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 خؼاب ما بلذ الاظخلماس في الىلذ اللشبي

 1ادـــــــــــــــد. ن. شمى -

 ملذمت:

اث  (Postcolonialism)ما بٗض الاؾخٗماع ؤو ما بٗض ال٩ىلىهُالُت  ٌّٗض  مً ؤَم الىٍٓغ

ألاصبُت والى٣ضًت طاث الُاب٘ الش٣افي والؿُاسخي؛ ل٩ىجها جغبِ الخُاب باإلاكا٧ل 

زُاب ما بٗض الاؾخٗماع َى زُاب ه٣ضي ًىدى بلى  الؿُاؾُت الخ٣ُ٣ُت في الٗالم.

ش آصاب اإلاؿخٗمغاث التي واظهذ  ج٨ُٟ٪ الخُاب الاؾخٗماعي، وبلى بٖاصة الىٓغ في جاٍع

الاؾخٗماع ألاوعوبي. ٞةطا ٧ان مً قإن الخُاب الاؾخٗماعي ظٗل اإلاىا٤َ اإلاؿخَٗمغة 

 ، زلُٟت إلاؿغح ججغي ٖلُه ؤٞٓ٘ ؤهىإ اإلاماعؾاث الالؤزال٢ُت مً ؾلب و٢خل وا٢خإل

ش  ٞةن الهضٝ ألاو٫ لخُاب ما بٗض الاؾخٗماع بجهىصٍ ال٨بحرة َى بٖاصة ٦خابت جاٍع

ت مً وظهت  ت ما بٗض هٓغ مً اؾُخِٗمغوا. ٨َظا ؤنبدذ الخًاعة الاؾخٗماٍع هٍٓغ

ت في الضعاؾاث الش٣اُٞت والى٣ض ألاصبي، وهي في مجملها ال جىٓغ  الاؾخٗماع حؿمُت لىٍٓغ

٨ظا ه٩ىن ؤمام  سُت، ول٨ً بىنٟه مهمت ؾُاؾُت؛ َو بلى الخُاب بىنٟه مهمت جاٍع

جهبذ مغجبُت مىهج ال جخى٠٢ ُٞه ال٣ُمت ألاصبُت ٖلى ظمالُاث الىو ٣ِٞ، وبهما 

بٗىامل ٦شحرة مً ؤَمها الٗامل الؿُاسخي. ومً زّم ٞةن َظٍ الضعاؾت جداو٫ ؤلاقاعة بلى 

ت وججلُاتها اإلاسخلٟت وزُابها في ال٨ٟغ الٗغبي والى٣ض الٗغبي.  َظٍ الىٍٓغ

ت ما بلذ الاظخلماس )  (Postcolonial Theoryهـٍش

تهٍٓغت ما بٗض الاؾخٗماع واخضة مً هٍٓغاث الـ"ما بٗض  Poststructuralism": ما بٗض البيٍُى

اث التي عاخذ  ، وما بٗض الاؾخٗماع،Postmodernism، وما بٗض الخضازت   –وهي الىٍٓغ

جخ٩ازغ وتهُمً ٖلى الؿاخت الش٣اُٞت، وجيخ٣ل مً  –ٖلى مضاع ال٣ٗىص الشالزت اإلاايُت 

                                              
الض٦خىع ن. قمىاص، ؤؾخاط مؿاٖض وعثِـ ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، ٧لُت الجامٗت، جغوهدخبرام،  1

 ٦حرالا، الهىض
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 بلىخ٣ل مً خ٣ى٫ الش٣اٞت بلى آزغ: مً الؿُاؾت والا٢خهاص، بلى الٟلؿٟت، 

 ، بلى الخاٍعش والجٛغاُٞا، بلى الٗماعة، بلى ألاصب والى٣ض Anthropologyألاهثروبىلىظُا

اث ألاصبُت والى٣ضًت التي  ت ما بٗض الاؾخٗماع مً ؤَم الىٍٓغ ألاصبي.. بلخ. حٗض هٍٓغ

ت  ت ْهغث بٗض ؾُُغة البيٍُى عا٣ٞذ مغخلت ما بٗض الخضازت، وال ؾُما ؤن َظٍ الىٍٓغ

افي الٛغبي، وبٗض ؤن َُمىذ اإلاُشىلىظُا البًُاء ٖلى ال٨ٟغ الٗالمي، ٖلى الخ٣ل الش٣

اث واإلاىاهج الٗلمُت ً الىٍٓغ ت وؤلابضإ، ومَى . 1وؤنبذ الٛغب مهضع الٗلم واإلاٗٞغ

ما بٗض الاؾخٗماع م٣ىلت ؾُاؾُت في ؤؾاؾها. بهه مهُلر مسخهغ ًداو٫ الٗشىع ٖلى 

ي جإّؾؿذ ٖلى ٢ىمُاث مسخلٟت ٢اؾم مكتر٥ بحن مجخمٗاث الٗالم الشالض، الت

ا   ً جهًذ في مىاظهت الاؾخٗماع ألاوعوبي وما جغ٦ه مً آزاع، ٦ما ًداو٫ اإلاهُلر ؤً

 .2الٗشىع ٖلى ٢اؾم مكتر٥ بحن ما ؤهخجخه َظٍ اإلاجخمٗاث مً ٞىىن وآصاب

 اليشأة:
لت، وال جؼا٫ ٞاٖلت ختى الُىم. و٢ض  بضؤث صعاؾاث ما بٗض الاؾخٗماع مىظ ٞترة ٍَى

غ  ٖذ الضعاؾاث ما بٗض ال٩ىلىهُالُت ٖلى ؤؾاؽ مً اجهُاع ؤلامبراَىعٍاث ألاوعوبُت جٖغ

ا بلى ظىب جضاُٖاث  ً وزمؿُيُاجه وؾخِىُاجه ظىب  الٗٓمى في ؤعبُٗيُاث ال٣غن الٗكٍغ

ت ما بٗض الاؾخٗماع، ؤو الخُاب ما 3"الخغب الباعصة" وبؼوٙ "الٗالم الشالض" . ؤما هٍٓغ

٣ها بلى الىظىص بٗض ال٩ىلىهُالي، ٞلم حٗ ت الؿُاؾُت ٝغ ٍَغ بال في في مجا٫ الىٍٓغ

وطل٪ لىن٠ مإػ١ ألامم التي جسلهذ مً ؤوازغ الؿبُٗيُاث مً ال٣غن اإلااضخي، 

ٗض ٦خاب ؾُىة ؤلامبراَىعٍاث ألاوعوبُت في ؤ٣ٖاب الخغب الٗاإلاُت الشاهُت.  َو

٩ي و الٟلؿُُجي ( لؤل٧اصًمي م1978) Orientalism"الاؾدكغا١"  اإلا٨ٟغ الخضاسي ألامٍغ

                                              
 159صلُل الىا٢ض ألاصبي، م  1
ت ما بٗض الاؾخٗماع، مى٢٘ مىٓمت ابً عقض. ًىم الاؾت 2 رظإ مىؾم الهجغة بلى الكما٫ وهٍٓغ

 م 12/10/2013

  http://www.ibn-rushd.org/forum/Adwa-al-Raheel.htmالغابِ: 
في   Alfred Sauvyٖباعة ؤَل٣ها ٖالم الضًمٛغاُٞا الٟغوسخي ؾىفيThe Third Worldالٗالم الشالض  3

 P. Sartre.م والتي ؤقاٖها اإلا٨ٟغ الٟغوسخي ؾاعجغ 1950
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ما٫ الخإؾِؿُت ألاولى في َظا اإلاجا٫.  لم ما بٗض ال٩ىلىهُالي بصواع ؾُٗض ؤخض ألٖا

ت في الضعاؾاث  ه آلان، ولم ًهبذ حؿمُت لىٍٓغ ٨ًدؿب َظا الخُاب مٗىاٍ الظي وٗٞغ

 .ً الش٣اُٞت والى٣ض ألاصبي بال زال٫ الشماهُيُاث والدؿُٗيُاث مً ال٣غن الٗكٍغ

ت مً ؤهداء اإلاؿخٗمغاث الؿاب٣ت، ٖلى ًض بصواعص ؾُٗض، وؾلمان ل٣ضظاءث َظٍ الىٓ ٍغ

ىمي طوي ألانى٫ الكغ٢ُت، وجُىعث ٖلى ؤًضي الظًً جهضوا لها مشل  بابا عقضي، َو

٩ا وؤوعبا ظاًاجغي  اٝع صًلحر٥، ل٨جها جمغ٦ؼث في ؤمٍغ  .1ؾبُٟا٥، وبعجاػ ؤخمض ٖو

فاث:  الخلٍش

ت ما بٗض الاؾخٗماع حٍٗغ و٢ض ؤُُٖذ وخُىما ظاء ٦خاب   ٟاث ٖضة.لىٍٓغ

في ؤوازغ الشماهُيُاث، بضؤ  The Empire Writes Back"ؤلامبراَىعٍت جغص ٦خابت" 

"وهدً وؿخسضم اإلاالٟىن الشالزت ٦خابهم بخٍٗغ٠ للمهُلر ٖلى الىدى الخالي: 

الُت مً الا مهُلر "ما بٗض  ؾخٗماع" لىُٛي ٧ل الش٣اٞاث التي جإزغث بالٗملُت ؤلامبًر

 مً الاَخماماث، ٖلى لخٓت الا 
 
ا مخهال

 
ؾخٗماع ختى ًىمىا الخالي؛ طل٪ ؤن َىا٥ زُ

الي" سُت التي بضؤَا الٗضوان ؤلامبًر ٗٝغ ص. ؾٗض الباػعي وص. . 2مضاع الٗملُت الخاٍع َو

ت ما بٗض الاؾخٗماع ، في ٦خابهما اإلاكهىع "صلُل الىا٢ض  مُجان الغوٍلي مهُلر هٍٓغ

ت ما بٗض الاؾخ ت" ٞدكحر بلى هٕى آزغ مً الخدلُل ًىُل٤ مً ألاصبي" و"الىٍٓغ ٗماٍع

ا  -ٞغيُت ؤن الاؾخٗماع الخ٣لُضي ٢ض اهخهى، وؤن مغخلت مً الهُمىت حؿمى ؤخُاه 

 مً هٕى  -اإلاغخلت ال٩ىلىهُالُت
 
ا مسخلٟت حؿخضعي جدلُال

 
ذ وزل٣ذ ْغوٞ

ّ
٢ض خل

ت 3مٗحن" مان هٍٓغ ما بٗض . فى ٢امىؾه "ؤ٩ٞاع وم٨ٟغون"، ٌٗٝغ الباخض ٦َغـ صَو

الُت ألاوعوبُت  ال٩ىلىهُالُت بإجها خغ٦ت فى الى٣ض الاظخماعي وألاصبي، جغص ٖلى آزاع الامبًر

                                              
 24ُالُت، م الى٣ض الش٣افي وصعاؾاث ما بٗض ال٩ىلىه 1

2 The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures 2، م   
 92-91صلُل الىا٢ض ألاصبي، م  3
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ٖلى الكٗىب اإلاؿخٗمغة، بن ما بٗض ال٩ىلىهُالُت ج٣ّضم ؾغصًت مًاصة جخهل 

ا  .1بالكٗىب اإلاؿخٗمغة ؾاب٣ 

ت ي في حٗامله في الخ٣ُ٣ت ٢غاءة لل٨ٟغ الٛغب ما بٗض الاؾخٗماع" هي   وٖلُه، ٞـ"هٍٓغ

سُت.  م٘ الكغ١، مً زال٫ م٣اعبت ه٣ضًت بإبٗاصَا الش٣اُٞت والؿُاؾُت والخاٍع

ت الخُاب الاؾخٗماعي في ظمُ٘ م٩ىهاجه الظَىُت  وبخٗبحر آزغ، جدلل َظٍ الىٍٓغ

ا، بُٛت اؾخ٨كاٝ ألاوؿا١ الش٣اُٞت   ً ا وج٣ىٍ ا وجغ٦ُب 
 
واإلاىهجُت واإلا٣هضًت ج٩ُ٨ٟ

آهئظ ؤنبذ مهُلُر ما جخد٨م في َظا الخُاب اإلاغ٦ؼي. اإلااؾؿاجُت اإلاًمغة التي 

ت في الضعاؾاث الش٣اُٞت والى٣ض ألاصبي. و٢ض وظض  بٗض الاؾخٗماع حؿمُت لىٍٓغ

٣ه بلى ٧ل مضاعؽ ال٨ٟغ التي حٗجى بخدلُل ٖال٢اث  زُاب ما بٗض الاؾخٗماع ٍَغ

خا ٚغامصخي ت اإلااع٦ؿُت، وهٍٓغ ى٧ى 2ال٣ىة، بما في طل٪ الىٍٓغ ْهغ طل٪ ، و٢ض 3ٞو

ت َى بلخاُخها  اث الى٣ض اليؿىي. والجام٘ بحن َظٍ اإلاضعاؽ ال٨ٍٟغ ا في هٍٓغ ًُّ ظل

الضاثم ٖلى جدلُل ٖال٢اث ال٣ىة ٚحر الٗاصلت التي ًم٨ً جدبٗها في اإلاىخجاث 

 .4الش٣اُٞت )ألاصب، والؿِىما، والٟىىن(

 
                                              

ت ما بٗض ال٩ىلىهُالُت : اإلا٣اوماث والى٣ض، مىخضي ألاهتروبىلىظُحن والاظخماُٖحن الٗغب. ًىم  1 هٍٓغ

 م 07/10/2013الاؾترظإ 

 topic-http://anthro.ahlamontada.net/t778الغابِ: 
ُٞلؿىٝ ومىايل ماع٦سخي بًُالي، ًغ٦ؼ مAntonio Gramci (4974-4719 )ؤهُىهُى ٚغامصخي  2

في مٗٓم ٦خاباجه ٖلى جدلُل ال٣ًاًا الؿُاؾُت والش٣اُٞت، اٖخ٣له الىٓام الٟاقؿتي ؤلاًُالي 

ّٗض ٚغامصخي ماؾـ مٟهىم "الهُمىت ٖلى الش٣اٞت ٧ىؾُلت وخ ا. َو ً ٖام  ٨م ٖلُه بالسجً ٖكٍغ

 لئلب٣اء ٖلى الخ٨م في مجخم٘ عؤؾمالي".
( ُٞلؿىٝ ٞغوسخي، مً ؤَم ٞالؾٟت الىه٠ 1926-1984)Michael Foucaultمِكُل ٞى٧ى  3

ش الجىى  ل جاٍع
ّ
حن، وصعؽ وخل ً. جإزغ بالبيٍُى الج مىايُ٘ مشل ألازحر مً ال٣غن الٗكٍغ ن، ٖو

ت".  ؤلاظغام وال٣ٗىباث واإلاماعؾاث الاظخماُٖت في السجىن. ابخ٨غ مهُلر "ؤع٦ُىلىظُت اإلاٗٞغ

ت، واإلاغا٢بت واإلاٗا٢بت. اث اإلاٗٞغ ا والصة الُٗاصة، وال٩لماث وألاقُاء، وخٍٟغ  ً  مً مالٟاجه ؤً
 . الغابِ:10/19/2011اإلاجلت الٗغبُت للٗلىم ؤلاوؿاهُت. ال٩ىٍذ،  4

https://www.uop.edu.jo/download/research/members/42_995_عػان.doc  

http://anthro.ahlamontada.net/t778-topic
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ت ما بلذ الاظخلماس  :ججلُاث هـٍش

ٖت مً ال٣ًاًا الكاث٨ت للضعؽ واإلاٗالجت والخ٨ُٟ٪، هٍٓغت ما بٗض الاؾخٗماع جُغح مجمى 

ال٢ت  ال٢ت الهامل باإلاغ٦ؼ، ٖو ٦جضلُت ألاها والٛحر ؤو آلازغ ، وزىاثُت الكغ١ والٛغب، ٖو

اإلاؿخِٗمغ بالكٗىب اإلاؿخَٗمغة الًُٟٗت، وججلُاث الخُاب الاؾخٗماعي، وصوع 

ا، والهغا
 
ٕ ال٨ٟغي والش٣افي اإلاًاص للخمغ٦ؼ الاؾدكغا١ في جؼ٦ُت اإلاغ٦ٍؼت الٛغبُت ٢ىة وجٟى٢

ال٣ٗلي الٛغبي لٛت و٦خابت وم٣هضًت و٢ًُت. جيبجي هٍٓغت ما بٗض الاؾخٗماع في مجا٫ الخ٣ل 

ت مً اإلاغج٨ؼاث ال٨ٍٟغت  الش٣افي بهٟت ٖامت وخ٣ل الى٣ض ألاصبي بهٟت زانت ٖلى مجمٖى

ا في اإلا٩ىهاث والٗىانغ الخالُت م٨ً خهَغ   .1واإلاىهجُت، ٍو

ت ما بٗض الاؾخٗماع ٞهم الكغ١ والٛغب ئُت الششق والغشبفهم زىا .1 : جداو٫ هٍٓغ

ا، وطل٪ بغنض الٗال٢اث الخٟاٖلُت التي جىظض بُجهما ؾىاء ؤ ٧اهذ جل٪   ُ ٞهما خ٣ُ٣

الٗال٢اث بًجابُت مبيُت ٖلى الدؿامذ والخٗاٌل ؤم مبيُت ٖلى الٗضوان والهضام 

 في ٦خابه "نغإ الخًاعاث". 2الخًاعي، ٦ما ًظَب بلى طل٪ نمىثُل َىدىٛخىن 

ت ما بٗض الاؾخٗماع مداعبت ؾُاؾت الخٍٛغب مىاحهت الخغٍشب .2 : اؾتهضٞذ هٍٓغ

والخضظحن والاؾخٗالء التي ٧ان ًىهجها الٛغب في الخٗامل م٘ الكغ١. ومً زم، قّمغ 

ت ما بٗض الاؾخٗماع ًٖ ؾىاٖضَم لٟطر الهُمىت الٛغبُت، وحٍٗغت  مش٣ٟى هٍٓغ

ت ال٣ٍغبت والبُٗضة، مغج٨ؼاتها الؿُاؾُ ت وؤلاًضًىلىظُت، م٘ جبُان هىاًاَا الاؾخٗماٍع

 . 3والدكضًض ٖلى ظكٗها اإلااصي الؾخجزاٝ زحراث الكٗىب اإلا٣ابلت ألازغي 

ت ما بٗض الاؾخٗماع بلى ٞطر الخُاب جفىًُ الخؼاب الاظخلماسي  .3 : تهضٝ هٍٓغ

ت التي حٗبر ًٖ ا لُٛغؾت والهُمىت الاؾخٗماعي الٛغبي، وج٨ُٟ٪ م٣ىالجه اإلاغ٦ٍؼ

                                              
ت 1 ت ما بٗض الاؾخٗماع، مى٢٘ ألالى٦ت ألاصبُت واللٍٛى  .12/09/2013ًىم الاؾترظإ:  .هٍٓغ

 lukah.net/Literature_Language/0/39097#ixzz2eeyGARs2http://www.aغابِ: الو 
ل َىدىجخىن 2 ( ؤؾخاط ٖلىم ؾُاؾُت اقتهغ بخدلُله 1927-2008)   Samuel Huntingtonنإمٍى

للٗال٢ت بحن الٗؿ٨غ والخ٩ىمت اإلاضهُت، وبدىزه في اه٣الباث الضو٫، زم ؤَغوخخه بإن الالٖبحن 

حن في ال٣غن الخاصي  ً ؾ٩ُىهىن الخًاعاث ولِـ الضو٫ ال٣ىمُتالؿُاؾُحن اإلاغ٦ٍؼ  .والٗكٍغ
3 Samakalika Sahithya Sidhantham, PP 74-75 

http://www.alukah.net/Literature_Language/0/39097#ixzz2eeyGARs2
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والانُٟاء اللىوي والٗغقي والُب٣ي، وطل٪ باؾخٗما٫ مىهجُت الدكخِذ والٟطر 

ضا  ت ما بٗض الاؾخٗماع في ج٨ُ٨ُٟت ظا٥ صًٍغ ت. لظا، ٣ٞض وظض ٦خاب هٍٓغ والخٍٗغ

Jacques Derrida1 آلُت مىهجُت، ٦ما جإزغوا في طل٪ بمِكُل ٞى٧ى، و٧اع٫

ٌ .ماع٦ـ، وؤهُىهُى ٚغامصخي ما بٗض الخضازت للؿغصًاث ال٨بري وؤهماٍ  وبن ٞع

ا. ا ظض  ا مازغ   ً  ال٨ٟغ الٛغبي التي ؤنبدذ ٖاإلاُت، ٧ان ؤً

ت الىػىُت واللىمُت .4 ت الذفاق كً الهٍى ت الاؾخٗماٍع ٌ ٦ّخاب ومش٣ٟى الىٍٓغ : ٞع

الاهضماط في الخًاعة الٛغبُت، واهخ٣ضوا ؾُاؾت ؤلا٢هاء والتهمِل والهُمىت 

ت، وعًٞىا ٦ظل ىُت اإلاغ٦ٍؼ ٪ الاؾخالب والخضظحن، ٞضٖىا في اإلا٣ابل بلى ز٣اٞت َو

ت ال٣ىمُت الجامٗت. ومً َاالء    –ؤنُلت، وهاصوا بالهٍى
 
٦ّخاب ومبضٖى  -مشال

تهم الؿىصاء وصاٞٗىا ًٖ ٦ُىىهتهم  ٣ُت الظًً حكبشىا بهٍى الخغ٦ت الؼهجُت ؤلاٍٞغ

ب.  ٣ُت إلاىاظهت الخٍٛغ  الؼهجُت ؤلاٍٞغ

ت ما بٗض الاؾخٗماع ٖلى مىا٢كت ٖال٢ت ألاها والٛحر : جكالكت ألاها باآلخش .5 غج٨ؼ هٍٓغ

في يىء م٣اعباث ما بٗض الخضازت ٧اإلا٣اعبت الش٣اُٞت، واإلا٣اعبت اإلااع٦ؿُت، واإلا٣اعبت 

سُت الجضًضة، واإلا٣اعبت الؿُاؾُت، و٧ل طل٪ مً ؤظل ٞهم الٗال٢ت  الخاٍع

 ؤم بًجابُت؟. الخٟاٖلُت بحن ألاها والٛحر، َل هي ٖال٢ت ظضلُت ؾلبُت

: بطا ٧ان اإلا٨ٟغون الٛغبُىن ًخٗاملىن م٘ الكغ١ في الذكىة إلى كلم الاظخغشاب .6

ا، وطل٪ مً ؤظل   ُ ا و٧ىلىهُال ا اؾخٗماعٍ  يىء ٖلم الاؾدكغا١ باٖخباٍع زُاب 

ا، ٞةن اإلاش٣ٟحن الظًً   ُ ا وز٣اٞ  ً ا وا٢خهاص  ُ ا، والهُمىت ٖلُه ؾُاؾ بزًاٖه خًاعٍ 

ا ًيخمىن بلى هٍٓغت ما   ً بٗض الاؾخٗماع ًضٖىن بلى اؾدكغا١ مًاص، ؤو ما ٌؿّمى ؤً

ا، وج٣ٍىٌ زُاب  ا وجغ٦ُب  بٗلم الاؾخٛغاب، بُٛت ج٨ُٟ٪ الش٣اٞت الٛغبُت حكٍغد 

ُت طر م٣هضًت الهُمىت ٖلى ؤؾـ مىيٖى ا، ٞو 2الخمغ٦ؼ حكخِخ 
 . 

                                              
ضا )1 ت الخ٨ُ٨ُٟت 2004-1930ظا٥ صٍع م( ُٞلؿىٝ ٞغوسخي مً مىالُض الجؼاثغ، ناخب هٍٓغ

Deconstruction.ومً ٦خبه: ٖلم ال٨خابت ، 

 
2 Griffiths, PP 9-7 
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ت الاؾخٗماع ب٣غاءة الخُاباإلالاومت اإلاادًت والثلافُت .7  : لم ٨ًخ٠ مش٣ٟى هٍٓغ

الاؾدكغاقي الٛغبي، بل خاولىا م٣اومت اإلاؿخٗمغ ب٩ل الىؾاثل اإلاخاخت بما ًٖ 

٤ الاؾدكغا١ اإلاًاص، ؤو وكغ  ٤ اإلا٣اومت الؿلمُت ؤو اإلاؿلخت، وبما ًٖ ٍَغ ٍَغ

ًُت لخ٨ُٟ٪ ال٨ٟغ الاؾخٗماعي.  ال٨خاباث الخ٣ٍى

ا بخىظُه الىالىلذ الزاحي .8  ً ت ما بٗض الاؾخٗماع ؤً ٣ض بلى : لم ٨ًخ٠ مش٣ٟى هٍٓغ

الٛغب، بل ؾٗىا بلى ه٣ض طواتهم يمً ما ٌؿّمى بالى٣ض الظاحي ٦ما ٖىض اإلا٨ٟغ 

اإلاٛغبي ٖال٫ الٟاسخي، وما ٢ام به الىا٢ض ال٨ُجي ألانل ٖبض الغخمً ظان دمحم زحر 

 صلُل ٖلى طل٪.

ت ما بٗض الاؾخٗماع في غشبت اإلاىفى .9 : ٌِٗل ؤٚلب اإلاش٣ٟحن الظًً ًيخمىن بلى هٍٓغ

ؤو الظئحن ؤو مدمُحن ؤو مٗاعيحن. ومً زم، ًيخ٣ضون مغة بلضاجهم  الٛغب مىُٟحن

ب والتهمِل  ًىن ؾُاؾت الخٍٛغ ألانلُت ووا٢ٗها اإلاخسل٠. ومغة ؤزغي، ًٞغ

ا في  م صاثم  ا، َو  ُ ا ومىيٖى  ُ ا طاج
 
ٗجي َظا ؤجهم ٌِٗكىن جمؼ٢ والخمغ٦ؼ الٛغبي. َو

ٟسخي ٦ما َى خا٫ ظىلُا ٚغبت طاجُت صازل اإلاىٟى اإلا٩اوي والظاحي وال٣ٗلي والى

ؿدُٟا   ٦Julia Kristeva1َغ
 
 . 2وبصواعص ؾُٗض مشال

ت ما بٗض الاؾخٗماع ًٖ الخٗضصًت الخلذدًت الثلافُت .10 : صاٞ٘ ٦شحر مً مش٣ٟي هٍٓغ

، ٦ما 3الش٣اُٞت، وعًٞىا الخمغ٦ؼ الش٣افي الٛغبي والش٣اٞت الىاخضة اإلاهُمىت

ب وؤلا٢هاء، وهاص ًىا ؾُاؾُت الخضظحن والخٍٛغ وا بالخىٕى الش٣افي والاهٟخاح ٞع

الش٣افي، وطل٪ ٖبر آلُاث اإلاشا٢ٟت والترظمت والى٣ض والخٟاٖل الش٣افي. بمٗجى ؤن 

ت، ٧الش٣اٞت الٗغبُت،  زمت ز٣اٞاث ظضًضة بلى ظاهب الش٣اٞت الٛغبُت اإلاغ٦ٍؼ

                                              
ت ٞغوؿُت مً م( 1941ظىلُا ٦َغؿدُٟا )و.    1 ت ووؿٍى لت هٟؿُت، ُٞلؿٞى

ّ
ؤصًبت، ٖاإلات لؿاهُاث، مدل

ت الش٣اُٞت  .ؤنل بلٛاعي  ؤنبذ ل٨َغؿخٟا جإزحر في الخدلُل الى٣ضي الضولي، مً الىاخُت الىٍٓغ

ت بٗض وكغ ٦خابها ألاو٫  ما٫ وحكمل 1969في ٖام  Semeiotikèواليؿٍى م. ؤهخجذ ٦مُت َاثلت مً ألٖا

حٗالج الخىام، والؿُمُاثُت، والتهمِل، في مجاالث اللؿاهُاث، وهٍٓغت ألاصب  ال٨خب واإلا٣االث التي

ش الًٟ.   والى٣ض، والخدلُل الىٟسخي والؿحرة، والؿحرة الظاجُت والؿُاؾُت والش٣اُٞت و جدلُل الًٟ وجاٍع
2 87-PP 86 Postcolonial Theory: a critical introduction, 
 26م قهال،  3
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٣ُت.... بمٗجى ؤن لِـ َىا٥ ز٣اٞت مهُمىت  ت، والش٣اٞت ألاٍٞغ والش٣اٞت آلاؾٍُى

1ل َىا٥ ز٣اٞاث هجُىت مخٗضصة ومخضازلت ومخال٢دتوخُضة، ب
 . 

ت ما بلذ الاظخلماس:  سواد هـٍش

ا  ت ما بٗض الاؾخٗماع عواص  ً والى٣اص واإلاش٣ٟحن، ؾىاء ؤ ٧اهىا بن لىٍٓغ مً اإلا٨ٍٟغ

ت الخُاب ما بٗض باخشحن ًيخمىن بلى الٛغب ؤم ًيخمىن بلى الٗالم الشالض.  ْهغث هٍٓغ

ىهُت، وزانت الىالًاث اإلاخدضة ال٩ىلىهُالي في اإلاكهض ا لش٣افي الجامعي للضو٫ ألاهجلٞى

٨ُت. واعجبُذ  ت ما بٗض الاؾخٗماع ألامٍغ بجامٗت ٧ىلىمبُا، ُٞما اعجبُذ هٍٓغ

"ألاعؾُُت الجضًضة" في الى٣ض بجامٗت ق٩ُاٚى، وصعاؾاث "الجىضع" و"ال٨خابت 

اظغة مً مجخمٗاث ؤو اليؿاثُت" بجامٗت بهضًاها. وصقجها ظامُٗىن مً ألا٢لُاث اإلاه

 Edwardبلضان ما بٗض ٧ىلىهُالُت، وفي م٣ضم َاالء الشالىر الباعػ بصواع ؾُٗض

W.Said  اعحي ؾبُٟا٥ ، و ىمي Gayatri Chakravorty Spivakظاًاجغي ق٨ٞغ ، َو

ٞلؿُحن ؤي ألاو٫ مً ؛ و٧ل َاالء مً ؤبىاء الٗالم الشالض؛  Homi Bhabhaبابا

 والشاوي والشالض مً الهىض.

 Edward W.Saidإدواسد ظلُذ  .1

٩ي بصواعص ؾُٗض الظي ًه٠ هٟؿه بإهه "ها٢ض خضاسي ما  2ال٩اجب الٟلؿُُجي ألامٍغ

ٗخبٍر اإلااؾـ بٗض ٧ىلىهُالي"  ت ما بٗض الاؾخٗماع. َو غي هٍٓغ
ّ
ٌّٗض مً ؤَم مىٓ

                                              
1  Postcolonial Literature: an Introduction, PP 197-201 

ها٢ض ؤصبي وؤ٧اصًمي في ظامٗت ٧ىلىمبُا ألامحر٦ُت، ٞلؿُُجي ألانل ولض م( 2003-1935بصواعص ؾُٗض ) 2

ىع٥ ٖام  م، ؤخض ؤبغػ اإلاضاٞٗحن ًٖ ال٣ًُت الٟلؿُُيُت في 2003في مضًىت ال٣ضؽ وجىفي في هٍُى

ال٢خه الىالًاث اإلاخدضة، وؾعى مً زال٫ ٦خاباجه  ُت للخُاب ال٩ىلىهُالي ٖو بلى ج٨ُٟ٪ ألاؾـ اإلاٗٞغ

ا   ُ ت. ٦ما بغػ ؾُٗض ؾُاؾ بالؿلُت. ٌٗخبر ٦خابه "الاؾدكغا١" مً صٖاثم صعاؾاث ما بٗض الاؾخٗماٍع

ى مً الضاٖحن بلى خّل للهغإ الٟلؿُُجي ؤلاؾغاثُلي مبجي ٖلى خل  ٦مىاٌَ الجٟا٢ُت ؤوؾلى، َو

م(، والٗالم، الىو، 1979م(، ومؿإلت ٞلؿُحن )1978له: الاؾدكغا١ )الضولت الىاخضة. مً ؤبغػ ؤٖما

الُت )1983والىا٢ض ) م(، وجإمالث خى٫ اإلاىٟى 1999م(، وزاعط اإلا٩ان )1993م(، والش٣اٞت وؤلامبًر

 م(2003م(، وال٨ٟغ ألاوؿيُت والى٣ض الضًمى٢غاَي )2000)
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ت ما ٢بل الاؾخٗماع في الخ٣لحن الش٣اُٞحن: الٗغبي والٛغبي ٖلى خض  الخ٣ُ٣ي للىٍٓغ

َّٗض ٦ظل٪ اإلامهض الٟٗلي للى٣ض الش٣افي. ٣ٞض اؾخُإ بمٟغص ٦خابه ؾىاء، و 

م( ؤن ًٟخخذ خ٣ل الخُاب الاؾخٗماعي في البدض ألا٧اصًمي. 1978"الاؾدكغا١" )

وؿخُُ٘ ب٩ل ز٣ت ؤن ه٣ى٫ بن بصواعص ؾُٗض َى ؤو٫ مً ؤّؾـ َظا الخ٣ل اإلاٗغفي، 

٨ٞخاب . 1بإٖماله اإلاسخلٟت Franz Fanonهؼ ٞاهىن اوبن ٧ان اإلابكغ ألاو٫ لها َى ٞغ 

ت ما بٗض الاؾخٗماع، ما صام َظا  "الاؾدكغا١" إلصواعص ؾُٗض زحر همىطط ٌّٗبر ًٖ هٍٓغ

ا لالؾدكغا١ الٛغبي؛ ل٩ىهه ًدىي اهخ٣اصاث واُٖت والطٖت  ا مًاص  ال٨خاب زُاب 

ىا٥ قبه بظمإ بحن  ا. َو ا وحكخِخ 
 
ا وج٩ُ٨ٟ  ً للخُاب الخمغ٦ؼي الٛغبي ج٣ٍى

ٖلى الضوع اإلااؾـ الظي لٗبه ٦خاب بصواعص ؾُٗض ًٖ الاؾدكغا١ في الضاعؾحن 

ت ما بٗض الاؾخٗماع.  بن بصواع ؾُٗض ٞغى الاؾدكغا١ ال  نُاٚت اللبىاث ألاولى لىٍٓغ

 ٦خسهو ٖلمي ؤ٧اصًمي، وبهما ٦م٣ىلت في ه٣ض الخُاب اإلااؾؿاحي ًٖ آلازغ.

جلخدم ُٞه ال٣ىة بن صعاؾت ؾُٗض لالؾدكغا١ صعاؾت لخُاب اؾخٗماعي، زُاب 

ا ٖلى  ت وؤلاهخاط الش٣افي. ٚحر ؤن جدلُل ؾُٗض ظاء مغج٨ؼ  الؿُاؾُت اإلاهُمىت باإلاٗٞغ

ً ألاوعوبُحن  ؾُا١ مٗغفي وبدثي ؾاب٤ له ًخًمً ؤٖما٫ ازىحن مً اإلا٨ٍٟغ

ً، َما الٟغوسخي مِكُل ٞى٧ى وؤلاًُالي ؤهُىهُى ٚغامصخي . ًىُل٤ بصواعص 2اإلاٗانٍغ

ت ؾُٗض في ٦خابه "الاؾدك غا١" لخٍٗغ٠ مهُلر الاؾدكغا١ في يىء اإلاٟاَُم اللٍٛى

سُت واإلااصًت. ومً الىاخُت اإلاىهجُت، ٣ٞض اٖخمض بصواعص  والٗلمُت وألا٧اصًمُت والخاٍع

ؾُٗض ٖلى صعاؾت الخُاب الاؾدكغاقي بمىهجُت ُٞلىلىظُت ج٨ُ٨ُٟت ٢اثمت ٖلى 

ً ٖلى ؤن الٗ ش، لُبَر ال٢ت بحن الكغ١ والٛغب صعاؾت ألا٩ٞاع، والش٣اٞاث، والخىاٍع

 مبيُت ٖلى ال٣ىة والؿُُغة والهُمىت اإلا٣ٗضة اإلادكاب٨ت. 

ت الخباًً والازخالٝ بحن الكغ١   و٢ض عبِ بصواعص ؾُٗض زُابه الاؾدكغاقي بجٖز

ت إلزًإ الكغ١  ت وآلُاجه البيٍُى والٛغب، ٣ٞض حؿلر الٛغب ب٩ل م٣ىالجه اإلاغ٦ٍؼ

ا، و  ؿ٨غٍ  ا، ٖو  ُ ا. وباليؿبت لؿُٗض، والهُمىت ٖلُه ؾُاؾ  ُ لم ا، ٖو  ُ ا، وز٣اٞ  ُ اظخماٖ
                                              

 ج٨ُ٨ُٟت اإلاازغ الاؾخٗماعي في ال٨خابت ألاصبُت ب٣ًاٖاث مخٗا٦ؿت 1
 93نضام ما بٗض الخضازت، م  2
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ا حهضٝ بلى الهُمىت  ا صئوب  ظمُ٘ جمشُالث اإلاكغ١ اإلا٣ضمت مً ٢بل الٛغب حك٩ل ظهض 

ُت ٖلى  وؤلازًإ. و٢ض زضم الاؾدكغا١ ؤٚغاى الهُمىت الٛغبُت إليٟاء الكٖغ

الُت، وب٢ىإ ؾ٩ان َظٍ اإلاىا٤َ بإن ٢بىلهم للش٣اٞت الٛغبُت ه ي ٖملُت جمضًً ؤلامبًر

ض مً  بًجابُت. ٦ظل٪ ًداو٫ َظا ال٨خاب ؤن ًٓهغ ؤن الش٣اٞت الٛغبُت ا٦دؿبذ اإلاٍؼ

ت بىي٘ هٟؿها مىي٘ الخًاص م٘ الكغ١ باٖخباٍع طاجا بضًلت . 1ال٣ىة وويىح الهٍى

و٢ض اؾدىض بصواعص ؾُٗض في حٗامله م٘ الخُاب الاؾدكغاقي بلى عئٍت ز٣اُٞت ؾُاؾُت 

ت ٢اثمت ٖلى زالر زُى  ت الخالهت واإلاٗٞغ ، الخمُحز بحن اإلاٗٞغ
 
اث مىهجُت، وهي: ؤوال

ٟحن 
ّ
ا، الاَخمام باإلاؿإلت اإلاىهجُت في الخٗامل م٘ ألا٩ٞاع واإلاال  ُ الؿُاؾُت. وزاه

سُت، وطل٪ بالتر٦حز ٖلى الاؾدكغا١ الاؾخٗماعي للكغ١ ؾىاء ؤ ٧ان  واإلاغاخل الخاٍع

ا
 
ا. وزالش  ُ ٨ ا ؤم ؤمٍغ  ُ ُاه ا ؤم بٍغ  ُ ، البٗض الصخصخي الظي ًخمشل في الجم٘ بحن ٞغوؿ

ُت والظاجُت ال٣اثمت ٖلى الىعي الى٣ضي، م٘ الاؾخٗاهت بإصواث البدض  اإلاىيٖى

ذي، والؿُاسخي، وؤلاوؿاوي، والش٣افي 2الخاٍع
. 

٣ٞض اؾخضعى َظا ال٨خاب بما َغخه مً ؤ٩ٞاع، َاثٟت ؤزغي واؾٗت مً ال٨خاباث التي 

غي ما ها٢كذ َظٍ ألا٩ٞاع، ؤو عّصث ٖل
ّ
حها، ؤو َّىعتها، ؾىاء ٦خاباث الالخ٣حن مً مىٓ

ىمي بابا، وظاًاجغي ؾبُٟا٥، ؤو مً جهضوا  بٗض الاؾخٗماع مشل ؾلمان عقضي، َو

ت مً مىٓىع مسال٠، و٦كٟىا ًٖ جىا٢ًاتها، مشل بعجاػ ؤخمض . و٢ض قاع٥ 3للىٍٓغ

ت وجإملها، مً زال٫ ٦خاب غ الىٍٓغ اجه ومغاظٗاجه بصواعص ؾُٗض هٟؿه بٗض طل٪ في جٍُى

                                              
1 Western Conceptions of the Orient, PP 31-39 

2 Leela, PP 68-80 
مىٓغ ؤصبي ماع٦سخي ومٗل٤ ؾُاسخي ٌِٗل في الهىض. ولض في والًت  Aijaz Ahmadبعجاػ ؤخمض 3

اظغ بلى با ُاوي، َو ٦ؿخان بٗض ؤجغبغصٌل الهىضًت ٢بل خهىلها ٖلى الاؾخ٣ال٫ ًٖ الخ٨م البًر

ا 
 
٨ُت و٦ىضًت. في الى٢ذ الخايغ ٌٗمل ؤؾخاط الخ٣ؿُم. ٖمل بٗض بجهاء الضعاؾت في ظامٗاث ؤمٍغ

 في مغ٦ؼ الضعاؾاث اإلاٗانغة، ومخد٠ و 
 
ا مػمُال ا ػاثغ 

 
٨خبت جهغو في هُىصلهي، ٦ما ٌٗمل ؤؾخاط

 .للٗلىم الؿُاؾُت في ظامٗت ًىع٥ في جىعهخى
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الُت"  اإلاخٗضصة الخالُت ل٨خاب الاؾدكغا١، وزانت في ٦خب مشل "الش٣اٞت وؤلامبًر

ا حَر 1و"نىع اإلاش٠٣" و"جإمالث خى٫ اإلاىٟى" ٚو
. 

 Gayatri Chakravorty Spivak حاًاجشي شىشفاسحي ظبُفان  .4

اعحي ؾبُٟا٥ ب حّٗض مً اإلااؾؿحن الٟٗلُحن للخُا 2الىا٢ضة الهىضًت ظاًاجغي ق٨ٞغ

ت بد٤ وخ٤ُ٣ في مغخلت ما بٗض  غة وؿٍى
ّ
ال٩ىلىهُالي الجضًض، وحّٗض ٦ظل٪ ؤو٫ مىٓ

الاؾخٗماع. ٣ٞض اَخّمذ ؾبُٟا٥ بالضٞإ ًٖ اإلاغؤة الكغ٢ُت، ومىاظهت الهُمىت 

وحؿدىض ؾبُٟا٥ بلى  .الٛغبُت، والضٞإ ًٖ اإلاهاظغ، والاَخمام باألصب والش٣اٞت

ت ج٨ُ٨ُٟت ماع٦ؿ ُت ز٣اُٞت، وزانت في م٣الها "َل ًم٨ً مىهجُت جدلُلُت وؿٍى

م(، مغ٦ؼة ٖلى ويُٗت اإلاغؤة 1988) ?Can the Subaltern Speakللخاب٘ ؤن ًخدضر؟" 

ا 3الهىضًت ؤو ما ٌؿّمى باإلهار الخابٗاث ت الٛغبُت اهخ٣اص  . ٣ٞض اهخ٣ضث الخغ٦ت اليؿٍى

ا مً زال٫ جغ٦حز اَخماماتها ٖلى ٖالم البٌُ مً الُب٣ت اإلاخىؾ  ٟ ُت ومً ظيؿحن ٖىُ

ا بضوع الُب٣ت الاظخماُٖت، و٢ض ع٦ؼث ٖلى ما ؤنبذ   ً مسخلٟحن. وتهخم ؾبُٟا٥ ؤً

ى في ألانل مهُلر ٖؿ٨غي "ألاجبإ"،  ٌٗٝغ في صعاؾاث ما بٗض الاؾخٗماع باؾم َو

ٌكحر بلى ؤولئ٪ الظًً َم في مغجبت ؤو م٩اهت ؤصوى. وبن اؾخسضام َظا اإلاهُلر في 

ت الى٣ضًت مؿخمّض  مً ٦خاباث ال٩اجب ٚغامصخي. وحؿخسضم ؾبُٟا٥ َظا  الىٍٓغ

اث اإلاخضهُت مً اإلاجخم٘ الاؾخٗماعي وما بٗض  اإلاهُلر لئلقاعة بلى ظمُ٘ اإلاؿخٍى

                                              
ت 1  ما بٗض الاؾخٗماع مىؾم الهجغة بلى الكما٫ وهٍٓغ
اعحي ؾبُٟا٥ )و.  2 باخشت وها٢ضة َىضًت، وهي ؤ٧اصًمُت في ظامٗت ٧ىلىمبُا   م(1942ظاًاجغي ق٨ٞغ

ت ج٨ُ٨ُٟت ٖملُت" وق٩لذ م٣التها "َل ًم٨ً  ألامحر٦ُت. جهى٠ هٟؿها ٖلى ؤجها "ماع٦ؿُت وؿٍى

ت بك٩ل ٖام و  صعاؾاث الخاب٘ بك٩ل للخاب٘ ؤن ًخ٩لم؟" مدُت مهمت في زُاب ما بٗض الاؾخٗماٍع

م(، وصعاؾاث مسخاعة 1987زام. ؤبغػ مالٟاتها: في ٖىالم ؤزغي: م٣االث في الؿُاؾُت الش٣اُٞت )

ت )1988ًٖ الخاب٘ ) م(، وه٣ض ال٣ٗل ما بٗض الاؾخٗماعي 1990م(، وها٢ض ما بٗض الاؾخٗماٍع

 م(.1999)
مي" و"اإلاغؤة الهامخت في الٗالم َى مهُلر ؤزظ ًٖ ٚغامصخي، َى "الٟالح ألا  Subaltern"الخاب٘"  3

و"خكىص الٗما٫"... وؾىاَم مً الجماٖاث الخابٗت )اإلاًاصة للىسبت( ممً ٧ان لهم جإزحر  "الشالض

ش الهىضي.   ٖلى مؿخىي نىاٖت الخاٍع
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حن الظًً ٌِٗكىن مً مىعص  الاؾخٗماعي: الٗاَلحن ًٖ الٗمل واإلاكغصًً واإلاؼاٖع

ًخ٩لم؟" نلت و٢ض ٧ان لدؿائ٫ ؾبُٟا٥ في "َل ًم٨ً للخاب٘ ؤن  . 1عػ٢هم وما بلى طل٪

وجدّضزىا ؾبُٟا٥ بالدؿائ٫ خى٫ صوع ؤلاهخاط الش٣افي ٩٦ل في مٗاعيت ال٣ىي اإلاهُمىت. 

 .2في جإمالتها ًٖ الىيُٗت اإلاؿخدُلت لـ"الخاب٘" الظي ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًخ٩لم

 Homi Bhabhaهىمي بابا  .1

لخٟؿــــحر وكــــىء  Hybridity مــــً زــــال٫ َغخــــه مٟهــــىم "الخهجــــحن"3بــــغػ اؾــــم َــــىمي بابــــا

ا بةصواعص ؾُٗض، ٫4 ز٣اُٞت ظضًضة في ٖالم الخٗضص الش٣افيؤق٩ا . ٢ض جإزغ َىمي بابا ٦شحر 

ضا، وظا٥ ال٧ان ٣ٞـض اَـخم بالىهـىم التـي ج٨كـ٠ ،  Lacanومكُل ٞى٧ى، وظا٥ صًٍغ

َــامل اإلاجخمــ٘ فــي ٖــالم مــا بٗــض الاؾــخٗماع، مــ٘ عنــض الٗال٢ــاث الخُٟــت واإلاخباصلــت بــحن 

 The Location ofوال ؾـُما فـي ٦خابـت "مغ٦ـؼ الش٣اٞـت" الش٣اٞـاث اإلاهُمىـت واإلاؿـخٗبضة، 

Culture (1994 .)ــغاى الــىو الاؾــخٗماعي م ًــغي َــىمي بابــا ؤن ال٣ــغاءة الصــخُدت أٖل

ـغي  .ًم٨جها ؤن حؿخُٗض نىث ؤَـل الـبالص ألانـلُحن، ٞالكـٗب الخـاب٘ ًم٨ىـه ؤن ًـخ٩لم ٍو

لى اهههاع اإلاٗاًحر الش٣اُٞـت َىمي بابا بإن "الخٟاٖل بحن اإلاؿخِٗمغ واإلاؿخَٗمغ ال ًاصي ب

ـــــــت  ٖؼ ـــــــا فـــــــي مدا٧اتهـــــــا بٖؼ  ً ت ٞدؿـــــــب، بـــــــل تهـــــــّضص ؤً التـــــــي جا٦ـــــــض الؿـــــــلُت الاؾـــــــخٗماٍع

ـــت اإلاؿـــخٗمغ فـــي خـــّض طاتهـــا ٚحـــر مؿـــخ٣غة، بط جىظـــض فـــي  ـــظا مم٨ـــً ألن ٍَى ا. َو اؾـــخ٣غاَع

ــت اإلاؿـخٗمغ بد٨ــم ازخالٞهــا. ٞهـي جخجؿــض ٣ٞــِ  ويـ٘ مٗــؼو٫ ومٛتــرب، ٦مـا جىظــض ٍَى

باقــــغ مــــ٘ اإلاؿــــخٗمغ. و٢بــــل طلــــ٪، ٞــــةن خ٣ُ٣تهــــا الىخُــــضة مىظــــىصة فــــي فــــي الاجهــــا٫ اإلا

ها ؾُٗض.  بًضًىلىظُت الاؾدكغا١ ٦ما ٖٞغ

                                              
. الغابِ: 02/10/2013مى٢٘ مٛغؽ. ًىم الاؾترظإ: زُاب ما بٗض الاؾخٗماع،  1

http://www.maghress.com/assif/5248 
ت ما بٗض الاؾخٗماع 2  مىؾم الهجغة بلى الكما٫ وهٍٓغ
ُاوي في 1949)و.  Homi K. Bhabhaَىمي بابا 3 م( ؤ٧اصًمي َىضي وؤؾخاط ألاصب ألامحر٧ي والبًر

غص، خُض ًغؤؽ مغ٦ؼ الضعاؾاث ؤلاوؿاهُت. ؤبغػ ؤٖماله: ؤمم ومغ  م(، 1990وٍاث )ظامٗت َاٞع

 م(.2004م(، وخُاة ظامضة )2000م(، وخى٫ الخُاع الش٣افي )1994ومى٢٘ الش٣اٞت )
4 Pramod, P 200 

http://www.maghress.com/assif/5248
http://www.maghress.com/assif/5248
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 Frantz Fanonفشاهض فاهىن  .1

هىا٥ باخشىن مً الٛغب،  ال ج٣خهغ هٍٓغت ما بٗض الاؾخٗماع ٖلى ٦ّخاب آؾُا وبٍٞغ٣ُت،ٞ 

اهىن مشل  اهىن الظي جم الاعج٣اء به بلى َم . 1ٞغاهؼٞ   "هبي الٗالم الشالض" و"و٦ُل ٞغاهؼٞ 
ّ
هاٝ

ٌٗخبر ؤخض الخ٣ُ٣ت اإلاىته٨ت واإلاخدىلت" ومهاٝ "اإلابكغ ألاو٫" بىٍٓغت ما بٗض الاؾخٗماع، 

م٨ً بدا٫ مً ألاخىا٫ الخضًض ًٖ آباء ال٨ٟغ اإلاىاٌَ لالؾخٗماع في ال٣غن الٗكٍغً.  الً 

اهىن بإٖماله  التي ّٖؼػَا بصواعص ؾُٗض هٍٓغت ما بٗض الاؾخٗماع صون الخى٠٢ ؤمام ٞغاهؼٞ 

ا بًاَا  حها هٍٓغت الخدلُل الىٟسخي، مُىع  ما٫ التي اؾخسضمٞ  في ٦خابه "الاؾدكغا١"، وهي ألٖا

إلبغاػ ٖىا٢ب الاؾخٗماع الؿ٩ُىلىظُت والاظخماُٖت، وطل٪ بتر٦حٍز ٖلى زُىعة زانُت 

ا ٖغ٢ُت، وؤَمُتها باليؿبت للمكغوٕ الاؾخٗماعي ال٣اثم ٖل ى ال٣م٘ الؿىاص باٖخباَع

ه، ٦ظل٪ ٢ابلُت اإلاؿخَٗمغ ألاؾىص لال٢خىإ باعجضاء ٢ىإ ؤبٌُ مهىٕى مً الش٣اٞت  والدكٍى

ب٣ى ٦خابه "مٗظبى ألاعى" الزي هخب ملذمخه ، The Wretched of the Earthواإلا٩اهت. ٍو

ا مً مٗالم ال٨خابت في خ٣ل ال٨خابت Sartreاإلافىش الفشوس ي حان بٌى ظاسجش ا مهم  ، مٗلم 

اهىن ٖلى الٗى٠ الًغوعي اإلاهاخب لٗملُت ج٨ُٟ٪ الاؾخٗماع الاؾخٗ ُه ًغ٦ؼٞ  ماٍعت، ٞو

م٣اومت الاؾخٗماع وج٨ُ٨ٟه َى بخال٫ ألهىإ مُٗىت مً الغظا٫ مدل ؤهىإ   ٞ وم٣اومخه،

ا ؤن . 2ؤزغي  بّحن َابٗه الظاحي واإلاهلخي، مٗخبر  ًدلل ٞاهىن َبُٗت الاؾخٗماع ال٩ىلىهُالي، ٍو

اب؛ مما ًىلض م٣اومت مًاصة مً ٢بل الكٗىب الاؾخٗماع مهضع للٗ ى٠ وؤلاَع

                                              
ُلؿىٝ اظخماعي ؤؾىص، مً مىالُض اإلااعجُيُ٪، 1961 -1925)ٞغاهؼ ٞاهىن  1 م( َبِب هٟؿاوي ٞو

حن في  ت. خاعب يض الىاٍػ ت، ويض الخمُحز والٗىهٍغ الخغب الٗاإلاُت ٖٝغ بىًاله مً ؤظل الخٍغ

ا في الجؼاثغ في ٞترة الاؾخٗماع الٟغوسخي، و  ا ٖؿ٨غٍ  ا الشاهُت. ٖمل َبِب   ُ ا ؾُاؾ
 
٧ان هاقُ

ت.  غ الجؼاثٍغ ا لشىعة الخدٍغ ضا ماؾـ الخ٨ُ٨ُٟت، وظان ومىانغ  ىا٥ مً ًخهىع ؤن ظا٥ صٍع َو

ت، ٧لهم  ٢ض وكإوا في ٞغاوؿىا لُىجاع ُٞلؿىٝ ما بٗض الخضازت، وبًلحن ؾ٩ُى الىا٢ضة اليؿٍى

الجؼاثغ ؤزىاء الاخخال٫ الٟغوسخي. و٢ض ٧ان جىاظضَم َىا٥ مً الٗىامل الغثِؿُت التي خٟؼتهم 

ت ألاوعوبُت.  جىفي مً مغى نٗب وصًٞ في م٣برة م٣اجلي لخ٨ُٟ٪ زُاب الخٟى١ الٛغبي واإلاغ٦ٍؼ

حن. آمً بإن ما ؤزظ بال٣ىة ال ٌؿخٗاص بال بال٣ىة. ت الجؼاثٍغ كغة ؾىصاء و٢ىإ مً ؤٖماله: ب الخٍغ

 م(.1961م(، ومٗظبى ألاعى )1952ؤبٌُ )
 اإلاازغ الاؾخٗماعي في ال٨خابت ألاصبُت ا٣ًاٖاث مخٗا٦ؿت ج٨ُ٨ُٟت 2
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اهىن ألاهٓمت الاؾخٗماٍعت   ٞ اإلاؿخًٟٗت ؤو البلضان اإلاؿخٗمغة. ومً زم، ًيخ٣ض ٞغاهؼ

ا بًاَا عمؼ ا  يخمي بلحها، مٗخبر  شىع ٖلى اإلاىٓىمت الٛغبُت التيً  ال٩ىلىهُالُت الٛغبُت. ومً زم،ً 

ت ٖلى ٢ىة الٗلم والش٣اٞت والخ٨ىىلىظُا، وطل٪ بُٛت للدؿلِ الش٣افي، ومىٓىمت مغ٦ٍؼت مبيُ

اهىن ؤن هٓغة الٛغب  ا. ٨َظا ًغي ٞغاهؼٞ  ا ومٗىىٍ   ً الهُمىت، والؿُُغة، وبزًإ الكغ١ ماص

 بلى ؤٍٞغ٣ُت ٢اثمت ٖلى نىعة اؾخٗالثُت. 

لخو الىا٢ض الٗغبي نبخي خضًضي، في صعاؾت خى٫ ال٣غاءاث ما بٗض ال٩ىلىهُالُت  ٍو

غ اإلاًاص  ،ىن لٟغاهؼ ٞاه  "بصواع ؾُٗض ظٗل مً ٞاهىن اإلاضاٞ٘ ًٖ ؾغص الخدٍغ
 
٢اثال

ا  ا هٓغٍ  ىمي بابا هدذ مً ؤ٩ٞاع ٞاهىن مٗماع  الظي ًيخمي بلى خ٣بت ما بٗض الخضازت؛ َو

ا  ا ماهىٍ  بض الغخمً ظان دمحم ا٦دك٠ ُٞه مىٓغ  لٗالم زالض ما بٗض بيُىي؛ ٖو

٥ ٣ٞض ْهغ ٞغاهتز ٞاهىن في ؤنض١ نىعٍ لالؾخٗماع والىٟي اإلاُل٤؛ ؤما ٖىض ؾبُٟا

ا  ٖ ا بؿاَت وب٢ىا  .1وؤ٦ثَر

 مىكم الذساظاث ما بلذ الىىلىهُالُت في اإلاشهذ الثلافي اللشبي:

َىال٪ ٖضص ٦بحر مً اإلاالٟاث الهاصعة بإ٢الم الٗغب في الٗالم الٗغبي بمسخل٠ 

ت والؿُاؾُت وألاصبُت خى٫ الٗال٢اث بحن الٛغب ؤلا  الي اهخماءاتهم ال٨ٍٟغ مبًر

ت الش٣اُٞت  والاؾخٗماعي وبحن الٗالم الٗغبي، ول٣ض مّؿذ َظٍ اإلاالٟاث مجاالث الهٍى

ت، ومجاالث الا٢خهاص والاظخمإ سُت واللٍٛى اتها الخاٍع وفى الؿىىاث ألازحرة مً  .بخٟٖغ

ً بغػث اججاَاث ؤزغي مشل الاججاٍ الظي ايُل٘ بما ٌؿّمى بالٛؼو  ال٣غن الٗكٍغ

ٍ الظي ٦ّغؽ هٟؿه لى٣ض الاؾدكغا١، بٗض ؤن صقىه بصواعص ؾُٗض الش٣افي، والاججا

ا ؤهه ٧اهذ زمت ٦خاباث ؾب٣خه مشل ٦خاباث ؤهىع ٖبض اإلاال٪  بك٩ل ؤ٦ثر صعاماج٨ُُت، ٖلم 

م حَر بض هللا الٗغوي ومال٪ بً هبى ٚو 2ٖو
ؤما الى٣ض الٗغبي لم ٌؿخُ٘ ختى آلان ؤن ًُّىع . 

                                              
م. الغابِ: 02/10/2013مى٢٘ مٛغؽ. ًىم الاؾترظإ: زُاب ما بٗض الاؾخٗماع،  1

.com/assif/5248http://www.maghress 
ت ما بٗض ال٩ىلىهُالُت : اإلا٣اوماث والى٣ض، مىخضي ألاهتروبىلىظُحن والاظخماُٖحن الٗغب. ًىم  2 هٍٓغ

 م. 07/10/2013الاؾترظإ 

 topic-http://anthro.ahlamontada.net/t778الغابِ: 

http://www.maghress.com/assif/5248
http://www.maghress.com/assif/5248
http://anthro.ahlamontada.net/t778-topic
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الُت" ٧ان بصواعص مضعؾت في الى٣ض ما بٗض ال٩ىلىهُالي.  في م٣ضمت ٦خابه "الش٣اٞت وؤلامبًر

ؾُٗض ٢ض ّٖبر ًٖ زُبت ؤمله ًٖ ألازغ اإلادضوص ل٨خابه "الاؾدكغا١" في ال٨ٟغ الٗغبي. 

ا، ولم ًخجاوػ   ُ ؼة: "ما ػا٫ الى٣ض الٗغبي في ؤٚلبه ؤصب ٣ًى٫ الىا٢ض اإلاٛغبي ص. دمحم بٖى

م ٌؿخُ٘ ؤن ٣ًخدم ؤلاق٩االث واإلاىا٤َ جٟاٖله م٘ الى٣ض الش٣افي اإلاؿخىي ؤلاظغاجي، ول

الخُغة للى٣ض الش٣افي وما بٗض ال٩ىلىهُالي، مشلما هجض في "الاؾدكغا١" ؤو "الش٣اٞت 

ش  الُت"، وفي جدلُل للخُاب في ؾُا١ ؤوؾ٘ للؿُُغة واإلا٣اومت، وخى٫ الخاٍع وؤلامبًر

٘ الخ٨ٟحر ب ُٟاث الش٣اٞت في نغإ ال٣ىة ومكاَع غ والجٛغاُٞا، وخى٫ جْى الخدٍغ

 ؤن 
 
اث ال٣ىمُت ال٣اجلت. ولظل٪ لم ٌؿخُ٘ الى٣ض الٗغبي مشال وج٨ُٟ٪ الاؾخٗماع والهٍى

الهىض، في الٗمل الىاظم ًٖ في  ًُّىع مضعؾت في الى٣ض ما بٗض ال٩ىلىهُالي، مشلما خضر

ت في ظماٖت صعاؾاث الخاب٘   Subaltern Studiesجٟدو الش٣اٞت الهىضًت وآلاؾٍُى

Project ابةصاعة ا Ranajit Guha1إلااعر  عاها ظُذ ظَى
. 

ً اللشبكىذ خؼاب ما بلذ الاظخلماس    :اإلافىٍش

ٌ م٣ىالجه  ت اليؿ٤ الخًاعي الٛغبي، وج٣ٍى ً الٗغب بخٍٗغ ٢ض ٢ام ٦شحر مً اإلا٨ٍٟغ

اب اإلاؿحري  ت، وج٨ُٟ٪ م٣انضٍ ؤلاًضًىلىظُت ٦ما ٞٗل ٖبض الَى في ٦خبه  2اإلاغ٦ٍؼ

ت الحهىص والحهىصًت والههُ ىهُت": همىطط جٟؿحري وجهيُٟي ظضًض" "مىؾٖى

ت" ) م(، وما 1983و"ؤلاًضًىلىظُت الههُىهُت: صعاؾت خالت في ٖلم اظخمإ اإلاٗٞغ

                                              
ا، مى٢٘ صًىان الٗغب. ًىم الاؾترظإ: ما ػا٫ الى٣ض  1  ُ  م. 16/10/2013الٗغبي في ؤٚلبه ؤصب

 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article34514الغابِ: 
اب دمحم اإلاؿحري ) 2 ى مال٠ 2008-1938ٖبض الَى الم اظخمإ مهغي بؾالمي، َو م( م٨ٟغ ٖو

م ت الحهىص والحهىصًت والههُىهُت،ؤخض ؤ٦بر ألٖا ً مىؾٖى ا٫ اإلاىؾىُٖت الٗغبُت في ال٣غن الٗكٍغ

ُت ٖلمُت للٓاَغة  الظي اؾخُإ مً زاللها بغؤي البٌٗ بُٖاء هٓغة ظضًضة مىؾىُٖت مىيٖى

ا ما َّىعٍ ؤزىاء خُاجه  الحهىصًت بك٩ل زام، وججغبت الخضازت الٛغبُت بك٩ل ٖام، مؿخسضم 

ت، ؤما بغؤي ال غ مٟهىم الىماطط الخٟؿحًر بٌٗ آلازغ ٣ٞض ٧اهذ عئٍخه في ألا٧اصًمُت مً جٍُى

خه مخدحزة للحهىص، ومخٗاَٟت بلى خض ٦بحر م٘ مىا٢ٟهم ججاٍ ٚحر الحهىص، بل ونٟها  مىؾٖى

 .البٌٗ بإجها جضاٞ٘ ًٖ الحهىص
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م(، خُض خاو٫ ٞ٪ 1981في ٦خابه "م٣ضمت في ٖلم الاؾخٛغاب" ) 1خؿً خىٟي  ؤهجٍؼ

سُت في ٖال٢ت ألاها بالزغ، وال٣ًاء ٖلى مغ٦ب الٗٓمت لضي   ٣ٖضة الى٣و الخاٍع

له مً طاث صاعؽ بلى مىيٕى مضعوؽ. ًم٨ً الخضًض في الى٣ض آلاز غ الٛغبي بخدٍى

٘ ؤو خغ٧اث ؤو  الٗغبي ًٖ ؤؾماء حؿخُٟض مً الى٣ض الش٣افي ولِـ ًٖ مكاَع

بض هللا ببغاَُم2ظماٖاث، ومً َاالء ٖبض هللا الٛظامي 3، ٖو
ٖٝغ الٗالم الٗغبي  .

بٗض ال٩ىلىهُالُت، و٧ان لبٌٗ  ٖضصا ٦بحرا مً مداوالث الى٣ض الش٣افي في مغخلت ما

ُت وز٣اُٞت هي ابىت مغخلت ال٩ىلىهُالُت،  َظٍ اإلاداوالث ؤن اهُل٤ مً زلُٟاث مٗٞغ

ُت وز٣اُٞت هي  ٦ما ٧ان للبٌٗ آلازغ مً َظٍ اإلاداوالث ؤن اهُل٤ مً زلُٟاث مٗٞغ

غ في َظٍ .ولُضة الٟٗل ؤو عص الٟٗل في مغخلت الٗلمىت بالظاث ِ
ّ
 ولّٗل الٗامل اإلااز

ها، ًدك٩ل بهىعة ؤؾاؾُت مً اإلاغخلت الؼمىُت التي  اإلاىُل٣اث، ٖلى ازخالٞها وجىٖى

4بجى ٞحها َظا الىا٢ض الش٣افي ؤو طا٥ م٣ىماث ز٣اٞخه الى٣ضًت
. 

                                              
ا، وواخض مً 1935خؿً خىٟي )و. 1  ُ ا ظامٗ

 
م( َى م٨ٟغ مهغي، ٣ًُم في ال٣اَغة، ٌٗمل ؤؾخاط

غي جُاع الِؿاع ؤلاؾالمي، وجُاع 
ّ
ً مً مىٓ ً الٗغب اإلاٗانٍغ ٖلم الاؾخٛغاث، وؤخض اإلا٨ٍٟغ

ت الٗغبُت ماعؽ الخضَعـ في ٖضص مً الجامٗاث الٗغبُت وعؤؽ ٢ؿم  .ؤصخاب اإلاكغوٖاث ال٨ٍٟغ

 الٟلؿٟت في ظامٗت ال٣اَغة. له ٖضص مً اإلاالٟاث في ٨ٞغ الخًاعة الٗغبُت ؤلاؾالمُت. 
ت م( ؤ٧اصًمي 1946ٖبض هللا بً دمحم الٛظامي )و.  2 وها٢ض ؤصبي وز٣افي ؾٗىصي، وؤؾخاط الى٣ض والىٍٓغ

ى ناخب مكغوٕ في الى٣ض الش٣افي  في ٧لُت آلاصاب، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، بجامٗت اإلال٪ ؾٗىص. َو

وآزغ خى٫ اإلاغؤة واللٛت الؿٗىصًت. ومً مالٟاجه اإلاكهىعة: الى٣ض الش٣افي، والخُُئت والخ٨ٟحر، 

ذ الىو، واإلاى٠٢ مً الخضازت، و   اللُبرالُت الجضًضة، واإلاغؤة واللٛت.وحكٍغ
غ وؤصًب وها٢ض وباخض ٖغاقي مخسّهو في الؿغصًاث 1957ٖبض هللا ببغاَُم )و.  3

ّ
م( ؤ٧اصًمي وم٨ٟ

اث الش٣اُٞت ا للضعاؾاث ألاصبُت والى٣ضًت في الجامٗاث الٗغا٢ُت،  .وه٣ض اإلاغ٦ٍؼ
 
ٖمل ؤؾخاط

ت الٛغبُ ت. مً مالٟاجه: اإلاغ٦ٍؼ الم ال٣غون الىؾُى في ؤٖحن اإلاؿلمحن، واللُبُت، وال٣ٍُغ ت، ٖو

ت آلازغ.  والش٣اٞت الٗغبُت واإلاغظُٗاث اإلاؿخٗاعة، والؿغصًت الٗغبُت الخضًشت، ومٗٞغ
٣افي الٗغبي وصعاؾاث مغخلت ما بٗضال٩ىلىهُالُت 4

َّ
٣اُٞت  الى٣ض الش

َّ
. صلُل وا٢٘ الضعاؾاث الٗغبُت الش

. الى٣ض الش٣افي وصعاؾاث ما بٗض ال٩ىلىهُالُت. عصنو٢اج٘ اإلااجمغ الشالض للبدض الٗلمي في ألا 

 3م، م 2007
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، في ؤواؾِ ال٣غن الٗكٍغً، ؤػمت الخًاعة الٛغبُت، وونىله ابلى 1لخٔ مال٪ بً هبي

٣ضاجها مبرعاث وظىصَا؛ مشل ما لخٔ خاظت َظٍ الخًاعة، بغؤًه، بلى الٍُغ٤ اإلاؿضوص،  ٞو

ا م مؿاَع ٣ًى٫ َب ؤن ؾبب  يهب بًمال٪  ما ًلٟذ الاهدباٍ في ؤ٩ٞاع  .ؤلاؾالم لخ٣ٍى

الاهدُاٍ في الٗالم ؤلاؾالمي ال ٌٗىص بلى الاؾخٗماع، بل بلى ال٣ابلُت لالؾخٗماع، و٢ض ع٦ؼ 

ض ٖلى َظ بً ِ
ّ
ّل ًا٦ ٍ ال٣اٖضة ختى ونل بلى هبي ٖلى َظا الجاهب في ؤٚلب مالٟاجه، ْو

هدُجت في ؤوازغ خُاجه مٟاصَا ؤّن الؿبب في جإزغ جهًت الٗالم ؤلاؾالمي ٣ً٘ يمً 

ل ٖبر ٖاملحن ٌؿمحهما ٖامل 
َّ
٠ خًاعي ًدك٩

 
امل "٢ابلُت  "الاؾخٗماع" جسل ٖو

حُٛحر الٗالم"، ؤن ؤػمت الٗالم اإلاٗانغ " ٦خب في ٦خابه  3. ؤما ؤهىع ٖبض اإلال٪2الاؾخٗماع"

ؿغ ٖبض اإلال٪ َظٍ ألاػمت ل ت. ٞو ِؿذ مجغص ؤػمت ا٢خهاصًت ؤو ؾُاؾُت، بل ؤػمت خًاٍع

بإجها ؤػمت الىمِ الخًاعي اإلاهُمً مىظ ال٣غن الخامـ ٖكغ، وزلو بلى ؤّن الخّل 

 بالخىاع الخًاعي. والخىاع الخًاعي، ٖىض ٖبضاإلال٪، 
ّ
الخ٣ُ٣ي لهظٍ ألاػمت ال ٩ًىن بال

جه الىظىصًت. وعٚم ٧ل َظا، ٞةنَّ عئٍت ٖبض اإلال٪ للخىاع َى اٖتراٝ بالزغ وامخضاصا

4الخًاعي َظا جمدىعث، بهىعة ٖملُت، خى٫ ٢ُبحن ؤؾاؾحن َما الٛغب والكغ١ 
ؤما  .

                                              
1973ً-1905مال٪ بً هبي ) 1 و٢ض ٌٗخبر َظا  .م( مً ؤٖالم ال٨ٟغ ؤلاؾالمي الٗغبي في ال٣غن الٗكٍغ

ً الظًً هبهىا بلى يغوعة  ً اإلاٗانٍغ ّٗض مً ؤ٦ثر اإلا٨ٍٟغ ا البً زلضون، َو اإلا٨ٟغ الجؼاثغي امخضاص 

دضص الٗىانغ  .ث الخًاعةالٗىاًت بمك٨ال  و٧ان بً هبى ؤو٫ باخض خاو٫ ؤن ًدضص ؤبٗاص اإلاك٩لت، ٍو

ا في  ا مدضص  بٗض في البدض ًٖ الٗىاعى. و٧ان ٦ظل٪ ؤو٫ مً ؤوصٕ مىهج  ألاؾاؾُت في ؤلانالح، ٍو

ش. مً مالٟاجه: قغوٍ  بدض مك٩لت اإلاؿلمحن ٖلى ؤؾاؽ مً ٖلم الىٟـ والاظخمإ وؾىت الخاٍع

 اَغة ال٣غآهُت، ومك٩لت ألا٩ٞاع في الٗالم ؤلاؾالمي، وؤلاؾالم والضًم٣غاَُت.الجهًت، والٓ
 4، م وظُه 2
حن 2012-1924ؤهىع ٖبض اإلال٪ ) 3 ً اإلاهٍغ م(، ال٩اجب اإلااع٦سخي اإلاهغي، ٌّٗض مً ؤبغػ اإلا٨ٍٟغ

ام والٗغب في ال٣ٗىص ألازحرة. وخٓي باخترام ٦بحر مىظ ؤنضع ٦خابه ألاو٫ "مضزل بلى الٟلؿٟت" ٖ

ىُت" و"اإلاجخم٘ اإلاهغي والجِل1957 -1952 م، وله ٦خب ؤزغي مجها "الجِل والخغ٦ت الَى

ذ الكغ١" و"حُٛحر الٗالم" 1970 م" و"ال٨ٟغ الٗغبي في مٗغ٦ت الجهًت" و"جهًت مهغ" و"ٍع

حن" و"اإلاىاَىت هي الخل".  و"الهحن في ُٖىن اإلاهٍغ
  5م  ،وظُه 4
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ٌ الخًٕى لخُِ 1الا٢خهاصي اإلاهغي ؾمحر ؤمحن ًضٖى بلى بٖاصة بىاء ٦خلت صولُت جٞغ

ي بهجاػ ؤلانالح الضازلي والاؾتراجُجُت الىخُضة لهظا البىاء ه .الهُمىت ألامٍغ٨ُت

الًغوعي؛ ٖبر ؤلابضإ بصجاٖت في ظمُ٘ مجاالث الخُاة الاظخماُٖت بالتر٦حز ٖلى 

2اإلاماعؾت الضًم٣غاَُت وبلٛاء ٧ل ٢ُىص ؤلاعر الؿلٟي التي ج٠٣ ٣ٖبت في ؾبُلها
ًٟل  . ٍو

ان ٚلُىن  اث، وفي ال 3بَغ
َّ
٨ٟاح ؤن جإحي مىاظهت الٗغب للٗىإلات في بَاع بٖاصة حٍٗغ٠ الظ

ا، يض الخٟاوجاث التي ج٣ىص بلحها الٗىإلات في قغوٍ خُاة   ٗ الٗملي، الؿُاسخي وال٨ٟغي م

لى مؿخىي اإلاجخم٘ الضولي، ٖلى  ا، صازل ٧ل بلض ٖو  ُ ألاٞغاص واإلاجخمٗاث؛ والٗمل، جال

ٞطر َظٍ الخٟاوجاث اإلاتزاًضة وببغاػ الُبُٗت الك٩لُت للضًم٣غاَُت اللُبرالُت التي حؿعى 

4ئها ؤو الخٍٗىٌ ٖجهابلى بزٟا
امي ٣ًضم ٢غاءة  .

َّ
ؤما الىا٢ض الؿٗىصي الخضاسي ٖبض هللا الٛظ

ت ؤؾبابه؛ وبظا ٞهى  خه، ول٨ً مً ؤظل مٗٞغ ج٨ُ٨ُٟت إلااَى مٗغوٝ ال مً ؤظل مٗٞغ

ًسخل٠ ًٖ ٦شحًرً ؾب٣ٍى في مجاالث الٟٗل الش٣افّي ألهه ٧اق٠ ًُلب الخدلُل والبدض 

امل الٟٗل، ولِـ وآٖا ًىُل٤ مً ؤ٩ٞاع مؿب٣ت ًل٣حها ٖما ًم٨ىه الىنى٫ بلُه مً ٖى 

5في زُب بنالخُت
ظَب اإلا٨ٟغ ألاعصوي َكام ٚهِب بلى ؤّن الش٣اٞت الٗغبُت حٗاوي،  . ٍو

حن والبٗشُحن الٗغب  ٍغ  مً الخ٣ضمُحن والخىٍى
 
في اإلاغخلت الغاَىت، ؤػمت جذجغ، وؤنَّ ظُال

                                              
ى مً م( م٨ٟغ وا٢خهاص1931ؾمحر ؤمحن )و.  1 ى مً ؤَم ؤٖالم مضعؾت الخبُٗت َو ي مهغي. َو

ت مً ال٣غاءاث لٗضص مً ال٣ًاًا  ت اإلاىٓىماث الٗاإلاُت. ٢ّضم ؤمحن مجمٖى ؤَم ماؾسخي هٍٓغ

غاٝ، الخبُٗت والٗىالم ألاعبٗت، ومداولت لخجضًض ٢غاءة  ألاؾاؾُت، مشل الٗال٢ت بحن اإلاغ٦ؼ والَا

سُت وؤهماٍ ؤلاهخاط وزانت  ا مً الخدلُالث اإلااصًت الخاٍع في مداولخه قغح همِ ؤلاهخاط يض 

اإلااع٦ؿُت الؿاثضة ًٖ همُي ؤلاهخاط الٗبىصي والا٢ُاعي. مً مالٟاجه: صعاؾت في الخُاعاث 

الى٣ضًت واإلاالُت في مهغ، والا٢خهاص الٗغبى اإلاٗانغ، وفي ه٣ض الخُاب الٗغبى الغاًَ، وما بٗض 

الُت ؤػمت بيُى   ٍت.الغؤؾمالُت، وؤػمت الامبًر
 7م  ،وظُه 2
ان ٚلُىن  3 َى م٨ٟغ ٞغوسخي ؾىعي، وؤؾخاط ٖلم الاظخمإ الؿُاسخي ومضًغ مغ٦ؼ ( م1945)و. بَغ

ان ٚلُىن مً ؤبغػ اإلاٗاعيحن  ٗخبر بَغ ـ، َو صعاؾاث الكغ١ اإلاٗانغ في ظامٗت الؿىعبىن بباَع

ىإلات الش٣اٞت، والىٓا م الؿُاسخي في لىٓام الغثِـ بكاع ألاؾض. مً مالٟاجه: ز٣اٞت الٗىإلات ٖو

 ؤلاؾالم، وه٣ض الؿُاؾت: الضولت والضًً، وبُان مً ؤظل الضًم٣غاَُت.
 9م  ،وظُه 4
 10م  اإلاهضع هٟؿه، 5
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الخاعط. وبّن اإلاش٠٣ّ الٗغبي ٢ض  َؼمتهم ماؾؿاث ال٨هىىث وؾلُت الضولت ٦ما ؾلُت

. ٞاإلاش٠٣، ٖىض ٚهِب،  .اؾخ٣ا٫ مً الؿاخت الؿُاؾُت والؿاخت الش٣اُٞت بلى خض ٦بحر

غي، ٚهِب،  قٗبهٚضا مٗؼوال ًٖ الكإع وجغ٥  بما للؿُاؾُحن، وبما لغظا٫ الَضًً. ٍو

1ؤّن زغوط اإلاجخم٘ مً َظا الىا٢٘ ال ٩ًىن بالبؿلى٥ اإلاىاظهت
. 

 الاظخلماس كىذ ألادباء اللشب: خؼاب ما بلذ

اخت بالخمغ٦ؼ الٛغبي خى٫ الظاث مً  بن ؤؾاَحن ألاصب الٗغبي ٖملىا وخاولىا ؤلَا

زال٫ ج٨ُٟ٪ زُابه، وبٖاصة جغجِب ٖىانغ طل٪ الخُاب جمهُضا إلهجاػ زُاب 

مسخل٠.ْهغث ٖضة عواًاث ٖغبُت جخجه مباقغة بلى ه٣ض ألاوؿا١ الؿُاؾُت والش٣اُٞت 

لى اإلاجخمٗاث الٗغبُت وه٣ض ٢ُم الخسل٠ الا٢خهاصي وؤلاوؿاوي اإلاهُمىت اإلاهُمىت ٖ

ٖلى عوح َظٍ اإلاجخمٗاث والتي ح٤ُٗ همى ؾاا٫ اإلام٨ً ٞحها.ومهما ٨ًً ٞةن ؾاا٫ 

سُت التي جالمـ طا٦غة الؿغص الٗغبي زانت بٗض  الؿلُت ٌٗخبر بمشابت اللٗىت الخاٍع

مت  ظا ما ًجٗل البُل الٗغبي 2ٌم1967ٍَؼ ِٗل اٚترابا وظىصًا جغمؼ بلُه جل٪ ، َو

ا مً الٟغاٙ الضاللي  ال٣ُُٗت ال٨إصاء بحن الظاث والؼمان واإلا٩ان مما ًجٗلها حِٗل هٖى

ا جا٦ض زهىنُت الخجغبت الٗغبُت م٘ الاؾخٗماع، وما  م٨ً ؤن هىعص ؤؾباب  الىظىصي. ٍو

ذ في الغص ٦خابت، ُٞما ٖضا الهٟاث ؤلا
ّ
٢لُمُت هخج مجها مً زهىنُت ز٣اُٞت ججل

م٨ً جلخُو مالمذ َظٍ الخهىنُت ٧الحي 3اإلامحزة، ٍو
: 

م مً زغوظه  .1 ا، ولم ًيخه الاؾخٗماع، ٞٗلى الٚغ  ُ لم جخدغع اإلاى٣ُت الٗغبُت ٞٗل

 في ٞلؿُحن بك٩ل عثِـ، ومىا٤َ ٖغبُت 
 
٠ اخخالال

ّ
ها، زل

ّ
مً الضو٫ الٗغبُت ٧ل

4ؤزغي ٧الجىالن
. 

                                              
 11م  اإلاهضع هٟؿه، 1
غان وحؿّمى ٦ظل٪ خغب ألاًام الؿخت هي الخغب التي 1967خغب  2 ا باؾم ه٨ؿت خٍؼ  ً م وحٗٝغ ؤً

إل٣ًاٝ الٗضوان ؤلاؾغاثُلي، وؤًٞذ الخخال٫ وكبذ بحن بؾغاثُل و٧ل مً مهغ وؾىعٍا وألاعصن 

ًبت ظىالن.  بؾغاثُل ٧ل مً ؾِىاء، و٢ُإ ٚؼة، والًٟت الٛغبُت، َو
 28-27م قهال،  3
الجىالن هي ًَبت ج٣٘ في بالص الكام. و٢ٗذ الهًبت ب٩املها يمً خضوص ؾىعٍت، ول٨ً في خغب  4

ُُغ بؾغاثُل ٖلى َظا الجؼء مً م، اخخل الجِل ؤلاؾغاثُلي زلشحن مً مؿاختها، خُض حؿ1967

ا باؾم الهًبت الؿىعٍت ؿّمى الجىالن ؤخُاه   .الهًبت في ْل مُالبت ؾىعٍت بةٖاصجه بلحها. َو
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لت .2  ،بط ػاصث ٖلى ٢غن مً الؼمً.٧اهذ مضة اؾخٗماع اإلاى٣ُت الٗغبُت ٍَى

اقخٛل ألاصب الٗغبي ٖلى ٣ٖابُل الاؾخٗماع. ٣ٞض ٨ٖٟذ الىهىم ٖلى َغح  .3

ىُت، ومٗاَضاث الؿالم،  ٢ًاًا الخدغع الاظخماعي، واإلاشا٢ٟت، والخىمُت الَى

اجي م٘ اخخال٫ الٗغا١ ٖام   م2003 لُٗىص الاؾخٗماع مغةؤزغي بدًىعٍ الٟحًز

غبت ؤ٢سخى مً الاؾخٗماع، ناٚذ خُاجه بالك٩ل لم ًىاظه الكٗب الٗغبي جج  .4

 .الظي هي ٖلُه

ا ٖغبُت مُٗىت، ٦خبذ بخإزحر خغب الخلُج الشاهُت، ومجها  جُب٘ َظٍ الؿماث ههىن 

ت عيــــىي ٖاقـــــىع، وعواًــــت "صٞـــــاجغ الُىٞـــــان"  ٢ُٗـــــت مــــً ؤوعبـــــا""عواًــــت  للمهـــــٍغ

ـ، وعواًـــت "جُمُمـــىن" للجؼاثـــغي عقـــُض بىظـــضعة، ال تـــي حٗـــّض لؤلعصهُـــت ؾـــمُدت زـــَغ

1همــــــاطط ألصب مابٗــــــض الاؾــــــخٗماع
حٗــــــّض مــــــا ٦خبــــــه الُُــــــب نــــــالر ؤو ًدحــــــى الُــــــاَغ  .

بالٟغوؿـُت همـاطط ل٨خابـت مـا  3ؤو آؾـُا ظبـاع 2بالٗغبُت، ومـا ٦خبـه الُـاَغ بـً ظلـىن 

ْهـــــغث ٖـــــضة همـــــاطط ألصب مابٗـــــض الاؾـــــخٗماع فـــــي ألاصب الٗغبـــــي، . 4بٗـــــض الاؾـــــخٗماع

مــــــا فــــــي عواًخــــــه "مىؾــــــم الهجــــــغة بلــــــى الؿــــــىصاوي الُُــــــب نــــــالر ٦ مالٟــــــاث الغواجــــــي

الكـما٫"، والغواجـي الؿـٗىصي ٖبـضالغخمً مىُـ٠ ٦مــا فـي عواًاجـه مـً ؤمشـا٫ "مــضن 

اإلالــر"، و"ؾــبا١ اإلاؿــاٞاث الُىٍلــت؛ وعخلــت بلــى الكــغ١". فــي زماؾــُت "مــضن اإلالــر" 

                                              
 28م قهال،  1
م( ٧اجب ٞغوسخي مً ؤنى٫ مٛغبُت، ًيخمي بلى الجُل الشاوي مً ال٨خاب 1944الُاَغ بً ظلىن )و. 2

بنضاعاث ٦شحرة في الكٗغ والغواًت وال٣هت، وجخمحز  اإلاٛاعبت الظًً ٨ًخبىن باللٛت الٟغوؿُت، وله

ؤٖماله بالُاب٘ الٟىل٩لىعي والعجاثبي. َى خانل ٖلى ظاثؼة ٚىه٩ىع الٟغوؿُت ًٖ عواًت "لُلت 

 ."ال٣ضع
ت، مٗٓم ؤٖمالها جىا٢ل اإلاًٗالث ( م1940)و. Assia Djebarآؾُا ظباع  3 ٧اجبت وعواثُت ظؼاثٍغ

٦ما ٖٝغ ٖجها ال٨خابت بدـ ؤهشىي الُاب٘. حٗخبر آؾُا ظباع ؤقهغ واإلاهاٖب التي جىاظه اليؿاء، 

ا بغوِٞؿىعة ألاصب   ُ ٣ُا الكمالُت. ظباع هي خال عواثُاث الجؼاثغ ومً ؤقهغ الغواثُاث في ؤٍٞغ

ىع٥، و٢ض عشخذ لىُل ظاثؼة هىبل في آلاصاب ٖام  مً  .م2009الٟغه٨ٟىوي في ظامٗت هٍُى

 والجؼاثغ البًُاء.عواًاتها: الُٗل، وهاٞظة الهبر، 
 اإلاازغ الاؾخٗماعي في ال٨خابت ألاصبُت ب٣ًاٖاث مخٗا٦ؿت ج٨ُ٨ُٟت 4
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ا لخدـــــــىالث ؤنـــــــابذ نـــــــمُم البجـــــــى  لٗبـــــــض الـــــــغخمً مىُـــــــ٠، حٛـــــــضو الصـــــــخغاء بَـــــــاع 

الٛـغب ٢ـىة ا٢خهـاصًت وؾُاؾـُت مـً ؤظـل الـىِٟ وؤَـضاٝ والٗال٢اث بٟٗـل ْهـىع 

الُــت ؤزــغي  ــ٠" لخىــا مُىــت1بمبًر ا لهــظا الــىمِ  2. جمشــل عواًــت "الغبُــ٘ والخٍغ ــ همىطظ 

ت إلبغاػ ججلُاث الازخالٝ الخًاعي  مً الىهىم التي جدخ٨م بلى اإلاؿإلت الخًاٍع

ـــت الٟـــغص واإلاجخمـــ٘، وجغؾـــُش ٦غامـــت ؤلاوؿـــان وؤَمُخـــه فـــ ي نـــىاٖت ٖلـــى مؿـــخىي خٍغ

ش فـــي الؼمـــان واإلا٩ـــان.  ن ألابُـــا٫ فـــي الغواًـــاث الٗغبُـــت مـــً ؤمشا٫"جـــل اللخـــم" بالخـــاٍع

 5، و"آلازغون" لخؿىهت اإلاهباحي4، و"طا٦غة الجؿض" ألخالم مؿخٛىامي3لىجم والي

ا مـً الى٣ـض الخـاص للش٣اٞـت 
 ـ
٨ٌٗؿىن مً زال٫ مـىا٢ٟهم ؤو جهـىعاتهم للٗـالم، همُ

ها ؤلاوؿـان الٗغبـي م٣اعهـت بـالزغ الٛغبـي. وعبمـا ًجـىػ الٗغبُـت وألاويـإ التـي ٌِٗكـ

لىـــا ؤن وٗـــّض عواًـــاث لىجُـــب مدٟـــىّ ٖملـــذ ٖلـــى جهـــىٍغ مغاخـــل جدـــىالث اإلاجخمـــ٘ 

ً. ٣ًـى٫  اإلاهغي، وال ؾُما ال٣اَغي، زال٫ ال٣ٗىص الؿخت ألاولى مً ال٣غن الٗكـٍغ

 بٗــــــٌ الى٣ــــــاص: عبمــــــا ًجــــــىػ ؤن وٗــــــّض جلــــــ٪ الغواًــــــاث ٦ؿلؿــــــلت طاث اقــــــدبا٥ ظلــــــي

اقـخٛلذ فــي بَـاع مــا ؾـّمي بــإصب مـا بٗــض ال٩ىلىهُالُـت، ومجهــا "الشالزُـت"، و"الؿــمان 

٠"، و"ػ٢ا١ اإلاض١"، و  محراماع"، و"زغزغة ٞى١ الىُل"."والخٍغ

 

                                              
ؤصب ما بٗض ال٩ىلىهُالُت: احؿإ اإلاٟهىم وجدضًضاث الؿُا١، مى٢٘ الخىاع اإلاخمضن. ًىم  1

 م 12/10/2013الاؾترظإ 

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=47276الغابِ: 
ّٗض ؤخض ٦باع ٦ّخاب الغواًت الٗغبُت، وجخمحز عواًاجه 1924)و. خىا مُىه 2 م( عواجي ؾىعي، َو

 بالىا٢ُٗت.
م( عواجي ٖغاقي. مً ٦خبه التي نضعث: "الخغب في حي الُغب"، و"لُلت ماعي 1956هجم والي )و. 3

ذ"، و"جل اللخم"، و"نىعة ًىؾ٠"، و"مالث٨ت الجىىب"."ألازحرة"، و ُْ َم
ُ
 م٩ان اؾمه ٦

ت. هالذ ظاثؼة هجُب مدّٟى لغواًتها الكهحرة 1953م مؿخٛاهمي )و.ؤخال  4 م( ٧اجبت وعواثُت ظؼاثٍغ

إ ألاًام.  "طا٦غاة الجؿض". مً ؤٖمالها ألازغي: ٞىضخى الخىاؽ، وألاؾىص ًل٤ُ ب٪، ٖلى مٞغ
اث ٢ههُت هي 1950خؿىهت اإلاهباحي )و. 5 خ٩اًت »م( ٧اجب مٛغبي، نضعث له زالر مجمٖى

ؤنضع ختى آلان زمـ عواًاث هي: «. الؿلخٟاة»، و«لُلت الٛغباء»، و«ىُتظىىن ابىت ٖمي َ

 «.خ٩اًت جىوؿُت»، و«هىاٍع الضٞلى»، و«وصاٖا عوػالي»، و«آلازغون»، و«َلىؾاث جغقِل»
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 :Postcolonial Criticismىلذ ما بلذ الاظخلماسي ال

ما٫ ألاصبُت ألامهـا ٣ـت ًإحي ه٣ض ما بٗض الاؾخٗماع م٘ الضٖىة بلى بٖاصة ٢غاءة ألٖا ث بٍُغ

مؿــخَٗمغ( بمٗــؼ٫  -مسخلٟـت جم٨ىىــا مــً اؾــخٗاصة نــىث اإلاهمـل ؤو نــىث الخــاب٘ )امــغؤة

ه٣ـــض مـــا بٗـــض الاؾـــخٗماع َـــى الى٣ـــض الـــظي جىـــاو٫ . 1مؿـــخِٗمغ( -ٖـــً ال٣ـــىي اإلا٣ُٗـــت )عظـــل

ؤصب مـــــــــا بٗـــــــــض الاؾـــــــــخٗماع، ؾـــــــــىاء مـــــــــً مـــــــــضزل الهجىـــــــــت، ؤم مـــــــــً مـــــــــضزل الهـــــــــٟاء، 

ــــى الٛالــــب، ؤم ؾــــاَم ُٞخسلــــُو ؤٌؿىاءؤ٦غؾــــش٣اٞت مــــا بٗــــض الاؾــــخٗماع الهج ُىــــت، َو

ت . وؤمــــا ج٨ُٟــــ٪ الاؾــــخٗماع، ٞهــــى 2ز٣اٞــــت الؿــــ٩ان ألانــــلُحن مــــً الغواؾــــب الاؾــــخٗماٍع

ـا فـي آصاب  ٖملُت ؤصبُت، ببضاُٖت وه٣ضًت، ج٣اوم ٞحها الىهىم ججغبـت الاؾـخٗماع وآزاَع

-زـــــغالى٣ـــــض اإلاـــــا بٗـــــض ال٩ىلىهُـــــالي عئٍـــــت ه٣ضًـــــت مؼصوظـــــت ججـــــاٍ آلا  .الكـــــٗىب اإلاؿـــــخٗمغة

الُـــــت وفـــــي آلان طاجـــــه ه٣ـــــض لؿـــــلُت الىســـــب الخا٦مـــــت بٗـــــض  ،الاؾدكـــــغافي وز٣اٞخـــــه ؤلامبًر

ــى  الاؾــخٗماع ومٓــاَغ الخــإزغ الش٣ــافي والا٢خهــاصي الؿــاثضة فــي صو٫ الٗــالم الشالــض. َو

 .3بظل٪ ه٣ض لؤلوؿا١ اإلاهُمىت ٢بل وبٗض الاؾخٗماع

لت في:  ِ
ّ
ت، اللٛـت، الـىو الغواجـي، ٌٗخمض ه٣ض ما بٗض الاؾخٗماع ٖلى مٟغصاتها اإلاخمش "الهٍى

عظــل/ امـــغؤة، مؿـــخِٗمغ/ مؿـــخَٗمغ"، هـــي حُٛحــر اإلاىا٢ـــ٘ وجبـــاص٫ اإلاىايـــ٘، والاهخ٣ـــا٫ مـــً 

ا ٖلــــى َــــضم م٩ىهــــاث البيُــــت الىهــــُت، ؤو ختــــى  اإلاغ٦ــــؼ بلــــى اإلادــــُِ. ًهــــبذ الىا٢ــــض ٢ــــاصع 

مــــه الخاصزــــت الش٣اُٞــــت، وبٖــــاصة جغ٦ُبهــــا فــــي حؿلؿــــل ال جهــــاجي. وجب٣ــــى الٟغنــــت مهُــــإة ؤما

ــاصة مــا َــى ؾـــاثض، واؾــدبضا٫ اإلاغ٦ــؼي بالهامصـــخي. ًىبشــ٤ ه٣ــض مـــا بٗــض الاؾــخٗماع مـــً  إٖل

 خـى٫ مهـاصع ال٣ـىة التـي حؿـُُغ 
 
مؿل٪ ه٣ضي حؿُُغ ٖلُه ٢غاءة طَىُت، جشحـر حؿـائال

                                              
 اإلاازغ الاؾخٗماعي في ال٨خابت ألاصبُت ب٣ًاٖاث مخٗا٦ؿت ج٨ُ٨ُٟت 1
 26م  قهال، 2
ؤو ال٨خابت اإلاًاصة يض ألاوؿا١ اإلاهُمىت، مى٢٘ الاجداص -بالى٣ض اإلاابٗض ال٩ىلىهُالي في اإلاٛغ  3

م الغابِ: 07/10/2013الاقترا٧ي. ًىم الاؾترظإ: 

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

69228 

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
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ؼ خمىصة ًٖ طل٪ ب٣ىلـه:  1ٖلى الخُاب ألاصبي في ٞلؿٟت الخ٨ُٟ٪. و٢ض ٖبر ٖبض الٍٗؼ

ٖــــً اللبىــــت ال٣ل٣ــــت ٚحــــر اإلاؿــــخ٣غة، وجدغ٦هــــا ختــــى ًجهــــاع "بن ال٣ــــغاءة الخ٨ُ٨ُٟــــت جبدــــض 

ٗـــاص جغ٦ُبـــه مـــً ظضًـــض، وفـــي ٧ـــل ٖملُـــت َـــضم وبىـــاء ًخٛحـــر مغ٦ـــؼ  البيُـــان مـــً ؤؾاؾـــه َو

الــــىو، وج٨دؿــــب الٗىانــــغ اإلا٣هــــىعة ؤَمُــــت ظضًــــضة، ًدــــّضصَا ؤٞــــ٤ ال٣ــــاعت الجضًــــض، 

ـا" غٍ  غي ظَى ـا، ومـا َـى ٚحـر ظـَى ٨ظا ًهـبذ مـا َـى َامصـخي مغ٦ؼٍ  غى مىـه َـى . والٛـ2َو

. ألامــغ  ــ٪ عمــىػٍ والبــىح بإؾــغاٍع بؾــٗاٝ الىا٢ــض فــي جلمـــ م٣انــض الــىو اإلاؿــخىعة، ٞو

ـ٤ ٢الــب ٢ـض ال ًيســجم مـ٘ م٣انــض اإلابــضٕ،  الـظي ٣ًخطــخي ؾـلُت مُل٣ــت فـي ال٣ــغاءة، ٞو

ا مما َى قاج٘ وظاَؼ
 
غي، واوٗخا٢ ا ٖلى الىو الخ٣ٍغ ّٗض جمغص   .3َو

ىظُا هــي وؾــُلت ال٩اجــب الؾــخٛال٫ الــىو فــي ًــامً ه٣ــض مــا بٗــض الاؾــخٗماع بــإن ؤلاًــضًىل

ُٟها في زضمـت ؤٚـغاى ٚحـر مٗلىـت، ٞـةن َـظا ًىٟـي ٨ٞـغة  بض ؤ٩ٞاٍع ومٗخ٣ضاجه، بل جْى

وظــىص ال٣ٗلُــت اإلاداًــضة. ومــً َىــا ظــاءث ؤلا٣ًاٖــاث اإلاخٗا٦ؿــت الخ٨ُ٨ُٟــت، لخٗبــر ٖــً 

ً، خؿـــــب حٗـــــضص اهخمـــــاءاتهم الاظخم اُٖـــــت َـــــظٍ الخٗضصًـــــت فـــــي مىا٢ـــــ٠ ألاصبـــــاء واإلاىٓـــــٍغ

ــــت واإلاظَبُـــــت، وبن لـــــم ٌٗلــــً ؤصـــــخابها بىيـــــىح ٖــــً َـــــظٍ اإلاغظُٗـــــاث اإلاىظهـــــت.  وال٨ٍٟغ

ــــــت  ت ٨ٍٞغ ٞـــــالىو ٦مــــــا ٣ًــــــى٫ خؿــــــً خىٟــــــي ؾــــــالح بًــــــضًىلىجي فــــــي مجخمٗــــــاث ؾــــــلٍُى

ـا ٖـً   ٖ ـغي ُٞـه صٞا ؿ٣ِ ٖلُـه ؤمىُاجـه، ٍو ٤ ًغي هٟؿه في الىو َو وؾُاؾُت، و٧ل ٍٞغ

٨ـظا ٩ًـىن الـىو  ا ٖلى زهـىمه. َو ـا لٟئـت ؾُاؾـُت واظخماُٖـت مهالخه وهجىم  زاصم 

مــــت آلازــــغ. ه٣ــــض مــــا بٗــــض  مُٗىــــت، جملــــ٪ مــــً وؾــــاثل الدؿــــلِ والاؾــــدبضاص مــــا ٨ًٟــــي لهٍؼ

سُـــت، ول٨ـــً بىنـــٟه  ـــت ه٣ضًـــت ال جىٓـــغ بلـــى الخُـــاب بىنـــٟه مهمـــت جاٍع الاؾـــخٗماع هٍٓغ

                                              
ؼ ٖبض الؿالم خمىصة ) 1 م( ؤؾخاط ألاصب ؤلاهجلحزي بجامٗت ال٣اَغة، له 2006-1937ٖبض الٍٗؼ

ت ه٣ضًت  ا بخضقِىه مالمذ هٍٓغ ا مضوٍ   ُ  ز٣اٞ
 
ً الٗغبي، وؤخضر ػلؼالا ٢ُمت ه٣ضًت ٦بحرة في الَى

مً الخُه والتي وكغث في  ٖغبُت خضًشت في زالزِخه: اإلاغاًا اإلا٣ٗغة، واإلاغاًا اإلادضبت، والخغوط

ذ. ت، ال٩ٍى  ؾلؿلت ٖالم اإلاٗٞغ
جي للش٣اٞت  2 ت.ال٩ىٍذ: اإلاجلـ الَى ت بلى الخ٨ُٟ٪، ؾلؿلت ٖالم اإلاٗٞغ اإلاغاًا اإلادضبت مً البيٍُى

 .308م، م1998والٟىىن وآلاصاب. 
جي  3 ذ: اإلاجلـ الَى ت ٖالم ال٨ٟغ. ال٩ٍى

ّ
للش٣اٞت ٢غاءة الىو ألاصبي في يىء ٞلؿٟت الخ٨ُٟ٪، مجل

 . 82-49م، م2004، ؤ٦خىبغ/ صٌؿمبر، 33/2والٟىىن وآلاصاب، 
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مهمـــــت ؾُاؾـــــُت. بّن ال٣ُمـــــت ألاصبُـــــت ٚحـــــر مخى٢ٟـــــت ٖلـــــى ظمالُـــــاث الـــــىو ٣ٞـــــِ، بهمـــــا 

ــض خخمُــت ٖــىصة الى٣ــض بلــى  مغجبُــت بٗىامــل
ّ
٦شحــرة مــً ؤَمهــا الٗامــل الؿُاســخي الــظي ًا٦

ـــى ٦ـــظل٪ ٌؿـــخُٟض مـــً بم٩اهُـــاث مخٗـــضصة ًُب٣هـــا ٖلـــى الىهـــىم اإلاسخلٟـــت  الٗـــالم. َو

ع٦ـــــؼ الى٣ـــــض مـــــا بٗـــــض ال٩ىلىهُالُـــــت، فـــــي . 1بهـــــضٝ ٦كـــــ٠ ؤؾـــــالُب الهُمىـــــت اإلاستزهـــــت ٞحهـــــا

زـــــاع الش٣اُٞـــــت والاظخماُٖـــــت ٢غاءاجـــــه لؤلٖمـــــا٫ ألاصبُـــــت والٟىُـــــت، ٖلـــــى ال٨كـــــ٠ ٖـــــً آلا

 والا٢خهاصًت لالؾخٗماع ٖلى الكٗىب وألا٢ُاع التي زًٗذ له.

ٖلى الخُاب الغواجي ؤ٦ثر مً الخُاب الكٗغي والـضعامي. ه٣ض ما بٗض الاؾخٗماع ًغ٦ؼ 

ــت التــي ًىٟــغص بهــا الؿــغص ٖــً ب٣ُــت ألاظىــاؽ  ٍغ و٢ــض ٩ًــىن مــغص طلــ٪ بلــى الخانــُت الجَى

جـه الخسُلُـت ٖلـى بيـاءة مؿـاخاث مٗخمـت مـً الٗـالم اإلاؿـغوص ألاصبُت ألازـغي، وهـي ٢ضع 

)اإلاـــــــتن الخ٩ـــــــاجي(، واؾـــــــخ٨ىاٍ بىاَىـــــــه وؤؾـــــــغاٍع وجغ٦ُباجـــــــه الاظخماُٖـــــــت والا٢خهـــــــاصًت 

ــــت، وببــــغاػ نــــىث الٟئــــاث اإلاهمكــــت ُٞــــه، والٗال٢ــــاث اإلادكــــاب٨ت بــــحن  والش٣اُٞــــت والغمٍؼ

ـــــاث اإلاجخمُٗـــــت  وؤلازيُـــــت والضًيُـــــت(، ؤٞـــــغاصٍ )الجـــــيـ، الهـــــغإ الُب٣ـــــي، جىـــــاخغ الهٍى

م، ٦خـب بصواعص ؾـُٗض م٣الـت 1983. وفي 2والخباًً بحن البجى الخ٣لُضًت والخضازت . . . بلخ

مـــت جدـــذ ٖىـــىان: "الٗـــالم والـــىو والى٣ـــاص"، ًـــضٖى ٞحهـــا بلـــى صعاؾـــت الـــىو فـــي ٖال٢ـــت  ُّ ٢

. ًيخ٣ـــــــض بصواعص ؾـــــــُٗض ظمُـــــــ٘ ؤهمـــــــاٍ الخدلُـــــــل الىصـــــــخي التـــــــي ٖـــــــّضث 3بٗاإلاـــــــه الخـــــــاعجي

ـا الىهىم ٖ لى ؤجها مىٟهلت ًٖ الٗالم اإلاىظىص ُٞه. والخدلُل الىصخي ٢ض ٩ًـىن مم٨ى 

مً ؤظل ؤن ٩ًىن َىا٥ ٢ـغاءاث الجهاثُـت ومم٨ىـت ألي هـو ًم٨ـً ؤن جخد٣ـ٤ مـً زـال٫ 

ًــــغي بصواعص ؾــــُٗض لــــؼوم ا٢خٟــــاء ألازــــغ الؿُاســــخي ٞهــــل الــــىو ٖــــً الٗــــالم الخ٣ُ٣ــــي. 

م، ٞـالىو َـى خاصزـت ز٣اُٞـت ال بـّض مـً لل٨خابت، ٖبر ٢غاءة ز٣اُٞـت حُٗـض الى٣ـض بلـى الٗـال

عبُـــه بمٓـــاَغ الـــضهُا الؿُاؾـــُت والاظخماُٖـــت والش٣اُٞـــت. ٞالىهـــُت فـــي عؤي ؾـــُٗض ٚحـــر 

                                              
 اإلاازغ الاؾخٗماعي في ال٨خابت ألاصبُت ب٣ًاٖاث مخٗا٦ؿت ج٨ُ٨ُٟت 1
 م07/10/2013الضعاما ما بٗض ال٩ىلىهُالُت، مى٢٘ الخلُج. ًىم الاؾترظإ:  2

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

c9d74baa0d60.aspx 
 .9-8الٗالم والىو والىا٢ض، م 3

http://www.alkhaleej.ae/portal/59fbf9d5-0e9a-415b-8daa-c9d74baa0d60.aspx
http://www.alkhaleej.ae/portal/59fbf9d5-0e9a-415b-8daa-c9d74baa0d60.aspx
http://www.alkhaleej.ae/portal/59fbf9d5-0e9a-415b-8daa-c9d74baa0d60.aspx
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. ومً َظا اإلاىُل٤ وظضها )ؾُٗض( ًٟغ١ بحن مٟهىمي اليؿـب 1م٣ىٗت بدا٫ مً ألاخىا٫

والاهدؿــاب، ٞاليؿــب َــى ٧ــل مــا ًهــ٠ م٩ىهــاث الــىو، ٞهــى جدلُــل صازلــي لجمالُاجــه 

ــــت و  ىــــه. ؤمــــا الاهدؿــــاب، ٞهــــى مــــا ًمــــىذ الــــىو مجــــا٫ خغ٦خــــه؛ ؤي مجمٖى ؤوؿــــا٢ه وج٩ٍى

سُــــت التــــي ًــــخم ٞحهــــا اؾــــخٗاصة  الىهــــىم اإلادُُــــت بــــه، وم٩اهــــت اإلاالــــ٠، واللخٓــــت الخاٍع

ا بألُـــاث اليكـــغ والخىػَـــ٘ والخل٣ـــي. وبهـــظا ٩ًـــىن الاهدؿـــاب َـــى بٖـــاصة زلـــ٤  الـــىو مـــغوع 

ــاث الٗال٢ــاث بــحن الىهــىم والٗــالم، إلزــغاط ا لــىو مــً ٖؼلخــه التــي جضٞٗــه بلحهــا الجٖز

ألا٧اصًمُـــت طاث اإلاىٓـــىع الخسهصـــخي الًـــ٤ُ، ٞٗلـــى الىا٢ـــض ؤن ٌٗـــىص بلـــى ٢ًـــُت البىـــاء 

ذي لئلم٩اهُاث التي ؾمدذ للىو ؤن ًىظض.  الخاٍع

ت اليعىٍت وهلذ مـا بلـذ الاظـخلماس:  تالىـٍش  feminist ٧ـان لىظهـاث الىٓـغ اليؿـٍى
ت اإلاٗانـــغة  ؤَمُتهـــا اإلاتزاًـــضة فـــي ه٣ـــض مـــا بٗـــض الاؾـــخٗماع، بـــل بن الاؾـــتراجُجُاث اليؿـــٍى

ــــــت مــــــا بٗــــــض الاؾــــــخٗماع جخــــــضازل وجدبــــــاص٫ الٟاثــــــضة. ووؿــــــخُُ٘ ال٣ــــــى٫ بن الى٣ــــــاص  وهٍٓغ

ش  ا. ٞهىـــا٥ جـــىاػ واضـــر بـــحن جـــاٍع ا واخـــض 
مـــا قـــِئ  ًىٓـــغون بلـــى الخُـــابحن ٧لحهمـــا باٖخباَع

ــت مــا بٗــض الاؾــ ت ومكــاٚلها مــً هاخُــت، وهٍٓغ ــت اليؿــٍى . 2خٗماع مــً هاخُــت ؤزــغي الىٍٓغ

ـــت  ـــا آزـــغ  patriarchalجـــإحي مهمـــت الى٣ـــض اليؿـــىي فـــي ب٢هـــاء ال٣ـــغاءة ألابٍى  ٖ وبخاللهـــا هى

غ٦ُــــت التــــي  ٩ــــىن لــــه خًــــىع مؿــــاٍو لل٣ــــغاءة البٍُغ ــــه، ٍو
َ
ؤ٦ثــــر صــــخت ًٟــــغى هٟؿــــه م٩اه

ـــت مـــا بٗـــض الاؾـــخٗماع التــــي 31ح٨ٗــــ عئٍـــت الغظـــل ٣ٞـــِ ، ألامـــغ الـــظي ًخماشـــخى مـــ٘ هٍٓغ

خــــظع لـــــضي الخٗامــــل مـــــ٘ مىٓىمــــاث ال٣ـــــُم التــــي َّىعَـــــا الغظــــل الٛغبـــــي جُلــــب جـــــىدي ال

ـى مـا ٖبـرث ٖىـه ظُـاجغي ؾـبُٟا٥ فـي ؤبداثهـا ٖـً ال٣مـ٘ اإلاـؼصوط الىا٢ـ٘ ٖلـى  اإلاخٟى١. َو

ىـــا ًترّؾـــم ٧ـــّل مـــً الى٣ـــض اليؿـــىي وه٣ـــض مـــا بٗـــض الاؾـــخٗماع زُـــى  اإلاـــغؤة اإلاؿـــخٗمغة. َو

ـــت الخ٨ُٟـــ٪، ٣ُٟٞـــان ؤمـــام مهـــُلخاث مـــً مشـــل )ؤ بـــٌُ وؤؾـــىص( )عظـــل وامـــغؤة(، هٍٓغ

ا صازـــل الـــىعي الجمعـــي للمجخمٗـــاث، ختـــى بن بٗـــٌ الى٣ـــاص   ٟ  مخٗؿـــ
 
التـــي جغســـخ ٞهـــال

ا َضٞـــــه ألاو٫ بههـــــاٝ ٢ُاٖـــــاث بوؿـــــاهُت مُٗىـــــت 
 
ًىٓـــــغ بلـــــى الخ٨ُٟـــــ٪ باٖخبـــــاٍع وكـــــاَ

ــت ال٣ضًمــت بد٣ى٢هــا. وبالخــالي، ٞــةطا ٧ــان اإلاهــُِمً )الغظــل، اإلاؿــخِٗمغ(  اؾــخسٟذ الىٍٓغ

                                              
 .158الغوٍلي، م 1
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ـــت، واؾـــدبٗض ٞحهـــا اإلاهـــَُمً ٖلُـــه )اإلاـــغؤة، اإلاؿـــخَٗمغ(، ٢ـــض اخخ٨ـــغ ٖ ملُـــت الدكـــٟحر الغمٍؼ

ل، ٞةن الخ٨ُ٨ُٟت جإحي لخً٘ اإلاهُمً ٖلُه في ٢لب َظٍ الٗملُت.  مىظ ػمً ٍَى

ا الى٣ض الٗغبي اإلاا بٗض الاؾخٗماعي في اإلاٛغب:  الى٣ض الٗغبي والخىٓحر له مخ٣ضم ظض 

مشل مىخه٠ الؿبُٗىاث بضاًت  .كغ١ في اإلاٛغب ٖلى ٨ٖـ ما َى مىظىص في اإلا ٍو

"اإلاٛغب الجضًض". وفي َظٍ الٟترة ؾِخم جغخُل الش٣اٞت بلى عخاب الجامٗت. 

ٞالجامُٗىن بضوعَم ؾاَمىا في َظا الترخُل ٦ما ؤن الصخاٞت هي ألازغي عخبذ 

سُت وز٣اُٞت، مً طل٪ اهٟخاح الجامٗت . 1باإلاىاهج الجضًضة غظ٘ طل٪ بلى ٖىامل جاٍع ٍو

اث الٛغبُت الخضًشت، مما اإلاٛغ  بُت في و٢ذ مب٨غ، مىظ الؿخِىاث ٖلى اإلاىاهج والىٍٓغ

اث  ا ؤن اإلاىاهج والىٍٓغ  ُ ً ظُل ظضًض مً الى٣اص ألا٧اصًمُحن. زاه ؾاَم في ج٩ٍى

ت  الخضًشت في الٛغب اهُل٣ذ مً ٞغوؿا، في بَاع ما ٌٗٝغ باإلاضعؾت الٟغوؿُت )البيٍُى

ت( زال٫ الؿخِىاث ظا ما ؾاَم في حؿهُل ٖملُت اإلاشا٢ٟت، بدُض وما بٗض البيٍُى ، َو

ق٩ل الىي٘ اإلاخمحز للٛت الٟغوؿُت في هٓام الخٗلُم اإلاٛغبي ؤصاة مؿاٖضة ومباقغة في 

ا، بن جُىع 
 
اث في ؤنىلها الٟغوؿُت. زالش اَإل الباخشحن اإلاٛاعبت ٖلى اإلاىاهج والىٍٓغ

ى٫ الٗلىم ؤلاوؿاهُت زانت مجا٫ ؤلاهخاط اإلاٗغفي باإلاٛغب في و٢ذ مب٨غ في بٌٗ خ٣

ش م٘ ٖبض هللا الٗغوي ، «ألاًضًىلىظُت الٗغبُت اإلاٗانغة»ناخب  2في مجا٫ الخاٍع

ومجا٫ اللؿاهُاث، ق٩ل مغظُٗت  3ومجا٫ ٖلم الاظخمإ م٘ ٖبض ال٨بحر الخُُبي

                                              
م، 07/10/2013غبي اإلاٗانغ، مى٢٘ مٛغؽ. ًىم الاؾترظإ: ؤػمت اإلاش٠٣ في الخُاب الى٣ضي اإلاٛ 1

 http://www.maghress.com/alboussala/533الغابِ:
اخخىي هخاظه ؤلابضاعي ٖلى صعاؾاث في الى٣ض  .م( ماعر وعواجي مٛغبي1933ٖبض هللا الٗغوي )و.  2

ت ؤلاًضًىلىجي وف ا الٗضًض مً الىهىم الغواثُت. وكغ ؤٖماله في مجمٖى  ً ي جاٍعش ألا٩ٞاع وألاهٓمت وؤً

غبُت )بحروث(، مجها: الٛغبت، وألاًضًىلىظُا  مً اإلاجالث: ؤ٢الم )الغباٍ(، مىا٠٢ )بحروث(، صعاؾاثٖ 

 اإلاٛغب. الٗغبُت اإلاٗانغة، والٗغب وال٨ٟغ الخاٍعذي، والُدُم، ومٟهىم ألاًضًىلىظُا، ومجمل جاٍعش
الم اظخمإ، وؤزهاجي باألصب اإلاٛاعبي. 2009-1938ٖبض ال٨بحر زُُبي ) 3 م( عواجي وها٢ض مٛغبي ٖو

ا وعواًاث وهٓم ٢هاثض و٦خب مداوالث ٦شحرة خى٫ اإلاجخمٗاث والًٟ ؤلاؾالمي.  وكغ ٢هه 

جى ٖلحها ًيخمي بلى الجُل الكاب للؿخِىُاث الظي جدضي اإلاٗاًحر الاظخماُٖت والؿُاؾُت التي اهب

ً الخِ الٗغبي، وج٨ٟحر اإلاٛغب، و٦خاب الضم.  اإلاٛغب الٗغبي. ومً مالٟاجه: الظ٦غة اإلاىقىمت، ٞو

http://www.maghress.com/alboussala/533
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ُت اؾخٟاص الخُاب الى٣ضي مجها في ججضًض اؾتراجُجُاجه غ مٟاَُمه ، مٗٞغ وجٍُى

لى الٗمىم ٞالى٣ض اإلاا بٗض ال٩ىلىهُالي في اإلاٛغب ظاء اؾخجابت  وجدضًض م٣اعباجه. ٖو

سُت التي مّحزث جٟ ٨حر مش٣ٟي ما بٗض الاؾخٗماع للىيُٗت الؿُاؾُت والش٣اُٞت والخاٍع

م صٞ٘ 1970-1960، طل٪ ؤن الؿُا١ اإلاا بٗض ال٩ىلىهُالي بحن الشالض صو٫ الٗالمفي 

زًإ اإلاىعور ال٩ىلىهُالي اإلاٛغبي في الٗلىم ؤلاهخلجيؿُا الكابت اإلاٛغبُت آهظا٥ بلى ب

 .1الاظخماُٖت بلى عئٍت ؤبؿخمىلىظُت وبًضًىلىظُت ناعمت

ا،  غٍ  ا، جىٍى  ً ا ه٣ض ل٣ض ٧ان ال٨ٟغ الجؼاثغي في مغخلت ما بٗض ال٩ىلىهُالُت ٨ٞغ 

 ٖلى ٚغاع الجى ؤلاًضًىلىجي الٗام الؿاثض 
 
ا، ًامً بالٗلم، مخٟاثال  ُ ٣ُ ا، جٞى  ُ ٣ٖاله

ا، بن ٖاإلا
 
ا مكغوَ

 
حن اهسغاَ ً الجؼاثٍغ ا الظي اهسٍغ ُٞه َظا الجُل مً اإلا٨ٍٟغ  ُ

ىُت ل٨جها ٧اهذ في آن واخض  ظاػ الخٗبحر. ل٣ض ٧اهىا ًاصون عؾالت طاث نبٛت َو

ت في ؾُا١ جىظه ٖالمي ٧ان ال بض بالخالي ؤن ًى٨ٗـ مهحر َظا ألازحر ٖلى  مىسَغ

لى ال٣ُم واإلاب التي صٖا وهايل مً ؤظلها. ل٣ض ٧ان   اصتمهحر َظا ال٨ٟغ الىَجي ٖو

ا  ال٨ٟغ الجؼاثغي بطن، ٖلى ألا٢ل طل٪ ال٨ٟغ اإلاؿمىح له بالخٗبحر ًٖ طاجه، ٨ٞغ 

ا،  ا، مخٟخد   ُ ُٟ في مجا٫ الٗال٢ت بحن ألاها وآلازغ. صخُذ ؤهه باإلم٩ان ؤن هجض جٞى

بٌٗ الخباًً في صعظت خًىع آلازغ )الخضازت وألانالت( )ؤلاؾالم والٗغوبت( في ٨ٞغ 

٨غ ٧ل  الب ؤلابغاَُمي، مً ظهت، ٞو ان، َو بض اإلاجُض مٍؼ ٧ل مً مىلىص ٢اؾم، ٖو

بض هللا ماػووي، وعيا مال٪ مً ظهت  ، ٖو ؤزغي، ل٨ً صون ؤن مً مهُٟى لكٝغ

 .2ًهل َظا الخباًً بلى صعظت الخٗاعى

                                              
ؤو ال٨خابت اإلاًاصة يض ألاوؿا١ اإلاهُمىت، مى٢٘ الاجداص -الى٣ض اإلاابٗض ال٩ىلىهُالي في اإلاٛغب 1

م الغابِ: 07/10/2013الاقترا٧ي. ًىم الاؾترظإ: 

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

69228 
 12الجؼاثغ هُىػ ًىم: الخمِـ ، ال٨ٟغ الجؼاثغي في مىاظهت مك٨الث ما بٗض الضولت ال٩ىلىهُالُت 2

trace/31621-http://www.djazairnews.info/trace/37-2011-11-لغابِ: م. ا2013ؾبخمبر 

06.html-56-16-28 

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
http://www.djazairnews.info/trace/37-trace/31621-2011-11-28-16-56-06.html
http://www.djazairnews.info/trace/37-trace/31621-2011-11-28-16-56-06.html
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ٌٗض ألا٧اصًمي الٗغاقي الض٦خىع ؤمحن  دساظاث كشبُت حٌى هلذ ما بلذ الاظخلماس:

ت الى٣ضًت والى٣ض ما بٗض ال٩ىلىهُالي ٖلى  1مل٪ مً ألاؾماء الباعػة في مجا٫ الىٍٓغ

ىع٥ ٖام  م "الؿغصًاث 2005الهُٗض الٗالمي. و٢ض خاػ ٦خابه الهاصع في هٍُى

ت"   Muslim Narratives and the Discourse ofؤلاؾالمُت وزُاب اللٛت ؤلاه٩لحًز

English  ٩ا ٖلى اَخمام واؾ٘ في ألاوؾاٍ ألا٧اصًمُت والش٣اُٞت في ٧ل مً ؤمٍغ

الكمالُت وؤوعوبا. وظغي اؾخ٣با٫ َظا ال٨خاب في الؿُا١ الش٣افي والاظخماعي 

٩ا وما ؤ٣ٖبها مً والؿُاسخي الظي ؤٞغػجه هجم اث الخاصي ٖكغ مً ؾبخمبر في ؤمٍغ

ت 2اَخمام متزاًض بالش٣اٞت والخًاعة ؤلاؾالمُت والٗغبُت . وال٨خاب ٖباعة ًٖ مجمٖى

ً مً  مً الضعاؾاث الى٣ضًت لؤلٖما٫ الغواثُت لٗضص مً الغواثُحن اإلاؿلمحن اإلاٗانٍغ

ت ٣ُا والظًً ٨ًخبىن عواًاتهم باللٛت ؤلاه٩لحًز . ومً يمً ألاؾماء التي آؾُا وؤٍٞغ

بض الغػا١  صعؾها مل٪ في ٦خابه ؤخمض ٖلي، وؾلمان عقضي، وهىع الضًً ٞغح، ٖو

م.  حَر ٠، ٚو اَمت اإلاغهِسخي، وؤَضاٝ ؾٍى ٚىعهاٍ، وؤصًب زان، وع٢ُت خؿحن، ٞو

ّٗض ال٨خاب مؿاَمت باعػة في بزغاء الٟهم الٛغبي لخهىنُاث الش٣اٞت ؤلاؾالمُت  َو

ت ٖىض الغواثُحن اإلاؿلمحن مً ألانى٫ والتي حك٩ل اإلا٩ىن ألا  ؾاسخي للىعي والهٍى

ت ٣ُت الظًً ٨ًخبىن باللٛت ؤلاه٩لحًز ت وؤلاٍٞغ ٗخبر َظا الجهض الى٣ضي  .آلاؾٍُى َو

ُاء نىث للٟئاث اإلاهمكت والٛحر ممشلت في الش٣اٞت الغؾمُت و٦ؿغ ؾلُت  مداولت إٖل

اتهم اإلاٛاًغة وجضظحن ببضاٖاتهم ألا  ٠ُ ٍَى ٤ َمـ ه٣اٍ اإلاغ٦ؼ في جٍؼ صبُت ًٖ ٍَغ

ت الى٣ضًت إلاا ٌٗٝغ بما بٗض الخضازت والى٣ض اإلاابٗض  الازخالٝ والخباًً. وحك٩ل الىٍٓغ

ت وجىاو٫  ًت للؿغصًاث اإلاغ٦ٍؼ ت الخ٣ٍى اع الىٓغي لل٨خاب مً خُض الجٖز ٧ىلىهُالي ؤلَا

ُاهُت في ٧ل م ً آؾُا ؤٖما٫ عواثُحن حٗىص ؤنىلهم بلى ما ٧ان ٌٗٝغ باإلاؿخٗمغاث البًر

                                              
ضا مل٪ خانل ٖلى الض٦خىعاٍ في ألاصب الٗالمي اإلا٣اعن مً ظامٗت ؤلبرجا في ٦ىؤمحن الض٦خىع   1

ت الى٣ضًت في ظامٗت مل٪ بًىان. وباإلياٞت بلى  ا و ًّضعؽ ألاصب اإلا٣اعن والىٍٓغ  ُ خُض ٣ًُم خال

ت  ت الى٣ضًت، ٨ًخب الض٦خىع مل٪ في مجاالث الؿغصًاث الخضًشت والىٍٓغ ألاصب اإلا٣اعن والىٍٓغ

 اإلاابٗض ٧ىلىهُالُت والخُاب الش٣افي ؤلاؾالمي في الٛغب.
 م٣12/10/2013ض ما بٗض ال٩ىلىهُالي"، مى٢٘ الغواجي. ًىم الاؾترظإ: الؿغصًاث ؤلاؾالمُت والى 2

 http://www.alrowaee.com/article.php?id=636الغابِ: 
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ت مً ٢بل ؤصباء ٚحر  ما٫ الغواثُت اإلا٨خىبت باللٛت ؤلاه٩لحًز ٣ُت وصعاؾت ألٖا وبٍٞغ

 وصعاؾت ألاوؿا١ الش٣اُٞت مً زال٫ الىهىم الجمالُت.
 
ُاهُحن ؤنال  بٍغ

زُاب ما بٗض ال٩ىلىهُالُت في الى٣ض  -٦خاب "الغؾِـ واإلاساجلت 1وكغ ص. عامي ؤبى قهاب

خُب٤ُ"، الهاصع ًٖ اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ. الٗغبي اإلاٗانغ: الىٍٓغت وال

َظا ال٨خاب ًدىاو٫ الى٣ض ما بٗض ال٩ىلىهُالُت في الى٣ض الٗغبي. ؤوضر اإلاال٠ ؤن زُاب 

"ما بٗض ال٩ىلىهُالُت" جهاٖضث ؤَمُخه بٗض ؤن ٢ام اإلا٨ٟغ الٟلؿُُجي بصواعص ؾُٗض 

ا ل٣"بيكغ ٦خابه  ا ظضًض   َ  اججا
 
خماص ٖلى الاؾدكغا١"، مك٨ال ا بااٖل  ُ غاءة الىو ز٣اٞ

وعؤي  .اؾتراجُجُتي الخمشُل والخٟغ اإلاٗغفي اللخحن حّٗضان مً ؤبغػ صٖاثم َظا الخُاب

ت وكإ زُاب آزغ ٖمل ٖلى ه٣ٌ  قهاب ؤهه في مىاظهت الخُاباث الاؾخٗماٍع

ا بلى ؤن َظ ًً الاؾخٗماع، و٦ك٠ آلُاجه واؾتراجُجُاجه اج٩اء ٖلى هو مًاص وم٣اوم، الٞخ 

ال ما ًم٨ً ؤن هُل٤ ٖلُه زُاب ما بٗض ال٩ىلىهُالُت
ّ
. ع٦ؼ 2الاججاَحن اإلاىخجحن ق٨

اإلاال٠ في َظا ال٨خاب ٖلى الضعاؾاث الى٣ضًت الٗغبُت اإلاٗانغة اإلاٗىُت بسُاب ما بٗض 

ال٩ىلىهُالُت، مىظ مُل٘ الشماهُيُاث ال٣غن اإلااضخي ختى الؼمً الخايغ لضي بٌٗ الى٣اص 

ا بٌٗ َاالء الى٣اص، الٗغب الظًً ٖٝغ  ٖجهم اوكٛالهم بهظا الخُاع الى٣ضي، مؿخٗغي 

ؼ الضًً  بض هللا ببغاَُم، وهبُل ؾلُمان، ٖو سغي نالر، ٖو ومجهم: ظابغ ٖهٟىع، ٞو

ًدىاو٫ ال٨خاب اإلاماعؾت الى٣ضًت الخُب٣ُُت والاؾتراجُجُاث الى٣ضًت لهظا  مىانغة.

و٢ض جمشلذ باؾخضٖاء آلازغ زُابُا،  الخُاب الى٣ضي، التي اهُل٤ مجها الى٣اص الٗغب،

                                              
م( ٧اجب خانل ٖلى ص٦خىعاٍ في الى٣ض ألاصبي الخضًض )الخُاب 1974الض٦خىع عامي ؤبى قهاب )و. 1

ت الى٣ضًت( مً مٗهض البدىر والضعاؾاث الٗغبُت في نضع له: بىاء الصخهُت  .ال٣اَغة والىٍٓغ

ساجلت " زُاب ما بٗض ال٩ىلىهُالُت في الى٣ض الٗغبي 
ُ
ت في الغواًت ألاعصهُت، والّغِؾِـ واإلا الغمٍؼ

اإلاٗانغ، ٦ما وكغ ٖكغاث البدىر واإلا٣االث وال٣هاثض في اإلاجالث الٗغبُت. ٨ًخب في صخُٟت 

ت، باإلياٞت بلى ال٣ضؽ الٗغبي ، والٗغب ً ال٣ٍُغ ، والاجداص ؤلاماعاجُت وبٌٗ الصخ٠ الَى

 ألازغي.
٦خاب ًدىاو٫ الى٣ض ما بٗض ال٩ىلىهُالُت للض٦خىع عامي ؤبى قهاب، مى٢٘ الٛض. ًىم الاؾترظإ:  2

 م 07/10/2013

 e/602289.htmlhttp://www.alghad.com/index.php/articlالغابِ: 

http://www.alghad.com/index.php/article/602289.html
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والاؾخ٣غاء الؿغصي، ال٣غاءة الخ٣ابلُت، وج٨ُٟ٪ الخُاب، وؤلاوكاء والخمشُل، والبدض في 

ت جها اإلا٣اوم، و٢غاءة في ججاعب مكابهت، وجغمُم الهٍى  .اللٛت وج٩ٍى

ئلت ٦خابه "الغواًت وؤؾ 1م، ؤنضع الىا٢ض اإلاٛغبي ألاؾخاط بصَعـ الخًغاوي 2012ؤما ٖلي 

ما بٗض الاؾخٗماع" ًٖ صاع عئٍت لليكغ بال٣اَغة. ٌٗالج ال٨خاب ال٣ًاًا مً ؤمشا٫ الخمشُل 

ا مً ال٣ًاًا ألاؾاؾُت،  حَر الش٣افي وؾُا١ ما بٗض الاؾخٗماع، وبق٩الُت ج٨ُٟ٪ آلازغ، ٚو

ُمذ َظا ال٨خاب مً زال٫  التي باجذ حؿخإزغ باَخمام ه٣ض ما بٗض ال٩ىلىهُالُت. ٍو

ً اإلاغظُٗاث الى٣ضًت الجضًضة، زانت زُاب مابٗض الاؾخٗماع، بلى ؤلانٛاء الاؾخٟاصة م

ألَم ألاؾئلت الش٣اُٞت التي جُغخها الغواًت الٗغبُت، بط مً قإن ٧ل ٢غاءة ظضًضة ؤن جبىت 

ا ًدٟل بضالالث وؤبٗاص ظضًضة. بن الىا٢ض ًُمذ   ٟ ا مسخل ا، خًىع  ا هه  الغواًت، باٖخباَع

، ج٣ضًم م٣ترح ظضًض في ٢غاءة الغواًت مً زال٫ طل٪ ٧له بلى جد
 
٤ُ٣ َضٞحن ؤؾاؾُحن: ؤوال

ها الىٍٓغت ألاصبُت اإلاٗانغة، والاهٟخاح الظي  الٗغبُت ٌؿخُٟض مً الخدىالث التي حٗٞغ

ًُب٘ مماعؾتها الغاَىت، ٖلى خ٣ى٫ وازخهاناث قضًضة الازخالٝ، ومجها خ٣ل 

ا مً جُاعاث  ٨ٍٞغت وهٍٓغت ٖضًضة مجها جُاع ما بٗض الضعاؾاث الش٣اُٞت وما ًىضعط في بَاَع

ا 
 
ا، اظتراح ػواًا ظضًضة ل٣غاءة ألاصب حُٗض بلى صاثغة الاَخمام ما ٧ان مهمك  ُ الاؾخٗماع. زاه

 . 2في الضعاؾاث الى٣ضًت الؿاب٣ت

ّخاب الٗالم الشالض بٗض الخاجمت: 
ُ
ر بها ٦

ّ
ت حؿل ت ما بٗض الاؾخٗماع هٍٓغ بن هٍٓغ

٣ُت إلاجابهت الخمغ٦ؼ الٛغبي، الخغب الٗاإلاُت الشاهُت،  وزانت ٦خاب آؾُا وبٍٞغ

ا، وطل٪ بألُاث مىهجُت   ً ٨ُت ج٣ٍى ت ألاوعوبُت وألامٍغ ٌ اإلا٣ىالث ال٨ٍٟغ وج٣ٍى

ت ما  سُت، وم٣اعهت... ومً زم، ٞىٍٓغ مخضازلت: ج٨ُ٨ُٟت، وز٣اُٞت، وؾُاؾُت، وجاٍع

ا بٗض الخضازت بٗض الاؾخٗماع هي خغ٦ت ز٣اُٞت مًاصة وم٣اومت، ْهغث في مغخلت م

ت. ولم ٣ًخهغ ٦خاب   للى٢ٝى في ب، والتهمِل، والهُمىت الٛغبُت اإلاٛلَى وظه الخٍٛغ

                                              
 بصَعـ الخًغاوي باخض وها٢ض مٛغبي1
ـ الخًغاوي ًهضع ٦خابه " الغواًت الٗغبُت وؤؾئلت ما بٗض ؤلاؾخٗماع 2 ، مى٢٘ "الىا٢ض اإلاٛغبي بصَع

م. الغابِ: 07/10/2013نىث ؤؾٟي. ًىم الاؾترظإ 

13-08-18-24-07-tp://www.sawtasfi.com/index.php/2013ht 

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


 مجلة الهند

136 

 

ت ال٩ىلىهُالُت الجضًضة ٖلى ٦خاب الٗالم الشالض، ٣ٞض جىؾٗذ لخًم  َظٍ الىٍٓغ

ا مً اإلاىٓىمت الٛغبُت الظًً زاعوا ٖلى الش٣اٞت البًُاء ت ما بٗض  .٦خاب  بن هٍٓغ

غث
ّ
ت  الاؾخٗماع ٢ض سخ ٌ الغئٍت اإلاغ٦ٍؼ ُت لخ٣ٍى ت واإلاىهجُت واإلاٗٞغ ٧ل آلُاتها ال٨ٍٟغ

ت الٛغبُت باإلاغاظٗت  ٖىض الٛغبُحن، وطل٪ بةٖاصة الىٓغ في ٦شحر مً اإلا٣ىالث اإلاغ٦ٍؼ

م والخ٨ُٟ٪ والى٣ض الىاعي. ٌٗخبر مٗٓم م٨ٟغي الخُاب ما بٗض  والخدلُل والخ٣ٍى

ُت لل٨ٟغ الاؾخٗ ماعي ما ػالذ مىظىصة ختى ًىمىا َظا، الاؾخٗماعي ؤن ألاؾـ اإلاٗٞغ

اع اإلاٗغفي الٛغبي خى٫ الكغ١.  لظا ٌؿٗىن بلى ج٣ضًم زُاب ظضًض ٌُٗض نُاٚت ؤلَا

٦ما ًبدض م٨ٟغو ما بٗض ال٩ىلىهُالُت ًٖ ؾبل جسُي آلازاع التي زلٟها الاؾخٗماع 

ؿٗىن بلى طل٪ مً  ٖلى الكٗىب التي ٖاهذ مىه ال ؾُما ٖلى الهُٗض الش٣افي، َو

ال٫ ببغاػ نىث الٟئاث اإلاهمكت في اإلاجخمٗاث التي زًٗذ لالؾخٗماع. وفي َظا ز

ت ٖضص مً  ً مً صعاؾاث ما بٗض الاؾخٗماٍع اع جّٟغٕ زال٫ ال٣ٗضًً ألازحًر ؤلَا

ا، ٢ض ؾٗذ َظٍ . Subaltern Studiesالخسههاث لٗل ؤبغػَا صعاؾاث الخاب٘  وؤزحر 

ما٫ ألاصبُت بُغ  اصة ٢غاءة ألٖا ا ًٖ الضعاؾاث إٖل ٣ٍت جىه٠ نىث الخاب٘، بُٗض 

ؤق٩ا٫ الدؿلِ البكغي، ويمً عئٍت حٗتٝر ب٣ىة اللٛت و٢ضعتها ٖلى خمل ججغبت 

ا. م بهٟخه ؤصب   ز٣اُٞت مًاصة ٚغيها هٕؼ الُاب٘ الاؾخٗماعي ًٖ ٧ل ما ٣ًضَّ
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 م1987نالر، الُُب: مىؾم الهجغة بلى الكما٫، صاع الٗىصة، بحروث:،  .4
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م الغابِ: 12/10/2013مى٢٘ الخىاع اإلاخمضن. ًىم الاؾترظإ 
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http://www.diwanalarab.com/spip.php?article34514 

. مًٗ الُاجي. ص/ ؤمحن مل٪: "الؿغصًاث ؤلاؾالمُت والى٣ض ما بٗض ال٩ىلىهُالي" .11

م، الغابِ: 12/10/2013مى٢٘ الغواجي. ًىم الاؾترظإ: 
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