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Abstract 
Investigation of literature and literary works, especially in the field of criticism, is 

associated with interdisciplinary research and specifically with the science of sociology; 

this is due to the importance of literature as a reflector of social problems. Sociological 

studies of literature can modify the cultural structure of society, solve its problems and 

transform it in various fields. On the other hand, we see that the novel, by having a 

prominent place in the expression of social issues, is distinguished from other literary forms 

and techniques. The Islamic novel is a literary genre that has tried to express the issues of 

the Muslim society, as this literature cannot be kept from addressing the important social 

issues of nations. For this reason, the Islamic literature is a committed, indicative and 

conscious literature of the evolution of human societies. Thus, the Islamic novel has 

addressed the issue of resistance, and portrayed the sufferings of the oppressed people 

living under the yoke of colonialism. Naguib al-Kilani, a pioneer of the contemporary 

Islamic novel, has paid special attention to the female characters in his novels, especially in 
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the novel A’dhra’ Djakarta, and as a Muslim novelist, he has used most examples of female 

characters in his novels to emphasize on the role and attitude of women regarding the issue 

of resistance. This article, using a descriptive-analytical method and based on the 

sociological analysis of the novel, addresses the positive aspects of female character in the 

novel A’dhra’ Djakarta and indicates that Naguib al-Kilani focuses on three aspects of the 

female character, that of heroism, resistance and martyrdom, and portrays a sublime status 

of Muslim women to encourage people of the colonized countries to face the enemy. 

The field of post-colonial theory relates to a specific historical period that followed the 

demise of colonialism, or the period that followed the political independence obtained by 

countries that were under foreign colonialism. This theory uses a variety of modern critical 

approaches, including the renaissance of cultural studies and feminist studies. It benefits 

from all critical approaches, especially post-structuralism and postmodernism. The term 

post-colonialism came with the publication of Edward Said’s book Orientalism. The 

French writer Madame de Stael was the first to point out the importance of the relationship 

between literature and society, and between literature and politics. The issue of ideology is 

another topic that Goldman refers to in his research on the sociology of literature, as he sees 

that the creator of literary works is not only their author, but is also the ideology belonging 

to a particular social class. 

In this article, we have focused on two topics related to the novel A’dhra’ Jakarta. The 

first topic is related to the study of the features of positive characters in the novel, including 

the heroine of the novel “Fatima”, and her political and revolutionary activities, and other 

feminist personalities participating in this jihad, and to shed light on the features of these 

novelists, we analyze their most important social and political activities, which continue 

their struggle until the last moment of life to achieve complete freedom for their homeland 

and people. The second topic concerns the effects of post-colonialism.  

Al-Kilani was interested in the issue of resistance, as a distinguished literature, and he 

dealt with it in the novel A’dhra’ Jakarta from two sides. The first is drawing the features of 

feminist personalities, and focusing on the important position of women in Islamic society, 

which is the participation of women in the most important social issues and in the fate of 

their homeland and future, and Islamic literature confirms it in various areas of peoples’ 

lives. The second is to express the effects of communist colonialism on the different levels 

of Indonesian society. In his novel, al-Kilani was concerned with the issue of complete 

equality of women and men and their social and political rights, and the nature of 

communism, its ideological goals, and its opportunist policies that oppose Islamic 

teachings. On the other hand, he used the figure of Fatima, as a militant woman whose 

Islamic features the author has employed to express his beliefs about the functions of 

women in their social life and to emphasize the extent of their importance in the resistance 

and steadfastness in the face of manifestations of colonialism and injustice. Al-Kilani has 
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benefited from the method of preaching and guidance in the sayings of this female 

character, and he has used her Islamic features and portrayed them in his novels to 

emphasize the role of women in global revolutions, and he has wanted to say that the role 

of women in the resistance movement is no less than that of men. According to his Islamic 

ideology and his revolutionary beliefs, he has wanted, through the features of these positive 

personalities, to point out two things: first, that revolutions around the world are proceeding 

on one line, which is the union of the different classes of people; and second, that women 

can do great things and help men to continue the path towards freedom and high goals. 
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 الملخص
ـــــة، وخاّصـــــة يف جمـــــال النقـــــد، قـــــد واكبـــــت  إّن الدراســـــة حـــــول األدب واآلثـــــار األدبّي
الدراسات اليت تتّم بني الفـروع املختلفـة وخاّصـة علـم االجتمـاع؛ وذلـك ألمهيّـة اآلثـار 
األدبّيـــة بوصـــفها مـــرآة النعكـــاس املشـــاكل االجتماعّيـــة، فبإمكـــان الدراســـات األدبّيـــة 

ــــاء الثقــــ ــــة إصــــالح البن ايف للمجتمــــع، وحــــّل مشــــاكله وتطــــويره يف خمتلــــف االجتماعّي
ــذا الســياق، نالحــظ أّن الروايــة اإلســالمّية قــد أولــت اهتمامــاً بالغــاً علــى  اجملــاالت. و
تصــوير القضــايا والتطــّورات الــيت تطــرأ علــى اجملــاالت املختلفــة للمجتمــع اإلســالمي، 

شخصّية املرأة يف الروايـة، فـإّن ومنها االستعمار واالحتالل. ونظراً إىل املكانة املتميَّزة ل
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التحليــل االجتمــاعي ألهــّم تــأثريات املقاومــة علــى الشخصــّيات النســائية اإلجيابيــة يف 
،وذلــــك يف ظــــّل االســــتعمار واملقاومــــة، مــــن أهــــّم أهــــداف هــــذا عــــذراء جاكرتــــاروايــــة 

دب البحـث ويـدّل علــى أمهيّتـه. إنّنــا يف إطـار الدراســة االجتماعيـة للنمــاذج املتعّلقـة بــأ
للكــيالين، قــد قمنــا بتحليــل العالقــة  عــذراء جاكرتــااملقاومــة، والــيت قــد جتلّــت يف روايــة 

بــــني القضــــايا االجتماعيــــة للمجتمــــع، ومنهــــا االحــــتالل واالســــتعمار، وبــــني مالمــــح 
الشخصــّيات النســويّة يف هــذه الروايــة، وحاولنــا أن نبــّني موقــف املؤلّــف مــن موضــوع 

إســالمي، ونشــرح آراءه حــول دور املــرأة يف مواجهــة االســتعمار واالحــتالل يف جمتمــع 
هــــذه القضــــّية. وظهــــر مــــن خــــالل البحــــث يف ضــــوء املــــنهج الوصــــفي التحليلــــي، أّن 
الكـــيالين قـــد رّكـــز كثـــرياً علـــي رســـم الشخصـــّيات النســـوية اإلجيابيـــة يف هـــذه الروايـــة، 

ذلــك وذلــك بــالرتكيز علــى ثــالث صــور للمــرأة وهــي املناضــلة، والصــامدة والشــهيدة، و 
لرســـم آثـــار االســـتعمار الشـــيوعي علـــى اجملتمـــع اإلندونيســـي مـــن جانـــب، ولتحـــريض 

  مواجهة العدو من جانب آخر. أبناء البالد املستعمرة يف
ـــة، مـــا بعـــد االســـتعمار، املقاومـــة، املـــرأة، الكلمـــات الرئيســـة:  الدراســـة االجتماعي

  ، الكيالين.عذراء جاكرتا
  

  المقّدمة. 1
إّن األدب وعلـــى مـــّر العصـــور، كـــان مرتكـــزاً علـــى حمـــورين، احملـــور الفـــردي، وهـــذا شـــأن األدب 
الرومانســي الــذي كــان منصــّباً علــى مهــوم األديــب ومشــاعره؛ فمــا كــان يهــتّم األديــب الرومانســي 
بقضـايا شــعبه وجمتمعـه، بقــدر اهتمامــه مبشـاعره وآمالــه. أّمـا احملــور الثــاين فهـو احملــور االجتمــاعي 

ذي تبلور يف األدب الواقعي، وهو كان حيمل يف طّياته املوضوعات االجتماعّية والقضـايا الـيت ال
ـــة. وبالتـــايل، نـــرى أّن كثـــرياً مـــن املنـــاهج النقديّـــة الـــيت تـــروم معـــىن الـــنّص  تتعّلـــق بـــاإلرادة اجلماعّي
ـــــزل عـــــن الســـــياق  ـــــه مل تســـــتطع الوصـــــول إىل هـــــذه احلقيقـــــة مبَع وحقيقتـــــه الضـــــائعة بـــــني مفردات
االجتماعي للنّص؛ ألّن النّص ال ميكن عزله عن بيئته وجمتمعه. لذلك، ال بـّد مـن إعـادة الـنّص 
إىل ســـياقه االجتمـــاعي ودراســـته مـــن خاللـــه، ويكـــون ذلـــك بـــالّرتكيز علـــى بنيتـــه اللغويـــة، بقـــدر 
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ــاً، وهــو مــنهج يــربط بــني إّن الدراســات النقديّــة اجلديــدة  اختــارت يف حبوثهــا منهجــاً اجتماعّي
األدب واجملتمـــع يف طبقاتـــه املختلفـــة، ويعـــّرب عـــن طموحـــات أبنـــاء الشـــعوب املختلفـــة ويرســـم مـــا 
يعتمل يف ضمائرهم حول القضايا اهلاّمة للمجتمع. وإّن الرواية قـد أولـت عنايـة خاّصـة بالقضـايا 

ـــة، بعـــد مـــا واجهـــت تلـــك الـــيت ـــة كثـــريةاجلماعّي ـــاة الشـــعوب، فأصـــبحت طاقـــة   ذات أمهّي يف حي
ـــا يف البدايـــة كـــان  ّ ـــا، رغـــم أ ـــا وطموحا ـــة هاّمـــة تعـــّرب عـــن روح األمـــة وأزما سياســـية واجتماعّي
موضــــوعها يــــدور حــــول األســــاطري واملغــــامرات. ونالحــــظ نفــــس هــــذا التغيــــري يف الروايــــة العربّيــــة، 

نظــراً ملــا «ياســية واالجتماعيّــة يف اجملتمــع اإلســالمي. وفقامــت بــالتعبري عــن املشــاكل الفكريّــة والس
عاناه الوطن العريب يف جممله من افتقـاد احلريّـات السياسـّية، الفرديّـة منهـا واالجتماعيّـة يف خمتلـف 
األصعدة، فقد ظهرت االجتاهات السياسّية واالجتماعّية مـن خـالل الفـّن الروائـي وعـّربت الروايـة 

لطموحات االجتماعيّـة والسياسـّية يف الضـمري العـريب والـيت مل متّكـن مـن عن القضايا واألزمات وا
تناوهلــا حبرّيــة كاملــة يف الكتابــات املباشــرة، منهــا العدالــة االجتماعيّــة وأزمــة احلرّيــة يف الــوطن العــريب 

  ).12: 1981(عطّية،  »واملقاومة الوطنية ضّد االستعمار القدمي واجلديد
ـــم مـــرآة تعكـــس  إّن الروائـــي جنيـــب الكـــيالين مـــن الـــرواة اإلســـالمّيني الـــذين اّختـــذوا مـــن أد

القضـــايا اإلســـالمّية اهلاّمـــة وقـــاموا بتـــأليف روايـــات جتّســـد طموحـــات الشـــعوب املســـلمة وأحيانـــاً 
م حتــت قيــود االســتعمار واالحــتالل. روايــة  مــن روايــات  عــذراء جاكرتــاتعــّرب عــن آمــاهلم وأحــزا

ما عاناه الشعب اإلندونيسـي يف بالدهـم بعـد مـا احتّلهـا احلـزب الكيالين اإلسالمّية اليت تصّور 
الشـــــيوعي. فهـــــذا جنيـــــب الكـــــيالين قـــــد رّكـــــز اهتمامـــــه يف روايتـــــه هـــــذه علـــــى الشخصـــــّية؛ ألّن 

مصــــدر إمتــــاع وتشــــويق يف القّصــــة، وذلــــك للميــــل الطبيعــــي عنــــد كــــّل إنســــان إىل «الشخصــــّية 
ة اليت تتوقّـف يف األكثـر علـى كشـوف رائعـة التحليل النفسي ودراسة الشخصّية، وللمتعة اخلالد

يف جمــــال العقــــل اإلنســــاين. عــــالوة علــــى ذلــــك، هنــــاك أواصــــر تنعقــــد بــــني القــــارئ والشخصــــّية 
الروائية، حيث إنّه يتعاطف معها ومال إليها أحياناً ويرى فيها بعض الصفات اليت تشـرتك فيهـا 

ا كّل يوم   ).53- 49: 1966(جنم،  »مع نفٍر من الشخصّيات اليت يعرفها أو يلتقي 
أّما أمهيّـة هـذا البحـث فهـي كامنـة يف حتليـل مالمـح شخصـّية املـرأة الـيت نراهـا بـارزًة يف روايـة 

لنجيـب الكـيالين، وأنّـه قـد أوىل اهتمامـاً بالغـاً هلـا، وأتـى بنمـاذج متنّوعـة منهـا يف  عذراء جاكرتا
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وشـعبه، وبأنّـه أديـب واقعـي يريـد  هذه الروايـة، وذلـك يـرتبط مبوقـف الكـيالين مـن قضـايا جمتمعـه
اإلشارة إىل العالقة املباشرة بني أدبه والقضايا الوطنّية. إّن هدفنا يف هـذا البحـث دراسـة األبعـاد 
االجتماعيــــة النعكــــاس موضــــوعة املقاومــــة علــــى الشخصــــّيات النســــوية اإلجيابيــــة لروايــــة عــــذراء 

  جاكرتا، وذلك يف ظّل قضّية االستعمار واالحتالل.
  ا يف هذا البحث نريد اإلجابة عن هذين السؤالني: إنّن
عـذراء ما هي املالمـح الـيت قـد رمسهـا الكـيالين للشخصـيات النسـوية اإلجيابيـة يف روايـة  - 1
 بعد االحتالل الشيوعي؟ جاكرتا

ما هـو غـرض الكـيالين مـن بيـان آثـار االسـتعمار الشـيوعي علـى الشخصـيات النسـوية  - 2
 ؟ جاكرتا عذراءاإلجيابية يف رواية 

عسى املؤّلف الروائي أن يُلفت االنتباه إىل أهّم املالمح االجتماعية للمـرأة، وهـي الـيت أكثـر 
ارتباطــاً بقضــّية املقاومــة بوصــفها موضــوعاً اجتماعيــاً مــا زالــت تــؤثّر كثــرياً يف اجملتمعــات البشــرية. 

إلشــارة إىل مــدى تأثريهــا يف ومــن املتوقّــع أيضــاً أن خيتــار الكــيالين الشخصــّية النســوية اإلجيابيــة ل
تشـــــجيع أبنـــــاء الشـــــعوب املســـــتعمرة علـــــى الصـــــمود، واملثـــــابرة، ورفـــــض االنفعـــــال أمـــــام قضـــــّية 

  االستعمار، وما فيها من املشاكل والصعوبات.
  
  خلفّية البحث 1.1

البحـــوث الـــيت قـــد تناولـــت آثـــار الكـــيالين كثـــرية، أّمـــا البحـــوث الـــيت ارتكـــزت علـــى دراســـة بعـــض 
االّجتـاه اإلنسـاين يف روايـات جنيـب اجلوانب لشخصّية املرأة، فمنها أطروحـة دكتـوراه حتمـل عنـوان 

قــــد قــــام الباحــــث، علــــي حمــــدادي يف  م)،2013جبامعــــة قاصــــدي مربــــاح يف اجلزائــــر ( الكــــيالين
دراســــة عــــابرة لشخصــــّية فاطمـــة يف روايــــة عــــذراء جاكرتــــا وهـــي الــــيت تقــــاوم الشــــيوعّية أطروحتـــه ب

بشــــجاعة وصــــرامة. هنــــاك أطروحــــة أخــــرى مبرحلــــة الــــدكتوراه جبامعــــة أيب بكــــر بلقايــــد يف اجلزائــــر 
ـــا 2015( أزمـــة احلضـــارة اإلســـالمّية يف روايـــات جنيـــب م)، للباحثـــة جنـــان فاطمـــة الزهـــراء عنوا

وقد اختّصـت الباحثـة للمـرأة يف أطروحتهـا فصـالً خاّصـاً وتناولـت  ّية حتليلّيةالكيالين دراسة وصف
اخلطـاب اإليـديولوجي يف روايـة عـذراء جاكرتـا لنجيـب ميزات فاطمة، الشخصّية الرئيسة للرواية. 
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هــو عنــوان رســالة املاجســتري للباحــث ســبع عبــدالقادر، جبامعــة حممــد خيضــر بســكرة يف  الكــيالين
وقد تطّرق الباحث بصورة عابرة يف رسالته هذه إىل أّن فاطمة شخصّية تدافع  م)،2015اجلزائر (

  عن وطنها مستلهمة باملبادئ اإلسالمّية وتتحّمل أنواع التعذيب واملصائب يف هذا السبيل. 
كمــا قــام صــالح الــدين عبــدي وشــهال زمــاين بدراســة شخصــّية املــرأة يف العــدد الثالــث جمللــة 

پردازی زن در ادبيـات داسـتانی  شخصـيتش)، يف مقـال عنوانـه 1390زن در فرهنگ و هنر (
. 1ليـايل تركسـتان، وعـذراء جاكرتـا، وعمالقـة الشـمال جنيب کيالنی و بررسی موردی سـه رمـان

إّن كــــاتيب املقــــال قــــد تطرّقــــا إىل ميــــزات شخصــــّية بطلــــة الروايــــة فاطمــــة الــــيت تشــــارك يف قضــــايا 
ــا وملتزمــة باملبــادئ اإلســالمّية. وإّن الباحثــة كــربى خســروي قــد تناولــت  اجملتمــع، حمتفظــة حبجا

ش)، ويف مقـــال 1393(نامـــه زنـــان  پژوهشقضـــّية املـــرأة ومنزلتهـــا، وذلـــك يف العـــدد الثـــاين جمللـــة 
تــرى الباحثــة أّن الرجــال، هــم  .2بررســی و تبيــني جايگــاه زن در روايــات جنيــب الکيالنــیوانــه عن

األبطــال احلقيقـــّني للروايــة، ولكـــّن فاطمـــة هلــا حضـــور ملحـــوظ جبانــب شخصـــّيات الرجـــال. إّن 
ــا شخصــّية زكيــة اســتطاعت أن  ّ حجــاب فاطمــة هــي القضــّية الــيت تشــري إليهــا الباحثــة وتؤّكــد أ

  سلمات يف جمال مناضلة األعداء.ترسم جهود امل
يبـــدو لنـــا ممـّــا ســـبق ذكـــره أّن البحـــوث الـــيت ّمت إجنازهـــا يف جمـــال قضـــّية املـــرأة يف روايـــة عـــذراء 
جاكرتــا احنصــرت يف إشــارة عــابرة إىل شخصــّية بطلــة الروايــة فاطمــة ودورهــا يف اســتمرار املناضــلة 

املتنّوعــة للنمــاذج النســويّة األخــرى يف  ضــّد األعــداء. ومل خيّصــص البــاحثون حبثــاً لتبيــني اجلوانــب
ـــتّم الرتكيـــز وعلـــى التحليـــل االجتمـــاعي  ملظـــاهر انعكـــاس قضـــّية  الروايـــة.أّما يف هـــذا البحـــث في
االســـتعمار علـــى مواصـــفات النمـــاذج األخـــرى للشخصـــّيات النســـوية اإلجيابيـــة يف روايـــة عـــذراء 

  أمامهما. جاكرتا،وذلك عند مواجهة االستعمار واالحتالل، واملقاومة 
  

  اإلطار النظري للبحث .2
  ) Postcolonialismما بعد الكولونيالّية(نظرية ما بعد االستعمار  1.2

ـــ فــرتة تارخييــة معّينــة أعقبــت زوال االســتعمار، أو «إّن جمــال نظريــة مــا بعــد االســتعمار يتعّلــق بـ
واقعــة حتــت الفــرتة الــيت أعقبــت االســتقالل السياســي الــذي حصــلت عليــه الــدول الــيت كانــت 
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ا ــــــــــتحّكم يف مقــــــــــدرا ــــــــــذي مــــــــــنح أبناءهــــــــــا فرصــــــــــة ال  »وطــــــــــأة االســــــــــتعمار األجنــــــــــيب، وال
). وكمــا يــرى عبــاس يوســف احلــّداد، مصــطلح مــا بعــد الكولونياليّــة 548: 2003 (راغــب،

ُوضـــع جملموعـــة االســــرتاجيات النقديـــة الــــيت اســـتخدمت يف دراســـة الثقافــــة مبـــا فيهــــا األدب «
ــا والسياســة والتــاريخ، وذلــك يف  املســتعمرات الــيت خضــعت لإلمرباطوريــات األوروبيــة وعالقا

ببقّية العامل، وميكـن لنـا أن نـدرك مـن دالالت مصـطلح مـا بعـد الكولونياليّـة أنّـه يعـين الكتابـة 
الــيت بــدأت منــذ الغــزو االســتعماري حــّىت اليــوم يف الثقافــات الــيت عانــت مــن الغــزو األمربيــايل، 

يف أعقــــاب املرحلــــة االســــتعمارية وبدايــــة االســــتقالل، وأيضــــاً وكــــذلك الكتابــــة الــــيت انطلقــــت 
الكتابــة املناهضــة لالســتعمار، والــيت تقــف يف مقابــل الكتابــات الــيت تواطــأت مــع االســتعمار 

  ).  30: 2001(احلّداد، » ومشروعه
ضـــة «هـــذه النظريـــة تســـتخدم ضـــروباً متنّوعـــاً مـــن املنـــاهج النقديـــة احلديثـــة وتشـــتمل علـــى 

وتسـتفيد مـن   (Feminist studies)والدراسـات النسـوية (Cultural studies)ثقافيـة الدراسـات ال
). إّن اقـرتان 32املصـدر نفسـه: ( »مجيع املناهج النقدية خاّصة ما بعد البنيوية ومـا بعـد احلداثـة

ــ فلسفة، وأيديولوجية، وفكراً فيـه اخـتالف عّمـا كـان يف املرحلـة «متّثل  »ما بعد«هذا املصطلح ب
). أّمـا دراسـة آثـار احليـاة االجتماعيـة، والثقافيـة، واالقتصـادية 86، 2004سليمان، » (السابقة

والسياســية بشــكل جلــّي علــى األمــم الــيت وقعــت حتــت الســيطرة االســتعمارية، فهــي مــن األمــور 
ــــــة، والــــــيت تعكــــــس هــــــذا التــــــأثري املســــــترت«الــــــيت يوفّرهــــــا األدب، ومنهــــــا  » الطــــــرق األكثــــــر أمهّي

). فمن أجل ذلـك، إّن متابعـة تـأثري جتربـة االسـتعمار يف امليـادين السياسـية 89سه، نف  املصدر(
واالقتصــــادية أســــهل مــــن دراســــة تــــأثري االســــتعمار علــــى األطــــر اإلدراكيــــة، والــــيت تتعلّــــق بــــوعي 

ــــري عــــن تلــــك «الشــــعوب املعاصــــرة. فيــــوفّر األدب  واحــــداً مــــن أبــــرز احلقــــول الــــيت تشــــهد التعب
ا تنــدغم يف نســيج احليــاة اليوميــة، وتتحــّول إىل ديناميّــات ورمــوز جبّــارة اإلدراكــات اجلديــدة، كمــ

  ).81م: 1993حديدي، (» غائرة يف العمق
إّن موضوع ما بعد الكولونيالّية وإطـاره وأنواعـه أصـبح فرعـاً نقـدياً جـّدياً يقـوم بتحليـل نتـائج 

ــــاء الشــــعوب املســــتعَمرة، حيــــث  مــــن االنفصــــام يعيشــــون حالــــة «االســــتعمار علــــى هويّــــات أبن
واالغرتاب الذايت واالبتعاد عن الواقع، والسـري يف عـامل األوهـام واخليـاالت، وقـد تطـّرق أدب مـا 
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بعـــد الكولونيـــايل، خاّصـــة الروائـــي منـــه، لقضـــّية اهلويّـــة والصـــراع النفســـي بشـــكل أوســـع، إذ تُعـــّد 
شــرق والغــرب)، مــن أهــّم إشــكالية اهلويـّـة وقضــاياها الشــائكة كجدليــة األنــا واآلخــر املتمثّلــة بـــ (ال

). وميكـن القـول أيضـاً إّن 85: 1397مريزايـي واآلخـرون، (» مفاهيم النقد مـا بعـد الكولونيـايل
لــإدوارد سـعيد، حيـث املؤلّــف  االستشـراقمصـطلح مـا بعـد الكولونياليّـة جـاء مـع صـدور كتـاب 

صــلة الوثيقــة أنّــه لــيس مثــة شــكل أو نشــاط عقلــي وثقــايف بــرئ مــن ال«يشــري يف كتابــه هــذا إىل 
برتاتــــب الســــلطة، األمــــر الــــذي يكشــــف عــــن التواطــــؤ بــــني أشــــكال التمثيــــل األديب والســــلطة 
الكولونياليّــة، ويوّضـــح أّن كــل فـــرع مــن فـــروع العلـــوم الطبيعيــة أو اإلنســـانية لــيس ذا صـــلة وثيقـــة 
باهليمنــة السياســية ألوروبــا مــن خــالل الغــزو االســتعماري والســيطرة فحســب، بــل هــو جــزء ال 

). إضــافة علــى إدوارد ســعيد بوصــفه أّول منظّــر 339: 2005نِلــووف وآخــرون، (» زّأ منهــايتجــ
فــــرانس «قـــد أشــــار إىل املفــــاهيم الرئيســـة لنظريـّـــة مــــا بعـــد االســــتعمار، فــــيمكن لنـــا اإلشــــارة إىل 

فــانون، وإســبيواك، وهــومي بابــا، والــذين بيّنــوا يف آرائهــم املبــادئ األساســية هلــذا الفــرع النقــدي، 
، (Racism) والعنصــريّة (Eurocentericism) وحموريّــة أوروبّــا(Orientalism) االستشــراقومنهــا 
). أّمــا قضــّية املقاومــة الوطنيــة الــيت ُتشــاَهد  63: 1398صــاحل بــك وآخــرون، (»(Other) واآلَخ 

ــــة، فــــُتمكن دراســــتها مــــن منظــــار األدب مــــا بعــــد  ــــات العربي ّــــة يف بعــــض الرواي كموضــــوعة حموري
ألّن املقاومــة تـَُعــّد مــن املوضــوعات الــيت تــرتبط مباشــرة وغريمباشــرة بــالوعي الشــعيب، الكولونيــايل؛ 

والذي قد أّكد عليه النقد ما بعد الكولونيايل، وذلك بوصفه إيديولوجية غالبة يف األدب الشعيب 
  رواية.واآلثار األدبية اليت ّمت تأليفها يف هذا اجملال، من الشعر، والقّصة القصرية، واملسرحية، وال

 

  النظرية النقدية االجتماعية 2.2
منـــذ بدايـــة القـــرن التاســـع عشـــر، ظهـــرت نظريّتـــان أدبيّتـــان خمتلفتـــان، وإن مل تكونـــا متعارضـــتني: 
الرومانسّية اليت ترى العمل األديب يف شكله ومضمونه عبارة عن تعبري عن الذات لـدى الفنّـان، 

م دي ســـتال والواقعيّـــة الـــيت تعتـــرب العمـــل األديب تعبـــرياً عـــن اجملتمـــع. وتُعـــّد األديبـــة الفرنســـّية مـــادا
)de Stael ( .أّول مـــــن نبّــــــه إىل أمهيّـــــة العالقــــــة بـــــني األدب واجملتمــــــع، وبـــــني األدب والسياســــــة

هـو الـذي قـام بعـرض نظريّـة  )Karl Henrich Marx(). كـارل مـاركس 322: 2003(راغـب، 
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أعطــــى تفســــرياً موضـــــوعّياً للعالقــــة بـــــني األدب «حــــول العالقــــة بـــــني األدب واجملتمــــع، حيـــــث 
وعــــّني هلــــا موضــــوعاً داخــــل العلــــوم االجتماعّيــــة، واعتــــرب أّن األدب واقعــــة اجتماعّيــــة واجملتمــــع، 

تارخييّــة نســبّية، وأّن الكاتــب يعــّرب يف أعماقــه عــن وجهــة نظــر الطبقــة الــيت ينتمــي إليهــا بــوعي أو 
). وبعــــــد ذلــــــك جــــــاء الناقــــــد الفرنســــــي إيبوليــــــت تــــــني 86: 2004(حجــــــازي،  »بغــــــري وعــــــي

)Hipolitte Taine (بــذل جمهــوداً كبــرياً يف ســبيل نشــر النظريــة السوســيولوجّية يف األدب.  الــذي
هــــــو درس ظــــــاهرة الفــــــّن بصــــــفته عمليــــــة اجتماعيّــــــة ونــــــادى بــــــأّن الفــــــّن نتــــــاج مباشــــــر للقــــــوى 
االجتماعيّــــــة. فــــــال ميكــــــن اســــــتيعاب الفــــــّن أو تذّوقــــــه أو حتليلــــــه بــــــدون إطــــــاره االجتمــــــاعي. 

  ).323: 2003  (راغب،
ث حــول علــم اجتمــاع األدب كفــرع جديــد انصــّب اهتمامــه علــى فمــن هنــا تشــكّلت البحــو 

دراســـة العالقـــة بـــني اجملتمـــع واألدب. انطالقـــاً مـــن هـــذا، ميكننـــا أن نقـــول أّن األدب بيـــان ملالمـــح 
ـا.  اجملتمع الذي يقوم املؤّلف فيه بالتعبري عن جتربته واستنباطه من احلياة واحلـوادث الـيت أحاطـت 

. )Social Criticism( يف إطار النقـد األديب ويُسـّمى بــالسوسيولوجّية ويندرج علم اجتماع األدب
ـــة، ويهـــتّم باجلوانـــب «هـــذا النقـــد  ينـــوي علـــى إجيـــاد العالقـــة بـــني األدب واملؤّسســـات االجتماعّي

)؛ ألنّـه يـرى 16: 1393(بشـريي،  »اخلارجّية لألثر أكثر من االعتناء جبوانبه الداخلّية واجلماليّـة
أّن لإلملــام باالعتقــادات والفنــون واللغــة واألســاليب، جيــب إدراك اإلنســان واملؤّسســات ومــا وراء 

). ويف هــذا اجملــال جيــدر 78: 1378االّجتاهــات االجتماعّيــة بشــكل دقيــق وعلمــي (دســتغيب، 
يان وتلميــذه لوســ) Georg Locacs( بنــا أن نشــري إىل جهــود الفيلســوف اجملــرّي جــورج لوكــاتش

وغريمهـــا مـــن املفّكـــرين والفالســـفة والنّقـــاد الـــذين اســـتفادوا مـــن )Lucien Goldman( غولـــدمن
ــــــــــة احلديثــــــــــة ويف مقــــــــــّدمتها البنيويّــــــــــة التوليديّــــــــــة   Structuralism Genetic(3(النظريّــــــــــات األدبّي

إّن لوكـــاتش مـــن أكثـــر املنتقـــدين تـــأثرياً يف «). وعلـــى حـــّد قـــول مشيســـا 326م: 2003  (راغـــب،
النقـــد السياســـي أو االجتمـــاعي مـــدى التـــاريخ وأمهيّتـــه يف كشـــف العالقـــات بـــني الروايـــات جمـــال 

جـــــورج لوكـــــاتش ال يـــــؤمن « ).254: 1383(مشيســـــا،  »الكبـــــرية وشـــــؤون العصـــــر االجتماعّيـــــة
بالنظريـة القائلــة: إّن األدب جمــّرد انعكــاس للحقيقــة الواقعيّـة؛ ذلــك ألّن األدب يف رأيــه هــو معرفــة 

أّن نقطــــة املفارقــــة «). يؤّكــــد يوســــف نــــور عــــوض علــــى 33: 1994(عــــوض،  »تلــــك احلقيقــــة



 ٢٩١   )آخرونو  اهللا مقصودي نعمت( ... جتليات ما بعد االستعمار املتمثّلة

ـــة  الرئيســـية بـــني الشـــكالنّيني ولوكـــاتش ُتكمـــن يف أّن تطـــّور األدب ال يكـــون مســـتقّال عـــن عملّي
ا اجملتمع بأسره   ).34(املصدر نفسه:  »التطّور التارخيّية اليت ميّر 
م، وتنـاول يف كتابـه هـذا، 1920نظريـة الروايـة يف عـام  إّن جورج لوكاتش قام بتأليف كتـاب

أهــّم املوضــوعات املتعّلقــة بالروايــة وأّكــد أّن الروايــة مبنيّــة علــى االنفصــال اخلالــد بــني روح البطــل 
). مـن جانـب 53- 52: 1386وعامل احلقيقة وذلـك علـى خـالف عـامل احلماسـة (عسـكري، 

تطـــّور للدراســـات الـــيت متـّــت يف جمـــال علـــم آخـــر، نـــرى لوســـيان غولـــدمان الـــذي يعتقـــد بعـــدم ال
اجتمـــاع األدب، حيـــث لـــيس للبحـــوث يف هـــذا اجملـــال مـــنهج علمـــي مشـــّخص. فوفقـــاً لـــذلك،  
كان يف البحث الدائم عن فرضّية تستطيع إجياد عالقـة هادفـة بـني الشـكل األديب للروايـة وأهـّم 

  ).  55. (املصدر نفسه، اجلوانب للحياة االجتماعّية اليت يريد هذا الشكل أن يعّرب عنها
إّن قضــــّية اإليديولوجيّــــة موضــــوع آخــــر أشــــار إليــــه غولــــدمان يف حبوثــــه حــــول علــــم اجتمــــاع 
ــــــة لــــــيس مؤلّفهــــــا فحســــــب، بــــــل خالقهــــــا هــــــو  األدب، إذ هــــــو يــــــرى أّن خــــــالق اآلثــــــار األدبّي

ئهــا هــذه األفكــار علــى الــرغم مــن انتما«اإليديولوجّيــة الــيت تنتمــي إىل طبقــة اجتماعّيــة معيّنــة، فـــ
 »إىل الكاتــــــــب، فهــــــــي بــــــــذلك جتســــــــيد لرؤيــــــــة العــــــــامل اخلاّصــــــــة بطبقــــــــة الكاتــــــــب أو مجاعتــــــــه

يلفــــــت االنتبــــــاه، فهــــــي العنايــــــة اخلاّصــــــة للدراســــــة  الــــــذي). أّمــــــا األمــــــر 35: 2003  (بركــــــان،
السوسيولوجّية بالرواية؛ ألّن هلـا مكانـة مرموقـة بـني الفنـون األدبيّـة األخـرى وذلـك يتعلّـق بـدورها 

عـــن ضـــمري الشـــعوب خـــالل العصـــور املختلفـــة، كمـــا ميكـــن رصـــد وضـــع األّمـــة مـــن  يف التعبـــري
خالهلـــا. وهكـــذا قامـــت الروايـــة العربيّـــة بـــالتعبري عـــن املشـــاكل الفكريّـــة والسياســـّية واالجتماعيّـــة. 
ونظراً ملا عاناه الوطن العـريب يف جمملـه مـن افتقـاد احلريّـات السياسـّية، الفرديّـة منهـا واالجتماعيّـة 

رجــات متفاوتــة، فعــّربت الروايــة العربّيــة عــن القضــايا واألزمــات والطموحــات االجتماعّيــة علــى د
والسياســـّية يف الضـــمري العـــريب ومل يـــتمّكن مـــن تناوهلـــا حبرّيـــة كاملـــة يف الكتابـــات املباشـــرة، منهـــا 

دمي العدالــــة االجتماعيّــــة وأزمــــة احلرّيــــة يف الــــوطن العــــريب واملقاومــــة الوطنيّــــة ضــــّد االســــتعمار القــــ
  ).  12: 1981واجلديد (عطّية، 

ميكــن لنــا القــول ممّــا ســبق ذكــره أّن سوســيولوجيا الروايــة تُبــّني لنــا عالقــة هــذا اجلــنس األديب 
ـا معرفـة كيفيّـة البيـان ملشـاكل  باحلياة االجتماعّية ومبوقـف املؤلّـف مـن قضـاياها، وحتمـل يف طّيا
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ا املاضية والراهنة. كما قلنا ساب ـا الشعوب، وأزما قاً، إّن الرواية العربّية قـد اسـتخدمت إمكانّيا
ــة لالنتبــاه بأزمــة احلرّيــة الــيت تواجــه الــوطن العــريب، ومــن خــالل شخصــّيات رواياتــه املتنّوعــة  الفنّي
م يف جتـاوز هـذه  يعّرب عن خطورة هـذه األزمـة يف حيـاة العـرب السياسـّية وعـن آمـاهلم وطموحـا

سياسي من خالل تصوير واقع االضطهاد الذي سيطر علـى أدانت أساليب القهر ال«األزمة، فـ
نفســه:   (املصــدر »احليــاة السياســّية العربيّــة، ومنعهــا مــن تنــاول أمــور اجملتمــع باحلرّيــة والدميوقراطيّــة

17.(  
أّمــا الــذي يهّمنــا يف حبثنــا هــذا، فهــو حتليــل القضــايا االجتماعّيــة املتعّلقــة بــأدب املقاومــة يف 

ذلــك بــالرتكيز علــى نظريــة غولــدمان، والــذي يــرى أّن األثــر األديب لــيس إّال الروايــة اإلســالمّية و 
انعكاســاً لإليديولوجيــة الغالبــة عنــد طبقــة اجتماعيــة ينتمــي إليهــا األديــب؛ ألنّنــا نــرى أّن الروايــة 
اإلسالمّية، حسب ما نتوّقع منها يف التعبري عن القضايا االجتماعّية، متتلك إمكانيّـات وآليّـات 

م يف بنـــاء  متمّيـــزة يف تصـــوير اإليـــديولوجيا احلاكمـــة لألمـــم املســـتعَمرة ويف التعبـــري عـــن طموحـــا
  البلد على أيدي أبنائه، وذلك بعد ما اّحتدوا وبذلوا أمثن ما لديهم يف هذا السبيل. 

ومـــن جانـــب آخـــر نالحـــظ أّن الروائـــي املصـــري جنيـــب الكـــيالين قـــد اســـتخدم منـــاذج مــــن 
يف رواياتـــه، وبـــذلك اســـتطاع أن يعـــّرب عـــن آرائـــه  - رجـــل وامـــرأةمـــن - الشخصـــّيات اإلســـالمّية 

ويتطّلـــع إىل حتّقـــق طموحاتـــه جتـــاه قضـــّية املقاومـــة وذلـــك عـــرب التطـــّرق إىل القضـــايا االجتماعّيـــة 
ــــدف تربيــــة املقاومــــة يف بعــــدها االجتمــــاعي؛ األمــــر الــــذي ينشــــده الروائــــي يف تأصــــيله لثقافــــة 

ة فنرى هلا عند الكاتب اهتماماً بالغـاً يف عـّدة رواياتـه بالقضـايا املقاومة. أّما الشخصّيات النسويّ 
اليت تتعّلق باملرأة ومكانتها يف الفكـر اإلسـالمي. إّن قضـّية حجـاب املـرأة، وحضـورها الفّعـال يف 
اجملتمــع، واالهتمــام بأفكارهــا الــيت تتجلّــى يف أقوهلــا وأفعاهلــا، والنشــاطات السياســية، والثقافيــة، 

  وغريها، تـَُعّد من أبرز القضايا النسوية اليت تربز يف بعض الروايات للكيالين. واالجتماعية 
فلذلك، قد انصّب اهتمامنا يف هذا املقال على املوضوعني املـرتبطني بروايـة عـذراء جاكرتـا، 
أّمــا املوضــوع األّول فريتــبط بدراســة مالمــح الشخصــّيات اإلجيابيــة يف الروايــة، منهــا بطلــُة الروايــة 

ا السياســـية والثورويـــة وشخصـــّياٌت نســـوية أخـــرى تشـــارك يف هـــذا اجلهـــاد، "فاطمـــ ة"، ونشـــاطا
ّن  ـــــل أهـــــّم نشـــــاطا ـــــة، نقـــــوم بتحلي ولنســـــّلط الضـــــوء علـــــى مالمـــــح هـــــذه الشخصـــــّيات الروائي
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االجتماعية والسياسية والـيت تسـتمّر بنضـاهلا حـىت آخـر حلظـة مـن احليـاة لتحقيـق احلرّيـة الكاملـة 
ـــــــ ـــــــار مـــــــا بعـــــــد االســـــــتعمارلوطنهـــــــا وشـــــــعبها. وأّم ـــــــق بآث ـــــــاين فيتعّل مـــــــا بعـــــــد ( 4ا املوضـــــــوع الث

علــى شــرائح اجملتمــع اإلندونيســي، والــيت كانــت تعــيش يف  )post-colonial theory)الكولونيالّيــة
ظــّل االســتعمار ســنوات كثــرية، وتعــاين أشــّد املصــائب يف هــذا الســبيل، وهــذا هــو الــذي نقصــده 

  يف النقد االجتماعي هلذه الرواية. 
  

  ملّخص رواية عذراء جاكرتا. 3
لـيت تـدور أحـداثها جباكرتـا اإلسـالمّية ا 5إّن رواية عـذراء جاكرتـا إحـدي روايـات جنيـب الكـيالين

م. حيــــث نــــرى أّن احلــــزب الشــــيوعّي 1965عاصــــمة أندونيســــيا، يف النصــــف الثــــاين مــــن ســــنة 
األندونيســــــي حاولــــــت القيــــــام بثــــــورة يف الــــــبالد لالســــــتيالء عليهــــــا، وذلــــــك مبســــــاعدة الــــــرئيس 

 وبــني األندونيســي، ومجهوريــة الصــني الشــيوعّية. هــذا القيــام أّدى إىل صــراع مريــر بــني الشــيوعيني
أفـراد الشــعب األندونيســي يف مجاعــة ماشــومي اإلســالمّية. إّن الشــيوعّيني كــانوا يريــدون مــن وراء 
هذه الثورة تصفية الوجود اإلسالمي بأندونيسيا، وهـي أكـرب دولـة إسـالمّية يف العـامل. إّن الروايـة 

والثقـايف بـني تصّور لنا من خالل أحداثها، طبيعة الصراع على املسـتوى االجتمـاعي والسياسـي 
املسلمني واحلزب الشيوعي. تعكس هذه الرواية حياة أسرة حـاجي حممـد إدريـس وخاّصـة بطلـة 
الروايــة، ابنتــه فاطمــة، الــيت خاضــت تلــك الصــراع الــدموّي ضــّد أعــداء اإلســالم، لتحقيــق النصــر 

  للشعب املسلم، وختتم الرواية باستشهادها يف سبيل اهللا.
  
  تجّليات الشخصّية النسويّة في رواية عذراء جاكرتا اإلسالمّية .4

إّن األدب اإلســالمي لــيس أدبــاً فرديّــاً يكتفــي باألديــب وأحساســيه، بــل يهــتّم مبواقــف األديــب 
األديـب إنسـان يعـيش يف جمتمـع، يتفاعـل معـه، ويـؤثّر فيـه ويتـأثّر بـه، «جتاه قضايا جمتمعـه؛ ألّن 

هـو  - مـن بـني األجنـاس األدبيّـة- ا يف العـامل. ولعـّل الفـّن القصصـي ويعّرب يف أدبه عن موقـف مـ
أقرب الفنون األدبّية من الواقع. فالقارئ جيـد يف الروايـة والقّصـة أشخاصـاً أشـبه مـا يكونـون مبـن 
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ــُعاش  م يف واقعه احليوّي املـ ). إّن الشخصـّيات اإلسـالمّية 12- 11: 2015(بـالل،  »حيتّك 
يف واقـــــع اجملتمـــــع العـــــريب اإلســـــالمي هـــــي الـــــيت قـــــادت حركـــــات التنـــــوير واإلصـــــالح ومواجهـــــة 
االستعمار، لذا قد اجتهـد الكـيالين ألن يُـربز الصـورة احلقيقيّـة لتلـك الشخصـّيات (أبـو ملحـة، 

2009 :205 -206  .(  
ئيّــة الــيت تصـّور بالتحديــد، اخلــالف روايـة عــذراء جاكرتــا هـي إحــدى حمــاوالت الكـيالين الروا

بني اإلسالم والشيوعّية وما نـتج عـن الشـيوعّية مـن الضـياع واالسـتعمار حبـّق الشـعب املسـلم يف 
إندونيســيا. هــذا نفــس الرؤيــة اإلســالمّية الــيت جنــدها يف القّصــة اإلســالمّية املعاصــرة علــى مــدى 

ــا  ّ ــا تواجــه الشــيوعّية فكــراً وأن«العصــور؛ ألنّنــا نــرى أ ظمــة وأحزابــاً جبــرأة وواقعّيــة؛ فُتفّنــُد اّدعاءا
).و ممّـا يلفـت انتباهنـا يف هـذه الروايـة، 55: 2009(حـاج حيـىي،  »بعدالة التوزيع وكفايـة النـاس

متحورهــا حــول اجلوانــب املتنّوعــة لنماذجهــا النســويّة. فلــذلك قــام جنيــب الكــيالين برســم مظــاهر 
عتمـــداً علـــى دور املـــرأة يف احليـــاة االجتماعيّـــة السياســـّية جتـــاه للمـــرأة، اإلجيابيّـــة منهـــا والســـلبّية، م

قضّية املقاومة الوطنّية ومفهوم القومّية والنضال املستمّر لتحقيـق احلرّيـة. إّن روايـة عـذراء جاكرتـا 
ذات أمهّية بالغة بني روايات الكيالين األربع اليت ّمت اختيارهـا لبحثنـا هـذا، وذلـك بسـبب وجـود 

ام الكـــيالين برمسهـــا يف هـــذه الروايـــة مـــن جهـــود النســـاء الـــيت يقـــاومن أمـــام الظلـــم الصـــور الـــيت قـــ
  واالستعمار.

  

  المرأة المناضلة 1.4
إّن الروايــة تتمحــور حــول األفكــار واجلهــود الثورويــة لشخصــّية الروايــة الرئيســة، وهــي فاطمــة. إّن 

كرتــا، وال تتنــازل عــن فاطمــة طالبــة جامعيــة ال ترضــى مبشــاهدة األوضــاع املؤســفة يف مدينتــه جا 
ا تريد طمس التعـاليم اإلسـالمية، وتوظيفهـا لبسـط  ا يف مواجهة األفكار الشيوعّية؛ أل معتقدا
أفكارهــــا االســــتعمارية، وإلجنــــاز خططهــــا. فحينمــــا نقــــرأ روايــــة عــــذراء جاكرتــــا نواجــــه شخصــــّية 

آرائهـــا حـــول  ثورويـــة، وهـــي بطلـــة الروايـــة فاطمـــة الـــيت ال ختضـــع أمـــام منطـــق اجلـــور وتبـــدئ عـــن
ـــا جبـــرأة وصـــرامة بالغـــة، وتـــدين آراء الشـــيوعّية  اجملتمـــع والـــوطن والشـــعب، وتـــدافع عـــن طموحا
  .والفكر االستعماري الكامن وراءها قوًال وفعالً، وذلك ما نراه منها يف املواضع العديدة للرواية



 ٢٩٥   )آخرونو  اهللا مقصودي نعمت( ... جتليات ما بعد االستعمار املتمثّلة

  مناضلة أشكال االنحراف ١.١.٤
إّن احلــوار بــني فاطمــة وزعــيم احلــزب الشــيوعّي يف نــدوة بإحــدي كلّيــات جاكرتــا، منــوذج ملوقــف 
امــرأة مناضــلة أمــام االحنرافــات. فحينمــا ضــّجت القاعــة بالتصــفيق للــزعيم بعــد مــا حتــّدث كثــرياً 

يّـة، عن حتمّية التاريخ، وحكـم الطبقـة، والربجوازيّـة، واإلمربياليّـة وسـاعد يف إشـعال الثـورة التقدم
)، 17: 2013وعـــن عـــدم اجلـــدوى ملوضـــوع احلـــالل واحلـــرام وتســـاوي املـــرأة والرجـــل(الكيالين، 

ـــا الكامـــل قائلـــًة:  إنّنـــا نغلـــط أنفســـنا «أتـــت فاطمـــة وشـــّقت الصـــفوف بزيّهـــا اإلســـالمي وحجا
حينمـــا نظـــّن أّن املـــرأة كالرجـــل متامـــاً.. فـــالعلم يؤّكـــد أّن لكـــّل طبيعتـــه...هورمونات الرجـــل غـــري 

ا غـري قـّوة عضـالته..وظائفها الفسـيولوجّية غـري وظائفـه.. أيصـّح هور  مونات املرأة...قـّوة عضـال
). وبعـد مـا  19- 18(املصـدر نفسـه:  »أن يكون ذلـك الرتكيـب العضـوي والنفسـي دون تـأثري؟

أفكــــــاركم مبفهومهــــــا الطبقــــــي هــــــي «كثــــــرت الضوضــــــاء يف القاعــــــة، اســــــتمّرت فاطمــــــة قائلــــــة: 
ة هــي إرســاء قواعــد التنــاحر الــدموي، وإتــالف القــيم اإلنســانّية الرفيعــة. احلقد...والعقــد النفســيّ 

وكان جميء الدين اإلسالمي يف بالدنا ثورة على الفسـاد والظلـم والتبعيّـة والعبوديّـة...كان باعثـاً 
يـــار األوضـــاع االقتصـــاديّة،  للقـــيم الفاضـــلة يف قلـــب اإلنســـان.. إنّنـــا نلعـــب بالنـــار إذ نســـتغّل ا

قــــر يف حتويــــل النــــاس إىل العقائــــد الفاســــدة الداخلّيــــة، ونقضــــي علــــى متّيزنــــا القــــومي ومأســــاة الف
  ).20املصدر نفسه: (» والديين بفلسفات مرقّعة

م هلــدم النظــام الفكــري والثقــايف  إّن الســلطات االســتعمارية قــد اســتخدموا كافّــة إمكانّيــا
رهــــا تــــأثرياً يف تضــــعيف لألمــــم، ويف هــــذا الطريــــق قــــاموا بإجنــــاز خطــــط اســــتعمارية، ومــــن أكث

طبقــات الشــعوب، هــو الرتكيــز علــى موضــوع حقــوق املــرأة والرجــل، ومــا فيهــا مــن اجملــادالت 
والقضــايا الكثــرية؛ هــم قــد أّكــدوا علــى تســاوي الرجــل واملــرأة يف مجيــع امليــزات، ولــذلك قــاموا 

ا يف بطــــرح موضــــوع حرّيــــة املــــرأة ونشــــروا حوهلـــــا معتقــــدات ال تــــرتبط مبيــــزات املــــرأة وحقوقهـــــ
 عمالئــه خــالل مــن اإلســالمي للخطــر التصــّدي املعاديــة الغــرب اســرتاتيجّيات اإلســالم. مــن

 ويعملـون بالـدين النـاس تعلّـق فيسـتغّلون. مصـاحلهم مـع يتناسـب مـا نشـر يف اجلـوّ  هلم ليخلوا
 مـــن اإلكثـــار يف ويســـامهون الفـــواحش ُيشـــيعون نفســـه، الوقـــت ويف متطّرفـــة أفكـــار بـــثّ  علـــى

 الـدين ارتقـاء مـن ليمنعـوا وذلـك األسـاس، قضـاياهم عـن بعيـدين النـاس ليبقـى اللهو أساليب
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ـــة يبـــين الـــذي الـــدين ذلـــك الســـمحاء؛ اإلنســـانية مبفاهيمـــه  التـــآخي، روح ويبـــثّ  اإلنســـان أّم
 نفسه الروائــي يف هــذه الروايــة نصبقــد . بــالظلم املتمثّــل الباطــل ومواجهــة والرمحــة والتكافــل،

 أســباب مــن ســبباً  أصــبحوا والــذين للــدين، احملــاربني على دّ لروا واملعتقــدات لدينا عن عللدفا
م النــاس واجهــوا حيــث والضــعف، الــوهن م مبعتقــدا إّن مــا جــاء بــه املؤلّــف يف روايــة  .وعــادا

عـــذرا جاكرتــــا هــــو الوقــــوف وراء هـــذه الشخصــــّية والتعبــــري عــــن آرائـــه اإلســــالمّية مــــن خــــالل 
  شخصّية امرأة مناضلة مكافحة. 

أّمـــا املوضـــوع الـــذي َيهّمنـــا يف هـــذا اجملـــال، فهـــو اســـتخدام الروايـــة اإلســـالمية عنـــد جنيـــب 
الكــــــيالين كــــــأداة لتأكيــــــد دور األدب وخاّصــــــة الروايــــــة يف االهتمــــــام بالقضــــــايا االجتماعيــــــة 
والسياســـية والثقافيـــة وغريهـــا. إّن الكـــيالين بوصـــفه رائـــد الروايـــة اإلســـالمية العربيـــة، قـــد عـــرف 

انته وموقفه جتاه األزمات واملشاكل يف جمتمعه اإلسالمي، وقد اهتمَّ بقضّية املـرأة وظيفته ومك
يف اإلســالم بالغــاً، فمــن هــذا املنطلــق، قــد وضــع األنامــل علــى منزلتهــا ووظيفتهــا يف اجملتمــع، 
وبذلك قام بنشر رسالة اإلسالم يف االهتمام مبختلف جوانب اجملتمع البشري مـدى العصـور 

حظنــا أّن فاطمــة واجهــت هــذه االحنرافــات االجتماعيــة والثقافيــة، ودافعــت عــن املختلفــة. فال
ـا وبالشـجاعة يف املعارضـة ورفضـها  ا، وذلك مـن خـالل االلتـزام الكامـل حبجا ا وإميا عقيد
ــا منــوذج واحــد مــن امــرأة تناضــل الســلطات  ّ لتلــك االحنرافــات يف قضــّية املــرأة. ويف احلقيقــة، إ

  خططها قوًال وفعًال.  االستعمارية وتفّند
وقد رأينا مناذج متنوّعة هلذا االنقياد عند الشعوب املضطهدة يف تـاريخ  األمـم، وإّن االنتبـاه 
هلــذا املوضــوع هــو الــذي كــان حيــّذر اإلســالم األّمــة اإلســالمّية منــه وإنَّ مــا قالتــه فاطمــة يف تلــك 

ــــا األديــــان اإلهل ــــة وال ســــّيما اإلســــالم مــــدى النــــدوة نفــــس املبــــادئ اإلســــالمّية الــــيت جــــاءت  ّي
الســنوات املاضــية. يف احلقيقــة، إنّــه قــد أشــار عــن طريــق هــذه الشخصــّية إىل وظيفــة اجتماعيّــة 
لكـــّل مـــن مـــواطين الـــبالد املســـتعَمرة وهـــي عـــدم اإلصـــغاء إىل أقـــوال املســـتعمرين املزّوقـــة الكاذبـــة 

ــــم ال يزالــــون يفّكــــرون يف اســــتغالل الثــــروا ت االقتصــــاديّة للبلــــدان حــــول مصــــري الشــــعوب؛ ألّ
م، وتشـــاغلهم بـــأمور تافهـــة، حنـــو  م وإمكانيّـــا األخـــرى، وذلـــك بإغفـــال الشـــعوب عـــن قـــدرا

  الطبقّية، وقبول التبعّية والعبوديّة للبلدان املستعِمرة، واخلضوع أمامها واالمتثال هلا.



 ٢٩٧   )آخرونو  اهللا مقصودي نعمت( ... جتليات ما بعد االستعمار املتمثّلة

  المناضلة لحقوق الطبقة العاملة ٢.١.٤
إّن طبقــــات اجملتمــــع املختلفــــة قــــد حــــازت موضــــعاً متمّيــــزاً يف الروايــــات اإلســــالمية؛ ألّن الروايــــة 
اإلســـالمية بوصـــفها مظهـــراً مـــن مظـــاهر األدب الـــواقعي، قـــد اهتّمـــت برصـــد طبقـــات الشـــعوب 
ومشاكلهم ومهومهم وآماهلم. إّن الطبقة العاملة أو الكادحة مـن أكثـر طبقـات اجملتمـع أمهيّـة يف 

يــة اإلســالمية، فقـــد أشــار الروائــي جنيـــب الكــيالين إىل مـــا يــدور بــني فاطمـــة وزعــيم احلـــزب الروا
الشـــعب هـــو الطبقـــة «الشـــيوعي، حيـــث يُبـــدئ الـــزعيم عـــن رأيـــه حـــول وحـــدة الشـــعب قـــائالً : 

العاملـــــة يف احلقيقـــــة... والطبقـــــة العاملـــــة هـــــي العّمـــــال والفّالحـــــون واملثّقفـــــون األحـــــرار واجلنـــــود 
ـــــزعيم وأفكـــــاره، وتقـــــول 27: 2013لكـــــيالين، (ا »التقـــــّدمّيون ـــــد أقـــــوال ال ـــــا فاطمـــــة فتفّن ). أّم
 »الطبقة العاملة يف نظرك ممّن يؤمنون بفلسفتك...أنتم ختدعون أنفسـكم والشـعب«بشجاعة: 

  ).27(املصدر نفسه: 
جتـــدر اإلشـــارة هنـــا إىل إحـــدى مســـّوغات الشخصـــّية يف الروايـــة اإلســـالمّية وهـــي الصـــدق 

لتصـــرّفات. إنّنـــا نـــرى هـــذه امليـــزة عنـــد الشخصـــّية اإلســـالمّية احلقيقيّـــة، وقـــد نلتقـــي والواقعيّـــة يف ا
بالعشرات من أمثاهلا يف حياتنـا اليوميّـة، فهـي ليسـت شخصـّية مثاليّـة وال خارجـة عـن املـألوف، 
وهــذا يعــين أن تتــوازي الشخصــّية مــع احليــاة اليوميّــة، ال أن تتطــابق معهــا متامــاً، وهــذا مــا مسّــاه 

)، ومعناهــــــــا أن تكــــــــون التصــــــــرّفات الــــــــيت تصــــــــدر عــــــــن Reasonablenessاد باملعقوليّــــــــة (النّقــــــــ
ــــة يف 187- 186: 2008الشخصــــّيات مّتفقــــة مــــع طبيعتهــــا (قّصــــاب،  ). فنــــرى مســــة املعقولّي

شخصّية فاطمة، وهي الشجاعة التنويريّة الـيت ترمـي إىل التقـّدم يف خمتلـف اجملـاالت االجتماعيّـة 
ـــ ّ ـــا. هـــذه الســـمة نالحظهـــا يف غالبّيـــة والسياســـّية إّال أ ا مّتفقـــة مـــع مبـــادئ اإلســـالم وااللتـــزام 

الشخصـــّيات اإلســـالمّية؛ ألّن اإلســـالم ال يســـمح للمســـلم أن يتخّلـــى عـــن املبـــادئ اإلســـالمية 
بذريعــة تغيــريات احليــاة اليوميّــة وبســبب ظهــور املكاتــب الفكريـّـة اجلديــدة، أعــين املعارضــِة لتعــاليم 

حنـن خنطّـط حليـاة «حنو الشيوعّية وأمثاهلا؛ حيث يقول زعيم احلزب الشـيوعّي: اإلسالم، وذلك 
). إّن بطلــة الروايــة فاطمــة قــد أدركــت مغــزى 28: 2013(الكــيالين،  »أفضــل بــرغم كــّل شــيء

ـــــرئيس وانتبهـــــت أغراضـــــه السياســـــية واالجتماعيـــــة، فقاومـــــت أمـــــام هـــــذه األفكـــــار  كلمـــــات ال
واملعتقدات املنحرفة؛ وهي قد فهمت جّيداً أّن سياسة احلكم الشيوعي االستعمارية مبنيّـة علـى 
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ـــاء األمـــم األخـــرى، وذلـــك يف القضـــايا الـــيت تـــرتبط بط بقـــات اجملتمـــع، ومنهـــا الطبقـــة إغفـــال أبن
العاملــــة أو بروليتاريــــا الــــيت مــــا زالــــت ذريعــــة يف أيــــدي احلــــزب الشــــيوعي، وقــــد اســــتفاد منهــــا يف 

  األغراض املختلفة. 
إّن موقـف الكــيالين اإلســالمي، وأفكــاره العامليــة حـول مكانــة الطبقــات املختلفــة للشــعب 
اإلســالمي، هــو الــذي يلفــت انتباهنــا. إذن، إّن الكــيالين قــد حــاول يف روايتــه عــذراء جاكرتــا 
أن خيـــرب شـــعوب العـــامل عـــن احلقيقـــة السياســـية، والثقافيـــة، واالجتماعيـــة لـــبعض األحـــزاب يف 

جوة الكبرية بني الشـعب والسـلطة احلاكمـة هـي املشـكلة األخـرى الـيت ال تـزال العامل. وإّن الف
الشــعوب تعــاين منهــا، وإّن األغلبيــة الســاحقة للثــورات واالنقالبــات تبــدأ مــن هــذا الثقــب يف 
اجملتمــع. قــد اعتــرب املؤلّــف هــذه الفجــوة نقطــة بــدء املشــاكل بــني الســلطة احلاكمــة والشــعب، 

يف نفـس املهالـك الـيت قـد وقـع اآلخـرون فيهـا، وذلـك بسـبب عـدم وحّذر احلّكـام مـن الوقـوع 
  وجود الثقة بينهم والشعب. 

أّمـــا احللقـــة الـــيت تـــربط بـــني املوضـــوعات املطروحـــة يف هـــذه الروايـــة، هـــي موضـــوعة املقاومـــة 
واألبعاد االجتماعية لالستعمار العاملي يف اجملتمعات البشرية. البحـث عـن هـذه العالقـة تسـوقنا 

اســـتخدام الروائـــي ملوضـــوعة املقاومـــة، وهـــو رفـــع مســـتوى الـــوعي االجتمـــاعي لطبقـــات  إىل ســـرّ 
الشــعب إزاء القضــايا املتنّوعــة. إّن املؤلّــف يف هــذه الروايــة ينظــر إىل املقاومــة بوصــفها عنصــراً قــد 
رّكـــز علـــى التعبـــري عـــن األوضـــاع االجتماعيـــة واإلنســـانية لبلـــد غـــري عـــريب يعـــاين شـــعبه مـــن ظلـــم 

وخططهــــا االســــتعمارية، ويبــــّني مكانــــة املــــرأة يف اإليــــديولوجيا اإلســــالمية، وذلــــك يف الشــــيوعّية 
مواجهــــة القضــــايا االجتماعيــــة والسياســــية، ويُــــدين يف األخــــري بالسياســــات املتناقضــــة للحــــزب 
 الشيوعي بني القول والعمل مبا ينادي به من اهتمامه بشرائح اجملتمع وخاّصة الطبقـة الكادحـة.

ا جيّرهــا مــن األفكــار ناجتــة عــن إيــديولوجيا إســالمية مســتنرية لشخصــّية فاطمــة، هــذه األقــوال ومــ
وبــذلك قــد أراد الكــيالين أن يعــّرب عــن أمهّيــة البعــد اإلســالمي للثــورات العامليــة، ومــا حتــدث يف 

  خمتلف بلدان العامل. 
ـا شخصـّية رئيسـة لروايـة عـذراء جاك ّ رتـا، كّل ما نالحظ من أفكـار ثورويـة لفاطمـة، رغـَم أ

يشـــّجعنا أن نعـــّدها مـــن الشخصـــّيات املتطـــّورة الـــيت تتغـــّري مالحمهـــا مـــن خـــالل الروايـــة، وتظهـــر 
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ايتهــا، ويســتطيع القــارئ أْن يتعــّرف علــى هــذه الشخصــّية مــن  تــدرجيّياً مــن بدايــة الروايــة حــّىت 
خـــــالل أحـــــداث الروايـــــة، وهـــــذا األمـــــر يســـــّبب يف ســـــري الروايـــــة إىل األمـــــام، ويشـــــّجع القـــــارئ 

نطالق مع أحداث الرواية ليكشف ماذا سيحدث لفاطمة. إّن املوضوع الذي يشـّد انتباهنـا لال
يف حتليل هذه املواضع لفاطمة هو العامل اإليـديولوجي القـوي الـذي يشـّجعها علـى اّختـاذ تلـك 
املواقــــف الصــــارمة؛ ألّن العامــــل اإليــــديولوجي هــــو العامــــل األقــــوى الــــذي حيــــّرض الشخصــــّيات 

التضــحية، واملقاومــة. فلــذلك نالحــظ أّن مالمــح فاطمــة الرئيســة تتغــّري يف الروايــة، الروائيــة علــى 
وتســـتطيع هـــذه الشخصـــّية مـــن خـــالل تلـــك التغيـــريات الســـريعة لبيئتهـــا أن تكـــون ذات مبـــادئ 
إســالمية متطــّورة، وتكــون قــادرة علــى املقاومــة الواعيــة أمــام االحنرافــات الــيت كانــت قــد طرحتهــا 

  حلاكمة. السلطة الشيوعّية ا
هذا من جانب، ونالحظ من جانب آخر أّن الكيالين بوصفه روائّياً إسالمّياً قـد رّكـز علـى 
اجلانـــب الـــديين مـــن الفكـــر الثـــوروي، وقـــد مـــزج بـــني فكـــرة املقاومـــة واملعـــايري اإلســـالمية الـــيت ال 

 قـد تسمح ألبناء اجملتمع اإلسالمي أن خيضعوا أمام السـلطات االسـتعمارية، وخاّصـة تلـك الـيت
وظّفت الدين للحصول على أهدافها االنتهازية. إّن الكـيالين قـد مـزج بـني شخصـّية فاطمـة يف 
روايته هذه، وفكـره اإلسـالمي،و قـد نّسـق بـني الرؤيـة اإلسـالمية ومواصـفات الشخصـّية الرئيسـة 
ر يف روايــة عــذراء جاكرتــا، وذلــك بــالرتكيز علــى ســري األحــداث الروائيــة ومــا ينشــأ منهــا مــن اآلثــا

علــى حيــاة تلــك الشخصــّية، لتكــون مصــداقاً بــارزاً للمــرأة املســلمة الــيت ال تغفــل عــن اجلوانــب 
املختلفة من قضايا اجملتمع، وال تقدر السكوت أمام االحنرافات اليت ظهـرت فيـه؛ ألّن الكـيالين 

اخلطـرة  يرى أّن الرجل املسلم، واملرأة املسلمة ليبتعـدا عـن اخلنـوع أمـام عنجهيّـات العـدو، وآمالـه
  للمجتمع اإلسالمي اليت ختّص بإجياد التغيريات الشاملة يف القيم الدينية.

  
  المرأة الصامدة 2.4

 شخصّية أّم فاطمة ١.٢.٤

إّن النموذج الثاين للمرأة اإلسالمّية الـيت قـام برمسهـا جنيـب الكـيالين هـي شخصـّية امـرأة صـامدة 
والصـــرب أمــــام املشـــاكل واملصــــائب. إّن  ال تستســـلم للقنـــوط وتســــتمّر طريـــق املناضــــلة بالصـــمود
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تّتســـم باإلجيابيـــة والصـــرب «الروايـــة اإلســـالمّية مـــا زالـــت ترســـم للقـــارئ منـــاذج مثاليّـــة للنســـاء الـــيت 
ال  - وإن تعّرضت لإلحبـاط، أو اهلزميـة، أو السـقوط- والتحّدي، وتتمّيز باجلَلد واإلصرار، فهي 

). هنــاك منــوذج للمــرأة الصــامدة يف هــذه 199: 2008(قّصــاب، » تيــأس، وال يعرتيهــا القنــوط
ـا حينمــا  ّ الروايـة وهـي شخصـية أّم فاطمـة الـيت تظهـر يف املواضـع املختلفـة للروايـة، حيـث نـرى أ
تواجــــه بنتهــــا فاطمــــة قلقــــة وتعبــــة عقــــَب مــــا تــــراه مــــن الظلــــم والوحشــــّية والــــدمار حبــــق الشــــعب 

ـــا القيـــام بشـــيء أمامهـــا، تقـــول هلـــا: ليســـت حلـــوة املـــذاق دائمـــاً، « اإلندونيســـي ولـــيس بإمكا
وليســت مــرّة املــذاق باســتمرار، أيّــام كثــرية مــّرت هنــا وســعادة، وأيّــام أخــرى كانــت تطفــح بــالقلق 

). مثّ بـــدأت 86: 2013(الكـــيالين، » واحلـــزن، واإلنســـان بـــني اليســـر والعســـر، والغـــىن والفاقـــة
ا أيّام االستعمار اهلولندي واملعارك الوحشـّية  ضـّد املـواطنني، مث نقلـْت هلـا كيـف تروي هلا ذكريا

اليابـــان احتّلـــت الـــبالد وكيـــف كـــان الشـــعب األندونيســـي يناضـــل الغـــزاة مـــن أجـــل حتريـــر وطنـــه 
واستقالله. إّن أّم فاطمة قالت هلا ناصحة بعد ما شاهدت فزعها ويأسها أمام املشـاهد املروِّعـة 

ر مـن خـالل فـرتة قصـرية مـن ليس من العدل يا فتايت أن ُيصدر حكـم علـى األمـو «يف جاكرتا: 
). فحينمـــا ســـألتها فاطمـــة عـــن موعـــد 87(املصـــدر نفســـه:  »الـــزمن، حنـــن جنتـــاز أحـــداثاً مؤقّتـــة

 »قلـــــيب حيـــــّدثين بأنّـــــه ســـــيعود قريبـــــاً «رجـــــوع أبيهـــــا إىل البيـــــت بعـــــد االختفـــــاء، أجابـــــت األّم: 
  ).87نفسه:   (املصدر

ــ ا يرشــدنا إىل منــوذج آخــر لتشــديد إّن الرتكيــز علــى موقــف أّم فاطمــة يف روايــة عــذراء جاكرت
الروائي على ضرورة اّحتاد الشعب حـول حمـور البقـاء يف الـوطن، وذلـك بوصـفه مبـدأً هاّمـاً حلركـة 
الشعب اإلندونيسي ومواجهته واحـداً مـن السـطات االسـتعمارية الـيت ال تـزال تفّكـر يف تسـخري 

إّن الـذي يلفـت االنتبـاه، ويغـري  األرض كّلها، والستغالهلا وفـق مطالـب االسـتعمار االنتهازيـة.
املتلّقي على االهتمام األكثر مبوقف الكيالين، هو ما جاء على لسان أّم فاطمـة، حيـث تبـدي 
عــن رأيهــا حــول متاعـــب االســتعمار ومصــائبها، وتصــّر علـــى ضــرورة صــمود األّمــة اإلســـالمية. 

الوطنيـــة، وبعـــد األمـــل وبـــذلك توِصـــل رســـالة أخـــرى وهـــي أّن النصـــر ال يـــأيت إّال بعـــد املقاومـــة 
اجلماهريي يف أّن األيّام الصعبة لالستعمار سوف تنتهي، وذلك حينما يّتحد أبناء األّمـة حـول 

واحــد، وهــو اجلهــاد املســتمّر، واإلصــرار علــى حفــظ الــبالد مــن األخطــار  مبــدأ إنســاين وتــارخيي
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ن إميانـــــه الكامـــــل الداخليـــــة واخلارجيـــــة. ونشـــــاهد أّن الكـــــيالين يف الفقـــــرة املاضـــــية قـــــد عـــــّرب عـــــ
بضــــروريّات الثــــورات العامليــــة، ومنهــــا ضــــرورة احلفــــاظ علــــى عنصــــر األمــــل عنــــد الشــــعب، وإىل 
االطمئنان الكامل بأّن االستعمار ليس إّال حـدثاً مؤقّتـاً يف حيـاة األحـرار، ويأخـذ مكانـه األمـن 

  واالستقرار واحلرّية. 
ــــة اإل ــــاب الرواي ــــرز كّت ــــوي رســــم املقّومــــات إّن جنيــــب الكــــيالين، بوصــــفه مــــن أب ســــالمّية، ين

إلحدى الشخصّيات النسويّة اليت هلا دور هاّم يف حتريض النضـال أمـام العـدّو الشـيوعّي. إّن أّم 
فاطمــة هلــا شخصــّية ممّيــزة تشــمل علــى أبــرز امليــزات المــرأة صــامدة، وذلــك هــو اإلميــاُن الكامــل 

تفــاءُل الكامــل مبــا سيقضــي هلــم يف بــاهللا والــذي ال يتزعــزع وال يُقهــر يف خضــم تلــك املعــارك، وال
املستقبل الذي ليس ببعيد، والصموُد الذي حيتاج كّل مناضل إليهـا يف سـبيل حتقيـق األهـداف. 
وهــذه األمــور يؤّكــد عليهــا األدب اإلســـالمي يف املواضــع املتنوّعــة. وإّن املقاومــة الوطنيّــة تطلـــب 

لـك لـدورها احلاسـم يف امتـداد هـذا هذه التضحّيات من مجيع طبقات اجملتمع، ومنها النسـاء وذ
النضــال املصــريي؛ ألّن احلرّيــة واســرتجاع البلــد أمــٌر حيتــاج إىل بــذل كــّل مــا يف يــد اإلنســان مــن 

    القدرة والصمود واملثابرة.

  شخصّية زوجة الزعيم ٢.٢.٤
يـزه هناك قضّية إجيابية عنـد الكـيالين يف اختيـار النمـاذج الروائيـة للمـرأة الصـامدة، وهـي عـدم ترك

الكامل على اختيار الشخصّيات املسلمة فحسب، بل ُيالَحظ أنّه قام باختيـار شخصـّية تـانيت 
زوجة زعيم احلزب الشيوعي، كنموذج آخر للمرأة الصامدة يف روايـة عـذراء جاكرتـا. هـذه تـانيت 
تعيش جبانب زعيم احلزب الشيوعي، وهو الذي ال يدع أي جرمية للحصـول علـى مكانـة رفيعـة 

ــا جبانــب رجــٍل فاتــك ظــامل- زب وللوصــول إىل غاياتــه. إّن زوجتــه تــانيتيف احلــ نراهــا  - رغــم حيا
يف مواضــع خمتلفــة للروايــة تعــارض زوجهــا فكــراً وعمــالً، ومتنعــه مــن القيــام بــاجلرائم املختلفــة، وإن 
ا هــذه كانــت تــؤّدي إىل الفشــل غالبــاً، ولكّنهــا كانــت تبــذل قصــارى جهودهــا  كانــت معارضــا

ا لفاطمــة للحصــول للحــّد مــن  أعمــال زوجــه. ممّــا جيــدر اإلشــارة إليهــا يف هــذا اجملــال، مســاعد
مل تكـن تكـرتث مبصـري معارضـيها السياسـّيني قبـل ذلـك، بـل  «على مكان اختفاء أبيها، حيث 

كانـــت متحّمســـة للقضـــاء علـــيهم مـــن أجـــل مصـــلحة الثـــورة، لكنّهـــا تـــأثّرت بكلمـــات فاطمـــة، 



  هـ.ق 1443الشتاء  ، اخلريف و2، العدد 24لسنة ا، اإلسالمية احلضارة  آفاق    302

ـــاة وأعجبـــت بعقلهـــا وإخالصـــها وشـــجاع تها ومجاهلـــا، وزاد مـــن احرتامهـــا لفاطمـــة أّن هـــذه الفت
» الفقـــــرية الضـــــعيفة مل تستســـــلم لإلغـــــراء، ووقفـــــت صـــــلبة طـــــاهرة يف وجـــــه اإلغـــــراء والتهديـــــد

  ).209: 2013الكيالين، (
ــتّم بــأمور الشــعب اإلندونيســي وذلــك كمــا كــان شــأن الــذين   كــان بإمكــان "تــانيت" أن ال 
كــانوا يعيشــون حتــت ظــّل احلــزب الشــيوعي، ولكنّنــا نراهــا مكرتثــة بقاضــايا الشــعب، ومــا جيــري 
ـــا كانـــت تعـــيش يف تلـــك األوضـــاع اخلانقـــة. فتحّملـــت تلـــك املشـــاكل وقاومـــت  ّ حبّقهـــا، رغـــم أ

ــــر اإليــــديولوجيا األفكــــار املعارضــــة، ل لحصــــول علــــى غايتهــــا الســــامية. هــــذا ممّــــا يــــدلّنا علــــى أث
اإلسالمية اليت قد اجتازت احلدود اجلغرافية، ووصلت إىل األوساط العاملية، وحّىت املمالـك غـري 
اإلسالمية، هذا من جانب، ومن جانب آخر يدّل على موقـع املـرأة مـن قضـايا اجملتمـع، ويؤّكـد 

، ويشــّدد علــى أّن مشــاركة النســاء يف القضــايا الوطنيّــة ال تنحصــر يف علــى واجبهــا جتــاه الشــعب
شـــخص خـــاّص أو يف طبقـــة معيّنـــة، بـــل يُتوقّـــع مـــن أبنـــاء الشـــعب كّلهـــم، املقاومـــة أمـــام مظـــامل 

  العدو واحملاولة للوصول إىل احلرّية. 
جاكرتـا، وميكن أن ُيسـتنتج ممّـا سـبق ذكـره أّن الكـيالين جـاء بنمـوذج آخـر يف روايتـه عـذراء 

وفقــاً إليديولوجيتــه اإلســالمية الــيت ترشــد أبنــاء البلــدان اإلســالمية إىل املشــاركة املــؤثّرة يف قضــايا 
م حبرّيـــــة كاملــــة. وكــــذلك، ويشــــّدد توظيــــف الكـــــيالين  الشــــعب، وتــــدعوهم إىل بيــــان معتقــــدا

ا الروائيــــة املمتــــازة يف التعبــــري عــــن  الفكــــر  لشخصــــية إمــــراة غــــري مســــلمة يف روايتــــه، علــــى قــــدر
اإلســالمي التقــّدمي الــذي  ال حيصــر يف شخصــّية واحــدة، وال ميكــن حصــرها يف منــاذج روائيــة 
إجيابيــة تقليديــة تكــاد ال تُلفــت انتباهنــا حنــو رســالة الروايــة وأهــداف مؤلّفهــا. فــُيالَحظ أّن تــانيت 

ه املظــامل تتــأثّر كثــرياً مبــا تراهــا يف اجملتمــع مــن الظلــم والغصــب، فــال تســتطيع الصــمَت أمــام هــذ
م قوًال وعمالً.واجلرائم حبّق األبرياء   ، فتقوم مبساعد

  
  المرأة الشهيدة 3.4

إّن النموذج اآلخر اإلجيايب الذي جّسده الكيالين للمـرأة يف روايتـه هـذه، صـورة املـرأة الشـهيدة، 
وهـــي تتعّلـــق بفاطمـــة، بطلـــة الروايـــة الـــيت ضـــّحت بنفســـها يف ســـبيل حتريـــر وطنهـــا. نالحـــظ يف 



 ٣٠٣   )آخرونو  اهللا مقصودي نعمت( ... جتليات ما بعد االستعمار املتمثّلة

فحات األخرية للرواية أّن الروائي يرسم للقـارئ نتيجـة النضـال املسـتمّر لتحقيـق أمنيّـة احلرّيـة الص
الوطنّيـــــة، لكـــــّن تلـــــك املقاومـــــة أحيانـــــاً تـــــؤّدي إىل الـــــذي يباغـــــت القـــــارئ وهـــــو نبـــــأ استشـــــهاد 

ويف «الشخصــّية الرئيســّية للروايــة. فهكــذا يرســم الروائــي لنــا اللحظــات األخــرية يف حيــاة فاطمــة 
جلزر اخلضراء ورود مجيلة، متتع النظر، وتفوح بالعبري، وتزهي بالروعة واجلمـال، لكـّن مـع الـورود ا

أشــواك.. مــع النصــر الكبــري كانــت الفرحــة تعمــر القلــوب، وعيــون كثــرية تــذرف الــدموع، قّصــة 
الشوك والورود األزلّية... وعاد أبواحلسن وعاد حاجي حممد إدريس... لكّن فاطمـة مل تعـد إّال 
يف صـــــندوق خشـــــيب.. ومالبســـــها البيضـــــاء الطـــــاهرة مهّضـــــبة بالـــــدماء... انطلقـــــت يف الظـــــالم 
ـا.. سـقطت عـذرا جاكرتـا شـهيدة، ويف يـدها وردة محـراء ذات أشـواك  رصاصة آمثة أودت حبيا

  ).265- 264: 2013(الكيالين، »... وعلى ثغرها ابتسامة رضى
إحـــدى مواقفـــه اإلســـالمّية حـــول قضـــّية  أّمـــا كاتبنـــا جنيـــب الكـــيالين فيؤّكـــد مـــرّة أخـــرى علـــى

املقاومــة، وذلــك االنتصــار احلقيقــي املؤّكــد لكــّل مــن يناضــل لتحقيــق آمالــه الوطنّيــة. فأّمــا األمــر 
اجلدير بالذكر فهو أّن املؤلّـف ملتـزم باسـتخدام روايتـه يف التعبـري عـن موقفـه مـن اجملتمـع وأفـراده، 

اتــه. فيؤّكــد علــى املكانــة اهلاّمــة للمــرأة يف اجملتمــع حيــث تكــون الروايــة كمــرآة يعكــس آرائــه واّجتاه
اإلســالمي؛ إّن املــرأة يف اجملتمــع اإلســالمي جتاهــد جبانــب الرجــل يف خمتلــف اجملــاالت مــن أجــل 
ــــا املشــــاركة يف أهــــّم القضــــايا االجتماعّيــــة وجيــــب عليهــــا أن تــــؤمن  وطنهــــا ومســــتقبلها، وبإمكا

ا يف مستقبل بلدها.  ا وإمكانّيا ويُربم أّن االستشهاد يف سبيل اهللا ومـن أجـّل املعتقـدات بقدرا
ايــة هــذا اجلهـاد املصــريي وهــو هديـّـة إهليّـة، ال يســتحّق هلــا إّال مـن بــذل أمثــن مــا  والطموحـات، 

  لديه يف هذا السبيل، بكّل اجملد والشجاعة.
  

  الخاتمة .5
ا قلنـا، أّن الكـيالين قـد نسـتنتج ممّـنظراً ملعايري التحليل االجتماعي لألدب الروائي، ميكن لنـا أن 

مــن اجلــانبني،  عــذراء جاكرتــامبوضــوع املقاومــة، بوصــفها أدبــاً متمّيــزاً، وقــد اعتــىن يف روايــة  اهــتمّ 
أّوهلمــــا رســــم مالمــــح الشخصــــّيات النســــوية، والرتكيــــز علــــى املكانــــة اهلاّمــــة للمــــرأة يف اجملتمــــع 

جتماعيّــــة ويف مصــــري وطنهــــا ومســــتقبلها، اإلســــالمي، وهــــي مشــــاركة املــــرأة يف أهــــّم القضــــايا اال
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واألدب اإلسالمي يؤّكد عليها يف خمتلف اجملاالت حلياة الشـعوب؛ وثانيهـا هـو التعبـري عـن آثـار 
  االستعمار الشيوعي على املستويات املختلفة للمجتمع اإلندونيسي.  

لقضــايا الــيت إّن موضــوع تســاوي املــرأة والرجــل متامــاً، وحقوقهــا االجتماعيــة والسياســية مــن ا
مازالــت موضــع اهتمــام الســلطات االســتعمارية، وتســتفيدها بذريعــة احلصــول علــى حقــوق املــرأة 
وإعطائها إيّاها. إّن الكيالين يف روايتـه هـذه، قـد اهـتّم بالقضـايا اهلاّمـة يف جمتمعـه، منهـا تعريـف 

ا االنتهازيـة الـيت تعـار  ض التعـاليم اإلسـالمية، ماهّية الشيوعّية، وأهدافها اإليديولوجيـة، وسياسـا
ومـــن جانـــب آخـــر، قـــد اســـتخدم شخصـــّية فاطمـــة، بوصـــفها مـــرأة مناضـــلة قـــد وظّـــف املؤلّـــف 
ــا االجتماعيــة، وللتأكيــد  مالحمهـا اإلســالمية  للتعبــري عــن معتقداتــه حــول وظــائف املــرأة يف حيا

  على مدى أمهّيتها يف املقاومة والصمود أمام مظاهر االستعمار والظلم.
الكيالين اإلسالمي، وأفكاره العاملية حـول مكانـة الطبقـات املختلفـة للشـعب  إّن موقف

اإلســالمي، هــو الــذي يلفــت انتباهنــا، وذلــك لــئّال حنســب روايــة عــذراء جاكرتــا روايــًة عربيــة 
ا عن آالم طبقة كبـرية يف اجملتمعـات البشـرية.  فحسُب، بل لنعّدها رواية عاملية تعّرب يف طّيا

ـــــة علـــــى إغفـــــال أبنـــــاء األمـــــم ألّن سياســـــة الســـــلط ات االســـــتعمارية، ومنهـــــا الشـــــيوعّية، مبنّي
األخرى، وذلك يف القضـايا الـيت تـرتبط بطبقـات اجملتمـع، ومنهـا الطبقـة العاملـة أو بروليتاريـا 
الــيت مــا زالــت ذريعــة يف أيــدي احلــزب الشــيوعي، وقــد اســتفاد منهــا يف األغــراض املختلفــة. 

ن خيـــرب شـــعوب العـــامل عـــن احلقيقـــة السياســـية، والثقافيـــة، إذن، إّن الكـــيالين قـــد اســـتطاع أ
واالجتماعيـــــة لـــــبعض األحـــــزاب يف العـــــامل. إّن املؤلّـــــف يف هـــــذه الروايـــــة ينظـــــر إىل املقاومـــــة 
ز علــى التعبــري عــن األوضــاع االجتماعيــة واإلنســانية لبلــد غــري عــريب  بوصــفها عنصــراً قــد رّكــ

رية، ويبــّني مكانــة املــرأة يف اإليــديولوجيا يعــاين شــعبه مــن ظلــم الشــيوعّية وخططهــا االســتعما
ـــــــدين يف األخــــــــري  اإلســــــــالمية، وذلــــــــك يف مواجهــــــــة القضــــــــايا االجتماعيــــــــة والسياســــــــية، ويُـ
بالسياسات املتناقضة للحزب الشيوعي بني القول والعمل مبا ينادي به من اهتمامه بشرائح 

  اجملتمع وخاّصة الطبقة الكادحة. 
ق القـــول عليـــه هـــو أّن الكـــيالين حـــاول للتلفيـــق بـــني مالمـــح وممّـــا يلفـــت االنتبـــاه فيمـــا أســـب

الشخصـــيات الثورويـــة النســـوية، وبـــني أهـــّم اآلثـــار لالســـتعمار يف بـــالد إســـالمية، وســـعى كثـــرياً 



 ٣٠٥   )آخرونو  اهللا مقصودي نعمت( ... جتليات ما بعد االستعمار املتمثّلة

للتأكيــد علــى زرع بــذور االّحتــاد واألمــل يف املســتقبل يف قلــوب أبنــاء الشــعوب املســتعَمرة، ومهــا 
ى مــدى العصــور، ويســاعدان علــى انطــالق الثــورات أمــران مهّمــان يضــمنان حيــاة الشــعوب علــ

العامليــــة حنــــو اإلمــــام. إّن الكــــيالين قــــد اســــتفاد مــــن أســــلوب الــــوعظ واإلرشــــاد يف أقــــوال هــــذه 
الشخصّية النسائية، وقد قام باستخدام مالحمها اإلسالمية، ورْمسهـا يف رواياتـه، ليؤّكـد علـى دور 

ّن دور النســـاء يف حركـــة املقاومـــة لـــيس أقـــّل مـــن دور املـــرأة يف الثـــورات العامليـــة، وأراد أن يقـــول إ
الرجــال. وحســب إيديولوجيّتــه اإلســالمية، ومعتقداتــه الثورويــة، قــد أراد مــن خــالل مالمــح هــذه 
الشخصــّيات اإلجيابيــة أن يشــري إىل أمــرين، ومهــا: أّوالً: أّن الثــورات يف أحنــاء العــامل تســري علــى 

ة للشـــعوب. وثانيـــاً: أّن النســـاء يســـتطعن أن يُقمـــن خـــّط واحـــد، وهـــو اّحتـــاد الطبقـــات املختلفـــ
  بأعمال كبرية، ويساعدن الرجال ملواصلة الطريق حنو احلرّية واألهداف السامية.

  
  الهوامش

معاجلــــة شخصــــّية املــــرأة يف األدب الروائــــي لنجيــــب الكــــيالين، روايــــة ليــــايل تركســــتان، وعــــذراء  -1
  جاكرتا، وعمالقة الشمال منوذجاً.

  مكانة املرأة وتبيينها يف روايات جنيب الكيالين.دراسة  -2
مصــطلح للفيلســوف والناقــد الرومــاين  )Structuralism Genetic(البنيويــة  التوليديّــة أو التكوينّيــة  - 3

هــو الــذي يتنــاول الــنّص األديب بوصــفه بنيــة إبداعّيــة متولّــدة عــن بنيــة «األصــل لوســيان غولــدمان و
التســليم بــأّن كــل أنــواع اإلبــداع الثقــاّيف جتســيد لــرؤى عــامل متولّــد عــن اجتماعّيــة وذلــك مــن منطــق 

  ).83: 1998عصفور، (» وضع اجتماعي حمّدد لطبقة أو جمموعة اجتماعّية بعينها
يف جوهرهــا مــن أعمــال  (post-colonial theory)لقــد نشــأت النظريــة مــا بعــد الكولونياليــة « -4

الصـادر  االستشـراقاالسـتعماري، وحتديـداً مـن كتابيـه  إدوارد سعيد، منظّر اخلطـاب الكولونيـايل
. فقــد قــام إدوارد ســعيد بتحليــل الطريقــة 1993الصــادر عــام والثقافــة واإلمربياليــة ، 1978عــام 

اليت كانت أوروبّا يف القرن التاسع عشر تستخدمها يف متثيل العديد من الثقافات الـيت احتكـت 
فكرته األساسية قائمة على أّن الغـرب كـان يُنـتج تلـك  ا من خالل التوّسع اإلمربيايل، وكانت

الثقافـــات، ال باعتبارهـــا خمتلفـــة فقـــط عـــن الثقافـــة الربيطانيـــة، بـــل بوصـــفها خمتلفـــة عنهـــا ســـلبّياً. 
ا شعوب كسـولة، ومنحولـة،  ّ وهكذا، رأى إدوارد سعيد أّن الشعوب األخرى كانت توَصف بأ
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أي باعتبارهــا متثّــل اآلَخــر بالنســبة إىل الشــعب الربيطــاين املتحّضــر  - وغــري متحّضــرة، وهجمّيــة
  ).157: م2015ميلز، ترمجة: هالة كمال، » (واجملتهد

ُولــد جنيـــب بــن إبـــراهيم بــن عبـــد اللطيــف الكـــيالين يف قريــة ِشرشـــابة مبحافظــة الغربيّـــة، إحـــدى  -5
. املوافــق األّوَل مــن ه١٣٥٠ حمافظــات مجهوريّــة مصــر العربيّــة. وكــان ذلــك يف شــهر احملــّرم عــام

. التحـــق جنيـــب الكـــيالين بكتّـــاب القريـــة وأّمت حفـــظ كثـــري مـــن ســـور القـــرآن م1931يونيـــو عـــام 
الكــرمي، وكــان جــّده ألبيــه حيــّض علــى تعليمــه والعنايــة بــه ِلمــا ملســه فيــه مــن الــذكاء والرغبــة يف 

درس املرحلــة الثانويّــة  التحصــيل. وحــني بلــغ الثامنــة مــن عمــره، أخــذه إىل املدرســة بســنباط، مثّ 
بطنطــا، وحــني أّمت دراســته الثانويّــة التحــق بكليــة الطّــب يف جامعــة فــؤاد األّول. وقــد عــادت إليــه 
دراسته العلمّية بفوائد كثرية وفتحت له آفاقاً جديدة يف العلم واملعرفة ومنّـت فيـه روح املوضـوعّية 

ىل الســـنة الرابعـــة يف الكليّـــة ُأخـــذ إىل ودقّـــة األحكـــام وااللتـــزام الـــدقيق بالنظـــام. وحـــني وصـــل إ
الســجن بســبب انضــمامه إىل مجاعــة اإلخــوان وبقــي فيــه ثــالث ســنوات، مثّ أكمــل دراســته بعــد 

  ).13-11: 2005العريين، اإلفراج عنه (
  

  المصادر والمراجع
  الكتب

ران: آرويج.1چشناختی رمان سووشون،  تحليل جامعه ش)،1393، (بشريی، اکرب  ،    
الــرؤى الثورويــة فــي القّصــة والروايــة (قــراءات نقديــة فــي نمــاذج م)، 2015/ق 1336أمحــد كــرمي، (بــالل، 

  ، عّمان: دار املناهج للنشر والتوزيع.1، ط مصرية)
ران: جوزه هنری تبليغات اسالمی.1چ، در آينه نقدش)، 1387دستغيب، عبدالعلی، (  ،  

، (د.ط)، ي القصـــص اإلســـالمي المعاصـــرقضـــايا المســـلمين فـــم)، 2009/ق1430حـــاج حيـــىي، حيـــىي، (
 (د.ب)، (د.ن).  

مـــدخل إلـــى منـــاهج النقـــد األدبـــي المعاصـــر مـــع ملحـــق قـــاموس م)، 2004/ق1425حجـــازي، مســـري، (
 ، دمشق: دار التوفيق.1ط  ،المصطلحات األدبية

الشخصـــية اإلســـالمية فـــي الروايـــة المصـــرية الحديثـــة م)، 2007/ق1428خليفـــة، كمـــال ســـعد حممـــد، (
  ، الرياض: مكتبة العبيكان.1، ط (تحليل ونقد)

ــــة للنشــــر1، طموســــوعة النظريــــات األدبيــــةم)، 2003راغــــب، نبيــــل، ( - ، القــــاهرة: الشــــركة املصــــرية العاملي
  لوجنمان.
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 ، (د.ط)، (د.ب)، مكتبة األسرة.نظريات معاصرةم)، 1998عصفور، جابر، (

ــــي االتجــــاه م)، 2005ق/1425العــــريين، عبــــد اهللا بــــن صــــاحل، ( ــــب الكيالن ــــي أعمــــال نجي اإلســــالمي ف
 ، الرياض: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع.2، ط القصصية

ــة، أمحــد حممــد، ( ــة السياســيةم)، 1981عطّي ــة فــي الرواي ــة السياســية دراســة نقدي ، (د.ط)، القــاهرة: الرواي
  مكتبة مدبوىل.

، القـــاهرة: دار األمــــني 1ط ، نظريــــة النقـــد األدبــــي الحــــديثم)، 1994ق / 1414عـــوض، حممــــد نـــور، (
 للنشر والتوزيع.

  ، دمشق: دار الفكر.1، طمن قضايا األدب اإلسالميم)، 2008/ق1429قّصاب، وليد إبراهيم، (
   ، القاهرة: مؤّسسة املرأة والذاكرة. 1ط النقد األدبي النسوي،م)، 2015كمال، هاله، (

  القاهرة: الصحوة للنشر والتوزيع.، 1، طعذراء جاكرتام)، 2014ق/1434الكيالين، جنيب، (
  ، بريوت: دار الثقافة.5، ط فن القصةم)، 1966جنم، حممد يوسف، (

موسـوعة كمبريـدج فـي النقـد األدبـي؛ القـرن العشـرون، م)، 2005نلووف، ك؛ نـوريس، ك؛ أوزبـورن، ج، (
  لقاهرة: اجمللس األعلى للثقافة.، ا1، ط المداخل التاريخية والفلسفية والنفسية

 

  الرسائل
،دراســة سوســيوبنائية لروايــة "ذاكــرة  النســق اإليــديولوجي وبنيــة الخطــاب الروائــيم)، 2003بركــان، ســليم، (

ــا جبامعــة  اجلســد" للروائيــة أحــالم مســتغامني، رســالة مقّدمــة لنيــل شــهادة املاجســتري يف اللغــة العربيــة وآدا
  اجلزائر.

، قـــــّدمت هـــــذه الرســـــالة المـــــنهج وإجراءاتـــــه سوســـــيولوجيا الـــــنص تـــــاريخم) 2010بولكعيبـــــات، نعيمـــــة، (
ـــا بكليـــة اآلداب واللغـــات يف  اســـتكماالً ملتطلّبـــات احلصـــول علـــى درجـــة املاجســـتري يف اللغـــة العربيـــة وآدا

  جامعة احلاج خضر، باتنة.
ـــان، فاطمـــة الزهـــراء، ( ـــات نجيـــب الكيالنـــي م)، 2015ق/1436جن أزمـــة الحضـــارة اإلســـالمية فـــي رواي
أطروحـــة مقّدمـــة لنيـــل شـــهادة الـــدكتوراه، جامعـــة أيب بكـــر بلقائـــد، اجلمهوريـــة يـــة، دراســـة وصـــفية تحليل

  اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية.  
ــــا لنجيــــب م)، 2015ه/1436عبــــد القــــادر، ســــبع، ( ــــة عــــذراء جاكرت ــــي رواي ــــديولوجي ف الخطــــاب األي

جامعـة حمّمـد خيضـر بسـكرة، ، أطروحة مقّدمة لنيل شهادة املاجستري يف اآلداب واللغة العربية، الكيالني
  اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية.
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  هاي مثبت زن  هاي پسااستعماري شخصيت جلوه
  نجيب الكيالني »عذرا جاكارتا«در رمان 

  ***اهللا مقصودي نعمت
 ****بالوي رسول، ***زارع ناصر، ��**رعابدپومحمدجواد 

  چكيده
تواند ساختار فرهنگي جامعه را اصالح و مشكالت  شناختي ادبيات مي هاي جامعه بررسي

هاي مختلف دگرگون سازد. از سويي ديگر مالحظه  آن را حل كرده و آن را در زمينه
ها و  كنيم كه رمان  با داشتن جايگاه بارزي در بيان موضوعات اجتماعي، از ساير دانش مي

ت. رمان اسالمي نيز يكي از انواع ادبي است كه به بيان فنون ادبي متمايز شده اس
توان اين ادبيات را از پرداختن به  موضوعات جامعه اسالمي همت گماشته است؛ زيرا نمي

ها به دور داشت. بنابراين، رمان اسالمي به موضوع پايداري  موضوعات اجتماعي مهم ملت
كنند را به تصوير  تعمار زندگي مياي كه زير يوغ اس هاي مردم ستمديده پرداخت و درد

هايش و به  كشيد. نجيب الكيالني پيشگام رمان معاصر اسالمي، به شخصيت زن در رمان
نويس اسالمي،  اي نشان داده است و به عنوان يك رمان توجه ويژه عذراء جاكرتاويژه رمان 
آميز  شي تأكيدكار برده است تا با خوان هايش به هاي شخصيت زن را در رمان أغلب نمونه

به بيان نقش زن و موضع وي در قبال موضوع مقاومت بپردازد. اين جستار با روشي 
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هاي استعمار  شناختي رمان، به بررسي جلوه تحليلي و با توجه به تحليل جامعه ـتوصيفي 
پرداخته و بيانگر اين  عذراء جاكارتاهاي مثبت شخصيت زن در رمان  و پايداري بر ويژگي

هاي شخصيت زنِ مبارز، پايدار و  يب الكيالني با تمركز بر سه نمونه از جلوهاست كه نج
شهيد، جايگاهي واال از زن مسلمان را به منظور تشويق مردم كشورهاي استعمار شده در 

  رويارويي با دشمن به تصوير كشيده است. 
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