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العددين السابع عرش والثامن عرش، آمهل  ASJP.cerist.dzأن تقدم لمك عرب بوابة النرش العلمية  يرس هيئة حترير جمةل     

 أن تكون قد وفرت هذا الفضاء العلمي احملمك للك الباحثني املمترسني واملبتدئني.

احتوى العددان عىل أحباث متنوعة، حيث خصصنا العدد السابع عرش للك ما يتعلق ابآلداب والعلوم واإلنسانية والاجامتعية،     

ضيع يف فلسفة التارخي وفلسفة العلوم والهرمنيوطيقا، ابإلضافة اىل عالقة املثقف ابلسلطة، أما يف األدب فتناول عىل سبيل املثال موا

ناول فقد تناول العدد أحبااث حول اخلطاب وبناءه احلجايج عند املتلكمني، والنقد األديب وقضااي النرث، ونظرية التلقي، ويف عمل الاجامتع ت 

جامتعية وفكرة التواصل، ليختب  بححباث اجامتعية أخرى يف النشاطات البدنية والرايضة، هذا عن العدد الباحثون، قضااي حتول القمي الا

 السابع عرش. 

يف حني جاء العدد الثامن عرش متنوعا بني احلقوق والعلوم الس ياس ية والاقتصادية، فاكنت مواضيعة احلقوقية والس ياس ية تتحدث     

ادلوةل الس يايس والقانوين وهجودها الوطنية وعن دور الرقابة القضائية عىل دس تورية القوانني، ويف  عن الرشيعة والقانون، وعن دور

، فقد كتب ابحثوه دور الرشاكة بني ادلول، أما اجلانب الاقتصاديو العلوم الس ياس ية تنوعت العناوين بني دور ادلوةل يف حامية جاليهتا، 

ور الس ياسة املالية وأثرها عىل المنو الاقتصادي، يف حني جاءت دراسات أخرى متناوةل  عن اإلصالحات الاقتصادية يف اجلزائر، ود

      إشاكلية رأس املال الفكري يف املؤسسات املالية، وأثره عىل التمنية املس تدامة. 

 
     

 

 
 املدير املسؤول عن النرش

 د. عيساين امحمد
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 خطاب ما بعد االستعمار يف النقد العربي

 
 د/ ن. مشناد 
 أس تاذ مساعد ورئيس قسم العربية، 

 ، الهندلكية اجلامعة، تروننتربام، كريال
 

 مقدمة

والنقدية ذات الطابع الثقايف والس يايس؛  من أمه النظرايت األدبية Postcolonialismما بعد الاس تعامر أو ما بعد الكولونيالية  يعده     

هو خطاب نقدي ينحو إىل تفكيك اخلطاب  خطاب ما بعد الاس تعامر لكوهنا تربط اخلطاب ابملشالك الس ياس ية احلقيقية يف العامل.

طاب الاس تعامري الاس تعامري، وإىل إعادة النظر يف اترخي آداب املس تعمرات اليت واهجت الاس تعامر األورويب. فإذا اكن من شحن اخل

جعل املناطق املس تعَمرة خلفية ملرسح جتري عليه أفظع أنواع املامرسات الالأخالقية من سلب وقتل واقتالع، فإن الهدف األول 

نظرية خلطاب ما بعد الاس تعامر جبهوده الكبرية هو إعادة كتابة اترخي احلضارة الاس تعامرية من وهجة نظر من اس ُتعِمروا. هكذا أصبحت 

تسمية لنظرية يف ادلراسات الثقافية والنقد األديب، ويه يف مجملها ال تنظر إىل اخلطاب بوصفه هممة اترخيية، ولكن  بعد الاس تعامر ما

بوصفه هممة س ياس ية؛ وهكذا نكون أمام مهنج ال تتوقف فيه القهمة األدبية عىل جامليات النص فقط، وإمنا تصبح مرتبطة بعوامل كثرية 

مل الس يايس. ومن مثه فإن هذه ادلراسة حتاول لإلشارة إىل هذه النظرية وجتلياهتا اخملتلفة وخطاهبا يف الفكر العريب والنقد من أمهها العا

 العريب.

 Postcolonial Theoryنظرية ما بعد الاس تعامر

، Postmodernism وما بعد احلداثة ،Poststructuralismنظرية ما بعد الاس تعامر واحدة من نظرايت الـ"ما بعد": ما بعد البنيوية    

تتاكثر وهتهمن عىل الساحة الثقافية، وتنتقل من  –عىل مدار العقود الثالثة املاضية  –وما بعد الاس تعامر، ويه النظرايت اليت راحت 

لتارخي واجلغرافيا، إىل إىل ا ،Anthropologyحقل من حقول الثقافة إىل آخر: من الس ياسة والاقتصاد، إىل الفلسفة، إىل األنرثوبولوجيا

العامرة، إىل األدب والنقد األديب.. إخل. تعد نظرية ما بعد الاس تعامر من أمه النظرايت األدبية والنقدية اليت رافقت مرحةل ما بعد 

البيضاء عىل الفكر احلداثة، وال س امي أن هذه النظرية ظهرت بعد س يطرة البنيوية عىل احلقل الثقايف الغريب، وبعد أن ههمنت امليثولوجيا 

ما بعد الاس تعامر مقوةل س ياس ية يف أساسها. . 1العاملي، وأصبح الغرب مصدر العمل واملعرفة واإلبداع، وموطن النظرايت واملناجه العلمية

ة إنه مصطلح خمترص حياول العثور عىل قامس مشرتك بني جممتعات العامل الثالث، اليت تحسست عىل قوميات خمتلفة هنضت يف مواهج

الاس تعامر األورويب وما تركه من آاثر، كام حياول املصطلح أيضا العثور عىل قامس مشرتك بني ما أنتجته هذه اجملمتعات من فنون 

 2وآداب

 :النشحة

وقد ترعرعت ادلراسات ما بعد الكولونيالية عىل  بدأت دراسات ما بعد الاس تعامر منذ فرتة طويةل، وال تزال فاعةل حىت اليوم.    

أساس من اهنيار اإلمرباطورايت األوروبية العظمى يف أربعينيات القرن العرشين ومخس ينياته وس تينياته جنبا إىل جنب تداعيات "احلرب 

يف جمال ، فمل تعرف طريقها إىل الوجود . أما نظرية ما بعد الاس تعامر، أو اخلطاب ما بعد الكولونيايل3الباردة" وبزوغ "العامل الثالث"

وذكل لوصف محزق األمم اليت ختلصت من سطوة اإلمرباطورايت إال يف أواخر الس بعينيات من القرن املايض، النظرية الس ياس ية 

األمرييك واملفكر الفلسطيين ( لألاكدميي 1978) Orientalismويعد كتاب "الاسترشاق" األوروبية يف أعقاب احلرب العاملية الثانية. 

مل يكتسب هذا اخلطاب معناه اذلي نعرفه اآلن، احلدايث ما بعد الكولونيايل إدوار سعيد أحد األعامل التحسيس ية األوىل يف هذا اجملال. 

ءت هذه لقد جاومل يصبح تسمية لنظرية يف ادلراسات الثقافية والنقد األديب إال خالل الامثنينيات والتسعينيات من القرن العرشين. 

النظرية من أحناء املس تعمرات السابقة، عىل يد إدوارد سعيد، وسلامن رشدي، وهويم اباب ذوي األصول الرشقية، وتطورت عىل أيدي 

 .4اذلين تصدوا لها مثل جااي تريسبيفاك، وإجعاز أمحد وعارف ديلريك، لكهنا متركزت يف أمرياك وأوراب
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  :التعريفات

يف  The Empire Writes Backوحيامن جاء كتاب "اإلمرباطورية ترد كتابة"   ما بعد الاس تعامر تعريفات عدة. أعطيت لنظريةوقد     

س تعامر" لنغطي الا"وحنن نس تخدم مصطلح "ما بعد أواخر الامثنينيات، بدأ املؤلفون الثالثة كتاهبم بتعريف للمصطلح عىل النحو التايل: 

إلمربايلية من حلظة الاس تعامر حىت يومنا احلايل؛ ذكل أن هناك خطا متصال من الاهامتمات، عىل لك الثقافات اليت تحثرت ابلعملية ا

 ،ويعرف د/ سعد البازعي ود/ميجان الروييل مصطلح نظرية ما بعد الاس تعامر .5مدار ا للعملية التارخيية اليت بدأها العدوان اإلمرباييل"

النظرية ما بعد الاس تعامرية" فتشري إىل نوع آخر من التحليل ينطلق من فرضية أن "يف كتاهبام املشهور: "دليل الناقد األديب": 

قد حلت وخلقت ظروفا خمتلفة تس تدعي  -تسمى أحياان املرحةل الكولونيالية -الاس تعامر التقليدي قد انهتيى، وأن مرحةل من الههمنة

يس دوهامن نظرية ما بعد الكولونيالية بحهنا حركة ىف النقد ىف قاموسه "أفاكر ومفكرون"، يعرف الباحث كر .6حتليال من نوع معني"

واألدبياليت ترد عىل آاثر الامربايلية األوروبية عىل الشعوب املس تعمرة، إن ما بعد الكولونيالية تقدم سدية مضادة تتصل  الاجامتعي

 .7ابلشعوب املس تعمرة سابقاً 

احلقيقة قراءة للفكر الغريب يف تعامهل مع الرشق، من خالل مقاربة نقدية بحبعادها الثقافية  يفيه بعد الاس تعامر"  ما نظريةوعليه، فـ"    

والس ياس ية والتارخيية. وبتعبري آخر، حتلل هذه النظرية اخلطاب الاس تعامري يف مجيع مكوانته اذلهنية واملهنجية واملقصدية تفكياك 

آنئذ أصبح مصطلُح ما بعد ملؤسساتية املضمرة اليت تتحمك يف هذا اخلطاب املركزي. وتركيبا وتقويضا، بغية اس تكشاف األنساق الثقافية ا

الاس تعامر تسمية لنظرية يف ادلراسات الثقافية والنقد األديب. وقد وجد خطاب ما بعد الاس تعامر طريقه إىل لك مدارس الفكر اليت 

، وقد ظهر ذكل جليها يف نظرايت النقد النسوي. 9وفوكو 8تا غراميشتعىن بتحليل عالقات القوة، مبا يف ذكل النظرية املاركس ية، ونظري 

األدب، واجلامع بني هذه املدراس الفكرية هو إحلاهُحا ادلامئ عىل حتليل عالقات القوة غري العادةل اليت ميكن تتبعها يف املنتجات الثقافية )

 .10والسيامن، والفنون(

 :جتليات نظرية ما بعد الاس تعامر

وثنائية الرشق  اآلخر،نظرية ما بعد الاس تعامر تطرح مجموعة من القضااي الشائكة لدلرس واملعاجلة والتفكيك، كجدلية األان والغري أو     

وعالقة املس تعِمر ابلشعوب املس تعَمرة الضعيفة، وجتليات اخلطاب الاس تعامري، ودور الاسترشاق  والغرب، وعالقة الهامش ابملركز،

زية الغربية قوة وتفوقا، والرصاع الفكري والثقايف املضاد للمتركز العقيل الغريب لغة وكتابة ومقصدية وقضية. تنبين نظرية ما يف تزكية املرك

بعد الاس تعامر يف جمال احلقل الثقايف بصفة عامة وحقل النقد األديب بصفة خاصة عىل مجموعة من املرتكزات الفكرية واملهنجية، وميكن 

  .11ت والعنارص التاليةحرصها يف املكوان

: حتاول نظرية ما بعد الاس تعامر فهم الرشق والغرب فهام حقيقيا، وذكل برصد العالقات التفاعلية اليت توجد فهم ثنائية الرشق والغرب

ذهب إىل ذكل بيهنام سواء أاكنت تكل العالقات إجيابية مبنية عىل التسامح والتعايش أم مبنية عىل العدوان والصدام احلضاري، كام ي

 يف كتابه: "رصاع احلضارات".12مصوئيل هنتنغتون

: اس هتدفت نظرية ما بعد الاس تعامر حماربة س ياسة التغريب والتدجني والاس تعالء اليت اكن يهنجها الغرب يف التعامل مواهجة التغريب

بية، وتعرية مرتكزاهتا الس ياس ية واإليديولوجية، مع الرشق. ومن مث، مشر مثقفو نظرية ما بعد الاس تعامر عن سواعدمه لفضح الههمنة الغر 

 . 13مع تبيان نواايها الاس تعامرية القريبة والبعيدة، والتشديد عىل َجشعها املادي الس تزناف خريات الشعوب املقابةل األخرى

كيك مقوالته املركزية اليت تفكيك اخلطاب الاس تعامري: هتدف نظرية ما بعد الاس تعامر إىل فضح اخلطاب الاس تعامري الغريب، وتف     

تعرب عن الغطرسة والههمنة والاصطفاء اللوين والعريق والطبقي، وذكل ابس تعامل مهنجية التش تيت والفضح والتعرية. ذلا، فقد وجد كتاب 

واكرل ماركس، آلية مهنجية، كام تحثروا يف ذكل مبيش يل فوكو،  Jacques Derrida14نظرية ما بعد الاس تعامر يف تفكيكية جاك ديريدا 

 وإن رفض ما بعد احلداثة للرسدايت الكربى وأمناط الفكر الغريب اليت أصبحت عاملية، اكن أيضا مؤثرا جدا. .وأنطونيو غراميش

: رفض كتاب ومثقفو النظرية الاس تعامرية الاندماج يف احلضارة الغربية، وانتقدوا س ياسة اإلقصاء ادلفاع عن الهوية الوطنية والقومية

والهتميش والههمنة املركزية، ورفضوا كذكل الاس تالب والتدجني، فدعوا يف املقابل إىل ثقافة وطنية أصيةل، واندوا ابلهوية القومية 
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ة الزجنية األفريقية اذلين تشبثوا هبويهتم السوداء ودافعوا عن كينونهتم الزجنية األفريقية كتاب ومبدعو احلرك -مثال –اجلامعة. ومن هؤالء 

 ملواهجة التغريب. 

: ترتكز نظرية ما بعد الاس تعامر عىل مناقشة عالقة األان والغري يف ضوء مقارابت ما بعد احلداثة اكملقاربة الثقافية، عالقة األان ابآلخر

واملقاربة التارخيية اجلديدة، واملقاربة الس ياس ية، ولك ذكل من أجل فهم العالقة التفاعلية بني األان والغري، هل يه واملقاربة املاركس ية، 

 عالقة جدلية سلبية أم إجيابية؟.

 : إذا اكن املفكرون الغربيون يتعاملون مع الرشق يف ضوء عمل الاسترشاق ابعتباره خطااب اس تعامرايادلعوة إىل عمل الاس تغراب

وكولونياليا، وذكل من أجل إخضاعه حضاراي، والههمنة عليه س ياس يا واقتصاداي وثقافيا، فإن املثقفني اذلين ينمتون إىل نظرية ما بعد 

الاس تعامر يدعون إىل استرشاق مضاد، أو ما يسمى أيضا بعمل الاس تغراب، بغية تفكيك الثقافة الغربية ترشحيا وتركيبا، وتقويض 

  .15يتا، وفضح مقصدية الههمنة عىل أسس موضوعية خطاب المتركز تش ت 

: مل يكتف مثقفو نظرية الاس تعامر بقراءة اخلطاب الاسترشايق الغريب، بل حاولوا مقاومة املس تعمر بلك الوسائل املقاومة املادية والثقافية

و نرش الكتاابت التقويضية لتفكيك الفكر املتاحة إما عن طريق املقاومة السلمية أو املسلحة، وإما عن طريق الاسترشاق املضاد، أ

 الاس تعامري.

مل يكتف مثقفو نظرية ما بعد الاس تعامر أيضا بتوجيه النقد إىل الغرب، بل سعوا إىل نقد ذواهتم مضن ما يسمى ابلنقد اذلايت  :النقد اذلايت

 جان محمد خري دليل عىل ذكل. كام عند املفكر املغريب عالل الفايس، وما قام به الناقد الكيين األصل عبد الرمحن

: يعيش أغلب املثقفني اذلين ينمتون إىل نظرية ما بعد الاس تعامر يف الغرب منفيني أو الجئني أو محميني أو معارضني. ومن مث، غربة املنفى

. ويعين هذا أهنم ينتقدون مرة بدلاهنم األصلية وواقعها املتخلف. ومرة أخرى، يرفضون س ياسة التغريب والهتميش والمتركز الغريب

 Juliaيعيشون متزقا ذاتيا وموضوعيا، ومه دامئا يف غربة ذاتية داخل املنفى املاكين واذلايت والعقيل والنفيس كام هو حال جوليا كريستيفا 

Kristeva16 17وإدوارد سعيد مثال . 

قافية، ورفضوا المتركز الثقايف الغريب والثقافة الواحدة : دافع كثري من مثقفي نظرية ما بعد الاس تعامر عن التعددية الثالتعددية الثقافية

، كام رفضوا س ياس ية التدجني والتغريب واإلقصاء، واندوا ابلتنوع الثقايف والانفتاح الثقايف، وذكل عرب آليات املثاقفة والرتمجة 18املههمنة

ربية املركزية، اكلثقافة العربية، والثقافة اآلس يوية، والثقافة والنقد والتفاعل الثقايف. مبعىن أن مثة ثقافات جديدة إىل جانب الثقافة الغ

   .19األفريقية.... مبعىن أن ليس هناك ثقافة همهمنة وحيدة، بل هناك ثقافات جهينة متعددة ومتداخةل ومتالحقة

 :رواد نظرية ما بعد الاس تعامر

من املفكرين والنقاد واملثقفني، سواء أاكنوا ابحثني ينمتون إىل الغرب أم ينمتون إىل العامل الثالث. إن لنظرية ما بعد الاس تعامر رواد     

ظهرت نظرية اخلطاب ما بعد الكولونيايل يف املشهد الثقايف اجلامعي لدلول األجنلوفونية، وخاصة الوالايت املتحدة األمريكية. وارتبطت 

بيا، فامي ارتبطت "األرسطية اجلديدة" يف النقد جبامعة ش ياكغو، ودراسات "اجلندر" و"الكتابة جبامعة كولوم نظرية ما بعد الاس تعامر 

 لبارز:النسائية" جبامعة إندايان. ودش هنا جامعيون من األقليات املهاجرة من جممتعات أو بدلان ما بعد كولونيالية، ويف مقدم هؤالء الثالوث ا

؛ ولك  Homi Bhabha، وهويم ابابGayatri Chakravorty Spivak شكرفاريت سبيفاكجاايتري ، و Edward W.Said إدوار سعيد

 فلسطني والثاين والثالث من الهند.أي األول من هؤالء من أبناء العامل الثالث؛ 

 :Edward W.Said إدوارد سعيد

يعد من أمه منظري نظرية ما بعد " كولونيايلاذلي يصف نفسه بحنه "انقد حدايث ما بعد  20الاكتب الفلسطيين األمرييك إدوارد سعيد    

 الاس تعامر. ويعتربه املؤسس احلقيقي للنظرية ما قبل الاس تعامر يف احلقلني الثقافيني: العريب والغريب عىل حد سواء، ويعد كذكل املمهد

نس تطيع امري يف البحث األاكدميي.خلطاب الاس تع ( أن يفتتح حقال1978الفعيل للنقد الثقايف. فقد اس تطاع مبفرد كتابه: الاسترشاق )

 Franz Fanonنز فانون ابلك ثقة أن نقول إن إدوارد سعيد هو أول من أسس هذا احلقل املعريف، وإن اكن املبرش األول لها هو فر 

فكتاب "الاسترشاق" إلدوارد سعيد خري منوذج يعرب عن نظرية ما بعد الاس تعامر، ما دام هذا الكتاب خطااب مضادا  .21بحعامهل اخملتلفة

لالسترشاق الغريب؛ لكونه حيوي انتقادات واعية والذعة للخطاب المتركزي الغريب تقويضا وتفكياك وتش تيتا. وهناك ش به إجامع بني 
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إن  كتاب إدوارد سعيد عن الاسترشاق يف صياغة اللبنات األوىل لنظرية ما بعد الاس تعامر.  ادلارسني عىل ادلور املؤسس اذلي لعبه

 إدوار سعيد فرض الاسترشاق ال كتخصص علمي أاكدميي، وإمنا مكقوةل يف نقد اخلطاب املؤسسايت عن اآلخر.

غري أن  ية املههمنة ابملعرفة واإلنتاج الثقايف.إن دراسة سعيد لالسترشاق دراسة خلطاب اس تعامري، خطاب تلتحم فيه القوة الس ياس      

حتليل سعيد جاء مرتكزا عىل س ياق معريف وحبيث سابق هل يتضمن أعامل اثنني من املفكرين األوروبيني املعارصين، هام: الفرنيس ميش يل 

سترشاق يف ضوء املفاهمي اللغوية . ينطلق إدوارد سعيد يف كتابه "الاسترشاق" لتعريف مصطلح الا22فوكو واإليطايل أنطونيو غراميش

ولوجية والعلمية واألاكدميية والتارخيية واملادية. ومن الناحية املهنجية، فقد اعمتد إدوارد سعيد عىل دراسة اخلطاب الاسترشايق مبهنجية فيل

مبنية عىل القوة والس يطرة والههمنة  تفكيكية قامئة عىل دراسة األفاكر، والثقافات، والتوارخي، ليربهن عىل أن العالقة بني الرشق والغرب

 املعقدة املتشابكة. 

وقد ربط إدوارد سعيد خطابه الاسترشايق بزنعة التباين والاختالف بني الرشق والغرب، فقد تسلح الغرب بلك مقوالته املركزية    

لميا. وابلنس بة لسعيد، مجيع متثيالت املرشق وآلياته البنيوية إلخضاع الرشق والههمنة عليه س ياس يا، وعسكراي، واجامتعيا، وثقافيا، وع 

املقدمة من قبل الغرب تشلك هجدا دؤواب هيدف إىل الههمنة واإلخضاع. وقد خدم الاسترشاق أغراض الههمنة الغربية إلضفاء الرشعية 

 حياول هذا الكتاب أن يظهر أن كذكل عىل اإلمربايلية، وإقناع ساكن هذه املناطق بحن قبوهلم للثقافة الغربية يه معلية متدين إجيابية.

. وقد استند إدوارد 23الثقافة الغربية اكتسبت املزيد من القوة ووضوح الهوية بوضع نفسها موضع التضاد مع الرشق ابعتباره ذاات بديةل

يزي بني املعرفة سعيد يف تعامهل مع اخلطاب الاسترشايق إىل رؤية ثقافية س ياس ية قامئة عىل ثالث خطوات مهنجية، ويه: أوال، المت 

زي عىل اخلالصة واملعرفة الس ياس ية. واثنيا، الاهامتم ابملسحةل املهنجية يف التعامل مع األفاكر واملؤلفني واملراحل التارخيية، وذكل ابلرتك

ع بني املوضوعية الاسترشاق الاس تعامري للرشق سواء أاكن فرنس يا أم بريطانيا أم أمريكيا. واثلثا، البعد الشخيص اذلي يمتثل يف امجل

 .24واذلاتية القامئة عىل الوعي النقدي، مع الاس تعانة بحدوات البحث التارخيي، والس يايس، واإلنساين، والثقايف

فقد اس تدعى هذا الكتاب مبا طرحه من أفاكر، طائفة أخرى واسعة من الكتاابت اليت انقشت هذه األفاكر، أو ردت علهيا، أو     

الالحقني من منظري ما بعد الاس تعامر مثل: سلامن رشدي، وهويم اباب، وجاايتري سبيفاك، أو من تصدوا طورهتا، سواء كتاابت 

. وقد شارك إدوارد سعيد نفسه بعد ذكل يف تطوير النظرية 25للنظرية من منظور خمالف، وكشفوا عن تناقضاهتا، مثل إجعاز أمحد

ية لكتاب الاسترشاق، وخاصة يف كتب مثل: "الثقافة واإلمربايلية" و" صور املثقف" وتحملها، من خالل كتاابته ومراجعاته املتعددة التال 

 .26و"تحمالت حول املنفى" وغريها

 Gayatri Chakravorty Spivak  جاايتري شكرفاريت سبيفاك

من املؤسسني الفعليني للخطاب الكولونيايل اجلديد، وتعد كذكل أول منظرة  فتعد 27الناقدة الهندية جاايتري شكرفاريت سبيفاك    

نسوية حبق وحقيق يف مرحةل ما بعد الاس تعامر. فقد اهمتت سبيفاك ابدلفاع عن املرأة الرشقية، ومواهجة الههمنة الغربية، وادلفاع عن 

لية نسوية تفكيكية ماركس ية ثقافية، وخاصة يف مقالها: "هل ميكن وتستند سبيفاك إىل مهنجية حتلي .املهاجر، والاهامتم ابألدب والثقافة

. فقد 28(، مركزة عىل وضعية املرأة الهندية أو ما يسمى ابإلانث التابعات1988) ?Can the Subaltern Speakللتابع أن يتحدث؟" 

وهتب   تركزي اهامتماهتا عىل عامل البيض من الطبقة املتوسطة ومن جنسني خمتلفني. من خاللانتقدت احلركة النسوية الغربية انتقادا عنيفا 

وهو يف األصل "األتباع"،  سبيفاك أيضا بدور الطبقة الاجامتعية، وقد ركزت عىل ما أصبح يعرف يف دراسات ما بعد الاس تعامر ابمس

إن اس تخدام هذا املصطلح يف النظرية النقدية مس متد من كتاابت مصطلح عسكري يشري إىل أولئك اذلين مه يف مرتبة أو ماكنة أدىن. و

الاكتب غراميش. وتس تخدم سبيفاك هذا املصطلح لإلشارة إىل مجيع املس توايت املتدنية من اجملمتع الاس تعامري وما بعد الاس تعامري: 

وقد اكن لتساؤل سبيفاك يف "هل ميكن للتابع  . 92العاطلني عن العمل واملرشدين واملزارعني اذلين يعيشون من مورد رزقهم وما إىل ذكل

وحتدثنا سبيفاك يف تحمالهتا عن الوضعية املس تحيةل أن يتلكم؟" صةل ابلتساؤل حول دور اإلنتاج الثقايف كلك يف معارضة القوى املههمنة. 

 .30لـ"التابع" اذلي ال يس تطيع أن يتلكم
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 :Homi Bhabha هويم اباب

.قد 32لتفسري نشوء أشاكل ثقافية جديدة يف عامل التعدد الثقايف Hybridityمن خالل طرحه مفهوم "الهتجني"  31برز امس هويم اباب    

فقد اهب  ابلنصوص اليت تكشف هامش اجملمتع يف  ،Lacanهويم اباب كثريا بإدوارد سعيد، ومش يل فوكو، وجاك ديريدا، وجاك الاكن تحثر

 Theعامل ما بعد الاس تعامر، مع رصد العالقات اخلفية واملتبادةل بني الثقافات املههمنة واملس تعبدة، وال س امي يف كتابة: "مركز الثقافة" 

Location of Culture (1994.)  ميكهنا أن تس تعيد صوت أهل البالد يرى هويم اباب أن القراءة الصحيحة ألعراض النص الاس تعامري

ويرى هويم اباب األصليني، فالشعب التابع ميكنه أن يتلكم، وميكنه اس تعادة صوت أهل البدل األصليني، فالتابع يف احلقيقة ميكنه أن يتلكم.

الاس تعامرية حفسب، بل هتدد أيضا بحن: "التفاعل بني املس تعِمر واملس تعَمر يؤدي ليس إىل انصهار املعايري الثقافية اليت تؤكد السلطة 

يف حمااكهتا بزعزعة اس تقرارها. وهذا ممكن ألن هوية املس تعمر يف حد ذاهتا غري مس تقرة، إذ توجد يف وضع معزول ومغرتب، كام توجد 

موجودة يف هوية املس تعمر حبمك اختالفها. فهيي تتجسد فقط يف الاتصال املبارش مع املس تعمر. وقبل ذكل، فإن حقيقهتا الوحيدة 

 إيديولوجية الاسترشاق كام عرفها سعيد.

 :Frantz Fanon فرانز فانون

فرانز فانون اذلي مت . 33فرانز فانونال تقترص نظرية ما بعد الاس تعامر عىل كتاب آس يا وأفريقيا، فهناك ابحثون من الغرب، مثل     

يعترب نيب العامل الثالث" و"وكيل احلقيقة املنهتكة واملتحوةل" ومصاف "املبرش األول" بنظرية ما بعد الاس تعامر، "الارتقاء به إىل َمصافه 

ال ميكن حبال من األحوال احلديث عن نظرية ما بعد الاس تعامر دون التوقف أحد آابء الفكر املناهض لالس تعامر يف القرن العرشين. 

ززها إدوارد سعيد يف كتابه "الاسترشاق"، ويه األعامل اليت اس تخدم فهيا نظرية التحليل النفيس، أمام فرانز فانون بحعامهل اليت ع

مطورا إايها إلبراز عواقب الاس تعامر الس يكولوجية والاجامتعية، وذكل برتكزيه عىل خطورة خاصية السواد ابعتبارها عرقية، وأمهيهتا 

والتشويه، كذكل قابلية املس تعَمر األسود لالقتناع ابرتداء قناع أبيض مصنوع من الثقافة ابلنس بة للمرشوع الاس تعامري القامئ عىل القمع 

، معلام Sartreاذلي كتب مقدمته املفكر الفرنيس جان بول سارتر، The Wretched of the Earthواملاكنة. ويبقى كتابه "معذبو األرض"

ه يركز فانون عىل العنف الرضوري املصاحب لعملية تفكيك الاس تعامر ومقاومته، همام من معامل الكتابة يف حقل الكتابة الاس تعامرية، وفي

حيلل فانون طبيعة الاس تعامر الكولونيايل، ويبني . 34مفقاومة الاس تعامر وتفكيكه هو إحالل ألنواع معينة من الرجال حمل أنواع أخرى

؛ مما يودل مقاومة مضادة من قبل الشعوب املس تضعفة أو البدلان طابعه اذلايت واملصلحي، معتربا أن الاس تعامر مصدر للعنف واإلرهاب

لهيا، معتربا املس تعمرة. ومن مث، ينتقد فرانز فانون األنظمة الاس تعامرية الكولونيالية الغربية. ومن مث، يثور عىل املنظومة الغربية اليت ينمتي إ

مل والثقافة والتكنولوجيا، وذكل بغية الههمنة، والس يطرة، وإخضاع الرشق إايها رمزا للتسلط الثقايف، ومنظومة مركزية مبنية عىل قوة الع

 ماداي ومعنواي. هكذا يرى فرانز فانون أن نظرة الغرب إىل أفريقيا قامئة عىل صورة اس تعالئية. 

ار سعيد جعل من فانون قائال: "إدو  ،ويلخص الناقد العريب صبحي حديدي، يف دراسة حول القراءات ما بعد الكولونيالية لفرانز فانون

د املدافع عن سد التحرير املضاد اذلي ينمتي إىل حقبة ما بعد احلداثة؛ وهويم اباب حنت من أفاكر فانون معامرا نظراي لعامل اثلث ما بع

نون يف أصدق بنيوي؛ وعبد الرمحن جان محمد اكتشف فيه منظرا مانواي لالس تعامر والنفي املطلق؛ أما عند سبيفاك فقد ظهر فرانزت فا

 .35صوره وأكرثها بساطة وإقناعا

 موقع ادلراسات ما بعد الكولونيالية يف املشهد الثقايف العريب

هناكل عدد كبري من املؤلفات الصادرة بحقالم العرب يف العامل العريب مبختلف انامتءاهتم الفكرية والس ياس ية واألدبية حول العالقات     

والاس تعامري وبني العامل العريب، ولقد مست هذه املؤلفات جماالت الهوية الثقافية بتفرعاهتا التارخيية واللغوية،  بني الغرب اإلمرباييل

وىف الس نوات األخرية من القرن العرشين برزت اجتاهات أخرى مثل الاجتاه اذلى اضطلع مبا يسمى  .وجماالت الاقتصاد والاجامتع

نفسه لنقد الاسترشاق، بعد أن دش نه إدوارد سعيد بشلك أكرث دراماتيكية، علام أنه اكنت مثة ابلغزو الثقايف، والاجتاه اذلى كرس 

أما النقد العريب مل يس تطع حىت اآلن أن يطور  .36كتاابت س بقته مثل كتاابت أنور عبداملاكل وعبدهللا العروى وماكل بن نىب وغريمه

"الثقافة واإلمربايلية"، اكن إدوارد سعيد قد عرب عن خيبة أمهل عن األثر احملدود مدرسة يف النقد ما بعد الكولونيايل. يف مقدمة كتابه 

مع  لكتابه "الاسترشاق" يف الفكر العريب. يقول الناقد املغريب د/ محمد بوعزة: "ما زال النقد العريب يف أغلبه أدبيا، ومل يتجاوز تفاعهل



2017  

  

190 152017                                                                   152017    

 

اإلشاكالت واملناطق اخلطرة للنقد الثقايف وما بعد الكولونيايل، مثلام جند يف  النقد الثقايف املس توى اإلجرايئ، ومل يس تطع أن يقتحم

"الاسترشاق" أو "الثقافة واإلمربايلية"، ويف حتليل للخطاب يف س ياق أوسع للس يطرة واملقاومة، وحول التارخي واجلغرافيا، وحول 

س تعامر والهوايت القومية القاتةل. وذلكل مل يس تطع النقد العريب توظيفات الثقافة يف رصاع القوة ومشاريع التفكري ابلتحرير وتفكيك الا

مثال أن يطور مدرسة يف النقد ما بعد الكولونيايل، مثلام حدث الهند، يف العمل النامج عن تفحص الثقافة الهندية واآلس يوية يف جامعة 

 .anajit GuhaR37 جيت جوها املؤرخ راانبإدارة  Subaltern Studies Project دراسات التابع

  املفكرين العربعند خطاب ما بعد الاس تعامر 

قد قام كثري من املفكرين العرب بتعرية النسق احلضاري الغريب، وتقويض مقوالته املركزية، وتفكيك مقاصده اإليديولوجية كام فعل     

، و"اإليديولوجية الصهيونية: "تفسريي وتصنيفي جديديف كتبه: "موسوعة الهيود والهيودية والصهيونية: منوذج  38عبد الوهاب املسريي

(، حيث حاول 1981يف كتابه: "مقدمة يف عمل الاس تغراب" ) 39حنفي حسن أجنزه(، وما 1983دراسة حاةل يف عمل اجامتع املعرفة" )

عالقة األان ابآلخر، والقضاء عىل مركب العظمة دلى اآلخر الغريب بتحويهل من ذات دارس إىل موضوع  يف التارخييةلفك عقدة النقص 

ميكن احلديث يف النقد العريب عن أسامء تس تفيد من النقد الثقايف وليس عن مشاريع أو حراكت أو جامعات، ومن هؤالء عبد  مدروس.

لعريب عددا كبريا من حماوالت النقد الثقايف يف مرحةل مابعد الكولونيالية، واكن لبعض هذه عرف العامل ا.41، عبد هللا ابراهمي40هللا الغذايم

احملاوالت أن انطلق من خلفيات معرفية وثقافية يه ابنة مرحةل الكولونيالية، كام اكن للبعض اآلخر من هذه احملاوالت أن انطلق من 

ِّر يف هذه املنطلقات، عىل اختالفها   مرحةل العلمنة ابذلاتخلفيات معرفية وثقافية يه وليدة الفعل أو رد الفعل يف ولعله العامل املؤث

 .42وتنوعها، يتشلك بصورة أساس ية من املرحةل الزمنية اليت بىن فهيا هذا الناقد الثقايف أو ذاك مقومات ثقافته النقدية

، ووصولها إىل الطريق املسدود، وفقداهنا مربرات وجودها؛ ، يف أواسط القرن العرشين، أزمة احلضارة الغربية43الحظ ماكل بن نيب    

ما يلفت الانتباه يف أفاكر بن نيب قوهل بحن سبب الاحنطاط يف العامل  .مثلام حلظ حاجة هذه احلضارة، برأيه، إىل اإلسالم لتقومي مسارها

ىل هذا اجلانب يف أغلب مؤلفاته، وظله يؤكِّد عىل هذه يعود إىل الاس تعامر، بل إىل القابلية لالس تعامر، وقد ركز بن نيب ع اإلساليم ال

ُّف حضاري يتشلكَّ عرب  القاعدة حىت وصل اىل نتيجة يف أواخر حياته مفادها أنه السبب يف تحخر هنضة العامل اإلساليم يقع مضن ختل

تغيري العامل"، أن أزمة العامل  "يف كتابه كتب 45. أما أنور عبد املكل44قابليةالاس تعامر" "وعامل "الاس تعامر "عاملني يسمهيام عامل

س ياس ية، بل أزمة حضارية. وفرس عبد املكل هذه األزمة بحهنا أزمة المنط احلضاري املههمن منذ  املعارص ليست جمرد أزمة اقتصادية أو

ر احلضاري، عند عبد املكل، هو القرن اخلامس عرش، وخلص إىل أنه احلله احلقيقي لهذه األزمة ال يكون إاله ابحلوار احلضاري. واحلوا

ابآلخر وامتداداته الوجودية. ورمغ لك هذا، فإنَّ رؤية عبد املكل للحوار احلضاري هذا متحورت، بصورة معلية، حول قطبني  اعرتاف

لههمنة يدعو إىل إعادة بناء كتةل دولية ترفض اخلضوع خلطط ا47أما الاقتصادي املرصي مسري أمني .46أساسني هام الغرب والرشق

والاسرتاتيجية الوحيدة لهذا البناء يه إجناز اإلصالح ادلاخيل الرضوري؛ عرب اإلبداع بشجاعة يف مجيع جماالت احلياة  األمريكية.

أ نتحيت 49ويفضل برهان غليون .48الاجامتعية ابلرتكزي عىل املامرسة ادلميقراطية وإلغاء لك قيود اإلرث السلفي اليت تقف عقبة يف سبيلها

ات، ويف الكفاح العميل، الس يايس والفكري معا، ضد التفاواتت اليت تقود إلهيا العوملة مو  اهجة العرب للعوملة يف إطار إعادة تعريف اذلَّ

 يف رشوط حياة األفراد واجملمتعات؛ والعمل، اتليا، داخل لك بدل وعىل مس توى اجملمتع ادلويل، عىل فضح هذه التفاواتت املزتايدة وإبراز

ايم يقدم . 50عة الشلكية لدلميقراطية الليربالية اليت تسعى إىل إخفاهئا أو التعويض عهناالطبي أما الناقد السعودي احلدايث عبدهللا الغذَّ

قراءة تفكيكية ملا هو معروف ال من أجل معرفته، ولكن من أجل معرفة أس بابه؛ وبذا فهو خيتلف عن كثريين س بقوه يف جماالت الفعل 

اكشف يطلب التحليل والبحث عام ميكنه الوصول إليه من عوامل الفعل، وليس واعظا ينطلق من أفاكر مس بقة يلقهيا يف  الثقايفه ألنه

ويذهب املفكر األردين هشام غصيب إىل أنه الثقافة العربية تعاين، يف املرحةل الراهنة، أزمة حتجر، وأنَّ جيال من  .51خطب إصالحية

يني العرب هزمهتم مؤسسات الكهنوت وسلطة ادلوةل كام سلطة اخلارج. وإنه املثقهف العريب قد اس تقال من التقدميني والتنويريني والبعث 

 وإما للس ياس يني، سهإما وتركنا الشارع عن معزوال غدا ،غصيب فاملثقف، عند ..الساحة الس ياس ية والساحة الثقافية إىل حد كبري

 .52هذا الواقع ال يكون إال بسلوك املواهجة ادَلين. ويرى، غصيب، أنه خروج اجملمتع من لرجال
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 :خطاب ما بعد الاس تعامر عند األدابء العرب

إن أساطني األدب العريب معلوا وحاولوا اإلطاحة ابلمتركز الغريب حول اذلات من خالل تفكيك خطابه، وإعادة ترتيب عنارص ذكل     

ة تتجه مبارشة إىل نقد األنساق الس ياس ية والثقافية املههمنة عىل اجملمتعات ظهرت عدة رواايت عربي اخلطاب متهيدا إلجناز خطاب خمتلف.

وهمام يكن فإن سؤال  العربية ونقد قمي التخلف الاقتصادي واإلنساين املههمنة عىل روح هذه اجملمتعات واليت تعيق منو سؤال املمكن فهيا.

، وهذا ما جيعل البطل العريب يعيش 196753د العريب خاصة بعد هزمية السلطة يعترب مبثابة اللعنة التارخيية اليت تالمس ذاكرة الرس 

وميكن أن  اغرتااب وجوداي ترمز إليه تكل القطيعة الكحداء بني اذلات والزمان واملاكن مما جيعلها تعيش نوعا من الفراغ ادلاليل الوجودي.

عدا الصفات  فاميا من خصوصية ثقافية جتلهت يف الرد كتابة، نورد أس بااب تؤكد خصوصية التجربة العربية مع الاس تعامر، وما نتج مهن

 :54اإلقلهمية املمزية، وميكن تلخيص مالمح هذه اخلصوصية اكآليت

هف احتالال يف فلسطني بشلك      مل تتحرر املنطقة العربية فعليا، ومل ينته الاس تعامر، فعىل الرمغ من خروجه من ادلول العربية لكهها، خل

 .55ومناطق عربية أخرى اكجلوالنرئيس، 

 اكنت مدة اس تعامر املنطقة العربية طويةل، إذ زادت عىل قرن من الزمن.

 واملثاقفة، والتمنيةاش تغل األدب العريب عىل عقابيل الاس تعامر. فقد عكفت النصوص عىل طرح قضااي التحرر الاجامتعي،     

 2003  خرى حبضوره الفزياييئ مع احتالل العراق عامالوطنية، ومعاهدات السالم، ليعود الاس تعامر مرة أ

 .مل يواجه الشعب العريب جتربة أقىس من الاس تعامر، صاغت حياته ابلشلك اليت يه عليه    

للمرصية رضوى عاشور،  "قطعة من أوراب"تطبع هذه السامت نصوصاً عربية معينة، كتبت بتحثري حرب اخلليج الثانية، ومهنا رواية     

 .56ة "دفاتر الطوفان" لألردنية مسيحة خريس، ورواية "تهمهمون" للجزائري رش يد بوجدرة، اليت تعد مناذج ألدب ما بعد الاس تعامرورواي

ابلفرنس ية مناذج لكتابة ما بعد 58أو آس يا جبار 57تعد ما كتبه الطيب صاحل أو حيىي الطاهر ابلعربية، وما كتبه الطاهر بن جلون

السوداين الطيب صاحل كام يف روايته  عدة مناذج ألدب ما بعد الاس تعامر يف األدب العريب، مؤلفات الروايئظهرت  .59الاس تعامر

"مومس الهجرة إىل الشامل"، والروايئ السعودي عبد الرمحن منيف كام يف رواايته من أمثال "مدن امللح"، و"س باق املسافات الطويةل؛ 

ح" لعبد الرمحن منيف، تغدو الصحراء إطارا لتحوالت أصابت مصمي البىن والعالقات بفعل ورحةل إىل الرشق". يف خامس ية "مدن املل

منوذجا لهذا  61"حلنا مينة متثل رواية "الربيع واخلريف .60ظهور الغرب قوة اقتصادية وس ياس ية من أجل النفط وأهداف إمربايلية أخرى

جتليات الاختالف احلضاري عىل مس توى حرية الفرد واجملمتع، وترس يخ كرامة  المنط من النصوص اليت حتتمك إىل املسحةل احلضارية إلبراز

، و"ذاكرة 62"تل اللحم" لنجم وايل ن األبطال يف الرواايت العربية من أمثالإاإلنسان وأمهيته يف صناعة التارخي يف الزمان واملاكن.

منطا من النقد احلاد  خالل مواقفهم أو تصوراهتم للعامل، يعكسون من 64، و"اآلخرون" حلسونة املصبايح63اجلسد" ألحالم مس تغنايم

للثقافة العربية واألوضاع اليت يعيشها اإلنسان العريب مقارنة ابآلخر الغريب. ورمبا جيوز لنا أن نعد رواايت لنجيب حمفوظ معلت عىل 

من القرن العرشين. يقول بعض النقاد: رمبا جيوز تصوير مراحل حتوالت اجملمتع املرصي، وال س امي القاهري، خالل العقود الس تة األوىل 

أن نعد تكل الرواايت كسلسةل ذات اشتباك جيل اش تغلت يف إطار ما مسي بحدب ما بعد الكولونيالية، ومهنا "الثالثية"، و"السامن 

 مريامار"، و"ثرثرة فوق النيل"."واخلريف"، و"زقاق املدق"، و

 :Postcolonial Criticism نقد ما بعد الاس تعامريال 

يحيت نقد ما بعد الاس تعامر مع ادلعوة إىل إعادة قراءة األعامل األدبية األهمات بطريقة خمتلفة متكننا من اس تعادة صوت املهمش أو     

 بعد ما أدب تناول اذلي الاس تعامر هو النقد بعد ما نقد .65مس تعِمر( -مس تعَمر( مبعزل عن القوى املعيقة )رجل -صوت التابع )امرأة

 يف سامه أم الغالب، وهو الهجينة، الاس تعامر بعد ما ثقافة أكرس سواء أي الصفاء، مدخل من أم الهجنة، مدخل من سواء الاس تعامر،

 فهيا تقاوم ونقدية، إبداعية أدبية، معلية فهو الاس تعامر، تفكيك وأما .66الاس تعامرية الرواسب من األصليني الساكن ثقافة ختليص

الاسترشايف -النقد املابعد الكولونيايل رؤية نقدية مزدوجة جتاه اآلخر . املس تعمرة الشعوب آداب يف وآاثرها الاس تعامر جتربة النصوص

الثقايف والاقتصادي السائدة يف دول العامل  ومظاهر التحخرويف اآلن ذاته نقد لسلطة النخب احلامكة بعد الاس تعامر  ،وثقافته اإلمربايلية

 .67الثالث. وهو بذكل نقد لألنساق املههمنة قبل وبعد الاس تعامر
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ِّةل يف: "الهوية، اللغة، النص الروايئ، رجل/ امرأة، مس تعِمر/ مس تعَمر"، يه تغيري      يعمتد نقد ما بعد الاس تعامر عىل مفرداهتا املمتث

الانتقال من املركز إىل احمليط. يصبح الناقد قادرا عىل هدم مكوانت البنية النصية، أو حىت احلادثة الثقافية، املواقع وتبادل املواضع، و

وإعادة تركيهبا يف تسلسل ال هنايئ. وتبقى الفرصة هميحة أمامه إلعادة ما هو سائد، واستبدال املركزي ابلهاميش. ينبثق نقد ما بعد 

حول مصادر القوة اليت تس يطر عىل اخلطاب األديب يف فلسفة  ليه قراءة ذهنية، تثري تساؤالالاس تعامر من مسكل نقدي تس يطر ع 

عن ذكل بقوهل:" إن القراءة التفكيكية تبحث عن اللبنة القلقة غري املس تقرة، وحتركها حىت يهنار  68التفكيك. وقد عرب عبد العزيز محودة

لية هدم وبناء يتغري مركز النص، وتكتسب العنارص املقهورة أمهية جديدة، البنيان من أساسه ويعاد تركيبه من جديد، ويف لك مع 

والغرض منه هو إسعاف الناقد يف  .69حيددها أفق القارئ اجلديد، وهكذا يصبح ما هو هاميش مركزاي، وما هو غري جوهري جوهراي"

ة مطلقة يف القراءة، وفق قالب قد ال ينسجم مع تلمس مقاصد النص املس تورة، وفك رموزه والبوح بحساره. األمر اذلي يقتيض سلط

 .70مقاصد املبدع، ويعده متردا عىل النص التقريري، وانعتاقا مما هو شائع وجاهز

يؤمن نقد ما بعد الاس تعامر بحن اإليديولوجيا يه وس يةل الاكتب الس تغالل النص يف بث أفاكره ومعتقداته، بل توظيفها يف خدمة     

فإن هذا ينفي فكرة وجود العقلية احملايدة. ومن هنا جاءت اإليقاعات املتعاكسة التفكيكية، لتعرب عن هذه التعددية أغراض غري معلنة، 

يف مواقف األدابء واملنظرين، حسب تعدد انامتءاهتم الاجامتعية والفكرية واملذهبية، وإن مل يعلن أحصاهبا بوضوح عن هذه املرجعيات 

حنفي سالح إيديولويج يف جممتعات سلطوية فكرية وس ياس ية، ولك فريق يرى نفسه يف النص ويسقط  املوهجة. فالنص كام يقول حسن

عليه أمنياته، ويرى فيه دفاعا عن مصاحله وجهوما عىل خصومه. وهكذا يكون النص خادما لفئة س ياس ية واجامتعية معينة، متكل من 

عد الاس تعامر نظرية نقدية ال تنظر إىل اخلطاب بوصفه هممة اترخيية، ولكن نقد ما ب وسائل التسلط والاستبداد ما يكفي لهزمية اآلخر.

بوصفه هممة س ياس ية. إنه القهمة األدبية غري متوقفة عىل جامليات النص فقط، إمنا مرتبطة بعوامل كثرية من أمهها العامل الس يايس اذلي 

متعددة يطبقها عىل النصوص اخملتلفة هبدف كشف أساليب الههمنة  يؤكهد حمتية عودة النقد إىل العامل. وهو كذكل يس تفيد من إماكنيات

ركز النقد ما بعد الكولونيالية، يف قراءاته لألعامل األدبية والفنية، عىل الكشف عن اآلاثر الثقافية والاجامتعية  .71اخملزتنة فهيا

 والاقتصادية لالس تعامر عىل الشعوب واألقطار اليت خضعت هل.

عىل اخلطاب الروايئ أكرث من اخلطاب الشعري وادلرايم. وقد يكون مرد ذكل إىل اخلاصية اجلوهرية بعد الاس تعامر نقد ما يركز     

اليت ينفرد هبا الرسد عن بقية األجناس األدبية األخرى، ويه قدرته التخيلية عىل إضاءة مساحات معمتة من العامل املرسود )املنت 

وتركيباته الاجامتعية والاقتصادية والثقافية والرمزية، وإبراز صوت الفئات املهمشة فيه، والعالقات  احلاكيئ(، واس تكناه بواطنه وأساره

 .72إخل ... املتشابكة بني أفراده )اجلنس، الرصاع الطبقي، تناحر الهوايت اجملمتعية واإلثنية وادلينية(، والتباين بني البىن التقليدية واحلداثة

. 73سعيد مقاةل قهمة حتت عنوان: "العامل والنص والنقاد"، يدعو فهيا إىل دراسة النص يف عالقة بعامله اخلاريج، كتب إدوارد 1983ويف 

ينتقد إدوارد سعيد مجيع أمناط التحليل النيص اليت عدت النصوص عىل أهنا منفصةل عن العامل املوجود فيه. والتحليل النيص قد يكون 

يرى إدوارد الهنائية وممكنة ألي نص ميكن أن تتحقق من خالل فصل النص عن العامل احلقيقي. ممكنا من أجل أن يكون هناك قراءات

نيا سعيد لزوم اقتفاء األثر الس يايس للكتابة، عرب قراءة ثقافية تعيد النقد إىل العامل، فالنص هو حادثة ثقافية ال بد من ربطه مبظاهر ادل

. ومن هذا املنطلق وجدان )سعيد( يفرق بني 74رأي سعيد غري مقنعة حبال من األحوال الس ياس ية والاجامتعية والثقافية. فالنصية يف

مفهويم النسب والانتساب، فالنسب هو لك ما يصف مكوانت النص، فهو حتليل داخيل مجلالياته وأنساقه وتكوينه. أما الانتساب، 

املؤلف، واللحظة التارخيية اليت يب  فهيا اس تعادة النص مروراً فهو ما مينح النص جمال حركته؛ أي مجموعة النصوص احمليطة به، وماكنة 

بآليات النرش والتوزيع والتلقي. وهبذا يكون الانتساب هو إعادة خلق العالقات بني النصوص والعامل، إلخراج النص من عزلته اليت 

إىل قضية البناء التارخيي لإلماكنيات اليت مسحت  تدفعه إلهيا الزنعات األاكدميية ذات املنظور التخصيص الضيق، فعىل الناقد أن يعود

 للنص أن يوجد.

 :النظرية النسوية ونقد ما بعد الاس تعامر

أمهيهتا املزتايدة يف نقد ما بعد الاس تعامر، بل إن الاسرتاتيجيات النسوية املعارصة ونظرية ما  feministاكن لوهجات النظر النسوية     

واحض  الفائدة. ونس تطيع القول إن النقاد ينظرون إىل اخلطابني لكهيام ابعتبارهام شيئا واحدا. فهناك تواز بعد الاس تعامر تتداخل وتتبادل
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. تحيت هممة النقد النسوي يف إقصاء القراءة 75بني اترخي النظرية النسوية ومشاغلها من انحية، ونظرية ما بعد الاس تعامر من انحية أخرى

وعا آخر أكرث حصة يفرض نفسه ماكنَه، ويكون هل حضور مساو للقراءة البطريركية اليت تعكس رؤية وإحاللها ن patriarchalاألبوية 

اليت تطلب تويخ احلذر دلى التعامل مع منظومات القمي اليت طورها الرجل  الرجل فقط، األمر اذلي يامتىش مع نظرية ما بعد الاس تعامر

وهنا يرتمسه لك من النقد  يف أحباهثا عن القمع املزدوج الواقع عىل املرأة املس تعمرة.وهو ما عربت عنه جياتري سبيفاك  الغريب املتفوق.

النسوي ونقد ما بعد الاس تعامر خطى نظرية التفكيك، فيقفان أمام مصطلحات من مثل )أبيض وأسود( )رجل وامرأة(، اليت ترخس 

إىل التفكيك ابعتباره نشاطا هدفه األول إنصاف قطاعات  فصال متعسفا داخل الوعي امجلعي للمجمتعات، حىت إن بعض النقاد ينظر

إنسانية معينة اس تخفت النظرية القدمية حبقوقها. وابلتايل، فإذا اكن املههِمن )الرجل، املس تعِمر( قد احتكر معلية التشفري الرمزية، 

  لتضع املههمن عليه يف قلب هذه العملية.واستبعد فهيا املههمَن عليه )املرأة، املس تعَمر(، منذ زمن طويل، فإن التفكيكية تحيت

 :النقد العريب املا بعد الاس تعامري يف املغرب

وميثل منتصف الس بعينات بداية "املغرب .النقد العريب والتنظري هل متقدم جدا يف املغرب عىل عكس ما هو موجود يف املرشق    

اجلامعة. فاجلامعيون بدورمه سامهوا يف هذا الرتحيل كام أن الصحافة يه اجلديد". ويف هذه الفرتة سيب  ترحيل الثقافة إىل رحاب 

ويرجع ذكل إىل عوامل اترخيية وثقافية، من ذكل انفتاح اجلامعة املغربية يف وقت مبكر، منذ . 76األخرى رحبت ابملناجه اجلديدة

يد من النقاد األاكدمييني. اثنيا أن املناجه والنظرايت الس تينات عىل املناجه والنظرايت الغربية احلديثة، مما سامه يف تكوين جيل جد

احلديثة يف الغرب انطلقت من فرنسا، يف إطار ما يعرف ابملدرسة الفرنس ية )البنيوية وما بعد البنيوية( خالل الس تينات، وهذا ما سامه 

ملغريب أداة مساعدة ومبارشة يف اطالع الباحثني يف تسهيل معلية املثاقفة، حبيث شلك الوضع املمتزي للغة الفرنس ية يف نظام التعلمي ا

إن تطور جمال اإلنتاج املعريف ابملغرب يف وقت مبكر يف بعض حقول العلوم  املغاربة عىل املناجه والنظرايت يف أصولها الفرنس ية. اثلثا،

، وجمال عمل الاجامتع مع عبد الكبري «ةاأليديولوجية العربية املعارص »صاحب  77اإلنسانية خاصة يف جمال التارخي مع عبد هللا العروي

وتطوير مفاههمه وحتديث ، وجمال اللسانيات، شلك مرجعية معرفية اس تفاد اخلطاب النقدي مهنا يف جتديد اسرتاتيجياته78اخلطييب

رخيية اليت مزيت تفكري مثقفي الكولونيايل يف املغرب جاء اس تجابة للوضعية الس ياس ية والثقافية والتا وعىل العموم فالنقد املابعد مقارابته.

دفع اإلنتلجنس يا الشابة املغربية آنذاك إىل  1970-1960الكولونيايل بني  بعد ية، ذكل أن الس ياق املاث ما بعد الاس تعامر يف ادلول العاملثال 

 .79إخضاع املوروث الكولونيايل املغريب يف العلوم الاجامتعية إىل رؤية أبس متولوجية وإيديولوجية صارمة

 لقد اكن الفكر اجلزائري يف مرحةل ما بعد الكولونيالية فكرا نقداي، تنويراي، عقالنيا، توفيقيا، يؤمن ابلعمل، متفائال عىل غرار اجلو    

ن و اإليديولويج العام السائد عامليا اذلي اخنرط فيه هذا اجليل من املفكرين اجلزائريني اخنراطا مرشوطا، إن جاز التعبري. لقد اكنوا يؤد

رساةل ذات صبغة وطنية لكهنا اكنت يف آن واحد منخرطة يف س ياق توجه عاملي اكن ال بد ابلتايل أن ينعكس مصري هذا األخري عىل 

دعا وانضل من أجلها. لقد اكن الفكر اجلزائري إذن، عىل األقل ذكل الفكر املسموح  اليت واملبادئمصري هذا الفكر الوطين وعىل القمي 

ذاته، فكرا توفيفيا، متفتحا، يف جمال العالقة بني األان واآلخر. حصيح أنه ابإلماكن أن جند بعض التباين يف درجة حضور هل ابلتعبري عن 

اآلخر )احلداثة واألصاةل( )اإلسالم والعروبة( يف فكر لك من مولود قامس، وعبد اجمليد مزاين، وطالب اإلبراههمي، من هجة، وفكر لك 

 .80 مازوين، ورضا ماكل من هجة أخرى، لكن دون أن يصل هذا التباين إىل درجة التعارضمن مصطفى لرشف، وعبد هللا

  :دراسات عربية حول نقد ما بعد الاس تعامر

من األسامء البارزة يف جمال النظرية النقدية والنقد مابعد الكولونيايل عىل الصعيد العاملي.  81يعد األاكدميي العرايق ادلكتور أمني مكل    

 Muslim Narratives and the " اإلنلكزيية وخطاب اللغةالرسدايت اإلسالمية " 2005د حاز كتابه الصادر يف نيويورك عام وق

Discourse of English  عىل اهامتم واسع يف األوساط األاكدميية والثقافية يف لك من أمرياك الشاملية وأورواب. وجرى اس تقبال هذا

من اهامتم مزتايد  وما أعقهباأفرزته جهامت احلادي عرش من سبمترب يف أمرياك  والاجامتعي والس يايس اذليالكتاب يف الس ياق الثقايف 

. والكتاب عبارة عن مجموعة من ادلراسات النقدية لألعامل الروائية لعدد من الروائيني املسلمني 82والعربية واحلضارة اإلسالميةابلثقافة 

رواايهتم ابللغة اإلنلكزيية. ومن مضن األسامء اليت درسها مكل يف كتابه أمحد عيل، وسلامن  ين يكتبونوأفريقيا واذلاملعارصين من آس يا 

وغريمه. ويعد  رشدي، ونور ادلين فرح، وعبد الرزاق غورانه، وأديب خان، ورقية حسني، وفاطمة املرنييس، وأهداف سويف،
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ثقافة اإلسالمية واليت تشلك املكون األسايس للوعي والهوية عند الروائيني الكتاب مسامهة ابرزة يف إثراء الفهم الغريب خلصوصيات ال 

ويعترب هذا اجلهد النقدي حماوةل إلعطاء صوت للفئات املهمشة .يكتبون ابللغة اإلنلكزيية واإلفريقية اذليناملسلمني من األصول اآلس يوية 

األدبية عن طريق طمس نقاط الاختالف  وتدجني إبداعاهتموايهتم املغايرة والغري ممثةل يف الثقافة الرمسية وكرس سلطة املركز يف تزييف ه

. وتشلك النظرية النقدية ملا يعرف مبا بعد احلداثة والنقد املابعد كولونيايل اإلطار النظري للكتاب من حيث الزنعة التقويضة والتباين

األعامل  وأفريقيا ودراسةعرف ابملس تعمرات الربيطانية يف لك من آس يا اكن ي للرسدايت املركزية وتناول أعامل روائيني تعود أصوهلم اىل ما

 الروائية املكتوبة ابللغة الانلكزيية من قبل أدابء غري بريطانيني أصال ودراسة األنساق الثقافية من خالل النصوص امجلالية.

الكولونيالية يف النقد العريب املعارص : النظرية والتطبيق"، خطاب ما بعد  -كتاب "الرسيس واخملاتةل 83نرش د/ رايم أبو شهاب    

أوحض املؤلف أن خطاب  الصادر عن املؤسسة العربية لدلراسات والنرش. هذا الكتاب يتناول النقد ما بعد الكولونيالية يف النقد العريب.

الاسترشاق"، مشالك اجتاها جديدا "د بنرش كتابه "ما بعد الكولونيالية" تصاعدت أمهيته بعد أن قام املفكر الفلسطيين إدوارد سعي

ورأى شهاب أنه يف  .لقراءة النص ثقافيا ابالعامتد عىل اسرتاتيجييت المتثيل واحلفر املعريف اللتني تعدان من أبرز دعامئ هذا اخلطاب

ته اتاكء عىل نص مضاد ومقاوم، مواهجة اخلطاابت الاس تعامرية نشح خطاب آخر معل عىل نقض الاس تعامر، وكشف آلياته واسرتاتيجيا

ركز املؤلف يف هذا الكتاب عىل  .84الفتا إىل أن هذين الاجتاهني املنتجني شالك ما ميكن أن نطلق عليه خطاب ما بعد الكولونيالية

الزمن احلارض دلى بعض ادلراسات النقدية العربية املعارصة املعنية خبطاب ما بعد الكولونيالية، منذ مطلع الامثنينيات القرن املايض حىت 

وعبد النقاد العرب اذلين عرف عهنم انشغاهلم هبذا التيار النقدي، مس تعرضا بعض هؤالء النقاد، ومهنم: جابر عصفور، وخفري صاحل، 

طاب النقدي، يتناول الكتاب املامرسة النقدية التطبيقية والاسرتاتيجيات النقدية لهذا اخل إبراهمي، ونبيل سلامين، وعزادلين منارصة. هللا

اليت انطلق مهنا النقاد العرب، وقد متثلت ابس تدعاء اآلخر خطابيا، والاس تقراء الرسدي، القراءة التقابلية، وتفكيك اخلطاب، واإلنشاء 

 .والمتثيل، والبحث يف اللغة وتكويهنا املقاوم، وقراءة يف جتارب مشاهبة، وترممي الهوية

كتابه "الرواية وأس ئةل ما بعد الاس تعامر" عن دار رؤية للنرش  85األس تاذ إدريس اخلرضاوي، أصدر الناقد املغريب 2012أما يف 

ابلقاهرة. يعاجل الكتاب القضااي من أمثال المتثيل الثقايف وس ياق مابعد الاس تعامر، وإشاكلية تفكيك اآلخر، وغريها من القضااي 

لية. ويطمح هذا الكتاب من خالل الاس تفادة من املرجعيات النقدية اجلديدة، األساس ية، اليت ابتت تس تحثر ابهامتم نقد مابعد الكولونيا

خاصة خطاب مابعد الاس تعامر، إىل اإلصغاء ألمه األس ئةل الثقافية اليت تطرهحا الرواية العربية، إذ من شحن لك قراءة جديدة أن تبوئ 

إن الناقد يطمح من خالل ذكل لكه إىل حتقيق هدفني أساس يني:  الرواية، ابعتبارها نصا، حضورا خمتلفا حيفل بدالالت وأبعاد جديدة.

أوال، تقدمي مقرتح جديد يف قراءة الرواية العربية يس تفيد من التحوالت اليت تعرفها النظرية األدبية املعارصة، والانفتاح اذلي يطبع 

ثقافية وما يندرج يف إطارها من تيارات فكرية ممارس هتا الراهنة، عىل حقول واختصاصات شديدة الاختالف، ومهنا حقل ادلراسات ال 

سات ونظرية عديدة مهنا تيار ما بعد الاس تعامر. اثنيا، اجرتاح زوااي جديدة لقراءة األدب تعيد إىل دائرة الاهامتم ما اكن هممشا يف ادلرا

 . 86النقدية السابقة

 :اخلامتة

هح هبا ُكتهاب العامل الثالث بعد احلرب العاملية الثانية، وخاصة كتاب آس يا وأفريقيا جملاهبة ا     لمتركز إن نظرية ما بعد الاس تعامر نظرية تسل

، الغريب، وتقويض املقوالت الفكرية األوروبية واألمريكية تقويضا، وذكل بآليات مهنجية متداخةل: تفكيكية، وثقافية، وس ياس ية، واترخيية

 وجه يفومقارنة... ومن مث، فنظرية ما بعد الاس تعامر يه حركة ثقافية مضادة ومقاومة، ظهرت يف مرحةل ما بعد احلداثة للوقوف 

عت التغريب، والهتميش، والههمنة الغربية املغلوطة. ومل يقترص كتاب هذه النظرية الكولونيالية اجلديدة عىل كتاب العامل الثالث، فقد توس

إن نظرية ما بعد الاس تعامر قد خسرت لك آلياهتا الفكرية واملهنجية .من املنظومة الغربية اذلين اثروا عىل الثقافة البيضاء لتضم كتااب

قومي واملعرفية لتقويض الرؤية املركزية عند الغربيني، وذكل بإعادة النظر يف كثري من املقوالت املركزية الغربية ابملراجعة والتحليل والت

النقد الواعي. يعترب معظم مفكري اخلطاب ما بعد الاس تعامري أن األسس املعرفية للفكر الاس تعامري ما زالت موجودة حىت والتفكيك و 

يومنا هذا، ذلا يسعون إىل تقدمي خطاب جديد يعيد صياغة اإلطار املعريف الغريب حول الرشق. كام يبحث مفكرو ما بعد الكولونيالية 

فها الاس تعامر عىل الشعوب اليت عانت منه ال س امي عىل الصعيد الثقايف، ويسعون إىل ذكل من خالل عن س بل ختطي اآلاثر اليت خل 
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إبراز صوت الفئات املهمشة يف اجملمتعات اليت خضعت لالس تعامر. ويف هذا اإلطار تفرهع خالل العقدين األخريين من دراسات ما بعد 

وأخريا، قد سعت هذه ادلراسات إلعادة قراءة  .Subaltern Studiesلتابع الاس تعامرية عدد من التخصصات لعل أبرزها دراسات ا

األعامل األدبية بطريقة تنصف صوت التابع، بعيدا عن أشاكل التسلط البرشي، ومضن رؤية تعرتف بقوة اللغة وقدرهتا عىل محل جتربة 

م بصفته أداب.   ثقافية مضادة غرضها نزع الطابع الاس تعامري عن لك ما يقدَّ
 إحاالت:

 159. ص:2000. 2البازعي، سعد؛ والروييل، ميجان. دليل الناقد األديب.  بريوت: املركز الثقايف العريب.ط  -1

 . 12/10/2013دومة، خريي. مومس الهجرة إىل الشامل ونظرية ما بعد الاس تعامر. موقع منظمة ابن رشد. يوم الاسرتجاع  -2

  http://www.ibn-rushd.org/forum/Adwa-al-Raheel.htmالرابط: 

 .J.Pواليت أشاعها املفكر الفرنيس سارتر 1950يف   Alfred Sauvyعبارة أطلقها عامل ادلميغرافيا الفرنيس سويفThe Third Worldالعامل الثالث -3

Sartre 

 24. ص 2007: النقد الثقايف ودراسات ما بعد الكولونيالية.العلميفياألردنالعجييل، شهال.أدابلشعوابلتيتحررمتناالس تعامر. وقائعاملؤمترللبحث -4

5- Ashcroft, B; Griffiths, G; and Tiffin, H. The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial 

Literatures. London: Routledge.P: 2 

 .92-91ص:البازعي، والروييل، دليل الناقد األديب.   -6

 . 07/10/2013املقاومات والنقد. منتدى األنرتوبولوجيني والاجامتعيني العرب. يوم الاسرتجاع  الكولونيالية:أزراج معر. نظرية ما بعد  -7

 http://anthro.ahlamontada.net/t778-topicالرابط: 

فيلسوف ومناضل ماركيس إيطايل، يركز يف معظم كتاابته عىل حتليل القضااي الس ياس ية  Antonio Gramci (1891- 1937)غراميشأنطونيو  -8

بقاء عىل احلمك والثقافية، اعتقهل النظام الفاشس يت اإليطايل وحمك عليه ابلسجن عرشين عاما. ويعد غراميش مؤسس مفهوم "الههمنة عىل الثقافة كوس يةل لإل

 متع رأساميل".يف جم 

( فيلسوف فرنيس، من أمه فالسفة النصف األخري من القرن العرشين. تحثر ابلبنيويني، ودرس 1926-1984)Michael Foucaultميش يل فوكو -9

. من مؤلفاته أيضا والدة وحلل اترخي اجلنون، وعاجل مواضيع مثل اإلجرام والعقوابت واملامرسات الاجامتعية يف السجون. ابتكر مصطلح "أركيولوجية املعرفة"

 العيادة، اللكامت واألش ياء، حفرايت املعرفة، املراقبة واملعاقبة.

لس النرش العلمي. إبراهمي، رزان محمود. املؤثر الاس تعامري يف الكتابة األدبية ايقاعات متعاكسة تفكيكية. اجملةل العربية للعلوم اإلنسانية. الكويت: جم -10

 . الرابط: 10/19/2011جامعة الكويت. 

https://www.uop.edu.jo/download/research/members/42_995_ رزان .doc 

 .12/09/2013يوم الاسرتجاع:  .موقع األلوكة األدبية واللغوية .نظرية ما بعد الاس تعامر -11

 http://www.alukah.net/Literature_Language/0/39097#ixzz2eeyGARs2رابط  : الو 

أس تاذ علوم س ياس ية اش هتر بتحليهل للعالقة بني العسكر واحلكومة املدنية، وحبوثه  Samuel Huntington   (1927-2008)صحمويل هنتنجتون  -12

 .س يكونوا احلضارات وليس ادلول القومية ي القرن احلادي والعرشين يف انقالابت ادلول، مث أطروحته بحن الالعبني الس ياس يني املركزيني ف

13- Nair, Radhika C. Samakalika Sahithya Sidhantham. Thrissur: Current Books. Ed2. 2007. PP 74-75 

 ومن كتبه: عمل الكتابة.. Deconstruction( فيلسوف فرنيس من مواليد اجلزائر، صاحب نظرية التفكيكية 2004-1930جاك دريدا ) -14

15- Ashcroft, B; Griffiths, G; and Tiffin, H.. PP 9-7 

أصبح لكريس تفا تحثري يف التحليل النقدي .أديبة، عاملة لسانيات، حملةل نفس ية، فيلسوفة ونسوية فرنس ية من أصل بلغاري (1941جوليا كريستيفا )و.  -16

. أنتجت مكية هائةل من األعامل وتشمل الكتب واملقاالت 1969يف عام  Semeiotikèوية بعد نرش كتاهبا األولادلويل، من الناحية النظرية الثقافية والنس

والس ياس ية والثقافية اليت تعاجل التناص، والس هميائية، والهتميش، يف جماالت اللسانيات، ونظرية األدب والنقد، والتحليل النفيس والسرية، والسرية اذلاتية 

 اترخي الفن. و وحتليل الفن

17- Gandhi, Leela. Postcolonial Theory: a critical introduction. New Delhi: Oxford Univ. Press. Ed 16. 2013. PP 

86-87 

 26ص .العجييل، شهال -18

19- Nayar, Pramod K. Postcolonial Literature: an Introduction. New Delhi: Pearson. Ed 3. 2012. PP 197-201 

http://anthro.ahlamontada.net/t778-topic
https://www.uop.edu.jo/download/research/members/42_995_
https://www.uop.edu.jo/download/research/members/42_995_
http://www.alukah.net/Literature_Language/0/39097#ixzz2eeyGARs2
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، 2003انقد أديب وأاكدميي يف جامعة كولومبيا األمريكية، فلسطيين األصل ودل يف مدينة القدس وتويف يف نيويورك عام  (2003-1935إدوارد سعيد ) -20

ب الكولونيايل وعالقته أحد أبرز املدافعني عن القضية الفلسطينية يف الوالايت املتحدة، وسعى من خالل كتاابته إىل تفكيك األسس املعرفية للخطا

إىل حل ابلسلطة. يعترب كتابه الاسترشاق من دعامئ دراسات ما بعد الاس تعامرية. كام برز سعيد س ياس يا مكناهض التفاقية أوسلو، وهو من ادلاعني 

(، والعامل، النص، والناقد 1979 )(، ومسحةل فلسطني1978للرصاع الفلسطيين اإلسائييل مبين عىل حل ادلوةل الواحدة. من أبرز أعامهل: الاسترشاق )

 (.2003(، والفكر األنسنية والنقد ادلميوقراطي )2000(، وتحمالت حول املنفى )1999(، وخارج املاكن )1993(، والثقافة واإلمربايلية )1983)

 إبراهمي، رزان محمود. "املؤثر الاس تعامري يف الكتابة األدبية ايقاعات متعاكسة تفكيكية" -21

 .93. ص 2006واليا، ش يىل. صدام ما بعد احلداثة: إدوارد سعيد وتدوين التارخي. ترمجة عفاف عبد املعطى. القاهرة: دار الرؤاي.     22

23- Said, Edward W. Orientalism: Western Conceptions of the Orient. New Delhi: Penguin Books. 2001. PP 31-

39 

24- Gandhi, Leela. PP 68-80 

الهندية قبل حصولها عىل الاس تقالل عن احلمك  منظر أدباميركيس ومعلق س يايس يعيش يف الهند. ودل يف والية أتربرديش Aijaz Ahmadإجعاز أمحد -25

ل يف مركز ادلراسات الربيطاين، وهاجر إىل ابكس تان بعد التقس مي. معل بعد اهناء ادلراسة يف جامعات أمريكية وكندية. يف الوقت احلارض يعمل أس تاذ زمي

 .كام يعمل أس تاذ زائر للعلوم الس ياس ية يف جامعة يورك يف تورنتو ومتحف وكتبة هنرو يف نيودلهيي، املعارصة،

 دومة، خريي. مومس الهجرة إىل الشامل ونظرية ما بعد الاس تعامر -26

وانقدة هندية، ويه أاكدميية يف جامعة كولومبيا األمريكية. تصنف نفسها عىل أهنا "ماركس ية نسوية  ابحثة (1942جاايتري شكرفاريت سبيفاك )و.  -27

. أبرز تفكيكية معلية" وشلكت مقالهتا "هل ميكن للتابع أن يتلكم؟" حمطة هممة يف خطاب ما بعد الاس تعامرية بشلك عام ودراسات التابع بشلك خاص

(، ونقد العقل ما 1990(، وانقد ما بعد الاس تعامرية )1988(، ودراسات خمتارة عن التابع )1987يف الس ياس ية الثقافية )مؤلفاهتا: يف عوامل أخرى: مقاالت 

 (.1999بعد الاس تعامري )

من امجلاعات و"حشود العامل"... وسوامه  "هو مصطلح أخذ عن غراميش، هو "الفالح األيم" و"املرأة الصامتة يف العامل الثالث Subaltern"التابع" -28

 التابعة )املضادة للنخبة( ممن اكن هلم تحثري عىل مس توى صناعة التارخي الهندي. 

 http://www.maghress.com/assif/5248. الرابط: 02/10/2013موقع مغرس. يوم الاسرتجاع: حيىي بن الوليد. خطاب ما بعد الاس تعامر.  -29

ِحيلمومس الهجرة إىل الشامل ونظرية ما بعد الاس تعامر -30  دومة، خريي. عَْدَوى الرَّ

( أاكدميي هندي وأس تاذ األدب األمرييك والربيطاين يف جامعة هارفرد، حيث يرأس مركز ادلراسات 1949)و. Homi K. Bhabhaهويم اباب  -31

 (.2004(، وحياة جامدة )2000(، وحول اخليار الثقايف )1994(، وموقع الثقافة )1990أمم ومروايت ) أعامهل:اإلنسانية هناك. أبرز 

32- Nayar, Pramod K. P 200 

( طبيب نفساين وفيلسوف اجامتعي أسود، من مواليد املارتينيك، عرف بنضاهل من أجل احلرية، وضد المتيزي والعنرصية. 1961 -1925)ن فرانز فانو -33

ير اكن انشطا س ياس يا ومنارصا لثورة التحر حارب ضد النازيني يف احلرب العاملية الثانية. معل طبيبا عسكراي يف اجلزائر يف فرتة الاس تعامر الفرنيس، و 

التفكيكية، وجان فرانسوا ليواتر فيلسوف ما بعد احلاثة، وإيلني س يكو الناقدة النسوية، لكهم قد نشحوا  وهناك من يتصور أن جاك دريدا مؤسس اجلزائرية.

تويف من من العوامل الرئيس ية اليت حفزهتم لتفكيك خطاب التفوق الغريب واملركزية األوروبية.  يف اجلزائر أثناء الاحتالل الفرنيس. وقد اكن تواجدمه هناك

(، ومعذبو 1952من أعامهل: برشة سوداء وقناع أبيض ) مرض صعب ودفن يف مقربة مقاتيل احلرية اجلزائريني. آمن بحن ما أخذ ابلقوة ال يس تعاد إاله ابلقوة.

 (.1961األرض )

 املؤثر الاس تعامري يف الكتابة األدبية ايقاعات متعاكسة تفكيكية زان محمود.إبراهمي، ر  -34

 http://www.maghress.com/assif/5248. الرابط: 02/10/2013موقع مغرس. يوم الاسرتجاع: حيىي بن الوليد. خطاب ما بعد الاس تعامر.  -35

 . 07/10/2013املقاومات والنقد. منتدى األنرتوبولوجيني والاجامتعيني العرب. يوم الاسرتجاع  الكولونيالية:أزراج معر. نظرية ما بعد  36-

 http://anthro.ahlamontada.net/t778-topicالرابط: 

 . 16/10/2013. موقع ديوان العرب. يوم الاسرتجاع: 2012ما زال النقد العريب يف أغلبه أدبيا، أكتوبر ، بوعزةيف حوار ادلكتور محمد  -37

 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article34514الرابط: 

أحد أكرب األعامل  هيودية والصهيونية،إساليم، وهو مؤلف موسوعة الهيود وال ( مفكر وعامل اجامتع مرصي2008-1938عبد الوهاب محمد املسريي ) -38

 اذلي اس تطاع من خاللها برأي البعض إعطاء نظرة جديدة موسوعية موضوعية علمية للظاهرة الهيودية بشلك خاص، املوسوعية العربية يف القرن العرشين

م الامنذج التفسريية، أما برأي البعض اآلخر فقد اكنت رؤيته يف وجتربة احلداثة الغربية بشلك عام، مس تخدماً ما طوره أثناء حياته األاكدميية من تطوير مفهو 

 .موسوعته متحزية للهيود، ومتعاطفة إىل حد كبري مع مواقفهم جتاه غري الهيود، بل وصفها البعض بحهنا تدافع عن الهيود

http://www.maghress.com/assif/5248
http://www.maghress.com/assif/5248
http://anthro.ahlamontada.net/t778-topic
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ري تيار اليسار اإلساليم، وتيار عمل الاس تغرات، هو مفكر مرصي، يقمي يف القاهرة، يعمل أس تاذا جامعيًا. واحد من منظه  (1935حسن حنفي )و. -39

مارس التدريس يف عدد من اجلامعات العربية ورأس قسم الفلسفة يف جامعة . وأحد املفكرين العرب املعارصين من أحصاب املرشوعات الفكرية العربية

 القاهرة. هل عدد من املؤلفات يف فكر احلضارة العربية اإلسالمية. 

أاكدميي وانقد أديب وثقايف سعودي، وأس تاذ النقد والنظرية يف لكية اآلداب، قسم اللغة العربية، جبامعة املكل  (1946)و.  محمد الغذايم عبد هللا بن -40

رشحي النص، ، وت سعود. وهو صاحب مرشوع يف النقد الثقايف وآخر حول املرأة واللغة السعودية. ومن مؤلفاته املشهورة: النقد الثقايف، واخلطيئة والتفكري

 الليربالية اجلديدة، واملرأة واللغة.واملوقف من احلداثة، و 

معل أس تاذا لدلراسات األدبية .املركزايت الثقافية ( أاكدميي ومفكر وأديب وانقد وابحث عرايق متخصص يف الرسدايت ونقد1957عبد هللا إبراهمي )و. 41

املركزية الغربية، وعامل القرون الوسطى يف أعني املسلمني، والثقافة العربية واملرجعيات من مؤلفاته: والنقدية يف اجلامعات العراقية، والليبية، والقطرية. 

 املس تعارة، والرسدية العربية احلديثة، ومعرفة اآلخر.

 يف العلمي للبحث الثالث املؤمتر دليل وقائع .الثَّقافية العربية ادلراسات واقع :الكولونيالية مابعد مرحةل ودراسات العريب الثَّقايف النقد .وجيه، فانوس -42

 3. ص 2007. النقد الثقايف ودراسات ما بعد الكولونيالية. األردن

ويعد من أكرث  امتدادا البن خدلون، وقد يعترب هذا املفكر اجلزائري.يف القرن العرشين من أعالم الفكر اإلساليم العريب (1973-1905ماكل بن نيب ) -43

أول ابحث حاول أن حيدد أبعاد املشلكة، وحيدد العنارص األساس ية يف  يبواكن بن ن. املعارصين اذلين نهبوا إىل رضورة العناية مبشالكت احلضارةاملفكرين 

وس نة اإلصالح، ويبعد يف البحث عن العوارض. واكن كذكل أول من أودع مهنجا حمددا يف حبث مشلكة املسلمني عىل أساس من عمل النفس والاجامتع 

 التارخي. من مؤلفاته: رشوط الهنضة، والظاهرة القرآنية، ومشلكة األفاكر يف العامل اإلساليم، واإلسالم وادلميقراطية.

 4، ص .وجيه، فانوس -44

يعد من أبرز املفكرين املرصيني والعرب يف العقود األخرية. وحظي ابحرتام كبري منذ أصدر (، الاكتب املاركيس املرصي، 2012-1924أنور عبد املكل ) -45

" و"الفكر العريب يف 1970-1952 ، وهل كتب أخرى مهنا "اجليش واحلركة الوطنية" و"اجملمتع املرصي واجليش1957كتابه األول "مدخل إىل الفلسفة" عام 

 ."" و"تغيري العامل" و"الصني يف عيون املرصيني" و"املواطنة يه احللمعركة الهنضة" و"هنضة مرص" و"رحي الرشق

  5ص  .وجيه، فانوس -46

( مفكر واقتصادي مرصي. وهو من أمه أعالم مدرسة التبعية وهو من أمه مؤسيس نظرية املنظومات العاملية. قدم أمني مجموعة 1931مسري أمني )و.  -47

التارخيية وأمناط اإلنتاج  من القراءات لعدد من القضااي األساس ية، مثل العالقة بني املركز والاطراف، التبيعة والعوامل األربعة، وحماوةل لتجديد قراءة املادية

دراسة يف التيارات النقدية وخاصة يف حماولته رشح منط اإلنتاج ضدا من التحليالت املاركس ية السائدة عن منطي اإلنتاج العبودي والاقطاعي. من مؤلفاته: 

 ة، وأزمة الامربايلية أزمة بنيوية.الراهن، وما بعد الرأساملي العريباملعارص، ويف نقد اخلطاب  العريبواملالية يف مرص، والاقتصاد 

 7ص  .وجيه، فانوس -48

( هو مفكر فرنيس سوري، وأس تاذ عمل الاجامتع الس يايس ومدير مركز دراسات الرشق املعارص يف جامعة السوربون 1945برهان غليون )و. -49

ته: ثقافة العوملة وعوملة الثقافة، والنظام الس يايس يف اإلسالم، ونقد ويعترب برهان غليون من أبرز املعارضني لنظام الرئيس بشار األسد. من مؤلفا بباريس،

 الس ياسة: ادلوةل وادلين، وبيان من أجل ادلميقراطية.

 9ص  .وجيه، فانوس -50

 10ص  .املصدر السابق -51

 11ص  .املصدر السابق -52

 ولك من مرص وسوراي واألردن يه احلرب اليت نشبت بني إسائيلوتعرف أيًضا ابمس نكسة حزيران وتسمى كذكل حرب األايم الس تة  1967حرب  -53

 لك من سيناء، وقطاع غزة، والضفة الغربية، وهضبة جوالن. إليقاف العدوان اإلسائييل، وأفضت الحتالل إسائيل

 28-27ص العجييل، شهال. -54

ثلثني من  ، احتل اجليش اإلسائييل1967سورية، ولكن يف حرب اجلوالن يه هضبة تقع يف بالد الشام. وقعت الهضبة باكملها مضن حدود  -55

 .ةمساحهتا، حيث تس يطر إسائيل عىل هذا اجلزء من الهضبة يف ظل مطالبة سورية بإعادته إلهيا. ويسمى اجلوالن أحيااًن ابمس الهضبة السوري

 28ص العجييل، شهال. -56

وهل اصدارات  مغربية. ينمتي إىل اجليل الثاين من الكتاب املغاربة اذلين يكتبون ابللغة الفرنس ية،من أصول  ( اكتب فرنيس1944الطاهر بن جلون )و. -57

 ."الفرنس ية عن رواية "ليةل القدر والقصة، وتمتزي أعامهل ابلطابع الفوللكوري والعجائيب. هو حاصل عىل جائزة غونكور كثرية يف الشعر والرواية

( اكتبة وروائية جزائرية، معظم أعاملها تناقش املعضالت واملصاعب اليت تواجه النساء، كام عرف عهنا الكتابة 1940)و. Assia Djebarآس يا جبار -58

جبار يه حاليا بروفسرية األدب الفرنكفوين يف جامعة حبس أنثوي الطابع. تعترب آس يا جبار أشهر روائيات اجلزائر ومن أشهر الروائيات يف أفريقيا الشاملية. 

 من رواايهتا: العطش، وانفذة الصرب، واجلزائر البيضاء. .2009وقد رحشت لنيل جائزة نوبل يف اآلداب عام  نيويورك،
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 إبراهمي، رزان محمود. "املؤثر الاس تعامري يف الكتابة األدبية ايقاعات متعاكسة تفكيكية" -59

 . 12/10/2013املفهوم وحتديدات الس ياق. موقع احلوار املمتدن. يوم الاسرتجاع  اتساعرحمي، سعد محمد. أدب ما بعد الكولونيالية: 60

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=47276الرابط: 

 ( روايئ سوري، ويعد أحد كبار كتاب الرواية العربية، وتمتزي رواايته ابلواقعية.1924حنا مينه )و.  -61

ماكن امسه مُكَْيت"، و"تل اللحم"، " عرايق. من كتبه اليت صدرت: "احلرب يف يح الطرب"، و"ليةل ماري األخرية"، و( روايئ1956جنم وايل )و. -62

 و"صورة يوسف"، و"مالئكة اجلنوب".

ألخرى: فوىض احلواس، اكتبة وروائية جزائرية. انلت جائزة جنيب حمفوظ لروايهتا الشهرية "ذاكراة اجلسد". من أعاملها ا (1953أحالم مس تغامني )و. -63

 واألسود يليق بك، عىل مرفح األايم.

«. السلحفاة»، و«ليةل الغرابء»، و«حاكية جنون ابنة معي هنية»اكتب مغريب، صدرت هل ثالث مجموعات قصصية يه  (1950حسونة املصبايح )و. -64

 «.حاكية تونس ية»، و«نواره ادلفىل»و، «وداعا روزايل»، و«اآلخرون»، و«هلوسات ترشيش»أصدر حىت اآلن مخس رواايت يه: 

 إبراهمي، رزان محمود. "املؤثر الاس تعامري يف الكتابة األدبية ايقاعات متعاكسة تفكيكية" -65

 26ص  العجييل، شهال. -66

. 07/10/2013أو الكتابة املضادة ضد األنساق املههمنة. موقع الاحتاد الاشرتايك. يوم الاسرتجاع: -ادلوهو، محمد. النقد املابعد الكولونيايل يف املغرب -67

 الرابط: 

http://www.ailmaroc.net/def.asp?codelangue=29&wss=1Y09io000101&id_info=169228 

( أس تاذ األدب اإلجنلزيي جبامعة القاهرة، هل قهمة نقدية كبرية يف الوطن العريب، وأحدث زلزالا ثقافيا 2006-1937) عبد العزيز عبد السالم محودة -68

 يته: املرااي املقعرة، واملرااي احملدبة، واخلروج من التيه واليت نرشت يف سلسةل عامل املعرفة، الكويت.مدواي بتدشينه مالمح نظرية نقدية عربية حديثة يف ثالث 

 .308. ص1998الكويت: اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب.  محودة، عبد العزيز. املرااي احملدبة من البنيوية إىل التفكيك. سلسةل عامل املعرفة. -69

. أكتوبر/  2، 33قراءة النص األديب يف ضوء فلسفة التفكيك. جمةله عامل الفكر. الكويت: اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب. اجملدل  عزيز.عدمان،  -70

 . 82-49. ص2004ديسمرب، 

 إبراهمي، رزان محمود. "املؤثر الاس تعامري يف الكتابة األدبية ايقاعات متعاكسة تفكيكية" -71

 .07/10/2013ادلراما ما بعد الكولونيالية. موقع اخلليج. يوم الاسرتجاع:  .عواد عيل -72

 http://www.alkhaleej.ae/portal/59fbf9d5-0e9a-415b-8daa-c9d74baa0d60.aspxالرابط: 

 .9-8. ص2000العامل والنص والناقد. ترمجة عبد الكرمي حمفوض. دمشق: منشورات احتاد الكتاب العريب.  إدوارد.سعيد،  -73

 .158البازعي، سعد؛ الروييل، ميجان. ص -74

 إبراهمي، رزان محمود. "املؤثر الاس تعامري يف الكتابة األدبية ايقاعات متعاكسة تفكيكية" -75

 . 07/10/2013ثقف يف اخلطاب النقدي املغريب املعارص. موقع مغرس. يوم الاسرتجاع: حيىي بن الوليد. أزمة امل  -76

 http://www.maghress.com/alboussala/533الرابط:

دراسات يف النقد اإليديولويج ويف اترخي األفاكر واألنظمة وأيضا احتوى نتاجه اإلبداعي عىل .( مؤرخ وروايئ مغريب1933عبد هللا العروي )و.  -77

، واأليديولوجيا العديد من النصوص الروائية. نرش أعامهل يف مجموعة من اجملالت: أقالم )الرابط(، مواقف )بريوت(، دراسات عربية )بريوت(، مهنا: الغربة

 هوم األيديولوجيا، ومجمل اترخي املغرب.العربية املعارصة، والعرب والفكر التارخيي، واليتمي، ومف 

روايئ وانقد مغريب وعامل اجامتع، وأخصايئ ابألدب املغاريب. نرش قصصا ورواايت ونظم قصائد وكتب حماوالت  (2009-1938عبد الكبري خطييب )78

الاجامتعية والس ياس ية اليت انبىن علهيا املغرب العريب. ومن كثرية حول اجملمتعات والفن اإلسالميان. ينمتي إىل اجليل الشاب للس تينيات اذلي حتدى املعايري 

 مؤلفاته: اذلكرة املوشومة، وفن اخلط العريب، وتفكري املغرب، وكتاب ادلم.

. 07/10/2013اع: أو الكتابة املضادة ضد األنساق املههمنة. موقع الاحتاد الاشرتايك. يوم الاسرتج-ادلوهو، محمد. النقد املابعد الكولونيايل يف املغرب 79-

 الرابط: 

http://www.ailmaroc.net/def.asp?codelangue=29&wss=1Y09io000101&id_info=169228 

 . الرابط:2013سبمترب  12اجلزائر نيوز يوم: امخليس . الكولونياليةالفكر اجلزائري يف مواهجة مشالكت ما بعد ادلوةل  -80

 http://www.djazairnews.info/trace/37-trace/31621-2011-11-28-16-56-06.html 

رس األدب املقارن والنظرية النقدية يف مكل حاصل عىل ادلك أمني د/ -81 توراه يف األدب العاملي املقارن من جامعة ألربات يف كندا حيث يقمي حاليا و يده

 ، يكتب د. مكل يف جماالت الرسدايت احلديثة والنظرية املابعد كولونيالية واخلطاب الثقايفوالنظرية النقديةجامعة ماك إيوان. وابإلضافة اىل األدب املقارن 

 اإلساليم يف الغرب.

http://www.ailmaroc.net/def.asp?codelangue=29&wss=1Y09io000101&id_info=169228
http://www.ailmaroc.net/def.asp?codelangue=29&wss=1Y09io000101&id_info=169228
http://www.alkhaleej.ae/portal/59fbf9d5-0e9a-415b-8daa-c9d74baa0d60.aspx
http://www.maghress.com/alboussala/533
http://www.ailmaroc.net/def.asp?codelangue=29&wss=1Y09io000101&id_info=169228
http://www.ailmaroc.net/def.asp?codelangue=29&wss=1Y09io000101&id_info=169228
http://www.djazairnews.info/trace/37-trace/31621-2011-11-28-16-56-06.html
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 . 12/10/2013معن الطايئ. د/ أمني مكل: "الرسدايت اإلسالمية والنقد ما بعد الكولونيايل". موقع الروايئ. يوم الاسرتجاع:  -82

 http://www.alrowaee.com/article.php?id=636الرابط: 

األديب احلديث )اخلطاب والنظرية النقدية( من معهد البحوث وادلراسات  ( اكتب حاصل عىل دكتوراه يف النقد1974)و. ادلكتور رايم أبو شهاب -83

ِسيس واملُخاتةل " خطاب ما بعد الكولونيالية يف النقد العريب املعارص، كام.العربية يف القاهرة  نرش صدر هل: بناء الشخصية الرمزية يف الرواية األردنية، والره

والعرب، والاحتاد اإلماراتية وبعض  العريب،ت العربية. يكتب يف حصيفة الوطن القطرية، ابإلضافة إىل القدس عرشات البحوث واملقاالت والقصائد يف اجملال

 الصحف األخرى.

 . 07/10/2013كتاب يتناول النقد ما بعد الكولونيالية لدلكتور رايم أبو شهاب. موقع الغد. يو الاسرتجاع:  عزيزة عيل. -84

 http://www.alghad.com/index.php/article/602289.htmlالرابط: 

 إدريس اخلرضاوي ابحث وانقد مغريب -85

. موقع صوت أسفي. يوم الاسرتجاع "الزقيل، نور ادلين. الناقد املغريب إدريس اخلرضاوي يصدر كتابه " الرواية العربية وأس ئةل ما بعد اإلس تعامر -86

 http://www.sawtasfi.com/index.php/2013-07-24-18-08-13. الرابط: 07/10/2013

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alghad.com/index.php/article/602289.html
http://www.sawtasfi.com/index.php/2013-07-24-18-08-13



