
 الدبوالماجستير  ) دراسات نقدية حديثة ( لألستاذ الدكتور ايسر  –محاضرات الدراسات العليا 

 

  نظرية ما بعد االستعمار                               

 

المعنٌة بالبحوث التارٌخٌة فً « دراسات التابع»ٌبدأ سرد تارٌخ هذا التملٌد الفكري عادةً بظهور دورٌة 

البرٌطانٌة والفالحٌن والفئات األكثر تهمًٌشا فً البالد،  الهند، ودراساتها عن المومٌة الهندٌة والكولونٌالٌة

« هومً بابا»ومن ثم وصول تؤثٌرها إلى األكادٌمٌات األمرٌكٌة لتتفاعل مع أعمال إدوارد سعٌد و

 ، وٌكتمل بذلن البناء النظري شدٌد التعمٌد للدراسات ما بعد الكولونٌالٌة.«غٌاتري سفٌبان»و

أدى إلى « دراسات التابع»بٌفان تطوًرا طبٌعًٌّا لإلشكاالت التً طرحتها ضمن هذا السرد ٌبدو سإال س

نتائج حاسمة فً مجاالت بحثٌة متعددة، من التارٌخ واألنثربولوجٌا وصواًل إلى النمد األدبً. وعلى 

الرغم من أن هذا التصور صحٌح إلى درجة كبٌرة، فإننا مضطرون إلى تعدٌله بعض الشًء بناء على 

، والبحث عن مصادر ذان «دراسات التابع»إرخٌن هنود كانوا فً ٌوم ما من المسهمٌن فً مالحظات م

 السإال بعًٌدا عن االهتمامات األولٌة لمإسسً هذه المجموعة.

نظرٌة ما بعد االستعمار هً مجموعة من الفكر تهتم أساًسا بمحاسبة التؤثٌر السٌاسً والجمالً 

لحكم االستعماري األوروبً حول العالم فً المرن الثامن عشر وااللتصادي والتارٌخً واالجتماعً ل

حتى المرن العشرٌن. تؤخذ نظرٌة ما بعد االستعمار العدٌد من األشكال والتدخالت المختلفة ، ولكن 

جمٌعها تشترن فً ادعاء أساسً: أن العالم الذي نعٌش فٌه من المستحٌل فهمه إال فٌما ٌتعلك بتارٌخ 

م االستعماري. وهذا ٌعنً أنه من المستحٌل تصور 'الفلسفة األوروبٌة' أو 'األدب اإلمبرٌالٌة والحك

األوروبً' أو 'التارٌخ األوروبً' على أنها موجودة فً غٌاب المواجهات االستعمارٌة والممع فً جمٌع 

نولشت  أنحاء العالم. كما ٌشٌر إلى أن العالم المستعمر ٌمف فً المركز المنسً للحداثة العالمٌة. لمد

البادئة 'آخر' من 'نظرٌة ما بعد االستعمار' بصرامة ، لكنها لم تدل لط على أن االستعمار لد انتهى ؛ فً 

الوالع ، الكثٌر من نظرٌة ما بعد االستعمار معنٌة باألشكال المتبمٌة للسلطة االستعمارٌة بعد النهاٌة 

إلى تخٌل عالم بعد د االستعمار علنا الرسمٌة لإلمبراطورٌة. تسعى األشكال األخرى لنظرٌة ما بع

االستعمار ، ولكن عالًما لم ٌبرز بعد. ظهرت نظرٌة ما بعد االستعمار فً أكادٌمٌتً الوالٌات المتحدة 

والمملكة المتحدة فً الثمانٌنٌات كجزء من موجة أكبر من المجاالت الجدٌدة والمسٌسة للتحمٌك اإلنسانً 

رق النمدي. كما تم تشكٌلها بشكل عام ، فإن نظرٌة ما بعد االستعمار تنبثك ، وأبرزها النسوٌة ونظرٌة الع

من الفكر المناهض لالستعمار من جنوب آسٌا وأفرٌمٌا فً النصف األول من المرن العشرٌن وهً مدٌنة 

 بعمك. فً أكادٌمٌتً الوالٌات المتحدة والمملكة المتحدة ، كان هذا ٌعنً تارٌخًٌا أن تركٌزها كان على

هذه المناطك ، غالبًا على حساب النظرٌة الناشئة من أمرٌكا الالتٌنٌة وأمرٌكا الجنوبٌة. على مدى 

السنوات الثالثٌن الماضٌة ، بمٌت مرتبطة فً ولت واحد بحمٌمة الحكم االستعماري فً النصف األول 

نها اتخذت أشكاالً من المرن العشرٌن وملتزمة بالسٌاسة والعدالة فً اللحظة المعاصرة. هذا ٌعنً أ

متعددة: كانت معنٌة بؤشكال التمثٌل السٌاسً والجمالً. تم االلتزام بمحاسبة العولمة والحداثة العالمٌة ؛ 

تم استثمارها فً إعادة تصور السٌاسة واألخالق من تحت السلطة اإلمبراطورٌة ، وهو جهد ال ٌزال 

ولد كانت مهتمة باكتشاف وتنظٌر أشكال جدٌدة من ملتزماً ألولئن الذٌن ال ٌزالون ٌعانون من آثاره ؛ 
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الظلم البشري بشكل دائم ، من البٌئة إلى حموق اإلنسان. أثرت نظرٌة ما بعد االستعمار على الطرٌمة 

التً نمرأ بها النصوص ، والطرٌمة التً نفهم بها التارٌخ الوطنً وعبر الوطنً ، والطرٌمة التً نفهم 

فتنا كعلماء. على الرغم من االنتمادات المتكررة من خارج المٌدان )وكذلن من بها اآلثار السٌاسٌة لمعر

داخله( ، ال تزال نظرٌة ما بعد االستعمار واحدة من األشكال الرئٌسٌة لالستجواب اإلنسانً النمدي فً 

 األوساط األكادٌمٌة والعالم.

ت فرٌدة من نوعها لنظرٌة ما بعد هنان عدد من الممدمات الجٌدة لنظرٌة ما بعد االستعمار. ربما كان

االستعمار أنه فً حٌن أن كل نص تمهٌدي ٌشرح المجال وتدخالته وتحالفاته وانتماداته ، فإنه ٌجادل 

إحساًسا عاًما  Loomba 2005أًٌضا بمهارة )أو ال( لمجموعة متنوعة من نمد ما بعد االستعمار. ٌعطً 

بالمجال ، والعاللات النظرٌة بٌن االستعمار وما بعد االستعمار. بالنظر إلى أن نظرٌة ما بعد االستعمار 

تعرضت لهجمات متكررة من خارج )ومن داخل( المجال ، غالبًا ما تجادل هذه الممدمات عن ضرورة 

. باإلضافة إلى ذلن ، كان هنان 0220وٌونغ  8991المجال ، الذي تم رإٌته بؤكثر حٌوٌة فً غاندي 

عدد من مفٌدة للغاٌة مجلدات محررة ، كل منها ٌحدث فً نماط رئٌسٌة فً تارٌخ المجال ، والتً تحافظ 

على النصوص المهمة فً التداول حٌث لد ال تكون متاحة بطرٌمة أخرى ؛ من بٌن هذه ما تبمى وٌلٌامز 

. نظًرا ألن الكثٌر من نظرٌة ما بعد 0222وأفزال خان وسٌشادري كروكس  8991وكرٌسمان 

، وهً  0220االستعمار مبنٌة على النصوص االستعمارٌة أو تستجٌب لها ، فإن هارلو وكارتر 

مجموعة من مجلدٌن من الوثائك االستعمارٌة ، هً مورد ضروري العلماء على جمٌع المستوٌات. ٌونغ 

ر ، هو مورد ال ٌمدر بثمن. بالنسبة للطالب المهتمٌن ، 'ممدمة تارٌخٌة' بسٌطة لما بعد االستعما 0228

 مورد جٌد. Hook 2012بالمناهج النفسٌة أو النفسٌة لنظرٌة ما بعد االستعمار ، فإن 

الفرضٌة التً سنطرحها أن سإال سبٌفان ٌنتمً أساًسا إلى النماشات التً دارت بٌن المثمفٌن الفرنسٌٌن 

، وهو سجال «مٌشٌل فوكو»و« جان درٌدا»ٌد الخالف الشهٌر بٌن فً ستٌنٌات المرن العشرٌن، وبالتحد

، ولكنه «دراسات التابع»بعٌد من الناحٌة التطبٌمٌة عن الهموم التً كانت تحرن المإرخٌن الهنود فً 

 «.سلطة المعرفة»فُِرَض علٌهم فً ما بعد فرًضا، ربما عن طرٌك 

لم ٌكن فرضه ممكنًا « دراسات التابع»نتَظر فً غٌر الم« التطور»األمر اآلخر الذي سنزعمه أن هذا 

الذي لعب الدور التؤسٌسً فً هذه المدرسة خلط فً أعماله بٌن « راناجٌت جوها»لوال أن المإرخ 

 مفاهٌم بالغة التنالض وغٌر لابلة للموالفة. 

Colonialism – عالم أثناء الكولونٌالٌة / االستعمار: التوسع اإلمبرٌالً ألوروبا فً بالً أنحاء ال

األربعمائة سنة األخٌرة، وخاللها كان للمركز المهٌمن عاللة سٌطرة ونفوذ على الهامش أو على 

المستعمرات. هذه العاللة نزعت لالمتداد إلى التعامالت االجتماعٌة والتعلٌمٌة وااللتصادٌة والسٌاسٌة 

المواطن المحلً المتعلم  والحضارٌة بشكل عام، عادة مع تشكٌل طبمة المستوطن األوروبً وطبمة

ومختلف الشعوب األصلٌة التً ” األم“الملتحك بطبمة المستوطنٌن، لطبمات تمع بٌن األمة األوروبٌة 

تسٌطر علٌها الدولة األم. نظام كهذا ٌحمل فً طٌاته مفاهٌم مرتبطة بالدونٌة العنصرٌة وتكوٌن 

 تصورات عجائبٌة عن اآلخر.
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Post-colonialism – ما بعد االستعمار: بشكل عام هً دراسة آثار االستعمار /  لكولونياليةما بعد ا /

العالم “الكولونٌالٌة على الثمافات والمجتمعات. هو مجال ٌُعنى بكٌف غزت الدول األوروبٌة ثمافات 

 وسٌطرت علٌها، وكٌف استجابت تلن الثمافات من العالم الثالث ولاومت. ما بعد الكولونٌالٌة / ما” الثالث

 بعد االستعمار، كنظرٌة وكدراسة لتعامالت سٌاسٌة وثمافٌة، وتمر بثالث مراحل عامة، هً:

 

 بالدونٌة االجتماعٌة والنفسٌة والثمافٌة لكون المرء فً دولة ُمستعمرة. –فً البداٌة  –الوعً             

 

 الكفاح ألجل االستمالل اإلثنً والثمافً والسٌاسً.            

 

 وعً متزاٌد باالختالط واالمتزاج الثمافٌٌن.            

Ambivalence –  االزدواجٌة: هً طرٌمة نظر كل من الُمستعِمر والُمستَعَمر ألحدهما اآلخر، وتتسم

باإلبهام وعدم الوضوح. عادة ما ٌرى الُمستعِمر من ٌستعمره بصفته دونه وألل منه مرتبة، وإن كان 

فً حٌن ٌنظر الطرف الوالع علٌه االستعمار للُمستعِمر بصفته مثار العجٌب، ” اآلخر“ُمختلف، ٌُمثل 

للحسد لكن فاسد. فً سٌاق من االختالط واالمتزاج، ٌُنتج هذا عادة إحساساً مختلطاً ٌمع بٌن النعمة 

 والنممة.

Alterity –  :اآلخر السٌاسً أو الثمافً أو اللغوي أو الدٌن”حالة أن تكون آخر أو مختلف“التبّدل ، .ً

 دراسة سبل جعل جماعة معٌنة لنفسها مختلفة عن الغٌر.

Colonial education –  التعلٌم الكولونٌالً: العملٌة التً تموم بموجبها لوة االستعمار بصّب إما نخبة

 محلٌة ممهورة أو تعداد أكبر من السكان، فً لالب طرٌمة الُمستعِمر فً التفكٌر وفً رإٌة العالم.

Diaspora – ت: الهجرة الطوعٌة أو الجبرٌة للناس من بلدهم األصلً. أدب الشتات ٌهتم عادة الشتا

 بؤسئلة حفظ أو تبدٌل الهوٌة أو اللغة أو الثمافة، أثناء الوجود فً سٌاق ثمافة أو دولة أخرى.

Essentialism –  أو الثمافة، تصبح  الشًء. فً سٌاق العرق أو اإلثنٌة” ماهٌة“الحتمٌة: جوهر أو

الحتمٌة هً ممارسة مختلف الجماعات التً تمرر ما هً هذه أو تلن الهوٌة، وحدودها، وما ٌمع خارج 

لعدم رإٌة الفروق واالختالفات داخل الجماعة ” الحتمٌة“حدود الهوٌة المعنٌة. من حٌث الممارسة، تنزع 

ٌمكن أن تستخدمها لوة ” الحتمٌة“اعم الواحدة من أجل حفظ الوضع المائم أو لتحصٌل الموة. المز

 االستعمار، وأٌضاً الجماعة الخاضعة لالستعمار، كؤداة لمماومة ما ٌُّدعى بشؤنها.
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اوربا هادئة فكرٌا فً خمسٌنٌات المرن الماضً، ربما الن اهتمامها كان منصبا على بناء ما أتت  أت .بد

، فكان االهتمام بااللتصاد أكثر منه بالفكر على ما ٌبدو، لكن العمد الموالً علٌه الحربٌن العالمٌتتن

وما تبعها من  8991سٌشهد فورة سٌاسٌة دفعتها الحركة الطالبٌة الشبابٌة التً تزعمت أحداث ماي 

ة لوال حركات نسائٌة تدعوا للمساواة وللٌبرالٌة أكثر رادٌكالٌة وانفتاحا، ولم تكن تلن المرحلة لتبمى مإثر

حضور مفكرٌٌن أمثال جان درٌدا ومٌشٌل فوكو وروالن بارث ودولوز وغٌرهم. خرجت المدرسة 

التفكٌكٌة والبنٌوٌة وما بعد البنٌوٌة العادة النظر فً تركٌبة الفكر الغربً وكتاباته ونصوصه، والعاللة 

ٌاته. فً هذا السٌاق كان بٌن النص والكاتب المفكر والسلطة ومدى تؤثٌرها على المجتمع وأسسه واخالل

العالم الثالث ما ٌزال اما ٌماتل من اجل استمالله أو كان لد دخل مرحلة االعمار والبناء الداخلً بعد 

االستعمار، ما عدا فلسطٌن التً كانت وما تزال تعٌش عبث المحتل وتكابد مخلفات ما أنتجته أوربا 

ازٌة، ومحاولة تضمٌد جراحهم بجراح الفلسطٌٌنٌٌن. معاناة الٌهود على ٌد الن –داخلها وصدرته خارجا 

والذي فتح من جدٌد باب  8991فً نفس السٌاق سٌطلع علٌنا اسم ادوارد سعٌد بمإلفه االستشراق سنة 
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االجتهاد فً تفكٌن الفكر الغربً وانساله االٌدٌولوجٌة التً ٌرى انها مبنٌة على استمواء الذات باضعاف 

وتشكٌله داخلٌا لكً ال ٌرى نفسه اال ذاتا ضعٌفة فً وجه الغرب المتحضر االخر، وسلب انسانٌته، 

 والموي. ان المعرفة التً ٌتمنها الغرب مكنته من فهم ذاته وفهم االخر وبناء الفٌصل بٌنهما.

ٌبدو أن الخطاب الدٌنً االسالمً كان دائما ندا لوٌا للغرب، لكن المعرفة الفلسفٌة المتعممة والمعرفة 

لوجٌة والعلوم االجتماعٌة اعطت للغرب سبل اضعاف هذا الخطاب، فكان ان شهد العالم العربً التكنو

مثال حضورا لوٌا للعلمانٌٌن والماركسٌٌن واللٌبرالٌٌن طٌلة السنوات التً تلت االستمالل والى اآلن 

ستعمار، رغم بشكل أو بآخر. لكن ٌمكن اعتبار الخطاب الدٌنً هو اكبر خطاب واجه مرحلة ما بعد اال

أنه كان خطابا ضعٌفا فً بداٌاته وبدأ ٌرجع بموة منذ اواخر سبعٌنٌات المرن الماضً وبعد االحداث 

االرهابٌة على الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة. هذا الخطاب الدٌنً أصبح اآلن له مكانا واسعا فً الساحة 

 االكادٌمٌة وسنرى بعد حٌن لماذا وكٌف.

عٌد فتح بابا لم ٌغلك بعد فً الساحة الفكرٌة، بل على العكس ما ٌزال الكتاب للنا أن كتاب ادوارد س

وتداعٌاته تؤخذ مجرٌاتها وتشكالت ال نعرف مستمرها بعد. اذا كان سعٌد لد أسس لعلم أو نظرٌة ما بعد 

، انطاللا من الدراسات االدبٌة Postcolonial Theoryاالستعمار، أو نظرٌة ما بعد الكولونٌالٌة 

الثمافٌة التً ساهم فٌها االدب االفرٌمً بمكتبة غنٌة، فان الدراسات الفلسفٌة من النظرة ما بعد و

الكولونٌالٌة طغى علٌها مفكرون من الهند، واغلبهم مستمرٌٌن فً الغرب، والذي من جامعاته كذلن ظهر 

عالمً بشكل أوسع. أهم علماء اجتماع ٌرون فً النظرٌة نمطة تحول فً الفكر الغربً وربما فً الفكر ال

ما ٌشاطره مفكروا النظرٌة هو نمدهم لعالمٌة الفكر الغربً وتسلطه وتارٌخه االستعماري الدموي، 

ومحوه او محاولة محوه لمعالم الثمافات التً استعمرها. انه فكر ٌستصغر غٌره، ٌبعده، ٌبٌده، ٌنبذه، وال 

أصبحت محط نمد كبٌر، رغم ان فرانسٌس فوكوٌاما لد ٌرٌده، لدرجة أن الدٌمولراطٌة اللٌبرالٌة الغربٌة 

 كتب منذ عشرٌن عاما مضت انها النموذج النهائً، الوحٌد واالوحد فً التارٌخ اآلن.

بمعنى اخر، لم تعد مدرسة الخطاب ما بعد االستعمار تنظر فمط الى حال دول كانت مستعمرة بحد ذاتها، 

نً الى البحث عن سبل جدٌدة للخروج من مؤزق الفكر بل أصبحت مدرسة فلسفٌة تدفع الفكر االنسا

الغربً الحاضر. ان هذه النظرٌة ال تنكر أفضال الفكر الغربً واٌجابٌاته، لكنها تنتمد فٌه غٌاب التعددٌة 

لٌصبح عالمٌا، عوض العالمٌة التً ٌدعٌها االن وٌحاول تصدٌرها بطرق حموق االنسان وحموق المرأة 

 ه من الشعارات.والمجتمع المدنً وغٌر

رغم ان خطاب نظرٌة ما بعد االستعمار لد تبدو ضعٌفة الن لٌس لها من ٌسوق افكارها ممارنة 

بالرأسمالٌة واللٌبرالٌة التً لها اسوالها ونفوذها عبر العالم، اال انه خطاب حاضر بطرٌمة مباشرة او 

لذكر العالم االسالمً وشبه المارة غٌر مباشرة فً بلدان وثمافات العالم الثالث على الخصوص،و أخص با

 الموى الصاعدة. –الهندٌة والصٌن 

ان النظرٌة مبحث كالمنا ال ترمً الى الهدم بمدر ما ترمً الى التفكٌن بمعناه الفلسفً النمدي، مبنٌة 

فكرها على استمراء التارٌخ واعادة لرائته وتصحٌحه، وطرح تساإالت جدٌدة حول الدٌممراطٌة، 

ان، والثمافة، والتعدد، والمعرفة، والسلطة، والسٌاسة، والدولة، والحرٌة، والمساواة، وحموق االنس
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والحداثة وغٌرها من لبنات المصطلحات والمفاهٌم، والهدف هو اضعاف تركٌز السلطة والغنى فً ٌد 

 دولة او دول للٌلة لها تارٌخ االمبراطورٌات واالمبرٌالٌة.

ٌعنً أن هذه المدرسة الفكرٌة لد ولى عهدها  -بعد االستعمار نظرٌة ما–لد ٌرى البعض ان االسم 

واهمٌتها بعد زمن االستعمار، لكن الحالة التً ٌعٌشها العالم الى االن كلها استعمار مباشر او غٌر 

مباشر. ان خطاب العولمة ما هو اال دلٌل على أن الضعٌف سٌبمى ضعٌفا وتابعا للشركات العالمٌة 

ٌعنً ان مشاكل العالم الثالث بالخصوص ما تزال بالٌة، بدون حلول، مما ٌستوجب  والموى الكبرى، مما

طرح االسئلة العمٌمة والعتٌمة من جدٌد، ومن لبٌل ذلن العدالة والحرٌة والدٌمولراطٌة: ما سبل العدالة 

ممكن ام ان فً العالم؟ هل نموذج الدٌمولراطٌة واللٌبرالٌة والرأسمالٌة الغربٌة هً النموذج الوحٌد ال

 …هنان نماذج أخرى ٌكمن لثمافات العالم ان تساهم فٌها؟

 

هل نحن فً عصر ما بعد الحداثة؟ ٌجٌب الحداثٌون بال. وٌجٌب منظروا نظرٌة ما بعد االستعمار بنعم. 

ٌرى الحداثٌون )الغربٌون( أن ما ٌسمى بما بعد الحداثة ما هو اال وجه اخر للحداثة، فال حرٌة اال الحرٌة 

لتً أنتجها الغرب، وال دٌمولراطٌة اال الدٌمولراطٌة التً انتجها الغرب وال علمانٌة اال العلمانٌة التً ا

أما الفالسفة والمنظرون الجدد فهم ٌرون ان نظرٌة ما بعد االستعمار هً من أسست …أنتجها الغرب

أ اآلن وتطرح االسئلة الفلسفٌة هً التً تتجر –أي نظرٌة ما بعد االستعمار -لفكرة ما بعد الحداثة، النها 

الكبرى وتحاول تفكٌن االٌدٌولوجٌات الطاغٌة اآلن، لذلن فانها من نظرت و ما تزال لمجتمع ما بعد 

حداثً، مجتمع وعالم ربما مختلف عن المجتمع الحداثً الحالً الذي نظر له وبناه الغرب. هل هذا ٌعنً 

لد تمفز الى ما بعد الحداثة دون المرور على مرحلة  ان المجتمعات التً لم تدخل عالم الحداثة بعد

الحداثة؟ هل العالم االن كله حداثً النه ٌعٌش على النمط الغربً بشكل او باخر؟هل المجتمعات الحداثٌة 

هً السبالة لعالم ما بعد الحداثة؟ أال ٌعنً هذا أن ما بعد الحداثة تعٌد بناء التماٌزات التً تتخبط فٌها 

وهً أسئلة فلسفٌة مشروعة …ه بعض أسئلة ما ٌزال ٌطرحها الباحثون عن البدٌل الممكنهذ…الحداثة؟

 وصعبة.

لنعد، وبه نختم هذه التساإالت، الى مثال العلمانٌة واالللٌات االسالمٌة فً الغرب او العالم االسالمً 

ا الكبار! ٌمكن ان وال حتى عرابوه –بشكل عام. الى اآلن لم ٌستسغ المسلمون اجماال معنى العلمانٌة 

تكون العلمانٌة فً المجتمعات الغربٌة لد أجابت على تساإالت ساكنٌها ومفكرٌها عندما فصلوا حٌاتهم 

السٌاسٌة وحتى االجتماعٌة العمدٌة عن الدٌن فً ولت من الزمن، لكن ذلن لم ٌدم الن الهجرة من بالد 

كان دٌنا اجنبٌا ال تتماشى احكامه مع بنود االسالم أعادت الى أذهانهم خوفهم من الدٌن، وخاصة اذا 

الدٌممراطٌة والمساواة ومبادئ اللٌبرالٌة. ان الدٌممراطٌة اللٌبرالٌة التً ٌصدرها الغرب للعالم كالنموذج 

حتى لذاتها: أٌن عالمٌتها مما  -كما نرى –النهائً للحكامة الجٌدة ومثال نهاٌة التارٌخ لم تعد تصلح 

ً االللٌات فً أوروبا مثال؟ كٌف ٌمكن تسوٌك فكرة نهاٌة التارٌخ بنموذج ٌعٌشه المسلمون وبال

الدٌمولراطٌة الٌٌبرالٌة وهً ذاتها لم تحل مشاكلها مع أللٌاتها؟ ان تصدٌر نموذج كهذا ٌعنً تصدٌر 

ٌفكر  مشكل الى بالً العالم، وهو ما حدث فعال. فلنؤخذ مثال البالد االسالمٌة: منذ ان بدأ العالم االسالمً

علمانٌٌن …سٌاسٌا كالفكر الغربً لم ٌخرج عن مربع تساإالته. هل نسٌر علمانٌٌن ام لٌٌبرالٌٌن ام 

فً زمن …لٌٌبرالٌٌن، أم اسالمٌٌن لٌٌبرالٌٌن، ام اسالمٌٌن دٌمولراطٌٌن، ام مواطنٌن فً بلد اسالمً، أم
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االسئلة، وبعد االستعمار، عند تكون الدولة المومٌة وتكوٌن الهوٌة كان على الغرب أن ٌحدد هوٌته بتلن 

االلطار العربٌة االسالمٌة المختلفة تم طرح نفس االسئلة، بنفس الطرٌمة، بدون اجتهاد، والحل االن هو 

وجود أنظمة واحزاب تعالج نفس المخلفات بنفس االسئلة، الن النموذج هو ذاته، النموذج الغربً، وأي 

ال ٌناسب الداخل؟ هل  -الخارج-ً! فؤي نجاح ممكن اذا كان الرداء تمدم ممكن هو بارتداء النموذج الغرب

االنسان الغربً هو نفسه االنسان العربً المسلم. اجماال، ال. لكل أمة أسئلتها، وأسئلة غٌرنا غٌر أسئلتنا، 

 وأجوبتهم غٌر أجوبتنا، وااللتماء بٌنهما ممكن، والذوبان مهلن.

 ما هو ادب ما بعد االستعمار 

الطرق الجٌدة لبدء أي تعرٌف ألدب ما بعد االستعمار هو التفكٌر فً أصول مصطلح ما بعد من 

االستعمار وكٌف تم استخدامه فً النمد األدبً ، من أواخر الثمانٌنٌات تمرٌبًا إلى الولت الحاضر. ٌُكتب 

ن نفس مجاالت المصطلح أحٌانًا بواصلة ، وٌُترن أحٌانًا بدون واصلة ، مع استخدام الشكلٌن لتعٌٌ

االهتمام من لبل النماد المختلفٌن. تم استخدام النسخة الواصلة ألول مرة من لبل علماء السٌاسة 

وااللتصادٌٌن لإلشارة إلى الفترة التً تلت االستعمار ، ولكن من أواخر السبعٌنٌات تم تحوٌلها إلى تحلٌل 

دم النسخة غٌر الواصلة بشكل تملٌدي لتمٌٌزها ثمافً أوسع نطالا فً أٌدي النماد األدبٌٌن وغٌرهم. تُستخ

عن التكرار السابك الذي ٌشٌر فمط إلى فترة زمنٌة محددة وإلشارة إلى االتجاه نحو النمد األدبً وتحلٌل 

 الخطابات المختلفة عند تماطع العرق والجنس والشتات ، من بٌن أمور أخرى.

 ع تجربة االستعمار وآثاره الماضية والحالية''ما بعد االستعمار ... ينطوي على مشاركة مدروسة م

تعرٌف عملً محتمل لما بعد االستعمار هو أنه ٌنطوي على مشاركة مدروسة مع تجربة االستعمار 

وآثاره الماضٌة والحالٌة ، سواء على المستوى المحلً للمجتمعات االستعمارٌة السابمة وعلى مستوى 

آثار اإلمبراطورٌة. غالبًا ما تتضمن ما بعد  -ٌعتمد أنها بعد التطورات العالمٌة األكثر عمومٌة التً 

االستعمار أًٌضا منالشة تجارب مثل العبودٌة والهجرة والممع والمماومة والفرق والعرق والجنس 

والمكان باإلضافة إلى االستجابات لخطابات أوروبا اإلمبراطورٌة مثل التارٌخ والفلسفة واألنثروبولوجٌا 

لمصطلح ٌتعلك بالظروف فً ظل اإلمبرٌالٌة واالستعمار الصحٌح ، كما هو الحال فً واللغوٌات. ا

الظروف المادمة بعد النهاٌة التارٌخٌة لالستعمار. كان هنان للك متزاٌد بٌن منتمدي ما بعد االستعمار مع 

حدة ، األللٌات العرلٌة فً الغرب ، واحتضان األمرٌكٌٌن األصلٌٌن واألفارلة فً الوالٌات المت

واآلسٌوٌٌن البرٌطانٌٌن والكارٌبٌٌن األفارلة فً المملكة المتحدة والسكان األصلٌٌن فً أسترالٌا وكندا ، 

من بٌن آخرٌن. بسبب هذه المٌزات ، تسمح ما بعد االستعمار لمجموعة واسعة من التطبٌمات ، وتعٌٌن 

االجتماعً الثمافً والتكوٌن التارٌخً.  تفاعل مستمر وانزالق بٌن الشعور باالنتمال التارٌخً ، والمولع

( محورًٌا فً تشكٌل دراسات ما بعد االستعمار. فً االستشراق ، 8991ٌعتبر استشراق إدوارد سعٌد )

جادل سعٌد برإٌة عاللة مباشرة بٌن المعارف التً أنتجها علماء الشرق وكٌف أعٌد نشرها فً دستور 

 الحكم االستعماري.

اف بؤنه مهما كانت التطورات التً أدت إلى تشكٌل مجال دراسات ما بعد ومع ذلن ، ٌجب االعتر

االستعمار ، فإنه ٌجب رإٌتها أكثر من حٌث عملٌة طوٌلة بدالً من سلسلة من األحداث ، مع الدوافع 

المركزٌة لهذه العملٌة لادمة من مصادر متنوعة ، وأحٌانًا خارج أي اهتمام باالستعمار. ٌمكن تتبع هذه 
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تجاهات متنوعة ، مثل الوجه المتغٌر للسٌاسة العالمٌة مع ظهور دول مستملة حدٌثًا ؛ فً إعادة فً ا

التمٌٌم الواسعة النطاق التً بدأت فً الثمانٌنٌات من األشكال االستبعادٌة للعمل الغربً وفً تصور 

ل التجرٌب تواطإها مع التوسع اإلمبراطوري والحكم االستعماري ؛ فً المنالشات التً دارت حو

والثمافة فً العلوم االجتماعٌة من الستٌنٌات ؛ وفً تحدٌات الخطابات السائدة للتمثٌل من الدراسات 

 النسوٌة والمثلٌٌن والمثلٌات واإلثنٌة فً السبعٌنٌات والثمانٌنٌات.

ٌمثل أدب ما بعد االستعمار كل هذه الظروف وٌؤتً من مصادر وإلهام مختلف. وٌشمل أعمااًل مثل 

Murphy  من صموٌل بٌكٌت ، ومائة عام من العزلة التً ٌملكها غابرٌٌل جارسٌا ماركٌز ، وأطفال

منتصف اللٌل فً سلمان رشدي ، وشٌنوا أتشٌبٌز تتداعى ، وموسم الطٌب صالح إلى الشمال ، وحبٌب 

 Ondaatje's The Englishفً انتظار البرابرة ، ماٌكل  JM Coetzeeتونً مورٌسون ، وحبٌب 

Patient  ،Arundhati Roy's The God of Small Things  ،NoViolet Bulawayo's We 

Need New New Names  ،Zadie Smith's White Teeth  و ،Ingolo Mbue's Behold 

the Dreamers  من بٌن آخرٌن. تم أخذ عطٌل شكٌل ، عطٌل ، أنطونً وكلٌوباترا والعاصفة ،

لتحلٌل بعد االستعمار. هذا ٌشٌر إلى أن أدب ما بعد االستعمار هو كنصوص رئٌسٌة لتطبٌك أنماط ا

مصطلح واسع ٌشمل أدبًا من لبل أشخاص من العالم االستعماري السابك ، وكذلن من مختلف أللٌات 

الشتات التً تعٌش فً الغرب. كما تم استخدام ما بعد االستعمار مصطلًحا إلعادة تفسٌر األدب الكنسً 

 عة متنوعة من وجهات النظر الجدٌدة والمتنوعة.الغربً من مجمو
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 وٌبمى السإال ذا شطرٌن:هل من بدٌل؟ وهل نحتاج الى بدٌل أصال؟


