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من املرجعيات النقدية اجلديدة " Post Colonial Theory"لونيالية تعد النظرية ما بعد الكو
كما تعد من أهم ما أفرزته الساحة الفكرية الغربية يف ،اليت تندرج ضمن حقل الدراسات الثقافية 

هتمام ذا النوع من اخلطاب الذي يرتكز على القراءة المن القرن العشرين، ولقد بدأ االعقود األخرية 
من خالل السعي إىل تتبع جذورها وتشعباا  الكولونيالية /الباحثة حنو تفكيك الظاهرة االستعمارية

وعلى  ؛اتييف اية السبعين" ستشراقاال" "إدوارد سعيد" املفكر كتاب وارتباطاا املعرفية بعد ظهور
ات من القرن يات والتسعينيوتتركز خالل الثمانين أن تتوسع   لونياليةما بعد الكو  ض للنظريةيقُ إثره 

  .العشرين

ولقد عملت هذه النظرية على حماولة ترصد العالقة القائمة بني السلطة والثقافة من خالل تتبع أثر 
نتيجة ملا حتصل عليه من  الغرب إزاء دول العامل الثالثا الكولونيالية اليت قام  /ستعماريةالالعملية ا

ا من طرفمواطن قوة مالية وعسكرية وفكرية، وطريقة املواجهة اليت ج أي  ،السكان األصليني وبه
  ).رد اهلامش على املركز(الفعل ورد الفعل، الكتابة والرد بالكتابة 

ت العديد من البحوث النظرية يف هذا اال ودارت فيه جمموعة من املقوالت كانت يف جريولقد أُ
غياتري " ،"بابا هومي"، "إدوارد سعيد": هلذه النظرية" الثالوث املقدس"مقدمتها مقوالت وأعمال 

قفني الكولونيالية على يد هؤالء املث /ستعماريةإذ تشكل الوعي املعريف خبطورة السياسة اال ،"سبيفاك
من فضح أالعيب القوى اإلمربيالية ومعرفة  االذين متكنو -"أنطونيو غرامشي"بتعبري  -العضويني 

هكذا إذن متكنوا  هو تواجدهم يف الفضاء اإلمربيايل، احلقيقية، ولعل ما ساعدهم على ذلكنواياها 
طريق تزييفه عن السيطرة على الآلخر واملتمثل يف  ماريةمن معرفة األسلوب املباشر للقوى االستع

وإخراج  عاء نشر العلم واملعرفة واحلضارةدان ظاهره إنساين هو بطّبأسلوب ضمين م هوطمس معامل
  .هذه الشعوب واسترتاف وب ثرواا استعمار تتمثل يف تهحقيقلكن  ،الشعوب من ختلفها وبربريتها

فلسفة  و تتشابك وتتداخل معها، من امليادين املعرفية ما بعد الكولونيالية العديد منالنظرية تضم 
أن وهذا راجع إىل  ...، النقد علم النفس، األنثروبولوجيا، السياسة  ، علم االجتماع، تاريخو

ت بذلك فت مجيع نواحي احلياة وخلَّكون ظاهرة ثقافية مسّظاهرة عسكرية قبل أن ي االستعمار
  . رةومن تشويه للتاريخ الوطين للشعوب املستعم االجتماعية،خمتلف األمراض النفسية، واآلثار 
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الباحثني والدارسني الذين  رق من قبلطُقد  "النظرية ما بعد الكولونيالية" وضوعمالبحث يف إنّ 
 ك ارتأينا أن نتناوله، لذل فوا ورائهم عدد من الدراسات واألحباث يف هذا اال الواسع واملتشابكخلَّ

 يةمن منظور آخر خمتلف يلم بكل عناصر ومكونات هذه النظرية، ويدرس وحيلل كيف لكن بالدراسة 
ومن هنا  .هذه النظرية يف الوسط العريبلعريب، حماولني بذلك معرفة حجم تلقي على العامل ا هاتأثري

ما هي األسس أو اخلطوط العريضة اليت أضاءت : جاءت  إشكالية الدراسة متمحورة فيما يلي
 اقضية شائكة ومعقدة، وميدان عدت النظرية؟ وكيف تعامل العامل العريب معها كواجوانب هذه 

ية السيما ال ميكن ولوجه إالّ من طرف املقتدرين الذين هلم دراية واسعة يف كافة احلقول املعرف امتشعب
كبريين، عقدة دار حوهلا نقاش وجدال قضية م رواملستعم رواملستعم وأن قضية الشرق والغرب
هل استطاع اجلمهور : تساءلنطب الرحى يف الدراسات الثقافية وعليه باإلضافة إىل كوا متثل قُ

ويل هذه النظرية اهتماما بالغا؟ وهل متكن من إعطاء نظرة شاملة وعميقة وموسعة تثري العريب أن ي
كيف كان التلقي : آخر الدرس النقدي والثقايف العريب على غرار مؤسسيها األوائل يف الغرب؟ مبعىن

  العريب هلذه النظرية؟ هل هناك جهود قيمة من طرف النقاد العرب يف هذا اال؟

لونيالية والتلقي النظرية ما بعد الكو"وقع اختيارنا على موضوع  فلقد مهية هذه النظريةألونتيجة  
  :ما يليذلك ومن مجلة األسباب اليت دفعتنا إىل .  ليكون عنوانا ملذكرتنا "العريب

لونيالية من أهم النظريات املعاصرة اليت أخذت على عاتقها محل لواء كون النظرية ما بعد الكو 
جتديد النظر يف املفاهيم واإلديولوجيات السابقة عن طريق رد االعتبار للحواف واهلوامش اليت سعت 

أو إلغائه، إذ  إعادة تشكيلهيف نضاهلا إىل خلق مكانة ودور جديدين، وذلك بالقيام بزحزحة املركز و
بعد ومل يتشبع بالدراسات  د اآلن حقال وميدانا بكرا مل يثرال تزال النظرية ما بعد الكولونيالية حل

ال تعدوا أن تكون إسهامات حمتشمة ، وهذا اليت الرتر القليل من اإلسهامات  واألحباث، ما عدا بعض
راجع إىل كون هذه النظرية ما بعد حداثية، ومل ميض عليها وقت كاف هلضمها واستيعاا من طرف 

  .وفك رموزها وتناقضاا والباحثني، وكذا توضيح مالبسااالنقاد 

ديثة اليت تتزامن ا العصر احلمبعاجلة قضاي اهتمامنا هلذا املوضوع أيضا -الذاتية -اب اختيارنامن أسب 
تأكيدا منه على  "مالك بن نيب"واليت مل حتض بعد بالدراسة الكافية، وكما قال املفكر  وعاملنا الراهن
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بفتح  إنما ندفاع يف دروب سبق السري فيها وباال  صنعي إنّ التاريخ ال  «: قمة اإلبداع الفكري
   .» دروب جديدة

تقوم عليها رؤى  تتمثل يف سعيها حنو نقض الفرضيات اليت الكولونياليةالنظرية ما بعد   إنّ أمهية
وفرض اهليمنة عت وحدة العلم واملعرفةاملركزية الغربية اليت أنتجت إديولوجيات غربية متعالية اد ،

  .والسيطرة من خالهلما

وز املفاهيم ما بعد الكولونيالية  على جتديد النظر يف طبيعة النص عرب جتا لقد عملت النظرية
االنغالقية للدراسة األدبية احلديثة، حيث مسحت للناقد من اخلروج من قوقعة النص إىل جممل 

  .و النفسية  السياقات اإلديولوجية و التارخيية

تكمن أمهية النظرية ما بعد الكولونيالية يف كوا حقال يلقي بظله املديد على معضالت الوجود 
والشعوب  ا تلك املعضالت اليت تواجه الفئات املهمشة واملنبوذة والعيش يف هذا العامل، خصوص

املقتلعة والغرباء املرفوضني يف اتمعات العرقية الالمنتني داخل الثقافات املركزية يف الغرب، ولذلك 
توضيح تأثرياا على املنجز األديب لربط هذه النظرية الغربية بواقع عاملنا العريب،  ارتأينا ضرورة

كتابنا ومبدعينا؟ حتفاء ا من طرف العرب هلا، وهل مت احتضاا واال ينقدي العريب وكيفية تلقّوال
مازال حتت  نايوم حىت   وميستعمار منذ القدوطن العريب قد تعرض لكل أنواع االأنّ ال خاصة و

الذي ختضع  -ستعمار اجلديديتمثل يف االو- غري املباشرستعمار العسكري املباشر أو وطأته، سواء اال
  .فهي تابعة له وحتت رمحته معظم الدول العربية وغري العربيةله 

طاهم من البديهي أن أي باحث ال يكتب من فراغ، بل يقتفي آثار من سبقوه، ويسري على خ
ملن سبقونا على  حنن مدينونكمات عرب الزمن، وويستفيد من عطائهم، فاملعرفة والعلم نتاج ترا

لقد سبقتنا جمموعة من وعليه ف .فإن الالحق يستفيد دائما وال حمالة من السابق جمهودام، ولذلك
فما جهدنا إالّ إضافة إىل هذه اجلهود القيمة، ومن الدراسات يف هذا اال،  الدراسات واملؤلفات

  : السابقة نذكر

األدب ": خراآل ه، وكتاب"الرواية العربية وأسئلة ما بعد االستعمار": "إدريس اخلضراوي"كتاب 
الثقايف املقارن دخل يف نظرية النقد م": "فناوي بعليح"، كتاب "موضوعا للدراسات الثقافية
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 :ـبن واملعنو ، الكتاب املشترك موعة من األكادمييني العرب"املرجعيات، املنهجيات..املنطلقات
  ."اهلجنة، السرد، الفضاء اإلمرباطوري: إدوارد سعيد"

إلميي سيزار " مأساة امللك كريستوف"موضوعة الزنوجة يف مسرحية : بعنوانخمطوطة ماجستري 
  ." صراح سكينة تلمساين"الية للباحثة مقاربة ما بعد كولوني

جملة بصمات، جملة عالمات، جملة : باإلضافة إىل العديد من املقاالت املتواجدة ضمن االت مثل
ت العربية اليت اهتمت ذا اال، إضافة إىل أعمال ، وبعض املؤمترات والندوا...الكرمل، جملة نزوى

  ."إدوارد سعيد"الناقد 

نظري  فصل؛ فصلنيوولإلحاطة باملوضوع الذي نريد خوض غماره قسمناه إىل مقدمة ومدخل 
 ترجحتت هذين الفصلني عدة مباحث، واملباحث بدورها اند جوآخر تطبيقي، وخامتة، ولقد اندر

أهم مصطلحات النظرية ما بعد الكولونيالية  إىل حتديد ولقد عمدنا يف املدخل ،حتتها مطالب
  .األساسية

معاملها أما الفصل األول فقد تناولنا فيه اخلطوط العامة للنظرية ما بعد الكولونيالية اليت اتضحت 
عن طريق إعطاء  عملية التحديد املفاهيمي للنظريةتناولنا يف املبحث األول  مباحث، ثالثة من خالل

أهم التعاريف اليت ومست ا، أما يف املبحث الثاين فقد قمنا بتحديد نشأة وتطور هذه النظرية أي 
ويف املبحث األخري من الفصل األول والذي لف احملطات الفكرية اليت مرت ا، تاريخ ظهورها، وخمت

د قمنا من خالله بذكر الرواد الفاعلني فلق "النظرية ما بعد الكولونيالية الرواد واألعالم": محل عنوان
  .يف جمال هذه النظرية، حسب الترتيب الزمين حليام الفكرية

بالنظرية ما بعد الكولونيالية والتلقي " ـواملعنون ب أما فيما خيص الفصل الثاين وهو فصل تطبيقي
األول هلذه النظرية  إسهامات املنظر واملؤسسوفقد قمنا من خالله بتسليط الضوء على جهود  "العريب

، ولقد قسمنا "ستشراقاال"كتابه الرائد يف هذا اال  ، وذلك من خالل"إدوارد سعيد"وهو الناقد 
، تناولنا يف املبحث األول عملية التلقي واالستقبال العريب للنظرية ما  هذا الفصل إىل أربعة مباحث

مجة يف بلورة خطاب ما بعد الكولونيالية وتفعيله، بعد الكولونيالية، ويف املبحث الثاين تناولنا دور التر
، أما آخر املباحث "إدوارد سعيد"ـالعريب لأما يف املبحث الثالث فقد تعرضنا باحلديث عن التلقي 

 اندرج  وقد  "ستشراقاال" من خالل كتاب  الكولونيالية،جمال النظرية ما بعد  يف  هفكان عن إسهامات
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- الكتاب هلذا  نقدية  مبقاربة  قمنا يف املطلب األول:  مطالب ثالثةحتت  هذا املبحث 
ويف املطلب الثاين تعرضنا باحلديث عن أمهية هذا الكتاب، أما املطلب الثالث فقد  -"االستشراق"

  ."إدوارد سعيد"حددنا من خالله أهم القضايا اليت طرحها 

اليت أسفر عنها البحث، فكانت بذلك لت هذه الدراسة خبامتة أوجزت فيها بعض النتائج ذيولقد 
، موصولة بأهم النتائج واملالحظات هجية اليت وردت يف املذكرةنحوصلة ألهم اجلوانب النظرية وامل

   .اليت توصلت إليها

لكل فكرة أو قضية طريق ومنهج من  بع يتم السري وفقه،تومن املؤكد أن جناح أي دراسة مر
التحليلي  ولقد اخترنا يف دراستنا هذه االنضباط والتقيد باملنهج ،تبعمبدى فاعلية وجناعة املنهج امل

وذلك من أجل وصف الظاهرة املدروسة وصفا شامال يلم جبميع حيثياا ومالبساا مث حتليلها حتليال 
الكولونيالية دقيقا باإلضافة إىل اعتماد املنهج التارخيي يف املبحث اخلاص برواد وأعالم النظرية ما بعد 

  .حسب الترتيب الزمين حيث قمنا بعرضهم وتتبع مسارهم الفكري من األول إىل األخري

ة وأخرى وعليه فإنّ املراجع اليت اعتمدت عليها املذكرة تنوعت بني مراجع عربية ومراجع مترمج
: "ابرامي أبو شه"كتاب : ومن أهم هذه املراجع اليت كان االعتماد عليها كبريا نذكر أجنبية

بيل "وكتايب  "النظرية والتطبيقالرسيس واملخاتلة خطاب ما بعد الكولونيالية يف النقد العريب املعاصر "
دراسات ما " و "يف آداب املستعمرات القدمية الرد بالكتابة النظرية و التطبيق" "أشكروفت و آخرون

 فخري"وكتاب  "موقع الثقافة": "بابا هومي"إضافة إىل كتاب  "-املفاهيم الرئيسية -بعد الكولونيالية 
يف نظرية االستعمار وما بعد ": "آنيا لومبا"، وكتاب "إدوارد سعيد دراسة وترمجات": "صاحل

  ."االستعمار األدبية

ال وصعوبة عاب لعل أمهها قلة املصادر واملراجع هذا وقد واجهتين العديد من الصالعربية يف هذا ا
  .للعودة إىل بعض املراجع األجنبية والبحث فيهال عليها، مما دفعين وصاحل

إجناز هذا البحث، وأول من  يفأن أتقدم جبزيل الشكر لكل الذين ساعدوين  إال وأخريا ال يسعين
  الذي الزمين "خريف الصاحل حممد": املشرف األستاذ الدكتور توجه له بكامل شكري وامتناينأ

 .طوال مسرية حبثي هذا ومجيع أساتذيت األجالّء
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  ية مبصري حياة العديد من الشعوب سواء أكان ذلك يف أوروبااالستعمارلقد حتكمت السلطة 
زوال ، إذ أن يف املاضي واحلاضر معا، وخاصة يف املنطقة العربية منها، أو إفريقيا أو أمريكا أو آسيا

أو االحتالل يف عدد كبري من دول العامل الثالث ال يعين أن هذه األخرية قد متكنت من  االستعمار
بالعكس ، بل حىت الثقايف والعقائدي، والتكنولوجي، والسياسي والدبلوماسي، االستقالل االقتصادي

وية ال تزال قائمة يف مجيع مناحي حياة جمتمعات العامل الثالث حيث تطال اهل االستعمارفإن كدمات 
ومن هنا جاءت النظرية ما بعد الكولونيالية كرد فعل ، وأشكال اإلدارة والتنظيم السياسي، الثقافية

فكانت مبثابة موقف حتليلي نقدي لالستعمار التقليدي ولكافة أشكال ، على خمتلف أشكال التبعية
رتبطة بالنموذج الرأمسايل وللثقافة امل، التبعية للمراكز الغربية املستعمرة سابقا واملهيمنة يف احلاضر

، وتطويرها، وسامهوا يف توسيع جماهلا، وهلذا تسلح ا عدد من النقاد يف العاملني العريب والغريب.الغريب
والقت بذلك رواجا واسعا ، وتوضيح معاملها حىت أصبحت أهم حقل معريف يف األوساط األكادميية

  .حيث رحب ا أيما ترحيب، وإقباال باهرا
  :حتديد منهجي واصطالحي: ية ما بعد الكولونياليةالنظر
  :"املا بعد"الـ لونيالية واحدة من نظرياتوأو ما بعد الك االستعمارإن نظرية ما بعد      

وما بعد  )Post Modernisim(وما بعد احلداثة، )Poststructuralisme(ما بعد البنيوية
تتكاثر ويمن على الساحة -العقود الثالثة املاضيةعلى مدار - اليت راحت«وهي النظريات ، الصناعية
 إىلالفلسفة  إىل واالقتصادمن السياسة : آخر إىلوتنتقل من حقل من حقول الثقافة ، الثقافية

ولقد حضيت النظرية ... األدب والنقد األديب إىل، العمارة إىلالتاريخ واجلغرافيا  إىل، روبولوجيااألنث
فائق خالل عقدي الثمانينات والتسعينات وبدت أا إعادة نظر يف تاريخ  باهتماملونيالية وما بعد الك

 وما أنتج يف، حبيث تشمل مستعمراا اليت كانت منتشرة يف أحناء العامل، آداب اإلمرباطوريات السابقة
وكأا  كما بدت النظرية من ناحية أخرى، هذه املستعمرات من أدب باإلجنليزية على وجه اخلصوص

ويكفي للتدليل ، إعادة نظر يف ماهية األدب وأنواعه وموضوعاته اليت تستحق الدراسة النقدية احلديثة
فضال عن  االستعماراليت ختصصت يف خطاب ما بعد  تبهذا أن نراجع الدوريات وسالسل الكعلى 
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مما ، ل الناهضاألعداد اخلاصة من كُربيات االت النقدية اليت خصصت ملتابعة التطورات يف هذا احلق
  .1»أفضى إىل حصاد هائل من الندوات واملقاالت والكتب

أن  لونيالية جيب عليناوتعريف شامل حول مفهوم النظرية ما بعد الك إعطاءوقبل اخلوض يف 
وال ، عن طريق تعريف بعض املصطلحات اليت ترتبط ا بأمنت الروابط نعرج أوال إىل تعيني موقعها

 .إال من خالهلا سبيل لفهم هذه النظرية

  :حتديد املصطلحات
  ):Colonization( االستعمار -1

تارخيية متحولة فقد «متتلك -"برامي أبو شها"كما بني الناقد - االستعمارإن مفردة أو مصطلح     
لبعض القوى للسيطرة  "اجليوسياسي"أصبحت ذات مدلول سياسي يشري إىل عملية ارتبطت بالتحرك 

هو احليز  فاملكان، فاجلغرافيا هنا مركزية يف متلك هذه الكلمة ملفهومها، واهليمنة على مناطق آهلة
وكل ما فوق ، وهي هيمنة على املكان يف املقام األول، الذي تقع عليه السيطرة والتملّك واملصادرة

  .2»إنسايناملكان ملا حيتويه من مصادر ووجود 
إن موضع الرهان واازفة إمنا هو «:"الثقافة واإلمربيالية"يف كتابه  "إدوارد سعيد"كما يقول و
  .3»ا يف األرضعطب، البشري متجذّر كل شيء يتعلق بالتاريخوالقوة  اجلغرافيا، واملمتلكات األراضي

هو األرض و كل ما حتتويه من وجود  "إدوارد سعيد" لـ الصراع بالنسبة مكمل  فإن  وعليه 
  . إنساين وطبيعي

ليها بأنه غزو أراضي وب ممتلكات شعب آخر والسيطرة ع االستعماروهكذا ميكن تعريف   
  .وإبعادهم وميشهم شعبهاسيطرة شاملة عن طريق إقصاء 

                                                             

  .6ص، 2009يونيو/حزيران15 .رواية موسم اهلجرة إىل الشمال والنقد ما بعد الكولونيايل: عبد املنعم عجب الفيا - 1
article id=3737-view http://www.sudanile.com/index.php?option=content 

 .46ص، اتلة خطاب ما بعد الكولونيالية يف النقد العريب املعاصرخلرسيس واملا: رامي أبو شهاب - 2

 .77ص، 2004، لبنان-بريوت: دار اآلداب للنشر والتوزيع، ترمجة كمال أبو ديب .الثقافة واإلمربيالية: دوارد سعيدإ - 3
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وما  االستعماريف نظرية "يف كتاا الذي حيمل عنوان  "لومبا نياآ"الناقدة  مويف هذا الشأن تقو 
متسائلة يف ، بقراءة املمارسات الكولونيالية ضمن سياق تارخيي تطوري حتليلي "األدبية االستعماربعد 

عصور بائدة  إىلوهل هي ظاهرة قدمية ترجع ، يف التاريخ البشري االستعمارذلك عن وجود ظاهرة 
ط؟ وبعد هذا التساؤل جتيب هي عبارة عن ممارسة حديثة وترتبط بأوروبا فق أم، وغابرة يف الزمن

ليس جمرد توسع عدد «فقط وهو حسب رأيها  بأوروباغري مرتبط  االستعماربأن  "لومبا نياآ"الناقدة 
بل لقد كان مسة ، آسيا وأفريقيا واألمريكيتني مند القرن السادس عشر وبعده إىلمن القوى األوروبية 

وحضارة ، واملغول، اطورية الرومانيةومتكررة يف التاريخ اإلنساين كما لدى اإلمرب االنتشارواسعة 
ومع ذلك فإن كل ما سبق ، واإلمرباطورية الصينية، واإلمرباطوية العثمانية، األزتك والفتح اإلسالمي

 هاية بأكململ يشهد ممارسات استعمارية كاليت قادها األورويب وعملت على تغيري سطح الكرة األرض
 ة من البلدان املقهورةوراستخالص اإلتاوات والبضائع والث احلديث أكثر من االستعمارلقد فعل 

فق للمصادر البشرية والطبيعية بني مع اقتصاده هو حبيث أصبح هناك تد وأدخلها يف عالقة معقدة
  .1»رةن املستعمرة والبلدان املستعمالبلدا

بعيدة  أجنبيةاحتالل أرض «: التقليدي بأنه االستعمار "رامي أبو شهاب"من هنا يعرف الناقد   
ويتحدد .يف ما وراء البحار يةاالستعمارلغالبية القوى  االستقرارويتم هذا ، املستوطنني متوافق باستقرار

 القائم على التوسع اإلقليمي بالتجاور االستعمارو، )ما وراء البحار(بأشكال منها اخلارجي االستعمار
منها ، ثالثة أنواع ولالستعمار، وروسيا لسيبرييا، للريف املغريباإلسباين  ماراالستع ومنوذجه

ومنه اهلند ونيجرييا وسريالنكا ، االستيطاينغري  االستعمارو، كما يف استراليا وكندا االستيطاين
وكانت مأهولة ، الك املستعمرات اليت مت استيطاا بواسطة املهاجرين األوروبينيوهن، وغريها

  .2»ومنها جنوب إفريقيا وزميبابوي، بالسكان

                                                             

  .19ص، األدبية االستعماروما بعد  االستعماريف نظرية : آنيا لومبا- 1
 . 48-49، الرسيس واملخاتلة :أبو شهابرامي - 2
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 واحد ن يعتربمها تندرجان حتت معىنوهناك م، لونياليةومع كلمة الك االستعماروتتداخل كلمة 
يف كتام املشترك  "هيلني تيفني"و "جاريث غريفيث"و "بيل أشكروفت"غري أن ، وال فرق بينهما

 Colonialism يفرقون بني كلميت، املفاهيم الرئيسيةلونيالية ودراسات ما بعد الك: حتت عنوان
للثانية وكولونيايل  االستعمارولونيالية لألوىل ووذلك باستخدام الك« Colonizationو

 ليةاينالدال على الشخص الذي يناصر السياسة الكولو Colonialist واإلسم colonialللصفة
ر بينما استخدموا كلمة مستعمColonist سم الداللإل رةعلى الشخص املستوطن يف مستعم        

  .1»مرةللمستع  املؤسسني أحد أو

كما ، نظرية أدبية نقدية« لونياليةوهناك من يعد الك "رامي أبوشهاب" غري أنه وكما بني الناقد
ومفهومه السياسي  االستعماربمن حيث عدم اختالطها  جاءت يف لغتها األصلية ومتييزها اصطالحي

  .2»واالحتاللومركزه فعل السيطرة ، الثقايف والتارخيي

الثقايف الذي تنامى بالتزامن  ستغاللأمهية يف حتديد الشكل احملدد لال يعد مصطلح الكولونيالية ذا
ثل يف سيطرة األورويب األبيض العلم يتم إليهفهو مبثابة رد فعل ضد وضع وصل . مع التوسع األورويب

وذلك على امتداد وزوايا النظر واألفكار بالقوة  املتحضر على العلم واملعرفة وقيامه بفرض هذه املعرفة
  .)على امتداد القرون األربعة الفائتة( "شكروفتأبيل "وكما حددها  االستعمارقرنني أو أكثر من 

الية واستعمار نيتعريف لكل من كلميت كولو بإعطاءفورد سكما يقوم قاموس أك
Colonialism وColonization - فيعرف األوىل - الناقد رامي أبو شهابكما أورد 

)Colonialism( ااكتساب السيطرة على بلد آخر باحتالهلا عرب  ممارسة يتم من خالهلا«: بأ
عملية : بأا) Colonization(بينما يعرف كلمة، املستعمرين أو املستوطنني واستغالهلا اقتصاديا

تواصلها  ا يبدو لنا من التعريفات السابقةوكم، على مكان آخر الءياالستتأسيس مستعمرة من خالل 
                                                             

أمين ، أمحد الرويب: ترمجة. املفاهيم الرئيسية -الكولونياليةدراسات ما بعد : هيلني تيفني، جاريت غريفيت، بيل أشكروفت - 1
  .29ص، 2010، 1681ع ، املركز القومي للترمجة، عاطف عثمان حلمي

  .139ص، اتلةخالرسيس وامل: رامي أبو شهاب - 2
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أي ) الفاعل(املتعاضد مع املمارس االقتصاديوالفعل ، مع املعطيات القائمة على عنصري املكان
ما  ومدته يف مكان، ستقرارااليتمثل بأقدمية ، مسوغ آخر االقتصاديويضاف إىل املسوغ ، اإلنسان

  .وفلسطني، املكسيك، ومنوذجه جزر املارتينيكاالستعمار، وهذا املسوغ يعد معيارا لشرعية 

 أكثرها االقتصادي لعل، االختالفمما ال شك فيه أن فرنسا وبريطانيا متتلكان مسوغات متباينة 
منها  االقتصادييتوارى خلفها املسوغ ، أخرىإال أن هاتني الدولتني قد أوجدتا مسوغات ، بروزا

  .1»أو منجزها اإلنساين ، ادعاء تصدير مفهوم احلضارة الغربية

  ):Imperialism( ياليةاإلمرب -2

   جـتتواش ل وـمعاين النهب والسلب تتداخ  مجيع  ما حتمله من  و ارـاالستعم ة ظلف إن 
لفظة    اإلطالق على  أمهها لعل  رباط وثيق  بصلة و إليهامتت  قريبة منها و مع عدة مصطلحات 

  هذا الشأن ويف ، مكان اآلخر الواحد اإلمربيالية  و االستعمارفغالبا ما يستعمل مصطلحا  اإلمربيالية
 بطريقة أمثل عن طريق ربط معانيه  فهمه  ميكن   االستعمارأن مفهوم  "لومبا نياآ"ترى الناقدة 

 املبكر يف اللغة  استعماهلا  يف  ببساطة   تعين و « هي اإلمربيالية تارخيية و عمليات املتبدلة ب و املتغيرة
  .2» أو سلطة أعلى أمر"  اإلجنليزية

هي يف حد ذاا قد كانت  و « إمرباطوريةتكوين  إىليف معناها األعم تشري وإذن  فاإلمربيالية 
ألمم أو العديد من ا، لكل فترات التاريخ حيث بسطت إحدى األمم سيادا على واحدة  ملمحا
   يستخدم لوصف  كمصطلح  رغم حداثتها نسيبا  أنه و هو مربيالية لإل  املهم فامللمح   ااورة

  إىل   متتد  متأصلة  التارخيية   جذورها فإن ، التاسع عشر يف القرن  األورويب  سياسة التوسع 
سيادا على  لوصف " Imperium"  من الكلمة الالتينية باشتقاقها، الرومانية إىل األزمة  املاضي

  .3»متوسطيالعامل البحر
                                                             

  . 49-48ص ، الرسيس واملخاتلة: رامي أبو شهاب - 1
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها - 2

  .20يف نظرية االستعمار وما بعد االستعمار األدبية، ص : آنيا لومبا -3
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ترتبط أيضا ، على اعتبارها أعلى مرحلة فيه، االرتباطأشد  االستعماربومثلما ترتبط اإلمربيالية 
تل هي كُ: "دوغالس روبنسون"فاإلمرباطوريات وكما يرى " اإلمرباطورية"مبصطلح آخر وهو 

وتشتمل ، وقارات كاملة يف املكان، واقتصادية ضخمة تطاول قرونا يف الزمان، وسياسية عسكرية
والسيطرة واخلضوع  واالحتواء، واالحتالل، ت معقدة من الغزو واملقاومةوتعامال على تفاعالت

اليت توسع من  واالقتصاديةواإلمرباطورية هي نظام سياسي يقوم على السيطرة العسكرية «هلم جرا و
  .هاى كثري من اجلماعات األخرى وتعززخالهلا مجاعة معينة سلطتها عل

واحدة من أقدم أشكال األنظمة ، األمرليست ظاهرة حديثة فهي يف حقيقة  واإلمرباطورية
اإلمرباطورية ، اإلمرباطورية اآلشورية، اإلمرباطورية الصينية: ية الضخمة اليت نعرفها مثلالسياس

والتحرر يف أرجاء البلدان  االستقاللومع انتشار حركات  ...اإلمرباطورية الرومانية، الفارسية
 االنتماءاحلماية من األعداء اخلارجيني أو : املستعمرة وإدراك الرعايا املتزايد أن اإلمرباطورية ال تعين

 واالستغالل، العسكري والسيطرة السياسية االستئساد: بقدر ما تعين(...) مشروع جبار إىل
مرباطوري تفقد معانيها اإلجيابية اليت تشري إىل وهكذا بدأت صفة اإل، واهليمنة الثقافية، االقتصادي

ويف الوقت ذاته صارت ، وراحت تغدو جمرد مصطلح حيادي، والسمو، والشموخ، الرفعة واجلربوت
لكي تصور األفعال واملواقف اإلمرباطورية ، صفة اإلمربيايل تستخدم مزيدا من االستخدام مبعىن سليب

  .1»يل املناهض للدميقراطيةبوصفها ضربا من االستئساد االستغال

 :يقول واجلغرافيااإلمربيالية عن طريق ربطها بالسيطرة على األرض  "دوارد سعيدإ"ويستخدم 
ام عن الصراع ورائها فما من أحد منا يف منأى تأيا منا ليس خارج اجلغرافيا وال  أنوبالضبط كما «

بل هو أيضا ، حول العسكر واملدافع وحسبعقّد وشيق ألنه ليس صراعا م والصراع، حول اجلغرافيا
  .2»واملتصورات، والصور، واألشكال، صراع حول األفكار

                                                             

  وىجملة نز، ر ديبـثائ: ترمجة .دراسات الترمجة، الدراسة ما بعد الكولونيالية: الترمجة واإلمرباطورية: دوغالس روبنسون- 1
  .2ص، 20/07/2009، عمان، 45 ع
 .78ص. كمال أبو ديب :ترمجة .الثقافة واإلمربيالية: إدوارد سعيد -  2
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والسيطرة على أرض ال ، استيطانو، التفكري بـ « :تعين "وارد سعيددإ"فاإلمربيالية حسب 
 جتذب) اإلمرباطورية( فإا، لكها آخرون وألسباب شىتيعيش عليها ومي، أرض نائية، ميلكها املرء
  .1»آلخرينتعين بؤسا ال يوصف وكثريا ما  بعض البشر

وجهات النظر اليت ميتلكها و، والنظرية، املمارسة« "دوارد سعيدإ"تعين اإلمربيالية أيضا حسب 
الذي هو ، Colonialism االستعمارأما ، ري مسيطر حيكم بقعة من األرض قصيةمركز حواض

  .ةستوطنات يف بقاع من األرض قصيفهو زرع م، مربياليةاإلدائما تقريبا من عقابيل 

فكل منهما ، واالكتسابجمرد فعل بسيط من أفعال التراكم  االستعمارليست اإلمربيالية وليس 
من قبل تشكيالت عقائدية مهيبة تشمل مفاهيم فحواها  بل ورمبا كان أيضا مفروضا، عززممدعم و

أشكال من املعرفة  إىلإضافة ، ختضع للسيطرة أنوالشعوب تتطلب وتتضرع  أن بعض البقاع
شر لتحفل بألفاظ عريقة يف القرن التاسع عة اإلمربيالية الفوإن مفردات الثقا: متواشجة مع السيطرة
  .2»سلطة، توسع، تبعية، شعوب خاضعة، حمكومةأعراق تابعة ، وينوتصورات من مثل د

  ظالم اجلشع جهاالذي أنت مبثابة لغة العصر السائدة  هكذا ميكننا القول أن اإلمربيالية تعد
 وثقافية يف     مدفوعة يف ذلك بأسباب اقتصادية يف املقام األول وسياسية، والتكالب األورويب والطمع

  .املقام الثاين

املباشر يكاد يكون قد انتهى لكن اإلمربيالية تستمر  االستعماروعليه نالحظ يف أيامنا هذه أن 
ظهرت اإلمربيالية طبيعتها املتغرية أ«مناخ ثقايف ويف وقتنا احلايل كل يف : كانت موجودة دائما وقد

 إىل التطور ويف النهاية، والتكيف مع الديناميكية املتغرية للقوة العاملية، وقدرا على تغيري املراكز
  .3»اليت ميكن التدليل على أا خليفتها الطبيعية يف آخر القرن العشرين، العوملية

                                                             

  .78ص. كمال أبو ديب :ترمجة. الثقافة واإلمربيالية: إدوارد سعيد - 1
  .80 ص، املرجع نفسه - 2
  .211ص املرجع نفسه، - 3



 واصطالحي منهجي حتديد: الكولونيالية بعد ما النظرية                مدخـل                     

 

 
8 

لتستقر يف اية ، خاضعة لتغير القوة والنظام العامليني، ذات طبيعة متغرية ذا املعىن فاإلمربيالية 
إا قتل ، بأسلوب سلس، سيطرة ملطّفة فهي، اليت ال تقلّ ضررا عنها، "العوملة"القرن العشرين باسم 

  .ناعم بقفازات من حرير

 Post بعد الكولونيالية ما/Post-Colonizationما بعد االستعمار  - 3

Colonialism:  

  يف آن معا ما بعد الكولونيالية مصطلح شيق ومثري للريبة/ االستعماريعترب مصطلح ما بعد 
كما يعد قطب الرحى يف النظرية النقدية ، كونه حماط بكثري من اجلدل والضبابية إىلوهذا راجع 
 الباحثني وحىت اآلن مل يستقر، بالصعوبات واملخاطر حمفوف ن البحث فيه وولوج عاملهاملعاصرة أل

أصبح آخر مصطلح غريب  االستعمارمصطلح ما بعد « أنوعليه نقول ، له وثابت مفهوم قار على
 إىل" ما بعده"وحىت حول معىن لالستعمارزاعات حول تعاريف ومتتد الن، األكادميي يبهر العقل

 ني هلا أنفسهم ال يعرفون ماهيتهالدرجة أن املتحمس" االستعمارما بعد دراسات "غموض يلف.  

ومع ذلك فلقد نوقش بشدة ، جدال حاد ومستمر "االستعمارما بعد "ولقد دار حول مصطلح 
تعقد األمور ألا " ما بعد"فالبادئة « ءوقبل كل شي، عديدة وجماالت متنوعةوعنف على أصعدة 

وأيديولوجي كحلول شخص أو شيء حمل ، زمين كالقدوم فيما بعد: مبعنيني" نتيجة"تفترض 
فإذا ما كانت أشكال : إن املعىن الثاين هو الذي وجده نقاد املصطلح مثري للجدل).ستأصالكاال(آخر

فبلد ما االستعمار، سابق ألوانه إعالن وزال فرمبا يكون من ال، مل متحى بعد ياالستعمارجور احلكم 
مبعىن أا ال تزال ( واستعمارية جديدة ، )رمسيا مستقلة أامبعىن (ميكن أن تكون ما بعد استعمارية 

  .1»يف الوقت ذاته) وثقافيا تابعة) أو(

فاملعىن «، أيضا متثل مصدرا ثريا للنقاش بني النقاد)" post( ما بعد"وال زالت بادئة املصطلح 
تعمقا ألسلوب  أكثرتعرض للتفنيد من خالل فهمٍ ، الكولونيالية "بعد"أال وهو ، ط لتلك البادئةاألبس

                                                             

  .22ص، كمال أبو ديب: ترمجة. الثقافة واإلمربيالية: إدوارد سعيد 1-
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املفصلية بني وعرب الفترات التارخيية  االرتباطاتوالذي يؤكد على ، ولونياليةثقافات ما بعد الك عمل
ونتيجة  االستعماروثقافات ما بعد ، وثقافات الكولونيالية، املعرفة سياسيا لثقافات ما قبل الكولونيالية

تفرض على هذا  أناليت جيب ، إن وجدت، لذلك طرحت العديد من األسئلة حول القيود
كطريقة لتنظيم نقد لألشكال اإلمجالية للتارخيية  "ما بعد الكولونيالية"لقد استخدم مصطلح .املصطلح

كمجموعة فرعية لكل من ، "الطبقة"من دمج مصطلحني لفكرة معدلة عن  يتألفكمصطلح ، الغربية
  .1»ما بعد احلداثة وما بعد البنيوية

بعد  فإم يستخدمون مصطلح ما "بيل أشكروفت وآخرون"، "الرد بالكتابة"أما مؤلفو كتاب 
ولونيالية حىت كاللحظة ال ة تأثرت بالعملية اإلمربيالية منذطي كل ثقافاستخداما شامال يغ االستعمار

طوال العملية التارخيية اليت بدأت  االنشغالإىل استمرار هذا  االستخدامويرجع هذا «. يومنا احلايل
للنقد عرب  بوصفه مصطلحا، كما يعترب املصطلح هو األكثر مالئمة، بالعدوان اإلمربيايل األورويب

  .2»وللخطاب الذي يتأسس من خالله ذلك النقد، الذي ظهر يف السنوات األخرية الثقايف اجلديد

يف اآلونة  إالحديث النشأة والوالدة ومل يظهر  االستعماراعتبار أن مصطلح ما بعد وعلى 
عني واملهمشني بالنقد الثقايف والدراسات الثقافية اليت اهتمت بقضايا التاب االهتمامخرية يف مدار األ

حياول العثور على قاسم مشترك بني جمتمعات العامل الثالث اليت تأسست على «فإنه ، رينواملستعم
كما حياول املصطلح ، وما تركه من آثار، األورويب االستعمارقوميات خمتلفة ضت كلها يف مواجهة 

  .3»هذه اتمعات من فنون وآداب أنتجتهالعثور على قاسم مشترك بني ما أيضا 

ظهر ألول مرة يف اال السياسي عندما أطلق على مأزق األمم اليت ختلصت من سطوة  حيث
لكن املصطلح مل يكتسب معناه يف اال ، احلرب العاملية الثانية اإلمرباطوريات األوروبية يف أعقاب

                                                             

  .285-284ص .-املفاهيم الرئيسية- دراسات ما بعد الكولونيالية: هيلني تيفني، جاريت غريفيت، بيل أشكروفت - 1
شهرت : ترمجة .النظرية والتطبيق يف آداب املستعمرات القدمية: الرد بالكتابة: هيلني تيفني، جاريت غريفيت، بيل أشكروفت - 2

  .16ص، 2006)/مارس(أدار ، 1ط، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، بية للترمجةاملنظمة العر ،العامل
  .24صأدب الشعوب اليت حتررت من االستعمار، : ليشهال العجي - 3
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ليقطع بذلك أشواطا عديدة مع مجهرة ، ات من القرن املاضييات والتسعينينية الثمانريف فت إالالثقايف 
واإلحاطة بكل ، أغوارهاملختلفة من أجل كشف  دهممن النقاد والباحثني الذين كرسوا جهو

ليصبح  ونفسية وفلسفية وأدبيةمن عدة مناهج نقدية ونظرية  يف ذلك ومستفيدين لّحنيمتس، مالبساته
  .ىل فيها كل باحث بدلوهآخر موضة وآخر تقليعة أد االستعمارمصطلح ما بعد بذلك 

  ):Neo-colonialism( اجلديد االستعمار /الكولونيالية اجلديدة -4

وأبرز داعية للوحدة ، الرئيس األول لغانا املستقلة" كوامي نكروما"هذا املصطلح  لقد صاغ
 )1965" (حلة األخرية لإلمربياليةاملر": "الكولونيالية اجلديدة"« كتابه وذلك من خاللاإلفريقية 

فإن ، النظري االستقاللأنه على الرغم من حتقيق دول مثل غانا  إىلكروما يف هذا الكتاب نوأشار 
بقايا القوى الكولونيالية السابقة والقوى العظمى اجلدية الصاعدة على املشهد العاملي مثل الواليات 

ظلت تلعب دورا حامسا يف مصائر هذه الدول عن طريق تثبيت األسعار يف األسواق  ريكيةاملتحدة األم
إضافة إىل تنويعة من املؤسسات  االحتكارية واالحتادات، والشركات متعددة اجلنسيات، العاملية

الكشف والواقع أن الكولونيالية اجلديدة كانت أكثر دهاًء وأبرع ختفيا وأصعب يف ، التعليمية والثقافية
تطور هذا  ويف سياق أكثر مشوال(...) األقدم لونيالية الصرحيةووحتديد معاملها ومقاومتها من الك، عنها

وية اقتصادية عجز اقتصاديات ما يسمى بالعامل الثالث عن صياغة ه إىلوصار يشري ، املصطلح
صار ارتباط املصطلح بتأثري القوى  ويف اآلونة األخرية.حتت ضغوط العوملة وسياسية مستقلة هلا

السيما الواليات املتحدة األمريكية ، اإلمربيالية السابقة أقل من ارتباطه بدور القوى العظمى اجلديدة
فيما يتعلق ، لونيايل حل حمله دورها الكولونيايل اجلديد املهيمنوالك اليت حاجج البعض بأن ماضيها

وشاع هذا املصطلح أكثر ما شاع يف مناقشة الشؤون  ..)(.بإرساء قواعد اقتصاد رأمسايل عاملي
  .1»اإلفريقية ويف أوساط األمريكية الالتينية واجلنوبية اآلسيوية

                                                             

  .255-254ص،  املفاهيم الرئيسية-دراسات ما بعد الكولونيالية: وآخرون، بيل أشكروفت- 1
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-Neo اجلديد االستعمار / هذا نستنتج أن مصطلح الكولونيالية اجلديدة وراء من

Colonialism  على دولة رغم حصوهلا ، سياسيا واقتصاديا، فرض السيطرة األجنبية«يشري إىل
يف حتقيق ذلك على األسلوب  االعتمادودون ، بسيادا واالعتراف االستقاللعلى 

  .1»العسكري االحتاللالتقليدي يف  ياالستعمار/الكولونيايل

 فمنذ موم هو مآل مزري ومؤملوعليه نقول أن مآل الدول الضعيفة وشعوب العامل الثالث يف الع
الكولونيالية  إىللتنتقل إىل دوامة اإلمربيالية مث  ياالستعمارالقدم وهي تعاين أزمة الصراع والتكالب 

 واالعتراف السياسي االستقاللالذي وقعت يف شباكه بعد حصوهلا على  ،اجلديد االستعمار /اجلديدة
ال خيمد وال يفتر بالنسبة للدول وتاريخ السطو والنهب ، فتاريخ العبودية ال ينتهي بالنسبة هلا، بسيادا
  .به ورضخ له اجلميع دون أن حيركوا ساكنا سنة الكون وقانون قار رضي أصبحتفلقد ، العظمى

                                                             

  .131-130ص، النظرية والتطبيق يف آداب املستعمرات القدمية:بالكتابةالرد : وآخرون، بيل أشكروفت- 1



 

 

  الفصل األول
 

  :الكولونياليةبعد  النظرية ما

المفهوم، النشأة والتطور، 

  الرواد واألعالم

 



 )واألعالم الرواد والتطور، النشأة املفهوم،( الكولونيالية بعد ما النظرية                    :األول الفصل
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  )حتديد مفاهيمي(: النظرية ما بعد الكولونيالية: املبحث األول
الثقايف  ا شاملة وكاسحة مل تلبث أن هدمت الكيانية اليت تتصف بأاالستعمارإن السيطرة 

االستعمار علي ملشروع إمربيايل جبار، ولذلك فإن ت الثقافة احلامل الفمر، فلقد غذللشعب املستع 
 .1»"أنا أستعمر إذن أنا موجود:"عماد الدين اجلديد، وبالتايل فإن الشعار السائد هو « واإلمربيالية مها

فأن  .2»سوف متوتون كي حنيا «): وكما تقول اليهود(هذه املقولة حتيلنا إىل املوقف القائل 
وولتر رودين"را وكما يعرب تكون مستعم) "walter Rodeny (أن ختتفي من التاريخ" «يعين ."

و كارثة رين بأن أخطر لطمة أوهو يعرف حالة املستعمAlbert Memmi (( "ألربت ممي"ويقرر 
ي3» عهم خارج التاريخرون هو وضعانيها املستعم.  

هلا يف ظل ظهور صوت تصبح مرفوضة وال مربر  وعليه فإن هذا اإلبعاد والتهميش وهذه السيطرة
ممثلما «ناهض يف أساسه، ويقوم على اخلرق والرفض وتغيري الوضع، وبالتايل فإنه عارض فعال وم
تقن العامل األول خطاب التربير، يتعني على العامل الثالث أن يعي آليات ترمجت هذا اخلطاب ي

لة، وتلمس الطرق املاث االستعمارطريق تتبع رواسب  وهذا ال يتم إال عن .4» وتفكيكه ونقضه
  .للخالص منها ومن آفات املركزية الغربية اليت تبلورت يف العنصرية البيضاء

وألجل هذا قامت جمموعة من الدراسات املناهضة واملعارضة يف أساسها محلت على عاتقها لواء 
رض رضت ومازالت تتعاليت تع) املنشقني أو املقهورين(الدفاع عن جمموعات معينة من الناس 

كما حاولت هذه الدراسات « العنصري والتراتب الطبقي ضطهاد والتمييزستغالل واالستعباد وااللال
اليت تتوجب فضح طرق املهيمن  ق املساءلة والنقضت صوت املهمشني أو التابعني عن طرياستعاد

  .5»الذي عمل على فرض الصمت والقمع على املهيمن عليه

                                                             

  .14املفاهيم الرئيسية، ص –دراسات ما بعد الكولونيالية : بيل أشكروفت وآخرون - 1
نائلة قلقيلي حجازي، دار اآلداب للنشر :ترمجة . السلطة والسياسسة والثقافة حورات مع إدوارد سعيد: سعيد  دإدوار - 2

  .494، ص 2008، 1والتوزيع، بريوت، لبنان ، ط
 ، ديسمرب14، م54جملة عالمات، النادي األديب الثقايف جبدة ،ج". ما بعد الكولونيالية"–يف أدب ونقد : خالد سليمان - 3

  .90، ص2004
  .14، ص–املفاهيم الرئيسية –دراسات ما بعد الكولونيالية : بيل أشكروفت وآخرون - 4
قسم اللغة و آداا، جامعة البترة  .املؤثر االستعماري يف الكتابة األدبية إيقاعات متعاكسة تفكيكية: رزان حممود إبراهيم  - 5

  . 6ص اخلاصة،
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ااالستعمارا بعد بالدراسات ما بعد الكولونيالية أو مرفت هذه الدراسات ولقد ع ية، واملقصود 

الغرب  تلك الدراسات اليت تبحث يف العالقات الثقافية بني الغرب بوصفه مستعمرا، وما يقع خارج«
من حتليل للنصوص األدبية  ، مع ما تضمنته تلك الدراساتاالستعمارمن دول وقعت حتت طائلة 

  .1»للكشف عن استراتيجيتها اخلطابية وغريها
 إال أن املسامهني فيها) احلواضرياملركز (ما بعد الكولونيالية يف الغرب ورغم نشوء خطابات  

دول (جاءوا من الدول املستعمرة  صرحها هم نقاد غري غربيني أصال بلوالذين عملوا على تشييد 
داره وبأساليبه، ولعل ما ساعدهم يف ذلك هو قر وقاموا مبحاربة املستعمر يف ع) العامل الثالث

  .واطن ضعفها وقوامل تهمالتايل معرفإحاطتهم وإملامهم بالثقافة الغربية، وب
 عترب تأكيدا ما كان ي  النظر إىل املابعد كولونيالية حتوال يف  هذا املفهوم جيعل من الدراسات  «

لبيان   التحليل، وحماولة  يف يجية ، وهي استرات )الراء بفتح( إىل املستعمر  رنظر املستعم يف  ا يقين أو
وبالتايل  ي،االستعمارت السابقة اليت أنتجها اخلطاب ا يف التحليالو إظهار ما كان ناقصا أو مغيب  

ها من إلعادة صياغة هذا اخلطاب وتصحيحه، وهذا ما جيعل منها فرعا خمتلفا عن غري  فإا حماولة
إا دراسة مثرية للنقاش واجلدل موعة من املشكالت اردة املتداخلة  .املألوفةالدراسات األدبية 

وعليه فإن الكتابات املابعد كولونيالية هي تلك الوسائل  املستجدة املعاصرة،  واملتضمنة يف اخلطابات
 قهم يطر شقوا لي) الراء بفتح ( نتجها هؤالء املستعمرونواملعقدة، اليت ي واملؤملة   والطرق البطيئة

عملية آداا اخلطاب  :نع، وبالتايل فإاأورويب الصحقيقته  يف التاريخ احلديث الذي هو  لدخول
   .2»وغاياا التصويب والتصحيح

وبكلمات أخرى، فإن  «واسعا،   حقال دراسيا ما بعد الكولونيالية  دراسات  وهذا ما جيعل من 
تساهم    اليت   ] باملعىن الشامل لكلمة نص [دراسة كلية للنصوصهي  دراسات ما بعد الكولونيالية 

تأيت   أو  تاليت أت  األخرى وكذلك النصوص الثقافات  و  على احلضارات  يف السيطرة  سامهتأو
 يف  املتمثلة  ملسيطرةا النصوص   حاولهما ت  تصويب تصحيح و ،دف تلك النصوص  ردا على
  .3»الغريب اخلطاب

                                                             

            .74املنهجيات، ص...الثقايف املقارن، املنطلقات املرجعياتمدخل يف نظرية النقد : حفناوي بعلي - 1
  .91-90مابعد الكولونيالية، ص  -يف أدب و نقد: خالد سليمان  - 2
  .87، ص املرجع نفسه - 3
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 الغريب االستعالئي املهيمنمهمة ومشروع كاتب ما بعد الكولونيالية تكمن يف تعرية النسق إن 
عوب على اختالف طبقاا وفتح باب التاريخ على مصراعيه ليتم كتابته وتدوينه من قبل مجيع الش

ية ، وهو الذي ميلك األحقية والشرع وحدهبح هذا التاريخ حكرا على األورويبصحىت ال ي وأعراقها
اليت  جنازاتمن أهم اإل«عد ت االستعمارقول أن دراسات ما بعد وعلى إثر هذا ن ،التامة يف كتابته

رات اليت اعتمدت من ضافيا بتلك املدونة من النصوص واألحكام والتصوفترة مبكرة وعيا  قدمت منذ
   . 1»ية وحددت من خالهلا نظرا إىل األطراف واملستعمراتاالستعمارطرف الدول 

حمل نقاش وجدل حاد حيث ومع هذا يبقى جمال الدراسات ما بعد الكولونيالية ومداها الدقيقان 
  :بطرائق شىت انطالقا من الفترة الزمنية اليت تغطيها "الس روبنسوندوغ" يعرفها
استجابت إلرث الكولونيالية دراسة مستعمرات أوروبا السابقة منذ استقالهلا، أي كيف « -1

ما بعد "ستقالل، وهنا تشري الصفة بت عليه خالل االو قاومته، أو تغلّفت معه، أالثقايف، أو تكي
غطيها هي تقريبا النصف اية الكولونيالية، والفترة التارخيية اليت تإىل ثقافات ما بعد " الكولونيالية

دراسات ما بعد االستقالل: سمي هذه الدراسات هناالثاين من القرن العشرين، وميكن أن ن.  
رث ، أي الكيفية اليت استجابت ا إلاستعمارها وروبا السابقة منذدراسة مستعمرات أ -2

هنا تشري و بت عليه منذ بداية الكولونيالية،فت معه أو قاومته، أو تغلّالكولونيالية الثقايف، أو تكي
غطيها هي تقريبا التارخيية اليت تالصفة ما بعد الكولونيالية إىل ثقافات ما بعد بداية الكولونيالية والفترة 

ه الدراسات هنا دراسات ما بعد سمي هذالفترة احلديثة، بدءا من القرن السادس عشر، وميكن أن ن
  .األورويب االستعمار

األمم من حيث عالقات القوة اليت تربطها بسواها / البلدان/ اتمعات(مجيع الثقافات  ةدراس -3
ثقافات الفاحتة الثقافات لاألمم؛ أي الكيفية اليت أخضعت ا ا/ بلدانال/ اتمعات(من الثقافات 

تشري الصفة ما بعد  بت عليه، وهنافت معه، أو قاومته، أو تغلّر، أو تكيلك القساملفتوحة لذ
الكولونيالية إىل نظرتنا يف أواخر القرن العشرين إىل عالقات القوة السياسية والثقافية، أما الفترة 

دراسات عالقات «: راسات هناوميكن أن نسمي هذه الد ،اليت تغطيها فهي التاريخ كله التارخيية
هذا  وجد له عالقة وثيقة بدراسات عالقات القوة فقد االستعمارمبا أن خطاب مابعد و. 2»القوة

                                                             

  .66بعد االستعمار، ص الرواية العربية و أسئلة ما: إدريس اخلضراوي  - 1
  .2واالمرباطورية، الدراسات ما بعد الكولونيالية، صالترمجة : دوغالس روبينسون - 2
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عىن بتحليل عالقات القوة مبا يف ذلك النظرية طريقه إىل إىل كل مدارس الفكر اليت ت«طاب اخل
واجلامع بني هذه  .املاركسية ونظريتا غرامشي وفوكو، وقد ظهر ذلك جليا يف نظريات النقد النسوي

ها الدائم على حتليل عالقات القوة غري العادلة اليت ميكن تتبعها يف املنتجات الفكرية هو إحلاحاملدارس 
دارسو ما بعد (وفيهم –تباع هذه املدارس لذلك يرى أ )ب، والسنما، والفنوناألد(الثقافية 

ناضل ضد نخرطون سياسيا يف حركة غري حمددة ال ختضع لتنظيم ما، غري أا تأم م - )االستعمار
، على األمم األفقر اليت تعيش معظمها يف )أوروبا وأمريكا(تأثري األمم األكرب واألغىن يف الشمال 

   .1»نصف الكرة اجلنويب
شكالية تعد إ وانطالقا من هذه التعريفات املختلفة واملتباينة ميكن القول أن ما بعد الكولونيالية 

إذ يرى البعض منهم أن ما بعد «ميكن أن خيتلف بالنسبة للباحثني  وذلك راجع إىل أن مفهومها
تطورية، مرحليةتارخيية، (  رونولوجيةك من وجهة نظر االستعمارما بعد  غطي مرحلةالكولونيالية ت (

فة من قبل ستقالل واملشاكل املوروثة واملخلّوبالنسبة للبعض الآلخر فهي تغطي مرحلة ما بعد اال
  ).قتصادية أو السياسيةمثل مسائل اهلوية، مسائل لسانية ولغوية، احلالة اال( االستعمار

 ألن مشروع" ستقاللدراسات ما بعد اال" و يقترح مصطلحفه "لدوغالس روبنسون"أما بالنسبة 
الدراسات ( يف السلم العاملي) جيوسياسية( باعتباره ظاهرة جيوبوليتكية االستعمارالدراسة والعمل هو 

  .2» )االستعماراملقارنة ملختلف حاالت 
–مابعد  ( Post- colonialism جيب التفريق بني« ولتجاوز إشكاليات التعريف

  Post colonialismستعمار، وبنيالل يف املرحلة التالية قصد ا كل ما جاءاليت ي )يانيةنولالكو
طلق على كل استراتيجيات الكتابة اليت تنتقد الرؤية واليت ت) -(بدون الواصلة) مابعد الكولونيالية(

  .3 »بزوالهل مل تز االستعمارية وبعدها، فتأثريات االستعمارية وسادت إبان املرحلة االستعمار
                                                             

املؤثر االستعماري يف الكتابة األدبية إيقاعات متعاكسة تفكيكية ، قسم اللغة العربية وآداا، جامعة : رزان حممود إبراهيم  - 1
  6.ص.البترا اخلاصة

2 - Emmanuel kamgang: discours post colonial et traduction de la litterature 
africaine subsaharienne après les années soiscantes. Rémanence colonialistes 
faculté des études superieures et post doctorales, university d’ottawa, cannada, 
2012, p :10. 
3  - Jean-mark moura: literature froncophones et theory post colonial, puf, pari, 
1999, p :4. 
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وعلى اعتبار أن مقولة ما بعد الكولونيالية سياسة يف أساسها وقد مت جلبها إىل جمال اخلطاب 
ات يوىل من عقد السبعينالنظرية السياسية يف السنوات األ استخدمت أول مرة يف جمال «النقدي فقد 

 اليت االستعماريت خرجت من جتارب لوصف املأزق اجلديد الذي أخدت تتخبط فيه البلدان ال
آخر عادة ما يتم التمييز بني دراسات ما وعلى مستوى  ،تعرضت له من قبل اإلمرباطوريات األوروبية

، أو نظرية اخلطاب ما بعد االستعمارونظرية ما بعد   Post colonial studiesاالستعماربعد 
، والغاية من هذا التمييز هي التأكيد على أن دراسات ما  Post colonial theoryالكولونيايل

  1.»وفاعلة حىت اليوم، تعود إىل فترة قدمية ت ال تزال متواصلةن، وإن كااالستعماربعد 
بالنسبة إىل طرق اخلالص  فكذلكظاهرة قدمية يف التاريخ اإلنساين،  االستعمارأن ظاهرة  ومبا 

عنيف  منة معها، فقد رافق كل سيطرة واستعمار ردامنها ومقاومتها وردعها بكل الوسائل جاءت متز
رينمن قبل املستعم.  

كل من ايار اإلمرباطوريات األوروبية  على االستعمارولقد ترعرعت دراسات ما بعد « 
وستيناته جنبا إىل جنب تداعيات احلرب الباردة العظمى يف أربعينيات القرن العشرين ومخسيناته 

 Alfed( "ألفرد سويف"دميوغرافيا الفرنسي العبارة اليت أطلقها عامل ال: وبزوغ العامل الثالث

souvy (الدراسات   لك من بروزذوما تال  "جان بول سارتر"اليت أشاعها  و  1951 العام
أو اخلطاب ما بعد  االستعمارنظرية ما بعد األكادمية أما   يف اجلزائر للهيمنة   واملناهظة  الثقافية

ويعد كتاب   ،املاضي إىل الوجود إال يف أواخر السبعينيات من القرن  فلم تعرف طريقها الكولونيايل 
 "االستشراق") 2003-1935("دوارد سعيدإ"املفكر احلداثي الفلسطيين  األكادميي األمريكي و

"Ortientalism"  1978  الاألعمال التأسيسية األوىل إن مل ن  أحد2»قل احلامسة يف هذا ا.  
و متسعا يف مداه ومشحوبا بعدة قضايا دمييا صاعدا صارت هذه النظرية جماال أكااعتبارا هلذا و
  .متنوعة

ديتسع مدى ما تدرسه عد - واجه نظريةومن الطبيعي أن تبل إنابعا من املشاكل والص ، 
مثة شك عميق بشأن هذه النظرية سواء . نظرية ما بعد الكولونيالية نفسها جمال خاليف على حنو كبريال

                                                             

  78جملة الكرمل، ع /يف األدب والنظرية النقدية " اخلطاب ما بعد الكولونيايل : "الستعمارخطاب ما بعد ا: حيي بن الوليد - 1
 .80-79، ص2003

 .80املرجع نفسه، ص - 2
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داخل اال األكادميي أو خارجه إىل حد أن دارسيها وباحثيها، وبعد مرور عشرين عاما كثريا ما 
  .عند تقدمي تعريف هلا ابمشاكل وصععدة يواجهون 
لكن األسئلة اليت  االستعمارللفترة اليت تلي وتعقب  «اعتربنا ما بعد الكولونيالية تعود ما وإذا

 اإلجنليزية   املركزية  تتمثل يف  ؟ هل مرباطورية استعماريةإبعد أي استعمار؟ وبعد اية أي : تدور
رتأو املركزية األوروبية اليت كب اية عت يف منتصف القرن العشرين، وباخلصوص مع وتوس

تينية واية الن التاسع عشر، أمريكا النسية؟ وماذا بالنسبة لبداية القراإلمرباطورية الربيطانية والفر
واستقالل الواليات املتحدة األمريكية حقيقة ال توجد ل؟ أم يف اية القرن الثامن عشر اسبانيا والربتغا

  .1»واحدة يف التاريخ العاملي) ستعماريةا( مرحلة كولونيالية
من األسئلة اهلامة حول  ايطرحان عدد "مقدمة إىل النظرية ما بعد الكولونيالية" :إن مؤلفي كتاب

، لكن السؤال الذي االستعماربداية مرحلة ما بعد الكولونيالية، واليت اعترباها تعود إىل فترة اية 
امرباطورية، عوضا عن تواجد  وتوسعاتستعمارية اومبا أنه توجد عدة موجات _يطرح نفسه 

ستعمار؟ وبعد أية امرباطورية؟ ليخلصا يف ابعد أي  :هو _إىل يومنا احلايل يف بعض املناطق االستعمار
  .شيئ متكرر عرب الزمن، وموجود يف كل وقت ويف كل حني االستعماراية املطاف إىل أن 

  :تعريف النظرية ما بعد الكولونيالية
ا بعد الكولونيالية عدة تعاريف وعدة تسميات، فمنهم من يعطيها اسم عطيت للنظرية ملقد أُ

ية، أو اخلطاب ما بعد االستعمارالنظرية ما بعد الكولونيالية، ومنهم من ترمجها إىل النظرية ما بعد 
يفات وتباينت ي، ومع تعدد التسميات، تعددت التعراالستعمارالكولونيايل أو اخلطاب ما بعد 

  " "The Empire Writes Back  "اإلمرباطورية ترد الكتابة" كتابوعندما جاء نها، واختلفت فيما بي
غاريت "، "بيل أشكروفت"، بدأ املؤلفون الثالثة1989ات وبالضبط يف سنة ييف أواخر الثمانين

  :كتام بتعريف املصطلح على النحو التايل "هلني تيفن"، "غريفيت

                                                             

1- Peter childs  and R.J Patrick Williams: an introduction to post colonial theory: 
London, new York.prentice Hall ,Harvester Wheatchaf.p 1.   
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الية يفات اليت تأثرت بالعملية اإلمرباقليغطي كل الث" االستعمارما بعد " وحنن نستخدم مصطلح «
ا متصال من اإلهتمامات على مدار العملية حىت يومنا احلايل؛ ذلك أن هناك خطّ االستعمارمن حلظة 

  .1»التارخيية اليت بدأها العدوان اإلمربيايل
استخداما واسعا  االستعماريستخدمون مصطلح ما بعد  "بيل أشكروفت وآخرون" فاملؤلفون

لقي بظلّيهذا نايومحىت  االستعمارها هليب اإلمربيالية منذ حلظة ه الوافر على كل الثقافات اليت مس.  
بأا «: االستعمارمصطلح نظرية ما بعد  "الرويلي نميجا"و "سعد البازعي"ويعرف الناقدان     

نة التقليدي قد انتهى وأن مرحلة اهليم االستعمارتشري إىل نوع آخر من التحليل ينطلق من فرضية أن 
خمتلفة  افت ظروفًت وخلَّقد حلَّ -كما عرفها بعضهم - ة أو الكولونياليةيلتسمى أحيانا املرحلة اإلمربيا

  .تستدعي حتليال من نوع معني
مع مصطلح  Post colonial Theory يةاالستعمارويتداخل مصطلح النظرية ما بعد   

شري  الذي يهذا األخري الن بعضهما بعضا، ويكمColonial Discourse  ياالستعمار اخلطاب 
ر عن توجهات استعمارية إزاء عبي يف خمتلف ااالت من نتاج الثقافة الغربية إىل حتليل ما بلورته

متداخال مناطق العامل الواقعة خارج نطاق الغرب على أساس أن ذلك اإلنتاج يشكل يف جممله خطابا 
ينطلقان من وجهات نظر  ولذا فإن املصطلحني .لح خطابطملص "وكوف""باملعىن الذي استعمله

فبينما يرى . ختالفا يف التفاصيل ال يف اجلوهراصل بقراءة التاريخ، وإن كان ذلك ما يتمتعارضة في
البحث صل به وضرورة أن يتركز التقليدي وبالتايل انتهاء اخلطاب املت االستعماربعضهم انتهاء مرحلة 

ي االستعمار، يرى البعض اآلخر أن اخلطاب االستعماروهي مرحلة ما بعد  يف مالمح املرحلة التالية
  .2»ال مربر هلا" املابعدية"ما يزال قائما، وأن فرضية 

اخلطاب  -ي نفسه ذلك أمااالستعمارفهم هذه النظرية يتطلب فهما عميقا للخطاب إن 
من إفراز بيئة واحدة، وبينهما من التداخل ما جيعل البعض  _يةاالستعماري والنظرية ما بعد االستعمار

ي، وال يرى هلذه النظرية وجودا مستقالاالستعمارباخلطاب  يةاالستعمارلحق النظرية ما بعد ي.  

                                                             

شهرت : ترمجة. الرد بالكتابة النظرية والتطبيبق يف آداب املستعمرات القدمية: بيل أشكروفت، غاريث غريفيث، هيلني تيفن - 1
  .16لعامل، صا

  .158ميجان الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد األديب، إضاءة ألكثر من سبعني تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا، ص - 2
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: الكولونيالية نظرية ما بعد"كريس دومهان" يعرف الباحث" أفكار ومفكرون" ويف قاموسه «
ديب اليت ترد على آثار اإلمربيالية األوروبية على الشعوب جتماعي واألالبأا حركة يف النقد ا

  .1»إن ما بعد الكولونيالية تقدم سردية مضادة تتصل بالشعوب املستعمرة سابقا. املستعمرة
رة املستعم ا الشعوبيعرف القاموس النظرية ما بعد الكولونيالية بأا حركة نقدية قامت  ومنه

  .لترد ا على خملفات القوة اإلمربيالية األوروبية، ولقد كان سالحها يف ذلك تقنية السرد املضاد
أهم النظريات  أو النظرية ما بعد الكولونيالية تعد من االستعمارن نظرية ما بعد أ: نقولك ولذل

ب باملشاكل السياسية احلقيقية يف لكوا تربط اخلطا« ات الطابع الثقايف والسياسياألدبية والنقدية ذ
عسكري وحضاري وقيمي وثقايف العامل، وبالتايل تستعرض ثنائية الشرق والغرب يف إطار صراع 

ختالف بني الشرق والغرب دبية النقدية على استكشاف مواطن االكما تعمل هذه النظرية األ وعلمي
اب ومبدعي مرحلة ما بعد من قبل كت وحتديد أمناط التفكري والنظر إىل الشرق والغرب معا، وذلك

حتالل الغريب الذين ينتمون غالبا إىل الشعوب املستعمرة، وأخص ومثقفي ما بعد فترة اال البنيوية
  .2»بالذكر شعوب افريقيا وآسيا

مث ومن  Post modernism"ما بعد احلداثة"مرحلة  االستعمارولقد رافقت نظرية ما بعد 
واقعني حتت مظلة الفكر ما بعد  ي النظرية ما بعد الكولونياليةاالستعمارفإن حتليل اخلطاب ما بعد 

 وميكن اجلمع بني نظرية اخلطاب ما بعد الكولونيايل والفكر ما بعد .3»احلداثي وما بعد البنيوي
 بالسرديات"  "فرانسوا ليوتار" ه أحد آباء ما بعد احلداثةاحلداثي من ناحية التشكيك فيما نعت

اعتاد  «هذا األخري الذي   The enlightement"التنوير" ويف مقدمتها سردية ،"الكربى
طرأت على الثقافة الغربية يف فرنسا يف أواسط القرن الثامن عشر، انتشرت  الكثريون ربطه بتطورات

  .4»القرنمحلتها الثورة الفرنسية يف اية  إثرها قيم ومبادئ ما لبثت أن حتولت إىل شعارات 

                                                             

: سترجاعالنقد، منتدى األنثربولوجيني واالجتماعيني العرب، يوم االاملقاومات و: نظرية ما بعد الكولونيالية: أزراج عمر - 1
  http://anthro.ahlamontada.net/t778.topic: الرابط 07/10/2013
  :والرابط 12/10/2013: سترجاعيوم اال–موقع األلوكة األدبية واللغوية  -نظرية ما بعد االستعمار - 2

http:// www.alukah/litterature language/0/39097  
  .159دليل الناقد األديب، ص: يسعد البازعميجان الرويلي،  - 3
  .111، ص2008، 1املغرب، ط–الدار البيضاء : املركز الثقايف العريب. االختالف الثقايف وثقافة االختالف: سعد البازعي - 4
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 ما بعد الكولونيالية على توجيه نقدها إىل التنوير على اعتبار أنه يعد الدراسات لقد عملتو
وإىل املركزية الغربية يف الفكر  االستعمارمكونا أساسيا من مكونات الثقافة الغربية اليت أدت إىل 

  .املعاصر وخمتلف أشكال اهليمنة
ويف التطور الذي أفضى إىل  اتهذ" الغرب" ظهور مفهومسردية التنوير أساس كانت ولقد  «

وكما ميكن الوصل  ،وتشكيل العامل الثالث والتنكر له املدمرتني واإلبادات العرقية احلربني الكونيتني
 متمثال يف اموعات املهمشة من األشخاص امللونني والنساء" اآلخر"إىل لتفاتبينهما من ناحية اال

  .1»املركز األورويب املنظور الساعي إىل زحزحةوشعوب العامل الثالث وكل ذلك يف  والشواذ
أوروبا هي من خلق العامل الثالث وهذا من أجل ب خرياته والسيطرة عليها وتسخريه خلدمة ف

املبشر األول لنظرية ما  "فرانز فانون"وأحسن مقولة يف هذا الصدد هي مقولة ،قتصاديةاال امصاحله
رق ت من عنيأوروبا واحلالة اجليدة اليت تنعم ا ب إن تطور « :فيها يقول الذي بعد الكولونيالية

  .2»فروالعرب، والص) السود(جووضحايا الزن
صيبا يف قوله هذا فلوال ثروات العامل الثالث من املواد األولية وخمتلف م " فرانز فانون"ولقد كان 

 ثورة الصناعية أن تقوم يف أوروبااستطاعت الملا افة إىل األيدي العاملة الرخيصة املوارد الطبيعية، باإلض
وألجل هذا ميكننا أن نقول أن  ،تنعم ا اآلنرتقاء إىل احلالة اليت وملا استطاعت أوروبا الوصول واال

  .العامل الثالث كان وال يزال مصدرا خصبا ومنبعا ثريا ساهم يف تشييد احلضارة األوروبية
ل الثقايف الغريب، الكولونيالية بعد أن سيطرت البنيوية على احلقولقد ظهرت النظرية ما بعد  «

وأصبح الغرب مصدر العلم واملعرفة واإلبداع البيضاء على الفكر العاملي  اامليثولوجي وبعد أن هيمنت
ل الدول شكّويف املقابل ت ،وموطن النظريات واملناهج العلمية، ومن مث أصبح الغرب هو املركز

االستعماريعين هذا أن نظرية ما بعد  ،"مسري أمني"قتصادييط التابع على حد تعبري االة احملراملستعم 
ويض اليت ويض مقوالا املركزية على غرار منهجية التقتعمل على فضح اإلديولوجيات الغربية، وتق

ملركزية الغربية، ونسف أسسها لتعرية الثقافات ا "جاك ديريدا"تسلح ا الفيلسوف الفرنسي
هون ميش الثقافة الغربية  االستعمارأكثر اهتمام ذي صلة يف فكر ما بعد  يقية والبنيوية وإنّيزثافاملي

                                                             

  .11، ص2008، أبريل 16جملة الكلمة، العدد. خطاب ما بعد االستعمار: حيي بن الوليد - 1
2- Silvia Nagy-zekmi: identity jam and the post colonial  predicament, villanova 
university, P :01. 
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أن أعمال الفكر الكربى  االستعمارويتضح من منظور عامل ما بعد  .مها للثقافات املختلفة األخرىوقي
نقدية، وكذلك على أعمال ليف غرب أوروبا والثقافة األمريكية قد هيمنت على الفلسفة والنظرية ا

ي االستعماراألدب يف جزء واسع من أحناء العامل وال سيما تلك املناطق اليت كانت سابقا حتت احلكم 
ية هي اليت دف إىل حتليل كل ما أنتجته الثقافة الغربية االستعمارعلى ما سبق فالنظرية ما بعد  وبناء

الشعوب اليت تقع خارج املنظومة استعمارية إزاء اته توجهات باعتباره خطابا مقصديا حيمل يف طي
القدمي لذا يتطلب هذا  االستعمار ملصطلح بوجود استعمار جديد خيالفالغربية، كما يوحي ا

  .1»ضادةالتعامل معه من خالل رؤية جديدة، تكون رؤية موضوعية وعلمية م االستعمار
ة اليت تتعرض بالدراسة جمموعة من اإلشكاليات اجلوهري االستعمارولقد طرحت نظرية ما بعد 

باآلخر أو عالقة الشرق بالغرب، أو عالقة اهلامش باملركز أو عالقة املستعمر بالشعوب  انلعالقة األ
رت التجربة كيف أثّ: ومن بني هذه اإلشكاليات نذكر ما يلي ،)مستعمراته(اليت استعمرها

من ناحية أخرى؟  االستعمارمروا من ناحية وأولئك الذين قاموا بية على هؤالء الذين استعاالستعمار
ية من التحكم يف هذه املساحة الواسعة من العامل غري الغريب؟ ما اآلثار االستعماركيف متكنت القوى 

ية االستعماررها؟ وما أشكال اهلوية ما بعد ي على اتمعات اليت استعماالستعماراليت تركها احلكم 
يف  االستعمارا؟ هل ساهم آخراآلخر ليصبح  انر؟ كيف يتحدد األبعد رحيل املستعماليت ظهرت 

إدخال معارف جديدة؟ وإىل أي درجة ميكننا أن حنتكم إىل هذه املعارف اليت ست يف الفترة ن
الكولونيالية فست بذلك قواعد للتفكري وخلفيات له؟ن  

ما اآلثار لم الغريب والطب الغريب إىل اهليمنة على أنظمة املعرفة اليت كانت قائمة؟ كيف أدى الع«
؟ إىل االستعمارية يف جمتمعات ما بعد االستعمار االتكنولوجيولم ي والعاالستعماراليت تركها التعليم 

ا بعد تركز الصناعات الغربية ملي ممكنا؟ وهل االستعمارل بعيدا عن التأثري أي مدى كان التشكّ
 االستعمارعلى فكرة التهجني أكثر مما تركز على الوقائع الفعلية؟ هل ينبغي استمرار معاداة  االستعمار

؟ كيف تلعب مسائل اجلنس والنوع والطبقة االستعمارعرب العودة اجلادة إىل املاضي السابق على فترة 
مربيالية حمل جديدة من االت أشكال ي؟ وهل حلّاالستعماري وما بعد االستعماردورا يف اخلطاب 

هي يف احلقيقة قراءة للفكر الغريب يف تعامله مع  االستعمار وعليه فنظرية ما بعد ؟ وكيف؟االستعمار
ل هذه النظرية وبتعبري آخر حتلّ ،الشرق، من خالل مقارنة نقدية بأبعادها الثقافية والسياسية والتارخيية

                                                             

  .موقع األكولة األدبية واللغوية: نظرية ما بعد االستعمار - 1
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غية ويضا، بوتقهنية واملنهجية واملقصدية تفكيكا وتركيبا ي يف مجيع مكوناته الذاالستعماراخلطاب 
 هذا األخري .1»يف هذا اخلطاب املركزي ة املؤسساتية املضمرة اليت تتحكميساق الثقافاألناكتشاف 

الذي ارتبط بفترة زمنية حمددة صاغ خالهلا األوروبيون مربرات ومألعمال قدمية مارستها  غاتسو
 ي يربر رسالة نقلالئعصر النهضة للتوسع فيما وراء حدود بلداا، فهو إذن خطاب استع أوروبا منذ

احلضارة والثقافة الغربيتني إىل من يم حباجة إليها فأوروبا تعطي لنفسها حق استعمار فترض أ
الشعوب اليت كانت تصفها بالرببرية والتوحش، ما تقوم مبهمة حضارية دورسالة عية يف ذلك بأ

   .اج السكان األصليني من ظالم اجلهل والتخلف إىل نور احلضارة واملدنيةإنسانية نبيلة تتمثل يف إخر
عدم قدرة النظرية األوروبية على «لقد انبثقت فكرة النظرية األدبية ما بعد الكولونيالية من و

الثقافية، فالنظريات  وع منابعهاتناول خمتلف تعقيدات كتابة ما بعد الكولونيالية تناوال وافيا، بسبب تن
إن ممارسات كتابة " العاملي" اا انبثقت من تقاليد ثقافية معينة أخفتها األفكار املزيفة حولاألوروبية ذ

ألسلوب والنوع األديب والفروض التساؤل على حنو راديكايل نظريات لما بعد الكولونيالية تطرح 
  .عن اإلبستيولوجيات وأنساق القيماملتعلقة باملالمح العاملية للغة، فضال 

لقد بدأت نظرية ما بعد الكولونيالية من احلاجة إىل تناول هذه املمارسات املختلفة فقد تطورت 
لتشمل  كي تتسع   Indigenous Theoriesالنظريات اليت تتناول السكان األهليني

  للمالمح وصفية  اء مقارنة إجر التقاليد الثقافية فضال عن الرغبة يف  خمتلف  ختالفات داخل اال
  .2»تلك التقاليد بني  املشتركة 

كران املركزية الغربية على الشعوب ن« من أسباب ظهور النظرية ما بعد الكولونيالية كذلك
التابعة حقها يف أن يور عرف ما لديها من أفكار، فهذه املصادرة جتعل من تلك البلدان تدسمع منها وي

ذا ظهر خطاب مضاد يهدف إىل فك االرتباط من ه. نفالت من مدارهوالتستطيع اال التبعيةيف فلك 
ارنة نقدية انبثقت من املؤسسة كمق االستعمار وتبلورت دراسات ما بعدية االستعمارباملراكز 
  .3»ية لتصارع أسسها، فهي دف إىل نقد املركزية األوروبية وحترير التاريخ و الثقافةاالستعمار

                                                             

  .12/10/2013سترجاع يوم اال–موقع األكولة االدبية واللغوية  -نظرية ما بعد االستعمار - 1
  .31ابة، النظرية والتطبيق يف آداب املستعمرات القدمية، صالرد بالكت: بيل أشكروفت وآخرون - 2

3- Benita parry : problems in current, theories of colonial discourse, the post 
colonial studies, reader, P 36. 
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ب نقدي ينحو إىل تفكيك اخلطاب هو خطا االستعمارهذا املنطلق نقول أن خطاب ما بعد من 
فإذا  «األورويب االستعمارخ آداب املستعمرات اليت واجهت ي وإىل إعادة النظر يف تارياالستعمار

ع أنواع ستعمرة خلفية ملسرح جتري عليه أفضي جعل املناطق املاالستعماركان من شأن اخلطاب 
ور، كما قتالع من اجلذوالنهب والقتل واال خالقية والقرصنة املعتمدة على السلبسات الألاملمار

فإن اهلدف األول خلطاب ما بعد  ذه املناطق عن جمموعام اللغوية،عملت على عزل أهل ه
  رواعمية من وجهة نظر من استاالستعمارهو إعادة كتابة تاريخ احلضارة جبهوده الكبرية  االستعمار

يف وهي تسمية لنظرية يف الدراسات الثقافية والنقد األديب،  االستعمارا أصبحت نظرية ما بعد ذهك
جمملها ال تنظر إىل اخلطاب بوصفه مهمة تارخيية ولكن بوصفه مهمة سياسية؛ وهكذا نكون أمام 

رية من أمهها منهج ال تتوقف فيه القيم األدبية على مجاليات النص فقط، وإمنا تصبح مرتبطة بعوامل كث
  .1»العامل السياسي

ية اليت عمدت إىل االستعماردف النظرية ما بعد الكولونيالية أيضا إىل مواجهة السياسة   
ين ينظر إليهم على أم من العامل والذة يين يعيشون يف األطراف القصئك الذحجب احلضور عن أول«

   .2»غائبون يف الظل
اخلطاب ال  من القضايا اليت تعترب مراكز هذا عددا الكولونيالية نواجهوأثناء تتبعنا خلطاب ما بعد 

سيما من منظور اجتماعي أو سياسي أو فكري أو أديب، فالكثري من الدراسات تدرس ما بعد 
حيث يطرح  بالكولونيالية على اعتبار أنه حقل دراسي يهتم باملوضوع الكولونيايل من شىت اجلوان

والغري، وثنائية الشرق  انكجدلية األ «ة للدرس واملعاجلة والتفكيك جمموعة من القضايا الشائك
، ايف تزكية املركزية الغربية قوة وتفوقً االستشراقي ودور االستعماروالغرب، وجتليات اخلطاب 

  .3»وكتابة مقصدية وقضيةواإلشارة إىل الصراع الفكري والثقايف املضاد للتمركز العقلي الغريب لغة 
هدين، والتابعني والعرق، العوملة واملضط «كما ينشغل خطاب ما بعد الكولونيالية بقضايا  
واملركزية  واجلنس والعنصرية، واألنثوية، واملثلية اجلنسية واهلهجنة واملكان والتمثيل واللغة واهلوية

عوضا طبعا عن  .4» ةواإلثنية والتعددية الثقافي قتصادية، واملقاومة والنوع واآلخروالزنوجة والتبعية اال
                                                             

  .4صاملؤثر االستعماري يف الكتابة األدبية، ايقاعات متعاكسة تفكيكية، : رزان حممود ابراهيم - 1
  .2املرجع نفسه، ص - 2
  .موقع األكولة األدبية واللغوية: نظرية ما بعد االستعمار - 3

4-Le post colonalisme: la pensée post colonial: ttp://www.unil.ch/jahia/site/ 
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جتاهات والتيارات الفكرية ية وما بعد احلداثة وغريها من االانفتاح هذا اخلطاب على ما بعد البنيو
  :ذا الشأن "آنيا لومبا" الناقدة املختلفة تقولوالنقدية 

البيانية للنصوص األدبية، فهو ليس ي ال ينعكس فقط يف اللغة أو الصور االستعمارصال تإن اال«
ل أمامه املسرحيات اإلنسانية، بل شكال مركزيا ملا جيب أن تقوله رة خلفية فحسب أو سياق متثَّاست

  .1»هذه النصوص عن اهلوية والعالقات الثقافية
من  اثابت اكيان يعد االستعمارأن ب حتاول أن تبني "آنيا لومبا "الناقدة من هذا القول نستنتج أن

ه السلبية اليت ال متحى وال تبيد آثار شأنيف ذلك شأا  نتهيت حيث أطماعه املستمرة اليت ال
حتفال اال  جمرد  اتل، وخيترق ما هو أكثر من الدوائر السياسية ويتجاوزيعمل على حنو خم«فهو
على تشكيل كل من اللغة والتعليم والدين واحلساسية الفنية  االستعمارتعمل آثار ستقالل، حيث باال

وعلى هذا األساس وجب على نظرية ما بعد الكولونيالية تنام مبل وتشكيل الثقافة الشعبية على حنو 
ع ما هو ستقالل من زاوية التعاقب الزمين ومتتجاوب مع ما هو أكثر من جمرد مرحلة ما بعد اال أن

" Alan Lawson""آالن لوسون"تطرادية اإلمربيالية، وحسبما أورد االس أكثر من جمرد التجربة
الكولونيالية  حتليلية ذات باعث سياسي تشتبك مع آثار-فإن ما بعد الكولونيالية متثل حركة تارخيية

  .2»وتقاومها وتسعى إىل إبطاهلا
قاوم م صحوة فكرية وثقافية ورد تعد ما بعد الكولونياليةمن خالل ماتقدم ذكره نستنتج بأن 

ا تنشر غية إبطاهلا على خمتلف املستويات املادية والتارخيية والفكرية والثقافية على الكولونيالية بأل
والروايات، والقصائد الشعرية واألفالم،  من الفنون األدبية كاملسرحيات عديدتوجهاا وآرائها يف ال

، فهي ذا االستعماررا نصيا ثقافيا رافضا ومقاوما ملختلف آثار وهي تعد مجيعا وعلى اختالفها أث
إذ تعمل على كشف الوضع ما بعد الكولونيايل يف : املفهوم تعد استراتيجية للقراءة ذات حدين

  .ركات ومؤسسات السيطرة الكولونيالية من جهة أخرىتالنصوص من جهة وفضح 
   

                                                             

  .81ص .يف نظرية االستعمار وما بعد االستعمار األدبية: آنيا لومبا - 1
سامح فكري، وزارة الثقافة، مركز  :ترمجة .الدراسات ما بعد الكولونيالية النظرية واملمارسة: تومكيرتهيلني جيلربت، جون  - 2

  .3ص 2000أكادميية الفنون املصرية ،القاهرة،دط،–اللغات والترمجة 
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  )النشأة والتطور( :الكولونياليةعد النظرية ما ب: الثاين املبحث
 اجتاهات فلسفية عديدة-خاصة يف الثلث األخري من القرن العشرين- اجتاحت الفكر املعاصر

ما بعد " وطفت إىل السطح عدة مسميات لتيارات فكرية متنوعة أطلق عليها مجيعا تيارات
إذ هذه األخرية اليت اكتسحت كل جماالت وفروع املعرفة وبدأت تستخدم على نطاق واسع ،"احلداثة

بشكل ميكن أن نصفه « أخدت تتردد على ألسنة وأقالم املثقفني على اختالف توجهام ومشارم
من باريس " ما بعد احلداثة"عقلية وليس غريبا أن ينطلق مصطلح " موضة" بأنه أصبح بدعة أو

: ولقد كان وراء ظهور هذا التيار عاملني أساسيني أوهلما. وموطن البدع الفكرية" املوضة" عاصمة
خفاق احلداثة يف أن حتقق إذين تولدا لدى اتمعات الغربية نتيجة لالشعور باإلحباط وخيبة األمل ال

بني بت يف إحلاق الدمار به عن طريق حرالسعادة واألمن لإلنسان، بل على العكس من ذلك تسب
عامليتني وحروب أهلية كثرية يف أحناء عديدة من العامل خلفت كما هائال من التدمري املادي واملعنوي 

  .للجنس البشري
وقد هل، التقين املذ التقدم العلمي و  نتيجةثورة املعلومات  التحوالت التكنولوجية و:  ثانيهما

عملت على إنتاج  جتماعي والثقايفاال قتصادي والنظام اال تغريات يف   التحوالت  صاحب هذه
إن : املعرفة يف طبيعة  هو التغري   مييز تيار ما بعد احلداثة  ما فإن أهم   لذلك (...) جمتمع جديد

تمعات ما يعرف  تعرف بالعصر ما بعد الصناعي والثقافاوضع املعرفة يتغري بينما تدخل اما ي
  .1»بالعصر ما بعد احلداثي

احلداثة للثورة عليه صلب ما  اليت انطلقت ما بعدمن البواعث األساسية كذلك و      
الكربى يف حق  املشروع احلداثي  جرمية « على أنه Enrique Dussel "إنريك دوسل"هيأخذ

اء اآلخر ورفض خرافته اآلمثة، وهو ببساطة إقص.....عقالنيةالأسطورته الأو  الشعوب األصلية 
  .2» الغربية املركزية فقط األناالتعددية الثقافية، 

                                                             

  .49-48، ص63،2004للكتاب ع جملة فصول، اهليئة املصرية العامة .نيتشه وما بعد احلداثة: عطيات أبو السعود - 1
ميىن  :مجة تر .قراءة نسوية لبناء الشعوب األصلية يف نظرية إنريك دوسل عن احلداثة: القرابني احملروقة للعقالنية: ليندا النغ - 2

، سلسلة عامل املعرفة 2استعماري ونسوي، ج–طريف اخلويل، نقض مركزية املركز، الفلسفة من أجل عامل متعدد الثقافات بعد 
  .120ص ،2013افة والفنون واآلداب، الكويت، يناير الس الوطين للثق
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 همها باإلجرام غضبه على احلداثة ويت جام قوله هذا جنده يصب وراءمن  "إنريك دوسل"إن 
شه همإذ ال يعترف باآلخر األصالين بل ي ،اتهذعلى  امتمركز اوإقصائي اأحادي األا كانت مشروع

صدا بذلك األبواب لقبول التعددية الثقافية اليت مبوجبها تتالقى ووخيرجه من دائرة العلم واملعرفة م
عريف نطالقا من املأزق الذي وقعت فيه احلداثة جاءت ما بعد احلداثة كبديل مفا. الثقافات وتتالقح

أهداف احلداثةم اعوجاج مبادئ تصحيحي لتقو.  
حتول فلسفي هيمنة على  مؤشرا على«وعليه نقول أن كل أفكار ما بعد احلداثة ميكن اعتبارها 

نسانية وميشها أو زحزحتها عن كار املوغلة يف استبعاد الذات اإلاملنظومة الثقافية الغربية، هذه األف
لوجية كانت من األسباب اليت أدت إىل التحوالت الكربى اليت دفعت إىل التمرد ونطمركزيتها األ

  .1»على الشكل التقليدي والقيم اجلمالية الكالسيكية
ر موازين لقد ثارت ما بعد احلداثة ضد كل املفاهيم والنظريات السابقة، واستطاعت أن تغي

نكر أحد ال ي«:نهفإ لذلكمهال واإلبعاد، وة لصاحل ما كان مهمشا ويف دائرة اإلالقوى وتعيد الكفّ
فعالية النظرية النقدية اليت تبنتها ما بعد احلداثة، كما ال يشك أحد مبشروعية دعوا التحريرية 

القناع  ةثنان على أمهية تغيري األسس املعرفية، وإماطإوحماربتها للمفاهيم القمعية القسرية، وال خيتلف 
وع العريضة للنظرية النقدية بأا مشرإذ تتبدى اخلطوط  .2»عن خفايا أبنية القوى ودوافعها املتحيزة

  .سقاط اهليمنةخالل ما تراه جهدا نظريا موجها إلقصاء وإ ننعتاق ميسعى إىل دفع قضية التحرر واال
وصد ع املركزية الغربية وتودت«يتجسد يف عدة فلسفات ) كمفهوم ثقايف(إن الفكر احلداثي 

ما ساد احلداثة من حتمية ميكانيكية وواحدية مادية بواب، وتنفتح للتعددية من حيث تودع وراءها األ
ة تعمل على إقصاء كل ما هو آخر سوى املادة، لقد أصبحت املنظورات ساحقة وعلمانية فج

  .3»نسانية وتفتحاإالفلسفية الراهنة أكثر مرونة وخصوبة و
أساسا يف ممارستها نقدا إن الدور الريادي واملهمة التنويرية اليت قامت ا ما بعد احلداثة متثلت 

ىن الفكرية ملذاهب هذا الفكر املتمركز على ذاته كليا للعقل الغريب، والعمل على نقض وتفكيك الب

                                                             

  .156ص 2013، أغسطس 657جملة العريب، وزارة اإلعالم بدولة الكويت،ع . الصورة الروائية للمثقف: هويدا صاحل - 1
  228دليل الناقد األديب، ص: ميجان الرويلي، سعد البازعي -  2
 1ميىن طريف اخلويل، ج :ترمجة .استعماري و نسوي –نقض مركزية املركز، الفلسفة من أجل عامل متعدد الثقافات بعد  - 3

  .17مأخوذ من التصدير، ص
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باجتاهات  - لسبعينياتيف اية ا–من حيث مبدئه وهدفه وهذا ما أدى إىل احتشاد الساحة النقدية 
جتاهات لسمة املشتركة بني هذه االولعل ا عيد إحياؤها وبعثها من جديد،وأخرى أُ نقدية جديدة

التارخيانية :جتاهات يفبعد احلداثي، ولقد متثلت هذه اال النقدية كلها هو انضوائها حتت مظلة الفكر ما
ما بعد (اجلديدة، املادية الثقافية، املاركسية اجلديدة، النقد النسوي، النقد الثقايف، ما بعد الكولونيالية 

كال من نظرية ما بعد  « : بقوهلا "آنيا لومبا" الناقدة عنها وكما عربت هذه األخرية). يةاالستعمار
عد طفل ما ب" االستعمار "عارف ديلريك"والنقد ابنا ما بعد احلداثة، أو كما يسمي  االستعمار

نظر جديدة يف التاريخ والثقافة بل بسبب الظهور املتزايد ملثقفني  املولود ليس من وجهات" احلداثة
  .1»أكادمييني أصوهلم من العامل الثالث كمحددين خلطوات النقد الثقايف

أجنبتها فترة ما بعد احلداثة وهي  االستعمار نظرية مابعدوانطالقا من هذا القول يتضح لنا أن 
يئة اال ها وثقافة، وإمنا ساهم يف بلورت معاملليست جديدة يف الفكر اإلنساين ويف التاريخ وال

الثالث  هتمام ا ذلك الظهور املتدفق ملثقفني أكادمييني ترجع أصوهلم إىل العاملالواسع لدراستها واال
ذلك يف حتديد وبلورت معامل النقد الثقايفبمالة مسامهني حىت الثّ االستعمارعوا مرارة والذين جتر  

  .على اعتبار أنه احنراف معريف جديد يف مسار النقد
باعتبارها ثورة فكرية ضد كل أنواع القهر ) يةاالستعمارما بعد (إن النظرية ما بعد الكولونيالية 

علمية متنورة آتية من  استجابة لعدة ظروف، وعلى يد طبقة تضطهاد اإلنساين جاءوالظلم و اال
كما يوضح قاموس أكسفورد للعلوم نشأت وتشكلت  االستعمارواليت عرفت أآفاق البلدان املستعمرة 

  :  - "رامي أبو شهاب" كما أورد الناقد-جتماعية اال
 على التاريخ اهلنديتابع القائمة نشأ خطاب ما بعد الكولونيالية يف أعمال مجاعة دراسات ال«

   رينلتدوين التاريخ، وكانوا مهتمني للتعبري عن املستعماإلجنليزية متأثرين بأعمال التقاليد املاركسية 
) االستعمارالذي قام ب( رأكثر من تبين وجهة نظر املستعم) االستعمارالذين وقع عليهم (

  .2»وسلطتهم
رجع نشأة خطاب ما بعد الكولونيالية إىل أعمال مجاعة دراسات فقاموس أكسفورد إذن ي

 غية كتابة وتدوين التاريخ املهتمة بالتاريخ اهلندي وكذلك بSubaltern Studies ((تابعال
                                                             

  .244يف نظرية االستعمار وما بعد االستعمار األدبية، ص: آنيا لومبا - 1
  .50رامي أبو شهاب، الرسيس واملخاتلة، ص - 2
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رين هتمامهم ذف التعبري عن املستعمامرتكزين يف ذلك على خلفية ماركسية حيث كانت بؤرة 
أن  "رامي أبو شهاب"، ويرى االستعماررين الذين قاموا بفعل باملستعمهتمامهم اهدين أكثر من املضط

هدين يف خطاب هيمن عليه إيصال صوت املضط «ف من اخلطاب وكما يشري هذا القاموس هواهلد
وأفكار القومية السوداء  "إدوارد سعيد" و "انونففرانز " تنويه بدور كل منالباإلضافة إىل  راملستعم

روتلدج إىل ظهور اخلطاب يف يف الواليات املتحدة، السيما يف عملية التأسيس، يف حني يشري قاموس 
ركة ما بعد قتصادية لتباحثا يف اجلوانب الثقافية والسياسية واال 1970الدراسات األدبية أواخر عام 

  .1»1978 "االستشراقكتابه "، و"إدوارد سعيد"ها بأثر نوم االستعمار
انطالقا من هذا نستنتج أن قاموس روتلدج يؤرخ لظهور خطاب ما بعد الكولونيالية يف 

أي متزامنامع صدور الكتاب الرائد  ،1970رجع ظهوره إىل أواخر سنة الدراسات األدبية وي
وراء ظهور  ولقد كان السبب الدافع - عتقد به األغلبيةوهون رأي ي– "االستشراق" "إلدوارد سعيد"

نعكاساا وهذا بعد أن رحل اجلوانب الثقافية والسياسية واالقتصادية وا هذا اخلطاب هو البحث يف
  .املستعمر وترك بصماته وآثاره اليت مل تزل ومتحى بزواله

بيل أشكروفت " - املفاهيم الرئيسية– "دراسات ما بعد الكولونيالية"كتاب وأما مؤلف
عتربين جتاه قاموس روتلدج يف حتديد نشأة خطاب ما بعد الكولونيالية، مجهون نفس افيت "وآخرون

شيدين يف ذلك من طرف نقاد األدب، م" ما بعد الكولونيالية"سنة السبعينيات بداية استخدام مصطلح
 االستعمارومؤكدين على البعد الزمين آلثار  ،"االستشراق"" إدوارد سعيد"بالدور الريادي لكتاب 

وخملفاته وكدماته على الثقافة عموما، ومتثل هذا التحديد الزمين يف الفترة اليت تلت وأعقبت زوال 
  كما و "الكولونيالية موسوعة ما بعد"يف حني تعرفه  ستقالل، أي بعد احلصول على االاالستعمار

لكتابه  "د سعيدإدوار"نشر  اخلطاب الذي مت التأريخ له منذ« :بأنه - الناقد رامي أبو شهاب-أورد 
رمسي ضمن الفترة اليت حتقق فيها حضوره ال 1990يف حني كانت سنة . 1978سنة " االستشراق"

على تأصيل اخلطاب أكادمييا  كر املوسوعة ثالثة أعمال أساسية عملتمؤسسة البحث العلمي، وتذ
 "لليلى غاندي"" نظرية ما بعد الكولونيالية"، و 1978 "آلنيا لومبا" "االستعمارنظرية "وهي 
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-املمارسات–السياقات (وأخريا كتاب نظرية ما بعد الكولونيالية لبارث مورجيلبارت  1998
  .1»1997) السياسات

يف مقدمة كتاا نظرية ما بعد  "ليلى غاندي"هبذت « وضمن احلالة التأسيسية للخطاب
، ونعين 1980عام هة جبهود عدد من الدارسني نومPost colonial theoriy  الكولونيالية

ودراستها املهمة  "جاياتري سبيفاك"و أبرزهم  Subaltern Studies  دراسات التابعمجاعة 
وفيها تبحث يف خصائص  speak  can the subaltern"هل يستطيع التابع أن يتكلم؟"

غرامشي "كاء على أفكار تسكان منطقة جنوب آسيا، وذلك باال اخلضوع والتابعية اليت ميزت
  .2»"املاركسي

أنه ميكننا أن نطمئن إىل أن خطاب ما  _"رامي أبو شهاب"الناقدوكما يرى _هكذا إذن نقول 
إدوارد "بعد الكولونيالية بدأ بالتشكل يف مطلع الثمانينات، يف حني تتفق معظم الدراسات على أن 

كما يوضح - orientalism "االستشراق"يعد املرجع األساسي هلذا اخلطاب عرب كتابه  "سعيد
وفكرته القائمة على التضافر بني عنصري السلطة  "إدوارد سعيد"السيما أثر  - قاموس روتلدج

  .اللذين مها مركز هذا اخلطاب واملعرفة 
احلقبة الزمنية  ويف معرض حديثنا عن نشأة وبداية النظرية ما بعد الكولونيالية ورغبة منا يف حتديد

مقدمة إىل النظرية ما بعد تطرق إىل مرجع مهم حول هذه النظرية وهو كتاب اليت ظهرت فيها ن
 Peter:للمؤلفني  An introdudon to post colonial theoryالكولونيالية 

childs and   R.J. Patrik willians  الذين قاما بطرح عدة تساؤالت حمرية عن بداية
هلذا يرى املؤلفان أن ما  . أم الربتغايل أم اإلسباين؟؟ وأي استعمار بالتحديد؟ أهو األورويباالستعمار

ظاهرة  االستعمارتنطوي على مفهوم زمين واسع وشاسع وهذا راجع إىل كون « بعد الكولونيالية
ه األخرية مما يربر هلذ ،أخرى قويةومتجددة ومستمرة عرب الزمن وال دأ ما دامت هناك دول ضعيفة 

احلديث الذي توسع  االستعمار، لكن املؤلفني يتحدثان عن بداية  حتاللواال  النهب حق السيطرة و
ماذا ويف القرن التاسع عشر، واستمر إىل القرن العشرين، كما يتساءالن أيضا عن القرن الثامن عشر 

األورويب احلديث يف القرنني  االستعمارأن ما يهمهم حتديدا هو  -بالنسبة له؟ لكن وحسب رأيهم 
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ستعمار الذي ما زال كما يشري املؤلفان إىل مدى اتساع الفترة الزمنية لال - والعشرينالتاسع عشر 
 :املثاللونيايل األورويب ومنها على سبيل مستمرا وبطرق وأساليب عديدة وخمتلفة عن املفهوم الكو

حلبة الصراع تتمثل يف الواليات  إىل إسرائيل، تيمور الشرقية، باإلضافة إىل دخول قوى جديدة
  .وبالتايل هلا احلق يف السيطرة التامة عليه اليت تعترب نفسها قلب العامل، .1»ملتحدة األمريكيةا

ستعمار، فهو عملية مستمرة طاملا ن الصعب حتديد الفترة الزمنية لالانطالقا من هذا يتبني لنا أنه م
 وكما عبر االستعمارف هناك دول ضعيفة وأخرى رأمسالية قوية تسعى إىل ابتالعها واهليمنة عليها،أنه 

القدمي ما زال قائما كما يف  االستعمارشيء غري قابل لإلجناز ومع ذلك ف«"رامي أبو شهاب"الناقد 
  .2»"أدب ما بعد الكولونيالية"يف كتابه  زأفغنستان والعراق، وغريمها، كما يشري إىل ذلك إدوارد

كولونيالية قد تأسس أكادمييا بأن خطاب ما بعد الماسلمنا  اإذاعتمادا على كل ماسبق و
ومن تبعه وجاء بعده مقتفني يف ذلك آثاره  ،"دوارد سعيدإ"سهامات باالرتكاز على خمتلف جهود وإ

الدور الفعال الذي لعبته يف بعتراف ا، والتنويه بدايات تستحق االيوجد هنالك  هوخطاه، إال أن
على كل األصعدة والدعوة إىل التخلص منه، ولقد كانت هذه اجلهود مبثابة احلافز  االستعمارمقاومة 

يف بلورة نظرية بكاملها، ومن بني هذه األعمال واجلهود السابقة  "إدوارد سعيد"للناقدالقوي والدافع 
كانت أفكاره  الذي ، هذا األخريfranaz fanoun "فرانز فانون"سهامات املارتينيكي إنذكر 

ومن خالل " فانون"مبثابة املطية والركيزة األساسية للنظرية ما بعد الكولونيالية وهذا على اعتبار أن 
رين، والداعي بقوة إىل ضرورة أفكاره الثورية التحررية يعد رمز الدفاع عن املقهورين واملستعم

جند كذلك " انونف"وباإلضافة إىل. العبوديةوالتخلص من كل ضروب التبعية و  االستعمارمكافحة 
 وإسهامهما يف بلورة ما يعرف بتيار الزنوجة "ليوبولد سيدار سنغور"و "سيزار يميإ"الشاعرين 

negretude .خطاب ما بعد الكولونيالية قد «وهكذا خنلص إىل أن النظرية ما بعد الكولونيالية أو
ودراسات التابع، وأخريا  سعيد و استشراقه تشكل من ثالثة اجتاهات ساهم فيها كل من إدوارد

  .3»مجاعة الزنوجة والثقافة اإلفريقية
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ار قوصعوبة حتديد مفهوم  االستعمارلتباس الذي يكتنف دراسات ما بعد الإن الغموض وا
وجامع هلا، ومفق عليه بني الباحثني مل يتوقف عند إعطاء تعريف هلا فحسب، فلقد اختلف الباحثون ت

ونشأة النظرية والدراسات ما بعد الكولونيالية، وباإلضافة إىل التحديدات أيضا يف حتديد تاريخ ظهور 
حول تاريخ النشأة، وذلك يف معرض  "دوغالس روبنسون"الناقد  نتطرق هنا إىل رأي لفة الذكرالسا

حتالل ية، وقناة ال غىن عنها للفتح واالحديثه عن الترمجة كوسيلة وذريعة من ذرائع اإلمرباطور
  .رر واملستعمط الوحيد بني املستعمياإلمرباطوريني على اعتبار أن املترجم يعد مبثابة الوس

لدت من تاريخ خمتلط من و« أن الدراسات ما بعد الكولونيالية "دوغالس روبنسون"يرى
 لكل من الكولونيالية و أصوهلا يف) خاصة املبكرة منها( ستجابات الربيطانية واهلندية يف معظمهااال

كارل ماكس، فريديريك نيتشه ( القرن العشرين، ولسلسلة من املفكرين الغربيني الراديكاليني
الذين أشاعوا االضطراب يف ) و، إدوارد سعيدفريديريك جيمسن، جاك ديردا، ميشيل فوك

ة فتراضات التقليدية املتعلقة باملعرفة وميكن للقارئ أن جيد عرضا جيدا هلذا التطور يف مقالة نافداال
كتابة "وعنواا  "جيان براكاش"ضمنها كتاب الدراسة املقارنة للمجتمع والتاريخ الذي وضعه 

   1.» )1990(متطورات مستمدة من التاريخ اهلندي: تواريخ العامل الثالث ما بعد الكولونيالية
إىل سنة " ما بعد الكولونيالية"يف مقالة له بعنوان يف أدب ونقد  "خالد سليمان" الناقدويتعرض  

ظهور مصطلح ما بعد الكولونيالية منذ بداية تأسيسية ومرورا باألشواط اليت قطعها إىل أن أصبح 
 post colonialism  ن أن املصطلحعلى الرغم م«: نظرية يف الدراسات األدبية والنقدية يقول

 simon(لك من قبل الناقد األسترايل سيمون ديرونجكذو ،م1985عام  مل يستخدم بلفظه إال يف

during ( بلوغ اليابسة«يف مقالة له بعنوان« )landfall (اسات ما بعد الكولونيالية إال أن الدر
  .د بدأت يف التشكل والظهور منذ بداية العقد اخلامس من القرن العشرينقكانت 

ميكن إرجاعها أو وصلها ببدايات  كما يرى الدارسون" ايلبعد كولونياملا"فبدايات هذا اخلطاب 
 لغربية لصيقة بأعمال أدبية معينةالعقد اخلامس من القرن العشرين، حني كانت املؤسسة األكادميية ا

 waiting"انتظار جودو يف" :الشهرية samuel beckett"بيكيت موئيلص"من مثل مسرحية 

for godot  بارت روالن"ومتماشية مع تنظريات" roland barthe  الدرجة "وخاصة كتابه
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م، وقد أريد هلذا اخلطاب يف تلك الفترة أن يقوي من مفهوم 1952الذي صدر عام  "الصفر للكتابة
  .الذي شكلت فيه ما مسيت بالثقافات البدائية خيطا أساسيا وعنصرا مهما ال ينبغي إغفاله" املعاصرة"

جتماعية يراها الدارسون ياسية و االمن التحوالت الس ويف ذلك العقد بالتحديد، حدثت جمموعة
على أا كانت احلاضنة اليت احتضنت ميالد هذا اخلطاب، ويذكرون يف هذا الصدد انتهاء تورط 

يف " املاوماو"ضة اشتعال الثورة اجلزائرية، وانتفوا" ديان بيان فو"ينية بعد معركة فرنسا يف اهلند الص
كتابه الذي نال  franz fanonانون فم نشر 1952كينيا وسقوط امللكية يف مصر، ويف عام 

 black skinsK.white( »أقنعة بيضاء: بشرات سوداء«: شهرة واسعة فيما بعد ومحل عنوان

marks ( عالم وهم من أبرز أ" كاسري"و" إلربت ممي"و " فانون"ويف ذلك العصر تواىل نشر أعمال
  .1»"ما بعد الكولونيالية" خطاب

نشأة اخلطاب مابعد الكولونيايل وكذا الدراسات حوله تعد  أنبلنا  يتضحوانطالقا مما سبق ذكره 
رجع ومن خالل مقاله السابق الذكر ي "خالد سليمان" الناقدف مسألة خالفية بني النقاد  والباحثني

خالفا للتحديدات _م 1985بلفظه انطالقا من سنة " ليةما بعد الكولونيا"بداية استخدام املصطلح 
يف حني كان العقد اخلامس من القرن  _السابقة الذكر اليت ترجع سنة النشأة إىل اية السبعينيات

 ذلك نتيجة لعدة حتوالت، وابعد الكولونياليةمالعشرين بداية تشكل وتبلور ما يعرف بالدراسات 
على  نيالية لعل أمهها ظهور جمموعة من الكتاب يف هذا اال وقامت باحتضان خطاب مابعد الكولو

الدافع واحلافز الذي ساهم يف ظهور مبؤلفاته اليت كانت مبثابة  "فانون فرانز"س هؤالء املارتينيكي رأ
  ."بشرات سوداء أقنعة بيضاء":وذلك من خالل كتابه الشهري الذي محل عنوان هذا اخلطاب

يف هذا اال، فهناك أيضا عدة أصوات فاعلة من هو الوحيد الرائد  "فانون"ومل يكن صوت 
الذين ميثلون أبرز أعالم خطاب ما بعد الكولونيالية لتأيت بذلك فترة ... وكاسري" إلربت ممي: "مثل

 lesاألرض  معذبو" فرانز فانون"قدمتها كتاب الستينيات وما حتمله من أعمال جديدة كانت يف م

damnés de la terre  أو كما ترمجه خالد سليمان"قراء األرضح "the wretched 

of the earth  هذا األخري الذي يعد صرخة مدوية على الوضع البائس الذي  1961سنة
وقبل  «رة، حيث ساهم يف تطور األطر النقدية ملوضوع ما بعد الكولونيالية تتخبط فيه الدول املستعم
قد نشر مقالة معيارية  george lamming" جورج المنج"يب بلكاريذلك بسنة كان الروائي ا
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األطر اليت بدأت يف يف هذا اخلصوص، قام فيها بقراءة نص كالسيكي قراءة جديدة تنطلق من هذه 
املعروفة  "وليام شكسبري"كرنا وكان النص الذي قام بقراءته، وحتليله مسرحية التشكل، كما ذ

هتمام ذا الفرع من الدراسات سبعينيات والثمانينيات، ازداد االويف ال the tempest" العاصفة"
روبرتو "والناقد الكويب " دوارد سعيدإ"مع إسم يون مرموقون ويلميمن قبل الدارسني ومنهم أكاد

ومت تأسيس حماور مركزية للجدل والنقاش من خالل  roberto.f.retmer" فرناندز ريتامر
اإلمربيالية يف مستعمراا ومن مث كيفية رد تلك املستعمرات السابقة على  التركيز على كيفية تأثري

  .الغربية عنها، ولرفض احتفائها وحجبها النظر اخلطاب اإلمربيايل يف حماولة منها لتصحيح وجهة
ما بعد "منتصف الثمانينيات، بدأت الدراسات تستخدم املصطلح بلفظه، فأصبحت الكلمة  ومنذ

الدراسات  جمالت ودوريات خمتلفة، ما أصبح املصطلح مقبوال يف جمال هر يف عناوينتظ" الكولونيالية
األدبية والنقدية، واستعمل بشكل معمق ومع يف جمموعة من املقابالت مع ناقدة أمريكية مشهورة وس

لت محGayatri Chakravorty Spivak  من أصل هندي وهي جياتري شاكرافوريت سبيفاك
نشرت يف كتاب ذا  و the post colonial critique "ما بعد الكولونياليةناقد "عنوان 

  .1» م1990العنوان عام 
استنادا إىل كل ما تقدم، وانطالقا من مسار تطور الدراسات ما بعد الكولونيالية عرب احلقب 

ال تعين نشأت استجابة لظروف تارخيية وحضارية  «يتضح لنا أن هذه الدراسات  املتوالية الزمنية
 "بفرانز فانون" بتداءاف. األوروبية بقدر ما تعين املنتمني إىل املناطق اليت سبق استعمارها تاتمعا

بعد  ما/يةاالستعماروغريهم تطورت النظرية النقدية ما بعد  "هومي بابا" و" سعيد بإدوارد"ومروروا 
يف يف الدرس والبحث األديب اقالثراء والداللة على إمكانية االختالف الث باجتاهات بالغة الكولونيالية

يف عموما عن املعطيات األوروبية أو الغربية املباشرة غري أن املالحظ أن معظم ذلك التطور اوالثق
يف نقده لبعض تلك التوجهات، ويف " إعجاز أمحد"حدث يف بيئات غربية أصال، كما يالحظ اهلندي 

  الذي مثله النقاد الذين عملوا علىختالف الثقايفن أمهية املنجز ألن االذلك ال يقلل متقديري أن 
أو الكثري من عناصر تكوينهم من بيئام األصلية ففانون  تطوير تلك الدراسات استمدوا بعض

جه جتماعية مؤسسني لتواالية قافاإلفريقي وسعيد العريب وهومي بابا اهلندي كانوا بتلك اخللفيات الث
       النظريات النقدية  أن مل يكن ليتطور يف بريطانيا أو فرنسا لدى سكاا األوروبيني، متاما مثلما

                                                             

  .99-98-97يف أدب ونقد ما بعد الكولونيالية، ص: خالد سليمان - 1
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أو التقويض أو التحليل النفسي مل يكن ممكنا تصور تطورها يف إفريقيا أو العامل العريب بالشروط 
إدوارد "املؤكد أن  املؤكد أو شبه  من  .النحو املعروف على اليت أدت إىل ذلك التطور والظروف

أو أنه مل يكتسب مكونا غربيا رئيسيا يف عريب   يف بلد  مل يكن ليطور ما طوره لو أنه ظل "سعيد
  .1»تشكيله العلمي والثقايف

  صبة للنظرية ما بعد الكولونياليةشكلت األرضية اخل يتويف جمال حتديدنا ألهم العوامل ال
كر أن نذ -حسب رأي الدارسني-وسامهت يف إثراء خمتلف جوانبها باعتبارها الدافع الفعلي لظهورها 

هور كانت من العوامل األساسية يف ظأيضا  "للطيب صاحل"" موسم اهلجرة إىل الشمال"رواية 
عبداهللا "و" دوارد سعيدإ"الكثري من الدارسني يعتربون أن ا كان ذفإ « النظرية ما بعد الكولونيالية

مها منظرا اخلطاب النقدي العريب املابعد كولونيايل فهم يعتربون من جهة أخرى أن رواية "العروي
نظرية اخلطاب ما بعد "لألديب السوداين الطيب صاحل هي أساس ظهور " موسم اهلجرة إىل الشمال"

ميثل شكال من  "إىل الشمال موسم اهلجرة"هلذه النظرية، حىت إن بطل  وأا مهدت" الكولونيايل
عركة م خيوض ا إفريقياهال، وهو يتصور نفسه إ)ازياغإنين جئتكم (أشكال ااة احلقيقية إذ يصيح 

وعي يقيم بطل هذه الففي ال. والغرض منها حتقري اآلخر وتدمريه بال شفقة يراها البعض سادية جنسية
 سكرية الفائقةاستعمروه فاحتني بالقوة العالرواية مفارقة حادة بني صنيع اإلجنليز يف السودان الذين 

أنه أتاهم غازيا يف عقر دارهم يف لندن ليثأر مما فعلوا، وينتقم بوسيلة أخرى وهي  وبني صنيعه هو، إذ
  .2» غزو نسائهم

مدرسة امتد تأثريها إىل العديد من البلدان  "الطيب صاحل"الروائي أن يشكل  يباا فليس غرذوهك
بعبقري الرواية العربية، ولعل ما زاد يف شهرا هو ترمجتها  "الطيب صاحل"العربية، ولقب على إثرها 

اختريت على إثرها كواحدة من أفضل مائة  إىل عدة لغات أجنبية بلغ عددها مخسة وستون لغة، و
امل العريب، ويف العموم تتناول الرواية مسألة العالقة بني رواية يف القرن العشرين على مستوى الع

العديد من الباحثني والنقاد األوروبيني مدخال « الشرق والغرب ولقد شكلت من خالل هذا ولدى
وروبية جتماعي والثقايف اليت مازالت تربط بني البلدان األعلى الصعيد اال االستعمارلدراسة آثار 

                                                             

                  1يف العريب، الدار البيضاء، املغرب، طاملركز الثقا. االختالف الثقايف وثقافة االختالف: يسعد البازع - 1
  .94-93، ص2008

ديسمرب  ،21جملة األثر،ع. هوية األدب بني احلضور والغياب يف اخلطاب النقدي العريب ما بعد الكولونيايل: طارق ثابت - 2
  .106كلية اآلداب، جامعة ورقلة ، ص،2014
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نشأا أول مرة  ذفالرواية ومن. رةستقالل السياسي لتلك البلدان املستعموشعوب مستعمراا رغم اال
يف منتصف الستينيات توطدت ككتاب مقدس يف أوساط املثقفني، وهي اآلن يف مصاف األدب 

صراع " samuel huntington "صاموئيل هنتغنت"العاملي ولفترة طويلة، وقبل أن يصدر 
ينسحب ويتجلى يف بعض املصائر  إىل هذه املوضوعة كشرخ "صاحل الطيب"تطرق " احلضارات
لعريب احلديث عنوانه حتدي لألدب ا امركزي افالرواية تعاجل موضوع. صيات الروايةخالفردية لش

بل  رب مل حيمل إىل الشرق حضارته فقطكان يدرك من خالهلا أن الغ "الطيب صاحل:"ـفالغرب 
الذي أحدثته جتربة  كولونيالية مبكرة للشرخان يقدم قراءة سردية ما بعد أيضا، فلقد ك االستعمار
  .1»ريبيف إفريقيا والعامل الع االستعماريف األرواح الذين وقع عليهم  االستعمار

موقعا هاما يف جمال الدراسات ما " موسم اهلجرة إىل الشمال"الل هذا نقول بأن لرواية خمن   
ضارية بني كوا قامت مبعاجلة قضية األزمة احل الثقافية وأدب املنفى ة والدراساتبعد الكولونيالي

يقول عنها الناقد  مصاف العامليةمن خالهلا مركزا مهما إذ وصلت إىل  الشرق والغرب، فتبوأت
نطاق عربية، وانطالقا يف آفاق جسورة الكانت حدثا استثنائيا يف تاريخ الرواية ال«": جابر عصفور"

لقد طرحت رواية موسم اهلجرة إىل الشمال قضايا اهلوية (...)  الثقافة العربية املسكوت عنه يف
  .2»والعالقة باآلخر واألصالة واملعاصرة، ومكانة املرأة

 طبقتمن خالل هذا العمل الروائي الناجح إىل مصاف العباقرة حيث  "الطيب صاحل"لقد ارتقى 
استطاع أن يربز مكانة بلده السودان إىل الواجهة بعدما كانت بلدا جمهوال ومنسيا  شهرته اآلفاق، إذ

 معايشة«وذيوع صيته هو متكنه من  "الطيب صاحل"يف مراكز األدب العريب، ولعل السبب وراء جناح 
 قرأ أعمال الكالسيكيني واملعاصرين األوروبيني، وعايش احلضارةفلقد الثقافة الغربية فكرا مكتوبا 

 عجتهاد والتحصيل والتشبوهذه قدرة على اال. ومنهج وتفكري األوروبية أمناط سلوك وطريقة حياة
كانت لديه مقدرة على استخراج اللؤلؤ من أعماق األدب العريب، واجلوهر من أعماق اآلداب الغربية 

  .3»الذكية بينهماي احلضارتني واملقارنة وحوكانت لديه املقدرة على فهم ر-واإلجنليزية منها خاصة-

                                                             

  :يف عيون األملان، موقع سودانيلالروائي الطيب صاحل : حامد فضل اهللا - 1
http://webcache.google.usercontent.com/search? 

 2010) أكتوبر(تشرين األول  16للطيب صاحل " موسم اهلجرة إىل الشمال"األنا واآلخر يف رواية : حممد هييب - 2

http://diwanalarab.com/spip.php?article.25378. 
  .6، ص1976، 1بريوت، ط–دار العودة . إعداد جمموعة من الكتاب العرب: العربيةالطيب صاحل عبقري الرواية  - 3
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بعقد من " عد الكولونياليةمولد النظرية ما ب"لقد سبق ظهور رواية موسم اهلجرة إىل الشمال 
م، غري أن ما تناولته وما تطرقت إليه من مواضيع هو ما تبنته 1966حيث كان ظهورها عام  الزمان

ونظرية ما بعد " رة إىل الشمالموسم اهلج"ما بعد الكولونيالية فيما بعد، وعليه نقول أن العالقة بني 
ستعار قد صدى لآلخر، فبعض دارسي ما بعد االكأنه عالقة متبادلة فكل منهما يبدوا و«االستعمار

ويف  رنفسه، كان قد عب" الطيب صاحل"كتشافاا، كما أن وا بوضوح عن إعجام بالرواية واعرب
وآثاره الغائرة على املدى  االستعمارن أفكاره عن عنف فاقه مع ما كتبه فانون، ومثّتوقت مبكر، عن ا

  .1»"الطيب صاحل"مواكبة لرواية وهي األفكار اليت ظهرت للوجود أوائل الستينيات  عيدالب
قد تأثرا بأعمال والنظرية ما بعد الكولونيالية " الطيب صاحل"يل يتضح لنا بأن ستنادا إىل ما قا

  وكذا دعوته إىل ردعه بالقوة  وجربوته، االستعمارأفكاره حول عنف  اواستثمر" فرانز فانون"ئد االر
كان "الطيب صاحل "أن عمل  فيتضح مبا  له هذا من ناحية، أما من ناحية أخرىخ ضووعدم الر  

اجلنس األديب األكثر واألقوى حضورا يف جمال النظرية والدراسات  - كما هو معروف- وهي  رواية،
حيث كشف  ،" اإلمربياليةوالثقافة "يف كتابه " إدوارد سعيد"وهذا ما وظفه ما بعد الكولونيالية، 

ألا تعد النوع األديب املركزي يف ية، االستعماربني الرواية واحلركات  من خالله عن مدى التواطؤ
مر بديهي ألا نوع ، وهذا أزامحها يف هذه املكانة نوع أديب آخريكاد ي الو، االستعماردب ما بعد أ

األقدر على متثيل جمتمعات أحسن متثيل وهلذا فهو  -وبأدق تفاصيله-ينهض بطبيعته على متثيل الواقع 
فضال عن تسجيل ما يعتمل يف نفوس مثقفيها «رض تناقضاا وأصواا املتضاربة وع االستعماربعد ما 

أمر اتية ال ختلو على خلفية من خربة ذوكل هذا . عادة األبعبور ومتشغمن مآس وصراعات عميقة ال
أديب آخر وال حىت ألي درس من درس واستقصاء للواقع بأبعاده املركبة، وهو رمبا ال يتوفر مثله لنوع 

  .2»موضوعي أو حمايدعلمي 
 شافية اعتمدت طاقات الفن الروائيتككانت مبثابة دراسة اس -قت النظريةاليت سب–فالرواية 

»االستعمارواعية اليت تركتها حركة الال لآلثارركبة لترسم صورة م ات الشعوب األورويب على نفسي
االستعمارفيها وعقوهلم، سواء خالل فترة رة على السواء ال سيما نفسيات مثقاملستعمرة واملستعم   

                                                             

 2009يونيو/حزيران  15، االثنني رواية موسم اهلجرة إىل الشمال والنقد ما بعد الكولونيايل: عبد املنعم عجب الفيا - 1
  6ص . .http://wwwsudanile.com/index:سودانايل

  .7ص املرجع نفسه، - 2
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 على االستعمارأو بعدها ولقد درست النظرية ما درسته الرواية من قبل، أي اآلثار اليت تركتها حركة 
راملستعمر واملستعم .  

ية اليت يبدو توصيفا حقيقيا للحالة اإلشكال" موسم اهلجرة إىل الشمال"إن عنوان الرواية نفسه 
اتية لكاتبها، وهي خربة لقد انبنت الرواية على خربة ذ. نظورهوم االستعمارميثلها مثقفوا ما بعد 

وشائج  هناك املؤكد أنه   الشي  أن، غري االستعمارمثقفي ما بعد   ناملهاجري  شديدة الشبه خبربة
إن . من ناحية االستعماروغريها من روايات مابعد  -مالموسم اهلجرة إىل الش -الرواية   عميقة بني

كما يقول أحد نقادها هو وما بعده وجوهرها  االستعمارومن هذا املنطلق تقع يف سياق الرواية 
إىل جمرد فانتازيا " صاحل الطيب"فبعيدا عن هذا السياق تتحول رواية  ،وما بعده االستعمارموضوع 

س اليت تدرجا للرواية بصفتها منوذ االستعمارينظر إليها أحد دارسي ما بعد  جنسية فليس غريبا أن
  .1»االستعماريف بلدان ما بعد  ى هويتهعل االستعماروما تركه  ياالستعمارحالة املثقف ما بعد 

وكذا وصوهلا إىل " موسم اهلجرة إىل الشمال"ت ما هتمام الشديدين اليت حضيواالة فاوإن احل
ري موقفا ثأن يست« حاول من خالهلا " الطيب صاحل" امشارق األدب العاملي كان مرده إىل أن كاتبه

ر، ولعل حضاريا فكريا يتصل بطبيعة التمازج احلضاري بني الشرق والغرب، بني املستعمر واملستعم
مكانا خاصا يف مسرية الرواية " موسم اهلجرة إىل الشمال"أهم القضايا الفكرية اليت جتعل لرواية  من

العربية جناحها يف سري أغوار املواجهة بني الشرق والغرب من منظورين حضاريني متباينني، وإن كان 
يف " إدريسسهيل "و " قنديل أم هاشم"يف " حيي حقي"و " عصفور من الشرق"يف " كيماحلتوفيق "
قد سبقوا الطيب صاحل يف طرح هذه املواجهة بني الشرق والغرب حضاريا، إال أن " احلي الالتيين"

" عقدة اللون"حني جعلت من مقأا أضافت للصراع بعدا أع" موسم اهلجرة إىل الشمال"اجلديد يف 
  .2»مكانا بارزا يف بنية الرواية" وداألس حمأسطورة الف"و

اقني األوائل الذين كان هلم الفضل يف كان من السب" الطيب صاحل"نقول بأن من هذا املنطلق 
إرساء القواعد النظرية ما بعد الكولونيالية على املستوى العريب، أما من الناحية األخرى وعلى 

                                                             

  .8-7ص، رواية موسم اهلجرة إىل الشمال والنقد ما بعد الكولونيايل: املنعم عجب الفياعبد  - 1
موسم اهلجرة إىل :"رؤية املوت ودالالا يف عامل الطيب صاحل الروائي من خالل رواييت: عبد الرمحان عبد الرؤوف اخلاجني - 2

ة واثنني، حوليات كلية اآلداب، جملس النشر العايل جامعة م، الرسالة املائ1995 احلولية اخلامسة عشر" بنذ رشاه"و" الشمال
  .13الكويت، ص
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د والنشأة للنظرية ما بعد الكولونيالية وقصد إىل كل اآلراء السابقة حول املولاملستوى الغريب، وإضافة 
بأن البداية الفعلية هلا، واملمهد األول اإلحاطة بكل مالبساا، جتدر اإلشارة إىل أنه هناك من يعترب 

–" دوغالس روبنسون"وهذا رأي  –" هتشفريديريك ن"ملاين األفيلسوف اللبعض األفكار حوهلا هو 
" لتزييف الغرب"م أول حماولة أوروبية عظيمة 1878" جينالوجيا األخالق"كتابه ميكن اعتبار  « إذ

خ العنف املادي واملعنوي الذي كان مطلوبا من أملانيا لتحقيق يذا املعىن فهو يتتبع يف هذا الكتاب تار
إذن هو السلف األورويب الرئيس لتلك الدراسات املزيلة للتعمية " فنتشه"الثقافة أو احلضارة األملانية، 

تشه يضا أن نغامض أو مثايل؛ وليس مصادفة أطابع  واليت تتناول القوة املكبوتة أو اليت يضفي عليها
مرباطورية، وإنه ذو داللة أيضا أن أحد التيارات املهمة يف أول من قام بنقد الترمجة بوصفها إكان 

ه يف ربطه الترمجة باإلمرباطورية بصورة حصرية تشبعد الكولونيالية تسري على خطا نالنظرية ما 
  .1 »لترمجة شيئ ينبغي التغلب عليه وجتاوزهفتراض على ذلك األساس أن اواال

شخصيته حمورية يف النظرية ما بعد الكولونيالية أمر منطقي، وهذا  "شهتن"إن اعتبار : وعليه نقول
ه، إذ نظر إليه بأنه الفها تزعم انتماءها إىل فلسفة نتشكون مجيع تيارات ما بعد احلداثة على اخت

كولونيايل هو شكل من أشكال ما لبال منازع واخلطاب ما بعد ا قائدهم األكرب وزعيم ما بعد احلداثة
وفيما يلي سوف نوضح عمل نتشه النقدي من خالل ما قام به  -فاكما سبق ذكره آن–بعد احلداثة 

لقد « ور النظرية ما بعد الكولونياليةذبزرع بيف جمال تفكيك العقل الغريب املتمركز مسامها يف ذلك 
أن هناك حضارات  -االستعماراية عصر دومع ب–الغريب يف القرن التاسع عشر  بدا واضحا للعقل

خمتلفة عن عقل وحضارة ) حىت وإن أطلق عليها صفة اتمعات البدائية(وجمتمعات وعقوال أخرى 
فقط لإلنسانية من بني منادج  ودجا واحداواكتشف اإلنسان األورويب أنه ليس إال من ،اتمع الغريب

، ونشأ unilinear ة ومن هنا انطلق النقد اجلذري لفكرة التاريخ الذي يتسم باألحاديةكثري أخرى
فكريت  بيد أن تدهوروهي أزمة فكرة التقدم  نيةما يسمى بأزمة فكرة التاريخ مث تلتها األزمة الثا

كما كشفت عنه الرتعة –التاريخ والتقدم مل يكن نتيجة ايار فكرة التاريخ األحادي فحسب 
 دين ما آلت إليه احلداثة بعد ثالثة قرون من مسارهافقد بدأت تظهر أفكار ت -يةاالستعمارة اإلمربيالي

ري للحداثة الغربية وانطلقت بعده تيارات كثرية يف القرن تشه هذا النقد اجلذن نالتارخيي، ودش

                                                             

1 - 5الدراسات ما بعد الكولونيالية، ص: الترمجة واإلمرباطورية: دوغالس روبينسون: نظري.  
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ارات النظرية النقدية بعت هذا املنهج النقدي للحضارة الغربية، وكان من أبرز هذه التيالعشرين ات
  .1»ت جام غضبها على عقل التنوير بكل ما نتج عنهصب ملدرسة فرانكفورت اليت

مما سبق نستخلص أنه ال توجد بداية من الصفر، فلكل ظاهرة فكرية أو تيار عقلي جديد عدة 
صورته بواعث عملت على إخراجه وبعثه يف  أسباب وعدة  و لهتشكّعوامل سامهت يف  مرجعيات و

رية والدراسات ما رة له، وهذا ما حدث طبعا مع النظالنهائية اليت هي حصيلة تفاعالت سابقة ومعاص
احلجر األساس الفاعل األول الذي وضع " نتشه"بعد الكولونيالية، فكما رأينا من قبل ميكن اعتبار 

ألحد أعمدة الفكر يف النظرية  امللهم و السلف األكرب بعد متاما مادام أنهست، وهذا غري مه النظريةهلذ
ارتكزت النظرية  ، هذا األخري الذي"مشيل فوكو"واملتمثل يف الفيلسوف الفرنسي ما بعد الكولونيالية

" نتشه"، وقد كان قدوته يف ذلك )السلطة(القوة / على أفكاره خاصة ما يتعلق بالعالقة بني املعرفة
احد لست بكل بساطة إال باحلرف الو«: قائال "فوكو"وضحه قرأ أفكاره وتأثر ا، وهذا ما  حيث

  .2»ه ويعيد إنتاجهاواصل فلسفة نتشحيث ظل فوكو ي "تشهتلميذا لن

الذي دعى إىل  "هنتش"مبتابعة وتطوير فلسفة أستاذه قام  "فوكو" لنا أن نييتبوراء هذا القول  من
عن طريق إخضاع  التدمري الغريبيك التراث، ورائد البادئ بتفك«ضرورة والدة فكر جديد، فقد كان

ختار لذلك منهج الغوص يف أعماق املفاهيم ري واوامليثافيزيقية للتحليل اجلذاملوضوعات الفلسفية 
  .3»والبحث عن األصول وتتبع نشأا إلثبات زيفها ووضاعتها وال عقالنيتها

حسب له، وخبطوة جريئة يف تاريخ الفكر قام بعمل جبار وعظيم ي "نتشه"هكذا نقول أن 
الوجي مسعاه هذا هو تبنيه املنهج اجليني، ولعل ما ساعده يف من خالهلااإلنساين نال شهرة عظيمة 

  .فيما بعد "فوكو "بالبحث يف األصول األوىل واألنساب وتتبعها، وهو املنهج  الذي تبناه  عينامل

                                                             

  .48-47ص جملة فصول،. وما بعد احلداثةنيتشيه : عطيات أبو السعود - 1
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 .1»ق لثورة جديدة يف الفكر األملاينشق الطري ، حيثفمع نتشه إذن إرتفع صوت أورويب مدوِ«
وهذا من خالل نقده للمفاهيم األساسية اليت ارتكزت عليها امليثافيزيقا الغربية التقليدية، ولعل 

  .تشوية يف فكر ما بعد احلداثةيف هذا كان من أهم املؤشرات الن األسلوب الذي استخدمه
على األفكار واملفاهيم السابقة بل يتعداه إىل ما هو  ه يف فكر ما بعد احلداثةاليقتصر تأثري نتش«

، فتفكيكه لبنية العقل بعه يف هدمه للتراث الفلسفيتذيب اأهم من ذلك، وهو املنهج أو األسلوب ال
 وتتبعه لفكرة احلقيقة منذ خضت عنه، وأيضا حبثه اجلينيالوجيالغريب، واملفاهيم امليثافيزيقية اليت مت

ى فكر ومنهج كتاب ما بعد أصوهلا األوىل يف الفكر اليوناين القدمي، كل هذا كان له أكرب األثر عل
ي حلداثة، ومها املنهج التفكيكي الذز تيار ما بعد اوتبلور هذا التأثري يف منهجني أساسيني مي احلداثة

التفكيكي ( وكال هذين املنهجني .2»"وفوك"الذي ميثله  يولوجواملنهج األركي" دريدا"مه تزع
يعدان من املناهج اليت كان هلا عميق األثر على رواد ونقاد النظرية ما بعد ) واألركيولوجي
وتتبع أصوهلا  االستعماراهرة على تفكيك ظ) املنهجني(ا مالذين عملوا من خالهلالكولونيالية، 

  .هاضياها لزعزعة ثوابتها ونقاخباياها وخف احيث كشفوبداياا 
لنظام  هو البداية لطريق جديد غري مسبوقللتراث الغريب كان " نتشه" به  ي قامإن التدمري الذ«

قبل احلضارة ه مهموما حىت النهاية مبستإلبداع حضارة جديدة، لقد ظل نتش ثقايف جديد، أي بداية
والعدمية اليت احندرت حبث يف أعماق الالمعىن األوروبية، فتش عن جذور التفسخ يف التراث الغريب، 

إليها احلضارة األوروبية يف حماولة منه لوقف ايار هذه احلضارة، واملسامهة يف بزوغ فجر جديد لن 
التدمريية للتراث وثورته اليت " هنتش"وعلى الرغم من نزعة   (...)دةيشرق إال مع ظهور الدات اجلدي

لنهاية، داعيا إىل ميالد حضارة جديدة تساعد ت العقل األورويب وزلزلته، فقد كان متفائال حىت اهز
  .3»الدم يف شرايني اإلبداع اليت جفتعلى تدفق 

 املضادن جاء بعده من رواد الفكر أثر عميق يف م "هنتش"ـ وهذا ما حدث فعال فقد كان ل
كذا الدعوة إىل عامل وفكر الذي يدعو دائما إىل التغيري وحماربة مكامن الضعف واخللل وواملقاوم 
دى به فيما بعد أصحاا اما ن وهذا ما تبنته واحتضنته بقوة النظرية ما بعد الكولونيالية، و جديدين

                                                             

دار الفكر آفاق معرفة  .حوارات لقرن جديد: األصول واملرجعية: مجال شحيد، وليد قصاب، خطاب احلداثة يف األدب - 1
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 وأعالمها الذين محلوا لواء الدفاع عن املقهورين والضعفاء واملنشقني، وقاموا بإعالء صوت احلق ورفع
ية أحدثت ثورة عظيمة قا الغربإىل ضرورة وتفكيك امليثافيزي" هنتش"وعليه نقول أن دعوة . رايته

ا كبريا يف تاريخ الفكر األورويب، والدليل على هذا أنه أثر تأثريا بالغا فيمن جاء بعده، إذ حدا وشرخ
... ميشال فوكو، جاك ديردا، لويس ألتوسري، أنطونو غرامشي: حدوه نقاد وفالسفة كثريون من مثل

م مت الذي خيقامت بكسر جدار الصهؤالء مجيعهم سامهوا يف ميالد فكر جديد ونظريات جديدة، 
وا بذلك الركيزة األساسية اليت استند إليها أصحاب نكولي ألورويب لزمن طويلعلى تاريخ الفكر ا

  .النظرية النقدية املعاصرة، وخاصة منها تيار وجمال ما بعد الكولونيالية
" االستعمارما بعد " /"الكولونياليةا بعد م"وبناءا على ما سبق ميكن القول بأنه إذا كان مفهوم 

لثمانينيات، فإن نظرية مقاومة مبعناه احلايل قد دخل إىل اخلطاب النقدي يف اية السبعينيات، وبداية ا
ال  "االستعمارما بعد "ذاا، ألن داللة  االستعمارلونيالية تعود إىل بداية حركة أو الكو االستعمار

 هسسصارع أُلت االستعمارا مقاربة نقدية أيضا تربز من ية، بل إعماراالستتتضمن فقط ما بعد املرحلة 
وما تركه  االستعمارتمعات العامل الثالث ملواجهة فهو مصطلح حياول العثور على قاسم مشترك بني جم

   .ثار وخيمة على اتمعات والثقافاتمن آ
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  )واألعالمالرواد ( يةالنظرية ما بعد الكولونيال: ثالثاملبحث ال
لقد خصصنا هذا املبحث والذي يعد األخري يف الفصل النظري للحديث عن أعالم الفكر ما بعد 

 "هومي بابا"، "إدوارد سعيد"، "فرانز فانون": همقمنا بتناول أربعة رواد فاعلني لقد الكولونيايل، و
النظرية ما بعد ئم ، باعتبارهم الشخصيات احملورية واألهم يف إرساء دعا"غاياتري سبيفاك"

األربعة من أبرز  هو أن هؤالء الرواد االختيار ولقد كان السبب الدافع وراء هذا الكولونيالية
ية االستعمارارتبط امسها بإدانة املشاريع  الشخصيات اليت هيمنت على الساحة الفكرية، واليت

  .الغربية املتعالية اتيجياتومناهضة األنظمة اإلمربيالية إضافة إىل سعيها الدائم إىل تقويض اإلستر
 ، وأهم املفكرين والرواد املذكورين أعالهوعليه سنعتمد يف مبحثنا هذا على أفكار وآراء 

 املؤلفات اليت أصدروها يف جمال النظرية ما بعد الكولونيالية وكيفية معاجلتهم للظاهرة الكولونيالية
  .وجتلياا اإلمربيالية

  ةراك مثقفي العامل الثالث باجلامعات الغربيحب «قد ارتبط  االستعمارإذا كان تيار ما بعد   
ر ما حيدث على باعتبارها العلة اليت تفس ية، وما تعيد إنتاجهاالستعمارخاصة يف النظر إىل املرحلة 

 باملستعمرات  األمر  تعلق  نتماء للجماعات سواء أشكال اال الراهنة و جتماعيةمستوى العالقات اال
فلقد  ،فإن مثة من يبسط ظالل هذا التيار على الزمن الراهن ،يةاالستعماراطريات أو باإلمرب القدمية 

تضافرت جهود الكثري من الدارسني أغلبهم من آسيا وإفريقيا وأمريكا اجلنوبية وأستراليا والشرق 
نه نظرة استعمارية باملناهج الغربية ذاا من أجل تقويض ركائز ما يعتربو األوسط واهلند متسلحني

ية، وقد ضت هذه الدراسات االستعمارخالل احلقبة  جديدة توظف أدوات مغايرة لتلك اليت سادت
  .1»ورة الغرب بالنسبة للعامل الثالث بدور بالغ األمهية يف نزع األوهام اليت حتجب ص

الكولونيالية يالحظ بأنه يوجد عدد ال بأس به من الشخصيات  دإن املتتبع ملسار الدراسات ما بع
ا وتبنت أفكارا اختذ« ايل وأنتجت أعماال ومؤلفات عديدةالبارزة اليت تبنت املشروع ما بعد الكولوني

 )حني يتعلق األمر باخلطاب النقدي(وسيلة للرد على اهليمنة الغربية، فكانت مبثابة اخلطاب املضاد 
 سرد يف مقاومة األصالين املستوطنوالسرد املضاد املتعلق باإلنتاج األديب، إذ ساعد هذا النوع من ال

كما جعل املستعم2»اال خاصا يسهل له عملية نقل صوته نتج خمير ي.   
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جمموعة من املثقفني واملنفيني، أو أولئك  االستعمارساهم يف نشوء نظرية ما بعد عليه فلقد و
إىل العواصم املتروبولية، سواء األوروبية  رة يف آسيا وإفريقياالذين هاجروا من البلدان املستعم        

  : عرف برواد وأعالم الفكر ما بعد الكولونيايل وهمفكونوا بذلك ما ي و األمريكيةأ
  : Franz Fanon "فرانز فانون" -1

عن املبشر األول ا إن احلديث عن الدراسات أو النظرية ما بعد الكولونيالية يستلزم احلديث 
تقاء به إىل رهذا األخري الذي مت اال) Franz Fanon )1925-1961 "فرانز فانون"وهو 

إلمربيالية لالستعمار واة املناهضة املقاومأساطني  يعد واحدا من ألنه " العامل الثالث نيب"مصاف 
األب الروحي للنظرية ما بعد الكولونيالية " فرانز فانون"د اعتبارا هلذا فقد عالداعني إىل تصفيتهما، و 
رة ومسلكه وهو رمز للتحوالت الكربى اليت حصلت يف البلدان املستعم«وشخصية مثالية بارزة 

  صفاء وتشددا عرب السنني الشخصي الذي بدأ برتعة إنسانية إصالحية، وانتهى بوعي ثوري، يزداد
  .إنه شخصية عظيمة ذات فكر متوهج .1»ية االستعمارهو تعبري عن انقالب يف البىن االجتماعية 

  :حياته -أ
 1945املمتدة من العام  ، درس الطب يف الفترة1925عام «يف املارتينيك  "فرانز فانون"ولد 

أحد أشهر املفكرين " امييه سيزار"، فتخصص يف الطب النفسي، وتتلمذ على يد 1953حىت العام 
حركة املفكرين السود يف فرنسا (على فلسفة الزنوجة " فانون"السود يف فرنسا، والذي عرف 

لتمسك بصفاته الشخصية اليت وعلى احلاجة إىل ا) سود والقيم اإلفريقيةتعلى من اإلبداع األ وإفريقيا
ر األبيض على سلبه إياهاعمل املستعم  .  

جونفيل –يف مستشفى للطب النفسي يف البليدة ) 1956-1953(مارس الطب يف الفترة 
م القوات اخل - رة فرنسية آنذاكباجلزائر اليت كانت مستعماصة وهناك عاجل املرضى الذين كانت تعذ

وتوىل لفترة وجيزة منصب هة التحرير الوطين اجلزائرية يف تونس، بعمل لصاحل ج(...) الفرنسية 
اقتناعا قويا بأن " فانون"اقتنع  1961سفري اجلزائر لدى غانا، قبل أن يصاب بسرطان الدم يف العام 

 االستعمارجتماعية اليت سببها راد كانت نتيجة مباشرة للظروف االالظروف املرضية اليت عرفها يف األف
اليت تعيش يف ظل هيمنة سياسية –جتماعية والثقافية للشعوب املقهورة كيف أن الظروف االوتناول 
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    عر بالنقص النفسي والشك أدى إىل خلق مشا -واقتصادية وثقافية تفرضها اإلمرباطورية الفرنسية
  .1»يف الذات 
 رر واملستعماملستعمحليل النفسي لدراسة نفسية كل من على نظرية الت" فرانز فانون"عتمد لقد ا

طورة خاصية ة، وذلك بتركيزه على خالسيكولوجية والنفسي االستعمارمطورا إياها إلبراز عواقب «
ي القائم على القمع والتشويه، كذلك االستعمارية، وأمهيتها بالنسبة للمشروع السواد باعتبارها عرق

2»ع من الثقافة واملكانة أبيض مصنو ااعنقتناع بارتداء قر األسود لالقابلية املستعم.  
ى بقوة أن يتبوأ مكانة هامة يف اال األديب والنقدي والفلسفي، وأن حيظ" فانون"لقد استطاع 

ويعود « توجهه باألفكار الثورية التحرريةب ال مثيل هلا، وذلك راجع إىل حدة فكره وشدة جذ
حدثت يف إىل كونه ميثل بصورة عنيفة تلك القطيعة اليت " فانون"الطابع املثايل للطريق الذي سلكه 

ية عن طريق املماثلة االستعمارضاء على الظاهرة أوساط النخب املستعمرة بني األمل يف إمكان الق
الذي  لشعب اجلزائريحتكاك باوكان االنتقال إىل الكفاح الوطين، واالندماج يف الوطن األم، واال

      إىل مناضل " فانون" ف احلاسم يف هذا املسلك، وقد حتولكان خيوض حربا حتريرية هو املنعط
، فقد حالت الوضعية اليت كانت سائدة يف مناضلي الثورة الوطنية اجلزائرية واالستقالل اإلفريقيمن 

أمامه   األنتيل، غري أن هذا احلاجز فتحإىل مناضل ثوري يف جزر " فانون"املارتينيك دون أن يتحول 
هي إمكانيات املشاركة يف الكفاح التحريري لقارة بأكملها، والتعبري عن  يف الواقع إمكانيات جديدة

  .أهم مظاهرها وأهم مشاكلها
بشرة "الفكر الفرنسيني، بعد صدور كتابه  رجالبصفة كاتب، عضو يف نادي " فانون"اعترف 

 وموجهة إىل الطلبة السود" وم طومط"وكان قد أسس قبل ذلك جريدة عنواا " سوداء، أقنعة بيضاء
  .3» سم برتعة إنسانية رومانسية ثوريةكما كتب مسرحيات تت

   

                                                             

حممود حممد حلمي، الشبكة العربية لألحباث : ترمجة. مخسون عاملا اجتماعيا أساسيا املنظرون املعاصرون: جون سكوت -  1
  .279-278، ص2009، 1لبنان، ط –بريوت  ،والنشر

  .10املؤثر االستعماري يف الكتابة األدبية، ص: مود قريشرزان حم -  2
  .98-97مدخل يف نظرية النقد الثقايف املقارن، ص: وي بعليحفنا -  3
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  :أعماله -ب
من خالل أعماله األدبية والنقدية " فرانز فانون"عند ثارها آلكولونيالية والقد ظهر نقد ما بعد 

، كما أن عددا ملحوظا من املفاهيم املستخدمة يف اخلطاب االستعماراليت تعد صرخة مدوية يف وجه 
وكيل احلقيقة  «" هومي بابا"وكما عرب  إذن يعد" ففانون. "رائهد الكولونيايل تعود إىل كتابته وآما بع
تمع تغيريا كليا، إال أن فعالية كالمه املنتهكة واملتحولة، وإذا ما كان يتوق إىل تغيري اإلنسان وا

من منطقة : يالية امللتبسةمن فرجات التغيري التارخيي البينية أو اخل تكون على أشدها حني يتكلم
ع رة الصرالول بني الثقافة والطبقة، من قراب بني العرق واجلنس، انطالقا من التناقض غري احملالتجاذ

 ديالكتيك هيغلييف جمملها تنشطر من  جتماعي، إن أعمال فانونبني التمثيل النفسي والواقع اال
حيث ... بخر، وحتليل نفساين ملا يعتري الالوعي من جتاذوتأكيد ظاهرايت على الذات واآل ماركسي

حضور املهمش ويلقي إطاره " األنا"تعيد هيغليته األمل إىل التاريخ، ويعيد نفخه الوجودي للحياة يف 
. والصراعي القوة السياسية املتوتر واستيهامالتحليل النفسي الضوء على جنون العنصرية، ولذة األمل، 

 إحداث مثل هذه التحوالت اجلريئة واملستحيلة غالبا يف القيمة واحلقيقة يف" فانون"كذا حياول وه
  .1»الشهادة املثلومة على االخنالع الكولونيايل 

ات و النظرية ما بعد مكانة الصدارة يف الدراس" انونفرانز ف"حتتل كتابات ومؤلفات   
لقهر مل يف عناوين كتبه جيدها حتمل داللة صرحية و معربة عن فكره املناهض لالكولونيالية فاملتأ

أقنعة  ، بشرة سوداء"بكتابه  الثوري التحرري ابتداء  حسه القومي و اإلنساين والظلم والتسلط و عن
، وصوال إىل كتابه "اجلزائريةالعامل اخلامس للثورة "، "سيسيولوجيا ثورة"، "من أجل إفريقيا"،  "بيضاء

النقاد ماما بالغا من طرف ولقد القى كتابه األول واألخري اهت .معذبو األرض"صارة فكره األخري وع
ى وألجل هذا سنحاول أن نلقي الضوء عل  واملفكرين وخاصة مفكري النظرية ما بعد الكولونيالية،

  .اهلامني العملني من خالل هذين "انونف"األفكار واآلراء اليت جاء ا 
   "Black skins, white Marks": "بشرة سوداء، أقنعة بيضاء"كتاب  -1

وأول كتاب له، ولقد صدر  فاحتة أعماله" انونلفرانز ف" "بيضاء بشرة سوداء، أقنعة "يعد كتاب 
 يف اجلزائر، فوضع يف رأس أولوياتية السائدة االستعمارف احلقيقة ااكتش«وعمل على  1952عام 

                                                             

  .98-97موقع الثقافة، ص: هومي بابا -  1
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فرانسوا "جتماعي اليت اقتبسها عن زميله اإلسباين هوده حنو إدخال أساليب العالج االتوجيه ج
بية أو جزائرية، ولقد أروفسعى لتعديل عالقات املعاجلني مع املرض، سواء كانوا ذوي أصول " توكيل

هليمنة  مبواجهته العملية للمفاهيم املروجة] من خالل هذا الكتاب[ه حول العنصرية ارتبطت آراؤ
على خلفية " بشرة سوداء، أقنعة بيضاء "يف عمله  "انونف"يرتكز و .1»بعض الثقافات على ما عداها

 دونسيغم"و" جاك الكان"لني النفسانيني نفسية حمضة، حيث يوظف نظرية التحليل النفسي وآراء احملل
لذي ما ا": "فرويد"سؤال ر بسؤال تتدرج فيه أصداء العامل املستعم" انونف"يواجه «، حيث "فرويد

ما الذي يريده إنسان " "بشرة سوداء، أقنعة بيضاء"يف مدخل كتابه " انونف"، إذ يتساءل "تريده املرأة؟
  "، ما الذي يريده اإلنسان األسود؟" ما؟

  :توترون بآراء لصور الذات منغص ومولد للانجييب ف
سحقين قرع الطبول  ...اجلسدية ففي العامل األبيض يواجه امللون مصاعب يف تطوير ترسيمته

نأيت بنفسي بعيدا عن ... والعيوب العرقية *والفتشسية وأكل اللحوم اآلدمية، والقصور الفكري،
ستئصال، والرتف الذي لنسبة يل سوى حالة من البتر، واالفما الذي ميكن أن يشكله با... حضوري

  .2»لطخ جسدي كله بدم أسود
من خالل هذا القول يبني لنا مدى معاناة اإلنسان األسود، يف خضم املصاعب اليت  " فانون"إنَّ 

  .تعتري طريقه وتواجهه يف العامل األبيض، الذي أجربه على حتمل عبئ دمه األسود
قائما على حتليل وجودي " بشرة سوداء، أقنعة بيضاء"الرئيس األول " فرانز فانون"لقد كان عمل 

وصف أن  « وقد ر،األسود املستعم الشعب على االستعمارقتصادي آلثار وسيكولوجي واجتماعي ا
قتصادي والعرقية قد أديا إىل علو نزعة الشعور بالدونية ورغبة هذا الشعب اال–جتماعيالتفاوت اال

كما رصد كيف أن الشعب األسود ) اجتماعيا وتعليميا( األسود، بأغنيائه وفقرائه، يف تبييض أنفسهم
يف املارتنيك تعلم أن خيجل من بشرته وكل ما كان يعترب بربرية ووحشية وختلفا ثقافيا، وأن يرغب يف 

                                                             

 1ن، طلبنا–اسي، منشورات آنيب، دار الفارايب بريوت تسامي الدرويب ومجال األ :ترمجة .معذبو األرض: فرانز فانون -  1
  .14-13، ص2004

  .100-99موقع الثقافة، ص: هومي بابا -  2
*  Fetishism :بكثافة وهي عند فرويد تعلق مرضي وجنسي بأشياء تقرن مع موضوع  "هومي بابا"صطلح يستخدمه م      

  .100موقع الثقافة، ص] احنراف[أو هدف جنسي 
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 إن الزجني، الذي ترسخ لديه أنه متخلف ينتقل من عدم األمن: "ارتداء أقنعة بيضاء، ويورد فانون
ب قضايا العالقات وتناول الكتاب عن كث. إىل اليأسباام الذات، ووصوال  املذل، ومرورا بنربة قوية
الدافع األساسي للرجال السود ملالحقة  ساء البيض، متوصال من ذلك إىل أنبني الرجال السود والن

  تربهن حببها أياي أنين أستحق حب البيض )املرأة البيضاء(إا: شعورهم بالدونيةالنساء البيض هو 
 لقد تزوجت الثقافة البيضاء واجلمال األبيض والبياض األبيض ...ت كأنين رجل أبيضبلقد أحب

White Witneness «1.  
يعد دراسة هامة يف " بشرة سوداء، أقنعة بيضاء" "فانون"انطالقا من هذا يتبني لنا بأن كتاب    

انكب على حتقيق املثل األعلى الذي نادى به من «حيث  ية والسيطرة الكولونياليةسيكولوجية العنصر
خالل هذا الكتاب أال وهو التحرير السيكولوجي لدى الفرد، وتدمري العقدة النفسية الوجودية النامجة 

  . 2»االستعمارعن 
اليت ترفض الرجل  نسجام مع قيم هذه احلضارةوهكذا فالثورة هنا هي ثورة نفسية دف اال

مرحلة كتاباته ما قبل «: تنيلينقسم إىل مرح "فانون"ـفاملسار الفكري لذا ك، وهوتقصيهامللون 
ه إبان انضمامه ومرحلة تضم كتابات "بشرة سوداء، أقنعة بيضاء: "تابهاخنراطه يف الثورة وتشمل ك

  : للثورة اجلزائرية ومن بينها
 املرحلتني تتسم، وهكذا فإن كال "معذبو األرض"، "من أجل إفريقيا"، "سيسيولوجيا ثورة"

وقد  ،فختتل خص يف كلتا املرحلتنياألة على يانون السياسبطابع خاص، وبالتايل فإن مواقف ف
الزجني، واللغة، املرأة امللونة واألبيض، الرجل امللون والبيضاء، املركب : تناولت كتاباته بصورة عامة

جني وعلم أمراض النفس، الزجني ر، التجربة املعاشة من طرف الزجني، الزاملزعوم لتبعية املستعم  
  . وإعادة املعرفة

هو إنسان ينفعل بالكلمة ويتفاعل معها، إنه يرتبط حسيا بالكلمة، ويدافع بكل عنف  "فانون"
فأس على كل فكرة ال يؤمن ا، وهذا رغبة منه يف قلب هذا عما يؤمن به، يف الوقت الذي ينهال بال

 أثناء  اليت برزت   من عقدته  يف جلسات عالجية، ليخلصه خذ بيد األسودأفهو يريد أن ي العامل

                                                             

  .280-279املعاصرون، صمخسون عاملا اجتماعيا أساسيا املنظرون : جون سكوت -  1
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها -  2
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فهذا هو إطار الوعي الذي كان لدى فانون يف إدراك وضعية الزجني إبان احلقبة  االستعمار
  .1»كبات النقصطة علم النفس ليحرر الزجني من مرية إنه أراد أن خيوض ثورة بواساالستعمار
األصعدة أكد من ستعمار وخملفاته على كافة مبناهضته لالرف الرجل املناضل الذي ع" فانون"إن 

، وبذلك دفع بتحليل االستعماراجلانب املاحي للشخصية اإلنسانية يف  «خالل أعماله ذلك 
جلد "ر إضافة إىل أسياده، وهكذا يعرف يف كتابهإىل جمال العقل وفردانية الشعب املستعم االستعمار

لب عملهم بل أولئك الذين مت س نر على أنه ليس أولئك الذيالشعب املستعم" أقنعة بيضاء ،أسود
  . 2»ء موت ودفن أصلهم الثقايف احمللي خلق عقدة نقص يف أرواحهم جرا

اآلن هو الذي  االستعمار « بأن" بشرة سوداء، أقنعة بيضاء"ه يف بداية كتاب" فانون"ولقد أعلن 
اإلنسانية ويصيب كل من هو داخل  ينظر إليه على أنه مصاب مبرض نفسي، مرض يشوه العالقات

هذه العالقات باملرض، باملقابل فإن اخلصائص اليت كانت قد وصفت يف التحليل النفسي لإلثنيات 
على " فانون"ا على أا أشكال هسترييا حملية ودليل على بىن عقل األسالف، هذه اخلصائص يفسره

من جهة  االستعمارأا عالمات مقاومة، فالكسل على سبيل املثال هو التخريب الواعي آللة 
فرتعة اإلجرام لدى اجلزائري واندفاعه، وعنف القتل لديه ليست إذا نتائج تركيب جهازه : راملستعم

       االستعمارحاجج فانون أن . ياالستعمارالعصيب أو أصل شخصيته، بل النتاج املباشر للوضع 
  يف احلقيقة هو السبب الذي أدى إىل نشوء فروقات نفسية على املستويات العرقية، وحمق الفرد 

  .3»األسود إىل العدم
موم حقه من خالل الرد على تلك ر يف العأن يعيد للزجني واملستعم" فانون"لقد استطاع وعليه ف

تدل على نزعة املقاومة ألا امات واألوصاف الدنيئة اليت مت وصفه ا؛ معتربا إياها صفات إجيابية اال
يه موجها بذلك أصابع اإلام للمستعمر الذي يعده اختالل مرضي، حيث تسيطر عل. والرفض لديه

  .ستحواذغريزة حب التملك والسيطرة واال
الشديد الذي ميارسه األورويب اجتاه اآلخر الزجني  حتقارللحديث عن اال" فرانز فانون" يتعرض

حينما أشار إليه ولد «كر أنه ، حيث يذ"واقعة السواد"اليت تسمى معربا عن ذلك بواقعة حدثت له و
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" موقع الثقافة"أو كما أورد هومي بابا يف كتابه [، "هذا زجني !انظروا: يف أحد شوارع باريس مناديا
 يف الوقت نفسه عن جسدي، عن عرقي شعر أنه مسؤول ]"!أو ببساطة، انظري زجني !زجني وسخ"

السفن احململة بالعبيد حياول الرجل األسود ... لقد سحقتين نقرات طبل رتيبة، ... عن أجدادي
ااراة عن طريق تبين أقنعة بيضاء تستطيع بصورة ما أن جتعل حقيقية لونه األسود خيتفي  وهكذا فإن 

  .1»رالشخصية البائس يف هوية املستعمالبيضاء يعكس انفصام واألقنعة  /األسود اجلسد
عن الوضعية النفسية البائسة واملتدهورة للزجني العصايب واملليئ بالعقد النفسية " فانون"يتحدث 
      لدى فرد من أفراد اآلنتيل... ميكننا القول إن كل عصاب، كل مظهر شاذ ...« :حيث يقول

        يف جزر اآلنتيل وجهة النظر تلك إىل العامل بيضاء، وذلك لعدم... هو نتاج وضعه الثقايف
  .2»وجود صوت أسود

ق متاما من الوجود، حبيث أصبح حش وأبعد بل وسمقد ه "فانون"األسود حسب رأي  فاإلنسان
  .الصوت له يف نظر األورويب السيد

   :)The Wretched Of The Earth( "األرض معذبو"كتاب -2
بشكل واف يف كتابه التأسيسي  ما بعد الكولونيالية جتسدت" فرانز فانون"إن أهم أطروحات 

ر ا املستعمتشخصي والذي حلل فيه) The Wretched Of The Earth"(األرض بومعذ"
تتبع هذه العالقة ما والعالقة اليت جتمع بينهما حتليال سيكولوجيا واجتماعيا وتارخييا، ك ،رواملستعم

  .ستقاللمنذ فترة االحتالل إىل ما بعد اال
»رة السبعينيات من القرن املاضي إحدى مناراتتخالل ف "األرض بومعذ"رب كتاب اعت      

          يقة حول ظاهرةالفكر العاملثالثي وأبرزت مميزاته السياسية على حساب تساؤالته العم
  .3»املقموعنياستيالب 

يصارع املوت حتت " فانون"، بينما كان مؤلفه 1961 هذا الكتاب يف اية نوفمربقد صدر ول
ظروف عيادة بيستيدا قرب واشنطن يف الواليات املتحدة، إثر طباعته يف «وطأة إصابته باللوكيميا يف 

اليت مل تكن تلك املرة األوىل  ،"ديد األمن الداخلي للدولة"شبه سرية، صدر قرار مبنع نشره، بذريعة 
                                                             

  .151االستعمار األدبية، صيف نظرية االستعمار وما بعد : آنيا لومبا -  1
  .152املرجع نفسه، ص -  2
  .18-17فرانز فانون، معذبو األرض، ص -  3
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للكاتب نفسه والصادر ) العام اخلامس للثورة اجلزائرية(مينع فيها أحد الكتب فقد سبق ومنع كتاب 
مع ذلك نشر الكتاب . قد منعت ، كما كانت عدة كتب أخرى1959عام  عن الدار نفسها

بعد . منه وصلته عرب تونس نسخة ديسمرب 03بتاريخ " فانون"تلقى . وحتدثت عنه وسائل اإلعالم
 رور، ولكنه لن يعيد خناعي العظميهذا يدعو للس«: عض املقتطفات من الكتاب علقاءة فانون لبقر

  .1» أسلم الروح وكان قد بلغ السادسة والثالثني من عمره 1961ديسمرب 08بعد أيام قليلة يف 
  و يف الوقت نفسه أعظم ما كتب آخر ما كتب "فانون"ـل" األرض بومعذ"ولقد كان كتاب 

بصفة خاصة، واإلنسان  االستعمارإذ ميثل ذكرى خالدة وصورة حية عن معاناة الشعب اجلزائري من 
الغاشم االستعمارر بصفة عامة الذي كابد مرارات وعذابات املستعم.  
وعندما مل يبقى لديه سوى مدة قصرية للحياة ) اللوكيميا(مبرض فتاك " فانون"إثر إصابة « 

الوحيد الذي اختار له هو  –وكان هذا الكتاب " األرض بومعذ"خالهلا كتب ) وايل سنة تقريباح(
ة، والحىت حتليال سياسيا حبثا اقتصاديا وال دراسة اجتماعيوليس ناشروه ومل يكن الكتاب  امسه بنفسه

ستعمار، كما يف كل كتاباته سكب املصري البائس للدول اخلاضعة لال بقدر ما كان صرخة تعرب عن
لب من التوتر السياسي والثقايف اسد لالنعكاسات ه األخري عصارة فكره يف قايف عمل" فانون:

 نعتاق الوطين، وركز يف حتليله على شروط االيةاالستعمارقتصادية والسياسية والثقافية للسيطرة اال
  .2»ر التحرر الذايت من اخلضوع للمستعم"نعتاق الفردي أي بصفتهما تتوجيا لال

ذ بداية اإلنساين يف دعمه للثورة اجلوزائرية ومساندة الشعب اجلزائري من" فانون"لقد متثل عمل 
عن ضحايا الثورة وكيفية " األرض معذبو"الثورة التحريرية إىل االستقالال، حيث يتحدث يف كتابه 

  .املسبب األول هلا االستعمارمع عرض بعض األمراض النفسية اليت كان  عالجهم
إذ قام فيه  ؛جتماعية والسياسية لفلسفته االاكتماال«" األرض معذبو" "فانون"ميثل إذن مؤلف 

على حتليل التطورات السياسية يف أحناء العامل رة يف العمل العنيف القائم ذبصياغة نظرية التحرر املتج
العنف  قد مت بالقوة و االستعمارنظرا إىل أن القمع يف ظل  الثالث، ويف إفريقيا على وجه اخلصوص، و

أن العنف يف دعم التحرر " فانون"ويعترب . فإنه جيب حتقيق التحرر من خالل استخدام العنف أيضا
على  :صدى فاعل واستراتيجي، فمن وجهة نظر املقهورين له السياسي والثقايف هو قوة إجيابية

                                                             

  .10-9معذبو األرض، ص :فرانز فانون -  1
  .13املرجع نفسه، ص -  2
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نية من من شعوره بالدو) Native(مستوى األفراد فإن العنف هو قوة مطهرة، وهو حيرر املواطن 
وجيعله متحررا من اخلوف ويعيد له احترامه لذاته ويعيد هذا النمط من العنف تأكيد  يأسه وعجزه

حترير العقل والفرار من الشعور  إىل إنسانية املقهورين من خالل عملية تنفيس وتغيري سياسي يؤدي
  .1»لألمة بالدونية العقلية إىل التحرر السياسي 

عمال رياديا ومؤسسا للخطاب ما بعد " لفانون" "األرض بومعذ"وألجل هذا يعد كتاب 
       ختراق األنظمة الغربية واحلد من هيمنتهاسوم بطابع املناهضة والساعي إىل ااملو الكولونيايل

           ره يف مناقشة العنف الكولونيايلأغلب الدراسات على أثر الكتاب ودو جتمع«حيث 
   خطابهكان مطلعا على األدوات اليت استثمرها املستعمر، فضال عن اكتناه عمق " ففانون"وآثاره، 

  .2»مما يتطلب الرد عليه
صلة مباشرة وتأثريا عميقا على أعالم ورواد الفكر ما " األرض بومعذ" "فانون"لقد كان اكتاب 

من خالل استنطاق خمزونه الثقايف والنقدي واستلهام  "فانون"بعد الكولونيايل، حيث متت العودة إىل 
ما بعد " فانون"يف بناء صرح النظرية ما بعد الكولونيالية ومن أهم أطروحات أفكاره وتوظيفها 

  :الكولونيالية اليت تضمنها الكتاب ما يلي
  :االستعمارالعنف السبيل األوحد لفك  *

و السبيل هفانون بشكل حاسم أن العنف يعلن " األرض معذبو"منذ الصفحة األوىل لكتاب 
إمنا هو  االستعمارإن حمور «: ، وميكن أن ندلل على ذلك ذه العبارة القاطعةاالستعماراألوحد لفك 

  وخطابي معركة عقلية بني وجهيت نظر، االستعمارلعامل لمر فتغيري املستع .3»حدث عنيف دائما
 من حتليله السيكولوجي يف الصراع بنجاعة العنف انطالقايبني قناعته و إقتناعه " فانون"إن . عنيف

مبا يرويه من جمازر وحشية  ي مت على حنو عنيف، ويشهد التاريخ على هذا القولاالستعمارفالفعل 
كبت يف حق السكان األصلينيوإبادات مجاعية ارت، ر يعترف بعنفه ويربره ويغلفه واألدهى أن املستعم

ي االستعمارإن النظام  « :نقول" فانون"وبكلمات (...) التمدن والرسالة احلضارية املزعومة  مبهمة

                                                             

  .281جون سكوت، مخسون عاما اجتماعيا أساسيا املنظرون املعاصرون، ص -  1
  .111الرسيس واملخاتلة، ص: رامي أبو شهاب -  2
 25.معذبو األرض، : فرانز فانون -  3
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ي يف شكل إبادات وجمازر فحسب بل تعاها االستعماريستمد مشروعيته من القوة ومل يكن العنف 
  .1» إىل تشويه صورة اآلخر املستعمر، فقد جعله شرا مطلقا

أن الفعل الثوري ال بد أن يكون يف أقصى درجات عنفه حىت ال يبقى أثر " فانون"يرى  كما
؛ إذ جيب حماربة تلك ستقاللطرا مستقبليا يف مرحلة ما بعد االللوجود الكولونيايل الذي يشكل خ
  واملكرفإذا حنن نصادق هؤالء املثقفني الذين يتسمون بالرباعة « الفئة من املثقفني التابعني لالستعمار

ستعمار كانوا لالألم  ية،االستعمارمعاشرم للبورجوازية بسبب  يف حتقيق أغراضهم الشخصية،
ستعمار تعوض ئبا لالللون أيضا، وتشكل هذه الطبقة ناللسلطة أبناؤها املذ اآلنوهم  للونأبناؤه املذ

بشأن طبقة الفالحني وعموم ستعمار مقوالته الكولونيالية ستعيد الطبقة املوالية لال. عسكريغيابه ال
الشعب ألم ال يستطيعوا أن ميثلوا أنفسهم، وحيتاجون إىل من ميثلهم وسيكون هذا الطرح الفانوين 

  .2» أرضية فرع حبثي ما بعد كولونيايل يدعى دراسات التابع
 أساسية للنظرية ما بعد الكولونيالية اليت سريسخ قواعدها  ركيزة إذن "فانون"تشكل أطروحات 

 ".االستشراق"إدوارد سعيد يف كتابه الشهري "املفكر   يف فترة الحقة

األورويب  ستعمارصارما لالريا ونقدا جذ" معذبوا األرض"تابه من خالل ك" فانون"لقد وجه 
يناضل إذ مل رة وحاضرها ومستقبلها معا،الذي عمل على تشويه وختريب ماضي الدول املستعم 

راطه يف صفوف جيش التحرير اركة يف املقاومة املسلحة بعد اخنباملشبفكره فقط، بل قام " فانون"
ما بعد يف حقل  معلم مهم من معامل الكتابة "األرض معذبو"يبقى كتابه «الوطين، وألجل هذا 

 االستعمارعلى العنف الضروري املصاحب لعملية تفكيك " فانون"ية، وفيه يركز االستعمار
فتفكيك  تماعية كاملة من القاع إىل القمة،جتبدل البنية االيل جناحه يكمن يف ودل ،ومقاومته
ليس عصا سحرية وال صدمة من صدمات الطبيعة وهو ليس تفامها أخويا، إنه عملية  االستعمار

ل ، ووجودمها معا ظلقاؤمها األول اقترن بالعنف أصال بطبيعتهماتارخيية، إنه لقاء قوتني متعارضتني 
  .3» مقترنا بالعنف على الدوام

                                                             

  .91معذبو األرض، ص: فرانز فانون: ينظر  -  1
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ما بعد ور الفكر يلمح جذ" معذبو األرض"وخصوصا كتابه األخري " نونفا"إن القارئ ألعمال 
واختراق أنظمته جاعال من الفكر وسيلة  االستعمارف إىل تقويض بنيات الكولونيايل الساعي واهلاد

مبناهضتها ، واليت تتسم "فانون"بناها لذلك ويدرك املتمعن يف هذا الكتاب جناعة األفكار اليت ت
واملتعلقة بتشريح الظاهرة الكولونيالية هي ، "فانون"إن من بني األفكار الرائدة اليت تبناها «. ستعمارلال

يوحد  االستعماروأن التحرر من ي يفرض على العامل انقساما ثنائيا االستعمارإدراكه أن الوضع 
غتراب الثقايف يني هو معاجلته ملشكلة االولونيالعن بقية املفكرين ما بعد الك" فانون"ما مييز ف .العامل

" معذبو األرض"خصص فصال كامال من كتابه  الكولونيايل وما خلفته من أمراض نفسية، حيث
وتبدالت  ،ضطرابات النفسية واجلسديةاال ية تراوحت بنياالستعمارالظاهرة  حلاالت مرضية أوجدا

 الذي" بشرة سوداء، أقنعة بيضاء"ه جانب كتابيب إىل واضطرابات نفسية بعد التعذعاطفية عقلية 
  .1»ياالستعمارتتضمن كتلة من األمراض اليت خلفها الوجود 
 الشهريين  كتابيه   من خالل  قد عاجل " فرانز فانون"انطالقا من هذا يتضح لنا بأن املفكر 

ة جتسدت من خالل خمتلف قضايا نفسية حمض") بشرة سوداء أقنعة بيضاء"، "األرض معذبو"(
  .رية على نفسية املستعماالستعماراألمراض والعقد النفسية اليت كانت ناجتة عن تأثري العملية 

  :وآراء النقاد فيه "فانونفرانز "مرجعيات فكر  -ج
أحد أبرز املفكرين يف القرن العشرين الذين كتبوا " فرانز فانون"يعد املناضل والكاتب املارتينيكي 

    ته ومواقفه العديد منالكولونيالية، ولقد أهلمت كتاباومناهضة الظاهرة  االستعمارعن حمو 
           وهذا راجع إىل كثرة وغىن املناهل واملرجعيات . املفكرين وحركات التحرر يف العامل

         هناك العديد من املكونات الثقافية« أطروحاته واستثمرها يف" فانون"الفكرية اليت ل منها 
د أهم عوامل نشأة اليت شكلت شخصية هذا املثقف املناضل، منها الثقافة احمللية والشعبية اليت تع

يف جزر املارتنيك، باإلضافة إىل الثقافة الفرنسية  ، ال سيما موطنه األصلي"لفانون"التكوين الفطري 
"جتاهات اليت ها الفكر املاركسي، وغريها من االإىل تيارات فكرية منو، "ر ولغتهثقافة املستعم   

         أن تكون هذه بعض املؤثراتكانت سائدة آنذاك، السيما الوجودية منها ومن هنا العجب 
    ني الفرنسيني، ومنهموحتديدا فكر الوجودي" فرانز فانون"قد ألقت بظالهلا على منهج وتفكري 

 "فرويد"و "هنتش"و" هيغل"و" ماركس"بأفكار كل من " ونفان"، عوضا عن تأثر "جان بول سارتر"
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طاع أن الذي است" إمييه سيزار"من خالل  جاء، ولعل األثر األكثر تأثريا وغريهم "لردآ"و "يونغ"و
   حيتفي بعرقه ولونه، وهو مؤسس حركة الزنوجة  "سيزار"ـ، ف"فانون"يشكل أوىل حلقات فكر 

     " فانون"اليت جاءت ردة فعل على ذلك التمايز العرقي واهليمنة اإلمربيالية، وهكذا فقد استمد 
  .1» هذا املنطلق

وباخلصوص يف " كاتشلو"و" هيغل"يف منطلقاته الفلسفية آراء كل من " فانون"لقد استلهم 
    بينهوهذا ما ") معذبو األرض"و" بيضاء بشرة سوداء، أقنعة(" كتابيه الرائدين األول واألخري

فإن من السهل كثريا أن يقرأ  ...« فيه يقول الذي "تأمالت حول املنفى"يف كتابه  "إدوارد سعيد"
مستبدال عالقات  " لوكاتش"ـمل يكن سوى تكرار ل" األرض معذبو"يفعله يفوكأن ما كان " فانون"

" وعي الربوليتاريا الطبقي اجلديد"ر على وجه التحديد واملستعم - راملوضوع بعالقة املستعم–الذات 
قبل   "فانون"وكان (...)  "فانون"اخلاص بالتركيب بالعنف الثوري يف نص  "لوكاتش"مصطلح 

بشرة "املوضوع بطريقة هيغلية واضحة، وهذا جلي يف  –الذات ديالكتيك  ذلك قد استخدم 
احنراف "العبد ليبني كيف حولت العنصرية الزجني إىل  –، حيث يستخدم ديالكتيك السيد "سوداء

ألوروبا البيضاء، وبني " هيغل"ه قد ميز حىت هنا بني الديالكتيك كما تصور "فانون"غري أن " وجودي
   .2» الديالكتيك كما ميكن أن يستخدمه البيض ضد الزنوج

       بعدة  "فانون"ـيف موضع آخر من الكتاب هذا التأثر العميق ل "إدوارد سعيد"ويبني 
  :فالسفة يقول

وقد جند بقوة فكرية املوضوع –ن نكتشف ديالكتيك الذات من املدهش متاما أ ولذا فإن«
سنة وفاة – 1961األخري معذبو األرض املكتوب عام " فرانز فانون"عمل  وسياسية مدمرة يف

وكذلك  "إجنلز"و "ملاركس"عن الكولونيالية تظهر بوضوح مديونيته  "فانون"ومجيع كتب  –مؤلفه
  .3»"هيغل"و "لفرويد"
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 املفكرين والفالسفةالعديد من " نفانو"من خالل هذا نستنتج بأنه قد ساهم يف بلورة معامل فكر 
يف البداية " إميي سيزار"وأفكار " جون بول سارتر"فلقد تأثر كثريا ببعض وجهات نظر كل من 

فكان بذلك الطابع "... لوكاتش"و" هيغل"و " ماركس"و" فرويد"و" الكان"واحمللل النفساين جاك 
  .قاومةهو التحرر وامل يغم الغالب على تفكريهربادالعام الذي ميز كتاباته، وال

ستعالء واهليمنة والقهر فت بنضاهلا وكفاحها الدائم ضد االرة عشخصية فذ": فانون"وباعتبار أن 
حيث يرى فيه معظم الكتاب والنقاد تلك الشخصية اليت  -والتاريخ يشهد على ذلك–ي االستعمار

ترفيتان "متيزت بنظرة ثاقبة واليت متكنت من تشريح الظاهرة الكولونيالية ونقضها، حيث يرى 
كتب يف اخلمسينات ورصد عنف املقهورين يف «هو ذلك املفكر الذي " فانون"بأن " تودوروف

   1.»إفريقيا، والعامل الثالث، ورأى يف عنفهم الثوري خمرجا من احلصار السياسي واجلرح النفسي
مكانة طاملا دافع عنهم وقاتل يف صفوفهم يف قلوب املقهورين الذين ال "فانون "وعليه فمكانة

  .دسية بالنسبة ملثقفي العامل الثالثمرموقة، حيث اكتسبت كتاباته أمهية كبرية أقرب إىل القُ
فانون الراهنة ذات صلة وثيقة باختالط وتقاطع  بيةجاذ«بأن " صبحي حديدي"ويرى الناقد 

عا على وتشكيالت الذات، وحملل نفساين للثقافة واخلطاب والتحرر وآثارها مجي االستعمارإشكالييت 
يف نقد يضع نفسه يف معارضة قراءة الغرب لتلك األقاليم  املعذبني يف األرض شخصية ال تقاوم

كمفكر " فرانز فانون"واحلداثة النامجة عنها، صعود أنساق التحليل ما بعد الكولونيالية أعادت إحياء 
نصوص ذلك ليس فقط من قبل الذين اشتغلوا على " يتسهنري لويس غ" كوين على حد تعبري

طانيا والواليات ربايل يف برييبل من قبل قطاع عريض متزايد من جتمعات النقد اليساري أو الل اخلطاب
املدافع عن سرد التحرير  "فانون"جعل من  "إدوارد سعيد"، (..)يوزيلندا وأستراليا املتحدة وكندا ون

نظريا لعامل  معمارا "فانون"أفكار  حنت من "هومي بابا"املضاد الذي ينتمي إىل حقبة ما بعد احلداثة و
ستعمار والنفي املطلق اكتشف فيه منظرا مانويا لال" عبد الرمحان جان حممد"ثالث ما بعد بنيوي و

جتماعي، أما عند لنظرة التفاؤلية لألدب والعمل االوجدت فيه برهانا ساطعا على ا "بنيتاباري"و
الطبيب النفسي الذي : اكثرها بساطة واقناعاو يف أصدق صوره" فرانز فانون"فقد ظهر " سبيفاك"

                                                             

  .13، ص1992 ،1ط القاهرة، للنشر، سينا السباعي، بشري: ترمجة .اآلخر مسألة أمريكا فتح: تودوروف تزفيتان -  1
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: عقدةما تعكسه تلك املرآة الرهيبة املخرج من بني صفوف أبناء البلد لكي حيلل بعمق ونفاذ 
  .1» اإلمربيالية الثقافية

واليت جعلت منه ذلك " بينيتا باري"اهتماما كبريا الناقدة  "فانون"ـمن النقاد الذين اهتموا ب
وعيا سياسيا، ذاتا موحدة «النموذج البديل الكالسيكي والفعال من خالل وصف موقعه باعتباره يبين 

  لتاريخاية  لوضع  حول استخدام املاضي  "فانون"فلقد رحبت مبشروع  ،يف عداء تام مع القاهر
  .2» أي تاريخ التخلص من الكولونيالية وخلق تاريخ األمة -خ النهبي تاريأ–  الكولونيالية

بصدى واسع يف الساحة األدبية والنقدية السيما عند رواد النظرية ما بعد  "فانون "لقد حظي فكر
تتسم بقوة  "فانون"يرى أن رؤية « هذا األخري الذي" هومي بابا"و " إدوارد سعيد":الكولونيالية 

بقوة على رؤية " هومي بابا"هدين، من لغة وإدراك ثوري، كما يشهد متميزة تنبع من تراث املضطَ
ين رؤية ثاقبة يسعى إىل تب هدة واليت جعلته ذااليت اكتسبها من واقع الطبقات املهمشة واملضطَ "فانون"

يفصح عن " فانون"يرى أن ا من اللغة وسيلة لتحقيق ذلك كما سياسة املناهضة واملعارضة متخذ
 ...).(التحليلية النفسية اخلاصة باحلاجة والرغبة،غتراب الثقايف والكولونيايل من خالل اللغة مشكلة اال

 غتراب الثقايف، أال وهي االاالستعمارالذي تنبه هلذه الظاهرة اليت خلفها " فانون"وهنا تكمن عبقرية 
  .3»تشكيل الذات ما بعد الكولونيالية إضافة إىل تركيز حتليالته على اجلانب النفسي وأثره يف 

فلقد خصص له قسطا وافرا من كتاباته اليت " فرانز فانون"حول " إدوارد سعيد"آلراء  أما بالنسبة
هو الذي " دإدوارد سعي"م بأن ، فنحن نستطيع أن جنز"االستشراق"طورها وعززها يف كتابه املعروف 

عتراف يف الوقت نفسه بأن املبشر ظرية ما بعد الكولونيالية، مع االله الفضل التأسيسي حلقل الن يعزى
  .بأعماله الرائدة يف هذا اال" فرانز فانون"األول هلا هو 

ية، االستعمارن ألن فيه مبدأ نفي اهلوية ثمجيب أن ي "فانون"مشروع بأن  "إدوارد سعيد"ويرى 
بفضله ميكن إعادة توزيع األدوار التارخيية وكتابة التاريخ من جديد، لكن من وجهة نظر  الذي
املقاومة "حتت فصل " الثقافة واإلمربيالية"يف كتابه " إدوارد سعيد"شني هذا ما حتدث عنه املهم

ة وإعادة ئل عن قراءحني س" االستشراقتعقيبات على "يف كتابه " إدوارد سعيد"أشار «كما ".الثقافية
                                                             

  .80- 79-76يف األدب والنظرية النقدية، ص" يلاخلطاب ما بعد الكولونيا: "صبحي حديدي -  1
  .295-294الرد بالكتابة ص: بيل أشكروفت وآخرون -  2
  .34- 33إلميي سيزار، ص" مأساة امللك كريستوف"موضوعة الزنوجة يف مسرحية : صراح سكينة تلمساين -  3
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خصوصا يف نظريات األدب والنقد ما بعد الكولونيايل، وكيف يرى صالحيته يف " فرانز فانون"موقعة 
مل تتم بعد، وبأنه مل يأخذ حقه بعد من " فانون"ـأجاب بأنه يشعر أن القراءة الكربى ل ،عصرنا

  .1»الدراسة واالهتمام 
طلق ي ،نسب إليه امتميز اجتاهسبيله، أن يؤسس اوألقاه وناضل يف مبا ألفه " فانون"لقد استطاع 

مصطلح للنقد «" بيل أشكروفت وآخرون"وهو كما وضح ) fanonism" (الفانونية"عليه 
صدى واسع وأثر عميق، كما كانت جد "فانون "لقد كانت لكتابات  .2»املناهض للكولونيالية

وحموه، ولقد اهتم به النقاد ومثنوا أعماله، حيث  االستعمارمؤثرة يف العديد من حركات مكافحة 
 وتعترب" االستعماردراسات يف موت "ىل بعنوان موعتان من دراساته بعد وفاته، األوجم«نشرت له 

ة الفرنسية رية، ودراسات تتناول مسات اهليمنستقالل اجلزائرصدا لدوره ومشاركته يف حرب اال
وتتكون من " حنو الثورة اإلفريقية"والثانية بعنوان  االستعمارالبيضاء يف اجلزائر ودور الطب يف ظل 

والتزال كتاباته تقرأ على . ستقالل اجلزائريةبة خالل عمله يف تونس مع حركة االمتفرقات مكتو
نطاق واسع يف أقسام الدراسات الثقافية والدراسات العرقية يف أحناء الواليات املتحدة، ويرى حمللوا 

لثقافية يف إفريقيا العرقية وا متصلة بفهم الطبيعة املستمرة للتبعية "فانون"أن آراء  االستعمارما بعد 
" إدوارد سعيد"و" غويوننغوجي واث"احملللني، أمثال ستقالل السياسي، وطور بعض وآسيا بعد اال

  .3»االستعمارالعديد من أفكاره خالل مناقشتهم نظرية ما بعد " اهومي ا"و
  د ولن متحىاليت قدمها للشعب اجلزائري يف كفاحه املرير لن تبي اإلنسانيةكما أن اخلدمة 
وكتبت عنه عدة كتب  ،مسهبل شيدت مؤسسات بإ" فانون" تنسى ستقالل ملفاجلزائر يف عهد اال

اإلنساين ومشولية القضية اإلنسانية اليت  "فانون"رحابة فكر ف أكادميية يف اجلامعات اجلزائرية، وحبوث
اليت تم بكل مهمش  العاملية نسانيةنية واملكانية تعود إىل نزعته اإلدعى إليها واليت جتاوزت األطر الزما

وهذه الفكرة بالذات جند أصداءها  شهرته وأمهيته، يف ي، ما زاداالستعمارومبعد واجه الظلم والقهر 
  .الذي أكمل مسريته الفكرية ونضاله الثوري التحرري "عيدإدوارد س"مبثوثة يف فكر 

                                                             

  .36إلميي سيزار، ص" مأساة امللك كريستوف"يف مسرحية  موضوعة الزنوجة: صراح سكينة تلمساين -  1
  .175املفاهيم الرئيسية، ص –دراسات ما بعد الكولونيالية : بيل أشكروفت وآخرون -  2
  .282جون سكوت، مخسون عاما اجتماعيا أساسيا املنظرون املعاصرون، ص -  3
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التاريخ، وذلك راجع ملا قدمه  ا من األبطال العظماء الذين خلدهمواحد "فرانز فانون"لقد كان 
فالعربة  إال أا كانت غنية وحافلة؛صرها، قاليت رغم خالدة يف مسرية حياته  ونقدية أدبية من روائع
قدمونه من عطاء لإلنسانية وأمثاله ليست بعدد السنني اليت يقضوا، وإمنا مبا ي "فانون"ـــبالنسبة ل

  .من فكر حكيم وأقوال سديدة وأفعال خملصة
  :Edward .W.Saidإدوارد وديع سعيد  -2

يف  معة اليت أحدثت ضجة فكرية عارمةمن الشخصيات املؤثرة والالّ" إدوارد سعيد"يعد املفكر 
يعد موسوعة مبعىن الكلمة، وذلك ألنه نظر فعليا ملسألة الثقافة والفلسفة والفكر ، فهو عدة جماالت

اإلنساين عموما على رحابة فضائه، إذ هو ميدان ال ميكن ألي كان أن يلجه وخيوض غماره إال من 
  ".إدوارد سعيد"كان مقتدرا وصنديدا مثل الناقد 

  :حياته -أ
) 2003-1935" (إدوارد سعيد"لسطيين األبرز واألشهر إن األكادميي األمريكي والكاتب الف

. نظرية ما بعد الكولونياليةيعد أحد الرواد املنظّرين الذين قاموا بوضع احلجر األساس لبناء لبِنات ال
خترج من  .س، بالقد1935األمريكي اجلنسية، العريب الفلسطيين األصل، املولود بالقدس عام «وهو 

رة، وأكمل دراسته يف جامعة بريستون يف أمريكا، نال درجة املاجستري كلية فكتوريا بالقاه
 االستشراقاليت خترج منها ودرس ا أعالم النقد اجلديد وأساطني  –والدكتوراه من جامعة هافارد 

  أستاذا لألدب اإلجنليزي، وشغل منصب رئيس قسم األدب املقارن" سعيد"ظل يعمل  -األمريكي
إىل تفرد صوت سعيد " تريي إجيلتون"لقد أشار الناقد اإلجنليزي  .يف جامعة كولومبيا يف نيويورك

واستقالله الفكري، ورمبا كان سعيد عصيا على التصنيف، ألنه ال ينخرط يف مدرسة نقدية  النقدي
  .1»بل له تصوره اخلاص معينة

ة أفكاره التحررية الداعية إىل ضرورة تنبع من مدى قو" إدوارد سعيد"إن أمهية الناقد األديب 
والكولونيالية ومكائدمها، وهلذا كان من األوائل السباقني إىل الدفاع عن قضية  االستعمارمقاومة 

، ومن الداعني إىل حل الصراع الفلسطيين اإلسرائيلي مبين "القضية الفلسطينية"وطنه وشعبه أال وهي 
اعتراف مؤكد مبسامهات هذا املفكر العريب املتعددة على أكثر «على حل الدولة الواحدة، وهلذا فهناك 

                                                             

  .80صقراءة يف نصوص احلداثة ومابعد احلداثة، : حفناوي رشيد بعلي- 1
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، وصعيد االستشراقمن صعيد، صعيد النظرية يف علوم اإلنسان وصعيد التحليل املعريف املقاوم لظاهرة 
إدوارد "وصعيد موقف املثقف املسؤول، هذه وغريها مستويات حيوية مكنت  ملقارنةالدراسات ا

ورة ودون أن تتنازعه هوادة أو شكوك حىت مع االية وما بعدها بذات الضرألن يواجه الكولوني" سعيد
  .1» فكرته حول الدولة العلمانية

ي االستعماري وما بعد االستعماراخلطاب من أن يفتتح حقل " إدوارد سعيد"لقد متكن الناقد 
يف البحث األكادميي، فلقد كان أول من أسس هذا احلقل املعريف، وإن كان املبشر األول به هو 

هلذا يأيت و. بأعماله املتنوعة واملختلفة) يف هذا املبحث( -كما قُلنا سابقا–" فرانز فانون"املارتينيكي 
 فقد   احلقل، هم رائد ي بل ويعده بعضاالستعمارطليعة محللي اخلطاب  «يف" إدوارد سعيد"الرائد 

أن يفتتح  _كما كتب أحد الدارسني مؤخرا_، ]1978" االستشراق:"يف كتابه[ مبفرده  استطاع 
لالستشراق دراسة  ، ذلك أن دراسة سعيد...ي االستعمارحقال من البحث األكادميي هو اخلطاب 

  .2»خطاب تلتحم فيه القوة السياسية املهيمنة باملعرفة واإلنتاج الثقايف خلطاب استعماري
معظم الدارسني والباحثني شهرة عاملية حمدودة، حيث اهتم به  "إدوارد سعيد"لقد اكتسب 

واحدا من أساطني «وافتوا على دراسة كتبه ومؤلفاته بكل محاس، وكيف ال وهو يعد  والنقاد
يتميز خطاب إدوارد سعيد بالشمولية  ،االستعماراملعاصرة يف الغرب، وخطاب ما بعد  الثقافة املضادة

سسيولوجيا التارخيية، واملوسوعية، فهو يطبق مناهج التاريخ احلويل، املوسوعي والسسيولوجيا، وال
 منهجه يفناسي البنيوي املقارن يف القراءات النقدية املتناغمة واملزدوجة واملتعددة، ويطمح واملنهج اإل

وهكذا يفهم سعيد خطاب ما بعد . مقابل اآلخر/ونقد الذات حنو العوملة والكوزموبوليتية
  . 3»االستعمار

مل تكن ختصصية حمدودة يف االني األديب والنقدي فقط، بل " إدوارد سعيد"وعليه فرباعة املفكر 
  ]. والنقديةاألدبية  [كانت واسعة األفق، ومشلت مجيع ميادين الفكر واحلياة 

   

                                                             

كلية اآلداب  ،)إدوارد سعيد داخل املكان(فكرية بعنوان ندوة  .داخل القضية/ املثقف داخل املكان : إبراهيم عبد اهللا غلوم - 1
  .01م، ص2003ديسمرب  7-2جبامعة البحرين، 

  ..158ميجان الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد األديب، ص -  2
            .89النقد الثقايف املقارن، صمدخل يف نظرية : حفناوي بعلي -  3
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  :أعماله -ب
 "االستشراق"إمنا مردها إىل كتابه التأسيسي " إدوارد سعيد"املفكرإن احلفاوة اليت حظي ا 

)Orientalism 1978( صدر يف أمريكا، والذي زلزل قواعد مؤسسة  «؛ هذا الكتاب الذي
معرفية كاملة، كانت هلا سطوة وسلطان، وأحدث ثورة على نظرة الغرب إىل الشرق، وترجم هذا 

والتركية اإلجنليزية، والفرنسية، واألملانية، واإلسبانية، واإليطالية، : الكتاب إىل تسع لغات عاملية
ح هذا الكتاب املهم يف تأسيس النقد ما بعدالكولونيايل، ألنه واليابانية، وأصب والفارسية، واملاليزية

العامل والنص : "يف العامل، وأخذ يف اعتباره العناصر الثالثة عنوان لكتابه االستشراقموضع خطاب 
منطلق مشروع نقدي ضخم، واصله إدوارد سعيد يف عدد  "االستشراق"م، وكان 1983والناقد عام 

  . 1» من كتبه الالحقة
عا قويا جلملة من املفكرين للكتابة حوله ونقده مبا طرحه من داف" االستشراق"ولقد كان كتاب 

أحد األعمال التأسيسية  «واعتبارا هلذا يعد الكتاب . بةأفكار هامة وما أثاره من قضايا شائكة ومتشع
فا يف العامل األنكلوفوين ، لقد مثل منعط]ما بعد الكولونيالية[األوىل إن مل نقل احلامسة يف هذا اال 

قبله على حال وأصبح بعده على حال أخرى كما  االستشراقوقد كان حقل . الذي كتب يف سياقه
ماكسيم "كما يقول " الصدمة النفسية"قيل، بل إنه أثار يف األوساط املهنية للمستشرقني شيئا يشبه 

" االستشراق"يف " إدوارد سعيد" وقد سعى". جاذبية اإلسالم"يف املقدمة األوىل لكتاب " رودنسون
امن عشر وبداية القرن التاسع الذي ظهر يف اية القرن الث" احلديث االستشراق"إىل دراسة ما أمساه 

وكل ذلك يف املنظور الذي أفضى به أيضا إىل دراسة استشراق القرن العشرين باعتباره ومن  عشر
  .2»التاسع عشر ذاته وريثا إلستشراق القرن" التمثيل"ناحية مفهوم 

هو تطرقه للعديد من القضايا " إدوارد سعيد"لصاحبه  "االستشراق"إن ما زاد من أمهية كتاب 
إدوارد "املخبوءة واخلطرية اليت ال جيرؤ اجلميع على اقتحام فضائها، ولعل هذه اجلرأة اليت ميتلكها 

الذي عمل على توجيه نقده " ميشال فوكو"تعود إىل تأثره الشديد مبفكر السلطة بامتياز " سعيد
مشية من اتمع، وهلذا فقد جاء احلكم اجلائر الذي استعبد فئات ها الالذع هلا وقيامه بفصح نظام

مهتما بتطبيق نظريات فوكو ) Orientalism( االستشراقالعظيم حول  "إدوارد سعيد"عمل «
                                                             

  .217ص ،2000، مايو 1بنانية، القاهرة، طموسوعة أدباء اية القرن العشرين، الدار املصرية الل: حممود قاسم - 1
  .3-2، ص2008أبريل  16ع ادرة يف لندن،خطاب مابعد االستعمار، جملة الكلمة اإللكترونية الشهرية الص: حيي بن الوليد -2
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حول اخلطاب والسلطة، على العالقات الثقافية والسياسية بني الشرق والغرب، وبالتايل فالشرق كان 
  ء خطايب حمدد بشكل تارخيي، ومؤسس بواسطة املتخيل واملعجم مفهوما من قبل سعيد كبنا

الغربيني، األمر الذي أدى إىل توليد معىن الشرق وهيمنة الغرب عليه، ويف نفس الوقت رفض سعيد 
  . 1» فكرة أن الشرق ظل سلبيا خالل وبعد اإلمربيالية الغربية

خالل العقود األخرية واحدا من أبرز النقاد الثقافيني يف  "إدوارد سعيد"ونتيجة هلذا فقد أصبح 
العلمني العريب والغريب وعلما من األعالم املنظرين يف جمايل النظرية مابعد الكولونيالية والنظرية الثقافية 

الذي كان شخصية حقيقية لعصر النهضة يف زمن  "إدوارد سعيد"استشهر «وعليه فلقد . يف العموم
     ، وحول الصراعالفكري بصورة كبرية بـأعماله يف األدب والنقد الفكريتزايد التخصص 

الذي كان  االستشراقوخباصة توثيقه ودفاعه عن القضية الفلسطينية، ويف جمال  اإلسرائيلي-العريب
قام بكتابتها  لعمله البارز الذي حيمل اإلسم نفسه تأثريا كبريا للغاية، ومن بني أكثر من عشرين كتابا

 Culture And Imperialism, Beginningsمثل حياته مبا فيها نصوص كالسيكيةل طوا
الذي حيمل  -  Orientalism، فإن كتابه Out Of Placeخارج املكان : سريته الذاتيةو

كان السبب الرئيس يف شهرته الدولية باعتباره ناقدا  "املفاهيم الغربية عن الشرق": عنوانا فرعيا
وكان السبب يف ذلك هو أن هذا الكتاب مجع التطور احلادث يف الدراسات . ومنظرا اجتماعيا

وبالفعل ". االستعماردراسات مابعد "و" الفئات الدنيا"الثقافية وسلط الضوء على ظهور دراسات 
ذا الكتاب من الكتب املثرية للنقاش وإعمال العقل ويستحق ومن وجهة نظر العلوم االجتماعية، فإن ه

  .2» أعظم اهتمام
اليت  القيمة و النقدية  الفكرية و  مجهرة من الكتب" إدوارد سعيد"لقد ألّف الناقد والربوفسور 

  الوطنية   النقاد  جلائزة دائرة  رشح  الذي  ( االستشراقيزيد عددها عن عشرين كتابا منها «
  .National Book Critics Circle Award( «3للكتاب 

ويقوم بتصنيفها  "إدوارد سعيد"ـ قائمة ألهم املنشورات ل" جالويلطفي ح"كما يورد الباحث 
) أطروحة دكتوراه( 1964 "جوزيف كونراد ورواية السرية الذاتية: "حسب تواترها الزمين كاآليت

                                                             

  .175مجال بلقاسم، ص :معجم الدراسات الثقافية، ترمجة: كريس بركر - 1
  .200-199مخسون عاملا أساسيا املنظرون املعاصرون، ص: جون سكوت - 2
  .27السلطة و السياسة و الثقافة حوارات مع إدوارد سعيد ،ص : إدوارد سعيد  - 3



 )واألعالم الرواد والتطور، النشأة املفهوم،( الكولونيالية بعد ما النظرية                    :األول الفصل
 

 
63 

بعد السماء "، 1979 "مسألة فلسطني"، 1978 "االستشراق"، 1976 "القصد واملنهج: بدايات"
 "سياسة التجريد"، 1993 "الثقافة واإلمربيالية"، 1991 "متتاليات موسيقية" 1986 ،"األخرية
 "سالم بال أرض: أوسلو"، 1995 "سالم أمريكي: غزة أرحيا"، 1994 "متثيالت املثقف"، 1994
إدوارد "لـ، صدر 2003و 2001، وبني " 2000اية عملية السالم وتأمالت يف املنفى"، 1995

 2003ويف منتصف  ،"القوة، السياسة، الثقافة": كتاب جيمع عدة مقاالت كان بعنوان "سعيد
 2004، مث بعد وفاته سوف يصدر له يف "فرويد وغري األوروبيني"سوف يودعنا بكتابه األخري 

، حيث تفوق هذا الثبت بكثريموع أعماله ، مع التنويه بأن جم"اإلنسية والنقد الدميوقراطي"كتاب 
النضال "والعنوان الرئيس اجلامع هلذا املشروع الضخم هو . ني كتابايقول البعض أا تربأ عن ست

الرتعة الشوفينية للثقافة  ،العدو الصهيوين: ، واجتاهات هذا النضال حمددة يف العناصر التالية"الثقايف
  .1» الثقافية املغلقة يف العامل واملنكفئة على ذاا اهلويات ،ة الغربيةفمركزية الثقا –األمريكية الداخلية 

" إدوارد سعيد"إن املتمعن يف هذا الزخم العظيم واملتنوع من املؤلفات اليت نشرها املفكر العاملي 
  -كما رأينا أعاله–يف فترات زمنية متتالية، حىت بلغ به األمر إىل نشر كتابني يف سنة واحدة 

     نشورة يف كُربيات الصحف واالت لدليل صريح علىباإلضافة إىل العديد من املقاالت امل
الدوريات  من خالل هذا العدد الذي ال يحصى من مراجعات كتبه يف "إدوارد سعيد"صعود جنم «

وكان صدر عنه . والكتب اليت تكتب عنه واجلدل الذي يثريه كل كتاب يصدره األمريكية واإلجنليزية
عدد من الكتب واألعداد اخلاصة من االت، اليت تناقش أفكاره وتأثريه املتعاظم يف نظرية األدب 

ات وهو إىل جانب كونه مؤلفا بارزا لعدد كبري من املؤلف. واألدب املقارن والنظرية الثقافية أو املثاقفة
  .2»اليت تتراوح بني النقد والدراسات الثقافية والسياسية، واألدبية املقارنة

ومكانته العلمية واملعرفية  "إدوارد سعيد"هذا دليل واضح وصريح على علو شأن الناقد إن 
    .املرموقة

                                                             

اهلجنة، السرد، الفضاء : إدوارد سعيد(السياسي، واالستشراق  إدوارد سعيد والكتابة املناضلة، النظرية،: لطفي حجالوي - 1
  .123، ص)اإلمرباطوري

  .81قراءة يف نصوص احلداثة ومابعد احلداثة، ص: حفناوي رشيد بعلي - 2
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  :"إدوارد سعيد"آراء بعض النقاد يف  -ج
مرتبة مرموقة حيث يعد أهم رائد من رواد النظرية ما بعد " إدوارد سعيد"حيتل املبدع والناقد 

 Orientalism "االستشراق"الكولونيالية، ألنه ميتلك فضل السبق يف التنظري هلا مبؤلفه الشهري 
سا كبريا، فاالوا وألجل هذا فلقد كان أثره واسعا على أغلبية النقاد والباحثني، الذين حتمسوا له حتم

ومن النقاد العرب البارزين الذين اهتموا بشخصية الرائد . ها ما زاد يف شهرتهونقدعلى ترمجة كتبه 
؛ هذا األخري الذي أعطاه مكانته الالئقة موضحا بأن "ري صاحلفخ"الناقد األردين " إدوارد سعيد"
الدراسات : أمهيته الثقافية والفكرية تتجاوز اإلعالم والسياسة إىل حقول معرفية عديدة من ضمنها«

، والنظرية الثقافية اليت كان سعيد االستعماراألنتروبولوجية وتاريخ الفن، ودراسات خطاب ما بعد 
 قرن العشرين     ل الربع األخري من الواحدا من أبرز املنظرين والباحثني الذين حولوا مسارها خال

من خالل كتبه ومقاالته ودراساته اليت تراوحت موضوعاا بني النقد األديب والسياسة ونقد املوسيقى 
  .1» ودراسة ما يسمى يف حقل الفلسفة املعاصرة حتليل أنظمة الفكر

إدوارد "الدور الريادي الذي لعبه األكادميي  ذلك يف موضع آخر "فخري صاحل"ويبني الناقد 
مفكر عاملي جند امسه ومنجزه حاضرا بقوة يف املوسوعات الغربية اليت تؤرخ  «حيث يعتربه " سعيد

مل يكن إدوارد سعيد جمرد جيا ودراسة اآلخر ونقد املوسيقى،روبولولنقد األديب والنظرية وعلوم األنثل
نيا يثري لغطا يف أستاذ لألدبني اإلجنليزي واملقارن يف جامعة كولومبيا األمريكية ومل يكن فلسطي

، بل ناقدا وباحثا ومنظرا على مستوى (...)األوساط األكادميية واإلعالمية األمريكية والغربية فقط، 
إن مشروعه الكبري يتلخص يف .اإلنسانية وهلذا تتواىل الكتب والدراسات اليت تصدر عنه بعد وفاته

لشرقي والعريب واملسلم، ليميز ذاته عن تفكيك الفكر الغريب، ونقد هذا اخلطاب الذي اخترع اآلخر، ا
  .2» ية على الشرقاالستعمارآخره الذي يقع يف أدىن سلم احلضارة مربرا محلته 

وهو كذلك من أصدقائه، حيث " حليم بركات"أيضا جند الناقد  "إدوارد سعيد" ومن نقاد
مجعت بينهما الصداقة ملا يزيد عن ربع قرن من الزمن، بالعمل املشترك يف خدمة القضايا العربية 

، وهلذا فلقد "إدوارد سعيد"من املهتمني مبتابعة نشاط " حليم بركات"والفكرية، ولقد كان الناقد 

                                                             

لبنان  –ختالف، اجلزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون بريوت منشورات اال .إدوارد سعيد دراسة وترمجات: فخري صاحل - 1
  .15، ص2009 ،1ط
  .10-9ص ،املرجع نفسه - 2
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تعد خسارة فادحة للفكر والثقافة داخل الوطن وخارجه ملا له وللقضايا  « :كما يقولكانت وفاته 
، وأن يكون له "إدوارد سعيد"اليت أثارها من بعد عاملي، ومل يكن من املمكن أن يسمع الغرب صوت 

هذا األثر يف الرأي العام الغريب لو مل يكن ميلك قدرات وخصاال متميزة، منها معرفته العميقة بالثقافة 
وقدرته اإلبداعية اهلائلة على خماطبة األمريكيني واألوروبيني من موقع (...) غربية أكثر من أبنائها ال

نقدي، واحتفاظه مبسافة نقدية يف خمتلف انتماءاته غربية كانت أو عربية وفلسطينية بالذات، ودفاعه 
يع مثرية للجدل اجلريء عن قضايا شبه محرمة، وحرصه بل جرأته على ااة والتعرض مبواض

  .1» وتقيده مببادئ إنسانية  معاجلة املوضوعات املسكوت عنهاوصراحته يف
" إدوارد سعيد"هلي شهادة تقع يف الصميم، ألن املفكر " حليم بركات"إن شهادة الناقد والصديق 

حيصر مهما قيل فيه من حماسن فلن يتمكن أحد من أن يوفيه حقّه الكامل، ألنه مل يكن مثقفا جهويا 
عمله يف سبيل الدفاع عن رأيه وشعبه فقط، بل كان مثقفا شموليا ذو نزعة إنسانية تطمح إىل كسر 

  .اب الضعفاء واألبرياء من البشريةأغالل الظلم واجلربوت املسلطني على رق
ألنه عمل على اجتراح  ،شهرة عاملية منقطعة النظري "إدوارد سعيد"إن هذا التألق الكبري أكسب 

قد " إدوار سعيد"رأى الكثري من النقاد والباحثني أن «، فلقد ع غاية يف األمهية واخلطورة أيضايمواض
افتتح حقال معرفيا خطرا يقوم بدراسة اخلطابات اليت تلتحم فيها القوة السياسية املهيمنة باملعرفة 

الثقافة "األمهية وهو  متهيدا لعمل موال يف غاية" االستشراق"وقد كان عمله الفكري . واإلنتاج الثقايف
أنه من احملال تفهم األفكار " إدوارد سعيد"ويرى . الذي يشكل حلقة تالية لإلستشراق". واإلمربيالية

والثقافات والتاريخ أو دراستها دراسة جادة دون دراسة القوة احملركة هلا، أو بتعبري أدق دون دراسة 
  . 2» تضاريس القوة فيها

  ."إدوارد سعيد"عملية حتريك األفكار والثقافات والتاريخ، كما يرى  يف القوة تلعب دورا فعاالف
فتا ضمن تشغل موقعا متميزا وال" إدوارد سعيد"أعمال «بأن " إدريس اخلضراوي"يرى الناقد 

منذ أن أصدر كتابه األول . جهود النظرية يف جمال الدراسات النقدية واألنثروبولوجية وتاريخ األفكار
العامل والنص "، مث 1978" االستشراق"ـب، مرورا 1996" قصص السرية الذاتيةجوزيف كونراد و"

                                                             

  .108، ص2011، 1لبنان، ط –غربة الكاتب العريب، دار الساقي بريوت : حليم بركات - 1
  .38إلميي سيزار، ص" مأساة امللك كريستوف"موضوعة الزنوحة يف مسرحية : صراح سكينة تلمساين - 2
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عن إحداث خلخلة عنيفة  "إدوارد سعيد"، مل يكف 1993" الثقافة واإلمربيالية"، و1983" والناقد
  .1»للمفهوم احلداثي لألدب والدراسة النقدية

اجتاها جديدا يف القراءة النقدية يسعى إىل البحث عن  "إدوارد سعيد"وألجل هذا تمثل كتابات  
املسلك الذي سار عليه  «ية، وهذا هو االستشراقإشكاليات التمثيل الذي متارسه اخلطابات الغربية 

 ،الغريب من جهة والنصوص السردية اليت تواطأت مع وجهة نظره االستشراقيف قراءة  "إدوارد سعيد"
ىل أي مدى كانت اهليمنة الثقافية للغرب على الثقافات األخرى سريورة هو الذي مكنه من أن يبني إ

واعية وهادفة حتكمها إرادة أفراد وكذلك إلزامات مؤسسية ختترع حاجاا، وتصوغ كل موضوعاا 
قايف، وليس غريبا املتعلقة باآلخرين ألا تنطلق من فهم للذات الغربية يرى فيها عنصر تفوق عرقي وث

ت الثقافية والتارخيانية ستقصاءات اليوم من أهم مرتكزات النقد الثقايف والدراساذه االأن تغدو ه
والدراسات النسوية وغريها من التيارات الفكرية والراديكالية اليت متثل نوعا من الفكر املضاد  اجلديدة
  2.» واملقاوم

يقر ا اجلميع فحىت خصومه ومنافسوه يشهدون له  "إدوارد سعيد"إن عبقرية وتفوق املفكر 
  .بصنيع أعماله

يمثل هامة " إدوارد سعيد"اعتبارا لكل ما سبق يتضح لنا بأن املفكر املوسوعي والناقد األنسين 
يف فلك احلياة الفكرية  فلقد استطاع برباعته وقوة تفكريه اإلحبار ،كبرية يف تاريخ الفكر العريب والغريب

مل وخدمة اإلنسان واإلنسانية، حيث كرس وقته وجهده إلرساء دعائم مشروع ضخم وح يةوالنقد
وآراء اطفة واملوجزة عن حياته ومؤلفاته ثقيل، دون أن ميل أو يكلّ، وحنن من خالل هذه النبذة اخل

     وف الرجل حقّه من الدراسة والنقد تاركني بذلك احلديث عنهحوله مل نبعض النقاد العرب 
  .هو الفصل التطبيقي –إن شاء اهللا  –بشيء من التفصيل يف فصل الحق 

  Gayatri chakravory Spivak: غاياتري شاكرافوريت سبيفاك -3
إن التاريخ يشهد على عبقرية وتفوق مفكرين عظام خدموا اإلنسانية بفكرهم وأخرجوها من 

أعمال مفكرات عبقريات وناقدات  براثن اجلهل والتخلف، ويف الوقت نفسه يخلّد التاريخ أيضا
هن يف عصرنا احلايل يف احلياة وهن كثريات، ولعل أبرز متمكنات كانت هلن نظرة ثاقبة وفكر صائب

                                                             

  .41صاألدب موضوعا للدراسات الثقافية، : راويضإدريس اخل - 1
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها - 2
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) Chakravory Spivak Gayatri(" غياتري شاكرا فوريت سبيفاك"الناقدة واملنظرة اهلندية 
" اخلنساء"قدميا عن الشاعرة اجلاهلية  "الفرزدق"هذه األخرية اليت أقل ما يصدق عنها ما قاله الشاعر 

استطاعت أن تتبوأ " فغياتري سبيفاك" "تلك أنثى غلبت الفُحول: "عندما نبغت وتفوقت بشعرها
ا عن الطبقة مكانة هامة يف تاريخ النقد املعاصر وأن تربز مدى تفوقها من خالل اهتمامها ودفاعه

  .شنيعتبار لفئة التابعني واملهموحماولة ردها اال املقهورة من اتمع
  :حياا -أ

ولدت «ولقد . رائدة من الرواد املؤسسني للنظرية مابعد الكولونيالية "غياتري سبيفاك"تعترب 
، وعلى هذا فهي تنتمي إىل اجليل األول من مثقفي اهلند 1942سبيفاك بكلكتا يف البنغال الغريب يف 

وخترجت منها بامتياز مع رتبة الشرف  1957بعد اإلستقالل، التحقت سبيفاك جبامعة كلكتا سنة 
 1960يف عام إىل الواليات املتحدة األمريكية رحلت  مث. 1959األوىل يف األدب اإلجنليزي سنة 

  .1»1967فنالت املاجستري، مث أمتت الدكتوراه سنة . لدراسة األدب املقارن
من أهم النقاد يف جمايل الدراسات الثقافية والدراسات مابعد  "غاياتري سبيفاك"وتعد 

لرمبا تعرف سبيفاك على حنو أفضل أيضا باستخدامها الواضح للنظريات السياسية "الكولونيالية، و
ي املتمثل يف الطريقة اليت يتعاطى ا القراء مع األدب االستعماروالثقافية املعاصرة لتحدي اإلرث 

ما تركز يف النصوص الثقافية للذين مشهم الثقافة الغربية املهيمنة كاملهاجرين اجلدد وغالبا . والثقافة
    2.» والطبقة العاملة والنساء

  :"غاياتري سبيفاك"عند  االستعمارخطاب ما بعد  -ب
 ري الدراسات ما بعد الكولونيالية؛ فهي أحد من أبرز ناقدي ومفك "غاياتري سبيفاك"تعد

باخلطاب الكولونيايل اجلديد،  «عرف تأسيس ما يب" غياتري سبيفاك"قامت حيث  ة،أعمدا الرئيس
، فقد اهتمت سبيفاك بالدفاع االستعماروتعد كذلك أول منظرة نسوية حبق وحقيق يف مرحلة مابعد 

متثل . عن املرأة الشرقية ومواجهة اهليمنة الغربية، والدفاع عن املهاجر، واالهتمام باألدب والثقافة
                                                             

منظرة هندية خلطاب مابعد االستعمار، جملة ثقافة اهلند، الس اهلندي للعالقات الثقافية بالتعاون : غاياتري سبيفاك: مشناد. ن - 1
  .28، ص2014،  ،65، م 1اجلامعة امللية اإلسالمية نيودهلي، ع ،مع املركز الثقايف اهلندي العريب

  .غاياتري شاكرا فوريت سبيفاك: من رموز املرأة: كاظم العلي - 2
http://www.alnoor.se/article.asp?id=95150  
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سرية سبيفاك مثاال معربا عن مشروعها املميز يف االهتمام باآلخر وثقافتها احمللية وقد ظلت سبيفاك 
منذ أواخر السبعينات مرتبطة بتأسيس نظرية ما بعد الكولونيالية، وتعد واحدة من أبرز نقادها، 

وكان إسهامها واهلوية،  االستعماروكانت مؤثرة بشكل كبري يف فهم جمموعة من األسئلة تطرح عن 
مبثابة مزيج متنوع من املاركسية ومابعد البنيوية والنسوية رغبة منها يف  االستعماريف نظرية مابعد 

تم سبيفاك باألبعاد املعرفية واخلطابية للتدخالت . إدراك التشكيل املعقد للذاتية واهلوية الثقافية
  . 1» األوروبية يف ثقافات اآلخرين

يف  "غاياتري سبيفاك"مدى فعالية " أزراج عمر"يبني الناقد اجلزائري  هذكر إىل جانب ما تقدم
مناقشاا للمشكالت الثقافية «الدراسات مابعد الكولونيالية والنقد النسوي، حبيث يرى أن 

   والسياسية واالجتماعية املعاصرة يف القارة اهلندية ويف الغرب تتميز بأا مثمرة على صعيد املسامهة
ي يف البنيات الثقافية االستعمارنظريات التحرر النسوي جنبا إىل جنب تفكيك املرياث  يف تشكيل

ملاذا سبيفاك؟ اجلواب يكمن يف أن أمهية هذه املنظرة من العامل الثالث . والفكرية والتعليمية وهلم جرا
يات النقدية معروفة يف الفضاء األكادميي ويف الساحة الفكرية بالغرب، باستعماهلا بكل وضوح للنظر

  .2» والثقافية املعاصرة لتتحدى مرياث الكولونيالية والطريقة اليت نقرأ ونفكر ا يف األدب والثقافة
سامهت يف بلورة خطاب مابعد الكولونيالية  "ياتري سبيفاكغ"بأن " حيي بن الوليد"رى الناقد وي

بأا «، وهذه األخرية كانت تصف نفسها "جاك دريدا"مستفيدة يف ذلك من الفيلسوف الفرنسي 
خنراط يف تفكيك النص  تكمن أمهية سبيفاك من ناحية االوال ،ناقدة نسوية، ماركسية، تفكيكية

نظرية اخلطاب مابعد  ا يف سد بعض الفراغ يفالكولونيايل من منظورات األقليات التابعة فقط وإمن
  . (...)الكولونيايل

ما بعد  بني حتليالت نظرية اخلطاب" التوازيات والتفاعالت"لقد كانت يف مقدم املسامهات يف 
" الكولونيالية املزدوجة" والنظريات النسائية، ومن مث أمهيتها املضاعفة على مستوى دراسة الكولونيايل

  .3»االستعمارأو نساء  رةالواقع على املرأة املستعم) رقمع الرجل واملستعم"(املزدوجالقمع "أو

                                                             

  .32-31منظرة هندية خلطاب مابعد االستعمار، ص: غياتري سبيفاك: مشناد. ن - 1
  .2، ص21/12/2014العرب، ، غاياتري سبيفاك إمرأة حتارب التبعية والذكورة وبقايا االستعمار، صحيفة : أزراج عمر - 2
  .10، صخطاب مابعد االستعمار: ن الوليدحيي ب - 3
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إن املنظرين ما بعد الكولونياليني يتمنون الرجوع إىل حالة ما قبل الكولونيالية، والعيش بعيدا عن 
حذّر نقاد مثل  «لكن هذا قد يبدو مهمة صعبة بل مستحيلة، ولذلك . رجربوت وسيطرة املستعم

هي شيء ميكننا استعادته  االستعمارمرارا وتكرارا ضد فكرة أن ثقافات ما قبل " ياتري سبيفاكغ"
بسهولة، محذّرين أن احلنني إىل األصول املفقودة ميكن أن يعيق استكشاف احلقائق االجتماعية داخل 

وليس متوفرا  االستعماردوما تاريخ  يجدده االستعمارنقد اإلمربيالية، تقترح سبيفاك هنا أن ما قبل 
  . 1»االستعمارلنا بأي صورة أصلية ميكن عزهلا بدقة عن تاريخ 

بدور الطبقة االجتماعية املقهورة ودافعت عنها من خالل  "غاياتري سبيفاك"لقد اهتمت الناقدة 
  .عليهاة، ومن هاجس الصمت الذي يخيم بعيأعماهلا ساعية بذلك إىل حتريرها من قيود الت

  :"سبيفاكتري غايا"مرجعيات فكر  -ج
هي تفكيكية الفيلسوف " غاياتري سبيفاك"إن الثيمة البارزة واحلاضرة بقوة يف أعمال املفكرة 

، وال "جاك دريدا"تم بتفكيكية  "غاياتري سبيفاك"اعتبارا هلذا فإن الناقدة  ،"جاك دريدا"الفرنسي 
غرابة يف ذلك ما دامت تصف نفسها بأا، نسوية، ماركسية، تفكيكية، لكنه وكما يتضح لنا فإن 

ترى سبيفاك من خالل تناوهلا الفلسفة «التفكيكية تبقى اجلانب الطاغي على أعماهلا، حيث 
وكان تناوهلا  .التفكيكية لدريدا أن التفكيكية هي تفكيك املفاهيم املؤسسة للرواية التارخيية الغربية

أعمال دريدا عارضا، لكن اهتمامها بأعماله كان متعمقا حبكم سريا الذاتية وعالقتها بنظام التعليم 
  : ي الربيطايناالستعمار

عندما قرأت دريدا للمرة األوىل، مل أكن أعرف من هو، استمتعت برؤية دريدا يقوم بالفعل 
الفلسفي من الداخل بدال من اخلارج، ألننا منونا املوروث ) Dismantling(بتفكيك أو تعرية 

بالطبع يف ظل نظام تعليمي يف اهلند، حيث كان اسم بطل هذا النظام الفلسفي هو الكائن البشري 
) Internalization(العاملي وكنا نتعلم أنه إذا كان مبقدورنا أن نبدأ يف القيام بعملية حتول داخلي 

ون بشرا، وعندما رأيت يف فرنسا شخصا، حياول بالفعل أن يفكك هلذا الكائن البشري، فإننا سنك
  .2 »هتمام أيضانا بشرا، فإن األمر بدا مثريا لالاملوروث الذي كان قد قيل لنا مرارا إنه سيجعل

                                                             

  .32يف نظرية االستعمار وما بعد االستعمار األدبية، ص: آنيا لومبا - 1
  .194مخسون عاملا اجتماعيا أساسيا املنظرون املعاصرون، ص: جون سكوت - 2
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 "دريدا"ـبعرض أسباب اهتمامها ب" غاياتري سبيفاك"تقوم املفكرة وراء هذا القول  من
باعثا  ومشروعه التفكيكي للموروث الفلسفي الغريب من الداخل حيث كان األمر بالنسبة هلا

وتعكس هذه الرؤية الذاتية كون اجنذاب سبيفاك إىل أعمال دريدا الفلسفية متأثرا للغاية «.هتماملال
برغبتها الفكرية يف تفكيك املمارسة املهيمنة للفكر الغريب اليت تقدم أساسا منطقيا 

)Rationalization (الغريب، ويف سبيل القيام بذلك، تتجاوز سبيفاك  االستعمارللهيمنة و
القراءات املعتادة ألعمال دريدا بتوسيع نطاق نقده املعرفة الفلسفية الغربية ليشمل تناول السجالت 

واريخ واإلمربيالية والنقد األديب والتجسيدات النسوية الغربية حلياة ونضاالت وت االستعمارحول 
، وهكذا قدمت سبيفاك جهدا ملموسا يف نشر تفكيكية دريدا للموضوع اإلنساين "التابعني"النساء 

  .1» ياالستعمارالغريب يف إطار الفكر ما بعد 
          حمطة فكرية هامة يف حياة املفكرة "جاك دريدا"كانت تفكيكية الفيلسوف  لقد

        ضرة أهم الشخصيات العاملية املؤثرة واحلايث أصبحت على إثرها من ح" غاياتري سبيفاك"
] جاك دريدا[عملت سبيفاك على تقدمي هذا املفكر املؤثر «ويف املقابل  يف األوساط النقدية والفكرية

"  يف النحوية"لعمله  إىل مجهور الناطقني واملستمعني باإلجنليزية، بعدما قامت بنشر الترمجة اإلجنليزية
يد تضمن مقدمة للمترمجة، أصبحت منذ ذلك احلني تؤسس ملعيار جدالذي  ،1976يف عام 

   .2» نعكاس الذايت للمقدماتلال
للناقدة  كان امللهم الرئيس" جاك دريدا"اعتبارا ملا سبق يتبني لنا بأن الفيلسوف الفرنسي  

فاملعلم األول البارز يف بنية فكر سبيفاك هو إذن تأثرها بتفكيكية دريدا قاموسا  «جاياتري سبيفاك، "
ية ذات الصلة بتجربته االستعماراإلثنية، واالجتماعية و –واعتقادا فكريا وبكل مصادرها الذاتية 

كه ، وكذلك متس"األصل"سبيفاك نقلت نقد دريدا لفرضية . رة سابقااحلياتية يف فضاء اجلزائر املستعم
، إىل حلبة الصراع الفكري بعدم استقرار اهلوية وبالنص املفتوح على التأويالت املتنوعة واملفاجئة

العبد، /املستعمر، السيد/الذكورة، املستعمر/األنوثة: تشريح سلسلة من الثنائيات املتصارعةب وذلك 

                                                             

  .195، صاملعاصرون مخسون عاملا اجتماعيا أساسيا املنظرون: جون سكوت - 1
2- Donna Landry and Gerald Maclean : The Spivak Reader, Selected works of 
Gayatri chakravorty Spivak, p1. 
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الديناميكي لتفكيكية جاك وذا سامهت غاياتري سبيفاك يف منح البعد السياسي . املتبوع/والتابع
  .1» دريدا

فهي  «أيضا يف بعض أعماهلا " كارل ماركس"الفيلسوف وباإلضافة إىل جاك دريدا حيضر 
لكن انتماءها إىل اهلند " مالحظات حول قراءة ماركس، بعد قراءة دريدا"صاحبة الدراسة الشهرية 

ئز نظرية تضرب جبذورها يف أعماق التفكيكية بركا–زودها بالقدرة على إغناء النسوية املاركسية
   .2»"العامل الثالث" منظورات التربة ما بعد الكولونيالية، ماركسية سبيفاك موضوعة يف

ثرية ومتشعبة بأفكار ما " غاياتري سبيفاك"استنادا إىل هذا يتبني لنا بأن مرجعيات فكر املنظرة  
عملها البحثي ذا  «بعد بنيوية ونظريات تفكيكية ونسوية وماركسية وما بعد كولونيالية، وعليه فإن

من انتقاد اخلطاب ما س على النظرية التفكيكية األدبية، ال ميتد بشكل واسع السمعة العاملية، املؤس
ستبصارات ة فحسب ،بل إن حبثها املستمر عن اي إىل اجلنسوية واملاركسية والعوملاالستعماربعد 

جديدة وفهم جديد قد جتاوز احلدود التقليدية للمنهج يف الوقت الذي حتتفظ فيه بالوهج للمعرفة 
  .3» اجلديدة الذي هو عالمة العقلية العظيمة

  .تعد مثاال حيا وصورة معربة عن املرأة املناضلة ضد القهر والتهميش" سبيفاكغاياتري " فإن ومنه
  :أعماهلا -د

من خالل أعماهلا إىل مقاومة " غاياتري سبيفاك"لقد سعت املنظرة اهلندية واألكادميية البارزة 
واألبوية غري ية االستعمارالسلطة الكولونيالية والدفاع عن حقوق النساء التابعات اخلانعات للسلطتني 

أن ما مييز معظم أعماهلا ومؤلفاا هو تلك اللغة الصعبة املعقدة اليت حتول دون القدرة على ترمجة 
" The Spivak Reader" ": قارئ سبيفاك" وهذا ما عبرا عنه مؤلفا كتاب. أفكارها

                                                             

  .2، صة وبقايا االستعمار، صحيفة العربغياتري سبيفاك إمرأة حتارب التبعية والذكور: أزراج عمر - 1
  .72الكولونيايل يف األدب والنظرية النقدية، صاخلطاب ما بعد : صبحي حديدي - 2

  .غاياتري جاكرا فوريت سبيفاك: من رموز املرأة: كاظم العلي - 3
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)Donna Landry and Gerald Maclean (إذا أردت أن «: يف مقدمة الكتاب بقوهلما
    .1» جيب أن تعلم بأن كتابة مقدمة حول عملها ليست مهمة سهلة أ سبيفاكتقر

من صعوبة أسلوا وتعقيد الذين اشتكوا  "الشيء نفسه جنده عند مترمجي غاياتري سبيفاك
تفكيك التأريخ : دراسات التابع: "يف مقاهلا" سامية حمرز"املترمجة  « وهذا ما عبرت عنه أفكارها

صعوبة األسلوب، صعوبة املرجعية واملنهجية، صعوبة مستوى التحليل : "بقوهلا". لغاياتري سبيفاك
تتحدى وجبرأة حدود العوامل اليت تعمل بداخلها سواء  "العامل الثالث"داخل وخارج األكادميية من 

هذه قد تكون العنصر الفيصل عند مؤيديها " الصعوبة"رب أو يف الشرق، ومسة كان ذلك يف الغ
السبب يف اإلعجاب الشديد بذلك األسلوب املتميز ] أي الصعوبة[ومهامجيها على السواء فهي 

وهي السبب أيضا يف السخط على ذلك األسلوب الذي " اآلخر"والدقيق يف تطويع لغة ومنهجية 
ائق الكتابة األكادميية خروجا محرجا للقارئ الذي تعود على الصياغة خيرج باستمرار على طر

  .2»"احلقيقة"األكادميية اليت تبىن بناء متسقا يؤدي يف النهاية إىل 
ال يعود ألسلوا  "غاياتري سبيفاك"إن هذه الصعوبة وهذا اللّبس الذي تتسم به أعمال الناقدة  

ومنهجها فقط، بل يعود كذلك إىل طبيعة حقل النظرية ما بعد الكولونيالية الذي يكتنفه الغموض 
  .ميدان بكر ال يزال يف طور النشوء والتطور -كما نعلم–والتعقيد، فهو 

   دحةجنسيا املدافعة عن الطبقة املهمشة والكاتنمي إىل فئة األنتل" غاياتري سبيفاك"إن املفكرة 
  مثل طبقة الفالحني والعمال والنساء، وهذا ما قامت بتجسيده ومعاجلته يف أعماهلا ومقاالا 

                مقاالت : عوامل أخرى«: املنشورة؛ اليت اختذت شهرة عاملية، ومن بني هذه األعمال
" وخمتارات من دراسات التابع" وهل يستطيع التابع أن يتكلم؟"، 1987عام " يف السياسة الثقافية

      ناقد ما بعد "، مث 1988يف عام  Ranajith Gulaباملشاركة مع راناجيت غوها 
      " االستعمارنقد عقل ما بعد "و. 1990يف عام " لقاءات، إستراتيجيات حوارات: االستعمار
       فضال عن عشرات املقاالت، والبحوث، واملؤمترات، واللقاءات األخرى .م1999يف عام 

                                                             

1- Donna Landry and Gerald Maclean : the Spivak Reader, Selected Works of 
Gayatri chakravorty Spivak, Published in Great Britain by Routledge, New Yourk 
and Landon in 1996, p1. 

  .32موقع الثقافة، ص: هومي بابا - 2



 )واألعالم الرواد والتطور، النشأة املفهوم،( الكولونيالية بعد ما النظرية                    :األول الفصل
 

 
73 

      ودراسات التابع االستعمارومجيع هذه األعمال جعلتها تتبوأ مكانة كبرية يف دراسات ما بعد 
وسبيفاك مقيمة اآلن بالواليات املتحدة  ،فهي تدرج ضمن النخبة املؤسسة هلؤالء النقاد والباحثني

   األمريكية حيث تدرِس منذ سنوات يف جامعة كُولومبيا بنيويورك حيث تعمل بفسم األدب
اإلجنليزي واملقارن، وكانت تعمل جنبا إىل جنب مع إدوارد سعيد حىت وفاته إا من األعضاء 

  .1»ة كولومبيااملؤسسني ملعهد دراسات األدب املقارن واتمع يف جامع
قامت يف كتاا األخري الصادر عام  "غاياتري سبيفاك"بأن املفكرة " العيد جلويل"يرى الناقد 

 Acritique Of Postcolonia"ياالستعمارنقد العقل ما بعد "«: بواملعنون  1999
Reason " هيغل"و "كانط"باكتشاف وحتليل السرديات الكربى األوروبية عند فالسفة أمثال" 

وترى أن أعمال هؤالء ال متيل إىل استثناء املهمشني من مناقشاا فقط، بل متنع بفاعلية غري 
  .2» األوروبيني من احتالل مواقع بوصفهم خملوقات إنسانية كاملة

بني بأن جمال النظرية ما بعد الكولونيالية أصبح أكثر اتساعا وغىن فت" فردوس عظيم" ةأما الناقد
     حيث ترى بأنه ". غاياتري سبيفاك"مبواضيع ذات أمهية بالغة من خالل إسهامات املفكرة 

أجل النظر يف  مؤخرا بدأت القراءات النظرية ما بعد الكولونيالية يف اخلروج من النطاق األديب من«
يف نقد العقل ما "ولعل من أهم اإلسهامات يف هذا اال كتاب غاياتري سبيفاك  قضايا أكثر اتساعا

وهو عمل جيمع بني القراءات األدبية والفلسفية، مع حتليل عمليات التشكيل اجلديدة " بعد الكولونيايل
  .3»للنظام االقتصادي العاملي

      مة واهلامة يف جمال النظرية هلذه املؤلفات القي" غاياتري سبيفاك"وبالرغم من تأليف الناقدة 
 وذلك يترجم هلا أي كتاب مل ما بعد الكولونيالية، إال أا مل تلق حظها من الترمجة إىل العربية، إذ

      الذي ترمجت مجيع كتبه فأفاد بذلك الباحثني والدارسني" إدوارد سعيد"على عكس املفكر 
  .العرب هلذه النظرية

هو تلك املقالة ذات املكانة " غاياتري سبيفاك"ترجم من عمل املنظرة إن الشيء القليل الذي 
 Can The Subaltern(هل يستطيع التابع أن يتكلم؟ : "اهلامة والشهرة العاملية اليت حتمل عنوان

                                                             

  .30-29منظرة هندية خلطاب ما بعد االستعمار جملة ثقافة اهلند، ص: غاياتري سبيفاك: مشناد. ن - 1
  .3، ص09/09/2012األبعاد املفاهيمية للنظرية ما بعد الكولونيالية، اجلزء الثاين، : العيد جلويل - 2
  .3، صنفسهاملرجع  - 3
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Speak ?(ة تاملقال ، هذه األكثر تأثريا  - على األرجح – "إدوارد سعيد"باملوازاة مع استشراق "عد
يخ، األنثروبولوجيا ة ما بعد الكولونيالية، إن تأثريه جيتاز عرب ختصصات التاريف حقل النظري

الدراسات األدبية، الدراسات النسوية والدراسات الثقافية، ومن خالل هذا املقال  السسيولوجيا
  . 1»تساءل سبيفاك مفهوم الذات الكولونيالية والغرب

مؤمتر «عها النقدي لدراسات التابع يفشروبتقدمي م "غاياتري سبيفاك"ولقد قامت املفكرة 
م، مث نشر البحث يف 1983م الذي عقد يف جامعة إلينوس األمريكية عا" املاركسية وتفسري الثقافة"

، وخالل ثالثة عقود نوقش هذا (...)شكل هذا البحث منعطفا هاما يف هذا التخصص  1988
  .البحث وحلل يف عشرات من الدراسات، واملناظرات واملؤمترات، فارتبطت دراسات التابع به

أنه نوع من وألول وهلة يبدو وك" هل يستطيع التابع أن يتكلم؟"جاء البحث بصيغة السؤال 
ي، فمن الطبيعي أن يتكلم التابع لكن مؤدى الفكرة اليت تريد سبيفاك طرحها هو ستنكاراالستفهام اال

هل توفرت السياقات الثقافية املؤاتية للتابع لكي يتكلم؟ هل يتمكن من احلديث، وإمساع اآلخرين 
صوته؟ فالشعوب املستعمرة سلب منها حق متثيل نفسها، أي سلبت حق الكالم، والكالم هو الوسيلة 

  .2» دة لتأسيس معرفة متماسكة عن التابع ووعيه ووجودهالوحي
شهرة عاملية واسعة، إذ تعترب من النصوص " غاياتري سبيفاك"مقالة املنظرة  تولقد اكتسب

هل يستطيع التابع أن "من خالل مقالتها  "سبيفاك" ررالتأسيسية للدراسات ما بعد الكولونيالية، وتق
وتلتفت سبيفاك إىل نقاشات . ورأو الفرد املقه" التابع"رداد صوت أنه يستحيل علينا است«"يتكلم؟

والنظام البطريركي  االستعمارحول حرق األرملة يف اهلند لتوضح فكرا أن أعمال  االستعمار
يف هذه احلالة األرملة اهلندية احملروقة على حمرقة (املشتركة جتعل من الصعب جدا على التابع ) األبوي(

تقرأ سبيفاك هذا الغياب كرمز لصعوبة استرداد صوت الفرد  –ح عن وجهة نظره اإلفصا) زوجها
  . 3» املقهور وبرهان على أنه ال يوجد جمال ميكن للمرء التابع أن يتحدث منه

                                                             

1- J. Maggice : « Can the Subaltern Be Heard ? »: Political Theory, Translation, 
Representation, and Gayatri chakravorty Spivak. Alternatives 32 (2007), p: 419. 

، سبتمرب 1عمؤسسة اليمامة الصحفية،كترونية، هل يستطيع التابع أن يتكلم؟، جريدة الرياض، النسخة اإلل: عبد اهللا إبراهيم - 2
  .1، ص2005

  .233يف نظرية االستعمار وما بعد االستعمار األدبية، ص: آنيا لومبا - 3
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تمكن التابع من ه الفكرة عن استحالة وجود طريقة من خالل هذ "غاياتري سبيفاك"تعبر الناقدة 
. ر أن يبقى صامتا، خانعا لكل متطلباتهوأفكاره، ألنه شاءت إرادة املستعماحلديث والتعبري عن آرائه 

ر؟ وحينما يف إسكات املستعم االستعمارإىل أي حد جنحت قوة  «"آنيا لوميا"وهلذا تتساءل الناقدة 
رين بالضرورة كضحايا عاجزين عن الرد؟نؤكد القوة التدمريية لإلستعمار، فهل منوضع املستعم    

بصورة مثلى عن طريق انفصاله عن الثقافة " التابع"هل خيدم مشروع استعادة . من ناحية أخرى
املسيطرة، أم بالتركيز على احلد الذي صاغ به تلك العمليات والثقافات اليت أخضعته؟ وأخريا هل 

، بل هي االستعماريقدر املثقف على متثيل صوت التابع؟ إن مثل هذه األسئلة ليست فريدة يف دراسة 
تأيت فكرة سبيفاك (...) ني ة تواريخ ووجهات نظر الناس املهمشمهمة ألي حبث مهتم باستعاد

يف الوقت  –ميكنه استرداد وجهة نظر التابع  االستعماردعاء السهل يف أن مؤرخ ما بعد لتحدي اال
مي وجهة نظر يف التركيز على القهر وتقد االستعمارذاته تأخذ سبيفاك جبدية رغبة مفكري ما بعد 

   .1»الناس املقهورين
إىل القرن  «" مشناد. ن"باإلجنليزية وكما أورد الناقد  Subalternويعود أصل كلمة تابع 

السادس عشر، وتعين العريف يف اجليش الربيطاين دون رتبة الضابط، أي من يتبع األوامر وفق سلم 
استخدم هذا " Antonio Gramci" "أنطونيو غرامشي"التراتبية العسكرية، الفيلسوف اإليطايل 

املصطلح أوال يف كتاباته السياسية، وذلك لإلشارة إىل الفئات األقل مكانة يف اتمعات، أكانت فئة 
إثنية، أو دينية، أو جنسية، أو عرقية، فالتابع هو الفرد الذي يعيش ضمن جمموعة مهمشة غري قادرة 

ها، فالتابع هو الفالح األمي واملرأة الصامتة يف العامل على التعبري عن حاجاا أو تطلعاا أو رؤيت
   .2» )املضادة للنخبة(وسواهم من اجلماعات التابعة ... الثالث وحشود العمال 

عضوا بارزا وهاما يف جمموعة دراسات التابع " غاياتري سبيفاك"ولقد كانت الناقدة 
)Subaltern Studies Group( ، األمام ولقد مجعت هذه سامهت يف دفع نشاطها إىلحيث 

مؤرخني شباب هنديني سعوا إىل مقاومة السلطة الكولونيالية املمارسة من قبل الربيطانيني «الدراسات 
والنخبة البورجوازية من األهايل أيضا، وقد ظهرت هذه اموعة يف سنوات السبعني على يد املؤرخ 

هذه الدراسات اليت يدرجها البعض ضمن  ، وال ميكن البتة التغافل عن"راناجيت جوحا"املاركسي 

                                                             

  .233-231يف نظرية االستعمار وما بعد االستعمار األدبية، ص: آنيا لومبا - 1

  .34منظرة هندية خلطاب ما بعد االستعمار، ص: غاياتري سبيفاك: مشناد. ن - 2
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اخلليط النظري لنظرية اخلطاب ما بعد الكولونيايل، بل إن هذه اموعة ستفيد فيما بعد من إدوارد 
" غاياتري سبيفاك"هذا األخري وعن طريق مسامهته يف التقدمي للكتاب املشترك بني الناقدة . 1» سعيد

أعطى الدراسات «قد  "خمتارات من دراسات التابع": ـبواملوسوم " راناجيت جوحا"واملؤرخ 
طابعا عامليا، ورسخ القيمة املنهجية هلا فقوة الداعم اليت قدمها إدوارد سعيد جلماعة دراسات التابع يف 

أكسبهم املشروعية العاملية  االستعمارتقدميه ملشروعهم باعتباره مشروعا يشغل ضمن دراسات ما بعد 
  .2»ليةاليت ختطّت صعاب احمل

اليت محلت على  ون رمزا من رموز املرأة املفكرةأن تك" غاياتري سبيفاك"لقد استطاعت املنظرة 
 Can Theهل تستطيع اخلانعة احلديث؟  :عاتقها مهمة الدفاع عن النساء املهمشات إذ يعد مقاهلا

Subaltern Speak ? »  كيف أن إحدى املناقشات الكالسكية، حيث تتناول املؤلفة بالتفصيل
جيري متثيلهن يف اخلطاب بطرق تطمس ذاتيتهن فيما تدعم مآرب *" اخلانعات"نساء العامل الثالث 

؛ أي طقس التضحية باألرامل "السايت"مؤلفي النصوص، واملثال الذي تطرحه سبيفاك هو ممارسة 
ملستعمرين اهلنديات بإلقائهن يف حمارق جثث أزواجهن يف أثناء اجلنازة، ما جعلهن يبدون أمام ا

بينما يراهن بعض " ممارسات متخلفة"الربيطانيني كضحايا جيب إنقاذهن من هذه املذحبة الراجعة إىل 
  .3» الرجال اهلنود أن بطالت خملصات للتقاليد الثقافية اهلندية

مثاال من الثقافة اهلندية يعدSati ( السايت ( "غاياتري سبيفاك"إن هذا املثال الذي قدمته الناقدة 
ب يف ظل النظام البطريركي معبرا وصادقا عن مدى معاناة املرأة اهلندية، وانعدام صوا الذي غا

النقاشات حول ذبح األرامل قد احتلت مكانة مهمة يف نظرية  «بأن " آنيا لومبا"وترى الناقدة  القاهر
كتابات غاياتري  جزئياوهذا مرده . ، خصوصا يف النقاشات حول متثيل املستعمراالستعمارما بعد 
فيها  أهل يستطيع التابع أن يتكلم؟ حيث تقر"خصوصا مقالتها اليت غالبا ما يستشهد ا  سبيفاك

                                                             

  .12خطاب ما بعد االستعمار، ص: حيي بن الوليد - 1
  .34منظرة هندية خلطاب ما بعد االستعمار، ص: غاياتري سبيفاك: مشناد. ن - 2
هو وضع املرأة كتابعة ويف مرتلة أدىن ويتمثل اخلنوع يف الرضا ذا الوضع وما يستتبعه، وأن موقفها ال ينطوي على أي : اخلانعة* 

  .أو حىت مساءلة ونقدعناصر الثورة عليه، 
 متعدد عامل أجل من الفلسفة املركز، مركزية نقض اخلويل طريف ميىن: مجةتر .النسوية األخالقيات عوملة: جاغار.م أليسون - 3

  .43، ص2012 ديسمرب دط، الكويت، واآلداب، والفنون للثقافة الوطين الس ،1ج ونسوي، استعماري– بعد الثقافات
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مز مالئم بوضوح للعنف سبيفاك غياب أصوات النساء بصورة كاملة يف نقاشات ذبح املرأة كر
  .1» )النظام األبوي(ستعمار والبطريركية املشترك لال

مبدى استعاا وقدرة تعبريها عن  "غاياتري سبيفاك"تعترف للمفكرة " لومبا آنيا"وعليه فالناقدة 
ضا على كل أرملة الفرد املهمش الصامت ذا املثال الذي ميثل طقسا هنديا مقدسا، وحكما مفرو

مثل هذه . اختيار مهم" للتابع"فإن اختيار سبيفاك لألرملة احملروقة كرمز  « وهكذاهندية حيث تقول 
خصية هي حقيقة أكمل مثال على صمت التابع مبا أا مقولة مفهومية واجتماعية تنشأ فقط الش

هي من حيث التعريف  Satiاملرأة اليت ستضحي هي جمرد أرملة، واملرأة الضحية . حينما ميوت املرء
  .2» يةاالستعمارفرد مصمت، وصمتها يشري إىل قمع النساء يف اهلند 

بأنه جيب على املثقف عامة واملثقف ما  "غاياتري سبيفاك"ولذلك ترى الناقدة واملفكرة العاملية 
ي خاصة متثيل التابع، وضرورة استرداد صوته املغيب، وإعطائه فرصة التعبري عن ذاته االستعماربعد 

    ومتاهاتعن طريق تكريس دوره يف تشكيل هويته الثقافية بنفسه، وبالتايل اخلروج من مرتلق 
  .التبعية واخلنوع

  :"غاياتري سبيفاك"آراء بعض النقاد يف  -ه
حبفاوة كبرية يف املؤمترات األكادميية الغربية " غاياتري سبيفاك"لقد حظيت املنظرة والناقدة األدبية 

  .وباهتمام بالغ من طرف العديد من النقاد والباحثني العرب منهم والغربيني على حد سواء
، وحينما االستعمارأهم منظري دراسات ما بعد  «أا تعد " عبد اهللا إبراهيم"حيث يرى الناقد 

طُلب إليها تعريف نفسها اكتفت بالقول إا مفكرة أخالقية عابرة للثقافات، وتنتسب إىل التفكري 
هجية التفكيك نتماء إىل مناحنباس الثقافة يف مكان حمدد واالعدم : التطبيقي وهذا يحيل على أمرين

اليت أسسها دريدا، وبالفعل فقد ملع جنمها يف العامل إثر ترمجتها اإلجنليزية لكتاب دريدا يف علم 
وإىل تلك املقدمة يعود الفضل ليس لشهرا فقط، إمنا دخول . 1976الذي صدر يف : الكتابة

  .3»التفكيك يف صلب الثقافة األنكلوسكسونية

                                                             

  .223نظرية االستعمار وما بعد االستعمار األدبية، ص يف: آنيا لومبا - 1
  .235-234، صاملرجع نفسه - 2
  .3، ص2005سبتمرب ،11ع الصحفية، اليمامة مؤسسة الرياض، جريدة ؟يتكلم أن التابع يستطيع هل: إبراهيم اهللا عبد - 3
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   "غاياتري سبيفاك"ويف معرض حديثه عن النشاط الفكري للمفكرة " أزراج عمر"أما الناقد 
        وما كان جيري معها من حوادث، وما نشرته من أعمال يف الصحف واالت، فريى بأن 

    الزخم يف املسار الفكري لغاياتري سبيفاك هو الذي جعل الناقد واملؤرخ ما بعد «ذلك 
              سبيفاك "كتابة التاريخ والغرب: أساطري بيضاء"يصف يف كتابه " روبريت يانغ"يل البارز الكولونيا

 "الثالوث املقدس"  ويطلق عليهم معا لقبا موحدا وهو" هومي بابا"و" إدوارد سعيد" إىل جانب
  .1»بعد الكولونيالية لنظرية ما

ومدى  "غاياتري سبيفاك"عن مدى صعوبة طرح الناقدة " روبرت يونغ"كما يتحدث املؤرخ 
قاوم إن نقد سبيفاك ال ميكن تلخيصه، ألنه ي «: غموضه وتعقيده، حيث يقول عن خطاا النقدي

ولذلك فإن القارئ لعملها ال يواجه نظاما أحاديا يتضمن سلسلة من األحداث، وكأن  التصنيفات
 أن يلمح إىل أن عملها النقدي يشبه الرواية اليت ال تتضمن عقدة واحدة ميكن اإلمساك ا يونغ يريد

صعوبة أسلوا إىل كثافته وانفتاحه على مصادر معرفية متنوعة " مشناد. ن"حيث يرجع الناقد . 2»
كالنسوية، الفلسفة التفكيكية، الفلسفة املاركسية، ما بعد : تنهل من مشارب كثريةكوا وعديدة، 

مصطلحاا تنتمي إىل حقول واسعة، فهي تم  «ولذلك جاءت .. الكولونيالية، ما بعد البنيوية
بالدراسات الثقافية بشكل عام، وكتابتها تركز على النصوص األدبية والسنما والفلسفة واملؤسسات 

 االقتصادية والتأريخ، فهي تقول عن نفسها إا تسعى إىل إكتشاف اهلوامش يف حقل من والبىن
  . 3» اخلطابات القوية اليت تتجاوز كل ما هو هامشي إىل اخلطابات املهيمنة والسائدة

       بأا مبهمة ومعقدة تدافع "غاياتري سبيفاك"ويف جمال وصف البعض كتابات الناقدة 
      لغتها املغلقة افتراضيا«عنها، موضحة يف ذلك بأن  Judith butler "تلرجودث ب"الناقدة 

           . تلقى صداها لدى عشرات اآلالف من الناشطني والباحثني وأا غريت بعمق تفكريهم
وهكذا فإن هناك القليل من النقاد : يقول" تريي إيغلتون"ومع ذلك فإن الناقد األديب املاركسي 

 الكثري من األعمال الطويلة األمد بومن املرجح أا قامت ... املهمني يف عصرنا من أمثال سبيفاك 

                                                             

  .3، صاالستعمار، صحيفة العربغياتري سبيفاك إمرأة حتارب التبعية والذكورة وبقايا : أزراج عمر- 1
  .33-32منظرة هندية خلطاب ما بعد االستعمار، ص: غاياتري سبيفاك: مشناد. ن- 2
  .33املرجع نفسه، ص- 3
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من  ة العاملية أكثرية يف أكادميياالستعمارمن اخلري السياسي يف ريادا للدراسات اجلنسوية وما بعد 
  . 1»ني تقريبامجيع زمالئها النظري

إن هذه لشهادة عظيمة ملفكرة وناقدة عظيمة عملت على كسر أغالل العبودية، وفضح ضروب 
اهليمنة والتبعية والرضوخ املسلطة على رقاب الضعفاء والتابعني املهمشني، فكانت على إثرها وكما 

تركيبة  ات العليا يف اجلامعات األمريكيةاجلامعية اهلندية مثقلة بالدراسمنوذج للثقافة «زمالئها عرب أحد 
  .2» علمية قد تكون أفضل املتاح على وجه األرض
 "غاياتري سبيفاك"بأن املنظرة اهلندية والناقدة األدبية : اعتبارا لكل ما سبق ال يسعنا إال أن نقول

تعد عنصرا فعاال يف نظرية اخلطاب ما بعد الكولونيايل، فلقد استطاعت أن تقتحم هذا الفضاء 
املتشعب والعويص الذي مل يتمكن من اقتحامه املفكرون الفحول، وبذلك تعترب أول منظرة نسوية يف 

يستطيع التابع هل "، واليت سامهت بأعماهلا، وخاصة مقالتها الذائعة الصيت االستعمارمرحلة ما بعد 
يف طرح قضايا تلك الفئة املقهورة املسحوقة اليت ال  نقاد منعطفا فكريا هامااليت اعتربها ال" أن يتكلم؟
  .صوت هلا

  Homi k. Bhabha: بابا. هومي ك -4
علما من أعالم الفكر الغريب املعاصر، وأحد أبرز " بابا. هومي ك"يعد املفكر والناقد اهلندي 

والنظرية الثقافية  االستعماررها تأثريا على مستوى العامل يف جمال دراسات ما بعد الشخصيات وأكث
ومرد هذا االهتمام هو  ،إىل جانب انتشار أفكاره وحظوه باهتمام كبري من قبل النقاد والدارسني

ة مثل قضايا على قدر من األمهيحيث تناول فيها و بشكل مكثف جدية املواضيع اليت توالها باملعاجلة،
، وعليه فقد عد رائدا من رواد الفكر ما بعد الكولونيايل، بل ومشكال ما ...اإلثنية، الثقافة، اهلوية 

  ).إدوارد سعيد وغاياتري سبيفاك: (يسمى بالثالوث املقدس للنظرية ما بعد الكولونيالية مع
  :حياته -أ

من األمساء الالمعة يف ميدان دراسات ) Homi k. Bhabha: )1949: بابا. هومي ك
ولد يف مومباي وخترج يف جامعتها، وحصل على املاجستري والدكتوراه من  « االستعمارما بعد 

                                                             

  .3ص. غاياتري جاكرا فوريت سبيفاك: من رموز املرأة: كاظم العلي- 1
  .30منظرة هندية خلطاب ما بعد االستعمار، ص: غياتري سبيفاك: مشناد.ن- 2
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جامعة أكسفورد، وهو أستاذ اللغة اإلجنليزية واآلداب األمريكية، ومدير مركز اإلنسانيات يف جامعة 
ستشارية عضو اهليئة اال «مناصب هامة حيث يعد كذلك  عدة" باباهومي "ولقد شغل . 1» هارفارد

 ، بابايف معهد الفن املعاصر، وعضو هيئة املدراء يف املعهد الدويل للفنون البصرية، وكالمها يف لندن
  املوصوف بأنه واحد من بني العشرين مفكرا األبرز األستاذ الزائر يف عدد من اجلامعات الدولية، و

  .2»يف حقبتنا هذه
  :وأثر بعض املفكرين عليه "هومي بابا"مرجعيات فكر  -ب

" جاك دريدا"و" جاك الكان"و" ميشال فوكو"لقد كانت لكتابات املنظرين الفرنسيني وخاصة 
عالقة  «، باإلضافة إىل أنه توجد كذلك "باباهومي "عميق األثر يف أعمال ومفاهيم املفكر اهلندي 

 "اهليغلي"ها الديالكتيك لكتيكية أو األزواج املفاهيمية اليت ينطوي عليمتجاذبة بني بابا وتلك البىن الديا
كما لو أن هذه " بابا"حيث يبدو األمر لدى ". كالذات واملوضوع، والذات واآلخر، والسيد والعبد

العمل " "بابا"وهكذا فإن الكتابة ضد هيغل تقتضي عند . األزواج ال ميكن العيش معها وال من دوا
اليت ال ميكن إغفاهلا عالقته بتيار دراسات التابع الذي " بابا"ومن عالقات  .ومن خالله" هيغل"عرب 

حتت رئاسة . 1982صدرت يف عام  Subaltern Studies. ارتبط مبجلة حتمل اإلسم ذاته
  .3» راناجيت جوحا"حترير املؤرخ اهلندي املاركسي البارز 

واضحة متام " إدوارد سعيد"و" فرانز فانون"لقد كانت ملسات الناقدين واملفكرين العامليني 
فعناية فانون  «الوضوح يف أعمال الباحث هومي بابا حيث ترك هذين األخريين أعمق األثر على بابا 
داالت الراهنة بالعالقة بني السياسة والنفس وقضايا التمثيل تتصادى يف فكر بابا شأا يف كثري من اجل

مع أن عمل هذا األخري  "إدوارد سعيد"بـ  ا على عالقة باباأيض حما يص حول مسألة اهلوية، وهذا
، إذ أشار إىل ميدان كامل عابر للفروع املعرفية وأحدث لديه ومضة "بابا"ـكان حامسا بالنسبة ل

  .4»قط فيها ألول مرة مشروعه اخلاصمعرفية الت

                                                             

ميىن طريف : ترمجة .اجلنوب–التواصل العابر للثقافات والنظرية النسوية يف سياقات الشمال: الغريية الثقافية: أوفيليا شوته - 1
  .103، ص1استعماري ونسوي، ج –افات بعد نقض مركزية املركز، الفلسفة من أجل عامل متعدد الثقاخلويل 

  .36صموقع الثقافة، : هومي بابا - 2

  .22-21، صنفسهاملرجع - 3
  .23ص، املرجع نفسه - 4
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، حيث يدين هذا األخري "مي باباهو"تأثريات أخرى على فكر الباحث " إدوارد سعيد"للناقد 
 "إدوارد سعيد"فكرة اهلوية مث اهلجنة، رغم ما يوجد بينهما من اختالف بين، فإذا كان  «يف له كثريا 

ما فعله يف الذوات املستعمرة، ويدعو إىل املقاومة من خالل رفض التنميطات  االستعمارينعى على 
والتمثيالت اليت يفرضها الغريب على الشرقي حول اهلوية فإن بابا يركز على اهلجنة من خالل ختفيف 

أصول (، ودعوة األقليات اليت تعيش يف الغرب إىل القبول بوضعهم اهلجني االستعمارالصدام مع 
يف  "إدوارد سعيد"كذلك مع أفكار  "مي باباهو"ويلتقي  ).ب ثقافة جديدةتشر/ثقافات خمتلفة/أجنبية

 أننا ال نولد ويات ثابتة قارة بل إن هويتنا نكتسبها من خالل حمطات اللقاء مع اآلخر، ولذلك جند
سبقال، وال هي م أبدا مسألة تأكيد على هوية متعينةيوضح أن مسألة تعيني اهلوية ليست  "بابا"هومي 

  .1» إا على الدوام إنتاج صورة للهوية وتغيري للذات باجتاه اختاذها تلك الصورة. نبوءة حتقق ذاا
بنظرية التحليل النفسي، وعمد إىل توظيف بعض مفاهيمها يف " باباهومي "لقد تأثر الناقد اهلندي 

بلورة خطابه النقدي املنتمي إىل حقل النظرية ما بعد الكولونيالية ومن املصطلحات النفسية اليت قام 
مصطلح  «" بيل أشكروفت وآخرون"بإدخاهلا إىل هذه النظرية وكما أورد ذلك " هومي بابا"

وذلك ليصف  بابا املصطلح ووظفههومي  ، ولقد استعارAmbivalenceزدواج الوجداين اال
جنذاب والنفور الذي يسم العالقة بني املستعمر واملستعمر؛ هذه العالقة متأرجحة املزيج املركّب من اال
ر ببساطة،ألن الذات املستعمفتراض أن بعض الذوات وعوضا على ا رة ليست مناهضة للمستعم

زدواج الوجداين بأن التواطؤ خر ذوات مناهضة، يوحي مصطلح االوالبعض اآلمتواطئة املستعمرة 
" مي باباهو" واألمر املهم يف نظرية . واملناهضة يتساوقان يف عالقة متأرجحة داخل الذات الكولونيالية

ألنه  عة اخلاصة باهليمنة الكولونياليةالقاط زدواج الوجداين يخلخل السلطةمن ناحية أخرى، أن اال
  .2» بني املستعمر واملستعمر رأى اإلزدواج الوجداين يفصم عرى العالقة البسيطة

يرى بأن معجم التحليل النفسي يطغى عليها، حيث " هومي بابا"إن املتمعن يف كتابات املفكر 
   قد تأثر يف أعماله" بابا"جند توظيفه للمصطلحات النفسية بطريقة الفتة، وال غرابة يف ذلك ما دام 

                                                             

 إدوارد سعيد، اهلجنة، السرد . (حبث يف األصول الفكرية –اهلوية ومفارقاا يف فكر إدوارد سعيد النقدي : سليم حيلولة-  1
  .173-172، ص)الفضاء اإلمرباطوري

  .61املفاهيم الرئيسية، ص –دراسات ما بعد الكولونيالية : بيل أشكروفت وآخرون- 2
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هذا   "فرانز فانون"وطبيب األمراض النفسية والعصبية " جاك الكان"باحمللل النفساين  –وكما ذكرنا–
  ".باباهومي "ـلاألخري الذي كان له الفضل يف صياغة النظرية الفكرية 

  :أعماله -ج
 :أبرزها  املؤلفات   من  به  البأس  عدد  بتأليف  " باباهومي "ام  األكادميي  اهلندي  ـلقد  ق

        2000 "ول اخليار الثقايفـح"، 1994 "ع الثقافةـموق"، 1990 "اتـأمم ومروي"«
  .1»2004 "حياة جامدة"

 إذ يعد  يبقى العمل األكثر شهرة؛ "Location of Culture" "موقع الثقافة "عمله  غري أن
أثار العمل كثريا من االهتمام   « ولقد. أهم املراجع القيمة يف جمال الدراسات ما بعد الكولونيالية حدأ

املتباين واخلاليف فقد وصف جلهة املديح والتقومي اإلجيايب، بأنه عمل ميضي بالنقد الثقايف إىل مناطق 
 رك من خالهلا املمارسات الثقافيةجديدة ومهمة بصورة حامسة، تاركا أثره البالغ على الطريقة اليت تد

كواحد من أبرز "مي بابا هو"الكولونيالية املعاصرة، واضعا وبأنه واحد من املُتون األساسية يف النظرية 
أيضا أصعب  وإن يكن مأه" موقع الثقافة" "تيموثي ميتشيل"املنظرين ما بعد الكولونياليني، واعترب 

" بابا"أن كتاب " صيداوي جيمس"عبرة عن النظرية ما بعد الكولونيالية ورأى األعمال املعاصرة امل
مكثف ال تسهل قراءته على حنو سريع، وأنه جمرد جتريدا شديدا يدعو إىل اإلحباط يف بعض األحيان 
إال أنه حيلل جبرأة معضالت اهلويات واحلركات ما بعد الكولونيالية ملعضلة تناقضاا وختفيها يف 

  . 2» قوالب وصور تثري اإللتباس وطبيعتها اهلجينة
وبالرغم من مجيع " موقع الثقافة" "مي باباهو"هذا يتضح لنا بأن عمل املفكر انطالقا من 

شأن مجيع الكتابات ما بعد  –اإلجيابيات اليت احتواها بداخله إال أنه يكتنفه الغموض والتعقيد 
كبريا من قبل قارئ  فك شفرات رموزه جهدا عسريا وعناءولذلك تتطلب قراءاته و –الكولونيالية 

  .مقتدر ومتمكن يف جمال الكتابة ما بعد الكولونيالية
من حيث «" موقع الثقافة"مي بابا هو"بأن كتاب املفكر " مصطفى الطوايل"ويبني الباحث 

إىل تغيري جذري يف منهجية التحليل الثقايف  "هومي بابا"يف فصول هذا الكتاب يدعو : املضمون
كما يدعي أن مثل هذا التحول  افيزيقية الغربية حنو حاضر مشرق بني احلضارات،الغريب بعيدا عن امليث

                                                             

  .15خطاب ما بعد االستعمار يف النقد العريب، ندوة وطنية حول التطورات اجلديدة يف النقد األديب، ص: مشناد. ن- 1
  .25-24موقع الثقافة، ص: هومي بابا- 2
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يوفر أساسا للغرب احلفاظ على عالقات أقل عنفا مع  االستعمارقتراب من مرحلة ما بعد واال
ستعمار اآلخر راجع باألساس إىل فاندفاع الغرب إىل ا "هومي بابا"الثقافات األخرى ووفقا ملا جاء به 

تساق اال" هومي"حيدد " موقع الثقافة"يف . نيبوالكيفية اليت قدمت ا ثقافة اآلخر األج الطريقة
ففي جمموعة من املقاالت . ياالستعماراملفاهيمي والسياسي الضروري للمشروع الفكري ما بعد 

ا كما يعد هذ. غير إىل حد كبري طبيعة خطاب ما بعد احلداثة االستعمارفسر كيف أن نقد ما بعد 
، فقد بين "نادين غوردمري"و" سلمان رشدي"و" طوين موريسون"الكتاب نقاشا مفتوحا لكتاب أمثال 

اليت تقدم نظرية التهجني الثقايف، واليت " إدوارد سعيد"و" فرانز فانون"هذا الكتاب على غرار كتابات 
اما بني ثناياه ضهو كتاب  مثري وفريد من نوعه " فموقع الثقافة"تتجاوز أقطاب الذات واآلخر، 

  . 1» النقد الثقايف األدبية و بعض أهم الكتابات يف جمال النظرية  وألول مرة 
" مي باباهو"لصاحبه " موقع الثقافة"كتاب  ومن خالل ما مت ذكره خنلص إىل أنه ميكن تصنيف

هذا الكتاب بأمهية وعناية  ضمن أهم الكتب التأسيسية خلطاب ما بعد الكولونيالية، ولقد حظي
األقليات املهاجرة واملهمشة اليت عملت  من فئةبتلك البالغتني من قبل املفكرين والنقاد، ألنه اهتم 

ت وغُيبت، وهلذا يظل عتبار لثقافات األطراف اليت أقصيعلى زحزحة ثقافة املركز وحماولة رد اال
وهو عبارة عن مدخل وإثين عشر " باباهومي "أهم عمل من أعمال الناقد " موقع الثقافة"كتاب 

  .مقاال، جتلت فيها األسس العامة لنظريته
  :ومفاهيمه الرئيسية "هومي بابا"إسهامات  -د

بتوظيفه بني املستعمر واملستعمر، وهذا لقد انصبت جهود هذا املفكر حول دراسة العالقة القائمة 
" للهجنة"بعد لصيقة بامسه، مثل مفهومه لترسانة من املفاهيم الفكرية اليت  أصبحت فيما 

"Hybridity "مث طوره، وكذلك مفهوم "إدوارد سعيد"استمده أصال من نظرية  « والذي ،
من جعل هذه املفاهيم وسيلة لتوجيه " باباهومي "، وقد متكن "Thirld Space" "الفضاء الثالث"

وقد قام . تسعى إىل إدانة مشاريعهاية، تقوم بفضح أساليبها واالستعمارانتقادات الذعة للسلطات 
مشروعه الفكري على استكشاف املوقع الثقايف اهلجني والبيين، هذا مع تركيزه على املابينيات، فهو 

                                                             

  .2014مارس  28اجلمعة  ."The Location of Culture"موقع الثقافة من خالل كتاب : مصطفى الطوايل  1
http://ar.moroccoworldnews.com/?p=57117  
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حيدد كل   منفصالن كيانان  على قناعة تامة بأنه ال ميكن النظر إىل املستعمر واملستعمر على أما 
  .1» منهما ذاته على حنو مستقل

ولقد . بابا يعترب ثيمة رئيسة يف أعمالههومي  فكرالذي أتى به امل" التهجني"أو " اهلُجنة"مفهوم إن 
أحدث قفزات كبرية على املستوى « الذي  ومن خالل طرحه هلذا املفهوم  "مي باباهو"اشتهر 

الشتات يف سياق املناقشات حول العوملة وثقافات  1990املفردايت للدراسات الثقافية خالل سنوات 
لعناصر ثقافية منفصلة آنفا خللق ) املزج معا(عملية تنطوي على  وهو يف جوهره. يةاالستعماروما بعد 

  الثقافة الثابتة فكرة   زعزعة بارزا يف  اهلُجنة دورا   مفهوم  معاين وهويات جديدة، ويف الواقع، لعب
ا عن أي تغري ألن اهلُجن زعزعة استقرار احلدود الثقافية وطمستها   آمنة تنأى مواقع   اليت متتلك

  . 2» متْزيج من خالل صهر و
ندماج متزاج والتداخل واالاين االيوحي بكل مع" هومي بابا"فمصطلح اهلُجنة الذي طرحه الناقد 

امتزاج الداللة األصلية للمصطلح بداللة جديدة  « يعين" سعد البازعي"وهو كما وضح الناقد 
مستمدة من السياق الثقايف اجلديد واملغاير حبيث يصري املصطلح هجينا، الداللة املعتادة هلجنة املصطلح 

ي وبالتحديد يف أعمال الناقد اهلندي األصل االستعمارتنامت يف سياق ما يعرف بالنقد ما بعد 
 1994يف عدد من كتاباته أبرزها كتاب بعنوان موقع الثقافة الذي وظف املصطلح " هومي بابا"

الثقافة املعاصرة بوصفها ثقافة امتزاج أو هجنة مل يعد ممكنا تناوهلا من خالل الثنائية  انَّ ليشري إىل
ج متزاإن اال" بابا"بل املستعمر، يقول التقليدية اليت تضع الشرق يف مقابل الغرب واملستعمر يف مقا

  .3»زدواجية وحلول اهلجنة حملّهاأدى إىل احنالل تلك االالثقايف 
     فقد بينت بأن مصطلح اهلجنة واهلجانة كان حمل جذب واستقطاب" لومبا آنيا"أما الناقدة 

منشغلة مبواضيع اهلجانة وما له «، هذه الدراسات اليت كانت االستعماريف حقل دراسات ما بعد 
عالقة بالكريوليني واهلجينات، واملابني واملشتتني يف العامل، وما حتت الشعور، وحبركات ومعابر 

ية هي فرضية إستراتيجية يف النقاء االستعمار، وذا املعىن احملدد فإن اهلجانة (...)األفكار واهلويات 
ملفهوم اهلجانة فقد كان " هومي بابا"، أما استعمال (...)الثقايف، ودف إىل تثبيت الوضع القائم 

                                                             

  .44إلميي سيزار، ص" مأساة امللك كريستوف"موضوعة الزنوجة يف مسرحية : صراح سكينة تلمساين - 1
  .306-305قاموس الدراسات الثقافية، ص: كريس بركر - 2
  .51ختالف، صختالف الثقايف وثقافة االاال: زعيسعد البا - 3
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ليقدم " فانون"إىل " بابا"األخرية، ويعود بنا  االستعمارأعظم تأثريا وإثارة للجدل يف دراسات ما بعد 
  .1»االستعمارواهلجانة صفتان ضروريتان حلالة ) Liminality(اقتراحه يف أن عتبة الشعور 

هو إدخال مصطلح اهلجنة إىل فضاء النظرية ما بعد " هومي بابا"إن أبرز إسهامات املفكر اهلندي 
بني ثقافيت املستعمر نصهار واللقاء احلضاري هي ميزة إجيابية تعمل على خلق االية، واالستعمار
املهجن   النص شرائح  يف «حيث يوضح بأنه " صبحي حديدي"وهذا ما أشار إليه الناقد  واملستعمر

ف ومدمر لكنه ينتهي إىل قبول أو املركب يبدو العامل ما بعد الكولونيايل ميدانا للقاء ثقايف عاص
حبيث تتحول عمليات التناقض إىل خامتة مطاف مثمرة لتاريخ طويل  التكافؤ  ختالف على أرضيةاال

  .2»الصراع من الفتح و
وطوره وصيره " هومي بابا"الذي أتى به الناقد  Hybridityاهلُجنة "وإضافة إىل مصطلح 

الفضاء "بصياغة مصطلح " بابا"املفاتيح لنظرية اخلطاب ما بعد الكولونيايل قام  –واحدا من املفاهيم 
جيادل بأن كل البيانات واألنظمة الثقافية تصاغ يف فضاء «، حيث )Thirld Space(الثالث 
وهو  ما تظهر اهلوية الثقافية يف هذا الفضاء املزدوج واملتناقض ، عادة"الفضاء الثالث للتعبري"يسميه 

هرمي للثقافات قضية واهية، فالتعرف على هذا الفضاء " نقاء"دعاء بوجود جيعل اال" بابا"بالنسبة إىل 
 رمبا يساعدنا على التغلب على غرائبية التنوع الثقايف لصاحل" بابا" ـلاملزدوج للهوية الثقافية بالنسبة 

  .3»ختالف الثقايف أن يعمل بداخلهاتعرف على هجنة ممكنة ميكن لالال
       فباإلضافة إىل املفهومني السابقني". مي باباهو"ملفاهيم اليت أتى ا املفكر كثرية هي ا

 Différence(ختالف الثقايف إىل مفهومي اال" هومي بابا"، تطرق )جنة والفضاء الثالثاهلُ(
Culturelle ( الثقايف والتنوع)Diversité Culturelle(إذ غالبا ما يتم اخللط بينهما  ؛

قد خصص فصال كامال من كتابه " هومي بابا"على الشيء نفسه، إال أن الناقد   للداللةويستعمالن 
هذين املفهومني اللذين بين فيه الفرق الدقيق بني " لتزام بالنظريةاال"ـبواملوسوم " موقع الثقافة"

  .الص الفرق بني طريقتني خمتلفتني لتمثيل الثقافةستخال"وظفهما 

                                                             

  .180-178-177نظرية االستعمار وما بعد االستعمار األدبية، صيف : آنيا لومبا - 1
  .67، ص"يف األدب والنظرية النقدية"اخلطاب ما بعد الكولونيايل : صبحي حديدي - 2
  .199املفاهيم األساسية، ص –دراسات ما بعد الكولونيالية : بيل أشكروفت وآخرون - 3
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كبرية يف مشروعه  حظيت مبكانة  اليت  الترمجة  للحديث عن " مي باباهو"ويعمد املفكر 
: كيف تدخل اجلدة العامل: "ـبعنونه " موقع الثقافة"كامال من كتابه  حيث خصص فصال  الفكري

  ملعاجلتها  بالدراسة "جتارب الترمجة الثقافية الكولونيالية، والفضاء ما بعد احلديث، واألزمنة ما بعد 
هتمام ا، بل وبلغ أوجه مع وقد تزايد اال«. وبني اإلمرباطوريةإضافة إىل سعيه الدائم إىل الربط بينها 

نتيجة اختالط هذه األخرية مع " عدم قابلية الثقافة للترمجة"الذي ركز يف نظريته على مسألة " بابا"
املتمثل يف نقل وحتويل  –من الترمجة مبعناها التقليدي " بابا"افات واللغات األخرى، جيعل الثق

ختالط الذي ولدته الثقافات املهاجرة مستحيلة نظرا لال –النصوص من اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف 
ة الثقافية اليت ويكون املفكر ذا قد فتح آفاقا جديدة للبحث باهتمامه مبا يسمى بالترمج. واحلدودية

  .1»، وأرست دعائم الثقافة املهاجرة"املابني"رسخت ثقافة 
كغريه من منظري ما بعد  –"هومي بابا"وانطالقا من هذه املفاهيم سعى املفكر اهلندي 

ي عن طريق التغلغل يف بنيات اخلطاب الغريب االستعمارإىل مناهضة خملفات الوجود  –الكولونيالية 
   نتقاداته للكيان الغريب املتركز على ذاتهي له من خالل كتاباته ومفاهيمه واالتصدوالعمل على 

  .األصالين وميشهوالذي عمل على إقصاء اآلخر 
 ستبعاد تعمل على ا مثاال للناقد احلصيف الذي متكن من فضح اآلليات اليت " بابا"وقد كان  

بإحلاق  الشعوب املستعمرة  يعمل على احلط من قيمة  االستعمارأن  فهو يرى   تسخريه، اآلخر و
  .إليها، والسعي إىل ترويج هذه الفكرة ينتمون  لألعراق اليت  م نتيجة  الدونية  صفة 
  :"هومي بابا"آراء بعض النقاد يف  -ه

النقاد ، ومن "باباهومي "لقد اهتم العديد من النقاد والدارسني بفكر الناقد ما بعد الكولونيايل 
هذا األخري الذي يعد صاحب " ائر ديبث"العرب الذين أُعجبوا بأعماله وترمجوها الناقد السوري 

وطريقة ممارسته " مي باباهو"اليت شرح من خالهلا فكر " موقع الثقافة"مقدمة الترمجة لكتابه الشهري 
ذا استكشاف فضاء اهلُجنة وعالقته املتجاذبة مع كثري من املفكرين والتيارات الفكرية، وك للنظرية

      "ثائر ديب"كولونيايل، يقول الناقد ضمن املنظور ما بعد ال" بابا"والترمجة الثقافية الذي يطرحه 
  يعين أن تتورط يف ذلك املنظور ما بعد الكولونيايل أو األقلوي "مي باباهو"أن تقرأ  «: يف هذه املقدمة

  هو أن تواريخ الكولونيالية "هومي بابا"أو املهاجر الذي تعاد منه كتابة تاريخ احلداثة، فما يراه 
                                                             

  .83، ص"األدب والنظرية النقديةيف "اخلطاب ما بعد الكولونيايل : صبحي حديدي -3
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  ، ال تتكلم عن شعوب ...ضطهاد، والتراتب الطبقي واالستغالل والتمييز اجلنسي، واال ستبعادواال
ت االجتماعية املشكلة أو طبقات أو مناطق بعينها مرتبطة ذه التواريخ، بل تتكلم عن هذه التباينا

وما يساعدنا عليه املنظور ما بعد الكولونيايل أو األقلوي، هو التفكري يف تلك الطريق اليت . للحداثة
  .1» يفصح من خالهلا عن التراتبات االجتماعية وتفاوضها ضمن احلداثة

 على  "قافةموقع الث" يعمل من خالل كتابه "مي باباهو"بأن  املفكر " ثائر ديب"ويرى الناقد 
ه الدراسات الكولونيالية والثقافية مدققا يف مصطلح ما بعد الكولونيالية ليس باعتباره نيحتديد ما تع«

بل إعادة حتديد موقعها، ليس هذا الكتاب جمرد استكشاف ألوضاع البلدان  انقضاء احلداثة؛
الكولونيالية وما بعد الكولونيالية، بل جالء لديناميات السلطة واإلخضاع واملقاومة، ولقد أثار 

  .2» الكتاب زوبعة من التعليقات بني مديح وذم، ولكنه بإثارته هلذه النقاشات أكد أمهيته
حول " ثائر ديب"استه الناقد فيتعرض باحلديث عن در" شهاب بوأرامي " أما الناقد األديب

يستدعي «" ثائر ديب"بأن " دا يف ذلكور، م"هومي بابا واهلجنة الثقافية"ـب، واملعنونة "مي باباهو"
  تكوينا يقوم على اهلُجنة اليت تعمل على تلخيص الثنائيات الغربية لتتكون اهلوية يف فضاء هجني

تقوم على أنظمة املعىن واخلطاب اليت حتدد " مي باباهو"من منظور " ثائر ديب"حث لنا فاهلوية كما يب
سريورة اهلوية وشروطها سواء املستعمر أو املستعمر، وهذا يستدعي مقاومة تتمثل باهلجنة اليت تعمل 

عتماد على ئيات باالا مقاومة تلك الثناضمن فرجات اخلطاب، أو السطوح البينية، واليت من شأ
  .3» اهلُجنة والترمجة

، فهو يمضي إىل تبيان مدى الصعوبة "بابا"حول " رامي أبو شهاب"أما فيما خيص موقف الناقد 
انعكس على مقاربة  «: يقولدها بعض النقاد مأخذا عليه لغموض الذي يكتنف تنظرياته، مما عوا
" مي باباهو"فإن هذه املقاربة  جاءت عرب بوابة ؛ وهكذا "اباب"اليت جاءت صدى ألفكار  "ثائر ديب"

اجتاها نقديا  "مي باباهو"خطّ . (...) بعد الكولونيالية الذي يعد من الثالوث املؤسس خلطاب ما
على بعض منها، بيد أن ما  "ثائر ديب"خاصا به غري أنه تعرض إىل بعض االنتقادات اليت يعرج 

لقضايا اهلامة اليت تقع يف صلب خطاب ما بعد الكولونيالية واليت نالحظه يف املقاربة إتياا على بعض ا

                                                             

  .10موقع الثقافة، ص: باباهومي  - 1
  .36، صاملرجع نفسه - 2
  .190-189الرسيس واملخاتلة، ص: رامي أبو شهاب - 3
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، ومنها التعالق مع املاركسية، وقضية النسوة "باباهومي  "شكلت مراكز قوى يف خطاب
ضطهاد القائم على الطبقة والعرق، وهي من احملاور قائم على اجلنس، باإلضافة إىل االواضطهادهن ال

  .1»كولونياليةالرئيسية يف خطاب ما بعد ال
بأن " سامح فكري"ناقد النظرية واملمارسة، ال" الدراما ما بعد الكولونيالية"يرى مترجم كتاب 

يعد من بني املنظرين الذين طوروا بعض القضايا الشائكة على حنو مثمر والذي " مي باباهو"املفكر 
 Colonisedواملستعمر  Coloniserيستعرض يف أعماله الوضعية النفسية لكل من املستعمر «

      ، فعلى النقيض من القناعات الكامنة يف التقابل الثنائي Ambivalentواليت تتسم بالتناقض 
هذا التناقض الكامن يف تلك : أن املستعمر ليس دائما قويا" بابا"بني املستعمر واملستعمر يرى 

  على " بابا"ويساعد عمل (...) ائية الثنائيات من شأنه أن يساعد على تقويض كل التقابالت الثن
وذلك من خالل إدراك التناقضات ) وما يعادهلا من بنيات القوة(حنو قيم على تفكيك الثنائيات 

  .2»احلتمية اليت ينطوي عليها
أحد أبرز " هومي بابا"الناقد " عبد الستار عبد اللطيف مال اهللا األسدي"ويعترب األكادميي العراقي 

ولدت من ) االستعماررؤى ما بعد («ي الذين يرون بأن االستعماردان النقد ما بعد املنظرين يف مي
وهي شهادة املستعمر وخطابات األقليات ضمن تقسيمات  –رحم شهادة العامل الثالث 

اغة ردودها النقدية حول واشتغلت على صي ،)اجلنوب/الشمال(و) الغرب/الشرق: (جيوبوليتيكية
الثقايف واهليمنة االجتماعية والتمييز السياسي من أجل كشف حلظات التباين والعداء ختالف قضايا اال

يف أعماله هي قضية " مي باباهو"ل أبرز القضايا اليت تناوهلا ، ولع(...)ضمن تربيرات وفّرا احلداثة 
ليها، التفاعل بني املستعمر واملستعمر، وهي قضية كان الدارسون قبل ذلك حيجمون عن التطرق إ

بكل ما فيه من إزاحات  االستعماريرى بابا أن لقاء املستعمر واملستعمر لقاء أثر فيهما معا، ف
  .3» واليقينيات هو خربة غري مستقرة بشكل جذري وتنم عن اهلامشية

                                                             

  .190، صالرسيس واملخاتلة: رامي أبو شهاب - 1
  .9-8سامح فكري، ص: ترمجة .الدراما ما بعد الكولونيالية النظرية واملمارسة: هيلني جيلربت، جوان تومكيرت - 2
جريدة تكست الشهرية الثقافية الصادرة يف  .رؤى ما بعد الكولونيالية: هومي بابا :عبد الستار عبد اللطيف مال اهللا األسدي - 3

  .2-1، ص2010يوليو  9، اجلمعة 4 عالبصرة، 
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يعد واحدا من " مي باباهو"قد اهلندي واملفكر األكادميي من كل ما سبق ذكره نستنتج بأن النا
املفكرين املعاصرين الذين فتحوا فضاء جديدا وزمنا جديدا للطرح النقدي املعاصر، فضاء أشهر وأبرز 

تلتقي فيه الثقافات وتتداخل، فاحتة اال ملا يسمى باهلُجنة الثقافية وما حتمله من معاين التعدد الثقايف 
اف املوقع الثقايف منصبة على استكش" باباهومي "واحلوار والتسامح بني الشعوب، فلقد كانت جهود 

اهلجني والبيين مدافعا بذلك عن موقع نظري يفلت من ثنائيات الشرق والغرب، والذات واآلخر 
  والسيد والعبد، الذي أتت به العقلية الغربية وعملت على تكريسه لردح من الزمن، مما خلق جوا 

     دى إىل إخالل التوازنمن عدم املساواة، والصراع والطبقية بني األمم والشعوب، الشيء الذي أ
       إىل التعدد الثقايف واحترام " باباهومي "يف العالقات الدولية، وإىل صراع احلضارات، فدعوة 

          التنوع الثقايف دعوة إىل صهر احلدود وتبادل اخلربات وامتزاج الثقافات مع بعضها البعض 
  .يف عالقة تبادلية تفاعلية

حلديث عن رواد وأعالم النظرية ما بعد الكولونيالية ابتداء من املارتينيكي وعليه وبعد تطرقنا با
غاياتري "، "إدوارد سعيد: "وصوال إىل الثالوث املقدس هلذه النظرية واملتمثل يف "فرانز فانون"

، وتناولنا بالدراسة ملختلف جهودهم وإسهامام القيمة يف سبيل نشر الفكر ما "مي باباهو"، "سبيفاك
وإدانة مشاريعه عن طريق تفكيك بنياته وتقويض  االستعمارعد الكولونيايل الساعي إىل مناهضة ب

فمن اجللي أن نظرية  « .خططه وإستراتيجياته من خالل حماولته إختراق األنظمة الغربية اإلمربيالية
اخلطاب ما بعد الكولونيايل ظهرت يف املشهد الثقايف اجلامعي للدول األجنلوفونية وخاصة الواليات 
املتحدة، وارتبطت جبامعة كولومبيا، ودشنها جامعيون من األقليات املهاجرة من جمتمعات أو بلدان ما 

واهلنديان  "إدوارد سعيد"): كما متّ نعته(دس بعد كولونيالية ويف مقدم هؤالء الثالوث البارز أو املق
وكل هؤالء من أبناء العامل  "جاياتري شاكرا فوريت سبيفاك" االستعمارونصرية نساء  "ااهومي "

كولونيالية إىل العامل األول ) Cicatrices(الثالث ممن قدموا وبتجارب شخصية وجروح 
وجتدر اإلشارة إىل أن هناك أمساء أخرى كثرية حلّقت هذا  للتدريس يف كُربيات جامعاته) يكياألمر(

حول هؤالء أو اجنذبت إىل األفق الذي تتيحه النظرية على مستوى معاجلة قضايا كثرية ذات صلة 
) Sandra Harding( "كساندرا هاردين"... بالتاريخ واألنثروبولوجيا واألدب والنقد 

 Robert( "روبرت يونغ"و) Ella Shohat( "شوهاتإال"و) Benita Parry( "بنيتاباري"و
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Young ... (وكما تقول  االستعمارولذلك كان الدور احملدد الذي قام به مثقفوا ما بعد  .1» إخل
ميكن من خالهلا أن يأخذوا على ... قوموية حتررية، دولية" وجهة نظر"بناء «هو " آنيا لومبا"الناقدة 

يف مقالة " كوامي أنتوين آبيا"وهذا ما أعلن عنه . 2»عاتقهم عبء احلديث عن اإلنسانية كلّها
  :يستشهد ا غالبا

هي حالة ما ميكن أن ندعوه بشح أنتلجتسيا الكومربادور  االستعمارإن ما بعد «
Comprador Intellegentsia وهي جمموعة من الكتاب واملفكرين صغرية نسبيا ذات ،

الثقافية للرأمسالية العاملية يف األطراف يف الغرب هم أسلوب وتدريب غريب يتوسطون يف جتارة السلع 
أبناء بالدهم يعرفوم من خالل الغرب الذي يقدمونه . معروفون من خالل إفريقيا اليت يقدموا

وهلذا تقول بأنه قام .3»ولبعضهم البعض، وإلفريقيا. إلفريقيا ومن خالل إفريقيا اليت اخترعوها للعامل
عد الكولونيالية على بلورة معامل هذه املدرسة الفكرية وإرساء دعائمها، عدد كبري من رواد ما ب

وجعلها اجتاها فكريا حيظى بانتشار واهتمام واسعني يف األوساط النقدية املعاصرة نظرا ألمهية 
املوضوعات اليت يعاجلوا وجلدية القضايا اليت درسوها، واليت حاولوا من خالهلا فضح فخاخ ومكائد 

  .يةاالستعمارت اخلطابا

                                                             

  .7-6خطاب ما بعد االستعمار، جملة الكلمة، ص: حيي بن الوليد -1
  .209يف نظرية االستعمار وما بعد االستعمار األدبية، ص: لومباآنيا  -2
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  : ستقبال العريب للنظرية ما بعد الكولونياليةاالوالتلقي  :املبحث األول
الثقايف  االستعمارة قَبِص من رإىل التخلّ من خالل سعيها احلثيث إن النظرية ما بعد الكولونيالية

استطاعت أن تتبوأ مكانة رفيعة يف املشهد  حتررية، إنسانيةتضمنه من أهداف مبا تو وكل ترسباته،
الثقايف العريب، فلقد اختذت حيزا وافيا من املمارسات النقدية العربية خصوصا أا نظرية تلمس 

على الرغم -وألجل هذا قام النقاد العرب باحتضان هذه النظرية ،مقومات اهلوية العربية قبل كل شيء
   .ويئ املناخ الفكري املالئم لإلحاطة بكل مالبساا- ا يف املشهد النقديدثتها وجِمن حدا
»ن تواجده على أرضها لسنوات طويلة يف املنطقة العربية اليت عانت م االستعمارعد حلول ي 

دف نقضه عرب نص م ضاد، السيما على املستوى األديب، وهذا يتأتى من دافعا للبحث يف خطابه
وبناء على ذلك  - االستعمارأثناء وبعد  - ثيل الواقع بكافة أشكالهمتقدرة النصوص األدبية على 

النقد العريب معنيا ذا  استعان الناقد العريب بنظرية خطاب ما بعد الكولونيالية، ونتيجة لذلك أصبح
ه من حيث البحث يف أسسه املعرفية والفلسفية، أضف إىل ذلك منهجيته مما استدعى العناية ب اخلطاب

   .1»وآلياته النقدية، وهذا بدوره يسهم بإثراء املشهد النقدي العريب
ومن هنا ارتأينا أمهية حتديد موقع النظرية ما بعد الكولونيالية يف املشهد النقدي العريب، وكيفية 

  .رباستقباهلا وتلقيها من طرف النقاد الع
لت معامله العربية املعاصرة خبطاب ما بعد الكولونيالية بعد أن تشكّلقد اهتمت الدراسات النقدية 

وما  1978سنة  "االستشراق"كتابه الرائد يف هذا اال " دوارد سعيدإ"مييا منذ إصدار املفكر أكاد
فالدراسة تشمل  الكولونياليةمتثّل بتنامي الدراسات الثقافية وظهور خطاب ما بعد  «أحدثه من أثر 

إىل الزمن احلاضر لدى بعض النقاد العرب الذين عرف  اتيالنقد العريب وحتديدا من مطلع الثمانين
عبد اهللا " "ثائر ديب"، "يحفناوي بعل"، "جابر عصفور"«: عنهم انشغاهلم ذا التيار النقدي، ومنهم

عز الدين " " خالد سليمان"، "عبد املسيح ماري تريز"، "صبحي حديدي"، "فريال غزول" "إبراهيم
  .2»...وغريهم ،"سعد البازعي"، "نبيل راغب"، "فخري صاحل" "املناصرة

                                                             

  .8الرسيس واملخاتلة، ص: رامي أبو شهاب - 1
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نظرية اخلطاب ما بعد ما مدى تناول النقد العريب ل: التالية واعتبارا هلذا جيدر بنا طرح األسئلة
ظيفها يف السياق النقدي النظرية وتو؟ وما مدى مقدرة هذا النقد على استلهام وفهم هذه الكولونيايل 

يف األوساط النقدية العربية  هل كانت مرحبا او العريب هلذه النظرية؟التلقي  كيف كانالعريب؟ 
  ؟ املستوى املطلوب إىلال يرقى وضعيفا ناقصا، التلقي  هذا كبرية أم كان وحظيت حبفاوة 
: النظرية ما بعد الكولونيالية"يف كتاا اهلام  "Laela Ghandhi" "ليلى غاندي"تبني الناقدة 

 :بأن Post Colonial Theory : A Critical Introduction ،1998 "مقدمة نقدية
البنيوية  على غرار مكاا بني نظريات عديدة- يف العقد األخري-النظرية ما بعد الكولونيالية احتلت«

لتصبح يف اية املطاف آخر . 1»يف اإلنسانياتالنسوية كأهم وأمسى خطاب نقدي و التحليل النفسي
والقت إقباال عظيما وافتا كبريا على دراسة مواضيعها ذات  النقادو حمطة فكرية شغلت الباحثني 
قد شغل املشهد النقدي «خطاب ما بعد الكولونيالية  أنَّ إىلص لخن أناآلفاق الواسعة، وذا ميكننا 

اآلن يف طور التطور والتعديل والبحث، خاصة يف األوساط  إىل ثالثة عقود، ومازال العاملي منذ
مناطق أخرى يف العامل تلقفت هذا اخلطاب وآلياته، وحتديدا املناطق  إىلباإلضافة  ،األكادميية الغربية

             ...الالتينية وإفريقيا أمريكااليت خضعت سابقا لالستعمار، ومنها اهلند وباكستان ودول 
ينبثق التساؤل اهلام حول كيفية استقبال النقد العريب املعاصر هلذا اخلطاب، وقدرته على أن ومن هنا 
أن معظم املنطقة العربية لعل أمهها  املنطلقات تكاء على عدد منفدا من روافده املؤثرة بااليكون را

جامثا على  ستيطاين مازالة على أن احلضور الكولونيايل واالستعمار لفترة طويلة، عالوخضعت لال
ه السنوات األخرية من عودة لالستعمار اجلديد القدمي كما فلسطني، وميكن أن نضيف ما شهدتأرض 

اليت متارسها القوى الغربية، وهو ما ميكن أن نطلق عليه  اهليمنة املستترة إىليف العراق، باإلضافة 
والفضاءات  كة على كل األصعدةالفتامسومه  هذا األخري الذي متكن من دس .2»"املخاتل االستعمار"

  .وخاصة الفضاء الثقايف منها
لنقد العريب والثقافة العربية بأن الدراسات الكولونيالية حاضرة يف ا" شهاب أبورامي "الناقد يرى 

يف القرن التاسع عشر، فنحن ال نعدم بعض اخلطابات اليت انشغلت مبا لدى  االستعمارنشوء « منذ
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أمحد "و" مجال الدين األفغاين"،"حممد عبده"عليه عرب املقارنة والنقد، ففي كتابات  اآلخر، والتعرف
بروز بعض الكتابات النقدية اليت  إىلوغريهم، نعثر على هذه املقاربة، باإلضافة  "فارس الشدياق

" مستقبل الثقافة يف مصر" "طه حسني"من اآلخر موضوعا هلا يف الفترة املتأخرة، ولعل كتاب  اختذت
الكشف عن  املرآة اليت تضطلع مبهمة أمامعلى هذا التوجه للبحث يف الذات، ووضعها  منوذج

غرب حتديدا، وعلى الرغم كينونتها، ولكن عرب احلضور الطاغي واملهيمن لآلخر القوي، أال وهو ال
  ياليةما بعد الكولون التوجه مل يكن ميتلك حالة متقدمة من الوعي مبفاهيم خطابمن ذلك فإن هذا 

  .1»هتمام بهإال أنه كان منوذجا حلضور اآلخر يف الثقافة العربية واال
فترة مبكرة يف  وموجودة منذ وعليه يتبني لنا بأن الدراسات ما بعد الكولونيالية كانت حاضرة

احلديث الذي جثم على جسد األمة العربية، مما  االستعماراملشهد النقدي العريب حيث رافقت ظاهرة 
رفض اآلخر  إىلالفكر اإلصالحي الداعي ذووا العرب ولد موقفا مضادا ورافضا له من قبل النقاد 

أمحد "، و"مجال الدين األفغاين"و "حممد عبده"األجنيب املهيمن والطاغي، ولقد متثل هؤالء النقاد يف 
كتابام التنويرية للدفاع عن األمة العربية وقطع أواصر عالقاا مع الذين سخروا  ..."فارس الشدياق

غري أن ما ميز هذه الدراسات هو . املستعمر الغازي الذي جردها من مقومات هويتها احلضارية اآلخر
وعي نقدي ما بعد كولونيايل ر، دون امتالك عكوفها على دراسة اآلخر الغريب وموقعه القوي املسيط

رتباط عنه مثلما جتسد يف كتابات املفكر الناقد ي وفك االاالستعماريض دعائم الفكر قوت إىلهادف 
وغريهم  "حسن حنفي"، و"ويعبد اهللا العر"، "غاياتري سبيفاك"، و"هومي بابا"، و"دوارد سعيدإ"

سطا وافيا من كتابام للبحث يف خطاب ما بعد أفردوا قمن النقاد العرب املعاصرين الذين 
، فيما يتعلق ذا اخلطاب، نواجه حيث أنه وعند البحث يف املنتج النقدي العريب املعاصر. الكولونيالية

تشهد حتوال حنو معاجلة قضايا وردت يف خطاب ما بعد  بدأتكما كبريا من الدراسات اليت 
دراسة كف النقاد العرب على العريب، فع شكلت مركز ثقل يف التنظري النقدي« ة وقدالكولونيالي

خطاب "فردوا هلا فصوال تنطوي حتت عنوان ما بعد الكولونيالية وإن مل يتقع يف أُتون خطاب  قضايا
هذا اخلطاب يتقاطع بوضوح السيما عند التنظري والبحث يف  أنإذ الحظنا  ؛"ما بعد الكولونيالية

ما بعد ، مما يتطلب حذرا عند البحث يف خطاب االستشراق وموضوع "إدوارد سعيد" أفكار
لت عمق اخلطاب؛ البحث يف التمثيالت النصية اليت الكولونيالية، ولعل من أهم القضايا اليت شكّ
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 تم دراستها عرب التمظهرات النصيةخطاب املستعمر واليت كانت تستهدف اآلخر، وغالبا ما ي أصدرها
 ميكن من خالهلا يف البحث عن اآلليات اليت ستغراقة للخطاب األورويب، مما تسبب باالالسردي أو

  .1» سلوباقتناء  النصوص الغربية، وقراءا قراءة أخرى أو حىت بوعي جديد للغة واأل
هذه القضايا، اهتم النقاد العرب يف مدار خطاب ما بعد الكولونيالية مبواضيع  إىلباإلضافة و

أخرى ال تقل أمهية عن سابقتها متثلت يف الرد ر، حيث توجهت الشعوب اليت بالكتابة على املستعم
الكتابة املضادة، وحماولة وضعها يف تشكيالت وأمناط «سابقا إىل  االستعماركانت واقعة حتت نري 

حمددة، وهي ذات تعالق واضح بقضية اللغة وارتباطها مع موضوع آخر، يتمثل بتفكيك اآلثار الثقافية 
2.» رةلالستعمار لدى الشعوب املستعم  

من خالل ما تقدم يتضح لنا بأنه توجد العديد من الدراسات العربية اليت قاربت خطاب ما بعد 
قامت إستراتيجيتها على وضع «الكولونيالية يف مستوياته املتعددة، وضمن جوانبه املختلفة، حيث 

هنا قد  كونه بؤرة مركزية، مت تناوهلا منهجيا، وهي إىليف مركز خطاا، فهو أقرب  احلقل املعريف
فارقت ذلك التوجه الذي رأت فيه موضوعا هامشيا، أو متعالقا مع قضايا أخرى، وقد تبني لنا أن 
          معظم هذه الدراسات توزع على كتب ودراسات صدرت ضمن ملفات يف جماالت عربية

        جاءت ضمن وقائع أوأو دراسات نشرت منفردة يف جمالت ودوريات وصحف عربية، 
          مون ملرجعيات أكادمييةوالحظنا أن النقاد العرب الذين أنتجوا هذه الدراسات ينتمؤمترات 

     تلك الدراسات أهمولعل . مترمجني إىلباإلضافة  أو نقاد متخصصني يف الشأن الثقايف واألديب
حمسن جاسم "، "حيي بن الوليد" ،"شهال العجيلي"، "ميجان الرويلي"، "خريي دومة"تعود لكل من 

  .3»...وغريهم "املوسوي 
يف األوساط النقدية  إن هذه األمساء الالمعة عملت على التعريف خبطاب ما بعد الكولونيالية

العربية، واإلحاطة بكل فروعه املعرفية، وكذا تبيان تداخالته مع نظريات أخرى وبالتايل العمل على 
هذه األمساء أيضا  أمهية كما تتمثل. هواستيعابه إزالة بعض اللّبس عنه، ليتمكن القارئ العريب من فهم

ال  قاربتهاضمن منهجية وضعته يف أولوية م كوا حاولت اإلحاطة خبطاب ما بعد الكولونيالية«يف 
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حاولة التعريف باآلداب الكولونيالية ومفهومها، فضال عن مب وهلذا عنيت على هامش قضايا أخرى،
ومراحل الكتابة الكولونيالية يف املستعمرات، ومن مث حماولة  أمناط الكتابةحدودها اجلغرافية، و

ر أغوار راءة النص وآلياا ومنهجيتها اليت تبنتها يف سباإلحاطة بالنظرية النقدية، وحدودها يف ق
  1.» إذ أخضعتها مرة ثانية للقراءة من منظور التجربة الكولونيالية ومتعلقاا ؛النصوص

النقاد والباحثني العرب  و ملفكرينا بأقالمتوجد مؤلفات عديدة   بأنه انطالقا مما تقدم نستخلص 
ت هذه املؤلفات مس اإلمربيايل وبني العامل العريب وقدو يالعالقات بني الغرب االستعمار حول

جتماعية، غري أن النقد العريب تارخيية، وااالت السياسية واالجماالت اهلوية الثقافية بتفرعاا ال
يف الثقافة ا بعد الكولونيايل يف النقد ممن هذا مل يستطع حىت اآلن أن يطور مدرسة وبالرغم 

مازال النقد العريب يف أغلبية «: قائال" رةحممد بوع"مربيالية، وقد عرب عن هذه القضية الناقد املغريب واإل
مل يستطع أن يقتحم املناطق ، ومل يتجاوز تفاعله مع النقد الثقايف على املستوى اإلجرائي، وأدبيا

          "الثقافة واإلمربيالية"أو " االستشراق"يف اخلطرة للنقد الثقايف وما بعد الكولونيايل، مثلما جند 
  .2»مل يستطع النقد العريب مثال أن يطور مدرسة يف النقد ما بعد الكولونيايل مثلما حدث يف اهلند

نقد  "حممد بوعزة"الناقد  رأيوحسب - وعليه وانطالقا من هذا القول يتبني لنا بأن النقد العريب
واملتمثلة النقدية اجلديدة اليت طرأت على الساحة الفكرية مؤخرا،  ضعيف عاجز عن مسايرة األوضاع

يف النقد الثقايف والنقد ما بعد الكولونيايل، فالنقد العريب ظل يف أغلبه أدبيا غري قادر على عبور دهاليز 
البعض من ولوج عواملها اخلطرة ما عدا  إال ة اليت مل يتمكنيد اجلديدة واقتحام آفاقها العصوالنقهذه 

" االستشراق: "كتابيه الرائدين يف هذا اال ومها ، وذلك من خالل"إدوارد سعيد"الناقد الفلسطيين 
خطاب ما بعد الكولونيالية بقبول الئق وختصيص واضح يف  حيظوهلذا مل  ".اإلمربيالية"و" الثقافة"و

النقد ما بعد الكولونيايل على غرار ما يف من تأسيس نظرية املشهد النقدي العريب الذي مل يتمكن 
بأن " العرب واإلمربيالية" :يف مقاله" نايف اهلنداس"حدث يف اهلند، ويف هذا املضمار يقرر الباحث 

القارئ العريب رمبا يالحظ ضعف اإلنتاج الفكري الذي ال يتعدى الترمجات يف جمال اإلمربيالية «
  لذين اهتموا ذا املوضوعبعد الكولونيالية عموما، فقليل هم الكتاب ا الكولونيالية وما ودراسات
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... "برهان غليوم"و "جورج قدم"، "مسري أمني"، "مهدي عامل" ،"إدوارد سعيد": ذكر منهمرمبا أ
قافية ضد أصال يف جمال اإلمربيالية الثقافية واخلصوصيات الث وقد مت حصر أغلب هذه الدراسات القليلة

واإلمربيالية يف العامل العريب، واملفارقة أن  االستعمارالعوملة دون تأصيل منهجي ودراسة جادة ملوضوع 
يف يومنا هذا، وهي من أكثر األمم اليت  االستعمارالعرب هم األمة الوحيدة اليت الزالت تعاين من 

يف اإلنتاج الفكري يعود لتراجع تتعرض للهيمنة اإلمربيالية بسبب مواردها النفطية، وهذا الشح 
شتراكي يف بداية تسعينيات القرن اإلمربيالية مع سقوط املعسكر اال الدراسات الثورية ودراسات

فرانز " عكس الدراسات الكولونيالية يف إفريقيا على سبيل املثال املستلهمة من دراساتاملنصرم؛ على 
وبالتايل . قتصادات احملليةنظمة واالكأساس يف حتليلها لبنية األ االستعماروغريه اليت تنطلق من  "فانون

  .1»جتماعيةتأثريه على البنية اال
بعد استقصائه ومناقشته لقلة الدراسات العربية والنتاج " نايف اهلنداس" ويذهب الباحث 

الدليل امللموس  وإيضاحتبيان  إىلالكولونيايل  الفكري العريب يف العموم املنشغل بقضايا الفكر ما بعد
مفاهيم اخلطاب ما  مواستخدايف توظيف - هلذا النقص من خالل ذلك اخللط الناتج عن سوء الفهم

، وخلط مفاهيم االستعماراستخدام لفظة اإلمربيالية على كل «بعد الكولونيايل وكمثال على هذا 
لية، واملالحظ اليوم ال ختتلف جذريا عن بعضها البعض نظرا لعدم وجود دراسة جادة ملوضوع اإلمربيا

جتماعي عن العامل العريب بصفته يف التحليل السياسي أو اال أحد تقريبا إال ما نذر يتحدث سواء
وال ينظر حلركة ثورية مناهضة ألشكال اهليمنة األمريكية وغريها من را وخاضع لالستعمارمستعم 

اهليمنات بصفتها متارس شكال من أشكال اإلمربيالية اجلديدة، وهذا ما ينعكس دائما على التحليالت 
تبتسر بعض القضايا من سياق وارتباط هذه اهليمنة باحملافظة على شبكات اهليمنة يف السياسية اليت 

  .2» العامل العريب
       ؤدية إىل هذا الفقر والعجزإىل إعطاء بعض األسباب امل" نايف اهلنداس" مث يعرج الباحث

صر الذاكرة السياسية العربية يف ق «يف احتضان مواضيع النظرية ما بعد الكولونيالية، حيث يرى بأن
السبب الثقايف سياسي ومنها الثقايف وأسباب أخرى، ال: له عدة أسباب منها االستعمارموضوع 
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      الفكر العريب املعاصر واليت يعترب جتاهلها يتلخص يف ضعف جمال الدراسات النقدية للرأمسالية يف
هو نقطة احنراف عن املسار الصحيح يف نقد وتفكيك اإلمربيالية  االستعمارأو فصلها عن تشريح 

  .1» العوملة إىلالعسكري املباشر  االستعمارمن أزمة  أيوأعين هنا باإلمربيالية، من بدء تارخيها، 
ذكر بعض األسباب اليت وقفت حائال دون حضور  إىليضا أ "رامي أبو شهاب"يتعرض الناقد 

ضعف  إىلخطاب ما بعد الكولونيالية يف األوساط النقدية العربية حضورا فاعال ومؤثرا، مما أدى 
املقاربة العربية التنظريية غري قادرة «حرارة استقباله نوعا ما، حيث يرى بأن األسباب اليت جعلت 

لآلداب  تكون مؤثرة وفاعلة، ما يسكن العقلية العربية من ال وعي نقدي، يقوم على النظر أنعلى 
يتراجع مقابل علوم واجتاهات فكرية ميكن أن  نأ هب، ال يفترض إنساينعلى أا تشكيل مجايل لغوي 

وجد فيه ، ولعل هذا ما يفسر احتفاء النقد العريب بالنقد األلسين، إذ إبداعييقلل من تفرده كمنتج 
امتدادا لفلسفة النقد العريب القدمي القائم على القيم البالغية واللغوية، يف حني أن أي اجتاه نقدي آخر 

لسياسة، وحىت  الفلسفة  وعلم ا جتماعمنها علم النفس، وعلم اال إنسانيةمتداخل ومتشابك مع علوم 
  .2» مل يلق استقباال نوعياالوجودية 

التلقي  السبب الدافع وراء ضعف نَّيتبني لنا بأ "رامي أبو شهاب"الناقد رأي  إىلاستنادا 
      قلة الوعي النقدي العريب ذا الفضاء املعريف ستقبال العريب للخطاب ما بعد الكولونيايل هوواال

يف حني الحظنا اهتمام واحتفاء النقد العريب بالنقد األلسين على اعتبار أنه يعد امتدادا له وتتمةً 
هتمام بأي اجتاه نقدي آخر يضم بني طياته خمتلف لقد كان هنالك نقص واضح وجلي يف اال ملشروعه

ويتشابك ويتداخل معها وهذا ما حدث ...العلوم اإلنسانية من علم نفس، علم اجتماع، علم السياسة
نسانية إللوم اهجينا يضم مجيع الفروع املعرفية والع مع خطاب ما بعد الكولونيالية الذي يعد خطابا

هذا السبب يضيف  إىلا وفقريا نوعا ما، وإضافة العريب له حمتشمالتلقي  اختالفها، وهلذا جاءعلى 
سببا آخر وراء هذا النقص والتعثر العريب يف جمال استقبال خطاب ما بعد  "رامي أبو شهاب"الناقد 

فترة زمنية للقدرة  إىلغالبا ما حيتاج  ولعل هنالك عامل آخر، فالنقد العريب«:يقول إذ الكولونيالية
   .3»تقبال، ومن مث البدء يف التحول واإلنتاج والتفاعل املثمرعلى االس
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ضروري من أجل  فعامل الزمن عامل جدمصيب يف طرحه هذا؛ " رامي أبو شهاب"إنَّ الناقد 
لكن على الرغم من هذا توجد بعض الدراسات العربية  ر النظريات وتشكلها،املسامهة يف تطو

واليت وجلت عامله من زاوية تقاطع هذا اخلطاب  اهتمت خبطاب ما بعد الكولونياليةاحملتشمة اليت 
احلديثة السائدة كالنسوية وما بعد احلداثة وما بعد البنيوية، ومن  االجتاهاته من رئاوتواشجه مع نظ

وهي دراسات ما  ة حتديد اخلطاب عرب ثالثة تياراتحماول« د العريب بالدراسةتوجه هلا النق القضايا اليت
بعد الكولونيالية وهي سابقة على اخلطاب، واآلداب ما بعد الكولونيالية، ومن مث نقد ما بعد 

لنقدية بعض اإلستراتيجيات ا إىلومساا، باإلضافة  *الكولونيالية، ومن مث حماولة حتديد مالمح اآلداب
رق للبحث يف العمق فهي يف جتاهات، مل تما بعد الكولونيالية ولكن هذه املقاربات لتلك اال لنقد

  مقاربات تنظريية في تقدميي، وعملية مبتسرة دون االبتعاد يف خلقجمملها جاءت من منظور تعري
  طاباءة ألفكار اخلوهو ما يدخل يف باب النقد الشارح، أو عملية قر تستفيد من التجربة العربية

وعملية اجترار  "دوارد سعيدإ"فكار صدى أل جاءتالكم الكبري من الدراسات اليت  كما الحظنا
ء بعض الدراسات اليت طالت نقد باستثنا بية على شكل تعقيبات، وعملية عرضنفس املكونات اخلطال

حدود  إىلالنظرية  ية فلم يتمكن النقد العريب من أخذ، بينما خطاب ما بعد الكولونيالاالستشراق
       من اجتاهات أخرى، منها نقد النظرية ذااى، عرب استلهام أفكارها اجلوهرية وتطويعها ضأخر

أن خطاب ما بعد الكولونيالية والعالقة القائمة على اهليمنة  أو تفعيلها ضمن التجربة العربية، خاصة
ال تقتصر على املستعمر واملستعمر، باستثناء طبعا بعض اإلشارات اليت جاءت  تشمل مستويات عدة

  أو مقاربات كل من "حيي بن الوليد"أو مقاربة  "شهال العجيلي"، و"فريال غزول جبوري"ا 
متتلك  شارات السريعة وهي يف جمملها ملإلمن ا وغريها "خريي دومة"، "ماري تريز عبد املسيح"

كوا افتقدت ملنهجية واضحة، فضال عن وجود جهود مجعية تتبلور يف مدرسة أو اجتاه  فاعلية مؤثرة،
ستفادة من مقوالته، السيما يف ظل تفعيل النقد العريب هلذا اخلطاب واال ضرورة إىلواحد، يدعو 

  .1» جتربة سياسية وثقافية عربية متراجعة وهو ما ميكن أن نطلق عليه نقدا فاعال أو مسائال
 عد الكولونيالية يف النقد العريبخطاب ما ب إىلوهكذا جند أن معظم هذه الدراسات كانت تشري 

من خالل حضوره  لكن دون الوقوف والتعمق يف تكوينه املعريف والتنظريي وأثره يف النقد العريب
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التجربة «فإن  األديب والثقايف وعليه لإلنتاجرة التطبيقي على مستوى الدراسة النقدية اجلادة واملفس
اليت  االستعمارمستوى جتربة  إىلالنقدية املتصلة خبطاب ما بعد الكولونيالية وسياقاته النقدية مل ترق 

، وما تركه االستعمارعانت منها الثقافة العربية وما اتصل ا من خطاب، مع التذكري خبصوصية تركة 
 االحتاللماضيا وحاضرا، السيما و ،ثقافيا وسياسيا، واجتماعيا من حضور وآثار على البنية العربية؛

 االستعمارتواطؤ ودعم غريب يدعم إىل اآلن  اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، وما يتصل بذلك من
مبظهره الكالسيكي فمع ما شهدته املنطقة العربية من غزو أمريكي للعراق، واحلروب اإلسرائيلية 

كولونيايل، والغزو عرب التعليم ال اجلديد إىل البنية الثقافية العربية ستعماراالباإلضافة إىل تسلسل 
ستهالكية، والشركات املتعددة اجلنسيات وغريها، فإن كل ما سبق يستدعي وعيا اإلعالمي، واال

بأمهية هذا اخلطاب وقدرته على البحث يف اإلشكاليات املعاصرة، وقراءا من منظور البعد 
ه الذي مازالت كثري من الدول تعاين من آثاره إىل اآلن، عالوة على قابلية تطبيق طَيفالكولونيايل و

  .1» اهليمنة والسيطرة أشكالهذا اخلطاب على كافة العالقات اليت حتتمل نسقا سلطويا أو شكال من 
       اي النقد العريب للنظرية ما بعد الكولونيالية واخلطاب املتصل وهذا ما جعل استقبال وتلقّ

إحداث حتول حقيقي يف «قادر علىواآلن من تأسيس اجتاه نقدي متماسك وصلب  إىلمل يتمكن 
فالنقد العريب حاول يف بعض . النقد األلسين بتعدد اجتاهاته أحدثهاملشهد النقدي العريب كالذي 

تب من الكالدراسات اليت جاء معظمها على شكل حبوث منشورة يف جمالت عملية، أو جمموعة قليلة 
تقريبا  متأخرةة يف مقاربة اخلطاب، وتأصيله يف النقد العريب، وقد بدت تلك الدراسات صصختامل

    النقد العريب للتطلع مدخلولعل  النقد العاملي أو الغريب حتديدا،عقدا كامال عن نشوء اخلطاب يف 
، وهذا مما تسبب "دوارد سعيدإ" ونعيناشر من مؤسِسه وأحد أعالمه هذا اخلطاب، جاء بتأثر مب إىل

اليت أحذت احليز و .2» االستشراقوأطروحته يف  "إدوارد سعيد"يف أن يتركز التوجه حنو شخص 
بعد  العريب خلطاب ماالتلقي  كرب من الدراسة على اختالف مستوياا، مما تسبب يف ضعفاأل

مق التجربة النقدية العربية ع إىلوعليه فإن النظر . النظري أم التطبيقي الكولونيالية سواء يف اجلانب
ّكما وكيفمل تتبلور بالشكل الكايف، فهناك  ة العربية لآلخرفالنظر يبدو ضئيال أكادميياا ا وحضور

يال ك من يرفضه مجلة وتفصلاآلخر من منظور املُلهِم الذي ينبغي متثله متاما، وهنا إىلمازال من ينظر 
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اوعلى ذلك بقي خطاب النقد العريب متثر هذا اخلطاب يف النقد بني هذين املنظورين، مما ساهم بتع شت
ر وكل موقف نقدي واحد رافض وناقم على املستعم اختاذإذ مل يتمكن النقاد العرب من  .1» العريب

ندر أواصر التبعية العمياءد بضرورة فك االخملفاته ومله، وبالتايل بناء نظرية متينة رتباط عنه، وبت 
 االستعمارعان ومل يكتوِ أي شعب بنار والكولونيالية؛ ألنه وكما هو معروف مل ي ستعمارلالمقاومة و

واحلرمان من مقومات  االستغاللكما اكتوى الشعب العريب، ومل يتعرض أي شعب ألبشع ضروب 
نظرية  إنتاجلى املفكرين والنقاد العرب أصالته وهويته احلضارية كالشعب العريب، ولذلك يتوجب ع

ما بعد الكولونيالية مليئة باحليوية، ومنه ية، ألاالستعمارظاهرة الة وحميطة بكافة القضايا الناجتة عن لم
 إىلنظِّر يف اية املطاف نظريات ترقى يبدع، وينقُد، ليؤسس وي أنوحده الذي عاش التجربة يستطيع 

  .مستوى العاملية
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  :دور الترمجة يف بلورة خطاب ما بعد الكولونيالية: املبحث الثاين
العريب للنظرية ما بعد الكولونيالية جاء ضعيفا وناقصا نوعا التلقي  بأن سابق وضحنايف املبحث ال

أيضا أن الدراسات اليت تناولت خطاب ما كما وضحنا ه، ما، ومل يلْق من احلفاوة والعمق ما يستحقُّ
 إىلبعد الكولونيالية يأيت معظمها ضمن مقاالت نشرت يف االت والدوريات العربية، باإلضافة 

وأطروحته حول  "إدوارد سعيد"زت يف معظمها على دراسة ركَّ بعض الكتب وهي قليلة العدد، حيث
   عرب بوابة الترمجة باعتبارها القناة احملورية -ريبالفضاء الع إىل- إليناونقده، الذي وصل  االستشراق

أن حندد «وتبادل املعارف واخلربات، وبذلك نستطيع  قافاتتفاعل الث إىلأو الوسيط الذي يؤدي 
ستقبال العريب خلطاب ما بعد الكولونيالية ضمن عدد من املدارات، وقد مثلت هذه املدارات دائرة اال

الترمجة، والنقد األكادميي، والنقاد العرب  ن توزعوا على دوائر منهابعدد من الدارسني العرب الذي
  .1» املشتغلني بالشأن الثقايف ولعل أوىل هذه املدارات الترمجة كوا العتبة األوىل لالستقبال

وألجل هذا تعد الترمجة القناة واألداة احليوية اليت مهدت الطريق لعبور النظرية ما بعد الكولونيالية 
 إىلصل العرب باملنتج األديب والثقايف الغريب ونقلوه سطتها اتفبوا ؛املشهد النقدي العريب إىلودخوهلا 

ج الفكري اهلام الذي ظهر مؤخرا نتمن هذا امل اعاملهم العريب، ويعد خطاب ما بعد الكولونيالية جزًء
ولذلك كانت الرغبة قوية وملحة يف تقدمي هذا اخلطاب والتعريف به يف  ،ر العقل العاملي والعريبوأ

  . الفضاء األكادميي العريب
فلقد كانت ترمجة  فاحتة الدراسات ما بعد الكولونيالية، هو "دوارد سعيدإ"ئد وملا كان كتاب الرا

أول وأهم حمطة عملت على  "كمال أبو ديب"هذا الكتاب إىل العربية والذي قام ا الناقد السوري 
فت دأوىل اجلهود اليت ه « كما تعد هذه الترمجة الكولونيالية إىل العامل العريب، نقل النظرية ما بعد 

باإلضافة إىل  تواىل فيما بعد ترمجة كتبهلت ،"دوارد سعيدإ"يف النقد األديب مبنهجية وأفكار إىل تعر
 . 2» لتنظريي والتطبيقي خلطاب ما بعد الكولونياليةاكتب أخرى مثلت اخلطاب 

نشرها يف صحيفة الدستور األردنية حماولة لتتبع الترمجة العربية  "ثائر ديب"للناقد  ويف مقالة مهمة
عنيت بالترمجات اليت ية والنظرية ما بعد الكولونيالية للعلوم االجتماعية، السيما الدراسات الثقاف

خبصوص هذا الشأن  "ثائر ديب"طالت خطاب ما بعد الكولونيالية، ومن امللحوظات اليت جاء ا 
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وتاريخ  عالوة على البعد الزمين بني الترمجة للعربية، مساءلة عملية الترمجة من حيث الكم والكيف،
  إىل أن الفارق الزمين لعملية الترمجة يتراوح ما بني  "ثائر ديب"وصل وقد ت، صدور الدراسة األصلية

مما يعين ختلفا عن أهم التطورات اليت  وهذه مدة كما نالحظ طويلة نسبيا، .1»سنة 30 إىل 10
يف حني  ت وإضافات تطال النظرية،ن هنالك حتوالد أأو اخلطاب، ففي هذه املدة الب سادت النظرية

بأن  "رامي أبو شهاب"الناقد وخبصوص هذا الشأن يرى  .العريب يتلمس أجبدياا األوىلمازال النقد 
 هذه الترمجة مل ترق إىل املستوى املطلوب، ومل تتسم مبنهجية علمية دقيقة، ويف هذا املضمار

صلية اليت ، فنقل املصطلحات والعلوم من بيئاا األ"الترمجة خيانة للنص األصلي"تستحضرنا مقولة 
 أنشأا إىل بيئات أخرى بعيدة كل البعد عنها شيء عسري، ويتطلب جهدا شاقا ودراية واسعة ذه

الترمجة العربية اليت جاءت يف  افتقدتها وبكل مالبساا، وهذا ما  اطةحمع متام اإلاملعارف العلوم و
اإلتقان، ويف هذا السياق يوضح و للوعي تقادهافإىل اإضافة تقائية وقائمة على جهود فردية معظمها ان

جم كان يترجم عملية الترمجة كانت تتم مبعزل عن الوعي واإلدراك بأن املتر« أن "ثائر ديب"
  . 2»ويؤسس لنظرية نقدية

ولعل هذا ما يما بعد  ر أن الكثري من الترمجات أغفلت ترمجة أعمال أحد أهم منظري النظريةفس
ت معظم انصبيف حني أي كتاب،  مل يترجم هلا ، حيث"سبيفاكتري غايا"ونعين  الكولونيالية
" ثائر ديب" الناقد يضيف. "هومي بابا" أعمالوعلى استحياء  ،"إدوارد سعيد" أعمال علىالترمجات 

     مقدمات تقوم مبهمة املدخل ملا يترجم له، مما يسمحكان معظمها حيتوي هذه الترمجات «أن ب
     ال املبدئيعملية االستقب ساعد على إثراء مما .3» املفيدةحتتمل الكثري من املناقشات خبلق إضافة 

   مح هذا اخلطابميكن للمتلقي من خالهلا تلمس مال  عتبة توضيحية،ضع إىل حد ما من خالل و
  .مكما صاغها املترجِ

 األرضية اخلصبة واملالئمة لنمو النظرية ما بعد  ييئالترمجة عملت على  نَّانطالقا من هذا نرى بأ
وتطويرها شيئا فشيئا عرب الزمن، رغم وجود فارق زمين كبري بني ظهور الكتاب يف بيئته  الكولونيالية
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الغربية وترمجته إىل العربية، مع وجود كتابات هامة مل حين الوقت لالستفادة منها يف املشهد النقدي 
املعاصرون استلهام املقوالت النظرية األساسية خلطاب ما طاع النقاد العرب لكن رغم هذا است عريبال

العريب عن طريق ترمجة الكتابني اهلامني  يال النقديوجعلها حاضرة وماثلة يف املخبعد الكولونيالية 
ولقد متثل هذان الكتابان  ،شكال جمتمعني الدعائم والركائز النظرية خلطاب ما بعد الكولونياليةاللذين 

ولذلك ، "إدوارد سعيد"ملؤلفهما الشهري  1993 "الثقافة اإلمربيالية"و ،1978" االستشراق" :يف
 وترمجته املتقنة" كمال أبو ديب"فإن احلديث عن الترمجة يستحضر منا اإلشارة إىل الناقد واملترجم 

أن يتعرف على النظرية ما بعد الكولونيالية  ملا استطاع النقد العريب هلذين الكتابني اللذين لوالمها
  .رية التحر ويستفيد من مقوالا اهلادفة وأفكارها التنويرية

أو خطاب  تلك الوعي بعملية التأسيس لنظريةالترمجة أن ميفعلى من يتصدى لعملية « ومن هنا
جديد، وأن يعمل على متابعة النشاط النقدي املتصاعد خالل الثمانينيات والتسعينيات، وهلذا فإن 

خريي "، "صبحي حديدي"، "ديبثائر "التصدي هلذه املهمة، ومنهم  اعددا من املترمجني حاولو
وشكلت  ترمجتهامت وغريهم، ونتيجة ملا سبق فإن عددا من الكتب اهلامة  "فخري صاحل"، "دومة

  .1» قة منهجية للقارئ واملطلع العريببطري جمتمعة حماولة شبه أولية لوضع اخلطاب
    ويف جمال حديثنا عن دور وأمهيته الترمجة يف بلورة خطاب ما بعد الكولونيالية، وتشكيل 

    بنا عرض أهم وأبرز الكتب جبدرمالحمه ومقوماته الفكرية، ونقله إىل احليز أو الفضاء العريب، 
  املترمجة إىل العربية، اليت تعد مبثابة القاعدة األساسية للباحث أو الدارس العريب املهتم ذا اال

      احلقل لصاحبه املفكر الكتاب الرائد يف هذا : الكتب جند هذه ويف مقدمة احلديث  املعريف
" كمال أبو ديب"بنقله إىل العربية املترجم السوري الذي قام و 1978 "االستشراق" "إدوارد سعيد"

    واليت  "حممد عناين"إىل وجود ترمجة أخرى للكتاب من طرف املترجم باإلضافة 1981سنة 
، ويف هذه 1995يف طبعة مزيدة صادرة عام "املفاهيم الغربية للشرق االستشراق" محلت عنوان

  فصال كامال أمسيته تذييال عن وقع « - "عناينحممد " كما عبر- "إدوارد سعيد" الترمجة يضيف
          رأىيف العامل الغريب وغري الغريب معا، ويعيد النظر يف بعض املسائل اليت  االستشراقكتاب 
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     من قبول "االستشراق"له كتاب  وما تعرض عض نقادهأا حتتاج إىل إعادة نظر ويرد فيها على ب
  .1» رفض يف العامل الغريب خصوصا أو

اللغة  أنفالواقع «: ة بالترمجة العربية والثناء عليها قائالإىل اإلشاد" حممد عناين"املترجم  مث ميضي
ففي الربع األخري من ...العربية املعاصرة اليت نترجم ا الكتب األجنبية لغة حية متطورة ما تفتأ تتغري

   ) تالس(وأصبحت من اللغات األساسية  القرن العشرين اعترف العامل بأن اللغة العربية لغة عاملية،
  .2»املتحدة يف األمم 

ال يقل وهو ) 1993"(الثقافة واإلمربيالية"عنوان بكتابا آخر  "إدوارد سعيد"ولقد ترجم للمفكر 
كمال أبو " ترجمالعربية أيضا امل إىلقد توىل ترمجته و. ؛ إذ يعد تكملة له"تشراقاالس"ن كتابه ية عمهأ

تعقيبات "كتاب " إدوارد سعيد"لـفقد ترجم " صبحي حديدي"أما املترجم  ،1997 سنة "ديب
العديد من  على ترمجت" فخري صاحل"ردين املفكر األ عمل ، يف حني1996 "االستشراقعلى 

ونشرها يف عدد من الدوريات واالت العربية، وصدر له  "إدوارد سعيد"ـالدراسات واملقاالت ل
ومن الكتب اهلامة أيضا  2009 سنة" دراسة وترمجات-إدوارد سعيد"ان ذا الشأن كتاب بعنو

موقع "" هومي بابا"تأسيس خلطاب ما بعد الكولونيالية كتاب املفكر اهلندي الواليت عملت على 
، وميكن أن نضيف كذلك يف هذا املدار كتابا 2004 سنة "ثائر ديب"الذي قام بترمجته  "الثقافة
بالكتابة النظرية رد اليف التعريف والتنظري خلطاب ما بعد الكولونيالية وهو كتاب ساهم  آخر حموريا

بيل : "وهو مؤلف مشترك موعة من الباحثني وهم ،"والتطبيق يف آداب املستعمرات القدمية
.  2006ة سن" شهرت العامل" ترمجه إىل العربية ،"وهيلني تيفن "جاريت غريفيت"، "أشكروفت

مشترك  كتاب آخر إىل، باإلضافة 2005 سنة "خلريي دومة"رى أيضا سبقتها وتوجد ترمجة أخ
نقله إىل العربية  - "املفاهيم الرئيسية- نيالية ودراسات ما بعد الكول"محل عنوان وقد  ملؤلفني هلؤالء ا

  .2010 سنة "عاطف عثمان"و "أمين حلمي"، "أمحد الرويب": املترمجون
الذي توىل " األدبية االستعماروما بعد  االستعماريف نظرية " "آنيا لومبا"جند كذلك كتاب الناقدة 

، وتوجد كتب أخرى ال يسعنا هنا اال لذكرها وأخرى 2008 سنة" حممد عبد الغين غنوم"ترمجته 
  .ال تقل أمهية عنها ومل تترجم بعد
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والدراسات الصادرة يف األوساط األكادميية والغربية ومن األمور املثرية لالهتمام كمية الكتب «
ت من خطاب ما بعد الكولونيالية ل الثالثني سنة املاضية، إذ اتخذرى يف العامل خالومناطق أخ

مستوى هذا التطور الذي شهدته  إىلالعربية مل ترق  إىلموضوعها األساس، يف حني أن عملية الترمجة 
 مة قد تشهد بعض التوجه حنو املزيدالسنوات القاد أنية، ويف ظين دراسات خطاب ما بعد الكولونيال

الكم اهلائل من الدراسات الصادرة السيما أن هناك موسوعات ضخمة هذا  لترمجت االهتمام   من
ومداخل نقدية، ودراسات تطبيقية ونظرية صدرت ومازالت تصدر حول هذا اخلطاب يف مجيع أحناء 

  .1» العربية مازالت متأخرة عن اللحاق باملستجدات اليت تطال اخلطابالعامل، يف حني أن الترمجة 
العريب للنظرية ما بعد التلقي  يةزة حول دور الترمجة يف تفعيل عملوجبعد هذه اإلطاللة امل

عملية الترمجة كانت يف معظمها تنصب  نَّبأالكولونيالية، وتكوين مقاربة عربية أكادميية، نستخلص 
واليت بدورها أسهمت بتعريف القارئ والناقد العريب على حد سواء « "رد سعيدإدوا"على أعمال 

هتمام بتناول الساحة النقدية العربية تعي اال بدأتخبطاب ما بعد الكولونيالية، وعرب هذه الترمجات 
ذا فإن الترمجة متثل أوىل ك، وه(...)قضايا نقدية تنصب على مناقشة األثر اإلمربيايل لالستشراق

ميثل م الذي ألي نظرية أدبية أو نقدية، فهي تعد اخلطوة األوىل اليت يقوم ا املترجِالتلقي  اتعملي
م على تلك الع يقوم ا املترجِطِّا ما تتم هذه العملية عرب عملية اوغالب املفصل األول لعملية اللقاء

اليت متثل حراكًا أكادمييا وعمليا يف بيئتها األصلية، ومن خالل هذا املخاض  اإلصدارات والدراسات
ن ا، ولكن إذا غابت عملية الوعي، فإاملعريف، تبدأ بالتشكل حلظة الوعي بوجود تيار أديب أو نقدي م

ما يف  إصدارأو صدى  عرفية، يتم من خالهلا مالحظة أثرعتبارات فردية مختضع ال عملية الترمجة قد
  .2»منه الترمجةالذي تتم  الوسط األكادميي

أيا  يلج عامله أنجماال معرفيا يستطيع  وأ لنا بأن الترمجة ليست عملية سهلةانطالقا من هذا يتبني 
طّر نظامها ؤقننة، حتكمها عدة ضوابط وشروط تعملية م كان، بل على العكس من ذلك فهي

املستوى املطلوب من  إىلالداخلي حىت ال تكون جمرد هوى فردي، واجتهادات شخصية ال ترقى 
اإلتقان وخدمة الغرض املتوخوعلى املترجم  م مما ينعكس سلبا على هذا العملى من العمل املترج

  .النص وقتل خلصائصه البنيوية الكلية جلوهرفتكون الترمجة بذلك هالك  نفسه
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م اليت رمبا تعكسها مقدمة الكتاب ستقبال تتم من خالل عتبة ورؤية املترجِأوىل عملية اال إن«
م، املترجمت، حيث وضع مترمجوها مقدمات تطرح بعض رجِوهذا ما جنده يف بعض الكتب اليت ت

مقدمات متميزة عرض فيها شكال تنظرييا  إىلهذا اخلطاب ونظريته، وجيدر هنا اإلشارة  إشكاليات
" خريي دومة" إىل، باإلضافة "موقع الثقافة" "هومي بابا"وترمجته لكتاب  "ثائر ديب"ليا لكل من أو

يف تشكيل خطاب ما " ديبكمال أبو"يف حني أن جهود  ،"اإلمرباطورية ترد بالكتابة"وترمجة كتاب
إىل مستوى بعد الكولونيالية يف النقد العريب مل تتجاوز عملية الترمجة، مع مقدمات مل ترق حقيقة 

التقدمي الفاعل للخطاب، وهذا ما يدفعنا للتساؤل والبحث عن األسباب اليت دفعت ناقدا مهما 
   .1»لنظرية أدبية ونقدية جديدة  للعزوف والنأي بنفسه عن اخلوض يف العرض" ديب كمال أبو"مثل

متمكن من خالل هذا الطرح يتعجب ألمر مثقف متمرس ومترجم " رامي أبو شهاب"إن الناقد 
، وينكر عليه عزوفه عن املسامهة يف تأسيس وتشييد صرح النظرية ما بعد "كمال أبوديب"مثل

الكولونيالية بالرغم من إسهاماته يف جماالت أخرى، مثل النقد األلسين الذي حظي حبفاوة كبرية يف 
م بقضايا النظرية ما النقد العريب، حيث افت النقاد واملترمجون على هذا النقد، يف حني تراجع االهتما

وهي األجنبية اليت عملت على التأسيس هلا فعليا، املؤلفات  د الكولونيالية، والعزوف عن ترمجةبع
مل يتمكن النقاد العرب من نقلها إىل العربية ليتم االستفادة منها يف العامل العريب ومؤلفات كثرية 

ال مفتوحا ة التحديد وولذلك بقيت مالمح هذا املشروع الفكري عصيا، وعليه يبقى ا اإلطاحة
ليتم من خالهلا تطوير أفضل واستيعاب أمشل  ةلدراسات جديدة وترمجات وافية، يف الفترة الالحق

  .الكولونيالية حليثيات النظرية ما بعد
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  :والتلقي العريب" إدوارد سعيد: "الثاملبحث الث
متخذين يف  ،عاتقهم لواء الدفاع عن األمةعلى محلوا لكل عصر رجاله ومفكروه العظماء الذين 

لذي او ومفكر العصر احلايل بامتياز .لقلم سالحاذلك من صوم الصارخ واسد بواسطة الكلمة وا
دخول التاريخ من  استطاعت بذكائها وتوهج هليب أفكارها من نافذةيعد موسوعة شاملة وقوة 

متكنت يف اليت هذه الشخصية العظيمة  ؛"إدوارد سعيد"ع املبداملفكر العاملي والناقد هو  أبوابه الواسعة
  .العربيةو األنظار الغربيةالعديد من  من جلب وقت وجيز

ثيات النظرية ما بعد الكولونيالية اتسم بانشغاله وتكونه حلي ستقبال العريباال«وهكذا فإن 
املثقفون العرب استقبلوا . لالستقبالمستغرقا اجلهد األكرب من اجلهود العربية السيما يف الفترة األوىل 

، وطبعا ال ]"إدوارد سعيد"[ من خالل ظاهرة الرجل الذي كان له الدور األكرب يف ظهوره *اخلطاب
خطّ اجتاها نقديا وفكريا مأل املشهد النقدي العاملي  هتمام برجلكاد خيفى على أي منا سر هذا االي

زمنا يف املنطقة  من أصول ومنابت عربية، حيث قضى بههتمام كون صاحأن يربز هذا اال فال غرو
نفسه يسعى إىل التأكيد على  "إدوارد سعيد"كما أن . 1» العربية قبل أن يهاجر إىل الواليات املتحدة

ّوال يف العامل الغريب ومن محله للجنسية أصله العريب وعدم التنكر له، بالرغم من سنوات عيشه الط
خارج "بـة هذا ما يوضحه يف مذكراته املعنونمدافعا عن هويته العربية، وبقي  إالّ أنه  األمريكية

عريب ال يتالءم  اخترت أن أستعيد هوييت العربية، ولكنين...«: بقوله Out Of Place "املكان
ختيار أعدت قراءة حيايت ن منظاري اجلديد بوصفي عربيا باالتارخيه متاما مع تقدمه يف العمر، وم

دوارد سعيد ا إن قلت إن اجلديد يف إحمتبج ال أبدو أنوآمل  «: ويقول يف موضع آخر .2»املبكرة
ة األمر  ت ثقافته الغربية ويااملركب الذي يظهر يف خالل هذه الصفحات، هو عريب أدخريإىللَس 

عامال هاما من عوامل  "سعيد إدوارد"ـلنتماء العريب وعليه فلقد كان اال. 3» العربية توكيد أصوله
وقد ساهم يف  اهتمام النقاد العرب بشخصه وأعماله واإلقبال املتهافت عليه، فهو ابن املنطقة العربية

وقسطا وافرا من مؤلفاته لتناول الشأن العريب  ؛ حيث خصص حيزا كبريا من أعمالهالدفاع عنها
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بنقيضه العريب، وكيفية مواجهة هذا األخري وحىت يف معرض حديثه عن العامل الغريب كان يقرِنه دائما 
هذا العامل جعل جزءا من « فضح آليات سيطرته وأساليب هيمنتهعن طريق  دم التبعية لهللغرب وع

ما أتى به، فالكثري من الكتب والدراسات وامللفات  إىلاجلهود تنصب على شخص الرجل دون النظر 
را هلا، يف حني اختذ موضوع خطاب ما بعد ة إدوارد سعيد حمومن شخصي تتخذالثقافية كانت 
، بل إنه كان حيل يف املرتبة الثالثة حيث يقدم عليه موضوع مشيا أو ملحقًاها عاضالكولونيالية و

 يت تعاجل هذه الثالثيةبتعدد مستويات معاجلته، إذا ما أجرينا حبثا حول عناوين الكتب ال االستشراق
كرب، كان يتناول إدوارد وخطاب ما بعد الكولونيالية، فسنجد أن الكم األ االستشراقو أي سعيد

      األقل من النسبة ليف حني أن خطاب ما بعد الكولونيالية قد شك ،االستشراقسعيد، من مث 
  الكتب اليت صدرت حتت  الدراسات، أو امللفات املتخصصة بشأنه، فعدد أو حيث اإلصدارات

         االستشراققليل باملقارنة مبا صدر حول ظاهرة  ا بعد الكولونياليةنظرية م أو مسمى خطاب
ستقبال كان حاضرا ضمن مستويات التناول، وعلى هامش ، ومع هذا فإن اال"إدوارد سعيد" أو

  .1» تشراق مركزه التنظرييواالس "إدوارد سعيد"و االستشراقموضوعات 
ومجيع  على أعماله اليت محلت عصارة فكرهمنصبا  "دوارد سعيدإ"العريب للناقد التلقي  لقد جاء

وية حتت لوائه، فلقد العامل الثالث الراضخة له واملنض راته حول العامل الغريب وأثره على دولتبص
واإلمربيالية يف العصر  االستعمارو االستشراقأن يقدم أهم عمل يف نقد  "دوارد سعيدإ"تطاع اس

والكتاب ) فاحتة الدراسات ما بعد الكولونيالية( "االستشراق"هري والذي صاغه يف مؤلفه الش احلديث
كما جاءت يف  العناية بآراء إدوارد سعيد« ، وهلذا فإن"الثقافة واإلمربيالية"اآلخر الذي يعد تكملة له 

غه سعيد بإحكام قد جعل النقد العريب أسريا هلذا التنظري الذي صا "الثقافة اإلمربيالية"و" االستشراق"
ت والنقد العريب منشغال بتحليل هذا التعالق املتني بني منظومة أفكار وخطابا حيث بات التنظري

سعيد  دوارد سعيد، فما كان من النقد العريب إال أن جعل منواجتاهات انبثق معظمها من فكر إ
ال النقد سعيد من تساؤالت وحتوالت يف النقد العاملي، هلذا نرى انشغ مدخله ملقاربة جممل ما فجره

ومنها  العريب بدراسة الرجل يف املقام األول، يف حني أن أفكاره وأطروحاته جاءت يف املرتبة الثانية،

                                                             

  .129الرسيس واملخاتلة، ص: رامي أبو شهاب - 1



 لقي العريبالنظرية ما بعد الكولونيالية والت                                                    الفصل الثاين

 

 
110 

دراسات فخري صاحل، حممد شاهني، وحيي بن الوليد وهذا ما نراه يف  خطاب ما بعد الكولونيالية
  .1»ويوبدرجة أقل لدى فريال غزول، جابر عصفور، صبحي حديدي وحمسن جاسم املوس

، حيث "إدوارد سعيد"دراسات وتعليقات حول مؤلفات املفكر  إنتاجهؤالء مجيعا عملوا على 
  "الثقافة اإلمربيالية"و" االستشراق"كتابيه نعثر على مراجعات وقراءات متعددة خاصة فيما خيص 

 االستشراقأطروحيت «إىل أن  "رامي أبو شهاب"، كما بني "حممد شاهني"فلقد ذهب الناقد 
د عين اإلمربيايل والسرد الكولونيايل أصبحتا قضية مفروغا منها وال حتتاج إىل تفصيل وحبث، ولق

حممد شاهني بظاهرة الرجل وفكره، دون الرغبة باستحداث وعي منهجي خلطاب ما بعد الكولونيالية 
فكتابات وتبين توجهاته أو التنظري له منهجيا، بل وضعه يف سياق مشروع إدوارد سعيد الشمويل، 

والثقافة واإلمربيالية  االستشراقحممد شاهني يف جمملها إعادة قراءة ملنهجية سعيد السيما يف كتابيه 
ض حممد شاهني لقدرة سعيد على استبطان السرد الغريب، والكشف عن البنية الكولونيالية كما يعر

الشرح  بقى يف دائرةاملضمرة القائمة على خلق واستبناء اآلخر، ومواجهته مع الذات، وهكذا ن
  .2» ضمن التجربة العربية نبثاق رؤية عربية منهجية للخطابوالتفسري، دون أي بوادر ال

 واعتبارا هلذا فإننا نالحظ بأن ما ميز النقد العريب يف مدار اهتمامه خبطاب ما بعد الكولونيالية 
     ، والدليل واستشراقه "إدوارد سعيد"هو مقاربة هذا اخلطاب عن طريق التمحور حول املفكر 

   وهلذا فقد احتضن النقد العريب املعاصر، االجتاهعلى ذلك ما نراه من أعمال ودراسات تتبىن هذا 
وشرحها ليتسىن للقارئ العريب االطالع وعكف على دراستها وترمجتها  "إدوارد سعيد"آراء املفكر 

 "شكروفتبيل أ "هذا الشأن يعبر الناقد، ويف "االستشراق"خاصة كتابه  عليها واستيعاا وفهمها
Bill Achacroft لواليابال أه"و "Pal Ahluwalia إدوارد "من احملتمل أن يكون « بأنه

الذي شكل نقطة  املعلميعد مبثابة  الذي  "االستشراق"أفضل مبدع معروف من خالل كتابه  "سعيد
بذلك حقال ظهر للعيان هو حقل الدراسات ما بعد مشكال  وغير وجه النظرية النقدية حتول
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يف تدشني حقل  "إدوارد سعيد"تتفق على أسبقية الناقد  اآلراءن مجيع وعليه فإ .1»الكولونيالية
  .الدراسات ما بعد الكولونيالية، سواء يف العامل الغريب أو العريب على حد سواء

دراسة  بشخصية هذا املفكر العظيم وعملوا على العرب الذين اهتموا اهتماما بالغاومن النقاد 
 ونسج العديد" سعيدإدوارد " أفكارخري الذي استثمر ، هذا األ"فخري صاحل" أعماله الناقد األردين

ا كتبه مبو واجلادة حوهلا، وال غرابة يف ذلك فالرجل شديد اإلعجاب بشخصيتهمة من الدراسات القي
كنت «: بقوله" دراسة وترمجات" "إدوارد سعيد"وأصدره من مؤلفات، وهذا ما عبر عنه يف كتابه 

إن إعجايب ...، مع ترمجة الصديق كمال أبو ديباالستشراقكتابه  أن قرأت متلهفا للقائه منذ
شحيحة اليت أوائل مثانينات القرن املاضي، والذكريات الشخصية ال إىلبكتابات إدوارد الذي يعود 

الغريب أنين أم أر إدوارد بعدها، لكنين تتبعت أخباره من خالل األصدقاء . الزالت حية يف ذهين عنه
وكتاباته ومرضه أحاديثنا  احل حممود درويش، لقد شغل إدواردوعلى رأسهم الصديق الشاعر الر

  .2»2003 منتصف التسعينات وحىت رحيل إدوارد عن هذا العامل عام  وأنا منذ حممود
  "إدوارد سعيد"سبب اهتمامه بشخصية  وتبيانه" فخري صاحل"تصرحيات الناقد انطالقا من 

ليتم  الذي ر العقل األكادميي" االستشراق"هتمام هو كتابه اليتضح لنا بأن الدافع األول وراء هذا ا
 إىل "فخري صاحل"ميدان الدراسات والنظرية ما بعد الكولونيالية عرب بوابته، ويشري الناقد  إىلالولوج 

" االستشراق"لذلك أصبح «: خلطاب ما بعد الكولونيالية قائال السعيدي يف التأسيس االستشراقأثر 
يف موضوع يف القرن العشرين، العابرة للتخصصات واليت أثرت يف عملية التفكري  من الكتب األساسية

، وكذلك يف حقول التفكري بالعامل الثالث وعالقة املستعمر باملستعمر مما مهد لظهور ما االستشراق
ي حول البلدان االستعماراليت تعيد النظر يف اخلطاب  "االستعماردراسات ما بعد "اآلن يسمى 

خاضعة الذات الوطنية بعيون جديدة غري إىلرة، ومن مث تفكك هذه العالقة وتنظر والشعوب املستعم 
  .3» ملناهج التحليل الغربية املهيمنة

                                                             

1 -Bill Ashacroft, Pall Ahlwalia : Edward Said Second edition Routledge critical 
Thinkers. London and New York, First edition published, 1999, by Rout ledge, p1.  

  .8-7مجات، صإدوارد سعيد دراسة وتر: فخري صاحل - 2
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 فظا على إن التوجه النقدي ملقاربة النظرية ما بعد الكولونيالية واخلطاب املتصل ا بقي حماوعليه ف
  ".إدوارد سعيد"باملرور عرب بوابة صاحبها تقاليده يف اإلصرار 

هتمام بعد الكولونيالية جاء عن طريق االستقبال العريب للنظرية ما واالالتلقي  مما تقدم نستنتج بأن
، ولعل هذا وبأعماله النقدية اليت اعتربت مبثابة حجر الزاوية يف هذا اال "إدوارد سعيد"باملفكر 

اليت  الكثرية امللفاتو الكتب واإلصدارات يربره هذا الكم من "دوارد سعيدإ"احلضور الطّاغي لـ
للدوريات العربية اليت ارتضت هذا ولعل ما يؤكد ذلك تتبعنا « ياالستشراقأو لطرحه  ت لهخصص

الفكر  جملة فصول، والكرمل، والفكر العريب، وعامل: النهج، ومنها على سبيل املثال ال احلصر
والة الثقافية وغريها، فهناك أكثر من عشرين ملفا، أصدرا االت  واآلداب والثقافة اجلديدة

    العربية، كان إدوارد سعيد فيها مركز البحث، وهذا بدوره يستدعي دراسة مفصلة هلا، يف حني 
       يلجملتا ألف والقاهرة، وميكن أن حن أن خطاب ما بعد الكولونيالية مل حيفل إال مبلفني نشرما

حول الكتب وامللفات اليت صدرت حول  "حيىي بن الوليد"وضعها  *وغرافيايا املوضوع إىل ببليف هذ
  .1»"إدوارد سعيد"

داخل الفضاء العريب، ألن النقاد ناقصا و العريب للنظرية ما بعد الكولونيالية مبتوراالتلقي  لقد جاء
العرب ربطوها وأقرنوها بشخصية واحدة وبأطروحاا، متغافلني يف ذلك عن جهود قيمة سامهت يف 

رامي أبو "قواعد وأسس النظرية ما بعد الكولونيالية، فالنقد العريب وكما عبر الناقد  وإرساءبلورة 
يد الفكري دون أي ضمن إطار إدوارد سع اليةآثر تبني تصور خطاب ما بعد الكولوني«قد " شهاب

وشرح لألطروحات املنجزة، فالنقد  ةعملية استعاد إىللذلك كانت املقاربات أقرب  تعديل أو تطوير
معظم املقاربات العربية  أن، حىت "االستشراق"العريب مل يتعد دور اجترار وشرح أفكار صاحب 

اياتري غ"سعيد فقط، متجاهلة جهود نقاد آخرين ومنهم على سبيل املثال  أطروحاتاقتصرت على 
اسعا يف النقد العريب، والدليل على ذلك قلة ما ترجم هلا، فهنالك فقط اليت مل تلق حضورا و "سبيفاك

) ألف(يف جملة  "تفكيك التأريخ: دراسة التابع": بعنوان" سامية حمرز"ترمجة وحيدة، تصدرت هلا 
  .2»1998 يف جنوب آسيا االستعماربعد  طاب ماخ ضمن ملف

                                                             

  ".الوعي احمللق"ونشرت يف الفصل اخلامس من كتاب حيي بن الوليد -"رامي أبو شهاب"كما أورد -ذكرت هذه الببليوغرافيا  *
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 بعد مل يرقألنه ف جدا وارتكاسي وعليه نقول أن النقد العريب باملقارنة مع النقد الغريب نقد ضعي
إىل املستوى املطلوب ؛ إنه نقد اجتراري تكراري يقتات على الفُتات الذي خلّفه غريه، نقد غري 

ولذلك نرى بأنه إذا كانت املعرفة الغربية معرفة عمودية مستمرة وغري متقطعة عرب . حيوي وإبداعي
دهور يف حالة النقد إن هذا الت. الزمن، فإن املعرفة العربية معرفة حلزونية تدور دائما يف حلقة مفرغة

ه الرائد ناجتة عن عدم تلقي كتاب ةخبيبة أمل كبري "إدوارد سعيد"العريب هو عبر عنه الناقد 
إن األمر يف نظري « :الغريب له يقولالتلقي  يف الوسط النقدي العريب حبرارة كبرية شأن" االستشراق"

، واليابان وإفريقيايف باكستان، واهلند،  االستشراقالسر؛ ملاذا ساعد  أو ليقع على مشارف اللغز
طالق العديد من أاج اإلنشاء اجلدية، وأساليب التحليل إوأمريكا الالتينية، والواليات املتحدة على 

  .1»؟ حمدودا فيما ظل تأثريه يف العامل العريبتأويل للتاريخ والثقافة،  وإعادات اجلديدة،
انطالقا من قوله هذا يتعجب ويتأسف لعدم اهتمام النقاد العرب بكتابه  "دوارد سعيدإ"إن املفكر 

ضجة " االستشراق" الغريب، فلقد أحدث باالهتمامنقُلْ اهتمامهم احملدود به مقارنة ، أو ل"االستشراق"
 الفكرية  الغربية   وانتشارا واسعني يف األوساط األكادميية إقباال  إعالمية رهيبة يف العامل الغريب، وشهد

 هعلى عكس توقع حمدودا وضعيفا -"إدوارد سعيد"حسب رأي - جهه املعريفهيف حني كان و
ويف هذا املضمار يبني الناقد . م الكتاب على عكس ما قصده صاحبه من وراءههِفلقد فُ . هوانتظار

 سارأسباب احن "سعيدإدوارد "دد خاص عن املفكر يف مقال له ضمن جملة بصمات يف ع" كرمي جبيت"
إن احنسار هذه املالمح القوية من فكر إدوارد سعيد « :العريب وضعفه عند املتلقي العريب يقولالتلقي 

يف ذهنية املتلقي العريب مرتبط ليس فقط بعدم توفر ترمجات للنصوص األصلية اليت ألفها باإلجنليزية 
اخل اجلامعة وخارجها، وأيضا واملؤطر د وبيد راسخة من العمل األكادميي الدؤولكن بغياب تقال

يف تطوير اتمع ومتكني أجيال من الشباب العريب من فهم أكثر عمقا  اء الوعي بقيمة هذا العملبانتف
وتساحما لالختالفات الثقافية اليت متيز املنطقة العربية عن غريها، ولعل هذا القصور يف فهم مرامي 

إحساسا جتاه الفكري الذي ميثله سعيد من خالل مؤلفاته العديدة واملتنوعة كثريا ما سبب له الا
  . 2» والغنب باالمتعاض

                                                             

  .9الثقافة واإلمربيالية، ص: إدوارد سعيد - 1
، جامعة احلسن الثاين احملمدية 02جملة بصمات، ع. قراءة يف كتابات إدوارد سعيد: بني األدب والنقد والسياسة: كرمي جبيت - 2
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، وللتدليل عليه يورد هذا األخري تصرحيات "كرمي جبيت"ضمن هذا الطرح الذي عرضه الناقد 
يوضح فيه سبب ، 1995لسنة " االستشراق"يف ملحق صدر ضمن طبعة  "إدوارد سعيد"للمفكر 
أعتقد أن الفرق «: "إدوارد سعيد" ، يقول"االستشراق"التقهقر العريب يف احتضان كتاب و التراجع
ا عقود من  إىلهو إشارة " االستشراق"العريب والردود األخرى على  بني الرد الكيفية اليت أثرت

املنطقة العربية، لقد قصدت أن  يف يف احلياة الفكرية والثقافية الدميقراطيةحباط وغياب إلالضياع وا
  االستشراقمن قيود أنظمة ك هدفه حترير املثقفني يكون كتايب جزءا من تيار معريف قائم من ذي قبل

أردت أن يستفيد القراء من كتايب كي يستطيعوا فيما بعد إنتاج دراسام اجلديدة حىت تنري التجربة 
التارخيية للعرب ولآلخرين بشكل سخي وحمفّز لقد حدث ذلك يف أوروبا والواليات املتحدة 

لكن ذلك ...إفريقياوأستراليا وشبه القارة اهلندية والكاريبية وأيرلندا وأمريكا الالتينية ويف أجزاء من 
إفادة  ال يبدو قد حدث حسبما أن أقدر يف العامل العريب حيث حتلل مؤلفات مثل كتايب بطريقة أقل

  .1»باملعىن املثمر، وبشكل أكثر كحركات دفاعية إما من أجل الغرب أو ضدا عليه
أفق التوقع تعرض لكسر يف قد  "إدوارد سعيد"انطالقا من القول أعاله يتبني لنا بأن املفكر 

التجربة " االستشراق"ينري من خالل كتابه  أنفلقد أراد -مثلما يسمى يف نظرية التلقي- لديه واالنتظار
التارخيية للعرب، وأن يفتح اال واسعا أمام النقاد واألكادميني العرب إلنتاج دراسات جديدة قيمة 

رير املثقفني من هياكل وقيود وفضح أساليب اهليمنة لديه وكذا حت يف جمال نقد اآلخر الغريب
  .لكن حدث ما مل يتوقعه االستشراق

بكثري من النقد واملتابعة، وحىت القراءات النقدية اليت  االستشراقفمن اجلانب العريب مل حيظ «
قدمها بعض األكادميني العرب يف اجلامعات الربيطانية واألمريكية التقت يف حمتواها العام مع بعض 

  .2» التصورات النقدية الغربية
ستقبال غري الالئق لكتابه من اال" إدوارد سعيد"فكر وتدمر امل إحباطنبقى دائما يف جمال 

الذي ترمجه حتت  "إدوارد سعيد"يف كتاب " صبحي حديدي"، وهذا ما يوضحه لنا الناقد االستشراق
ستقبال العريب ويؤسفين القول بالتايل، إن اال« :يقول فيه" االستشراقتعقيبات على : "عنوان

ذلك اجلانب بالتحديد من  إمهالبع لالستشراق رغم الترمجة املرموقة اليت قام ا كمال أبو ديب، تا
                                                             

  .36ص  قراءة يف كتابات إدوارد سعيد ،: بني األدب والنقد والسياسة: كرمي جبيت - 1
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الذي و، االستشراقمية القومية اليت استمدها البعض من نقدي أي ذلك الذي يقلل من احل: الكتاب
، غري أن حس املواجهة املشحونة بني (...)رة املتوفرة يف اإلمربيالية أيضاقرنه ببواعث اهليمنة والسيط

مترسا يف العاطفة آل يف اية املطاف إىل  أكثرعامل عريب يتحدد على حنو عاطفي غالبا، وآخر غريب 
صمم لكي يكون دراسة يف التطبيق النقدي، وليس  االستشراقطمس وتفريغ وإزاحة حقيقة أن 

مصرحا بأن " إدوارد سعيد"ويضيف املفكر . 1»منهاتأكيدا هلويات متحاربة ومتناحرة بصفة ميئوس 
بل جتاوزوا ذلك إىل شن فقط،  -مثلما أراده له هو -العرب مل حييطوا كتابه باهتمام الئق النقاد

فوق ذلك فإن ما وصفته يف الصفحات  «: يف هذا الشأن "إدوارد سعيد"انتقادات قاسية عليه يقول 
ان واقعة دف جبار أول يسعى إىل إدامة اهليمنة على آخر، كاألخرية من الكتاب حول نظام خطايب 

ية األوىل يف نقاش قد حيرك القراء والنقاد العرب لالخنراط يف نقاش نظام إىل أن تكون الصل
ف انتباها على حنو أكثر تصميما، وبدل ذلك حدث أنين انتقدت بقسوة ألنين مل أصر االستشراق

     أو أنني انتقدت من قبل اآلخرين ألنين مل أمثّن اإلجنازات العظيمة  (...)كافيا إىل ماركس 
  .2»لالستشراق وللغرب

قد تعرض إىل التشويه " يدإدوارد سع"لصاحبه  "االستشراق"كتاب  نَّأب "ناذر كاظم"ويبني الناقد 
 ىل سوء الفهموإسوء القراءة إىل  فلقد تعرضحنراف عن مقصده الذي قصده مؤلفه من ورائه، واىل اال
التزييف  العريب هلذا الكتاب، سيدهشنا حجمالتلقي  غري أننا حني نقترب من«": ناذر كاظم"يقول 

ستغراب حقا أن ال جيد هذا الكتاب اال والقراءات املغلوطة اليت تعرض هلا هذا الكتاب، ومما يثري
له تكشف عن  والتلقيات األخرى" ستشراقلال"العريب التلقي  إن. مل العريباستقباال جيدا يف العا

وعن ضحالته وبؤسه، وعن احنساره يف اجلزئيات اليت كانت تزيف مشروع  العريبالتلقي  هشاشة
يف زوايا ضيقة وال " االستشراق"هو الذي حشر التلقي  وهذا النهج يف. إدوارد سعيد أكثر مما تقرأه

  . 3»مشروع سعيد بصلة إىلمتد 

                                                             

صبحي حديدي، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، دار الفارس : ترمجة  .تعقيبات على االستشراق: إدوارد سعيد - 1
  .13 -12، ص1996، 1للنشر والتوزيع، عمان، ط

  .13املرجع نفسه، ص - 2
، كلية اآلداب )إدوارد سعيد داخل املكان( ندوة فكرية بعنوان . والتلقي العريب" االستشراق"إدوارد سعيد :   نادر كاظم - 3

  .10، ص2003ديسمرب  2-7جبامعة البحرين، 
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 نقيضا ملا أراده شيئا، وفهم القراء منه شيئا آخر "االستشراق"من  "إدوارد سعيد"لقد أراد 
ما تكون بردة فعل حول  أشبهكانت ، "االستشراق"ستجابة العربية لكتاب اال«ولذلك نالحظ بأن 

، إذْ اختزِلَت أفكاره يف قضايا مل متس مواقع الدسم، ومراكز ثقل الكتاب االستشراقمؤلف كتاب 
ستجابات العاطفية ضاعت يف دوامة اال، وإن القيمة احلقيقية لفكر الرجل .)(..وتوجهاته العميقة

ستفادة منها، وتوجيهها كما يف النقد العريب، واال" سعيد إدوارد" فلم يتم تفعيل مسامهة .1» واملنفعلة
ميثله من قيمة وثقل يف امليزان النقدي العاملي املعاصر، وذلك أنه يف احلني الذي «ينبغي، خاصة مبا 

أشكاال جديدة  وأفرزتمن املداد يف الواليات املتحدة وأوروبا،  الكثريه ؤوآراأسالت مؤلفات سعيد 
 وأحدث تغريات جذرية يف الربامج التربوية وجماالت البحث داخل اجلامعات من الوعي النقدي

 ر املتابعة اليت تستحقهايف بلدان العامل العريب، ومل تث مل حتدث صدى كبريا. ومعاهد البحوث الغربية
هتمامات اليت تعكسها الغرابة هو أن طبيعة اال ومكمن. اللهم إذا استثنيتا بعض املقاالت هنا وهناك

السياسيني وعموم املواطنني كتابات سعيد تتمثل يف القضايا نفسها اليت أرقت وتؤرق بال املفكرين و
العرب على اختالف مواقعهم، ورغم توفر بعض الترمجات العربية للنصوص اإلجنليزية اليت ألفها 
سعيد، ما يزال هناك وعي حمدود بطبيعة املضامني واملفاهيم واملناهج والرؤى اليت تقدمها أعمال 

فاعل مع هذه النصوص، تبقى الترمجات ائبة تستطيع التأنه يف غياب حركة فكرية ونقدية ذ سعيد، إذ
  .2»وحدها نصوصا معزولة وحمدودة التأثري

مل يلق ما وأنه  "إدوارد سعيد"العريب لـالتلقي  آلراء حول ضعفعلى العموم هذه بعض ا
إدوارد "وهذا رأي - حتفاء يف األوساط النقدية العربية خبالف الغربية منهايستحقه من التقدير واال

 وجهة  إىليذهب  "كمال أبو ديب"غري أن مترجم كتاباته الشاعر السوري  - نفسه أيضا "سعيد
كمال أبو "املترجم ، واآلراء اليت عرضناها من قبل، يقول "إدوارد سعيد"نظر خمالفة متاما عن رأي 

هة نظر أود أن أعبر عن وج«: "الثقافة واإلمربيالية"يف مقدمة املؤلف للترمجة العربية لكتاب  "ديب
         حول تأثريه يف العامل العريب، فلقد كان هذا التأثري  االستشراقخمالفة متاما لوجهة نظر مؤلف 

                                                             

  .128-127الرسيس واملخاتلة، ص: رامي أبو شهاب - 1
  .11، ص2افتتاحية جملة بصمات، ع  - 2
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يف ااالت اليت أعرفها عميقا وجذريا إىل درجة يستحيل وصفها هنا، ولقد جاء هذا التأثري يف مفصل 
  .1»تارخيي حاسم متاما

رأيه يف عدم وجود  "االستشراق"ينكر على صاحب  "ديبكمال أبو "اعتبارا هلذا فإن املترجم 
قد القى رواجا  "إدوارد سعيد"ن املفكر بأ فه يف العامل العريب، ويرىتلقي واستقبال كبري على مؤلَّ

درجة يستحيل وصفه، وهذا يف نظرنا هو عني الصواب، فشهادة  إىليصل  وإقباالمنقطع النظري، 
 "إدوارد سعيد"شهادة ال ميكن تفنيدها مادام الرجل مطلع على مؤلفات  "ديب أبوكمال "ترجم امل

فهو دون شك على دراية تامة باآلراء الصادرة حوله، ومجيع الدراسات النقدية خبصوص  هلاومترجم 
  .أثاره ومؤلفاته

واملؤلفات الصادرة حوهلا ويف خضم حبثنا حول النظرية ما بعد الكولونيالية  بأنهنقول  عليهو
واآلخر الغريب  االستشراقو" إدوارد سعيد"ن أغلبها يدور يف فلك رائدها األول املفكر الحظ بأن

ة اليت عرفت انتشارا واسعا يف لونياليووبالتايل العمل على تطوير حقل الدراسات والنظرية ما بعد الك
جيد قدرا ال بأس به  ، فاملتمعن يف الساحة األكادميية"االستشراق"اال األديب والنقدي بفضل كتاب 

وأعماله، وحىت غري املتخصصني  "إدوارد سعيد"من النقاد والباحثني، واألكادمييني املهتمني بشخصية 
ضوي حتت لوائها جندهم ومن باب يف ميدان الدراسات الثقافية وحقل النقد ما بعد الكولونيايل املن

اضيع اليت طرقها، ألا وكما نعلم هتمام بشهرة الرجل اليت طبقت اآلفاق وحبكم حيوية املواال
مواضيع ثقافية هلا عالقة وطيدة بالوضع العاملي الراهن، وبالعوملة واملثقف والغرب واألنا واآلخر؛ أي 

العريب للنظرية ما بعد التلقي  مواضيع متس خمتلف عناصر ومقومات اهلوية العربية، وهلذا نرى بأن
 "إدوارد سعيد"ـل العريبالتلقي  ومل يرق إىل املستوى املطلوب، يف حني كان االكولونيالية جاء ضعيف

 والتأثري يف وقت وجيز جدا إليهنظار ب األاشتهر على نطاق واسع، ومتكن من جذحامسا جدا، حيث 
عنه الكثريون يف العاملني العريب والغريب على حد  ملفكرين العرب املعاصرين، حيث أخذيف العديد من ا

ثمرت أفكاره وحورت ونقدت من قبل العديد من الدارسني واملهتمني، الذين ساروا على ء، واستسوا
نني بذلك مجيع أفكاره وآرائه يف سبيل الدفاع عن القضية اإلنسانية العادلة، ولذلك بجِه وخطاه، مت

ب هذه الوترية حس "إدوارد سعيد"نجز يف العقد املوايل سوف يكون هنالك تلقي أفضل مل بأنه نرى
وكما هو -  الغريب، ألنهاملمن الدراسات حوله، وسريقى يف العامل العريب أكثر من ارتقائه يف الع

                                                             

  .9الثقافة واإلمربيالية، ص: إدوارد سعيد - 1
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حركة النقد العريب حركة بطيئة، تتطلب وقت كاف من الزمن حىت تتبلور يف شكلها  نَّفإ- معروف
وللنظرية ما بعد  يومنجزه النقد "إدوارد سعيد"وهذا ما سيحدث للمفكر العاملي . النهائي الناضج

  1.معاملها الفكرية  الفضل يف بلورة  له اليت كان  الكولونيالية 
   

                                                             
1  
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الكولونيالية من خالل كتاب  ما بعد يف جمال النظرية "إدوارد سعيد" إسهامات: املبحث الرابع
  :"االستشراق"

  من أهم الشخصيات املؤثرة يف حقل الدراسات الثقافية "إدوارد سعيد"يعد الناقد العاملي 
اليت نال شهرة واسعة من خالهلا، فقد كانت دافعا قويا  هذه األخرية والنظرية ما بعد الكولونيالية،

ة نصبعظمها ممبا طرحته من أفكار، وما أثارته من قضايا كانت يف م املفكرين للكتابة حوهلا جلملة من
تلقّفته أقالم النقاد  الذي -يف املبحث السابقذكرنا كما -"دوارد سعيدإ" على جهود املفكر

 "عارف ديلربك"من منظور خمالف مثل وه ونقضوا أفكاره وكتبوا سواء الذين عارض والدارسني
غاياتري " من منظّرين ما بعد كولونياليني مثل اب الالحقني املؤيدين لهتالكُ أو، "إعجاز أمحد"و

 "إدوارد سعيد" ، وانطالقا من هذه الكتابات املخالفة واملؤيدة حاول املفكر"ي باباهوم"، و"سبيفاك
راجعها من جديدأن يتأمل النظرية ما بعد الكولونيالية ويوأن ي ،ل عليها مجلة من التعديالت دخ

يف األخري ويف زمن وجيز نظرية ما بعد الالحقة، وكل ذلك شكل  كتاباتهيف ظهرت فيما بعد 
  .ما بعد الكولونيالية/ االستعمار

جنازه الفكري واألديب حتقيق هذه التطلعات ضخامة إعلى " إدوارد سعيد"ولعل ما ساعد الناقد 
غيرت كتاباته خارطة احلياة الفكرية املعاصرة أعمق  « فقد والنقدي، واتساع دائرة انشغاالته الفكرية

  .1» لإلنساننتصار صافا باألخالقية وااليري وأشده اتالتغ
كمثقف وناقد أصيل ومتميز قيمة عالية لدى مجهور القراء  "إدوارد سعيد"إن قيمة املفكر 

 فلقد أحدثت كتاباته تأثريا هائالاملهتمني، فإسهاماته عظيمة وجليلة تتجاوز حدود التعريف واحلصر، 
سعيد الفكرية فإا وإذا كان هناك من شيء ثابت مييز مسرية « متعدد األوجه على كافة األصعدةو

 ناهج التحليليةكادميية واملت األاه الفائقة على اختراق احلدود الضيقة للمجاالت املعرفية والتصنيفتقدر
ي الصرف يف جامعيت ميتدرس يف اجلامعات، فبحكم تكوينه األكاد واملصطلحات احلديثة املركبة اليت

رن املاضي فإن سعيد ينتمي جليل من الدارسني العريقني خالل اخلمسينات من الق برنستون وهارفارد
احملافظني نسبيا الذين لوا من اآلداب الالتينية واألوروبية الكالسيكية، ومن الفلسفة والتاريخ 

نفتاح القوي لدى سعيد على الفكر والنقد األورويب احلديث وقد تطور هذا اال. 2»األورويب احلديث
                                                             

  .102، ص)اهلجنة، السرد، الفضاء اإلمرباطوري: إدوارد سعيد.(النقدي عند إدوارد سعيدسؤال املثقف : بشري ربوح - 1
  .37قراءة يف كتابات إدوارد سعيد، ص: بني األدب والنقد والسياسية: كرمي جبيت - 2
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بنيويورك، فبفضل ملكاته اللغوية وقراءاته العديدة حتول اهتمام سعيد  اكولومبيالتحاقه جبامعة  منذ«
 وهكذا اجلامعات األمريكية إىلشيئا فشيئا حنو النقد الفرنسي احلديث، والذي بدأ تأثريه يصل تدرجييا 

ترِف من اآلداب األوروبية الكالسيكية واحلديثة أحد أهم األصوات النقدية يف اجلامعة سعيد املغ داغ
  .1»مريكية خالل أواخر الستينات وبداية السبعيناتاأل

إدوارد "تراف من اآلداب الفرنسية والالتينية والغربية يف العموم هو ما ساعد املفكر إن هذا االغ
وكما نعلم ميدان واسع ذو أقطاب  على تأسيس وبلورة خطاب ما بعد الكولونيالية، ألنه "سعيد

  ...)فوكو، دريدا الكان( أعالمه املشاهري بزعامة الفرنسي متجاذبة، فعلى سبيل املثال كان التأثري
 النظرية ما   صرح على تشييد الفكرية اليت عملت التأثريات أقصى من الفرنسية أعالم النظرية أي؛

  .بعد الكولونيالية
يف جمال النظرية ما بعد الكولونيالية عكوفه على  "دوارد سعيدإ"قد من اإلسهامات القيمة للنا

 شنيهدين يف العامل الثالث والعمل جاهدا على نقل صوت املهممعاجلة قضايا املقموعني واملضطَ
 والذي يعد وسيلة للمقاومة حيثفكرة السرد املضاد لومعاجلة قضاياهم، وذلك عن طريق استعماله 

على فكرة املقاومة ودورها الفعال يف صياغة الذات ما بعد الكولونيالية اليت  "سعيدإدوارد "يؤكد  «
، وإدانة املشروع اإلمربيايل إضافة إىل اهتمامه بفكرة الذات ما بعد االستعمارتعمل على مناهضة 

  .2»الكولونيالية اليت تولد قيما مناهضة خلططه وإلستراتيجيات اهليمنة
لشهادةٌ بينة على عظمة هذا الرجل  "إدوارد سعيد"م للمفكر إن املشروع الفكري الضخ

رة صرة القضية الفلسطينية، وقضايا كل الشعوب املقهورة واملستعماملستميتة واملتواصلة لن هونضاال ت«
يف مجيع أرجاء العامل، فقد كان مناضال من الدرجة األوىل، ومفكرا طليعيا استطاع أن يؤثر يف شرحية 

النقد واألدب والدراسات عرب العامل بفضل أفكاره النرية، ونظرياته الرائدة يف ميادين  املثقفنيهامة من 
العاملي فيما يرتبط مبعاناة الشعب ورأي العامل األمريكي، بل الكما استطاع أن يؤثر لوحده يف  الثقافية

حتليالته  أو اتهالفلسطيين، وذلك من خالل مقاالته الصحفية، وحماضراته األكادميية ومناظر
جعله هدفا  هو السبب الفعلي الذي "إدوارد سعيد"املتعدد الذي ميارسه  التأثريولعل هذا  .3»السياسية

                                                             

  .38قراءة يف كتابات إدوارد سعيد، ص: بني األدب والنقد والسياسية: كرمي جبيت - 1
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والقراءة يف الصحافة واإلعالم، ويف الكتابات واملسابقات األكادميية، كما أنه دفع  « والنقدللتحليل 
الثقافية وإسهامه األساسي يف حقول متعددة تبدأ من دور النشر الكربى إىل إصدار الكتب عن مسريته 

  . 1» وال تنتهي بنقد املوسيقى الكالسيكية الغربية النقد األديب
          إدوارد"ونعين  -بعلو الكعب هتمامات بشخصية مفكر يشهد لهلقد شكلت أصداء هذه اال

الغريب وكل  االستشراقوتثمينها وخاصة يف ميدان نقد  أفكارهالدافع األساسي وراء ترمجة  - "سعيد
جناز إدوارد سعيد الفكري والنقدي على إسهامه ة ما تركز الدراسات املكتوبة عن إفعاد« متركزاته

الغربية اليت تتحكم يف  واملركزية ثيالت العرقيةي، والكشف عن التماالستشراقالفذّ يف تعرية اخلطاب 
  2.»عىن بدراسة الشرق والعامل الثالثل البحث اليت تهذا اخلطاب ونسله من حقو

   بأن تأثري "منرية الفاضل"الباحثة ترى  "إدوارد سعيد"ويف جمال اإلشادة باهتمامات الناقد 
 ا يف العديد من احلقول املعرفية حيث الرجل جديقارن بقلة من النقاد املعاصرين يف «واسع ويبدو جلي

 املقارن، األنثروبولوجيا، علم االجتماع، الدراسات اإلثنيةالدراسات الثقافية، فاهتماماته مشلت األدب 
األدب اإلجنليزي، وقد يكون هذا املسار الثقايف املتنوع  إىلالعلوم السياسية، النقد املوسيقى، باإلضافة 

، ويعترب إدوارد سعيد من (...) نِتاجه الواسع على مدار سنوات عديدة هو السمة املميزة اليت طبعت
يف ذات  قيةالروابط الكامنة يف قضايا العنصرية واإلمرباطورية والعر إىلأوائل من حاول اإلشارة 

وتواطئها يف أساليب فكرية ثقافية نوعية تذهب  وروبية، مشريا ذا إىل اشتراكهاالنظرية الثقافية األ
  .3» إىل املركزية العرقية أحيانا

املريرة، وهلذا فقد ساهم يف إرساء قواعد ما بعد  االستعمارجتربة  "إدوارد سعيد"لقد عاش املفكر 
الفهم العميق ملخاطر وآثار  ، والدعوة إىل تبنيها من خاللاالستعمارالكولونيالية ونظرية ما بعد 

  .يةاالستعمارالظاهرة 
العريب  د على حماولة استيعاب النظرية ما بعد الكولونيالية يف العاملاإلقبال اجلاو املتزايد االهتمام إنَّ

هذا األخري الذي ألقى بظالله الوافرة  ؛"إدوارد سعيد"ال ميكن أن حيدث لوال جهود وإسهامات الناقد 
رقى إىل صعوبة الظاهرة وتأثرياته الرحبة على ميدان من البحث هو من الصعوبة والتعقيد لي
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       عميات هذه الظاهرةمبفرده أن يكشف م "إدوارد سعيد"الكولونيالية نفسها، فلقد استطاع 
      يةاالستعمارظاهرة اسها، كما استطاع أن يعمق فهمنا بالويقوم بتشرحيها ونقضها من أس

  .خاطرهاالتوعية مبو
وناقد له، وصاحب  مفكر مسائل للفكر الغريب« هو" إدوارد سعيد"الناقد مما ال شك فيه أن 

إذ أرسى أسسها وكان له السبق يف  ؛"ما بعد الكولونيالية"نظرية مشهورة يف الدراسات املسماة 
لتاريخ توتر العالقة ف العناصر املهيمنة يالية املستعمرة واملستعمرة وكشدراسة شعوب ضفَّيت الكولون

ن سامها يف االلذ .1»"قافة واإلمربياليةالث"و" االستشراق"كتابيه األساسيني  خاصة يف بني الطرفني
ف مؤلَّ بالتركيز على دوراملبحث سنقوم يف هذا وتأسيس النظرية ما بعد الكولونيالية عامليا وعربيا، 

ية ودفع سير بعد الكولونيال رتقاء حبقل الدراسات والنظرية ماكمرجع أساسي يف اال" االستشراق"
هذا يف  "إدوارد سعيد" ديد أهم القضايا املطروحة من طرفكما سنحاول حت تقدمها حنو األمام،

والدور الفعال الذي لعبته مقوالته املطروحة يف حتريك الوعي النقدي  ديد الذي أتى بهالكتاب، واجل
  اليت رافقت كذا الدراسات النقديةو النقديةو وساط األكادمييةالعريب، واألمهية البالغة اليت حظي ا األ

  .أو اليت كان الكتاب سببا يف وجودها الكتاب، 
 ة ترتكز على قاعدة أساسية للنهوضكانت علمية أم أدبية أم نقديأإن أي نظرية فكرية سواء 

 "االستشراق" وعلى أعمدة صلبة تأسيسية، وعماد وقاعدة النظرية ما بعد الكولونيالية هي كتاب
املصطلح، ليس من الناحية عالمة فارقة يف تطور « املرجع اهلام الذي يعد ، هذا"إدوارد سعيد"لصاحبه 
صطلح ثقايف، فقد شحن سعيد امل هو يف جمال التحليل السياسي والثقايف والسسيو بقدر ما النظرية

ضورا واسعا يف عدد من احلقول املعرفية، السيما يف حقل بدالالت إمربيقية ونصوصية قوية أكسبته ح
  .  «2ذا املصطلحوهي من أكثر احلقول اهتماما ، الدراسات ما بعد الكولونيالية

                                                             

الدنيوي، العلمانية والسجاالت الكربى يف  علىمن الالديين : العلمانية يف الفكر املقاوم إلدوارد سعيد: سامية بن عكوش - 1
ابن الندمي للنشر والتوزيع، اجلزائر، دار الروافد . إىل مآزق النقد احلديثالفكر العريب املعاصر من هواجس التأسيس املتعالية 

  .85ص، 2015، 1لبنان، ط_ناشرون بريوت_الثقافية
  .34اإلختالف الثقايف وثقافة اإلختالف، ص: سعد البازعي - 2
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إجنيل الدراسات ما بعد « مبثابة "االستشراق"كتاب " ن بوعزيزب وحيد" وهلذا فقد عد الباحث
الورشة واملعمل الذي طور فيه إدوارد «بأنه ميثل " حممد السيد"كما قال عنه الناقد  .1» الكولونيالية

  . 2» سعيد كثري من األدوات النقدية
قضايا فكرية  ا أثاره منأهم عمل نقدي يف القرن العشرين مل "االستشراق"وهلذا فقد صار كتاب 

  .هامة متس الواقع الثقايف العاملي الراهن، وملا فتحه من جماالت معرفية واسعة

  :"االستشراق"مقاربة نقدية لكتاب : املطلب األول
من أهم الطروحات يف الدراسات ما بعد  "سعيدإدوارد "للمفكر العاملي  "االستشراق"يعد كتاب 

فهو عمل مثري للجدل، إذ أصبح له تأثري متنام يف العديد من احلقول ): االستعمارما بعد (الكولونيالية 
 جاء يف إذ على اعتبار كونه يعد عمال نقديا  ضخماجتماعية، ة املتصلة بالعلوم اإلنسانية واالاملعرفي

  ).360( صفحة وستون ثالثُ مئة
وكل فصل بدوره مقسم إىل  كتابه هذا إىل ثالثة فصول رئيسة؛ "إدوارد سعيد"ولقد  قسم الناقد 

وعليه فلقد كان  )12(للمباحث هو إثنتا عشر مبحثا أربعة مباحث فرعية، أي أن اموع الكلي 
كذا كشاف مصطلحي، وإضافة إىل مقدمة للمترجم و. عرض الكتاب بطريقة ممنهجة ومنظمة

  .مع وجود إشارات بالعربية وأخرى باإلجنليزية ومؤشر يف اية الكتاب مقدمة للمؤلف
  ):املقدمة( عتبة الكتاب -أ
  :مقدمة املترجم -أ -أ

   املترجممن جيدر بنا عرض وجهة نظر كل وقبل الشروع يف معرفة حمتوى الفصل األول 
يف مقدمة املترجم اليت " كمال أبو ديب"والبداية إذن مع املترجم السوري . يف مقدمتهِما املؤلفو

يتعرض من خالهلا إىل إعطاء الصورة الصحيحة للكتاب، على اعتبار أنه ال يدور حول دراسة 
هذا ما وصفته صاحبة الترمجة (أو دراسة للشرق كما خلقه الغرب  -كما يبدو لنا- االستشراق

على درجة مدهشة من حدة اللّمعة  اكتناه غوري، صارم، مشبوب أحيانا،«بل هو  ،)الفرنسية

                                                             

  .مصطفى لشرف مقاربات ما بعد حداثية للمفكر اجلزائري: تلخيص الثقافة من االستعمار: وحيد بن بوعزيز - 1
  ww.alquds.co.uk/?p=241402: 2014 أكتوبر 27 القدس موقع

  .9، ص)إدوارد سعيد داخل املكان(ندوة فكرية بعنوان  .إدوارد وديع سعيد ناقدا إعالميا: حممد السيد - 2
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وألسئلة جذرية يف الثقافة واإلنسان، أسئلة تدور حول مفاهيم احلقيقة والتمثيل، القوة (...) الفكرية
ت وعالقات القوة، وعي الذات واآلخر حول التصورات اليت ينميها اإلنسان لذاته وللعامل، والتمييزا

   .1»اليت يقيمها بينه وبني اآلخر
 "ميشيل فوكو"يوظف نظرية ن هذا الكتاب حياول أن بأ" كمال أبو ديب"كما يبني املترجم 

الكبري هلذا الفيلسوف، والدليل على ذلك بين وواضح من خالل بكل أبعادها فعمله يدين بالفضل 
احلقيقة : من مثلكما ذكرها املترجم ، وهي "فوكو"جمهرة من املصطلحات اليت نسجها وابتكرها 

  ...، إدارة القوة إرادة احلقيقية، اإلنشاءعالقات القوة، املعرفة، السيطرة التمثيل، القوة
عدها بعض املعارضني وقد  إىل خاصية اتسم ا الكتاب،  "كمال أبو ديب"ويتطرق املترجم 

اب، وهي تلك الصعوبة اليت تكتنفه عيبا أو مأخذا من املآخذ اليت وقع فيها الكت "إدوارد سعيد"ـل
الكتاب كما نالحظ يعد ف أمر بديهي؛-حسب رأينا-ه، غري أنه لتباس والتعقيد الذي يطبعواال

ضيع سياسية ثقافية، أدبية ملمة بالعديد من القضايا الشائكة واملتعالقة نصيا مع مواو شاملةموسوعة 
سيكون تبسيطا لألمور أن أصف كتاب إدوارد سعيد بأنه «: وهذا ما عرب عنه املترجم بقوله نقديةو

ندهاش، غائر يف مصادر املعرفة واجهة فكر عميق، مسفِْسط حىت االففي م. للقراءة وللترمجة: صعب
على التعامل مع اللغة  يه أُلفة العام الشائع، قادرلداإلنسانية حىت ليبدو األكثر غرابة يف املعرفة مألوفا 

حبيث يصبح شاردها طبيعيا لديه، وبعيدها قريب منه، ال تتحدد استجابة املرء يف إطار السهولة 
مستوى القدرة املدهشة على استخدام : والصعوبة، بل يف إطار آخر خمتلف، وعلى مستوى مغاير

دو موضوعا عاديا، مث أكثر مستويات التحليل صعوبة، وأكثر التصورات غموضا يف مناقشة ما يب
  . 2»القدرة املماثلة على الوصول إىل رصد دقيق ألبعاد الظاهرة املعاينة يضيئها إضاءة فدة

وحدها األعمال العظيمة اليت تكلّف مترمجيها وكذا قرائها وحملليها عناًء ومشقّة يف : وعليه نقول
 يشهد هلم بالكفاءة وعلُو الكعبفهمها واستيعاا، فالعمل العظيم ال يفك شفرته إال العظماء الذين 

اء واسع فالكتاب ليس جمرد سرد عادي بسيط، أو عرض حتليلي يسري، بل هو عبارة عن فض
ومتشعب ومكترتٌ بالعديد من املواضيع الصعبة اليت تضرب جبذورها الغائرة يف أعماق التجربة 
اإلنسانية مبستوياا الثقافية والسياسية والفكرية، وعليه ال يستطيع أيا كان اقتحام عامله الشائك 

                                                             

  .2االستشراق، ص:  إدوارد سعيد - 1
  .9، صاملرجع نفسه - 2
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ة صعبة للغاية، وهو ما عبر عنه ه عملييق وقوة حتليلية فائقة، فترجمتواملربك، بل إنه حيتاج لفكرٍ عم
املترجم، والدليل على هذا وجود بعض املصطلحات اليت مل يتمكن من شرحها وفهمها، لذلك نقلها 

  .كما هي، مع إشارته إىل ذلك يف اهلامش مصرحا بعدم متكنه من شرحها ألنه مل يستوعب معناها
 "إدوارد سعيد"حول كتاب  "ديب كمال أبو"أعاله ميثل خمتصر ما قاله املترجم  إن ما عرض

  .اليت بثَّها ضمن مقدمة املؤلف ؤلف، وسوف نعرج إىل عرض آراء امل"االستشراق"
  :مقدمة املؤلف -ب -أ

مقدمته لكتابه مبقولة هامة تعد مبثابة الكلمة املفتاح يف هذه املقدمة " سعيد" إدوارد" لقد افتتح
إا قضية  :الدائر رحاه يف ثنايا هذا الكتاباملكترتة، ومضموا الدال على املعىن العام واحملوري 

وهو ما . اليت تسلح ا الغرب من أجل إحكام سيطرته على الشرق Representationالتمثيل 
 "إم عاجزون عن متثيل أنفسهم، ينبغي هلم أن ميثلوا:"بقوله" كارل ماركس"نه الفيلسوف عرب ع

الذي قام  1851الكراس الشهري حول انقالب عام [ولقد قاهلا ماركس خبصوص لويس نابليون يف «
الثامن عشر من برومري لويس بونابرت، بسخرية الذعة يف حديث عن ادعاء لويس متثيل  ]به األخري

فالحني الصغار املتخلّفني يعبر ذلك متاما عن موقف املستشرقني جتاه الشرقيني بفارق وحيد وهو أن ال
  . 1»الشرقي كان ضحية اغتصاب سياسي وثقايف تام، إضافة إىل اغتصاب حكم عسكري

   قضية موجودة يف ثنايا الكتاب برِمتهرب للشرق والشرقينيإن قضية التمثيل؛ أي متثيل الغ
تعتمد قراءته للنص الثقايف الغريب «حيث . إدوارد سعيد يعود إىل هذه القضية مرارا وتكرارا فاملفكر
ستقصاءات العميقة اليت أجنزها يف هذا النص، أبرزت ما هلذا فهوم التمثيل الثقايف، ذلك أن االعلى م

األمهية يف كشف تورط املفهوم املتداول يف املناهج والنظريات النقدية والثقافية احلديثة من دور بالغ 
يعة جوهرانية الرؤى يف إعادة صوغ املرجعيات وفق موقف منطي ثابت حييل على تصور جامد ذي طب

ضى إىل سلسلة من عمليات التمثيل اليت ميكن اعتبارها وثائق رمزية دالة على مغلقة، األمر الذي أف
 "ستشراقاال" ـل "إدوارد سعيد" ءةقراجاءت ولقد  .2»العالقة بني املرجع الفكري وجتلياته اخلطابية

  ).التمثيل( يف ضوء هذا املفهوم

                                                             

  .59-58والثقافة حوارات مع إدوارد سعيد، صالسلطة والسياسة : إدوارد سعيد - 1
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" رامي أبو شهاب"بآراء الناقد نستعني  االستشراقوعالقته مبوضوع  ولتوضيح دالالت التمثيل
حني نتفق على  « :مفهوما مراوغا يقول عدهحيث  ،الذي عاجله بالتفصيل موضحا أنواعه ومفاهيمه

أن التمثيل عبارة عن الشكل أو الوصف الذي يتم من خالله تقدمي شيء ما، بغض النظر عن ماهيته 
 (...)يقوم بالتمثيبل أو اإلجراء فإا ستكون مستمدة من منظور من -إن وجدت-فهنا غياب املعيارية

ىل أن نبحث يف التعالق فهي عملية إزاحة تقوم على تصورات معيارية مفترضة، وهذا ما حييلنا إ
ر الغريب الذي كان احلاصل بني نظرية التمثيل وخطاب ما بعد الكولونيالية، السيما خطاب املستعم

وهذا ما وضحه املفكر .  1»معنيا بالتركيز على قوة اخلطاب، وقدرته على تسهيل املهمة اإلمربيالية
خالله إىل دراسة وحتليل أعمال  من دالذي عم" االستشراق"من خالل كتابه  "إدوارد سعيد"

وخطابات املستشرقني القائمة على متثيالت خمتلفة قاموا باختراعها لبسط سطوم ونفوذهم على 
متالزمان، فغالبا ما يربط  االستشراقمفهوم التمثيل و بأن "رامي أبو شهاب"الشرق، ويالحظ الناقد 

كتاب دراسات ما بعد الكولونيالية يعرف  فال عجب أن« بني مفهوم التمثيل اإلنشائي واالستشراق
     ويشري سعيد إىل أن التمثيل القائم على اإلنشاء ال يعين احلقيقة (...)على أنه التمثيل االستشراق

أو حييل إىل حقيقة واقعة، إمنا هو حمض خيال خمتلف، البد أن الصور والتمثيالت اليت أنشأها الغرب 
عملية التمثيل تتخذ من التصور الذهين والعقلي مدخال إلحالل حول الشرق تتجاوز أي تطابق، ف

ثر الذهين والعقلي حاضرا املادي، يبقى األ االستعماراهليمنة، والسلطة املادية، وحىت مع غياب 
  .2» وممارسا بسبب قوة األفكار املتأتية عرب عملية التمثيل احملكمة

  إن جوهر عملية التمثيل قائم يف وعي الغريب، فاآلخر أي الشرق الذي مثله ال ميتلك القدرة 
على متثيل نفسه، وهلذا فإن اإلنشاء الغريب بكل مستوياته قد قام ذه املهمة وتصدرها، ليعيد تشكيل 

إن هذا . متهمقد "إدوارد سعيد"ماركس اليت تصدر ا معامل صورة اآلخر، وهنا يربز معىن مقولة 
من  حيمل يف طياته الكثري«بأنه " رامي أبو شهاب"العجز عن التمثيل يف هذه املقولة يوضحه الناقد 

" إدوارد سعيد"ويف هذا الصدد وضمن جمال حديث الناقد .  3» طبقات خطاب اهليمنة على اآلخر
إن «: لشاكلةجنده يعرف الشرق على هذه ا االستشراقعن متثيل الشرق والشرقي وفق منظومة 
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هو نظام من التمثيالت مؤطر بطقم كامل من القوى اليت قادت  االستشراقالشرق الذي يتجلى يف 
  .1»الشرق إىل جمال املعرفة الغربية والوعي الغريب، ويف مرحلة تالية اإلمرباطورية الغربية

اليت عملت على انطالقا من هذا القول يتضح لنا كم أن الشرق مفعم ومليء مبختلف التمثيالت 
  .لغربية غري الربيئة يف منطلقاا وغايااجر الشرق وقيادته إىل دهاليز املعرفة ا

اآلراء بعض  ننتقل إىل عرض أهم االستشراقبعد حديثنا عن التمثيل والعالقة الوثيقة بينه وبني 
وقع الشرق بالنسبة اليت ميضي من خالهلا إىل تبيان م يف مقدمته" إدوارد سعيد"اليت قدمها املفكر 

حيث رأى فيه  ،للغرب ليخلص إىل اعتباره اختراعا غربيا، قام الغرب بصياغته وفق منظوره اخلاص
أي أن  ؛ستثنائيةالغريبة املدهشة، وكل التجارب االمكانا وجوا يجا مليئا بالرومانسية والكائنات 

إدوارد "وعجيب، مث يبني  الشرق هو عبارة عن مكان خرايف أسطوري، كل شيء حيدث فيه غريب
عمرات الغنية واهلامة يعد من املست إذ بأن هذا الشرق هو نتاج صنع التجربة األوروبية الغربية، "سعيد

هو السبيل الوحيد واحلل األمثل  االستشراقزمن بعيد موغلٍ يف القدم، ولذلك كان  ألوروبا منذ
      >هو< االستشراقمما سأمسيه «"سعيد إدوارد"إلبقاء دوام سيطرا على هذا الشرق، يقول 

طريقة للوصول إىل تالؤم مع الشرق مبنية على مرتلة الشرق اخلاص يف التجربة األوروبية الغربية 
ستعمرات أوروبا، وأغناها أعظم م فالشرق ليس لصيقا بأوروبا وحسب، بل إنه كذلك موضع

   فالشرق جزء تكاملي عن حضارة أوروبا  (...)ولغاا، ومنافسها الثقايف ومصدر حضاراا وأقدمها
  .2» وثقافتها املاديتني

تعريفات -حسب رأيه-وهيستشراق إىل تقدمي ثالثة تعريفات لال "إدوارد سعيد"بعدها ميضي 
) أكادميية(ستشراق ذو داللة جامعيةا: مد بعضها على بعض، فاألول منهاأي يعت متبادلة االعتماد؛

كان املرء  بة عنه، أو حبثه، ويسري ذلك سواءكل من يقوم بتدريس الشرق، أو الكتا«حيث أنه 
يف  >فيلولوجيا<جتماع، أو مؤرخا، أو فقيه لغة ، أو بعلم اال>يأنثر وبولوج< خمتصا بعلم اإلنسان

  .3»ق، وما يقوم هو أو هي بفعله هو استشراقجوانبه احملددة والعامة على حد سواء، وهو مستشر
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  أقل تفصيال وترحيبا به االستشراقن مصطلح على اإلقرار بأ" إدوارد سعيد"وبعدها يعمل 
ية األوروبية االستعمارائمة والعامة، وأيضا بسبب ارتباطه عضويا بالسلطة وذلك راجع إىل داللته الغ

إدوارد "ن، أما التعريف الثاين لالستشراق، فهو كما بني يف القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشري
بني  >بستيمولوجيإ<ومعريف  >أنطولوجي<أسلوب من الفكر قائم على متييز وجودي«"سعيد

  .1»الغرب) يف معظم األحيان(الشرق و
أما التعريف الثالث فهو أن  ،، وأبسط تعريف لهاالستشراقوهذا املعىن هو أكثر عمومية ملفهوم 

 2»أسلوب غريب للسيطرة على الشرق واستبنائه، وامتالك السيادة عليه«بإجياز عبارة عن  االستشراق
من أجله وهو  االستشراقاهلدف احلقيقي الذي جاء  "دوارد سعيدإ"ومن خالل هذا التعريف يوضح 

  .ستحواذ والسيطرة على الشرق وامتالكه كلية عن طريق التسيد عليهاال
يف  "ميشيل فوكو"إىل تبيان التأثري الواضح للفيلسوف الفرنسي  "وارد سعيدإد"وبعدها يعمد 

" وأَدب وعاقب"و"علم آثار املعرفة: "، وذلك من خالل كتابيه الشهرييناالستشراقحتديده هلوية 
املعرفة، السلطة (انطالقا من عنوان الكتاب، فمصطلحاته الفرعية  ولعل هذا التأثري يطالعنا بوضوح

  ".فوكو"هي مصطلحات ) اإلنشاء
، واهلدف الذي جاء من من البديهي أنه لكل كتاب هدف يسعى صاحبه إىل حتقيقه من ورائه

بية أن يظهر أن الثقافة الغر «هو سعيه وحماولته  ه صاحبه، كما بين)"االستشراق"(جله هذا الكتاب أ
اهلوية بوضع نفسها موضع التضاد مع الشرق باعتباره ذات >وضوح<اكتسبت املزيد من القوة و

       وعليه فلقد حصن الغرب نفسه وزادها قوة من خالل  .3»بديلة أو حىت سردية تحترضية
  .االستشراقمؤسسة 
طور من خالل مشروع ثقايف بريطاين وفرنسي منى وت-"إدوارد سعيد"حسب -االستشراقإن 

تقارب وتعاون هاتني اإلمرباطوريتني العظيمتني وذلك مند بداية القرن التاسع عشر إىل اية احلرب 
العاملية الثانية ليتحول الدور بعد اية هذه احلرب، وتعود الكفة لصاحل أمريكا، اليت أحكمت سيطرا 

  .هاعلى الشرق وتناولته كما تناولته كل من فرنسا وبريطانيا قبل
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وثقافيني، إضافة إىل كيانني جغرافيني مها _ "إدوارد سعيد" حسب_والغربإن كال من الشرق 
وكال هذين الكيانني اجلغرافيني ال غىن له عن  ، ذات تاريخ وتراث من الفكر والصوركوما فكرتني

  .اآلخر، لكنه يعكسه ويناقضه
صامت وعاجز عن متثيل نفسه، وقد عرب عن هذه الفكر يف  "سعيد إدوارد" إن الشرق يف نظر

اليت تعد " كشك هامن"، وجتربته الشخصية مع املرأة املصرية "فلوبري"معرض حديثه عن املستشرق 
منوذجا للمرأة الشرقية النمطية اليت مل تتحدث عن نفسها البتة، بل قام الغريب باحلديث نيابة عنها، ويف 

إم عاجزون عن متثيل أنفسهم ينبغي "(السالفة الذكر  "كارل ماكس"مقولة هذا تذكري وعودة إىل 
  )."هلم أن ميثلوا

  األكاذيب والترهات فهو يدعو إىل تفنيذ االستشراقعلى  جد ناقم" إدوارد سعيد"املفكر إن 
ليست سوى بنية من  االستشراقينبغي على املرء أال يفترض أبدا أن بنية «: اليت جاء ا، يقول

 االستشراقية اعلكما يبني أيضا مدى قوة وف. 1»األكاذيب أو األساطري اليت ستذهب أدراج الرياح
: يقول بذلك أفكاره األوروبية املتمكزة ألنه استطاع أن يفرض نفسه وتقريراته حول الشرق، ممررا

التطبيق ما برح و ةالنظري اما فارغا حول الشرق، بل إنه جلسد خملوق منيهليس است االستشراق«
من حيث  االستشراقستثمار املستمر وقد جعل اال. مادية كبرية تثماراتموضحا الس ألجيال عديدة

هو نظام من املعرفة بالشرق، مشبكا ميرر خالل الشرق إىل الوعي الغريب متاما كما أن ذلك االستثمار 
بل إنه جعل هذه –إىل الثقافة عامة  االستشراقنفسه ضاعف التقريرات اليت تكاثرت منسوبة من 

  .2»حبقالتقريرات منتجة 
نتاج أورويب خالص، وهو فكرة أوروبية أُنتجت خصيصا من أجل تثبيت قاعدة  االستشراقإن 

تسلطها داخل أوروبا وخارجها، فكرة كون اهلوية األوروبية متفوقة مقارنة مع مجيع الشعوب 
بطريقة ثابتة، من أجل استراتيجيته على هذا  االستشراقيعتمد « والثقافات غري األوروبية حيث

ن الذي يضع الغرب يف سلسلة كاملة من العالقات احملتملة مع الشرق دون أن التفوق املوقعي املرِ
، وحتت العنوان العام للمعرفة بالشرق، وحتت  يفقده للحظة واحدة كونه نسبيا صاحب اليد العليا

منذ اية القرن الثامن عشر، برز شرق معقد متشابك مالئم للدراسة  مظلة التسلط الغريب على الشرق
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ية، ولإليضاح النظري يف االستعمارستبناء يف املكاتب جلامعية، وللعرض يف املتاحف، وااليف البيئة ا
  .1» أطروحات علم اإلنسان، وعلوم احلياة، واأللسنية، واألعراق، والتاريخ حول اإلنسان والكون

اية  منذ االستشراقمن خالل هذا الطرح الكيفية اليت ظهر من خالهلا  "سعيد إدوارد"يبني 
القرن الثامن عشر، فلقد جتلى ضمن منظومة الفضاء األكادميي، وكل ما احتواه من فروع معرفية 

ولعل املتمعن يف هذه . باسم الدراسة والعلم ا أن ميرر استراتيجياته اخلطابيةوعلمية استطاع من خالهل
يئة اليت كان يشع ا، فهي علوم كما يبدو له تلك النوايا غري الرب تتبني االستشراقلوم اليت اهتم ا الع

يعترب تنصب على دراسة اإلنسان، وكل ما تعلق بنمط حياته، من لغته، إىل عرقه وتارخيه، وهذا كله 
  .س على ذلكوق" عرف لغة قوم أمن شرهم"ممر عبور حنو السيطرة عليه ألن املعرفة قوة ومن 

ية اليت محلت عدة أفكار عنصرية جتسدت االستشراقبعض األعمال  "إدوارد سعيد"يدرج الناقد 
 "دو ساسي سلفستر"كتاب : ضمن قاعدة التسلط والتفوق الغريب ومن بني هذه األعمال جند

كل من  وأفكار" مسالك املصريني املعاصرين وعادام" "إدوارد لني"، وكتاب "املقتطفات العربية"
اليت صدرت عن دافع غريب متسلط أي أا تقع حتت مظلة التسلط الغريب، وعليه  "غوبينو"و "رينان"

أفكار دنيئة ومنحطة عن وبفلقد جاءت هذه األعمال مليئة ومشبعة بشىت أنواع العنصرية واإلمربيالية، 
وفنانني  "نزوليم جو": عن من كانوا روادا يف هذا امليدان من مثل "عيدس إدوارد" ويتحدث. الشرقي

  . "فلوبري"و "نرفال"عظام مثل 
لتمريغ «استعمل خلدمة أغراض سياسية، أو حسب كلماته  االستشراقبأن  "إدوارد سعيد"جيادل 

انتقل من  االستشراقوالنقطة اليت حياول أن يظهرها هنا هي أن  .2»أنف الثقافة يف أوحال السياسة
أصبح كونه إىل ) أي كنظام للمعرفة الغربية حول الشرق(معناه احلقيقي وهو املعىن األكادميي احملض 

اب األكثر تمرادفا لكل أنواع اهليمنة واإلخضاع األورويب والغريب عموما على الشرق، وحىت الكُ
وا يف كل ما ميكن أن يقولوه ، قد خضع..."سكوت"، "فلوبري"، "نرفال"إبداعا يف عصرهم مثل 

  .مبوضوعية وعلمية لرؤى سياسية حمددة سلفا
قد حدثت يف  -"إدوارد سعيد"كما وضح - ياالستشراقة يف تراث البحث إن اخلطوات الرئيس

اسي مثال مل يكن أول دو س بريطانيا أو فرنسا، مث بعدها أحكمت وأتقنت يف أملانيا، فسلفستر«
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ليون شامببل كان أيضا معلم ...ايت درس اإلسالم واألدب العريبمستشرق أورويب حديث ومؤسس
وميكن ادعاء أسبقية وتوق الحق ممثلني لكل من . بوب مؤسس اللغويات املقارنة يف أملانيا وفرانتز

  .1» وليام جونز وإدوارد وليم لني
اليت  "كارل ماركس"مرة أخرى إىل قضية التمثيل، وإىل مقولة "إدوارد سعيد "يعود الناقد 
زمة اليت تكررت يف العديد من صفحات الكتاب ولقد كانت هذه األخرية مبثابة الالجسدها برباعة، 

ستشهاد ا ألا طبعا خدمت غرضه يكثر من اقتباسها واال- يبدو جليا كما-"إدوارد سعيد"ـف
هذا  يف "سعيدإدوارد "وهو عدم قدرة الشرقي على متثيل نفسه، يقول : الطرحهذا املتوخى من 

إن الشرق، لو كان قادرا على متثيل نفسه، لفعل ذلك، ومادام غري قادر، فإن التمثيل يقوم « :الشأن
  .2»عن الشرق املسكني) نيابة( وألعيننا حنن بباملهمة من أجل الغر

الذي يعد عمال مميزا وجادا يف ) "االستشراق"(من خالل عمله هذا  "إدوارد سعيد"إن الناقد 
ا إىل فئة معينة رت مسبقا بأهداف أراد تقدميهطِّاليت أراد توصيلها إىل القارئ، واليت سطرح القضايا 

املتلقني، فلطالب  نكتبت هذه الدراسة ويف ذهين عدد م«: يف هذا الصدد يقول من مجهور القراء
النصوصية مثال رائعا على العالقات املتداخلة بني اتمع، والتاريخ، و االستشراقيقدم  األدب والنقد

وبني العقائدية، والسياسة  االستشراقوعالوة فإن الدور الثقايف الذي يلعبه الشرق يف الغرب يربط بني 
ولدارسي الشرق املعاصرين، من . للمجتمع األديب ئقية يف اعتقاديوهي قضايا عال. ومنطق القوة

أن أقدم هلم نسبهم أوال، : هين غرضانعات إىل صانعي السياسة كتبت ويف ذالباحثني يف اجلام
االفتراضات اليت كثريا ما  - على أمل إثارة النقاش-الفكري بطريقة مل يقدم ا من قبل، ثانيا، أن أنقد

وللقارئ العام، تعاجل هذه الدراسة قضايا . تظل غري معرضة للتساؤل واليت يعتمد عليها معظم عملهم
رات الغرب ومعاملته لآلخر وحسب، بل تفرض نفسها دائما على االهتمام، وترتبط مجيعا ال بتصو

وأخريا . كذلك بالدور ذي األمهية الفريدة الذي تلعبه الثقافة الغربية فيما أمساه فيكو عامل األمم
تطرح هذه الدراسة نفسها بوصفها خطوة ال حنو فهم السياسة  للقارئ يف ما يسمى العامل الثالثف

بل حنو فهم قوة اإلنشاء الثقايف الغريب، وهي قوة كثريا  الغربية والعامل غري الغريب يف هذه السياسة،
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قوله  "إدوارد سعيد"وينهي . 1» جدا ما تفهم خطأ على أا زخرفية فقط، أو منتمية إىل البنية الفوقية
هذا بأمله ورجائه يف توضيح هذه البنية املتينة للسيطرة الثقافية، واألخطار الناجتة عن استعماهلا، خاصة 

وعليه فإن . وعلى شعوب أخرى كذلك ياالستعماربالنسبة للشعوب اليت كانت سابقا حتت احلكم 
اليت متثلت يف طالب قد حدد لنا تلك الشرحية اليت كتب عمله من أجلها و "إدوارد سعيد"الناقد 

مواضيع وقضايا أما غرضه من هذا فهو فتح . السياسيني األدب والنقد، ودارسي الشرق األكادمييني
وأيضا فتح عيون قراء العامل  ،من خالهلاعلى مصراعيه باب النقاش الواسع  جديدة للمعاجلة، وفتح

  .اختاذ موقف نقدي باجتاهها الثالث وتوعيتهم مبخاطر سياسية العامل الغريب ليتمكنوا بذلك من
هذا العمل الفذ أيضا  إىل كتابة" إدوارد سعيد"من األسباب أو العوامل األخرى اليت دفعت الناقد 

يف الغرب  القضايا فهو كمواطن فلسطيين مقيمجتاربه الشخصية هلذه - وكما وضح ذلك بنفسه
البلد، وما حيدث له من أسوء وبشكل خاص يف الواليات املتحدة شاهد معاناة الفلسطيين يف هذا 

وهذا راجع يف نظره إىل . قصى عرقيا وسياسيا وحىت وجودياالتجارب احلياتية هناك، فهو إنسان م
الشبكة العنكبوتية من العرقية، والتنميط الثقايف، واإلمربيالية السياسية، والعقائدية اليت تقضي «تلك 

سلم، لقوية جدا بالفعل، وهذه الشبكة هي ما كان لكل على إنسانية اإلنسان واليت تأسر العريب أو امل
  .2» فلسطيين أن يشعر به بوصفها قدره

يف مقدمته، واليت  "إدوارد سعيد"لقد كان هذا يف العموم ملخص ما جاء به مفكرنا العاملي 
حوصلة شاملة ملوضوعه الذي سيعمد إىل عرضه واستقصائه يف فصول الكتاب الثالث، وهي جاءت 

روط املقدمة اليت قد استوىف ش "إدوارد سعيد"وعليه فإن . ة وافية خادمة للغرضلنا مقدم كما بدت
  .ه اجلوهريف قبل الولوج يف قراءة لبة يطل القارئ من خالهلا على املؤلَّتعد مبثابة نافذ

  :حمتوى الكتاب -ب
  :الفصل األول -1 -ب

" االستشراقجمال : "ذي اختار له عنوانالفصل األول من كتابه، وال "إدوارد سعيد"يستهل الناقد 
 هيو. 1809" مقدمة تارخيية، وصف مصر" "جوزيف فورييه- جان بابتسيت"مبقولة من كتاب 
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تعكس بوضوح تلك الرغبة اجلاحمة واجلبارة املركوزة يف نفوس األوروبيني بالفطرة أال وهي استخدام 
األوروبيني روح قلقة طموحة  فروح القوة واستغالهلا كمكسب للسيطرة التامة على شعوب أخرى،

يطالعنا يف بداية  "إدوارد سعيد"ل أبدا من طلب املزيد، ومن استخدام القوة، وعليه فإن الناقد ال تك
اللذين يعدان  "اللورد كرومر"و "آرثر جيمس بلفور"الفصل األول بقراءة وحتليل خلطاب كل من 

، من منطلقات التفوق العرقي االستعمارير ممارسة مراقبني للشرق أو إداريني له، ولقد عمال على ترب
  .والتطور املعريف، حبكم جتربتها يف مصر

ن بامسهم، وهذا يف ميثالن املصريني وينطقا" كرومر"و "بلفور"أن كال من  "سعيدإدوارد "ويرى 
ويربر . رستعماعتبارمها راجع إىل عجزهم، وإىل عدم امتالكهم للرؤية والقوة واملعرفة اليت يتمتع ا امل

الربيطاين ملصر حبكم التفوق الذي حتظى به بريطانيا يف مقابل دونية وختلف  االحتاللضرورة  "بلفور"
املصريني، وعليهم أن يكونوا ممتنني هلذا االنتداب الربيطاين ألنه محل إليهم العلم واملعرفة، يقول 

نقوم حنن مبمارسة هذا النمط من  أن-وأنا أعترف بعظمتها- أهو خري هلذه األمم العظيمة«:بلفور
ويف ظين أيضا أن التجربة تظهر أم يف ظل هذا النمط عرفوا . احلكم املطلق؟ يف ظين أن ذلك خري

حكومة أفضل مبراحل مما عرفوه خالل تاريخ عاملهم الطويل كله، وأا ليست مصدر نفع هلم فقط 
صريني يف مصر لسنا من أجل امل ، حنن...بل هي دون شك مصدر نفع للغرب املتحضر بأكمله

  .1»مع أننا فيها من أجلهم، حنن هناك أيضا من اجل أوروبا كلها وحسب
إن هذا االعتراف الصريح دليل واضح على رغبة بريطانيا يف خدمة مصاحلها جراء تواجدها يف 

الرسالة مصر، فهي مل تأت من أجل املصريني، بل إرضاء لرغباا الدفينة، واملتوارية حتت قناع 
  .التحضريية، وهي يف هذا ترى نفسها متثل أفضل جتربة عرفها املصريون يف تاريخ حيام الطويلة

العدائي والساعي إىل متثيل الشرقيني واستعبادهم، فإن خطاب  "بلفور"وإضافة إىل خطاب 
اضعة العروق اخل "كرومر"هم عند  "بلفور"ال يقل عدائية وعنصرية عنه فشرقيو" اللورد كرومر"

وألنين لست إال دبلوماسيا وإداريا موضوع دراسته «:فيه ويورد هذا األخري تصريح على ذلك يقول
فإنين أكتفي مبالحظة احلقيقة التالية ... هو اإلنسان أيضا، إمنا من وجهة نظر حكمه وإدارة أموره
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يض املطلق وهي أن الشرقي، بوجه أو بآخر وبشكل عام يتصرف ويتحدث، ويفكر بطريقة هي النق
  .1»لطريقة األورويب

جاعال بينهما فوارق يف قوله هذا يعمد إىل متييز األورويب عن الشرقي  "اللورد كرومر"إن 
ه تفالشرقي يف نظره جيب عليه االمتثال لسيده األورويب الذي اختارته الطبيعة ونصب وطبقات كبرية؛

فقد كانت جرمية الشرقي أنه  "إدوارد سعيد"ليكون حاكم العامل وموجه قراراته، وعليه وكما عرب 
التمييز بني الفوقية الغربية والدونية الشرقية اليت جتسدت يف  االستشراقشرقي، ولذلك فقد عمق 

  .خطابات املستشرقني والرحالة والفنانني
حيث  *)شرنقة الشرق: اجلغرافيا التخيلية ومتثيلها(: هي االستشراقإن النقطة الثانية من جماالت 

إىل عرض بعض املثقفني الذين اهتموا بالشرق وأعجبوا بسحره فكتبوا بذلك عنه  "إدوارد سعيد"عمد 
يف  "غوته"، و"الشرقيون"يف  "فكتور هوغو": العديد من القصائد، والدراسات، ومن بني هؤالء جند

 ولقد كانت. "شليغلفردرك "، "إدوارد لَني" "ريتشارد بريتن"، إضافة إىل "الشرقي الديوان الغريب"
  .يف النصف األول من القرن التاسع عشر االستشراقعاصمة  باريس

 ، ولقد متثل )أي متس املعتقد واملقدسات( لغريب للشرق يعود إىل أصول دينيةإن أصل العداء ا
فبالنسبة «: "إدوارد سعيد"هذا يف عداء املسيحية لإلسالم وحماربته بشىت الطرق والوسائل، يقول 

وعليه فلقد انعكس اخلوف من اإلسالم يف الدراسات  . 2»ة مأساوية دائمةبا، كان اإلسالم رجألورو
 - حممد-حسب التعبري الغريب-ده األعظمنسبة إىل قائ *ية، وأطلق على اإلسالم صفة احملمديةاالستشراق

مل يكن اإلسالم بالنسبة لإلستشراق أكثر من صورة حتريفية ضالة للمسيحية، واستقرت الصفات 
وفاة «السلبية اليت ألصقها الغرب باإلسالم، وتوجس على إثرها األوروبيون خوفا منه، وحىت بعد 

 البدء، مث الثقافية والدينية تناميا هائال تنامت سيطرة اإلسالم العسكرية يف 632النيب حممد عام 
ويف القرنني الثامن . وسقطت فارس وسوريا ومصر أوال، مث مشال إفريقيا، يف أيدي اجليوش اإلسالمية

                                                             

  .70االستشراق ، ص: إدوارد سعيد - 1
  .التعرف على الشرق: لقد كانت النقطة األوىل من جماالت االستشراق هي * 

  .89االستشراق، ص: إدوارد سعيد - 2
، أما اإلسالم، وهو اإلسم الصحيح فإنه يسقط حتت مدخل آخر )املهيمنة(التسمية األوروبية العالئقية هي «: احملمدية * 

  .94، االستشراق، ص]ماهومت- موميتو[، وماهوميتية نسبة إىل ماهومت وهو النيب حممد »اليت نسميها حنن املاهومتية... اهلرطقة



 لقي العريبالنظرية ما بعد الكولونيالية والت                                                    الفصل الثاين

 

 
135 

والتاسع فتحت اسبانيا وصقلية، وأجزاء من فرنسا، ومبجيء القرنني الثالث عشر والرابع عشر كان 
  .1»ندونيسيا والصنيوأ قد توغل شرقا حىت اهلند حكم اإلسالم

وروبا ومشلته إىل شعور أ ل الذي عرفته الفتوحات اإلسالميةوعليه فقد أدى هذا االكتساح الشام
قام الغرب بصياغة خطاب مشوه لصورة النيب حممد الذي عد ناشرا  وألجل هذا- بالرهبة واخلوف

لوحي زائف، وجتسيدا لكل الصفات الدنيئة واحملقرة من مقامه صلى اهللا عليه وسلم، إذ أصبح يف نظر 
  .الغرب سلسلة من اخليانات املتنوعة

إدوارد "ا أوردها كم-وتتجلى أيضا الصورة املشوهة واملدنسة عن النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم
، الذي عمد من خالله إىل نعت "لدانيت"يف الكوميديا اإلهلية، وهو عمل حتريفي تضليلي  - "سعيد

-حسب رأيه- الرسول حممد بأدىن الصفات حبيث نسبه إىل تركيب ساليل متصلب من الشرور، وهو
لدين وابن سينا ناشر للفضيحة والفتنة، ومل يتفوق عنده فقطن بل عمد إىل إدراج كل من صالح ا

وابن رشد، لكن مع التفاوت يف درجات اجلحيم اليت أدخلهم إليها واضعا إياهم يف الدرجة األوىل من 
شكل من «: هو االستشراق، وألجل هذا يرى إدوارد سعيد بأن )عقابا شريفا نوعا ما( اجلحيم،

عن املعرفة -ل املثالعلى سبي-، ومعرفة من منط آخر خمتلف)البارانويا(أشكال العصاب التومهي 
  .2» التارخيية العادية

ولظواهر عبارة عن مسرح غرائيب جتري عليه خمتلف ا االستشراقر الشرق بواسطة عملية لقد ص
فالشرق مسرح «ذا الشأن  "إدوارد سعيد"ي أي إنسان لمشاهدا، يقول الثقافية الرائعة اليت تغر
ثقايف ) رِبريتوار(املسرح الشرقي يكمن خمزون مسرحي ويف أعماق هذا (...) حيصر املشرق بأكمله

وكليوباتر، وعدن، وطروادة، وسدوم  الفينيق،: هائل تبتعث مواده الفردية عاملا رائعا يف ثرائه
وماهومت  >الثالثة<وآيزيس وأوزيريس، وملكة سبأ، وبابل، واجلن، واوس  وعاموره، وعشتار،

رب بالنهل قام الغ ذا املخزون الثقايف الواسع واملغريقا من هوانطال .3»...ات وشهوات، ولذَّ(...)
  وتوظيفها من طرف الكتاب والفنانني والرسامني يف أعماهلم اإلبداعية من هذه الكنوز الشرقية

اليت أشرنا " دانيت"ـهية لفالتأثريات الشرقية يف اإلنتاج الغريب عديدة، فعلى سبيل املثال الكوميديا اإلال
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ين اإلسالمي وللقرآن الكرمي يف تصويره للجنة واجلحيم هي جمرد تقليد وحماكاة للد ا آنفاليهإ
  .ودرجاما، وكذلك للحساب والعقاب

ستشراق وهو الذي استخدمه يف كتابه هذا بإعطاء تعريف شامل لال "إدوارد سعيد"يقوم املفكر 
الدراسة لوصف التناول هو املصطلح النوعي الشامل الذي استخدمه يف هذه  االستشراق« :يقول

يقة بطر) وبه يتناول(هو الفرع من فروع املعرفة الذي تنووِل به الشرق  االستشراق: الغريب للشرق
إضافة إىل ذلك، استخدمت  إال أنين. لم، واالكتشاف، والتطبيقمن حيث هو موضوع للتع منتظمة

توفرة لكل من حاول أن يتحدث والصور واملفردات امل ماملصطلح لتخصيص تلك اموعة من األحال
باستخدامهما  اق ليسا غري متطابقني ألن أوروباوهذان البعدان لإلستشر. عما يقع شرق اخلط الفاصل

  . 1» ىن غري جمازيمعا استطاعت أن تزحف على الشرق، بأمان ومبع
باعتباره عملية ممارسة  االستشراقمن خالل هذا القول مفهوم  "دوارد سعيدإ"لقد وضح الناقد 

  .للقوة الثقافية، فهو قوة فكرية ال تضاهيها قوة أخرى يف هذا امليدان
وهذا ما حدث مع . صباهم رافقت املفكرين منذ رغبة الغرب يف السيطرة على الشرق قدإن 

صغره، فلقد مثلت مصر بالنسبة له جتربة خاصة  الذي اجنذب إىل الشرق منذ "نابوليون بونابارت"
مميزة، ومن مث فلقد كانت موضوع كتاباته اليت جسدا خمطوطات شبابه، خاصة فيما يتعلق بأجماد و

فإن فكرة فتح مصر من جديد، كأنه « "إدوارد سعيد"ولذلك وكما قال . اإلسكندر املقدوين
قد طرحت نفسها عليه، مدعمة اآلن بالفائدة اإلضافية املتمثلة يف اكتساب مستعمرة  إسكندر جديد

اعترب نابوليون مصر مشروعا ممكنا بالضبط ألنه عرف مصر . إسالمية جديدة على حساب انكلترا
، وموضع الداللة يف هذا كله هو أن مصر بالنسبة .(...)تكتيكيا واستراتيجيا، وتارخييا وكذلك نصيا

جتارب لنابوليون كانت مشروعا اكتسب وجودا حقيقيا يف ذهنه، مث يف جتهيزاته لفتحها، من خالل 
  .2» ال من الواقع التجرييب املستنبطة من النصوص واألساطري رتنتمي إىل مملكة األفكا

يف مصر من خالل محلة نابوليون عليها وكيف مهد  االستشراقدور  "إدوارد سعيد"يناقش 
الذي طبع يف ثالثة " وصف مصر"هلذه احلملة، وكيف رافقها وسجلها يف كتاب  االستشراق

للحديث عن املوقع  "إدوارد سعيد"، مث يعرج 1828و1809وعشرون جملدا ضخما بني 
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يليق ذا البلد أن «اإلستراتيجي الذي حتتله مصر باعتبارها مركز القارة القدمية، وانطالقا من هذا 
ن األمم حشدت مة من مبصائر األمم ومل حيدث مرة أن ألعظام الذين يتحكموجيدب اهتمام األمراء ا
سواء يف الغرب أو يف آسيا، دون أن تقودها هذه القوة أيضا باجتاه مصر اليت  لنفسها قوة ذات شأن

  . 1»اعتربت بوجه من الوجوه نصيبها الطبيعي
ذكريات عظيمة، باعتبارها أرض الفنون وأم الدنيا كانت وال و ه من حضارةإن مصر ومبا حتمل

ة قت منها أول محلة استشراقية متجسدوالرئيسي للتكالب الغريب وعليه فقد انطل لاملطمع األوتزال 
 "يانبرشاتو"ستتشراقية، مثل كتاب أجنبت سلسلة كاملة من النصوص اال اليت "نابوليون"يف محلة 

، وضمن اخلط نفسه "سالمبو" "فلوبري"، وكتاب "رحلة يف الشرق" "تنيالمار"إىل كتاب " رحلةال"
مسرد " بريتن ريتشارد"، وكتاب "مسالك املصريني احملدثني وعادام" "لَني"كتاب  من التراث

، وهذه املؤلفات مجيعها انبثقت من رحم الشرق وكيانه "للرحلة حج إىل املدينة ومكة شخصي
  .اجلغرايف

كما مساها ونعتها املشروع وهي  ةقضية تارخيية غاية يف األمهي "إدوارد سعيد"يناقش الناقد 
، واحتالل انكلترا ملصر عام "لفردينان دوليسبس"ان قناة السويس اجلغراسي الذي كان مثاله الرئيس

حدثا غري عادي بالنسبة لدوليسبس وهو صاحب  1869كان تدشني القناة عامحيث  1884
ندس وخمطط، ولقد كانت خططه دف إىل حترير الشرق والغرب من املشروع ومنفذه وهو مه

دمر دوليسبس وقناته أخريا « دون تالقيهما حيث غرافية؛ أي إذابة وصهر كل حاجز حيولقيودمها اجل
، وذا لقد أذاب (...)نأي الشرق ومحيميته املتشرنقة بعيدا عن الغرب وغرابته املدهشة الصلدة 

إىل داخل الغرب وبنفي ديد )  احلريف تقريباباملعىن(ية للشرق جبر الشرق افدوليسبس اهلوية اجلغر
  . 2»اإلسالم أخريا، وستربز فصالت وجتارب جديدة تشمل الفصالت والتجارب اإلمربيالية

عبور واحتاد وتالقي كل من الشرق والغرب، ولقد كانت هدفا إن قناة السويس متثل ممر 
فلقد ظل شق خط اتصال مائي بني « :هذا األمر بقوله" إدوارد سعيد" وضحوأطماعا غربية قدمية ي

(...) أوروبا والشرق هاجس قرون عديدة وشغل دوريا عقول اليونانيني والرومان، والساكسونيني 
-يثري أقصى درجات إعجابنا بعبقرية العقل املنفذ العظيم يف النشرة اليت تصف هذا املشروع،والتمعن 
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الذي أصبح حلم األجيال، بفضل مثابرته، وجرأته اهلادئة ونظره  - دوليسبس عقل السيد فردينان
مشروع تقريب أقطار الغرب والشرق إىل درجة أكرب، وعن  ...الثاقب، أخريا حقيقة واقعة ملموسة

حلم شق قناة السويس حلما وعليه فلقد كان .  1»طريق ذلك توحيد حضارات عهود تارخيية خمتلفة
عاشق مصر، لكن هذا األخري مل يتمكن من ذلك  "نابليون"اليوناين، لتزداد حدته مع  العهد قدميا منذ

يد  ومل يساعفه احلظ بسبب املعلومات اخلاطئة اليت زوده ا خرباؤه، ليتحقق احللم أخريا على
بناء ثقته اهلائلة مبهاراته شبه األلوهية يف الو «عتبار أن له خلفية هندسية حقيقية ، على ا"دوليسبس"

  . 2» إضافة إىل مواهبه الدبلوماسية واملالية اليت أمنت له دعما مصريا وأوروبيا
على متتني رباط   الذين اخترعوه الغربواملستشرقني االستشراق كل منساعد نقول  بأنه   وعليه

يف ذلك صمت وضعف الشرقي وتقبله لكل  وقد أمن هلم الطريق السيطرة الشاملة على الشرق،
      :"إدوارد سعيد"تحريك ساكنا، ويف هذا املضمار يقول الدون  االستغاللضروب السيطرة و

منح نشاطهما املعىن  املطلق عن أن يفعل شيئا بإزائهمافوق عجز الشرق  االستشراقألن إنشاء «
 وهو يف حالة نابوليون- نشاء ممكناجعل هذا اإلتشراق، مما سووفّر هلما إنشاء اال والوضوح واحلقيقية

وصف مصر  شرقيني ميكن أن يوصفوا يف كتب مثل-غرب تفوق قوته عسكريا قوة الشرق مبراحل
اخترقها وفوق ذلك فلقد أعطامها السويس و دوليسبسترق كما قطع وشرقا ميكن أن يقطع وخي

  . 3»جناحهما االستشراق
وأمثاهلما يف هذه  "دوليسبس"و "نابوليون"الذي ساعد كل من  ألمريف ضوء ما سبق نستنتج أن ا

، وعملت االستشراقية الضخمة، وهو تلك املؤلفات والكتب اليت أُلّفَت يف تراث االستعماراملشاريع 
حتوله من  االستشراقف، ولذلك فقد أجنز على تزويدهم مبختلف املعلومات اهلامة حول البلد املستهد

  .سة امربياليةإنشاء حبثي إىل مؤس
باعتباره مشروعا  االستشراقإىل ذكر اإلجنازات الكثرية اليت حققها  "إدوارد سعيد"ويتعرض 

الكثري من اإلجنازات  االستشراق حقق«حيث فكريا ضخما، ونظام من األفكار حول الشرق 
الغرب  يففخالل عصره العظيم يف القرن التاسع عشر أنتج باحثني، وزاد عدد اللغات اليت تدرس ،
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للشرق  االستشراقواملترمجة، واملعلّق عليها ويف كثري من احلاالت وفّر  وكمية املخطوطات احملققة
طالبا أوروبيني متعاطفني معه ذوي اهتمام أصيل بقضايا كالنحو السنسكرييت، والنقود الفينيقية 

قد طغى على  راقاالستشفإن - وهنا ينبغي أن نكون يف منتهى الوضوح-ومع ذلك. والشعر العريب
  .1» الشرق وأثقله

ي العديد من األدباء والرحالة والفنانني الذين كانت هلم االستشراقلقد ساهم يف بناء اخلطاب 
فات الشرقي بكل ما حيتويه من صميوالت شرقية، ورغبة قوية يف صياغة ونسج أفكار حول العامل 

غوبينو، رينان : كتشاف والتأليف، ومن أمثلة هؤالء يذكرغربية ومدهشة تدعو للبحث واال
مهبولدت، ستاينتال، برينوف، رموزا، باملر، فايل، دوزي، موبر، هوغو، المارتني، شانوبريان 

... كينغليك، نرفال، فلوبري، لني، سكوت، بايرون، دزرائيلي، جورج إليوت، لورنس، فورستر
كما ... لقرن التاسع عشر وأواخره، وأوائل القرن العشرينويغطي هؤالء املستشرقون مرحلتا بداية ا

 يف نظر كان الشرق وال يزال حيث - كما عرب فلوبري-إىل معجبة الشرق "سعيدإدوارد "يتطرق 
فالشرق يشاهد ألن سلوكه الذي يقترب من البذاءة املسيئة يصدر عن « الغريب معرضة حية للشذوذ

        الذي تطوف حساسيته يف الشرق، وهو مشاهد ال خمزون من الشذوذ الالائي؛ واألورويب
جديدة مما يسميه وصف مصر  اد دائم ألمثلةينشبك أبدا أو يتورط، حيادي دائما، وعلى استعد

  .2»"التلذذ الغريب"
  .وهكذا وذه الطريقة الدنيئة، استقرت صورة الشرقي يف وعي الغريب

  :الفصل الثاين -2 -ب
ية وإعادة خلق االستشراقالبىن :"واملعنون بـ "االستشراق"أما فيما خيص الفصل الثاين من كتاب 

أربعة عناصر قامت بتشكيل التيارات الفكرية يف القرن  همن خالل "إدوارد سعيد"فيحدد الناقد " البىن
 التوسع: حلديث وهيالثامن عشر واليت تعتمد عليها البىن الفكرية املؤسساتية احملددة لالستشراق ا

  .ااة التارخيية، التعاطف، التصنيف
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سلفستر دوساسي "عنوان  "إدوارد سعيد" ين من هذا الفصل والذي اختار لهيف املبحث الثا
، فيطالعنا باحلديث عن هذين املستشرقني "علم اإلنسان العقالين واملخترب فقه اللغوي: إارنست رينانو

ماحنني واحلديث بأعماهلما مدشنني يف ذلك حقل الدراسات اإلسالمية  االستشراقاللذين مثال 
املدرس األول واألوحد للعربية «الذي يعد " ساسي"والبداية مع . أسسا علمية وعقالنية االستشراق

يف املدرسة األهلية للغات الشرقية، وأصبح ساسي فيما بعد، تقريبا معلم كل مستشرق بارز يف أوروبا 
ميذه على هذا احلقل ما يقارب ثالثة أرباع القرن، وكان كثريون منهم نافعني حيث سيطر تال

  .1»*سياسيا، بالطرق اليت كان ا عدد آخر نافعا لنابليون يف مصر
وعن حياته بشيء من التفصيل، ولقد  "سلفستر دوساسي"احلديث عن  "إدوارد سعيد"يبدأ 

إضافة إىل لغات أخرى، ولقد  لغة العربيةدرس حتت إشراف خاص الكانت أهم حمطات حياته أنه 
  . كانت العربية هي اليت فتحت له أبواب الشرق

، واملخترب فقه اللغوي عند "سلفستر دوساسي"علم اإلنسان العقالين لدى  "إدوارد سعيد"مث يقرأ 
طفات العربية ومبادئ النحو املقت"كما يف  عمل تصنيفي" ساسي"، ويرى أن عمل "رنست رينانإ"

، كما قام بعدد ال بأس به من الترمجات، وكتب شرحني مسهبني "روض العريبسائل يف العالعام ور
أوروبا على نطاق واسع يف  "ساسي"، وقد استخدمت خمتارات ...لكلية ودمنة ومقاالت احلريري

يف أنه عاجل  ساسي كمستشرق رائد، ولقد كانت بطولته كباحث تكمن«عد  لذلكو لعدة أجيال
واكتسب السبل لتقدمي حقل من حقول املعرفة إىل طالبه حيث مل يكن مثة  ح صعوبات كآداءبنجا

ومناهج  نت النتيجة إنتاج مادة حول الشرقمن حقل، ولقد صنع الكتب، واملبادئ، واألمثلة وكا
  .2»لدراسته، وأمثلة مل يكن حىت الشرقيون ميتلكوا

صاحبها تعرض وقد  ،الذي جاء يف ثالثة جملدات "املقتطفات العربية"هو  "ساسي"إن أشهر عمل 
فقد  ستشراقلال اًأب "ساسي"كان وأمهيته، ومتاما كما  االستشراقفائدة احلديث عن من خالهلا إىل 

العملية اليت بدأها ساسي ف « -"إدوارد سعيد"كما وصفه -كان كذلك القربان األول للميدان
 تية مل يكن ساسي قد استغلها أبدامنتظمة ومؤسساستستمر وبشكل خاص مع تطوير فقه اللغة لقوى 
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وهو أنه ربط الشرق بأكثر فروع املعرفة املقارنة حداثة عهد، هذه الفروع : وكان هذا ما أجنزه رينان
  .1» اليت كانت فقه اللغة من أبرزها

 اجليل الثاين فيه "رينان"ستشراق، فلقد مثل من رواد اجليل األول لال ارائد "ساسي"وإذا كان 
ان فرق هو الفرق بني التدشني بني ساسي ورين«ليعقد مقارنة بينهما يقول  "إدوارد سعيد"وميضي 

ستمرارية، فساسي هو البادئ املؤصل الذي ميثل عمله بروز امليدان ومكانته من حيث هو أحد واال
ستشراق، ودوره منح التماسك ان فإنه يشتق من اجليل الثاين لالأما رين ،مذاهب القرن التاسع عشر

نتظام حلدوسه ونظراته الثابتة، وتأسيس مؤسساته إلشاء الرمسي لالستشراق، ومنح االوالصالبة ل
  وبنيته االستشراقفقد كانت جهوده الفردية هي اليت بدأت حقل فكرية واملادية، وبالنسبة لساسي ال

اللغة وأقلمة كليهما مع ثقافة عصره الفكرية  ستشراق مع فقهلنسبة لرينان فقد كانت أقلمته لالأما با
  .2» لها أبرز حضورا للعيانية دميومتها الفكرية وجعاالستشراقما منح البىن 

 "إدوارد سعيد"إال أا وكما بني  "ساسي"وعلى الرغم من النجاح الباهر الذي حققته أعمال 
له مل تتسم مبوضوعية وعلمية ختفي وحتجب الرقابة اليت مارسها املستشرق على الشرق؛ أي أن أعما

  .فلقد تضمنت النوايا احلقيقية للمستشرق، وهي استبناء الشرق ومتثيله تامة
عىن من فقه اللغة الذي ي االستشراق، فقد جاء هذا األخري إىل "رينان"أما فيما خيص املستشرق 

فرانتز "مشاا لعمل جتسد عمله من خالل اللغات السامية، فجاء على إثرها إذ لفاظ، بدراسة األ
يف اية القرن الثامن عشر وبداية  ينانر بهإن فقه اللغة الذي اهتم  .أوروبية-حول اللغة اهلند" بوب

 هو فقه اللغة اجلديد - وتناميها االستشراقوهي كما نعلم مرحلة صعود موجة -القرن التاسع عشر
، ويف هذا الصدد ة النحو املقارن وإعادة تصنيف اللغات إىل عائالتالذي كان من بني جناحاته الرئيس

الناتج عنه؟ واإلجابة  االستعمارو االستشراقما عالقة فقه اللغة حبركة : جيدر بنا طرح السؤال التايل
ارنتها إلثبات تفوق لغة واأللفاظ، مث تقسيم اللغات ومقهي أن فقه اللغة يعمل على دراسة اللغات 

 -بعدد دراستها وحبث أصوهلا-وهذا ما قام به املستشرقون، الذين اعتربوا لغات الشرق على أخرى
ية االنتقادية ما عزز الرؤالذي وصلت إليه اللغات الغربية، لغات بدائية مل ترق إىل مستوى التحضر 

اللغة اليت اعتربها يف مقولته عن  "كولردج"وب الشرقية، وعليه فإننا نوافق حتقارية الغربية للشعواال
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. 1»الح العقل اإلنساين؛ وهي حتمل يف آن واحد، كؤوس فتوحاته املاضية وأسلحة فتوحاته املقبلةس«
حيوية  اال اللغوي ملا حيتويه منالواسع عن طريق  االستشراقبدخول باب  "ينانر"وألجل هذا قام 

وأقدمية لغة على أخرى ليتوصل يف األخري إىل اعتبار اللغة السانسكريتية  معرفية حول تاريخ اللغات
نسان يف جنة وهية، وبأن اهللا قد منح اللغة لإلاليت ادعت القداسة واألل) العربية(أقدم من اللغة السامية 

، الذي مثلت من خالله اللغة أورويب- اهلندو صلعدن، وعليه فإن أصل اللغة حسب رينان هو األ
واملغالطة العدنية  السانسكريتية وظيفة حجر الزاوية جلميع اللغات األخرى، وحلّت حمل العربية

عدت لغات الشعوب األخرى والشرقية بصفة خاصة لغات تابعة، خاضعة لألصل ومبوجب هذا 
  ية، وهذا ما قرره ستشراقاالوروبية واملؤسسة األورويب، وهي الرؤيا اليت عززا املركزية األ

"فآلسيا أنبياؤها، وألوروبا أطباؤها:الشرق يقترح وأن الغرب يقدر املصريإنّ  « :بقوله "كْوِينِت 
  .2»)متفقهوها، وعلماؤها(

ن أوروبا وجيعلها مركز العقل والعلم والعلماء، أما آسيا فهي وعليه فإن هذا القول يرفع من شأ
  .والروحانيات اليت ليس من ورائها أية فائدة أو تطورمركز اخلالفات 

التاريخ العام "دراسته اليت محلت عنوان حيث تعد شديد القسوة على الساميني،  "رينان"إن 
إىل احتقار وميش  "رينان"أوروبية، يف املقابل سعى - سهاما يف تطور اللغات اهلندوإ "والنظام املقارن

ية حبكم أصوهلم البدائية، ولذلك االستشراقكل اليهود واملسلمني من حيث هم موضوعان للدراسة 
فما من سامي تقدم يف الزمن إىل (...) عاقمثل على التطور امل«:فقد وصف رينان الساميني بأم 

 من إسار البيئة الرعويةأن ينفلت نقطة تتجاوز تطور مرحلة كالسيكية، وما من سامي قادر على 
الصحراوية خليمته وقبيلته، وميكن لكل مظهر من مظاهر احلياة السامية الفعلية، بل ينبغي له، أن يحال 

  . 3»ورائيا إىل الفصلة البدائية املفسرة له، وهي السامي
فإن السامي إنسان بدائي رجعي، ال سبيل إىل تطوره ونضجه ألنه ال ميتلك  "رينان" ففي عرف

  .مؤهالت احلداثة واحلضارة اليت ميتلكها األورويب، فهو تركيب دوين للطبيعة اإلنسانية
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وعامله الذي يعد عاملا للتاريخ واملعرفة فهو رجويل إىل  "رينان"إىل وصف  "إدوارد سعيد"وينتهي 
ي بشكل االستشراقولقد قدس قوة العلم وفق اللغة  -"إدوارد سعيد" تعبري حسب– االستعماردرجة 

خاص ولقد انصب عمل رينان على وضع الشرق يف إطار مقارين مع نظريه الغريب، حيث رأى يف 
أورويب عرق نبيل حتظى بكل درجات -طفولية، يف حني كان العرق اهلندوو العرق السامي وختلف

   .1»خمترب رينان اللغوي هو املوضع الفعلي ملركزيته العرقية األوروبية«عة ولذلك فإن السمو والرف
ياهم إىل مقسما إبشدة حتيزه العنصري ضد أولئك الساميني الشرقيني  "رينان"فلقد امتاز عمل 

عروق متفوقة وعروق دونية، وضمن هذا اإلطار ندرج هذا النص التوضيحي املقارين الذي ميثل لب 
إن اإلنسان لريى يف كل شيء أن العرق السامي يبدو عرقا « :فيه الذي يقول "رينان"وجوهر عمل 

طيط بقلم رصاص مثل خت روبيةوأ- عرق بالقياس إىل العائلة اهلندوغري مكتمل بسبب بساطته، وهذا ال
ائضة من احلياة اليت وذلك الثراء، وتلك الوفرة الف فنية؛ فهو يفتقر إىل ذلك التنوع بالنسبة إىل لوحة
مثل أولئك األفراد الذين ال ميتلكون إال درجة ضئيلة من -واألمم السامية. كتمالتشكل شرط اال

 -ال الدرجة األكثر عادية من اخلصباإلبداع املخصب، وذلك فإم بعد طفولتهم املباركة ال ينالون إ
اإلطالق أن تصل درجة عرفت ازدهارها وتفتحها األكمل يف عمرها األول ومل تستطع بعدها على 

  .2»البلوغ احلق 
إن هذا النص إعالن صريح على مدى وضاعة وتدين مستوى العرق السامي يف نظر استنتاجات 

    ية شوفينية، ال متت للعلم واملوضوعية بأية صلةودراساته حوهلم اليت متيزت بنظرة عدائ "رينان"
نعدام املساواة الوجودية الواضحة بني دراسة الشرق والشرقيني مرادفة ال وذا صارت املقارنية يف
 بدا الشرق فجأة بصورة «وعلى إثرها من سياسة اآلبارتيد سالحا هلا؛ الشرق والغرب، متخذة 

الشرق مبخوس  غذاف(...)  يف إنسانيته، مضادا للدميقراطية، متخلفا، بربريا غري نامٍ تستحق الرثاء
من هذه األضداد، من التعويضات والتصويبات القائمة  ، من حيث هو مهنةاالستشراقالقيمة ومنا 

  .3»التفاوتعلى 
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خالل من " إدوارد لني"املستشرقبعرض نقدي حتليلي ألفكار  "إدوارد سعيد"بعدها يقوم الناقد 
، والذي عمد صاحبه من خالله إىل )1836"(مسرد ملسالك املصريني املعاصرين وعادام"كتابه 

وأثناء تواجده يف " فإدوارد لني"، تقدمي وصف مباشر وفوري لإلنسان املصري البسيط ولنمط حياته
ر الذي يعيش مصر كان يتابع ويشاهد ويدون مالحظاته، ولذلك فقد عد مبثابة العميل السري املتنك

حياة السكان األصليني، ويالعارض «من حيث هو راوية " لني"ن كل تفاصيلها، وهلذا فقد كان دو
كتساب الشهية الشرقية ال: هيتني للتجربةظهرا شواملعروض معا، فائز بثقتني يف حلظة واحدة، وم

1»املفيدةوالشهية الغربية للمعرفة املوثقة السلطوية ) أو ما يبدو كذلك( حبةالص.   
ة سردية تطغى عليها التفاصيل وصفه سردا إلقامته يف مصر، بل كبنيال بكتابه " لني"وهلذا نظم 

  ".لني"وهذا هو اإلجناز املركزي لعمل ، يقدمها املستشرقستبناءات اليت واال
 صريني املختلفني عنه يف العاداتالتعايش مع الواقع املصري وأقلمة نفسه مع امل" لني"ستطاع ا

دون، وكانت قوته الحظ وييتحدثون ويتصرفون، كان هو ي«فبينما كانوا هم ...والتقاليد، والدين
كامنة يف كونه وجد بينهم كمتحدث أصيل باللغة، على سبيل القول وككاتب سري أيضا، وكان ما 

 >املعرفة<شركتبه مقصود له أن يكون معرفة مفيدة ال هلم، بل ألوروبا ومؤسساا املتنوعة القائمة بن
يني، وطقوسهم، وأعيادهم إن تلك األنا، ضمري املتكلم املفرد الذي يطوف عرب عادات املصر

قناع شرقي ووسيلة : دوبلوغهم، وطقوس دفنهم، هي يف احلقيقة شيئان يف آن واح وطفولتهم
اء برباعة وذك "إدوارد سعيد"وألجل هذا يعترف  .2»استشراقية القتناص معلومات قيمة ونقلها

فهذه املهارة الناذرة يشهد هلا حقّا، وعليه فإن شهرته العظيمة يف حوليات  ".إدوارد لني"املستشرق 
يف آن واحد فرض إرادة حبثية على واقع مشوش ونقله  ستطاع أن حيققتنبع من كونه ا« االستشراق

كها، مل يكن كذلك اليت امتل لبحثية، ذلك أن املعرفة املفيدةمقصودة من مكان إقامته إىل جمال شهرته ا
  .3»>الذي مارسه< وتنشر إال مبثل اإلنكار ميكن أن تكتسب وتصاغ
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 خمادعة خماتلة من دون أن تتكبد وعليه فلقد قام باقتناص فريسته اليت وقعت يف شباكه بطريقة 
 وإضاءته االستشراقأو أضرار، لكن الضرر احلقيقي كان أقصى وأمر، وهو املسامهة يف تنمية  معاناة

  .وتسهيل سري تقدمه إىل األمام دون عوائق وحواجز ما يعود بالعاقبة الوخيمة
يف  "إدوارد سعيد"وكتابه الشهري، يعرج الناقد  "إدوارد لني"بعد هذا الطرح حول املستشرق 

إىل استعراض رحالت احلج واحلجاج ) الفصل الثاين(املبحث الرابع واألخري من هذا الفصل 
 "فلوبري"، "نرفال"، "المارتني"، "شاتوبريان" والفرنسيني حنو الشرق واليت قام ا كل من الربيطانيني

ولقد وجد هؤالء الرحالة املستشرقون يف الشرق مكانا يم ويتعاطف مع غرائزهم وميوهلي حلبم اجا
يكونوا يبحثون عن إن احلجاج الفرنسيني يف القرن التاسع عشر مل « ":إدوارد سعيد"يقول . وهوسهم

حقيقة علمية، بقدر ما كانوا يبحثون عن حقيقة غريبة مدهشة لكنها رغم ذلك ذات جاذبية خاصة 
، وهنا نلحظ كيف أن مجيع احلجاج (...) ويصدق هذا على احلجاج املتأدبني بدًءا  بشاتوبريان

مسارم  ةيربروا بطريقة ملح وخصوصا الفرنسيني يستغلون الشرق يف أعماهلم من أجل أن
  .1»الوجودية

مادة الشرقية ونشرها نشرا مقننا امتالكا للهوه بوصفه ووج االستشراقلقد نظم املستشرقون 
املعرفة املتخصصة بالشرق وإدارة شؤونه، وبداية مع الرحالة واألديب  من أشكال كشكل

) 1811- 1810( "رحلة من باريس إىل القدس، ومن القدس إىل باريس"يف كتابه " شاتوبريان"
ق محال وقد محل شاتوبريان إىل الشر...«":شاتوبريان "حول رأيهمعربا عن  "إدوارد سعيد"يقول 

فتراضات الشخصية وأفرغها هناك مث مضى ليدفع ما يف الشرق من بشر واال ثقيال جدا من األهداف
   .2»امح املتعجرفوأمكنة وأفكار بكل اجتاه كما لو أنه مل يكن مبقدور شيء أن يقاوم خياله اجل

 ويعمل على متثيله والتحدث بامسه حياول أن يستهلك الشرق استهالكا كليا، "شاتوبريان"إن 
ز مجيع املستشرقني بل ما كتبه هو جمرد حتقيقات شخصية، ولعل ما مي ،"لني"مثل فهو مل يكتب علما 

مييز احلركة العلمية واملعرفية  حق على السابق واقتباس أفكاره، وهذه يف احلقيقة هي ماهو اعتماد الال
وهذا ما  .اتاليت تعترب معرفة تراكمية تطورية، تبىن على إضافات وتنقيحات ال على إلغاءات وتشطيب

بشكل رئيسي إىل  جلأ«والذي يعد شكال من أشكال املعرفة النامية، فلقد  االستشراقحدث مع 
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نتعاشه، وقد حاكم املستشرق حىت املادة اقتباس الباحثني األسالف يف هذا احلقل من أجل قوته وا
م اجلديدة اليت وقعت له، حني وقعت له مادة جديدة بأن استعار من أسالفه منظورام وطروحا

فإن املشتشرقني بعد ساسي ولني أعادوا كتابة ساسي ولني وبعد  املادية، وبشكل حازم إذن
  .1» شاتوبريان، أعاد احلجاج كتابة شاتوبريان

غرموا بسحره كبريا جدا، فلقد افتتنوا به، وأملستشرقني بالشرق وإعجام به كان إن هوس ا  
يجا، وحلما طاملا راود أي ب، ولذلك كانت الرحلة إليه تعد عمال عظيما، وإحساسا اخلالّ

       : قائال 1833حينما بدأ رحلته إىل الشرق عام " المارتني"يعرب ويف هذا املضمار  مستشرق
" المارتني"وهذا صحيح ألن . 2»يف الشرق هي مثل فعل جليل من أفعال حيايت الداخلية إن رحلة«

هذه األرض العربية هي أرض املعجزات كل شيء  «:رض املعجزات يقوليرى يف األرض العربية أ
  . 3»يزدهر هنا، وكل ساذج أو متعصب ميكن أن يصبح بدوره نبيا

والديانات  ىل حد اهلوس، ألنه منبع اإلهلامإ "رتنيالما"إن سحر الشرق ورونقه ومجاله قد جذب 
اء، وكل ما فيه يبعث املرء على اهلدوء والوقار والسكينة، وهلذا فإن هذا الشرق، ومن يالسماوية واألنب

 وهذا النمط من احلكم «: هو من حق أوروبا، وجيب عليها أن حتكمه يقول "المارتني"وجهة نظر 
     أرض ن بشكل رئيسي من حق احتالل بوصفه حقًا أوروبيا سيتكوحمددا ذه الطريقة ومؤسسا 

جل تأسيس، إما مدن حرة هناك، أو مستعمرات أوروبية، مرافئ وكذلك الشواطئ، من أ أو أخرى
ة وحاجا يف الوقت نفسه تعد رحلة وعليه فإن رحلة المارتني إىل الشرق بوصفه رحال .4»...جتارية

  .السيطرة الشاملة والتامة على الشرقمربيالية، تسعى إىل إ
 ج إىلعرية ياالستغاللوأهدافه يف الشرق  "المارتني"عن  "إدوارد سعيد"وبعد حديث الناقد 

ية حول الشرق، إما االستشراقبشدة عبقريتهما وبأعماهلما احلديث عن كاتبني شهريين عرفا 
مجالية وشخصية تفوق  تإىل الشرق استخدامان استخدما زيارما اللذا "فلوبري"و "نرفال"الكاتبني 

ما فعله أي رحالة آخر يف القرن التاسع عشر، ولعل الشيء الذي ميز وطبع أعماهلما هو حضور 
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كليوباترة، وسالومي، وإيزيس، وهي شخصيات : مثل) يالعنصر احلرمي(شخصيات نسائية فيها 
كان اهلدف من ورائها هو البحث عن  باإلضافة إىل أن رحلتهما أو حجتهما إىل الشرقأسطورية، 

يتبع آثار عواطفه وأحالمه  "نرفال"يبحث عن وطن، وكان  "فلوبري"شيء شخصي، فلقد كان 
من امللحوظات والتخطيطات كمجموعة " رحلة يف الشرق"كتابه" نرفال"ولقد أنتج . الشخصية
يف معظمها بالشرق سواء  كانت منشغلة املتعلقة بأسفاره، باإلضافة إىل كتب أخرى عديدةوالقصص 

. طن األحالم واإليهاممو "نرفال"حسب إدراكات ولقد كان الشرق . قبل رحلته إليه أم بعدها
ولقد كانت . 1»واملرأة اهلاربة اليت حتتل مكانا مركزيا فيه مز الشرق إىل حبث نرفال عن احللموير«

  .رؤيته إىل الشرق رؤية سلبية
حنراف والشواذ وهذا ما جسده ن لالنه مكاصور الشرق على أ، فلقد "فلوبري"أما فيما خيص   

خالفا  «:"إدوارد سعيد"كما يقول "فلوبري"، و"معجبة مثرية"إذ صور الشرق بأنه . يف عمله الروائي
ملعظم الرحالة اآلخرين، يسخر رحالته ألغراض بارعة، فمعظم جتاربه تنقل بشكل مسرحي، وهو 

بالطريقة اليت يراه ا وبالطريقة اليت يبدو ا  -مثل رينان -بلمعىن ال مبضمون ما يراه وحسب، 
  .2»الشرق، بشكل خميف أحيانا لكنما جباذبية دائما

هذه الرؤية لديهم كتاب  ا للمتعة غري احملدودة، ولقد جسداعترب املستشرقون الشرق مكان  
وئية جد واسعة لدى مجهور ضاهى، كما حصل على مقريالذي القا إعجابا كبريا ال" ألف ليلة وليلة"
ور الشرق عامة واملرأة الشرقية خاصة بطريقة منطية توحي بكل أنواع وعلى إثره ص لقراء الغريب؛ا

الفسق والقذارة وامللذات احلسية، ولتوضيح هذه الصورة املشوهة واملغلوطة نستعني بالناقدة السورية 
لقد ازدرى الكتاب الغربيون «: حتدثت بإسهاب وتفصيل عن هذه الصورة تقول الكو "رنا قباين"

 تمع الفكتوري وحقروهم، فالنساء مثال كنرجال الشرق وحقروهم مثلما ازدروا املستضعفني يف ا
ية، وهكذا مل ير الكتاب االستعماريف املؤسسة الفكتورية جمموعة هامشية يف نطاق املؤسسة 

      تاع إمرباطوريتهم، فهي جاريةيون يف املرأة الشرقية سوى أا بعض من مراقاالستشواملصورون 
ونعثر على هذه الصورة  .3»وال شيء غري ذلك اقصة، أو مومس أو قاتلة أو غاويةأو حمظية، أو ر
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اليت روى كل مغامراته اجلنسية معها  "كشك هامن"عن املرأة الشرقية  "فلوبري"بالتفصيل يف حديث 
و إشباع رغباا مرأة مومس مهّها الوحيد هأن املرأة الشرقية إ: فكرة مفادهايف األخري إىل  ليخلص

" إدوارد سعيد"حول الشرق يبني لنا الناقد  "فلوبري"من خالل الطرح الذي عرضه و. ونزواا احلسية
ثر ؛ وعلى إعامةاليت استقرت يف ذهن الغريب عن الشرق وقاطنيه بصفة تلك الرؤية القامتة واملغشوشة 

نما الغربية احلديثة يظهر العريب دائما إىل يومنا هذا، ففي األفالم والسذلك ظلت صورة العريب مشوهة 
وبقيت كل هذه الصور لصيقة به، مع  طرة، ومتخلفا وراكب مجال وخمادعاإرهابيا ساديا، غادرا بالف

  .الغرب يعلم بذلكو أا غري صحيحة، وال متثل حقيقته
ن عملية احلج اليت قام ا كل من الفرنسيني والربيطانيني تفوق فيها بأ "إدوارد سعيد"ناقد يبني ال

الربيطانيون، فلقد كان لدى الكتاب اإلجنليز بشكل عام حس أكثر بروزا وصالبة مما كان لدى 
  .الفرنسيني

اإلجنليزي  حبديثه عن املستشرق" االستشراق"الفصل الثاين من كتابه  "إدوارد سعيد"وخيتتم 
رحالة ومغامرا حقيقيا، وباحثا مقتدرا، فهو مترجم  همنظورحسب والذي كان  "ريتشارد بريتن"

ولقد اعترب بريتن حبق األول يف سلسلة من الرحالة الفكتوريني إىل الشرق «، "ألف ليلة وليلة"كتاب 
إىل قلب اإلسالم متنكرا كطبيب هندي  أن ينفذ "بريتن"ولقد استطاع . 1»الذين كانوا فرديني بعنف

مسلم، ويؤدي مناسك احلج يف مكة، ويتعرف على أهم خصائص احلياة العربية اإلسالمية ونظمها 
را على اختاذ مساره لرحالته يف املشرق جتلو لنا وعيا مدركا هلذه األشياء، وقاد«ذا فإن كالداخلية، وه

ربية واإلسالم كما عرفها بريتن وأن يبلغ يعرف العومل يكن يف وسع شخص أن  مسار له فيما بينها
، ولقد متثلت حرية بريتن يف كونه أطلق (...) ذ أصبح فعال حاجا إىل مكة واملدينةاملدى الذي بلغه، إ
وقد استطاع أن يفعل (...)  يعيش كشرقي صوله األوروبية إىل درجة تكفي ألننفسه من إسار أ

  . 2» جتمع أجنيب كافيا هلذا الغرضذلك ألنه امتلك قدرا من املعرفة مب
نتصار على نظام املعرفة الشرقية والوصول إىل ول االمن خالل عمله هذا وكأنه حيا "بريتن"إن 

مرتلة التفوق على الشرق وهو طموح أورويب يسعى جاهدا إىل حكم الشرق والسيطرة احملكمة عليه 
جماال «مربياليون، إذ أصبح الشرق علماء إ بأن املستشرقني هم" إدوارد سعيد"ولذلك يقرر الناقد 
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وكان دور املستشرقني املبكرين مثل ساسي  ،للحكم البحثي الفعلي وللسيطرة اإلمربيالية الكامنة
ملستشرقون املتأخرون ورينان ولني هو أن يزودوا عملهم والشرق معا مبشهدية إطارية، وقد سيطر ا

وهو مرياث استشراق القرن (...) ويف مرحلة أكثر تأخرا أو ختيليني على املشهد بقوة  باحثني كانوا
  .1»التاسع عشر أصبح القرن العشرون وريثا له

يعد حركة دائمة مستمرة عرب الزمن، خترج من فترة  االستشراقوعليه ميكننا أن نستخلص بأن 
عاد إنتاجه املرة بعد املرةزمنية لتدخل أخرى، وكأنه قدر حتمي مقرر على الشرق، ي.  

  :الفصل الثالث -3 -ب
 االستشراق"والذي محل عنوان  "إدوارد سعيد"أما فيما خيص الفصل األخري من كتاب الناقد 

، والثانية للكاتب والروائي "غوستاف فلوبري"فقد تصدره صاحبه مبقولتني، األوىل للمستشرق " اآلن
، وهذه األخرية مأخوذة من روايته الشهرية اليت حظيت باهتمام وإعجاب كبريين "جوزيف كونراد"

ولقد اشتغل  Heart of Darkness "قلب الظالم"، واليت كان عنواا "إدوارد سعيد"لدى 
، الذي عده النقاد مبثابة املشروع التكميلي 1993 "الثقافة واإلمربيالية" عليها مطوال يف كتابه الشهري

: يف هذه املقولة "جوزيف كونراد"ملضامينه، يقول  األنه جاء تتمة له وتوسيع ،"االستشراق"لكتابه 
ك الذين هلم بشرة خمتلفة أو أنوف أكثر تسطيحا ئين غالبا انتزاعها من أولإن فتح األرض، الذي يع«

فقط، فكرة  >ذاا<من أنوفنا بقليل، ليس شيئا مجيال حني تتأمله بعناية زائدة، وما يغفر له الفكرة 
شيء ميكن لك أن تقيمه وتنحين -ين بالفكرةوإميان ال أنا ختتفي وراءه ال تظاهر عاطفي، بل فكرة

الثقافة "وقد تصدر ا كتابه  "دوارد سعيدإ"ن هذه املقولة يعشقها إ .2»...وتقدم له قُربانا أمامه
سعيد بن "فهو إذن يكثر الرجوع إليها يف مواطن عديدة من كتاباته وهي كما عرب الناقد  "واإلمربيالية

أشبه ما تكون بالالزمة اليت تتردد يف معزوفته املفضلة، وجوهر الفكرة أن غزو «" سعيد العلوي
لون مغاير للونه  الذي يعين يف نظر اإلنسان الغريب أن خيضع لسيطرته كل من كان ذااألرض، ذاك 

وأنف أفطس من أنفه قليال، وهذا الغزو تقوم وراءه فكرة؛ فكرة موجهة، ال نقول تربيرا عاطفيا، وإمنا 
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. نينقول فكرة عقيدة متجردة عن املصاحل  شيء مما يكون للمرء أن يسجد له وأن يقدم له القراب
   .1» للفكرة قوة وسحر قاهرين يكمنان فيها ويفعل اإلنسان وينفعل مبوجب ذاك السحر وتلك القوة

  .القارئ للدخول إىل حمتوى الفصل الثالث ئتعد مبثابة العتبة اليت ي هذه املقولة إنّ 
 االستشراق"املبحث األول من فصله الثالث واألخري بـ "إدوارد سعيد"لقد عنون الناقد   

، وعن أهم "االستشراق"كتابه من حيث بدءه بذكر حمتوى الفصلني األول والثاين " الكامن والظاهر
إىل أن علم " سعيدإدوارد "ستقصاء، مث بعدها خيلص ليت استوقفته فيهما بالدراسة واالاحملطات ا

 سيت حىت اآلن قد حاولت أن تصففإن درا« :يقول هو أقل صحة موضوعيا مما نظن االستشراق
كلمة  ومنسجما، حىت حني نأخذ بعني االعتبار أن موضوعا متناسقا االستشراققتصاد الذي جيعل اال

يق ال ي2» ستهان به يف الغربالشرق، من حيث هو فكرة أو مفهوم، أو صورة، ذات رنني ثقايف ش.  
إليه وجد خصيصا من أجل الغرب ولفائدته، ولقد مت التوصل  "إدوارد سعيد"فالشرق يف نظر   

   قايف هو عدوانية، ونشاطمن حيث هو جهاز ث االستشراق« :يقول االستشراقعرب مؤسسة 
صى من أو هكذا بدا لعدد ال حي ، والشرق وجد من أجل الغربوإرادة للحقيقة ومعرفة وحماكمة

وعليه  .3»إما أبويا أو متعاليا صراحةهم من املوضوع الذين اشتغلوا عليه املستشرقني الذين كان موقف
إدوارد "بعدها ميضي . ذو طبيعة عدائية، ألنه موقف أبوي تسلطي، متعايل يف أساسه االستشراقفإن 
اعية وعصية على جيابية ال والكامن والظاهر، معتربا األول إ االستشراقبني ز يإىل عقد متي "سعيد

لغات، واآلداب الظاهر خمتلف اآلراء املعرب عنها حول اتمع وال االستشراقاللمس، يف حني يدرس 
إن كل تغيري يف املعرفة بالشرق مهما كان نوعه حيدث تقريبا يف  ...جتماعوالتاريخ، وعلم اال

  .الكامن فهو مستقر، ثابت، ال يكاد يتغري االستشراقالظاهر، أما  االستشراق
    الذين كتبوا عن  الشرق ابتداء من       املستشرقني نم إىل مجلة "سعيدإدوارد "بعدها يتعرض   

   اخلياالت  إىل أكثر") ساسي"و "لني"(أكثر الباحثني صرامة ودقة ، أو من "ماركس"إىل  "رينان"
هؤالء مجيعهم وعلى اختالف اجتاهام الفكرية ومنطلق الدراسة لديهم  نَّإ) "نرفال"و "وبريفل"( حيوية

تطلب العناية واحلماية ا ومكانا يتبار الشرق موضعيتفقون على هدف واحد مسطر سلفًا وبين وهو اع
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وإعادة البناء الغربية بل حىت اخلالص الغريب، ولقد كانت حجتهم يف هذا هو أن الشرق غري  الغربيتني
 االستشراقحقيقة  "سعيد إدوارد" ، ويوضح...يف جمال العلوم واملعارف واآلداب والتجارة متقدم

إن الشرق الذي يتجلى يف « :واألسباب الدافعة وراء إنشائه مبينا التحديد السياسي له يقول
، إذن هو نظام من التمثيالت مؤطر بطقم كامل من القوى اليت قادت الشرق إىل جمال االستشراق

  .1» رفة الغربية، والوعي الغريب، ويف مرحلة تالية اإلمرباطورية الغربيةاملع
اليت هان بالنسبة للمستشرقني هو الشرق حبضارته وشعوبه وأقاليمه إن موضع الريكَت من ح

كتشافات وا«: بقوله "إدوارد سعيد"ية، وهذا ما وضحه االستشراقخالهلا جمموعة من األعمال 
عمل باحثني ال حيصون نذروا أنفسهم له، فحققوا النصوص  >حصيلة<وهي - املوضوعية االستشراق

عات، ووضعوا املعاجم، وأعادوا تركيب حنوا النحو يف جممقب منسية، وأنتجوا وترمجوها، ودو
 االستشراقكانت دائما وما تزال مشروطة حمددة بكون حقائق -معرفة ميكن حتريها وامتحاا وضعيا

  .2»ى تنقلها اللغة، متجسدة يف اللغةة حقائق أخرمثل أي
إن التأمل يف هذا العمل وهذا اإلجناز الفكري والعلمي الضخم واملهم الذي عكف املستشرقون 

خدمات جليلة ونافعة للشرق، لكن احلقيقة عكس ذلك من  ضخامة ما قدمواله  إصداره، يتبنيعلى 
رقي التمركز وعمل على البتة مذهبا اجيابيا حول الشرق، ألنه كان ع االستشراقمتاما، فلم يكن 

على اعتبار أن هذا األخري كان ة اليت بسطت هيمنتها على الشرق ياالستعمارخدمة املصاحل الغربية 
يف موازين  إىل ذكر ذلك التفاوت احلضاري" إدوارد سعيد"أضعف من الغرب، وبعدها يتطرق الناقد 

من بني األطروحات و الذي تستقر الكفة دائما لصاحله  شرق الضعيف والغرب القويالى بني القو
للتفاوت العرقي واليت مثلها ) علم احلياتية( تلك األفكار السائدة حول األسس احليوية ذلك الدالة على

، " مقالة يف التفاوت بني العروق اإلنسانية" "غوبينو"، وكتاب "مملكة احليوان" "كوفييه"كتاب 
كذلك  "إدوارد سعيد"، وباإلضافة إىل هذا يذكر "عروق اإلنسان السوداء" "روبرت نوكس" وكتاب

فريقية، إ-أوروبية آرية وشرقية ىلإ وأبعض األفكار اليت قسمت العروق إىل ثنائية التقدم والتخلف، 
جون "عد كتاب وي«بل أنصار اإلمربيالية ذا التقسيم يف أواخر القرن التاسع عشر من قولقد مت ه

ري تقول إن أقاليم األرض املدعومة غ منظومة 1894"فصول يف مبادئ القانون الدويل"" وستليك
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ينبغي أن تلحق أو ) فتراضات الشرقية إىل جانب افتراضات أخرىوهي لفظة حتمل ثقل اال( متحضرة
مربرات قام اخلطاب د كانت هناك عدة مسوغات وعدة قوعليه ف .1»املتقدمةحتتل من قبل القوى 

مبوجبها إبقاء الشرق والشرقي يف مرتبة أسفل  صني، متالغريب بصياغتها من طرف عمالئه املخل
لقد كان األمر ذه  :ينبغي له أن يحكَم«السافلني، وعليه فما دام الشرق ينتمي إىل عرق حمكوم 

القوانني  "غوستاف لوبون"ب البساطة ويتوفر املثل الكالسيكي حملاكمة كهذه ولفعل كهذا، يف كتا
  . 2»)1894(النفسية لتطور الشعوب

  .ريهاالغريب، ولن يستطيع أيا كان تغي هي رؤيا إذن وصورة منطية عن الشرق يف املخيال
نيوية د: األسلوب، املعرفة اخلابرة، والرؤيا:"يف املبحث الثاين من الفصل األخري واملعنون بـ

 "كيبلينغرودريارد "باحلديث عن الشاعر اإلجنليزي الشهري  "إدوارد سعيد"، يطالعنا الناقد "االستشراق
 مقولة كما تبد وهي، اذاع صيته اليت "الشرق شرق، والغرب غرب ولن يلتقيا"صاحب مقولة 

ين مها كيانني جغرافيني متباعدتعتربتكرس سياسة الفصل القطعي بني الشرق والغرب، و عنصرية ألا
قضية  "سعيد إدوارد"ولذلك يناقش  ...قتصادية، اجلغرافية، الثقافيةاال: النواحيوخمتلفني من كافة 

. الزمة متكررة يف العديد من قصائده ورواياته ألنه" كيبلينغ"اإلجنليزي الشاعر عند الرجل األبيض 
ثيقة وحتليلها وإظهار عالقتها الو بدراستها" إدوارد سعيد"اليت قام " كيم"يف روايته الشهرية  وخاصة

  ".الثقافة واإلمربيالية"كتابه يف باإلمرباطورية 
  :يقوله حنو مستعمراته، الطريق الذي خطَّ وميجدرجل األبيض بال "كيبلينغ"حيتفي 

  .اآلن هو ذا الطريق الذي يطأه الرجال البيض حني ميضون لينظفوا أرضا«
  .آه ما أسعد العامل حني يطأ الرجال البيض

  .3»جنبا إىل جنبطريقهم املمهد العريض 
ستيالء إىل رجله األبيض مهمة اال وكلي جنده من خالل هذه األبيات الشعرية "كيبلينغ"إنّ  

لذلك فهم ال  ،على أراضي الشعوب أو العروق امللونة وتنظيفها من أولئك الذين أفسدوها بقذارم

                                                             

  .218االستشراق، ص: إدوارد سعيد - 1
  .الصفحة نفسها، املرجع نفسه - 2
  .235 -234املرجع نفسه، ص - 3



 لقي العريبالنظرية ما بعد الكولونيالية والت                                                    الفصل الثاين

 

 
153 

 - حسب كيبلينغ- األبيضألن الرجل . يستحقوا، ولقد كانت وسيلته يف ذلك هي احلرب والقوة
  .وحده القادر على قيادة امللونني وتسميتهم

          يالذ "سن مسيثتوليم روبر"للحديث عن املستشرق  "إدوارد سعيد"بعدها ينتقل الناقد 
          :كتشافات احلديثة يف علم اإلنسان املقارن والبدائي فيقولاستعان يف حبوثه حول الشرق باال

كان حلقة حامسة يف السلسلة الفكرية اليت تربط الرجل األبيض كخبري  يف اعتقاديأن مسيث  وذلك«
   .1»احلديثبالشرق 

        بشدة احتقاره وذَمه للعرب واإلسالم والنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم "مسيث"ولقد متيز 
  ولقد سنحت له فرصة التعرف عليهم حبكم جتربته - ب القاطنني بشبه اجلزيرة العربيةوخاصة العر-

يقول يف موقف احتكاري دوين للعرب واملسلمني يف مقابل فوقية وعظمة أوروبا . يف احلجاز
نتقال من مكان إىل مكان بالنسبة إليه إزعاج سافر العريب خمتلف عنا، فجهد االإن امل« :املسيحية

، ويتذمر من اجلوع والتعب بكل ]ا نشعر حننكم[صرف؛ وهو ال يشعر مبتعة يف بذل اجلهد 
  .2»]أما حنن فتأثرنا  ا عميق [، وعالوة فالعريب قليل التأثر باملناظر الطبيعية]كما ال نفعل حنن[قواه

يف صورة سلبية جدا يف حق هذا سد وآخره العريب جت" مسيث"إن هذا املشهد املقارين بني أنا 
 كل ما هو مجيل ومبهج يف الطبيعة واخلمول والتحجر أمام صورة يخيم عليها الكسل األخري؛

حمتواه العاطفي والشعوري، إنسان ميت، متحجر  من جعل اإلنسان العريب إنسانا مفرغًا "مسيث"ـف
      ال حيرك ساكنا، وغري رومانسي، يف حني كان اإلنسان األورويب عكس كل هذه الصفات 

  . البليدة والسلبية
الذي ألف  "لورانس-إي-يت"مثل من ن كُتاب آخروهذه العدائية " وليم مسيث"رؤية  يتوافق مع
ولعل الشيء الذي  من خالله إىل احتقار الشرق كلية، عمد" أعمدة احلكمة السبعة"كتابا بعنوان 

وريث سنني من احلكمة اجلامعية والشعبية «والشرق عموما هو أنه  ساعده على فهم ومعرفة العرب
كينونته ألسلوم ليتخذ بعد ذلك لنفسه دور النيب  ، كان قادرا على أن خيضع أسلوبرقحول الش

  .3» الشرقي الذي مينح شكال حلركة يف آسيا اجلديدة
                                                             

  .243االستشراق، ص: إدوارد سعيد - 1
  .244املرجع نفسه، ص - 2
  .249املرجع نفسه، ص - 3



 لقي العريبالنظرية ما بعد الكولونيالية والت                                                    الفصل الثاين

 

 
154 

  ويِلقد عك الغريب، ولقد ن الشرق من قبل املستشرقني باعتباره سلعة يتم تسويقها للمستهل
 رهب جانبه، بل على العكس من ذلكال خيشى وال يكان الشرق بالنسبة للثقافة الغربية عامل ضعيف 

كان مهزوما خاضعا لسيطرة الغريب الذي متكن من استغالله دون أن يكلّفه ذلك عناء ومشقة، ويورد 
 من وجهة النظر «الذي يقول فيه  "الرييف"الناقد إدوارد سعيد مثاال توضيحا على هذا من خالل نص

شاه اآلن من التأثري الشرقي، فهو ليس جمهوالً لنا فنحن ندين للشرق الثقافية، ال يبدو يل أن مثة ما خن
جبميع بدايات الفنون واآلداب لدينا وبقدر عظيم من معرفتنا، وإن يف وسعنا أن نرحب مبا يصدر اآلن 

ذلك ما أشك فيه كثريا، وهذا الشك بالضبط هو -عن الشرق إذا كان مثة من جديد يصدر عنه
  .1»ورويب العظيمضمانتنا وسالحنا األ

تمثلها ستطاع أن يهضم الشرق وثقافته، وين الكيان الغريب اانطالقا من هذا القول يتضح لنا بأ
متثال ائيا، فلقد متكن من حتويل كل ما خيص هذا الشرق إىل اجلوهر الغريب، ولذلك فإن جهود 

ممتصة ما تستطيع من ريي على نفسها مثل آلة قوية كما مساها فالاحلفاظ أوروبا كانت منصبة على 
فكريا وماديا، مبقية الشرق منظما بصورة  خارج أوروبا  حمولة كل شيء الستعماهلا اخلاص

  . 2»)أو غري منظم(انتقائية
ا إن أوروبا من خالل ختطيطها هذا حتاول أن تنسف الشرق نسفا كامال، لتضعه ضمن حسا

  .اخلاص وحتت رمحتها
فرنسي -األجنلو االستشراق"واملعنون بـ) الثالث( من هذا الفصلخري يف املبحث ما قبل األ

اإلسالمي ممثال بأفضل  االستشراققضية  "إدوارد سعيد"، يناقش الناقد "زدهاراحلديث يف ذروة اال
" لويس ماسينيوس"ية فيما بني احلربني واليت جسدها كل من املستشرقني الفرنسي االستشراقاألعمال 

تركزت أعماله  الذي" لويس ماسينيوس"بعملها الضخم، والبداية ستكون مع " جب"والربيطاين 
كل جانب وإقليم من احلياة والفكر اإلسالميني املعاصرين، ويف تكريسه نفسه الكاملة على دراسة 
لكاثوليكية واإلسرارية الصوفية فلقد كان مهتما بالنمط اخلاص من ا ،"احلالّج"طوال حياته ألعمال 

أهل (وضوع النيام السبعة إلسالمي كلّه؛ ومن بني املواضيع اليت اهتم ا يف هذا امليدان موباألدب ا
ذا  "سعيدإدوارد "الشعيب يف العديد من مظاهره، يقول  إضافة إىل اهتمامه بدراسة الفكر )الكهف
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متني مهية دائاليت وفرها هلا داللة وأوقد اكتسبت كتاباته عن هذه املوضوعات بسبب املزايا «: الشأن
، وكان ذلك طبعا، إسهام ماسينيوس األعظم؛ ومن الصحيح أنه (...)اإلسالمية يف الدراسات

  1.»، كما يسمى أحيانا)ولوجيإسالم( >علم اإلسالم الفرنسي<يف
  األدبية "ماسينيوس"حول أعمال ومواهب  "إدوارد سعيد"وانطالقا من استقصاءات الناقد 

، يتضح لنا بأن رؤيته للشرق "احلالّج"الكبرية حول الدين اإلسالمي والصوفية بنموذجها املثايل 
واملسلمني مل تكن عدائية تدمريية كغريه من املستشرقني الذين سبق ذكرهم، فهو مل يشن حربا على 

بني، وهلذا يقول هية وغريه كثري من املستشرقني املتعصيف الكوميديا اإلال" يتدان"اإلسالم كما فعل 
تشراق الذي ميارسه مل يكن أن منط االس 1951قد كتب عام « "ماسينيوس"بأن  "إدوارد سعيد"

هوسا بالغريب املدهش أو رفضا ألوروبا، بل خلق مساواة بني مناهجنا يف البحث وبني التقاليد 
احلضارة اإلسالمية، كما ، وكان ماسينيوس حماربا ال يكلّ من أجل (...)املعاشة للحضارات الغابرة
    ودعما حلقوق ،جئني الفلسطينيني، تأييدا لال1984لعديدة بعد عام تشهد مقاالته ورسائله ا

 االستعمارضد ما مساه بقسوة جارحة  ملسيحيني يف فلسطني ضد الصهيونيةالعرب املسلمني وا
      2.»البورجوازي اإلسرائيلي

يف خانة املستشرقني الفرنسيني  "ماسينيوس"يضع  "عيدسإدوارد "لكن وبالرغم من هذا إال أن 
طاهم، ولذلك بقيت أفكاره تقليدية يكرر أفكارهم، ويقتفي خ - حسب رأيه -اآلخرين، ألنه 

رانه للغرب بطه وإقاستشراقية يف جوهرها، ومن خالل القول أعاله نرى هذه الرتعة تظهر يف ر
قط فباحلداثة، يف حني نسب الشرق اإلسالمي إىل زمن قدمي غابر، كما أنه اهتم بالتصوف املتطرف 

  .شرق من التصوف اإلسالميجانب آخر م أيدون 
   يةاالستشراق أفكاره وعن" لويس ماسينيوس"املوجز عن املستشرق الفرنسي  وبعد هذا العرض

للحديث عن املستشرق  "إدوارد سعيد"يعرج الناقد شرق واملسلمني، عن ال - امللطَّفَة نوعا ما-
مفاخرا بصداقته مع " جب"لقد كان ف يف توجهه،" ماسينيوس"الذي يتشابه مع " جب"الربيطاين 
تشبه صداقة لني، بدت وكأا صداقات «" دوارد سعيدإ"غري أن هذه الصداقة كما يصفها  املسلمني

حاسم عليه، ومن مث فإن جب شخصية ساللية ضمن اإلطار اجلامعي  مفيدة ال صداقات ذات تأثري
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الدليل البين والصريح على هذا ما قاله يف كتاب لعل و. 1» )مث األمريكي(لالستشراق الربيطاين 
الذي علّل من خالله احلاجة إىل التوسع والنمو يف الربامج " الشرق األدىن والقوى العظمى"ه عنوان

  مل يعد يف وسعنا أن نتوقع من شعوب آسيا وإفريقيا...«:لدراسات الشرقية يقولأمريكية ل- األجنلو
بل ينبغي أن نتعلم  ،أو أوروبا الشرقية أن تأيت إلينا وتتعلم منا فيما جنلس حنن يف أمكنتنا باسترخاء

  .2»عنهم من أجل أن نتعلم كيف نعمل معهم يف إطار عالقة أقرب إىل معطيات التبادلية
  .ذلك املستشرق اإلجيايب احلسن النية" جب"هذا ال ميكننا أن نعترب  وعلى إثر

موضوعه يدور األمسى، يف كل شيء كتبه تقريبا عن اإلسالم والعرب كان " جب"إن موضوع 
التوتر بني اإلسالم من حيث هو حقيقة جتاوزية قاهرة، وبني وقائع التجربة اإلنسانية اليومية حول 

الذي سعى من خالله إىل احلكم  "اإلسالم إىل أين؟"به الذي محل عنوان ولقد مت هذا من خالل كتا
يف اإلسالم احلديث هو أنه تتمة " جب"إن جوهر مقولة . واقع اإلسالم الفعلي ومستقبله احلقيقي على

هو قوة حضارية ال " جب"وعامل توازن مقابل للحضارة األوروبية، وعليه فإن اإلسالم يف نظر 
ا، وهوي ذا يبدو أنه قد فهم واستوعب مضمون اإلسالم ورسالته الكونية العادلة، وإال ملا  ستهان

أمسى وأرقى منوذج عاملي، وال يضاهيها -يف نظر الغريب-ساوى بينه وبني احلضارة األوروبية اليت تعترب
لى فهي املركز والنواة واألصل احلقيقي املوجه لباقي احلضارات، ولكن ع. يف هذا أي منوذج آخر

بأن اإلسالم تابع للغرب، وأخذ عنه الكثري فيما يتعلق بالعلوم  يعود ويوضح" جب"الرغم من هذا فإن 
إىل أنه كل  "إدوارد سعيد"الذي هو ناقل هلا من الغرب، وعليه خيلص الناقد ) التكنولوجيا( والتقنية

يضعهما خارج  >فينومينولوجيا<واهريا ميتلكان منطا من املقام مقلصا ظ «من الشرق واإلسالم 
بشر سوى اخلبري الغريب، ومنذ بداية التكهن الغريب حول الشرق كان الشيء الوحيد الذي  أيمتناول 

  .3» يعجز الشرق عن فعله هو أن ميثل نفسه
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 مبثابة اليت تعد االستشراقن أية معرفة صيغت حول الشرق ال بد هلا أن متر عرب مصفاة وعليه فإ
 حسبعنه، فاملستشرق  نيابةمتثيله واحلديث  ءربات الشرق اليت حتملت عببري الفعلي خلاملراقب واخل

  .1»وممثال، وقائما بالتمثيل خبريا، مؤوال، وعارضا، وشخصية، ووسيطا،«: يعد "يدإدوارد سع"
  .مبثابة الوسيط الناقل بني الشرق والغرب  اعتبارا هلذا يعد قاملستشرِ إنَّ

املرحلة "من الفصل األخري، والذي اندرج حتت عنوان ) الرابع(أما فيما خيص املبحث األخري 
ة وهامة، وهي التحول والتغري يستهله باحلديث عن نقطة رئيس" إدوارد سعيد"فإن الناقد " األخرية

اإلمرباطوريتان  والذي ظل لردح من الزمن حتت سيطرةالطارئ يف التشخيص العاملي للقوى، 
 أقوى قطب  يمثل   أصبح  لتتحول هذه السيطرة إىل فضاء آخر جديد  متنامي  فرنسية والربيطانية،ال

     إنه شبح الواليات :  يف املسرح املركزي للسياسة الدولية -يف الوقت احلايل - عامليا  مسيطر
  .املتحدة األمريكية

جتسد وقد . مثاال واضحا على تبعية العرب للواليات املتحدة "إدوارد سعيد"ويضرب لنا الناقد 
فالعديد من طالب العامل العريب أصبحت وجهتهم ومقصدهم  ؛من خالل هجرة األدمغة العربية حنوها

على حال  شديد احلزن واألسى" دوارد سعيدإ"نَّ الواليات املتحدة بعدما كانوا يتجهون حنو أوروبا، إ
   توجد عشرات املنظمات لدراسة الشرق العريب واإلسالمي يف الواليات املتحدةالواقع العريب، ألنه 

 هيف حني ال توجد مؤسسة واحدة يف الشرق لدراسة الواليات املتحدة، والطامة الكربى حسب رأي
أنه ال يوجد ولو معهد متواضع يف الشرق مكرس لدراسة الشرق نفسه، فالعامل العريب واإلسالمي 

والنفط العريب موجه ومسترتف يف سبيل خدمة  ،صنارة وشباك نظام السوق الغريب عامة عالق يف
اقتصاد الواليات املتحدة باإلضافة إىل اليد العاملة الرخيصة املستغلة من طرفها، وعليه فإن الواليات 

ا قوة ل، إعارات، واآلمر الناهي واملوجه الفاة القريف عصرنا احلايل قلب العامل وسيد املتحدة تشكل
، أو حائال دون حتقيق مشاريعها وأطماعها مرعبة تدوس على كل من يريد الوقوف عقبة يف وجهها

خري مثال ومعظم دول الشرق  "صدام حسني"الرئيس العراقي[واألمثلة كثرية على هذا يف عاملنا العريب 
 من تأيتإن أفكارنا « :بقوله 1980 عام " Jacques Godbout"وهذا ما عرب عنه ]العريب

   .2»املتحدة ا ورفاهيتنا من الوالياتوبطاقات انتمائن فرنسا، بينما تأيت أساطرينا
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واعتبارا هلذا نقول بأن الوجهة الغربية هي املآل الذي يؤول إليه خمتلف الدول، وهي مصدر 
  .األفكار ومنبع اهلويات اإلنسانية

أن يوضح تلك األفكار اليت طرحها  "إدوارد سعيد"حياول الناقد  "االستشراق"ويف اية كتاب 
فقد حاولت أن أثري طقما كامال من «:من خالله، واليت استثمرها يف شكل أسئلة عبر عنها بقوله

كيف ميثل املرء ثقافة أخرى؟ ما هي الثقافة : مناقشة مشكالت التجربة اإلنسانية ،األسئلة العالئقية
نه ينتهي دائما إىل متميزة مفهوم مفيد، أم أ) ضارةو حأو عرق، أو دين، أ( األخرى؟ هل مفهوم ثقافة

حني يناقش ( أو يف العدائية والعدوان) حني يناقش املرء ثقافته اخلاصة( أن ينشبك إما يف نئة الذات
  صاعيةجتالعرقية أكثر مما م  الفصالت االو الدينية،و م الفروق الثقافية، وهل  ؟ )املرء الـ آخر 

يظهر سريانية الثقافية والدولة اللتني  ور املفكر؟ هل هو موجود من أجل أنما هو د سياتارخيية؟أو ال
   .1»وعي النقدي املستقبل، الوعي النقدي الضديوأي أمهية ينبغي عليه أن يسند لل ؟ هو جزء منهما

لرائد إىل تبيان الفائدة املتوخاة من كتابه املوسوعي ا "إدوارد سعيد"وبعد مجلة هذه األسئلة خيلص 
ستشراق، ولكل ما ع يف طرح حتدي التسلط العاملي لالمعربا عن ذلك بأنه إسهام متواض "االستشراق"

ختالفات وإنشاءات القوة واال االستشراقميثله كما أنه يف جهة أخرى يعد حتذيرا من أنظمة فكرية ك
بق، وحترس من سبك العقل وصياغته، ميكن أن تصنع، وتط أصفاد- وكلها حسب رأيه-ائديةالعق

 "حسن حنفي"ستغراب الذي دعا إليه الناقد واحلل يف هذا طبعا ال يكمن يف االبسهولة مفرطة 
  .وآخرون وتبنوه راجني فيه اخلالص من املأزق الغريب

ولو ذرة من حقِّه؛ ألنه وبعد  "االستشراق" يف ختام هذه املقاربة نأمل أن نكون قد أعطينا كتاب
به  القداسة اليت أحاطت ، ومبقدرته الفكرية اهلائلة، والةمؤلِّفهدراستنا له ازداد اعترافنا بصنيع 

 .          ونأمل كذلك أن تصدر دراسات جادة وعظيمة حول الكتاب تضاهي عظمته وتفرده وبأعماله

  :"االستشراق"أمهية كتاب : املطلب الثاين
و باعتباره نافدة وبوابة عبور حن "إدوارد سعيد"لصاحبه  االستشراق أمهية وفائدة كتاب تكمن

ة حبج عملت على دراسة الشرقي ومعرفته راقية الغربية اليتشستاملخفي واملتوارى يف ثنايا النصوص اال
إدوارد "اقد ل النهدفها كان استغالليا استعماريا، ولذلك عم الدراسة العلمية املوضوعية، غري أنَّ

                                                             

  .322االستشراق، ص : إدوارد سعيد -1
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املستشرقني غري الربيئة اليت انطوى عليها  ، وكشف نوايااالستشراقعلى تشريح ظاهرة  "سعيد
" االستشراق"ال يوجد شك يف أن كتاب إدوارد سعيد « ولذلك فإنه ياالستشراقاخلطاب 

Orientalism   1978 اال قدت، ومنها أدى إىل حركة واسعة النطاق يف جمموعة من ا
اجلندر وما بعد الكولونيالية والدراسات الثقافية واألدبية، وبصورة أكثر عمومية يف جماالت دراسات 

  .1»نتباه واإلعجاب والنقد أيضافقد أثارت فرضية سعيد اال الرسمو ، والتصوير الفوتوغرايفاالسينم
ين يف أوسع عمومياته العالقة أو املواجهة الصدامية بني يع االستشراقإذا كان  بأنهوعليه نقول 

بداية شرعية ومشروعة، ليس «الذي درس هذه العالقة يعد  "االستشراق"الشرق والغرب فإن كتاب 
 مشله يف الشتات وجعل منه أطروحة داعمة ، بل ألنه أول من ملاالستشراقألنه أول من حتدث عن 

هذه العالقة، وعرض طرقها ومكوناا جبرأة وشجاعة وذكاء ومدعومة، خطاا التعمق يف طبيعة 
العامل الباحث، وال خيفى علينا ما أحدثه الكتاب من نقله نوعية يف ميادين خمتلفة من البحث 

  .2» االستشراق كل دراسة هلا عالقة بوالدراسة، وحنن نعلم أن الكتاب أصبح حجر الزاوية يف
كذلك من تلك احلفاوة الكبرية اليت حظي ا يف األوساط الغربية  "االستشراق"تنبع أمهية كتاب 

بل باهتمام ومحاسة شديدين من قبل الدوائر األكادميية، وغري قُو«العاملية، والدليل البين على هذا أنه 
 هيونيانة أو اليهود املسيسني صكادميية باستثناء بعض الباحثني املسيسني باإلديولوجية الغربية املهيماأل

الذي ) bernard lewis" (برنارد لويس"وخنص بالذكر منهم املستشرق اليهودي املعروف 
3» به هجوما انفعاليا خيلو من العلمية واملوضوعيةهاجم الكتاب وصاح.  
اب، ولكن أيضا ال تكمن فقط يف األفكار القيمة اليت يطرحها الكت "االستشراق"إن قيمة كتاب 
ف يف الواليات أضحى هذا املؤلَّ«حيث  الواسعني الذي القاه عرب العامل نتشاريف ذلك الرواج واال

 Post(مريكية الكتاب املقدس ال معريف عرف باسم الدراسات البوستكولونياليةاملتحدة األ

Colonial Studies(ص املبيعات وأهلم عددا من الكتب ، وحقق رقما قياسيا يف ما خي 
 قتباس منههذا الكتاب، واال إىلفقد متت اإلشارة . كتوراهذلك رسائل الد ث اجلامعية مبا يفوالبحو

                                                             

  .562مىن إبراهيم، ص : االستشراق، ترمجة:  مىن أباطة - 1
http://sjosept.ucdavis.edu/ewic/ewic-arabic.translation. 

  .1خطاب االستشراق، وزارة اإلوقاف والشؤون الدينية يف سلطنة عمان، ص: حممد شاهني - 2
http://www،altasamoln.net/articleasp?id=26. 

  .99الكولونيالية، ص-يف أدب ونقد ما بعد: خالد سليمان - 3
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أشار املؤرخ األمريكي ( وإقرار صحاح معلوماته يف مواقع عدة قد يصعب على أي باحث أن حيصيها
ويعد  )س حجية القرآن يف بعض اامعأصبح يتمتع بنف" االستشراق"أن دافيد كوردن، على 

 على عرش الدراسات الشرق األوسطيةظاهرة شقت طريقها شيئا فشيئا لتتربع اليوم " االستشراق"
 1978سنة أنَّ فقد صرح فيليب خوري رئيس مجعية الدراسات شرق الوسطية يف خطابه الرئاسي 

لصاحبه إدوارد سعيد ظهر  "االستشراق"فمؤلف ، سنة غري عادية بالنسبة للكتب يف الشرق األوسط
   .1» لك السنةهو اآلخر يف ت
وعن التغريات اجلذرية  "االستشراق"احلديث عن أمهية كتاب  "أمحد أمني جلوايل"الناقد ويواصل 

مل يقلب رفوف " االستشراق"ا أن مؤلف نشري يف معرض حديثنا هذ أنحرِي « :اليت أحدثها يقول
مبثابة بيان رمسي للعمل اإلجيايب لدى  أصبحهز الكراسي؛ فقد  إىلالكتب فحسب، بل جتاوز ذلك 

 أوروبالمني، ومهد لرتعة سلبية جتاه الباحثني األمريكيني وأولئك القادمني من الباحثني العرب واملس
ممن  %7,16شرق األوسط، و الشأنفقط من املتخصصني يف  % 3,2 كان 1971ففي سنة 

يتقنون اللغة ويقيمون يف إحدى بلدان الشرق الوسط، لقد صرح رئيس مجعية الدراسات شرق 
قائال لقد تغيرت هويات املنخرطني مبرور السنني وأصبح نصف أعضاء  1992الوسطية يف سنة 

   .2»اجلمعية من أصول شرق أوسطية
لشهادة واضحة على عظمة صاحبه  "االستشراق"إن هذا العمل اجلبار الذي أحدثه كتاب 

وسط، وجذب أنظار املنخرطني فيها إىل فلكه وقدرته الفائقة على تغيري خارطة دراسات الشرق األ
وألجل هذا ترى الناقدة ليلى غاندي . وسلكه املعريف اجلديد الذي ابتكره، وقاده إىل ساحة النصر

Leela Ghandhi  يعد األول يف ثال االستشراقكتاب «بأنست الستكشاف العالقة ثية كر
من جهة، وكذا اإلمربيالية " الشرق"توازنة بني العامل اإلسالمي، الشرق األوسط واملغري التارخيية 

  . 3»األوروبية واألمريكية يف اجلهة األخرى
 إىلسعى من خالله صاحبه  انقدي عمال يعد"االستشراق"القول بأن كتاب هذا  وراء نستنتج من

  العامل اإلسالمي ونقيضه الغريبتالل يف التوازن وعدم التكافؤ يف موازين القوى بنياالختبيان ذلك 

                                                             

 .177، ص2جملة بصمات، ع.مؤلف االستشراق من وجهة نظر مستشرقني: أمحد أمني جلوايل - 1

  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها - 2
3 -Leela Ghandhi : Post Colonial Theory, A Critical Introduction, P66. 
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ونظرا . ولذلك فلقد انطلق من اإلميان بوجود عاملني خمتلفني يقع كل منهما يف جهة معاكسة لألخرى
نقاد عديد من ال، فلقد نوه ال"االستشراق" "إدوارد سعيد"الكبرية اليت يكتسيها مؤلف  لألمهية

نه املرجع األساسي الذي أاحتفت به املفكرة غاياتري سبيفاك مؤكدة على «حيث  والباحثني بعظمته
أمريكية، يف حني يرى املفكر - موقعه كحقل معريف يف األكادمييا األنكلو" اهلامش"من خالله اكتسب 

ولونيالية، وحىت هو مبثابة احلجر األساس يف حقل الدراسات ما بعد الك االستشراقن بأهومي بابا 
أولئك النقاد الذين اختذوا موقفا عدائيا من سعيد مثل جون ماكيرتي وإعجاز أمحد اعتربوا أن كتاب 

حيمل يف أحشائه بذور البد من إقصاء تأثريها الواسع إذا ما كان هلم أن يقيموا رؤية  نص االستشراق
  .1»لية اجلديدةحتليلية مغايرة للعالقات القائمة بني الثقافة والكولونيا

من قبل مؤيديه وحىت معارضيه " االستشراق" "إدوارد سعيد"إن هذا التكرمي وهذه اإلشادة بعمل 
نه بني نقاد ما بعد الكولونيالية ليتوج بذلك أحد أهم ادة عظيمة بعلو مرتبته، ومسو شألشه

  .الشخصيات اهلامة واملؤثرة بعمق يف ثقافة القرن العشرين
إىل ثالث حلظات معتربا عملية نقده  "إدوارد سعيد"حلظات فكر  "بلسيفواز طرا"الناقد يقسم 

ف مؤلَّ«عبارة عن - حسب رأيه- "االستشراق"كتاب  ستشراق أوىل هذه اللحظات، ولذلك فإنلال
كبري، مكتوب بأسلوب حصيف ومعقد، اكتسب شهرة عاملية، فصار يشكو مما تشكو منه الروائع 

ترفت به وسائل اإلعالم، وتبنته احلياة األكادميية، وتداوله اجلمهور األوسع، صار بعدما اعالعاملية 
أنه مترين  االستشراقمعروفا مبا يروى عنه، ويلخصه أكثر مما هو معروف مبا فيه، الشائع عن الكتاب 

، يتبني داتهجووملمسح أويل يف " غرب"و" شرق"القوة مطبقا على العالقة بني/املعرفةنظري يف ثنائية 
وبطيء وعاج باألمساء واملراجع ملدرسة أكادميية  نقدي دقيق أن احليز األكرب منه خمصص لتأريخ

ثانيا أعمق وأدق يستظهر الوميض الذي يشع  وفكرية وثقافية هي مدرسة املستشرقني، لكن مسحا
  . 2» م واجلهد التوثيقي والدأب البحثيمن البناء احملك

النص األساسي يف « "االستشراق"كتاب  "ماري اليون" عدت الناقدةواعتبارا هلذا فقد 
الدراسات األدبية يف العامل الناطق باللغة اإلجنليزية حول الطرق اليت سارت ا عملية الصياغة والبناء 

                                                             

  .14، ص) إدوارد سعيد داخل املكان(ندوة فكرية بعنوان .إدوارد سعيد وما بعد الكولونيالية : منرية الفاضل - 1
  .32من شرق غرب إىل رحاب اإلنسانية، ص: إدوارد سعيد يف تطوره الفكري: فواز طرابلسي -2 
  http://www.al.ahkbar.com/nod731 
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 ببناء وصياغة" الغرب" وحتديدا بالطرق اليت قام امن القرنني الثامن عشر والتاسع عشر، احلديثة 
  .1» يف حالة إدوارد سعيد "الشرق"

الكتاب « من منظور بعض النقاد يعد "االستشراق"فريى بأن كتاب  "نادركاظم" أما الناقد
، وهو هنا خطاب اجلوهري واملصدري اخلطري يف نظرية ما بعد الكولونيالية، أي حالة دراسة اخلطاب

فكر ا حول الطريقة اليت نو الكتاب الذي غري بوصفه شكال من أشكال اهليمنة وه االستشراق
لقد أصبح ينظر إليه على أنه مل يعد مرتبطا فقط بدراسة الشرق، .العالقات الثقافية والسياسية 

  .2» روّصتخرى ومصطلح شامل حول األسلوب الذي تعامل فيه الثقافات األ
عن  "االستشراق"يف مقدمة الترمجة العربية لكتاب  "كمال أبو ديب"ويتحدث الناقد السوري 

ميثل  « :فاق الواسعة اليت فتحها هذا الكتاب الفذ مشكال بذلك ثورة جديدة ال مثيل هلا يقولاآل
 جذورهاجزءا من ثورة جديدة يف الدراسات اإلنسانية تضرب  "االستشراق" "إدوارد سعيد"كتاب 

تنتسب  "التاريخ اجلديد"لسنية والبنيوية، وما يكاد يكون مدرسة جديدة من يف املاركسية والثورة األ
   وتتكثف يف هذه الثورة منطلقات متعددة لعل أمهها. خاص شيل فوكو بشكلبعمق إىل أعمال مي

أن يكون مفهوم جديد للقوة، وللشبكة اخلفية من عالقات القوة اليت تنسجها املعرفة متجسدة يف 
  .3» اإلنشاء الكتايب

نفسه عن الضجة الفكرية العارمة  "إدوارد سعيد"الناقد  "االستشراق" صاحب كتابكما يشهد 
 "الثقافة واإلمربيالية" اليت أحدثها مؤلفه الشهري، ويبني ذلك يف مقدمة املؤلف للترمجة العربية لكتابه

قدرا الفتا من  1978اإلجنليزية عام  ةاألصلي، حني صدر يف صيغته "االستشراق"لقد أثار « :بقوله
العريب واإلسالمي، إضافة إىل اهتمام القراء والدارسني املتخصصني بالشرق  العاملني يف االهتمام

ليتعزر يف ترمجة عربية الفتة قام ا الدكتور أبو ديب،  "االستشراق"صدر  1981ويف عام. وسطاأل
  .4» مقام هذا الكتاب

                                                             

 .517ترمجة بثينة الناصري، ص-الدراسات األدبية: ماري اليون -1 

http://Sjosepl.Ucdavis.edn/ewic/ewic/arabic-translation/allfilles/Litterary Studies 
  .9، ص)إدوارد سعيد داخل املكان(ندوة فكرة بعنوان. والتلقي العريب" االستشراق"إدوارد سعيد و: ناذر كاظم - 2
  .1االستشراق، ص: إدوارد سعيد- 3
  .9الثقافة واإلمربيالية، ص: إدوارد سعيد- 4
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يتجلى يف ذلك " االستشراق" "إدوارد سعيد"دليل امللموس على مدى أمهية وجناح مؤلف إن ال
 واملرتفع لنسبة املقروئية له، واحلجم الرهيب لتلك املقاالت والدراسات النقدية الصادرة املعدل العايل

بعدة  "االستشراق"قيد اإلجناز والتطور أكثر من السابق، فلقد ظهر  حىت اآلن لال تزاهي حوله، و
 اللغات اليابانية واألملانية «" االستشراقات على يبقتع" يف كتابه "إدوارد سعيد"وهي كما بني لغات 

حيث تصدر الترمجة ( واإلسبانية، والكتالنية، والتركية، والسويدية واإليطالية، والبولندية، والربتغالية
 وأخريا )احمللي وحرييت على حد سواءمثرية حرية الناشر  1993 الئحة الكتب األكثر مبيعا يف عام

والروسية والنروجيية والصينية هي قيد  باليونانية(كرواتية، وتوجد طبعات عديدة -اللغة الصريو
طبعات أوروبية أخرى، ومجيع الطبعات متوفرة وتظهر يف  ديث عنويتردد احل. اإلعداد أو الصدور

نتيجة  )(... فيه حني وضعت الكتاب أفكرنت الوقت املناسب لتثري نقاشات تذهب أبعد بكثري مما ك
  . 1» قد بات مجلة كتب خمتلفة االستشراقلذلك إن 

    عدة كتب "االستشراق"حمق يف توجهه هذا، فلقد بات كتاب  "إدوارد سعيد"إن املفكر 
 لى كفاءةمن ثرائه وقوة انتشاره، وهذا دليل قاطع ع ا، مازاد ظيحنتيجة للترمجات العديدة اليت 

    ترمجاتال قيمة هذا العمل وجدارته ملا احتضنته وتلقّفته كل هذه الوأمهية هذا الكتاب، فلو
مع رأي املترجم  اوبالتعريف والتشهري به يف احملافل الدولية، وعليه واتفاق وتعهدته بالعناية التامة

ىت اآلن داخل تب حدراسة قد تكون أهم ما كُ« "االستشراق"يعد كتاب  "كمال أبو ديب"السوري 
، اليت مل ينشأ هلا معادل معروف عرب تاريخ ةوخارجه عن هذه الظاهرة العجيب االستشراقحقل 

ز الذين فتح ما الناقد وعليه فإن هذه الفرادة وهذا التمي. 2» الثقافة، كظاهرة ختص الغرب والشرق
ما أكسبه الشهرة الواسعة اليت ميدانا جديدا يف تاريخ الدراسات األدبية والنقدية هو  "إدوارد سعيد"

   .مصاف ومشارف العاملية إىلأهلته 
  :"االستشراق "من خالل كتاب "إدوارد سعيد"القضايا اليت طرحها : الثالثاملطلب 

إمنا تعود إىل كونه كتاب شاملٌ  "االستشراق"إن املكانة العاملية املرموقة اليت تتبوأها كتاب 
يعد ة مل يتجرأ الكثريون على طرحها؛ واعتبارا هلذا ريئومكترتٌ بعدة قضايا ومواضيع جديدة وج

ية اليت االستشراقحمل بني طياته أعمق وأحدث حتليل للمؤسسات  وكأنه قُرص ضاغطالكتاب 
                                                             

  .100تعقيبات على االستشراق، ص: إدوارد سعيد- 1
  .5االستشراق، ص: إدوارد سعيد - 2
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متثيله، وتقدميه بذلك إىل العامل على محلت على عاتقها مهمة دراسة الشرق واحلديث بالنيابة عنه و
  .الشاكلة اليت أرادها الغرب له، واليت ال متت بصلة لصورته احلقيقيةو ةالصور

وهي  ة مل نألفها يف مثل هذه الدراساتقضي« "االستشراق"يف كتابه  "إدوارد سعيد"يطرح الناقد 
مارية، ال تبعد كثريا عن ة استعاملوقف من أحباث املستشرقني الذين كتبوا عن العامل العريب بنظر

العنصرية والتطرف، وهذا إىل جانب متيزه مبنهجية تتشابك فيها قنوات العمق التحليلية مع تقنيات 
  .1» البحث التارخيي، ومقارنة الفكر العريب، بالفكر األورويب

النوايا كشف  إىلسعى من ورائه  يف مسعاه ألنَّ صاحبه كتاب إداينّ" االستشراق"كتابيعد 
السيطرة العلمية ملا يزيد عن قرن  السياسيني الذين تربعوا على عرشمستشرقني والروائيني ولل اخلبيثة

وظيفة يستخدمها «الذي اصطنعوه وحتججوا به عبارة عن  االستشراقمن الزمان، فلقد كان 
عليه بالطريقة اآلخرون كعدسة أو كتركيب من خالله يرى الغرب شرقه تارخييا، ليوجهه ويسيطر 

ية بطريقة االستشراقلقد استطاع سعيد مبهارة فائقة كشف النقاب عن الصورة . سبة لهامن اليت يراها
قبل إدوارد  االستشراقعلمية حتليلية، توثيقية الستغالل املستشرقني للخيال، وميكن القول إن موضوع 

  .2» يشكل مفصال يف تاريخ البحث االستشراقسعيد كان كالما وأصبح خطابا، أي أن كتاب 
يعمل على  "إدوارد سعيد" ـل "االستشراق"ن كتاب بأ "وآخرونبيل أشكروفت " يوضح
من بني  .العمليات اليت تشكل فيها الشرق، وال يزال يتشكل، داخل املخيلة األوروبية«البحث يف 

املستشرقني احملترفني يوجد باحثون يف العديد من ااالت املعرفية مثل اللغات والتاريخ وعلم فقه 
يف الفكر  انتشارا وتفشيا أكثركان  االستشراقاللغة، ولكن بالنسبة لسعيد فإن خطاب 

الشرق  بصورة أعم، وبصفة مؤسسة مجعية للتعامل مع االستشراق، ويناقش سعيد (...)األورويب
التعامل معه عن طريق إصدار مقوالت عنه، واعتماد رؤى معينة عنه، ووصفه وعن طريق تدريسه 

الفضاء الذي مت استهدافه من  أوواعتبارا هلذا فقد كان الشرق املنطقة . 3»، وإخضاعهوتسوية أوضاعه
خري الذي وهب نفسه احلق يف امتالك الشرق، وإخضاعه وتوجيهه مبا خيدم قبل الغرب هذا األ

                                                             

حبث مقدم استكماال ملتطلبات دبلوم . ية الفلسطينيةإدوارد سعيد كنموذج يف خدمة القض: نضال حممد علي الغطيس - 1
  .10، ص2012 -2011دراسات الالجئني، أكادميية دراسات الالجئني، لندن، 

  .2 -1خطاب االستشراق، ص: حممد شاهني - 2
http://www.alttasamoh.net/article.asp?.id.26  

  .260، ص -املفاهيم الرئيسية-دراسات ما بعد الكولونيالية : بيل أشكروفت وآخرون - 3
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وقد عويِن الشرق  كما لو كان مؤطرا بقاعة « :"إدوارد سعيد"مصاحله، ويف هذا الصدد يقول املفكر 
لشرق تضع إذن، هو معرفة با االستشراقوبالدليل املوضح، ف ريس وباحملكمة اجلنائية، وبالسجنالتد

يف حمكمة، يف سجن أو يف دليل موجز ألغراض التحليل املدقق، والدراسة  اعة التدريسالشرقي يف ق
  . 1»واحملاكمة، والتأذيب، أو احلكم

والقاضي  املعلم املهيمن يف قاعة التدريس دور-"إدوارد سعيد"حسب رأي  االستشراقفقد لعب 
  ."ميشيل فوكو" لسوفالفي أو احلاكم الذي يصدر قرار احلكم والتأذيب والعقاب مبصطلحات 

بعملية حتليل نقدي أكادميي لعدد كبري  "االستشراق"كتابه من خالل  "إدوارد سعيد"قام املفكر 
وتبعية الشرقيني، ورومانسية الفضاء الشرقي وسحره  ات واملفاهيم اليت عبرت عن ختلفمن املصطلح

كمها القانون يف مقابل قوة وعقالنية وأفضلية الثقافة الغربية اليت حي ،وكذا روحانية الثقافات الشرقية
اآلن يظهر الشرقيون والعرب  ومنذ«: ويراهن عليه بقوله "إدوارد سعيد"العلمي، وهذا ما يقرره 

  الباذخغافلني حمرومني من احليوية والقدرة على املبادرة، جمبولني على حب اإلطراء  سذجا
كل شيء على طرف نقيض من العرق وهم يف  (...) والدسيسة، والدهاء والقسوة على احليوانات

تبية ترا عن يف موضع آخر من الكتاب كما يعرب .2»ساكسوين يف وضوحه، ومباشرته، ونبله- األجنلو
ه استخدمت مصطلحات عديدة للتعبري عن هذ«أنه ذلك موضحا ب العالقة بني الشرقي والغريب

فالشرقي ال عقالين، فاسق  من مثلهما عددا منها،كما يتوقع  واستخدم بلفور وكرومرة، العالق
  .3»"سوي" ورويب عقالين، متحلّ بالفضائل، ناضجوباملقابل فإن األ" متخلف" طفويل

ا املهيمذا النحو صاغت الثقافة الغربية خطابالعجز والضعف الفطري للشرقين الذي يو قر 
فهو إنسان شهواين كسول، ليست لديه القدرة على تدبر أموره بنفسه لذلك جتب على آخره الغريب 

ولذلك استقرت يف ذهن الغريب تلك  ،العقالين والقوي أن يتحكم فيه، وأن يقوم مبهمة حتضريه
موم، الصورة النمطية عن هذا الشرقي وهو ما عملت على صياغته يف خطاا األديب والثقايف يف الع

أوروبا عن أساطري "يف أطروحتها اليت محلت عنوان " رنا قباين"الناقدة ويف هذا املضمار تستوقفنا 
دست دوارد سعيدإ"ن خالهلا وبطريقة وعرض يشبهان طريقة املفكر واليت سعت م ،"الشرق لَفِّق"    

                                                             

  .82 -81االستشراق، ص: إدوارد سعيد - 1
  .80، صاملرجع نفسه - 2
  .81 املرجع نفسه، ص - 3
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العنصرية للشرق من قبل الغرب وذلك  جتسيد الرؤية إىل -  ا تأثرها العميق بهنحيث ال خيفى علي -
وتتضمن الروايات األوروبية عن الشرق تركيزا متعددا على « :من خالل الروايات والرحالت تقول

 إىل، وختفضه )اآلخر(عامل  إىلتلك السمات اليت جتعل هذا الشرق خمتلفا عن الغرب وتنفيه 
مقولتان ملفتتان  )خراآل(الروايات األوروبية اليت تصف وكان يف هذه صالح له الذي ال) الغري(مرتبة
والثانية هي أن هذا  ،ن الشرق هو مكان الفُسق وامللذاتاألوىل هي اإلحلاح على االدعاء بأ: للنظر

ا يف فكر العصور الوسطى وظلتا من أمهيتهاملقولتان و عامل العنف املتأصل، وكان هلاتاالشرق ه
أن القرن التاسع عشر هو الذي أفرز الشكل  إالالقوة حىت وقتنا احلاضر تترددان بدرجات متفاوتة من 

املدروس واملنظم هلذه املقوالت، إذ أن القرن املذكور شهد جماة جديدة بني الغرب والشرق أال وهي 
يت حديثها عن الصورة املشبوهة واملغلوطة ال" رنا قباين"السورية وتواصل الناقدة  .1»ااة اإلمربيالية

الشرق بأا خاملة وفاسقة، وصاحبة عنف،  فإذا ما صورت شعوب«: رمسها الغريب للشرق تقول
وليس هلا قدرة ذاتية على أن حتكم نفسها، عندئذ جيد اإلمربيايل لنفسه املربر ليتدخل وحيكم، فالتسلط 

ليسا سوى حضارة قتصادي كانا حيتاجان إىل لغة منمقة لتظهرمها وكأما اال االستغاللالسياسي و
ر جيب أن تبقى صورة مشرقة؛ إنه مل يأت كمستغل وإمنا جاء ستعماألورويب املفصورة  ...ومتدين

  . 2» كصاحب رسالة تنويرية
 عمل الغرب على تضخيم عيوب الشرقي والنظر إليها ومشاهدا عرب املرآة احملدبة وذه الكيفية

  .بداخلهااألجسام عندما تنعكس اليت تقوم بتضخيم وتكبري  - "عبد العزيز محودة"الناقد  مبصطلح -
أهم األفكار والقضايا اليت  أنواملتمعن يف معانيه احملورية، جيد " االستشراق" إن املتصفح لكتاب

وطيدة باملركزية وعالقته ال االستشراقوتعرض هلا باملعاجلة والتقصي؛ قضية  من خالله صاحبه طرحها
  .الكولونيالية من جهة ثانية/  يةاالستعماروعالقته باهليمنة  االستشراق مث الغربية من جهة،

  :واملركزية الغربية االستشراق -1

       يف استبنائه هة حنو الشرق رغبةوجظاهرة غربية حمضة مقصودة وم االستشراقعلى اعتبار كون      
والسيطرة التامة عليه، يعد اعتبارا هلذا عمال خاضعا لتوجيهات  -"إدوارد سعيد"حسب مصطلح  -

                                                             

 ،3ط، والنشر، دمشق صباح قباين، دار طالس للدراسات والترمجة: ترمجة. أساطري أوروبا عن الشرق لَفق تسد: رنا قباين  - 1
  .20 -19، ص1993

  .20، صاملرجع نفسه - 2
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املركزية الغربية ذات الرغبة الفاوستية اليت تريد احتكار كل معامل العامل، وتوجيهها حسب ما خيدم 
فيما بينه " روجيه غارودي"املخبوءة تارة والعلنية تارة أخرى، فنحن نوافق املفكر مصاحلها ورغباا 

خري من القرن العشرين أزمة عميقة يف الثقافة نعيش يف الربع األ« بأننا "حوار احلضارات"يف كتابه 
د مما يسمى عصر قد ول) الفاوسيت(وهذا األمنوذج  حي به،والذي ت) الفاوسيت( الغربية ويف النمو

  . 1»املواكبني االستعمارالنهضة الغربية اليت مل تكن ظاهرة ثقافية وحسب، بل أيضا مولد الرأمسالية و
مل تتوقف ومل تفْتر منذ مئات السنني، وهلذا نقول مع املفكر  ابتالع العامل إىلفالرغبة الغربية اجلاحنة 

قد استجاب للثقافة اليت أنتجته، أكثر مما استجاب ملوضوعه املزعوم  االستشراق«بأن  "إدوارد سعيد"
  . 2»الذي كان هو أيضا من نتاج الغرب

ه توجيها غربيا مستجيبا يف ذلك لثقافة غربية جب وولِّخ وعبِقد طُ االستشراقوهذا معناه أن 
مبستوى اهليمنة الغربية  « "إبراهيم  عبد اهللا" الناقد حول ذاا ويتعلق ذلك وكما بين  ةمتمركز

هو بالضبط ما جعل  األوروبيةداخليا وخارجيا فحسب إدوارد سعيد فإن املكون الرئيسي للثقافة 
فكرة كون اهلوية : وخارجها على حد سواء) حصن الغرب=(تلك الثقافة متسلطة داخل أوروبا 

ومثة باإلضافة إىل  ،متفوقة باملقارنة مع مجيع الشعوب والثقافات غري األوروبية) الغربية(األوروبية 
ذلك تسلط األفكار األوروبية عن الشرق اليت تعيد بدورها تأكيد التفوق األورويب على التخلف 

بصورة حصرية  لتخيلي لألشياء الشرقية كان يقومتناه اكاال عن رقي ويعلل سعيد هذا األمر بالقولالش
  .3» ة ما يتحداهانوعا ما على وعي غريب ذي سيادة برز من مركزيته، اليت مل يكن مث

فإن الفعالية  ،بالثقافة الغربية وخضوعه لتوجيه املركزية الغربية االستشراقق تصاال ويف جمال
بية تكشف مظهرا من بوصفها ممارسة عقلية غر« - سب رأي الناقد عبد اهللا إبراهيمح-  يةاالستشراق

وعرب منظور خاص، ذلك ألن ددة، رؤية حم وفق "اآلخر" صياغةيف إعادة " العقل الغريب" مظاهر
تشكلت عرب مراحل تارخيية متعاقبة فلسفته اليت يستمدها من البنية الثقافية الغربية اليت  ستشراقلال

ي ليس فعال جمردا من مضامينه الغربية، وهو ليس أفراد دفعهم االستشراقالنشاط  نأ وينبغي التأكيد

                                                             

  .34، ص 1999لندن، دط، -عادل العوا، عويدات للنشر والطباعة، بريوت: ترمجة. حوار احلضارات: روجيه غارودي - 1
  .55االستشراق، ص: إدوارد سعيد - 2
املركز الثقايف العريب . تداخل األنساق واملفاهيم ورهانات العوملةالثقافة العربية واملرجعيات املستعارة، : عبد اهللا إبراهيم - 3

  .186 -185، ص1999، 1املغرب، ط -لبنان، الدار البيضاء  -بريوت 
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 حقيقة األمر ضرب من املمارسة الفكرية اليت جلعل الشرق موضوعا غربيا، إمنا هو يف "املعرفة حب"
إنتاجها مبا  وإعادة "اآلخر" ـلاملعطيات الثقافية  "بكليته"لاقتضتها حاجة العقل الغريب، ألن يشم

   .1» جيعلها تندرج ضمن سياقات املركز وهو يفكر ويتفكر يف شؤونه وشؤون غريه
ية اليت التفكري الغريب واخلطابات الغرب رة يف ثناياذن نزعة التمركز حول الذات هي نزعة متجإ

 االستشراقفلسفة « ولذاك فإن للغرب على حساب احنسار وضعف الشرق، منحت تفوقا وارتقاء
، مث خضعت متاما، كوا بوصفها معطى من معطيات املمارسة العقلية الغربية تكونت واستقامت

دف أن  ق نظم وأنساق عقليةفخر على ويت قامت بترتيب شؤون اآلال" املركزية الغربية"إىل كذلك 
 "مركزا"كان املوجه " هامشا" االستشراقجتد مكاا يف منظومة تلك املركزية، وفيما كان موضوع 

من بنيته  "ياالستشراقق الشر" أو بعبارة أخرى االستشراقالذي هو موضوع  ولذا انتزع الشرق
املركز املوجه، وليكون جزءا من آلية عمل املركزية  إستراتيجيةغربيا، ليوافق  إنتاجهاالثقافية، وأعيد 
من جتليات العقل الغريب  ، ألنه جتلّأمهيته التارخيية اكتسب من وجهة نظر تلك املركزيةالغربية، وهلذا 

  .2»وممارسة من ممارساته اخلاصة
عليه فمن  االشتغالالشرقي يف نظر الغرب عبارة عن مشروع مت وألجل هذا يعد اإلنسان 
ب، واهلدف من وراء ذلك املتالشي الغائأي الكائن  ق اإلنسان املنمط؛مساعي املركزية الغربية هو خل

قد ه مليون شخص ال تكون وجحني تألا  ليسهل عليها قيادة الشعوب األخرى، سياسي حمض
هذه  واجبألم متشاون، وعليه فمن  ما تصرفه على توجيه شخص واحد صرفت من الطاقة إال

الشعوب أن تتبع راضية أو مأصبح «هة النموذج الغريب اليت تعتقد بأن فيه صالحها، ولذلك كر
اجلوهرية ملاهية الثقافة الشرق كما يقرر ذلك إدوارد سعيد اختراعا غربيا، وهو أمر يتصل بالصفة 

  عرقي/ثقايف عنصر تفوقى األمر ذلك، ألا ترى يف الغرب، اليت ختترع حاجاا إذا اقتض الغربية
كان الوعي الغريب هو الذي يصوغ كل موضوع يتعلق بالشرق، وتبعا هلذه اآللية ظهر  ولذا

للثقافة الغربية اليت وجدت نفسها حباجة إليه أكثر مما هو استجابة بوصفه استجابة  "االستشراق"
شرق "سه أبدا، ليس مثة مثة شرق قائم بنف، ألنه حسب اخلطاب الغريب ليس (...)ملوضوعه احلقيقي

كل  وعلى ؛كائن من اجلنس الغريب والشرقي" دزرائلي" فالشرق صفة كما يقول "صاف غري مشروط
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 )...(ونظرا إىل اآلخر )الغربية( األوروبيةيكشف عن طبيعة العقلية  االستشراق ذلك فإن
يف حقيقة األمر  اكانوروث الشرقي، فاملستشرقون الذين أضناهم البحث والتنقيب يف تفاصيل املو

للشرق إلظهار صورة حمددة  رغبة دفينة تراكمت عرب التاريخ يكتبون جلمهورهم الغريب، ويلبون
  .1» تطابق ما تشكل من صور له يف املخيال الغريب

ىل محل ملت انطالقا من نزعتها املركزية إاستنادا ملا سبق ذكره نستنتج بأن احلضارة الغربية ع
ص خلِّم عرب الزمن كان هدفه الرئيسي جعل احلضارة الغربية منوذجن إنساين تكو لواء مشروع

  .والتطورات احلاصلة ن ومكان، ومنبع النظريات العلميةوصاحل لكل زما مجعاءللبشرية 
تكريس هذه املركزية الغربية املاحقة والساحقة  ة حنوشارة إىل أن القوة الدافعا اإلنبوعليه جبدر 

وب األخرى، حيث وقف كل من لغريها تلك املرجعية الفلسفية الغربية اجلائرة يف حق باقي الشع
 معتربين إياها شعوبا تابعةللشعوب الشرقية، احتقاريا عدائيا  موقفا "هيغل"و "أفالطون" "أرسطو"
بارا هلذا التفكري املقصي وهذه العقلية التجاوزية بقيت هذه عليها بالعبودية التامة، واعت احمكومو

 ر الغرب جرائم أفعالهوذه األكذوبة بر. رة التخلف ويف عداد األطراف املهملةالشعوب يف دائ
الشنيعة منكرا حق الشعوب الشرقية يف جماراته والوقوف معه موقف الند للند، بل ندد بتمام رضوخها 

 والتطورات العلمية، وبذلك صارت ه باعتبار الغرب معيار لكل القيم اإلنسانيةله، وعيشها حتت رمحت
ال  ...على العامل يف صورة باهرة ومبهرة الرؤية الغربية لآلخر هي املقياس، وبدأ اجلوهر الغريب يشع «

 ربيايف خارطة التفكري الغريب فغاية الكمال كما يرى هوسرل أن يكون اآلخر غ موقع إذن لآلخر
ما يتقصد أن يراه هو فعال وذا تترتب شؤون اآلخر مبنظور غريب، ال يريد أن يرى يف موضوعه إال 

   .2» ويرغب فيه
إن املركزية الغربية أرادت أن ترى اآلخر كما تريده أن يكون فتجعله يرى األشياء مبنظارها وهذا 

 وما أَرى ما إِالُّ أُرِيكُم ما{ "فرعون"على لسان  قوله تعاىل يف كتابه العزيزيف  ما وضحته اآلية الكرمية
يكُمدبِيلَ إِالُّ أَهس ادشّ29سورة غافر، اآلية ( }الر(.  

عليه السالم  "موسى"أراد أن يصوغ الواقع وفق رؤيته اخلاصة، منكرا على سيدنا  "فرعون"ـف
اه املركزية الغربية وهذا طبعا هو ما تتغي .ناقضة واملخالفة لهوفق رؤيته اجلديدة املصياغته للمجتمع 
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من البحث عن صدى إىل نوع فالبحث يف شأن اآلخر وجودا وثقافة يتحول « إىل حتقيقه وتسعى
فدراسة اآلخر ال شأن هلا خبصائصه الذاتية هو، إمنا بإعادة إنتاج املركزية  ،اآلخر يف تلك  املركزية

، وطبيعة املوجه يف ضوء كل ما مر، ميكن إذن فهم دوافع املستشرقني, الغرب مقابل ميش اآلخر
، وهكذا ذهبوا إىل أن احلضارة الذي يوجه أحباثهم، وماهية الرؤية اليت من خالهلا ينظرون إىل الشرق

بية ال تدين بفضل يف تكوينها وماهيتها إال لليونان والرومان هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الغر
احلضارات األخرى مدينة هلا بكل ما هو أصيل وجوهري، وأكدوا أن العرب بطبيعتهم مل خيلقوا 

-اليوناينالعامل «ن أالذي بني ب "دوين كوش"وهذا ما وضحه املؤلف  .1»للتفكري األصيل املبتكر
وبعدها  ،"الربابرة"ـالرومانية ب- ىل الثقافة اليونانيةإينتمي  الروماين القدمي كان يصف كل من ال

باملعىن نفسه، وذلك من أجل استبعاد كل من ال ينتمي " املتوحش"استخدمت أوروبا الغربية عبارة 
  .2»الطبيعةرميه يف  إىل احلضارة الغربية أي

 جغرافيا وعرقيا وعقليا وحضاريا، فجعله بذلك كيانا فارغا ، الشرقاالستشراقلقد أقصى 
ي إىل  العقل الشرقي  على  االستشراق نظر الفكر  حيث ، احلضارية شروط احلياة  غا من كل فرمو

، ويف سبيل حرمان املسلمني من كل  Pre-Logical Montality  عقلية ما قبل املنطق« :أنه
إن الفلسفة اإلسالمية ليست سوى فلسفة اليونان القدمية  ":رينانإرنست "فضل يقول املستشرق 

  .3»مكتوبة حبروف عربية
ي اآلخر إقصاء تاما من دائرة اإلبداع الضيقة واحملدودة الرؤية اليت تقصإن هذه الرتعة الشوفينية 
عال املركزية أفعد فعال من ي ؛إليها حمتكرة إياه إجناز يف حقه لتنسبه أوواملعرفة، وتنفي أية مبادرة 

 -ألن القيم الغربية. ن نورها الساطع يلقي بظالله على الثقافات ويسيطر عليهاالغربية اليت ترى بأ
   .تتصف بالشمولية والكونية - وكما يرى الغرب
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  :الكولونيالية / يةاالستعماراهليمنة و االستشراق -2
على  الكولونيالية / يةاالستعماراهليمنة  واملستشرقني منهم حتديدا تعميق لقد أراد الكتاب الغربيني

حل السيطرة الغربية على خدمة مصا االستشراقيعمل  "إدوارد سعيد"الشرق، فمن وجهة نظر املفكر 
الدوين واألقل شأنا، ولذلك فإن رؤية " اآلخر"هذا الشرق يف صورة  إنتاجعلى الشرق، وذلك بإعادة 

رتباط بالقوى تجاته ذات االاألرشيف الغريب ونصوصه ومنتقوم على البحث يف  «"سعيدإدوارد "
  .1» الكولونيالية، وحتديدا بريطانيا وفرنسا ومن مث الواليات املتحدة

 هنه وكانت هذه املعرفة عري بريئةاملتخيل يف ذقام الغرب بصياغة معرفته حول الشرق  وعليه فقد
 بغية معرفته أوروبيونرحالت قام ا  شهد الشرق احلقيقي« ظاهرها علمي وباطنها استغاليل حيث

اميا وذاتيا وحىت ويف هذه الرحالت مت بناء الشرق استيه" القوة الكولونيالية"واملعرفة هنا أداة السلطة 
النص الذي مت من خالله تقدمي الشرق وهنا نعين كتاب  ية مظهريا، وإنَّخياليا، وإن ادعى العلم

قائما على ما  كان كتابا "إدوارد لني"ـل) 1836"(املعاصرين وعاداممسرد ملسالك املصريني "
هي منط متخيل  غرب كما تظهر يف عمل لنيلإن متثيالت الشرق ل(...) فه ال على ما مت مجعهكتبه مؤلِّ

  .2» مضطرب وغري دقيق وهو ابتناء لواقع مل يكن موجودا، إال يف خميلة من قام به
بل كانت  وموضوعية؛ فة حول الشرق مل تكن عمليةاملستشرقني املؤلَّوذا نقول بأن أعمال 

ا أهدافا مطَّرة جتنح أعماال غري نزيهة حتمل بني طيااهليمنة الكولونيالية، وهذا ما وضحه  إىلس  
مقدما من خالله تعليقات مقنعة  "االستشراق" يف كتابه الرائد يف هذا اال "إدوارد سعيد"املفكر 

  .الت دقيقةوحتلي
بأن العالقة بني الشرق والغرب هي عالقة هيمنة ال صراع حضارات  "سعيدإدوارد "لقد رأى 

من اطه باملصاحل السياسية الغربية، ستشراق وارتباملؤسسي لال دراسته التكوين«وهذا ما يربزه يف 
ي واإلمربيايل الغريب، فهو معرفة تنتج القوة االستعمارازدهار الشرق جاء مواكبا للتوسع  أنَّ حيث

وقد وظف كثري من املستشرقني علمهم بالشرق خلدمة املصاحل السياسية لبلدام على حنو معلن أحيانا 
احملدد املقنن  كم هو مشبع بالتمركز الثقايف االستشراقثبت سعيد أن كذا أوه أخرىوخفي أحيانا 

 حىت لو تكونت من شخص واحد هي بالضرورةفراا اخلاصة، املستشرقني هلا شفكل جمموعة من 
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مفاهيم الغرب عن الشرق قد أطرت مفهوم الشرق ليصبح مؤسسة ثقافية، رغم أن  نإ .مؤسسة ثقافية
  .1» ، وأا تتعامل مع الشرق كوجود موضوعيايدةاحملية ادعت العلمية االستشراقالدراسات 

حفناوي "كما بني الناقد -الطويلة على الشرقالكولونيالية  /يةاالستعماروعليه فإن عوامل اهليمنة 
اريتها ترجع رمشكالية تلك اهليمنة الطويلة واستفإ ؛"صورة الشرق الومهي"تعود لعامل واحد هو" بعلي

ألسباب تتعلق بالغرب نفسه عسكريا وماديا وتقنيا وعلميا، وتعود ألسباب تتعلق بالوضع يف الشرق 
بوي وتسويقي، دون أن مينع ذلك بعض فلها دور تع" الشرق الومهي"صورة  أو والعامل عموما،

هم اخلاصة تصورات أخرى أكثر دقة من أجل يقدموا للشرق يف تقارير أناملستشرقني الكبار من 
  .2» خطة إحكام اهليمنة

ي االستعمارتفكيك اخلطاب  السردية العربية احلديثة،"يف كتابه " عبد اهللا إبراهيم"الناقد ويوضح 
ية يف إحكام هيمنتها الكولونيالية، وصياغة االستشراقالدور الذي لعبته املدونات " وإعادة تفسري النشأة

ي قويا االستعمارلقد كان اخلطاب «: ي الذي جاء قويا ومتينا مثل قوا، يقولاالستعمارخطاا 
ية رافقه االستعماريف ذلك شأن الوسائل اليت أوصلته إىل الشرق، واالمتثال للقوة  وحمكما ومؤثرا شانه

ية اليت االستشراقعلوم بأن املدونات ومن امل (...) دبيةامتثال خلطاا يف وصف الظواهر الفكرية واأل
رة نشطت يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر قدمت صورة اختزالية عن الشرق ثقافة وجمتمعا، صو

 ياالستعمارتوافق الرؤية اليت ينتظرها الغربيون، وتستجيب لتصورام النمطية عنه، وتفاعل اخلطاب 
أشكال أخرى ل احلقيقية وذمها، وا استبدلت ية يف استبعاد األشكااالستشراقالصورة الرغبوية و

  .3» توافق تصوراا
 االستشراقخيضع يف سريورته الفكرية لسلطة اإلمربيالية الغربية فلقد كان صعود  االستشراقإن 

متماشيا دائما مع  االستشراقهذه اإلمربيالية، وألجل هذا كان  الفرنسي والربيطاين يف زمان هيمنة
ولتزويدها مبعارف وآراء حول  نفوذهاوتوسيع دائرة  الكولونيالية، وذلك خلدمة مصاحلهااهليمنة 

  .فةدول املستهدال
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بأن  مبينا االستعمارو االستشراقالعالقة الوثيقة اليت جتمع ظاهرتا  "حممد الكوش"الناقد  وضحي
  .ية واالمربيالية اليت انتهجها ومازال ينتهجهااالستعماري قد ارتبط دائما بالسياسة االستشراق الفكر

على اعتبار أن الواليات  _جرائمها و السياسية األمريكية على ذلك متثل يف مثاال حيا ويضرب
الغزو «دال عن هذه اجلرائم وكمثال  _املتحدة األمريكية هي القطب الرأمسايل املسيطر حاليا

األمريكي للعراق وما واكبه من خطابات أديولوجية مثل خطاب اإلرهاب أو احلرب ضد اإلرهاب 
 رز مثال لتوضيح كيفية ترمجة األفكاأبر "اآلخر" ذلك العاملوزرع بذور الدميقراطية والتحضر يف 

  .1» ية إىل ممارسات استعمارية ذات آثار كارثية على الواقعاالستشراق
الذي يستحيل اجتثاثه من بني فوقية القوة هو الشيء  االستشراقوعليه نقول بأن امربيالية جوهر 

واستثمارا ملثل هذا الوعي النقدي احلاد، جتند إدوارد سعيد وهكذا  « الغربية ودونية العامل الشرقي
من الكتابات واخلطابات اإلديولوجية الغربية اليت جعلت من الشرق موضوعا  لفحص ومساءلة العديد

وخاصة أدب ( واملسرح واألدبهلا يف ميادين معرفية خمتلفة، كالفيلولوجيا واألنثروبولوجيا 
يكمن يف نظرا  ية يف رأيهاالستشراقوالقاسم املشترك الذي جيمع كل هذه اخلطابات  ،)الرحالت

ثقافيا وحضاريا باملقارنة مع الغرب املتقدم  اومتخلفكيانا خمتلفا  الدونية إىل الشرق واعتباره
 ديولوجية استعماريةإوالعقالين، ومن خالل هذه النظرة اليت تذم اآلخر ومتتدح الذات تطورت فكرة 

ميكنه أن ينعتق من ورطته ونكسته احلضارية إال إذا تدخل  اآلخر؛ أي الشرق ال امفادها أن هذ
زم بأنه من واجب الغرب ي إىل حد اجلاالستشراقومساعدته، بل ويذهب هذا الفكر  إلنقاذهالغرب 

 أن يتحمل عبء هذه املسؤولية اإلنسانية فيمضي قدما ليحمل النور واحلضارة والتقدم ألولئك
  .2» الشرقيني البدائيني واملتخلفني يف سائر ااالت

إىل العامل لقد عمل املستشرقون على صياغة خطابات مغلوطة ومغشوشة عن الشرق وتقدميها 
 وبالتايل ،واستعمارية على اآلخر املهمش إستراتيجيةالغريب، وذلك رغبة منهم يف حتقيق أهداف 

نصي وإنشائي أبدعه الغرب لتحقيق مآرب أديولوجية  منتوجي هو عبارة عن االستشراق فالشرق«
  ية على جزء كبري مما يقع جغرافيا شرق العاملاالستعماروجيوسياسية مرتبطة باهليمنة والسيطرة 

 نرقإن الشرق،كما يصر سعيد قد ش. )ونعين هنا باخلصوص العامل اإلسالمي(الغريب 

                                                             

  .68الستشراقي واملشروع اإلمربيايل، ص إدوارد سعيد وإشكالية العالقة بني الفكر ا: حممد الكوش - 1
  .70، صاملرجع نفسه - 2
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)Orientalized(  يد خلقه نصيا عن طريق بنيات نصية أنتج وأعمن طرف الغرب، أي أنه
مشبوهة هدفها النهائي إحكام السيطرة وممارسة اهليمنة الثقافية واإلمربيالية على ذلك اجلزء اهلام من 

، مما يعين أن قوة الغرب منحته "ميشيل فوكو"حسب تعبري  تلتقي املعرفة بالقوة أو السلطة وهنا العامل،
استغلت كمطية أو  الشرق كموضوع لدراساته وأحباثه املعرفية، لكن هذه املعرفة نفسها اختاذفرصة 

على الشرق، وهذا ما دفع سعيد إىل القول بأن  يةاالستعمارغطاء إيديولوجي ملمارسة اهليمنة والسلطة 
 العالقة بني الغرب والشرق هي عالقة من القوة ومن السيطرة، ومن درجات متفاوتة من اهليمنة

  .1»املعقدة املتشابكة
أهداف القوى الكولونيالية ومراميها، وهذه القوى قد أفلحت يف إعادة  االستشراقلقد خدم 

اخلفية والعلنية، وهلذا قام الغرب بابتكار واختراع  خلق الشرق وتسيريه وفق ما خيدم مصاحلها ومآرا
مل يكن إنشاء مدارس « إذ خلدمة أغراضهعمل العقل والتاريخ عدة مسوغات لتربير أهدافه، وراح يست

إىل جملس  "كريزن" يطاينالدراسات الشرقية سوى الزمة من لوازم تأسيس اإلمرباطورية، فقد قدم الرب
   لفتنا ال لغات شعوب الشرق وحسبأ: حججه إلنشاء تلك املدارس قائال 1909اللوردات عام 

بل عادام ومشاعرهم وتقاليدهم، وتراثهم، وتارخيهم وديانام ومقدرتنا على فهم ما ميكن تسميته 
علنا قادرين على أن حنتفظ يف املستقبل باملوقع عبقرية الشرق، مها األساس الوحيد الذي حيتمل أن جي

  .2»اهلننِالذي 
ا وعم االستشراقة طّلقد قام الغرب عن طريق ظاهرة أو لنقل خ ل على توسيعها على اليت جاء

  ؤدجلاهتمام بآداب وكتابات الشعوب الشرقية، ولقد كان دافعه يف هذا سياسيا منطاق واسع باال
مبعىن أن اهلدف مل يكن حب املعرفة والسعي حنو حتصيلها، بل كان حماولة فهم واستيعاب عقلية هذه 

فاملعرفة قوة وسلطة  .وبالتايل سهولة السيطرة عليهاا، الشعوب وأمناط تفكريها وقيمها ومعتقادا
بط كل من مؤسسة بأنه توجد عالقة عضوية متينة تر "االستشراق"ويبني صاحب كتاب  كموحت

واحلقبة الكولونيالية اليت  االستشراقإن حتدي «:يقول اواحلقبة الكولونيالية، فلقد ترافقا مع االستشراق
شكل جزءا عضويا منها كان حتديا للخرس املفروض على الشرق بوصفه موضوعا، فبقدر ما كان 

علما لإلدماج واالحتواء أسس من خالله الشرق مث أدخل إىل أوروبا كان أيضا حركة  االستشراق

                                                             

  .72، صإدوارد سعيد وإشكالية العالقة بني الفكر االستشراقي واملشروع اإلمربيايل: حممد الكوش - 1
  . 30 - 29، ص-منوذجا-أدب الشعوب اليت حتررت من االستعمار، كتابة الضحية النص الروائي: شهال العجيلي - 2
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الكولونيالية، ولذا مل يكن الشرق مبراكمة الشرق وحيازته  أوروباقيام  علمية يناظرها يف عامل السياسة
عنف االنتقادات واهلجمات على وألجل هذا كانت تشن أ. 1»محاور أوروبا، بل آخرها الصامت

 فهو ولذلك ،علم اإلمربيالية_"إدوارد سعيد"كما بني _ االستشراقبوصف  واملستشرقني االستشراق
السياسية الواسعة اليت عادة ما تنظر وتكبت يف ذلك النوع من « االستشراقعن خلفية يتحدث 

  .2» االستشراقالناطق األساسي باسم " برنارد لويس"املزاعم اليت يطلقها 
على خلفية  االستشراقها هي ارتكاز مؤسسة إن احلقيقة الثابتة واملفروغ منها اليت ال جيب تفنيذ

فحقد الثقافة « ياالستشراقكولونيالية عملت جاهدة على متتني رباطها القوي بكامل التاريخ 
قام بأداء وظيفة  االستشراقفلقد أكد إدوارد سعيد أن  ،االستشراقالكولونيالية قد ارتبط مصرييا ب

من مناخات صعود  يتجزأجزءا ال وشكلت  يةاالستعمارخدمت السياسات  وختيليةتعبوية وسياسية 
  .3»الغربيةاإلمربيالية 

كونه مؤسسة إىل  اكنظام حبثي متعايل يف أساسه قد ارتقى من مرحلة كونه خطاب االستشراق إن
 ياالستعماررضية اخلصبة للتوسع اجلو املالئم واأل ئيية إىل علمية إمربيالية كاسحة، تسعى جاهد

والعشرين أصبح للمستشرقني  نني التاسع عشرريف الق« :بقوله "إدوارد سعيد"وضحه املفكر  وهذا ما
وألن العالقة بني  ،يف هذه احلقبة أثقل وزنا، بسبب احنسار نطاق اجلغرافيا اخليالية واحلقيقية اكيان

 ختضع للتوسع األورويب القادم طلبا لألسواق واملوارد واملستعمرات الشرق والغرب وأوروبا أصبحت
   .4» إىل مؤسسة علمية امربيالية" خطاب"من"حتوله الذايت"كان قد اكتمل  االستشراقوأخريا ألن 

مين، واآللة اجلهنمية اجلبارة اليت مبقتضاها وقع الشرق الساعد األ االستشراقوعليه فلقد كان 
ويف هذا الشأن  ،ع ألوامرهه إىل خاضع ضعيف منصاع لرغباته طيالذي حول فريسة يف مصيدة الغرب

تكمن  "إدوارد سعيد"يمة موضحا بأن ق "كمال أبو ديب"الناقد  "االستشراق"ترجم كتاب يتحدث م
يف القوة واحتاد القوة  تصورا استعماريا عرقيا، فوقيا، متجذرا أن الغرب تصور الشرق« يف أنه كشف

                                                             

  لبنان -بريوت والتوزيع، للنشر اآلداب دار ديب، ثائر: مجةتر .أخرى ومقاالت املنفى حول تأمالت: إدوارد سعيد - 1
  .140ص ،2007 ،2ط 

  .145املرجع نفسه، ص  - 2
  .133، ص واإلستشراق السياسي، النظرية، املناضلة والكتابة سعيد إدوارد: حجالوي لطفي - 3
  .92، ص)إدوارد سعيد اهلجنة، السردي، الفضاء اإلمرباطوري(النقدي عند إدوارد سعيدسؤال املثقف : بشري ربوح - 4
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اآلخر اخلارجي فقط، بل  مل يكن يف وعي الغرب واإلنشاء الذي ولده ذلك كله، وأن الشرق باملعرفة
  .1» لآلخر الداخلي أيضا: امتدادا أيضا للشاذ واملنحرف، وانون، واملستضعف داخل الغرب

ن الشرقي صفات مالزمة له يف ذهنية الغريب ذه الصفات الدنيئة واحملقرة من شأهبقيت  ولقد
ا تؤكد عليه السيطرة فلى، وهذا النهج هو مالذي نسج حوله إنشاءات وخطابات تضعه يف مرتبة س

ويف هذا الشأن فوقي للغرب يف مقابل دونية الشرق، الكولونيالية اليت تشري وبشكل دائم إىل املوضع ال
واليت تعترب أحد أنواع هذه اخلطابات الغربية املهيمنة -بأن قصص الرحالت "رنا قباين" توضح الناقدة

مرباطورية، وقد إلالذي حرض على قيام ا االستشراقكانت على كل حال جزءا من « -يةاالستعمارو
املستشرقني بأا األثاث الضروري لإلمرباطورية والشك أا  دراسات )Curzon( وصف كورزون

  .2» كانت كذلك بالفعل، فالقوة حتتاج دائما إىل املعرفة
واملستشرقني عملوا على تقدمي خدمات جليلة لإلمرباطورية، فقد  االستشراقوعليه نرى بأن 

إدوارد "وقتنا احلاضر، وهذا ما عرب عنه املفكر والعمل على إدامتها يف  ،رهاساعدوا يف تناميها وتطو
ال اإلمرباطورية وكانت بدقة مع جم االستشراقوقد تطابق جمال «: قائال" االستشراق"يف كتابه  "سعيد

والتعامل  ما أثار األزمة الوحيدة يف تاريخ التفكري العريب بالشرق االثننيدية املطلقة بني هذه التوح
  .3» تزال مستمرةوهي أزمة ما . معه

حيث ، قد أصبح مرادفا للهيمنة األوروبية على الشرق االستشراقص إىل أن لوذا القول خن
يعد مرآة  االستشراقفعالقة امتالك وب وسيطرة،  :كانت العالقة بني الشرق والغرب وما زالت

   .عاكسة لسلطة الغرب ولشهوته اإلمربيالية اليت تكتسي طابعا ثقافيا يف وقتنا احلايل
إال أن نقول بأن الناقد  ال يسعنا استنادا لكل ما قيل وبعد دراستنا هلذه الشخصية الفكرية الالمعة

هائلة ملا أجنزه من مؤلفات قيمة إبان مسرية حياته احلافلة وهو  عد قامة فكرية ونقديةي "إدوارد سعيد"
يف الواقع تعد جمموع آثار «: بقوله Patrick Williams "باتريك وليامز"ما عرب عنه الناقد 

الفتة للنظر وجديرة باملالحظة على حنو رائع واستثنائي، هذا الوجه املضخم  "إدوارد سعيد"الكاتب 
أصبح على حنو متزايد معترف به  "إدوارد سعيد"إن  .بعيد يف اآلفاق الفكرية الواسعة الذي يلوح من

                                                             

  .6االستشراق، ص: إدوارد سعيد - 1
  .26أساطري أوروبا عن الشرق، لَفّق تسد، ص: رنا قباين - 2
  .128االستشراق، ص: إدوارد سعيد - 3
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الكثري من عمل  ،لدى اجلمهور على أنه واحد من املفكرين احلاضرين يف أواخر القرن العشرين
متشابك ومنشغل بالتحليالت يف اإلنتاجات الفكرية يف كل الطرائق واألساليب ويف  "إدوارد سعيد"

  .1» وغري املؤسساتية املواقع املؤسساتيةكافة 
يعد أفضلها " االستشراق"اهلامة إالّ أن كتابه  "إدوارد سعيد"بالرغم من كل أعمال الناقد ف

 إىل كشف زيف وعدم مصداقية األعمال اليت أنتجها سعى من خالله فهمؤلِّألن  ،وأشهرها
هو  -قالكما ي- " مازاد الطني بلة"ولعل مساعي إمربيالية خطرية، وما تنطوي عليه من  املستشرقون

أن هؤالء املستشرقني من الكتاب املشاهري الذين يشهد هلم بعلو املرتبة، وبأحسن املؤلفات وعليه فإن 
 ويف حماوليت لرتع هالة«: بقوهلا" رنا قباين"ما عبرت عنه الناقدة ينحصر يف  "إدوارد سعيد"عمل 

، كان البد أن أسرد للقارئ )لورانس(و )بورتون(والسيما القداسة اليت أحاطت ؤالء الكتاب 
الغريب البذاءات اليت انطوت عليها كتابام ورسائلهم واليت مل تكن تشف عن عقول ثقات من 

قد نفسانية وجنسية ودينية اعتلجت الباحثني والدارسني حسبما صوروا أنفسهم بل كانت تنم منها ع
القارئ الغريب وألمد طويل أم   هم الذي اخترعوه، فلقد تصوريف سرائرهم ووجدوا متنفسا يف شرق

   .2»أنصاف آهلة
) بكسر الراء(البحث عن اإلنسان يف املستشرق «هي  "إدوارد سعيد"واعتبارا هلذا كانت مهمة 

مدركا  أن  معركة التحرير، يف عمقها اإلنساين، معركة واحدة ) بفتح الراء(ويف املستشرق 
الثاين حترير اإلنسان، وإذن فإنّ حترير ه دوح ،ه األول تطهري الفكردح: واحدوسالحها سالح 

من هذه " االستشراق"ومىت اعتربنا . اإلنسان يكون بتطهري الفكر وتنقيته من الشوائب اليت تعلق به
أخطرها ذاته والكشف عن امليكانيزمات اليت توجهه و االستشراقالزاوية فإن عملية التطهري تعين تعرية 

 ون اإلنسان ا هنديا أو أمريكياتلك اليت تقضي جبعل أبناء البشرية يف لوحة إحصائية تضييقية يك
  .3» شرقيا أو غربيا، أسود البشرة أو أبيض اللون

                                                             

1 - Patrick Williams : nothing in the post ?-said and the problem of post- colonial 
intellectuals. Edward Said and the post. colonial nova science publishers, Inc, 
huntington, newyork, 2001, p31. 

  .12 -11أساطري أوروبا عن الشرق، لفّق تسد، ص: رنا قباين - 2
  .34 -33جملة بصمات، ص .الرتعة اإلتسية يف فكر إدوارد سعيد: سعيد بنسعيد العلوي - 3
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جراءها مل تكن مهمة سهلة يسرية، فلقد تكبد  "إدوارد سعيد"وعليه فإن هذه املهمة اليت قام ا 
عالم الصهيوين والفكر قدم اإل«د عدة مرات، إذ ، وهد"بروفيسور اإلرهاب"فام بأنه ، معاناة شديدة

النقدية ضربات  "إدوارد سعيد"املتغلغل يف املؤسسات اجلامعية اليت وجهت له أعمال الصهيوين 
 وأنه البد من إعادته إىل هذا م العريب لتدمري كل شيءمقُقاصمة على أنه اجلاين الذي خرج من القُ

  .1» القمقم قبل فوات األوان
دربه الشائك  "إدوارد سعيد"لكن ورغم كل هذه الضغوطات والعراقيل واملخاطر واصل 

واحملفوف باملخاطر، وكان سؤاله اجلوهري يف ذلك هو أن يصدع باحلق أمام السلطة، فهو اعتبارا 
للسلطة، فصيح يتمتع  شخص قادر على قول احلقيقة«" H.aram veeser"هلذا وكما قال الناقد 

أي اخلبريين باحلياة والناس بدرجة  ؛غاضب من أولئك الذين ال يتمتعون بقوة دنيوية جبرأة عجيبة
كبرية، إنه عظيم ومهيب يف كونه ناقدا حادا، إنه واحد من األشخاص الذين مكام على رؤوس 

  .2»لحكومةاألشهاد يف طرح األسئلة املركبة، إنه شخص ال يقدر أن يكون شريكا ل
 ن وصلوا إىل العاملية أو الكونيةواحد من املثقفني العرب القالئل الذي "إدوارد سعيد"إن الناقد 

" االستشراق"حيث شغل ميادين جديدة، وساهم يف تطويرها ونقلها إىل الفضاء العريب بواسطة كتابه 
  اخلطاب الثقايف الغريب شق بقوة وفاعلية مذهلة، نظرة جديدة، وفتحا ذكيا علميا يف قراءة«الذي 

وضح جبالء وعملية أكادميية نظرة الغرب للشرق املسلم، وبني أن األفكار . ويف فضحه وتعريته
واملبادئ اليت قامت عليها سيطرة الغرب واستعماره للشرق قد وجدت يف املنتج املعريف الثقايف 

ريكيني من احثي األدب األمويف الوقت الذي كان فيه معظم ب. ي ما يربرها ويقويهااالستعمار
منشغلني بقضايا مجالية وإجرائية على النصوص األدبية الكتشاف ما يعتقدونه  أصحاب الكفاءة العالية

ومن  ليجرب األكادمييني" االستشراق"، جاء كتاب )Universal Truths(حقائق كونية 
ختصصات خمتلفة، على ضرورة تقييم أعماهلم، والنظر يف الطبيعة السياسية هلذه األعمال وما ميكن أن 

ولذلك فإن  .1»ية واإلمربياليةاالستعمارينتج عن هذه الطبيعة من أهداف تتماشى مع اإلديولوجية 
واخلفية اليت تنطوي قد فتح عيون األكادمييني على رؤية تلك األنساق املضمرة " االستشراق"كتاب 

                                                             

  .218من كتاب موسوعة أدباء اية القرن العشرين، ص: حممود قاسم - 1
2 - H.aram veeser : edward said the charisma of criticism first published 2010 by 
routledge 270 madisan avenue,newyork, ny10016,p 5- 6. 

  .99يف أدب ونقد ما بعد الكولونيالية، ص: خالد سليمان – 1
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بعد فترة وجيزة «عليها األعمال اإلبداعية ذات الطبيعة السياسية، واعتبارا هلذا فقد أصبح هذا الكتاب 
–ومرجعا رئيسيا يف أدبيات وتشريعات الدراسات الثقافية املا بعد  من صدوره مادة أساسية

واملقارن يف جامعة كولومبيا  كما أصبح مؤلفه األكادميي، أستاذ األدب اإلجنليزي -كولونيالية
األمريكية، والفلسطيين األصول واهلموم أبرز نقاد ما بعد الكولونيالية واملنظرين فيها، وقد ترسخت 

 Cultureالثقافة واإلمربيالية "هذه املكانة بعد صدور كتابه الثاين يف هذا احلقل، وهو كتاب 
And Imperialism  مناقشته  "إدوارد سعيد"له والذي واصل من خال. 1»1993يف عام

معرفته  «ولعل وما ساعده يف ذلك  وتا عنها جد مهمة وجد خطرة أيضامواضيع سجالية ومسك
العميقة بالثقافة الغربية أكثر من أبنائها وقدرته اإلبداعية اهلائلة على خماطبة األمريكيني األوروبيني من 

 اته غربية كانت أو عربية وفلسطينية بالذاتموقع نقدي، واحتفاظه مبسافة نقدية يف خمتلف انتماء
  جرأته على ااة والتعرض ملواضيع مثرية للجدلو ريئ عن قضايا شبه حمرمة، وحرصهودفاعه اجل

وكان لسماع صوت  (...)ا، وتقيده مببادئ إنسانية وصراحته يف معاجلة املوضوعات املسكوت عنه
أمهية خاصة باعتبار أنه كان بني قلة من املفكرين الذين سامهوا يف تعريف األكادميية  "إدوارد سعيد"

ليفي  كلود"و "ميشال فوكو"و "فرانس فانون"األمريكية بالفكر األورويب النقدي، وخاصة فكر 
 وكان بني أوائل من أحدثوا ضجة وعرفوا ذه االجتاهات الفكرية يف األكادميية األمريكية "ستراوس

وهذا لن يتأتى طبعا إالّ بعد اجلهد املضيء  .2»فحدث إثر ذلك أن تنافست عليه اجلامعات الكربى
 "إدوارد سعيد"والعمل الدؤوب والشاق، واجلرأة يف اقتحام فضاءات معرفية خامدة، فلقد ألقى 

دما حنو اليت مل يستطع أحد حتريكها واملضي ا ق .3»حجرا يف بركة دراسات اإلمربيالية الراكدة«
  .البعد العاملي الرحب

ملؤلف واحد من مؤلفات الناقد  الستعراضاهذا و الدراسة هذه أنبعلينا أن نذكر  وأخريا
بالرغم من أنه ميثل جوهر الدراسات والنظرية اليت حنن –"االستشراق" واملتمثل يف" إدوارد سعيد"

مساره ، ألن "إدوارد سعيد"ـل الكامل ف ال ميثل العمل الفكريإالّ أن هذا املؤلَّ  -بصدد دراستها
الفكري واإلبداعي غين جدا وحافل باإلنتاجات النقدية واألدبية اهلامة اليت ال تقل أمهية عن كتابه هذا 

بالرغم من أا متثل تتمة  ؛توجد أعمال أخرى يضيق اال هنا للحديث عنهاحيث ، ")االستشراق("
                                                             

  .100- 99، ص  يف أدب ونقد ما بعد الكولونيالية: خالد سليمان - 1
  .109-108إدوارد سعيد مبدع وصاحب قضية، ص: حليم بركات - 2
  .270، ص)عنكبويت تفاعليحنو منهج : (علم التناص املقارن: عز الدين املناصرة - 3
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" الثقافة واإلمربيالية"، واملقصود ذه األعمال كتابه "راقاالستش"ملشروعه الفكري الذي بدأه يف 
  ". االستشراق"الذي يعد اجلزء الثاين من 

املوسيقى، صور : يف هذه املذكرة وهي - مل نتحدث عنها–ملواضيع أخرى  "إدوارد سعيد"تطرق 
أن يبدو «: ، وعليه وكما عبر الناقد فخري صاحل...املثقف وجتربته الشخصية، والقضية الفلسطينية

الذي يركز على عدد حمدود من األعمال األدبية والفنية الغربية مقلبا هذه  "إدوارد سعيد"عمل 
من نصوص جوزيف كونراد اليت تعيد كتابه السرية (عظم ما كتبه األعمال الكربى على وجوهها يف م

، وصوال "القضية الفلسطينية"مرورا بكتابة سرية فلسطني يف  -البولندي–اجلوانية للكاتب الربيطاين 
، هو داللة على كون مشروعه النقدي يتجاوز أفق ")الثقافة اإلمربيالية"و" االستشراق"إىل كتايب 

األدب والثقافة حنو إقامة منوذج نظري لكيفية عمل اخلطابات يف شروط تارخيية  البحث األكادميي يف
يف مشروعه الذي أراد أن يدرس فيه األنظمة اخلطابية وعالقة  "ميشيل فوكو"بعينها، متاما كما فعل 

  .1»قوة على مدار تاريخ الغرب احلديث املعرفة بال
الثقافة "أو يف " االستشراق"سواء يف « "د سعيدإدوار"وذا املعىن ميكننا أن نقول بأن الناقد 

أو دراساته العديدة األخرى قد أهلم قطاعا واسعا من النقاد والباحثني من الدراسات " واإلمربيالية
الثقافية وحتليل اخلطاب، الذين بدأوا يعيدون النظر يف الكثري من املسلمات اليت روج هلا اخلطاب 

  .2» إذا قد وضع إدوارد سعيد يف دائرة الضوء" االستشراق"ان ك. الغريب يف العلوم اإلنسانية
ونتيجة لكل هذه اإلسهامات واإلجنازات املعرفية اهلائلة اليت يشهد هلا معظم النقاد والباحثني يف 

حاضرا حبضور وعيه الثقايف وانفتاحة على العامل وسيبقى « "إدوارد سعيد"الدوائر األكادميية، سيظل 
فكره شعلة تنري الدرب الفلسطيين والعريب والعاملي، درب الذين يفكرون وحياولون بناء عامل ال مكان 

ية العنصرية اليت تعترب إسرائيل خري مثال عليها، والواليات االحتاللفيه لإلرهاب، وال للعصبيات 
  .3»  راع هلااملتحدة األمريكية خري

ليس سوى  "إدوارد سعيد"وختاما نقول أن ما قدمناه من مواقف وأفكار حول الناقد العاملي 
غيضا من فيض، ونقطة يف حبر، فهو املثقف املوسوعي الذي مهما قلنا فيه من حماسن وإطراءات لن 

                                                             

  .98دراسة وترمجات، ص: إدوارد سعيد: فخري صاحل - 1
  .18 ، صاملرجع نفسه - 2
  .64املثقف الكوين واهلوية املركبة، ص : إدوارد سعيد: عبد اهللا تركماين - 3
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والفكرية يف جماالت نوفيه حقه من الدراسة والتحليل، ألنه قد سخر كل مواهبه وكل دخائره املعرفية 
خلدمة قضيته اإلنسانية، ولذلك وحىت بعد مضي .. من أدب، فن، علم، موسيقى، تاريخ،: شىت

سنوات عديدة على وفاته ال يزال حيظى مبقروئية واسعة، وباهتمام بالغ يف األوساط األكادميية الغربية 
حد أهم املفكرين يف القرن العشرين أ "إدوارد سعيد"واعتبارا هلذا األمر عد . والعربية على حد سواء

ممن كان إلنتاجهم الفكري تأثريا إجيابيا وقويا يف توجيه جيل من الدارسني يف الغرب ويف عدد من 
    .بلدان العامل الثالث
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عن طريق وذلك عملية التأصيل املنهجي هلا بعد سار النظرية ما بعد الكولونيالية، ومل نابعد تتبع
مرورا باحلديث عن أعالمها وروادها ، ستيمولوجية اليت ارتكزت عليهابإبراز أهم املرجعيات اإل

  :تشييد صرحها، توصلنا إىل مجلة من النتائج جنملها فيما يلي املسامهني يف
لقد حققت النظرية ما بعد الكولونيالية جناحا كبريا يف املشهد النقدي العاملي بعد فترة  - 1
تسلح ذه النظرية العديد من كتاب  إذات، وقطعت أشواطا أطول يف مدة قياسية وجيزة، يالثمانين

اة التمركز الغريب وذلك  ،العاملية الثانية وخاصة كتاب إفريقيا وآسياالعامل الثالث بعد احلرب 
: م آليات منهجية متداخلةوذلك عن طريق استخدا ،وتقويض املقوالت الفكرية األوروبية واألمريكية

  ...وثقافية وسياسية، وتارخيية ومقارنة تفكيكية
هي حركة ثقافية مضادة ومقاومة ظهرت مابعد الكولونيالية، /إنّ نظرية ما بعد االستعمار - 2

يف مرحلة ما بعد احلداثة للوقوف يف وجه التغريب، والتهميش، والتعايل، واهليمنة الغربية املغلوطة، ومل 
توسعت لتضم بشكل من األشكال كتابا من املنظومة  ط، بلالعامل الثالث فق دولعلى  ايقتصر كتا

وخيالية، مبنية على خطاب ضاء، فاعتربوها ثقافة أسطورية حاملة الغربية الذين ثاروا على الثقافة البي
  .ستعالء، واهليمنة واالستعمار، والتمييز العرقي والديين والطبقيالوا اإلخضاع

ن غريها من ة أكسبتها طابع التميز واحليوية عاصيتتسم النظرية ما بعد الكولونيالية خب - 3
من ىل مرجعيات فكرية كثرية، وارتكازها على العديد النظريات احلديثة األخرى، وهي استنادها إ

الوسائل عن طريق خمتلف العلوم املتعددة واملختلفة إىل جانب تنوع الثيمات واملوضوعات اليت عاجلتها 
 الفكرية، السياسية(ساعية إىل مناهضة كل أنواع اهليمنة  ...التعبريية من كتابة، وسنما، ورسم

  .رفضها للخطاب الغريب والسعي إىل تقويضه ، وهذا عن طريق...)الثقافية
جاءت النظرية ما بعد الكولونيالية كرد فعل على تلك اإلستراتيجية اجلديدة واملخاتلة اليت  - 4

تعاملها مع مستعمراا السابقة، إذ مل تعد تقتنع جبدوى السيطرة تبنتها الدول االستعمارية العظمى يف 
هلذا فقد تسلح و ،اآلن على السيطرة الفكرية والثقافية واحلضارية العسكرية والسياسية بقدر اعتمادها

ن صراع الشعوب من أجل احلرية النقاد ذه النظرية، نتيجة لتأثريها العميق على أعمال أدبية تتخذ م
  .نعتاق مضمونا هلاواال
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حبة تقوم النظرية ما بعد الكولونيالية بتحليل العالقات القائمة بني الدول الكربى صا - 5
ار، وال تزال هذه النظرية رصينة طائلة االستعماملستعمرات، والدول الصغرى اليت كانت حتت 

ويهتدي ا مفكروا ما بعد االستعمار، إذ ينظرون من خالهلا إىل تركة االستعمار وخملفاته  متماسكة
  .اليت ال تزال تتحكم يف واقع ومسرية هذه العالقات على املسرح الدويل

اجتاه ما بعد االستعمار بتلك الكتابات اليت انتقدت االستعمار واهليمنة والتصنيف  لقد عين - 6
العرقي بوصفها األشكال املختلفة للهيمنة اإلمربيالية، فهو مفهوم يشري إىل خمتلف العمليات السياسية 

زمن االستعمار إىل واإلقتصادية والثقافية الغربية اليت تؤثر يف جمتمعات العامل الثالث وثقافاته، بدءا من 
  .وقتنا احلايل، حيث يسود منط جديد من اهليمنة اإلمربيالية الكاسحة

تراكمات  من النصوص تنقية السعي وراء ما بعد الكولونيالية كتاب هدف كانلقد - 7
 احلقول و على خمتلف القطاعات  اليةالكولوني /االستعمارية املؤسسة اليت قامت ا األنشطةوترسبات 

  العالقات  من امل  يف  النظر  إعادة بعد االستعمار تنطوي على  فإن مهمة ما    ؛ عليه و املعرفية
اخلالص من  والوقائع واألحداث واملوضوعات اليت أنتجتها العملية االستعمارية، وبالتايل التمثالت و
بكتابات الرد اليت عملت على واعتبارا هلذا ظهر ما يعرف . الكولونيايل/ املاضي االستعماريبقة ر

داخل املركز الذي سرعان ما تناسى  ركز ليستعيد اهلامش نفسه وحضورهالتنقيب يف خطاب امل
نتباه إليها، فاإلمرباطورية بأطرافها هلا إىل اال راوانشغل ومهّش ثقافات األطراف، ليجد نفسه مضط

بل، ومل يكن املركز اإلمرباطوري مستعدا لف من قة اليت حتمل يف داخلها شيئا مل يؤخطاباا العديد
كضربة  - اليت تسلح ا كتاب العامل الثالث –لسماعه، فجاءت على إثرها نظرية ما بعد االستعمار 

  .قاصمة للفضاء اإلمرباطوري
هتمام، ومل يتم  الفضاء العريب ما تستحقه من االالكولونيالية يف  النظرية ما بعد تلق  مل  - 8

، وذلك راجع إىل )العامل الغريب(ار مقوالا احملورية، كما حصل هلا يف مكاا األصلي تفعيلها واستثم
فإنّ أمهات كتب النظرية ما بعد الكولونيالية، وأغلب املؤلفات يف  -علمنفكما  –ئق الترمجة عا

رضية نشوءها كانت يف العامل ألن أ -اإلجنليزية خاصة –حقلها املعريف متت باللغة األجنبية 
ذا ولكن بالرغم من عائق الترمجة، إالّ أنه توجد بعض الدراسات اليت أولت العناية   لوساكسويناألجن

  .احلقل املتنامي يف العامل العريب
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ستشراقية اليت تطورت الكولونيالية بديال للدراسات اال لقد أضحت الدراسات ما بعد - 9
ستفاد الغرب من هذه الدراسات احيث ، وازدهرت يف عصر صعود اإلمرباطورية وتناميها

  .تعزز عمل اإلمرباطوريةوالكولونيالية،  /ستعماريةكانت ختدم املصاحل اال ألاستشراقية، اال
وتفوقها على العامل  ستشراق على تزكية املركزية الغربية، وإدامة سيطرالقد عمل اال - 10

اق االستعمار األورويب طمع توسع ن التمركزهذا ولقد زادت حدة . العريب منه الثالث وخاصة الشرق
القسمات الرئيسة لعصر  القرن التاسع عشر الذي ميز مع حلولعديدة من العامل، وذلك  يف أحناء

قامست املبادرة فيه القوتان اإلمرباطوريتان فرنسا وبريطانيا، ليتحول الدور يف القرن تحيث  االستعمار
  .بسياستها اإلمربيالية اجلديدةالعشرين إىل الواليات املتحدة األمريكية 

 إدوارد"لقد تبلورت مسات منهج مابعد االستعمار على يد املفكر العاملي والناقد األديب  - 11
التارخيي والثقايف  الذي حاول من خالله إبراز احملتوى" تشراقساال"من خالل كتابه الرائد " سعيد

رب العاملية الثانية إىل الواليات املتحدة األمريكية للهيمنة الفرنسية والربيطانية لتتحول السيطرة بعد احل
  .بوصفها القوة االستعمارية الناهضة

ي ميز التوجهات ذأن يترصد جمال القوة ال" ستشراقاال"يف كتابه " إدوارد سعيد"حاول  - 12
والبىن الثقافية بني الشرق والغرب والوقوف على مدى ترصد جمال السيطرة واهليمنة، وما ينجم عنها 

أي متثيل اآلخر األضعف واحلديث  ؛Representationمن قدرة الطرف األقوى على التمثيل 
  .بالنيابة عنه

تلك الصورة الشوهاء واملهزومة " ستشراقاال"من خالل كتابه " إدوارد سعيد"قدم  - 13
مستأسدة غالبة على هذا الشرق التابع له، ولقد قام كل من للشرق، يف حني ظهر الغرب يف صورة 

الرحالة والعلماء والفنانني بنسج هذه الربوتوكوالت وتأكيدها من خالل ذلك املخزون األديب 
  .والثقايف الذي ألّفوه

  أن يفتح جماال جديدا من البحث" ستشراقاال"سطة كتابه بوا" إدوارد سعيد" متكن - 14
واستطاع بذلك أن يؤثر على مجهور كبري من القراء والباحثني واألكادمييني، فهو من خالل طرحه 

يعد صاحب بصمة، وحامل رسالة إنسانية، ومتبين قضية على درجة  -وكما تتفق األغلبية –هذا
  .كبرية من األمهية
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 ملحق املصطلحات

  اجنليزي  فرنسي  عريب
  -أ-

  Différence  Defrence  اختالف -
 Différence culturelle Cultural deference  اختالف ثقايف -
 Autre Other  آخر-
 Littérature Colonial literature أدب كولونيايل -
 Littérature postcoloniale Postcolonial literature أدب ما بعد كولونيايل -
 Orientalisme Orientalism  استشراق -
 Aliénation Alienation  استالب-
 Nativisme Nativism  أصالنية -
 Indgéne Indigenious  أصالين -
 Indigéne silencieux Silent indigene  أصالين صامت -
 Impérialime Imperialism  إمربيالية -
 Intelligentsia Intelligentsia  إنتلجنسيا -
 Anthropologie  Anthropology  أنثربولوجيا -

 - ت-
 Psychanalyse Psychoanalyze حتليل نفسي -
 Déconstruction  Deconstruction  تقويض -
 Diversité culurelle Cultural diversity  تنوع ثقايف -
   Marginalisation Marginalizationميش -

 -ح-
 Modernité Modernity  حداثة -

 -خ-
 Discours Discourse  خطاب -
 Discours colonial Colonial discourse  خطاب ما بعد كولونيايل -
 Discours postcolonial Postcolonial discourse  خطاب مضاد -
 Contre discours Counter discourse  كولونيايلخطاب  -
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 -د-
 Etudes du subaltern Subaltern studies  دراسات التابع -
 Etudes culturelles Cultural studies  دراسات ثقافية -
 Etudes postcoloniales Postcolonial studies  دراسات ما بعد كولونيالية-

  -ذ-
 Personne coloniale Colonial body  ذات كولونيالية -
 personne postcoloniale Postcolonial body  ذات ما بعد كولونيالية -

  - ز-
 Négritude Negritude  نوجةز -

  -س-
 Contexte postcolonial Postcolonial context  سياق ما بعد كولونيايل -
 Contre narration Counter narration  سرد مضاد -

 -ش-
 Diaspora Diaspora  شتات -

 -ف-
 Troisième espase Third space  فضاء ثالث-
 Penséestructuralist PostStructuralist thought  فكر ما بعد بنوي -
 Pensée postcoloniale Postcolonial thought  فكر ما بعد كولونيايل -
 Pensée féministe  Feminist thought  فكر نسوي -

 -ق-
 Lecture contrapuntique Contrapuntal reading  قراءة طباقية -
 Lecture postcoloniale Postcolonial reading  قراءة ما بعد كولونيالية -

 -غ-
 Altérité Alterity  غريية -

 -ظ-
 Phenoméne colonial Colonial phenomenon  ظاهرة كولونيالية -

 -ك-
 Ecriture postcoloniale Postcolonial writing  كولونياليةكتابة ما بعد  -
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 Contre écriture Counter writing  كتابة مضادة -
 Colonialité  Coloniality  كولونيالية -

 -م-
 Postmodernité Postmodernity  ما بعد احلداثة -
 Postcolonialisme Postcolonialism  ما بعد الكولونيالية -
 Projet imperial Imperial project  إمربيايلمشروع  -
 Projet colonial Colonial project  مشروع كولونيايل -
 Projet postcolonial Postcolonial project  مشروع ما بعد كولونيايل -
 Résistance Resistance  مقاومة -
 Résistance culturelle Cultural resistance  مقاومة ثقافية -
 Résistance symbolique  Symbolic resistance  مقاومة رمزية -

 -ن-
 Critique littéraire Literary critic  نقد أديب -
 Critique idéologique Ideological critic  نقد إيديولوجي -
 Critique culturelle Cultural critic  نقد ثقايف -
 Critique marxiste Marxist critic  نقد ماركسي -
 Critique féministe Feminist critic  نقد نسوي -
 Critique postcolonale Postcolonial critic  نقد ما بعد كولونيايل -
 Théorie culturelle Cultural theory  نظرية ثقافية-
 Théorie postcoloniale Postcolonial theory  نظرية ما بعد كولونيالية -
   Renaissance de harlem Harlem renaissanceضة هارمل -

 -هـ-
 Hybridité Hybridity  هجنة -
 Hégémonie Hegemony  هيمنة -
 hégémonie Cultural hegemony  هيمنة ثقافية -

 



 

 

قائمة المصادر 
 والمراجع
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  املصادر واملراجعقائمة 
  برواية ورش عن نافع القرآن الكرمي

  املصادر:أوال
-بريوت املعرفة، السلطة، اإلنشاء، ترمجة كمال أبو ديب، مؤسسة األحباث العربية: اإلستشراق: إدوارد سعيد .1

 .1981، 1لبنان، ط
 .2006، 1املفاهيم الغربية للشرق، ترمجة حممد عناين، رؤية للنشر والتوزيع، ط: اإلستشراق: إدوارد سعيد .2
، 3لبنان، ط - الثقافة اإلمربيالية، ترمجة كمال أبو ديب، دار اآلداب للنشر والتوزيع بريوت: إدوارد سعيد .3

2004. 
سعيد، ترمجة نائلة قلقيلي حجازي، دار األداب  السلطة والسياسة والثقافة حوارات  مع إدوارد: إدوارد سعيد .4

 .2008، 1لبنان، ط -للنشر والتوزيع بريوت
- ثائر ديب، دار اآلداب للنشر والتوزيع، بريوت: تأمالت حول املنفى ومقاالت أخرى، تر: إدوارد سعيد .5

 .2007، 2لبنان، ط
عربية للدراسات والنشر بريوت، تعقيبات على اإلستشراق، ترمجة صبحي حديدي، املؤسسة ال: إدوارد سعيد .6

 .1996، 1دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، ط
لبنان، -، ترمجة فواز طرابلسي، دار اآلداب للنشر والتوزيع، بريوت)مذكرات(خارج املكان : إدوارد سعيد .7

 .2000، 1ط
 املراجع: ثانيا

  :املراجع العربية - أ
 .2007، 1الثقافية، جذور للنشر، الرباط، طراوي األدب موضوعا للدراسات إدريس اخلض .1
لبنان، -الرواية العربية وأسئلة ما بعد اإلستعمار، رؤية للنشر والتوزيع، بريوت: إدريس اخلضراوي .2

 .2012، 1ط
اهلجنة، السرد، الفضاء : إدوارد سعيد(سؤال املثقف النقدي عند إدوارد سعيد : بشري ربوح .3

، تأليف جمموعة من األكادميني العرب، ابن الندمي للنشر والتوزيع، دار الروافد )اإلمرباطوري
 .2013، 1ناشرون، ط –الثقافية 

ات اإلختالف، دار األمان، حفريات اإلكراه يف فلسفة ميشيل فوكو، منشور: جيجيكة ابراهيمي .4
 .2011، 1الرباط، ط

املرجعيات، املنهجيات، ..املنطلقات: مدخل يف نظرية النقد الثقايف يف املقارن: حفناوي بعلي .5
 .2007، 1لبنان، ط-منشورات اإلختالف، اجلزائر، الدار العربية للعلوم ناشرون بريوت
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يف ترويض النص وتقويض اخلطاب، مسارات النقد ومدارات ما بعد احلداثة : حفناوي بعلي .6
 .2011، 1دروب للنشر والتوزيع، ط

 .2011، 1لبنان، ط - غربة الكاتب العريب، دار الساقي بريوت : حليم بركات .7
8.  
الرسيس واملخاتلة خطاب ما بعد الكولونيالية يف النقد العريب املعاصر النظرية : رامي أبو شهاب .9

لبنان، دار الفارس للنشر والتوزيع،  - نشر، بريوتوالتطبيق، املؤسسة العربية للدراسات وال
 .2013، 1األردن، ط

. من الالديين على الدنيوي: العلمانية يف الفكر املقاوم إلدوارد سعيد: سامية بن عكوش .10
العلمانية والسجاالت الكربى يف الفكر العريب املعاصر من هواجس التأسيس املتعالية إىل مآزق 

لبنان،  - ناشرون، بريوت –للنشر والتوزيع، اجلزائر، دار الروافد الثقايف  ابن الندمي. النقد احلديث
 .2015، 1ط

 –اإلختالف الثقايف وثقافة اإلختالف، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء : سعد البازعي .11
 .2008، 1املغرب، ط

الفكر، مكتبة  متارين يف النقد الثقايف، اهليئة املصرية العامة للكتاب، سلسلة: صالح قنصوة .12
 .2007األسرة، القاهرة، 

إعداد جمموعة من الكتاب العرب، دار العودة، بريوت، : الرواية العربية: الطيب صاحل عبقري .13
 .1976، 1ط

الثقافة العربية واملرجعيات املستعارة، تداخل األنساق واملفاهيم ورهانات : عبد اهللا إبراهيم .14
 .1999، 1املغرب، ط-لبنان، الدار البيضاء-العوملة، املركز الثقايف العريب بريوت

دار جمد الوي للنشر ). حنو منهج عنكبويت تفاعلي(علم التناص املقارن : عزالدين املناصرة .15
 .2006، 1األردن، ط -والتوزيع، عمان

إدوارد سعيد دراسة وترمجات، منشورات اإلختالف اجلزائر، الدار العربية : فخري صاحل .16
 .2009، 1لبنان، ط-للعلوم ناشرون، بريوت

إدوارد (إدوارد سعيد والكتابة املناضلة النظرية، السياسي، واإلستشراق : لطفي حجالوي .17
تأليف جمموعة من األكادمييني العرب، ابن الندمي للنشر ) اهلجنة السرد الفضاء اإلمرباطوري: سعيد

 .2013، 1والتوزيع، دار الروافد الثقافية ناشرون، ط
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دليل الناقد األديب إضاءة ألكثر من سبعني تيارا : البازغيميجان الرويلي، سعد  .18
 .2005، 4ومصطلحا نقديا معاصرا، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، بريوت، ط

  :املراجع املترمجة -ب
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، الس الوطين للثقافة 1، ج- استعماري ونسوي–الفلسفة من أجل عامل متعدد الثقافات بعد 
 .2012والفنون واآلداب، الكويت، دط، ديسمرب 

-الغريية الثقافية، التواصل العابر للثقافات والنظرية التسوية يف سياقات الشمال: أوفيليا شوته .2
 طريف اخلويل، نقض مركزية املركز الفلسفة من أجل عامل متعدد الثقافات بعد ميىن: اجلنوب، تر

 .2012، الكويت، دط، 1استعماري ونسوي، ج
يف نظرية اإلستعمار وما بعد اإلستعمار األدبية، ترمجة حممد عبد الغين غنوم، دار احلوار : آنيا لومبا .3

 .2007، 1للنشر والتوزيع، سورية، الالذقية، ط
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 .2010، 1أمين حلمي، عاطف عثمان، املركز القومي للترمجة، طأمحد الرويب، : ترمجة
النظرية والتطبيق يف آداب : الرد بالكتابة: بيل أشكروفت، جاريت غريفيت، هيلني تيفن .5

شهرت العامل، املنظمة العربية للترمجة، مركز دراسات الوحدة : مجةاملستعمرات القدمية، تر
 .2006، 1العربية، بريوت، ط

، 1بشري السباعي، سينا للنشر، القاهرة، ط: فتح أمريكا مسألة اآلخر، ترمجة: تزفيتان تودوروف .6
1992. 

حلمي،  حممود حممد: مخسون عاملا اجتماعيا أساسيا املنظرون املعاصرون، ترمجة: جون سكوت .7
 .2009، 1، لبنان، طالشبكة العربية لألحباث والنشر بريوت

صباح قباين، دار كالس للدراسات والترمجة : تر.أساطري أوروبا عن الشرق لفّق تسد: رنا قباين .8
 .1993، 3والنشر، ط
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سامي الدرويب ومجال األتاسي، منشورات أنيب، دار الفرايب : معذبو األرض، تر: فرانز فانون .11
 .2004، 1بريوت، لبنان، ط

سوية لبناء الشعوب األصلية يف نظرية إنريك قراءة ن: القرابني احملروقة للعقالنية: ليندا النغ .12
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and London. 
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7. J.maggio : can the subaltern be heard :political theory, tramslation, 
representation and gayatri chacrravorty spivak, alternatives 32 (2007). 

8. Patrick Williams: nothing in the post? – said and the problem of post- 
colonial intellectuals. Bill achcroft and huss in kadhim editors: Edward 
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  املعاجم واملوسوعات: ثالثا
  :املعاجم -أ
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  :صـامللخ

ما بعد الكولونيالية نظرية حتلل اخلطاب االستعماري وتعيد قراءة التاريخ من وجهة نظر 
الذي  "غاياتري سبيفاك"و "اباب .ك هومي"و "إدوارد سعيد"ر، تأسست على يد املستعم

، وقد كان كتاب )الكولونياليةالثالوث املقدس للنظرية ما بعد ( "روبرت يونع"يدعوهم 
كتابا تأسيسيا هلذه النظرية، مارس تأثريه على كل من أتوا من  "إدوارد سعيد"ـل" ستشراقاال"

  .النقاد ما بعد الكولونياليني

يف هذه املذكرة سوف نقف عند مفهوم النظرية ما بعد الكولونيولية، واملصطلحات 
منظرها  اصاا وتطوراا وأطروحات أهم أعالمها وخاصةهيف إراملقاربة له، وسوف نبحث 

  ."إدوارد سعيد"الشهري املؤلف 

Summary: 

Post colonialism is the theory that analyses the discourse of 
colonization, it tends to reexamine the history of colonization from 
the perspective of colonized. 

“Edward Said” most influential and arguable book 
“orientalism” makes a very influential statement on the nature of 
identity formation in the post colonial studies. It had a great impact 
on thought about the colonial discourse. 

Together with “Edward said”, “Houmi bhabha” and “Gayatri 
spivak” make up what “Robert yaung” described “ the holy trinity” 
of post colonial critics. They acknowledge said’s book as their 
immediate inspiration. 

This memory will explore the definitions of (post colonialism) 
and trace the growing of this theory and then discuss the thought of 
the famous man in this theory witch is the author ”Edward said”.  


