكيكية التالية:

                                                           

 .9نفس املرجع،  99 

 .3 - 3نفس املرجع،  91 

 .3نفس املرجع،  99 
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أّجل خطاب الشرق كلميت "حيسنون" و"فاضلة" بوضعهما يف حالة كشط، مث 
ه بدهلما بكلميت "يسيئون" و"فاسدة". فبهذان ميحوان القول بأن معاملة الغرب بغري 

رب يف لغللشرق وا وبذلك تتقلب املزية عنها وسلوكياته هي ينبغي أن تتبعها األمم األخرى،
 : ، وهيالتسلسل اهلرمي

 
يف نظام التسلسل اهلرمي كل ما على اليمني له مزية عالية، وعكسه كل ما على 

حيث  ابقة أّن للغرب مزية عاليةاليسار فله مزية سافلة. واتضح يف التسلسل اهلرمي الس
وأما للشرق هو عكسه، ولذلك حاول الفاضلة،  يتصف حبسنهم يف املعاملة وسلوكياهتم

مع أن خطاب الشرق يف هذه الرواية قلب مزية لكل منهما، فصار للشرق مزية عالية 
 عكسه.هو  للغرب

 

 

 فاضلةيف املعاملة بغريهم، ويعيشون يف سلوكيات  يحسنونالغربيون 

 فاسدة          ونيسيئ  

 الشرق
 سوء املعاملة
 سلوكيات فاسدة

 الشرق
 حسن املعاملة
 سلوكيات فاضلة

 

 الغرب
 سوء املعاملة
 سلوكيات فاسدة

 

 الغرب
 املعاملة حسن

 سلوكيات فاضلة
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 المرأة التفكيكية في الخطاب عن تحريرد. 
ة اليت عمل فيها االستشراق على التأثري يف اجملتمعات ومن اجلوانب االجتماعي

الشرق قد اهتم االستشراق بتشويه مكانة املرأة يف و  ،العالقة بني الرجل واملرأةالشرقية هي 
للمرأة وشجع الدعوات إىل  الشرقيني، ونشر املزاعم عن اضطهاد وخاصة يف اإلسالم

 كيفية رّد الشرق عنها وهي:النظرة و تالية ستعر  تلك  يف اقتباسات ها،حترير 

 

 خطاب الشرق خطاب الغرب
 
واملذهل أيضا أن إريان رأى كثريا من النساء "

اآلجنبيات حاسرات الرؤوس، ينطلقن يف حرية، وإن 
يف  لقد كان يسمعقبات، رأى بعض احملجبات واملن

روما، ويقرأ أيضا، أن النساء يف مثل هذه البالد ال 
 99 "..ن الرجاليغادرن البيوت، وال خيالط

 
"النساء هنا خيرجن للتعليم حمتشمات، بل إن عدد اإلناث 
يف املؤسسات التعليمية أكثر من عدد الذكور، وهن 
يعملن يف الوظائف احلكومية، وميارسن التجارة، ويظهرن 
على شاشة التلفزيون، ويتحدثن يف اإلذاعة، ويكتنب يف 

هنا شاملة لكنها منضبطة  الصحف واجملالت.. احلرية
 93 وواضحة املعامل."

 

يف الشرق، هي مرآة  وخاصة عن املرأةإن مجيع املعارف واملفاهيم إلريان عن الشرق 
اليت زرعها ونشرها الغرب من خالل  خطيئةوجتربات ناصعة تنعكس فيها أفكار زائفة 

دّلت على ضار الصور احلقيقية عن املرأة الشرقية االستشراق، فاحملاولة من الرواية يف إح
 :ةليها يف تفكيك خطاب الغرب حيث ترسم يف عملية الفكيكية التاسعي
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يف  عدم حترير املرأةتفكيك الفكرة عن  يالشرق هخطاب ت الرواية من خاللحاول
يف حالة كشط. وهو لتأجيل و"حيبسون" " يقيدون" كلميتخطاب الغرب بوضع  الشرق يف 
ا. واهلدف مما قبله اخالفلت رمون"و"يك "يشجعون" يتكلما  مهبدلت، مث الكلمتني هذين
ن مفهوم . إليس كما اهتم هبا الغربو ، الشرق يفعلى وجود حترير املرأة وإكرامها دل لتمنها 

ضمن نطاق املرأة يعطي حرية  الشرقذ إ ،ليس هو مفهومه يف الغرب الشرقاحلرية يف 
حريتها شعارا بال  جعل الذي غربالبعكس  بغريه،طار معني أي ال يضر بنفسه وال وإ

 .مبداء وال قيد ولو على حساب شرف املراة وعفتها

على حترير املرأة مضمون يف قيمهم وشريعاهتم  الشرقينيإكرام وقد ذكرت الرواية أن 
القدمية، عندما طلب صقر من مشس الزواج، ألقت يف طريقه حباجز الشرع حيث قالت أن 

العكس، الغربيون الذين يقولون بأهنم يكرمون بو والقبول. الشرع قد أعطاها حرية الرفض 
 املرأة هم حيتقروهنا ويذللها يف حقيقة األمر، وهي كما ارتسمت يف اقتباسات تالية:

يف السماء.. واقتطف الزهور  "أيها العزيز إريان.. عش كما نعيش.. واسبح يف عامل األنغام، وحلق بروحك
 من البساتني.."

فر إىل روما.. وادفع مبلغا لغانية من غواين الليل هناك.. واستمتع.. مث عد إلينا.. "خذ أجازة.. وسا
 38وسنجدك قد شفيت متاما من محى احلب الرومانسي القاتل.."
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 حقوقها. ويحبسونحرية املرأة  دونيقي  الشرقيون 

 مونويكر      يشجعون  
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غانية الليل يف روما قد دّل على إلريان ليدفع ويستمتع  -وهو غريب- أمر بنيتو
لقوت ميكن أكله أو شربه أو كا البضاعة متكن بيعها وشراءهاعدم احرتامه للمرأة، حيسبها ك

تأيدت الرواية يف حماولتها تفكيك ومن ذلك قد  .إلزالة اجلوع والعطشان من نوع الشهوة
 هيمنة الغرب يف أفكاره ومفاهيمه للشرق، وعملية التفكيكية عنها:

  
فّكك خطاب الشرق الفكرة عن حترير املرأة يف الغرب، حيث وضع كلميت 

وبدهلما بكلمي "يقيدون" و"حيبسون". "يشجعون" و"يكرمون" يف حالة كشط، و أّجلهما 
 يف التسلسل اهلرمي بني الشرق والغرب، وهي:عن حترير املرأة وبذلك تتقلب املزية 

 
على اليمني  ولـّما كانت الغرب يتصف بشجع حترير املرأة وإكرام حقوقها فمكانته

على اليسار فله مزية  الشرق يكون نظام التسلسل اهلرمي، وعكسهيف له مزية عالية حيث 
بإتيانه  خطاب الشرق يف هذه الرواية قلب مزية لكل منهماسافلة، ولذلك حاول 

 الشرق
 قيد حترير املرأة
 حبس حقوق املرأة

 الشرق
 شجع حترير املرأة
 إكرام حقوق املرأة

 

 الغرب
 قيد حترير املرأة
 ةحبس حقوق املرأ

 

 الغرب
 شجع حترير املرأة
 إكرام حقوق املرأة

 حقوقها. ونويكرمحرية املرأة  يشجعونالغربيون 

 ويحبسون      يقيدون  
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، فصار للشرق مزية عالية مع أن للغرب هو حول الشرق والغرب املعلومات اجلديدة 
 عكسه.

 

 التفكيكية في الخطاب عن البدوية والصخرويةه. 
إّن الغربيني ينظرون إىل الشرقيني وخاصة العربيني بنظرة كره وسخط، فالغربيون 

 وهنم كأمة متخلفة، أمة اليت تعيش يف عامل آخر، ومما عرضت الرواية عنها:يعترب 

 خطاب الشرق خطاب الغرب
 

 93"يف هذه البالد الصحراوية؟"
 

 11"كان يظن أنه قادم إىل منطقة صحراوية بداوية"
 

"ومل خيف عن أبيه أن قلبه قد تعلق براقصة شرقية 
معه يف الفرقة، ذات مجال مثري، وختتلف كثريا  تعمل

عن النساء يف روما، تبدو أمام ناظريه وكأهنا كنز 
للفتنة والسحر.. أختيلها أحيانا بدوية رائعة احلسن.. 
ظهرت يل وأنا تائه يف صحراء قاحلة، وبيدها إبريق 
من الذهب اخلالص به ماء مثلج حيي الروح، 

ا واحة خضراء.. ويطفىء الغلة، وعلى مقربة منه
 41وخنيل.. وأعناب.. وينابيع.."

 
 12إّن ديب من أمجل املدن.. يسموهنا لؤلؤة اخلليج.""
 

 43"انتهى زمن اجلمال واحلمري.."
 

"ذلك أن ديب تفتح صدرها لكل صحف وجمالت العامل، 
جناسهم يقرأون وحيللون ما والناس على اختالف ألواهنم وأ

يرد من افكار دون أن تكون هلم ادىن رغبة يف تشكيل 
أحزاب أو مجاعات سياسية، إهنا بلد إنتاج وعمل وجتارة، 
وتعتز بقيم احلرية والعمل فال جمال لتضييع الوقت يف 
املهاترات، إن املعار  واملؤمترات التجارية والصناعية هي 

الدورية، مث تليها املهرجانات السمة الغالبة يف التجمعات 
 44الرياضية، وقليل من احملافل األدبية والفنية.."
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وضح يف اقتباسات سابقة أن الغربيني حيسبون الشرق مكانا غريبا ال عيش فيها، 
وكل من يسكن هذا املكان خملوقات وحشية بربرة غريبة، بالرغم أن إريان قد تعجب للبدوية 

ولكن  كل ما وصفه هلا ال يكرم شأهنا كالبدوية. وأنكر خطاب الشرق هذه  -يف نظره-
النظرة اخلطيئة، وقد أتت بأوصاف جديدة عن الشرق وخاصة فيما يتعلق بالبدوية 
والصخروية، فهما قد يكون يف املاضي أما أآلن كلها على خالف ذلك متاما، وعملية 

 التفكيكية عنها:

 
حاول خطاب الشرق تفكيك الفكرة عن البدوية والصحروية للشرق يف خطاب 

وهو لتأجيل هذين " يف حالة كشط. الصحراوي  وضع كلميت"البدوي" و"الغرب ب
منها ليدل ا. واهلدف مما قبله اليخالف و"املدين" ""احلضري الكلمتني، مث بدهلما بكلميت

ل كان فيه أشكال من التقدم اليت جتعله جمتمع ، بأن الشرق ليس عامل بدوي صخروي
 موقف املتوازن بني الشرق والغرب. الغرب. وبذلك سيظهر حضري مدين كما كان هو
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 الصحراوي البدويالشرقيون هم اجملتمع 

 المدني   الحضري        
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 ما بعد اإلستعمارية. 3
قد دل األفكار التفكيكية السابقة اليت حاول الباحث إخراجها من خالل عملية 

للخطابات الغربية يف حقيقتها، بل هي  -الرواية الشرقية-التفكيكية على مقاومة الشرق 
هنا بنظرية ما بعد االستعمارية هلومي بابا يقار ولكن أراد الباحث أن جوهر الرواية نفسها، 

 اهلجنة.كاره تعين التقليد أو احملاكاة و هلا من خالل أفالواضحة أشكال املقاومة  لتحقيق

تقليد الشرق للنماذج الغربية يف جوانبها املتنوعة سيوفر له فرصة ليزعزع سلطة 
نة يف مقابلة الغرب ، بل كانت اهلجنة متكن أن تبسط للشرق مكانة متواز هيمنة الغرب

البيان عنهما يف الباب الثاين. وسيستخدم الباحث النتائج من  وخطاباته، كما قد تقدم
عن أشكال املقاومة من منظور نظرية ما بعد  حتليل التفكيكية يف توسيع نطاق الدراسة

 االستعمارية.

 

 تقد م موارد الشرقالتقليد والهجنة في أ. 
البيئة الشرقية  ، وتأثرن مظاهر التطور اإلنسانيةتقدم موارد الشرق هو مظهر م

هو باحتياجاهتا لكل مرحلة من مراحل التطور االنساين وتغرياهتا تبعا  ية الغربالبيئة لتقدم 
 لتغريهتا، وما يعترب اليوم تراثا معماريا كان يف املاضي جزءا من احلياة اليومية مثله كما ينتج

كأي شيء على األر  تتعر  ملراحل النمو واحلياة من اليوم من مباين ومنشآت. املباين  
 النشوء اىل االرتقاء.

 -خلفية الرواية–وتقدم املباين و املنشآت يف الشرق وخاصة يف شرق األوسط 
الينفصل بعملية تقليدها على النمط الغريب، وتأكد ذلك مبوقف ديب كبالد املستعمرة 



 

33 
 

قد يأيد على إمكانية حلول عملية التقليد.  السابقة من بريطانيا، ومبوقف املؤلف املصري
 وقد أشارت الرواية إىل ذلك يف اقتباس تايل:

"دهش إريان حينما نزل مبطار مدينة ديب لبساطة البناء، وللمسات اجلمال والدقة اليت تتجلى يف كل ركن 
ية على الرغم من أن كان يظن أنه قادم إىل منطقة صحروية بدو من أركانه، ولسرعة احلركة وانضباط النظام،  

وازدادت دهشته حينما سارت به  اجلميع أكدوا له غري ذلك قبل، لكن ظن أنه نوع من املبالغة والدعاية،
السيارة يف الشوارع اجلميلة املرصوفة النظيفة، وعلى اجلانبني مبان فخمة تتألق كاجلواهر، واسواق جتارية 

ضراء بديعة للرتفة وقضاء العطالت، إن هذه دائق خنشطة، وأندية رياضية، وأماكن للعب األطفال، وح
 45"األشياء بدت لعيين إريان وكأهنا ال تقل روعة عما يف روما وميالنو إن مل تكن أروع.

ملا شهده يف ديب قد دل على اعرتاف الغرب ملكانة  -بكونه غربيا–تعجب إريان 
ال يفوت من وجود تقليد الشرق على  الشرق من ناحية واحدة، ولكن هذا االعرتاف

يف -، واتضح ذلك يف نظره على أن هذا األشياء مل تكن أروع يف ناحية أخرى الغرب
عما شهده يف الغرب. ولكن على األقل إن الشرق يقدر أن جتاري الغرب  -منظوره كالغريب

ملزية من ا كان فيهاما  صف الشرق بكل يف جمال املعمارية. واستمر إعجابه من حيث و 
 والروعة.

"وأكد له انه يعيش يف حببوحة من العيش، وإنه يستمتع بالكثري من االستقرار النفسي والفكري، بل خييل 
را  عنه ألنه   إليه أحيانا أن هذه البالد هي اجلنة املوعودة اليت كان حيلم هبا منذ أمد بعيد، وأن الرب

ينقصه شيء من مقومات السحر واجلمال، بل أن كتب عليه أن يأيت إىل هذا الشاطىء الساحر الذي ال 
املدينة مليئة باألندية الرياضية املختلفة، وأنه يف وقت الفراغ يذهب إىل إىل نادي "اجلولف" الشهري أو إىل 
نادي كرة الطاولة، ويشارك يف مباريات الشطرنج الذي حيظى باالهتمام، وإن مل يستطيع أن حيقق بطوالت 

 46ك، ذلك ألن اهتمامه األكرب منصب على املوسيقي.."يف هذه اللعبة أو تل
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خيالف الشرق فيه عن  هناك شيءالغرب لشرق اليت تقلد اومن املزيا والروعات 
الغرب، وال ميلكه الغرب قط، فهذا هو أمر مهم جتري عليه ما تسمى كذابة التحديد، وهو  

 كما ارتسمت يف اقتباس تايل:
ذكر ألبيه يف تلك الرسالة أن أهل البالد هلم تراث شعيب متميز يف املوسيقي والغناء. وأخذ وباملناسبة "

يشرح له اآلالت املوسيقية يف اخلليج، وأغاين األفراح واملواليد وتقاليد الزواج والوالدة وغريها من األمور 
لصالة مفتوحة للمسلمني يف كل خيرب أباه بظاهرة غريبة لفتت نظره، وهي أن مساجد ااحلياتية، ومل ينس أن 

يوم ويف كل وقت وليس يوم األحد فقط، وأن أهم يوم عندهم هو يوم اجلمعة، حيث يتحشد الناس يف 
املساجد اليت تضيق هبم، فيفرتشون األر  يف الشوارع أو امليدان القريب، كما أن الناس يذهبون إىل 

 47ال يراه يف إيطاليا، ومل يسمع يف أوروبا.."الصالة يف املسجد مخس مرات يف اليوم، وهو شيء غريب 

متّسُك الشرقيني لرتاث وأعرافهم يعطي فصال واضحا عن الغرب، فالشرقي ليس 
عبدا الذي يقلد مواله الغريب بدقة تقليد، بل هو ليس عبدا له ولكن قرينه الذي ميكن أن 

قضية أخرى اتصال عامل الشرق بالغرب يكون أحسن وأفضل منه بسبب تلك الفصل. ويف 
 قد يشجع على توّلد النموذج اجلديد يف اجملال املعمارية، فالنموذج هو: 

كانت املسكن عبارة عن "فيال" أنيقة بيضاء من دورين، جمهزة بأفخم األثاث والرياسن، وهبا الستائر امللونة 
ق بداخلها وحوهلا بعض القطط و الكالب الرائعة، والتحف اجلميلة واللوحات الفنية اجلذابة، تتساب

املستوردة األليفة، وإىل جوارها اصطبل لثالثة من اجلياد األصيلة، وملعب صغرية لكرة املضرب. جلسوا 
 48حيتسون الشاي والنسكافية، ويتجاذبون أطراف األحاديث.

يف املناطق اجلبلية فهذا املسكن ليس كما هو يف الغرب، إن فيال يف الغرب تكون 
أو يف مكان مرتفع، ولكن فيال الشرقي الذي أشارت إليه الرواية يرتامى يف قلب الصحراء، 
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فاتضح بذلك أن إلتقاء ثقافيت الشرق والغرب، قد يسبب على ظهور الشيء اجلديد، 
 الشيء الذي يستخدمه الشرق لينافس الغرب وتدمري هيمنته، وهو ما يسمى باهلجنة.

 

 ليد والهجنة في المعاملة والسلوكالتقب. 
لشرقيني بالرغم أهنم كانوا عن سوء املعاملة وفساد السلوك ل اأفكار بث الغربيون 
حاولت الرواية على اتصال الشرق بالغرب  ولذلك، من خالل على خالف ذلك تاما.

إحضار صورة جديدة اختلطت فيها صورة الشرق والغرب، وحيث ستفوق فيها صورة 
الغرب. وكل ذلك يتمثل يف رجل عريب شرقي امسه صقر، كان شابا وسيما الشرق عن 

  يفيض باحليوية والصحة، وهو رجل أعمال وقد جنح يف جتارته.
قال صقر: "إن نصف أيامي أقضيتها يف األسفار..بريطانيا واليابان وسنغافورة وتيوان وأمريكا حتظى 

 ينا وكاالت عاملية كثري.."بالنصيب األوفر من وقيت.. إن جتارتنا واسعة، ولد
 قال إريان: "هل تسافر إىل إيطاليا"

 "أجل.. وأخدت توكيال السترياد السيارات منذ أكثر من عشر سنوات"
 مث تناول قطعة من الكنافة واستطرد: "ويل هناك أصدقاء وصديقات"

 أردف إريان: "املال يفتح الطريق إىل كل القلوب"
 و كل شيء"تدخلت مشس قائلة: "ليس املال ه

 بينما قال صقر: "اهنا املصاحل املتبادلة.. أنت أورويب وتعرف يا سيد إريان".
 "أعرف أن هذا العامل الفاسد تسيطر فيه املادة على كل شيء.."
 رد صقر هبدوء: "ال أنكر أمهية املادة، لكنها ليست كل شيء"

 "التجارة مسألة مادية حبتة.."
التنفصل عن أي عمل من أعمايل وهذا هو الفرق بيين وبني الكثريين من "رمبا.. لكن املساعر اإلنسانية 

 49قرنائي.."
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السابق أن شرقي قادر على متثيل شخصية غربية بدون أن يتجنب  االقتباس وضح
القيم الشرقية يف نفسه، بل يكون أفضل من غريب أصلي كمثله يف احملنة واملعاملة والسلوك. 

ليل أن تقليد الشرق للغرب فيما يتعلق باملعاملة والسلوك ليس تقليدا أعمى، إن فهذا د
ويبتعد  -أي يف النواحي اليت فيها مصاحل و منافع-الشرق قد يقلد الغرب يف نواحي معينة 

 عنها يف نواحي أخرى.

ولو كان الشرق قد يدور على تيار العوملة الذي يقوده الغرب، ولكن كان جمتمع 
يقنعون لإلطراء العقلية فقط كما قد فعلواه جمتمع الغرب، فهم حياولون أن يقرارنو  الشرق ال

بني العقل والعرف، وبني الفكر والعاطفة، فهذه هي اليت جتعلهم كطراز منفرد عن الغرب. 
 وهذا الطراز تسجل يف حوار بني إريان ومرشد سياحيه الشرقي علي.   

 ضل الذي حتدثت عنه الكتب""أميكن أن يكون هذا هو اجملتمع الفا
 50ليس متاما.. لكننا هنا نعتقد أن اجملتمع الفاضل هو الذي يسري يف كنف القيم الروحية الفاضلة..""

ومن حماولة الرواية يف تفكيك هيمنة الغرب على الشرق هي قد عرضت على ظهور 
 الرواية أن إريان قد تسلطت عليه التقليد واهلجنة يف الغرب على الشرق، وهو كما ورد يف

بصورة ال ميكن اخلالص منها، الصورة اليت تشيع يف جنبات روحه وكيانه. والواقع أن هذه 
الصورة هي مشس الراقصة الشرقية اليت قد استولت على لب إريان متاما. و اإلعجاب قد 

 يشجع إريان على تقليده للشرق.
"األورج" وحياول أن يستخرج أنغاما شرقية تتوافق مع رقص وغناء ومل جيد إريان مناصا من أن جيلس إىل 

مشس، لكنه يفتقر إىل كثري من احلماسة، واقرتبت منه مشس وهي ترقص وتبتسم، ومالت برأسها للخلف 
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حنوه، والمس شعرها املسندل جانب وجهه، أحس بقشعريرة تسرى يف بدنه.. طلبت منه أن يغين معها، 
 51. وحاول أن يفعل، ولكنه بلكنته اإليطالية اليت تدعو إىل الضحك.."ويقلد صوهتا.. ابتسم.

وقف صوفيا هي األخرى ونظرت باهتمام: "يا إهلي.. إنه يلبس جلبابا أبيض مثل املواطنني هنا.. أنا ال 
 52أكاد أصدق عينيّي."

ا ملد تدل على اعرتافه على أفضلية ومميزة وإذا كان املرء حياول أن يقلد شيئا فهو ق
، ولو كان تقليد إريان للشرق ألجل حبه لشمس يف أول مرته، ولكن قد اشتد تقليده يقلده

الغريب  العامل تعجبصورة به يف آخر الرواية بالرغم أنه ال يتزوج هبا. وإريان هو منوذج أو 
 اليت أرادت الرواية يف حتدثها. لعظمة العامل الشرقي

 

 التقليد والهجنة في تحرير المرأةج. 
إن فكرة عن حترير املرأة ظهرت يف الشرق يف حقيقتها، ولكن من خالل خطاب 
االستشراق حاولت الغرب إتالف صورة الشرق بنشر املفاهيم عن تقييده حلريتها وحبسه 

لزائفة. حلقوقها. ومن مث ظهرت املقاومة من أبناء الشعوب الشرقية لتفكيك هذه املفاهيم ا
وهم يعثرون من شقوق اخلطابات الغربية للوصول إىل نقاط ضعفها مث يعرضوهنا يف املرة 

 التالية.

قد يعطي التقليد واهلجنة فرصة للنساء الشرقية يف إسقاط الفكرة أن املرأة الغربية 
هي صورة مثالية لكل النساء يف العامل. وقد أتت الرواية بصورتني من املرأة الشرقية، 

تيموا هبا، ووقعوا فريسة  رأت عشرات من الشباب لقدالراقصة، لصورة األويل متثلها مشس فا
حبها، ومتنوا الوصول إىل قلبها بأسرع ما ميكن، لكنها كانت على النقيض منهم، تنظر إىل 
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فنها وعملها، وتعرف جيدا مواربة أهنا تريد النجاح والشهرة، وحتقيق أكرب قدر من الكسب 
عنوي، ومل تفكر طوال هذه املرحلة قط يف الزواج، فالزواج معناه الرجل املناسب، املادي وامل

ومعناه األطفال واملسؤليات املنزلية والعائلية، وقد يكون سببا يف انقطاعها عن فنها، وبرت 
 آماهلا اليت حددهتا بروية وعناية.طموحاهتا و 

لذي ميكن أن مستبعدة العواطف الطائشة، وكانت تعرف املدى ا كانت مشس
تصل إليه يف عالقاهتا مع الرجال، لكنها مل ختط قط إىل منطقة اخلطر، كانت تعرف جيدا 
الفرق بني الراقصة احملرتفة املخلصة لفنها، وبني بائعة اهلوى اليت هتوى الرقص لإليقاع 

إىل الوقت  داخلها، ولكنها كبحتها إىل حني، بزبائنها، وهي مل تقتل رغبات األنثى يف
ذي تراه مناسبا، ورمبا كان الكثريون ال يقتنعون بذلك ظنا منهم أن الراقصة هي الراقصة، ال

واملرأة هي املرأة يف كل زمان ومكان، لكن لكل قاعدة عامة يوجد استثناءات، وقد تكون 
ومشس هي صورة تقليد املرأة الشرقية للغربية ولكن هناك  .ستثناءات متعددةالهذه ا

 ا تشرحها الرواية:اختالف بينهما فيم
مل تكن مشس راقصة خترجت من الشارع العام، واستهلكت نزواهتا بني أذراع الرجال يف االقبية اخلافتة 
الضوء والسهرات احلمراء اجملنونة، كانت ترف كالفراشة، وتنطلق كالغزال، وتتحرك حتت األضواء، حدثتها 

تسرع باهلرب.. باالنتقال من مرقص إىل آخر، ومن نفسها كثريا باحلب، احلب مبعناه الكامل، لكنها كانت 
مدينة إىل مدينة ثانية، وأحيانا من دولة إىل دولة، تصرفات تشبه املناورات العسكرية، وذلك موهبة ال 
يتقنها إال القلة، وال يقدر عليها إال من متتعت بأعصاب فوالذية، وهلذا فهي كبرية الثقة بنفسها، وال 

ة. فال بأس أن تذهب مع صقر إىل مزرعته، أو تتناول معه طعام العشاء، وتفرح تتهيب املواقف املخيف
باهلدايا اليت يغدقها عليها، وتعتربها تعبريا عن تقديره لفنها، واعجابا بشخصيتها "احملرتمة" كما أهنا تبادل 

ها، لكنها إريان احلديث، وتتبسط معه، وقد تسمح له ببعض كلمات تشي بالغزل، بل بالرغبة يف احتوائ
تكف عندما جتد أن األمور قد يفلت زمامها، فتجد نفسها ملقاة يف منطقة اخلطر اليت حترص على عدم 

 53االقرتاب منها.."
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وإذا كانت مشس هو أقرب صورة املرأة الشرقية للغرب يف التقليد و موقفها يف 

مثّلتها ميسون، كانت شامية املنشأ، وحلوة  اهلجنة، فالصورة الثانية من املرأة الشرقية قد
التقاسيم، دافقة املشاعر، ونشأت يف بيت علم وفضل، فيها ذكاء وأرحية. وهي صورة املرأة 

 اليت تتوازن فيها ما بني قيم شرقية قوية وجوانب الغربية املتقدمة. حيث صورهتا الرواية:
ن هلا نشاطها االجتماعي والديين بني النسوة، "أما ميسون فقد وجدت فرصة للعمل كمدرسة يف ديب، وكا

خاصة يف "مجعية االصالح االجتماعي" بديب، ومجعية "أم املؤمنني" يف إمارة عجمان، وكانت جتد يف 
أنشطتها لذة وطاعة هلل، فتلقي احملاضرات، وتعقد الندوات، وتناقش الكتب اجلديدة، وتشارك بقلمها فيما 

ة بالصحف، كما أن هلا بعض املؤلفات الصغرية اليت تعاجل جانبا من يصدر من جمالت وصحفات إسالمي
 54قضايا املرأة املسلمة.."

والصورتان من املرأتني الشرقيتني قد دلتا على توّسع جمال حترير املرأة يف الشرق 
 بالتقليد واهلجنة من حيث أّن فيها قد توجد حتريرها من قبل.

 

 والهجنة في مجتمع الشرق الحضري المدني التقليدد. 
إنتثر حضارة الغرب على األر  منذ احلقبة االستعمارية، وبدأت تأثر جمتمع 
الشرق باجملتمع الغريب يف مجيع مناحي احلياة، فتقدم اجملتمع الشرقي من كونه كاجملتمع 

لهمه الشرقيون البدوي الصحراوي ال يفوت عن تقليده هبا. وكثري من النظام العام الذي ي
 من الغرب قد جتلب على ظهور الديناميات االجتماعية.

ورمبا قد تأثر الشرق يف تشكيل النظام االجتماعية من الغرب، ولكن هذا التأثري ال 
 تضر على أساس الشعب الشرقي، وهو كما ترسم فيما يلي:
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كذلك أجهزة املخابرات واحلكام "قرأت شيئا عن هذا يف تارخيكم.. لكن الزمن تغري أمريكا هي األقوى.. و 
 الديكتاتوريون.. وصقر هنا هو األقوى.."

قهقه صقر يف سعادة وهو يقول: "أنا واحد من مائة ألف مليونري هنا.. والناس ينادونين بإمسي جمردا دون 
اس ألقاب.. واخلادم يف بييت يفعل ذلك أيضا.. مل يقل يل مرة واحدة "يا سيدي".. حىت حاكمنا يناديه الن

 بامسه جمرًدا.. أال تصدق؟"
قال إريان: "كنت يف بداية حيايت شيوعيا مث أكتشف أن كل من حويل فقراء حاقدون ولن حيققوا شيئا 
ورأيت أن فرصة السفر ستجلب يل املال الذي هو عنصر من عناصر القوة.. سافرت.. نسيت املبادىء 

 ه.. ال حرية بغري مال.."هناك الكفاية اليت تضمن لإلنسان رزقته وكرامته وحريت
 قالت مشس وهي متسح على رأس إريان األشقر: "أوه يا فيلسويف العزيز.. إنين أوافق على كل ما تقول.."
علق صقر: "أما أنا فمتحفظ على ما يقوله إريان. حكومتنا اليوم تعطي كل مواطن بيتا، وتفرشه له، 

مل يتخل الناس عن حريتهم  -قبل البرتول–قر وتضمن العالج والتعليم باجملان للجميع.. وأيام الف
وكرامتهم.. يأكلون السمك واألرز والتمر.. ويرتدون الثياب البسيطة.. حنن دائما هنا أفضل من الشيوعية 

 55والرأمسالية معا."
 

ولو كان الشرق قد قلد الغرب يف مجيع جمال يف احلياة، ولكن قد كان للشرق 
يا ال يساوي بالشيوعية والرأمسالية. األساس الذي محله الشرقيون منذ زمن البدوية أساسا قو 

الصحراوية حىت زمنهم احلضري املدين. وهو اهلوية اليت ال تغادر عنهم قط، اهلوية اليت 
 يتأسس من قيم وأعراف ومعاين شريفة أصلية.
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 الباب الرابع
 
 

 االختتام
 
 

 الخالصة .أ
حليل الرواية "الرجل الذي آمن" لنجيب الكيالين من بعد ما قام الباحث بت

 ، وهي:النظريات، فظهر منها بعض النتائج خالل ثالث

فظهر منها ثالثة أزواج من النتائج من خالل حتليلها بظرية البنيوية لـ أ.ج. جرمياس  .1
 ومها إريان واحلقيقة، وبني املرسل املفعول و الفاعلبني ثنائيات املتضادة، وهي: 

ومها الشرقيون منهم: املعارض.و  مث بني املتساعد، ومها الظواهر يف روما تستقبلاملو 
 ، و مشس، و صقر، والشيخ عيد احلتسيين، و ميتسون.علي مرشد سياحي

، وأّم إريان، و أعضاء الفرقة كارلو  صوفيا، وبنيتو، و أبو إريانوالغربيون منهم: 
 .املوسيقية

 
بنيوي، ومها الشرقيون والغربيون، ومن مث ظهرت القطبني األساسيني من التحليل ال .2

استعمل الباحث كل اآلراء منهما كنقطة النطالق يف عملية التفكيكية، حيث 
النتائج منها تدور حول األفكار الغربية عن الشرق الىت رففضتها الرواية وفّككتها 

وهي:  ومن األفكار الغربية اليت ظهر فيها من خالل الظواهر فيها وأبطاهلا الشرقية.
الفكرة عن غرابة الشرق، عدم التتسامح الديين يف الشرق، وسوء معامالت 
الشرقيني وفتساد سلوكياهتم، وتقييد حرية املرأة يف الشرق، والفكرة عن البدوية 
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أخرج الباحث أفكار تفكيكية للرواية من خالل والصحراوية للشرق. ولكن بعد ما 
كلها متاما، بل ظهر فيها أن   عملية التفكيكية فظهرت الشرق على عكس ذلك

 وكلها هي النتائج الثانية. الغرب هي اليت تتصف بأوصاف مذمومة.
 

األخري هو النتائج من خالل منظور ما بعد االستعمارية، تعين من جانيب التقليد و  .3
و اهلجنة، حيث عرض الباحث أن أفكار تفكيكية يف الرواية ال تفوت وال ختلو 

فكل الظواهر الشرقية يف الرواية مثل ب وهجنتها مع الغرب. عن تقليد الشرق للغر 
تقدم الشرق يف مواردها البشرية والطبيعية، وأشكال معاملتها وسلوكياهتا، وحترير 
املرأة فيها، وكوهنا حضريا ومدنيا، قد تكون يف ذلك كلها لون التقليد واهلجنة، 

إن الشرق يتستخدمهما  والقبول للغرب، بل اخلضوعولكنهما ال يعتربا كنوع من 
وسيلة مقاومتها على الغرب. ففي تقليد الشرق يف الغرب فرق بعيد، والفرق 

الشرقية، فيتولد منها اهلجنة، حيث تتمثل يف شخصية صقر مضمون على القيم 
 التاجر، ومشس الراقصة، وميتسون املعلمة، وغريهم من الشرقيني.

 

 االقتراحات .ب
ه أو كتابته. مونيف مض كامال  اجلامعي ليس حثبالهذا  اعرتف الباحث أنّ 

إىل مجيع  أرجو و ،جات والنقدات لتكميلهإىل اإلقرتا ولعل يف هذا البحث حيتاج
عربّية احلاضر خاصة ىف  قتسم اللغة ال ا هذا املعلومات اللغويّة ىف زمنأن يواصلو  نيالقارئ

ث اجلامعي من أحد و يتستطيع هذا حبنافعا  وأدهبا ىف أي سنة و مرحلة لكي يكون
الوسلية لبناء احلضارة والثقافة اإلسالمّية خاصة لدقة معرفة اللغة ىف هذه اجلامعة 

 ة.احملبوب
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 اإلهداء
 

  اه    حب قطرة سقينيلت الفارغ الكأس تجرع من إلى
 اه                             قدمي تحت جنتي احتّلت من إلي
 (أم           ي)     اره                   لذك قلبي يرتعش من إلى
 

 ار                         والوق بالهيبة اهلل كّلله من إلى
 ظار    انت بدون العطاء علمني من إلى
 (أب             ي)     خار افت بكل أسمه أحمل من إلى

 
 ي بجوارهمأيامأجمل قد مضت  هؤالء إلى
 همدران دربي ذكرياتأنحت على ج هؤالء إلى
 ي وأصحابي(   لآ)   يبقي إحساسي مشتعل في حبهم هؤالء إلى
 

 تشاركني في أفراحي وهموميمن إلى 
 روحي ونبضي وأنفاسيإلى 
 يراء(                              )حم    قلبيحبيبة  ،متلكهز أأغلى كن إلى

 

 



 ج

 

 التقديرو  الشكر كلمة

 
 احلسىن األمساء وله املصر البارء اخلالق اهلل هو البيان، علمهو  اإلنسان خلق الذى هلل احلمد

 الواحد العظيم اهلل الإله إال أن نعب وحده و ال شريك له وأشهدأمنع الضالة و  املهتد اهلداية و هوو 
، وهو ا حممد ابن عبد اهللعنالسالم على سيدنا وحبيبنا وشافمث الصالة و . احلكيم العزيز الصمد

 . من ظلمات اجلهل إىل نور العلمالذى قد أخرج الناس 
 نفسى بذلت بعد أن، البحث هذا كتابةنتهيت يف  ا حينماأفضل،  شيئا ما أقولوبعد، 

وحل  املكتبة ىف والكشف مصادره مطالعة يف لياىل أكثر وسهرتأوقايت  مجيع واستملت، وجهدى
 اليقني كل أتيقنأين  و، والشكر احلمد أبلغ تعاىل اهلل أمحد أن من امليعاد، ىف و كتابته املسائل عقد
نفسي،  وقدرةقويت  مبجرد ليست البحث هذا كتابة أن شعرأإين  .وكرمه تعاىل بعونه ذلك كله بأن

 التحيات أشرف هنا أقدم ألن ىب فجدير ,لذا. القريبني واإلخوان واملعلمني العلماء بل مبساعدة
 :اتتقدير الوأحسن 

كتور ية احلكومية ماالنج بروفيسور الد اإلسالم دير اجلامعة موالنا مالك إبراهيمفضيلة م .1
 احلاج موجيا راهرجو

 احلاجة إستعاذة املاجستري ةكتور يدة الكلية العلوم اإلنسانية الد فضيلة عم .2
 فضيلة رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا حممد فيصل املاجستري .3
وهو مشرف يف كتابة هذا البحث اجلامعي على  املاجستري تاذ أمحد خليلألسضيلة اف .4

 توجيهاته القيمة وإرشاداته الوافرة يف كتابة هذا البحث
 مجيع األساتيذ و األستاذات يف قسم اللغة العربية وأدهبا .5
 

هذا جزاهم اهلل خري اجلزاء على حسن صنعهم وخلوص أعماهلم ومقاصدهم. عسى اهلل أن جيعل 
 البحث نافعا للباحث خاصة ولسائر القائرين عامة، آمني.

 

 الباحث

 
 شيخ السقافس. 
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 تقرير الباحث

 

 :  ا بأنين الطالبأفيدكم علم
 شيخ السقاف س.  :   االسم
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 )دراسة تفكيكية وما بعد االستعمارية( ينالكيال لنجيب    
 

دته من إبداع غريي أو تأليف األخر. وإذا ادعى أحد يف ه بنفسي وما ز تحضرته وكتبأ
املستقبل أنه من تأليفه وتبيني أنه فعال من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك ولن تكون املسؤولية 

اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم  بكلية العلوم اوأدهب العربية اللغة قسم ةعلى املشرفة أو مسؤولي
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
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 شيخ السقافس. 
 01001101رقم القيد: 
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نظرنا وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل املطلوب الستيفاء  قد
اللغة  يف قسم ( لكلية العلوم اإلنسانيةS-1واحلصول على درجة سرجانا )  االختبار النهائي روطش

 م.  1102 - 1104لعام الدراسي لالعربية وأدهبا 

 
 م 1102 فرباير 01 االنج،حتريرا مب
 املشرف
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 لقد مّتت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدمه:

 شيخ السقاف س.  :   االسم
  01001101:   القيد رقم

 "آمن الذي الرجل" الرواية يف الشرق على الغرب هيمنة تفكيك:      العنوان
 )دراسة تفكيكية وما بعد االستعمارية( الكيالين لنجيب    

 
لعربية وأدهبا لكلية العلوم اللغة ا يف قسم (S-1 )درجة سرجانا  ة جناحه واستحقاقهوقّررت اللجن
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