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 الباب األّول
 مقدمة

 

 الفصل األول: خلفية البحث
ألن اهلوية والثقافة ال ميكن أن  عن الثقافة هو الكالمعن اهلوية  كالمال 
وكما تعكس املرآة ظل الكائن أمامه ، فإن الثقافة هي اليت تصبح مرآة  .فصلها

جمموعة من أو اهلوية هي خاصية ميتلكها الشخص  يؤكد أن  Stuart Hall .لتشكيل اهلوية
ا يف ذلك الثقافة. وبعبارة األشخاص الذين يتم تشكيلهم ابستمرار يف إطار معقد ، مب

يف  Hall قولهيهذا ما . تتغري ابستمرارهي  بلاهلوية هي خاصية غري قياسية ،  أن،أخرى
 :بيانه

“...Identity is formed at the unstable point where the ‘unspeakable’ stories of 

subjectivity meet the narratives of history, of a culture.” (1993 :44) 

على شكل ة هي بناء اجتماعي ثقايف أن اهلوي  Chris Barkerوقد يؤكد 
 هي شخصالوية اهلإن البحث عن (. Barker ،2005 :170-171) كامل

ارتباطه بكيفية وضع هذا الشخص نفسه يف حميطه الثقايف. عندما يكون هناك 
 .لتعديلها فيه يف الثقافة ، فإن هذه اهلوية سوف تتغري ال حمالة تغري

كثري من األشياء يف سياق ثقايف ميكن أن هناك  فأن وية،  اهلتغريبنسبة ب 
مع هويته وثقافته،  ستعِمر. املستعمارها اإلؤثر على حدوث هذه التغريات، مني

العامل اجلديد  يكون هذامل حيددها فهمهم. و ثقافة جديدة واجه ما يوقت يف 
يد لقد صّمم وملراقبة هذا العامل اجلد. معقولة ا غامضا غري مفهومة وعاملعندهم 

أو  على نية السكان األصليني املستعمرون نظومة الثقافتهم ألجل السيطرة على 
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وتلك . (Ratna ،2008 :20-21) هذا التصميمن و املواطنحىت ال يشعر  خفية
ستعَمرين و املحسنا يف نظر  فعله املستعمرونما يكون أو ت غري ل لعدت  األنظمة 

ألشخاص فرص لبعض ال. مثل توفري حياهتميعتقدون أن ذلك لرفع مستوى 
أو يف  النزهةإما يف  ستعمرينالبلد امل لذهاب إىليف السكان األصليني ل اخلاصة

فمما الشك فيه أن هذا املشروع يسبب ظهور االحرتام حنو  .الدراس فيه
 (.Subekti ،2016 :225املستعمرين و ظهور الثقة فيهم )

عندما و ر. ستعمَ ثقافة البلد املسيؤثر الطويل  الستعمارا فإن زمان 
فإن  ،االستعماروقت  ءهاتنبسبب ار ستعمَ البلد امليغادر املستعمرون 

 ةهناك ثقافبل  .مفاجأة تزولها املستعمرون ال صممربية اليت يالثقافة الغ
ا يؤدى الشوق . وهذة فيهاستخدمبثقافة املستعَمرين وم ستعمرين الصقةامل

 .لغربيةالثقافة ا إىل
لتحقيق الرغبة يف النظام  ةمبحاوالت خمتلفستعَمرون قام املوقد  
م قدّ تل جيدون الفرصة ستعَمرونامل كانو يف أورواب.  دراسة، منها الالغريب

وهذا يدل على أن هوية املرء تتغري على حسب  .ينيغربليجعلون أنفسهم و 
 one’s.." :يف مقاله حممد كما يقول عبد الرمحن جانعلى   الثقافة الىت أتثره.

culture is what formed that being"  (2003 :18). 

 االستعمار مهما كان، تقدم الغريب استمر حىت يومنا هذاهذا اإلعجاب ابل
لرتقية مستوى احلياة عند فرصة تكون رؤية الثقافة الغربية إن  . قد انتهى

، أو تشبيههاالثقافة  حماكاةمستوى احلياة هي  بعد حماولة ترقيةمن . و ملستعمرينا
لبااب ويسمى الشخص الذى  االستعمارما بعد ويعرف مبصطلح التقلد عند نظرية 
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ا )الرجل املقلد(. وجلذر ابلذكر، أن هوية املستعمرين الىت تبّهر دقليقلد ثقافة ما م
 هبا املستعَمرون ويدرسوهنا ال جيعلون غربيا.

يف وجه أن ، فكرة ذات وجهنيالتقليد رأى أن فكرة  وق أن ابابفار صرح 
(. 3: 1999)ختالف اإلفظ حيا خريف وجه أو أو املسوى  ويةاهل التقليد ي شكل

قوة الشخص جلَْعِل نفسه كنفس املقلَّد مل تستطيع أن جتعله يرتك اهلوية  ألن هذاو 
 األصلية.

كثري من د الجي، سوف يةابلغرب يشعروهو  إىل وطنه الشخص وعندما عاد
 تدلّ االختالفات  تلك. و نياألصليالسكان هوية ته و بني هويبني  االختالفات

الصراع ؤدى إىل ظهور التناقض الباطىن و وتيف جانب  الرجل املقلدتقليد  وجود على
 .البدين

، تنعكس العديد من احملاوالت املتعلقة بسلوك ذلكمع الوصف  مطابقا
يف العديد  االستعماركرامتها مع الشعوب   الشعوب املستعمرة يف حماولة لتكريس

مل ، ابإلضافة إىل كوهنا العاالستعمار. األعمال األدبيةمن األعمال األدبية ما بعد 
، هي أيًضا جزء من العالقة بني الثقافة واإلمرباطورية اخليايل أو التفسريي ملؤلفيها

(Said ،20۱6: 3۱على سبيل املثال .)بية قصة ، يشبه تصوير األعمال األد
واحدة إختيار الغرب ابعتباره املكان املناسب الكتساب املعرفة. وينعكس هذا يف 

، بعنوان من قبل املؤلف املصري حيىي حقي أقصوصة من األعمال األدبية يف شكل
 قنديل أم هاشم.

يف ذلك  مصر كان   .۱942السنة حقي يف حيي  هذه األقصوصة كتبها
( يزيةوذ الدول الغربية )فرنسا وإجنل، لكن نفليزيةاستقالهلا عن إجنقد انلت الوقت 
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احلياة اليومية لشعب يف  قوية مغروسة اليت كانت ذات يوم استعمرت مصر، ال تزال
 .مصر

 الذي املصرينيمن  - قصوصةشخصية الرئيسية يف األال -إمساعيل  كان
وظهر هذا التغري عند . ههويت غرييه إىل الغرب تكان رحلقد   ويف الغرب.  يتعلم

وهو يف شوق شديد إليه ولكن بعد أن رأى حالة بالده العارضة  هبالدعودته إىل 
اعتنقه كان يكره كل شيء له عالقة ابالعتقاد التقليدي الذي هبوية نفسه اجلديدة   

املعارف ابلعلوم و  تعارض رفاتخلاب املتعلقة عتقداتاملمجيع وعنده فإن . سابقا
فهذه احلالة تدل على وجود التقليد يف نفس اكتسبها يف الغرب. احلديثة اليت 

 إمساعيل.
يني ثقافة الغربية كما وقع يف نفس لشرقاتقليد واملثال هلذا التقليد هو 

  :إمساعيل
 

"يتطلع إىل الوجوه فال يرى إىل آاثر استغراق يف النوم كأهنم مجيعا 
ؤالء املصريون: مل ينطق له وجه واحد مبعىن إنساىن. هصرعى أفيون.

مسج ثراثر، أقرع أمرد، عار حاف، بوله دم، وبرازه ديدان.  جنس
يتلق الصفعة على قفاه الطويل اببتسامة ذليلة تطفح غلى وجهه. 
ومصر؟ قطعة )مربطشة( من الطني أسنت يف الصحراء، تطن عليها 
أسراب من الذابب والبعوض، وبعوض فيها إىل قوائمه قطيع من 

 .(44-43: ۱994)حقي،  ."اجلاموس حنيل..
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تباع وجهات النظر لاإىل  ، نرى كيف تغريت آراء إمساعيليف هذه الفقرة
ية إمساعيل نتيجة لصراعه مع الثقافة الغرب قع يف نفسربية. هناك تغري يف اهلوية و الغ

(. ومع ذلك ، عند عودته إىل الوطن، تصادم يزيةخالل دراسته يف الغرب )إجنل
مع اهلوية احلقيقية للمجتمع املصري )يف مقابل( اليت كانت يف الواقع  التفكريهذا 

فكرته مل تكن هناية يف  ن إمساعيلأ القصة ي قال أخريهوية إمساعيل احلقيقية. ويف 
يتم التعبري عن  التقليدية. شريعةيقبل املفاهيم و فهو . أوربيا خالصا وتكون مزدوجة

 على النحو التايل:أقصوصة قنديل أم هاشم هذا يف 
 
استمسك من علمه بروحه وأساسه. و ترك املبالغة يف اآلالت و "

الوسائل اعتمد على هللا ، مث على علمه ويديه. فبارك هللا يف علمه و 
 .(57: ۱994)حقي، " يديه.

 
هوية تغري  هناية املطاف أمرا مثريا لالهتمام. كيف يتم يف تغرينرى هذا ال

 . بعد حماكات الثقافة الغربيةالذاتية إمساعيل 
يف  الواردة تقليدالكز حول ت، فإن هذه الدراسة تر البيان السابقاستنادا إىل 

األقصوصة خاضع للتقليد الرجل يف العمل ا تغري" البحث هاشم بعنوانقنديل أم 
 (".االستعماريحىي حقي )دراسة ما بعد لقنديل أم هاشم 

 
 الفصل الثاين : حتديد البحث

 على املشكالت التالية:هذا البحث  بناء على اخللفية السابقة، فرتكيز
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ظهر يف حياة الرجل املقلد يف أقصوصة قنديل أم ت يتلتقليد الأوجه ا كيف .1
 هاشم ليحىي حقي؟

 يف أقصوصة قنديل أم هاشم ليحىي حقي؟ املقلدوية الرجل تغري اهل كيف   .2

 
 الفصل الثالث: أغراض البحث

 :تقرير البحث السابق، عينت الباحثة غرضني وفقا للبحث ومهابناء على 
يف أقصوصة قنديل أم  ظهر يف حياة الرجل املقلدت ليتالتقليد ا أوجه معرفة .1

 هاشم ليحىي حقي.
 ل أم هاشم ليحىي حقي.هوية الرجل املقلد يف أقصوصة قندي تغري معرفة .2
 

 الفصل الرابع: فوائد البحث
هما: الفوائد النظرية و الفوائد العملية. فني، قسم فوائد البحث إىلتنقسم و 
 ما يلي :

 الفوائد النظرية .1
على دراسة األدب اليت تستخدم نظرية ما بعد  إعطاء املسامهات .أ

 يف الرواية. االستعمار
تستخدم كمرجع واملقارنة لدراسات نتائج هذه الدراسة ميكن أن  .ب

 .التالية ما بعد االستعمار

 الفوائد العملية .2
 اشمأم ه أقصوصة قنديل ظاهرة التقليد اليت توجد يفوفر املعرفة بت

لطالب دورات اللغة العربية واألدب لتحليل  ا، كما يقدم أفكار يحىي حقيل
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األعمال األدبية مثل املزيد عن تطبيق نظرية ما بعد االستعمار األديب يف 
 .عمل حيىي حقي

 

 الفصل اخلامس: الدراسات السابقة
اكتسبت انتباًها للخرباء األدبيني يف أقصوصة قنديل أم هاشم ليحىي حقي  

، جعل هذه املقالة يف موضوع البحث ، مما الغرب، من بني آخرينالعامل العريب ويف
 خاصة يف جمال األدب واللغة.

من موضوع  اجزءلباحثني يستخدمون هذه املقالة ا من املعروف أن بعض 
 :شكل علىالبحث. البحث 

 "Aحتت  20۱5 يف عامGrace R. McMillan Stoute أوال، أطروحة مكتوبة  

Study in Intertextuality and Religious Identity in Selected Novels of Egyptian 

Literature”عة . قدمت الرسالة إىل قسم احلضارات العربية واإلسالمية ابجلام
، هتدف هذه الدراسة إىل الكشف عما إذا كانت األمريكية ابلقاهرة. بشكل عام

ة من اخليال. والدافع وراء ذلك من اإلميان اهلوية الدينية مصورة يف أعمال خمتار 
من الباحثني أن مسألة اهلوية مسألة مهمة يف كل من التاريخ ويف الظروف 

احلياة، مبا يف ذلك اجلانب الديين. مث  أوجهاالجتماعية احلالية اليت تغطي مجيع 
حدد ستوت العديد من األعمال اخليالية يف شكل رواية مصرية حديثة يف النصف 

خري من القرن العشرين تصور اهلوية الدينية. اهلدف الرئيسي من هذا البحث األ
 No] (۱992 اإلسكندرية )يف شكل من الرتمجات اإلجنليزية: ال أحد ينام يفهو 

One Sleeps in Alexandria] ،( ۱9۸6الزعفران )تراهبا  عمل إبراهيم عبد اجمليد[City 

of Saffron ]( ۱99۱دير )لة صفية واخلراط، اخلالتيدوار آالإل[Aunt Safiyya and 
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The Monastery] عبد ل (۱9۸4بهاء طاهر، وقصة قصرية بعنوان "املهدي" )ل
 .احلكيم قاسم

أيًضا  ”Stoute ” ، يستخدمالكائنات األولية املذكورة أعالهابإلضافة إىل  
أقصوصة  اامة يف حبثه. منهعدة جمموعات رواية مساندة لشرح بعض املفاهيم اهل

ستكشف مفهوم التدين يف السياق االجتماعي ت يتيحىي حقي، الل اشمأم ه قنديل
 حلقبة جنيب حمفوظ ويوضح مفهوم اهلوية الدينية.

 فقط على مفهوم التدين وحده وال يدرس بشكل”Stoute“ ، يركز ومع ذلك 
 .أوسع خاصة يف موضوعات ما بعد االستعمار واملزيد عن التقليد

 ۱ رقم 35اجمللد. الدراسة و  ألبتث املفتوحةالقدسي اثنيا يف جملة اجلامعة  
كيف أحرف انقاص حماولة "اخلالق بعنوان  كتبه غسان إمساعيل عبد  20۱5فرباير 

 How the Defeated Character Tries to) "عروض النصر يف رواية قنديل أم هاشم

Appear Victorious كيف حياول املهزوم أن يبدو منتصرا  لرواية)أم هاشم فانوس( ا /
واية قنديل أم هاشم يف )قنديل أم هاشم( ؟!(. هتدف هذه الدراسة إىل وضع ر 

يف سياق احلديث للتاريخ السرد، والثقافة، واللغة العربية عن عمال  حيىي حقي
حمتوى السرد وتقنيات جديدة من منظور نقدي واقعية. وأوضح  طريق تفكيك

السفر وأيضا مبثابة حلقة وصل بني  تاخلالق أن هذه الرواية هي حتفة هاجس
الشرق والغرب. هذه الرواية هي أيضا واضحة عن واقع اجملتمع املصري كممثل 

الغربية،  ألهل اإلسالم، العربية من جهة، واململكة املتحدة، مسيحي، اجملتمعات
من انحية أخرى. ومع ذلك، يف هذه الرواية يوصف أيضا عددا من التناقضات 

بطال الفكرية والتقنية تعليما للواقع االجتماعي الذي يفعله لألاليت تعزز التفاين 
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فضال عن استقالته من التفوق الغريب أكثر ذلك ال يصلح من الطبع  .اجملتمع
 فته الشخص الذي لديه النية.تطورا، ولكن على عكس املعتقدات بص

جملة  ، ونشرت يف20۱2اثلثا، مقال كتبه فيصل مالك أبكر يف عام  
سرتاتيجية النص ومفتاح الداللة يف رواية أم "إبعنوان  ۱2 طبعة "العلوم اإلنسانية"

اهلياكل  . مقاالت رفع من معدو الدراسة القراءات املوجهة ستكون أمهية"قنديل
قنديل أم هاشم لسببني، أوال، يتم متثيل القيمة  أقصوصة يف امليكانيكية والفنية

أبنه رأس احلربة، الراوي الفنية يف الرواية يف عناصر بناء الرواية الفنية اليت وصفه 
اب السردي. والثانية هي عن اخلط عجلة القيادة، مسؤواليف جيري الكاتب كما 

قيم الفنية من حيث قراءات والالتلخيص على اولة احملمستخدمة يف دالالت 
للرواية. الفكرية واالجتماعية  وجهالشكل واحملتوى للتعبري عن البعد الثقايف، واأل

م التقييم من استخدا بدونترتكز هذه الدراسة على دراسة اللغة وبعبارة أخرى، 
  .االستعمارحيث األدب، وخاصة من حيث نظرية ما بعد 

حتت عنوان "اهلجرة احلديثة"  20۱0ام رابعاً، جملة يكتبها إكرام املصمودي يف ع
 :( اجمللدweb  CLCنشرت من قبل جملة مقارنة األدب والثقافة )يف روايتني عربيتني. 

مت تنزيلها من  PDFاملادة العاشرة )نسخة  (20۱0العدد )يونيو ۱2
http://www.thepress.purdue.edu وينتقل البحث الذي أجراه املصمودي عن .)

، إما حرفياً لقرن العشرين تتميز مبوضوع السفراالفرتاض أبن الرواية العربية يف ا
لرئيسية اليت هي )حرفياً( أو جمازايً. الرحلة املعنية هي رحلة تقوم هبا الشخصية ا

، من احلافة إىل املركز )العاصمة( الكتساب املعرفة والفهم الشرق إىل الغرب
ة احلداثة الغربية. األشياء املادية املستخدمة يف والتمكني وأيضاً احلصول على صور 

هذه الدراسة هي مصباح سانت )النسخة اإلجنليزية من قنديل أم هاشم من حيىي( 
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وموسم اهلجرة إىل الشمال من قبل الطيب صاحل. النتائج اليت توصلنا إليها هي 
ارتني أعاله أن تصوير الرحلة اليت قامت هبا الشخصية الرئيسية يف الروايتني املخت

هو شكل من أشكال التفاوض من حيث احلداثة. هذه الدراسة ال تستخدم 
 نظرية ما بعد االستعمار كسكني للتحليل.

د االستعمار هو نظام جديد ، على الرغم من أن ما بععالوة على ذلك 
استخدم ، إال أن استخدام هذه النظرية يف دراسات التحليل العلمي قد نسبياً 

األدبية. فيما يلي بعض الدراسات  بحوثلاب، خاصة بحوثع يف العلى نطاق واس
ستعمار يف حتليل األعمال األدبية، وخاصة حول اليت تستخدم نظرية ما بعد اال

  ، وهي:التقليد
كتبه    20۱۷ ،ديسمرب ۱رقم  4حجم   Jurnal Caraka، جملة نشرهتاأوال 

تقليد مقاومة السكان "عنوان الحتت  "جوكو سانتوسو" و "روسيان نور ديرماوان"
. هتدف هذه " Pramoedya Ananta Toer األصليني لالستعمار يف رواية خطوات

من قبل السكان األصليني ضد  هاالدراسة إىل وصف عملية املقاومة وشكل
هي نتائج عملية املقاومة احمللية اليت نفذهتا فنتائج هذه الدراسة أما االستعمار. 

نكي ونيي ويتوسوروه اليت بدأت بتقليد من خالل التعليم شخصيات املقاومة: مي
االستعماري اهلولندي الرمسي وغري الرمسي. أما ابلنسبة ملفاجئات املقاومة اجلذرية 
املستخدمة فهي من خالل العمل الفعلي وطريقة اإلنتاج النصي. ال تركز هذه 

 .اهلوية من خالل عملية التقليد تغريالدراسة على 
قدم يف قسم اللغة العربية وآداهبا  Gumanti Awaliyahاثنيا، مقال من قبل  

 اإلسالمية احلكومية سوانن جونونج جاتى جامعةبكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
زينب مأسة تقليد على األرقام الرئيسية يف الدراما "عنوان ل(، اب20۱6) ابندونج
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رؤية ملؤلفي الدراسة من التقليد التقدمي على . يساعد هذا البحث بكثر"علي أمحد ل
ستند ظاهرة التقليد اليت تفقط  تهاناقش دراستى يف األدب. ومع ذلك، األعم

ال تناقش و  هومي هباهبا األعمى بشكل عام إىل الشخصية الرئيسية يف نظرية
 اهلوية. تغريالتقليد مبزيد من التفاصيل مثل مشكلة 

يب االستعماري ضد العبيد عنوان "التقليد والنمط التجريلجملة حبثية اب اثلثًا ، 
 I Nyoman Yasaو I Gde Artawan ( نتائج البحوث20۱5الرواية قاعة املكتبة )يف 

. هتدف هذه 20۱5 ، أبريل۱رقم  4 وم االجتماعية واإلنسانية اجمللديف جملة العل
حلفاظ على ااولة احملصليون يف تقليد يؤديها السكان األ. ۱ :اجمللة للكشف عن

الصور النمطية . 2، م الضرابت االستعمار اهلولنديةعلى وجود الذات يف خض
ضد الشعوب األصلية. األشياء املادية املستخدمة هي بعض الكتب  االستعمار
  و  Siti Nurbaya (Marah Rusli)،  Salah Asuhan، وهي: Balai Pustakaاملنشورة 

Pertemuan Jodoh (Abdoel Moeis) . أسفر حبثه عن اكتشاف ظاهرة التقليد والصور
 Samsul Bahriكما رأينا يف شخصية   Balai Pustakaيف رواايت  االستعمارالنمطية 
، ال تتناول هذه  أصبحت اجليش اهلولندي. ومع ذلكاليت Siti Nurbayaيف رواية 
 .اهلوية على الشخصية اجلديدة تغريالدراسة 
يوليو  2رقم  ۱2رابعا، جملة مكتوبة من قبل هارتونو جملة اجمللد االلقاء.  
تقليد األصليني ضد االستعمار اهلولندي يف الرواية سيت "عنوان المع  2005

هذه الباحثة يف . وجدت "(االستعمارلنفسه العمل مراح روسلي )دراسة ما بعد 
االستعمار اهلولندي تقليد األصليني الذي أبداه بعض  الدراسة جهودهم ضد

عارفني،  مارجنيه، حبري، داتوكمسسول  ،نوربياشخصيات يف الرواية، فهي سيت ال
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غة، معدات لوازم بقاء اإلنسان )مالبس وخبتيار. التمثيل به من التقليد يف الل
 م.أسلحة(، نظم معيشتهم )جتارة( والفن )فن الصوت واحلركة(، والعلو و 

 ةقوم الباحثت، يف هذا البحث سوف عن كل البحوث السابقة اختالفا 
بدراسة عملية التقليد اليت تقوم هبا الشخصية الرئيسية كمحاكاة لإلنسان وكذلك 

  هاشمأم  أقصوصة قنديلد تقليده يف بع يهلوية اليت خيتربها الرجل احملاكا تغري
 يحىي حقي.ل

 
 يالفصل السادس: اإلطار الفكر 

 ما بعد االستعمار. ۱
مصطلح ما بعد االستعمار هو مصطلح يشري إىل الفكرة املولودة بعد الفرتة  

للمصطلح املشتق من اجلذر  حرفيا(. هذا املعىن 200۸:۸4)راتنا، االستعمار
. غالًبا ما يتم تفسري "املشاركة" على "ism"و  "post""االستعماري" احملاط بكلمتني 

 امسه مع كلمة ملزمة ألن هاتني الكلمتني )آخر تعين بعدأهنا كلمة "ما بعد" واليت 
رى معىن "بعد" جيب أن يقرتن بكلمة أخو  والربيد( ال ميكن أن تقف وحدها.

إشارة إىل شيء ما  "postcolonial"تعين كانت ،  في هذه الدراسةفاملعىن.  نفسل
 العصر االستعماري أو االستعماري. يف حني تشري الالحقة إىل فهم. بعد

يف  Franz Fanon عمل  عن postcolonialismاحلديث عن  ال ميكن فصل 
Black Skin, White Masks أقنعة بيضاء. هذا العمل هو ظاهرة استثنائية وحىت ،

على عمل فانون . علق هومي ك. هباهبا postcolonialismتوصف أبهنا رائدة لتطوير 
ألة اهلوية الثقافية. إن الذاكرة هي جسر هام وخطري بني االستعمار ومس :ابلقول

، تكمن يف ماٍض ال ينسى من أجل فهم الصدمة ابلنسبة له، إهنا ذاكرة مؤملة
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على اجلانب  Bhabhaمالحظة  (.Gandhi، 20۱4 :۱2 يف   Bhabha)احلالية 
التعبري أن الذاكرة هي األساس األساسي ، بنيت الذكرايت على العالجي

واملؤسسي لوجود واعي. مث بنيت هذه الذاكرة يف اخلطاب األديب الذي يرفق كل 
 .الظواهر ما بعد الكولونيالية

 . اهلوية2
كانت قضية اهلوية والنضالية موضوًعا رئيسًيا يف دراسة الثقافة يف الغرب  

ا من قبل نظام الذات. املفهومية ، ال سيم۱990خالل تسعينات القرن العشرين 
اهلوية واهلوية هلا عالقة وثيقة وحىت غري مرتابطة. مث يؤكد كريس ابركر أن اهلوية 
هي بناء اجتماعي وثقايف ابلكامل. ال ميكن أن توجد هوية ما وراء متثيل الثقافة 

 (.Barker ،۲005 :۱7۰-۱7۱أو ثقافتها )
النظرية إىل أن اهلوية واملوضوع  يشري رأي إحدى هذه الدراسات الثقافية 

، تدور حول الذات )اهلوية الشخصية(مرتبطان ارتباطًا وثيًقا ال ينفصالن. الذاتية 
واليت يف داخلها املشاعر والعواطف والرغبات واإلرادة. كما ترتبط الذاتية أيًضا 
ابلوعي )الواعي( والالواعي )الالوعي( للشخص. هذه اهلوية تصبح بعد ذلك 

، مثل اهليمنة أو األقلية أو هيمنة احلاكم اليت تغريات حتدث حوهلاألي  عرضة
 اهلوية. تغريتتسبب يف 

حلديث عن اهلوية اليت ظهرت يف املفاوضات مع وسائل نظرية ما بعد  
ة االستعمار احلديث عن هوية ما بعد االستعمار. يف هذه املفاوضات تفعل هوي

ة الباطل امللصقة له جيمع يف آن واحد مقاومما بعد االستعمار من الكشف عن 
( من قبل إدوارد سعيد ۱993) imperialismإىل )اآلخر( نفسه. ذكرت الثقافة و

أن بناء "األان" كما الذايت يف االختالف مع "اآلخر" أو أخرى شيدت ذلك عن 
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طريق الثقافة اإلمربايلية للصورة، نص كتاابت األدب الذي يعكس اخلصم كما 
، األصلي مثقف نقية على ماهرةالوحشي "اآلخر" من حتضرا اي غيب ابملقارنة إىل 

 (.Sutrisno،۲0۰۸:۲۸عكس األصلي أو خليط أو هجني )
( إىل أن الثقافة األوروبية اكتسبت قوة وهوية ۱۰-۲۰۱6:۷ويشري سعيد ) 

ن خالل االعتماد على الشرق. إن حتديد الغرب من قبل الغرب هو جزء من م
ن األصليني "منخفض" من قبل اجلهود الغربية لتحديد هويته. التعرف على السكا

بني الغرب والشرق  ، يعين أيضا أن الغرب يعرف نفسه أبنه "مرتفع". والفرقالغرب
ف على الذات ويصبح ( هو حماولة التعر 20۰۵:۱۷4-۱۷6) Barkerيف نظرية 

هوية إذا متكن من إدامة روايتها. بقاء السرد عن الذات يف هذه احلالة ميكن أن 
 يعين االستعمار.

ين ( أبن املستعمرين واملستعمر Loomba، 20۱6:230 )يف ابجيادل اب 
، كالمها عالقتان. تتم هيكلة العالقات ما بعد ليسوا مستقلني عن بعضهم البعض

، بني اد واملتناقضة. وحبسب هباهبال أشكال خمتلفة من االعتقمن خال االستعمار
ا ابلتفاعل. اهلوايت املستعمرين واملستعمرين هناك "مساحة وسيطة" تسمح كالمه

، ملستعمرة واملستعمرة على حد سواء، غري مستقرة، مشكوك فيها، ااالستعمار
حة هي مساحة ومتغرية ابستمرار. بينهما مساحة فضفاضة للمقاومة. هذه املسا

يف عملية هتجني". لذلك، قام ، حيث الفضاء "مجيع أشكال الثقافة ضالتفاو 
Burke (2009:34 بتفسري معىن التهجني أبنه "غابة من املفاهيم املتنافسة على )

  البقاء".
إدوارد سعيد وفكر على أسس التهجني ، وضع تعريف من هومي ابهبا 
يف نظام أو  تبدأ اهلجن عندما تكون القيود(. Darmawan ،2013 :27فانون )
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، حبيث الوضوح والصالبة حول األشياء اليت ميكن القيام هبا أو ثقافة جتربة املرونة
تشري اهلجني إىل اجتماعات  ،به جتربة غري واضحة. يف الثقافةال ميكن القيام 

لتخلي عنها. ، لكن الثقافة القدمية مل يتم اتني أو أكثر مث تنجب ثقافة جديدةلثقاف
تشري التهجني احلقيقي إىل خلق ثقافات جديدة موجودة داخل منطقة االجتماع 

 .(۵۵: ۱99۸ ،أشكروفت اليت مت إنتاجها من خالل االستعمار )
لق ثقافة أو ممارسة للتهجني يضيف هبااب أن مرحلة ما بعد الكولونيالية ال خت 
والتفاوض جملموعة من الناس ، بل ختلق أيًضا أشكااًل جديدة من املقاومة فحسب
 (.۱۱4-۱۱3: ۱994، اباهتم االجتماعية والسياسية )ابيف عالق

 . التقليد3
تعد مصطلحات العامل الثالثة واألوىل يف العامل أيًضا كلمتني رئيسيتني يف  

على أن املستعمر ليس "التقليد" كدليل ( 92-۸4: ۱994) د ابابجي . اباب نظرية
لديهم القدرة على املقاومة. يستخدم مفهوم التقليد حملاكاة ، ألن دائما صامتا

عملية التقليد أو االقرتاض للعديد من العناصر الثقافية. ال تظهر ظاهرة احملاكاة 
االزدواج ، ولكن املقلدين يتمتعون ويلعبون مع عتماد املستعمرين على املستعمرينا

 .الذي حيدث يف عملية التقليدالوجداين 
كل من   ألن التقليد يشري إىل معىن غري صحيح وغري حمتمل.حيدث هذا  

 ووه ازدواج وجداين، فإن التقليد هو عالمة على وجود التقليد والتخريب. ومن مث
، لذلك ال يؤدي ن يف الوقت نفسه غري مناسب أيًضا، ولكإسرتاتيجية مناسبة

تالل ، متطابقة وخاضعة لسلطة االحيز التحميل أبًدا إىل هوية موحدةحتف
(Darmawan، 20۱4: 2۸.) 
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تيجية ضد هيمنة الغزاة. مثل تنكر، سرتاإ، ميكن اعتبار احملاكاة مبثابة وهكذا 
، دائم لكن يؤكد يف نفس الوقت هيمنته. إنه من هذا التقليد أساس هو متناقض

 (.Moore and Gilbert، ۱997 :۵۵اهلوية اهلجينة )
و الرغبة يف موضوع خمتلف ( فإن التقليد ه۸6: 1994، )اابووفًقا لب 

التقليد اباب  ، ولكن ليس متاًما. حيتوي مفهوم ون موضوًعا آخر متطابًقا تقريًباليك
حتديد هوية ألن السكان األصليني يرغبون من انحية يف  وجدانية على ازدواجية

مييز. يظهر التقليد كتمثيل ، بينما يريدون أيًضا احلفاظ على التاملساواة مع احملتلني
 ، هذا االختالف هو عملية إنكار.لفرقل

سرتاتيجية إ، التقليد هو أوال :قض يف التقليد يف الرتتيب التايلوينظر إىل التنا 
بقة "اآلخر" كتصوير قوته. اثنيا، التقليد أتديب ومطاوعادة ترتيب وتنظيم متقنة إل

سرتاتيجي لقوى ، أو فرق أو مقاومة متأصلة يف األداء اإلهو أيضا عدم تطابق
ليد أيًضا فكرة السخرية ، حيمل التقيف املمارسة العمليةو االستعمار. اهليمنة 
 (.۸6: ۱994 ،اباب، ولكنه أيًضا يسخر )والتقليد
يتم تعريف مفهوم التقليد يف هذه الدراسة على أهنا إجراءات فردية تتطلب  

، قاومة من الداخلشكل من أشكال املهو  يوايت املشاركة. هذا العمل احملاكمست
وهو ختريب حمتمل يقع داخل املنطقة بني التقليد والسخرية القادمة من عمليات 
استعمارية متعددة. ويف الوقت نفسه، يقوم اجملتمع املستعمر مبقاومة راديكالية 

 املدركة. االستعمارللسلطة 
( الثقافة األوروبية Soekiman،2۰0۰ :4۱-46)  ”Kluckhohn”ـــــل ووفقا 

اليت حتاكي عادة من قبل جمموعات السكان األصليني يتضمن سبعة عناصر من 
( معدات 2( اللغة )الشفوية والكتابية(، )۱ثقافة عاملية )كليات ثقافية(، ومها )
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األجهزة من حياة اإلنسان )املالبس واملنازل، واألسلحة، وسائل النقل، ووسائل 
، ونظم اإلنتاج، وما ماشيةلزراعة، ( نظام الكفاف )ا3اإلنتاج، وما إىل ذلك(، )

والنظام القانوين، ونظام  ( النظام االجتماعي )التنظيم السياسي،4إىل ذلك(، )
الفنون )الفنون البصرية والفنون األدبية، والصوت،  (۵)، وما إىل ذلك(، الزواج

 .( من النظام الديين7( املعرفة، و )6الفنون احلركة، وهلم جرا(، )
 

 السابع: مناهج البحث وخطواتهالفصل 
 منهج البحث .1

 االتحليلي. هذ ىنهج الوصفامل واملستخدم يف هذا البحث ه هج البحثنم 
شارة إيف و ة. حتليليي طريقة مشرتكة لطريقتني، مها طريقة وصفية وطريقة ه نهجامل
 2۰۱۵) "رسائل طرق وتقنيات البحث" ى راتنا يف نظريتهتىل تفسري نيومان كو إ
نهج الوصفي يف هذه الدراسة لوصف البياانت يف شكل ت املتخدمسا( ۵3:

 املقلدرجل ال يفعلهظهر مشاهد من التقليد الكلمات واجلمل أو الفقرات اليت ت  
قنديل أم  يف أقصوصة املقلد هوية الرجل ضا البياانت اليت تظهر عملية تغريأيو 

فها ابستخدام ، وليس فقط وصحقي. مث يتم حتليل هذه البياانت يحىيلهاشم 
 .فهم وشرح الوصف ينظر إىل ه، ولكنتقليد يف فرتة ما بعد االستعمارالنظرية 

 
 خطوات البحث .2

 تعيني مصدر البياانت .أ
يحىي ل "قنديل أم هاشم " هذا البحث فهو رواية مصدر البياانت يفأما 

 .م ۱944، عارفنشرت ابلقاهرة: دار املصفحة  ۵۸ تتكون من اليت حقي
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 البياانتأنواع  .ب
شكل سرد الكلمات واجلمل أو الفقرات  علىالبياانت يف هذه الدراسة 

 .يحىي حقيلقنديل أم هاشم أقصوصة يف 
 تقنيات مجع البياانت .ج

الدراسة املكتبية على سبيل اخلطوات  ةستخدم الباحثتيف مجع البياانت، 
 :ةيالتال

تكرارا نديل أم هاشم" ليحي حقي قراءة مجيع نصوص أقصوصة " ق (1)
 ،مجلة فجملةكلمة فكلمة و  جيداو 

اليت ميكن التنبؤ  الكلمات واجلمل أو الفقراتعالمات على الوضع  (2)
إىل التغري يف هبا عملية التقليد اليت تظهر يف الرجل املقلد ابإلضافة 

 ، هوية الرجل املقلد
نواع ألإعادة كتابة البياانت املميزة يف ورقة البياانت وتصنيفها وفقًا ل (3)

 ري اهلوية.التقليد وتغ أوجهمن 
 البياانتحتليل   .د

ما  مدخلابستخدام  الباحثة البياانت حتلل وتصنيفها، بعد مجع البياانت 
يف  وتغري هوية الرجل املقلد التقليدوذلك ألجل كشف أوجه . االستعماربعد 

املتخذة ، هناك العديد من اخلطوات يل أم هاشم. لتحقيق هذا اهلدفدنق أقصوصة
 ، مبا يف ذلك:يف إجراء حتليل البياانت

، وهو وصف مجيع البياانت اليت مت مجعها يف شكل وصف البياانت (1)
 .وتغري هوية الرجل املقلدالتقليد  أوجهمجل أو فقرات تشري إىل 
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من  االستعمار، أي البحث عن البياانت بنظرية مابعد حتليل البياانت (2)
 . (Homi K. Bhabha)هومي ك. اباب 

 صياغة االستنتاجات .ه

أما حتليل ختام البياانت. به اخلطوة األخرية من هذا البحث هو حتديد مت  
 "قنديل أم هاشم" أقصوصةهو النتيجة النهائية من النشاط البحثي يف فاالستنتاج 

يحىي حقي يعمل جوااب على صياغة املشاكل البحثية، وهي العثور على صورة ل
اهلوية تقليد الرجل التقليد األعمى للعمل  تغريحملاكاة يف الرواية، وكذلك أتثري 

 قنديل أم هاشم حيىي حقي يف الرواية.
 

 الفصل الثامن: تنظيم الكتابة
رقام كما تقليد الرجل يف ات الرئيسية أتغري اهلوية ال"عنوان لتقرير حبثي اب 

( االستعمار)دراسة ما بعد  "قدمأقصوصة العمل قنديل أم هاشم حيىي حقي 
يف هذا الفصل  ،الباحثني يف أربعة فصول. الفصل األول هو الفصل التمهيدي

يتم تقدمي بعض األقسام الفرعية من املقدمة. القسم األول عبارة عن قسم فرعي 
إجراء الباحثني للبحث املتعلق ابلعنوان أعاله. مث  يف اخللفية حيتوي على أسباب

يتم صياغة هذه األسباب يف شكل أسئلة يف قسم املشكلة. يف هذه الدراسة، 
 اتم الشخصية الرئيسية تقليدتتعلق مبا ت املشكلة، األوىلمن  تنيصياغفإننا نقرتح 

بعد والتقليد  قلدالرجل امل، والثانية تتعلق ابلتغريات اليت مرت هبا هوية مقلدكرجل 
هبدف الكشف عن أنواع من التقليد األعمى،  شكلةاألعمى. وأثريت صياغة امل

يف أم هاشم قنديل هذه  الرجل املقلدويصف أيضا التغريات اليت مير هبا هوية 
الرواية. هذه األهداف مكتوبة يف قسم فرعي من أهداف البحث. ابإلضافة إىل 
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دة يشرح التمهيدي قسم البحوث االستفايف هذا الفصل كتب ،  القسم اهلديف
توي على مراجع عدة حيقسم و مراجعة األدب  فوائد هذه البحوث من حيث

لشبه من حيث كائن مادي سابقة النظرية والعملية اليت لديها أوجه االدراسات ال
 الباحثةا هتحديد املوقف من الدراسة اليت أجر رمسي. وهذا مفيد لتأو كائن 

أن هذه الدراسة ليست هي نفس الدراسات السابقة. يف اتصال مع  توأوضح
النظرية املستخدمة، وسكب الباحثني تدفق النظرية املستخدمة يف أقسام بدءا من 

، نظرية املتوسطة أو االستعمارنظرية الرئيسية )نظرية الكربى( نظرية ما بعد 
ما بعد االستعمار أساليب مستمدة أساسا يناقش نظرية اهلوية يف عامل نظرية 

لذي يشرح منط التقليد من أجل تشكيل ا  ”Homi K. Bhaba“التقليد  لنظرية 
ث اليت أجريت و ساليب واخلطوات املوضحة يف البحاهلوية. يرتبط أيضا على األ

ر اكتابة القر   يف ةآاثر نظامي خطوة قسم مناهج البحث ومغطاة قسم حتتوي علىو 
 .البحثي
الذي حيتوي األساس النظري الفصل  يعىن الفصل الثاينهو  الفصل التايل 

، ا الباحثة. يف هذا الفصلهت أجر على مجيع النظرايت املتعلقة ابلبحوث اليت
، فضال عن بشكل عام، ونظرية اهلويةما بعد االستعمار نظرايت حول نظرية 

ار، . من بني النطاق الكامل لنظرية ما بعد االستعمهلومي اباب نظرية حول تقليد
تستخدم نظرايت اهلوية والتقليد من قبل املؤلفني ألنه ميكن استخدامها لإلجابة 

 .الباحثةها تعلى صياغة املشاكل اليت صاغ
ابلبيان عن سرية ذاتية ملؤلف األقصوصة، حيىي الفصل الثالث وابلتايل أييت  

طبعة خالل حياته
 
كتبة وامل

 
ن وفيه البيان ع .حقي، وعن أعماله األدبية امل

مث  قنديل أم هاشم. التلخيص األقصوصةو العام على الوصف  حيتوي األقصوصة
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ومها  يف الفصل األول بتحديد البحثوفقا  البحث تحليلتقوم بعده الباحثة ب
حياة الرجل املقلد والتحليل عن  يفظهر ذي الالتقليد األوجه تصوير التحليل عن 

  تغري هوية الرجل املقلد املؤثر ابلتقليد.
 حول نتائجع عبارة عن فصل ختامي يتكون الراباألخري أي الفصل كان و  

يف دراسة ما  ةابلباحث ةالبحث املتعلق اترتاحقا اه وكذءمت إجرا ذيالتحليل ال
 .بعد االستعمار


