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  خطاب�ما�بعد� ستعمار�هندية�ل�نظ

  د/�ن.�شمناد�

،�الهندأستاذ�مساعد�ورئيس�قسم�العربية،�كلية�الجامعة،�تروننت	�ام،�ك���  

 ا+قدمة

�تفكيك�الخطاب�*ستعماري،���Postcolonial Discourseخطاب�ما�بعد�*ستعمار �ينحو�إ5ى هو�خطاب�نقدي

�إن�وإ5ى� خطاب�ما�بعد�الهدف�@ول�لإعادة�النظر�Lي�تاريخ�آداب�اFستعمرات�ال�CDواجهت�*ستعمار�@وروبي.

� �اسُتعِمروا. �نظر�من �وجهة �من �*ستعمارية �الحضارة �تاريخ �كتابة �هو�إعادة �الكب��ة هكذا�*ستعمار�بجهوده

�أصبح �*ستعمار ت �بعد �ما �الثقافية�نظرية �الدراسات �Lي �لنظرية �@دبي�تسمية �aي�غاي�.والنقد �سبيفاك �dي

�هندية رة،�أمريكية-باحثة
ّ
�وُمنظـ �*طjع،   واسعة

ُ
�ك �جامعة �Lي �وأستاذة  وفيلسوفة،

ُ
�اFتحدة�يَ بِ وْم ول �الو�يات �Lي ا

سبيفاك�من�أبرز�ناقدي�ومفكري�ما�يطلق�عليه�oن�دراسات�ما�بعد�الكولونيالية.�وقد�ساهمت��تعت	� �@مريكية.

�اFتم� �أصبحت�بأعمالها tDح� �تعريف�اFناهج�التقليدية�و@نماط�اFتعارف�علvwا�Lي�التحليل�الثقاLي |ة�Lي�إعادة

�dي�غايجهود�تحاول�ل�شارة�إ5ى��)١(ومن�ثّم�فإن�هذه�الدراسة قطبا�من�أقطاب�دراسات�ما�بعد�الكولونيالية.

  .الهندLي�ودراسات�التابع�خطاب�ما�بعد�*ستعمار�النقدية�لسبيفاك�

 �ما�بعد� ستعمار�نظرية

من�أهم�النظريات�@دبية�والنقدية�ال�CDرافقت�مرحلة�ما��Postcolonial Theoryنظرية�ما�بعد�*ستعمار��تعّد 

�الحداثة (بعد
٢

(� .� �طويلة، �ف�dة �*ستعمار�منذ �بعد �ما �دراسات �ا�vيار�بدأت �من �أساس �ع�ى �ترعرعت وقد

�ا �أربعينيات �Lي tالعظم� �@وروبية �بعد��م	�اطوريات �ما �نظرية �أما �وستينياته. �وخمسينياته �العشرين لقرن

� �الوجود �إ5ى �طريقها �فلم�تعرف �الكولونيا5ي، �بعد �ما �*ستعمار،�أو�الخطاب �السياسية �النظرية �مجال إ��Lي�Lي

Cا��Fا� �القرن �من �أواخر�السبعينيات .� �كتاب �ويعد �ل١٩٧٨(�Orientalism"*ستشراق" (� Cكاديم��Cالفلسطي�

أحد�@عمال�التأسيسية�@و5ى� ،)٣( Edward W. SaidواFفكر�الحداثي�ما�بعد�الكولونيا5ي�إدوار�سعيد@مريكي�

� �اFجال. �هذا �Lي �يكتسب �لم �الخطاب �الدراسات�هذا �Lي �لنظرية �تسمية �يصبح �ولم �oن، �نعرفه �الذي معناه

                                                           

، املنعقدة يف قسم العربية، الكلية احلكومية، برنتلمنا، كريال، التيارات اجلديدة يف النقد األديبهذه املقالة جزء من الدراسة اليت قدمها الباحث يف الندوة الوطنية حول       ١

 .٢٠١٣أكتوبر  ٢٣-٢٢ند، يف اهل
 ١٥٩. ص:٢٠٠٠. ٢ط   .  بريوت: املركز الثقايف العريب.دليل الناقد األديب البازعي، سعد؛ والرويلي، ميجان.       ٢
، أحد أبرز املدافعني ويف يف نيويوركيف مدينة القدس وتولد  ،يف جامعة كولومبيا األمريكية، فلسطيين األصل اوأكادميي اأدبي اناقدكان ) ٢٠٠٣-١٩٣٥إدوارد سعيد (      ٣

 "االستشراق"عترب كتابه عن القضية الفلسطينية يف الواليات املتحدة، وسعى من خالل كتاباته إىل تفكيك األسس املعرفية للخطاب الكولونيايل وعالقته بالسلطة. ي

 الفلسطيين اإلسرائيلي مبين على حل الدولة الواحدة.  سعيد من الداعني إىل حل للصراع كانكما    ،من دعائم دراسات ما بعد االستعمارية
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�aي�*ستعمار�ما�بعد��  نظريةو .�ينالثقافية�والنقد�@دبي�إ��خjل�الثمانينيات�والتسعينيات�من�القرن�العشر 

�الثقافية�والسياسية�  �بأبعادها �مقاربة�نقدية �خjل �الشرق،�من �مع �تعامله �للفكر�الغربي�Lي Lي�الحقيقة�قراءة

�الذ)١(والتاريخية �مكوناته �جميع �Lي �*ستعماري �الخطاب �النظرية �هذه �تحلل �وبتعب���آخر، �واFنهجية�. هنية

�تفكيكا �بواFقصدية �الخطاب�، �هذا �Lي �تتحكم CDال� �اFضمرة �اFؤسساتية �الثقافية �@نساق �استكشاف غية

�)٢(اFركزي  ،�سواء�أكانوا�باحث�ن�ينتمون�إ5ى�الغرب�أم�من�اFفكرين�والنقادواد�إن�لنظرية�ما�بعد�*ستعمار�رُ .

 Homi)٣(،�وهومي�باباسبيفاك�dي�غايو �إدوار�سعيد، وLي�مقدم�هؤ�ء�الثالوث�البارز:ينتمون�إ5ى�العالم�الثالث.�

K. Bhabha الهند.والثاني�والثالث�من�فلسط�ن�أي�@ول�من�؛�وكل�هؤ�ء�من�أبناء�العالم�الثالث؛��  

  

  )١٩٤٢(و.�Gayatri Chakravorty Spivak �اي34ي�شكرفارتي�سبيفاكغ

�غايولدت� �ب�dي �الوسطى �الطبقة �من �عائلة �Lي  كـسبيفاك
َ
 لــ

ْ
 كـ

َ
 تـ

َ
�الـ �Lي  نْ بَ ا

َ
�غ �Lي �الغربي �الطبقة��١٩٤٢ال �من لعائلة

�*ستقjل �بعد �الهند �مثقفي �من �@ول �الجيل �ا5ى Cتنتم� C©ف� �هذا �وع�ى ��.الوسطى، �التحقت بجامعة�سبيفاك

�سنة ��١٩٥٧كلكتا ،� �@و5ى�vام»وتخرجت �الشرف �مرتبة ��بامتياز�مع �Lي �@دب ��نجل�|ي �١٩٥٩سنة .� رحلت�ثم

� �اFتحدسبيفاك �الو�يات �ا5ى �عام �Lي �@م��كية �اFاجست���١٩٦٠ة �فنالت �اFقارن، �@دب �لدراسة �أتمت�. ثم

الذي�أصبح�أحد�أهم�أعjم�)�٤( Paul de Mannوقد�أشرف�ع�ى�أطروح®vا�بول�دي�مان�،�١٩٦٧سنة��الدكتوراه

� �)٥(لتفكيكيةل Yale »ييل«جماعة ��كانت. �الشاعر�ييتس �حول �٦(� Yeatsأطروح®vا �كت) �Lي �بعنوان�صدرت اب

Lي�العالم�إثر��سبيفاك�فقد�Fع�نجم.�L�١٩٧٤ي�عام» ييتس�.ب�حياتي�ال�CDيجب�أن�أعيد�خلقها:�حياة�وشعر�و.«

الذي�صدر�Lي� L«� of Grammatologyي�علم�الكتابة«)٧( Jacques Derrida ايَد رِ دَ َجاك�ترجم®vا�*نجل�|ية�لكتاب�

١٩٦٧� �جامعة �ترجمته �ونشرت  ِك وبْ ُه �وْن ُج «،
ْ
±|«�� �اFقدمة�L١٩٧٦ي �تلك �وإ5ى �سبيفاك، �كتب®vا �وافية �بمقدمة ،

                                                           

١       75-: Current Books. Ed2. 2007. PP 74, Kerala. ThrissurSamakalika Sahithya SidhanthamNair, Radhika C.  
٢       87-ress. Ed 16. 2013. PP 86. New Delhi: Oxford Univ. PPostcolonial Theory: a critical introductionGandhi, Leela.  
) أكادميي هندي وأستاذ األدب األمريكي والربيطاين يف جامعة هارفرد، حيث يرأس مركز الدراسات اإلنسانية هناك. ١٩٤٩(و.  Homi K. Bhabhaهومي بابا      ٣

 ).٢٠٠٤حياة جامدة ()، و ٢٠٠٠)، وحول اخليار الثقايف (١٩٩٤)، وموقع الثقافة (١٩٩٠: أمم ومرويات ( أبرز أعماله
٤

 ) ناقد ومنظر أديب بلجيكي، وكان عضوا ممتازا ملدرسة ييل التفكيكية.١٩٨٣-١٩١٩( Paul de Manبول دي مان       

٥
ريدا التفكيكية.  هو اسم عامية موعة من النقاد األدبيني، وأصحاب النظريات، والفالسفة من األدبيات اليت تأثرت بفلسفة جاك د Yale Schoolمدرسة ييل       

انتقل بعد ذلك إىل أو  -مبا يف ذلك دريدا نفسه  -، على الرغم من أن عددا من املنظرين ١٩٧٠كانوا كثري من هؤالء املنظرين ينتمون إىل جامعة ييل يف أواخر 

 أصبحت تابعة جلامعة كاليفورنيا يف ايرفني.

٦
 اعر وكاتب وطين إجنليزي ) ش١٩٣٩- ١٨٦٨( William Butler Yeatsو. ب. . ييتس       

 . Deconstructionنظرية التفكيكية  ، صاحباجلزائر فيلسوف فرنسي من مواليد) ٢٠٠٤- ١٩٣٠(جاك دريدا        ٧
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 �يةالتفكيكنظرية�دخول�بل�ليعود�الفضل�ليس�لشهرv³ا�فقط،�
ْ
 َج Lي�صلب�الثقافة�@ن

ُ
 َس -و�ل

ْ
ونية،�ومنذ�ذلك�ُس ك

  �.)١(Lي�دراساv³ا�النظرية�وتحليv³jا�النصية�يةالوقت�اعتمدت�aي�نفسها�ع�ى�اس�dاتيجيات�التفكيك

�لم�تعلم�شيئا�عن�ريَد عن�دَ �بول�دي�مان�Lي�وقت�لم�يكن�عرف�شيئا�اك�مععملت�سبيف ا،�وسبيفاك�نفسها

 وتشققت�فيه�البُ �١٩٦٦عام�» جون�هوبك±|«اFؤتمر�الذي�عقد�Lي�جامعة�
ْ
،�وانبثقت�مدارس��structuralismيويةن

عوالم�« :م»vا�،اتخذت�شهرة�عاFيةا،�وتواصلت�أعمالها�ال�CDريَد بَد �ت�CارتبطDال�يةبعد�الحداثة،�وم»vا�التفكيك�ما

�الثقافية �مقا�ت�Lي�السياسة ��»أخرى: �١٩٨٧عام �دراسة�«،�و»هل�يستطيع�التابع�أن�يتكلم؟«و، �من مختارات

 �»التابع
َ
 �يْت ا�ِج باFشاركة�مع�ران

ُ
ناقد�ما�بعد�*ستعمار:�لقاءات،�«،�ثم�L�١٩٨٨ي�عام)�٢(Ranajith Guha ا�هو غ

�حوارات �ع�»اس�dاتيجيات، �Lي �ما«و�،١٩٩٠ام �عقل �*ستعمار��نقد ��»بعد �عام �فضj L١٩٩٩ي �عشرات��م عن

اFقا�ت،�والبحوث،�واFؤتمرات،�واللقاءات�@خرى،�وجميع�هذه�@عمال�جعل®vا�تتبوأ�مكانة�كب��ة�Lي�دراسات�ما�

سبيفاك�مقيمة�و � .بعد�*ستعمار،�ودراسات�التابع،�ف©�Cتدرج�ضمن�النخبة�اFؤسسة�لهؤ�ء�النقاد�والباحث�ن

 oن�بالو�يات�اFتحدة�@مريكية�حيث�تدرس�منذ�سنوات�Lي�جامعة�ك
ُ
ا�بنيويورك�حيث�تعمل�بقسم�@دب�يَ وFبِ ـ

�vا�من�@عضاء�اFؤسس�ن�Fعهد��نجل�|ي�واFقارن،�وكانت�تعمل�جنبا�إ5ى�جنب�مع�إدوارد�سعيد�ح�tDوفاته.�إ

.�اش®vرت�سبيفاك�بدراس®vا�لواقع�الطبقة�التابعة�Lي�اFجتمعو �.وFبياجامعة�كدراسات�@دب�اFقارن�واFجتمع�Lي�

وقد�وصفها�أحد�زمvºjا�أ�vا�"نموذج�للثقافة�الجامعية�الهندية�مثقلة�بالدراسات�العليا�Lي�الجامعات�@مريكية،�

ية�نسوية�تصنف�نفسها�ع�ى�أ�vا�"ماركسأما�سبيفاك��تركيبة�علمية�قد�تكون�أفضل�اFتاح�ع�ى�وجه�@رض".

،�كما�L٢٠١٣ي��تكريما�لخدماv³ا�Padma Bhushanمنح®vا�حكومة�الهند�جائزة�بدما�½vوشان��.تفكيكية�عملية"

  .٢٠١٢الفلسفة�Lي�و �للفنون��Kyoto Prizeحصلت�سبيفاك�ع�ى�جائزة�كيتو�

  34ي�سبيفاكغايخطاب�ما�بعد� ستعمار�عند�

الفعلي�ن�للخطاب�الكولونيا5ي�الجديد،�وتعد�كذلك�أول��سبيفاك�فتعد�من�اFؤسس�ن�dي�غايالناقدة�الهندية�

ِ ُم 
ّ
�الشرقية،�نظ �اFرأة �عن �بالدفاع �سبيفاك �اهتمت �فقد �*ستعمار. �بعد �ما �مرحلة �Lي �وحقيق �بحق �نسوية رة

تمثل�س��ة�سبيفاك�مثا��معّ	�ا�عن��.ومواجهة�الهيمنة�الغربية،�والدفاع�عن�اFهاجر،�و*هتمام�با¿دب�والثقافة

�مشرو  �اFحلية. �باÀخر�وثقاف®vا �*هتمام �اFمّ�|�Lي �بتأسيس�عها �مرتبطة �أواخر�السبعينات �منذ �سبيفاك ظلت

نظرية�ما�بعد�الكولونيالية،�وتعد�واحدة�من�أبرز�نقادها،�وكانت�مؤثرة�بشكل�كب���Lي�فهم�مجموعة�من�@سئلة�

عمار�بمثابة�مزيج�متنوع�من�اFاركسية�وما�والهوية،�وكان�إسهامها�Lي�نظرية�ما�بعد�*ست�تطرح�عن�*ستعمار
                                                           

 ١٥٦-١٢٢، ص ١٩٩٨، ١٨ألف: جملة البالغة املقارنة، العدد  ، دراسات التابع: تفكيك التأريخ لغايرتي سبيفاكحمرز، سامية،      ١

٢
) مؤرخ شهري من جنوب اهلند، تأثر كثريا جبماعة دراسات التابع، هاجر إىل بريطانيا، ويقيم اآلن يف النمسا. ويعترب  ١٩٢٢(و.   Ranajit Guhaغوها  راناجيت     

  كتابه "العناصر األساسية للثورة الفالحية يف اهلند االستعمارية" من أمهات الكتب املتعلقة بدراسات التابع. 
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�الثقافية �والهوية �اFعقد�للذاتية �إدراك�التشكيل �Lي �م»vا �والنسوية،�رغبة �البنيوية �با¿بعاد��.بعد �سبيفاك v³تم

�"*ستشراق"� �كتب �Lي �سعيد، �إدوارد �كان �وقد �oخرين. �ثقافات �Lي �@وروبية �للتدخjت �والخطابية اFعرفية

)١٩٧٨� �أن �يرى �اFؤسساتي�)، �والتنظيم �*قتصادية �القوى �بواسطة �ليس �اخ�dاعه �وأعيد �اخ�dع �قد الشرق

�و@يد�،فحسب �اللغة �ع�ى �با�عتماد �الحقيقة �امتjك �بواسطة �أيضا �بصورة�يو وإنما �وتركز�سبيفاك، لوجيا.

�ثق �إخضاع �إ5ى �تسÃى CDال� �واللغة �با¿دب �اFتمثلة �النصية �العjقات �ع�ى �سعيد، �Äدوارد �oخرين�مشا½vة افة

لتخدم�اFركز�الثقاLي،�وهذا���يع��Cالبتة�أ�vا���تحاول�إظهار�القوى�اFادية�للمستعِمر�و*ستغjل�*قتصادي�

ل�مة�اFستعَمرة،�وإنما�تسÃى�جاهدة�إ5ى�فهمها�عن�طريق�الب��tالتمثيلية�والخطابية.�وهكذا�فإن�عملها�ينصب�

Lركز�للبحث�Fع�ى�الهامش�وا�C�Æهمشة�بشكل�أساFي�العالم�الثالث�اLرأة�Fي�مكانة�النساء�بصورة�مقارنة�ب�ن�ا

  واFرأة�Lي�العالم�@ول�السائدة،�من�أجل�الوصول�إ5ى�خصوصية�وضعية�اFرأة�Lي�العالم�الثالث.�

�بعد�البنيوية�اتباعا�أعمt؛�¿�vا�تسÃى�إ5ى�توضيح� ولم�تكن�سبيفاك�تتبع�@طروحات�اFاركسية�والنسوية�وما

�تحاول�اكتشاف�قصور�ضع C©ف� �بعد�استعمارية. �ما �فهم�بعض�الظواهر�Lي�اFجتمعات �*تجاهات�Lي �هذه ف

اFناهج�@وروبية�Lي�فهم�العالم�الثالث.�وهذا�يجعل�طرحها�Lي�غاية�التعقيد�نظرا�لكثافته�وغموضه�وصعوبته،�

� �١(Robert J. C. Youngكما��حظ�روبرت�يونج �النقد) �خطا½vا �يقول�عن �''إن�نقد�سبيفاك���يمكن�الذي ي:

�من� �سلسلة �يتضمن �أحاديا �نظاما �يواجه �� �لعملها �القارئ �فإن �ولذلك �التصنيفات، �يقاوم �¿نه تلخيصه؛

���تتضمن�عقدة�واضحة�يمكن� CDالرواية�ال� �يشبه �النقدي �إ5ى�أن�عملها �وكأن�يونج�يريد�أن�يلمح @حداث''،

�½vا �التشكي�.�مساك �تتناول �أن �سبيفاك �أحادية�jتترفض �بأدوات �اFعقدة �تستخدم�الثقافية �أن �وتفضل ،

أدوات�نظرية�مختلفة��كتشاف�تنوع�اFفاهيم�اFتصلة�با�ستعمار�بعد�أن�تبحث�عن�عjقات�منسجمة�تربطها�

�بشكل� �الثقافية �بالدراسات �v³تم C©ف� �واسعة، �حقول �إ5ى Cتنتم� �مصطلحاv³ا �آخر�فإن tوبمع�� �بعضا، ببعضها

�ت �وكتاب®vا �ف©�Cعام، �والتأريخ، �*قتصادية tوالب�� �واFؤسسات �والفلسفة �والسينما �@دبية �النصوص ركز�ع�ى

�،C�Îتتجاوز�كل�ما�هو�هام�CDي�حقل�من�الخطابات�القوية�الLى�إ5ى�اكتشاف�الهوامش�Ãا�تسvتقول�عن�نفسها�إ�

 �.)٢(إ5ى�الخطابات�اFهيمنة�والسائدة

   Subaltern Studies دراسات�التابع

منذ�ربع�قرن،�واستأثرت�باهتمام�كب���Lي�أوساط�اFؤرخ�ن،�واFفكرين،�والنقاد،�وتشكل�» دراسات�التابع«عرفت�

 
ُ
�وتمثل�ل �الjتينية، �وأم��كا �إفريقيا،�وآسيا، �*ستعمار�Lي �بعد الدراسات��ّب اليوم�اFوضوع�اFركزي�لدراسات�ما

�وفتح �@دبي، �للنقد �التقليدية �اFفاهيم �تخطت CDال� �والفكرالثقافية �@دب، �ب�ن �@بواب والتاريخ،��،ت

�التمثيل �فكرة �ع�ى �باعتمادها �والسياسة، �فvwا�� Representation و@ن�Ïوبولوجيا، �تتج�ى CDال� �الكيفية أي

                                                           

١
 ) هو منظر ما بعد االستعمار  ومؤرخ وناقد ثقايف من إجنلرتا١٩٥٠(و.  يونج ي.ج. سروبرت      

يوم االسرتجاع:  ، http://www.alittihad.ae/details.php?id=157560&y=2007الرابط: موقع االحتاد، ، خطاب اآلخر: املنهج واملؤثراتعلي بن متيم،      ٢

٢/١٠/٢٠١٣ 



٥ Gayatri Spivak: Indian theorist of Postcolonial Discourse  

 

�أشكالها. �بكل �الخطابات �Lي �العشرينو�@حداث �القرن �ثمانينيات �مطلع �التابع��،Lي �دراسات �جماعة ظهرت

Subaltern Studies Group�. aو�Cؤرخ�ن�الهنود�الذين�قلبوا�تاريخ�الهند�الرسمFي�جماعة�أكاديمية�جريئة�من�ا

خبة�اFتأثرة�بالسياسات�*ستعمارية�ال	�يطانية،�واق�dحوا�إعادة�كتابته�Lي�ضوء�مفاهيم�مغايرة�الذي�كتبته�النُ 

لنسبة�لهم،�يمثله�صراع�فتاريخ�الهند،�با�.متصلة�بالتاريخ�الشفوي�اFن�C�Ðالذي�استبعدته�النخب�*ستعمارية

الطبقات�اFغلقة،�والتح�|ات�الدينية�والفئوية،�واFرويات�السردية،�وأحوال�اFعدم�ن�Lي�@رياف�واFدن،�وتبعية�

اFرأة،�وكل�الجماعات�ال�CDلم�تنتج�تاريخا�مكتوبا،�أما�التاريخ�الرسم�Cالذي�دّون�Lي�ضوء�التصور�*ستعماري�

  �.)١و��يمثل�حقيقة�بjد�غنية�بتاريخها،�وأفكارها،�وأعراقها،�وعقائدها(�فهو�مجd|أ،�ونخبوي،�وزائف،

� �"تابع" �كلمة �أصل �ال	�يطاني�جباÄن�Subalternيعود �الجيش �Lي �العريف Cوتع�� �عشر، �السادس �القرن �إ5ى ل�|ية

� �العسكرية. �ال�dاتبية �سلم �@وامر�وفق �يتبع �من �أي �الضابط، �رتبة �أنطونيو �الفيلسوفدون غرام���C�Îيطا5ي

Antonio Gramci)صطلح�)�٢Fي�كتاباته�السياسية،�وذلك�ل�شارة�إ5ى�الفئات�@قل�مكانة�أو��استخدم�هذا�اL

� �أواLFي �أو�جنسية، �أو�دينية، �إثنية، �فئة �أكانت ��جتمعات، �الخعرقية، �ضمن�ف. �يعيش �الذي �هو�الفرد التابع

�أو�تطل �حاجاv³ا �التعب���عن �ع�ى �غ���قادرة �مهمشة �أو�رؤي®vا.مجموعة �@مي�التابعف�عاv³ا واFرأة��،هو�الفjح

  .�)٣(حشود�العمال...�وسواهم�من�الجماعات�التابعة�(اFضادة�للنخبة)�ممن�كان�لهم،�و الصامتة�Lي�العالم�الثالث

� �أما �التابع �دراسات �"دراسات�aي �من �@ول �صدر�اFجلد �*ستعمار. �بعد �ما �دراسات �من �جماÔي �ثقاLي مشروع

د�طبعت�أك��Ïمن�و عقثjثة�،�ففي�أقل�من�٢٠٠٠،�وصدر�اFجلد�الحادي�عشر�م»vا�Lي�عام�L١٩٨٢ي�عام�التابع"�

عشرة�مجلدات�تضمنت�خ��ة�النماذج�من�هذه�الدراسات�اFتنوعة�Lي�موضوعاv³ا،�وقضاياها.�وهذه�اFجموعة�

راسات�التابع،�و��يمكن�الضخمة�من�البحوث�كشفت�طبيعة�اFناقشات�النظرية�واFنهجية�ال�CDانخرطت�½vا�د

� �اFؤرخ �الدراسات، �هذه �محرر �به �قام �الذي �اFركزي �إنكار�الدور �Lي�الهندي �لجذورها �اFرسخ �غوها، �جيت رانا

�وض �من �اFساعدين �من �مجموعة �بمعونة �تمكن �إذا �الفكر�الحديث، �البحث�تاريخ �مجال �Lي �الدراسات �هذه ع

تمعات�ال�CDمرت�بالتجارب�*ستعمارية،�وسرعان�ما�التحق�به�كاديم�CواØv«Fي�الحديث،�وربطها�بأحوال�اFج@

  .اختصوا�بدراسة�جوانب�متعددة�لتلك�اFجتمعات�الذين�ن�باحثكث���من�ال

هو��،وقدم�له�إدوارد�سعيد�سبيفاك،و فصدور�كتاب�"مختارات�من�دراسات�التابع"�الذي�حرره�رانا�جيت�غوها�

�عا �طابعا �الدراسات �الذي�أعطى�لهذه �إدوارد�سعيد��ةاFنهجيFيا،�ورسخ�القيمة �فقوة�الداعم�ال�CDقدمها لها،

لجماعة�دراسات�التابع�Lي�تقديمه�Fشروعهم�باعتباره�مشروعا�يشغل�ضمن�دراسات�ما�بعد�*ستعمار�أكسvÙم�

                                                           

، يوم االسرتجاع: http://www.alriyadh.com/2005/10/06/article98727.html، موقع جريدة الرياض. الرابط: دراسات التابع، عبداهللا، إبراهيم     ١

٢٤/٠٨/٢٠١٣  
٢

فيلسوف ومناضل ماركسي إيطايل، يركز يف معظم كتاباته على حتليل القضايا السياسية والثقافية، اعتقله  )١٩٣٧ - ١٨٩١( Antonio Gramci  أنطونيو غرامشي     

 احلكم يف جمتمع رأمسايل".النظام الفاشي اإليطايل وحكم عليه بالسجن عشرين عاما. ويعد غرامشي مؤسس مفهوم "اهليمنة على الثقافة كوسيلة لإلبقاء على 

  http://www.maghress.com/assif/5248. الرابط: ٠٢/١٠/٢٠١٣موقع مغرس. يوم االسرتجاع: . خطاب ما بعد االستعمارحيىي بن الوليد.      ٣
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�فكر�جديد �كل �تصاحب CDال� �والشكوك �اFحلية، �صعاب �تخطت CDال� �العاFية �الهند�.اFشروعية عرفت��بعد

�والص�ن �الباكستان، �Lي �التابع �الjتينية.�،دراسات �وأمريكا �وإفريقيا، ��واليابان، �جماعة�١٩٩٣وLي �تأسست م،

الدراسات�Lي�الهند�وسواها�من�بjد�الشرق،�وLي�دراسات�التابع�Lي�أمريكا�الjتينية،�استجابة�Fا�كانت�تحققه�

�@مري �التاريخية �اFجلة �خصصت �التالية �التحلي�ي� كيةالسنة �النموذج �ب�ن �العjقات �Fناقشة �خاصا قسما

  لدراسات�التابع�وتطبيقاv³ا�لدراسة�مجتمعات�استعمارية�أخرى،�وبخاصة�Lي�أمريكا�الjتينية�وأفريقيا.

الثقافة�العربية�عرفت�هذا�*تجاه�من�الدراسات�منذ�بداية�تسعينيات�القرن�اFا��C،�وذلك�Lي�سÃي�بعض��أما

نقاد�إ5ى�إعادة�النظر�بقضايا�اFجتمعات�العربية�Lي�ضوء�رؤى�جديدة،�ومحاولة�تفكيك�اFركزيات�اFفكرين�وال

التقليدية�اFهيمنة�Lي�الثقافة�العربية�الحديثة،�وإبطال�اFفاهيم�*ستعمارية�ع	��النقد�العميق�لركائزها،�ولكن�

�ويمثل�دراسات�التابع�oن�مفكرون�ونقاد�لم�يجر�إ5ى�oن�رصد�م»Øvي�وتاريÚي�للجهود�العربية�Lي�هذا�اFجا ل.

ش�ي،�وشهيد�أم�ن،�وديبر،�وإقبال�أحمد،�ورومي�jثابامثل:�سبيفاك،�ورانا�جيت�غوها،�وهومي�بابا،�وطارق�ع�يّ 

  ،�وعشرات�سواهم.شكرفارتي

 سبيفاك�عند��دراسات�التابع

طوره�إدوارد�سعيد�Lي�نظريته�النقدية�،�و )١(�Foucaultالذي�اق�dحها�فوكو وظفت�دراسات�التابع�مفهوم�التمثيل

�الدر  �وaي �البنيوية، �بعد �ما �بمناهج �تأثرت �كما �اFفهوم، �هذا �ع�ى �االقائمة �،)٢(�Semioticsائيةيميالسسات

�التلقي �ونظريات �أفادت�)٣(�Receptionوالتفكيكية، �فقد �الخطاب، �قضايا �Lي �اFتخصصة �الدراسات �وم»vا ،

فكشفت�طبيعة�التعارض�ب�ن�الثقافات��؛اللغة،�وقوة�الخطاب�غاي�dي�سبيفاك�من�كل�ذلك�Lي�مجال�دراسات

طورت�سبيفاك�جوانب�حيوية�Lي�مجال�دراسة�اFرأة�حيث�فتح�اFجال�أمام��.)٤@صلية�والثقافات�*ستعمارية(

لكشف�الجانب�اFغيب�ل�نوثة�¿ن���Genderالجنوسةكتابة�تاريخ�جديد�ل�نوثة،�ع	��ال�dك�|�ع�ى�دراسة�مفهوم�

                                                           

١
فرنسي، من أهم فالسفة النصف األخري من القرن العشرين. تأثر بالبنيويني، ودرس وحلل تاريخ  ) فيلسوف١٩٨٤- ١٩٢٦( Michael Foucault ميشيل فوكو      

والدة العيادة، الكلمات  اجلنون، وعاجل مواضيع مثل اإلجرام والعقوبات واملمارسات االجتماعية يف السجون. ابتكر مصطلح "أركيولوجية املعرفة". من مؤلفاته أيضا

 رفة، املراقبة واملعاقبة.واألشياء، حفريات املع

٢
هو لغوي  وإذا كانت اللسانيات تدرس كل ما. تعلم العالمات أو اإلشارا، وهي "السيميائية أو السيميولوجيا هي "دراسة حياة العالمات داخل احلياة االجتماعية      

هو بصري كعالمات املرور ولغة الصم والبكم والشفرة السرية ودراسة  ما هو غري لغوي، أي تتعدى املنطوق إىل فإن السيميولوجيا تدرس ما هو لغوي وما ولفظي،

 .خوطرائق الطب األزياء

٣
من موقعة  أي إن الفهم احلقيقي لألدب ينطلق ،النص الذي ألفه املبدع والقارئ املتلقي أن أهم شيء يف عملية األدب هي تلك املشاركة الفعالة بنيترى نظرية التلقي      

وتفاعال وحوارا. ويعين  إليه واملستقبل للنص ومستهلكه وهو كذلك القارئ احلقيقي له: تلذذا ونقدا قيقي وإعادة االعتبار له باعتباره هو املرسلالقارئ يف مكانه احل

 .اإلبداعية إال عن طريق القراءة وإعادة اإلنتاج من جديد هذا أن العمل األديب ال تكتمل حياته وحركته

، موقع جملة نزوى، الرابط: ترمجة: ثائر ديب، دراسات الرتمجة، الرتمجة واإلمرباطورية: الدراسات ما بعد الكولونيالية، دوغالس، روبنسون      ٤

http://www.nizwa.com/articles.php?id=2418 ، :٢٤/٠٨/٢٠١٣يوم االسرتجاع  
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�موضوعا�تمث �اFرأة �أصبحت �وبمرور�الوقت �الحداثة، �بعد �وما �الحداثة، �مدارس �خطابات �Lي �غيابا �عرف يلها

�تابعا� �تكن �لم �اFرأة �فظهر�أن �والتحلي�ي، �النظري �بعدها �الجنوسة �قضية �وأخذت �التابع، �دراسات �Lي أساسيا

� �*ستعمارية، �اFفاهيم �هيمنة �بسبب �الإفقط �الثقافة �بفعل �أيضا �تابع �aي ذكورية،�فا�ستعمار�والذكورية�نما

� �التابع �دراسات �تحاول �ولهذا �تابعا، �والنظر�إأحا��اFرأة �اFرأة، �اجتماعياإنصاف �كائنا �مجتمعات��لvwا فعا��Lي

 .)١بدأت�ببطء�تستعيد�استقjلها�الفكري(

�لتطب �رؤي®vا �سبيفاك �اليتوسع �جماعة�دراسات �ع�ى �جماعة�قها �إن �هنود. �بواسطة�مؤرخ�ن �أسست CDال� تابع،

�التاريخ� �تحدي �Lي �م»vم �سعيا ،Cالوط�� �الهندي �التاريخ �Lي �الكولونيالية �اFؤثرات �عن �تبحث �التابع دراسات

*ستعماري�القائم�ع�ى�اFغالطات،�من�أجل�الوصول�إ5ى�التاريخ�الحقيقي�للوطنية�اFتمثلة�Lي�كفاحات�التابع�

�¿نه��تختلف�اFهّمش. �@ص�ي �التابع �صوت �إ5ى �الوصول �بأنه���يمكن �تعتقد �¿�vا �اFؤرخ�ن �هؤ�ء �مع سبيفاك

�إشكاليت�ن �عن �يكشف �أنه �أساس �ع�ى �الجماعة �هذه �عمل �قراءة �من �فjبد �ولذلك �الغياب، �Lي @و5ى��؛واقع

 .)٢(يخ�النخبوي�*ستعماري متمثلة�Lي�التأريخ�النخبوي�للثقافة�الوطنية،�و@خرى�تظهر�Lي�التيار�اFقاوم�للتأر 

 ?Can the Subaltern Speakهل�يمكن�للتابع�أن�يتكلم؟� 

�مؤتمر� �وتفس���الثقافة«Lي �» اFاركسية �عقد �الذي �@مريكية �إليُنوس �جامعة �Lي �١٩٨٣عام ،� ي�dي�اغقدمت

�١٩٨٨عام��Lيالبحث�ثم�نشر��ا�Fشروع�دراسات�التابع،�رغم�أ�vا�كانت�تعمل�ضمن�إطاره،ينقدبحثا��سبيفاك

�ب �يتكلم؟«عنوان �أن �التابع �يستطيع �»هل �البحث�شكل. �فيه��هذا �وحاججت �التخصص، �هذا �Lي �هاما منعطفا

�ب �يتكلم �التابع �أن �منظومة�ـِ"سبيفاك �وفق �يعمل �الذي �التابع �دراسات �مشروع �Lي �اFنخرط ���يفهمها �قد لغة"

د�نوقش�هذا�البحث،�وحلل،�Lي�عشرات�من�و عقثjثة�فخjل�فكرية�مختلفة�عن�تلك�ال�CDيتمتع�½vا�اFهمشون.�

�أث��� �حيثما �به، �التابع �دراسات �فارتبطت �واFؤتمرات، �واFناظرات، �الهويات�الالدراسات، �حول �الثقاLي جدل

  .الثقافية،�ومفهوم�التبعية�الخارجية�*ستعمارية�والتبعيات�الداخلية�الطبقية،�والجنسوية

��جاء �السؤال �بصيغة �التا«البحث �يستطيع �يتكلم؟هل �أن �*ستفهام��.»بع �من �نوع �يبدو�وكأنه �وهلة، و¿ول

والتعب��،�لكن�مؤدى�الفكرة�ال�CD*ستنكاري،�فمن�الطبيÃي�أن�يتكلم�التابع،�فهو�كائن�بشري�يستطيع�الكjم،�

�يتكلم؟ �للتابع�لكي �اFؤاتية �الثقافية �توفرت�السياقات �هو�هل �طرحها �سبيفاك �ال�.تريد �من حديث،�هل�يتمكن

وإسماع�oخرين�صوته؟�فالشعوب�اFستعمرة�سلب�م»vا�حق�تمثيل�نفسها،�أي�سلبت�حق�الكjم،�والكjم�هو�
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�فرق�ب�ن�الفكرة� �بعبارة�أخرى�فثمة الوسيلة�الوحيدة�لتأسيس�معرفة�متماسكة�عن�التابع،�ووعيه،�ووجوده.

  .ن�جرى�تمثيله�ع	��الخطاب�*ستعماري القائلة�إن�التابع�فرد�مندمج�Lي�جماعة،�و@خرى�القائلة�إنه�كائ

�بالتصديق��وتؤكد �الجديرة �التابعية �عن �البحث �أن �؟'' �يتكلم �أن �التابع �يستطيع �''هل �أطروح®vا �Lي سبيفاك

� �بلوغه. �و��يمكن �مضلل � و@صيلة�هو�مشروع �مثال �طريق �عن �اFسألة �متابعة�هذه �ويمكن "CDَِس"Satiوهو�� ،

�ب �@رملة �فيه �تقوم C�Æهندو� �ما�طقس �فهم �Lي �يساعد C�Æالهندو� �التقليد �وهذا �زوجها، �محرقة �Lي �نفسها رمي

�للمرأة�Lي�الهند،�و  م�بواسطة�العادات�إتطلق�سبيفاك�عليه�''العزل�اFضاعف''
ّ
�منظ C�Æن�هذا�الطقس�الهندو

�@بو  �النظام �ع�ى �يستندون �الذين �الهنود �فالوطنيون �*ستعماري. �ال	�يطاني �والقانون �الهند، �Lي ي�@بوية

�طقس� �النساء�الjتي�يمارسن �خطابا�مشغو��بنوايا �ترغب�Lي�أن�"َسCDِ"يؤسسون �aي�نفسها ،�ويرون�أن�اFرأة

كانوا�يؤسسون��.خjل�انتدا½vا�للهند�١٩٢٩سنة�"َسCDِ"�تموت،�Lي�ح�ن�أن�ال	�يطاني�ن�شّرعوا�قانون�منع�طقس�

ان�الطبيÃي،�وكأ�vم�يريدون�أن�يقولوا�إن�تشريعهم�هذا�ع�ى�أساس�ينطلق�من�مفهوم�التحض���الشامل�و�نس

�ك�jاFوقف�ن:� �Lي �يغيب �اFرأة �صوت �فإن �ولذلك �@سمر؛ �الرجل �من �السمراء �اFرأة �أنقذ �قد �@بيض �نسان

،�تتمثل�Lي�أنه�تاريخ�""َسCDِاFوقف�*ستعماري�واFوقف�@بوي.�وتصل�سبيفاك�إ5ى�نتيجة�مهمة�Lي�فهم�تاريخ�

  .د�يقوم�ع�ى�اFرأة�اFهمشة�والتابعةللقمع�اFضاعف�وسر 

،�تع	��النساء�اFهمشات�من�الهندوس�عن�"صوv³ن"،�صوت�"َسCDِ"تقول�سبيفاك�إنه�ومن�خjل�قيامهن�بطقس

�غ���منطقي. �أو �غ���مفهوم �اليوم �الهندوسية��نعت	�ه �الدينية �للنصوص �الك	�ى �الهيمنات �تضافر�ب�ن فثمة

�فكرة �وب�ن �اFرأة، �حرق �ع�ى �@بوية،��اFشجعة �هيمنة �ثم �الذكورية، �الثقافة �هيمنة �بفعل �للرجل �اFرأة تبعية

�وما �*ستعمارية، �الوفاء،��والهيمنة �تعب���عن �الحرق �فكرة �أن �وجدت CDال� �اFرأة �وهو�هنا �التابع، �صوت دام

ن،�مخنوقا�وسط�دوائر�متضافرة�من�الحجب�واFنع،�فهو�إذن�صوت�صامت،�ومحكوم�بالفشل،�¿ن�قوة�اFتبوع�

�jح�ح�dا�تقv«سواء�كانوا�تقاليد�دينية،�أو�ثقافة�أبوية،�أو�ثقافة�استعمارية�تحول�دون�انبثاق�صوت�التابع،�ولك

��يقف�أمام�هذه�ال»vاية�يتمثل�باستعادة�وÔي�التابع�ع	��صوت�اFثقف�اFنبثق�من�صلب�الجماعة،�لكي�ينوب�

� �إ5ى�فكرة �بحد�ذاته�يعيدنا �Lي�التعب��،�لكن�ذلك �ماركسع»vا �طرحها CDفيه�ال� عجز��Carl Marx التمثيل،�بما

وسؤال�سبيفاك�يتخطى�اFستوى�اFباشر�ا5ى�آخر�فلسفي�متعال،�ف©�Cتتحدث��.)١(الشرقي�ن�ع�ى�تمثيل�أنفسهم

أيضا�عن�إمكانية�حقيقة�لتأث���كjم�التابع�وصدقه،�إذ�ليس�كل�كjم�يحمل�الحقيقة،�فحديث�التابع�محاط�

� �من �ضاغطة �بسبب�بسياقات �التواطؤ، �جرى �فقد �الحقيقة، �التعب���عن �غ���قادر�ع�ى �تجعله �أخرى ثقافات

و��بد�أن�تمثله�السلطة�*ستعمارية،�ولهذا��السياسات�*ستعمارية،�ع�ى�أن�التابع�غ���قادر�ع�ى�تمثيل�نفسه،
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الواقÃي�ا5ى�اFستوى��تتناقض��مكانية�أمام�التابع�ليقول�شيئا�حقيقيا،�وهذا�ينقل�سؤال�سبيفاك�من�اFستوى 

  .)١*ف�dا���CاFتعا5ي�باFع��tالفلسفي(

�التفكيكي"(�أعلنت �التأريخ �التابع: �"دراسات �مقال®vا: �Lي �جماعة�٢سبيفاك �محاولة �Lي �توجد ��شكالية �بأن (

� �التابع �إيجابيدراسات �بأنه �يبدو�لنا �قد �اFشروع �وهذا �الضائع. �الوÔي �واس�dداد �التابع، �هوية �تقديم ،�Äعادة

�متعذر�الوصول�إليه،�¿ن�وÔي�التابع��� ويستطيع�أن�يصل�إ5ى�أرضية�صلبة�Lي�اكتشاف�هذا�الوÔي.�لكن�هذا

�بمجرد�أن�يتم�استjمه�بواسطة�الدوال�فإنه�ينحرف�وينطمس�ع�ى�الرغم�من� �¿نه ،jيمكن�أن�يكتشف�كام

يقية�استعمارية�أخرى،�خاصة�وأن�ادعاء�*كتشاف�هذا؛�¿ن�جماعة�التابع�تقع�Lي�مشكjت�منهجية�وميتاف�| 

اFا�بعد�تنويري�للمركزية�@وروبية،�وليس�أدل�ع�ى�ذلك�من� تأريخ�دراسات�جماعة�التابع�مأخوذة�من�التفك���

�والوطنية �@صول �عن �بالبحث �مهتم �نخبوي �سرد �طريق �يظهر�عن �التابع �وÔي �ع�ى��.أن �هنا �سبيفاك وتأخذ

�اكتشاف �محاول®vا �التابع �دراسات �جماعة��جماعة �¿ن �ذلك �ويحدث ��vائيا، �استدعاؤه ���يمكن �الذي الحضور

�النظر�Lي� �تعيد �أن �الجماعة �هذه �فع�ى �ولذلك �والغربي، �بالتفك���النخبوي �متصلة �بنيوية �مفاهيم tتتب�� التابع

تعتقد�بأن�جماعة�التابع�هذه��بد�وأن�ت»vض�،�بكلمات�أخرى �،إن�سبيفاك�السرد�النظري�الذي�تعتمد�عليه.

� �صور�ع�ى �تشييد �طريق �عن �نظرها �وجهة �من �يتحقق �وهذا �الكولونيالية، �للسلطة �ومضادة �متمردة أساسات

مختلفة�للوÔي�الهندي�والذاتية�ال�CDتعّري�الحقائق�اFؤسسة�بواسطة�التمثيjت�@وروبية،���أن�تتحدى�@فكار�

   .الغربية�عن�الحقائق�الجوهرية�و@صيلة،�وتعيد�التفك���فvwا

 الخاتمة

وجه��  فنظرية�ما�بعد�*ستعمار�aي�حركة�ثقافية�مضادة�ومقاومة،�ظهرت�Lي�مرحلة�ما�بعد�الحداثة�للوقوف�Lي

�الفكرية� �آلياv³ا �كل �سخرت �*ستعمار�قد �بعد �ما �نظرية �إن �اFغلوطة. �الغربية �والهيمنة �وال®vميش، التغريب،

�و  �الغربي�ن، �عند �اFركزية �لتقويض�الرؤية �واFعرفية �اFركزية�واFنهجية �اFقو�ت �كث���من �النظر�Lي �بإعادة ذلك

� �الواÔي. �والنقد �والتفكيك �والتقويم �والتحليل �باFراجعة �الغربية �الهندية �ايغالناقدة �من��dي �فتعد سبيفاك

�الكولونيا5ياFؤس �للخطاب �الفعلي�ن �وتعس�ن �بعد��ت	� ، �ما �مرحلة �Lي �وحقيق �بحق �نسوية �منظرة �أول كذلك

*ستعمار.�فقد�اهتمت�سبيفاك�بالدفاع�عن�اFرأة�الشرقية،�ومواجهة�الهيمنة�الغربية،�والدفاع�عن�اFهاجر،�

�والثقافة �با¿دب �س�.و*هتمام �س��ة �باÀخر�وثقاف®vا�تمثل �*هتمام �اFمّ�|�Lي �مشروعها �عن �معّ	�ا �مثا� بيفاك

� �اFجتمعو اFحلية. �Lي �التابعة �الطبقة �لواقع �بدراس®vا �سبيفاك ��اش®vرت �علvwاأي يمن
َ
هـ

ُ
�واFـ �الخاضعة .�الطبقة

�ل�نوثة �جديد �تاريخ �كتابة �أمام �اFجال �فتح �حيث �اFرأة �دراسة �مجال �Lي �حيوية �جوانب �سبيفاك �طورت إن�.
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كانت��سبيفاك�ا�Fشروع�دراسات�التابع،�رغم�أنينقدبحثا�عد�ت�»هل�يستطيع�التابع�أن�يتكلم؟«بعنوان��دراس®vا

  .منعطفا�هاما�Lي�هذا�التخصص�هذا�البحث�شكلو �تعمل�ضمن�إطاره،
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