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 الدراسات ما بعد الكولونيالية

 مفهوم الدراسات ما بعد الكولونيالية ومرتكزاتها أوال:

 :مفهوم ما بعد الكولونيالية  -1

يتناول مفهوم ما بعد الكولونيالية آثار االستعمار على الثقافات 

والمجتمعات... وقد انطلق التوجه لدى نقاد األدب في أواخر السبعينيات 

لدراسة قوة التمثيل المسيطرة داخل المجتمعات المستعَمرة، بأعمال مثل 

كتاب "االستشراق" إلدوارد سعيد، وأفضت إلى تشكل ما عرف الحقا 

نظرية الخطاب الكولونيالي في أعمال نقاد من أمثال "سبيفاك"  باسم

 و"هومي بابا". 

في الدراسات األولى المتعلقة  -"ما بعد الكولونيالي"-م يوظف مصطلح ل

بسلطة الخطاب الكولونيالي في تشكيل الرأي والسياسات في المستعمرات 

وفي المركز؛ فعلى سبيل المثال، استخدمت "سبيفاك" مصطلح "ما بعد 

تحت عنوان "الناقد ما  1990الكولونيالي" ألول مرة في كتاب نشرته عام 

 عد الكولونيالي". ب

وقد ميز الكثير من النقاد الدراسات ما بعد الكولونيالية، بوصفها حقال 

معرفيا، عن نظرية الخطاب الكولونيالي في حد ذاتها، وهي التي شكلت 

جانبا واحدا فقط من بين العديد من االهتمامات التي سعى مصطلح "ما بعد 

تحليل الغزوات األوربية على الكولونيالي" الحتوائها، ومن بينها دراسة و

األرض، والعمليات الخطابية لإلمبراطورية، والتفاصيل الدقيقة لصياغة 

الذات في الخطاب الكولونيالي، ومقاومة هذه الذوات، واالستجابات 

المختلفة لمثل هذه الغارات وإرثها الكولونيالي المعاصر في شعوب 

ت ما بعد الكولونيالية:  ومجتمعات ما قبل االستقالل وما بعده. )دراسا

 (.283-282المفاهيم الرئيسية، ص. 
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كل الثقافات التي  " أيضا ليغطيةيستخدم مصطلح "ما بعد الكولونيالي

تأثرت بالعملية اإلمبريالية من بداية عصر االستعمار إلى اآلن. وبهذا 

تكون آداب كل البلدان الواقعة خارج المركز االستعماري، آدابا ما بعد 

 يالية.كولون

من أهم النظريات األدبية والنقدية التي  الكولونياليةنظرية ما بعد التعد 

ظهرت حديثا مرافقة لنظرية ما بعد الحداثة، خالل الفترة الممتدة من 

 الستينيات إلى التسعينيات من القرن العشرين.

على تفكيك اإليديولوجيات الغربية،  الكولونياليةنظرية ما بعد التعمل 

  ونسف مقوالتها المركزية على غرار المنهجية التي اعتمدها جاك ديريدا

 لتفكيك الثقافة المركزية الغربية، ونسف أسسها الفلسفية. 

الثقافية  ما بلورته تهتم الدراسات ما بعد الكولونيالي بتحليل وتفكيكو

العالم  إزاء مناطق استعماريةمن خطاب يعبر عن توجهات  الغربية

 الغرب؛ باعتبار أن الخطاب االستعماري استخدم خارج نطاق الواقعة

القوة السياسة  تلتحم فيه ألنه خطاب الهيمنة و السيطرة و كأداة لفرض

 . واإلنتاج الثقافي المهيمنة بالمعرفة

 إلى تحليل اإلنتاج الثقافي الغربي الكولونياليةتهدف دراسات ما بعد  

باعتباره خطابا يحمل في طياته توجهات استعمارية إزاء الشعوب األخرى 

 التي تم إخضاعها لالستعمار. 

إنها مقاربة نقدية ذات أبعاد ثقافية وسياسية وتاريخية، تفكك الخطاب 

االستعماري من حيث مكوناته الذهنية والمنهجية والمقصدية، وتستكشف 

 م فيه.األنساق الثقافية المضمرة التي تتحك

 :مرتكزات الدراسات ما بعد الكولونيالية -2

تقوم الدراسات ما بعد الكولنيالية على طائفة من المرتكزات، يمكن إجمالها 

 في ما يلي:
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   دنيوية النصوص -أ

يرى إدوارد سعيد  أن النظرية األدبية بالشكل الذي تجري فيه ممارستها 

أغلب األحوال، عن في األكاديمية األمريكية قد عزلت النصوص، في 

العالم والنص  :الظروف واألحداث  المحيطة بالعمل البشري )إدوارد سعيد

(، والحال أن النص الدنيوي يمثل في حد ذاته حدثا 41والناقد، ص. 

تاريخيا متشابكا مع الظروف االجتماعية والسياسية والثقافية والنفسية، 

عزل عن تلك ومجموع الوقائع المحيطة به، وال تجوز دراسته بم

الظروف.  ويدعو إدوارد سعيد إلى وجوب االهتمام باألحداث والظروف 

موقفي أن "التي نجمت عنها النصوص، ويعدها أمرا جوهريا؛ يقول: 

النصوص دنيوية وهي أحداث إلى حد ما، وهي فوق كل هذا وذاك قسط 

من العالم االجتماعي والحياة البشرية، وقسط بالتأكيد من اللحظات 

اريخية التي احتلت مكانها وفسرتها، حتى حين يبدو عليها التنكر لذلك الت

 العالم والنص والناقد(.  :")إدوارد سعيد كله

وقد سعى إدوارد سعيد، من خالل ترسيخ مفهوم ما اصطلح عليه 

بالدنيوية، إلى إحياء الروابط بين النصوص والتاريخ ومختلف السياقات 

ادوارد سعيد: تمثل النصوص أحداثا تاريخية التي تساهم في إنتاجها؛ يقول 

ال يمكن فهمها إال في سياقها باعتبارها منتوجا تاريخيا، وهو ما يجب أن 

يعيه النقد بعمق بدل اإليغال في التجريدات والتصورات التي تساهم في 

 :ترحيل النقاد من عالم البشر والقراء إلى عالم النصوص )إدوارد سعيد

   .قد(العالم والنص والنا

 مفهوم التابع  -ب

 للنقد التقليدية المفاهيم تخطت التي الثقافية الدراسات لب مفهوم التابع يمثل

 واألنثروبولوجيا والتاريخ، األدب والفكر بين األبواب وفتحت األدبي،

 فيها تتجلى التي الكيفية فكرة "التمثيل" أي على باعتمادها والسياسة،

  أشكالها. بكل الخطابات في األحداث
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 الثمانينيات من القرن العشرين طائفة من الباحثين، مطلع في وقد ظهرت

بدراسة المجتمعات  واشتغلت التابع"، انتظمت ضمن "جماعة دراسات

 جديدة. مفاهيم إلى استنادا ،لالستعمار خضعت التي

 تراث من استفادت فقد مختلفة؛ مرجعيات من التابع" دراسات" نهلت

فرانزفانون" لخطاب  قدمه " الذي النقدي التحليل واستثمرت غرامشي"،"

 المسلمات قوض ، واستلهمت أطروحات "إدوارد سعيد"الذي االستعمار

يوافق  متخيال شرقا اصطنع الغرب أن إلى توصل حينما اإلستشراقية

متخيلة  صورة له رسمت وإنما حقيقته على يُكتشف لم رغباته، وأن الشرق

 فالشرق وبالتالي التخيلية؛ طبقا لمعاييرهم فأنتجوه ين،الغربي رغبة توافق

 ص. والحقيقة، التاريخ إبراهيم: هللا )عبد حقيقيا وليس زائف االستشراقي

5.) 

األساليب التي يلجأ إليها  الكشف عن  دراسات التابع إلى  سعت وقد

 .المقاومة على قدرته وعدم بدونيته المستعمر إلقناع "التابع"

 وتطلعت الكتابة االستعمارية، مظاهر كل التابع في دراساتكما شككت 

 ، وحثت على عدم نسخ أفكار الغرب. لها بديل طرح إلى

والباحثين  النقاد من ولعل من أبرز المهتمين بدراسة التابع، مجموعة

 دراسة خالل من.الهندي للتاريخ نقدية قراء إلى سعوا الذين الهنود،

 ص. والحقيقة، التاريخ إبراهيم: هللا التابعين" )عبد" أو المهمشين، أوضاع

53). 

 السرديات الكبري مفهوم  -ج

 طبيعة إيديولوجية،)أو المرويات الكبرى(  السرديات الكبرى مفهومل

 تتشكل التي المعرفية، واألنماط والمفاهيم التصورات إلى داللته تشيرو

 ذلك تّصور وتعكس األمم، من أمة أو ما الثقافي لمجتمع الوعي داخل

 ص. والنص، الناقد، العالم، :سعيد معين )ادوارد لواقع األمة أو المجتمع

 ألمة الثقافي والحضاري الوعي إلى الكبرى المرويات تسلّل (. ويستند7
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 التحليل اطار خارج الواقع، تحديد إمكانية إنتفاء على تقوم فرضية إلى ما،

 ص.  واإلمبريالية، الثقافة :سعيد السرد )إدوارد إطار وخارج والتأريخ

16 ) 

 الجديد السياق في بقوله: السرد "الكبرى السرديات  "سعيد إدوارد ويعرف

فيه  وتكتسب الذات، ضمنه صّور تحاك متخيل، متماسك عالم تشكيل هو

 ؛العقائدية البديهيات وتصَوغ فيه النزوعات صفة واإلفتراضات التحيّزات

وخفاياه،  بتجلياته الماضي يصوغها ما بقدر بتعقيداته الحاضر يصّوغها

العجيب  الخليط هذا من له؛ تأويله و للماضي الحاضر فهم يصّوغها كما

 الحقيقة صفة وللعالم، وتمنح لنفسها الذات تأريخ هي حكاية تنسج

 وتعمل عملها في توجيه الجماعة، نفوس فعلها في وتمارس التاريخية،

تاريخيا.  ثابتة حقيقة بوصفها ولآلخرين، ألنفسهم وتصّورهم سلوكهم

 والخبرة والعرق، واللغة الدين مكونات السردية أو الحكاية هذه في وتنحل

 سعيد: الثقافة )إدوارد "المتخيلة النفس جوانب تهتز له ما وكل الشعبية،

 واإلمبريالية(. 

 حاولت إذ المتناحرة،" المرويات" عصر نوالعشر وقد كان القرن

 مجتمعات واإلقناع على بالقوة وفرضها ثقافتها تصدير الكبرى المرويات

تلك  نقل أن كما والسوسيولوجي، التاريخي الثقافة والبعد مغايرة في أخرى

 وإنساني ثقافي كغطاء اتخذ ما غالبا األخرى، معاتالمجتالمرويات إلى 

 األضعف، البلدان على والسياسية واإلقتصادية العسكرية الهيمنة لفرض

 لها فالمرويات الكبرى"" وبالتالي الطبيعية. حيث الثروات من واألغنى

 سواء مجتمع إنساني أي في شمولي بشكل الحياة نمط صياغة على القدرة

  .حديثا أم قديما أكان

 بعد وما للدراسات الكولونيالية النهائية الغاية ويحدد إدوارد سعيد

 ( في رفع األقنعة31 ص والمقاومة، الثقافة :سعيد الكولونيالية، )إدوارد

 الزيف والخداع مدى وكشف اإلمبريالية، الثقافة وجه عن المزيفة
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 والنزعة والتنويرية، األفكار العقالنية عليها تنطوي التي والمراوغة ،

الواجهة  بوصفها تقديمها اإلمبريالية حاولت المخادعة، التي اإلنسانية

 بعد و"ما ،"الكولونيالية غاية  "الدراساتالغربي.  الجمعي للوعي البراقة،

 الثقافة أنتجتها تلك السرديات التي تفكيك هي ، إذن،"الكولونيالية

 ":للوقائع. يقول "إدوارد سعيد جمالياتها وتزييفها وفضح اإلمبريالية

المرء  يواجهها التي المجاّزية الصور هو اإلشاعات هذه في "والالفت

 للعقل تخلقها التي التنميطات إلى إضافة ،للشرق أوصافها في باستمرار

الحضارة  إيصال حول تدور التي والمفاهيم والصيني، واإلفريقي  الهندي

 الجلد اقتضاء حول واألفكار المألوفة بربرية، أو بدائية مجتمعات إلى

 عليهم  وجب لذا ليسوا مثلنا، العنف، لغة يفهمون يسيئون، " حين بالسياط

 (57 .)إدوارد سعيد، الثقافة واالمبريالية، ص".يُحكموا أن

 :عالقة األنا باآلخر -د  

ترتكز نظرية ما بعد االستعمار على مناقشة عالقة األنا بالغير في ضوء 

مقاربات ما بعد الحداثة، من أجل فهم العالقة التفاعلية بين األنا والغير، 

واإلقصاء والصراع هل هي عالقة سلبية قائمة على العدوان والكراهية 

أم هي عالقة إيجابية قائمة على األخوة والصداقة والتعايش  الحضاري،

   والتسامح والتفاهم والتعاون والتكامل؟

ويرى إدوارد سعيد أن الخطاب الثقافي الغربي يتسم بوصف األنا 

بخاصيات التفوق والتمدن والتحضر، في مقابل وصف اآلخر بالبدائية 

 .ية والسحروالشعوذة والشهوان

 ثقافة المقاومة   -ـ ه

تعد نظرية ما بعد االستعمار )أو ما بعد الكولونيالية( من أهم النظريات 

األدبية والنقدية، ذات الطابع الثقافي والسياسي، لكونها تربط الخطاب 

بالمشاكل السياسية واالجتماعية في العالم. وتعمل هذه النظرية على فضح 

منهجية  اإليديولوجيات الغربية وتقويض مقوالتها المركزية على غرار
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التقويض، التي جاء بها الفيلسوف الفرنسي جاك ديريدا لتعرية الثقافة 

 المركزية الغربية، وكشف أسسها الميتافيزيقية. 

لثقافة المقاومة في الدراسات ما بعد الكولونيالية، ولقد أسس إدوارد سعيد 

 يبين أن في تتمثلالمثقف  رسالةأن حينما اعتبر في كتاب االستشراق 

 أو عدوا أو أعجوبة ليس الشرق أن والبشرية جمعاء خاصة الغربي للعالم

 وزنه بثقل سياسي، يتميز فعليواقع  إنه بل الغرب، فروع من فرعا

 الالتسامح وقوى العنف مظاهر مقاومة يدعو إلى الكبرى، كما وأهميته

 التفكير تجيد ال قوميّة العرب بأنهم تصور عن الكف وإلى والتعصب،

 الرغبة إشباع وموضوع الهمجي، اآلخر وتمثل للعقالنية، ومعادية

 إنسانيا ال دينا ليس فهو اإلسالم، إلى النظرة كما يدعو إلى تبديل المتخيلة،

 سعيد، اإلستشراق: عاجزة )إدوارد ليست وثقافته عنيفا، وليس دينا

 (454 ص.  للشرق، الغربية المفاهيم

 الثقافي وسائل التغير أهم أحد الثقافية المقاومةسعيد  إدوارد جعل هنا من

 إدوارد سعيد هو له يؤسس وما واآلخر. والمحيط الذات وإدراك والسياسي

والظلم  والقهر للسلطة مقابلة في مواضع المثقف مقاوما من يجعل أن

 واالستعمار.

من هنا كانت نظرية ما بعد الكولونيالية  حركة ثقافية مضادة، ومقاومة و

للتغريب والتهميش والهيمنة، وذلك بتسخيرآليات فكرية ومنهجية 

ومعرفية، إلعادة النظر في كثير من المقوالت المركزية الغربية، بالتحليل 

 والتقويم والنقد، وتقويض الرؤية المركزية عند الغرب

 مواجهة التغريب  -و 

جين تستهدف نظرية ما بعد الكولونيالية محاربة سياسة التغريب والتد

واالستعالء التي ينهجها الغرب في التعامل مع الشرق؛ ومن ثم عمل 

أصحاب نظرية ما بعد الكولونيالية على فضح الهيمنة الغربية، وتعرية 
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المتمثلة مرتكزاتها السياسية واإليديولوجية، وتبيان نواياها االستعمارية 

  إخضاع الشعوب األخرى ونهب خيراتها.في 

الكولونيالية"، من أجل بلوغ أهدافها، على تفكيك تعمل نظرية "ما بعد 

الخطاب االستعماري. وقد وجد أصحاب هذه النظرية في تفكيكية ديريدا 

وفي فلسفة ميشيل فوكو، وفي أطروحات أنطونيو غرامشي أدوات منهجية 

لتقويض مسلمات الغرب، والطعن في مقوالته التي تعبر عن الغطرسة 

 .والهيمنة واالصطفاء العرقي

 التعددية الثقافية  -ز 

دافع أصحاب نظرية ما بعد الكولونيالية عن التعددية الثقافية، ورفضوا 

التمركز الثقافي الغربي والثقافة الواحدة المهيمنة، كما رفضوا سياسية 

التدجين والتغريب واإلقصاء، ونادوا بالتنوع الثقافي واالنفتاح الثقافي، 

لصة، بل هناك ثقافات هجينة متعددة واعتبروا أن ليس هناك ثقافة خا

 ومتداخلة

كما رفض أصحاب نظرية "ما بعد الكولونيالية" االندماج في الحضارة 

الغربية، فانتقدوا سياسات الهيمنة المركزية واإلقصاء والتهميش والتدجين 

والتغريب، ودعوا في المقابل إلى ثقافة وطنية أصيلة. ومن هؤالء  كتاب 

فريقية الذين واجهوا التدجين والتغريب، وتشبثوا الحركة الزنجية األ

 .بهويتهم السوداء وثقافتهم الزنجية األفريقية.

 رواد الدراسات ما بعد الكولونياليةثانيا: 

 إدوارد سعيد  -1

 ومن أبرزيعد إدوارد سعيد من أهم منظري الدراسات ما بعد الكولونيالية، 

هذا الحقل المعرفي الذي يعنى بتفكيك الخطاب الكولونيالي،  مؤسسي

باعتباره خطابا تلتحم فيه القوة السياسية المهيمنة بالمعرفة واإلنتاج 

 .الثقافي
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دوارد سعيد على رؤية تقضي بأن النصوص إل ينبني المشروع النقدي

أشياء مادية، وليست مجرد فيض خالص، وأنها ليست بريئة، بل هي 

محملة بااليديولوجيا، ويرفض أن يتعامل معها بوصفها بنية جامدة، وينظر 

إليها على أنها فعل متموقع في العالم، أي أنها نتاج ثقافي في عالقة مع 

ويكشف  ،يد أن يدرس الخطاب االستشراقيحاول ادوارد سعوقد السلطة. 

عن حقيقته المتخفية وراء السلطة، من خالل التنقيب  فيه وربطه 

  بالخطابات األخرى التي تحيط به، وبمؤسسات السلطة.

وقد جاء المشروع النقدي الدوارد سعيد لمختلف تمظهرات االستشراق 

تشبعت بما مؤسسا وممنهجا وفقا لنظريات عايشت الواقع األوروبي، و

أنتجته الحداثة وما بعد الحداثة. يقول إدوارد سعيد محددا المنهج الذي 

وجدت أنه من المفيد توظيف "اعتمده في تحليله للخطاب االستشراقي: 

مفهوم الخطاب عند فوكو كما وصفه في حفريات المعرفة، لتحديد هوية 

رة وإنتاج االستشراق، كخطاب استطاعت الثقافة األوروبية من خالله إدا

 .)إدوارد سعيد: االستشراق( "الشرق

وتكمن أهمية فوكو، الذي استند إليه إدوارد سعيد، في كونه استطاع 

الخروج من األرشيف والتوجه نحو عالم السلطة والمؤسسات لتبيان 

من تحقيق الهيمنة استنادا إلى خطاب  "إرادة السيطرة"الكيفية التي تمكن 

ذرائعي يوهم بالحقيقة. وبناء على مفهوم الخطاب عند فوكو تمكن سعيد 

التي أنتجتها السلطة، .من أن يعرف االستشراق بوصفه المعرفة بالشرق

وهي برأيه المعرفة التي قادت أوروبا إلى استعمار الشرق والهيمنة عليه 

  .والتحكم فيه

دوارد سعيد القراءة التفكيكية عند جاك دريدا؛ فدرس كذلك استلهم ا

الخطاب االستشراقي، معتمدا على المنهجية التفكيكية ليبرهن على أن 

العالقة بين الشرق والغرب مبنية على السيطرة والهيمنة. يقول ادوارد 

ينبغي على المرء أن ال يفترض أبدا أن االستشراق ليس سوى بنية " :سعيد
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األساطير التي تذهب أدراج الرياح، وإنما يجب أن نؤمن من األكاذيب و

  .أن االستشراق عالمة على القوة األوربية األصلية إزاء الشرق

اهتدى إدوارد سعيد، باستلهامه لتحليل فوكو وديريدا للخطاب، إلى فهم وقد 

سريان االستشراق، كخطاب متماسك يعلو على نصوص األدب والثقافة 

ي طريقة اشتغالها وخضوعها لمنطق مهيمن قابع داخل والفلسفة، ويتحكم ف

 الخطاب.

  وتتمثل المرتكزات األساسية للمشروع النقدي إلدوارد سعيد في ما يلي:

  بتمثيل الشرق وعالقته بالغر -أ

ربط إدوارد سعيد المعرفة بالتمثيل أي التصور. والتمثيل ليس الحقائق في 

ذاتها، وبالتالي يرى سعيد أن النظرة التي ينظر بها الغرب إلى الشرق هي 

ويرى . تحمل في طياتها تصورا مشوهاهي نظرة نظرة غير حقيقية، بل 

الدراسات التي قامت بها الدول األوروبية للحضارة اإلسالمية معظم أن 

عن بذلك ، فحادت الفردية موضوعية وإنما هي لتأكيد الذاتليست 

أن اهتمام يرى العقالنية واعتمدت على أدوات الهيمنة واإلمبريالية؛ و

الغرب بالشرق لم يأت من قبيل الصدفة بل كان نتيجة لدراسات مسبقة 

 .بالشرق، العتبارات لها عالقة باألديان والحضارات واهتمامات خاصة

لم ينظر الغرب للشرق كذات مفكرة وكتعبير عن إرادة " المتعاقبة؛ يقول:

تطلب الخالص وتسعى للتحرر، فمعظم الدراسات األوروبية للحضارة 

الشرقية تهدف إلى تأكيد الذات، بدل الدراسة الموضوعية، حيث يجري 

في كل وو متمرد؛ يظهر ذلك في الالوعي الغربي، التعامل مع الشرق كعد

الصور السلبية التي نسجتها المخيلة االستشراقية الغربية عن اإلنسان 

الشرقي، فأصبح مصدر قلق وهوس وفوبيا، يبقي المتخيل الجمعي الغربي 

في حالة من االستنفار؛ وفي كل أزمة مع الشرق، ترى أحكاما مسبقة 

، " )إدوارد سعيد: االستشراقة، تبرز العداءومواقف مرعبة وصورا غريب

إن اهتمام الغرب بالشرق لم يأت من قبيل الصدفة، بل  ويقول .  (.45ص. 
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كانت له أهداف لها عالقة باألديان، والحضارات المتعاقبة، من هنا تدخل 

)إدوارد  .العوامل التاريخية والنفسية والدينية واالقتصادية والسياسية

 (.  45، ص. سعيد: االستشراق

يتجسد مفهوم الشرق، حسب إدوارد سعيد، في مظهرين: يتمثل أولهما و

في أن الشرق كان دائما موضوعا صامتا، جرى عرضه ودراسته وتخيله،  

ويتمثل ثانيهما في أن الدراسات الغربية نابعة من خارج الشرق نفسه ومن 

يتجزأ صراع ديني محارب لإلسالم، باعتباره جوهر الشرق وجزءا ال 

 منه منذ القدم.

 االستشراق نظرية للسيطرة -ب

يرى إدوارد سعيد أن االستشراق هو معرفة الشرق التي تضع كل ما هو 

شرقي في قاعة الدرس أو في الحكمة، أو في السجن، بهدف الفحص 

 الدقيق أو الدرس أو إصدار األحكام، أو التأديب أو تولي الحكم فيه

 1 )إدوارد سعيد: االستشراق( .

وقد استند إدوا رد سعيد في تحليله للخطاب االستعماري على رؤية 

سياسية قائمة على اعتبار االستشراق وسيلة للسيطرة والهيمنة، أو هو 

"خطوة نحو السيطرة الثقافية واالستعمارية" )إدوارد سعيد، االستشراق، 

 (44ص. 

وكشف إدوارد سعيد أن االستشراق خطاب تدعمه مؤسسات ومذاهب 

وبين أن الغرب يهتم بالشرق  .ة وبيروقراطيات استعما رية فكري

وأنه  الحقيقة؛حضاريا، لكن ليس بعقلية األكاديمي الصارم والباحث عن 

ويؤمن إدوارد  .ويهتم بدراسة الشرق كما يراد له أن يكون وليس كما كان

سعيد بأن البحث عن المعرفة في الميدان االستعماري، ال يمكن أن يكون 

ألن العالقة القائمة بين الثقافات هي عالقة غير متكافئة، وألنها ثانيا  نزيها؛

 معرفة تستخدم دائما لخدمة اإلدارة االستعمارية.
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والفكرة التي يدافع عنها إدوارد سعيد ويركز عليها، هي أن الشرق كما 

يتصوره الغربيون ما هو إال اختراع أو اختالق إيديولوجي ال صلة له 

د موضوعيا في الواقع؛ والهدف من ذلك ممارسة الهيمنة بالشرق الموجو

الثقافية وتحقيق السيطرة االستعمارية على الشعوب األخرى؛ أي أن قوة 

الغرب منحته فرصة اتخاذ الشرق كموضوع لدراسته وأبحاثه المعرفية، 

لكن هذه المعرفة استغلت كفضاء إيديولوجي لممارسة الهيمنة والسلطة 

 (11وارد سعيد، الثقافة واألمبريالية، ص. )إد .االستعمارية

ويؤكد إدوارد سعيد على النظرة الدونية، التي يّكنها الغرب لشعوب البلدان 

المستعمرة؛ حيث كان األهالي، يوصفون بالضعف والفساد وبانحطاط 

ثقافتهم، وهذه األوصاف من سمات الخطاب الذي كان يكتب في السياق 

يد أن االستشراق قدم خدمة للسيطرة االستعماري. ويرى إدوارد سع

الغربية على الشرق، وذلك بإعادة إنتاجه في صورة اآلخر الدوني األقل 

 (.104شأنا منه )إدوارد سعيد، االستشراق ص. 

ويرى إدوارد سعيد أن االستشراق أكثر من مجرد معرفة، إنه سلطة 

ربية عن فهو عملية إلحاق للشرق بالغرب؛ إذ عملت الثقافة الغ .وسياسة

طريق االستشراق، على تدبر الشرق وإعادة إنتاجه سياسيا وثقافيا وعلميا، 

فاتخذ الغرب من الشرق منذ البداية طرفا مضادا، يجب إخضاعه 

 واستدماجه بحيث يفقد خصوصيته ويحرم من حقه في الكالم. 

إلى الكشف عن  "االستشراق"وقد سعى إدوارد سعيد من خالل مؤلفه 

العالقة بين الشرق والغرب مبينا أن الغرب ينزع إلى احتواء الشرق 

 واالستحواذ عليه، وأن االستشراق أسلوب للسيطرة على الشرق وامتالكه.

 نقد المركزية الغربية -ج 

يصدر ادوارد سعيد في عمله المعرفي ورؤيته النقدية عن تصور يرفض 

ب والتاريخ، تلك النظريات التي ترى أن النظريات األصولية في فهم األد

الغرب األوروبي يغمر بضيائه الثقافات األخرى. وكان كتابه 
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بمثابة نقد مضاد للنزعات األصولية في فهم الثقافة واألدب  "االستشراق"

فحلل استراتيجيات الفكر الغربي في تعامله مع ما ليس غربيا،  ؛والنقد

أن المركزية الغربية إذ تقدم نفسها عن طريق سردياتها المنحازة  ليستنتج

أنها و ؛والمظللة، كنظرية واحدة للتقدم العالمي، تقف عائقا أمام المعرفة

تسم بسمات استعالئية عرقية استعمارية قائمة على فكرة االستحواذ ت

 المغلوب(، وتحمل في طياتها غياب الملمح االنساني. لقد أصبح-)الغالب

من الكتب األساسية في القرن العشرين العابرة  "االستشراق"كتاب 

للتخصصات، التي أثرت في عملية تغيير الفكر بل أصبح ملهما لقطاع 

واسع من النقاد والباحثين الذين بدؤوا يعيدون النظر في الكثير من 

 .اإلنسانيةالمسلمات التي روج لها الخطاب الغربي في العلوم 

 هومي بابا -2

واصلوا درب  الذينأبرز منظري الدراسات ما بعد الكولونيالية من هو و

  .سعيد في تعريّة النظام اإلمبريالي ونقدهإدوارد 

يرى هومي بابا أن تمثيالت اآلخر التي ألصقها االستعمار بالشعوب 

المستعمرة، ما هي إال سرديات تكشف عن اختالل في الدولة ومؤسساتها 

    .قراءة في دراسات التابع( :هللا إبراهيموخطاباتها الثقافية )عبد 

ويستعمل هومي بابا مصطلح الّسرديات التي أسس لمفاهيمها إدوارد سعيد 

في النظرية الما بعد الكولونيالية، حيث يرى أن السرديات هي أساطير 

السكان األصليين، ووسيلتهم إلضفاء المعنى على التاريخ، وسالحهم ضد 

استعمالهم للسرديات يوفر لهم ممكنات جديدة محاوالت إخضاعهم، وأن 

 كانت خفية في فهم التاريخ ويمكنهم من استعادة الصوت الوطني. 

  غياتري سبيفاك -3

هي ناقدة أدبية ومفكرة هندية، من رواد الدراسات ما بعد الكولونيالية. و

نالت شهرتها من خالل مقالتها "هل يستطيع التابع أن يتكلم؟"، التي تعتبر 

 من النصوص التأسيسية للدراسات ما بعد الكولونيالية. 
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تعد سبيفاك من أبرز المنظرين للخطاب ما بعد الكولونيالي والدراسات 

وقد وظفت  ."ئية، بدفاعها عن المرأة الشرقية من خالل "دراسة التابعالنسا

مفهوم التمثيل الذي اقترحه ميشال فوكو وطوره  إدوارد  دراستهافي 

سعيد، كما تأثرت بمناهج ما بعد البنيوية. واستفادت من نظرية الهيمنة 

 للمفكر اإليطالي أنطونيو غرامشي.

رفضها لتبعية المرأة، ولجوئها إلى بصفة خاصة، بنقدها وسبيفاك، عرفت 

تشريح الثنائيات المتصارعة كالمرأة والذكورة، المستعَمر والمستعِمر، 

 السيّد والعبد، الفقراء و البرجوازيين...

كما طورت سبيفاك جوانب حيوية في مجال دراسة المرأة، حيث فتحت 

م الجنوسة المجال أمام كتابة تاريخ جديد لألنوثة، عبر التركيز على مفهو

(gendre)  لكشف الجانب المغيب للمرأة، ألن تمثيلها عرف غيابا في

خطابات مدارس الحداثة وما بعد الحداثة. وبفضل جهود سبيفاك أصبح 

موضوع المرأة موضوعا أساسيا في دراسات التابع، وأخذت قضية 

الجنوسة بعدها النظري والتحليلي، فظهر أن المرأة لم تكن تابعا فقط بسبب 

ستعمارية، بل هي تابع أيضا بفعل الثقافة الذكورية. هيمنة المفاهيم اال

ولهذا تحاول دراسات التابع إنصاف المرأة، والنظر إليها باعتبارها كائنا 

 اجتماعيا فعاال في مجتمعات تستعيد إستقاللها الفكري 

استطاعت سبيفاك أن تطبق رؤيتها من خالل دراسات التابع في البحث 

ي التاريخ الهندي الوطني، مستلهمة أفكار عن المؤثرات الكولونيالية ف

إدوارد سعيد"  في ثورته على الغرب في مسألة التمثيل الزائف وتحدي "

التاريخ االستعماري، القائم على المغالطات، من أجل الوصول إلى تاريخ 

 ..حقيقي يبرز كفاح التابع المهمش

لغالبية أبحاثها على شريحة كبيرة من البشر يشكلون ا "سبيفاك"ركزت 

 العظمى في المجتمعات المستعمرة، شريحة لم تترك أثرا في التاريخ، ألنها

لم تستطع، ولم يسمح لها أن تسمع صوتها. فالماليين من النساء، حسب  
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سبيفاك، مغيبات مرتين عن التاريخ: األولى ألنهن يشتركن مع الرجال في 

 ية في مجتمعاتهن.الخضوع لالستعمار، والثانية: ألنهن يخضعن لثقافة أبو

ويظهر عمل سبيفاك كرائدة من رواد الدراسات  ما بعد الكولونيالية، من 

. ففي هذا البحث حاولت "خالل بحثها النقدي "هل يستطيع التابع أن يتكلم؟

سبيفاك االجابة عن أسئلة من نوع: هل توفرت السياقات الثقافية المواتية 

سماع صوته لآلخرين؟ فالشعوب للتابع لكي يتكلم؟ وهل يمكنه الحديث وإ

المستعمرة سلب منها حق تمثيل نفسها. وهنا تطرح سبيفاك نفس الفكرة 

التي طرحها إدوارد سعيد في كتاب اإلستشراق، أي أن الشعوب سلبت 

حق الكالم، وهو الوسيلة الوحيدة لتأسيس معرفة متماسكة عن التابع 

  .ووعيه، ووجوده

على جبهتين: الجبهة األولى هي جبهة ومن ثم أعلنت سبيفاك نضالها 

الثقافة الذكورية المؤسسة والمكّرسة في الخطابات الفكرية في المجتمعات 

الغربية، والجبهة الثانية هي جبهة بقايا التأثيرات االستعما رية في العالم 

 المستعمر سابقا.
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