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 هقذهح:
النّقاد، نظرا لما تعالجو أصبحت النظرية الككلكنيالية مف أىـ النظريات التي حازت اىتماـ العديد مف  

مف قضايا كأفكار كمشاكل اجتماعية كثقافية كسياسية كثيرة خاصة االستشراؽ فقد كاف بؤرة الدارسات ما 
بعد الككلكنيالية، كقد ظيرت رّدت فعل كبيرة مف قبل الشرقييف ضّد االستشراؽ كذلؾ لما كاف ييدؼ إليو، 

ملسو هيلع هللا ىلص، كالزعـ أف الحديث النبكؼ إّنما ىك مف عمل المسمميف خاصة الّديني كالتشكيؾ في صحة رسالة النبي 
خبلؿ القركف الثبلثة األكلى. كىدفكا إلى إسقاط السنة حتى يفقد المسممكف الصكرة التطبيقية الحقيقية ألحكاـ 

نت نظرة الغرب تجاه االسبلـ االسبلـ كلحياة الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص، كبذلؾ يفقد االسبلـ أكبر عناصر قّكتو، فقد كا
نظرة استيزاء كتقميل مف قيمتو، فاالسبلـ كاف مشكمتيـ األساسية، كأرادكا تفكيكو كدحض أفكاره، كما عمى 
المسمـ إال أف يمتقط الخير مف مؤلفاتيـ منتبيا إلى مكاطف الّدس كالّتحريف ليتجنبيا أك ليكشفيا أك ليرد 

ا فيك أحّق الناس بيا، خاصة أف الفكر االستشراقي المعاصر قد بدأ عمييا ألف الحكمة ضالة المؤمف كجدى
يعبر مف أساليبو كقسماتو مف أجل المحافظة عمى الصداقة كالتعاكف بيف العالـ الغربي كالعالـ االسبلمي 
قامة حكار بيف المسيحية كاإلسبلـ، فاالستشراؽ تيار فكرؼ يتجو صكب الشرؽ، لدراسة حضارتو كأديانو  كا 

فتو كلغتو كآدابو، مف خبلؿ أفكار اتسـ معظميا بالتعصب كالرغبة في خدمة االستعمار، كتنصير كثقا
 المسمميف، كجعميـ مسخا مشكىا لمثقافة الغربية.

كانت اإلرىاصات األكلى ليذا النكع مف النقد عمى يد بعض مف النقاد أىميـ )فرانز فانكف(، فيك قد  
لمستعمريف منبيا ليـ أف احتبلليـ لـ يكف عسكريا فقط، إّنما ىك أطمق صرختو المدكية في كجو اخكتو ا

ثقافي كمعرفي أيضا، كأف ىذا االحتبلؿ لف يزكؿ إال بالقكة كالعنف، فرّكز عمى سياسة العنف بكثرة في 
كتاباتو، كمف بينيا كتابو "معّذبك األرض" ك"بشرة سكداء أقنعة بيضاء"، كمثمت ىذه الكتب صيحة جديدة 

 كفة تماما لكل مف المستعَمريف كالمستِعمريف.كغير مأل

يعد الناقد األمريكي ذك األصل الفمسطيني إدكارد سعيد، أيقكنة النقد االستشراقي خاصة في كتابو  
المكسـك بػػ "االستشراؽ"، كما جاء بو كاف ثكرة كبيرة في مجاؿ دراسات الخطاب االستشراقي النقدؼ، كنظرا 

تماـ بالغ مف طرؼ الدارسيف، ليذا تعّد دراسات "إدكارد سعيد" مف أىـ الدراسات لما شيده االستشراؽ مف اى



 

 
 ب

في ىذا المجاؿ، كمف مؤلفاتو أيضا "الثقافة كالمقاكمة"، ككتاب "تعقيبات عمى االستشراؽ" ىذا األخير قد 
لذؼ اعتمدتو في إذ يعد باككرة الدراسات ما بعد الككلكنيالية بعد كتاب "االستشراؽ"، كا كقع اختيارؼ عميو،

إطار مقاربتي لممشركع النقدؼ "إلدكارد سعيد" كالتي تتعمق بالخمفيات كالمرجعيات التي حددت أفقو المعرفي 
المتعمقة بالنظرية ما  المكضكعاتكما تعمق برؤيتو النقدية، حيث حاكلت في بحثي ىذا أف أتطرؽ إلى أىـ 

 بعد الككلكنيالية، كالقضايا المتعمقة باالستشراؽ.

: "إدكارد سعيد كالنقد ما بعد الككلكنيالي: قراءة في كتاب "تعقيبات عمى االستشراؽ""، ػبحثي ب تكسم 
ما ىي أىـ المنطمقات الفكرية كالمنيجية التي حددت مسار  كالذؼ حاكلت اإلجابة عف إشكاليتو اآلتية:

حت في كتابو "تعقيبات عمى إدكارد سعيد النقدؼ في تأسيسو النظرية ما بعد الككلكنيالية ؟ ككيف اتض
 " ؟االستشراؽ

 ارتسـ بحثي ىذا خطة انتظمت في مدخل كفصميف كخاتمة كىي كاآلتي: 

عرضت فيو التحكؿ مف  النقد األدبي مف السياؽ كالنسق إلى ما بعد الحداثة"عنكنت المدخل ب: " 
كعنكنت الفصل األكؿ كىك الجزء النظرؼ ب "النظرية  النقد السياقي كالنسقي إلى الدراسات ما بعد الحداثة.

ما بعد الككلكنيالية: مفاىيميا كمصطمحاتيا" كقد رّكزت فيو عمى "النظرية ما بعد الككلكنيالية" كعمى 
مفيكميا كأىـ المصطمحات التي ليا عبلقة بالنظرية، أيضا تكممت عف مرتكزاتيا كعمى أىـ المبادغ 

 عض المؤسسكف لمنظرية، "كركبرت يكنغ" ك"ىكمي بابا" ك"جياترؼ سيفاؾ".الخاصة بيا، كذكرت أيضا ب
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أما الفصل الثاني فقد عنكنتو بػ: "إدكارد سعيد" كما بعد الككلكنيالية في كتابو "تعقيبات عمى  
االستشراؽ"، تطرقت فيو إلى السيرة الذاتية إلدكارد سعيد كأىـ أعمالو، خاصة في القضية الفمسطينية 

، كذكرت أىـ تمثلكسعيت إلى استجبلؿ طبيعة المالمنيج  كحّددتك"االستشراؽ"، كعرضت أىداؼ الكتاب 
التي اعتمد  الفكرية كالنقدية المصطمحات التي رّكز عمييا "إدكارد سعيد" في كتابو السابق لمذكر، كأىـ المتكف 

 عمييا.

كبعد كل ىذا اختتمت البحث بخاتمة جمعت فييا ما كنت قد فصمتو سابقا، مع عرض مجمل لمنتائج  
 الستشراؽ".التي تكصمت إلييا مف خبلؿ كتابو "تقنيات عمى ا

كبالنسبة لممنيج الذؼ اعتمدت عميو في ىذا البحث فيك "نقد النقد" بما يكفره مف كصف كتحميل لكل  
ما لو عبلقة بالنظرية ما بعد الككلكنيالية، كدراسة أفكار كخمفيات "إدكارد سعيد" كمعارفو مف خبلؿ كتابتو 

 "تعقيبات عمى االستشراؽ".

كدراسات ما  ا في بحثي كانت كتاب الناقد األدبي لػ"ميجاف ركيمي" كمف أىـ المراجع التي اعتمدتي 
"لبيل أشكركفت، ترجمة أحمد الركبي"، جميل حمداكؼ في كتابو المكسـك "النظريات النقدية بعد االستعمار 

 في مرحمة ما بعد الحداثة، ككتب إدكارد سعيد بالطبع "االستشراؽ" ك"خارج المكاف".

ال الحمد كالشكر هلل رب العالميف، ثـ شكر األستاذة المشرفة "حمداكؼ سعيدة" ال يسعني في األخير إ 
رشادات، كما ال أنسى أف أشكر أعضاء لجنة  سداء نصائح كا  عمى كل ما قامت بو تجاىي مف مساعدة كا 

 المناقشة.
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توهٍذ:

إف مناىج النقد األدبي تقل كتكثر بمقدار ما تريد أف تجمع أجزاء في كل كتفرؽ كبل إلى أجزاء،  
سما آخر، كالناقد الكاحد قد يدخل في ىذا المنيج كقد يدخل في ذلؾ اعتمادا عمى ما اسما كمرة اتحمل مرة 

المناىج السياقية ىي مناىج نسقية. ي لو مناىج سياقية ك يبمغ عميو أك ما يراه الدارس غالبا عميو، فالنقد االدب
ذلؾ النكع مف النقد الذؼ يبحث في السياؽ التاريخي، االجتماعي كالنفسي، لمفف، كيمكف أف ننظر إلى القرف 
"التاسع عشر" عمى أساس أنو قرف تاريخي، مف بيف ىذه المناىج السياقية المنيج التاريخي أبرز ركاده 

ف بيف ركاده "شارؿ مكركف" كمف العرب "محمكد العقاد"، المنيج "ىيبكليت تيف"، المنيج النفساني م
االجتماعي ركاده "جكليا كريستيفا" كمف العرب الجزائرييف "عبد هللا الركيبي". أما المناىج النسقية ىي التي 
تدرس النص في حد ذاتو كتعطي األىمية لمنص عمى حساب صاحبو، أؼ تدرس النص في مضمكنو 

نجد  هسياقات الخارجية لذلؾ النص. مف بيف ىذه المناىج، المنيج البنيكؼ مف بيف ركادداخميا كال دخل لم
"جاف بياجيو"، "ركماف جاكسكف" كمف العرب "صبلح فضل"، "رشاد رشدؼ"، المنيج السميائي مف ركاده 

 العدامي". ك"عبد هللا  "فيمرديناند ديسكستير" ك"سندرز بيرس" "دمحم مفتاح" مف العرب ك"عبد المالؾ مرتاض" 
ك أيضا المنيج األسمكبي مف ركاده "شارؿ بالي"، "برياف جيل" ك"عبد السبلـ المسدؼ" مف العرب، ثـ إنتقل 

ريات جديدة مخالفة لما كاف عميو ظأكتسى حمة جديدة ك نك النقد األدبي مف الحداثة إلى ما بعد الحداثة. 
  النقد األدبي سابقا .
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:تعذالحذاثحالنقذفًهزحلحها-1

كالتيارات      ـ كيقصد بيا النظريات 1990ـ إلى سنة 1970تمتد فترة ما بعد الحداثة مف سنة 
المدارس الفمسفية كالفكرية كاألدبية كالنقدية كالفنية التي ظيرت ما بعد الحداثة البنيكية كالسميائية كالمسانية، ك 

ربية، ك تحطيـ المقكالت المركزية التي ىيمنت قديما كقد جاءت ما بعد الحداثة لتقكيض الميتافيزيقا الغ
ثارة  كحديثا عمى الفكر الغربي، كالمغة كاليكية كاألصل كالصكت كالعقل، "مف المصطمحات األكثر إلتباسا كا 
في فترة ما بعد الحداثة ىك مصطمح "ما بعد الحداثة" نفسو، حيث إختمف حكلو نقاد كدرسكا "ما بعد الحداثة" 

 .دد مفاىيمو، ك مدلكالتو مف ناقد إلى آخر ، نظرا لتع

نجد أف المعاني التي قدمت لمفيـك "ما بعد الحداثة" نقاش مستفيض، إذ يعتبر مف أىـ المصطمحات "
التي شاعت كسادت منذ الخمسينات الميبلدية، كلـ ييتد بعد أحد إلى تحديد مصدره، فيناؾ مف يعيد المفردة 

ـ، كىناؾ مف يربطيا بالشاعر كالناقد األمريكي "تشارلز 1954تكيني " عاـ  إلى المؤرخ البريطاني " آرنكلد
نيا بعاـ يحدد زمأكلسكف" في الخمسينات الميبلدية، كىناؾ مف يحيميا إلى ناقد الثقافة "ليزلي فيدلر"، ك 

ـ، عمى أف البحث عف أصكؿ المفردة أفضى إلى إكتشاؼ إستخداميا قبل ىذه التكاريخ بكثير، كما 1965
ـ، كظيكر مصطمح ما بعد 1870ستخداـ "جكف كاتكتر" لمصطمح الرسـ ما بعد "حداثي" في عقد افي 

أؼ أف مصطمح ما بعد الحداثة أحدث صراع فكرؼ بيف ؛ "1ـ1917الحداثة عند " ركدكلف بانفنتر" في عاـ 
 ـ متعددة لو . ستخدماتو مما أدػ إلى ظيكر مفاىياالمفكريف كاألدباء حكؿ نشأتو كظيكره ك كذا تحديد 

لعل األصعب مف تحديد أصكؿ المصطمح ىك تحديده كمفيكـ نقدؼ أك فكرؼ ككذلؾ تحديد أصكؿ  "ك
المصطمح ىك تحديده كمفيكـ نقدؼ أك فكرؼ ككذلؾ تحديد ) مساحة أك مساحات ( نشاطو، إذ أف حركة ما 

كالتعميمية  ةكاالقتصاديبعد الحداثة اليـك نشطة كفاعمة في كافة الفضاءات الثقافية الغربية، السياسية 
ربكلكجية كغيرىا مف مشارب الحياة العميا كالدنيا خبلقية كالنفسية كالمعرفية كاألنثكالفمسفية كاأل كاالجتماعية

عمى السكاء، فيي كمفيـك تعـ أنكاع الدراسات الحديثة كافة التي تتناكؿ مختمف النشاطات كالفعاليات 
                                                           

   17ص  www.noorbook.com ، الرابط اإللكتركني: ، نظريات النقد اآلدبي ك الببلغة في مرحمة ما بعد الحداثةجميل حمداكؼ  -1 

  
  

http://www.noorbook.com/


 

 
7 

، كيتناكؿ  كيعني أف مصطمح ؛1"الثقافية اليكمية االجتماعية ما بعد الحداثة يشمل معظـ المجاالت كالعمـك
 .عمى كجو الخصكص مختمف البحكث ك الدراسات الحديثة

سـ اثقافتنا إلى طكر جديد، كيجاكز ما أطمقنا عميو  انتقاؿيشير مصطمح "ما بعد الحداثة" إلى ك"
نعرؼ ما يسمى ما بعد لذا عمى األقل ينبغي أف نعرؼ ماىي الحداثة، حتى  ،(modernismالحداثة )

( ، تشير إلى تمؾ الفترة التي نشأت أثناء عصر النيضة modernismالحداثة، فالحداثة )
(Renaissance ككانت تتميز ، )بظيكر النزعة الفردية كبدايات الرأسمالية، كالنظاـ الصناعي  بارتباطيا

بات ُكتَّاب مثل " تكماس ماف"، "جيمس البيركقراطي، كفي مجاؿ الفنكف كالثقافة، فقد إرتبطت الحداثة بكتا
"فرانز كافكا" ك"مارسيل بكستا" ك"ركبرت ميكسل" ك"ليـ  جكيس"، "ت إ س إليكت ك"لكيجي برانديمك"،

 2"فكنكرك". إلخ.

يختمف دارسك كممارسك ىذا التكجو ما بعد الحداثي فيما بينيـ لكنيـ كقد كقع صراع فكرؼ حيث " 
طيط المدف كحياة المدينة كلعلَّ أىـ تخة أبرز ما تككف في فف العمارة ك يجمعكف عمى أف ما بعد الحداث

األسباب غمكضيا كمفيـك نقدؼ كفكرؼ ىك اعتمادىا عمى المكتشفات الجديدة كافة عممية كانت أك 
أؼ أف مف مظاىر ما بعد الحداثة ىي التنكع العمراني كالتصميـ المعاصر  ؛3"تكنكلكجية أك فمسفية فكرية

  .الجديد في المدف كأيضا التطكر اليندسي ككل ىذا لمكصكؿ إلى مدينة حضرية جديدة كالتخطيط

أحدىما يعالج الحياة االقتصادية  "يرػ دارسكا "ما بعد الحداثة" أف ىناؾ نكعيف مف الدراسات: 
ستمكلكجي كيرسي أسس التنظير ليذه الفضاءات ) كمكضكع ىذا بعمى المستكػ المعرفي اإل االجتماعيةك 

كالنكع الثاني يعالج الممارسات االجتماعية اليكمية التي لـ  ،القسـ (مف الدراساسات ىك ) الثقافة العالية (
لمدرس أك حتى تستحق االىتماـ كمجاؿ فكرؼ أكاديمي كالفيديك كقصات الشعر  تتكف في السابق مجاال

 4."(كاألزياء كأىميتيا الثقافية ) كمكضكع ىذه الدراسات: الثقافة الدنيا 

                                                           
 223ص ،2002 البٌضاء،المغرب، الدار ،3 ط العربً، الثمافً المركز االدبً، النالد دلٌل ً،عالباز سعد روٌلً، مٌجان 1
 62،ص2003 مصر، الماهرة، ،1 ط للثمافة، االعلى مجلس إبراهٌم، وفاء ت الرئٌسٌة، للمفاهٌم مبدئً تمهٌد :الثمافً برجر،النمد اٌزا آرثر 2
 224ص االدبً، النالد البازعً،دلٌل سعد روٌلً، مٌجان 3
 224المرجع نفسو ، ص  4
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أنو يشير بصفة عامة إلى دكر كسائل اإلعبلـ " أيضا يعد مصطمح ما بعد الحداثة في نظر الكثيريف 
في المجتمعات الرأسمالية في أكاخر القرف العشريف كأيا كاف إستخدامو المفضل، فمف الكاضح أف نظرية 

مقبكلة، كأنو لـ يعد  كنة أكتفسير التطكرات االجتماعية كالثقافية عف طريق السرديات الكبرػ لـ تعد مم
رتباطا كثيقا مف الكاقع التاريخي، فكل شيء ىك النص كالصكرة، كبالنسبة اممكنا لؤلفكار أف تككف مرتبطة 

لمكثيريف يحاكؿ العالـ الذؼ يتـ تصكيره في فيمـ "الماتريكس"، حيث نجد الحياة البشرية تقمد اآلالت التي 
ما بعد الحداثة، إلقناعو بكابكس مف عالـ الخياؿ العممي، فيذا العالـ تسيطر عمييا، إقناع المشاىد بعالـ 

كيعني ىذا أف سبب دخكؿ البشر إلى ما بعد  ؛1"حالة اإلنساف الحالي فىك بمنزلة استعارة أك مجاز ع
  .الحداثة ىك التطكرات الكبيرة عمى مستكػ الكسائل اإلعبلمية كاالنترنيت

فاإلعبلـ كاف لو دكر أساسي في إنتقاؿ العالـ "ت كتكافر المعمكمات، نتشرت المعرفة بسرعة االنترنيا 
عمى البنيكية المسانية كالمقكالت  مف الحداثة إلى ما بعد الحداثة، " كما جاءت ما بعد الحداثة كرد فعل

ية، ستيدفت ما بعد الحداثة تقكيض الفمسفة الغرباالمركزية الغربية التي تحيل عمى الييمنة كالسيطرة، كقد 
ما بعد الحداثة قد تسمحت بمعاكؿ اليدـ  ؛ بمعنى أف2"ت الرأسمالية التي تتحكـ بالعالـكتعرية المؤسسا

 كالتشريح لتعرية الخطابات الرسمية كفضح األيديكلكجيات السائدة المتآكمة باستعماؿ لغة االختبلؼ كالتضاد
تحقيق الحداثة لميدؼ الذؼ ظيرت مف " كما نعمـ أف أسباب ظيكر ما بعد الحداثة، ىك فشل  كالتناقض.

قامة القطيعة مع كل  أجمو، بسبب ما دعت إليو الحداثة مف إشاعة الفكضى كالعبث لمقيـ األخبلقية، كا 
ة كتعطش لمحقيقة، كتممس لئليماف، فرغب في العكدة ػػػػػػػػنساف الغربي نفسو في متاىالمعارؼ السابقة كجد اإل
ما بعد الحداثة فإف نطبلقا مف ىذا اك  3"ارؼ كاألفكار السابقة لمحداثة عمكما ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الحنيف كاإليماف بالمع

 جاءت لتكمل ما بدأت بو الحداثة كتحقق أىدافيا في العالـ . 
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ىتماما ضئيبل باألبعاد ا "  قد أظير العمـ الحديثأف كمف أىـ أسباب ظيكر ما بعد الحداثة ىك 
كقد . 1" أنيا أمكر تافية ال تستحق التأملقية لمكجكد البشرؼ، لقد أظير ىذه األمكر ككالركحية كالميتافيزي

" ضاعت حيث لى ما بعد الحداثة إكانت الثقة في الحداثة بدأت تتضائل كىذا سبب آخر في االنتقاؿ 
با لعدـ كالمتكخى، كىذا ما جعل بعض المفكريف يقكؿ أف ىناؾ أسبا القناعة ألف المنجز أقل مف المأمكؿ

 .2كادعاءاتيا األخبلقية كمؤسساتيا المعرفية كتأكيبلتيا العميقة"  الثقة بالحداثة

الحذاثح:هزتكشاخهاتعذ-2

تستند ما بعد الحداثة في الثقافة الغربية إلى مجمكعة مف المبادغ كالمرتكزات الفكرية الذىنية، يمكف  
 اآلتي: كحصرىا 

لغربي ك تحطيـ الفكر ا عممت مل بعد الحداثة بتقكيض كتدمير المقكالت المركزية الكبرػ،  :أوال: التقويض
نطية كالييجمية كالماركسية، تمؾ النصكص السردية أك تشير إلييا ضمنا، إذ " تضـ الفمسفات الكبرػ الكا

يف جميع أشكاؿ تزعـ ىذه الفمسفات أف التاريخ تقدمى، كأف المعرفة سكؼ تحررنا كأف كحدة خفية تجمع ب
: السردية التي تدفع بالتحرر التدريجي لمبشرية بدءا مف الخبلص ، يياجـ ليكتار سرديتيف رئيسيتيفالمعرفة

العمـ، يرػ "ليكتار" أف تمؾ المعتقدات قد  انتصاركالسردية التي تتناكؿ  –المسيحي إلى اليكتكبيا الماركسية 
عتبارىا تشككا اشديد، أعرؼ "مابعد الحداثة "ب باختصار" فقدت مصداقيتيا منذ الحرب العالمية الثانية 

 .3الكبرػ" االدعاءاتمكجيا إلى 

ثانٍا كتتميز "ما بعد الحداثة" بالتشكيؾ في المعارؼ اليقينية ككذا تشكؾ في المؤسسات الثقافية  :التشكٍك:
ف المبدئي ىك التشكؾ في المالكة لمسيطرة كالسمطة كالمعرفة كبناءا عمى ذلؾ أصبح مكقف ما بعد الحداثيي

                                                           
 38، الدار البيضاء ، ص  3: قراءة االنساؽ الثقافية العربية ، المركز الثقافي العربي ، ط عبد هللا الغذامي، النقد الثقافي 1

 39ص  نفسو،المرجع  2
 مصر، ، الماهرة ،1،2010ط الثمافة، و لتعلٌم هنداوي مؤسسة الرؤوف، عبد لٌجٌن ت جدا، لصٌرة الحداثة،ممدمة مابعد باتلر، كرٌستوف 3
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يكف ليكتار ىك كحده مف رأػ أف ميمة المثقفيف  فمـ، أؼ نكع مف التفسير الجامع الشاملبكجكد  االدعاءات
 .1ىي المقاكمة، حتى إف كانت في كجو إجماع " أصبح باليا كمشكككا في قيمتو "

" ك ىي فمسفة عدمية فكضكية،  العدمية حداثة" أيضا عمى الفمسفةرتكزت "ما بعد الا :العذهٍحالفلسفح:ثالثا
... بمعنى أنيا فمسفات عبثية ال  االنسجاـتقـك عمى تغييب المعنى، ك تقكيض العقل كالمنطق كالنظاـ ك 

 2معقكلة، تنشر اليأس ك الشككػ ك الفكضى في المجتمع " 

الراىف، إذ احتل حيزا ميما إف ىيمنة الصكرة كالمشيد كسيادتو يعد مف سمات عصرنا  :رابعا: هيمنة الصور
في اإلعبلـ الجديد، كرافقت ما بعد الحداثة تطكر كسائل اإلعبلـ، فأصبحت الصكرة البصرية عبلمة 
سميائية تشيد عمى التطكر ما بعد الحداثة، كلـ تعد المغة ىي المنظـ الكحيد لمحياة اإلنسانية، بل أصبحت 

الفعل، كيعتبر العالـ  -االنفعاؿ ك الصكرة  –دراؾ، الصكرة اإل_الصكرة السيميائية، إذ يقسميا إلى الصكرة
ـ 1983"حركة"  –خداعا، كخداع السينما لمزماف كالمكاف عف طريق خداع الحكاس كذلؾ في كتابية الصكرة 

 .3ـ " 1985الزماف "  –ك"الصكرة 

خاهسا نص الجديد أك فالتناص حسب األديبة " جكليا كريستيفا" ىك " تداخل النصكص في ال :التناص:
التعالق النصي، كأيضا يعني التناص استمياـ نصكص اآلخريف بطريقة كاعية أك غير كاعية، كيدؿ التناص 

التناص نظريا مع  ارتبطكتسربات الذاكرة، كقد  في معانيو القريبة كالبعيدة عف التعددية ك المعرفة الخمفية،
 .4النقد الحكارؼ لدػ " ميخائيل باختيف"

                                                           
 21، ص السابقالمرجع  1

 21جميل حمداكؼ ، نظريات النقد اآلدبي ك الببلغة في مرحمة ما بعد الحداثة ، ص  2

 21ص  ،نفسوالمرجع  3
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ما بعد الحداثة تقكيض المقكالت المركزية الغربية  استيدفت"  تفكيك المقوالت المركزية الكبرى: :سادسا
الكبرػ، كالداؿ كالمدلكؿ، كالمساف كالكبلـ، كالحضكر كالغياب إلى جانب انتقاد مفاىيـ أخرػ كالجكىر ك 

 .1الحقيقة ك العقل، كالكجكد ك اليكية كالشتيت ك التأجيل "

بعد الحداثة" تنكر الحقيقة المطمقة ك ترػ أف النسبية خاصية مف  ففمسفة "ما :الحقيقةما فوق  :ساتعا
كيعتبرىا كىما ك خداعا، كما ذىب   كدريار" ينكر الحقيقةة كال تكجد حقيقة ثابتة " فجاف بخصائص الحقيق

يار" الحقيقة باإلعبلـ إلى ذلؾ "نيتشيو"، الذؼ ربط غياب الحقيقة بأخطاء المغة كأكىاميا، بينما يربط " بكدر 
أؼ تؤكد نظرية "ما بعد الحداثة" أف الحقيقة نسبية، ؛ 2الذؼ يمارس لغة الخداع كالتضميل كالتكىيـ ك التفخيـ "

 كليست ىناؾ حقيقة مطمقة، فنحف الذيف نصنع تمؾ الحقيقة كثقافتنا تساىـ في ذلؾ .

نظزٌاخهاتعذالحذاثح:-3

 :في مرحمة ما بعد الحداثة ىيارزة مف أىـ النظريات الب    

كما يكحي اسمو، نشاط فكرؼ يتخذ مف  ويمكف القكؿ أن في داللتو العامة" النقد الثقافي :الثقافًالنقذ3-1
ك سماتيا، ك بيذا المعنى    الثقافة بشمكليتيا مكضكعا لبحثو كتفكيره، ك يعبر عف مكاقف إزاء تطكرىا 

عرفتو ثقافات كثيرة، كمنيا الثقافة العربية قديما كحديثا، غير أف تطكر ىذا يمكف القكؿ أف النقد الثقافي نقد 
الميداف مف النشاط كنشاط البحث في التعريف عميو ىك ما تكاد تحتكره الثقافة الغربية التي تشكل حاليا 

المكف  المرجعية الرئيسية لمتعرؼ عمى سماتو كمراحل تطكره، مثمما أنيا عامل تأثير أساسي في تطكر مثل
مف النشاط البحثي في غيرىا مف الثقافات، ك حيف تطكر ذلؾ النقد في الثقافة الغربية فإنو لـ يتطكر كمنيج 
في البحث أك يتبمكر عمى شكل تيار ذؼ سمات كاضحة، ك إنما ضل نشاطا يدخل تحت مظمتو ألكاف 

ثقافي يدرس التطكرات التي تطرأ ك ىذا يعني أف النقد ال ؛3"مختمفة مف المبلحظات ك األفكار ك النظريات
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عمى الثقافة عمى كجو الخصكص، كاف لمنقد الثقافي دكر ميـ في تشكل ما بعد الحداثة ك جكىر رئيسي في 
 تطكرىا .

قاد الثقافة يأتكف مف النميمة متداخمة مترابطة، متجاكزة، متعددة، كما أف "ىك  إف النقد الثقافي 
مفاىيـ متنكعة كبمقدكر النقد الثقافي أف يشمل نظرية األدب كالجماؿ مجاالت مختمفة كيستخدمكف أفكارا ك 

كالنقد .... كبمقدكره أيضا أف يفسر أيضا ) نظريات، كمجاالت عمـ العبلمات، كنظرية التحميل النفسي ك 
راستو أؼ أف النقد الثقافي نقد متكامل د 1 "بكلكجيا ....إلخك النظرية الماركسية كالنظرية اإلجتماعية كاالنثر 

شاممة لمعديد مف العمـك النفسية، الجمالية، االدبية، النقدية." كيعد النقد الثقافي مف أىـ الظكاىر االدبية التي 
النظرية ك ية رافقت ما بعد الحداثة في مجاؿ األدب ك النقد، كقد جاء كرد فعل عمى البنيكية المسانية كالسيميائ

جمالية ك دب باعتباره ظاىرة لسانية شكمية مف جية، أك ظاىرة فنية قية ( التي تعتني باألالجمالية ) األستيتي
بكيطيقية ) شعرية ( مف جية أخرػ، بغية بناء بديل منيجي جديد يتمثل في المنيج الثقافي الذؼ ييتـ 
باستكشاؼ األنساؽ الثقافية المضمرة كدراستيا في سياقيا الثقافي كاالجتماعي كالسياسي كالتاريخي 

ىك الذؼ يقـك بالكشف عف األنساؽ ثقافية كانت أك تاريخية التي ؛ أؼ أنو 2فيما كتفسيرا "كالمؤسساتي 
تتككف عبر البيئة الثقافية الحضارية، كتتقف االختفاء تحت عباءة النصكص، كيككف ليا دكر في تكجيو 

 راستيا .دعقمية الثقافة ك ذائقتيا ك يقـك ب

ر الباحثيف إلى القرف الثامف عشر، غير أف بعض التغييرات ، "حسب تقديفالنقد الثقافي ظير في أكركبا
كسبو سمات محددة عمى المستككيف ت أخذتالحديثة، ال سيما مع مجيء النصف الثاني مف القرف العشريف، 

مع بداية  كبالقدر الذؼ أستدعى اإلشارة إليو،  المعرفي كالمنيجي لتفصمو مف ثـ عف غيره مف ألكاف النقد 
قبل مف ألكاف البحث، كقد تطكر األمر ببعض الباحثيف تاضي بكصفو لكنا مسالتسعينات مف القرف الم

كؼ " ليقـك بدكر مفقكد، ني" نقد ثقافي ما بعد ببػاألمريكييف المعاصريف كىك" فنسنت ليتش " إلى الدعكة 

                                                           
 ( .31-30النقد الثقافي : قراءة في األنساؽ الثقافية الغربية ، ص ) –عبد هللا الغذامي  1
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       الرغـ مف مثل ىذه المساعي  حسب رأيو في مياديف البحث المعاصرة ، عمى أف مف البلفت أنو عمى
 . 1"ممارستو في الغرب قديما كحديثا ك تكاتر اإلشارة إلى ىذا المكف مف النقد ك شيكع

بالمؤلف كالسياؽ، كالمقصدية كالقارغ كالناقد، كمف ثـ بالنقد الثقافي في نقد "النقد الثقافي يعتني  
ينة نيكيكرؾ منح جائزة " دمركيكف القاطنكف بميديكلكجي كفكرؼ كعقائدؼ كىكذا قد رفض المثقفكف االا

ـ لمشاعر عزرا باكند، النو كاف مؤيدا بمكسكليني كىتمر في الحرب العالمية  1949بكلنجتكف " في عاـ 
الثانية، كيعني ىذا أف ىؤالء المثقفيف كانكا ينطمقكف مف مسممات ثقافية سياسية كأخبلقية أكثر مف انطبلقيـ 

كذلؾ بإعتباره عبلمة ثقافية كسياسية، تحمل مقاصد مباشرة كغير مباشرة  لخطاب،مف مرتكز النص أك ا
 . 2قبل أف يككف عبلمة جمالية أك فنية أك شكمية " 

نبيركا بالنقد الثقافي عند " فنسنت ايتش " ىك الناقد السعكدؼ " عبد هللا اكمف أىـ النقاد العرب الذيف  
كالتطبيقية مثل: " النقد الثقافي، قراءة في األنساؽ الثقافية الغربية ) الغذامي " في مجمكعة مف كتبو النظرية 

( 2004" )" ككتابة نقد ثقافي أـ نقد أدبي(ـ 1999ككتاب التأنيث القصيدة كالقارغ المختمف ) ،ـ( 2000
كمو ـ مفي (2000تابو المكسـك بػ " النقد الثقافي " الذؼ ظير سنة )كـ، " فقد حدد عبد هللا الغذامي في 

الخمفيات المعرفية التي كانت كراء ظيكر النقد الثقافي في الحقل النقد األمريكي،  لمنقد الثقافي، كيذكر أىـ
آف أكانو  كقد رأػ عبد هللا الغذامي أف النقد الثقافي بديل لمنقد األدبي، كذلؾ بأنو يرػ أف النقد األدبي

العربية بعمكميا الثبلثة )البياف، البديع، المعاني أصبح عاجزا، كقد كصل إلى سف اليأس، ككصمت الببلغة ك 
كقد دخل في سجاؿ نقدؼ مع الدكتكر عبد النبي، حكؿ مبادغ النقد الثقافي، ؛ 3 "(  إلى مرحمة المكت

 فاالكؿ يدافع عف النقد الثقافي كالثاني يدافع عف النقد األدبي.

 ىي :  ،مف أىـ مرتكزات النقد الثقافي 

" يرػ الغذامي انو ال بد مف ربط النقد الثقافي بالنسقية،  بخصكص كظيفة النقد الثقافي :النسقٍحالىظٍفح-1
سكف قد حدد ست كظائف لستة عناصر الكظيفة الجمالية لمرسالة، كالكظيفة االنفعالية بفإذا كاف ركماف جاك
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ية لمقناة، كالكظيفة الكصفية لممرسل، كالكظيفة التأثيرية لممتمقي، كالكظيفة المرجعية لممرجع، كالكظيفة الحفاظ
لمغة، فقد حاف الكقت إلضافة الكظيفة النسقية لمعنصر النسقي، كيعني ىذا أف النقد الثقافي ييتـ بالمضمر 

كيستقصي البلكعي النصي، كينتقل دالليا مف الدالالت الحرفية كالتضمنية إلى  في النصكص كالخطابات،
 . 1الدالالت النسقية "

ثبلث دالالت: الداللة المباشرة إلى يستند "و النسقية يتككف النقد الثقافي عمى الداللة :النسقٍحالذاللح-2
كالداللة اإليحائية المجازية الرمزية، كالداللة النسقية كحاجتنا إلى الداللة النسقية ىي لب القضية  الحرفية،

كالضمنية، الداللة النسقية  ف الصريحةأؼ يعني أف الداللة النسقية ىي حاصل جمع الداللتيف السابقتي؛ 2"
ىي في المضمر، تحتاج إلى أدكات نقدية مدققة ،تأخذ بمبدأ النقد الثقافي لكي نكتشفيا، كلكي تكتمل 

 منظكمة النظر كاإلجراء.

يعتمد النقد الثقافي عمى التمييز المنيجي بيف ثبلث جمل رئيسية ف" أما الجممة الثقافية :الثقافٍحالدولح-3
كالمجازؼ كاإليحائي،  ، كالجممة األدبية ذات المدلكؿ الضمنيممة النحكية ذات المدلكؿ التداكؿكىي: الج

كأفيـ مف كل ىذا أف الجممة الثقافية ؛3كالجممة الثقافية التي ىي حصيمة الناتج الداللي لممعطى النسقي " 
المعنى السياقي، كأنيا تعني  ىي اليدؼ كالمرمى، كأنيا تعني باستكشاؼ المنطكؽ الثقافي، كتحصيل

 كتحصيل المعنى السياقي، الذؼ يحيل عمى المرجع الثقافي الخارجي. باستكشاؼ المنطكؽ الثقافي،

"ييدؼ النقد الثقافي إلى استخبلص المجازات الثقافية الكبرػ التي  بخصكص المجاز الكمي :الكلًالوداس-4
 ؛4تحكؿ النص أك الخطاب إلى مضمرات ثقافية مجازية " تتجاكز المجاز الببلغي كاألدبي المفرد، حيث ي

كمع كل خطاب لغكؼ ىناؾ مضمر نسقي  كىذا معناه أننا بحاجة إلى كشف مجازات المغة الكبرػ كالمضمرة
يتكسل بالمجازية كالتعبير المجازؼ، ليؤسس عبره قيمة داللية غير كاضحة المعالـ، كيعني ىذا أف النص أك 
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ية تحمل في طياتيا محمكالت كمقصديات ثقافية مباشرة محكؿ إلى أسقارات ك مجازات كالخطاب الثقافي، يت
 كغير مباشرة .

تتكئ التكرية الثقافية في " التكرية الثقافية ىي العنصر األساسي في النقد الثقافي حيث :الثقافٍحالتىرٌح-5
النقد الثقافي إلى معنييف: معنى قريب غير مقصكد ك معنى بعيد مضمر كىك المقصكد، كيعني ىذا أف 

 .1التكرية الثقافية ىي كشف لممضمر الثقافي المختبئ كراء السطكر " 

بشكل مف األشكاؿ عف " يمكف الحديث في إطار المقاربة الثقافية العنصر السادس  أما  :الوشدوجالوؤلف-6
كيعني ىذا أف ىناؾ ؛ 2مؤلف مزدكج، الكاتب الجمالي كاألدبي مباشرة، كذلؾ عف طريق الرمزية كاإليحائية"

كالجمالي كالفني، كالفاعل الثقافي الذؼ  فاعميف رئيسيف : المبدع الفردؼ أك ما يسمى أيضا بالمبدع األدبي
 يتمثل في السياؽ الثقافي.

التفكٍكٍح:3-2

زدىرت في السبعينيات مف القرف الماضي، كترتبط النظرية انشأت التفكيكية عمى انقاض البنيكية، ك  
التفكيكية باسـ الفيمسكؼ الفرنسي " جاؾ ديريدا "، كتقكـ عممية التفكؾ عمى أساس قراءة النصكص، كتأمل 

عف التناقض المكجكد فييا، كلـ الطريقة التي يتـ مف خبلليا إنتاج معانييا ك مدلكالتيا، كتكشف التفكيكية 
كطيقا عمى الحقل تظير التفكيكية مع " جاؾ ديريدا " إال بمثابة رد فعل عمى البنيكية المسانية، كىيمنة السمي

     فمسفة التقكيض اليادؼ،  –حسب جاؾ ديريدا  – باعتبارىاكيعني ىذا اف التفكيكية  الثقافي الغربي،
كالبناء اإليجابي، جاءت لتعيد النظر في فمسفات البنيات كالثكابت، كالعقل كالمغة كاليكية كاألصل كالصكت، 
كغيرىا مف المفاىيـ التي ىيمنت عمى التفكير الفمسفي الغربي، أك جاءت لتنتقد المقكالت المركزية التي 

د تسمح بالتفكيكية لتقكيض المقكالت بمعنى أف جاؾ ديريدا ق؛ 3كرثيا الفكر الغربي مف عيد أفبلطكف " 
يمكف لكؿ، الصكت ك الكتابة ... إلخ، ك المركزية لمسانييف كا عادة النظر في ثنائيتيـ المزدكجة، كاداؿ ك المد
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كميشاؿ  جاؾ ديريدا كما ذكرناه سابقا، ك جاؾ الكاف ك جيل دكلكز، أف نسمي مف أشير ممثمي ىذه الحركة
كية إال مظيرا نقديا ليذه الحركة الفمسفية بل ىي مرادؼ ليا في كثير يالتفكفككك، كفيميكس غطارؼ، كليست 

 مف الكتابات النقدية ك الفمسفية ) أقصد ما بعد الحداثة( .

ظيرت حركة " ما بعد البنيكية " في منتصف التسعينيات القرف الماضي ) أؼ في عز الركاج  
بالمفيكـ الرياضي  –ي في أقصى تقدير نقطة إنعطاؼ ليست قطيعة في المسار البنيكؼ، إنما ى ،البنيكؼ (

، كمف أىـ 1في منحنى الدالة البنيكية، تعبر عف مراجعة البنيكية لنفسيا ك تأمميا في مسار تطكرىا "  –
يدا" "عمـ الكتابة" ك"الكتابة الكتب التي ألفت بخصكص النظرية التفكيكية يذكر منيا كتب "جاؾ دير 

ـ  1969ـ، كيعقبيا كتاب آخر ألف سنة  1967ظاىر"، كقد صدرت ىذه الكتب االختبلؼ" ك"الصكت كالك 
كانطبلقا مف قراءتنا ليذه الكتب نستطيع القكؿ أف جاؾ ديريدا مف خبلؿ مصطمح التفكيؾ   2كىك "التشتيت" 

يـك إعادة النظر في مجمكعة مف المفاىيـ كاألذكاؽ كالقناعات التي أضحت بمركر الكقت مسممات داخل 
 نسيج الثقافي الغربي.ال

ليكة الداللية بيف الداؿ كالمدلكؿ كحكلت كل الداؿ إلى نكع مف الحرباء القد كسعت ىذه الحركة  
التي تبدؿ ألكانيا مع كل سياؽ جديد، كينصب قدر كبير مف جيد حركة ما بعد البنيكية عمى تتبع ىذا 

دكاؿ سبلسل كتيارات متقاطعة مف المعنى، لنشاط الداؿ كذلؾ في تشكيمو مع غيره مف ال التقمب الممحاح
يتأبى معيا عمى المتطمبات المنظمة لممدلكؿ، "ركالف بارت" في نظريتو "مكت المؤلف" التي حطـ فييا صنـ 

كيمكف القكؿ باختصار كبتعبير "ميجاف الركيمي" الطريف " إف المؤلف قد  3المؤلف ك قكض مممكتو ".
مكت ألطراؼ "أف التفكيكية قد أعمنت "بتعبير عبد العزيز حمكدة ا تعرض إلى محاكالت إغتياؿ أكلى، أك

ف الضرية القاضية جاءت عمى كأالمؤلف" بصكرة رسمية بعد إشاعات لذلؾ رددىا البنيكيكف كالنقاد الجدد " 
 يد " بارت" الذؼ أسقط لممؤلف السمطة كما ذكرنا سابقا.
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قيد القراءة األحادية المغمقة القاتمة، فقد كاف  "تسعى التفكيكية إلى تحرير النص الحي المفتكح مف 
يبتغي تأسيس ممارسة ) فمسفية أكثر منيا نقدية ( تتحدػ تمؾ  –عمى حد تعبير "أمبرتك إيكك"  –دريدا" 

بمعنى أف ىدؼ التفكيكية ىك  ؛ 1كصريح "  النصكص التي تبدك ككأنيا مرتبطة لمدلكؿ محدد كنيائي
 حادية، كذلؾ ألنيا تعتبر المعنى أحاديا ك ثابتا ك أصميا.القضاء عمى تمؾ القراءات األ

لى عرض متألق لمميارة العقمية،  ،إف النظرية التفكيكية تؤدؼ إلى تفسير بارع خبلب لمنصكص بل  كا 
في  –" كقد انتقمت التفكيكية إلى النقد العربي المعاصر، انتقاال محتشما كمتأخرا نسبيا كالعادة، فقد سبق لنا 

ـ لمبداية التفكيكية العربية، تاريخ صدكر أكؿ تجربة نقدية عربية  1985أف أّرخنا سنة  –مي مغاير مقاـ عم
تصدع بإنتمائيا الصريح إلى أبجديات القراءة التفكيكية ) التشريحية ، كىي  تجربة الناقد السعكدؼ الكطبير 

قراءة نقدية لنمكذج إنشائي  –لتشريحية مف البنيكية إلى ا –"عبد هللا الغذامي" في كتابو الخطيئة كالتكفير 
 .2معاصر" 

:النقذالنسىي3-3

يؤكد النقد الثقافي عمى ضركرة أف يتسع النص األدبي، ليحكؼ مجمكعة مف المعطيات التي تحرؾ  
الكاقع الثقافي كتسيـ في إنتاج النص، فالنساء مثبل سعينا لتأطير أنفسيف كالتحرر مف الكتابة أك الكصايا 

فيك شكل مف أشكاؿ النقد يركز "ية، فتككنت لدييف رؤيا نسكية خاصة تمشيدت في النقد النسكؼ، الذككر 
عمى المسائل النسكية، كىك اآلف منيج في تناكؿ النصكص كالتحميل الثقافي بصفة عامة، كينشغل النقد 

قاـ بعض النقاد  " عمى سبيل المثاؿ،genderبالمسائل المرتبطة "بالجنكسة" " –النسكؼ عمى مستكػ كاضح 
بدراسة بعض الطرائق التي تشكمت بيا صكرة المرأة في الكسائل اإلعبلمية، كما إىتمكا بعدد النساء ) مقارنة 

 .3كضة في كسائل اإلعبلـ الجماىيرية"بعدد الرجاؿ ( في النصكص المعر 
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عتمد عمى ا ، ك " ظير ىذا النقد كخطاب منظـ في الستينيات الميبلديةاما عف ظيكره ألكؿ مرة فقد  
حركات تحرير المرأة التي طالبت بحقكؽ المرأة المشركعة في العالـ الغربي، كال زاؿ النقد النسائي عمى صمة 

كالثقافية، كتعتبر "فرجينيا ككلف"  كطيدة بحركات النساء المطالبة بالمساكاة كالحرية االجتماعية، كاالقتصادية
عالـ الغربي بأنو مجتمع "أبكؼ" منع المرأة مف تحقيق طمكحاتيا مف رائدات حركة ىذا النقد حينما اتيمت ال

قتصاديا كثقافيا، أما في فرنسا قد تزعمت الحركة "سيمكف دؼ بكفكار" االفنية كاألدبية إضافة إلى حرمانيا 
يف المرأة كىكيتيا تنبع دائما مف ارتباط المرأة بالرجل، فتصبح المرأة آخر ) ار حينما أصرت عمى أف تع

أؼ النقد النسكؼ ىك ؛ 1كعا ك مادة ( يتسـ بالسمبية بينما يككف ذاتا سمتيا الييمنة كالرفعة كاألىمية " مكض
نتاج لممجيكدات التي بذلتيا رائدات الحركة النسكية الغربية في مقاربة كضع المرأة داخل النصكص المنتجة 

  كالثقافية مف جية أخرػ . االجتماعيةمف جية، ك كضعيا داخل المنظكمة 

لينتقل بعد ذلؾ إلى  ـ مرافقا لمحركة الركمانسية، 19فقد ظير منذ القرف  قد عرؼ انقد النسكؼ مراحل عدة،
نقد حقكقي إصبلحي كثكرؼ مع العقكد األكلى مف القرف العشريف ليتحكؿ إلى نقد نصي تقكيضي تفكيكي 

لى سنكات األلفية الثالثة، متأثرا في ذلؾ بفمسفة كمناىج ما كثقافي مف السنكات الستيف مف القرف الماضي إ
بعد الحداثة، "كقد سعى النقد الثقافي إلى التمييز بيف الكتابة االنثكية ك الكتابة الرجكلية، كتشخيص الصراع 

ابة الجنسي الحقيقي اك المختمق بيف الرجل كالمرأة، كاستعراض االختبلؼ بيف الكتابة النسكية السكداء كالكت
؛ ىذا يعني أف النقد النسكؼ  يدعك الى المساكاة بيف الرجل كالمرأة، كيرػ أف الجميع بشر، 2النسكية البيضاء"

فالنساء كالرجاؿ ىـ أحرار في تطكير قدراتيـ الشخصية، "مف المعمـك أف النقد النسكؼ ىك ذلؾ النقد الذؼ 
بداعا كتحم ـ بداية  1969يبل، تقكيما كتكجييا، ك تعتبر سنة تمارسو النساء لدفاع عف مكانة المراة كصفا كا 

ر الكتابات التى تعالج المرأة كقضيتيا،لكف ىذا النقد في العالـ الغربي ال يتبع نظرية اك إجراءات محددة،  تفجُّ
نما تتسـ ممارستو بتعدد كجيات النظر كنقاط االنطبلؽ كتنكعيا، كما انو يفيد مف النظرية النفسية  كا 

كالمارسية،ك نظريات ما بعد البنيكية عمكما، كعمى الرغـ مف نزعة التعدد ىذه اال اف ىناؾ السيككلكجية 
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مفاىيـ معينة تجمع ىذا الشتات، اىميا عامل االختبلؼ الجنسي في انتاج االعماؿ االدبية كشكميا 
 .1كمحتكاىا كتحميميا كتقييميا" 

ذا انتقمنا إلى العالـ العربي لرصد النقد النسائي أك الكتابة النقدية النسكية فيختمط األمر بيف الكتابة  كا 
النسائية ذات الطابع اإلبداعي كالثكرؼ كالكتابة النقدية النسكية، مف ثما يمكف الحديث عف كتابة نقدية 
نسائية ظيرت منذ العقكد األكلى مف القرف العشريف مع حركة اإلصبلح االجتماعي التي قادىا"قاسـ اميف" 

ر المرأة، كالمرأة الجديدة( ، حيث دعى إلى تحرير المراة كتعمينيا كاخييا الرجل كاحتراميا في كتابيو)تحري
كمعاممتيا معاممة حسنة، كفق ما أقرتو زكجة كأختا كأمًا ك بنتًا كجدة، كتكريميا كما كرميا الشرع الرباني، 

 .اإلنسانية كالكتب المقدسة

كانتقادات إصبلحية  ية ثكرية كحركات نسائية نضاليةيمكف الحديث في ىذه الفترة عف كتابات نسائك   
الثقافة، كما ك د امناىضة الستبداد الرجل الشرقي، كىيمنة الذككرة عمى دكاليب المجتمع كالسياسة كاالقتص

، 2عند "كردة البازجي" ك"ممؾ حنفي" ك"ىدػ الشعراكؼ"، ك"سيير القمماكؼ" ك"مميكة الفاسي"، ك"مي زيادة"
 يتـ أيضا بدراسة تاريخ المرأة ك يرفض اأُلطر التقميدية المكرسة لسياسة اإلقصاء كالتيميش.سكؼ ينفالنقد ال

النظزٌحهاتعذالكىلىنٍالٍح:-4

ستعمار مف أىـ النظريات األدبية كالنقدية ذات الطابع الثقافي كالسياسي، لككنيا تعد نظرية ما بعد اال 
العالـ" كبالتالي تستعرض ثنائية الشرؽ ك الغرب في إطار  تربط الخطاب بالمشاكل السياسية "حقيقية في

ؼ كحضارؼ كقيمي ك ثقافي كعممي، كما تعمـ ىذه النظرية األدبية النقدية عمى استكشاؼ مكاطف ر صراع فك
كتحديد أنماط التفكير كالنظر إلى الشرؽ كالغرب معا، كذلؾ مف قبل الكتَّاب  االختبلؼ بيف الشرؽ كالغرب

ما بعد البنيكية، ك مثقفي ما بعد فترة االحتبلؿ الغربي الذيف ينتمكف غالبا إلى الشعكب  كمبدعي مرحمة
المستعمرة كاألخص بالذكر شعكب إفريقيا كآسيا، كيعني ىذا أف نظرية ما بعد االستعمار تطرح مجمكعة مف 

ئية الشرؽ كالغرب، ك الغير" كثنا انالتقكيض كجدلية "األالقضايا الشائكة لمدرس كالمعالجة كالتفكيؾ ك 
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في تزكية المركزية الغربية قكة كتفكقا، كاإلشارة إلى الصراع  االستشراؽكتجميات الخطاب االستعمارؼ، كدكر 
يصعب التعامل مع حيث  1العقمي الغربي لغة ككتابة كمقصدية ك قضية " الفكرؼ كالثقافي المضاد لمتمركز

مي، بقدر ما يمكف التعامل معيا، كتصكر فكرؼ، ستعمار" كحقل أك تخصص أكادي"دراسات ما بعد اال
كبعدىا، في حقكؿ متنكعة مف    ميتـ بتفكيؾ عبلقات القكة ك السمطة التي نشأت في خضـ فترة االستعمار

 كغيرىا . األدب إلى عمـ االجتماع، الفف، التاريخ، الدراسات النسكية

، كذلؾ في العقلبعده بعضيـ رائد ستعمارؼ، ك دكارد سعيد في طميعة محممي الخطاب االايأتي  
اء: كتابة التاريخ كتابو المكسـك "اإلستشراؽ"، أيضا باإلضافة إلى "ركبرت بكنغ" في كتابو "ميثكلكجيا بيض

  ترؼ سبيفاؾ".امي بابا ك"جيكالغرب كىك 
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:الكىلىنٍالٍحالنظزٌحهاتعذ-1

ربما كاف عمى األشياء أف تتداعى تماما ليدرؾ اإلنساف المستعمر أنو فقد نفسو تحت إثر عممية      
عالمو مف دكف رجعة، لـ يكف ليكشف ىذه الحقيقة، كينزع عنيا غطاء  رت تككينو، كغيرتيممنيجة غ

الدعاية كالخطاب االستعمارؼ إلى طبيب نفسي بارع رأػ بنفسو الذات المستعمرة كما تعانيو مف تفكؾ 
كمف ىنا ظيرت ما يسمى بالنظرية ما بعد الككلكنيالية أك  كضياع تحت تأثير القمع كالتيشيـ الككلكنيالي.

ى بنظرية ما بعد االستعمار، "ىذه النظرية تشير إلى نكع مف التحميل ينطمق مف فرضية أف ما تسم
االستعمار التقميدؼ قد انتيى، ك أف مرحمة مف الييمنة تسمى أحيانا بالمرحمة اإلمبريالية أك الككلكنيالية كما 

 .1عربيا بعضيـ قد حمت ك خمت ظركفا مختمفة تستدعي تحميبل مف نكع معيف " 

:هاتعذالكىلىنٍالٍحهفهىم1-1

تحميمي ( تقاـك ك تشبؾ مع  –يمكف القكؿ أنيا حركة ثقافية اجتماعية، سياسية ذات طابع ) تاريخي 
كل الخطابات الثقافية الككلكنيالية كبنيات القكة لدييا، كتسعى إلى تفنيد ما بمكرتو الثقافة الغربية في مختمف 

يات ككلكنيالية إزاء مناطق العالـ الكاقعة خارج نطاؽ الغرب الجغرافي المجاالت، مف نتاج يعبر عف تكج
" إف  .ماعية ضمف النظاـ العالمي الجديدكالثقافي كالسياسي المسيطر عمى السمطة السياسية ك االجت

النظرية ما بعد الككلكنيالية، يتـ تفسيرىا مف منظكر ضيق مرتيف بفترة تاريخية معينة أعيقت زكاؿ 
ر، أك الفترة التي أعقبت االستقبلؿ السياسي الذؼ حصمت عميو الدكؿ التي كانت تحت كطأة ستعمااال

مقدارىا، ذلؾ أف نظرية " ما بعد الككلكنيالية ال  الذؼ منح أبناءىا فرصة التحكـ فياالستعمار األجنبي، ك 
ر آخر في أعقابو، عصر الككلكنيالية ليحل محمو عص انتياءتعني مجرد تسمسل زمني أحادؼ االتجاه، أؼ 

ك إنما ىناؾ اشتباؾ جدلي كفكرؼ كثقافي كحضارؼ ك مادؼ ك إجتماعي بيف الككلكنيالية ك ما بعدىا، 
ع بجدكػ ستعمار الذؼ لـ يعد يقتنظيف أسمحة الصراع كالمناكرة ك المخاتمة مف جانب االك يصل إلى ت

كالفكرية   كاالجتماعية ك الثقافية  قتصاديةاالاآلف عمى السيطرة  اعتمادهالسيطرة العسكرية كالسياسية بقدر 
ستعمار كركاسبو تعمل عمى صياغة كل مف المغة، كالتعميـ كالديف، كالفكر كالحضارية، ذلؾ أف تداعيات اال
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أؼ أف الشعكب المستعمرة بقيت عمى حاليا مسمطة مف قبل  ؛1كالحساسية الفنية ك الثقافة الشعبية "
الدكؿ المستعمرة بقيت تابعة لممستعمر في المجاالت األخرػ غير المجاؿ المستعمر بشكل غير مباشر أؼ 

  .العسكرؼ كالسياسي "كتعد ىذه النظرية مف أىـ النظريات األدبية النقدية التي رافقت ما بعد الحداثة 

ظيرت ىذه النظرية بعد سيطرة البنيكية عمى الحقل الثقافي الغربي، كبعد أف كمف أسباب ظيكرىا أنيا "
يمنت الميثكلكجيا البيضاء عمى الفكر العالمي، كأصبح الغرب مصدرا لمعمـ كالمعرفة كاإلبداع، كمكطف ى

مف ثـ، أصبح الغرب ىك المركز، كفي المقابل، تشكل الدكؿ المستعمرة المحيط المناىج العممية، النظريات ك 
تعمل ك ستعمار. ة ما بعد اال"كيعني ىذا أف نظري التابع عمى حد تعبير االقتصادؼ المصرؼ "سمير أميف

كتقكيض مقكالتيا المركزية، عمى غرار منيجية التقكيض التي تسمح بيا  عمى فضح اإليديكلكجيات الغربية،
ف  الفيمسكؼ الفرنسي "جاؾ ديريدا"، لتعرية الثقافة المركزية الغربية، كنسف أسسيا الميتافيزيقية كالبنيكية، كا 

ىتماـ ذؼ صمة في فكر "ما بعد االستعمار"، ىك تيميش الثقافة الغربية كقيميا لمثقافات المختمفة ا أكثر: " 
ستعمار لتدمر كل تمؾ القيـ الخاصة بالمستعمر كأف تقـك بتثبيط أؼ جاءت نظرية ما بعد اال؛ 2األخرػ " 

ية تحمل لمخطاب : ىي نظر الككلكنياليةكبشرح مختصر لمفيكـ ما بعد  أىدافيا كتكذيب خطاباتيا.
االستعمارؼ كتعيد قراءة التاريخ مف كجية نظر لممستعمر، فيك حقل معرفي حديث نسبيا تعكد إرىاصاتو 

  .إلى خمسينيات القرف العشريف 

تقاقاتو المغكية إلى المرحمة التي تمي الفترة شيشير ىذا المصطمح لمكىمة األكلى مف خبلؿ ا
في فخ  رؼ ىك أكثر ما يحذر منو النقاد، إذ يخشى ىؤالء مف الكقكعاالستعمارية، ك لكف ىذا التكجو الفك

"المابعد" التي تكحي بالكرتكلكجية كالتعاقبية، كالمرحمية مما يكحى تطابق مصطمح "ما بعد االستعمار" بػ "ما 
 – السياسية كالثقافية عمى كجو الخصكص – االستعمار، كمردَّ ىذه الخشية ىك إمتداد آثار االستقبلؿبعد 

كقد حدد أالف لكسكف ما بعد الككلكنيالية بأنيا حركة تاريخية كتحميمية ذات  ". االستقبلؿلمرحمة ما بعد 
كالفكرية  باعث سياسي، يتصارع مع الككلكنيالية كيقاكميا بيدؼ إبطاليا عمى المستكيات المادية كالتاريخية

ال تحدىا بالضركرة أطر زمنية، ألنيا تنشر كالثقافية كالسياسية كالتعميمية كالنصية، كىي نظرية أدبية 
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تكجياتيا كتياراتيا عبر الزماف كالمكاف في سياؽ شبو متناغـ مف المسرحيات، كالركايات كالقصائد الشعرية، 
ستعمار في شتى صكره، كلذلؾ فيي تستعيف كاألفبلـ، كالتي ىي بمثابة تعبير نصي ثقافي عف مقاكمة اال

ية البنيكية كالنظرية النصية في تفسير كتحميل جكانب " ما بعد الككلكنيالية بأدكات كمناىج كل مف النظر 
المتعددة التي تتضمنيا نصكص أدبية معينة ككذلؾ في الكشف عف أية بنيات أك مؤسسات باقية مف القكة 

في  بفضح نكايا المستعمر كتقكيض مقكالتو، معتمدة االستعماريةأؼ تقـك نظرية ما بعد  ؛1"الككلكنيالية 
تفحصيا لمنصكص كىذه الممارسات الثقافية عمى فركع أكاديمية بحثية متعددة كعمى النظريات ما بعد 

 ة .يالحداث

ستشراؽ " إلدكارد سعيد " كيمكف القكؿ أف مصطمح "ما بعد الككلكنيالية " جاء مع صدكر كتاب اال " 
يبيف سعيد في كتابو أنو ليس ليثبت شكل  ، كذلؾ الكتاب الرائد الذؼ بدأ ثكرة في مجاؿ الدراسات األدبية،

أك نشاط عقمي أك ثقافي برؼء مف الصمة الكثيقة بتراتب السمطة، األمر الذؼ يكشف عف التكاطؤ بيف 
أشكاؿ التمثيل األدبي كاإلنسانية ليس ذا صمة كثيقة بالييمنة السياسية ألكركبا مف خبلؿ الغزك االستعمارؼ 

يتجزأ منيا، بيد أف التأكيد عمى النص األدبي ىك الذؼ ميز كرسـ الحدكد  ك السيطرة فحسب، بل ىك جزء ال
 .2 "الكاضحة لمجاؿ الدراسات ما بعد الككلكنيالية 

:الكىلىنٍالٍحنظزٌحهاتعذالأهنالوصطلحاخ-2

جرػ تداكؿ مصطمح الخطاب الككلكنيالي بعدما كظفو "إدكارد سعيد" الذؼ رأػ في الخطاب الكولونيالي: 
طاب " كسيمة قيمة لكصف تمؾ المنظكمة التي نشأ بداخميا ذلؾ المجاؿ مف خفكرة "ميشيل فككك" عف " ال

، الذؼ درس ل مؤلفو االستشراؽ مجاال لمدراسةستياسـ "ككلكنيالي"، كقد اصطمح عميو االممارسات الذؼ 
مانينات القرف الماضي، الطرؽ التي عمل مف خبلليا الخطاب الككلكنيالي، تمؾ النظرية التي برزت في ث

كالخطاب بحسب ما نظر لو "فككك"، منظكمة مف المقكالت  كاتخذت الخطاب الككلكنيالي مجاال لمدراسة،
يمكف أف يدرؾ العالـ داخل حدكدىا، كىك منظكمة تمكف الجماعات المييمنة في المجتمع مف تشكيل مجاؿ 
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يؤدؼ  "مى الجماعات الخاضعة لسيادتيا ... رض معارؼ كحقكؿ معرفية كقيـ معينة ععالحقيقة مف خبلؿ 
مثميا فحسب، بل أيضا لممكضكعات التي تشكل يالخطاب كظيفة تشكيل الكاقع، ليس لؤلشياء التي يبدك أنو 

، كىكذا فالخطاب الككلكنيالي ىك مركب العبلمات كالرمكز كالممارسات المجتمع، كالذؼ يعتمد عميو الخطاب
  .1"كالتكالد االجتماعي داخل العبلقات الككلكنيالية  الذؼ ينظـ الكجكد االجتماعي

يمكف التحدث " حيث  بخصكص مصطمح الييمنة ك السمطكية فميما دالالت معينة :السلطىٌح/الهٍونح2-1
 عف ثبلثة مستكيات مف الداللة لمفيـك الييمنة أك السمطكية : 

 داللة عامة  -1        
 داللة تراثية  -2        
 داللة عربية / ماركسية  -3        

في الداللة العامة، التي تشيع اليـك في الخطاب السياسي كالثقافي المتداكؿ يشير المصطمح إلى التسمط أك 
الرقابة الصارمة التي يفرضيا فرد أك شعب أك مؤسسة أك غير ذلؾ عمى ما عداه لتحقيق مصمحة لممتسمط 

الفبلنية مؤسسة ما تفرض ىيمنتيا أك أف فردا مييمف عمى الناس، ككما  أك الرقيب ، فيقاؿ مثبل أف الدكلة
 ىك الحاؿ في الدالالت الشائعة، فإف ىذا المستكػ مف المصطمح مستقى مف مستكيات أخرػ .

أما في الداللة التراثية فإف مصطمح الرقابة مكجكد أيضا كلكف في التراث ما يتضمف غير ذلؾ مما  
مف نيا مف أسماء هللا تعالى أك صفة ة، فالييمنة كردت في القرآف الكريـ عمى أيعدؿ المقصكد بالرقاب

سـ مف أسماء هللا تعالى في الكتب القديمة "، مما ابف منظكر في سياؽ التكضيح أنو "اصفاتو... كيقكؿ 
ف  يكحي أنو لـ يرد عمى لساف العرب قبل اإلسبلـ، كلعل الكممة جاءت بالفعل مف مصادر سامية قديمة، كا 

أكرد صاحب المساف أنو قيل في "مييمف" أنيا تعديل لػ "مؤيمف"، كمما يكرده لساف العرب في معاني الييمنة 
 .2 "أقكاؿ منيا : المييمف بمعنى المؤتمف ، كالمييمف بالمعنى الشييد ) مف شيد عمى الشيء ( 
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كفي السياؽ الغربي شاع المفيكـ في العديد مف التيارات كالمقاربات مثل: النقد الماركسي ك  " 
كالنقد النسكؼ ليشير في داللتو  كيةير الدراسات الثقافية، كالخطاب االستعمارؼ كما بعد االستعمارؼ كالبطر 

عية، غير أف المصطمح إكتسب األكلكية إلى عبلقات الييمنة أك التسمط بيف الدكؿ، أك بيف الطبقات االجتما
داللة مركبة كأكثر تحديدا مف خبلؿ أعماؿ المفكر اإليطالي الماركسي "أنطكنيك غرامشي"، حيث جاءت 
نما مف خبلؿ رؤية لمعالـ ك الطبيعة كالعبلقات اإلنسانية،  الييمنة ليس بمفيكميا السياسي المباشر، كا 

قافية لتحل بديبل لرؤية سابقة، ك لتسيـ في التغيير يشيعيا أفراد مثقفكف أك نخب مثقفة أك مؤسسات ث
الطبقي الذؼ يسعى األفراد أك الجماعات أك المؤسسات إلحداثو، كيعني ذلؾ نمطا في التغيير االجتماعي 
كالثقافي مغايرا لما عرفتو الماركسية التقميدية، حيث يحدث التغيير في ما يعرؼ بالبنية الفكقية نتيجة لتغيير 

 .1 لتركيبة االجتماعية كاالقتصادية"تحتية في االبنية ال

مبريالية مع الشعب المستعمر الذؼ ربما يفكؽ بكثير فيذا المصطمح مفيد لكصف نجاح القكة اإل " 
عدد أؼ قكة عسكرية محتمة، كلكف تقمع رغبتو في تقرير المصير الفكرة المييمنة عف الخير األكبر، التي 

لنظاـ االجتماعي، ك االستقرار، كالتقدـ، ككميا مفردات تتكلى القكة المستعمرة غالبا ما يعبر عنيا بمفردات ا
تعريفيا، كالييمنة ميمة ألف القدرة عمى التأثير عمى فكر المستعمر ىي إلى حد كبير أكثر عمميات القكة 

فاعمية ىيمنتيا اإلمبريالية إستدامة كفعالية في المناطق المستعمرة، كتختمف بالفعل الػ "إمبراطكرية" بفضل 
 2 "الثقافية 

"جاك قو الفيمسكؼ الفرنسي المعاصر مأط" ،ىك مصطمح الذؼ ركزت عميو النظرية بشدة :التقىٌض2-2
عمى القراءة النقدية ) المزدكجة ( التي إتبعيا في مياجمتو الفكر الغربي الماكراثي منذ بداية ىذا  ديريدا"

لكف ىذه  ،الفكر حتى يكمنا ىذا، كقد حاكؿ بعضيـ نقل ىذا المصطمح إلى العربية تحت مسمى ) التفكيؾ (
ى أف "التقكيض" أقرب مف " الترجمة ال تقترب مف مفيـك ديريدا، حاليا في ىذا حاؿ مصطمح التقكيض، عم

التفكيؾ" إلى مفيكـ "ديريدا" كالتقكيض عمى نقصو ال يمتبس بمفيكـ رينيو ديكارت كميكانيكية تفكيكو 
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ؾ " في مقكلة ) البناء بعد يلممفاىيـ، إضافة إلى ذلؾ، فالتقكيض ال يقبل مثل ما يذىب إليو أىل " التفك
التي يستخدميا " دريدا " في كصفو في الفكر  االستعارةع التفكيؾ ( ، كما أف مفيـك التقكيض يتناسب م

الماكرائي الغربي، يصفو باستمرار بأنو )صريح( أك معمار يجب تقكيضو، كلئف إنطكػ مفيـك التقكيض 
عمى انييار البناء، فإف إعادة البناء تتنافى مع مفيـك دريدا لمتقكيض، إذ يرػ في محاكلة إعادة البناء فكرا 

 .1لفكر الذؼ يسعى دريدا إلى تقكيضو"تمف عف اغائبا ال يخ

ىي حركة نسائية ىدفيا تحرير المرأة، كالمطالبة بحقكقيا المشركعة في العالـ، المساكاة، الحرية :النسىٌح2-3
كتعتبر "فرجينيا ككلف" مف رائدات حركة ىذا النقد حينما اتيمت العالـ  "جتماعية كاالقتصادية كالثقافية، اال

مف تحقيق طمكحاتيا الفنية كاألدبية إضافة إلى حرمانيا اقتصاديا  المرأةالغربي بأنو مجتمع أبكؼ منع 
جل كثقافيا، أما في فرنسا فقد تزعمت الحركة " سيمكف دؼ بكفكار " حينما أصرت عمى أف تعريف المرأة بالر 

       فتصبح المرأة آخر ) مكضكعا ك مادة ( يتسـ بالسمبية بينما يككف الرجل ذاتا سّمتيا الييمنة كالرفعة
كالحركة النسكية تيدؼ   2 "ـ بداية تفجر الكتابات التي تعالج المرأة كقضيتيا  1969كاألىمية، كتعتبر سنة 

األدكار االجتماعية لممرأة كالتجربة الحياتية، كما إلى فيـ طبيعة عدـ المساكاة بيف الجنسيف مف خبلؿ دراسة 
طكرت المنّظرات النسكيات نظريات في مجمكعة متنكعة مف التخصصات مف أجل االستجابة لمقضايا 

    3المتعمقة " بالجندر "

ـ أثناء فترة الحرب الباردة عمى  1952كاف أكؿ تكظيف لمصطمح "العالـ الثالث" في  " :الثالثالعالن2-4
قتصادؼ "ألفرد سكفي" إشارة إلى الدكؿ التي لـ تنحز إلى الكاليات المتحدة كاإلتحاد لساف السياسي كاال

السكفييتي، كلقد أستخدـ مصطمح العالـ األكؿ "عمى نطاؽ كاسع إباف تمؾ الفترة لئلشارة إلى القكػ 
كالدكؿ  ارة إلى اإلتحاد السكفييتياالقتصادية المييمنة بالغرب، بينما تـ تكظيف مصطمح " العالـ الثاني " إش

التابعة لو تمييزا ليا عف العالـ األكؿ كلقد تشكمت القاعدة األساسية كاالقتصادية األشمل لممفيكـ في الكقت 
الذؼ كاف مصطمح العالـ األكؿ يستخدـ بيف الفينة كاألخرػ أيضا إشارة إلى مستعمرات سابقة ناجحة 
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رتبطت جميعيا بشبكة الرأسمالية اقتصاديا مثل كندا ك أستراليا، كبقدر أقل، إشارة إلى جنكب إلفريقيا، التي ا
 .1العالمية، كالتحالفات الدفاعية األكركبية ك األمريكية، الخاصة بالعالـ األكؿ " 

مصطمح "ما بعد  يستخدـ" السبعينات،األكثر تداكال في مرحمة الستينات ك ىك المصطمح  :الحذاثحتعذها2-5
الحداثة" لئلشارة إلى مبادغ  اتجاىات عدة  حيث يستخدـ في مجاؿ الفنكف كالفمسفة كالتكنكلكجيا، كالديف 

 استخداموكغير ذلؾ، كأصبح ىذا المصطمح مستخدما في كل مكاف، كفي الخطاب المعاصر، كما تـ 
كأسمكب شامل لجميع نكاحي المجتمع، كالفف، كالنظرية، كيقاؿ أف مصطمح ما بعد الحداثة يرتبط بالثقافة 
الرأسمالية ك يرتبط بتطكرىا منذ الستينات، كما أف الحداثة تميل إلى التركيز  عمى األعماؽ، ك ذلؾ مف 

مجمكعة كاسعة مف القيـ الثقافية التقميدية،  كلتحدؼ أجل إلغاء التمييز بيف الثقافة العالية، كالثقافة المنخفظة،
كلعل أفضل السبل إلى فيـ ما بعد الحداثة ىك النظر إلييا عمى أنيا معارضة كردة فعل ضد الحداثة ك 

نساف مف أكىامو ك تحريره مف قيكده كتفسير الككف تفسيرا معطياتيا، فالحداثة جاءت لمشركعيا لتمخيص اإل
كييتـ بالمحظة ما لـ يقطع اإلنساف صمتو بالماضي ثة أف مثل ىذا المشركع ال يتـ عقبلنيا كاعيا، كرأت الحدا

ختفت الحداثة بالصيركرة المستمرة االراىنة العابرة: أؼ بالتجربة اإلنسانية كما ىي في لحظتيا اآلنية، كىكذا 
 2المتشكمة أبدا ك غير المستقرة عمى حاؿ " 

ؾ إجتماعي كمعيار مكجكد في المجتمعات البشرية، تعد الثقافة مفيكما فالثقافة ىي سمك  :والتثاقفالثقافح2-6
مركزيا في األنثركبكلكجيا، تشمل نطاؽ الظكاىر التي تنتقل مف خبلؿ التعمـ اإلجتماعي في المجتمعات 

الفف، البشرية، بعض جكانب السمكؾ اإلنساني كالممارسات االجتماعية مثل الثقافة كاألشكاؿ التعبيرية مثل 
ف مفيكـ الثقافة عاـ كعائـ، فإنو تعذر أبدا عمى كأل"التقنيات ... إلخ، لمكسيقى، الرقص، الطقكس ك ا

التعريف المانع الجامع، كما أف تاريخ مفيكـ الثقافة تاريخ يعكد إلى ما قبل إنعطافة القرف العشريف حينما 
بل إف مقاؿ  ،(1871فة البدائية " )( ـ، ككتب تايمكر الثقا1869كتب "ماثيك آرنكلد" "الثقافة كالفكضى" )

ـ( يصب في ىذا المنحى، ك كصمت الدراسات 1865) "ميمة النقد في الكقت الحاضر  ""ماثيك آرنكلد " 
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 –ـ  1780الثقافية إلى أكمل كجكه التمثيل في أشير كتب "ريمكند كليامز" " الثقافة كالمجتمع " : مف عاـ 
يقع ضمف حقبة شيدت تحكالت كبيرة في تاريخ الدرس كىك عاـ  ـ 1958ـ الذؼ صدر عاـ  1950

األدبي ك الثقافي عمكما، كشيدت تحكالت كبيرة في تاريخ الدرس األدبي كالثقافي عمكما، كشيدت نضكج 
أفكار البنيكية كاالنثركبكلكجيا كنقد النماذج العميا، فصدر في عقد الخمسينيات أىـ ما نعرؼ مف إنتاج 

ىك  كالتثاقف "، 1 "مز"، ك"بارت"، ك"الكاف" ك"ركماف" ك"ياكسبكف" كآخريف غيرىـ "نكرثركب فراؼ"، ك"أبرا
مصطمح يشير إلى التأثيرات المتبادلة لطرؽ التمثيل،كالممارسات الثقافية عمى إختبلؼ أنكاعيا في 
المستعمرات كالحكاظر الككلكنيالية، كمف ثـ فيك، بعبارة "مارؼ لكيز برات"، "ظاىرة لمنطقة اإلتصاؿ"، كلقد 

ك اليامشية إلى إنتقاء مكاد تنقل إستخدـ اإلنثكغرافيكف " المصطمح يكصف كيف تعمد الجماعات الخاضعة أ
 2 "إلييـ مف الثقافة المييمنة أك الحكاضرية ك إبتكار شيء جديد منيا 

ىي مفيـك يدؿ عمى االنتشار الكاسع في أكثر مف مكاف، كتعرؼ أيضا بأنيا: صفة يتميز بيا  :العالوٍح2-7
العالـ، لذلؾ يطمق عمى الشيء شيء ما، كتدؿ عمى الشيء المشيكر، أك المعركؼ عند أغمب الناس حكؿ 

فالعالمية مفيـك قديـ تعددت صكره كداللتو في  "المشيكر، أك المعركؼ عند أغمب الناس مصطمح عالمي، 
كمف تمؾ الدالالت ما أستمر مؤثرا في المفيـك أك المفاىيـ المعاصرة، ، العديد مف الثقافات كعبر العصكر

يعة عف بعض الدالالت القديمة، ففي فف الشعر قد أشار " أرسطك كمف ىنا بدا مف المفيد أف نبدأ بممحة سر 
في  كرأػ تمؾ العالمية مف خصائص الشعر، " إلى مفيـك العالمية بكصفو مرادفا لمعالـ إذ يقابل "الخاص"

مقابل التاريخ، بمعنى أف العالمي ىك تصكير الشعر لئلنساف كما يمكف أف يككف أك كما ال بد أف يككف، 
ك كائف بالفعل : " بالعالمي أقصد الكيفية التي يتحدث أك يعمل بيا إنساف مف فئة ما أحيانا حسب لما كما ى
أك الضركرة، كىذه ىي العالمية التي يسعى إلييا الشعر مف خبلؿ األسماء التي يمنحيا  االحتماؿقانكف 

ختزاؿ ـ غير قابمة لبلكتجربتي، فتراض كجكد سمات في حياة البشراكيشير ىذا المصطمح إلى  "3"لؤلشخاص
تتجاكز المؤثرات المككنة لمظركؼ الثقافية المحمية، كتطرح العالمية رؤية مييمنة لمتجربة يعتقد بناء عمييا 
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كتنطبق عمى البشرية بأسرىا، كليذا السبب، فإف ىذا ، أف تجارب ثقافة مف غالبة كقيميا كتكقعاتيا صحيحة
 –ألف افتراضيا ) أك تأكيدىا عمى ( كجكد طبيعة بشرية مشتركة ية محكرية لمييمنة اإلمبريالية جالمذىب 

خفاقيا في اإلقرار باال يمثل أساسا لنشر الخطاب االمبريالي مف أجل تطكير "  –ختبلؼ الثقافي أك تقديره كا 
كالمتعدد الكجكه  المكسع االستغبلؿأك" تحسيف ظركؼ المستعمريف كىي األىداؼ التي تخفي كراءىا 

 .1 "المستعمرة 

:الكىلىنٍالٍحهزتكشاخنظزٌحهاتعذ-3

 ية : تيمكف حصرىا في المككنات كالعناصر اآل    

ىنا النظرية ما بعد الككلكنيالية تطرح ثنائية الشرؽ كالغرب "كىي أىـ مرحمة :والغزبالشزقثنائٍحفهن3-1
لؾ " صمكئيل كما يذىب إلى ذ "كذلؾ بترصد العبلقة بينيما كدراستيا سكاء كانت سمبية أـ إيجابية، 

" صراع الحضارات "، كيتمظير الشرؽ بشكل جمي في نصكص كخطابات اإلستشراؽ،  ىنتنغتكف " في كتابو
طاب سياسي ككلكنيالي ذاتي كمف ثـ يتحكؿ ىذا اإلستشراؽ مف خطاب معرفي مكضكعي إلى خ

 2"كمصمحي

األمة اليـك فقد استيدفت النظرية ما بعد خطر ما تكاجيو أالتغريب ىك مف  :التغزٌةهىاخهح3-2
الككلكنيالية إلى مكاجيتيا كمحاربتيا كىذا كمو لفضح الييمنة الغربية كتقكيض أفكارىا كمرتكزاتيا، " لذا يتسـ 
الخطاب الثقافي الغربي بنزعة التمركز، كتأكيد خاصيات التفكؽ، ك التمدف كالتحضر، كذلؾ في مقابل 

 3كالسحر المقكسي الخرافي "  كالشيكانية، كالشعكذة ية،خطاب دكني يتصف بالبدائ

اإلستعواريالخطابتفكٍك3-3 ىدفت ىذه النظرية عمى تفكيؾ الخطاب الخاص بالمستعمر، كمكاجية :
القضاء عمى تمؾ التصكرات تجاه العرب كاإلسبلـ، " فقد كجد كتاب نظرية " ما بعد االستعمار " في تفكيكية 

مات الغربية، كالطعف في مقكالتيـ كتقكيض المسمّ    ختبلؼ، نيجية إلعبلف لغة اال"جاؾ دريدا آلية م
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" أنطكنيك كالبيضاء ذات الطابع الحممي األسطكرؼ، كما تأثركا في ذلؾ " بميشيل فككك"، ك" كارؿ ماكس " 
 1غرامشي "، ككاف إدكارد سعيد رائدىـ في ذلؾ " 

 بل ، ستعمار " لـ تقـ بقراءة الخطاب اإلستعمارؼ فقطما بعد اال نظرية " :والثقافٍحالوادٌحالوقاوهح3-4
ستعمار بشتى الطرؽ كاألساليب، " كحاكلكا مقاكمة المستعمر بكل الكسائل المتاحة أما عف طريق جابيت اال

ما عف طريق اال نشر الكتابات التقكيضية لتفكيؾ  ستشراؽ المضاد، أكالمقاكمة السبلمية أك المسمحة، كا 
يف المتمركزيف : األكركبي كاالمريكي، كفضحيما بشتى السبل كالطرؽ، ما داـ ىذاف التمركزاف مبنييف الفكر 

 .2كالعرؽ، كالجنكسة، كالطبقة كالديف "  عمى المكف،

أغمب المثقفيف الذيف ينتمكف إلى نظرية ما بعد االستعمار منفييف في الغرب محمييف أك  :الونفىغزتح3-5
ينتقدكف بمدانيـ األصمية كمرة أخرػ يرفضكف سياسة التغريب كالتيميش، كمما ال شؾ  الجئيف، قد تجدىـ
يتحدث إدكارد سعيد  "جكليا كرستيفا " ك" إدكارد سعيد " فسية كغربة ذاتية كأبرز مثاؿ "أنيـ يعيشكف حالة ن

مثبل في كتابو صكرة المثقف، عف حالة المنفى البلذعة، كىي تعبر عف فضاء العتبة، فضاء األزمة 
ىك حالة مف عدـ الراحة،  –بيذا المعنى الميتافيزيقي  –كالصراع الداخمي، كمف ىنا فالمنفى بالنسبة لممثقف 

ف، إذ ليس بإمكانؾ أف ترجع إلى حالة مف حاالت حالة حركة، أال يستقر أبدا كأال يدع اآلخريف يستقرك 
 .3 "كجكدؾ األكلى في كطنؾ، ربما تككف الحالة األكثر استقرارا 

الثقافٍحالتعذدٌح3-6 يعرؼ التعدد الثقافي عمى أنو عممية تعايش عدد مختمف مف الثقافات مع بعضيا :
كيقدرىا، كىذا ما دعت إليو نظرية   خر البعض في المجتمع ذاتو، بطريقة تجعل كل طرؼ يحتـر ثقافة اآل

ة " ما بعد الككلكنيالية "، كرأػ مثقفكىا أنو ال تكجد ثقافة كاحدة في العالـ بل عدة ثقافات كل كاحدة متميز 
: " بمعنى أف ثمة ثقافات جديدة إلى جانب الثقافة المركزية الغربية، عف االخرػ كما قاؿ جميل حمداكؼ 
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فة اآلسيكية، كالثقافة اإلفريقية كالثقافة األمازيغية .... بمعنى أف ليس ىناؾ ثقافة كالثقافة العربية، الثقا
 .1جينة متعددة كمتداخمة كمتبلقحة"مييمنة كحيدة، بل ىناؾ ثقافات ى

ستعوار:اَتاءالوؤسسىىلذراساخهاتعذاال-4

د االستعمار "، سكاء كانكا باحثيف ثمة مجمكعة مف الكتاب كالنقاد كالمثقفيف الذيف يمثمكف نظرية " ما بع
ف إلى الغرب أـ ينتمكف إلى العالـ الثالث، كنذكر مف الدارسيف الشرقييف ، الكاتب الفمسطيني الذؼ ك ينتم

كأيضا الناقدة اليندية  "ىكمي بابا"كالباحث اليندؼ  ،الجانب التطبيقي " إدكارد سعيد "سنتطرؽ إليو بكثرة في 
كأيضا الباحث اإلنجميزؼ "ركبرت يكنغ" ... كأنا سأتطرؽ إلى  ب "فرانز فانكف" ،"جياترؼ سبيفاؾ"، كالكات

 بعض أعماؿ ىؤالء النقاد في مجاؿ النظرية ما بعد االستعمارية كشرح دراساتيـ  .

:فزانشفانىى4-1

اسمو ستعمار بكجو مف الكجكه ، كيندرج رتبطكا بنظرية ما بعد االاىك مف أىـ الكتاب السابقيف الذيف  
في طميعة المفكريف المناىضيف لمفكر االستعمارؼ، فأفكاره تطمح إلى رسـ أفق تنكيرؼ لمشعكب المستعمرة، 

السياسية كالثقافية كاالقتصادية الذؼ أصبح كاقعا فرضتو ك التبعية الفكرية  تسترد فيو كعييا كتتخمص مف آثار
 باالنخراطيككف  – (fanonحسب فانكف ) –عمييا القكػ المستعمرة كالمدخل المشركع لمكصكؿ إلى ذلؾ 

يذه الشعكب، كحظي "فرانز فانكف" بدكر لضمف حركات ثقافية تعيد بعث المقكمات الفكرية كالحضارية 
ستعمار مف خبلؿ النكعية التي قدميا في ىذا المجاؿ بدءا بكتابو مركزؼ في تبمكر ىذا الفكر المناىض لبل

  . 2 "ـ 1961أعقبو بكتاب ) معذبك األرض ( ثـ  ،: ) بشرة سكداء كأقنعة بيضاء (

ترجمت كتبو إلى عدة لغات نظرا لما تحممو مف قيمة عممية كمعرفية كيظير ذلؾ جميا في كتابو  
ستعمار الككلكنيالي، كيبيف طابعو الذاتي ـ حيث يحمل فانكف طبيعة اال 1961المسمى ) معذبك األرض ( 

ستعمار مصدرا لمعنف ك إلرىاب مما يكلد مقاكمة مضادة مف قبل الشعكب كالمصمحي، معتبرا اال
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الككلكنيالية الغربية، ، ستعماريةالمستضعفة، أك البمداف المستعمرة، كمف ثـ ينتقد الناقد ) فانكف ( األنظمة اال
ية عمى قكة نمبكمف ثـ يثكر عمى المنظكمة الغربية التي ينتمي إلييا رمزا لمتسمط الثقافي، كمنظكمة مركزية 

خضاع الشرؽ ماديا كمعنكيا، كخير مف يمثل الرد ك كالثقافة  العمـ التكنكلكجيا، بغية الييمنة كالسيطرة، كا 
 ستعمارؼ، كالتسمط الثقافي المركزؼ الغربي لمحركات الثقافية المضادة،الفعمي المباشر عمى التغريب اال

الشاعر السنيغالي "ليكبكلد سيدار" ك"إيمي سيزر" في كالحركة الزنجية التي يتزعميا كتاب إفريقيا : مثل 
كقد سعى "فانكف" أف يعيد تركيز اإلىتماـ بخصكصيات األمة /  ( ،1950كتابو "خطاب حكؿ الككلكنيالية )

أؼ ىنا " فانكف "  1مف نظرة إفريقية كاسعة لمزنكجة "  انطبلقاستعمار الكطف كتاريخ النضاؿ المناىض لبل
لمخطاب الككلكنيالي ك ذلؾ بتسميطو الضكء عمى مصطمحيف أساسييف  مناىضةى تركزت خطاباتو عم

مفيكـ ) العنصرية ( كعبلقتو بالثقافة السائدة التي أراد المستعمر أف ينشرىا بيف أبناء الشعكب المستعمرة، 
كاقع ستبلب ( كما يسببو مف عقدة نقص لدػ أبناء القارة السكداء كتأثيره عمى كىك ) اال مفيـك آخرك 

 الشعكب في ذلؾ الجزء مف العالـ .

كتسب مفيكـ الزنكجة عنده ركاجا كانتشارا في الخمسينيات كاف مف الميتميف بمصطمح الزنكجة، "كا 
مف القرف العشريف كجزء مف حركة ثقافية فنية، ككاف بمثابة نكاة لمحركات المناىضة لبلستعمار في غرب 

الزنكجة يمثل مكقفا معارضا لمكقف جماعة دراسة التابع، فإف مفيكـ  إفريقيا، كربما أمكننا القكؿ إف مفيـك
قية، حيث الشعكب السكداء ذات طبيعة ثقافية مكحدة، إف مفيـك الزنكجة تعبير يالزنكجة يرمز إلى ركح إفر 

قكؼ لمكبرياء الثقافية، حيث يقف كل ما ىك إفريقي في مقابل ما ىك أكركبي، كحيث يككف باإلختفاء 
النحت بل كحتى في الضحؾ كالبكاء، كرغـ ذلؾ لـ ك  ة اإلفريقية في الكبلـ كالغناء كالرقص كالرسـبالطريق

يتفق كل المفكريف األفارقة في ىذا الرأؼ، فنجد أف فانكف يتبنى ىذه الرؤية لمكحدة اإلفريقية، بل يركز عمى 
ي "كتاب معذبك األرض" يقسـ فانكف نمك كتطكر الثقافة الكطنية في ظل إشتباكيا مع الكجكد الككلكنيالي، كف

تطكر الثقافة الكطنية إلى ثبلث مراحل، كيرػ أف الزنكجة تنتمي إلى المرحمة الثانية، حيث يضع 
المستعمركف أنفسيـ في تعارض كامل مع الثقافة الككلكنيالية، غير أف الثقافة الكطنية تختمف في أجزاء 
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لكنيا   د أنيا تختمف في أجزاء مختمفة مف الببلد " الزنجية"،مختمفة مف العالـ اإلفريقي ذاتو، كمف المؤك
 .1 "تظير كنتيجة لمنضاؿ الكطني ضد قكػ اإلستعمار

ر : كمف أىـ مطركحاتو ما بعد الككلكنيالية التي عبر عنيا : العنف ىك السبيل األكحد لفؾ االستعما 
" معذبك األرض" لفانكف، يعمف بشكل حاسـ أف العنف ىك السبيل األكحد لفؾ  منذ الصفحة األكلى لمكتاب

االستعمار، كيمكف أف تدلل عمى ذلؾ ليذه العبارة القاطعة " إف محك االستعمار إنما ىك حدث عنيف دائما 
لة "، كأماـ ىذا لمحسـ يبقي فانكف، أك يرفض أؼ محاكلة أخرػ لمتكاصل بيف الطرفيف سكاء اتخذت المحاك 

كذلؾ إلقناع "فانكف" بأف العالـ االستعمارؼ عالـ ثنائي يحاكؿ كل طرؼ اف    شكل تسكية أك مفاكضات 
تغير المستعمر لمعالـ االستعمارؼ ليس  "يحل محل اآلخر ، لذا ال يمكف زكاؿ ىذه الثنائية إال بالعنف، ك

 ،2ىك تأكيد عنيف ألصالة مطمقة" إنمامعركة عقمية بيف كجيتي نظر ليس خطابا في المساكاة بيف البشر، 
 كاقتناعوعتبارات عنصرية أك لنكازع انتقامية شخصية بل يبني قناعتو كال يستند فانكف في إيمانو بالعنف ال

مف تحميمو السيككلكجي لطرفي الصراع، فالفعل االستعمارؼ تـ عمى نحك عنيف،  انطبلقابنجاعة العنف 
بادات جماعية كيشيد التاريخ عمى ىذا القكؿ بما يرك  رتكبت في حق ايو مف قصص عف مجازر كحشية، كا 

، كيغمقو بشرنقة التمدف كالرسالة الحضارة المستعمر يعترؼ "بعنفو" كيبرره السكاف األصمييف، كاألدىى أف
تقكؿ : " إف ية كالتكحش، كبكممات "فانكف" المزعكمة التي يدعى أنيا ستفطـ مبلييف البشر مف حميب البدائ

الستعمارؼ يستمد مشركعيتو مف القكة، كىك لـ يحاكؿ في أؼ لحظة مف المحظات، أف يراكغ في ىذا النظاـ ا
أؼ أف العنف ىك أىـ شيء تحدث عنو "فرانز فانكف" دارسو كحممو، ؛ 3" األشياءاألمر الذؼ يتفق كطبيعة 

عبيره كاصفا كجعمو كسبيل كحيد تبقى لممستعمريف مف أجل نيكض فؾ حبائل ىذا "العنف اليائج" بت
االستعمار، ىذه اآللة، آلة المكت التي ال تعرؼ طريقا لمعقل كالسياسة غير التقتيل كالتعذيب كالتنكيل 

ستعمار حدث عنيف، إنو إحبلؿ لنكع إنساني محل نكع آخر يقكؿ فانكف : كاإللغاء، " أيضا قاؿ أف محك اال
ى تسحبيا " كقد يستمد ىذا الفعل خطكرتو "أف أكركبا كضعت أقداميا عمى قارتنا، فيجب أف نجرحيا حت
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مف أنو أريد إرادة ممحة كقكية، كما أف محك االستعمار ال يمكف أف يعبر  –كقكتو الحارقة كما يسمييا ىك 
كيغيره تغييرا جذريا، فيك إحالة أناس عديمي الماىية، إلى  عبكرا دكف أف يبلحظو أحد، ألنو يتناكؿ الكجكد

، كقد قاـ "فانكف" بتشريح المجتمع تشريحا طبقيا كسيككلكجيا 1"ر التاريخ دخكال رائعاأناس فعاليف يدخمكف تيا
طبقة النخبة /  كتاريخيا في غاية الدقة، يصل بو إلى أف معظـ المجتمعات المستعمرة تسكدىا طبقتاف :

تجار كأصحاب كال تعيش ىذه الطبقة في المدف، كتشمل عماؿ المكانئ : المثقفة / الحضرية / البركليتاريا
الحرؼ، كالمكظفيف، كىـ ال يستكمكف نسبة تزيد عف الكاحدة بالمئة عف مجمكع الشعب، كىي تتمتع بشيء 
مف السير كالرفاىية كالكعي كالعصرنة، كىي عمى صمة بالنظاـ االستعمارؼ الذؼ يغدؽ عمييا بشيء مف 

فئة، فتبث أفكارىا كتحاكؿ أف ترفع كعييا مزاياه كرخائو، كتكلى األحزاب السياسية اىتماميا األكبر بيذه ال
كلكف إذا كانت ىذه البركليتاريا تفيـ دعاية الحزب كتقرأ كتاباتو فإنيا أقل إستعدادا لتمبية نداء  السياسي،

 .2"اح القكؼ في سبيل التحرير الكطنيالشعارات التي تدعك عمى الكف

ررؼ الذؼ سيقكد الببلد إلى فؾ االستعمار، ألنيا كال يتكقع فانكف إذف مف ىذه الطبقة أف تمارس العنف التح
ذاقت " حبلكة الدنيا " النظاـ االستعمارؼ كاستفادت ببعض مزاياه، كىذا ما أثرىا في نظرتيا  –كما أكضح  –

الحمكؿ " كالثكرة "تفضل التسكية ك"المفاكضات " ك لؤلمكر كقياسيا لمكازيف الربح كالخسارة، لذلؾ تنبذ العنف 
الكسطى خكفا مف أف تصل بالثكرة إلى فؾ االستعمار بسبب تفكقو العسكرؼ، فيتغمب عمييا، كتخسر أيضا 
ما كانت تتمتع بو مف مزايا في ظل النظاـ االستعمارؼ كىذا ما اعتبرتو الفمسفة الماركسية أف البركليتاريا 

تشغيل كسائل اإلنتاج، التي تنتمي إلى  مضطيدة مف قبل الرأسمالية، مجبرة عمى قبكؿ أجكر زىيدة مقابل
 طبقة أصحاب األعماؿ. 

، ىي األكثر تضررا مف النظاـ "فانكف "أك عبيد األزمة الحديثة "، كما يسمييـ  أما طبقة الفبلحيف :
التعذيب ككل أشكاؿ القير ك   االستعمارؼ الذؼ صب عمييا نقمتو، فذاقت منو الفقر كالجيل ك الجكع

" في نظر فانكف ىك الثكرؼ الكحيد الذؼ يمكف أف يحمل لكاء العنف في معركتو الضارية كاإلذالؿ ك"الفبلح
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لتحقيق التحرير أماـ كجكد طبقتيف تستبنياف قناعات متناقضة تؤمف إحداىما بالسمـ كالمفاكضات كالحمكؿ 
، كسيزيد عف الكسطى كالتسكية، كتؤمف األخرػ بالعنف كالحمكؿ الحاسمة كالقاطعة سيقع صراع طكيل األمد

ستعمارؼ كتقديمو العكف لمفئة التي تخدـ مصالحو كزرعو الفتف بيف الطبقتيف، حيث مدتو تدخل النظاـ اال
:" أف مف الكاضح أف طبقة الفبلحيف في الببلد ىي الطبقة الثكرية الكحيدة، إف ىذه الطبقة ال  "فانكف "قاؿ 

بلح المنبكذ الجائع، ىك اإلنساف المستغل الذؼ كالف تخشى بالثكرة شيئا، بل أف تكسب بالثكرة كل شيء،
ليس عنده حل كسط، كال مجاؿ عنده  رأػيكتشف قبل غيره أف العنف كحده ىك الكسيمة المجدية، إنو 

 .1لمتسكية كالقكة كحدىا ىي التي تحدد في رأيو بقاء االستعمار أك زكالو "

هىهًتاتا:4-2

درس في  ـ في بكمباؼ في اليند، 1949لية، كلد في عاـ ىك ثاني أقطاب النظرية ما بعد الككلكنيا
جامعة بكمباؼ، سافر إلى لندف حيث حصل عمى ديبمـك األستاذية في اإلنجميزية كالفمسفة مف جامعة 

إلى  انتقلثـ  1994إلى عاـ  1974"أككيفكرد"، كبالتالي درس اإلنجميزية في جامعة " شكسكس" منذ عاـ 
خبلت ىيكمي بابا عمى سبيل المثاؿ، تنظر إلى االستعمار بكصفو عممية تشكيل فمدا ، "الكاليات المتحدة

الرعايا المستعمريف، كيدرس "بابا" الكجكه المختمفة ليذه العممية باستخدامو لمفيـك الكاف لصكرة المرأة طرفيف 
ك األكركبي/ السيد/العبد، المعمر/المستعمر، أ –لعبلقة جدلية، كحسب تصكره، تسقط الثنائيات القديمة 

كتظير بدال منيا ىكية ىجينة، كبالتالي فإف صكرة اإلنساف ما بعد التنكير مرتبطة بانعكاس  –كاآلخر 
كىذا االنعكاس المظمـ يشطر حضكر  المظمـ المتمثل في ظل اإلنساف المستعمر، كليست مكاجية لو،

ف كجكده كيشظيو، كمف الخطأ المستعمر، كيحرؼ محيطو كيكسر حدكده كيكرر أفعالو مف بعيد، كيعكر زم
( المظمـ ال يضع األعراؽ )األخرػ  تصكر أف لممستعمر المكقع األعمى بشكل حاسـ كمباشر، ألف االنعكاس

       السكداء مكضع "اآلخر" فحسب، بل يجر الطرفيف معا إلى عبلقة ممتبسة تتأرجح بيف الرغبة 
 . 2" كالخكؼ، أشبو لصكرة المرأة لدػ الكاف
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كالمستعمر في عبلقة كثيقة  رتعمسالمكيضع كصف "بابا: لعممية تشكيل الذات ما بعد الككلكنيالية  
بعض المنافذ أك  رالمستعمكيقكـ بتفكيؾ الثنائيات القائمة في دراسة سعيد المبكرة، كبذلؾ تتكفر لرعايا 

شكاؿ الككلكنيالية، كلعل تأثير ذلؾ في درع الككلكنيالية الجديدة خميطا غريبا ىجينا محاكيا أل الشقكؽ القائمة
، 1يتمثل في أف مكاقع السمطة ال تبقى محددة المعالـ بقدر ما تظل ممتبسة في إطار المكاجية الككلكنيالية " 

ستعمار بكل ما فيو مف إزاحات كال التعمر بالمستعمر لقاء أثر فييما معا فاسكيرػ ىكمي بابا أف لقاء الم
إال تشكيل لمتشظية  رالمستعمرة بشكل جذرؼ كتتـ عف اليامشية، كما مصيبة يقينيات ىك حيرة غير مستق

ستعمارية أثرت بالمقابل كالبلمدرؾ كفق مفاىيـ ما بعد البنيكية، مف ناحية، كمف ناحية أخرػ، إف الخبرة اال
ف ىكيتو سعمى الم تعمر الذؼ لـ يعد بمقدكره اليرب مف إتماـ عبلقة معقدة ك متناقضة مع المستعمر، كا 

زءا منيا عمى األقل مف جغير مستقرة قمبا كقالبا فيك بدال مف أف يكتفي بذاتو فيما يخص ىكيتو، تراه يبني 
لثابت بل بفاصمية أؼ أف التفاعل عمى المستعمر ألف ىكيتو ليس ليا مف أصل في ذاتو، " كماىي بالكياف ا

المعنى يتكلد باالختبلؼ المبني عمى الخطابات الغربية ذاتيا عف الشرؽ مما ينـ عف إتكاؿ جزئي عمى  
اآلخريف  الذيف ليسكا عمى كد معيا كظاىريا عميو أف يقنع ذاتو المرة تمك األخرػ تحقيقو ىذا النمط، 

يتقكض أكثر فأكثر لما يدعكه "بابا" بالتقميد كىي الطريقة  كبالمدػ البعيد بيكيتو كثقة المستعمر لنفسو لسكؼ
أـ تحت القير  تيارهخباالتي يسعى فييا ىذه المرة المستعمر سكاء  –نكعا ما  –الغربية ك المشكىة دائما 

لتكرار سبل المستعمر كخطابو بحيث أنو مف خبلؿ ىذا التقميد، يرػ المستعمر نفسو بمرآة تشكه صكرتو 
 .2كفي دراسة بعنكاف مفاىيـ أساسية في الدراسات ما بعد الككلكنيالية " ، بشكل مؤثر

"ىكمي بابا" في مجاؿ  أسيـ بورز ما ب" كربما تككف فكرة االلتباس كتحديدا التباس السمطة ىي أ 
" يصكر بابا لحظة استقباؿ الكتاب الغربي  عجائبنظرية ما بعد الككلكنيالية، ففي مقالو " عبلمات نحسبيا 

مجاز لييمنة الثقافة العربية، كيتناكؿ ىذا المقاؿ بالتفصيل مسألة المكاطف اليجيف، كما في المحاكاة مف ك
خمخمة لمييمنة الككلكنيالية، فالكتاب الغربي يمر في الفضاء الككلكنيالي الجديد بقراءات متباينة، كيتحكؿ في 
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لى أصميا، كيتغير بدكرىا، كتؤدػ إلى نفس لحظة استقبالو أك قبكلو، إلى أشكاؿ جديدة يصعب ردىا إ
التباس في تحديد مكقعي كل مف المستعمر كالمعتمر، ككفقا لكممات " ىيكمي بابا" فإف الحضكر الككلكنيالي 

، فقد 1"كشيء متكرر كمختمفممبس دائما، كمنقسـ بيف مظيره كشيء أصمي كاقد كسمطكؼ كبيف تجسده 
اعده ىذا عمى سزدكاجية التككف الثقافي لمشخصية اإلنسانية، قد اكاف اسمو المع في الدراسات الثقافية ك 

 . كتككيناتوخطاباتو ك دخكلو المرف في متابعة ما بعد االستعمار 

 كانت مف بيف النقاد الذيف تابعكا مسار النظرية ما بعد الككلكنيالية: جياتري سبيفاك 4-5

"، في البنغاؿ  Calcuttaفي عائمة مف الطبقة الكسطى " بكمكتا " "  كلدتسبيفاؾ شاكر كفكرتي "ف"  
ـ، قبل سنكات قميمة مف تقسيـ اليند، ألب مف قرية تقع في  1942الغربي في الرابع كالعشركف مف فبراير 

" سنة Calcuttaسفكح جباؿ اليمااليا كالتي تعرؼ اليـك بػ "بنغبلديش"، إلتحقت جياترؼ بجامعة "كمكتا" "
ـ، فيي كانت  1959متياز مع مرتبة الشرؼ األكلى في األدب اإلنجميزؼ سنة اـ، كتخرجت فييا ب 1957

مف ضمف أبرز ركاد كمعالـ النظرية ما بعد الككلكنيالية، فػ"المشركع السبيفاكي" قد إستكلى ركنا مميزا في 
بالقكؿ : "عمل غياترؼ " Robert youngحقل الدراسات الثقافية المعاصرة، كما كصفو "ركبرت يكنغ" "

شاكركفكتي سبيفاؾ، ال يمكف كصفو إال أنو متغاير كيعرض ذلؾ المدػ البارز كالمتنكع مف اىتماماتيا التي 
المؤسسة التعميمية ك كالتحميل النفسي، كنقد الككلكنيالية  تمتد خبلؿ الماركسية كالتفكيؾ ك الحركة النسائية

 ؛2امة ارتباط سياسي كنظرؼ في آف كاحد عمى جبيات عديدة "كممارساتيا، كل ذلؾ مع القدرة عمى استد
 جياترؼ سبيفاؾ سمطت الضكء عمى العديد مف القضايا الميمة في المجتمع مف خبلؿ دراستياأف أؼ 

ستعمار بشدة . كقد كأطركحاتيا المتضمنة في ما بعد الككلكنيالية، منيا الذككرة، التابع كقد حاربت بقايا اال
ا المثير لمجدؿ " ىل يستطيع التابع أف يتكمـ "،فخبلؿ عقديف نكقش ىذا البحث، كحمل في اشتيرت بمقالي

عشرات مف الدراسات كالمناظرات كالمؤتمرات، فارتبطت دراسات التابع بو، حيثما أثير جدؿ ثقافي حكؿ 
كتعد  ،ية كالجنكسة(ستعمارية ( كالتبعيات الداخمية )الطبقاليكيات الثقافية، كمفيـك التبعية الخارجية ) اال
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عمى عالـ البيض مف  انتقدتستعمار"، فقد "سبيفاؾ" أكؿ منظرة نسكية بحق كحقيق في مرحمة "ما بعد اال
تيتـ سبيفاؾ أيضا بدكر الطبقة االجتماعية، كقد ركزت عمى ما ك الطبقة المتكسطة كمف جنسيف مختمفيف، " 

كىك في األصل مصطمح عسكرؼ يشير إلى أكلئؾ تباع" ستعمار "االأصبح يعرؼ في دراسات ما بعد اال
ف استخداـ ىذا المصطمح في النظرية النقد ية مستمد مف كتابات الذيف ىـ في مرتبة أك مكانة أدنى، كا 

" ىذا المصطمح لئلشارة إلى جميع المستكيات المتدنية مف Spifakي" كيستخدـ "سبيفاؾ" "الكاتب "غرامش
مف المزارعيف الذيف يعيشكف ك تعمارؼ العاطميف عف العمل كالمشرديف المجتمع اإلستعمارؼ كما بعد اإلس

 . 1"مكرد رزقيـ كما إلى ذلؾ

إلى منيجية تحميمية نسكية تفكيكية ماركسية ثقافية، كخاصة في مقاليا،   "تستند"" فػ"جياترؼ سبيفاؾ
اث التابعات، فتناقش "ىل يمكف لمتابع أف يتكمـ" مركزة عمى كضعية المرأة اليندية، أك ما يسمى باإلن

"سبيفاؾ" : أنو مف الممارسة التقميدية اليندية كحرؽ األرامل عمى محارؽ أزكاجيف الجنائزية، لـ يسمح 
"سبيفاؾ" بالدفاع عف  اىتمتلمينكد كال المستعمر البريطاني لمنساء بالتعبير عف آرائيف الخاصة كعميو، فقد 

أؼ كانت ؛ 2باألدب كالثقافة "  كاالىتماـكالدفاع عف المياجر،  المرأة الشرقية، كمكاجية لمييمنة الغربية ،
المرأة الشرقية كخاصة اليندية مضطيدة في ذلؾ الكقت، ككانت قضية النسكية ىي القضية التي أبدت 

   أؼ سعت "سبيفاؾ" إلى إعادة إحياء المرأة  في إظيارىا لممجتمع، ككذا نشرىا؛"سبيفاؾ" كل مجيكداتيا 
 كقيا المحركمة منيا ككذا حاربت ما يسمى بالذككرة . ستعادة حقاك 

كيكضح نكع الذات التي تصفيا مدرسة التابع "أف كعي التابع يخضع لمتأثيرات النفسية القكية  أيضا "
د عمى نحك كامل، كما أنو دائما ما ينجرؼ عف األشياء التي تدؿ عميو، فضبل تعالمنخبة، كأنو كعي ال يس
لممحك كالطمس في نفس المحظة التي يبتدؼ فييا، كما أنو جزء مف خطاب يتعذر عف ذلؾ، فإنو يتعرض 

اختزالو، كبإمكاننا أف ننظر إلى ترجمة "سبيفاؾ" كقراءتيا النقدية لقصتيف قصيرتيف مف قصص "ماىا سكيتا 
المتضمنة في كتابيا في عكامل أخرػ " مقاالت في الثقافة كالسياسة "، ك ( Mahaswita Deviديفي" )
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طريقتيا في تناكؿ كعي التابع مف خبلؿ أشكاؿ التمثيل الخيالي : تتناكؿ كثير مف  –أؼ القراءة  –بكصفيا 
  .1اإلدارة اليندية في التعامل معيا"ىذه القصص حركات التمرد القبمي في "البنغاؿ ك بييار" كفشل 

ذا المصطمح، كدلمت نبيت "سبيفاؾ" إلى صعكبة تحديد الفئات الطبقية التي تنضكؼ تحت مضمة ى 
 Sati 2عمى صعكبة التصنيف الطبقي مف خبلؿ حديثيا عف كضع النساء الينديات كخاصة نساء الػ 

كسبب في تحرر المرأة كتقدميا، فيي أتاحت  فسبيفاؾ كانت أيقكنة أدبية كمظير مف مظاىر الحركة النسكية
حراز بعض االنتصارات خاصة اك  لمنساء فرصة التعبير عف أنفسيف ساىمت المرأة السكداء  "لمرأة السكداء، ا 

، إال أنيا لـ تبقى كاالشتراكيفي الخطاب النسائي العالمي، فالمرأة الزنجية تأثرت ببل شؾ بالفكر الماركسي 
أسيرة ىذه األنماط الفكرية، فطكرت مفاىيميا الخاصة بيا، فيما يتعمق بقضايا األمكمة كاألرض كالحرية 

ربط المفاىيـ بالتجربة التاريخية، كالتي كاف محكرىا صراع المرأة السكداء ضد  كغيرىا، كسعت جاىدة إلى
 .3يض كالمرأة البيضاء عمى حد سكاء"سيطرة الرجل األب

سخرت سبيفاؾ" قمميا طكؿ حياتيا في حماية حقكؽ المرأة كالمستعمر، كقضت حياتيا تحمل خطابات 
قضت "سبيفاؾ"  "الكاتب الناقد " إدكارد سعيد" بحيث "المستعمر كتقـك بتقكيضيا، ككانت تمشي نفس خطى 

زمنا طكيبل كىي تعمل جنبا إلى جنب مع إدكارد سعيد حتى كفاتو، كتعد ضمف قائمة األعضاء المؤسسيف 
لكاقع الطبقة كالمجتمع في جامعة ككلكمبيا، كاشتيرت "سبيفاؾ" بدراستيا  لمعيد دراسات األدب المقارف 

  4التابعة في المجتمع"
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:روتزخٌىنغ4-6

خاصة كتابو ،"باإلضافة إلى الكتاب كالنقاد السابقيف ىناؾ بعض أعماؿ اإلنجميزؼ "ركبرت يكنغ"  
الذؼ حمل فيو جكانب مف الفكر الماركسي مبرزا،  ،( 1990ميثكلكجيات بيضاء، كتابة التاريخ كالعرب ) 

تكرط ذلؾ الفكر في الخطاب االستعمارؼ عمى الرغـ مف النقد الذؼ كجيو ماركس لبلستعمار البريطاني : 
تعمار نفسو حيث قاؿ أف االستعمار البريطاني لميند سفقد كجد ماركس، كما يقكؿ يكنغ، مبررا لذلؾ اال

خالو اليند في سياؽ التاريخ الغربي المتطكر، كفي ىذه المقكلة، كما يذكرنا يكنغ، نتيجة إيجابية تتمثل في إد
استمرار لمخطاب الغبي الذؼ أكد فيو الفيمسكؼ األلماني " أف إفريقيا ببل تاريخ "، غير أف الميـ ىنا ىك 

يكنغ أنو يييمف مبلحظة أف مثل ىذه المقكلة تستند عمى النمكذج المعرفي في الفمسفة الييغمية الذؼ يرػ 
نما عمى قطاعات شاسعة مف الثقافة الغربية في مقاربتيا لآلخر، كالنمكذج  ليس عمى الماركسية كحسب، كا 

ديالكتيكية  المعرفي الييغمي، ىذا ىك الذؼ ينتظـ حركة التاريخ كما يراىا الفيمسكؼ األلماني في جدلية أك
ا الغرب، ضمف تمؾ الجدلية بحيث يتكارػ أؼ تطكرية متمركزة حكؿ الغرب كمختزلة اآلخر، أؼ ما عد

 . 1اآلخر في منظكمة الذات كحركتيا" كيندرج اختبلؼ

 ،" فركبرت يكنغ " حصل عمى جائزة األكاديمية البريطانية عف مشركعو ) فكرة العرفية اإلنجميزية ( 
ث ستكاصل إبراز التحديات ففي كتابو " ميثكلكجيات بيضاء " طرح فكرة ما بعد الككلكنيالية في القارات الثبل

النشطة في مكاجية تغكؿ "العكلمة" كسكؼ تجيد لتفكؾ األساطير البيضاء التي يديـ الغرب كجكده 
بكاستطيا، كيكاصل تطكير أساليبو إلحكاـ ىيمنتو بطرائق متغيرة بيف مرحمة كأخرػ، كصكال إلى تطبيق 

لمماركسية يقـك عمى أسس النيج التقكيضي كىذا فالنقد الذؼ يكجيو يكنغ  "العكلمة التي تحكلت غكؿ ليـ. 
ستعمارؼ كالنظرية ما بعد الككلكنيالية يتقاطع مع العديد مف المناىج كحقكؿ يذكرنا بأف تحميل الخطاب اال

 .2ا تحت مظمة الفكر ما بعد البنيكؼ"البحث الثقافية العربية المعاصرة كذلؾ لكصفو ىك اآلخر كاقع
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النظزٌحهاتعذالكىلىنٍالٍح:ادواردسعٍذو-1

:الذاتٍحإلدواردسعٍذالسٍزج-أ

حياة إدكارد سعيد منذ كالدتو كانت مميئة باألحداث ك التناقضات مف ىذا ىك محفز ك منيا ما أعاقو مف 
، ككانت 1935كلد في االكؿ مف تشريف الثاني نكفمبر مف عاـ  " إكماؿ أعمالو ك إبداعاتو، فإدكارد سعيد

 1 المانية االصل امرأةتو عمى يد قابمة ييكدية بالقدس السيدة " باير " ، كىي كالد

نشأ في القاىرة حيث درس في مدرسة القديس " جكرج "، المدرسة األمريكية كفيما بعد في كمية  "
أنية حكذ عمى ارس العامة البريطانية، كانت تستخبة المدي جعمت مف نفسيا نمكذجا لتقاليد نفيكتكريا، الت

ماع إلى المكسيقى تالحاجة إلى النظاـ في العمل كالدراسة، كقد كجد ميربا لو في قراءة الركايات كاالس
ألنو كما يعرؼ سعيد كاف عازفا كناقدا مكسيقيا ، ككاف ؛ 2 بي بي سي كل يـك أحد"الكبلسيكية مف إذاعة ال

  . "مف ىكاة العزؼ عمى البيانك ككضع كتب عديدة في المجاؿ المكسيقي

"  اسموكاف إدكارد سعيد مف بيف الكتاب الذيف لـ يعجبيـ اإلسـ الخاص بيـ، فسعيد كاف يمقت ك 
في مرحمة كبره ، لذلؾ يقكؿ : " يمزمني  اسموإدكارد" كقد تراكمت تساؤالت كثيرة في ذىنو حكؿ مصدر 

اإلنجميزؼ األخرؽ الذؼ كأخفف الحرج الذؼ يسببو لي ىذا اإلسـ  قرابة خمسيف سنة لكي إعتاد عمى إدكارد
كضع كالنير عمى عاتق " سعيد " إسـ العائمة الغربي القح، صحيح أف أمتي أبمغتني أني سميت "إدكارد" 

ـ، كىك عاـ  1935عمى إسـ أمير ببلد الغاؿ ) كارث العرش البريطاني ( الذؼ كاف نجمو المعا عاـ 
ت أف أف تبرير تسميتي تيافت كميا عندما اكتشف مكلدؼ ، كأف سعيد إسـ عدد مف العمكمة كأبناء العـ، غير

 .3األجداد لي يحممكف إسـ سعيد"
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2
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سياسية كفنية كأدبية ك   بشكل دائـ شؤكنا ثقافية اىتماموعرؼ إدكارد سعيد، كمفكر عاـ فضمت مجاؿ 
في المحاضرات كالصحف كالمجاالت كالكتب كىك صاحب عدة مقاالت كطنية عف القضية الفمسطينية 

" قد افترض سعيد كجكد تاريخ عريق لعائمتو في القدس، لدػ سعيد العمة كمؤلف عدة كتب حكؿ القضية، 
رة القدـ كالكريكت، كاف العب في "نبيية" كما اف ابكه درس في مدرسة "ساف جكرج" بالقدس كبارع في ك

، "قد عمل ابكه ايضا بائعا عند "آركك" كىي شركة دىانات 1فريق الدرجة االكليفي الرياضتيف خبلؿ سنكات"
المجاالت  العديد مففإدكارد سعيد بقي ناشطا في ،  2" كدرس في جامعة )كيستر ريزكرؼ( " كميجبلندفي "

كصحيفة الغاردياف كمجمة     يشف" بشكل مستمر في دكرية "ذا ن شرفيك كاف ين كا ىتـ بيا حتى اخر حياتو،
 ريفيك أكؼ بككس" كصحيفة "لكمكند" دبميك ماتيؾ كصحيفة "كاكتربكتش"، كصحيفة األىراـ القاىرية،لندف "

 إضافة إلى صحيفة الحياة المندنية بكتاباتو المترجمة إلى ست كعشريف لغة شممت قضايا سياسية كأدبية
قى كالثقافة، " عاش في عالـ مف التناقضات، فأسرتو العربية تكىـ نفسيا شرؽ االكسط كالمكسيكشؤكف ال

بأنيا إمريكية الجنسية كالكالء، كىي في الحقيقة اصكليا عربية فمسطينية، حتى اف اسمو مككف مف تناقض 
جعبل منو شخصا سبب لو جرحا كبيرا، "ادكارد" االنجميزؼ ك" سعيد" العربي، اجتمعا في شخص كاحد لي

، " عاش "ادكارد سعيد" في كنف أسرة تندرج مف عائبلت نصرانية، 3مترددا خجكال في غير مكانو دائما"
فجده مف أمو أكؿ قسيس بركتستاني إنجيمي مقيـ في لبناف، كقد أرسل إبنتو "ىيمدا" _ أـ إدكارد_ إلى 

  4مدرستيف دينيتيف لتعمـ فييما"

فقد كاف لتسيس " سعيد" كانت مميئة باإلبداعات الفنية كالمؤلفات الكتابية الجميمة ،طكاؿ مسيرة الناقد "إدكارد 
إدكارد سعيد الشاب األثر البعيد في عممو، ذلؾ ألنو رأػ أف النظرية األدبية نفسيا ال يمكف أف تنفصل عف 
العبلقات السياسية في العالـ الذؼ كتبت فيو، بعد عشر سنكات مف الحرب كتب سعيد ثبلثية "اإلستشراؽ" 

                                                           
 30ص ،السابك المرجع 1
 32 ص نفسه، المرجع 2
 المملكة ، م،جدة2،2015 ط البحوث، و لدراسات التأصٌل مركز إسالمٌة، رؤٌة: سعٌد ادوارد عند االستشراق فٌري،ظال خالد بن تركً  3

  16،ص السعودٌة العربٌة
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فمسطيف في بؤرة القضايا النصية كالسمطة التي  ك"القضية الفمسطينية" ك" تغطية اإلسبلـ" ، التي كضعت
 كىذه ىي مف أىـ مؤلفاتو النقدية كاألدبية في مسيرتو الفنية .، 1 "كانت تشغمو 

 مرضه و وفاته: – ب

ـ أخبر " ادكارد  1991في مطمع سبتمبر مف عاـ ف" كانت بداية التسعينات ككابكس لدػ إدكارد سعيد 
الممفاكؼ المزمف، كفي إحدػ استراحات ندكة اقيمت في لندف دعا ليا سعيد " بأنو مصاب بسرطاف الدـ 

المثقفكف كالناشطكف الفمسطينيكف عشية مؤتمر مدريد، بحيث أنو خابر زكجتو مريـ في نيكيكرؾ مستفسرا 
كاف منشغل الباؿ حكؿ ارتفاع الككلستركؿ في جسمو، ك عف نتائج الفحكصات كتحاليل الدـ التى أجراىا، 

كجتو أف كل شيء ممتاز مف ىذه الناحية كأضافت مترددة أف الطبيب " شارؿ حزؼ " )طبيب فأخبرتو ز 
العائمة( يرغب في التحدث معو في امر ميـ كاتصل بشارؿ في عيادتو، كاخبره بأنو ال يكجد شيء يثير 

ر ابمغو انو سيتحدث معو حيف رجكعو إلى نيكيكرؾ، كبعد  محاكالت سعيد الكثيرة كي يخبره باألمك القمق 
سبتمبر  25عاما في  67الطبيب بحالتو المرضية، تكفي "ادكارد سعيد" في نيكيكرؾ عف عمر يناىز 

 2ـ " 2003

الفلسطٍنٍح:القضٍح-2

فمسطيف ميد الحضارات منذ فجر التاريخ، كميبط األدياف السماكية، كيشيد كل مكاف فييا عمى  تعد
قبة الصخرة المشرفة، كفي ك اإلرث التاريخي كالحضارؼ الفريد، خاصة أف فمسطيف تضـ بيت المقدس 

الديانات  كىي أيضا ميبط -عميو السبلـ –فمسطيف أيضا كنيسة الميد التي كلد فييا النبي عيسى بف مريـ 
كفييا نزؿ الكثير مف الرسل، ليذا فإف لفمسطيف خصكصية تاريخية  اإلبراىيمية كمكطف الحضارة الكنعانية

كأصبحت  كحضارية عميقة، تكازييا أنو مكانة ، كلكف قد دمرتيا الديانة الصييكنية، كقضت عمييا إسرائيل،
ياؾ حقكقيا المدنية محاكلة تغيير حضارتيا في حالة حرب ال مخرج ليا، كقد قاـ اإلحتبلؿ الصييكني بإنت

 اإلسبلمية كتشكيو سمعتيا.
                                                           

  13، باؿ أىمكاليا ، إدكارد سعيد : مفارقة اليكية ، ص "بيل أشكركفت" 1

 31 ص ، إسالمٌة رؤٌة: سعٌد إدوارد خالد، بن تركً 2
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ككرس حياتو    إلدكارد سعيد دكر ميـ في القضية الفمسطينية، فيك يعتبر مف أىـ مدافعي القضية،
، كىك يعكد " الكضع ىناؾ رىيب كينذر بالكارثة :كميا في حمايتيا كاسترجاع حقكقيا حتى مماتو، كما قاؿ

إلى االحتبلؿ اإلسرائيمي لمدف الضفة الغربية، بينما غزة محتجزة فيما يشبو القفص الكبير، الطرؽ بيف تو مّ برُ 
المدف يتعذر استخداميا عمى الفمسطينييف في الكقت الذؼ تقكـ بنية متكاممة مف الطرؽ عمى خدمة 

قامت إسرائيل بتدمير كل ما ، فقد 1 " اإلسرائمييف الذيف يقطنكف الضفة الغربية، كغزة بشكل غير مشركع ...
تـ تدمير معظـ أجزاء  "يخص فمسطيف ككل نقاط ضعفيا لتجعميا طعما سيبل خاصة البنية التحتية لمببلد. 

البنية التحتية في الضفة الغربية، كبينما تتحدث إسرائيل عما تسميو "أككار اإلرىاب"، فإنيا تقـك بتدمير 
ماء كخدمات صحية إضافة إلى المكاتب، كلـ يقتصر التدمير عمى كامل البنية التحتية لممدف مف كيرباء ك 

نما يشمل  تمؾ المكاتب الخاصة بالسمطة الفمسطينية التي تصفيا إلسرائيل بأنيا عصابة مف اإلرىابييف، كا 
المركزية أيضا تمؾ الخاصة بالسمطة المدنية مثل كزارات العمل كالتخطيط كالمراكز الصحية كالمكاتب 

 .2حية"لمخدمات الص

إننا ال نجد شريكا إلجراء مفاكضات، لذلؾ  "كقد أجاب "إدكارد سعيد" عمى الصياينة في قكليـ ىذا: 
قد رد سعيد عمى قكليـ ىذا ك ، 3ي"ينلنفس كردا عمى اإلرىاب الفمسطنقـك بإتخاذ ىذه التدابير دفاعا عف ا

لقد كاف ليـ شريؾ مفاكضات عمى مدػ  " :كرأػ عذرىـ ىذا غير مقبكؿ، ككبلميـ كذب في كذب كقاؿ
، حيف كقع "ياسر عرفات" كمنظمة التحرير الفمسطينية إتفاقا معيـ، كخبلؿ ذلؾ 1993تسع سنكات منذ عاـ 

بالمئة فقط  18الذيف كاف ينبغي أف أف ينسحبكا مف الضفة الغربية كغزة ما نسبتو  اإلسرائيميكف الكقت سمـ 
مت بتكثيقو في كتبي .... فبينما كاف ما يسمى لعممية السبلـ تمضي مف األرض لمفمسطينييف، كىك ما ق

قدما، كبينما كانت المغاكضات تجرؼ كما ىك مفركض، فإنيا في الحقيقة كانت تتجو إلى ال مكاف، بينما 
 .4اد"تزدك عدد المستكطنات كاألراضي التي تتـ مصادرتيا مف الفمسطينييف تزداد 

                                                           
 121، بيركت ، لبناف ، ص  2007 ،1عبلء الديف أبك زينة ، دار اآلداب ، ط / رإدكارد سعيد، الثقافة ك المقاكمة، ت 1

  121ص  نفسو، رجعالم 2

   123ص  نفسو، رجعالم 3

 124، ص نفسو رجعالم 4
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رة ىك فمسطيف، كقد سخر معظـ كتبو في الدفاع عف الظمـ الذؼ عممت ىتماـ "إدكارد سعيد" بكثا كاف 
كرغـ أف ىذا الجزء يمقى أقل األىمية مف النقاد كالمعمقيف بالنسبة لمبعض  "عميو إسرائيل ضد الفمسطينييف 

ىتماـ منتظـ في قضية محمية ا قد تظير فمسطيف لتضع الخربشات السياسية النزقة لمنظر ثقافي، عمى أنيا 
ىدؼ "إدكارد سعيد" في دراساتو حكؿ ، ك 1المؤثرة في نظريتو" االىتماماتمب قى في المحيط بالنسبة ألغتب

القضية الفمسطينية إلى إعادة الحقكؽ المنيكبة مف قبل إسرائيل، ك أيضا إيصاؿ مكقفيا إلى الرأؼ العاـ 
لمكقف الفمسطيني إلى كأيضا ىدؼ إلى تكضيح ا "الدكلي ك العالمي ، ك أف يجعميا قضية عالمية، 

الجميكر الغربي، كاألمريكي عمى األخص، كفيو كصف مؤثر لمتجاكزات التي رافقت تشكيل الدكلة 
اإلسرائيمية الحديثة، كمحاكلة في " الكتابة المعادة " لئلفصاح بأف ثمة سرد مقابل لئلدراؾ الشائع عمى أف 

 .2 ىابي، كقاتل لمضحايا األبرياء"العربي إر 

حتبلؿ يجب عميو أف ينتيي كقف "سعيد" حكؿ لمصييكنية كضحاياىا شديدا، كرأػ أف االد كاف ملق
 "كأساليبيا المينية ضد فمسطيف،  نظرا إلى ذلؾ العدد مف الضحايا الذؼ أنجمتو تمؾ الحرب اإلسرائيمية 

يكنية يكثق "سعيد" لؤلسمكب الذؼ بدأت فيو الصييكنية في القرف التاسع عشر، مف خبلؿ مساكاة الصي
بالمستعمريف األكركبييف، يناقش أف ال بد مف النظر إلى الصييكنية ليس عمى أنيا حركة تحرر ييكدية بل 

فإدكارد سعيد كاف كاحدا مف . 3حثت لمحصكؿ عمى مستعمرة في الشرؽ"عمى أنيا إيديكلكجية غازية ب
      اديمييف الذيف سخركا أنفسيـالمفكريف األكثر تفاعل في ىذه القضية بالذات، كىك مف أفضل النقاد األك

كفكرىـ في القضية الفمسطينية، فيك عمل أكثر مف أؼ شخص آخر ليكصل نداء الفمسطينييف إلى المحاكـ 
 العالمية كاآلراء الدكلية ككتبو تؤكد عمى ذلؾ خاصة كتاب "القضية الفمسطينية" ك"الثقافة كالمقاكمة" .
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:ستشزاقاال-3

ستشراؽ، كقد أّلف كتابو شتير بيا "إدكارد سعيد" ىك مكضكع االاكاف مف أىـ المكاضيع التي 
كلكنيالية، حيث يستعرض فيو تاريخ ك"اإلستشراؽ" الذؼ يعتبر كاكؿ كتاب قيـ في مجاؿ الدراسات ما بعد ال

ية االكركبية كاالمريكية، ستشراؽ الغربي كمراحل تطكره، كبكتابو ىذا قاـ بتقكيض السرديات الكبرػ المركز اال
كالحق  "فإدكارد سعيد يعد مف أىـ محممي الخطاب اإلستعمارؼ كمف أىـ منظرؼ نظرية "ما بعد اإلستعمار"، 

أف كتاب "سعيد" قد غير بو بالفعل مف النظرة التي كانت سائدة، كذلؾ بإبرازه لمنسق المعرفي الذؼ يحكـ 
أخرػ، كمف أبرز معالـ ىذا النسق ىك أف اإلستشراؽ أسمكب  اإلستشراؽ، كما ىك الحاؿ في خطابات كثيرة

معيف في الثقافة الغربية في التحدث عف الشرؽ كالبحث فيو كتكظيفو، أسمكب يعكس الثقافة المنتجة أكثر 
كاف سعيد قد أظير تمؾ العبلقات بيف ك ، 1حث، كىك الشرؽ"مما يعكس مكضكع التأىل أك التخيل أك الب

ستعمارؼ ستشراؽ جاء مكاكبا لمتكسع االبحيث أف إزدىار اال"ك ارتباطو بالغرب  ستشراؽدراساتو لبل
 .2ي الغربي، فيك معرفة تنتج القكة"كاإلمبريال

ستشراؽ" ىك مكجو لفئة معينة كلقراء معينيف، بما فييـ طبلب األدب يبيف إدكارد سعيد أف كتابو "اال
أراد أف يكصل لنا دكر الثقافي الذؼ يمعبو الشرؽ في كالنقد لتبياف العبلقات المتداخمة بيف المجتمع، ك 

يصدر سعيد في رؤيتو النقدية كعممو المعرفي، عف تصكر يرفض النظريات األصكلية في فيـ  "الغرب، 
مصدر إشعاع يغمر بضيائو الثقافات  –األكركبي  –األدب كالتاريخ، أؼ تمؾ التي ترػ في األصل الغربي 

األدب كالنقد ، حيث إختار ليجكمو مكضكعا مف بيف أكثر المكضكعات الشائكة األصكلية في فيـ الثقافة ك 
ستشراؽ" ردا لتمؾ أؼ كاف كتابو "اال ؛3الخرػ كىك الدراسات االستشراقية"في الفكر العربي حكؿ الشعكب ا

بت سعيد كىكذا أث "الفئة الغربية كتمؾ األفكار الخاطئة كالسطحية حكؿ ثقافة الشرؽ ككذا الديف اإلسبلمي، 
أف اإلستشراؽ كُـّ مشبع بالتمركز الثقافي المحدد المقنف، فكل مجمكعة مف المستشرقيف ليا شفرتيا الخاصة، 
حتى لك تككنت مف شخص كاحد ىي بالضركرة مؤسسة ثقافية، إف مفاىيـ العرب عف الشرؽ قد أطرت 

                                                           
 37، ص  ميجاف ركيمي ، سعد البازعي ، دليل الناقد األدبي 1

 37نفسو ، ص  المرجع 2
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يا تتعامل العممية المحايدة، كأنستشراقية إدعت مفيكـ الشرؽ ليصبح مؤسسة ثقافية، رغـ أف الدراسات اال
 . 1مع الشرؽ ككجكد مكضكعي"

ىكذا كاف مكقف سعيد حكؿ المستشرقكف، فيك حارب بشدة الغرب كتمؾ األفكار المسيئة لمشرؽ ك 
إظيار الشرؽ بأحسف  خاصة حكؿ اإلسبلـ، فبأسمكبو غير تمؾ النظرة الغربية حكؿ الشرؽ، كحاكؿ جاىدا

 صكرة لمعالـ.

:النقذٌحلكتاب"تعقٍثاخعلىاالستشزاق"الووارسح-4

العبلقة بيف الشرؽ كالغرب مف أىـ القضايا التي اىتـ بيا األدباء، بحيث أنيـ ال يركف أنَّيا سكية،  تشكل
يعتقدكف أّنيا قضية تحتاج إلى استطبلع كدراسة، كىذا ما اىتـ بو الغرب بما يعرؼ باالستشراؽ، كاىتمكا 

 اسي كالثقافي خاصة.بالجانب الديني كالسي

كيعد كتاب "تعقيبات عمى االستشراؽ"  مف أىـ كتب "إدكارد سعيد" بعد كتابو "االستشراؽ"،  الذؼ يعتبر 
الفاتحة لمدراسات ما بعد الككلكنيالية، فقد كاف كتاب "تعقيبات عمى االستشراؽ" ُيعتبر كإعادة لمنظر في 

ة فيو، كيمثل الكتاب كعنصر تحفيز في تاريخ ما بعد االستشراؽ، كأيضا قـ "سعيد" بإضافة أفكار جديد
 الككلكنيالية.

يتككف كتاب "تعقيبات عمى االستشراؽ" مف مقدمة كأربعة أجزاء، كتعريف إلدكارد سعيد، الكتاب مترجـ مف 
قبل "صبحي حديدؼ"، قد عالج فيو مجمكعة مف المكضكعات كىي كالتالي ، إعادة النظر في االستشراؽ، 

تمثمت الرؤية المنيجية التي اعتمدىا الناقد إلعادة النظر في االستشراؽ؟ كما ىي آليات الممارسة  إًذا فيما
 النقدية التي سخرىا لمتعقيب عمى االستشراؽ؟
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 الهذف:-4-1
قد عمل "إدكارد سعيد"  في كتابو المكسـك "بتعقيبات عمى االستشراؽ"  عمى إعادة النظر في مفيـك  

كتحميمو مرة أخرػ بعدما قاـ بو في كتاب االستشراؽ مف قبل، ىك مف المعركؼ أف "إدكارد االستشراؽ 
سعيد" مف أصكؿ فمسطينية كلكف لـ يعيش في الكطف الغربي طكيبل، كبما أّنو تشبع بثقافة الغرب كاف عميو 

، كقد بّيف في العرب كأيديكلكجيتيـ، حتى يعطى كاجية لمعرب مف خبلؿ دراستو لمشرؽ  أف يبحث في ثقافة
كتابو كيف أّف المستشرقيف أعادكا رسـ الحدكد كتعريف لقضايا، كحّمل أعماؿ بعض المستشرقيف، كقد تطرؽ 
أيضا البعد الدنيكؼ لبلستشراؽ، كاالستشراؽ عند "إدكارد سعيد" كما قاؿ  "كسكؼ يتضح لمقارغ )كيزداد 

ح االستشراؽ عّدة أمكر يعتمد بعضيا عمى الكضكح في الصفحات الكثيرة الّتالية(، أّنني أعني بمصطم
بعض، كتبدك في رأيي مترابط، كأّما أيسر التعريفات المقبكلة لبلستشراؽ فيك أّنو مبحث أكاديمي، بل أّف 
ىذا المفيـك ال يزاؿ مستخدما في عدد مف المؤسسات األكاديمية، فالمستشرؽ ىك مف يعمل بالتدريس أك 

كعات خاصة بالشرؽ، سكاء كاف ذلؾ في مجاؿ األنثركبكلكجيا أؼ عمـ الكتابة أك إجراء لبحكث في مكض
االنساف أك عمـ االجتماع أك التاريخ أك فقو المغة، كسكاء كاف ذلؾ يتصل بجكانب الشرؽ العامة أك 

كىذا يعني أف "إدكارد سعيد" أراد أف يبّيف عبلقة الشرؽ   1الخاصة، كاالستشراؽ إذف ىك كصفا ليذا العمل"
كأيضا  أف يقكـ بصياغة التصكرات الغربية عف الشرؽ عامة كعف العالـ اإلسبلمي بصكرة خاصة،  بالغرب

معبرا عف الخمفية الفكرية لمصراع الحضارؼ بينيما، كأيضا أراد أف يظير تمؾ العبلقة بينيما كأف يحمل 
ّدعاء نشر العمـ تارة أخر   ػ.العبلقة بينيما مف قكة كفرض سيطرة عمى الشرؽ تارة، كا 

كقد ظيرت العديد مف ردكد األفعاؿ كاالنتقادات في العالـ مف أدباء كمفكريف حكؿ االستشراؽ عند "إدكارد 
سعيد"، كأيضا حاز عمى قدر كبير مف اآلراء اإليجابية "كلحسف الحع أثار االستشراؽ قدرا كبيرا مف التعميق 

 2.كاعتسافيا بذيئا في بعض الحاالت"معظمو إيجابي كتكجييي، كلكف قسطا ال بأس بو منو كاف معاديا 

لى ىدـ إقد ىدؼ "إدكارد سعيد" في كتابو ىذا إلى إظيار الشرؽ بالشكل الصحيح في نظر الغرب، كىدؼ 
يقاؼ تمؾ اإلىانات في حق العالـ الشرقي، حيث قاؿ في  تمؾ األفكار الغربية السمبية حكؿ اإلسبلـ، كا 
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: "بالنسبة إلى الغرب، انطكػ فيـ االسبلـ عمى محاكلة تحكيل مقالتو بمناسبة صدكر كتابو "االستشراؽ" 
تنكعو إلى جكىر كحداني غير قابل لمتطكر، كقمب أصالتو إلى نسخة منحطة مف الثقافة المسيحية، كنسخ 

، كقاؿ أيضا " التاريخ كاالقتصاد كالسياسة ليست عمى أؼ قدر 1لى كاريكاتكريات مثيرة لمرعب..."شعكبو إ
أؼ ميما نشر الغرب الصكر المسيئة لمرسكؿ 2ـ ىك االسبلـ كالشرؽ ىك الشرؽ "ىنا، االسبلمف األىمية 

كالخطابات الميينة لمشرؽ، ككذا كل تمؾ االّدعاءات السمبية ضد االسبلـ فإّف الشرؽ االسبلمي سيبقى عمى 
 حالو كلف يخضع ألؼ تطكر كتنكع.

عمى تمؾ المقارنات بيف التراث الييكدؼ كالتراث ييدؼ الكتاب "تعقيبات عمى االستشراؽ" إلى القضايا 
االسبلمي، فيي مقارنة زائفة كليس ليا معنى، حيث ذكر في المقدمة الخاصة بالكتاب "لكيس" حيف قارف 
بيف الثكرة كاالسبلـ بحيث قاؿ "كاألخطر مف ذلؾ يتابع لكيس، أف نقرف كممات مف نكع الثكرة باإلسبلـ 

ال تستدعي في ذىف القارغ الغربي سكػ الثكرة األمريكية الفرنسية كالركسية، كنحف نعرؼ أّف ىذه الكممة 
كلكي نسعى إلى فيـ الحركات في حضارة أخرػ، يتكجب عمينا أف ندركيا في سياقيا كمصطمحيا في 

 3عبلقتيا كتاريخيا بأعرافيا كبآماليا."
، فسعيد ّيعد مف أىـ الداعميف لمقضية، مف أىداؼ "إدكارد سعيد" مف الكتاب ىك الدعـ في القضية الفمسطينية

فقد أراد أف يخمص فمسطيف مف العدك الصييكني، كأف يحررىا مف الكحش اإلسرائيمي، كقد جاىد بالعقل، 
كسخر قممو في كتابة العديد مف الكتب حكؿ القضية، كقد ذكرىا أيضا في كتابو ىذا المكسكـ بػ "تعقيبات 

سبة إلى المسألة الفمسطينية كالمكاجية المحتكمة مع الصياينة مف جية عمى االستشراؽ" حيف قاؿ "أما بالن
أكلى، كرىط االستشراؽ ككعيو القياسي المحترؼ بكصفو شركة خبراء يحمكف ميداف سيطرتيـ كأكراؽ 
 اعتمادىـ مف التمحيص الخارجي مف جية ثانية، فقد كانت في األساس معظـ العداء الذؼ قكبل بو تحميمي

 4تشراؽ، كالمفارقات ىنا كافرة غنية، كسأقتصر عمى تعداد حفنة قميمة منيا."النقدؼ لبلس
                                                           

 28المرجع السابق، ص1
 

28المرجع نفسو، ص2
 

06المرجع نفسو، ص3
 

  46، صنفسوالمرجع 4



 

 
54 

مف أىـ أسباب "إدكارد سعيد" في كتابو لكتاب  "تعقيبات عمى االستشراؽ" ىي تمؾ الحركب التي حدثت في 
الحركب الشرؽ حرب العراؽ، سكريا الخ، كأراد أف يرد عمى تمؾ الكسائل اإلعبلمية األمريكية التي تبث تمؾ 

كتعرضيا بطريقة مختمفة، كتظير الشرؽ كأّنو ضعيف كال يستطيع المقاكمة كأنو منيـز ال محالة، كتريد أف 
تبّيف أّف الشرؽ ىك الظالـ ليس ىك المظمكـ، كما قاؿ "إدكارد سعيد" : " ألّنني رأيت ما يجرؼ عمى األرض 

خصية لـ يكف يتكافق أبدا مع ما يكتب في في الشرؽ األكسط باإلضافة  إلى ما اكتسبتو عبر تجربتي الش
كسائل االعبلـ األمريكية عمى سبيل المثاؿ، ثـ أخذت أتصكر الفكرة القائمة بأّف ما يراه المرء كيقرأه في 

 1الغرب كاف جزًءا مف نظاـ تمثيل لـ تتـ بعد دراسة تاريخو كنطاقو عمى نحك منيجي كمعمق"
لمسمميف، كأراد ىدـ تمؾ العقكؿ الغربية التي تييف الديف اإلسبلمي فإدكارد سعيد دافع بشدة عف اإلسبلـ كا

"في المنظكر اإلسبلمي أّف الغرب النصراني ييدؼ إلى السيطرة عمى العالـ اإلسبلمي ، كما ييدؼ إلى 
تشكيو دينو كالتشكيؾ فيو، كفي منظكر سعيد دراسة الديف اإلسبلمي ليس أصبل إّنما ىك كسيمة لمسيطرة عمى 

ؽ، كىذا ما يؤكد عميو في تغطية اإلسبلـ حيث يرػ أف الصراع بيف اإلسبلـ كالغرب ال بيف "النصرانية الشر 
. كخير دليل عمى أف اإلسبلـ محل استيداؼ الغرب ىك تمؾ 2كاإلسبلـ" ألّف الغرب تخطى مرحمة "التديف"

إدكارد سعيد مف خبلؿ الحمبلت عمى المآذف كالنقاب كالِحجاب، كتضييق المسمميف في عبادتيـ، فيدؼ 
كتابو ىذا إلى اختراؽ حجب التقاليد الثقافية الغربية التي شّيدت عمى مدػ عقكد طكيمة في القرنيف 
 الماضييف، كعالجت كتاباتو بشكل مكسع كعميق الييمنة الثقافية التي مارسيا الغرب عمى الشرؽ كالجنكب.

الونهح:-4-2

بإدكارد سعيد، أعتقد أّنو يتميز بأسمكب خاص كدقيق، فيك قد  مف خبلؿ إطبلعي لدراسات كاعماؿ الخاصة
انطمقت دراساتو بمناىج عممية بحيث تناكؿ المنيج العممي، كبّيف لنا تمؾ العبلقة بيف الشرؽ كالغرب ككذا 

 كصف لنا العالـ الشرقي ككيفية تعايشيـ مع تمؾ الحركب، فإدكارد سعيد تمّيز بالتحرر العممي في كتاباتو.
بداعاتو، كليـ دكر "إد كارد سعيد" تأثر بعدد مف الشخصيات النقدية كالفكرية، ككذا استميـ منيـ أفكاره كا 

أساسي في تشكل اسمكبو كمنيجو، ككاف ليـ أثر بارز في فكره، فنحف نبلحع أّف منيج إدكارد سعيد ال 
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الشخصيات النقدية مف بينيا  يمكف كصفو إاّل بمنيج "إدكارد سعيد"، فمنيجو خاص بو بالرغـ مف تأثره بتمؾ
تأثر بو سعيد نظرا لمتشابو الكبير " "أنطكنيك غرامشي"  "إيريؾ اكرباخ"  ك "ميشيل فككك"، "فايريؾ اكرباخ"،

بينيما مف حيث التخصص النقدؼ كالنفي عف الديار، كتحدث كثيرا عف ىذه الشخصية كمدػ أىمية الفكرة 
المحاكاة" لػ "أكرباخ" كذكر بأنو محاكلة لرؤية تطكر الثقافة الغربية التي ينادؼ بيا كيشير كثيرا إلى كتاب "

 1فيما كاد يككف آخر لحظة اكتممت فييا نزاىتيا كتمتعت فييا بتماسكيا الحضارؼ"
الفيمسكؼ اإليطالي، كاف لو فضل كبير عمى إدكارد سعيد في  Antonio Gramsciأما أنطكنيك غرامشي

بحيث يذكر سعيد جانبا مف جكانب تأثره بػ"غرامشي"، كينقل قكلو في كتابتو خاصة كتاب االستشراؽ، 
مذكرات السجف ...كما أّنو اعتمد سعيد عمى تقسيـ "غرامشي" المثقف كعمى نظرية الجرد مف البداية نقضو 

ىذا يعني أّف أنطكنيك  ؛2لمؤسسات األمريكية كما في غيرىا"لمسياسة الثقافية التي تنتج العضكؼ في ا
 كاف مصدر إلياـ إدكارد سعيد كقد استعاف مف خبرتو، كأسس أسمكبو منو. غرامشي

أيضا كاف مف المعجبيف لمناقد إدكارد سعيد، فقد استمّد منو أسمكبو، Michel Foucaultك"ميشاؿ فككك" 
"فككك" ىك فيسمسكؼ مؤرخ كعالـ اجتماع فرنسي األصل، فيك كاف ذك تفكير متشبع في العديد مف 

دكارد سعيد مديف لمخطاب عند فككك، فيك استند عمى رؤيتو لمخطاب فكاف عمكدا فقريا بني المجاالت "فإ
 3عميو كتابة )االستشراؽ( "

كما أف إدكارد سعيد يعترؼ "كأّنو انتفع بالفكرة التي طرحيا ميشيل فككك عف )الخطاب( في كتابو آثار 
أثر بيؤالء المفكريف كالعمماء، كلقد خرج لنا "إدكارد . كىذا يظير أّف إدكارد سعيد ت4المعرفة كالتأديب كالعقاب"

 سعيد" الناقد كالمفكر مف رحـ أفكار مزجيا كاستطاع أف يرتبيا في حّمة فكرية نقدية خاصة بو.

كمف أعماؿ ىؤالء المفكريف كأسمكبيـ نستنتج أف إدكارد سعيد يستخدـ منيج البحث العممي، كذلؾ عف طريق 
فحصو لظكاىر نقدية كأدبية، فإدكارد سعيد ممتـز بالمكضكعية كالمركنة، كما أنو يتمسؾ بطبيعة العمل 
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ثراء المعرفة كنقل البحثي المترابط. ككذا أراد سعيد في كتابو "تعقيبات عمى االستشراؽ" تطك  ير الحمكؿ، كا 
 التجارب كالخبرات بدقة، كما أّنو قاـ بدراسة القضية كتطرؽ إلى حل مشكبلتيا.

قيبات عمى االستشراؽ" يظير لنا إدكارد عأيضا يظير لنا سعيد أنو ذك إنسانية كذلؾ أننا طالعنا كتاب "ت
ف سعيد يتحمى باألمل كيكاجو سعيد يستكشف كيجتيد كيبحث في سر كجكده كحياتو، أيضا يبدك أ

 الصعكبات كالتحديات في حياتو.

إدكارد سعيد مف خبلؿ كتاباتو كالقضايا التي يدرسيا ذك نظرة عممية، أيضا يدعك سعيد إلى احتراـ ثقافة 
الغير، أيضا أرػ أف األفكار المطركحة التي طرحيا سعيد في كتبو لـ يعزليا عف إطارىا االجتماعي 

رؤية "إدكارد سعيد" تبدك رؤية شخصية متنكعة الجكانب في عّدة مجاالت، كترفض أشكاؿ  التاريخي، أيضا
 االغتراب كاالضطياد، كتطالب باحتراـ كرامة االنساف.

إّف إدكارد سعيد ذك تكجو إنساني كيتمّيز برؤاه البلمعة، كتحميبلتو المبيرة، فيك قد استخدـ الّتاريخ في الغالب 
ا إدكارد سعيد قّدـ الذات بإزاء السمطة كقاـ باالحتفاء بالثقافة اإلنسانية مف خبلؿ األعـ في كتاباتو، أيض

إعطائيا المدػ الكاسع كالقيمة العميا، ككذلؾ دراساتو تمحكرت بعض الشيء حكؿ التجارب اإلنسانية 
 كاألفكار كاآلماؿ.

الوصطلح:-4-3

تعقيبات عمى االستشراؽ" كقد رّكز عمييا اعتمد "إدكارد سعيد" عمى مجمكعة مف المصطمحات في كتابة "
 بكثرة في دراستو ىذه مف بينيا:

 :االستشراق 

االستشراؽ ىك العمـ الذؼ ُيعنى بو دراسة الشرؽ ككل ما يتعمق بو مف لغات كآداب كمعتقدات كعمـك كفنكف 
كما شاكميا، أيضا ىك كل ما يبحث في أمكر الشرقييف كثقافتيـ كتاريخيـ كحضارتيـ، كىذا ما يتطرؽ بو 
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و أك بحثو، كيسرؼ ذلؾ سكاء كاف الناقد "إدكارد سعيد" : "بأّنو كل مف يقكـ بتدريس الشرؽ أك الكتابة عن
 1ك لكجيا(مالمرء مختصا بعمـ اإلنساف )كاألنثركبكلكجيا(  أـ بعمـ االجتماع أك كاف مؤرخا أك فقيو لغة )في

"كاالستشراؽ كدائرة في  :عبلقة في مجاالت متعددة حيث قاؿ كيرػ أيضا "إدكارد سعيد" أّف االستشراؽ لو
العديد مف المياديف المتقاطعة: أكليا العبلقة التاريخية كالثقافية بيف أكركبا الفكر كالخبرة، يشير بالطبع إلى 

سنة مف التاريخ، كثانييا النظاـ التدريسي العممي في الغرب كالذؼ أتاح  4000كآسيا، كىي عبلقة تمتد في 
لثيا في مطمع القرف التاسع عشر إمكانية التخصص في دراسة مختمف الثقافات كتراثات الشرقية، كثا

أؼ أّف نظاـ  ؛2عف منطقة مف العالـ اسميا الشرؽ" األخيمة الفانتازيافتراضية اإليديكلكجية كالصكر ك اال
التعميـ في الغرب كاف لو فضل كبير في االستشراؽ كخاصة أّنيـ قامكا بإعطاء ُرَخص لدراسة الشرؽ 

 كِاكتشاؼ ثقافتو.

د القضاء عميو خاصة ىؤالء المستشرقيف السطحييف، كما لكف "إدكارد سعيد" يرػ أّف االستشراؽ مشكمة، كأرا
قاؿ "كىذه في الكاقع حقيقة أبعد ما تككف عف التكّيف السياسي الخاـ بما يسمى مشكمة االستشراؽ، كىي 
حقيقة جكىرية في أية نظرية حكؿ التأكيل أك التفسير كمع ذلؾ، فيذه ىي أكؿ مجمكعات في المشكبلت 

 3التي أكد النظر فييا"

كذلؾ ألّف المستشرقيف كتبكا كتب كمقاالت كثيرة معظميا معرفة خاصة في الجانب اإلسبلمي كأيضا تجد 
بعض المؤلفات كثيرة االخطاء المقصكدة، فسعيد في دراستو لبلستشراؽ يرػ أّف االستشراؽ لـ يستعمل في 

لتفكير في اليكة الفاصمة بيف ماىيتو، كما قاؿ :"االستشراؽ في نياية األمر ىك دراسة مرتكزة عمى إعادة ا
 4الشرؽ كالغرب، تمؾ التي ساد االعتقاد طيمة قركف بأّنيا غير قابمة لمَحسر"
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"إدكارد سعيد" ُيؤكد أف االستشراؽ "مؤسسة جمعية لمتعامل مع الشرؽ ، كالتعامل معو عف طريق إصدار ك
خضاعو باختصار مقكالت عنو، كاعتماد رؤػ معّينة عنو، ككصفو، كعف طريق تدريسو  كتسكية أكضاعو، كا 

 1االستشراؽ كأسمكب غربي لمييمنة عمى الشرؽ كا عادة ىيكمتو كالتحكـ فيو"

فاالستشراؽ تعرض لمجمكعة مف االنتقادات نظرا لما لو مف أىداؼ خفية كراءه، حيث قاؿ سعيد "البعض 
تقد السياسي أك ذلؾ، كىؤالء ىـ اآلخر ينتقد االستشراؽ في سياؽ الدفاع ضد اليجمات التي تطاؿ ىذا المع

 2القكميكف، كلدينا أيضا فريق ينتقد االستشراؽ بسبب تزييفو لئلسبلـ كىؤالء في اإلجماؿ ىـ األصميكف"

مف دكافع المستشرقيف الدافع الديني، فاإلسبلـ كاف مركز اىتماماتيـ "كىؤالء كاف ييميـ اف يطعنكا في 
ئقو ليشبتكا لجماىيرىـ التي تخضع لزعامتيـ الدينية أف اإلسبلـ كاف اإلسبلـ كيشّكىكا محاسنو كيحّرفكا حقا

ديف ال يستحق االنتشار، كأّف المسمميف قـك َىَمج -يكمئذ الخصـ الكحيد لممسيحية في نظر الغربييف
 3كلصكص كسفاكك دماء"

يره، أّنيـ عمى غتشراؽ إدكارد سعيد كاف مف بيف الناقديف لبلستشراؽ كقد رأػ النقاد اآلخريف الذيف نقدكا االس
صكاب بحيث يقكلؾ "كلكني في إطار ما ىك شائع لدػ نقاد االستشراؽ الراىنيف أرػ أىمية خاصة في 

األكلى ىي النقطة المنيجية الصارمة التي تفّسر االستشراؽ كنظاـ نقدؼ قبل أف يككف نظاما  نقطتيف:
صميـ عمى عدـ السماح بِاستمرار فصل كعزؿ إيجابيا فتخضعو بالتالي إلى تمحيص مكثف، كالثانية ىي الت

 4الشرؽ دكف تحدؼ"

فاالستشراؽ كضعو "إدكارد سعيد" في دائرة الضكء، كأصبح مف الدراسات األساسية التي غّيرت في تفكير 
نظرة الغرب لمشرؽ كلك قميبل بعض الشيء "كىكذا أثبت سعيد أّف االستشراؽ كـّ مشبع بالتمركز الثقافي 

، فكل مجمكعة مف المستشرقيف ليا شفرتيا الخاصة، حتى لك تكّكنت مف شخص كاحد، ىي المحدد المقنف
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بالضركرة مؤسسة ثقافية، إّف مفاىيـ الغرب عف الشرؽ قد أطرت مفيـك الشرؽ ليصبح مؤسسة ثقافية، رغـ 
 1ية أدعت العممية المحايدة، كأّنيا تتعامل مع الشرؽ ككجكد مكضكعي"قأّف الدراسات االستشرا

ؤية "سعيد" لبِلستشراؽ كانت رؤية منيجية دقيقة بحيث يعتقد أّف "االستشراؽ كاف سبيبل جديدا في تصكر ر 
أؼ يرػ أف  2كالحرب كالسيطرة االمبريالية"نفصاالت كالنزاعات التي تعرضت عمى أجياؿ مف العداء اإل

 االستشراؽ لو إيجابيات أيضا بغض النظر عف السمبيات.

 ثنائية الشرق والغرب: 

ىي منطقتيف جغرافيتيف، بحيث تقع األكلى في شرؽ الكرة األرضية، في حيف تقع الثانية في غرب الكرة 
"إذ تكجد ثقافات كأمـ تقع ا كلغتيا كتختمف أحدىما عف اآلخراألرضية، ككل منيما تمتاز بتاريخيا كحضارتي

أعظـ مف كل مف يمكف أف يقاؿ جغرافيا في الشرؽ ككل منيا لو حياة كتاريخ كعادات تقسـ بكاقع صمب 
 3تعبيرا عنو في الغرب"

قد صار مستخدمك مدرسة نقد ااِلستشراؽ يعتبركف أف ىناؾ كتمة مادية اسميا "الشرؽ"  تكاجو "غربا" ذا 
صفات مختمفة عنيا، فالشرؽ كالغرب عند بعض المؤرخكف المعاصركف مفيكماف سياسياف اصطناعياف، كال 

 كف تممسيا أك إثباتيا أك تتبعيا تاريخيا.يعكساف حقيقة جغرافية يم

فقد انطمق "إدكارد سعيد" في دراسة ىذه الثنائية كقد تطرؽ إلى تحميميا كتفسير العبلقة بينيما بحيث قاؿ 
"كانت نقطة انطبلقي ِافتراض أف الشرؽ ليس مف الحقائق القاصرة ذاتيا في الطبيعة، بمعنى أّنو ال يقتصر 

 4مثمما ال يقتصر مفيـك الغرب عمى أنو مكجكد كحسب" كحسب، عمى ككنو مكجكدا

ككما قاؿ "إدكارد سعيد": "كتمشيا مع الجكانب التي يسمييا فيكك عمـ األمـ أف "الشرؽ" ك"الغرب" حقيقتاف 
انتجيما البشر، كيتكجب بالتالي أف يدرسا كعناصر مككنة لمعالـ االجتماعي كليس العالـ المقدس أك 
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"الغرب" مصطمحاف ُخمقا لكي يككف عناصر جكىرية مككنة د أف "الشرؽ" كظر سعي، أؼ في ن1الطبيعي"
 لممجتمع بصفة عامة.

كحيف ُسئل "سعيد" عف تعريف عريض لػ "الغرب" قاؿ: "يكجد أكثر مف غرب كاحد، كلـ يسبق لي أف آمنت 
األكركبي الثقافي بأف الغرب أحادؼ أك متماثل، أقصد القكؿ أنني أتفق معؾ حكؿ كجكد نكع مف التجانس 

 2الذؼ بكسعنا ِاكتشافو، ذلؾ يتضمف أمريكا أيضا"

فيذه الثنائية "الشرؽ كالغرب" ككتل صماء كمتسقة داخميا، ما يطمس حقيقة أف تقّدـ الشرؽ كالغرب ىما 
 .عكالـ متنكعة، ك"سعيد" ِاجتيد فعبل في دراسة ىذه الثنائية كالكشف عف خباياىا كأىدافيا المعمنة كالظاىرة

 :)المستعَمر )المستعَمرون 

تناكؿ "سعيد" كممة المستعَمر بكثرة في كتابو السابق الذكر، كتداكلو في كتابو كفّسره بالشكل الصحيح، كما 
نعرؼ فالمستعَمر ىك الجانب المظمـك كالمضطَيد، كأيضا ىك الجانب المسيطر مف قبل المستعِمر 

يرػ سعيد "أّف فكرة المستعَمر تطرح الطراز الخاص بيا  كالمنيكب ليدؼ سياسي أك ثقافي أك ديني...إلخ،
مف التقمب كالتغاير قبل الحرب العالمية الثانية، كاف المستعَمركف ىـ أكلئؾ القاطنيف في عالـ غير أكركبي 

 3كغير غربي سبق أف سيطر عميو األكركبيكف كاستكطنكه بالقكة"

أحرزت سيادتيا الكطنية ثـ ِانحمت بالنتيجة، بل كانكا  فالمستعَمركف في نظر سعيد: "لـ يكف جماعة تاريخية
مقكلة يدخل في عدادىا سكاف دكؿ حديثة ااِلستقبلؿ كالشعكب الخاضعة في المناطق المحاذية التي ما يزاؿ 

، أؼ كاف مصطمح "المستعَمركف" شامل لمعديد مف المفاىيـ، لـ يكف لو مفيكـ 4األكركبيكف يستكطنكىا"
المناطق التي  ني بالمنطقة التي ُتستعَمر ثـ تقاـك كتأخذ استقبلليا، بل تعني أيضا بتمؾكاحد، كلـ يكف يع

 أخذت استقبلليا كبقيت تابعو لممستعِمر بشكل غير مباشر.
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يعتقد سعيد أف "مقكلة المستعَمر ِاتسعت بشكل ممحكظ لتشمل النساء كالطبقات الخاضعة كالمضطيدة، 
، أؼ مفيكـ المستعَمر 1حقكؿ الميمشة كاألكاديمية المفرطة في خصكصيتيا"كاألقميات القكمية، كحتى تمؾ ال

قد تعّدػ لتشمل كل طبقة ميمشة سكاء كانت النساء أك األقميات القكمية، تمؾ الفئة التي تعاني مف الظمـ 
 كااِلضطياد.

 :األنثروبولوجيا 

لعالـ كتاريخيـ التطكرؼ كسمككيـ، األنثركبكلكجيا ُيعرؼ بأّنو العمـ الذؼ يدرس البشر في جميع أنحاء ا
ككيفية تكيفيـ مع البيئات المختمفة كتكاصميـ كِاختبلطيـ مًعا، كقد تحدث عنو سعيد في كتابو السابق لمذكر 

، فإّنيا نادرا ما تحتاج إلى كمقكلةفي عنصر محاكرك األنثركبكلكجيا، كقد قاؿ: "أما بالنسبة ألنثركبكلكجيا 
حكؿ ما ُكتب أك قيل حتى اآلف حكؿ االضطراب الذؼ يعصف في بعض أرجاء  دخيل مثمي إلضافة الكثير

 2النظاـ عمى األقل"

كقد تطرؽ "سعيد" إلى ذكر بعض أشكاؿ "االنثركبكلكجيا" خاصة األنثركبكلكجيا الماركسية المناىضة 
" قيكة كرأسمالية في Roseberry لئلمبريالية. كقد أعطى أمثمة "ككتابات إريؾ كلفا المبكرة، ككلياـ ركزبرؼ 

، في "نحف نأكل المناجـ كالمناجـ تأكمنا"، كمايكل Nashنزكيمية، كجكف ناش ففي االنديز ال
، أيضا ذكر سعيد األنثركبكلكجيا السنكية، كىي تستخدـ 3في "الشيطاف كبضاعة الُبّد" Taussigتكسيغ

بِاستخداـ رؤػ مستمدة مف النظرية النسكية ممارسات ااِلستخداـ األنثركبكلكجي كاالنتاج األكاديمي لممعرفة، 
كفي نفس الكقت تتحدػ األنثركبكلكجيا النسكية نظريات النسكية األساسية، كقد قاـ سعيد بذكر بعض 

" في المرأة كالجسد" ك "ليمي ألبك لغد"  Martinالكتابات التي تعالج األنثركبكلكجيا النسكية مثل "إممى مارتف
كع اآلخر ىك األنثركبكلكجيا التاريخية، فقد ِانتقل حقل التاريخ الجديد مف ، كالن4في "عكاطف محجبة"

الديمكغرافيا التاريخية ذات الطابع الكّمي إلى مجاؿ العقميات مع األنثركبكلكجيا التاريخية ذات الطابع 
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كتاب "أسكد الكيفي، كقد تطرؽ "إدكارد سعيد" إلى أىـ األعماؿ المتعمقة بيذا النكع مثل ريتشارد فككس في 
 البنجاب"

"فاألنثركبكلكجيا في تحميميا العاـ تتمثل بأّنيا تيتـ بدراسة اإلنساف كأنساؽ ِاجتماعية، كالكممة ترجع إلى 
، فقد كاف المحكر الذؼ ِاىتمت بو بكثرة، 1أؼ الدراسة" Logsأؼ اإلنساف كAnthroposأصكؿ يكنانية 

كجيا الفمسفة بحيث "طّكر فبلسفة التنكير ىؤالء أفكار التقدـ ككانت الفمسفة ليا دكر ميـ في ظيكر األنثركبكل
كالتطكر التي غدت البؤرة المركزية لمنظرية األنثركبكلكجية في القرف التاسع عشر يرقى كثير مف النتف 

 2كالقطع مف األفكار األنثركبكلكجية إلى تمؾ القركف األكلى"

الوتىى:.4

بػػػػ "تعقيبػػػات عمػػػى االستشػػػراؽ" عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف الكتػػػاب  قػػػد اعتمػػػد سػػػعيد فػػػي كتابػػػو ىػػػذا المرسػػػـك 
كالمػػؤلفيف فػػي مجػػاؿ االستشػػراؽ كتحػػّدث عمػػى مجمكعػػة مػػف الكتػػاب كالمػػؤلفيف فػػي مجػػاؿ االستشػػراؽ كتحػػّدث 

"، كىػك daniel pipesعمػى بعػض كتػبيـ، تحػدث بكثػرة عػف الكاتػب أك المستشػرؽ األمريكػي "دانيػاؿ بػايبس 
مػػؤرخ متخصػػص فػػي النقػػد خاصػػة نقػػد اإلسػػبلـ، بحيػػث كػػاف إدكارد سػػعيد قػػد نعتػػو بالمنػػافق، كىػػك لػػيس عمػػى 
كفػػػاؽ معػػػو، حيػػػث يقػػػكؿ: "كأقػػػل نفاقػػػا كلكػػػف ليسػػػكا أقػػػل افتقػػػارا لمػػػركح النقديػػػة، ىػػػـ المؤدلجػػػكف كالمستشػػػرقكف 

ى درب هللا: اإلسػػػبلـ كالسػػػمطة ، الػػػذؼ تتجمػػػى خبراتػػػو فػػػي كتابػػػو "عمػػػpipesاألصػػػغر سػػػّنا مػػػف أمثػػػاؿ دانييػػػل 
 3(.1983السياسية" )

"فبايبس" بكتاباتو يريد إظيار أف اإلسبلـ عاجز عف تعبير الذات كتمثيميا، بحيػث يقػكؿ "سػعيد": "كلػك  
كضػػعنا جانبػػا حالػػة التعمػػيـ الفاضػػحة التػػي تسػػمح لبػػايبس بالحػػديث عػػف اإلسػػبلـ النكػػرة، كعػػف حػػس الذاتيػػة 

، يعتقػػد إدكارد سػػعيد المستشػػرقكف أمثػػاؿ "بػػايبس" ىػػـ عػػاجزكف 4شػػيء كاحػػد كبسػػيط"كالدفاعيػػة ككػػأف اإلسػػبلـ 
عف تمثيل ذاتيـ، كيرػ أنو يجب أف يأتكا بآخريف يعرفػكف اإلسػبلـ أكثػر كقػاؿ: "المكضػكع األكثػر شػيكعا بػيف 
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 مكاضػػػيع اإلستشػػػراؽ: أنيػػػـ عػػػاجزكف عػػػف تمثيػػػل أنفسػػػيـ كيتكجػػػب بالتػػػالي تمثػػػيميـ مػػػف قبػػػل آخػػػريف يعرفػػػكف 
 1اإلسبلـ أكثر مما يعرؼ اإلسبلـ عف نفسو".

قػد كػاف كتػاب "بػايبس" السػاب بالػذكر كػاف محػػل اىتمػاـ سػعيد بشػدة كرأػ أف فصػكؿ الكتػاب تعػّج بالمصػػادر 
التػػي تشػػير إلػػى عجػػز اإلسػػبلـ فػػي تمثيػػل الػػذات الشػػرقية، فبػػايبس فػػي نظػػر "إدكارد سػػعيد" ال يعمػػل بجيػػد كال 

كال يحضر تمؾ المجتمعات الستخداـ المخيمة ليحكي عمػى اإلسػبلـ بػل كػاف  يفضي نفسو في دراسة اإلسبلـ،
كنػابيكؿ، كىػذا مػا سػيل لػع تتبػع اإلسػبلـ مػف بعيػد  hurgronjeفي صف المستشرقيف مثػل "سػنككيكرغركنو" 

كمػػف مكانػػو كىػػذا مػػا قالػػو "سػػعيد": أك بػػدؿ صػػرؼ الجيػػد قميػػل فػػي التعػػرؼ عمػػى أدب المخيمػػة الكاسػػع الػػذؼ 
عػػػػالـ االسػػػػبلمي، ينحػػػػاز "بػػػػايبس"  بصػػػػراحة كعنػػػػاد إلػػػػى صػػػػف مستشػػػػرقيف اسػػػػتعمارييف مػػػػف أمثػػػػاؿ ينتجػػػػو ال

ككمرتػػػّديف مػػػا قبػػػل الككلكنيػػػالييف صػػػفقا، مثػػػل نػػػابيكؿ، بحيػػػث يتػػػاح لػػػو مراقبػػػة  hurgronje"سػػػنككيكرغركنو"
الرغـ مػف تمػؾ ، كلكػف بػ2اإلسبلـ كالحكـ عميػو مػف ككػره العػالي فػي الػكزارة الخارجيػة أك مجمػس األمػف القػكمي

السمبيات التي يراىا "سعيد" في رؤية "بايبس" إال أنو يرػ أف كتابو مفيد في بعػض النقػاط كقػاؿ: "لقػد صػرفت 
كل ىذا الكقػت لمحػديث عػف بػايبس ألنػو يخػدـ بشػكل مفيػد اليضػاح النقػاط المعمقػة بػاألجكاء السياسػية الكبيػرة 

لػػو أثػػر بػػالغ كسػػبب كجيػػو فػػي كتابػػة "إدكارد سػػعيد" ىػػذا ، لػػذلؾ "فػػدانياؿ بػػايبس" كػػاف 3المحيطػػة باالستشػػراؽ"
 الكتاب.
ذكر أيضا سعيد في كتابو عمى أنو ما تحّدث عنو في كتابو اإلستشراؽ قبل كاألفكار التي قاليػا كتمػؾ  

كل التحمػيبلت كالتفسػيرات كالتػأكيبلت لبلستشػراؽ، كرؤيتػو المنيجيػة لممستشػرقيف كميػا كانػت قػد تكمػـ بيػا مػف 
ء كنقػاد آخػريف، حيػث قػاؿ: "كفػي القػاع مػف المسػألة أشػير إلػى أف مػا قمتػو فػي االستشػراؽ قالػو قبمػي قبل أدبػا

(، 1969-1963( كأنػػػكر عبػػػد المالػػػؾ )1977-1976( كعبػػػد هللا العػػػركؼ )1966-1961أ.ؿ. طيبػػػاكؼ )
fanon (1969-1970 )( كفػػػػػانكف 1977 -أ1977( ك س.ق. العطػػػػػاس )1970-1969كطػػػػػبلؿ أسػػػػػد )

(، ممػػػف 1975-1978) thapar( كرامػػػيبل ثابػػػار1959) panikkar( كبانيكػػػار1972) Césaireكسػػػيزار 

                                                           
 44، ص السابق المرجع1

  45، ص نفسوالمرجع 2

   45المرجع نفسو، ص 3
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عػػانكا جمػػيعيـ مػػف آثػػار التخريػػب الناجمػػة عػػف اإلمبراليػػة كاالسػػتعمار، كالػػذيف تحػػّدكا سػػمطة كرفعػػة كمؤسسػػات 
ف يقكلػػكه عمػػـ قػػاـ بتمثػػيميـ فػػي أكركبػػا، ككػػانكا أيضػػا قػػد فيمػػكا أنفسػػيـ كشػػيء أكبػػر ممػػا حػػاكؿ ذلػػؾ العمػػـ أ

 1عنيـ.
كخاصػػة كتابػػو "الػػزمف  fabianكفػػي دراسػػتو لئلستشػػراؽ يػػكلي سػػعيد إىتمامػػو باألعمػػاؿ األدبيػػة ليكىػػاف فابيػػاف 

(، كيػػػرػ أنػػػو كتػػػاب مفيػػػد فػػػي مجػػػاؿ األنثركبكلكجيػػػا مكضػػػكعيا 1983كاآلخػػػر" كيػػػف تصػػػنع األنثركبكلكجيػػػا )
 2ريد مف نكعو كبالغ األىمية في آف معا.كتأسيسيا كأصكليا حيث يقكؿ إدكارد سعيد عف الكتاب "عمل ف

قػػػػد تطػػػػرؽ سػػػػعيد إلػػػػى ذكػػػػر أيضػػػػا بعػػػػض الكتػػػػب األخػػػػرػ التػػػػي عالجػػػػت مصػػػػطمح االسػػػػتعمار كالمسػػػػَتْعَمر 
 fanonكتػاب "معػّذبكا األرض" لفػانكف ال" ك كالمسَتْعَمر كالمسَتْعِمر كالمسَتْعِمر، منيا كتاب المؤلف "ألبير ميمي"

الػػذؼ تحػػدث فيػػو عػػف العنػػف، كيػػرػ أف العنػػف ىػػك السػػبيل األكحػػد لفػػؾ االسػػتعمار كحيػػث قػػاؿ سػػعيد "كلكػػي 
أتحػّدث اآلف عػػف ثػاني المصػػطمحات األربعػة أقػػكؿ أف فكػرة المسػػتعمر تطػرح الّطػػراز الخػاص بيػػا مػف التقمػػب 

يف فػػي عػػالـ غيػػر أكركبػػي كالتغػػاير، قبػػل الحػػرب العالميػػة الثانيػػة، كػػاف ىنػػاؾ المسػػتعمركف ىػػـ أكلئػػؾ القػػاطن
 كغيػػػػر عربػػػػي سػػػػبق أف سػػػػيطر عميػػػػو األكركبيػػػػكف كاسػػػػتكطنكه بػػػػالقكة، كفػػػػق ذلػػػػؾ كّضػػػػح كتػػػػاب ألبيػػػػر ميمػػػػي 

Memmi فػػي عػػالـ خػػاص لػػو قكانينػػو كمكاقفػػو، مثممػػا تحػػدث فرانػػز فػػانكف فػػي "معػػذبك  المسػػَتْعَمر كالمسػػَتْعِمر
 3صميف.األرض" عف المدينة االستعمارية المنقسمة إلى نصفيف منف

                                                           
 39، صالسابقالمرجع 1

 40المرجع نفسو، ص 2

 64المرجع نفسو، ص 3
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 خاتمة:

 تكصمت في ىذا البحث المعني بالدراسة الخاص لممشركع النقدؼ إلدكارد سعيد" إلى نتائج تمثمت في:   

تعد النظرية "ما بعد االستعمارية" مف أىـ نظريات ما بعد الحداثة، كاألكثر اىتماما عند النقاد ما بعد  -1
 الحداثييف.

ث النشأة نسبيا يعتمد في تفّحصو لمنصكص تعتبر الدراسات ما بعد الككلكنيالية حقبل معرفيا حدي -2
كلمممارسات الثقافية المختمفة عمى فركع أكاديمية بحثية متعددة كالفمسفة كعمـ اإلجتماع كاألنثركبكلكجيا، 

 كالدارسات اإلثنية كالتاريخ كالنقد األدبي، كالتحميل النفسي..

االستعمارية، كتيدؼ إلى فضح نكايا كأىداؼ تيتـ نظرية ما بعد الككلكنيالية بتفكيؾ الخطاب كالممارسة  -3
 المستعمر غير المباشر المستترة خمف سبب الحضارة كالمدينة كالتبشير.

يعتبر "فرانس فانكف" األب الركحي لمنظرية ككاف ألعمالو ككتبو أثر كبير في تأسيس النظرية، بحيث  -4
جتماعيا بّينت دراساتو تمؾ العالقة بيف الشرؽ كالغرب أك المستعِمر ك  المستعَمر كحّمميا تحميبل سيككلكجيا كا 

 كتاريخيا.

عمد "إدكارد سعيد" في فضح المقكالت المركزية الكبرػ بالفعل في أعمالو، كقاـ بتفكيض كتفكيؾ  -5
الخطاب االستعمارؼ ككشف أىدافو الخبيثة كذلؾ عف طريق منيجية الفضح كالتعرية، كساىـ مجمكعة مف 

 " بنيتو الثقافية، كبناء أسمكبو كأفكاره كأنطكنيك غرامشي" ك"ميشاؿ فككك".النقاد في تككيف "سعيد

بينت أىـ دراسات "إدكارد سعيد" تمؾ العبلقة القائمة بيف الشرؽ كالغرب، القائمة عمى أساس ىيمنة  -6
كسيطرة القكة الغربية عمى الجانب اآلخر الضعيف الشرقي. كاعتمد سعيد في كتابو عمى مجمكعة مف 

 تاب كقد تحدث عمى بعض كتبيـ المساىمة في تطكير كتأسيس دراساتو النقدية االستشراقية.الك
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ساىـ الحكار الخاص الذؼ أدرجو سعيد في كتابو "تعقيبات عمى االستشراؽ" في فيـ أسس النظرية،  -7
ي كأىـ ما يخص االستشراؽ مف أىداؼ كركائز، كصاغ المشكبلت المتعمقة باالستشراؽ، كنظرة الغرب

 لئلسبلـ بدقة كسبلسة، كأيضا تحميمو لتمؾ النظرة الغربية األكركبية خاصة تجاه الشرقييف المسمميف.

اّتسمت أعماؿ الكاتب كالناقد كالمفّكر السياسي "إدكارد سعيد"، كأّنيا كانت فائدة كذات تأثير في الثقافة،  -8
دفاعو عف اإلسبلـ كالشرؽ األكسط، كمساىمتو خاصة عند الشرقييف، فقد أّثر سعيد فييـ بنسبة كبيرة، نظرا ل

 في الدفاع عف القضية الفمسطينية.
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 :هلخض
ركزت في البحث حكؿ النظرية ما بعد الككلكنيالية عد إدكارد سعيد في اىتماماتيا بتمؾ المجتمعات  

الضعيفة، كبإنساف فقد حتى اإلحساس بمشاكل قد تيدد كيانو ككجكده، فيي تعتمد عمى الفكر المطكؽ، ىذه 
أىـ النظريات التي ظيرت في مرحمة ما بعد الحداثة، كقد اكتسبت شيرة كاىتماـ كبير مف النظرية تعتبر مف 

قبل النقاد كاألدباء الشرقييف كالغربييف، كذلؾ لما كانت تعالجو مف قضايا ىامة كمستعصية في العالـ، 
رية كتفكيؾ تمؾ كنظرا إلى تحميبلتيا الدقيقة كسعييا في تقكيض ذلؾ الخطاب االستعمارؼ ككشف أىدافو كتع

 . مساكاة المقكالت المركزية األكركبية التي تتصف باألنانية كالبل
 الكممات المفتاحية:

 النقد، ما بعد الككلكنيالية، إدكارد سعيد، االستعمار، االستشراؽ.

 

 The post –colonialtheory concentrated on the societies that are week on 

peapole who lost even the sense of problems that might menace their exitence .it 

relies on encircled thought , and it is considred one of most important theories 

that emerged in the post-modern peiod . this theory become very famous by both 

eastren and western crities and writrey because it deals with important and 

intractable , issues in the world , it also game accurate alwayes ,that seak to 

undermine that colonial discourse , reneal its objectives , and zxpose and 

diswantle those , central european sayings that are characteried by  selfishmess 

and inequality. 
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