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ملخص البحث:

يهتم ىذا البحث برصد التغَتات ادلتعددة يف اذلوية القومية ،نتيجة التحوالت ادلختلفة اليت واجهها الوطن العريب
ِ
ادلستعمر خلخلة اذلُوية وطمسها؛ لضمان استمرارية تبعيتو
يف ظل االستعمار الغريب ،ويركز البحث على زلاولة
السياسة واالقتصادية والثقافية ،وتناول البحث ظلطاً روائياً ؽلثل تلك ادلرحلة أببعادىا ادلختلفة ،الستخالص
الدالالت اليت ػلملها النص عرب وسائل سبكنو من الكشف عن مكنوانت الثقافة االستعمارية ،واليت ظهرت من
ادلستعمر إىل الدين
خالل البعثات التبشَتية اليت فعلت ما عجز االستعمار عن فعلو ابلقوة والقمع ،وىو ربويل
َ
ِ
ادلستعمر من خالذلا بسط نفوذه وىيمنتو؛
ادلسيحي بطريقة الًتغيب .وجاءت الوسائل ادلختلفة اليت حاول
لتشتيت اذلوية وتشظيها من خالل القهر واالستبداد ،والظلم والعنف ،وبث الشبهات حول الدين اإلسالمي
ادلستعمرة غَت البيضاء ،ومغرايت
وكذلك الشعور ابالنقسام واالغًتاب الذي أوجده التمييز العنصري يف الشعوب
َ
ادلستعمر األخذ دبظاىر احلضارة الغربية .وخلص البحث إىل أن ازدواجية اذلوية جاء عن رغبة
العودلة؛ لتشويق
َ
ادلستعمر يف احلفاظ على مصاحلو يف البالد ،أو الشعور ابلدونية والرغبة يف التماىي مع اآلخر األقوى أو االنبهار
َ
بثقافة الغرب وحضارتو.
الكلمات ادلفتاحية :البعثات التبشَتية -القهر  -التمييز العنصري -العنف –العودلة.

Abstract:
* طالبة دكتوراه ،كلية اآلداب ،اجلامعة األردنية ،عمان ،ادلملكة األردنية اذلامشية.

رللة الدراسات اللغوية واألدبية
The study attempts to trace the various changes in national identity as the result
of the developments that ensued from western colonization by focusing on the
efforts of the colonialist to disrupt its identity and obliterate it to maintain its
cultural, political and economic subjugation over its subjects. The study attempts
to tackle this dimension through indicating its manifestation in the genre of novel
in order to arrive at the inferences carried by the text. This is done through
methods that would enable identification of the elements of the colonial culture.
This was manifest in the missionaries which managed to achieve what the
military did not by force by attracting the subjects to Christianity by encouraging
them to do so. There were various means through which the colonialist dispose
its power and might to obliterate the identity of its subjects through force,
subjugation, discrimination and violence. This is in addition to instilling
confusion in the understanding of Islam and through the feeling of isolation and
detachment that accompanied racism in the non-white subjects apart from the
temptations of globalization in order to excite the minds to accept the western
civilizations. The study concludes that duality in identity is the result of the
interest of the colonized people’s interest to preserve their interests in their
countries or it is the feeling of nihilism along with the empathy with the stronger
‘other’ or a fascination with the Western culture and its civilization.
Keywords: Missionaries- subjugation- racism- violence- globalization.
Abstrak:
Kajian ini berusaha menjejak pelbagai perubahan identiti kebangsaan sebagai
kesan kepada perkembangan yang disebabkan oleh penjajahan dengan tumpuan
kepada usaha-usaha pihak penjajah untuk mengubah dan menundukkan identiti
kelompok dijajah dengan tujuan mengekalkan dominan budaya, politik dan
ekonominya. Kajian ini memperincikan dimensi ini dengan menunjukkan ciri-ciri
ini yang tersurat dan tersirat dalam genre novel. Ini dilaksanakan melalui metod
yang dapat mengenalpasti unsur-unsur budaya penjajah. Ini dapat diperhatikan
daripada gerakan Kristian yang telah dapat mencapai tujuan yang tidak dapat
dicapai oleh pihak tentera dengan menarik masyarakat yang dijajah untuk
menukar agama. Terdapat beberapa cara yang yang digunakan oleh pihak
penjajah untuk mempengaruhi identiti masyarakat dijajah dengan kekerasan,
penundukan, diskriminasi dan kekejaman. Ini disamping strategi seperti
percubaan mengelirukan dalam memahami Islam dan dengan menyuntik
perasaan keterasingan yang ditinggalkan amalam perkauman dalam kalangan
bangsa bukan kulit Putih yang dijajah. Keterujaan yang dicetuskan globalisasi
turut menjadi alat untuk menarik minda pihak yang dijajah untuk menerima
ketamadunan Barat. Kajian ini merumuskan yang isu dualiti identiti adalah kesan
daripada keinginan pihak dijajah untuk memelihara maslahat mereka di negaranegara mereka atau ia adalah disebabkan oleh perasaan ketidakupayaan
disamping perasaan ingin memahami pihak penjajah yang lebih tinggi
kedudukannya ataupun kerana keterujaan disebabkan oleh budaya barat dan
ketamadunnya.
Kata kunci: Gerakan Kristian- penundukan- perkauman- kekerasan- globalisasi.
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حاول االستعمار زرع بذور الفتنة يف البالد اإلسالمية ،وعربت الرواية العربية عن األضرار النفسية اليت
ادلستعمرة ،ورصدت الرواية تدىور األوضاع السياسية واالجتماعية والثقافية
خلّفها االستعمار يف البالد
َ
اليت أدت إىل ازدواجية اذلويّة.
واالزدواجية ىي (وجود حالتُت اثنتُت من شيء ما ،وتعٍت أيضاً أن يدرك شيء واحد على
وجهُت) 0،ومن ىذا ادلنطلق تفسر االزدواجية وفق اقًتان اإلنسان ابآلخر.
فكان دور الرواية يف تلك ادلرحلة احلرجة التعبَت عن ادلشاعر ادلختلطة اليت تناولت مفهوم
ازدواجية اذلويّة ابستخدام األدوات الفنية احلديثة اليت م ّكنت الروائي رصد أسباب ازدواجية اذلويّة بقالب
فٍت مبتكر يتسع للتجربة اإلنسانية الرازحة ربت ّنَت االستعمار.

وبرزت االزدواجية مرتبطة دبفهوم اذلويّة الذي يعٍت (رلموعة من الصفات أو السمات الثقافية
اليت سبثل احلد األدىن ادلشًتك بُت مجيع الذين ينتمون إليها ،واليت ذبعلهم يُعرفون ويتميزون بصفاهتم تلك
1
ِ
ادلستعمر وزلاولة كل منهما إثبات وجوده
عمن سواىم من أفراد األمم األخرى) ،فالصراع بُت ادلستعمر و َ
أدى إىل ازدواجية اذلويّة.
وسبكنت الرواية من تصوير تلك ادلظاىر( ،فالرواية نوع مزيح تقع أصولو يف حزمة من األشكال
األدبية ادلختلفة) 2،فهي ربمل مضموانً أيديولوجياً يف تتبع األحداث اليت تسند إىل شخصيات يف
سردىا؛ حبكم امتدادىا الزماين وادلكاين الذي جعلها مرنة ال ربكمها قاعدة اثبتة ،فاستوعبت التغَتات
فعربت عن الواقع بكل ارىاصاتو ،فتصدرت الرواية السياسية
اجلذرية اليت طرأت على اجملتمع اإلسالميّ ،
الساحة األدبية تبعاً لألحداث ادلهمة يف مرحلة االستعمار وما بعدىا ،فعربت عن اآلاثر اليت خلّفها يف
جسد األمة اإلسالمية (فالرواية السياسية تتميّز بقدرة على ربط ادلتعة ابلوعي؛ ما يساىم يف إثراء
ادلضمون ،وربمل وجهة نظر الروائي حيال مجاعتو القومية عرب إظهار ادلوقف السياسي لشخصياهتا،
والذي بدوره يعكس اخلط البياين للوضع االقتصادي لتلك الشخصيات انطالقاً من االرتباط القوي بُت
3

الوضع االقتصادي والرؤية السياسية).
لقد استطاعت الرواية احلديثة تسجيل التغَتات يف اجملتمع الشرقي يف مرحلة االستعمار وما

بعدىا ،فاالنفتاح على الثقافات األخرى أدى إىل تغيَت واختالف يف ادلفاىيم والقيم ،وصراع بُت اإلنسان
ِ
ادلستعمر أدى إىل خلخلة اذلويّة وازدواجيتها.
ادلستعمر واآلخر
َ
ومحلت الرواية وجهات النظر يف اخلطاب االستعماري ،وعرضت التناقضات اليت نتجت عنو،
كما سجلت الصراعات اليت تعتمل يف نفوس مثقفيها (وكأهنا كتابة اترؼلية ربمل شهادات عينية عن
األوضاع ادلعيشة خالل االستعمار) 4،فقد عمل االستعمار الغريب على طمس اذلويّة اإلسالمية ،وإجبار
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الدول العربية البقاء ضمن حالة التبعية لو حىت يف مرحلة االستقالل ،وتقسيم البالد اإلسالمية إىل
طوائف ومجاعات عرقية متناحرة ،لتشتيت ىويتها والسيطرة عليها.
فاذلويّة خط الدفاع األول عن الذات العربية يف وجو الغزو االستعماري ،وشلا ال ؼلتلف فيو أن
وخاصة فيما يتعلق ابلدين واللغة ،وقد شهدت مرحلة ما بعد
االستعمار حاول انتهاك اذلويّة العربية،
ً
االستعمار خالفاً عميقاً حول اذلويّة اإلسالمية بُت متمسك هبا ،وراغب يف ذبديدىا أو متنكر ذلا ،ولعل

( أخطر ما تتعرض لو ىويتنا كذلك ميوعتها ،وفقداهنا لذاهتا الواعية ،ولقدرهتا العقالنية اإلبداعية،
وضياعها يف تقليد أعمى بليد خلربات سياسية واجتماعية واقتصادية ،ال تصلح دلالبساتنا وأوضاعنا
ُ
5
واحتياجاتنا اخلاصة).
ِ
ادلستعمر فرض أسلوبو
وتتعرض اذلويّة يف ظل االستعمار إىل خلخلة يف جذورىا ،وقد حاول
للمستعمر؛ ما أحدث تصادماً بُت طبيعتُت سلتلفتُت ،األمر الذي فرض بقوة
الذي ؽلثل احلداثة ابلنسبة
َ
سؤال اذلويّة يف مواجهة اآلخر.
ولعل األيديولوجية الوطنية ذات ادلضامُت العروبية واإلسالمية اليت واجهت االستعمار،
استلهمت سلزون اذلويّة القومي يف الكفاح الوطٍت ،وربولت ُىويتها ما بعد االستعمار ،لتحمل مضموانً
جديداً ؽلثل التبعية السياسية واالقتصادية والثقافية الذي تش ّكلت منو االزدواجية.
ومن األسئلة اليت تواجو اإلنسان يف إدراك مفهوم ازدواجية اذلويّة "دلاذا تشكلت؟ ودلاذا وجدت
الرغبة يف تغيَت اذلويّة أو ازدواجيتها؟ ىل الظلم وكبت احلرايت ّأداي إىل ذلك؟ أم أنو التأثر واالنبهار
ابآلخر؟ أم أنو الشعور ابلدونية الذي خلّفو االستعمار الغريب؟
لقد جسدت الرواية العربية نتائج احلضا رة الغربية ابلتحوالت الكربى يف اجملتمعات الشرقية،
وطرحت النصوص الروائية مسألة ربول اذلويّة وازدواجيتها الذي نتج عنو وجود ُىويتُت متصارعتُت.
وبرزت النماذج االستعمارية ادلبنية على اخلطاب االستعالئي وعلى الثنائيات الفكرية يف شوق

حلمور زايدة ،والذي ولد يف مدينة أم درمان السودانية ،وبدأ كتابتو األدبية بصحيفة
الدرويش1104 ،م ّ

ادلستقلة ،واجلريدة ،وأجراس احلرية واليوم التايل ،مث انتقل إىل اإلقامة يف مدينة القاىرة ،وعمل يف رللة روز
اليوسف ،وجريدة الصباح ،ولو كتاابت متنوعة يف القصة والرواية منها :رلموعة قصصية سرية أم درمانية،

والنوم عند قدمي اجلبل ،ورواية الكونج.

وتقع رواية محور زايدة شوق الدرويش يف ( 351صفحة) من القطع ادلتوسط ،ويعود زمنها
الروائي إىل عام (0787م) مع دخول اجليش ادلصري السودان ،وانكسار دولة ادلهدي ،ويعود زمنها
الكتايب إىل عام (1103م)؛ ما يدل على التباين الكبَت بُت الزمنُت الروائي والكتايب ،فاعتمد الروائي
على ادلراجع التارؼلية لتسجيل مراحل طويلة ومهمة يف فًتة االستعمار وما بعدىا.
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إن االضطراابت السياسية اليت خلفها التنافس االستعماري على السودان أدى إىل ضعف البالد من
مجيع النواحي االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية.
ومثلت السودان رلموعة الدول اإلسالمية اليت تعرضت للظلم واالضطهاد وكبت احلرايت على
ِ
ادلستعمر الغريب ،وذلك يف (سيطرة اإلمرباطورية العثمانية على أجزاء من الوطن العريب اليت بدأت
يد
6
تظهر دبظهر استعماري ،وبدأ ىذا ادلظهر يف صورة اضطهاد العنصر العريب).
زبلصت السودان من عهد العثمانيُت دبساعدة مصر والوالايت ادلتحدة ،لتقع ربت استعمار
آخر ،كانت مهمتو خلخلة أركان اذلويّة ،حيث برز مفهوم ازدواجية اذلويّة يف الرواية من خالل دور
البعثات التبشَتية يف التأثَت على الناس وإبعاد الناس عن دينهم ،وربويلهم إىل الدين ادلسيحي ،وىي
طريقة اتبعها الغرب يف تشتيت اذلويّة ،فادلعوانت اليت قدمتها تلك البعثات إىل ادلرضى واحملتاجُت كانت
وسيلة لكسبهم.
وسعت سياسة القهر واالستبداد إىل ىدم الذات اإلسالمية من الداخل ،بوسائل خفية ،فأصبح
اآلخر سلرجاً ذلم من التيو واالنفصام.
وزلاولة تشك يك الناس يف دينهم ،سياسة انتهجها االستعمار يف بث شبهات حول الدين،
وذلك من خالل استغالل رجال السياسة للدين ،وتعاوهنم مع بعض رجالو الستصدار فتاوي دينية بعيدة
عن اإلسالم ،ليسهل مهمة االستعمار الغريب يف السيطرة على الناس.
وارتبط التمييز العنصري يف النظرة الدون ية ،وذلك ابلًتكيز على اللون األسود الذي ؽلثل الشر واجلهل
والتخلف يف مقابل اللون األبيض الذي ؽلثل اخلَت واحلضارة والتفوق.
إن سياسة العنف والظلم أحدثت شرخاً يف الذات اإلسالمية ،وولدت فيها القسوة حىت على
أبناء جلدهتا؛ ما جعلها تبدو مضطربة يف سلوكها وأفعاذلا.
وبرزت العودلة كظاىرة حضارية منقذة اجملتمع اإلسالمي من دائرة اجلهل ،فكان اإلقبال على
إتقان اللغة اإلصلليزية لالنفتاح على الثقافة الغربية.
ولقد عربت الرواية عن ازدواجية اذلويّة من خالل الشخصيات الروائية ،وظهر ذلك يف صراعهم
يف مواجهة أزمة اذلويّة ،فالرواية الناجحة (سبلك قدرة خاصة على جعل شخصياهتا مقبولة ،وكأهنم
أشخاص واقعيون ؼلوضون ذبربة معاشة ،أو ؽلكن أن تعاش ،وذلك لدرجة أننا نشعر إزاءىم
7
ابلتصديق).
فتحولت الشخصية الرئيسة يف الرواية السياسية احلديثة من الدور األسطوري الذي ال يهزم إىل
شخصية مأزومة تعاين صراعاً يف مواجهة الواقع ،ليعود شلزقاً أو مهزوماً.
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وجاءت شوق الدرويش لتعرض صراع الشخصيات يف مرحلة االستعمار وما بعدىا ،وتكشف
ِ
ادلستعمر يف تشكيل ازدواجية اذلويّة.
عن وسائل
أوالً :أثر االستعمار يف ازدواجية اذلويّة يف رواية شوق الدرويش
 .1البعثات التبشريية

وضحت الرواية صراع اذلويّة الذي برز نتيجة اآلاثر االجتماعية والثقافية العنيفة اليت خلفها االستعمار،
فظهرت مشكلة اذلويّة يف شكل الصراع بُت نظرتُت سلتلفتُت ،نظرة عروبية إسالمية ،ونظرة أخرى تبحث
عن ُىوية جديدة خارج ادلرجعية العربية اإلسالمية ،فيسًتجع (خبيت) الشخصية احملورية يف الرواية حواره

مع (ثيودورا) اليت كانت من ضمن أعضاء البعثة التبشَتية ،يقول:
"إن دخلت دينك وتركت دين ادلهدية يرضيك ىذا .تضحك ،أنت ىازل!!
()8
كنت أريد أن أرى ضحكتك .سأُبدل ديٍت ألجل رضاك يف غضبة قادمة"
ويف إطار ىذه الرؤية اليت جعلت (خبيت) مستعداً لقبول داينة أخرى يف حلظة غضب جديدة،
ِ
ادلستعمر يف العقول اإلسالمية ،وخاصة البعثات التبشَتية اليت محلت
داللة واضحة على الدور الذي لعبو
يف ظاىرىا حب ادلساعدة واخلَت ،ويف ابطنها ربويل الناس عن دينهم ،ليسهل انقيادىم.
وتعرض الرواية رؤية اإلسالم والدين ادلسيحي وفق نسق الفكر الغريب ،تقول (ثيودورا):
"رشحوين دلرافقة بعثة تبشَت ألخدم اجلالية اليواننية يف اخلرطوم ،كانت بعثة كاثوليكية أرثودكسية.
رأت يف عينيو عدم الفهم ،قالت زلاولة الشرح:
الكاثوليك واألرثودكس مثل ادلذاىب عندكم ،تعرف مذىب أبو حنيفة وادلالكي والشافعي وأبو
حنبل.01
أرادت الرواية طرح مفهوم البعثة التبشَتية ،فهي خلدمة اجلالية اليواننية يف السودان؛ لكنها
جاءت يف حقيقتها لتحويل الناس عن ىويتهم ،و ِ
ادلستعمرون يدركون أعلية اإلسالم ،وما ؽلثلو من خطر
ُ
نصَت تلك الشعوب
على استمرار وجودىم ،لكن بصورة مقبولة ليتحقق القول (إذا مل ضلسن كيف ّ
نصَتىم
فرنسية (ادلغرب ،اجلزائر ،تونس) ،فإهنا ستخرجنا حتماً من بالدىا ،فالوسيلة الوحيدة اليت ّ
00
فرنسيُت ىي أن يصبحوا مسيحيُت).
ِ
ادلستعمر إىل تشتيتها لضمان
فخطر اذلويّة من لغة ودين يهدد مصاحل االستعمار ،فلذلك عمد
وجودىم ،ويستنتج القارئ مقارنة (ثيودورا) الكاثوليك واألرثودكس ابدلذاىب اإلسالمية ،توضيحاً لــ:
(خبيت) الذي غلهل ذلك ،ويتضح إن الفكر الغريب لو إطالع واسع وعميق على ادلذاىب اإلسالمية،
ادلستعمرة ،ومقارنة
وتلك سياسة استعمارية دراسة طبيعة احلياة اإلسالمية ،لتحقيق أطماعها يف الدول
َ
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الدين ا دلسيحي ابلدين اإلسالمي على أهنما شيء واحد ،ليسهل تقبل الناس البعثات التبشَتية اليت
ظهرت بوصفها حاملة للحضارة واإلنسانية؛ ما جعل أصحاب السلطة يرحبون هبا سبهيداً لغزو استعماري
جديد ،يقول الراوي:
(استضافهم حاكم ادلدينة وأكرمهم ،وأنزذلم ابسًتاحة الضيوف قرب الديوان ،واحتفى هبم علية القوم يف
01
صم بربرية البالد).
ادلدينة من األتراك واألوروبيُت .واعتربوىم إضافة إىل رسالة احلضارة اليت تنحت يف ّ
ركزت الرواية على الًتحيب واحلفاوة اليت استقبل هبا احلاكم وحاشيتو أعضاء البعثة التبشَتية اليت
محلت يف ظاىرىا التعليم والثقافة ألىل ادلنطقة ،فهم يقدمون رسالة احلضارة يف يد ،والدين ادلسيحي يف
يد أخرى ،وىذه فكرة غربية جاءت مع االستعمار؛ حملو ىوية الشعب األصلية واستبداذلا هبُوية جديدة
منقذة يف ظاىرىا الفقراء وادلرضى جلعل أحالمهم حقيقة ،ويف داخلها تسعى إىل تغيَت اذلويّة اإلسالمية
وطمسها.
ويالحظ القارئ أن حاكم ادلدينة يرافقو األتراك واإلصلليز ،داللة على فقدان السلطة العربية
اإلسالمية حرية القرار (وإنشاء اذلويّة ىو ابختصار ،زلكوم دبوقف امتالك أو فقدان السلطة يف كل
02
اجملتمع).

وتؤكد الرواية قدرة البعثة التبشَتية على فرض نفوذىا وربقيق أىدافها ،ويظهر ذلك يف حوار
(ثيودورا)مع صديقتها ،تقول" :ىل تظنُت ىذه البالد ربتاجنا؟
ترمق ثيودورا ظهر صاحبتها ،سبشي أبانملها على الصليب الفضي الصغَت الراقد على صدرىا:
03
كل الناس ربتاج كلمة الرب-ويُربز احلوار ال َقلق الذي يساور (دورات) يف عدم تقبل الناس أفكار البعثة التبشَتية ،لكن ثقة
(ثيودورا) يف النجاح عندما أكدت ذلا حاجة اإلنسان للرب ادلنقذ الذي سوف غلعلهم يبحثون عن بريق
أمل ػلررىم من الظلم والطغيان ،فاألىداف اليت ستحققها البعثة أتيت ذلم من هللا الذي يؤمنون بو ،فال
بد من التأثَت على الناس (وما من ُىوية من اذلُوايت مسيكة ومانعة ،فكل منها تؤثر على األخرى
04
وتتالعب هبا).
ودبا أن السودان تعاين من اضطراابت سياسية أدت إىل أزمة اقتصادية ،وفكرة ُىوية جديدة
ربمل يف مضموهنا اخلَت والعطاء ،يعطيها سلرجا من تلك احلالة ،ويستنتج القارئ أن احلاجة والفقر أداي
إىل تشتت اذلويّة.
لقد ّأدت البعثات التبشَتية دورىا برباعة ،فقد استقطبت الفقراء واحملتاجُت ،فهم األكثر حاجة
للمعوانت ،يقول الراوي:
واللنب).

( يستخدم ادلدخل اجلانيب عادة ادلرضى والفقراء الذين يتلقون إعاانت من البعثة ،وابعة اجلنب

05
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تظهر الرواية من خالل وصف الراوي مكان دخول الفقراء وادلرضى ،لتتضح النظرة الدونية اليت
تش ّكلت عند الغرب ومنهم أعضاء البعثة التبشَتية ،فال يسمح ذلم ابلدخول من الباب األمامي ،وقد
استقبلت البعثة التبشَتية ادلرضى والفقراء من أىل السودان دلساعدهتم ،وىذه الفئة الضعيفة ربتاج الرعاية
والدواء ،يف ظل سوء األوضاع االقتصادية اليت سبر هبا البالد ،وجعلتها تُقبل على البعثة ألخذ حاجتها،
ويف ادلقابل يتمكن أعضاؤىا من نشر التعاليم ادلسيحية.
ومل تغفل الراوية دور ادلدارس التبشَتية يف التأثَت على األطفال ،فالطفل يتقبل من ادلدرسة وادلعلم أكثر
من أىلو؛ ألهنما ابلنسبة لو أكثر معرفة ،ويقول الراوي:
(اكتشفت يف نفسها موىبة القص حُت رأت األعُت تتسع انبهاراً ،وىي تسمع منها احلكاايت،
يصمتون وتتقطع أنفاسهم وىي تروي ،ردبا دمعت أعينهم ،لكنهم دوماً يهتفون سعادة حُت تنتهي قصة
06
قديس بنصر الرب لو)
أاثرت الرواية أتثَت ادلدرسة والتعليم على عقول األطفال وقلوهبم ،فركزت البعثة التبشَتية عليهم.
ويُالحظ القارئ أن (يثودورا) سبكنت من ذلك برباعة فائقة؛ فدموع األطفال ترمز إىل ادلقدرة
اليت امتلكتها يف التأثَت عليهم ،وتلك الفرحة الغامرة اليت تنتاهبم عند نصر الرب للقديس.
فالتعليم لو الدور البارز يف تبٍت األفكار وادلعتقدات اليت توجو سلوك األطفال ،وذبعلهم يعتقدون
أهنا سبثل احلقيقة.
ِ
ادلستعمر ببناء ادلدارس اليت ربقق غايتهم يف نشر أفكارىم (وقد ساعدت اإلرساليات
لذلك اىتم
األمريكية األمَتكان على تعزيز نفوذىم يف العامل العريب) ،07ونشر أفكار الدين ادلسيحي بطريقة زلببة
فيسهل تقبلها والتأثر هبا.
إليهمُ ،
لعل اختيار الطالب األطفال بوصفهم فئة مستهدفة للبعثات التبشَتية لًتويض النفوس على
و ّ
تقبل اآلخر واالندماج معو ،يعود إىل أهنم شباب الغد.
ومن أتثَتات البعثة التبشَتية يف السودان ما حدث يف نفوس البسطاء أمثال (خبيت) ،حيث
يعرب ادلونولوج الداخلي:
ّ
( ما أغرهبم ىؤالء النصارى طيبون لكن مثواىم النار .وبياضهم القبيح .حرمهم هللا مجال اللون

ومنحهم طيبة القلب).08
ِ
تكتف الرواية بتصوير أثر البعثات التبشَتية على األطفال ،بل امتدت اىل طبقات الفقراء
مل
ادلستضعفُت الذين يرون فيها الطيبة والتسامح ،وادلساعدة يف سد احتياجاهتم يف ادلرض والفقر.
ويدرك (خبيت) –على بساطتو-التمييز العنصري الذي ولّده الغرب ،وحقيقة الدين ادلسيحي،
وذلك ما محلو من موراثت جعلتو يقرر بسذاجتو أهنم سوف يدخلون النار؛ ألنو أخذ بظاىر األمر،
وتلك األفعال اليت تبدو خَتا ،ماىي إال وسيلة جديدة يتبعها الغرب يف تشتيت اذلويّة وتشظيها.
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.2

القهر واالستبداد

تغَت ادلواقف وفق إيديولوجية جديدة دفعت الشيخ (إبراىيم ود الشواك) إىل التحول
يعكس النص الروائي ّ
يف ادلعتقدات ،يقول:
(لو كان لزاماً علينا أن نلبس طربوش النصارى ،ونغَت لون جلودان فلنفعل .ادلهدية راحت اي ولدي.
11
وىذا أمر هللا).
ربول األفكار وادلعتقدات ،وفق نظام جديد فرض
أدركت الرواية أزمة الصراع السياسي يف ّ
ازدواجية ُىوية نشأت بفعل السياسة االستعمارية القمعية اليت سعت إىل نشر وسائل تدمَت خفية
لتفكيك الشخصية اإلسالمية وذلك؛ ألن (تداعيات االستعمار ورواسبو تعمل على صياغة كل من اللغة
10

والتعليم والدين والفكر).
ِ
ادلستعمر انتصاره ،وسبكن من بسط نفوذه ابلقوة اليت جعلت (الشيخ إبراىيم) يتقبل وجود
وقد حقق
اآلخر ،ويندمج معو يف ظل ظروف السيطرة والقمع اليت أثرت يف تفكَته وقناعاتو السابقة ،ليتخلص من
يعرب عن اإلنسان الذي تتنازعو ىويتان متناقضتان ،زلاوالً أن يتخلص من واحدة
التيو واالنفصام ،فهو ّ
لشعوره ابلعدمية.
وأكدت الرواية على مفهوم التباس اذلويّة من خالل احلوار بُت الشيخ (سلمان) و(احلسن)،
يقول الراوي:
(يسأل شيخو :ىل الًتك مسلمون؟
 -منهم خليفة هللا سلطان ادلسلمُت .لكن ادلسلم بعملو ال صفتو

 يعملون عمل الكفار ايبوي الشيخ).واحلوار يف الرواية يوضح مفهوم اإلسالم الذي اختلط يف ذىن (احلسن) ،فأعمال العنف والظلم جعلتو
يفكر يف داينة الًتك؛ ألن القتل والتخريب والتدمَت أعمال ال سبثل اإلسالم وادلسلمُت.
ويرى القارئ أن احلكم الًتكي الذي استب ّد وطغى كان دبثابة التمهيد لالستعمار الغريب الذي
وجد مدخالً إىل األمة اإلسالمية لتخليصها من حكمهم؛ ما أدى إىل التعددية السياسية اليت مثلت لدى
بعض الباحثُت (سلبيات تضر ابألمة اإلسالمية ،ومن سلبياهتا تشرذم األمة ،وتبديد جهود الدولة،
وتشتيت قواىا ،وآلية احلياة السياسية)؛ 12ما نتج عنو انشطار يف الذات العربية واإلسالمية ،أوجده
ِ
ادلستعمرة على األمة العربية.
تنافس الدول
وتتضح الرؤية العميقة لصورة االضطهاد والظلم الذي تعاين منو الذات العربية يف شخصية
(احلسن) ،يقول:
11
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أما ترين ما أصاب الدين من بالء؟
13
تغَت الزمان ،ملئت األرض جورا .الًتك ،الكفار ،ب ّدلو دين هللا ،أذّلوا العباد).
قدمت الرواية صورة الذات العربية ادلغلوب على أمرىا يف حَتة (احلسن) من التحوالت ادلختلفة اليت
ِ
ادلستعمر تغيَتىا؛ جلعل العرب مفككُت منقسمُت بتعاون األتراك مع األوروبيُت.
حاول
فاإلسالم يش ّكل آلية الدفاع األساسية عن الذات يف مواجهة السلطة ادلستبدة ،وػلافظ على
ىويتها( ،وبدون ىوية شلتلئة دبقوماهتا يكون االنفتاح على الثقافات األخرى ،خاصة ادلهيمنة منها ،مدعاة
14
لالنزالق ضلو الوقوع فريسة لالستالب واالخًتاق).
حاول األتراك تغيَت األفكار وادلعتقدات العربية لفرض اذليمنة على الذات العربية اإلسالمية بغية
تغَت الزمان الذي جعل
استئصال جذورىا وطمس ُىويتها ،األمر الذي جعل (احلسن) مشتت اذلويّة يف ّ
األتراك يبتعدون عن تعاليم اإلسالم السمحة يف ربقيق العدالة.
واتبعت الرواية وصف شدة القسوة والظلم يف االبتعاد عن مبادئ اإلسالم يف إقامة احلق ،ويظهر ذلك
يف قول الراوي:
15
(يناجي احلسن إؽلانو اي مهدي هللا دلاذا صرت تركياً؟ ).
وتعددت مظاىر القسوة و ُّ
الذل واخلضوع يف الرواية يف ظل ادلفارقات اليت وصفت النفسية
ادلهزومة ُؽلثلها (احلسن) ،ومرحلة االستعمار وما بعدىا ماىي إال حالة واحدة لتشتيت الذات (إن األمم
ادلعاصرة يف آسيا وأمَتكا الالتينية ،وأفريقيا مستقلة سياسياً لكنها من وجوه عديدة ما تزال خاضعة لقدر
16
من السيطرة والتبعية ،يعادل ما خضعت لو حُت كانت القوى األوروبية ربكمها حكماً مباشراً).
واخلليفة (مهدي هللا) امتداد للمرحلة االستعمارية اليت جعلت البالد زبضع لنمط جديد من أظلاط
العالقات بُت احلضارات .فالصراع القائم يف الذات العربية ال يواجو االستعمار الغريب فقط (بل يقف
17
اجلميع مناىضاً حكم طلبة مستبدة).
وخاصة ما ؽلثل الدين اإلسالمي،
لقد عرض النص الروائي التغَتات ادلصَتية يف اذلويّة القومية،
ً
وزلاولة تشويهو.
.3

بث الشبهات حول الدين

ظ ،وذلك يف الفتاوى الدينية اليت تصدرىا السلطة
حيث صورت الرواية خرق ادلعايَت الدينية بشكل ف ّ
احلاكمة بغَت حق ،كتبت (ثيودورا) يف مذكراهتا:
( استصدر غردون ابشا فتوى من علماء ادلسلمُت ابدلدينة تبيح للمسلمُت عدم صوم شهر
18
رمضاهنم بسبب احلرب).
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يظهر النص الروائي ذبليات ادلفارقة اليت دفعت(غردون) اإلصلليزي إىل إصدار فتوى تبيح اإلفطار
يف شهر رمضان ،واستغالل رجال السياسة للدين ،وربالفهم مع بعض رجالو لضمان استمراريتّهم،
وتدعيم مواقعهم يف السلطة؛ لذلك استخدم (غردون) الكذب وسيلة للتحكم يف مصائر الناس (ويبقى
الكذب يف حد ذاتو أداة من أدوات العنف السياسي الذي ػلرم اآلخر من حقو يف معرفة احلقيقة،
21
ويعمل على إبقائو يف منطقة اجلهل ،يف الوقت نفسو ػلشو دماغو دبختلف الًتىات واألكاذيب).
ومن خالل اسًتجاع الراوي ألحداث الرواية أثناء إقامة (خبيت) يف السجن ،تظهر التناقضات يف
شخصيتو:

 (صار مالزماً لو ال يفارقو ،ينزل جنونو على قلبو ابلراحة منو ،تعلّم احلرص على الصالة ،صار مولعاً20
هبا ،يقف بُت يدي ربو يسألو السكينة ،يطلب منو مغفرة ما سيقارف).
تربز الرواية تناقض الشخصية يف مفهوم العبادة ،فالصالة كانت ابلنسبة إىل (خبيت) الطمأنينة اليت
21
ػلتاجها يف تلك األوقات الصعبة ،والعبادة غلب أن تكون (خطة سلوك ،وخطة عمل ،وخطة شعور).
عما
لكنو يف الوقت نفسو يصلي ويفكر يف ارتكاب ادلعاصي ،ويطلب من هللا العفو وادلغفرة ّ
سوف يفعلو ،وىو قتل األشخاص الذين كانوا السبب يف موت زلبوبتو .وبذا تعرض الرواية أظلوذجاً
متناقضاً يف السلوك ،بُت اللجوء إىل الصالة بوصفها راحة لإلنسان وواجبة على كل مسلم ،وقتل رلموعة
من ادلسلم ُت كان ذلم الدور الكبَت يف قتل الفتاة ادلسيحية اليت كانت ترافق البعثة التبشَتية.
 .4التمييز العنصري
ِ
ادلستعمر
تنتقل الرواية إىل التمييز العنصري الذي أحدث تغيَتاً جذرايً يف الذات العربية ،فقد فرض
ادلستعمرة؛ ما أوجد ثنائية نظام األسود ىو الشر واخلطيئة والتخلف ،واألبيض ىو
وجوده على الدول
َ
رمز للنقاء والصالح ،يقول الراوي:
( مؤمنة أهنم خراف الرب السوداء الضالة ،لكن الراعي عليو أن يتواضع ،فشغلت نفسها دبغالبة
22
الوحشة اليت أحستها وأعجبها أن النسوة السود ربلقن حوذلا ،ودورات ومن معهن من األخوات).
حاولت الرواية تصوير النظرة العنصرية اليت أظهرهتا (ثيودورا) فهم أصحاب البشرة السوداء،
ِ
يسهل مهمة البعثة
األقل شأانً ،وىم (خراف الرب السوداء) لتتجلى النظرة الفوقية للمستعمر؛ ما ّ
ويقوم سلوكها ،خاصة أن ىذه الشعوب ال سبتلك الثقافة،
التبشَتية ،فهذه اخلراف ربتاج من يرشدىاّ ،
ادلستعمر يف مناطق التبعية
واحلضارة اليت جلبها إليهم الغرب( ،وبذلك جرى تثبيت وضعية الشعب
َ
ِ
مستعمر متفوق
ووصم بتعيينات مثل الدول ادلتخلفة ،واألقل زبلفاً والنامية ،احملكومة من قبل
واحمليطيةُ ،
23
أو متطور).
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فتمكن االستعمار عن طريق البعثات التبشَتية وغَتىا من الوسائل العبث يف أفكار الناس الذين
يعانون من الفقر واالضطهاد واجلهل إىل تغيَت ادلفاىيم وادلعتقدات .وىنا يفضح النص الروائي النظرة
الدونية اليت ترسخت يف األذىان عن السود ،تقول (ثيودورا) يف مذكراهتا:
(أكثرىم عدداً السود ،وىم زنوج من سكان إفريقيا األصليُت ،ىؤالء أدىن سالالت البشرية ،ال يوجد
24
منهم يف اخلرطوم إال عبيد ىم على الفطرة ،ال مدينة ذلم وال حضارة ،وال صناعة).
تنبثق النظرة الدونية من فكرة اضطهاد الذات العربية ،أو زلاوالت تذويبها يف اجملتمع الغريب للهيمنة
عليها ،فتصف (ثيودورا) سكان جنوب السودان ابلبساطة والتخلف ،فهم عبيد ال ؽللكون من أمرىم
25
شيئا لتقنع (السكان األصليُت أبن االستعمار قد انتشلهم من الظالم).
ويستنتج القارئ إن االستعمار يف وصفو دونية الشرق وتركيزه على الزنوج يريد أن يوصل رسالة
مفادىا أن العهد السابق (قبل االستعمار) كان ظالماً وعلجية وخاصة منطقة جنوب السودان.
ِ
ادلستعمر زلاولة جادة يف طمس اذلويّة
ادلستعمر يف ذىن
ويبدو أن تلك األفكار اليت زرعها
َ
القومية؛ للعمل على طمسها واهنيارىا (فهذا يعٍت إقحاماً ألنساق حضرية يف شبكة من األنساق
ادلختلفة ،وىنا ال تُقصى فقط الشروط اليت سبنح ىذه األنساق فاعليتها ،إظلا يؤدي ذلك إىل تدمَت
األنساق الثقافية األصلية ،فاألوىل ُذبَّرد من زلاضنها ،والثانية تنهار ألهنا تُستبعد وربل زللها أنساق
26
أخرى).
ِ
ادلستعمر إىل زلو الشخصية الوطنية للشعب السوداين ،وزلاولة إذابتها يف النموذج الغريب
سعى
يف ظل االستعمار العنصري الذي غلعل اآلخر مقبوالً.
وجاء احلضور االستعماري ليكرس أشكاالً ويقوي أشكاالً أخرى من احلضور واذليمنة أقل
وضوحاً وأكثر فاعلية ،تقول (ثيودورا):
( ىؤالء العمال دخلوا السودان بعد الفتح ،ألن أىل البالد ليس بينهم من غليد الصناعة أو أعمال العامل
ادلتمدن ،دلاذا انته وا للحياة مع السود ىكذا ،ىل ألهنم فقراء مثلهم؟ لكن كيف نسوا أهنم ينتمون إىل
27
أمة عظيمة بينما السود رلرد رعاية ذلم).
يعرض النص الروائي شكالً أصيالً من السياسة االستعمارية وىي فرق تسد( ،ثيودورا) تنكر
عول االستعمار على ىذه العوامل النتهاج
على الشعب ادلصري اختالطو ابجملتمع السوداين (ولقد َّ
سياسة التفريق والتوىُت ...فنفخ فيها وابلغ يف شأهنا) 28،فهي تتعجب من التعامل مع السود ،وتصفهم
ابلتخلف واذلمجية ،وتبدو النظرة األكثر احتقارا يف رؤيتها اللون األسود الذي ؽلثل الدونية ،فهم رعااي
للشعب ادلصري.
31
ويُالحظ القارئ إن الًتكيز على اللون (فكرة أوروبية جاءت مع االستعمار لتربره).
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فإذا كانت األمة مقسمة إىل دول متعددة ،فإن ىويتها تبقى عرضة للضعف واالهنزام بسبب ما ؼلًتقها
من عوامل التفتت واذلدم متمثلة يف التمييز العنصري.
ادلستعمرة
إن إعالء اجلنس األبيض جعل اإلحساس ابالنقسام واالغًتاب يتغلغل يف الشعوب
َ
غَت البيضاء ،يقول خبيت:
(اي مهدي هللا!! أان أربول إىل رجل أبيض .لكنو ما ربول إىل رجل أبيض ،وال بلغ طمأنينة يوسف
أفندي بيقُت الصد وأمل الوصال).30
ِ
ادلستعمر يف الذات العربية ،فاإلحساس
ادلستعمر يتبٌت ثقافة
أوضحت الرواية الدور الذي لعبو
َ
ِ
ادلستعمر يف داخلو؛
ادلستعمر يتبٌت ثقافة
ابلدونية جعل (خبيت) ػلُلم بتغيَت لونو ،وىذه احلالة جعلت
َ
دلواجهة شعور النقص الذي أوجده االستعمار ،الذي جعلو يعيش حالة من الصراع الداخلي ولسان
حالو يقول( :إما أن أطلب من اآلخرين أال يعَتوا انتباىا لبشريت ،أو أود لو التفتوا ذلا ،وىنا أحاول أن
أجد قيمة دلا ىو سيء ،دبا أنٍت مقتنع أبن الرجل األسود ىو لون الشر ولكي انتهي من ىذا ادلوقف
31
العصايب أجد نفسي فيو مضطرا الختيار حل غَت صحي ،حل صراعي قائم على العداء).
ترتكز الرؤية العميقة على الصراع الذي خلفو االستعمار يف نفسية الزنوج؛ ما أدى إىل واقع قلق
ونزعة عدوانية ضد القهر ،وظهرت ردة الفعل يف ُحلم (خبيت) الذي مل يتحقق ،فهاجس تغيَت اللون
األسود ،رمز الشر والتخلف ،جعل الشخصية مضطربة يف ىويتها ،وذلك ّيولد صراعاً بُت رغبة الذات،
وبُت الواقع الذي يضطهد أمثالو من العبيد.
.5

الظلم والعنف

ويربز النص الروائي آاثر العنف الذي ولّده االستعمار يف شخصية (خبيت) ،يقول الراوي( :اقًتب من
خصمو ،غلر سيفو خلفو فيخط على الًتاب أثرا ،رفعو وصاح (ال الو إال هللا) طار سوط الدم ،وارسبى
32
خطاً قانياً على احلائط).
تثَت الرواية موضوع التأثر بظاىرة العنف الذي أحدثو االستعمار الغريب يف الذات العربية (صلد
33
مستعمر آخر).
ادلستعمر يُشهر سكينة عند أيسر نظرة عدائية أو ىجومية يلقيها عليو
َ
َ
ِ
ِ
تظهر آاثر العنف والقسوة والوحشية اليت كانت يُعامل هبا (خبيت) وأمثالو من قبّل ادلستعمر اليت
أحدثت اضطراابً يف شخصيتو ،فهو يقتل مسلم من بٍت جلدتو انتقاماً حملبوبتو األجنبية اليت قُتلت أثناء
زلاولتها اذلرب فهو يقتل ،ويرفع صوتو بذكر هللا ،وتتضح الرؤية ادلتناقضة يف األفعال واألقوال.
وأاثرت الرواية موضوع الظلم وضياع احلق والعدالة يف ظل احلكم الًتكي ،يعرب عن ذلك (احلسن
اجلريفاوي) يف ادلونولوج الداخلي ،يقول:
( أين عدلك ايرب؟ الًتك حبابرة ،نصرك الذي وعد ليس أىون من اإلسالم اليوم ،أليس من فرج).
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وضحت الرواية حال (احلسن) وشعور الذل واذلوان؛ نتيجة ظلم األتراك ،وربكمهم يف رقاب الناس،
فاستنجد ابهلل تعاىل فهو نصَت ادلظلومُت( ،ونظرة اإلسالم واضحة يف أن احلق واحد ال يتعدد ،وأن
ماعدا ىذا احلق فهو الضالل) 35،لقد كان احلكم الًتكي قاسياً ،وشديد البطش؛ ما جعل الناس يعيشون
يف حالة عدم توازن ،فاإلسالم دين احلق والعدل ،واألتراك ينحرفون عن تعاليمو وأحكامو ،األمر الذي
أدى إىل اختالط ادلفاىيم والتباس اذلويّة.

 .6مغرايت العودلة
وطرحت الرواية ُىوية جديدة فرضتها العودلة ،نتيجة تفاعل ىوايت وثقافات الشعوب مع بعضها البعض،
يقول الراوي:
(وفت بوعده فشرعت تعلمو لغة أورواب.
حفظها عنها بذىن متقد .قالت:
36
ىذه اإلصلليزية أشهر لغة العامل ،العامل كلو يتكلمها).
أاثرت الرواية أتثَت العودلة على اذلويّة ،فاللغة العربية ىي من مكوانت اذلويّة اإلسالمية ،وحاول
الغرب إدخال اللغات األخرى؛ دلعرفتو أعلية اللغة العربية ابلنسبة للمجتمع اإلسالمي ( فاللغة العربية
ابلنسبة إليهم ،تستمد قدسيتها من اإلسالم ،ألهنا لغة القرآن) 37،اعتمدت البعثة التبشَتية على
أعضائها؛ لسلخ السودان عن ىويتهم القومية ،حاولت (ثيودورا) أن تعلم (خبيت) لغة أورواب اليت امتثل
ذلا وأتقنه ا ،زلاوال التخلص من اإلحساس ابلدونية وبتفوق اآلخر الذي زرعو الفكر الغريب يف الناس،
وجعلهم يدركون دونية شخصيّتهم احلضارية ،أو جعلهم يتوعلون ذلك ذلو أمر يسَت ألورواب أن تقوم
إبحتوائهم ،فهي تسيطر عليهم؛ ألهنا سبثل النموذج العريب ادلتقدم.
ىكذا عززت أورواب نظرة السودانيُت إىل دولتهم يف مقابل جعلها ظلوذجاً حضارايً بديالً
يطمحون إىل زلاكاتو ،يقول الراوي:
( يردد خلفها الكلمات ،تضحك من تعثر نطقو .يقطب ويقول ذلا أنت تنطقُت الكلمات العربية بعسر
أيضا – .اي أخي األسود العربية لغة صعبة ،أما اإلصلليزية فهي سلسة ىينة ،يتبعها فيما تقول ػلفظ
38
ادلعاين ،يتهجى األحرف برىبة).
تسارعت ظاىرة العودلة ،الرتباطها ابلتحضر ،وقد مثل (خبيت) ،أظلوذجاً للذات العربية اليت
بدأت تتقبل األفكار الغربية ،إبقبالو على تعلم اللغة اإلصلليزية بوصفها مظهراً حضارايً للتخلص من
إحساسهم بعقدة التخلف أمام الغرب ،ولذلك (زادت الثقافة األوروبية من قوهتا ودعمت ىويتها من
41
خالل وضعها لذاهتا يف مقابل الشرق ابعتبارىا ذااتً بديلة أو حىت دفينة).
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ِ
ادلستعمر الغريب يف نظرتو للمسلمُت الزنوج ابلتفوق
ويالحظ القارئ من خالل احلوار اعتماد
العرقي ،فتقول (ثيودورا) اي أخي األسود إشارة منها إىل ما تستثمره اذباىات التغريب بتعزيزىا اإلحساس
ابلنقص طادلا ارتبط األمر ابلعرق ،وىي مل تتعلم العربية حبجة صعوبة اللغة العربية ،وردبا أرادت من ذلك
أن تشَت لسهولة اللغة اإلصلليزية اليت ارتبطت دبظاىر التقدم والنهضة.
اخلامتة:
استطاعت الرواية أن تلقي الضوء على مظاىر ازدواجية اذلويّة يف صورىا ادلختلفة ،وأثر االستعمار الغريب
اذلم اجلماعي وانعكاسو على اجملتمع يف قالب فٍت ذبسده
يف تفكيك الشخصية وربوذلا ،فصورت ّ
الشخصيات الروائية.
عربت الشخصيات الروائية عن مظاىر ازدواجية اذلويّة اليت سبثلت يف البعثات التبشَتية والقهر
.0
ّ
واالستبداد ،وبث الشبهات حول الدين اإلسالمي ،والتمييز العنصري ،والظلم والعنف ،وأخَتاً العودلة.
 .1عرضت الرواية صراع الذات يف مواجهة أنظمة الفساد والظلم ،لكنها أخفقت يف اسًتداد
ُىويتها ،بسبب األوضاع السياسية السيئة يف البالد ،وىيمنة االستعمار الغريب عليها ،وتشكلت األان
ِ
ادلستعمر ،وحدثت خلخلة يف الذات اإلسالمية بُت ىويتُت سلتلفتُت؛ ما أدى إىل
ادلستعمر واآلخر
َ
ازدواجية ىوية.
 .2ؼللص البحث يف قبول الذات اإلسالمية ُىوية أخرى ،لعدة أسباب وأعلها حفاظاً على
مصاحلها يف البالد ،فارأتت ىذه الفئة أن تتقبل الوجود الغريب خوفاً على شلتلكاهتا ،أما الفئة
ادلستضعفة رأت يف اآلخر القوة واحلضارة ،فأرادت أن تلحق هبما بغض النظر عن اعتبارات أخرى،
ِ
ادلستعمر جاء لإلصالح والتعمَت ،فانبهرت
أما الفئة الساذجة خدعتها معوانت الغرب ،وظنت أن
ابلقشور اخلارجية ،ومل تدرك حقيقة االستعمار.
 .3ومل تتخلص الشخصية اإلسالمية من ىويتها ،بل أضافت ىوية جديدة ذلا ،فأصبحت اذلويّة

سلتلطة (مهجنة) ،لذلك يظهر على الشخصيات التناقض يف األفعال واألقوال ،وىذا ما يفسر سلوكها
يف سلتلف ادلواقف.
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 00احلداد ،سامل ،صراع اذلوية( ،تونس :األطلسية للنشر1111،م) ،ص.151
 01زايدة ،محّور ،شوق الدرويش ،ص.023

 02سعيد ،إدوارد ،تعقيبات على االستشراق ،ترمجة :صبحي حديدي( ،بَتوت :ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر0885 ،م) ،ص.012
 03زايدة ،محّور ،شوق الدرويش ،ص.023

 04سعيد ،إدوارد ،أتمالت حول ادلنفى ،ترمجة :اثئر أبو ديب( ،بَتوت :دار اآلداب1113 ،م) ،ص.062
 05زايدة ،محّور ،شوق الدرويش ،ص062
 06السابق نفسو ،ص068

.07راببعة ،غازي ،الوالايت ادلتحدة واالحتاد السوفيييت والصراع يف الشرق األوسط (1987-1967م)( ،عمان :اجلامعة األردنية،
0878م) ،ص.10

 08زايدة ،محّور ،شوق الدرويش ،ص114

 11السابق نفسو ،ص.44
 10راغب ،نبيل ،موسوعة النظرايت األدبية ،ط( ،2القاىرة :الشركة ادلصرية العادلية للنشر1112 ،م) ،ص.437
 11زايدة ،محّور ،شوق الدرويش ،ص.005

 12الصاوي ،صالح ،التعددية السياسية يف الدولة اإلسالمية( ،القاىرة :دار اإلعالم الدويل0881 ،م) ،ص.043
 13زايدة ،محّور ،شوق الدرويش ،ص.201

 14اجلابري ،دمحم عابد ،ادلشروع النهضوي العريب( ،بَتوت :مركز دراسات الوحدة العربية0885 ،م) ،ص.066
 15زايدة ،محّور ،شوق الدرويش ،ص.341

 16سعيد ،إدوارد ،الثقافة واإلمربايلية( ،بَتوت :دار اآلداب0885 ،م) ،ص.341

 17روز ،مارجريت ،ما بعد احلداثة ،ترمجة :أمحد الشامي( ،القاىرة :اذليئة ادلصرية العامة للكتاب0883 ،م) ،ص.46
 18زايدة ،محّور ،شوق الدرويش ،ص278

 21ادلصباحي ،دمحم" ،ىل ؽلكن الكالم عن احلق يف الكذب يف اجملال السياسي" ،رللة عامل الفكر ،الكويت ،اجمللد ،27العدد ،0يوليو-
سبتمرب ،ص.1118 ،116
 20زايدة ،محّور ،شوق الدرويش ،ص281

 21قطب ،دمحم ،منهج الرتبية اإلسالمية ،ط( ،7بَتوت :دار الشروق0872 ،م) ،ج ،0ص.23
 33زايدة ،محّور ،شوق الدرويش ،ص023

 23سعيد ،إدوارد ،الثقافة واإلمربايلية ،ص54
 24زايدة ،محّور ،شوق الدرويش ،ص066

 25فانون ،فرانز ،معذبو األرض( ،عمان :منشورات وزارة الثقافة1118 ،م) ،ص.088

 26إبراىيم ،عبدهللا ،صورة اآلخر يف اخليال اإلسالمي خالل القرون الوسىى( ،الدار البيضاء :ادلركز الثقايف العريب1110 ،م) ،ص.11
 27زايدة ،محّور ،شوق الدرويش ،ص.146

 39العيالين ،مصطفى ،ادلغرب العريب الكبري( ،بَتوت :مركز دراسات الوحدة العربية0878 ،م) ،ص.31
043
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.06 ص، أتمالت حول ادلنفى، إدوارد، سعيد31
.316 ص، شوق الدرويش، محّور، زايدة41

.214 ص، معذبو األرض، فرانز، فانون31
.46 ص، شوق الدرويش، محّور، زايدة32
.65 ص، معذبو األرض، فرانز، فانون44

.000 ص، شوق الدرويش، محّور، زايدة45

.053 ص،)م0882 ، دار الشروق: (القاىرة، معامل يف الىريق، سيد، قطب46
251 ص، شوق الدرويش، محّور، زايدة47

.142 ص،)م0887 ، مركز دراسات الوحدة العربية: (بَتوت، أزمة ادلفاهيم واحنراف التفكري، عبد الكرًن، غالب48
.200 ص، شوق الدرويش، محّور، زايدة49

.35 ص،)م1115 ، رؤية للنشر والتوزيع: (القاىرة، دمحم عناين: ترمجة، االستشراق، إدوارد، سعيد50
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