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الملخص:
والمرجعيَّات البينيَّة في السَّاحة النّقديَّة الحديثة،
ابع الثّقاف ّي
ث النظريّات ذا ِ
تُع ُّد نظريَّة ما بعد االستعمار إحدى أه ِّم وأحد ِ
ِ
ت الطّ ِ
ب كافَّة ال ُّشعوب التي عانت ِربقةَ
َ
وتُش ِّك ُل حقالً معرفيًّا
حديث النّشأ َ ِة يُنَاقشُ قضايا وموضوعا ٍ
ت عديدةً يمكن تطبيقُها على آدا ِ
استعمار فكر ّ
ي وثقاف ّي واقتصاديّ .وقد قامت هذه النّظريّة
رأسها ال ّشعوب العربيَّة التي كانت ومازالت تعاني من
االستعمار ،وعلى ِ
ٍ
ِ
باستنادها على مفاهيم جوهريَّة هي :االستشراق كما جاء به إدوارد سعيد ،والتّمثيل ( ،)Representationوالخطاب ،والهيمنة؛
إذ ولّدت تلك المفاهيم بارتباطها وتالحمها نظريّة ما بعد االستعمار وأسهمت في إرساء دعائمها ،وعليه يتحرّ ى البحث دراسة
وتحليل وتتبّع المفاهيم التّأسيسيَّة لنظريّة ما بعد الكولونياليَّة والتي ال غنى عنها في إطار فهم النظريَّة ،إلى جانب دراسة أثرها في
نشأَتها .وخلص البحث إلى جُملة من النتائج من أهمها ّ
أن مفهوم االستشراق كما جاء به إدوارد سعيد -وما يرتبط به من مفاهيم
أخرى كالتّمثيل والهيمنة -أسهم بصور ٍة ُمباشرة في تشكيل أطروحات نظريّة ما بعد الكونياليَّة وفهم الظاهرة االستعمارية
وتمظهراتها ال ُمختلفة ،إضافةً إلى بيان ّ
ت تؤثر في الطّريقة
أن األيديولوجيّة الكولونياليَّة ُمؤثّرة للغاية؛ ألنّها مدعو َمةٌ بوسائ َل وأدوا ٍ
أشكال القوى الكولونياليَّة أو
ث تَع ّدد
أو الصّورة التي ننظر بها إلى أنفسنا واآلخرين .إلى جانب ذلك يتّضح من خالل البح ِ
ِ
االستعماريَّة وأساليبِها وأدواتها فتارّة تعتمد على التّمثيل ،وتارة تلجأ لالستشراق ،وتميل لتوظيف الخطابات في فرض الهيمنة،
ِم ّما يؤ ّك ُد ّ
ب
أن االستعمار في العصر الحديث استعما ٌر جدي ٌد ُمضمر يُغيّر جلده ويتح ّو ُل عن أساليبه التقليديَّة الصّريحة إلى أسالي َ
لضمان تحقيق أهدافه وصون سيادته وهيمنته.
أش َّد خفا ًء وتأثي ًرا
ِ
الكلمات المفتاحية :ما بعد االستعمار ،ما بعد الكولونيالية ،االستشراق ،التمثيل ،الهيمنة ،الخطاب األدبي ،الخطاب الكولونيالي،
السلطة.
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Basic Concepts of Postcolonial Theory (Orientalism, Discourse, Representation, Hegemony)

Abstract:
Post-colonial theory is one of the most important and newest theories of cultural and literary
criticism. The theory constitutes a field of knowledge that discusses many issues that can be
applied to all peoples who suffered from colonialism, especially the Arabs. This theory was based
on the core concepts of Orientalism -as stated by Edward Said-, representation, discourse, and
domination. As these concepts generated by their connection to the post-colonial theory and
contributed to the establishment of its bases, and for this reason the research investigates the study
and analysis of the foundational concepts of the theory and its effects on it, and the research
concluded with several results. The most important of them is that Orientalism and other related
concepts such as representation, discourse and domination contributed to the understanding of the
colonial phenomenon in its various forms. The research also shows the multiplicity of forms,
methods and means of colonialism, which confirms that colonialism in the modern era is hidden
and implicit, transforming from its explicit traditional methods to more covert and influential
methods to ensure the achievement of its goals, and the preservation of its hegemony.

Keywords: Post-colonialism, Orientalism, colonial discourse, representation, hegemony, literary
discourse, Authority, cultural criticism.

Introduction / المقدمة
 ومع الثّورة الفكريَّة،ت جذريَّةً السيما في مرحلة ما بعد البنيويَّة وما بعد الحداثة
ٍ تَشه ُد حركة النّقد عالميًّا وعربيّا تح ّوال
، والماركسيّة الجديدة، النقد الثقافي: منها،والصّراعات الثقافيَّة؛ إذ برزت اتّجاهات ومناهج نقديَّة جديدة تُالئم األوضاع ال ّراهنة
 إضافةً إلى دراسات ما بعد االستعمار التي تنامى االهتما ُم بها بعد نشر كتاب (االستشراق، والنقد النسوي،والتاريخانية الجديدة
.) للناقد الفلسطين ّي األمريك ّي إدوارد سعيد8791
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وتُش ِّكل نظريّة ما بعد االستعمار أو ما بعد الكولونيالية ً
ي أو ال ّدراسات الثّقافيَّة متع ّددة
حقال مر َكزيًّا من حقول النَّقد الثقاف َّ
الفروع ،فهي نظريَّة نقديّة حديثَة تسعى إلى دراسة اآلثار الثقافيَّة واالجتماعيَّة واالقتصاديَّة التي خلّفَها االستعمار -بأَنواعه -على
الشعوب ال ُمستع َمرة.
ونظريَّة ما بعد الكولونياليَّة هي النظريَّةُ التي أُرِّ خ لخطابها من ُذ أن نشر إدوارد سعيد كتابه (االستشراق) عام  ،8791ثُم
ق نُضج النظريَّة واستقرارُها وظهورُها ال َرس ِم ّي في إطار النظريَّات
ب ُِحث خطابها بتوسّع وتَبلو َرت أُطره في الثمانينيات .وتحقَّ َ
فكر ما بعد الحداثة الذي يربط بين نظريّة
النقديَّة الحديثة في بدايَة التّسعينيّات ( )Halwey, 2001وتستند هذه النظريَّة على ِ
المعرفة وعالقات القوة في المجتمعاتَ ،وقد تولَّدَت نتيجةَ البَحث في ّ
الذات و ُمشكالتها ،فهي ُمح ّ
فكر نقّاد ودارسين يَنتمون
صلَة ِ
إلى دول خارج ال َمركز الغرب ّي ،كابَدوا َوطأَةَ االستعمار وتَبعاته وآثاره ،وحالَةَ التّشظّي بين األنا واآلخر ،وأزمة االستعمار ال َجديد.
فقد "تش َّكلت النظريَّة بتضافر ثالثة اتّجاهات ُمتمثّلة في إدوارد سعيد ومفهوم ِه عن االستشراق ،ودراسات التَّابع ،والثَّقافة األفريقيَّة"
(أبو شهاب)3182 ،
ويُميّ ُز هذه النظريَّة تقاطُعها مع حقول معرفيَّة عديدة ِمن أه ّمها العلوم السياسيَّة ،وعلم االجتماع ،وعلم النّفس والتّحليل
النَفس ّي ،والفلسفة ،والتّاريخ ،ونظريَّات االتصال .وتُر ّك ُز نظريَّة ما بعد الكولونياليَّة على تبعات االستعمار وآثاره على المجتمعات
والثّقافات واألُمم واللغات ،وقد "انتشر مصطلح ما بعد االستعمار (الكولونياليَّة) في ُمعظم ال ّدراسات النقديَّة كونه يحم ُل داللة ما
قبل ،وما بعد" (أبو شهاب)3182 ،

فرضيّة البحث:
ق البحث من فرضيّ ٍة مفادها ّ
ينطل ُ
أن هناك مفاهيم أساسيَّة قامت عليها نظريّة ما بعد االستعمار واستند عليها أعالم ما بعد
االستعمار -إدوارد سعيد ،فرانز فانون ،هومي بابا ،غاياتري سبيفاك -في تشكيل أطروحاتهم التي أسّسوا بها النّظريَّة ولوالها لما
مفهومي
برزت هذه النظريّة كنظريّة نقديّة معرفيّة ،وهذه المفاهيم هي :االستشراق والتّمثيل  ،Representationإضافَةً إلى
ّ
ُ
البحث ّ
أن فهم أساسيّات ما بعد االستعمار يعتم ُد على فهم وتحليل تلك المفاهيم؛ إذ ال يُمكن فصلها عن
الخطَاب والهيمنة .ويفترضُ
ِ
النظريَّة.

أهداف البحث:
-

تحليل وكشف المفاهيم التّأسيسيَّة التي أسهمت في ظهور نظريّة ما بعد االستعمار.

-

بيان أثر تلك المفاهيم في ظهور النظريّة وتأسيس أطروحاتها.

-

بيان كيفيّة استفادة أعالم نظرية ما بعد االستعمار من المفاهيم التأسيسيَّة ،وكيفيّة توظيفها في تشكيل نظريّة ما بعد
االستعمار.
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-

أهميّة البحث:

ق
ث لحداثة نظريَّة ما بعد االستعمار التي تبلورت أُطرُها المعرفيَّة والمنهجيَّة في أواخر الثمانينيّات ،وتحقّ َ
تعو ُد أهميّة البح ِ
نُضجُها واس ِتقرارُها في بداية التسعينيّات ،و َعلَيه فالموضوع فيه ج ّدة ،وهو ما يضيف إليه أهميَّة خاصَّة .وكذلك حاجة
الحقل المعرف ّي الحديث (حقل دراسات ما بعد االستعمار).
المكتبة العربيَّة النقديَّة إلى دراسات تنتمي إلى هذا
ِ
مفهوم االستعما ِر ونظرية ما بعد االستعمار:
تُشي ُر لفظة االستعمار لُغويًّا في المعجمات العربيَّة إلى معاني البناء والتّعمير ،وتقع الكلمةُ تحت مادة ( َع َم َر) ،فجاء في
منزلَك يَ ْع ُمره ِعمارة وأَ ْع َمره جعلَه آ ِهالً .ومكان عا ِمرٌ :ذو ِع َمار ٍة .ومكان َع ِميرٌ :عا ِمرٌ .أَ ْع َمره
لسان العر ِ
ب :يُقالَ " :ع َمر هللاُ بك ِ
ض َوا ْستَ ْع َم َر ُك ْم ِفيهَا[ هود ،]18:أَي أَ ِذنَ لكم في
المكانَ وا ْستَ ْع َمره فيه :جعله يَ ْع ُمره .وفي التّنزيل
ِ
العزيز :ه َو أَنشَأ َ ُكم ِّمنَ ْاألَرْ ِ
واستخراج قَومكم منها وجعلكم ُع َّما َرهَا" (ابن منظور ،د.ت).
عما َرتِها
ِ
ض أي ع ّمرها ،أم ّدها بما تحتا ُج من
ويعود مصطل ُح
االستعمار في ُمعجم اللغة العربيَّة ال ُمعاصرة إلى "استعم َر األَرْ َ
ِ
واالسْتعماريَّة :اسم ُمؤنّث منسوب
األيدي العاملة لتصْ لُ َح وتع ُمر ،وا ْستَ ْع َم َر هللا عبادَه في
األرض :أي جعلهم ساكنيها و ُع ّما ًرا لهاِ ،
ِ
إلى استعمار ،وال َّدول االستعماريَّة :الدو ُل التي تحتلُّ غي َرها وتفرضُ سيادتها وسيطرتها عليها ،والسّياسةُ االستعماريَّة :سياسةٌ
مواردها االقتصاديَّة" (عمر.)3111 ،
استيطانيَّة تهدُف إلى فرض الهيمنة على دول ٍة أخرى واستغالل
ِ
فرض ِمن خاللها السَّيطَرةُ على
وهذا ما يؤ ّكده قاموس أكسفورد في تعريف االستعمار ) )colonialismكونه ُممارسة تُ َ
بل ٍد آخر باحتالله وا ْستِ َ
غاللِه اقتصاديًّا ،وتُعرّف كلمة ( (colonizationأنَّها عَمليَّة فرض السَّيطرة على منطق ٍة ما أو بل ٍد ما ليس
ِمن ملكك باستخدَام القُوَّة .ومهما تع َّددَت واختلفت ال َم ْدلُ َ
ار ،وتن َّوعَت صُورُه وأساليبه يظ ّل حركةَ توسّع
والت اللغويَّة للفظ ِة اال ْستِ ْع َم ِ
تقوم بها دولة قويّة على حساب دول ٍة أخرى ،فتقوم بإخضاعها عنوةً ،الحتاللها ولنهب ثرواتها الطبيعيَّة وتسخير ثرواتها البشريَّة
في خدمة مصالحها وتحقيق غاياتها.
ً
مدلوال سياسيًّا يشي ُر إلى "عمليّة ارتبطت بالتحرك (الجيو-سياسي) لبعض القوى؛
أ ّما االستعمار اصْ ِطالحًا ،فيحم ُل
المقام األوَّل،
للسيطرة والهيمنة على مناطق آهلة .فاالستعما ُر هيمنةٌ على المكان الذي تقع عليه السيطرة والتملّك وال ُمصادرة في
ِ
إنساني" (أبو شهاب.)3182 ،
المكان ،يما يحتويه من مصادر ووجود
ق
وكل ما هو فو َ
ّ
ِ
وتُعرِّ ف (الموسوعة ال ُميسّرة في األديان والمذاهب واألحزاب ال ُمعاصرة) االستعما َر أنّه ظاهرةٌ سياسيّة اقتصاديّة
وعسكريّة ،ظهرت بظهور اإلمبراطوريّات منذ العصر القديم آشور وبابل وفارس ..وظهرت في أوروبا في العصر الحديث
بظهور القوميّات ،وحركة الكشوف الجغرافيّة ،وقيام المذهب التجاري ،متأثِّرةً في أصولها الفكريّة برواسب الفلسفة األرسطيّة في
ُ
وأن من عداه فهو عب ٌد وله عقليّة العبيد ،وعلى ذلك ّ
حيث نبرة استعالء الجنس اآلري وتميّزهّ ،
فإن تسميته
العقليّة األوروبيّة،
باالستعمار تشويش على المعنى الحقيقي له ،فاألولى تسميته استعبادًا ال استعما ًرا( .الجهني)3112 ،
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واالستعمار ظاهرةٌ واسعةُ االنتشار في التّاريخ اإلنساني ،كما لدى اإلمبراطورية الرومانية والصينية ،والمغول ،وغيرها
الكثير ،إال َّ
ي كان ُمختلفًا إذ "أعلن أنواعا ً جديدة و ُمختلفة من الممارسات االستعماريَّة التي غيّرت الكرة
أن االستعمار األوروب َّ
األرضية بأكملها بطريقة لم تفعلها األنوا ُ
ع األخرى من االستعمار" (لومبا ،)3119 ،فاالستعما ُر األوروبي ذهب إلى أبعد من
سلب األراضي واستخالص الثروات ،فأعاد بناء اقتصاديَّات البلدان ال ُمستع َمرة ُمحدثًا اختالالً في التوازن االقتصادي الذي كان
أساسيًا لنمو الرأسماليَّة والصناعة األوروبيَّة ،واستعمل عددًا من الوسائل والطرق لفرض الهيمنة ،وعالقات التّبعيَّة والسّيطرة
االقتصاديَّة واالجتماعيَّة والتّد ّخل بالبنى الثقافيَّة والسّياسيَّة ألُ ّمة أخرى.
يؤ ّكد أنور الجندي هذه الفكرة بقوله َّ
إن االستعمار بمفهومه ال َّشائع ظاهرةٌ حديثة في تاريخ األُمم ،ارتبطت بالحضارة
الغربيَّة الحديثة التي ظهرت في القرن الخامس عشر الهجري في أوروبا ،واستطاع العلم التجريبي أن ينقلها إلى ثورة الصناعة،
فكان االستعما ُر هو محور هذه الثورة حيث لم تكن أوروبا تملك من المواد الخام إال ً
قليال من الفحم؛ ومن هنا ارتبطت الصناعة
ق ُمتع ّددةً استطاعت أن تحص َل منها على الخامات
الحديثة باالستعمار حيث زحفت البالد األوروبيَّة على الشرق ،واحتلَّت مناط َ
عليم والثّقاف ِة والصحافة ،وفرْ ض
التي ازدهرت بها صناعتها .وعملت القوى االستعماريَّة في الوقت عينه على السّيطرة على التّ ِ
ي هي دعوى التّمدين ونقل الشعوب
النُّظم السياسيَّة واالقتصاديَّة والقانونيَّة الغربيَّة .ولقد كانت دعوى االستعمار األوروب ّي الغرب َّ
األبيض حامل الحضارة ،وإيمانهم ّ
بأن
المتنافرة إلى مجال الحريَّة ،مع نظرتهم للمستع َمر على أنّه عنص ٌر أقلُّ درجةً من الرجل
ِ
ال ّشعوب الملوّنة ليست ً
أهال للحريَّة وال للرفاهيَّة( .الجندي ،د.ت).
أ ّما ُمصطل ُح ما بعد االستعمار أو ما بعد الكولونياليَّة فيأتي من َّ
أن "العال َم بات بأسْره ما بعد استعماريّ؛ فالنظا ُم الكون ّي
ت ُمتفاوتة"
الجديد ال يعتم ُد على الحكم ال ُمباشر ،ولكنه يسم ُح لبلدان باختراق بلدان أخرى ،اقتصاديًا وثقافيَّا وسياسيًّا بدرجا ٍ
(لومبا .)3119،ويُعنى بنظريّة ما بعد االستعمار "دراسة جميع الثقافات والبلدان واألمم من حيث عالقات القوّة التي تربطها
ُ
ُ
الثقافات المغلوبة لذلك
ت المغلوبةَ لمشيئتها ،والكيفيّة التي استجابت بها
بسواها ،أَي الكيفيّة التي أَخضعت بها
الثقافات الغالبةُ الثقافا ِ
القَسْر ،أو تكيّفت معه ،أو قاومته ،أو تغلّبت عليه ،وتُشير صفة ما بعد االستعمار هُنا إلى عالقات القوّة السّياسيّة والثّقافيَّة ،أ َّما
الم ّدة التاريخيَّة التي تُ ّ
غطيها فهي التاريخ كلُّه"( .روبنسون. )3112 ،
أساليب وأشكاالً عديدة لالستعمار ،تتشكل من خالل طغيان االستعمار الغرب ّي على دول
وستنتج التّعريفات السابقة
َ
ال َّشرق .وقد كانت حركةُ االستشراق كما يعتقد إدوارد سعيد هي األداة التي استعملها المستع ِمر للوصول إلى غاياته وأغراضه،
وتوسعة نفوذه على الشرق .وبالهيمنة الغربيَّة هيمن الفكر المادي وساد النمط الكولونيالي في المجتمعات،
ِ
إنسان لآلخر وكل شعب لآلخر من منظور مدى منفعته ومدى قوته( .المسيري )3117 ،و ِمن هُنا
حيث بات ينظر كلُّ
ٍ
تنبث ُ
ق أهميَّة تتبع وتحليل المفاهيم التي أسّست ومهّدت لظهور نظريَّة ما بعد الكولونياليَّة ،والتي تُع ّد أركانًا أساسيّةً قامت عليها
النّظريَّة.
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ق (:)Orientalism
 االستِشرا ُيُع ّد االستشراق من المفاهيم الجوهريَّة في نظريَّة ما بعد االستعمار .وذلك ّ
ألن كتاب االستشراق ( )8791إلدوارد سعيد
دعائم النظريّة .وقد تتبَّع فيه تط ّور مفهوم ال ّشرق تاريخيًّا في كتابات الروائيين والمفكرين والرحّالة الغربيين ،وعالقة هذا
من
ِ
المفهوم بتعريف الغرب لنفسه على أنّه مفهوم مناقضٌ للشرق ،واستخدام القوى اإلمبرياليّة له لتبرير االستعمار ،فقام سعيد بتفكيك
ت االستشراق االستعماريَّة ال ُم ّ
بطنة
الخطاب االستشراق ّي ،وتشريح آدابه ومقوالتِه المتراكمة حول ال ّشرق منذ عقود ،ود َرس نيّا ِ
ق أداةٌ معرفيَّةٌ
ي على االرتباط الوثيق بين المعرفة والسّلطة والقوّة .وتوصل إلى نتيج ٍة مفادها َّ
ُمعتمدًا في أساسه الفكر ّ
أن االستشرا َ
سيطرته على ال ّشرق.
وظّفها الغربُ ليحكم
َ
ي
صطل ُح اال ْس ِتشراق ( )Orientalismفي َم ْدلو ِله األساس ّي وال ُمتدَا َول إلى االهتمام العلم ّي واألكاديم ّي الغرب ّ
يشي ُر ُم َ
بالثقافات ال ّشرقيَّة تحديدًا ال ّشرقين األقصى واألدنى ،وما يتض ّمنه ذلك االهتمام من دراسة ،وترجمة ،وتحقيق ،ونشر .ومن ناحية
ت في الفنون الغربيَّة ا ْستُ ْل ِه َم الشر ُ
ضاها و ُوظّف فنيًّا.
أخرى يُشي ُر ال ُمصطل ُح إلى توجّ ها ٍ
ق بمقت َ
تفكير
إصدار إدوارد سعيد كتابَه ،إذ َعرَّف االستشراق على أنّه "أسلوب
وقد طرأ تحوَّل جذريٌّ في مدلول المصطلح بعد
ٍ
ِ
يقو ُم على التمييز الوجود ّ
ي والمعرف ّي بين ما يُس ّمى ال َّشرق وما يُس ّمى الغَرب ،وهو أسلوبٌ غرب ّي للهَيمن ِة على ال ّشرق ،وإعادَة
بنائه ،والتسلّط عليه" ذلك َّ
والشرق عالقةُ قوة ،وسيطَ َرة ،ودرجات ُمتفاوتة من الهَيمنة ال ُمركبَّة"( .سعيد،
ب
أن "العالقة بين الغر ِ
ِ
.)3111
ولهذا ّ
ب قائم على المكان ِة الخاصّة التي يشغلُها هذا
فإن إدوارد سعيد ينظ ُر
لالستشراق على أنّه التفاهُم مع ال َّشرق بأسلو ٍ
ِ
ال َّشرق في الخبرة األوروبيَّة الغربيَّة .فال َّشر ُ
ق بالنسبة ألوروبا هو موقع أعظم وأغنى وأقدم مستعم َراتها ،وهو مصد ُر حضارتها،
و ُمنافسها الثقاف ّي .ويُمثّ ُل ال َّشر ُ
ق صورةً من أعمق صور اآلخر وأكثرها توات ًرا لدى األوروبيين .وقد ساعد ال َّشرق في تحديد
فإن ال َّشرق جزء ال يتج ّزأ من الحضارة الماديَّة والثقافيَّة الغربيَّة؛ وعلي ِه ّ
صورة الغرب بوصفه الصورة ال ُمضا ّدة ،ولهذا ّ
فإن
االستشراق "أسلوب للخطاب؛ أي للتفكير والكالم ،تدعمهُ ُمؤسّسات ومفردات وبحوث عمليّة ،وصور ،ومذاهب فكريّة ،بل
وبيروقراطيَّات استعماريّة وأساليب استعماريّة" (سعيد.)3111 ،
وقد استلهم سعيد مفهوم الخطاب لدى ميشيل فوكو واستثم َرهُ في تحليل كيفيَّة تحوّل الخطاب االستشراق ّي الغرب ّي المتدثّر
ت تشرّبها ال ُمنتمون إلى الثّقافة الغربيَّة .وهُنا تتّضح أهميَّةُ تحليل المفاهيم
بإقصاء اآلخر والتّعالي عليه إلى تقالي َد و ُمسلّما ٍ
والمصطلحات األساسيَّة لنظريّة ما بعد الكولونياليَّة؛ إذ ترتبط كل واحدة منها باألخرى ،ولِفهم مصطلح ما الب ّد من فهم اآلخر،
لفهم أشمل لنظريّة ما بعد االستعمار.
مما يُفضي بعد ذلك ٍ
إن "امتثال النصوص -االستشراقيَّة -ال تقتص ُر قدرتُها على ْ
يقول إدوارد سعيد حول هذه المسأل ِةّ :
خلق المعرفة ،بل
من تُؤ ّدي هذه المعرفة وهذا الواق ُع إلى إرساء تقالي َد ُمعيّنة،
تتجاوزها إلى الواقع نفسه،
وبمرور ال ّز ِ
ِ
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ب من الكتاب -المسؤو َل الحقيق ّي عن
أو ما يُسميه ميشيل فوكو خطابا ً ُمعينا ،ويع ّد وجوده المادي أو وزنه المادي -ال أصالةَ كات ٍ
النصوص التي أدى إلى كتابتها" (سعيد.)3111 ،
فانطلق سعيد في (االستشراق) من ُمالحظة ثاقب ٍة أبداها جامباتستا فيكو ( )8911-8111( )Giambattista Vicoالذي
أفصح عن تأثّره الشديد به ،مفادها َّ
أن البشر هم الذين يصنعون تاريخهم بأنفسهم ،وأن ما يستطيعون أن يَعرفوه محدو ٌد بما صنعوه،
الحقائق الجغرافيّة ،ليُدرك ّ
أن البشر هم الذين يصنعون المناطق ،والقطاعات الجغرافية مثل (ال ّشرق)
ُمطبّقًا هذه ال ُمالحظةَ على
ِ
يان جغراف ّي ثقافي ،ناهيك بكونه كيانًا تاريخيًّا ،وهكذا ّ
و(الغرب) "فك ٌل منهما ِك ٌ
فإن الشرق ،شأنُه في هذا شأن الغرب نفسه ،يُمثّل
فكرة لها تاريخ وتقاليد فكرية ،وصور بالغية ،ومفردات جعلتها واقعًا له حُضوره الخاص في الغرب وأمام الغرب ،وهما إلى ح ٍد
ما يعكسان صور بعضهما "(سعيد.)3111 ،
كما اعتمد سعيد على مفهوم الهيمنة لدى غرامشي ُمعبّراً أنه مفهو ٌم ال غنى لنا عنه في "إدراك الحياة الثقافية في البلدان
الصناعية في الغرب ،ولقد كانت الهيمنة ،أو قُل النتيجة العملية المترتبة على الهيمنة الثقافية هي التي كتبت لالستشراق استمراره
وقوّته"(سعيد .)3111 ،إلى جانب استلهامه أطروحات غرامشي حول العالقة بين ال ُمثقّف والسُّلطة ،وذلك في تمييزه بين ال ُمثقّف
ي وال ُمثقّف العضو ّ
التقليد ّ
ي الذي احتفى به سعيد لدوره اإليجاب ّي في الطّبقة التي ينتمي إليها.
ً
فضال
وقد م ّكنت استعارةُ المفاهيم الغرامشيّة سعيد من إسباغ بُع ٍد إضاف ّي على دراسة الرّوايات التّاريخيَّة واإلمبرياليَّة،
عن ال ُمقاوم ِة الثقافيَّة ،وأكسبته المقدرة على فهم نظريَّة السّلطة السّياسيَّة والصيرورات الثوريّة ودورها في صناعة التّاريخ ،ولهذا
يستدعي سعيد مفهوم الهيمنة وشخصيَّة غرامشي للتشديد على حاج ِة ال ُمثقّف لمنا َوأَة أ ّ
ي ُممارسة سلطويَّة( .واليا)3119 ،
وينفي سعيد أن يكون االستشرا ُ
ق مجرَّد حقل يتجلّى في الثقافة ،أو البحث العلمي ،أو ال ُمؤسَّسات األكاديميَّة ،أو مجموعة
غير مترابطة من النّصوص ال َمكتوب ِة عن ال َّشرق ،بل إنّه الوعي الجغراف ّي السياس ّي المبثُوث في النّصوص العلميَّة واالقتصاديَّة
واالجتماعيَّة والتاريخيَّة واللغويَّة ،وهو تطوير تفصيل ّي ليس فقط للتمييز الجغراف ّي الذي يقول َّ
غير
إن العالم ينقس ُم إلى نصفين
ِ
متكافئين هما ال َّشرق والغرب ،بل أيضًا لسلسل ٍة كاملة من المصالح التي يستعينُ في تحقيقها والحفاظ عليها بشتَّى الوسائل .وهو
خطابٌ يحيا في إطار التّبادل المتقلّب مع شتّى أَنواع السّلطة ،فيتش َّكل إلى ح ّد كبير من خالل مبادالته مع السُلطة السياسيَّة مثل
المؤسَّسات الكولونياليَّة أو اإلمبرياليَّة ،والسُلط ِة الفكريَّة مثل العلوم السّائدة كاللغويّات المقا َرنة أو التّشريح أو أيّ من العلوم
السّياسيَّة الحديثة ،والسُّلط ِة الثقافيَّة مثل المناهج المعتمدة ّ
للذوق والنّصوص والقيم ،والسلطة األخالقيَّة مثل األفكار الخاصَّة بما
نفعله (نحن) وال يستطيعون (هُم) أن يفعلوه أو يفهموه مثلنا (نحن)( .سعيد.)3111 ،
وينطل ُ
ق سعيد في دراستِه لالستشراق من بُعدين أ ّكدهما في كتابه؛ بُعد منهج ّي ،وبُعد شخص ّي ،فيقول "لقد كانت دراستي
لالستشراق من ع ّدة زوايا ُمحاولةً إلعدا ِد قائمة باآلثار التي خلّفتها في نفسي باعتباري ذاتًا شرقيّة تلك الثّقافةُ التي كانت سيطرتُها
ً
عامال قويَّا في حياة جميع ال ّشرقيين" ،وكان من أغراضه الرّئيسة في دراسته لالستشراق توضيحه وتحليله وتأ ّمله باعتباره صورة
من صُور ممارسة القوّة الثقافيّة" (سعيد.)3111 ،
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ويُؤمن سعيد َّ
لفهم ال ّشرق أو إنتاج معرف ٍة بريئَة حوله ،إنما كان
أن
َ
الخطاب االستشراق ّي ال يمثّ ُل باألساس محاولةً غربيَّة ِ
خطابًا وظيفيًّا أ ّدى مه ّمتين رئيستين:
المهمةُ األولى تكمنُ في وضع ال ّشرق ُم ً
قابال للغرب بوصفه النّقيض الذي يمثّل ك َّل ما ال يمثّله الغرب ،أي أنَّه يعي ُد
ديمقراطي وال َّشرق استبداديّ ،الغرب
تعريف نفسه وقيَ ِمه بإعادة تعريف ال ّشرق بوصفه ُمخالِفًا لك ّل ذلك ،على سبيل المثال :الغربُ
ٌّ
َر الشرق ّي ،فاألنا الغربيّة عقالنيةٌ
متحضّر والشرق متخلّف .وهكذا َّ
فإن "ك ّل ما يَأْباه الرّجل
ُّ
الغربي على نفسه ،يُسقطُه على اآلخ ِ
ّ
رقي فهو العقالني ،وال منهجي ،وساذج وفظّ" (سعيد.)3111 ،
ومنهجيّة وحكيمة
ومهذبة ،أما اآلخر ال ّش ُّ
وإصدار المعرفة عن
والمهمة الثّانية التي يؤديها الخطابُ االستشراق ّي مه ّمة كولونياليَّة قائمة على الوصف والتّحليل
ِ
ب
طريق وصفه المؤسسةَ المشتركة للتّعامل مع ال ّشرق؛ ِمما أَ ّدى إلى
ب الغر ِ
تكوين فكر ٍة أيديولوجيَّة كولونياليَّة مفادها أنّه ِمن واج ِ
ِ
طابات أيديولوجيَّة ف َّجةٌ
ٌ
ْ
أن يَحم َل النّو َر و الحضارة و التّق ُّد َم والحريَّة ألولئك ال ّشرقيين ال ُمتخلّفين في كلِّ ال َمجاالت ،وما هذه إال خ
غَرضها األوَّل والنهائ ّي هو الهَيمنة االستعماريَّة على هذا ال َعالم اآلخر ،وبتحديد أد ّ
ق هو مناورة حاذقة تدعم و تسه ُم في تشكيل
صور ٍة للغرب على أنّه يُمثّ ُل حضارة متفوّقة ،والعرب حضارة ُمتخلّفة.
ق المعرفةَ المؤ ّكدة ّ
وقد َدعَم االستشرا ُ
بأن أوروبا أو الغرب يسيطر على القسم األكبر من سطح األرض ،فتزا َمنت مرحلة
التّقدم الهائل في ُمؤسسات االستشراق ومضمونه تزامنًا دقيقا ً مع مرحلة التّوسّع األوروبي ،فاتّسع نطا ُ
ق السّيطرة االستعماريّة
األوروبيّة من نحو  %22من سطح األرض إلى نحو  %12منه( .سعيد.)3111 ،
إ ًذا ّ
إن جوهر االستشراق هو التمييز ال ُمتأصّل بين التفوّ ق الغرب ّي والدونيّة ال ّشرقيَّة ،ويؤ ّكد إدوارد سعيد ذلك في شتّى
فصول كتابه ،فيُش ّدد على َّ
أن االستشراق يتخلّله الكثي ُر من "أفكار التفوّق األوروب ّي ،وشتّى ألوان العنصريَّة ،واإلمبرياليَّة ،وكذ ِلك
األفكار ال ُمتصلّبة عن الشرق ّي بصفته لونًا من ألوان التّجريد المثال ّي الذي ال يتغيَّر" ،وتكمن مخاوف إدوارد سعيد من االستشراق
في أمرين ،هُما" :التّشويه ،وعدم الدقّة ،أو باألحرى ذلك اللون من عدم الدقّة الذي ينتج عن التّعميم القائم على الجمود المذهب ّي
ال ُمبالغ فيه ،أو عَن التركيز على حاالت فرديَّة" (سعيد.)3111 ،
ويُوسِّع سعيد إطار تحليالته لالستشراق والتي ستفضي الحقًا لتكوين أبرز أطروحات نظريَّة ما بعد االستعمار في ُمؤلَّفاته
التّالية ،السيما كتاب (الثّقافة واإلمبرياليَّة )8772 - culture and imperialism -الذي يفص ُل بينه وبين (االستشراق) زمنيًّا
فكري واحد" (سعيد.)3181 ،
مسار
خمس عشرةَ سنةً "لكنّهما على مستوى التّصوّر والتّخطيط جز َءان ُمتّصالن من
ٍ
ٍ
ق أوسع ُم ً
حاوال تقديم أجوبة
ففي (الثّقافة واإلمبرياليَّة) يقوم سعيد باستحضار ال ُمشكالت التي عالجها االستشراق في سيا ٍ
ت منهجيَّة ُمتع ّددة ،وبين أبرز
عن أسئلة أثارها االستشراق ،واستكمال تلك األسئلة .وأيضًا أن يكون أكثر تحديدًا فيما يخصّ مقوال ٍ
هذه المقوالت :القراءةُ الطّباقيّة ،وأولويّة الجغرافيا ،والتَّحلي ُل ال ّدقيق لالستراتيجيَّات اإلمبرياليَّة ،كما لل ُمعارضة وال ُمقاومة ض ّد
اإلمبرياليَّة( .سعيد.)3181 ،
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ويَنطل ُ
موقف فكر ّ
باإلنسان ،وحُريّته ،وضرور ِة
ي وأخالق ّي يُؤمن فيه
ق سعيد في كتابه (الثقافة واإلمبرياليَّة) من
ٍ
ِ
التّواصل ،والتّفاعل ،واإلثرا ِء ال ُمتبادل بين الثّقافات وال ُمجتمعات ،والصّراع ض ّد االستعالئيَّة واالستعمار واإلمبرياليّة والهيمنة
ضةُ
والتّسلّط والمركزيّة الغربيّةُ .م ً
تناوال نماذ َج روائيَّة جوهريّة مثل (قلب الظالم) لجوزيف كونراد ( ،)8731-8129و( َروْ َ
مانسفيلد) لجين أوستن ( ،)8181-8992و(الغريب) أللبير كامو ( .)8711-8782ويُق ّدم نظريّات وتأويالت جديدة ُمتعلّقةً بحركة
سبيل المثال
ال ُمجتمعات اإلنسانيَّة ،وحركة التَّاريخ ،والثّقافة ،واألدب -السيما الرواية -فيطرح سعيد في تأويالته الجديدة على
ِ
نظريّةً في نشأة الرواية وتاريخها؛ ويف ّس ُر انتشا َر الرواي ِة ال ُمالز َم النتشار اإلمبرياليَّة وفكرة اإلمبراطوريَّة ،فهو يربطُ بين تجاوز
الفضاء الجغراف ّي والرواية ،وبين حركة التّوسع اإلمبراطور ّ
ي وازدهار الرواية ،ال ربطًا آليًّا جام ًدا ،بل ربطًا حيويًّا خالقًا.
(سعيد.)3181 ،
إذاً فمن أه ّم النتائج التي توصّل لها سعيد في دراسته لالستشراق وأطروحاته التي أسّس بها نظريّة ما بعد الكولونياليَّة
أن الغرب يقف من ال ّشرق موقف الوصي على القاصر ،إذ يراه عاجزاً عن أن يَح ُك َم نفسه بنفسه ،أو أن يمثّل نفسه ويتح ّد َ
هي َّ
ث
عن نفسه .ومركزيّة الغرب وهامشيّة ال ّشرق هي ثنائيّة أقنع الغرب بها نفسه بعد أن (صنع) شَرقه بصورة مناقضة له تؤهّله إلى
وأن معرفة الغرب للشرق ليست موضوعيَّةً أو بريئة؛ َّ
أن يكون في مرتبة علياَّ .
ألن من أنتجوها كانوا مطوَّقين بالتّاريخ االستعمار ّ
ي
والعالقات االستعماريَّة ،كما أنَّها "ترتبطُ بعمق مع عمليَّات السّلطة ،وهذا التبصّر الفوكوي -نسبة لميشيل فوكو -يمن ُح عمل سعيد
ونشرها عمليَّةً أيديولوجيَّة
إنتاجها
التّأسيسي -االستشراق -جوهره ،مما يُظهر إلى أي درجة كانت المعرفة حول ال ّشرق من حيث
ِ
ِ
ُمالزمةً للسلطة االستعماريَّة"( .لومبا.)3119،
وأخبار
ت األدبيَّةَ،
َ
ت السياسيَّة ،واإلنتاجا ِ
وقد تنوّعت أدوات ووسائل سعيد التّحليليَّة في دراسته لالستشراق فتنا َول الخطابا ِ
ت العلميَّةَ واألكاديميَّة ،باالتّكاء على مفهوم التّمثيل ( )Representationليدرُس صورة اآلخَر من
ال ّرحّالة الغربيين ،والدراسا ِ
منظور القُوى المركزيَّةُ ،مستندًا إلى تضافر السّلطة والمعرفة ضمن الخطاب.
الخطاب الكولونيال ّي (:(colonial discourse
َّ
َطب فالن إلى فالن
إن
الخطاب في اللغة العربيّة كال ٌم يحم ُل معاني لشأن أو غرض .جاء في لسان العرب "يُقال :خ َ
َ
فخاطبه أي أجابه ،والخطاب والمخاطبة مراجعة الكالم ،واسم الكالم الخطبة" (ابن منظور ،د.ت).
ّارزة في ال َّدرس النّقديّ ،فيَختَلِف مفهو ُمه تَبَعًا للحقل الذي يَنتَمي
ومفهوم ِ
الخطَاب من المفاهيم ُمتع ّددة المرجعيَّات ،والب ِ
والخطاب ُمكو ٌَّن ِمن تظافر بُعدين :البعد اللغويّ ،والبعد الثقاف ّي االجتماع ّي .ويُؤكد ذلك ميخائيل باختين ( Mikhail
إليه.
ِ
 )8792-1895) )Bakhtinإذ يرى ّ
أن الخطاب يعني تضافر اللغة بالعالقات الحواريَّة التّي ترتبطُ بها وتقو ُم على أساسها" ،فال
ص َل العالقات الحواريَّة عن مجال الكلمة ،أي عن اللغة بوصفها ظاهرةً ملموسة ومكتملةّ .
إن اللغة تحيا فقط في
يجوز أن تُف َ
االختالط الحوار ّ
ي لحياة اللغة ،فحياتها ُمفعمة
ي بين أولئك الذين يستخدمونها ،فاالختالط الحواري هو الذي يُكوّن الج ّو الحقيق َّ
بالعالقات الحواريّة بغضّ النّظر عن الميدان الذي تُستخد ُم فيه"( .باختين.)8711 ،
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وعلي ِه َّ
فإن مفهوم الخطاب عند باختين يرتبط بدراسة اللغة في سياقاتها االجتماعيَّة ،فالخطابُ ملفوظٌ ح ّي ينبث ُ
ق بدالل ٍة ما
في لحظ ٍة تاريخيَّة ،وداخل بيئ ٍة اجتماعيَّة ُمح ّددتين .يقول باختينّ :
ختر ٌ
ق باألفكار العامة ،والرُّ ؤى ،والتّقديرات،
إن الخطاب ُم َ
ت الصّادرة عن اآلخرين ،و ُمو ّجهٌ نحو موضوعه ،ويرتاد تلك البيئة المكوّنة من الكلمات ال ُمتهيّجة بالحوارات ،المتوتّر ِة
والتحديدا ِ
ً
نفصال عن بعضها اآلخر .ك ّل ذلك يُمكن أن يُفيد كثيراً في تكوين
بعضها و ُم
باألحكام ،ثُ ّم يَندسُّ بين تفاعالتِها ال ُمعقَّدةُ ،منصهراً مع
ِ
الخطاب ،وفي توضيحه داخل جميع طبقاته الدالليّة( .باختين.)8719 ،
ب مرتبطٌ باستحكام في النّقد األدب ّي والثقاف ّي بنظريَّات ما بعد البنيويَّة ،السيما مشروع ميشيل فوكو النقديّ .
ومفهو ُم الخطا ِ
وقَد َجرى تداول هذا المصطلح في نظريّة ما بعد الكولونياليَّة عقب توظيف إدوارد سعيـد لهُ ،متَأثّراً بأطروحات ميشيل فوكو الذي
طرح مفهوم (سُلطة الخطاب)؛ فالخطابُ ِعندَه يتحوّل ِمن ُمجرّد َكالم إلى سلط ٍة "عن طريق مجموعة من الوسائل واألجهزة التي
تدسّها الدولة في ُمختلف مؤسَّساتها لتشكيل ذات الفرد وبنية وعيه وفق أنساقِها األيديولوجيَّة التي تنزع لتأبيد وتثبيت هيمنتها".
(الجرطي.)3181 ،
يتّضح ّ
أن النّص األدبي جوهر ّ
ي في نظريَّة ما بعد الكولونياليَّة؛ فهو الذي يَسم ُح بالعثور على النّظام وال ُمما َرسة الخطابيَّة،
ك َما بيَّن ميشيل فوكو )ّ (8711 -8731(( Michel Foucault
أن دراسة الخطاب ال تقو ُم على ما قيل ،إنّما على ما لم يُقَل،
ولماذا .ولهذا يَظه ُر نَ َسقان من الكتابة وفقًا لنظريَّة ما بعد االستعمار" :كتابةُ المستع ِمر الذي يهدف إلى تمثيل وتصوير اآلخر
بصور ُمح ّددة تُع ّز ُز هيمنته وتخدم َمصال َحه ضمن استراتيجيَّات خطابيّة ُمح ّددةُ ،مقابِ َل نَسق آخ َر ُمعا ِكس يتمثّل بكتابة ال ُمستع َمر
ٍ
الذي يُص ّو ُر ويكشف ويُقاوم النَّسق السَّا ِبق ،ويتح َّر ُ
األدبي في فضاء هذين المستويين" (أبو شهاب،
ك خطابُ ما بعد الكولونياليَّة
ّ
.)3182
يتمثَّل الخطابُ عند فوكو في منظوم ٍة من المقوالت التي يُد َر ُ
ك العال ُم داخ َل حدو ِدها؛ إذ تُم ّكن الجماعة ال ُمهيمنة من تكوين
صورة عن الحقيقة من خالل فرض قيم ومعارف بعينها على الجماعات التابعة ،و ِمن هُنا يؤ ّدي الخطاب وظيفة تشكيل الواقـع.
"فالخطاب هو الذي يُضفي على الواقع معنى اجتماعيَّا وثقافيًّا ،وهو ُمر ّكب العالمات وال ُممارسات التي تنظّ ُم الوجود واإلنتاج
االجتماعي.(Blommaert, 2005) .
يقول فوكو "نُطلق على الخطاب مجموعة الملفوظات التي تنتمي إلى نفس التشكيلة الخطابية ،أفترض ّ
أن إنتاج الخطاب
في كل مجتمع هو في الوقت نفسه إنتا ٌج ُمراقب ،و ُم ْنتَقـى ،ومنظّم ،و ُمعاد توزيعه وتنظيمه من خالل عدد من اإلجراءات التي
والخطَابُ كما يُصوّره أداة قُوى
يكون دورها هو الح ّد من سلطاته ومخاطره وإخفاء ماديّته الثقيلة الرَّهيبة" (فوكو،)3119 ،
ِ
ت أو أنظمةَ السيطرة ،ألنّه هو ما يُصارع من أجله ،وما يُصارع بــه "هو السّلطة التي نحاول
وهَيمنة ،فهو ال يُترجم الصراعا ِ
االستيالء عليها"( .فوكو.)3119 ،
وقد أَشار إ ْد َوارد سعيد في كتابه (االستشراق) إلى استفا َد ِته من الفك َر ِة التي طرحها ميشيل فوكو عن الخطاب في تحديده
ل ُك ْنه االستشراق ،وحُجّ ته أننا "ما لم نفحص االستشراق بوصفه لونًا من ألوان الخطاب،

147

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والثالثون | تأريخ اإلصدار 0201-11-5 :م
ISSN: 2706-6495

فلن نتم ّكن ُمطلقًا من تفهّم المبحث البالغ االنتظام الذي م ّكن الثقافة األوروبية من تدبير أمور ال َّشرق ،بل ابتداعه في مجاالت
السّياسة وعلم االجتماع ،وفي المجاالت العسكريّة ،واأليديولوجية ،والعلمية ،والخيالية ،في الفترة التالية لعصر التنوير" (سعيد،
.)3111
تفكيك األُسس المعرفيَّة للخطاب الكولونيال ّي وعالقته بالسّلطة .واستفاد في
سعى إدوارد سعيد من خالل كتاباته إلى
ِ
أطروحاته التي ق ّدمها في كتاب االستشراق وبقيَّة أعمال ِه من هذا المفهوم ،وهو ما أفضى الحقًا إلى تشكيل دعائم نظريَّة ما بعد
وظيفي يؤ ّدي ُمه ّمةً استعماريَّة.
االستعمار .ويتوصَّل سعيد في دراسته لالستشراق لنتيج ٍة مفادُها أنَّه في جوهر ِه ِخطابٌ كولونيال ّي
ّ
ب استعمار ّ
ي
فدراسةُ سعيد لالستشراق هي في األساس دراسةٌ لخطـا ٍ
ي تلتح ُم فيه القوّة السياسيَّة ال ُمهيمنة بالمعرفة واإلنتاج الثقاف ّ
(البازعي ،الرويلي.)3113 ،
والخطاب داخل نظريَّة ما بعد الكولونياليَّة هو مر ّكب العالمات والرموز وال ُممارسات الذي ينظّم الوجود االجتماعي
والتوالد االجتماعي داخل العالقات الكولونياليَّة ،وهو خطابٌ متضمن في االفتراضات التي تُق ّدمها الحدَاثَةُ بشَأن التّاريخ واللغة
واألدب وال ُمجتمع والثّقافة ،وعلى ذلك فالخطاب ما بع َد الكولونيال ّي يش ّكل منظومةَ المعرف ِة عن المستع َمر والقوى المستع ِمرة
والعالق ِة بينهما.
-

التَّ ْمثِيل (:)Representation

يُع ّد التَمثي ُل مفهو ًما جوهريًّا في نظريَّة َما بعد االستعمار؛ فهو المفهوم الذي انطَلق ِمنه ُروَّاد النظريَّ ِة في دراساتهم كدراسة
االستشراق لدَى إدوارد سعيد ،ودراسات التَّابع لدى غاياتري سبيفاك .وتتع ّدد مرجعيَّات مصطلح التَمثيل أو التصوير ودالالته
والسياسي،
بمقتضى ال َحقل الذي ينتمي إليه ،فهُو مصطلح له حضو ٌر بار ٌز في الخطاب األدب ّي ،والثقاف ّي ،واالجتماع ّي ،والفنّي،
ّ
والتاريخ ّي .ويُعنَى ِبه في نظريَّة ما بعد الكولونياليَّة ال َوصف أو ال َّشكل الذي يُق َّدم به اآلخر ،ويُشير إلى الطَّريقة التي يُعا ُد بها
تَشكيل الصّورة وفقا ً لمنظور من يقوم بفعل التّمثِيل.
وقد عُني بمسألة التمثيل ُمنظّرو ما بعد الكولونياليَّة في غرّتهم إدوارد سعيد ،وهومي بابا الذي اهت ّم بتمثيالت اآلخر نقديًّا وتأثّر
ِبفكرة سعيد حول التّمثيل فرأى ّ
أن الخطاب الكولونيال ّي يُنتج المستعمرين بوصفهم "آخر" باستخدام منظومة التمثيل.
إضافةً إلى غاياتري سبيفاك التي ناقشت مسألة إمكانيَّة تمثيل التَّابع لِنَ ْفسه فإشكاليَّة التابعين عند سبيفاك تك ُمن في عجزهم عن
تمثيل نفسهم بأنفُسهم.
ِ
بشكل أو بآخر خيارات سياسيَّة وقُ ّوة سياسية وسُلطة ما ،وارتِبَاطُ التّمثيل بمنظور من
ويُعرّفه إدوارد سعيد أنّه نظا ٌم خَ طاب ّي يشمل
ٍ
يقوم به هو ما يجعله ُمتحيَّزاً و ُموجّها ً لتحقيق غايات ُمعيَّنة؛ فعمليَّة التّصوير تُمثّل الخيار واالنتقائيَّة واإلقصاءات والتضمينات.
(سعيد )3111 ،ويرى سعيد أ ّن المهيمن الغربي يُس ّوغ عمليّة التمثيل بعجز اآلخر -الشرق -عن تمثيل نفسه ،ولهذا ّ
الغربي
فإن
ّ
ُ
حيث يستشهد بقول
يتولّى هذه ال ُمه ّمة في خطاباته ليُش ّكل مالمح اآلخر كما يبتغي .ويُؤ ّكد سعيد هذه الفكرة في كتابه االستشراق
نفسهم ،والب ّد أن يُمثّلهم أ َحد" (سعيد. )3111 ،
كارل ماركس" :إنّهم ال يستطيعون تمثيل أَ ِ
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يؤمنُ إدوارد َسعيد ّ
أن الصُور والتمثيالت ُمه ّمة كأهميّة اللغة وال يُمكن التخلّص منها ،لكن "ماعلينا تدميره هو أنظمة التصوير
ساسي
التي تَح ِم ُل في طيّاتها نوعا ً من السُلطَة القمعيَّة؛ ألنّها ال تسمح وال تدع مجاالً لِتَد ّخل ال ُمصوَّر .والتَصوي ُر مبن ّي بوج ٍه أ
ّ
قتر ُح ً
بديال يتمثّل في "نظام تصوير ّ
ب تصوير ّ
ي
كخطا ٍ
ي لآلخر ،الذي يُعرَّفُ نظريا ً على أنّه أدنى منزلة على نحو جوهريّ" ويَ ِ
يتميَّز بال ُمشاركة والتّعاون بال إكراه أو فَرض" (سعيد.)3111 ،
األساس عمليّة تَمثيـل للشرق ،يقول ّ
"إن ال َّشرق الذي يتجلّى في االستشراق هو نظام
ونظرةُ سعيد لالستشراق مبنيّةٌ على أنه في
ِ
من التمثيالت مؤطر بطقم كامل من القوى التي قادت الشرق إلى مجال المعرفة الغربيّة والوعي الغرب ّي ،وفي مرحلة تالية
اإلمبراطوريَّة الغربيَّة ،فهي إنتا ٌج معرف ّي" (سعيد.)3111 ،
وتكمن وظيفة ما بعد االستعمار في رصد وتفكيك ونقد تلك التمثيالت التي يُق ّدمها ال ُمستع ِمر عن ال ُمستع َمر فالنظريّة تتح ّدى
"التمثيالت والسرديات التي مثّلت وقَوْ لَبَت اآلخر ك ُمتخلّف ودون ّي وال عقالني" (سعيد )3111 ،وهنا تظهر العالقة الوثيقة بين
مفهوم التمثيل ونظرية ما بعد االستعمار ،فالتَمثيل يُساهم في عمليَّة صُنع اآلخر وتَشكيله وتقييده ،ومنه تذليل عَقبات فرض ال َّسي َ
طرة
والهَ ْي َمنة عَليه ولذا يُع ّد مفهو ًما مركزيًّا في نظريّة ما بعد الكولونياليَّة.
ُ
أحداث الحادي عشر من سبتمبر ( )3118لتُسهم في إنتاج وتكريس المزيد من الصور النمطيَّة العُنصريّة وال ُمشوّهة
وقد جا َءت
عن ال ُمسلمين والعرب وال َّشرق عامةً ،فأضحى اإلرهابُ يُربَطُ بهم تلقائيًّا ،وأخذت أجهزة اإلعالم على عاتقها مهمة تمرير هذه
الصور ،يقو ُل (إدوارد سعيد) في كتا ِبه (تغطية اإلسالم)" :فإذا بهذه األجهزة تتصدى لتصوير اإلسالم ،وتحديد مالمحه ،وتحليله،
ّ
ولكن هذه التغطية ُمضلِّلة ،وصا َحبَها قد ٌر كبير من التستّر والتكتّم،
وتقديم دراسات فوريّة عنه ،ومن ثم فقد جعلته في ظنهم معلو ًما.
فاإلسال ُم كان دائ ًما وما يزا ُل يُمثّل تهديدًا خاصًا للحضارة الغربية"( .سعيد.)3112 ،
َّ
ض ُح َّ
ولكن هذه الصورة
أن اإلسال َم بات يُمثّل "رم ًزا للرُعب ،واإلرهاب ،وأفواج ممقوتة من البرابرة ال ُخبثاء.
وهكذا يتَّ ِ
ليست اعتباطيَّة؛ فبالنسبة للغرب كان اإلسال ُم صدمةً مأساويّة دائ ًما ،وحتى نهاية القرن السابع عشر كان الخطر العثماني ال ُمتربّص
بأوروبا يُمثل تهديدًا دائ ًما بالنسبة للحضارة الغربيّة كلّها" (سعيد ،)3111 ،ولهذا يُجاد ُل سعيد ّ
أن الطّريقة التي ينظر بها الغرب
إلى شعوب ال َّشرق األوسط ،هي طريقة النظر عبر عدسـة تشوّه الواقع الفعلي ألولئك ال ُشعوب ،فَيُص َّو ُر اإلسال ُم على أنّه ٌ
دين
ُدرك ّ
أن التد ّخل العسكري التقليدي صعبٌ في ال ّزمن الحاضر ،ولهذا فالمتاح هو اإلرهابُ
متطرّف ،و ُمستب ٌد ،ورجع ّي .فال ُمستع ِمر ي ِ
المحدود ،الذي يت ّم عادةً في الخفاء بدون أن يَأخذ النّاس خب ًرا ،أو القضاء السّريع الحاسم على العد ّو الضعيف بعد حملة (بروباجندا)
هائلة تصوّر ذلك العد ّو على أنَّه وحشٌ إرهابي( .تشومسكي.)8771 ،
ّ
ويعتقد إدوارد سعيد ّ
ولكن أوروبا َربَطَتها عالقة إقامة
أن الغرب لطَالما َح َم َل صوره النمطيّة والعُنصريّة عن ال َّشرق،
ومواجهة (كولونياليَّة) مع ال َّشرق والعرب ،إذ حكم األوروبّيون معظم المناطق العربيّة وال َّ
شرقية لعقود طويلة من الزمن ،فكان
لديهم على األقل معرفة لما يبدو عليه العرب ّي ،أ ّما الواليات ال ُمتّحدة فليس لديها إقامة طويلة أو استعمار تقليدي في الشرق؛ ألنّها
جديدةٌ على العالم بأسره ،ولهذا ّ
األفكار ال ُمعلّبة ،والصور النمطيَّة
فإن الشعب األمريك ّي يمي ُل لرؤية ال ّشرق بوصفه نوعا من
ِ
السريعة والتصريحات اإلخبارية ال ُمس ّجلة.
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كما ّ
ب ما يسهم في تمثيله بصور ٍة سلبيَّة وإدانته باستمرار؛ ألنّنا ننظر
أن تكرار اللغة السّلبيّة والعنيفة في الحديث عَن شَع ٍ
من خالل اللغة إلى أنفسنا وإلى اآلخرين ،وعلي ِه ّ
فإن اللغة جز ٌء ال يتجزأ من تشكيل منظور المرء تجاه األشياء؛ فاللغة ليست
مجرّد أداة تواصل ،كما أنّها ليست أداة حياديَّة أيضًا ،فهي فاع ٌل في كل االتّجاهات ،فتكون أداة رد فعل أحياناً ،وأداة هيمنة وسيطرة
بألفاظ مثل( :كافر ،إرهابيُ ،مجرم ،بربري ،)...فإن اللغة
قهر وعنف ضارية .فإننا حينما نتفوّ ه
ٍ
في أحيان أخرى ،وتُمثّل أيضًا أداة ٍ
ت ثقافيّة تش ّكل حاضنة اجتماعيّة لها ،يُتَّفَق عليها وعلى مرجعيَّتها ،ويأخ ُذ العنف اللغو ّ
ي يُمارس
تُؤسِّسُ لهذه المفاهيم مرجعيا ٍ
القتل أحيانًا ،وجرائم
سطوته ،فبمجرّد نعت اآلخر بإحدى هذه الصفات ،تتولَّد رغبة تلقائيّة باإلساءة إليه تتنا َمى حتى تصل إلى
ِ
شخص ما أو نعته باإلرهاب ّي ،يُشرعن اإلساءة له وتعذبيه
الكراهيّة التي يتزايد ع َددُها ك ّل يوم خير مثال على ذلك ،فسوء تمثيل
ٍ
ويستبيح ُممارسة العُنف عليه ،وهنا تكمن خطورة مفهوم التّمثيل بوصفه أداة لتسهيل وتبرير وإحكام السّيطرة االستعماريَّة.
ال َهي َمنة ):)Hegemony
َّ
إن مفهوم الهيمن ِة من المفاهيم المركزيَّة الواجب تعريفُها في نظريَّة ما بعد الكولونياليَّة؛ ألنّه من المفاهيم ال ُمه ّمة التي
استلهمها أعالم النظريَّة جميعهم في دراستهم للخطاب الكولونيال ّي.
تَعني الهيمنةُ اإلخضا َع والسّيطرة بالقَبول ،وقَد شاع واستُح ِدث هذا المعنى في ثالثينيّات القرن العشرين على يد المف ّكر
عارض النّظام الفاشي الذي ساد في إيطاليا؛ فبحث
اإليطال ّي أنطونيو غرامشي ( )8729-8178( )Antonio Gramsciالذي
َ
مصالحها في المجتمع .وحلّل
سبب النّجاح الكبير للطبقة الحاكمة في تعزيز
في قدرته على الهيمنة على المجتمع اإليطالي ،وناقش
َ
ِ
من خالل مفهومه للهيمنة الوسائ َل ال ُمباشرة وال ُمضْ مرةَ التي تنتهجُها ال ّدولةُ في تكريس سلطتها" .فالهيمنة في األساس تشي ُر إلى
الطبقة الحاكمة في إقناع ّ
قوّة ّ
الطبقات األخرى ّ
أن مصال َحها هي مصال ُح الجميع .ونتيجة لذلك فالسيطرة ال تُفرض بالقوّة وال
باإلقناع ،وتتم من خالل القوى النّاعمة ال ُمتمثّلة في قوى االقتصاد والتّعليم واإلعالم" (أشكروفيت.)3112 ،
ويرى غرامشي ّ
أن الهَي َمنةَ لها بُعدان ،بع ٌد عالم ّي وآ َخ ُر محلّي .ويتمثّل البُعد العالم ّي بالهيمنة التي تُمارسها القوى المركزيَّة
الدوليَّة كأمريكا وبعض دول أوروبّا على شتّى أنظمة دول العالم ،واستغالل سلطة المؤسسات والشركات العابرة للقارات.
أ ّما البُعد المحل ّي فيتمثّل بالهيمنة التي تُمارسها ال ّدولةُ والمجتمعات السّياسيَّة على الشعوب؛ إذ تسعى ال ّدول ال ُمهيمنة إلى قيادة
ض السُّلط ِة عليه باللجوء إلى القوى النَّاعمة ،كال ّدين ووسائل اإلعالم واالتّصال وال ُمؤسَّسات التعليميَّة ً
بدال من القوى
الشع ِ
ب وفرْ ِ
ت ُمعيَّنة.
الماديَّة ،لفرْ ض هيمنتها وقَ ْمع الشعوب قمعًا نا ِع ًما ،وتوجيههم لتبنّي
أفكار وتوجّها ٍ
ٍ
وال ُمثقّفون في رأي غرامشي لهم دو ٌر كبير في فرض الهيمنة ،فهم "نُ ّواب الجماعة الحاكمة الذين يُمارسون وظائفَ
الجماهير العريضة التلقائ ّي لالتّجاه العام الذي تفرضه
ثانويّةً في الهيمنة االجتماعيَّة والحكم السياس ّي ،فتشمل وظيفةُ الهيمن ِة قَبو َل
ِ
الجماعة األساسيَّة الحاكمة على الحياة االجتماعيَّة" (غرامشي.)8771 ،
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ويعتق ُد غرامشي ّ
أن الطّبقة الحاكمة تُح ِك ُم سيطرتَها وسُلطتَها؛ لهيمنتها الثقافيَّة على وعي الشعوب والطّبقات األخرى،
نظر المتبوعين وتصوّراتِهم عن العالم وقَبولِها
ت
وهذه الهيمنةُ تتغلغ ُل في القناعات الشخصيَّة للتابعين ،وتُفضي لتب ّني وجها ِ
ِ
كبدَهيّات ،وبهذا النّحو ّ
فإن الدولة تتم ّكن من ُممارسة الهيمنة وال ُمحافظ ِة على استمرارها عبر اقتناع الطّبقات التّابعة .وعلى هذا
ّ
فإن الهيمنة تُشير إلى السيطرة الثقافيّة للطّبقات الحاكمة ،ودورها في التوجيه والتّحكم بالقَبول ،وتُمثِّ ُل البُع َد الثقاف ّي لل ُممارس ِة
السياسيَّة .وتَكمن قوة الهيمنة الثقافيَّة في كونها أَداةً استعماريَّة تدفع التَّابع إلى تبنّي فكر وتو ّجه المتبوع الذي يَنش ُر قي َمه الغربيَّة
عبر المؤسسات التّعليميَّة والعلميَّة والفنون والسينما والصُحف ووسائل االتّصال اإلعالمي ،فالهيمنة أدَاة فرْ ِ
ض سلط ٍة لكن باقتناعِ
ال ُمهَي َمن عليهم.
وينبغي لنا إدرا ُ
ك االختالف الذي يقيمه غرامشي بين الهيمنة والسّيطرة ،فقد ح َّر َر مفهوم الهيمنة من مدلوالته
ً
جاعال منه تصوّ راً وأداةً لفهم ال ُمجتمع بغيةَ تغييره؛ فالهيمنة تمتل ُ
ك بعدًا شعبيًا وقوميًا بقدر ما لها من بُعد طبق ّي.
االستراتيجيَّة،
وهي تستدعي توحيد ُمختلف القوى االجتماعيَّة في ثنايا
تحالف واسع يُعبِّر عن اإلرادة الجمعيَّة للشعب واألُ ّمة ،و"يغدو الخطابُ
ٍ
الكولونيال ّي نفسه -منظوراً إليه من هذه ال ّزاوية -إعادةَ
تنظيم ُمكثّفة و ُمل ّحة إلرساء الهيمنة الغربيَّة ،فهو طريقة في تغيير أساليب
ٍ
ً
فضال عن
العامة في التفكير وفي طبيعة شعورهم إزاء األشياء ،وتغيير تصوّرات النّاس حول ذواتهم ،ومعاييرهم األخالقيّة،
تاريخهم .إذ يعم ُل التح ّول الكام ُل الذي تُحدثه الهيمنة الغربية في وعي عامة النّاس على إرساء المركزيّة الغربيَّة وتوطيدها".
(واليا.)3119 ،
وفي ظ ّل المحاوالت االستعماريَّة التي تسعى لفرض الهيمنة الغربيَّة يَب ُر ُز مفهو ُم اإلمبرياليَّة الثقافيَّة الذي بلوره عالم
ض فيه سيطرة ال ّدول الغربيَّة على أجهز ِة
االتّصال (هربرت شيل) وذلك في كتابه الموسوم بـ(االتّصال والهيمن ِة الثقافيَّ ِة) ،وافتَ َر َ
بالقيم
اإلعالم في شتى أنحاء العالم ،ونتيجةً لتلك السّيطرة تنشَأ الهيمنةُ الثقافيَّة التي تُسفِ ُر عن َوأ ِد الثقافات المحليَّ ِة ،وإبدالها
ِ
والمعايير الغربيَّة ،ومن ثَّ َم فرض السّيطرة عليها .وطبقا ً لشيللر فإن اإلمبريالية الثقافية ال ُمرتبطة بالسيطرة الكولونيالية ُمك ِّملةٌ
للهيمن ِة العسكريَّة واالقتصاديَّة والسياسيَّة من خالل خضوع كافة األنظمة السيّما اإلعالميةُ والتربوية في ال ّدول التّابِعة وال ُمغ َّربَ ِة
للقيم والمعايير الغربيّة ،لتصبح نُسخةً مطابقةً للنّظام الغرب ّي.

ث والنتائج:
خاتمةُ البَح ِ
يتّض ُح لنا في نهاية البحث أنّه يخلصُ إلى جُمل ٍة من النتائج ،من أبرزها:
 إ ّن مفهوم االستشراق كما جاء به إدوارد سعيد -وما يرتبط به من مفاهيم أخرى كالتّمثيل والهيمنة -أسهم بصور ٍة ُمباشرةفي تشكيل أطروحات نظريّة ما بعد الكونياليَّة وفهم الظاهرة االستعمارية وتمظهراتها ال ُمختلفة ،فنظريَّة ما بعد االستعمار
التي تُع ّد من أهم النظريّات الحديثة في السّاحة النقديَّة قد قامت وتبلورت أُطرها وركائزها على تضافر وتداخل المفاهيم
التّأسيسيَّة السّابقة.
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ّ
بمفهوم ما فهي حصيلةُ تالحم وترابط مفاهيم ومصطلحات ع ّدة ال يُمكن فهمها خارج
إن الكولونياليَّة غي ُر مرتبط ٍة
ٍ
إطارها ،كما أنّها غي ُر قابلَ ٍة للتَّحديد ال ّزمن ّي؛ ألنَّها عمليَّة ُمستمرّ ة ،طالما ّ
أن هُناك قُوى وثقافةً ُمعيّنةً تسعى إلى فرْ ض
هي َمنتِها على الثّقافات األُخرى.
أشكال القوى الكولونياليَّة أو االستعماريَّة وأسالي ِبها وأدواتها فتا ّرة تعتمد على التّمثيل ،وتارة
ث تَع ّدد
 يتّضح من خالل البح ِِ
تلجأ لالستشراق ،وتميل لتوظيف الخطابات في فرض الهيمنةِ ،م ّما يؤ ّك ُد ّ
أن االستعمار في العصر الحديث استعما ٌر جدي ٌد
لضمان تحقيق أهدافه وصون
أساليب أش َّد خفا ًء وتأثي ًرا
ُمضمر يُغيّر جلده ويتح ّو ُل عن أساليبه التقليديَّة الصّريحة إلى
َ
ِ
سيادته وهيمنته.
ومن أه ّم توصيات البحث ضرورة الولوج إلى النّظريَّات من مفاتيحها التّأسيسيَّة ،السيما النظريات النقديّة
الحديثة ذات ّ
الطابع البيني التي تقوم على تداخل وتضافر ع ّدة اتجاهات مثل نظريّة ما بعد االستعمار .إضافةً إلى ضرورة
صبّ االهتمام على دراسات النّاقد إدوارد سعيد باعتباره ال ُمؤسّس الحقيقي للنظريَّة وفهمها وتحليلها في سبيل تقديم
صور ٍة أعم وأشمل للنظريّة.

 قائمةُ المراجع: ابن منظور ،د.ت ،لسان العرب ،تحقيق :عبد هللا علي الكبير ،محمد أحمد ،هاشم الشاذلي ،د.ط ،القاهرة ،دار المعارف. أبو شهاب ،ر ،)3182( ،الرسيس والمخاتلة خطاب ما بعد الكولونيالية في النقد العربي ال ُمعاصر النظريّة والتطبيق،ط ،8بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
 أشكروفيت ،ب ،وآخرون ،)3181( ،دراسات ما بعد الكولونيالية المفاهيم الرئيسية ،ترجمة :أحمد الروبي ،أيمن حلمي،عاطف عثمان ،ط ،8القاهرة ،المركز القومي للترجمة.
 باختين ،م ،)8711( ،شعرية دوستويفسكي ،ترجمة :جميل نصيف التكريتي ،ط ،8المغرب ،دار توبقال. البازعي ،س ،الرويلي ،)3113( ،دليل الناقد األدبي ،ط ،2بيروت ،لبنان ،المركز الثقافي العربي. تشومسكي ،ن ،)8771( ،ماذا يريد العم سام ،ترجمة :عادل المعلّم ،ط ،8القاهرة ،دار الشروق. الجرطي ،أ ،)3181( ،أسئلة نشأة السرديّة العربية الحديثة ،ط ،8األردن ،دار فضاءات للنشر والتوزيع. الجندي ،أ ،د.ت ،االستعما ُر واإلسالم ،د.ط ،القاهرة ،دار األنصار. الجهني ،م ،)3119( ،الموسوعة ال ُميسّرة في األديان والمذاهب واألحزاب ال ُمعاصرة ،مج ،3ط ،2الرياض ،دار الندوةالعالمية.
 روبنسون ،د ،)3112( ،الترجمة واإلمبراطوريَّة :ال ّدراسات ما بعد الكولونياليَّة ،دراسات الترجمة ،ترجمة :ثائر ديب،ط ،8القاهرة ،المجلسُ األعلى للثقافة.
 -سعيد ،إ ،)3111( ،السلطة والسياسة والثّقافة ،ترجمة :نائلة حجازي ،ط ،8بيروت ،دار اآلداب.
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 سعيد ،إ ،)3181( ،الثقافة واإلمبريالية ،ترجمة :كمال أبو ديب ،ط ،1بيروت ،دار اآلداب. سعيد ،إ ،تغطية اإلسالم ،)3112( ،ترجمة :محمد عناني ،ط ،8القاهرة ،دار رؤية للنشر والتوزيع. عُمر ،أ ،)3111( ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،ط ،8القاهرة ،عالم الكتب. غرامشي ،أ ،)8771( ،ك ّراسات السجن ،ترجمة :عادل غنيم ،د.ط ،القاهرة ،دا ُر المستقبل العرب ّي. فوكو ،م ،)3119( ،نظام الخطاب ،ترجمة :محمد سبيال ،د.ط ،بيروت ،دار التنوير. لومبا ،أ ،)3119( ،في نظرية االستعمار وما بعد االستعمار األدبيَّة ،ترجمة :محمد عبد الغني غنوم ،ط ،8سوريا ،دارالحوار.
 المسيري ،ع ،)3117( ،حوارات الدكتور المسيري العلمانية والحداثة والعولمة ،تحرير :سوزان حرفي ،د.ط ،دمشق،دار الفكر.
 واليا ،ش ،)3119( ،إدوارد سعيد وتدوين التاريخ ،ترجمة :أحمد خريس ،ناصر أبو الهيجاء ،ط ،8األردن ،أزمنة للنشروالتوزيع.
 يُنظر :باختين ،م ،)8719( ،الخطاب الروائي ،ترجمة :محمد برادة ،ط ،8القاهرة ،دار الفكر.- Halwey, J, (2001), Encyclopedia of Postcolonial studies, WestPort, London, GreetWooed
Press, P:359.
- Blommaert, J, (2005), Discourse: A Critical Introduction, New York, Cambridge
university press
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