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كل من آمن أبن طريق النجاح العلمي يستحق كل التضحيات، من جهد ووقت إىل  
 وصرب وثبات، و يقتضي مهة عالية ال تنبغي ألحد بعد طالب العلم. 

، حتتفي تقتفي أثرهم ،إىل كل من آمن أبن هذه احلياة إمنا جاءت خادمة للعلم وطالبه 
إال من خالل  يتحقق الوجود ال يف ن معناهاأل ، وتعبد هلم مسالكها راغبة وراغمة هبم، 

 .، مصداقا لقول رسول هللا حممد صلى هللا عليه وسلم "العلماء ورثة األنبياء" جهودهم

أو مادة علمية ساعدت ودعمت  تإىل كل من ساهم أو ساعد أو نصح أو قدم توجيها
 جزاكم هللا عنا كل خري وابرك هللا لكم سعيكم أقول هلم هذا العمل 

إىل كل من أحب و احرتم العلم وأهله، و إن مل يكن منهم فهو حمب هلم، وحمرتم 
   ملكانتهم، أومستفيد من خرباهتم.  

    

 أهدي هذا العمل. مجيعا  هلالء وأولككإىل

 



 

 

 

 
 

و إن  والعلماء العلم  ومسايرةأوال هلل عز و جل على أن هداين لسلوك طريق البحث والثناء والعرفان الشكر 
 كان بيين و بينهم مفاوز.

والصالة والسالم على رسول اهلدى حممد صلى هللا عليه وسلم  الذي أَنر لنا سبل احلياة وأدى األمانة وبلغ 
 الرسالة ونصح األمة وهو القائل : "أطلبوا العلم من املهد إىل اللحد". 

خاطري أساتذة وزمالء وأقارب و  عن من يستحق الشكر والتقدير يف هذا املقام وجال يف هذابعد حبثت وقد 
 أهل وخالن و ال ريب أن كال منهم يستحق ذلك ولكنين بعد إعمال فكر وتبصر مل أجد من هو أحق وال أهل
هلذا الشكر والعرفان قبل أسوقه إىل "إدوارد وديع سعيد"، فله كبري الفضل يف منحي رؤية خمالفة متاما للحياة 

لتحليل والنقد والشجاعة األدبية يف تناول املواضيع واستنطاق النصوص اليت للثقافة ألساليب الفهم والوعي وا
مل يتجرأ الكثري من الكتاب على إخراجها بتلك الصورة اليت أهبرت أهل الغرب من دعاة احلضارة ، ومهدت 

  السبل ألهل الشرق من الباحثني يف هذا املضمار والذين وجدوا ضالتهم يف حمربته وقلمه.    

، فقد  حممد خطابخص ابلشكر أستاذي الكرمي و معلمي الفاضل املشرف على هذا البحث الدكتور كما أ
أبرق عبارة و ألطف إشارة، فله مين وافر الثناء و  ،كان حريصا على قراءة كل ما أكتب مث يوجهين إىل ما يرى

لذي أعطاَن نفسا جديدا يف كما أنين ممنت كثريا له ألنه هو من اختار واقرتح موضوع البحث ا خالص الدعاء.
 طريق العلم.

أو  و كل من قدم يل فائدة أو أعانين مبرجع ،و كل الزمالءأعضاء جلنة املناقشة، كما أشكر السادة األساتذة  
 .أن جيعل عملهم يف ميزان حسناهتم و ،، أسأل هللا أن جيزيهم عين خرياتوجيه ونصح 
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 ككدد   واللغويدد  األدب دد  وال راسدد   نقدد ال جمدد   يف واسددع  ح دد ا أخدد   الددي املواضدد   أهدد  مدد  ستشددقا اال يعدد 

 حدددى  األقطددد ر خمتلددد  مددد  وارديددده وكثدددق  هلتشدددع  املوضدددو  هبددد ا اإلملددد   أو اإلح طددد  الددد ار  علددد  يصدددع  ح ددد 

 يعدود ذلد  سد   أن نقصد  وال . آمد  بق إىل املط ف به ينتهي أن م  ري  يف املضم ر ه ا يف خيوض م  أص ح

 واملدددد ار   اإليددد يولوت    وت دددد ي  ب دددنه  الددددق   اخدددت ف ولكددد  فحسدددد   املستشدددققن مدددد  الكتددد   كثدددق  إىل

 حددى واالجت هدد  . اآلفدد   كدد  يف عهدد وتفق  القضدد   تشددع  يف شدد رك  عوامدد  كلهدد  وال ين دد  الثق ف دد  واخللف دد  

 .واح  كت   يف واح  لك ت  مج  تن قض   كثري  أح ين يف لنج  إنن 

 مد  كد  إىل  جمملهد  يف فوق د  نظدق  هدي املستشدققن نظدق  فد ن لده اوممهد  ابالسدتعم ر  مقت طد ستشقا اال ك ن ومل  

 والعمد  .وقد     وتق ل د  وع دا  واتريخ ي ود   لغ  م  -واإلس مي العقيب الشق  وخ ص  -بصل  للشق  مي 

   الغقب ددددد  واألايدي وابألدوا    الغدددددق  خمدددددر يف اجملتمعدددد   هبددددد   اخل صددددد  واإليقددددو   الشدددددفقا  تفك ددددد  علدددد 

 العقدد  علدد    املعتمدد ذهن دد    وتوافدد    لألشدد    ومنظددوره  إيدد يولوت      ختدد   الددي االسددتنت ت   واسددتص  

 . الشق  إىل الغق  نظق  هو ستشقا اال ف ن وابجلمل  . واملنط  التحل لي
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    والسددد    الصددد   )عل ددده الشدددقيف  احملم يددد  ال عثددد  بعددد  األوىل القدددقون إىل ميتددد  طويددد  اتريدددخ ستشدددقا اال وهلددد ا 

 االتتم ع دددد  واحلدددواد  املقاحددد  لكددد  معمقدددد  تشدددق    ودراسددد    لصددد ق  مسدددد يق  يف احلددد ي  العصدددق إىل ويصددد 

 ره دد  انتشدد ر حدد    ري خددألا املقحلدد  يف أندده ابخلصددو .عل  والعقب دد  الشددقق   للمجتمعدد   والس  سدد   والثق ف دد 

 تكدد  مل وابلط دد    تف صدد له يف وت لدد  وخ ضدد  إال بصددل  الشددق  إىل ميدد  موضددوع  تدد   مل الددي ال راسدد   هلدد  

 ولكدد  الغددري  أيدد ي يف ملدد   التطلدد إىل والفضددو  اآلخددق اكتشدد ف حدد  أو العلم دد  املتعدد   أتدد  مدد  األحبدد   هدد  

 األمددد  وقفددد  ق  سدددي ظدددقف يف الشدددق  أهددد  قددد مه  الدددي االجنددد  ا  يشددده  التددد ريخ وألن   حددد ي  حددد   لكددد 

 صددحقا  يف هدد امون أشددت   وهدد  العددقيب الشددق  ألهدد  وك دد  إل هدد   الوصددو  عدد   ه دد   إحصدد اه  عدد  عدد ت  

 تدددد و  واشددددتعل  ... أهلهدددد  عظمدددد  علدددد  شدددد ه    آاثرهدددد وم  الدددد    الدددد ن   مددددأل  حبضدددد ر  ينهضددددوا أن اجل يددددق 

 هددد   ألن واتته دهددد   تهودهددد  مددد   وصدددع   ك دددري  بصدددور  عشدددق والت سددد  عشدددق الثددد م  القدددقن يف ستشدددقا اال

 ال د حثن أسدف ر محلد  وسد  ممد  إفقيق د   ومشد   األوسد  الشق  بل ان عل  األورويب م رعستل  املمه   هي ف  ال

 ويل سددون بلسدد    يتحدد نون واملسددلمن العددق  بدد د إىل املستشددققون وانتقدد   الشددق   بلدد ان إىل املضددم ر هدد ا يف

 سد ع  مد  وهد ا   وضد  فته  وعطد اه  كدقمه  مد  ويسدتف  ون   وط  اعه  ع دا   ويقل ون  وأ اي ه    و كس

 يف ومقشدد ي  هلدد  ع ددو  وال كوندد أرسددلته  الددي بلدد ا   ق دد  مدد  هلدد  املنوطدد  مهدد مه  أدا   علدد  املستشددققن هددءال 

  ددد العقبو  الشدددقق   ال لدد ان ضدددع  مددواط  مددد  مسددتف    وقوا ددد    بعسدد كقه  وحتتددد  تعتدد ي أن ق ددد  العددق . أرض

 آن ا .
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 صدور  وتقد     الشدقق   والثق فد  العقب د  واللغد  اإلسد   حقد ا  عد  الع ون تعمي هل  حصق ال كت  وص ر      

 بدد د يف املستشددققون أداهدد  الددي القدد ر  املهدد   علدد  وتدد     الشددق  علدد  غددقيبال احلقدد  م لدد  تعكدد  شدد اه   اافدد 

   الشدق  علد  احل قد   الع وان د  للحمل  وم عمن مأتوري  ك نوا هءال  أغل  أن إذ هل . استض فته  أاي  العق 

 إراقدد  و   نددقوا  و    العددق  خلددريا  املتعطشدد  بلدد ا   جل ددو  العسددكقي  للحملدد  موا يدد  الثق ف دد  محلددته  فك ندد 

   . أغقاضه  خي   اجت   ك  يف مضواف    .. حقم    وانته   دم اه 

 ."م نع  ت مع  تعقيف  له يض  أن أراد إذا الشي  توان  جبم       أن ال  ح  عل  إن" فوكو: م ش   يقو 

 درتد  إىل سدع   دواردإ عمد  تواند  مد  بكثدري أملد  الي دي  أبو لكم   األوىل ال مج  ن ر  أن ارأتين  ل ل 

 الفصدد  يف اعتمدد  ه  النسددص  وهدد   -االستشددقا – الكتدد   هبدد ا خ صدد  اصددط ح   ق موسدد  أسدد  املدد ت  أن

 الستشقا .ا كت   يف واملثري  املهم  للجوان  وصفي حمس هو ال ي األو 

 وال  غدد  واألسددلو  ال اك دد  ح دد  مدد  املقدد ي   مبصتلدد  ح يثدد  وهددي عندد ي حممدد  للدد كتور الث ن دد  ال مجدد  أمدد 

 ال راسددد  مل امددد  وأيسدددق أقدددق  بطقيقددد  ال حددد  هلددد ا الثقددد يف النقددد ي الغدددقض ختددد   فإ ددد  لددد ل  الددد الال  وحدددى

 ال حث  .
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 ك ندد  وإن مددقا  عدد   مدد ت  اآلخددق هددو نفسدده للك تدد  املثقدد   )متثدد    كتدد   أن كدد ل  امل حدد  ومدد    

 وتقمجد   " والسدلط  املثقد " بعندوان أخدق  وتقمجد   " املثقد  صدور" بعندوان تقمجد  فل ين  ختتل  ال مج   عن وي 

 ."داام   تفش الي اآلهل " عنوان حتم 
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 املوضدددو  نطددد   حدددى ح ضدددق  ال مجددد   كددد  تكدددون أن ب مجت ددده االستشدددقا  كتددد   مددد  حددد   كمددد  وارأتينددد    

 كد ن لد ل  . نفسده للكتد   املوال د  ال مجد  يف ح ضدقا جند   قد  مع ند  ت ن د  مد  م ت  أغف  فقمب  أبع د  مبصتل 

 املشددددقو  طددددق  هددددو   واضددددح  احدددد او  مشددددقوع  حتمدددد  جمملهدددد  يف ك ندددد  الددددي سددددع   دواردإ بكتدددد  نلدددد  أن دأبندددد 

 أحددد  وأصددد ح  الكولون  ل ددد  بعددد  مددد  دراسددد   يف حمدددوراب كتددد اب منددده تعلددد  وخم لفددد  خ صددد . بطقيقددد  االستشدددقاقي

 تقمجددد  حضدددور ورا  مددد  واهلددد ف الددد اف  .وك نسدددتعم رياال أو االستشدددقاقي ابخلطددد   املتعلقددد  األسددد   املقاتددد 

 م سددور   ح د  مدد  أكثدق يف ت دد و الدي عندد ي حممد  تقمجدد  االكتفد   بوسددعن  وكد ن   )االستشددقا   ديد  أبددو كمد  

 أو السد     ح د  مد  ذلد  كد ن سدوا    سد بقته  مد  أكثدق ال من د  اللحظد   هل   ومواك     الققااي االسته  

 اختصد  مد  بعد  علد  األحدوا  مد  حبد   ويتدحت ال فإ د  مبنهج د  وانفقد  خبص اص مت    وإن ولكنه النس .

 وحدددى  ال ق مددد   و ال م ددد ا  وبعددد  املصدددطلحي  الكشددد ف املثددد   سددد    فعلددد  ديددد   أبدددو كمددد   تقمجددد  بددده

 أخددق  تهدد  ومدد  األخددق   ال مجدد  يف موتددود  غددري هددي والددي  االستشددقا  موضددو  تندد و  اادد وطق    التحق قدد  

 الثق فد " كتد   هدوف الث ي اجل   أم و   الطق  أو شقو امل أو املوضو  ه ا م  األو  اجل   االستشقا  كت   يعتر

 و األوىل فكددد ن .ديددد  أبدددو كمددد   الددد كتور إال ي مجددده مل واالمرايل ددد  الثق فددد  كتددد   أن واملشدددك   ".واالمرايل ددد 

 اثن دد  تقمجدد  هندد   ك ندد  فددإذا .ديدد   أبددو كمدد   )واحدد  مدد ت  مدد  والثدد ي األو  اجلدد   أنخدد  أن  بندد  األحددق 

 .خمتلفدددد  وأبعدددد د  وااي مدددد  ور يتدددده املوضددددو  يف التوسدددد  اب  مدددد  هبدددد  أنخدددد    عندددد ي  حممدددد  تقمجدددد  )مث ألحدددد   

 الددنص دالال  تسددتويف والكتدد   النقدد د مدد  كثددري يددق  كمدد  عندد ي حممدد  تقمجدد  إن وأقددو   املقدد  هدد ا يف وأسددت ر 
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 )كتددد   املددد كوري  ع  سددد دواردإ كتددد يَب  خيدددص ف مددد  م حظددد  وأضددد   وأيسدددق. وأوضدددح أوسددد  بصدددور  األصدددلي

 أبدو كمد   العقب د  إىل )نقلهد  ع د ر  مكتو  االستشقا  كت   ففي     واالمرايل    الثق ف  كت   و االستشقا 

 بددددن واضددددح والفددددق     ديدددد   أبددددو كمدددد   )تقمجدددد  ع دددد ر  مكتددددو  واالمرايل دددد  الثق فدددد  كتدددد   يف أمدددد     ديدددد  

- االستشددقا  لكتدد   عندد ي وحممدد  ديدد  أبددو كمدد   تقمجدد  بددن ندد مق ر  يف الدد خو  نتفدد د  وحددى    الع دد رتن..

 )املتدوفقتن  ابل مجتدن االسدتع ن  ند آنق ولكن السدج  . ينتهدي فلد  اجملد   فتحند  إذا ألنن    -موضوعن  ل   وه ا

   منهمددد   كددد  خصددد اص مددد  واالسدددتف د   املسدددتط   قددد ر تددد ا املهددد  املوضدددو  جبوانددد  واإلملددد   التوسددد  اب  مددد 

 لكتدددد   ديدددد  أبددددو كمدددد   ب مجدددد  اسددددتعن  فقدددد  ال حدددد  دراسدددد  يف خلدددد  أو تعدددد رض أي هندددد   يكددددون ال وحددددى

 سددددطح   مسدددد يق  الغ لدددد  يف وهددددو   عملندددد  مدددد  األو  الفصدددد  يسددددتويف الدددد ي   النظددددقي اجل ندددد  يف االستشددددقا 

 وتهدد  ت ددن الددي ق  دد  والتع   التعل قدد   بعدد  مدد  الددنص يف املدد كور  والنقدد   احملطدد   ألهدد    عم قدد  وأح دد  

 يف أمعند  لدو ألنند  .للكتد   العقيضد  ابخلطدو  املس   دون   لل ح  الع   اإلط ر خت   أخق  ته  وم    نظق 

– داامدد  يدد كقي مدد  وهدد ا اجلدد د. العمدد  مدد  عقددودا مندد  يتطلدد  ذلدد  فددإن النصددو  واسددتنط   والتنق دد  ال حدد 

 . ينتهي! ال سع   ادوارد إن : املءطق األست ذ ه يقدد ك ن ع  ر  -االستشقا  كت   تصفح  وكلم 
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 سددع   ادوارد جتقبدد "  : ددال ت علدد  املوسددومن التدد ل ن الفصددلن يف بثقلهدد  ح ضددق  فك ندد  عندد ي حممدد  تقمجدد  أمدد 

   و  ددددد  هلدددد    أخدددددق  مءلفدددد   هنددددد   ولكدددد  االستشدددددقا  كتدددد   يف حمصدددددور  التجقبدددد  هددددد   تكدددد  ومل "  النق يدددد 

 املثقدد . صددور كتدد  و    والددنص والن قدد  العدد مل كتدد   غددقار علدد    امل دد دي  شددى يف والفكقيدد     دد الثق ف ومك نتهدد 

  : يهدت  الد ي   الث لد  الفصد  أمد و  واالمرايل د . الثق فد   كتد   وك ا    الثق ف .. و والس  س  السلط  كت  و 

 االستشدقا  و الكد م  االستشدقا  مث سدع   إدوارد عند  الثن ا    ف تن و   " االستشقا  لكت   الثق ف   املق رب "

 ال ن وي. االستشقا  .وك ا الظ هق

املنددد همل املعتمددد   جنددد  أن املدددنهمل الوصدددفي املطعددد  ابالتدددقا ا  التحل لددد  كددد ن ح ضدددقا يف الفصددد  األو  ف مددد  خيدددص 

نسددق  . وهددي مندد همل   املددنهمل ال ن ددوي والتفك كدديابعتمدد د    مسدد يق  النصددو خ صدد  أمدد  الفصددو  األخددق  فك ندد

   ووم  ته  أخق  مل خي  ال ح  م  بصم   بع  املن همل الس  ق   عل  غقار الت رخيي واالتتم عي. 

 :أ ه   م  اليو  - اآلت   دراستن  حم  وهي- الص د ه ا يف مطقوح  شك ال اال م  جمموع  وهن  

 مددد  الك دددري الددد خ  رغددد   العددد ملي  والتدددأنري الصددد   هددد ا لددده ل كدددون  االستشدددقا  كتددد   أاثرهددد  الدددي اجلوانددد  مددد 

 .؟ الثق يف احلق  ه ا يف املءلف  

وتسد   ذلد   ،خ صد  يف تند و  املوضدو أو منهج د  طقيقد  أو   نق   ق موس  لغدواي مع ند  يفوه  ات   إدوارد سع   

 .؟ )االستشقا  الي أعق   ص ور الكت    الثور  الثق ف   يف
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أو حدى   ؟إدوارد سدع   يف احلقد  الثقد يف النقد يخلفتده جتقبد  أو األندق الد ي   م  هي اإلض ف  الي ق مته   وابجملم 

 . ؟ال ي هو موضو  حبثن   والي م  أ ه  كت   "االستشقا "  ،م  خ   خمتل   مءلف ته   األديب

النددو  مد  التجد ر  م يدد  تضد ف إىل رصد    وجت ربدده هد ا ر  ج بدن احلقدو  املعقف دد ؟ وهد  يعتدومد  مد   جن حده يف املدد

بعدد م    مدد  أتدد  إيصدد   أفكدد ر  للمتلقددي  ؟ أ  دعتدده الضددقور  ل سددتع ن  ابصددط ح   مدد  خمتلدد  اجملدد ال  دد املعقف

 أو األديب ع  ذل ؟  ق موسه اللغويعج  

 



 

 مدخل
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 املدخل:

لدلو  الاا  للموضوع ييلد بغية فك التشفري عن امل ،لكل موضوع كلماته املفتاحية اليت يتوجب التطرق اليها

 ،وملدراسه ورواده ،وآلياته وحقوله املارفية واللداللية ،. ومبا أن حمور جبثنا يلدور حو  موضوع االستشراقاللدراسة

 ،االستغراب ،ومنها االستشراق ،فإننا حباجة إىل شرح ألهم االصطالحات اليت متت بصلة مباشرة هلذا الشأن

..ويف هذا امللدخل شرح ما بالد الكولونيالية وغريها ،النقلد اللدنيوي ،النقلد الثقايف ،النقلد  ،املثقف ،الثقافة ،اخلطاب

أمامه السبل. ونستهل بشرح كلمة استشراق لغة مفصل وكاف يستاني به السالك هلذا اجملا  حىت تتضح 

 .  ثري من الكتاب والنقاد والباحثنيوأصطالحا وملدلوالهتا عنلد ك

 .1االستشراق لغة: كلمة "االستشراق: مشتقة من مادة "شرق" يقا  شريت الشمس شريا وشرويا إذا طلات -أ

 االستشراق اصطالحا:  -ب

 .2«الشرق أو الاامل الشريياالستشراق هو علم »التاريف األو :  -

استشرق طلب علو  الشرق ولغاهتم "موللدة عصرية" تقا  ملن ياىن بذلك من علماء »التاريف الثاين:  -

 .3«الفرجنة

االستشراق علم خيتص بفقه اللغة خاصة، والبلد لنا إذن أن نفكر يف »يقو :  التاريف الثالث: وهو لاامل غريب -

"شرق" وكلمة شريا تاين مشرق الشمس وعلى هذا يكون االستشراق هو علم  املاىن الذي أطلقت عليه كلمة

الشرق أو علم الاامل الشريي، واألمر إىل هذا احللد واضح، ولكن ما ماىن كلمة شرق يف هذا املقا  ابلذات؟ الظاهر 

، الاامل الواي  خلف أن اسم الشرق تارض لتغيري يف ماناه فالشرق ابلقياس إلينا حنن األملان، ياين الاامل الساليف
                                                           

    284ص  0.ج0691مصر،-املاجم الوسيط، أتليف جمم  اللغة الاربية،  مكتبة الشروق اللدولية،ابلقاهرة -1
 00ص  0691القاهرة  –راج  اللدراسات اإلسالمية والاربية يف اجلاماات األملانية أتليف رودي ابرت وترمجة د. مصطفى ماهر  -2
 .300ص 0696 0ط 3رضا، دار مكتبة احلياة بريوتج ماجم منت اللغة،موسوعة لغوية حلديثة،الشيخ أمحلد-3
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الستار احللديلدي كما كان يسمى كذلك يف املاضي، وهذه املنطقة خيتص هبا علماء حبوث شرق أورواب، أما الشرق 

الذي خيتص به االستشراق فمكانه جغرافيا يف الناحية اجلنوبية الشريية ابلقياس إلينا وذلك االصطالح راج  إىل 

ة اليت كان فيها البرر املتوسط يق  كما ييل يف وسط الاامل، وكانت اجلهات الاصر الوسيط، بل إىل الاصور القلدمي

األصلية حتلدد ابلنسبة إليه، فلما انتقل مركز األحلداث السياسية بالد ذلك من البرر املتوسط إىل الشما  بقي 

عقاب مصطلح الشرق برغم ذلك على اللدو  الواياة شرق البرر املتوسط كذلك تارضت لفظة "الشرق" يف أ

الفتوحات الاربية اإلسالمية لتغيري آخر يف ماناها أو إذا شئنا دية أكثر تارضت التساع يف نطاق ملدلوهلا، فقلد 

انطلق الفاحتون يف ذلك الويت من شبه اجلزيرة الاربية ال انحية الشما  والشرق فرسب بل إىل انحية الغرب  

إفريقيا وتارب السكان تلدرجييا وهم األيباط يف  كذلك، وزحفوا يف غضون عشرات من السنني إىل مصر ومشا 

راق إىل الشما  شلك احلني تاترب مصر وبللدان مشا  إفريقيا ضمن الشرق وميتلد االستذ. ومنذ الرببر يف غرابمصر و 

غرب إفريقيا الذي يسمى ابملغرب أي بللد غروب الشمس. وإن كان املفروض أن اسم االستشراق خيتص ابلبللدان 

غريها ومهما يكن من أمر فإن االسم ال يبني بوضوح مستقيم املقصود منه ابلضبط واملهم هو الشريية دون 

 .1«املوضوع ذاته

يراد ابالستشراق اليو  دراسة الغربيني لتاريخ »التاريف الراب : وهو لاامل عريب "أمحلد حسن الزايت" يقو :  -

طريه ولكنه يف الاصور الوسيطة كان يقصلد به دراسة الشرق وأممه ولغاته وآدابه وعلومه وعاداته وماتقلداته وأسا

الاربة لصلتها ابللدين ودراسة الاربية لااليتها ابلالم، إذ بينما كان الشرق من أدانه إىل أيصاه مغمورا مبا تشاه 

                                                           
 . 0691رودي ابرت، اللدراسات الاربية واإلسالمية يف اجلاماات األملانية، ترمجة مصطفى ماهر، دار الكاتب الاريب للطباعة والنشر،القاهرة  -1

  00/04ص 
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ف منائر بغلداد والقاهرة من أضواء امللدينة والالم كان الغرب من حبره إىل حميطه غاريا يف غياهب من اجلهل الكثي

 .1«والرببرية اجلموح

االستشراق هو اشتغا  غري الشرييني بلدراسة لغات "التاريف اخلامس: وهو حململد عبلد الغين حسن يقو  فيه  -

 .2"الشرق وحضاراته وفلسفاته وأداينه وروحانياته وأثر ذلك يف تطور البناء احلضاري للاامل كله

" جنلدها أهنا مصوغة على وزن استفاا ، ووجلداانها مأخوذة من  ة: عنلد النظر إىل لفظة "استشراقيف اللغة الاربيو 

كلمة شرق، مث أضيف إليها ثالثة حروف هي األلف، السني، التاء، وماناها طلب الشرق، وليس طلب الشرق 

" وآدابه ولغاته وأداينه وجاء يف املاجم الوسيط: "شريت الشمس شريا وشرويا إذا طلاتسوى طلب علو  الشرق 

واسم املوض  املشرق: والتشريق: األخذ من  يت الشمس تشرق شرويا وشريا: طلات.شر  الارب: شرق:لسان  ويف

، وكل ما طل  من املشرق فقلد شرق. ويف انحية املشرق، يقا : شتان بني مشرق ومغرب، وشريوا ذهبوا إىل الشرق

 .3"اال تستقبلوا القبلة وال تستلدبروها ولكن شريوا أو غربو احللديث: "

: ، واملستشرق هو"حضاراته وملدنياتهعلم األجانب حبياة الشرق وعلومه وآدابه ولغاته و " االصطالح فهو : أما يف  

الاامل األجنيب إذا كان عاملا ابلالو  واآلداب والفنون واللغات واملاتقلدات والاادات الشريية، ومن هذا التاريف نرى 

مللرلد يف دراستها للشرق املسلم والشرق، أو الغرب والشرق ا دراسة مفكري الغرب"أن كلمة استشراق ماناها: 

"، وعرف الباض االستشراق أبنه: "ذلك التيار إن مفهو  االستشراق ياين: "علم الشرق أو علم الاامل الشريي.4"

 لت حضارته وأداينه وآدابه ولغاتالفكري الذي متثل يف اللدراسات املختلفة من الشرق اإلسالمي، واليت مش

                                                           
 .904، ص  49أمحلد حسن الزايت، اتريخ األدب الاريب، دار هنضة مصر للطب  والنشر،ط  -1
 .86ص 0694حمملد عبلد الغين، حسن عبلد هللا الفكري، سلسلة أعال  الارب، وزارة الثقافة مصر،  -2
، دار الصلدى للصرافة والنشر والتوزي ، اإلمارات الاربية املترلدة، ماي 94إيناس حسين، االستشراق وسرر حضارة الشرق، جملة ديب الثقافية  -3

 .38، ص4104
 .41-49، ص 0612انردو دافنشي وحبوثه الالمية، اهليئة املصرية الاامة للكتاب، القاهرة، جال  شويي، ليو  -4
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الشرق والغرب"  افته" وأحياان يقصلد به : "أسلوب للتفكري يرتكز على التمييز املاريف والاريي وااليلديولوجيوثق

 ."1اسة والترليل من يبل علماء الغربوأحياان أخرى يراد به: ذلك الالم الذي تناو  اجملتماات الشريية ابللدر 

 مفهوم االستشراق يف اللغات األجنبية:  -ب

وسرعان ما ظهر بالد ذلك يف    " Orientaliste "يف اجنلرتا مفهو  "مستشرق" مباىن   0116ظهر يف عا   

يف ياموس األكادميية الفرنسية عا   "alismeOrient"، وأدرج مفهو  االستشراق 0166فرنسا عا  

0131. "2. 

" وماناها " الشرق " يف اللغات األجنبية حيث ياين يف   Orientومفهو  هاتني الكلمتني مشتق من كلمة "

دائرة ماارف الشرق: ) اسم يطلق على األيطار، واجلزر اآلسيوية ( ويف باض األحيان يطلق هذا املصطلح على 

 Orientالقسم الغريب من آسيا، واليت تسمى أيضا: الشرق األدىن، ويرى باض الكتاب اآلخرين أن مصطلح " 

" الذي يستامل لأليطار Ouident ل لأليطار اليت تشرق منها الشمس يف مقابل مصطلح ""الذي يستام

 .3"اليت تغرب فيها الشمس ويتضمن أورواب ونصف الكرة الغربية

"، Orienter"يتالم أو يبرث عن شيء ما، وابلفرنسية تاين كلمة "Orientويف الالتينية تاين كلمة "    

تاين: توجيه احلواس حنو اجتاه أو   Orientateأو   Orientationيزية وجه أو هلدى أو أرشلد، وابإلجنل

عالية ما يف جما  األخالق واالجتماع أو الفكر أو األدب حنو اهتمامات شخصية يف اجملا  الفكري أو الروحي، 

مس وبذلك يتبني أن مصطلح االستشراق ليس مستملدا من امللدلو  اللغوي، بل من امللدلو  املانوي لشروق الش

"وهو وصف أطلق على البالد  Leriant Statesاليت هي مصلدر الالم.وظهر أيضا مصطلح " بالد الشرق 

                                                           
، أنظر الفصل األو  "اللداف  38، ص 4104إيناس حسين، نقال عن كتاب " االستشراق وسرر حضارة الشرق "، كتاب ديب الثقافية، ماي  - 1

 .93الالمي" ص 
 .033،026، ص 0681، 4القاهرة، ط -ستية واملسيرية والساسافية، دار املاارفنامت إمساعيل عال ، "الفنون اهليلين - 2
 .42، ص 0611سااد ماهر، "الفن القبطي"، اجلهاز املركزي للكتب اجلاماية وامللدرسية،  - 3
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وماناها يشرق   Se leverالواياة على الساحل الشريي للبرر املتوسط، واملصطلح مشتق من الكلمة الفرنسية 

 1"الشرييونويلد يطلق على سكان هذه البالد أي 

 تعريف االستشراق اصطالحا:

شراق، وانطاليا من ملفهو  االست هحسب تصور  املستشريني واملسلمني، كل عنلديف االستشراق لقلد اختلفت تاار 

 ، ورمبا استرضر هلدف االستشراق أو وسائله اليت اعتملدها أو خلفيته السياسية أو غري ذلك.ه الذاتيةتبيئته أو جترب

من أهل -ادميية يقو  هبا غربيون ) كافرون(، سة أكدرالد غراب: بقوله:  االستشراق هو "فارفه اللدكتور أمح   

لإلسال  واملسلمني من شىت اجلوانب، عقيلدة، وشرياة، وثقافة، وحضارة، واترخيا، ونظما،  -الكتاب بوجه خاص

وتضليلهم عنه، وفرض التباية للغرب  ،وثروات، وإمكانيات، هبلدف تشويه اإلسال ، وحماولة تشكيك املسلمني فيه

لة تربير هذه التباية بلدراسات ونظرايت تلدعى الالمية واملوضوعية، وتزعم التفوق الانصري والثقايف عنهم، وحماو 

 .2"للغرب املسيري على الشرق اإلسالمي

وعرفه اللدكتور يوسف أسالد داغر بقوله: "حركة علمية عنيت وال زالت تاين بلدراسة امللدنيات الشريية، ما فر     

وآاثر فكرية وأدبية وفنية  صل هبذه احلضارات القلدمية من يوةمنها وما حضر، وما طمس منها وما استقر، ومبا يت

إىل ذلك كله من أثر ظاهر انطق شاهلد على احلياة ودينية، ومبا فيها من شاوب وأجناس ومذاهب وملدارس، وما 

عنلد تاريفه لالستشراق أبنه:  ،.  ويؤيلد هذا الرأي ما ياله إدوارد سايلد3البشرية وهو خليق أبن حنييه نشرا وطباعة"

 .2عليه " ممارسة السيادة و  تستبنائه،و  ،للهيمنة على الشرق أسلوب غريب"

                                                           
 .03، ص6990فيكتور جرجس عوض هللا، " اللوحات املصورة األيقوانت" اهليئة الاامة لشؤون املصاحل األمريية، القاهرة،  - 1
 .1حمملد غراب رؤية إسالمية لالستشراق، ، سلسلة تصلدر عن جملة البيان، املنتلدى اإلسالمي د.ت، ص - 2
 110 ، ص  4،0690باة املخلصية، ط يوسف اسالد داغر، مصادر اللدراسة األدبية، املط - 3
 .36، ص0682،بريوت، 0طإدوارد سايلد،االستشراق،ترمجة:كما  أبو ديب،مؤسسة األحباث الاربية، -2
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على اللدراسات اإلسالمية فرسب بل يشمل مجي  الالو  األخرى ما  ويف نظر إدوارد أن االستشراق ال يقتصر

 .1"دامت متصلة ابلشرق

ويارف اللدكتور ألربت احلوراين، االستشراق بقوله: "هو نظا  أكادميي للدراسة وفهم الشرق، أو هو منط من التفكري 

وجود مؤسسة تاين هبذه ( ومن مقتضياته وآخر يلدعى )الغرب ،(لى التمييز بني ما يارف ب)الشرقيرتكز ع

من أجل مارفتها وفهمها، ورمبا السيطرة عليها،كما حصل فاال، فالرغبة يف السيطرة املنطقة املرتامية األطراف،

 .2"(و )هم ،حنن()في تلك الرغبة يتجلى التمييز بنيتكمن يف صلب ما كان ياتقلده الغرب حو  الشرق ف

الح اجلابري:" االستشراق هو فكرة الغرب عن الشرق، تلك الفكرة والذي يؤيلد ما ذهبنا إليه يو  اللدكتور ص    

اليت جتسلدت يف الواي  وعرب مراحل اترخيية ابلصورة اليت ترمسها الظروف، وجتيزها، فتأخذ صورة التبشري اللديين اترة 

كل تلك   وصورة التمثيل التصويري ) تصوير الشرق ( اترة أخرى، وصورة االستامار املباشر اترة اثلثة، ويف

، متثيلية، وليست اناكاسية، أي لدة والسيطرة، هي ثقافة إمربايليةالتجسلدات والترقيقات فإن طبياة الثقافة السائ

 .3"(الشرقور داخلي مشار مبوضوع خارجي هو )ال ترمي إىل تصوير واي  موضوعي، وإمنا تساى إىل تصوير شا

 الد هذا الارض، ميكننا إجياد تاريف شامل وجام :بو 

االستشراق هو كل نشاط علمي يقو  يف الشرق من يبل الغربيني سواء كان دراسة لغاهتم أو اترخيهم أو تراثهم، أو  

حضارهتم، أو علومهم النفسية وأحواهلم االجتماعية وخاصة حضارة اإلسال  ودينهم، وأحوا  املسلمني يف خمتلف 

 .4"الاصور، تلدفاهم يف ذلك خلفيات ودواف  سياسية ودينية

 مفهوم االستشراق من منظور بعض الكتاب املعاصرين: 
                                                           

 .398موسوعة االستشراق،ص - 1
 18 ، ص 0662ينظر اإلسال  يف الفكر األورويب  لللدكتور ألربت احلوراين، دار األهلية للنشر، بريوت  - 2
 .09 ، ص 4116دمشق،  –ينظر االستشراق يراءة نقلدية، اللدكتور صالح اجلابري، دار األوائل  - 3
 .396صموسوعة االستشراق،  - 4
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( :" االستشراق مفهو  شامل، وهو نشاط لللدراسات  H.Botzun–املستشرق األملاين ) هارمتوت بوتسني    

 .1االستشرايية يف أورواب "

أما رودي ابرت: " علم خيتص بفقه اللغة خصوصا، وأيرب شيء إليه إذا أن نفكر يف االسم الذي أطلق عليه     

 .2كلمة استشراق مشتقة من كلمة شرق " وكلمة شرق تاين مشرق الشمس"

 يتناثر ويلدخل يف ختصصات متباينة كالتاريخ: "أبنه )االستشراق( رضوان السيلد ه اللدكتور يف حني عرف     

ثروبولوجيا وااليتصاد والسياسة، ومل يالد هناك عوامل متباينة حيمل كل منها عنوان اجملا  الذي نواأل اوالسوسيولوجي

يهتم به، فإذا كانت مفاهيم الشرق، والاامل الثالث والشرق األوسط متباينة وغري علمية فإن مفهو  االستشراق 

 .3صار اليو  كذالك "

اجي: " االستشراق هو التفرغ من باض الالماء يف أورواب وأمريكا لللدراسة الشرق يف اللدكتور عبلد املنام اخلف   

تراثه وثقافاته واتريخ شاوبه وأداين أممه ولغاهتا، وما هلذه األمم من علو  وآداب وعادات وتقاليلد يف ماضيها 

 . 4وحاضرها، وخصائص حضارات هلده األمم "

 ستشراق واملستشرق:يقو  اللدكتور إدوارد سايلد حو  تاريف اال

                                                           
 .81،ص0661، 88عمر لطفي الاامل، االستشراق يف امليزان، جملة اجلهاد/ ليبيا، علدد  - 1
الكتاب رودي ابرت،" اللدراسات الاربية واإلسالمية يف اجلاماات األملانية ")املستشريون األملان منذ تيودور نوللدكة(، ترمجة مصطفى ماهر، دار  -2

 .00الاريب،القاهرة، دون اتريخ، ص
كتاب ديب الثقافية، جملة تصلدر عن دار الصلدى للصرافة والنشر والتوزي ،     94اللدكتورة إيناس حسين كتاب االستشراق وسرر حضارة الشرق، - 3

 24،ص4104االمارات الاربية املترلدة، مايو 
، نقال عن كتاب االستشراق وسرر 6، ص0689 حسن سالد السيلد، " االغرتاب يف اللدراما املصرية "، اهليئة املصرية الاامة للكتاب، القاهرة، - 2

 .21،ص4104كتاب ديب الثقافية، مايو   94حضارة الشرق، لللدكتور.إيناس حسين 
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 للخطاب أسلواب   و"ميثل. 1الشرق" على فرضا   فرض سياسي مذهب جوهره "يف سايلد إدوارد حبسب واالستشراق

 وابختصار أساليب استامارية، و فكرية ومذاهب علمية وحبوث وأفراد، مؤسسات تلدعمه ،والكال  للتفكري أي

 .9"وإعادة بنائه، والتسلط عليه ق،الشر  على للهيمنة غريب أسلوب هو االستشراق فإن

 خاصة موضوعات يف البروث إجراء أو الكتابة أو ابلتلدريس يامل من هوكل سايلد إدوارد عنلد املستشرق أن كما

 2"اللغة أوفقه ،أوالتاريخ االجتماع، أوعلم اإلنسان، علم أي األنثروبولوجيا جما  يف ذلك كان سواء   ابلشرق،

يؤَخذ االستشراق عادة  بالّدة ماان متلداخلة و ":يف تاريفة لالستشراق أنه النجارويلد ذكر اللدكتور شكري 

بشيء من التجاوز ــ على كل ــ« املستشرق»ميي؛ إذ تطلق كلمة خمتلفة، ولاّل أهم ماىن  للكلمة هو املاىن األكاد

ستشراق وهو اعتبار و بايلد... ومثّة مفهو  آخر لالأمن يتخصص يف أحلد الفروع املتصلة ابلشرق؛ من يريب 

 .3"االستشراق أسلواب  للتفكري يرتكز على التمييز اإلنساين واملاريف بني الشرق والغرب

بقوله: وإن كان البلّد من تاريف « االستشراق»وكذلك يتناو  اللدكتور إبراهيم علي النملة تاريف 
واإلسالمية، هو اشتغا  غري  إن االستشراق يف اجلانب الذي خيلد  البروث الاربية"، فأيو : «االستشراق»

 4"املسلمني بالو  املسلمني، بغّض النظر عن وجهة املشتغل اجلغرافية، وانتماءاته اللدينية والثقافية والفكرية.

"إنَّ االزدهار احلقيقي اهرة االستشراق يبل إدوارد سايلد:ويقو  اللدكتور أنور عبلدامللك الذي عاجل ظ  

لللدراسات الشريية يف القطاعني الرئيسيني مها الشرق األيصى والاامل الاريب ياود اترخيه ابللدرجة األوىل إىل عصر 

التمركز االستاماري، وبشكل خاص إىل السيطرة األوروبية على القارات املنسّية يف أواسطالقرن التاس  عشر، مث 

                                                           
 . 340االستشراق : حمملد عناين، ص  - 1
 . 29،ص29االستشراق : حمملد عناين، ص   - 2
 . 91  ص 0683، ماهلد اإلمناء الاريب، بريوت لبنان، 30تاريف االستشراق، شكري النجار، جملة الفكر الاريب،  الالدد:  - 3
ه 0220االستشراق واللدراسات اإلسالمية )مصادر االستشراق واملستشريني ومصلدريتهم(. النملة،علي إبراهيم. مكتبة التوبة الرايض الساودية. ) - 4

 .44 ( ص 0668-
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 أما وأداينه وعاداته وطباعه وأساطريه واترخيه هلجاته القلدمية لغاته الشرق عن شيء كل دراسة أبنهيف ثلثه األخري 

 .1"وآدابه ولغاته الشرق مارفةيف  املتضل  الاامل فهو املستشرق

 اإلثبااتت تقلدمي هي املركزية مهمتهم االستغراب عن االستشراق أبن: "ويقو  حسن حنفي صاحب كتاب عل

 الاربية خباصة األخرى الشاوب مايلدمته وأبن األوربية الشاوب هواتريخ الاقالنية احلضارة اتريخ أبن التارخيية

  .2"املمتازين احلضارة صاناي على حكرا يبقى الذي احلضاري احلقل يف مباشرة التلدخل اإلسالمية

 الاقل حاجة ايتضتها اليت الفكرية املمارسة من ضرب"أما اللدكتور عبلد هللا إبراهيم فله تاريف مميز لالستشراق: 

 .3"املركز سيايات ضمن جيالها مبا ةإنتاجها وإعاد لآلخر الثقافية املاطيات بكليته يشمل ألن الغريب

 
 الشرق بني مارفيا تااوان أو احلضارات بني تواصال أو حضاراي حوارا ليسي االستشراي النشاط فإن املاىن هبذاو 

 للشرق حملددة فكرية بنية وفق اآلخر إنتاج إعادة أجل من فكرية ممارسة هو بل املصاحل عن هانز م  فاال وال والغرب

 هذا" .اآلخر شمها مقابل الغرب ملركزية إنتاج إعادة اآلخر دراسة جتال الغريب املخيا  يف تشكل ما م  تتالء 

 الغريب النموذج تاميم هلدفها البشرية الثقافة ووحلدة البشري اجلنس وحلدة إدعاء من ينطلق الذات حو  التمركز

 .4"األمثل النموذج ابعتباره

 غري األخرى الشاوب وسائر والارب اإلسال  اآلخر، صورة حتليل هو النهائية صيغته يف االستشراق خطاب إن

 فإن املارفية سايلد إدوارد أدوات استاران وإذا اآلخر عن لنفسه الغرب اكوهن رؤية هو أخرى بابارة األوروبية،

 التمثيل من ألوان أو متثالت يصور بل نتائج، أو حقائق ياكس ال خطاب لكنه إنشاء أو خطاب االستشراق

 والتمثيلم التصور صايلد على له إنتاج إعادة أو لآلخر جلديلد خلق إنه واملصلرة، واملؤسسة القوة تترقق حيث

                                                           
 .11، ص 0683مارس  30أنوار عبلد امللك، االستشراق يف أزمة جملة الفكر الاريب، ماهلد اإلمناء الاريب، بريوت، الالدد  -1
 . 09، بريوت، ص0664حسن حنفي، علم االستغراب، املؤسسة اجلاماية لللدراسات و النشر و التوزي ، ط  -2
 171.، ص0666لاربية و املرجايات املستاارة، املركز الثقايف الاريب، الرابط، املغرب، عبلد هللا إبراهيم، املطابقة و االختالف الثقافة ا -3
 . 03، ص0684، 0كلود ليفي شرتاوس، الارق و التاريخ، ترمجة سليم حلداد، املؤسسة اجلاماية لللدراسات و النشر و التوزي ، ط   -4
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 تطابق صلة به تربطه ال واي  موضوع الشرق هو الذي موضوعه بينما مارفة موضوع االستشراق  من ماجيال

 من بنية سوىت ليس بنيةاالستشراق"أن يؤكلد حني ذلك من أبالد إىل سايلد إدوارد املفكر يذهب بل اناكاس

 االستشراق فإن" .1"هبا املتاقلة احلقيقة انقشات ما إذا الرايح أدراج ستذهب اليت األساطري أو ألكاذيبا

 حممال األخري وهذا ،الغرب اآلخر خال  من الشرق أي األان رؤية ياكس فهو املالحظة هذه عليه تنسرب

 من خاصة عشر التاس  القرن يف سائلدة كانت اليت السياسية املذاهب أو الالمي، البرث مناهج أبيلديولوجية

 حضارته عرب تكونت اليت األوريب الوعي بنية عن تارب مناهج عليه غلبت لقلد .ويومية وعنصرية واترخيية وضاية

 أدى مما اآلخر وحضارة لثقافة استاالئية نظرة الالمي التفوق هذا عن نتج لقلد املختلفة، مناهجها و احللديثة

 .2"النية سوء درجة إىل املقصود التريز يف الويوع إىل واملستشريني ابالستشراق

  كما دخلت كلمة 0116كلمة مستشرق ظهرت يف اللغة اإلجنليزية حنو عا  "ويذكر املستشرق رودنسون أن 

  وفيها جتسلدت فكرة نظا  خاص مكرس للدراسة 0838االستشراق ماجم األكادميية الفرنسية يف عا  

وياتملد املستشرق اإلجنليزي آربري علي ياموس اكسفورد اجللديلد املستشرق أبنه "من تبرر يف لغات  3".الشرق

  Orientaliste.مادةيف املستشرق تاريف  "الروس "موسوعةويلد ورد يف .4" الشرق وآدابه

 .5"وآدابهوثقافته الشرق مارفة يف املتضل  الاامل أبنه "

أما ألربت ديرتيش فيارف املستشرق أبنه "ذلك الباحث الذي حياو  دراسة الشرق وتفهمه، ولن يتأيت له الوصو  

 ."6ايل نتائج سليمة يف هذا املضمار ما مل يتقن لغات الشرق

                                                           
 . 20، ص 0682، بريوت،0اث الاربية، ط إدوارد سايلد، االستشرايـ، ترمجة كما  أبو ديب، مؤسسة األحب -1

 .49بريوت ص 0664، 0حسن حنفي علم االستغراب املؤسسة اجلاماية لللدراسات و النشر و التوزي ، ط -2

 .12، ص 0611مكسيم رودنسون، صورة الاامل اإلسالمي يف أوراب، دار الطلياة،  - 3
 .1، ص 0629املستشريون الربيطانيون، أ.ج. آربري،  تاريب اللدكتور حمملد اللدسويي النويهي، ويليم كولينز، لنلدن،  - 4
 .Grad encyclopique paris. Lareusse ، 0694يف موسوعة الروس الكربى، ابريس  Orientalisteانظر مادة  - 5
 .0641ت يف احلضارة الاربية، اجملم  الاريب، حمملد كرد علي، أثر املستاربني من علماء املشرييا - 6
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املستشرق يائال: "تطلق كلمة مستشرق بشيء من التجاوز على كل من يتخصص أما د.شكري النجار فيارف  

ويرى مالك بن نيب يف مقا  له حتت عنوان إنتاج . 1"يف أحلد فروع املارفة املتصلة ابلشرق من يريب أو بايلد

عن الفكر إننا ناين ابملستشريني الكتاب الغربيني الذين يكتبون " :املستشريني حيلدد مصطلح االستشراق فيقو 

صفة مستشرق ينبغي أن تقتصر علي من ليس شريّيا ، ألهنا تصف حالة  وأن" 2اإلسالمي وعن احلضارة اإلسالمية

.ويلد أستخلد  شيخ املستشريني سلفسرت دي 3"طلب لشيء غري متوفر يف البيئة اليت نشأ فيها الطالب

النرو )يف مقلدمة كتابه الشهري ةهذا املصطلح مرتني مر Selvester de Sacy  (1758- 1838)ساسي

ه الذين ءعنلدما وصف به زمال ةاثني ةومر  Erpenius يف مارض حلديثه عن املستشرق اهلولنلدي إربنيوس(الاريب

 .4" لابوا دورا  هاما  يف دراسة فقه اللغة الاربية وحنوها

 5".قالشريية، واالسم االستشرااملستشرق: الاامل ابللغات واآلداب والالو   "أن" املنجلد "وجاء يف موسوعة

 

 مفهوم االستغراب:  -

النلدهاش أو اإلنكار، فيقا  "استغرب جاع كلمة استغراب إىل جذر الفال: غرب، وهي تاين " ميكن إر    

..لكنها يف اللداللة االصطالحية تقابل االستشراق وتستويف ماناها منه بلداللة .الشيء" غلدا انلدهش منه أو أنكره

، واالستغراب هو الوجه اآلخر واملقابل، بل النقيض من االستشراق، فإذا كان االستشراق ياين: 6"واملخالفةاملقابلة 

                                                           
 .91، دار االمناء الاريب، بريوت لبنان، ص30شكري النجار، جملة الفكر الاريب، الالدد:  - 1
 .031، دار االمناء الاريب، بريوت لبنان، ص34مالك بن نيب، جملة الفكر الاريب، الالدد:  - 2
 .3، ص4112 0حمملد عوين عبلدالرؤوف، جهود املستشريني يف الرتاث الاريب بني الترقيق والرتمجة، اجمللس األعلي للثقافة القاهرة  ط - 3
  423،، ص4114، دار امللدار اإلسالمي، بريوت، 0ساسي سامل احلاج: نقلد اخلطاب االستشرايي، ج - 4

 https://www.alukah.net/culture/0/98882/#ixzz5rQ68gUXxرابط املوضوع: 
 .382 ، ص 0664املنجلد يف اللغة واألعال ، دار املشرق، بريوت، ط الثالثة والثالثون،  - 5
يوسف زيلدان االستغراب جذوره ومشكالته، عن كتاب جمموعة مؤلفني، جلد  األان واآلخر/ يراءات نقلدية يف فكر حسن حنفي، دار ملدبويل  - 6

 .094-090، ص0661الصغري، القاهرة، 
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رؤية الغرب الذي هو"األان" ابلنسبة لنفسه، واآلخر ابلنسبة للشرق، رؤيته للشرق الذي هو األان ابلنسبة لنفسه 

صبح اآلخر ألألورويب امللدروس ابألمس هو الذات واآلخر ابلنسبة للغرب فإن األدوار تتبلد  يف االستغراب، لي

 .1"اللدارسة اليو ، ويصبح األورويب اللدارس ابألمس هو املوضوع امللدروس اليو 

، ويرتتب على انقالب املواي  واألدوار يف االستغراب، أن 2"وهذا أمر فيه تثبيت وإيرار ابجلرح النرجسي الاريب   

ملزدوجة بني علم األان واآلخر، وتفكيك اجللد  بني مركب الاظمة الذي نشأ يصبح هلدفه تفكيك الاقلدة التارخيية ا

عنلد األان األورويب من كونه ذاات دارسة، ومركب النقص الذي نشأ عنلد غري األورويب من كونه موضوعا ملدروسا، إذ 

يي من وض  املفاولية أن الغاية الكامنة وراء االستغراب، غية نفسية يبل أن تكون علمية، ألن غايته أن ينقل الشر 

إىل وض  الفاعلية بترويله املستشرق عن دارس إىل ملدروس ويلية دراسات املستشريني من دراسة موضوعات إىل 

 . 3"موضوعات دراسته

 

 

 

 

                                                           
 .46، ص 0660ينظر : حسن حنفي، مقلدمة يف علم االستغراب، اللدار الفنية للطباعة والنشر، القاهرة، -  1
ب يازو جورج طرابيشي فكرة اجلرح النرجسي اليت يستاملها غالبا لتوصيف باض الاقلد النرجسية الاربية سواء على مستوى توصيف املثقفني الار  - 2

شخيص بناءات الفكر الاريب وعاليته ابآلخر عموما، أو على مستوى وصف األنساق الثقافية الاربية وكيفية تاالقها م  يف ذلك، أو على مستوى ت
بانوان "صاوبة أما  الترليل النفسي" حتلدث فيها عن جرح  0601أنساق ثقافية أخرى، إىل عبارة كان يلد أطلقها سيجمونلد فرويلد يف مقا  له يف عا  

ه نشأ عن اإلذال  الذي تارضت له كربايء البشرية ثالث مرات على التوايل من جراء تقلد  الالم وتوايل كشوفاته،.. .ينظر : جورج نرجسي فريلد من نوع
 .63، ص 4119، دار السايي، بريوت، 0طرابيشي، هرطقات عن اللدميقراطية والالمانية واحللداثة واملماناة الاربية، ج

الطرابيشي يف الفصل املتالق ب: علم االستغراب املستريل، عن كتابه : املثقفني الارب والرتاث، دار رايض  ملزيلد من التفاصيل ينظر: جورج  - 3
 .019، 099، ص0660الريس، بريوت، 



   املدخل:                                                                                                                            

22 
 

خال  آراء باض املفّكرين والنقاد، بنماذج أدبية ولغوية، من  (اخلطاب)ويف هذا امللدخل حناو  تقريب ماىن 

يف خمتلف السيايات اللغوية. وهذا لوض  النقاط على  (اخلطاب)وكيف وظف كل من الشرع واللغة األدبية 

ن دور مياان منا أبإاحلروف، وحماولة اإلجابة علی خمتلف األسئلة اليت ميكن أن تصادفنا يف مسرية حبثنا وذلك 

وهو الذي أكلد على أننا مامل نفهم أو ناي االستشراق على  ،دوارد سايلد حموري و أساسيإاخلطاب يف أطروحة 

 :نه خطاب فلن نصل إىل كنه مضامينه ومشروعهأ

 ما هو مانی اخلطاب لغة واصطالحا؟  -

 :و (األالنموذج ) اخلطاب لغة -

َخْطُبك؟ َأي ما  اخلطاب لغة:خطب: اخَلْطُب: الشَّْأُن َأو اأَلْمُر، َصُغر أَو َعظُم؛ ويـيل: هو َسَبُب األمر. يقا : ما

أَْمُرَك؟ وتقو : هذا َخْطٌب جليٌل، وَخْطٌب َيسري. واخَلْطُب: اأَلمر الذي تـََقَ  فيه املخاطَبة، والشْأُن واحلاُ ، ومنه 

يوهلم: َجلَّ اخَلْطُب َأي َعظُم اأَلمُر والشْأن. ويف حلديث عمر، ويلد أَْفَطروا يف يوِ  غيٍم من رمضان، فقا : اخَلْطُب 

ْرسلون ومجاه ُخطُوٌب؛ فَأما يو  اأَلخطل:َيِسريٌ 
ُ
 . ويف التنزيل الازيز: يا  فما َخْطُبُكم أَيُّها امل

 َكَلْمِ  أَْيلِدي َمثَاِكيٍل ُمَسلَّبٍة      يـَْنلُدْبَن َضْرَس بَناِت اللدَّْهِر واخلُُطبِ 

ا عرفه صاحب القاموس احمليط  .كم1ِإمنا أَراد اخلُطوَب، فرذَف خَتفيفا ، ويلد يكوُن من ابب َرْهٍن ورُُهنٍ 

كاآليت:اخَلْطُب: الشأُن، واأَلْمُر َصُغَر أو عظَُم، ج: ُخُطوٌب. وَخَطَب اخلاِطُب على املِنـْرَبِ َخطَابَة ، ابلفتِح، 

ثُوُر املَسجَُّ  وحنوُه. ورجٌل خطيٌب: َحَسنُ  َنـْ
 وُخْطَبة ، ابلضِم، وذلك الكالُ : ُخْطَبٌة أيضا ، أو هي الكالُ  امل

 .2"اخلُْطَبة

                                                           
املطباة  القاموس احمليط/ماجم، ه، 801املتوىف سنة  ،الفريوز آابدي الشريازيجملد اللدين أيب طاهر حمملد بن ياقوب بن حمملد بن إبراهيم بن عمر  -1

 .92هـ، ص 0306امليمنية ابلقاهرة، سنة 
  هـ، مادة خطب، املرج  السابق. 0306املطباة امليمنية ابلقاهرة، سنة لقاموس احمليط/ ماجم عريب عريب، ا - 2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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وجاء يف لسان الارب أن كلمة خطاب تاين )اخلطاب واملخاطبة:مراجاة الكال .ويلد خاطبه ابلكال  

خماطبة وخطباء ومها يتخاطبان وفصل اخلطاب:أن يفصل بني احلق والباطل( وكما ورد اخلطاب يف ماجم ألفاظ 

 .1"املخاطبة(القرآن الكرمي: )خاطبه: تكلم ماه، واخلطب:الشأن الذي تق  فيه 

أليب البقاء الكفوي )الكال  الذي يقصلد به اإلفها .إفها  من هو أهل الفهم.  -الكليات-وجاء يف كتاب 

 .2والكال  الذي ال يقصلد به إفها  املستم  ال يسمى خطااب(

. أما القرآن الكرمي فنجلد يوله تااىل )وآتيناه 3وتناو  ماجم الوسيط اخلطاب مباىن)الكال  والرسالة(

ويقو  امييل ياقوب يف ياموس املصطلرات اللغوية واألدبية)اخلطاب مقط  كالمي  4احلكمة وفصل اخلطاب(

حيمل مالومات يريلد املرسل أن ينقلها إىل املرسل إليه فيكتب األو  رسالة ويفهمها اآلخر بناء على نظا  لغوي 

ورد  و 6به الرجل صاحبه ونقيضه اجلواب(. ويارف كذلك أبنه )املواجهة ابلكال  أو ما خياطب .5مشرتك بينهما(

كذلك يف املنجلد يف اللغة الاربية املااصرة )مباىن الكال  املوجه إىل اجلمهور من املستماني يف مناسبة من 

. ويف كتاب اسرتاتيجيات اخلطاب نستلد  هبذا املقط  النصي يف شرح اخلطاب )إن اخلطاب كمفردة 7املناسبات(

فال خاطب خياطب خطااب وخماطبة وهو يلد  على توجيه الكال  ملن يفهم أي نقله من لغوية يشري إىل مصلدر ال

 .8اللداللة على احللدث اجملرد من الزمن إىل اللداللة االمسية فأصبح يلدميا يلد  على ما خوطب به وهو الكال  (

 :لغة،Discoures/اخلطاب -

                                                           
 ، مادة خطب.4 ، اجملللد0669جمم  اللغة الاربية، ماجم الفاظ القران الكرمي، اهليئة الاامة لشؤون املطاب  األمريية، القاهرة،  - 1
 206 ،.ص0664أبو البقاء الكفوي، الكليات، طباة مؤسسة الرسالة، باناية علدانن درويش وحمملد املصري، بريوت،  - 2
 423، ص  0686جمم  اللغة الاربية املاجم الوسيط، أخرجه إبراهيم حمملد وآخرون، دار اللدعوة، استانبو ، عا   -3
 .41سورة ص اآلية   - 4
  . )مادة خطب(.0681امييل ياقوب ياموس املصطلرات اللغوية واالدبية، دار الالم للماليني. بريوت. - 5
 ، )مادة خطب(.4 ، طباة 0681الشائاة مكتبة لبنان، بريوت، حمملد الالدانين ماجم االخطاء  -6

 .369 ، ص4111املنجلد يف اللغة الاربية املااصرة، بريوت، دار املشرق، عا   -7
 .39، ص0 ، طباة 4112عبلد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب، مقاربة لغوية تلداولية، دار الكتاب اجللديلد املترلدة، بريوت،  -8
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 عملية عقلية تستنلد إيل عمليات جزئية ومتتالية.بوجه عام:

 1تابري عن الفكر وتطويره بفضل ألفاظ أو يضااي تلز  عن هذا التابري''. خاص:بوجه 

 : (األو النموذج )اخلطاب اصطالحا  تعريف -0

"كل ملفوظ ينلدرج حتت نظا  اللغة ويوانينها فهو نص، وإذا ما خرج لينلدرج حتت السيايات االجتماعية مسي 

مث فهو مغمور يف األيلديولوجيا، ومبالغ يف خرق النظا  خطااب، فاخلطاب إذن يضطل  مبهمة توصيل رسالة،، ومن 

حبثا عن املرج ، هكذا تنظر ميىن الايلد إىل ماىن اخلطاب. وانطاليا من يوهلا هذا نصلدر حكما مقتضاه أن النص 

األديب هو خطاب، وليس سوى خطااب. ومن مث فإن"النص األديب يف أبسط مظاهره )كال ( وألنه كذلك، 

هتمة ابألفراد طريقها إليه. والنص األديب يبلدعه فرد منغرس يف اجلماعة، ويتجه به إىل جمموع وجلدت الالو  امل

القراء، لذلك تناوله علم االجتماع ابللدرس، وهكذا إىل آخر الالو  اإلنسانية علما علما، لكل منها طريقا تسلكه، 

ني شخصني فما فوق، ألن الكال  ال يتم إال واخلطاب ال يتم إال ب2إىل الظاهرة األدبية فتمترن مناهجها عليها.''

به، وأن التواصل ال يترقق إال بوجوده، كما أشار القاضي عبلد اجلبار إىل أن املخاطبة مفاعلة، وال تستامل إال 

ورد اخلطاب يف) اللسان 3بتلداء، وجييب صاحبه عن خطابه"إبني نفسني يصح لكل واحلد منهما أن خياطب 

 وامليزان( على أساس أنه:

الذي يصلح أن يكون كالما: هو الذي ينهض بتما  املقتضيات التواصلية الواجبة  -أي اخلطاب-"إن املنطوق به 

 4يف حق ما يسمى خطااب إذ حلد اخلطاب أنه كل منطوق به موجه إىل الغري بغرض إفهامه. مقصودا خمصوصا"

                                                           
 ميشيل فوكو،  - http://civicegypt.org/?p=9513 مفهو  اخلطاب" نقال عن االنرتنت، املوي : د. مىن أبو سنة تاريف اخلطاب "مقا  -1
 -.018،ص0681، 4طحفرايت املارفة، ترمجة سامل يفوت، املركز الثقايف الاريب، بريوت و اللدار البيضاء املغرب،  -2
ملوي  ا الفكر اإلسالمي السياسي االنرتنتمقالة لللدكتور صربي حمملد خليل "مفهو  اإلصالح يف  -3

www.drsabrikhalil.wordpress.com 
 

http://civicegypt.org/?p=9513


   املدخل:                                                                                                                            

25 
 

التاابري اخلاصة اليت تترلدد جمموع "كما جاء يف ماجم املصطلرات األدبية املااصرة أبن اخلطاب: 

 1جتماعية ومشروعها اإليلديولوجي"بوظائفها اإل

هاريس وهو من الباحثني الذين يتميزون ابللدراسة اإلبستيمولوجية احللديثة:" إن اخلطاب ملفوظ سا  ويلد يا  

 . ويارف اخلطاب اصطالحا الباحث"بنفست" إن اخلطاب هو كل لفظ2من اجلمل" ةمتتاليعبارة طويل أو 

. ويلد اجتهلد ميشل فوكو يف تاريف 3يفرتض متكلما ومستماا وعنلد األو  هلدف التأثري على الثاين بطريقة ما"

اخلطاب إصطالحا على أنه جمموعة من امللفوظات بوصفها تنتمي إىل نفس التشكيلة اخلطابية فهو ليس وحلدة 

حمصورة من امللفوظات اليت تستطي  حتلديلد بالغية أو صورية يابلة ألن تتكرر إىل ماال هناية بل هو عبارة  عن 

شروط وجودها أنه اترخيي من جهة أخرى جزء من الزمن وحلدة إنفصا  يف التاريخ ذاته يطرح مشكلة حلدوده 

اخلاصة وألوان يطياته وحتوالته واألمناط النوعية لزمانيته بلد  أن يطرح مشكلة إحنباسه املباغت وسط تواطؤ 

" ومجي  اللدراسات تؤكلد أن مفهو  Discourse"اخلطاب/ مىن أبو سنة اخلطاب: وتارف اللدكتورة  . 4الزمن"

 الذي يستخلدمه 0628– 0649  ( على النرو التايل: اخلطاب مرتبط أساسا مبيشيل فوكوإصطالحا) اخلطاب 

لوصف كيف تامل األنسقة يف الثقافة واأليلدلوجية واللغة واجملتم ، وكيف تاكس هذه املمارسة السلطة 

جتماع، اخلطاب نسق حملدد من املارفة وحيافظ على املمارسات اليت تترلد عنلده اإلافظ عليها. وعنلد علماء وحت

ويلدعو ، ..يل ألفاظ تستخلد  لوصف األشياءمشرتك ووظيفتها غلق أية إمكانية لرسائل مردودة إ بواسطة فرد

                                                           

 
 
 . 31، ص0689حسني واد، يف مناهج اللدراسة األدبية، دار سراس للنشر، تونس،  -0
 .44، ص 4112وار، خمرب السيميائيات جاماة وهران، اجلزائر، أمحلد يوسف، سيميائيات التواصل وفاالية احل -4
 . 061، ص0668طه عبلد الرمحن، اللسان وامليزان أو التكوثر الاقلي، الناشر املركز الثقايف الاريب، اللدار البيضاء املغرب، الطباة األوىل، -3
 .83ه، ص0220- 0689ريوت، سايلد علوش، ماجم املصطلرات األدبية املااصرة، دار الكتاب اللبناين، ب-2
 08،ص 0686، 0سايلد يقطني، حتليل اخلطاب الروائي)، املركز الثقايف الاريب، بريوت لبنان، ط-9
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الظواهر مثل بنية اجملتم  ومواجهته ملسائل اجلنون "ميشيل فوكو" إىل أركيولوجيا الفكر، أو علم آاثر الفكر، للدراسة 

.يف النظرية األدبية، دراسة اخلطاب وسيلة للدراسة الامل اإلبلداعي يف ضوء "واجلنس وذلك بتفكيك اخلطاب

لضوء علي منظومة عقلية خاصة ابلرتاث اإلجتماعي، وابجلماعات املكونة هلذا الرتاث، وهذا من شأنه إلقاء ا

األعما  اإلبلداعية يف داخل هذه اجملتماات، مثا : أوديسا هومريوس ال تفهم يف إطار الصور  ههذ مضمون وماىن

اخليالية أو احلكي أو اخلصائص الشارية وحلدها ولكن يف إطار الفروض الكافية يف عقل هومريوس كما كتبها، ويف 

لطبقات وأفكار اجملتم  اليت كتب إطار مبلدعي األساطري الذي يستنلد إليهم هومريوس، ويف إطار البناء اهلرمي ل

.وكان علم اللغة فيما مضي حمصورا متاما يف حتليل الابارات الفردية ..ل األديبعربها، كذلك أفكار املتلقي للام

وأجزاء من هذه الابارات. أما اخلطاب فال يتناو  الابارات، كل عبارة مباز  عن األخرى، ذلك أن النصوص 

نية ووظائف خاصة هبا يلد تفقلدها إذا مل تتجاوز مستوى الابارات، ومبجرد أن نبلدأ يف املكتوبة واملنطوية هلا أب

اكتشاف كيفية أن تكون اللغة خطااب فإن الرتكيز يترو  من التاامل م  اللغة علي أنه شيء جمرد إىل كيفية 

 . 1استخلدا  اللغة كظاهرة إجتماعية"

أبنه )كل نطق أو كتابة حتمل وجهة نظر حملددة وعرف  :النموذج الثاين ()تعريف اخلطاب اصطالحًا  -4

من املتكلم أو الكاتب، وتفرتض فيه التأثري على السام  أو القارئ، م  األخذ باني االعتبار جممل الظروف 

 .2ها(واملمارسات اليت مت في

 

واللغةيف ذلك  ويف ضوء ما سبق ميكن أن نارف اخلطاب أبنه إيصا  األفكار إىل اآلخرين بواسطة الكال  املفهو ،

 هي أداة اخلطاب ياين وعاء األفكار.

                                                           
 www.drsabrikhalil.wordpress.comمقالة لللدكتور صربي حمملد خليل"مفهو  اإلصالح يف الفكر اإلسالمي السياسي ، املوي :  1

كلية أصو  اللدين اهلادي أبو زينة، تطوير اخلطاب اللديين كأحلد الترلدايت الرتبوية املااصرة، حبث مقلد  إىل مؤمتر"اإلسال  والترلدايت املااصرة"املناقلد بأشرف ابو عطااي وحيىي عبلد  2
 981  ص 3/2/4111-4يف اجلاماة اإلسالمية يف الفرتة: 
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)ليست عاليات توجلد داخل اخلطاب، فهي ال تربط : النموذج الثالث()تعريف اخلطاب اصطالحاً:  -3

مفاهيمه وألفاظه باضها بباض، وال تقيم بني اجلُمل والقضااي بناء  استنباطيا أو بالغيا، لكن هذا ال ياين أهنا 

اخلطاب، ترسم حلدوده وتفرض عليه إشكاال  ماينة، وتلزمه يف باض األحوا  أن يتلفظ  عاليات توجلد خارج

أبشياء ويارب عنها، إهنا توجلد إذا صح التابري عنلد حلدود اخلطاب، فهي اليت متنره املوضوعات اليت يترلدث 

ية، حىت يستطي  عنها، أو على األصح هي اليت حتلدد جمموع الروابط اليت على اخلطاب أن يُنشئها بصورة فال

الكال  عن هذه املوضوعات أو تلك، وحىت يتمكن من دراستها وتسميتها وحتليلها وتصنيفها وتفسريها وغري 

ذلك، فالااليات اخلطابية ال متيز اللغة اليت يستخلدمها اخلطاب وال متيز الظروف اليت ينتشر فيها كخطاب، بل 

 .1(متيز اخلطاب ذاته من حيث هو ممارسة

 : اخلطابمقومات 

نلتمس من هذا التاريف األخري عناصر ومكوانت اخلطاب وجما  عمله، واألثر الذي حيلدثه، والغاية منه، هذه 

اخلطاب: منطوق )شفهي( أو مكتوب مالد، يتصف بصفيت: االرتباط واالنتظا ، ذو داللة أو  "الاناصر هي: 

منه، كل خطاب ينتج أثر ا متاين ا، فما مل البلد له من حقل اجتماعي تامل داللته ض _ دالالت ضمنية ماينة

حيلدث أثره د  على يصور يف املرسل أو األداة، ويوصف اخلطاب )ابلنجاح(إذا تفاعل م  وعي املخاطب مبا جيره 

ويتاني على أي خطاب يريلد له صاحبه حتقيق األثر اإلجيايب أن يتوفر على مقومات . 2''.إىل حقل يناعاته

القوية واللدليل املقن  والربهان اجللي على   احلجية: إذ ال دور خلطاب فايلد للرجة*:اخلطاب الناجح، أمهها

فالواي  أن هلدف اخلطاب يف مجي  مكوانته هو إيناع املستم  أو القارئ من خال  "املضمون الذي حيمله، 

                                                           
 29، 22ص  0681، 4لاريب، اللدار البيضاء، ط ميشيل فوكو: حفرايت املارفة، ترمجة سامل يفوت، املركز الثقايف ا - 1
 01 (، ص 0661هـ _ 0208، 0، )القاهرة، املاهلد الااملي للفكر اإلسالمي: ط«النص القرآين من اجلملة إىل الاامل» وليلد منري:  - 2
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يات اللداللية استخلدا  احلجة املنطقية املتماسكة، ومن خال  استخلدا  األفكار.. اجملماة املنسقة ذات الاال

 1"املتشابكة

 :مفهوم النقد لغة و إصطالحا

 :النقد  لـغة

  يا  ابن فارس: النون والقاف واللدا ، أصٌل صريح يلد ُّ على إبراز شيء وبروزه. 

رس: تكسُّره، وذلك يكون بتكشُّف لِيطه عنه. من ذلك: النقَ   لد يف احلاِفر، وهو تقشُّره، والنقلد يف الضِّ

 ومن الباب: نقلد اللدرهم، وذلك أْن يكشف عن حاله يف جودته أو غري ذلك. 

 2"ودرهم نقلد: وازٌن جيلد، كأنَّه يلد كشف عن حاله فالم.

عبتهم واغتبتهم، من يولك:  :وأييت النقلد مباىن كشف الُايوب، يا  أبو اللدرداء: "إن نقلدت الناس نقلدوك"؛ أي
ه.  نقلدت اجلوزة أنقلدها، ونقلد اللدرهم، ونقلد  له اللدرهم؛ أي: أعطاه إايَّ

 :النقد اصطالًحا

ار خاصَّة ، يبلدأ ابلتذوُّق؛ " النقلد يف حقيقته تابرٌي عن مويٍف كلي متكامل يف النظرة إىل الفن عامَّة ، أو إىل الشِّ

ا عن األخرى، أي: القلدرة على التمييز، ويارُب منها إىل التفسري والتاليل والترليل والتقييم، خطوات ال تُغيِن إحلداه

ا واضر ا، مؤصال  على يواعلد  ا  -جزئيَّة أو عامَّة  -وهي متلدرجٌة على هذا النسق؛ كي يتَّخَذ املويف هنج  مؤيلد 

 .3"بقوَّة امللكة بالد يوَّة التمييز

                                                           
_  3،2، الكويت، الثاين والاشرون، ع: جملة عامل الفكر «االجتاهات اللسانية املااصرة ودورها يف اللدراسات األسلوبية» د/ مازن الواعر:  - 1

 .019. ص0662
 911ص  4ج 0616-بريوت لبنان-دار الفكر-احملقق عبلد السال  حمملد هارون -امحلد بن فارس زكراي ابو احلسني–_ ماجم مقاييس اللغة 2
 .02صبريوت لبنان   : دار الثقافة الناشر 0683النشر :  .  اتريخ2الطباة :  إحسان عباس : املؤلف الارب عنلد اتريخ النقلد األديب _3
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ويتغايـَُر مفهوُ  النقلد حبيثيَّات الفن الذي خياُض فيه، فنقلد األدابء والشَُّاراء غري نقلد الُفَقهاء وأهل الفرق، ونقلد 

األصوليني غري نقلد احمللدِّثني؛ فلكلٍّ يواعلُده ومناهُجه، غري أنَّ املشرتك بينها هو النظر يف املقالة لبيان ُعيوهبا، 

 مباايري فنِّها، وتصنيفها م  غريها. وكشف نقائصها، مث احلكم عليها 

 واملاايري واألحكا  الصادرة تتفاَوُت وتتغايـَُر حبَسب الفن الذي ميارُس فيه النقلد، وحبَسب النـُّقَّاد وملكاهتم الالميَّة. 

املنايشة، وإْن  كما للنقلد مفردات ُمقاربة؛ مثل: التقييم والرُّدود، واملناظرات واحملاورات، واجللد  واملباحثة، واملِراء و 
 كان لكلِّ واحلٍد ما مُييِّزُه عن غريِه من دواعي وأساليب وغاايت ودواف . 

 فالتقييم يكون يف الغالب للمقاالت واإلنتاج الفكري مبنهجيَّة عرض اخلطأ والصواب، السيِّئ واحلسن. 

يكوُن على املقاالت واملذاهب واألدب والنقلد مُياَرُس على الرجا  من حيث األهليَّة الالميَّة والالدالة والثقة، كما 
 والشار، واملراد بيان الزيف واألخطاء، وكشف القيمة. 

والنقلد عنلد أهل احللديث هو وصٌف يف الراوي، يثلُم علدالته وُمروءته؛ ممَّا يرتتَُّب عليه ُسقوُط كالمه وردُّه، وهو 
 . "مرادٌف لكلمة "اجلرح

 لة أو فكرة مجلة وتفصيال . أمَّا الرد ففي الغالب يكوُن هلدم ا ملقا

 واجللد  يكوُن ابألخذ والرد، والطرح والبلدائل. 

واملناظرة تكون ابملواجهة؛ فينظُر اخلصمان لباضهما، وينظر كلٌّ منهما يف يو  اآلَخر، فهي جلدٌ  لكن مباشر بني 
لرُّدود مجلُتها يف مسائل املتجادلني، وغالب املناَظرة يف مسائل االختالف، وغالب اجللد  يف مسائل اخِلالف، وا

 اخلالف. 

ويغلُب استاماُ  مصطلِح النقلد يف األدب والشار والفلسفة، والرُّدود يف الفقه والاقائلد، واجللد  يف علم الكال  
ومقاالت الفرق، واجلرح والتالديل ونقلد الرجا  يف علم الرجا ، واملناظرة واملنايشة واملباحثة واحلوار يف أيِّ فنٍّ 

 1"فيه الطرفان، اتَّفقا يف الرأي أو اختلَفا.تواَجَه 

                                                           
املوسومة ب اخلطاب اإلصالحي والنقلد االجتماعي عنلد الشيخ عبلد احلميلد بن ابديس  من إعلداد –نقال عن مذكرة التخرج لشهادة املاجستري  - 1

 .003ص  4109الطالب : بن يلوعة صالح اللدين كلية األدب الاريب والفنون، جاماة مستغامن،  
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 الثقافة لغة  -

 .أصل الثقافة يف اللغة الاربية مأخوذ من كلمة )ثقف( بضم القاف وكسرها

والذكاء وسرعة التالم وتسوية الشيء وإيامة إعوجاجه ، فهي تاين احلذق والفطنة وتطلق يف اللغة على ماان علدة

 .واملاارف والتاليم والفنونوالتأديب والتهذيب والالم 

يا  ابن فارس ثقف الثاء والقاف والفاء كلمة واحلدة أليها يرج  الفروع وهو أيامة درء الشيء ويقا  ثقفت القناة 

 "1ورجل ثقف لقف وذلك أن يصيب علما ما يسماه على استواء .إذا أيمت أعوجاجها

 .. ويقا  ثقف الشيء .ظابطا ملا حيتويه يائما بهرجل ثقف لقف إذا كان " :بن السكيتالويف هتذيب اللغة 

 ."2وهو سرعة التالم

وعنلد ابن منظور  )) ثقف ثقف الشيء ثقفا وثقافا ثقوفة حذيه ورجل ثقف وثقف وثقف حاذيفهم وأتباوه فقالوا 

 .((..ابن دريلد ثقفت الشيء حذيته وثقفته إذا ظفرت به.ثقف لقف

 ] .911األنفا :  [﴾   تـَثْـَقَفنـَُّهْم يف احْلَْرِب َفَشّرِْد هِبِْم َمْن َخْلَفُهْم َلَالَُّهْم َيذَّكَُّروفَِإمَّا  ﴿ :يا  هللا تااىل

 وثقف الرجل ثقافة أي صار حاذيا خفيفا مثل ضخم فهو ضخم ومنه املثايفة

 وثقف أي صار ثقفا مثل تاب صار تابا أي حاذيا فطنا

 "3واملراد أنه اثبت املارفة مبا حيتاج إليهوهو غال  لقن ثقف أي ذو فطنة وذكاء 

                                                           
 ، بتصرُّف.384، ص0ماجم مقاييس اللُّغة، مرج  سابق، ج - 1
 ،دارإحياء الرتاث 4100، 0،، ط 6هـ(، حتقيق: حمملد عوض مرعب، ج311هتذيب اللغة، حمملد بن أمحلد بن األزهري اهلروي، أبو منصور )ت - 2

 80الاريب، بريوت. ص
 بتصرُّف.06، ص 6لسان الارب البن منظور، مرج  سابق،، ج - 3
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 الثقافة اصطالحا  -

ييل هي الريي يف األفكار النظرية وذلك يشمل الريي يف القانون والسياسة واإلحاطة بقضااي التاريخ املهمة والريي  

 "1كذلك يف األخالق أو السلوك وأمثا  ذلك يف االجتاهات النظرية

 "2والفنون اليت يطلب احلذق هباوييل   مجلة الالو  واملاارف 

ا ياين: فاملقصود من ا  3()الالم الَّذي يبرث كلِّيَّات اللدِّين يف خمتلف شئون احلياةلثَّقافة مصطلر 

، 0111فإن الثقافة كانت يلد أصبرت، يف عا  "ولئن كان من املمكن اعتبار القرن الثامن عشر فرتة تكون ماىن 

الالتينية CULTURA  لفظا يلدميا يف التابري الفرنسي. ظهرت يف أواخر القرن الثالث عشر مترلدرة من 

 .4شارة إىل يسمة األرض احملروثة "وذلك لإل الاناية املوكولة للرقل وللماشية،اليت تاين 

اإليلديولوجي األكثر اتساعا، هي هذا الكل املركب الذي يشمل إن )ثقافة( أو )حضارة(، موضوعة يف ماناها 

ا اإلنسان املارفة واملاتقلدات والفن واألخالق والقانون والاادات وكل القلدرات والاادات األخرى اليت يكتسبه

 .5"بوصفه عضوا يف اجملتم 

 كلود ليفي سرتوس الثقافة كالتايل:ويارف  

                                                           
 6 . ص  4110بريوت، 6أضواء على الثَّقافة اإلسالميَّة، اندية شريف الامري،، مؤسَّسة الّرِسالة، ط - 1
 .399هـ، ص  0242، الرايض 3مقلدمات يف الثَّقافة اإلسالميَّة، مفرح بن سليمان القوسي ط -2
  األخرى(، إعلداد الطالبة:غزوى الانزي إبشراف األستاذ: د.عبلد هللا ملدخل يف علم الثقافة اإلسالمية اإلسالمية، )الثقافة اإلسالمية  وصلتها ابلالو  - 3

 2الوصيف،، وهو حبث مقلد  لقسم الثقافة اإلسالمية، بكلية الشرياة جاماة اإلما  حمملد بن ساود ابململكة الاربية الساودية. ص
 
 PHILIPE BENETHON, Histoire de mots ‘culture’ et ‘civilisation’. Travaux أنظر بصلدد هذه النقطة-9

et recherches de science politique, ‘Paris presses de la fondation nationale des sciences politiques. 
1975 

ent of : Reseearches into the  1 Developm Edward Burnett Tylor, primitive culture 5

mythology, Religion, Art and Custom, 2 vols, London; j/ Murray, 1871 p 1 
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مزية تتصلدرها اللغة ويواعلد التزاوج والااليات االيتصادية والفن والالم "ميكن اعتبار كل ثقافة جمموع أنساق ر 

واللدين. كل هذه األنساق هتلدف إىل التابري عن باض أوجه احلقيقة الطبياية واحلقيقة االجتماعية. وأكثر من ذلك 

ط هبا األنساق الرمزية ذاهتا إىل التابري عن الااليات اليت ترتبط هبا كل من هاتني احلقيقتني ابلثانية. وتلك اليت ترتب

 .1باها بباض"

 لغة املثّقف -

 بقيت اّليت الرّتمجة عملّية عرب إالّ  الاربّية،  إىل ينتقل ومل احللديثة الغربّية الثّقافة وليلد املثّقف مصطلح أنّ  املالو  من

 غياب إىل راج  وذلك املؤّسس، الامل عن وتبتالد الفرديّة االجتهادات إىل ترتكز تطّورها من الرغم على

 أنّ  عليه املتاارف من إنّ  مثّ  .وتوّجهها الرّتمجة عملّية تؤطّر أن ميكنذلك  إىل إضافة اّليت الّنافذة الثّقافّية املرجاّيات

 اّليت املشكالت تلك خمصوص لفظ هو مبا املصطلح، برتمجة املتاّلقة املشكالت إىل نشري ذلك،ل  خيانة ترمجة كلّ 

 :ب حممود كايلد إبراهيم يوجزها

 الامل، هذا إىل يلده ميلدّ  أن أراد من لكلّ  امللزمة املصطلرات لوض  املوّحلدة املنهجّية وغياب املصطلح،  فوضى"

 ثقافة إىل إضافة ومنهجّياهتا، آراءها نتبىّن  اّليت وامللدارس منها ننقل أو عنها نرتجم اّليت اختالف الّلغات كذلك

ْصطَِلر أو الّنايل
ُ
 دون حائال   تقف كأداء عقبات األمور هذه كلّ  مصطلرات، من يقلّدمه فيما تناكس اّليتات امل

 .2"الاريبّ  الاامل يف وتطوره املصطلح تقلّد 

                                                           

; dans Marcel Mauss,  Claude Levy Strauss, ‘introduction a l’œuvre de Marcel Mauss  19  1

sociologie et anthropologie, bibliothèque de sociologie contemporaine, précédé d’une 
introduction a l’œuvre de Marcel Mauss par Claude Lévi-Strauss (paris : presses universitaires de 

France,  1950) p. XIX. 
 .4119نة الرّاباة والاشرون، مارس ، الس61كايلد حممود إبراهيم، املصطلح ومشكالت حتقيقه، جملة الرتاث الاريب، الالدد   - 2
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 حاذق :وثقف وثقف ثقف رجل هو حذق :وثقوفة وثقاف ا ثقف ا الشيء ِقفث" :منظور الارب(البن يف)لسان جنلد

 .1التّالم" سرعة هو :الشيء ثقف ويقا  فهم،

 َفُخُذوُهمْ  أَْيلِديـَُهمْ  َوَيُكفُّۤواْ  ٱلسََّلمَ  إِلَْيُكمُ  يـُْلُقۤواْ  يـَْاَتزُِلوُكْموَ  ملَّْ  فِإن" :(60/سورةالنساء) يف جنلد الكرمي القرآن ويف
 وجلدمتوهم. ،مباىنثَِقْفُتُموُهْم  "امنُِّبين ُسْلطَا َعَلْيِهمْ  َلُكمْ  َجَاْلَنا َوأُْولََِٰئُكمْ  ثَِقْفُتُموُهمْ  َحْيثُ  َوٱيْـتـُُلوُهمْ 

 2"املثّقفني عن أّوال   فيها نبرث أن ميكن اليت هي واجلامايني اللّدارسني كتلة إنّ ويلد جاء يف تاريف املثقفني "

 3"املثّقفني عن أّوال   فيها نبرث أن ميكن اليت هي واجلامايني اللّدارسني كتلة إنّ "
 
 تاريف نقرتح اليت جمموعتا اخلصائص مها القيم، جتاه حاّدة حساسّية إىل مضافة اإلدراكّية، األهلّية باض إنّ "

 "4هبا الّتمّسك يالنون اليت ابآلداب وتتاّلق هبا لنمّيزهم اثلثة مسة نضيف أن ويقتضي هبا، املثّقفني
 اليت املؤّسسة أو ابلطّبقة مباشرة الاضويّ  املثّقف يرتبط التقليلدّي، املثّقف خبالفويقو  إدوارد سايلد أنه "   

 يف الوجود حّيز إىل تظهر اجتماعّية مجاعة كلّ  إنّ "  :الصلدد هذا يف يقو  .االيتصاديّة وظائفها لتنظيم تستخلدمه

 التجانس متنرها وهي املثّقفني، من أكثر أو شرحية وختلق اجلوهريّة، وظيفتها تؤّدي حيث االيتصادّي، اإلنّتاج عامل

 فمنّظم أيض ا، الّسياسيّ  و االجتماعيّ . ماا امليلدانني يف بل وحلده، االيتصاديّ  امليلدان يف ال بوظيفتها، والوعي

 ثقافة إلنشاء ومسؤولني، السياسيّ  اليتصادا يف واالختصاصيّ  ،الّصناعيّ  التقينّ  جانبه إىل خيلق الرأمسايلّ  األعما 

 .5"جلديلد يانوينّ  نظا  أو جلديلدة

 مسؤوالن وجويكور فولتري أبنّ  أؤمن وإينّ  كذلك صمت كلّ  عليهاو املرتتّبة "كل كلمة هلا نتائجهاوالثقافة هي 

ا ولوسطر ا يكتبا مل ألهّنما الكومونة؛ أعقب الذي القم  عن  شأهنم، يكن مل إنّه يائل يقو  يلد .دونه للريلولة واحلد 

                                                           
 .264، ص 0،ج  0666ابن منظور، لسان الارب، دار املاارف، القاهرة  - 1
، ص 0689ر. بورون، وف. بوريكو، املاجم النقلدي لالم االجتماع، سليم حلداد )مرتمج ا(، بريوت: املؤسسة اجلاماية لللدراسات والنشر والتوزي ،  - 2

28 
، ص 0689سليم حلداد )مرتمج ا(، )بريوت: املؤسسة اجلاماية لللدراسات والنشر والتوزي ، ر. بورون، وف. بوريكو، املاجم النقلدي لالم االجتماع،  -3

28 
  .400ص  4108نيسان / أبريل  –حمملد اهلادي كشت ، متثيالت املثقف املقاو  صورة املثقف يف فكر إدوارد سايلد ،   الالدد اخلامس  -4
 . 44سايلد إدوارد، صور املثقف، ص  - 5
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وكذلك فإن الثقافة 1.زوال" شؤون من دريفوس شأان   إدانة أو .فولتري شؤون شأان من كاال حماكمة كانت هل ولكن

تاين الصفة منها: الاايل املتفهم، وتطلق على الرجل الذي حيسن التفكري، ومن مث تطلق على أهل الفكر أو 

inteligenstia   على شرحية من اجملتم  تكون من صفاهتا املتميزة البارزة هي استالدادها الفكري والاقلي

 .2"وذكاؤها. هذا هو ماىن املصطلح

كلمة تطلق على فرد من طبقة أو شرحية ماينة تقو  بامل عقلي   -وهذا هو موضوع خبثنا –واملثقف اصطالحا  
 3". وعليه فكل إنسان ذكي يربز ذكاؤه وفكره وفهمه عن سائر مواهبه األخرى يف حياته فهو مثقف..وفكري

 

 الثقايف النقد
يرى عبلد هللا الغذامي أن )النقلد الثقايف هو ذلك النقلد الذي حيلل النصوص واخلطاابت األدبية. والفنية     

واجلمالية يف ضوء ماايري ثقافية وسياسية واجتماعية وأخاليية بايلدا عن املاايري اجلمالية والفنية والبويطيقية)...( 

القصلدية والقارئ والنايلد. ومن مث فإن النقلد الثقايف نقلد إيلديولوجي وابلتايل. ياين النقلد الثقايف ابملؤلف والسياق و 

وفكري وعقائلدي.. ويهلدف النقلد الثقايف إىل كشف الايوب النسقية اليت توجلد يف الثقافة والسلوك بايلدا عن 

ساتية، اخلصائص اجلمالية والفنية وياين أن النقلد الثقايف هو: "فال الكشف عن األنساق وتارية اخلطاابت املؤس

 .4"والتارف على أساليبها يف ترسيخ هيمنتها وفرض شروطها على الذائقة احلضارية لألمة( مقولة   محلداوي مجيل

يرى عبلد القادر الربياي أن: )النقلد الثقايف يتوس  يف جماالت االهتما  والترليل لألنساق. إذ مل يالد األدب    

ابملفهو  التقليلدي هو السائلد غالبا يف جما  اللدراسة الترليلية والنقلدية وإمناغلدا يف باض اللدراسات املااصرة جزءا 

ويقو  النايلد حمسن جاسم املوسوي: )أن 5لدراسات الثقافية(.من كل أكرب وأوس  وأمشل. حىت مسي هذا الكل. ال

                                                           
 . 404ص 4108نيسان / أبريل  -كشت، متثيالت املثقف املقاو  صورة املثقف يف فكر إدوارد سايلد،   الالدد اخلامسحمملد اهلادي   - 1
 .91ص  4111، 4ط ،للثقافة والالو ، بريوت لبنان دار األمري مسؤولية املثقف، ترمجة إبراهيم اللدسويي شتا، شريايت، تقي اللدين علي -2
 . 402، ص 4108نيسان أبريل  –ملثقف املقاو  صورة املثقف يف فكر إدوارد سايلد،   الالدد اخلامس حمملد اهلادي كشت، متثيالت ا - 3
 www.diwamalarabe.com HTTP // :مجيل محلداوي، النقلد الثقايف بني املطرية والسنلدان، مقا  نقلدي. املوي  - 4
 . 09، ص 4111، 0عبلد القادر الرابعي، حتوالت النقلد الثقايف، دار جرير للنشر والتوزي ، عمان ط - 5
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النقلد الثقايف يوظف األدب بوصفه مصطلح وظائفي متغري. ف: _ليتش فنسنت يب_ يرى أنه جيب علينا فتح 

الطريق بني الشفاهي واألديب واالجتماعي الذي حنيا فيه وابلتايل القلدرة على دمج هذا األدب داخل مسايات 

. وترى النايلداتن األمريكيتان روز.س.مورغان و جوهاان.  . مسيث، )أن النقلد الثقايف يف النهاية 1افة(اخلطاب والثق

جيال من مصطلح _ثقافة_ حييل إىل الثقافة الشابية وهو األمر الذي يضاه يف كثري من األحيان يف صراع ضلد 

 2املفاهيم القلدمية اليت يتألف منها )التشري ( األديب(

النقلد الثقايف _كما أعتقلد_ هو مهمة متلداخلة مرتابطة، متجاورة متالددة كما أن  "ايلد آرثر إيزابرجر: أما الن     

نقاد الثقافة أيتون من جماالت خمتلفة ويستخلدمون أفكارا ومفاهيم متنوعة ومبقلدور النقلد الثقايف أن يشمل نظرية 

والنقلد الثقايف الشايب ومبقلدوره أيضا أن يفسر  األدب واجلما  والنقلد وأيضا التفكري الفلسفي. وحتليل الوسائط

. 3"نظرايت وجماالت علم الاالمة ونظرية الترليل النفسي. والنظرية املاركسية. والنظرية االجتماعية واألنثروبولوجية

ه ويقو  اللدكتور عبلد الوهاب أبو هاشم: )إن النقلد الثقايف هو منهج سبقنا إليه الغرب )امريكا وفرنسا( له أدوات

. ويرى سالد البازعي وميجان الرويلي: )أن النقلد الثقايف، كما .(4للكشف عن املضمر النسقي يف الامل األديب

يوحي امسه، نشاط فكري يتخذ من الثقافة بشموليتها موضوعا لبثه وتفكريه ويارب عن موايف إزاء تطوراهتا 

ويبني اللدكتور صالح ينسوة: )أن النقلد الثقايف ليس منهجا من مناهج أخرى أو مذهبا أو نظرية كما أنه .5ومساهتا(

                                                           
انن.  مذكرة لنيل درجة املاجيستري يف النقلد الثقايف، خطاابت الفيسبوك  وخطاب املثقف، مقاربة  سيميائية ثقافية من إعلداد الطالب: فوضيل علد  -1

 18ص 4103ود مامري  تيزي وزو، كلية اآلداب واللغات_ جاماة مول
لللدراسات والنشر. حمسن جاسم املوسوي، النظرية والنقلد الثقايف، الكتابة الاربية يف عامل متغري، واياها، سياياهتا، وبناها الشاورية، املؤسسة الاربية  - 2

 بتصرف. 41ص  06_ ص4119. 0بريوت ط
Voir : johanam.smith ,ross c. murfin, c’est quoi la critique culturelle ? http:// www.usac. 

ca/english/ frank/wc/htm  . 
. 4113 آرثر إيزابرجر، النقلد الثقايف، متهيلد مبلدئي للمفاهيم الرئيسية، تر: وفاء ابراهيم، ورمضان بسطاويس، اجمللس األعلى للثقافة القاهرة، - 3

 .  30ص31ص
 01ثقايف يف ملتقى االبلداع، مجاية الثقافة والفكر احلر، مركز ثقافة الطفل الفلسطيين، اللقاء اخلامس، يو  عبلد الوهاب أبو هاشم، مشروع النقلد ال - 4

 4113أفريل
 .319ميجان الرويلي، سالد البازعي، دليل النايلد األديب ص  - 5
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ليس فرعا أو جماال متخصصا من فروع املارفة وجماالهتا بل هو ممارسة أو فاالية تتوفر على دراسة كل ما تفرزه 

.  1ل ممارسة يوة أو فاال يوللد ماىن أو داللة(الثقافة من نصوص.  سواء كانت مادية أو فكرية، وياين النص هذا ك

ويارفه حنفاوي بالي يف كتابه: )ملدخل يف النقلد املقارن( النقلد الثقايف أبنه: )نشاط وليس جماال مارفيا يائما يف 

ذاته، وهو ال يلدور حو  الفن واألدب فرسب. وإمنا حو  دور الثقافة يف النظا  األشياء بني اجلوانب اجلمالية 

 2ثربولوجية(واألن

يقو  آرثر إيزابرغر يف كتابه )النقلد الثقايف، متهيلد مبلدئي للمفاهيم الرئيسية(: بقلد  ما يشبه خارطة جلغرافيا النقلد 
 الثقايف: 

_ حيث ظهر يف فرنسا،روالن ابرت، كلود ليفي سرتاوس، ميشيل فوكو، لويس ألتوسري، جاك الكان، بيري 
 بورديو، جاك دريلدا، أ.ج. غرمياس.

 ويف أملانيا: يورجني هابرماس، ثيودور أدورنو، والرت بنجامني، ماكس هوركهامير، هوربرت ماركوز. _

 _ ويف الوالايت املترلدة: فيكتزر ترينري، كليفود غرتيز، فريلد يريك جيمسون.

 _ ويف كنلدا: مينشل ماكلون، إتش. انيس، نورثروب فراي.

 د هو ، ريتشارد هوغارت، ماري دوغالس، وليم إمبسون._ ويف اجنلرتا: كيفس، راميونلد وليامس، ستيوار 

 3_ ويف إيطاليا: أنتونيو غرامشي، وامربتو إيكو

 :النقد الدنيوي -

وهو من مّث يؤسس يف "الاامل والنص والنايلد" مفهومه للدنيوية النصوص ويقارن بني ما يسميه النقلد اللديين والنقلد 
اللدنيوي مفضال  النقلد األخري الذي يرى أن النصوص األدبية "يف أكثر أشكاهلا مادية تكون منشبكة ابلظرف 

                                                           
 .00.ص4111_ 0قاهرة. طصالح ينسوة، متارين يف النقلد الثقايف. اهليئة املصرية الاامة للكتاب. مكتبة األسرة، ال - 1
 0ص  4.4118شكري عزيز، ماضي: من إشكاليات النقلد الاريب اجللديلد. دار ورد األردنية للنشر والتوزي  ط - 2
 4113رة، آرثر إيزابرغر، النقلد الثقايف، متهيلد مبلدئي للمفاهيم األساسية، ترمجة وفاء ابراهيم ورمضان بسطاويسي، اجمللس األعلى للثقافة، القاه - 3

 .28ص
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على هذا األساس و ". 1ومن مّث فإهنا دنيوية ،[يف اللدنيا] والزمان واملكان واجملتم . ابختصار اهنا موجودة يف الاامل
فإن هلدف "النقلد اللدنيوي" هو "الوصو  اىل احساس مرهف مبا تستلزمه يراءة أي نص، وانتاجه وبثه، من ييم 

 سياسية واجتماعية وإنسانية". 
 إشتقايها ذلك يؤكلد و الالم، ياين كما الاربية يف اللدنيا املصطلح هذا ياين كذلك

 2"اإلستشراق "ملدونته املصطلح هذا سايلد إدوارد استخلد  يلد و  " word "من اإلجنليزي
 " orientalism "  فرعيا عنواان أورده حيث استخلدمه ما أو" orientalism worldness ،" 

 ديب أبو كما  ترمجه يلد و الكتاب، يف " orientalism now "الثالث الفصل عنواانت من
 هذا يف الايش لشروط كتاابهتم يف املستشريني خضوع ملدى به يقصلد سايلد إدوارد كان و دنيويةاإلستشراق"

 صورة رسم يف غيبية رت تصوا أو ديين لفكر خاضاني غري و علميون و جتربيون أبهنم دعواهم و الطبياي، الاامل
 3"كتاابهتم و أذهاهنم يف متثيله و الشرق

 و بزماهنا متصلة الوجود، يف األدبية النصوص هبا فتتاني سايلد إدوارد للدى نقلداي مصطلرا اللدنيوية "تتجلىو
 بظروف للتلوث ضامنة اللدنيا يف نصوصا تظهر أي النسبية و الظرفية يف وواياها املادي، وواياها بيئتها و مكاهنا
 الواي . شروط و الزمنية

 وويوعها،أي اللداللية، سياياهتا يف"البالد " و "القرب" مبفهو  نقلداي مصطلرا " worldness "اللدنيوية تتصل و
 جتربة و خرية و ثقافيا، منتجا ابملارفة ارتباطها و الوجودي مغزهلا يف الواي  و الزمنية شرك يف األدبية النصوص
 .2" إنسانية

 
 :ما بعد الكولونيالية -

 لكولونيالية أبهنا : ما بالد ا لوسون حلدد آالن

يتصارع م  الكولونيالية ويقاومها هبلدف إبطاهلا على املستوايت املادية حركة اترخيية وحتليلية ذات ابعث سياسي )

 9والفكرية والثقافية والسياسية(

                                                           
 39الاامل والنص والنايلد ص - 1
، 4،الالدد 4مجا  مقابلة و علي عشا، دنيوية النص األديب للدى إدوارد سايلد، يراءة يف املصطلح، جملة احتاداجلاماات الاربية لآلداب، جمللد  -2

   419 ،ص 4119
 .411املرج  نفسه، ص -3
 .49الاامل والنص والنايلد ص-2
 926، ص4113، 0النظرايت األدبية، الشركة املصرية الااملية لوجنمان،  طنبيل راغب: موسوعة  -9
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تساى ما بالد الكولونيالية إىل: )نقلد الفرضيات اليت تقو  عليها الرؤى املركزية األوربية ابعتبارها مصطلرا أطلق و    

 لد صفة االنكار لكل ما هو طريف وهامشي. وكانت البلداية على كل الثقافات اليت أتثرت ابلوجود االمرباييل وجم

 1م  اللغة اليت اعتربت أداة للسلطة وأتسيس خطاب يالئم املكان املستامر(

)يقصلد بلدراسات ما بالد االستامار: )اللدراسات اليت تبرث يف الااليات الثقافية بني الغرب بوصفه مستامرا،    

وما يق  خارج الغرب من دو  ويات حتت طائلة االستامار، ما تتضمنه تلك اللدراسات من حتليل للنصوص 

 2ربزه ادوارد سايلد(األدبية وغريها، للكشف عن اسرتاتيجياهتا اخلطابية على النرو الذي ي

وصار جماال أكادمييا، واتس  ملداها  -االستشراق-تطورت النظرية ما بالد الكولونيالية بالد صلدور كتاب    

وصارت تغطي بتساؤالهتا عن الاالية بني السلطة واملارفة وموضوعات أخرى كتاريخ الغزوات ومناهضة 

 3االستامار، وطرق اهليمنة الثقافية(

نظرية )استخلد  ليغطي كل الثقافات اليت أتثرت ابلاملية اإلمربايلية من حلظة االستامار حىت ويف تاريف آخر لل

يومنا احلايل. ذلك أن هناك خطا متصال من االهتمامات على ملدار الاملية التارخيية اليت بلدأها الالدوان 

 4اإلمرباييل(

، أبن اخلطاب الكولونيايل: _ 0686قويضية( بيرت هومل يف مقاله: )أرخبيالتت كما أن هنالك تاريفا آخر للكاتب

صيغة اكتسبتذيوعا حلديثا وهو ما ميكن فهمه بوصفه مصطلرا حملددا للمجا  املفاهيمي الذي ومسه كتاب: 

                                                           
غزالن هامشي: ما بالد الكولونيالية.. من اهلامش إىل املركز، جملة دليل الكتاب، ديوان  .Anatrrropos/com.http://wwwينظر املوي :  - 1

 4101. 0الكتاب للثقافة والنشر، ط
 024،ص4111، 0حفناوي يالى مسارات وملدارات ما بالد احللداثة، أمانة عمان الكربى األردن، ط - 2
وآخرون، ينظر ك. تلوولف وآخرون: موسوعة كمربج يف النقلد األديب القرن الاشرين امللداخل التارخيية والفلسفية والنفسية، تر:امساعيل عبلد الغين  - 3

 .336، ص4119، 0، ط6اجمللس األعلى للثقافة ج
 .401،ص4101مجيل محلداوي: نظرايت النقلد األديب يف مرحلة ما بالد احللداثة، مؤسسة املثقف الاريب، د،ط.  - 4

http://www/
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دوارد سايلد ابلرغم من أن كما كبريا من االنتاج يف هذا اجملا  الذي ينشر بالد صلدور كتاب )االستشراق( إل

 1ذور من يبل ذلك مبلدة طويلة(االستشراق كان له بكل وضوح ج

عملدت النظرية ما بالد الكولونيالية إىل: )فضح اخلطاب االستاماري الغريب وتفكيك مقوالته املركزية اليت تارب عن 

 2اهليمنة، واالصطفاء اللوين والاريي ابستاما  منهجية الفضح والتارية(

 

 

                                                           
جريفيث، هيلني تيفني: دراسات ما بالد الكولونيالية، املفاهيم الرئيسية، تر: أمحلد الرويب، املركز القومي للرتمجة، القاهرة،  بيل أشكروفت، جاريث - 1
 .009، ص 4101، 0ط
 .440مجيل محلداوي: نظرايت النقلد األديب يف مرحلة ما بالد احللداثة،املرج  السابق ص - 2



 الفصل األول

 "االستشراق"لكتاب  ةوصفي دراسة

  مركزية االستشراق األورويب -

 االستشراق الكامن والظاهر -

 ثنائية التقدم والتخلف  -

 الصراع الفرنسي الربيطاين القتسام الشرق  -

 املرحلة األخرية   -     
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تبيان األهداف من أج  ،أللال املستراقني استنطا" ستراا""ععل  لى االإدوارد سعيد من خالل كتابه " 

كلا أننا يف ،الراقية عطيا قدمي صور تروه املاحلقيقية لالستراا" الغايب ومضامني كتاابته، واخلىفية الدافعة إىل ت

دايد ليس  لابية أبدراستنا لالستراا" مبفهومه الواسع جند أن ج  املستراقني عاكزون لى  الكتب الغابية املىفقة 

لىكتاب العاب بطاعقة أو أبخاى كلا جاء يف كتاب " مسوم االستراا"   ونسب ، أو جموسية )فارسية( ،إمنا هندعة

لقد غىب لى  العل  االسترااقي إظهار مكامن اخلالفا  والصاالا  و .1ديواملستراقني " لىكاتب أنور اجلن

، واملتأثاعن ابلثقافا  الدخيىة لى  غاار الفارسية واهلندعة ،الفكاعة بني الكتاب العاب واملسىلني ابخلصوص

وإبااز النصوص اليت حتل  يف طياهتا خىفيا  ألجلية،معادعة وبعيدة لن الثقافة الراقية بغية  ،والفىسفا  اليواننية

ع يف أغالط حمسوبة لى  بعض الكتااب  قفي ،خىق اضطااب فكاي لند القارئ العايب الذي عتناول تااثه ابلدراسة

اقني يف املااجع أو املصادر، فتظها لتدسها أدايدي املستر .ووافدة من الغاب مدرجةولكنها يف احلقيقة  ،العابية

ممن طاله التحاعف واحلرو لى  أنه احلقيقة العابية، حتل  صورة سوداوعة متذبذبة  ،صورة هذا الكتاب أو ذاك

 .2زائفة، وذلك من خمتىف املستوداي  الداللية والسياقية واملعجلية

أو ، ومل عهتلوا هبا ألهنا ظها  يف لصا الضعف ،من املستراقني لنوا ابلكتب اليت تاكها العاب اجند أن كثي كلا 

وكان  هذه الدراسا  موازعة لالحتالل  .يف لصور االمربدايلية الغابية لى  دول املرا" والرلال اإلفاعقي

 وآاثره. هوالعل  لى  حمو تعاليل ،هو شاقي وإسالمي ولايبواحللىة الراسة اليت تطال ك  ما ،الغايب

 تنسيقا مدروسا  ،التنسيق بينهلامع ومر  الطافان  .قايف كان عوازعه استعلار لسكايأي أن االستراا" الث     

 

                                                           

، )املقدمة(. 1891مسوم االستراا" واملستراقني يف العىوم اإلسالمية، أنور اجلندي، دار الرهاب لىطبالة والنرا ابتنة اجلزائا،  -1  
ادمييني، إشااف وحتاعا موسولة االستراا" ) معاودة نقد التلاكز الغايب وكرف التحوال  يف خطاب ما بعد الكولينيايل( ، أتليف جملولة من األك 2

دار  –را والتوزعع  لىنابن الندمي مااجعة لغوعة د. وسام العبيدي ،د. لاما لبد زعد الوائىي و د.طالب حميبس الوائىي، مااجعة د. لىي لبود احمللداوي  
032ص 1،2211انشاون،ط–الاوافد الثقافية   
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هذا البدع  الذي اجتهد يف  .وحمكلا ععل  لى  إلطاء البدع  لىلجتلعا  الواقعة حت  االحتالل واهليلنة الغابية
 .   تبدوأو  ،إظهار األمور الراقية كلا عاعد هلا الغاب أن تكونو ن أصوهلا مسىخ اجملتلعا  

مما أحدث  ، يف كتاب " االستراا"" ردا لى  االفرتاء املقصود وفضحا ملكامنه لى  ك  املستوداي  هذا  وجاء   
وأن مؤلفه  ،واهتم صاحبه إدوارد سعيد أبنه معاد لىغاب .اترعخ صدور هذا الكتاب ،ضجة يف هناعة السبعينيا 

ية ماال حصا هلا. ومل عسىم من االنتقادا  الالذلة من طاف كثي حيل  من األغالط الفكاعة والعىل"االستراا""، 
الذعن رأوا خطورته لى  آاثر املستراقني املنحازعن لىفكا االمربداييل  ،من النقاد والكتاب والصحفيني الغاب

ورأوا أنه لايب  ،أن ذلك مل عرفع له لندهم الإ ،وكربدايئه، رغم أن صاحب الكتاب عدعن ابلدداينة املسيحية
 حمسوب لى  اجملتلع الراقي.   ،فىسطيين

سل  ما بعد تأن الدراسا  احلدعثة غي  كثيا من املفاهيم يف ماحىة جند ععد االستراا" حقال متجاوزا، إذ و 
 تم معاجلةتوذلك أن الدعن اإلسالمي مل  ،وراح  البحوث هتتم ابملقارنة بني األدداين والثيولوجيا  ،دواردإسعيد 

اليت ال  ،ملستراقنيدراسته من خالل كتااب  ا مت  وإمنا ،نصوصه والثقافة العابية كك  انطالقا من منابعه األصىية
    .ومنحازة الاؤى ،ومن هذا املنطىق فإن هذه األللال يف جملىها جاء  حاعفة .أو العبث ،ختىو من اخلطأ

فوقية فإن نظاهتم ال ختىو من ال -وابخلصوص الرا" العايب  -ولندما عتناول هؤالء الغابيون املواضيع الراقية 
هتم لى  أساس أهنم أصحاب القاار والذعن ععلىون لى  فاض التبعية لى  اآلخا نفسيا يفوالتعايل املتجذر 

اليت ال ميكنها مساعاة الاكب  ، ها مبالمح )الدونية(ورمس ،أي إخااج صورة اآلخا كلا أرادوها أن تكون .)الرا"(
"إهنم لاجزون لن متثي  أنفسهم، جيب لى  مقولة  استنادا. حتلىه من مهجية ووضالة بسبب ما ،العاملياحلضاري 
راسة وإن كنا ال ننكا جهود بعضهم يف د ،كارل ماكس. وهذه الصورة اليت قدمها أغىب املستراقني  1أن ميثىوا "

فض  -ترا" لى  الغاب هللالى  غاار املستراقة "زعغاعد هونكه " يف كتاهبا " مشس  ،وليةاجملتلعا  الراقية مبوض
 . والذي ذكا  فيه فض  العاب السابق واجملتلع اإلسالمي لى  بقية األمم.2" العاب لى  أورواب

                                                           

 1 - إدوارد سعيد، االستراا"، املعافة السىطة اإلنراء، تاجة كلال أبو دعب، مؤسسة األحباث العابية، بيو ، لبنان، 2212،ط1،ص31. 
كتب التجاري لىطبالة      دسوقي،دار العامل العايب، منرورا  املزعغاعد هونكة، مشس العاب تسطع لى  الغاب، تامجة فارو" سعيد بيضونوكلال - 2

.1801، بيو  لبنان 1والنرا والتوزعع، ط  
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 قضيةازاة مع احللال  العسكاعة مل تكن ابلعة املسعورة اليت شنها أغىب هؤالء ابملو تبري إال أن احللال  ال      

 إذ ميكن القول أن العل  االسترااقي كان امللهد لألطلاع االستعلارعة يف جزعاة العاب والرلال اإلفاعقي. ة.اهلين

وعظهاها  ،وجاء كتاب االستراا" لصاحبه إدوارد سعيد ليقوم بعلىية تراحيية لىلقاصد واألهداف االسترااقية   

قيقي الذي خيتفي حت  أثواهبا الفضفاضة الزائفة. كون أن إدوارد سعيد ذو تاكيب اجتلالي مزدوج ابلزي احل

. "كىلة لابية"وسعيد  "كىلة ألجلية  "فإدوارد .حىت يف امسهو وعظها ذلك يف ك  جوانب حياته  ،غايب/ لايب

واتسع  نظاته لن املوضوع من خالل أتثاه بـ" ميري  فوكو"إىل  ،اؤعة من زواداي خمتىفةالوهذا ما مكن الكاتب من 

حد بعيد، ولكن ذلك مل جياده من كونه لابيا ععيش املأساة مع جمتلعة العايب الفىسطيين، وقد أحدث كتاب 

وكأن مدونة "االستراا"" جامية  ،االستراا" ضجة أسال  الكثي من احلرب وجعى  النقاد الغابيني عادون برااسة

الذي مازال منذ  )االستراا"( ،الكتاب  وةجذ خيلدرخيية ارتكبها إدوارد سعيد يف حق الغاب، ولكن ذلك مل ات

ألن  .أو جتاوزه يف هذه الدراسا  ،وال ميكن االستغناء لنه ،لقود ععترب ماجعا يف حق  االستراا" كك  ةأربع

وفضح كربدايئها مثبتا أن  ،االستعلاريمضلون الكتاب المس كينونة الرخصية الغابية يف للقها الثقايف 

 حتاللية.وإمنا كان الدالم الثقايف واملاجعية الفكاعة لىقوى اال واملقاصد، االستراا" االمربداييل مل عكن بايء النواداي

إذ أنه وضح الطاعقة والكيفية اليت عتم هبا اهليلنة لى  اجملتلع الراقي من خالل تفكيك اهلوعة وزلزلة       

والالف  لىنظا ن ولغة واترعخ ولادا  وتقاليد.. ،العابية والقضاء لى  مقوماهتا اليت تستند إليها من دع الرخصية

تىق  تكوعنه األكادميي يف اجلامعا  قد و  ،أن إدوارد سعيد رغم كونه مسيحيا وأستاذا لألدب اإلجنىيزي املقارن

 عابية واإلسالمية.إال أن ك  ذلك مل مينعه من االنتصار لىقومية ال ،األماعكية

وقد اشتغ  يف كتابه لى  تعاعف االستراا" وماهيته ودوافعه وأهدافه. وعنظا يف كتاب االستراا" خالفا لك  

وكثافة العبارا  والرتكيبا   ،أنه مل أي  جبدعد إال من خالل القاموس الىغوي اخلاص لى املؤلفا  يف هذا احلق  
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وابخلصوص  ،تواكب احللىة الفكاعة اليت شنها الكاتب ضد املستراقنياملزجية اليت ولد  اصطالحا  جدعدة 

وكيف مت  شاقنة الرا"  ،ق  االستراا"الكتاب حلومن جهة أخاى طاعقة تناول  -دعولوجية االمربدايلية عذوي اال

االسترااقية ومل عغف  الكاتب املدارس  .واألماعكية أو الفانسيةأوصنالته يف املختربا  الغابية سواء الربعطانية 

ليس كتاب إدوارد سعيد إذن دراسة  ، "ةاالستعلارع اخلىفيةا خص  جهده لىلدارس ذا  منوإ ،األخاى

ب  هو اكتناه صارم ومربوب أحياان، لكنه دائلا لى  درجة  ،..ا"  بوصفه اترخيا وشخصيا  وأحداثلالسترا 

أسئىة تدور  .ئىة حذرعه يف الثقافة واإلنسانونفاذ احلدس وجوهاعة التحىي  ألس ،مدهرة من حدة الىلعة الفكاعة

القوة ولالقا  القوة، ولي الذا  واآلخا. حول التصورا  اليت عنليها  ،التلثي ""و  "حول مفاهيم " احلقيقة

 .1يزا  اليت عقيلها لىذا  ولآلخا.."اإلنسان لذاته ولىعامل، والتلي

ا من أحباث يف هذا احليز ولكنها للىية حتىيىية أي أن هذه الدراسة ليس  وصفية لى  غاار ما سبقه      
فاة من النصوص وربطها ابلسيا" التارخيي واملؤثاا  يتفكيكية تعل  لى  استنباط الدالال  واستخااج الر

  ،أو بعبارة الكاتب أنرأهتا وألاد  بنائها استنادا لى  املنظور الغايب ،االجتلالية والثقافية والسياسية اليت أنتجنها
ه ءوألاد بنا ،لنه متاماذي درس الرا" كلادة وموضوع خمتىف انهيك لن اخلىفية العنصاعة هلذا اآلخا ال

بناء –أوسطية ابخلصوص الرا"-يل يف اجلغاافيا الراقية وابألسىوب والصيغة اليت تاوقه وختدم مراوله االمربداي
 األان. أماعكية يف احلكم لى  اآلخا انطالقا من-زعة األوروحنيااإللى  

كان  هذه التسلية األخية صادرة لن خمترباهتم أي الغاب )اآلخا( مع الذكا أن إدوارد سعيد اهتم جبانب 
 االستراا" من منطىق أن الغاب هو الذي صنعه وكونه أي "شاقنه"، لكنه مل عدل برك  مباشا أن الغاب كذلك

ان "األان" املدروس هو الغاب، فإن اآلخا هو مادة وموضوع ميكن دراستها من طاف اآلخا ) هذا إال إذا ك
 الدارس هو الرا" (.

هي أن الرا" " كيان مرك  مكون "، ال حقيقة  من احلقائق  عطاح إدوارد سعيد منظومة أساس"     
الطبيعية،.. عبد أن ما ال عقاره كتاب سعيد بوضوح هو أن الغاب من املنطىق نفسه هو "كيان مرك  مكون"، 

                                                           

 1 - إدوارد سعيد، االستراا" - املعافة السىطة اإلنراء - ، مؤسسة األحباث العابية، بيو ، لبنان، 2223،ص2. 
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هذه احلقيقة سوى غياب منظور خارجي ملعاعنة الغاب، وكون الغاب حىت اآلن هو صاحب أعضا وال حيجب 
 .1املنظور الفعىي الوحيد يف دراسة ذاته"

وهذا املقطع النصي موجود يف مقدمة املرتجم أي أنه تعقيب من زاوعة نظا املرتجم، ولكن املرتجم نفسه أغف      

بادة فع  معاكسة اجتاه الغاب أي أن  لىقيامن عدفع بنا حنن أه  الرا" أن سعيد إدوارد ال عاعد من خالل كتابه أ

 ننرأ ما عسل  " االستغااب " جوااب لى " االستراا" " الذي صنعه اآلخا.

. 2لى  الرا" وامتالك السيادة لىيه"وإذا كان االستراا" كلا لافه سعيد يف كتابه هو:" أسىوب غايب لىسيطاة  

ال أن نعل  لى  تصوعب األغالط انطالقا من أغالط أخاى تبدوا أهنا نتيجة حتلية يف ال من األحو حبفال ميكن 

 .ابلداءقياسا لى  ما درج من األمثال اليت توصي مبعاجلة الداء  .نظا البعض

حىت عتم الدفاع لن الرا" ومحاعته من خطا االستراا" الذي  عافضه سعيد وحيذر منه كذلك وابملفهوم السابق 

ننرأ االستغااب لىاد لى  الطاف اآلخا )ثقافة املعامىة ابملث (.إن اآلخا خبىفيته العنصاعة واملتعالية ععطي جيب أن 

لنفسه أحقية املاكزعة يف تناول املواضيع سواء تىك اليت ختصه برك  مباشا أي متخض  لن ذاته أو تىك اليت 

 كلا عقول سعيد   .خمتىفة لنه )األان الغاب(.خت  اآلخا وماله من ميزا  ثقافية ودعنية ولاقية وجغاافية..

شاقية مبعىن أنه ليس للال شاقيا عهاجم "فاالستراا" مبا هو جتسيد لولي نقدي ضدي غايب، ليس ظاهاة 

 ستؤديلى  حيز من هذه الثقافة بطاعقة جدلية الغاب، وإمنا هو تفجا من داخ  الثقافة الغابية ميارس فالىيته 

 .3جدعد إلستراا" من منط جدعد"صاب إخ إىل يف األخي 

                                                           

 1 -  إدوارد سعيد، االستراا" )مقدمة املرتجم(، مؤسسة األحباث العابية، ط0 ،2223 ،ص 0. 
 2 - املاجع نفسه  ص 38. 

 3 - إدوارد سعيد، االستراا" )مقدمة املرتجم(، مؤسسة األحباث العابية،ط0، 2223، ص8. 
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ولنتأم  لبارة:"ولي نقدي ضدي غايب"، إن هذا الولي النقدي ال حيل  لى  دراسة اآلخا مبعطياته املوجودة     

فيه، وإبااز دلائلها وأسسها اليت تستند لىيها، ولو كان ذلك ما ذكا كىلة "ضدي" واكتف  بعبارة خمتىفة أو 

لىرا" كك . والذي دفع إىل إلادة صياغة  ""الصااع العدائيالغايب مفهوميف طياهتا  مغاعاة ولكن داللة الضد حتل 

 ".كان الرا" تقاعبا اخرتالا غابيا املفهوم الثقايف واحلضاري الراقي لى  الطاعقة األوروبية األماعكية. "فقد  

وانطالقا من مفهوم ميري  فوكو لإلنراء استطاع إدوارد سعيد أن حيدد داللة االستراا"،" ولقد وجد      

استخدام ميري  فوكو لإلنراء الكتايب كلا عصفه يف كتابه: لىم آاثر املعافة وأدب ولاقب، ذا فائدة لتحدعد هوعة 

 أن تنرأه لا لاليا يف حني استطال  الثقافة الغابيةاالستراا". فىم عكن بوسعنا أبدا أن نفهم الفاع املنظم تنظي

ب  حىت أن تنتجه سياسيا واجتلاليا ولسكاداي ولقائدداي ولىليا وختيىيا يف ماحىة ما بعد لصا  -أي الرا" 

واإلنراء من التنرئة وإلادة البناء حسب املتطىبا  اليت ختدم املراوع االستعلاري من تقييد لىفكا  .² "التنوعا

 وخىق املعوقا  اليت حتول دون النهوض.الراقي 

، ب  هو إذلان لىفكا الوافد مع 3"إن الرا" بسبب "االستراا"" مل عكن وليس موضولا حاا لىفكا"    

 االحتالل من أج  بسط النفوذ مادداي ومعنوداي يف ظ  الثالوث اخلطي " التنصي، االستراا"، االستعلار".

اى أن الكاتب ال عؤرخ حلوادث وإمنا عثي نقاط حساسة وعكرف دالال  واملطىع لى  كتاب االستراا" ع     

-وخىفيا  دسيسة، وعاكز الكاتب لى  االستراا" الربعطاين والفانسي كقوتني إمربدايليتني استعلى  االستراا" 

    -عىليف ودراسة أكادميية لىلية وموضولية قائلة بذاهتا ال ميكن جتاوزها يف جمال البحث الالذي تدلي أنه وص
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لراقنة اجملتلع الراقي حىت عواكب مراولها كلا أسىفنا. "والنقطة اليت أثيها هنا هي أن االستراا" عرتق من 
، وال عقصد الكاتب أن حيصا االستراا" يف هاتني 1لالقة تقارب خاصة قام  بني باعطانيا وفانسا والرا""

أكثا خدمة لكتابه "االستراا"" "وعنبغي القول فورا إنه لى  الدولتني ولكن أخذمها لى  سبي  املثال الذي عااه 
  .2الاغم من العدد الوفي من الكتب واملؤلفني الذعن أدرسهم، فثلة لدد أكرب بكثي اضطار  ببساطة أن أغفىه"

كك  الثقافية  تهنظومموألن الكاتب له موضوع حمدد ال عستطيع حبال من األحوال أن حيوي يف خمطوط واحد 
ماركس وغيهم كارل و  ،مريأنطونيو غااو  ،ادا لى  نظاداي  بعض املفكاعن والفالسفة من أمثال ميري  فوكواستن

اخلىفية هذه وإمنا اختار أكثا النصوص مالئلة وأتثيا لتكون حم  الدراسة يف ضوء  .االسترااقية العامليةمن رواد 
 .واالعدعولوجية  واملاجعية

حقيقة خامىة من حقائق الطبيعة فهو ليس جماد وجود مثة ابلضبط كلا أن الغاب عقول الكاتب: "إن الرا" ليس 
نفسه ليس جماد وجود مثة وعنبغي أن أتخذ جبدعة مالحظة فيكو العظيلة: أن البرا عصنعون اترخيهم وأن ما 

 .3الحظة لتنطبق لى  اجلغاافيا.."مبقدورهم  أن ععافوه هو ما صنعوه، وأن نسحب هذه امل

ن أه  الرا" صنعوا ثقافتهم اخلاصة هبم واليت انعكس  لى  سىوكهم االجتلالي ولنأخذ الرا" األوسط  إ       

 املتعاعرةمن القبائ  العابية  جملولةكنلوذج: يف فرتة ما عسل  اجلاهىية كان  اجلزعاة العابية مكونة من 

ومل عكن هلا آنذاك أي صي  عذكا حىت  .حتوطها مماليك الفاس والاوم ، واملاحتىة هنا وهناك يف جند واحلجاز..

وحىت العا" كان )العابية( ولغة واحدة  )االسالم(حت  راعة دعن واحدالعابية انترا اإلسالم الذي وحد البالد 

موحدا أي أن التارعخ بدأ عسج  ماحىة غي معتادة من مااح  النهضة احلضارعة اليت متخض  لن النهضة 

رخيية عسية حىت بدأ  اجلغاافيا تاسم حيزها اجلدعد يف ظ  الفتوحا  اإلسالمية الثقافية، ومل متض إال حقبة ات

 شاقا إىل أقص  آسيا وغااب إىل األندلس.

                                                           

 1 - االستراا"، ماجع سابق، ص38. 
 2 - االستراا"، ماجع سابق، ص12. 
 3 - االستراا"، ماجع سابق، ص12. 
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ابملقاب  فإن و ، من خىف البحار.. اإن هذه الثقافة هي وليدة اجملتلع الراقي، وليس  صنالة أو إنراء وافد   

مث بدأ  ، االحنطاط واجله  خييم لى  أوراب قب  اكتراف أماعكاالغاب له اترخيه وقد ما حبقب وقاون كان 

 النهضة متعثاة وبطيئة.

واستند  يف أسسها لى  اجملتلع الراقي يف كثي من األحيان ) التكوعن العىلي الغايب يف األندلس وجزعاة    

كسا  روتني االحنطاط   واليتالعاب(، ومن هناك بدأ الاقي احلضاري والغاب عدخ  مااحىه اجلدعدة يف اترخيه 

، وبدأ  الثورة الصنالية هنالك. الذي خيم حوايل مثانية قاون من الزمن، -ما عسل  بعصور الظالم  -أو

ة أخاى بدأ التوسع االستيطاين وابملوازاة مع التحول التارخيي بدأ التوسع اجلغاايف ) اكتراف أماعكا (، ومن جه

عستلد لناصاه الوجودعة من معينه  ،الراقي أو الغايب هو كيان قائم بذاته الرا"، مبعىن أن ك  من اجملتلعابجتاه 

 وتولد  لنه.   ،ومواده األولية اليت صدر  منه

اليت ساقها االمربدايليون معهم من أج  صنالة  ،أما من انحية شاقنة الرا" فهذا موضوع عقا ابلقوة والسيطاة   

ب  ألن  ، اقن الرا" ال جملاد أن أوراب اكترف  أنه شاقي.." لقد ش ،وما عتوقعون ،الرا" حسب ما عاعدون

 )القابىية لالستعلار(.. وهذا ما عذكاان مبقولة 1شاقيا " -أي خيضع لكونه  -جيع   الرا" كان قابال ألن

مع اإلشارة إىل أن االستراا" مل عكن أبدا سادا لىثقافة والعاف الراقي أو فضوال عدفع  .مالك بن نيبلألستاذ 

وهي متييز  ،وإمنا له أبعاد ومساع أخاى ."الغاعب املدهشالكتراف اآلخا املختىف، أو كلا عسليه املستراقون "

ا واملتسيد)..هو مفهوم حيدد لن األوريب املتحض،كلا هو متداول لنهم تسلية الاج  الراقيهذا الغاعب املدهش  

                                                           

 1 - االستراا"، ماجع سابق، ص11. 
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،  من خالل هذا الن  األخي وخالفا 1ليسوا أوروبيني(هوعتنا "حنن" األوروبيني كنقيض لــ "أولئك"  الذعن 

 السابقة فإن الغاب عقا أن االستراا" له دور آخا غي شاقنة الرا" وهو متييز الغاب لن غيه لىلفاهيم

ا القضية أن الغاب عاى نفسه ...من لىوه لى  بقية اجملتلعا  وعدلي أن وليته كان متييز اختالف أو تنوع، وإمن

أوراب " قارة هللا املختارة " أي أن متيزه امتياز ولىو وليس اختالف وفوار" ثقافية وحضارعة." ال ععتلد االستراا" 

سىسىة كامىة من العالقا  ملوقعي املان الذي عضع الغاب قي ابطاعقة اثبتة من أج  إسرتاتيجيته لى  هذا التفو" 

 . 2احملتلىة مع الرا" دون أن عفقده لىحظة واحدة كونه نسبيا صاحب اليد العىيا "

"، وتذكاان هذه اخلىفية، ألنه عفتقا لىلؤهال  "غاعب مدهش أما اآلخا " الراقي"فهو التابع، ومكانه يف املقالد

اإلنسان كائن غاعب "  يفسكي: عتعني لىي أن أقا هبذا ...اجللىة األخية بعبارة طاعفة يف رواعة الفقااء لدوستو ب

 .3يف بعض األحيان غاعب ومدهش لى  حنو قوي.."

عيفسكيأجاى هذا الوصف لى  اإلنسان للوما. وقد تاسخ  األفكار التسىطية وأستدرك فأقول أن دوستو      

فوقة ابملقارنة مع مجيع الرعوب والثقافا  غي يف التكوعن األساسي لىثقافة الغابية "، فكاة كون اهلوعة األوروبية مت

" األورويب لى  تسىط األفكار األوروبية لن الرا" اليت تعيد بدورها أتكيد التفو  األوروبية ومثة ابإلضافة إىل ذلك

 ،إضافة إىل املاكزعة يف احلكم لى  "األان" ،هذا الن  الذي عتضلن الكربدايء والعنصاعة.و 4التخىف الراقي.."

وضلنيا نسترف من الن  أن الكربدايء األورويب ميىي لى  "اآلخا" التسىيم هبذا، مبعىن أن عؤمن  .ولى  "اآلخا"

فال ميكن أن عكون موضوع دراسة  ،اآلخا وعسىم ابملعطي الثقايف الغايب من حيث أنه منزه من االنتقاد اخلارجي

                                                           

 1 - االستراا"، ماجع سابق، ص12. 
 2 - االستراا"، املاجع السابق، ص12. 

لبنان،  -ب، بيو ميخاعيىوفيتش فيدور دوستوعيفسكي، الفقااء، تامجة أمحد الوعزي، املاكز الثقايف العايب، الدار البيضاء، املغا   - 1
.19،ص1،2211ط  

 4 - االستراا"، املاجع نفسه، ص12. 
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، وميىك القوة، ميىك األحقية املاكزعة يف ذلك ومن جهة أخاى هو من عدرس اآلخا ألنه.من نفسه من أحد إال

نفسه وإلطاء أحكام لىيها لذلك لىيه أن عتىق  ذاته وماهيته وموضوله وألن هذا اآلخا غي مؤه  حىت لدراسة

الل ختاالظاوف . وهذه الظاوف نتج  لن سيطاة الغاب اليت انتهز  من الغاب "القابىية لإلستراا""

 .  لألسف)حنن(يف اآلخا ىاسترا ذي الوالتذبذب والضعف الذايت 

باز من  ،لى  ولي غايب ذي سيادة ما إن االكتناه التخيىي لألشياء الراقية كان عقوم بصورة حصاعة نولا"

ومن عستطيع أن عنكا أهنا كان  أفكار مربعة مبذاهب ، ماكزعته اليت مل عكن مثة ما عتحداها يف العامل الراقي..

أنواع العنصاعة العاقية واالمربدايلية، وما إليها وأبفكار مذهبية جامدة لن الراقي بوصفه التفو" األورويب وشىت 

إن هذا الفكا الرائع الذي عنظا إىل الراقي بوصفه حامال لك  جينا  التخىف  1جتاعدا مثاليا وال متغيا."

عاض هذا الوصف كلا واالجنااف واآلفا  ال عدل لى  حقيقة املوصوف بقدر ما عفضح خىفيا  ومقاصد من ع

ة ما أشاان إليه: " إن خويّف مها: التروعه، وغياب بعقول الكاتب إدوارد سعيد الذي خل  يف لبارة مقتض

.. إن اجملتلع والفاد يف لامل الرا": "عصف فيه  (معذبو األرض)انون يف كتابهفاانز فولنقدم منوذجا ساقه 1الدقة"

دة  الوطنية لى  الغاابء، أما البىدة اليت خت  الرعب املستعلا، أو البىبىدة املستوطن هي بىدة الناس البيض 

املدعنة، البىدة االحتياطية، فهي مكان سيء السلعة، مأهول باجال ذي صي  ذميم، إهنم  األق ، بىدة السود،

ا أعن وكيف مولودون هناك. أما أعن وكيف ولدوا فأماان عنطوداين لى  أمهية ضئيىة، كلا أهنم ميوتون هناك، وأم

ميوتون فأماان ال خيطاان لى  ابل، إهنا لامل بال أعة سعة، إذ أن الناس تعيش بعضها فو" بعض، وأكواخهم مبنية 

وتىهث خىف الاغيف والىحم واألحذعة والفحم  ،بعضهم فو" بعض.  فالبىدة الوطنية بىدة جائعة، تتضور جولا

 .2ركبتيها، بىدة تتلاغ ابلوح  إهنا بىدة السود واأللااب القذرعن " والنور، إن البىدة الوطنية قاعة ذليىة جاثية لى 

                                                           

 1 - االستراا"، املاجع نفسه، ص13. 
. 11-13العاب،ص دمرق: احتاد كتاب -نقال لن ادوارد سعيد، العامل والن  والناقد، تامجة لبد الكامي حمفوظ  -معذبو األرض  -فاانز فانون  - 2  
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ونالحظ لبارة " بىدة احتياطيني " أي أن املستوطن أقامه صاحب الن  مقام األص  واألساس أما الوطنيون     

 ميوتون فهذا فهم سكان احتياطون رغم أهنم يف بىداهنم األصىية، وال عهم أعن وكيف ولدوا وال أعن وكيف ماتوا أو 

ونسترف من هذه  .ال ختطا لى  ابل "، وقضية املو  "األما يف نظا الكاتب،"عنطوي لى  أمهية ضئيىة"

بال سعة ..."  -أي بىدة الوطنيني -مث عقول "إهنا .واملااسيم اجلنائزعة الراقية ،اكاة ابأللاافمسخاعة العبارا  

 خنق  اجلغاافيا الوطنية مما نت  لنه:" الناس تعيش بعضها فو" وهو عدرك متاما أن اجلغاافيا االمربدايلية هي اليت

 بعض وأكواخهم مبنية بعضها فو" بعض".

ة، تتضور جولا تىهث خىف الاغيف.." " البىدة الوطنية بىدة جائعوحاقدة  وعستأنف الوصف ببالغة ساخاة   

دعة واهليلنة لى  وسائ  اإلنتاج والسىب االمربدايلية االقتصاهي نكاري يف هذا الصدد : أليس  ونطاح السؤال اال

وأن ذلك اجلوع هو نتيجة لسياسة  .والنهب الذي اقرتفته احلكوما  الغابية يف حق اجملتلعا  البسيطة يف الرا"؟

وعصف الكاتب البىدة الوطنية ابلذل مستعلال كناعة "جاثية لى  ركبتيها "، داللة لى  االهنزامية وكناعة  .؟التجوعع

وحيل  الوصف أخيا يف لبارة " إهنا بىدة السود واأللااب  ،" داللة لى  االستسالم واخلنوعالوح  تتلاغ يف"

 .القذرعن ".)الضيق، اجلوع، الذل، القذارة( هي النعو  اليت عاى هذا الكاتب أهنا تىيق ابجملتلع الراقي

 خياال واسعا إىل درجة اهلىوسة أو الوسوسة )االحنطاط(. (لكاتبله )انالحظ أن  كلا

بىدة املستوطن واملستوطن  جتاهوالاج  الراقي )اآلخا(  )احملىية( نظاة البىدة الوطنيةالالذع ل وصفالعتابع يف نصه و 

د، ونظاة " إن النظاة اليت تنظا هبا البىدة الوطنية إىل بىدة املستوطن هي نظاة اشتهاء، نظاة حس فيقول: نفسه

تعرب لن أحالم املواطن ابلتلىك وك  أنواع التلىك: أن جيىس إىل طاولة املستوطن، أن عنام يف ساعا املستوطن، 

مع زوجته وإن كان ابإلمكان، اإلنسان املستعلا إنسان حسود، وهذا الريء ععافه املستوطن أمت املعافة، فحني 

ائلا مستنفاا لىدفاع لن نفسه " إهنم عاعدون أن حيتىوا مكاننا " تىتقي نظاهتلا عتأكد من ذلك بك  ماارة، وعبق  د
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وهذا صحيح إذ ليس هناك من مواطن ال حيىم ماة واحدة يف اليوم لى  األق  من إحالل نفسه حم  املستوطن" 

فانون ملث  هذه فاانز وععقب ادوارد سعيد لى  هذا الن  بقوله " وهكذا فىيس من املستغاب أن عكون ح  

دثة هو العنف" والعنف دفالا لن ما سىبوه " وعبق  دائلا مستنفاا لىدفاع لن نفسه: إهنم عاعدون أن حيتىوا احملا

 1مكاننا ".

إن الوطنيني عاعدون أن حيتىوا مكان املستوطنني، املكان الذي كان مكاهنم أصال وسىبه املستوطنون، واسرتجاع     

سترا"، وأبعد من ذلك عقول ادوارد سعيد يف كتابه الثقافة احلقو" تسل  احتالال يف لاف املستوطن أو امل

 واالمربدايلية تكلىة ملا بدأبه يف )االستراا"(.

الذعن كانوا دائلا موضوع لعىم اإلنسان )األنرتوبولوجيا( والسادداي   -لااب وغي لاب األفارقة واآلسيوعون.."..

وا يف النصوص الثقافية الدلي  السىيب لى  شىت أنواع األفكار الغابية، والنظاداي  التارخيية والتكهنا  الىغوعة، وكان

 2حول الرعوب الغي األوروبية األق  تطورا، اليت ظى  جواهاها اثبتة رغم التارعخ"

عقول  ." الغايب وابخلصوص اآلسيوعني واألفارقةة لى  ك  ما هو خارج حيز "األانأي أن عىق  ابلالئلة مجى      

احلاوب واصفا الوضع واحلالة الالمتجانسة " لقد انتصاوا لىينا في ( ،حضارهتم وخالصنا)غاندي يف كتابه: 

وأفسدوان يف فرتا  السالم، والذعن أبوا أن عاضخوا هىكوا، والذعن رضخوا مثىنا القوا حضا أسوء... لقد فاضوا 

حروا رؤوسنا أبفكارهم وانتهوا لىينا أن نعل  لصاحلهم، وحنارب يف ظ  لىلهم، لقد دفعوان لىتخىي لن إمياننا لي

                                                           

احتاد كتاب  دمرق: -ظ دوارد سعيد، العامل والن  والناقد، تامجة لبد الكامي حمفو إ نقال لن -األرض  امعذبو  -فاانا فانون  - 1
  11-13العاب، ص

 2-إدوارد سعيد، الثقافة واالمربدايلية، تامجة كلال أبو دعب، مكتبة بغداد، دار اآلداب لىنرا والتوزعع، بيو  - لبنان- ط.1- 2211.ص8.
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جلزر بنا ألن نكون هم، وهكذا متنا من تىقاء أنفسنا ... املغىوبون هم حنن، حنن الرعوب املىونة، وسكاان

 .1والغااب  واجلبال... حنن مجيعا لى  الاغم من ك  ما بيننا من تفاو  أحننا رقابنا لني  االستعباد"

دان سياسي عنعكس بصورة سىبية يف الثقافة والبحث واملؤسسا ، كلا إن االستراا" ليس جماد موضوع أو مي "

)غابية(  أنه ليس جملولة كبية ومنتراة من النصوص حول الرا"، كلا أنه ليس معربا لن، وممثال ملؤاماة إمربدايلية 

واقتصادعة، ب  إنه ابحلاي توزعع لىولي، إىل نصوص مجالية، وحبثية،  ،حيث هو شنيعة إلبقاء العامل )الراقي(

من نصفني غي متساوعني، واجتلاليةـ واترخيية، وفقه لغوعة، وهو إحكام ال متييز جغاايف أساسي وحسب ) عتألف 

ب  كذلك لسىسىة كامىة من املصاحل اليت ال عقوم االستراا" خبىقها فقط، ب  ابحملافظة لىيها  ،(شا" وغاب

ابلوسائ  كاالكتراف البحثي، واالستبناء فقه الىغوي، والتحىي  النفسي، والوصف الطبيعي واالجتلالي. وهو 

لامل خمتىف ) أو بدع  طارئ (  إرادة بدال من كونه تعبيا لن إرادة معينة أو نية معينة لفهم ما هو بوضوح،

والسيطاة لىيه أحياان والتاللب به، ب  حىت ضله.  وهو قب  ك  شيء إنراء ليس لى  اإلطال" لى  لالقة 

ولنالحظ لبارة " توزعع لىولي اجلغااسي أي اجلغاايف .2تطابقية مباشاة مع القوة السياسية يف شكىها اخلام ..."

ه لغوعة " أي أن اجلانب النظاي لىتوسع اإلمربداييل يف املنطقة، وحماولة إحالل السياسي إىل نصوص مجالية .. وفق

 .واحملىيةثقافة دخيىة يف شىت امليادعن حم  الثقافا  الوطنية 

وهذا ليس ك  شيء، فاالستراا" ليس فقط " متييز جغاايف وحسب " ب  مصاحل "معافة" خيىقها االستراا" 

 -السىطة  -املعافة  -وهذه الثـالثية اليت عستند لىيـها إدوارد سعيد يف طـاحه  3ة""إنرــاء" وحيافظ لىيــها "سىطــ

، وجدعد من حيث زاوعة النظا وطاعقة ربل كثيا من احلاقدمي كونه أسوهو  .ملوضوله القدمي اجلدعد -اإلنراء 

                                                           

بيو ،  ،1ط  ،والنرا والتوزععاملهامتا غاندي، حضارهتم وخالصنا، تعاعب جندة هاجا/ سعيد الغز، منرورا  املكتب التجاري لىطبالة -2
. 12، ص11ص، 1818أكتوبا  

 2 االستراا"، السابق، ص10.   
 3املاجع نفسه ص10
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 الكراف املصطىحي،وبعد إضافة إىل القاموس الىغوي الذي أخاجه املرتجم يف ،الدراسة وكذا أدوا  هذه الدراسة

ما عذكا الكاتب أن االستراا" الذي ععنيه هو متييز جغااسي ومصاحل خمتىفة...كذلك هو إرادة لفهم وولي 

 وعواص  الكاتب  .فادة منهستهبدف تاوعضه واستعلاله ضد نفسه بغية اإل (املختىف التابع)"اآلخا" 

واالستنباء الفقه الىغوي والتحىي  النفسي، والوصف الطبيعي واالجتلالي وإرادة، بدال من   "..النصي اسرتساله 

أو ) بدع  طارئ ( والسيطاة لىيه أحياان  (لامل خمتىف)كونه تعبيا يف إرادةمعينة أو نية معينة لفهم ما هو بوضوح 

قة تطابقية مباشاة مع القوة وهو قب  ك  شيء إنراء ليس لى  اإلطال" لال .والتاللب به، ب  حىت ضله

السياسية يف شكىها اخلام ب  إنه لينت  وعوجد يف وضع تفال  غي متكافئ مع خمتىف أمناط القوة، مكتسبا شكىه 

 .1"السياسية: االستعلار، اإلمربدايلية، سىطة القوة الغابية وفاض التبعية. -إىل حد ما مع تفالىه مع القوة: 

  شىت امليادعن " األلسنة املقارنة "، "لىوم السياسة احلدعثة ".الفكاعة: التقدم العىلي يف -

 الثقافية: األدداين والراائع واملذاهب. -   

 .2"النظام السىوكي بني الغاب والرا"األخالقية: التفاو  املتفو" يف  -

ي أعن عقع وعاعد الكاتب أن عؤكد لى  نقطة أساس يف هذا املضلار مل تن  حضها من الدراسة اجلادة وه   

االستراا" من حيث مسافته مع الرا" ومع الغاب؟ فيقول " االستراا"...أق  ارتباطا ابلرا" منه بعاملنا حنن 

الغاب ("، وعقول يف موضع آخا: " لقد استجاب االستراا" لىثقافة اليت أنتجته أكثا مما استجاب ملوضوله )

 3املزلوم الذي كان لضومن نتائ  الغاب".

                                                           

 1 انظا املاجع السابق، ص11.  
 2 انظا املاجع السابق، ص11. 
 3 انظا املاجع السابق، ص11  
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وموسوليا ألن ذلك لن أييت ابلفائدة وعقول إدوارد سعيد أن هدفه من الدراسة االسترااقية مل عكن سادا اترخييا    

" لقد يل من احللق أن أحاول إجناز اترخيا من الساد املاجوة ولن عتعدى أن عكون جماد تكاار لىدراسا  السابقة 

داوله الكثي من الكتاب " مثة أللال موسولية حول املوسولي لالستراا""، ألن هذا العل  مستهىك وقد ت

 .1جوانب معينة من املواجهة األوروبية الراقية "

 

وكلا سبــق وأن ذكـاان أن إدوارد سعيد قد حط ثـقىه يف دراسة االستراا" اإلمربداييل ابخلصـوص " ولذلك      

 2كان  نقطة انطالقي التجابة الربعطانية والفانسية واألماعكية لىرا""

ملدارس الغابية املهتلة وهو عاى أن القوى االمربدايلية كان هلا ابلغ األثا يف احللىة االسترااقية مقارنة مع ابقي ا    

ن انلتا احليز األكرب من ان الىتابعىوم الرا" ولالوة لى  هذا فإن باعطانيا وفانسا ابخلصوص مها اإلمرباطورعت

تاكته  ذيأما أماعكا فالتحق  هبلا بعد احلاب العاملية الثانية وكان دورها لبارة لن م ء لىفااغا  ال .الدراسة

مث يف ماحىة الحقة   لرتكيز بصاامة لى  املادة الربعطانية الفانسية.اقد اضطا أوال إىل فى .حكوميت باعطانيا وفانسا

األماعكية، وملاذا هذا الرتكيز االضطااري جييب الكاتب: " ألنه بدا صحيحا صحة ال مهاب منها، أن باعطانيا 

هذه املواقع املتقدمة قد بىغ  وفانسا مل تكوان األمتني الاائدتني يف الرا" والدراسا  الراقية وحسب، ب  إن 

املوقع األماعكي الراقي بفض  الربكتني االستعلارعتني العظيلتني يف اترعخ ما قب  القان العراعن، وقد مأل

، ومن انحية أخاى عوضح الكاتب الرتتيب املتأخا لباقي 3الفااغا  اليت تاكتها القواتن األوروبيتان السابقتان "

 من األسباب اليت جعى  الكاتب ععطيها أمهية أق  وحيزا أصغا يف كتاابته. املدارس االسترااقية وهذا

                                                           

 1 انظا املاجع السابق، ص11    
 2 االستراا"، املاجع السابق، ص11.  
 3 االسترا ا"، املاجع السابق، ص12.  
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" مث إنين أؤمن أبين جماد النولية واالتسا" الىذعن متىكهلا الكتااب  الربعطانية والفانسية واألماعكية حول الرا"   

، وال جياان 1"ا وأمكنة أخاىعسلوان إىل ماتبة فو" العل  احلاسم دون شك والذي أنت  يف أملانيا وإعطاليا وروسي

هذا القول إىل إلغاء أو هتليش بقية املدارس فىك  أتثيه وبصلاته يف شىت احلقول املعافية إال أن االستراا" 

وابملقاب  فإن صاحب كتاب  الستعلاراباألثا الكبي الرتباطه املباشا  األماعكي، كان له -الفانسي  -الربعطاين 

         جهة أخاى اهتم جبانب معني من الرا"ومن معينة كذلك ى  مدارس استرااقيةاالستراا" كلا أنه ركز ل

( مع ذكاه لىرا" األقص  بني احلني واآلخا...أي أراد أن عضع كتابه يف حيز شبه مغىق عتناول الرا" األوسط)

الفانسي واملستعلا  -عطاين االستراا" االمربداييل واملستعلاا  العابية واإلسالمية، وبصيغة أكثا دقة املستعلا الرب 

 ومشال إفاعقيا. العابية شبه اجلزعاة

قد لاىن يف االستعلار ماتني  -كلا عقول   -وكأن الكاتب عاعد أن عسو" معاانته وجتابته اخلاصة لكونه شاقيا    

 .مصايف االستعلار الربعطاين يف فىسطني و 

ولي كوين ) شاقيا ( نرأ طفال يف مستعلاتني إن معظم ما يف هذه الدراسة من استثلار شخصي ليرتق من "

باعطانيتني ولقد كان  دراسيت يف هاتني املستعلاتني ) فىسطني ومصا (... فإن دراسيت لالستراا" كان  حماولة 

، ونضيف يف هذا الصدد أن كون الكاتب شاقيا لاش يف ظ  2اثر لىّي،"أان" املوضوع الراقي"جلاد تىك اآل

جع  نظاته إىل االستعلار الفانسي أق  وضوحا وغورا حبيث تاجح يف كتاابته الاؤى االستعلار الربعطاين 

االسترااقية الربعطانية اليت عااها أشد وطئا وأبعد مدى وكذلك هي أقاب صىة بتجابته احلياتية اخلاصة، إضافة إىل 

 الرا" يف أماعكا. مع العىم أن الكاتب من مغرتيب .االستعلار األماعكي

                                                           

 1 االستراا"، املاجع السابق، ص11. 
 2 االستراا"، ماجع سابق، ص 11 .   
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ظ أن الطالب العاب انكبوا لى  اجلامعا  الغابية املنتجة لالستراا" مما أدى إىل أتثاهم أبساتذهتم ونالح    

بعيون غابية هي  -وقد جنوا لى  العامل الراقي وأبصاوا  -خالفا لصاحب االستراا" الذي مّا بذا  املاحىة 

ها بعض البىدان إىل اجلامعا  الغابية ، ثا  العىلية اليت أرسىتيون املدارس اليت ختاجوا منها، "ذلك أن البعل

جعى  من طالب هذه البعثا  بعد لودهتم إىل بىداهنم تالميذ لىلستراقني وحامىي أفكارهم، مما أدى إىل 

 .1استلاار التنسيق املعايف السىيب لالستراا" "

ودرس يف  ،تلع األماعكيوأستدرك فأقول إن إدوارد سعيد مل ميا هبذه التجابة وحسب وإمنا لاش بني ظهااين اجمل 

ورغم خىفيته املسيحية اليت من املفرتض أن جتافه إىل أن عكون من أنصار  .ودّرس هناك أعضا ،اجلامعا  األماعكية

  هذا املراوع االستيطاين." ذابجلوانب واخلىفيا  واحليثيا  اليت غ وعؤهىه لذلك إملامه.ابستحقا"االستراا" 

 .2لىسيطاة لى  الرا" "االستراا" كأسىوب غايب 

تىفة املرارب وقسم الكاتب كتابه )االستراا"( إىل فصول ثالث وقد دلله بنصوص ومعىوما  ودراسا  خم    

وقد أشار ،  ..اوسوسيولوجي ،ولىم نفس ،وأدب مقارن ،ونقد أديب ،واالجتاها  من اترعخ وجغاافيا وأنثاوبولوجيا

طالب النقد األديب مبادة معافية دمسة وثاعة " فىطالب األدب والنقد، عقدم الكاتب أن ) االستراا" ( عفيد وعزود 

االستراا" مثال رائعا لى  العالقا  املتداخىة بني اجملتلع والتارعخ والنصوصية، ولالوة فإن الدور الثقايف الذي 

 3ادي لىلجتلع األديب".وهي قضاداي لالئقية يف التق ، عىعبه الرا" يف الغاب عابط بني االستراا" والعقائدعة..

االستراا"" مل تكن خاضعة لىلنه  املتعارف األكادميي املألوف " هوخطة صاحب الكتاب يف صنالة خمطوط    

مما دفعنا إىل مساعاته ابألسىوب الذي رأعناه عتلاش   ،وال مبين لى  طاعقة متعارف لىيها يف جمال البحث العىلي

أن و قول أهنا فقد  البوصىة، ولكن رمبا أراد الكاتب ألفكاره ) التحارعة ( اليت ال ميكننا ال ،مع حمطا  أفكاره
                                                           

 1 لبد هللا حملد النعيم األمني: االستراا" يف السية النبوعة، املعهد العاملي لىفكا اإلسالمي، )ال بىدة/1881(، ص 1.  
 2 االستراا"، املاجع السابق، ص38.      

 3 االسترا ا"، املاجع السابق، ص11. 
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تتحار من ك  قيد أكادميي قد عكون سببا يف تطوعق دالالهتا، أو احلد منها، أو رمبا عاعد الكاتب أن عصنع لكتابه 

ط العاعضة ومنه فإن الكاتب عذكا لنا برك  مقتضب اخلطو  .كساا لىاوتني املستهىكوذلك  .منهجية خاصة

 كيلفصول الثالثة الطوعىة، والوحدا  اإلثين لرا األقصا اليت قسم لىيها الكتاب  لى  اعنطوي )لالستراا"(، "

 عاض إىل أكرب درجة ممكنة.لتسه  ا

 عاسم الفص  األول " جمال االستراا" "دائاة كبية حول أبعاد املوضوع كىه ، يف إطار معطيا  الزمن التارخيي

املوسوم والتجابة التارخيية ويف إطار املوضولا  الفىسفية والسياسية يف آن واحد، وحياول يف الفص  الثاين 

" أن عتتبع تطور االستراا" احلدعث لرب وصف تتابع زمين يف خطوطه البىن االسترااقية واالستنباءا ":ب

 ني والباحثني. وصف طقم من الوسائ  املررتكة بني أللال الرعااء والفنانو العاعضة.

وحيدد .ماحىة التوسيع االستعلاري العظيم يف الرا"يف  "حيث انته  سابقهوعبدأ الفص  الثالث "االستراا" اآلن

ويف  .القسم األخي من الفص  الثالث خصائ  النقىة من التسىط الربعطاين والفانسي إىل التسىط األماعكي"

ص االسترااقية لى  لسان اا"" عطاح الكاتب لينة من النصو مسته  الفص  األول املوسوم  بــ "جمال االستر

ولع  صاحب  ،من أكرب ممثىي السىطة الربعطانية يف غلاة االستيطان يف دول الرا" "مصا" -بىفور-صاحبها 

الكاتب عاى نفسه أحد  ،أو بتعبي أكثا دقة، االستراا" عاعد أن عسو" مثاال لاعره والمس أبعاده وحيثياته

كانوا عتساءلون لن   . ذلك أن لددا من ألضاء اجملىس(بىد املنرأ)احللىة اإلمربدايلية لى  مصا ضحاداي هذه 

حول املركال  اليت  ،وقد ألق  آرثا جيلس بىفور حماضاة يف اجملىس الربعطاين ،"ضاورة وجود "إجنىرتا يف مصا

عضف  لى  مالحظا  بىفور د سعيد لى  ن  آرثا جيلس بىفور:"عنبغي أن نعاجلها يف مصا، وقد لىق إدوار 

حنن نعاف حضارة مصا  -موضولان لظيلان: املعافة والقوة " وكأن هذان العنصاان األخيان هللا لالقة سببية 

 عقول بىفور وكأنه عقدم هذه املعافة لى  أساس أهنا رخصة لىسيطاة. -
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عقول إدوارد سعيد يف هذا السيا": "...عربر بىفور ضاورة االحتالل الربعطاين ملصا، عاتبط التفو" يف ذهنه     
مبعافتنا مبصا ال ابلقوة العسكاعة.. واملعافة يف رؤعة بىفور تعين املسح الكام  حلضارة ما من أصوهلا األوىل إىل 

هذا املسح ، واملعافة تعين االرتفاع فو" اآلنية وأن منتىك معافة  ذروهتا واحنطاطها وتعين طبعا امتالك القدرة لى  
كهذه مبوضوع كهذا هو أن نسيطا لىيه، أن منتىك السىطة لىيه، والسىطة هنا تعين أن ننكا  " حنن " 

 .1ما دمنا حنن نعافه وما دام هو قائلا ابملعىن الذي نعافه..." -لى  البىد الراقي  –االستقاللية لىيه 

 

جدلية املعافة والسىطة متناسقة إىل درجة االنسجام الكىي حيث تصبح بنية متكامىة األجزاء ختدم العاض العام إن  

                      لن  بىفور وإعدعولوجيته، كأن القارئ لن جيد ما عضيفه أو عنفيه يف خضم هذا الترابك الداليل...                                    

عني واجملتلع بىفور يف هذا الطاح عراح مصا لىلصا و 2إن املعافة الربعطانية هي، ويف رؤعة بىفور، مصا نفسها""وهكذا ف

واملصاعون ابخلصوص ألجز من أن حيلىوا صورة متكامىة املالمح لن أنفسهم ولن وطنهم . ولىعامل كك  ،الراقي

باعطانيا،  ب   (فوقية) عنكا بىفور يف أي سيا" وال .خارج منظومة بىفور، انهيك لن لغة الفوقية اليت خياطب هبا

ب  عقدم وصف  ،بىفورلوال عكتفي صاحب االستراا" بتفكيك دالال  السيا" اخلطايب  من املسىلا .ععتربها 

اشي القدرة لى  حكم بإن األمم الغابية فور انبثاقها يف التارعخ تظها تعتضلن لواقب املعافة:".. (بىفوره)لى  لسان

هذا الرا" عقدمه بىفور إىل أمته لى  أساس أهنا صاحبة سيادة واقتدار وكفاءة يف التسيي الذايت، وهذا  3الذا "

وميكنك أن تنظا إىل اترعخ الراقيني أبكلىه فيلا عسل ، برك  لام، ". م الراقية اليت عااها دون ذلكخالفا لألم

ك  القاون العظيلة اليت "حلج  من التارعخ لى  ذلك وعقدم ا .4أثاا حلكم الذا  لى  اإلطال""تاى املرا" دون أن 

، وك  هذا التلادي هو جماد 5"قد فاتح فاحتا، وتىك سيطاة سيطاةانقض  يف ظ  الطغيان.. ل .ما  لى  الراقيني.

                                                           

 1 االستراا"، ص 19.   
 2 أنظا االستراا"، ص01.  
 3 أنظا االستراا"، ص01.  
 4 أنظا االستراا"، ص01. 
 5 أنظا االستراا"، ص01. 
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متهيد عسوقنا أبسىوب شيق إىل نتيجة مذهىة هي سىيىة هذا التدرج أو االسرتسال من ماحىة أو فكاة إىل أخاى، 

أنه هّيأ القارئ لالقتناع مبا سىف ذكاه مما عااه حقائق والقسم عاعد أن عطاح البقية أو الرطا املتبقي من  حيث عاى

أن نقوم حنن مبلارسة هذا النلط من احلكم  -وأان ألرتف بعظلتها  -خي هلذه األمم العظيلة  ومنظومته: " أه

أهنم يف ظ  هذا النلط لافوا حكومة أفض  مبااح  مما  يف ظين أن ذلك خي، ويف ظين أعضا أن التجابة تظها.و املطىق

لافوه خالل اترعخ لاملهم الطوع ، وإهنا ليس  مصدر نفع هلم فقط ب  دون شك مصدر نفع لىغاب املتحضا  

 .1هناك أعضا من أج  أورواب كىها " حنن .. ،أبكلىه... حنن يف مصا لسنا من أج  املصاعني وحسب 

ىغ فيه بىفور مقصده من حتلية الوضع االستعلاري الربعطاين الذي ألبسه حىة الفاتح و" واملقطع األخي قد ب    

الذي أهىها  هو "وحسن حظ " مصا ،والذي أخاج الرعوب الراقية من الظىلا  إىل النور ،املنقذ من الظالل"

األدجمة املصاعة يف لامل احلضارة والاقي دون  الدور الادايدعفيوإجنىرتا تقوم هبذا  .ألن تكون يف كنف ورلاعة إجنىرتا

عقول بىفور:"إذا كان للىنا هو  ،حيثىحكومة الربعطانيةلالدافع اإلنساين ا منوإمن أحدأو الرتافا ،أن تنتظا شكاا

ودون  ، أن حنكم، مع الرتاف ابجللي  أو دون الرتاف، مع التذكا احلقيقي لك  اخلسارة اليت جنبناها لىسكان..

أفض  ما لدعها "ها لىيهم، إذا كان ذلك واجبنا... إن إجنىرتا تصدر  االساطع لك  الفوائد اليت أغدقن التخي 

وهؤالء اإلدارعون الذعن عنذرون أنفسهم دون أاننية عقومون أبداء للىهم وسط لراا   ،إطالقا هلذه البىدان"

 .2ة أخاى"أخاى ولا" آخا وشاوط حيا اآلالف من الناس الذعن عنتلون إىل لقيدة

انهيك لن لغة اجللع املستعلىة يف الن  واليت ترل  اجملتلع الراقي دون ماالاة لىفاو" الفادعة،  كلا      

لى  العل  يف الوسط الراقي،  -كلا عسليهم يف نصه   -عضيف بىفور مربرا الدافع الذي مح  هؤالء اإلدارعون 

التضحية والتفاين يف خدمة األخا ولبارة مسبقا أرق  النعو  لىيهم )عنذرون أنفسهم( وهو داللة لى  مدى 

                                                           

 1 املاجع نفسه ، ص01 
 2 االستراا"، ماجع سابق، ص01.    
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لى  اإلنسانية يف التعام  مع اآلخا، وقد توسط نصه تاكيبة لغوعة  تدل)دون أاننية( اليت تىغي مفهوم العنصاعة و 

أفض  ما لدعها إطالقا هلذه البىدان والدافع إىل هذا كىه هو  قدم  مقتضبة ختتزل وجتل  ما عاعده، إن اجنىرتا

شعور بىفور ابملسؤولية املىقاة لىيه اجتاه هذه البىدان اليت عاى أهنا يف حاجه ماسة إىل خدما  هؤالء اإلدارعني 

  -ة واستلاارعتها ماهونة ابلدلم الغايب."... وما جيع  للىهم يف احلكم ممكنا هو إحساسهم أبن مثة حكوم

 . 1تدللهم وتقا ما عفعىونه "

وعقول صاحب االستراا" يف هذا الرأن: "ال عقدم بىفور دليال واحدا لىي أن املصاعني واأللاا" اليت      
 .2اخلي الذي أيتيها  من االحتالل االستعلاري"إىل فهم لى  األق ، بتتتعام  معها تنظا بتقدعا أو 

لتناسق الداليل الذي جيا النتائ  األوىل لتكون أسبااب لنتائ  اتلية يف والكاتب عري إىل االنسجام النصي وا

نه )شيق(، كونه منسجلا انسجاما اتما مع املقدما  املنطقية خلطبه كىها، وهذا أتسىس  منطقي عقول لنه 

جلغااسية االنسجام خّول لربعطانيا أن تنت  مصا، وال ميكن حبال من األحوال أن تكون هناك مصا خارج اخلاعطة ا

هذا من حيث املفهوم أما   .حلكومة بىفور، فاجنىرتا تعاف مصا، ومصا هي ما تعافه إجنىرتا)اجلغاافية السياسية( 

" واجنىرتا تعاف أن مصا ال ميكن أن عكون هلا :هبذا الرأنمن حيث نظام احلكلوسياسة التسيي عضيف بىفور 

ن عتم تسييها ذاتيا مما استدل  تدخ  السىطا  االجنىيزعة إن مصا ابملفهوم الربعطاين ال ميكن أ .3"حكم ذايت

واجنىرتا توثق ذلك ة وأمتوا يف أحضاهنا، ")اضطاارداي( إلنقاذ املوقف واحتواء املصاعني الذعن ابركوا هذه النجد

احتىته اجنىرتا وما تقوم اآلن حبكله، ولذلك فان االحتالل  ما ابحتالل مصا، وابلنسبة لىلصاعني فان مصا هي

 .4"لىحضارة املصاعة املعاصاة، ومصا تطىب ب  إهنا تصا لى  االحتالل الربعطاين ياألجنيب عصبح األساس الفعى

                                                           

 1 االستراا"، ماجع سابق، ص01.   
 2 االستراا"، ماجع سابق، ص01. 
 3 االستراا"، ماجع سابق، ص00. 
 4 االستراا"، ماجع سابق، ص00.  
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عوضح ادوارد سعيد أبعاد املنه  االسترااقي الذي جناه بىفور خالل جتابته يف مصا والرا" كك  وهذا الزخم و 

حد أوعدلم هذا الطاح منوذج آخا هو  .الفكاي هو لصارة قان من الزمن يف التعام  مع املستعلاا  واملستراقني

دلاة الفكا االمربداييل يف اجلغاافيا الراقية، حيث عذكا "كاوما" يف كتابه )مصا احلدعثة( مالمح الرخصية 

 إنسانة كاعهة ابلنسبة لىعق  الراقي )ولى  ك  عدل  "ألفاد الب ": إن الدقحد املستراقني أالراقية لى  لسان 

لىحقيقة، هو الذي عتحى  بسهولة ليصبح انعداماواالفتقار إىل الدقة  .هندي أن عتذكا هذا املبدأ األساس(-أجنىو

خال من ك  لىحقائق األورويب ذو حماكلة لقىية دقيقة، وتقاعاه  .الواقع اخلصومة الائيسية لىعق  الراقي يف

نه قد ال عكون درس املنطق وهو بطبعه شاك وعتطىب الربهان قب  أن عستطيع أالتباس، وهو منطقي مطبوع رغم 

مث   ،لى  النقيض ،أما العق  الراقي فهو. ل  ذكاؤه املدرب مث  آلة ميكانيكيةعوع ،قبول حقيقة أي مقولة

طبيعة مهىهىة إىل أقص  درجة، وحماكلته العقىية من  ،عفتقا برك  ابرز إىل التناظا ،ليىة صورداياجلشوارع مدهن

اجلدلية )الددايليكتيك(  فإن أحفادهم ععانون برك  ال  مرغم أن العاب القدماء قد اكتسبوا بدرجة ألى  نسبيا لى

جزون لن استخااج أكثا االستنتاجا  وضوحا من أبسط املقدما  عوغالبا ما عمثي  له  من ضعف مىكة املنطق.

خذ لى  لاتقك أن حتص  لى  تقاعا صاعح لىحقائق من مصاي لادي وسيكون  .ععرتفون بصحتها بدءا اليت قد

ومن احملتل  أن عناقض نفسه بضع ماا  قب  أن عنهي قصته،  .ومفتقاا لىسالسة مسهبا، إعضاحه برك  لام

الفاص  والتفاو  البني  خهذه املوازنة بني واألورويب تبني الرا  .1وهو غالبا عنهار أمام أكثا للىيا  التحقيق لينا"

، كلا عقول إدوارد سعيد مضيفا: " عظها الراقيون والعاب سذجا غافىني، حماومني، من احليوعة والقدرة لى  

املبادرة... والراقيون ال عستطيعون السي لى  الطاعق أو الاصيف...لاعقون يف الكذب وهم كساىل وسيئو 

 .2ونبىه " ،ومباشاته ،سكسوين يف وضوحه -ظن ...لى  نقيض من احلاف ألجنىو ال

                                                           

 1 االستراا"، ص08- 12 -1
 2 االستراا"، ص12. 
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هذه املقارنة املرحونة بتزكية العا" الربعطاين لى  حساب الراقي رغم إمعاهنا يف احلظ من شأن هذا األخي     

لي إىل الغاب وإىل ليس  ابألما الغاعب، وال ميكن أن تنتظا غي ذلك أو أبعد من ذلك، ألن صاحب املقارنة عنت

املد االستعلاري، فهو عصف اإلنسان يف الغاب بصاحب احملاكلة العقىية الدقيقة، وبعيدا لن اخلىط وااللتباس 

وطبع منطقي، عتحقق من املعطيا  قب  قبوهلا ذكي مث  اآللة امليكانيكية.  ابملقاب  فإن اإلنسان الراقي جملال 

قيق، ذو تاكيب مائع مهىه ، غي متوازن، غي منطقي لاجز وثااثر متناقض غي دهو ودون ماالاة الفاو" الفادعة 

 كأن املسترا" صاحب الن  عاعد وابإلمجال أن عربز فوقيه اجلنس األبيض ودونية     وذو شخصية اهنزامية،

ه لا" : " كوهنم لاقا حمكوما عسيطا لىينياجلنس املىون كلا مساه غاندي. لسبب واضح أن هؤالء الراقيالعا" و 

 طاحأن ن. وال أبس يف هذا املقام 1آخا ععافهم وععاف ما هو خي هلم أبفض  مما ميكن هلم أن ععافوا أنفسهم"

ميدانية لى  اإلنسان  بدراسةوقام  ،اجملتلع الربعطاينيف املوضوع من زاوعة أخاى زاوعة نظا الراقي الذي لاش  
هذا  .وأول ما اكترفه  مهامتا  غاندي لدى وصوله إىل لندن هو أن االجنىيزي ال عزعد وال عق  لن سواه .الغايب

لىيه أن الاج  الغايب   ميى - نيالراقي -وعضيف غاندي الذي كان مث  بين جنسه  ،الكائن ليس إال إنساان مثىنا
لى  أن عتأثا وتعرتعه محاة اخلج ،  ادر ق ،ه إنسان ضعيف لطيف..ومضحكعستحق الصدارة والفوقية:  "حىت إن

 .2كثي األخطاء إىل درجة أنه عستحق العطف والرفقة"

هذه احلقائق أدهر  النلوذج الراقي الذي لاعن الغاب لن كثب وهو عطاح تساؤله الغاعب واملدهش: "فلا    
ة اليت تىقي بظالهلا لى  القارا  بتىك اإلمرباطورداي  الاهيب (اإلنسان)هي إذا العالقة اليت تابط الكائن األبيض 

، إن هذا  2"نه كىلا كرب  احلضارة صغا املتحضا؟أواحمليطا ؟.مث عضيف ساخاا، ه  يف إمكاننا االلتقاد 
ولكن كان هناك  ،لغاب مل عكن دافعه سياسيا وحسب، أو حىت ثقافيا ودعنيااالتصوعا الرائه الذي محىه الكتاب 

وكان لىيها الطىب يف األسوا"  ،االستراا" الق  استحساانكتب   ،إذن ،جانب اقتصادي جتاري
كثي من املستراقني أن الغاعة )االستراا"( تربر الوسيىة "الثااء"،   ىلذلك رأ املفقود،اإلنسان جياي وراء .و الغابية

ويف مقدمة املرتجم حملد لنانيىكتاب )تغطية اإلسالم( إلدوارد سعيد، عتم إبااز هذا الدور االقتصادي والتجاري 
                                                           

 1 االستراا"، ص00. 
 2 مهامتا غاندي – حضارهتم و خالصنا - منرورا  املكتب التجاري لىطبالة والتوزعع والنرا، بيو /لبنان-1818،ط.1،ص12. 
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 الكتاب الذي عقتصا يف ،"كتاب االستراا"" .الذي عغذي الطىب السوقي واملصىحة لى  حساب احلقيقة
ظاهاه لى  تقدمي الكتاب األوروبيني لىصور اليت متث  الرا" )حبيث أد  إىل تكوعن الصورة اليت عاعدوهنا لىرا" 

 واإلصاار لى  صدقها بزلم أهنا متث  احلقيقة( . 

ولنكتف مبثال واحد من ذلك الكتاب لى  منهجه، فهو عدل  بنلاذج مفحلة لى  أن صور الرا" كان  "تباع"     

ظ  نظام اقتصادي حيكله الابح املادي والفائدة املعنوعة. فلا عاعده السو" عقدمه الكتاب سواء كانوا  لىغاب يف

 فالسو" عاعد صور مكان غاعب متخىف لن ركب احلضارة . عكتبون كتااب  لامة أو إبدالية أو لىلية )مزلومة(

 وخصوصا االستغاا" يف املالذ اجلنسية سواء كان عسوده التفكي الاللقالين، وتسود فيه املتع احلسية  )خارج التارعخ(

 1.ذلك مما عتفق مع الواقع كىه أو خيتىف لنه يف بعض التفاصي  املهلة اليت قد تغي من "حقيقة" الصورة"

أو نسبة املقاوئية  ،والتذو" الغايب للوما ،لالقة وطيدة بني الصورة الرائهة لىرا"  ،كلا نالحظ  ،ويف هذا الن   

إذ عري إىل اخلصائ  والعناصا اليت تفتح الرهية  .واملثال الذي ساقه صاحب الرتمجة خي دلي  .يف العامل األول

والتاللبا  يف املعط   ،وكان األما قد بىغ من الطاافة أنه كىلا أمعن خميال الكاتب يف التلثيال  ،لىقااء الغاب

يقة، كلا ناى يف الن  "..متخىف لن ركب احلضارة عسوده التفكي الاللقالين .. احلق لنغض النظا كىلا الراقي  

ه األفكار بضالة رائجة عقتا  منها جتار االستراا" ذاملتع احلسية، االستغاا" يف املالذ اجلنسية ..." إذ أصبح  ه

 -ومصا لينة منه  -راقي لىغاب. إذن هذه الصور السوداوعة لن اجملتلع ال عاصور الرا" كان  تب.إن ومستهىكوه

جعى  من أصحاب القاار املتسىطني من املستوطنني عافضون أي فكاة لىحكم الذاتيأو االستقالل لىعا" احملكوم 

 .2بدلوى أن العاو" احملكومة ال متتىك يف ذاهتا القدرة لى  معافة ما هو خي هلا"

 ،لا قد رمسا لالقة خاصة لرّبا لنها أبسىوب لبقفإهن ،ىفور وانطالقا من هذه النقطةبو كلا وضح ذلك كاوما      

األوروبية أن أورواب كان  دائلا يف موضع القوة،  -عقول صاحب االستراا" "وكان املىلح اآلخا لىعالقا  الراقية 
                                                           

 1 إدوارد سعيد، تغطية اإلسالم، تامجة الدكتور حملد لناين، رؤعة لىنرا والتوزعع، القاهاة- مصا، 2220، ص 19. 
 2 االستراا"، املاجع نفسه، ص08.    
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إذن هناك شا" ال ميكنه إدارة شؤونه بنفسه، وهناك غاب قوي ومسيطا استدلاه واجب  ،إن مل نق  السيطاة "

 ن عقوم هبذا الدور يف الرا" اضطاارا.    املسؤولية أ

ومن انحية أخاى فإن الىغة املقنّعة واملىطفة تصبغ خطااب  االمربدايلية لى  غاار لبارا  بىفور" ..هذه األمة     

وأان ألرتف بعظلتها " وعقصد مصا، كلا عقول يف موضع آخا:" ك  القاون العظيلة اليت ما  لى   -العظيلة 

 الحقة تربر نوع العالقة بني احلاكم واحملكوم أي  الراقيني ولقد كان  لظيلة جدا ". وهذا متهيد لبق ملعطيا 

والنتائ  "الباهاة" اليت توص  إليها اجملتلع الراقي بفض  إجنىرتا اليت تعرتف به كونه لنصاا خمتىفا  ،)باعطانيا ومصا(

، واملعافية، ةالقومية، والثقافي ه.. لامل له حدود"كون الراقي ععيش يف لامل خاص بهوهلليزاته ولامله اخلاص "منظم"، 

ف  ضوله مبادئ انسجامه الداخىي اخلاص به " هذه التوطئة واملقدما  هي جماد تسوعق إىل املعىن املااد: "إال أن ما أ

كلا عتحدث سعيد لن   -هنا تكلن قيلة العالقة .و هوده اخلاص"جملوهوعته مل عكن نتيجة  لى  العامل الراقي وضوحه

 عكن نتيجة جلهوده اخلاصة ب  كان السىسىة ملاوما وبىفور "..كنصوص  مقاصد االستراا" من خالل استنطا" 

ومن أج  رسم  .1املعقدة القابىة لىلعافة من سب  التحكم والتأثي اليت لن طاعقها حدد الغاب هوعة الرا" ومّيزه"

لن نظاة كاوما وبىفور مالمح أكثا وضوحا لن توحيد العالقة الثقافية بني اجلانبني الغايب والراقي عقول إدوارد سعيد 

 ويف لغة كاوما وبىفور عقدم الراقي يف صوره : 

 .اكله املاء )كلا يف حمكلة العدل(شيء حي -1        

 .لا يف خطة دراسية(شيء عدرسه املاء وعصوره )ك -2        

 . املاء )كلا يف املدرسة أو السجن(شيء عؤدبه  -3        

                                                           

 1 االستراا"، املاجع السابق، ص08.  



                                                                                                                          لكتاب "االستشراق ةوصفيدراسة                                                                      :الفصل األول
  

65 
 

 1.لا يف دلي  وجيز يف لىم احليوان(شيء عوضحه املاء وميث  لىيه )ك -1        

هذا التحىي  الرتاثي عصف الراقي أبنه "شيء" بدل "إنسان" وععل  لى  تراحيه وإقامة التجارب لىيه لى  طاعقة 

 .والنبا   التجارب املخربعة لىحيوان

بدون ردة فع  أو استجابة، وإمنا خيول ك  أموره إىل حاكليه  "كونه شيء"ويف ك  املااح  واحلاال  عبق  الراقي 

 خمتىف.واالحتواء عكون من 2احلاال  حيتوى وميث  أبطا طاغية والنقطة املثارة هنا أن الراقي يف ك  من هذه".الغابيني

 ورةصالزواداي كلا عوضح الرتتيب ألاله، كلا أن التلثي  هو التاللب وتقل  األدوار والصفا  واحلاال  والربوز يف 

وعضيف سعيد أن هذه العلىيا  كىها وّضف   .املنقذ واملخى  الذي عقع لى  لاتقه مهلة النجدة واإلسعاف

ور الغايب، الذي عاى أحقيته يف معاجلة أو صنالة أو أبساليب واستعلاال  "طاغية" متجربة تنم لى  الكربدايء والغا 

"..كلا قد منا افرتاض أبن الرا" وك  ما فيه حباجة إىل دراسة تصحيحه من الغاب، هذا  ،أو استبناء الرا" ،إنراء

 3إذا مل عكن بوضوح مطىق أدىن منزلة منه ".

أو  ،ذ األواما بطاعقة انقيادعة أوتوماتيكية آليةأو العلىية هو االنصياع وتنفي ،وأول خطوا  املاحىة التصحيحية    

زأة من نصوص توهذه العبارة جم،كلا توضح العبارة اليت ساقها سعيد ومساها " سىسىة القيادة اخلفية "  ،حىت حيوانية

أحد املستراقني:" بغ ، حصان، في ، لج ، عطيع سائقه، والسائق العاعف، والعاعف املالزم، واملالزم النقيب، 

 4نقيب الاائد، والاائد املقدم، واملقدم العليد آما وحدته، والعليد الىواء عطيع انئب املىكة وهو خادم اإلمرباطورة ".وال

                                                           

 1 االستراا"، املاجع السابق، ص11.   
 2 االستراا"، ماجع سابق، ص11.   
 3 االستراا"، ماجع سابق، ص11. 
 4 االستراا"، ماجع سابق، ص10. 
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، أن عىقن الرا" )ملصىحته هو( طاائق ة وععيده إىل لظلته الكالسيكية امللجدةعنقذ إقىيلا من باباعته احلاضا فهو"

تدجينا له. واملااد هو إلادة صياغة هذا الرا" املوسوم ابلربباعة واهللجية حسب املعط   1"..الغاب احلدعث

 وعىقنه تعاليم احلضارة ،الغابيالذي عدلي رد املرا" ألصوله الثقافية األوىل اليت عااها الئقة به ومبراوله االمربداييل

 ولكن الطاعقة اليت انتهجها انبىيون هي طاعقة  ، احلدعثة وما حتلىه من إابحية وثقافة كنسية ولنصاعة...األوروبية

املسىح بسبب أن حجم الوجود الفانسي  ، كلا أنه أخا القوة  العسكاعة  ، التثقيف ابلدرجة األوىل )الغزو الثقايف(

اليت تستطيع استيعاب  ، مما استدل  تاجيح القوة الفكاعة ، عكن كافيا الحتواء الزخم اجللاهيي يف مصاهناك مل 

 ، كان هلا دلم من الداخ . وقد أسىفنا أن انبىيون استعان ابلقضاة واألئلة وأليان البالد  االرعوب خاصة إذ

تكون للىية االحتالل أشبه ابلفتح أن ومنه ، وأخف التكاليف ، إلخضاع البالد والسيطاة لىيها أبعسا الطا"

إضفاء هالة من القداسة لى  الربانم  ذلك لن طاعق ا  إىل النور. و املبارك الذي جاء ليخاج الناس من الظىل

كلا الحظنا يف قول فيكتور هوجو الذي شبه انبىيون بعد أن أسبغ لىيه متائم اجلالل والعظلة .االستعلاري وممثىيه

يم الذي ابركه  ، وأبن اجملتلع املصاي كان يف أمس احلاجة إىل هذا الفتح العظ"صى  هللا لىيه وسىمحملد "ابلنيب 

كرباء وممثىي مصا." أن حي  القوة العسكاعة حمال أدىن  أو عقى  من أمهية دورها تعظيلا ملراوع املعافة امللجدة 

أن ععطيه شكال، وهوعة..،وأبمهيته  ،أن عصوغ الرا" ،اليت اكتسب  أثناء للىية السيطاة السياسية لى  الرا"

 .2يعي"من حيث هو مىحق ألورواب .."اإلسرتاتيجية اإلمرباطورعة، ودوره "الطب

واليت حتدد املالمح اجلدعدة لىرخصية الراقية وفق  ،هذه اهلوعة اهللجية املكتسبة من طاف الغاب لىرا"   

أي الرا"  ،دون أن تص  إىل درجة االنتلاء ،و حتل  يف طياهتا روح التبعية واالنقياد لىلستعلا ،اإلنراء الغايب

وعضع يف التباره أن انقياده وتبعيته  ،وابملقاب  لىيه أن عتذكا دائلا ،لىغاب "خمىصا"اتبعا لىيه أن عكون منقادا و 

                                                           

 1 االستراا"،  نقال لن مقال لىدكتورة مدحية لتيق،  ما بعد الكولونيالية مفهومها ألالمها أطاوحاهتا، جامعة سو" أهااس 21مارس 2211.  
 2 االستراا"، ماجع سابق، ص112-111.    
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ولبودعته لىجنس األبيض ألنه  ،عبق  يف جيناته األجنبية رغم خضولهالرا" فأبدا. )الغاب(ليهإال تعين انتلاءه

موضوع يف خانة)الغاعب املدهش، املىون، الذي له أنف أق  طوال(.وأن عكون موضولا ألقالم وكتااب  الباحثني 

وليس ابلضاورة أن عكون طافا لىتراور  ، وإقامة التجارب لىيه مهلا كان  نتائجها.. ،عتم تراحيه خمربداي ،الغاب

و جماد موضوع عىهم املستراقني والباحثني والكتاب الغاب لالهتلام بعامل فهو غي مؤه  لذلك، وإمنا ه

حىت عتيسا االستيالء لى  األرض والثاوا . " أن حي  املعافة اجمللعة خالل االحتالل لبىداهنم خدمةالراق

د استريوا أو االستعلاري وعرافها بتسليتها )إسهاما يف منو املعافة احلدعثة( يف حني مل عكن السكان األصىيون ق

 ."1الفائدة منه لى  السكان األصىينيلومىوا إال بوصفهم ذرععة خلىق ن  ال تعود 

ب  أن عكون احملور يف هذه العلىية هو رج  الغاب األورويب حبيث عؤسس وعنظم وعضيف        

لىتارعخ  ،كيف شاء تقاعبا  ،أن عرعا املاء بنفسه أوروبيا يف ماكز القيادة" وحيذف...حسب املتطىب اإلمربداييل

الراقي، ولىزمن الراقي، واجلغاافيا الراقية، أن عؤسس جماال  جدعدة لىتخص ، أن عنرئ فاولا جدعدة 

...أن عرك  من ك  جزئية تالحظ تعليلا، ومن ك   ،لىلعافة أن عقسم وعوزع وخيطط وجيدول وعصنف مؤشاا 

الراقي والعقىية الراقية، والنلط الراقي لكن، وفو" ك  شيء أن تعليم قانوان ال عتغي لىطبيعة الراقية واملزاج 

كأنه هبذا عوحي إىل اجملتلع الغايب بعدم اجلدوى من املعاشاة امليدانية لىلجتلع . 2حيول الواقع احلي إىل نصوص"

ان  وماهية الراقي والبدع  هو قااءة نصوص الكتاب واملستراقني الذعن ميىكون الدراعة الكافية أو الرامىة مبكو 

أي أنه عتوجب أن عنظا الغاب إىل الرا" بعيون االستراا" )االمربداييل(، واألما ال عقتصا لى  هذا ألن  ،الرا"

ب  جيب لى  الرا" ذاته أن عنظا إىل نفسه من خالل املاآة  ،الواجب ال عتوقف لند الغاب وحسب

وانض  إىل مستوى دراسة أألنه غي مؤه   .لن نفسه ال ما ععافه هو ،ما عكتبه االستراا" لنه ،فيتبىناالسترااقية

املعط  الغايب الدارس لىرا" واملنرئ له." فاالستراا" قد  ،وعنوب لنه يف هذه املهام .الذا  واإلملام مباهيتها
                                                           

 1 االستراا"، ماجع سابق،ص 112. 
 2االستراا"، ماجع سابق،ص 122.  
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طغ  لى  الرا" وأثقىه، فلن حيث هو نظام من األفكار حول الرا"، ارتق  االستراا" دائلا من اجلزئية 

 .2اصة  إىل العام املتجاوز لإلنسان"اإلنسانية اخل

 وهكذا كان اإلسقاط اجلزئي لى  الك  حيث عكتفي الدارس الغايب بتحىي  لينة )جزئية( ليعلم نتائجها      

 ه اليت قام هبا لى    تنه جماد نسخ متكارة من نتائ  جتابأبحيث عصور لنا هذا اجملتلع  .لى  ك  اجملتلع الراقي

اجلزئية حم  ابلدراسة. فال جدوى من تناول جزعئا  أخاى يف أماكن أو أزمنة خمتىفة ألن النتائ  ستكون متطابقة 
واثبتة يف ك  احلاال ، رغم أن الدراسا  االسترااقية يف حد ذاهتا غي متناسقة وغي متوافقة وخمتىفة من مدرسة 

القالدة العامة اليت تن  لى  هذه الصورة الزائفة  ععل  املستراقون لى  فاض هذهو ألخاى ومن دارس آلخا، 
ومثة قوس متص  دون ، والراقنة هلا وجهان: "1" نالباهتة لن الرا" " ليس الرا" كلا هو، ب  الرا" كلا شاق

، واملعافة هي الزخم االسترااقي 2"انكسار من املعافة والقوة عابط رج  الدولة الغايب أو األورويب ابملسترا" الغايب
يد امليداين ألفكار جسهي اليد االمربدايلية اليت تقوم بعلىية التفحول لامل الرا"، أما القوة والدراسا  الكتااب  و 

وصنالة هذا العامل الذي عقع حت  سيطاهتا حسب رغبتهااستجابة لرااهة  ،املستراقني لى  أرض الرا"
ما حدعة املطىقة بني االثنني مع اإلمرباطورعة وكان  هذه التو  وقد تطابق جمال االستراا" بدقة."الرخصية الغابية

عاى من حقهأن عستفيد من الثاوة  هنظور الغاب من ممث أن  .3"أاثر األزمة الوحيدة يف اترعخ التفكي الغايب ابلرا"
ف ذلك ألنه ميتىك يف ذاته خاصية اإلنسان )اجلنس األبيض( لى  خال ،الراقية أو ميتىكها أبي طاعقة أرادها

خاصة إذا كان هذا اآلخا هو الرا"،  ،فاج  الغاب لقالين موضولي متحضا ومؤه  لتسيي اآلخا .األجنيب
إهدار هلذه الثاوا   وأي لدم امتالكه لثاوا  الرا" ه .وعاى أن هذا االمتالك حق شاليوليس سىبا أو هنبا

أو السكان األصىيني فإهنم سيسيئون  ،رضاألمن أصحاب ألهنا إذا بقي  مىكا لىغاعب األجنيب  ،وإتالف هلا
 استغالل هذه الثاوا .

وتقوم بينهم صاالا  والتداءا  داخىية وحيتكا بعضهم موارد هذه الثاوة لى  حساب البقية مما خيىق اختالل 

 لام انت  لن لدم أهىية الرا" الستغالل خيا  بىداهنم نتيجة حمدودعة ذهنياهتم وقدراهتم )الغاعب املدهش(. 
                                                           

 1 االستراا"، املاجع السابق، ص129. 
 2 االستراا"، املاجع السابق، ص129.  

 3 االستراا"، املاجع السابق، ص129.     
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راكيب مجال، إرهابيني معقويف  -لى  أهنم-االستغالل املناسب لرتقية اجملتلع االمربداييل" فالعاب مثال، عصورون 

شهوانيني، ومثة دائلا افرتاض مرتب  أبن املستهىك الغايب، رغم أنه عنتلي إىل أقىية لددعة، ذو حق األنوف، 

 .1"أو يف استهالكها ) أو يف كىيهلا (شالي إما يف امتالك معظم املوارد الطبيعية يف العامل 

والذي عري فيه إىل أقىية أجنبية حتكم أغىبية  موعطاح الكاتب التساؤل لن هذا النلط املتضارب من طاحه  

لفائدهتا هي دون ماالاة أو  -خاضعة من السكان األصىيني وتتيح هذه األقىية لنفسها التصاف يف املوارد احملىية 

الغايب خبالف الراقي إنسان حق وليس مثة مث  أفض  اليوم  -ألنه  -إشااك أصحاب هذه امللتىكا ..." ملاذا؟ 

 . 2مساه أنور  لبد املالك: "تسىط األقىيا  املالكة"لى  ما أ

 واملاكزعة اإلنسانية متحالفة مع املاكزعة األوروبية، من احلالة التالية:     

" إن غاعبا أبيض عنتلي إىل الطبقة الوسط  عؤمن أبنه امتياز طبيعي له ال أن عدعا شؤون العامل غي األبيض 

 3لعامل األخي، حتدعدا ليس ابلضبط وإنسانيا متاما بقدر ما "حنن" كذلك"وحسب، ب  ميتىكه كذلك جملاد أن ا

وحنن هذه تعود لى  الاج  األورويب الذي عاى أن املقاب  له "الراقي" غي إنساين ابلضبط وهو لالة لى  

 خاصة.الراقي  -تسيي شؤون اآلخا اإلنسانية دفع  األورويب الذي قام بتسيي شؤونه هو أن عتعدى ذلك إىل 

 مركزية االستشراق األورويب:  -

وج  كتااب  الغاب إن مل نق  كىها تضع أورواب موضع الراطي الذي عنظم العالقا  أو السي يف بقية األماكن 

يف العامل مبا خيدم مآربه، وهذا ما عبعث لى  السيطاة واهليلنة من خالل هاته املاكزعة اليت نصب  أورواب نفسها 

تاى الصواب خارج منظورها اإلمربداييل ذي النظاة املتعالية، والفوقية اليت تضع ما هو خارج  بنفسها فيها حيث ال

                                                           

 1 االستراا"، املاجع السابق، ص131. 
 2 االستراا"، املاجع السابق، ص 131 
 3 االستراا"، املاجع السابق، ص 131 
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أو األقص  ،  ،ايبعسواء األدىن أي الرا" ال .ابخلصوص إذا كان عنتلي إىل الرا"،و أورواب موضع التابع واملىحق

لكن د خارج نطا" العامل اإلسالمي ..ي" كان الرا" اآلن عوسع وميد إىل مدى بعأي آسيا وشبه اجلزعاة املنغولية 

كلا يف    عاملياملااقبة ال اكزبصفتها م..متيازي،مجيع هذه اآلفا" املتزاعدة اتسالا كان  تضع أورواب يف املاكز اال

ذلك أنه حىت حيث حتاك  أورواب ابجتاه اخلارج، كان إحساسها ابلقوة الثقافية  (.مواطن العامل)كتاب غولد مسيث 

فإن املسترا" جيد دوره ععل  لى  أن عكون  ،، وإذا كان  أورواب أتخذ املاكزعة من العامل1عزداد تدليليا..." 

الذي  ، الغائااا  هذا العاملشفوفك  ،من أج  إكتناه غور ،يف هذه العلىية البحثية ،"بطال" ،لضوا مهلا

عنقذ الرا" من مطاوي اإلهبام، واالغرتاب  ،" كان املسترا" احلدعث، يف نظا نفسه بطال ،عسلونه الرا"

والغاابة اليت كان هو ذاته قد ميزها متيزا سىيلا، وقد ألاد  أحباثه بناء لغا  الرا" الضائعة، ولاداته ب  حىت 

وكان املسترا" من أج  . 2النحو، الرتمجة، فك الامز، الثقايف.." -ةلقىياته، وتقنيا  املسترا" احملددة، املعجلي

حىت عتسىن له  ،والقاموس املعجلي املىم بدالالهتا وحيثياهتا ،وآلياهتا وقوالدها ،عتعىم الىغا  الراقية ،ذلك

ية والدعنية فالنحو واملعجلية وحىت البالغة والنصوص األدب .اإلحاطة ابملعطيا  اليت ختدم مراوله االسترااقي

أي أن عصبح فكا املسترا"  ،كىها مواد دمسة عقتا  منها الباحث يف هذا اجملال إىل درجة التطابق،  والتارخيية

ف الرا" وعدرسه وعدون املالحظا  براط أن ال عكون العكس.  فالباحث عص ،وحمتودايته ،الراقيحماكيا لىفكا 

وهم يف قصور اتم لن القدرا  و  وفلحدود ،أما الرا" وأه  الرا" ،مقتدر وكفء وراشد ومؤه لنه، ألنه 

. " عستطيع املسترا" أن عقىد الرا" دون أن عكون العكس دراسة أنفسهم انهيك لن حماولتهم دراسة الغاب

ابلتباره واصفا اكتسب يف للىية تبادل وحيدة االجتاه، ففيلا   ،ولذلك عنبغي فهم ما عقوله لن الرا" ،صحيحا

وا هم عتحدثون وعتصافون كان هو عالحظ وعدون، وكان  قوته كامنة يف كونه وجد بينهم كلتحدث أصي  كان

ابلىغة، لى  سبي  القول، وككاتب ساي أعضا، وكان ما كتبه مقصودا له أن عكون معافة مفيدة ال هلم، ب  ألورواب 

                                                           

 1 االستراا"، ماجع سابق، ص112.     
 2 االستراا"، ماجع سابق، ص112. 



                                                                                                                          لكتاب "االستشراق ةوصفيدراسة                                                                      :الفصل األول
  

71 
 

ط رحاله يف لامل الرا" مل عكن يف نيته . وهذا املسترا" الذي ح1ومؤسساهتا املتنولة القائلة بنرا املعافة"

 ،وإمنا املهام حمددة يف مجع ما ميكن مجعه من آاثر الرا" لدراسته ،احابوامل ،النهوض هبذا املضيف الاحب

فيتم تراحيها وإلطاء خاعطة الطاعق  .لغابمن أجالاستغالهلا عتيسا كي ،فيه ومكامن العطب ،ومعافة نقاط قوته

والسيطاة لىيه ( من أج   ،) دراسة العدو املااد حماربته، اليت حتتاج إىل توضيح  ،إلفساح اجملال لىقوة اإلمربدايلية

، وقد حيوي الن  اآليت لصارة النتائ  اليت وصى  2"املعافة مفيدة ال هلم ب  ألورواب " ،ئهواحتوا هتسهي  احتالل

 ،اليت مل ترتك جماال إال توسع  فيه ،ومدى شااسة النصوص املتناولة هلذه املواضيع ،لىة االسترااقيةإليها احل

وهذا ما جع  من العسي اخلاوج من بوتقة  ،من زواداي متعددة إن مل نق  حميطة ،ودرس  اجلزئيا  والكىيا 

ا" من جهة أوىل حص  لى  الرا" والبحث الغايب لن السكان األصىيني من أه  الرا"، "فاالسترا  ،الكتابة

إىل أقص  درجة ممكنة من احلافية والرلول، ومن جهة أخاى فقد دجن االستراا" هذه املعافة لىغاب، مكارا 

إدايها وانقال هلا لرب أنظلة تاميز مقننة، وتصنيفا  وحاال  من العينا ، ومااجعا  ماحىية، ومعاجم، وكتب 

، شكى  مجيعها مصورة لىرا". وألاد  إنتاجه مادداي يف الغاب من أج  وحنو، وتعىيقا ، وحتاعاا ، وتامجا 

 3الغاب...".

 ،وهذا ما جعىه طيعا عتم إنراؤه حسب الطىب ،الرا" فوالقابىية لىتحوع  من طا  ،واملرك  هو الىيونة    

أو صلود إىل درجة  من الرا"، وذلك دون مقاومة .أجنبية دخيىةجها  وتاوعضه من أج  إشباع أغااض 

ولىلقيلني  ،واملروهة أحياان لىاحالة ،احلساة، " وكان الرا" إبجياز ، قابال لىتحوع  من الرهادة الرخصية

اجلسورعن يف الرا"، إىل حتدعدا  ال شخصية لرب أفواج كامىة من املرتغىني ابلعىم"، وسيعاد حتوع  الرا"، 

واحللال  والبعثا ، واجليوش  ،د هبا شيئا فريئا املستكرفونوععاد تركي  بنيته من حزم الثغاا  اليت ععو 

                                                           

 1 االستراا"، كلال أبو دعب، ص110.   
 2االستراا"، ماجع سابق، ص191،ص192

 3 .االستراا"، كلال أبو دعب، ص118
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مقسم إىل مقصورا  ومنص ، ومع أواسط القان التاسع لرا كان ار، إىل معىن إسترااقي معجلايت..،والتج

الرا" قد أصبح كلا قال دزرائيىي صنعة ال عستطيع فيها املاء أن عامم الرا" وععيد صنعه وحسب ب  أن عامم 

، وإن أفضنا يف حتىي  املفهوم الراقي لن األوروبيني فنحن ناعد بذلك تناول 1عيد صنعها كذلك "نفسه وأن ع

املوضوع من خمتىف أبعاده واإلحاطة أبهم الدراسا  االسترااقية اليت لاجلها إدوارد سعيد يف نصه أو كتابه > 

كانوا عتفقون يف اخلطوط العاعضة   االستراا"< وكذا رؤعة خمتىف األفكار املتعددة املصادر، فاملستراقون إن

ومنهم  -وهم قىة-لىلراوع حم  البحث إال أهنم عنفادون ببعض اخلاصيا  الذاتية فلنهم املوضولي إىل حد ما 

تكثا النصوص األدبية من و من ميعن يف تفكيك الرا" والثقافة الراقية وإلادة بنائها أو صياغتها أو إنرائها. 

حتوي أو تطال لامل الرا" من حيث جغاافيته واترخيه وشخصياته وشىت نواحي حياته شعا ورواعة ومساحية واليت 

حيث أمعن بعض أو كثي من األدابء الغاب يف تصوعا الرخصية الراقية ) الغاعب املدهش ( خاصة إذا كان  

م منافقون هذه الرخصية من الرا" العايب اإلسالمي... فكثيا ما عصور هؤالء الكتاب شخوصهم الاوائية أبهن

ممثىون خمادلون أشاار عتظاهاون ابلنزاهة... إىل غي ذلك من الصفا  الدنيئة، وكتاب االستراا" حيوي زمخا من 

 2."هذه النلاذج اليت تاسم شخصيا  خاافية أبمساء مستعارة أوهلا مكانتها يف الثقافة الراقية

راعة حملد ص  شخصية الاسول األلظم سيد الب لى  غاار " صالح الدعن، ابن رشد، احلالج، ابن سينا، وأخيا

يف الثقافة االسترااقية والغابية "، أو أمحد يف بعض املصادر، ومما عدلوا إىل  ( كلا عدل م هللا لىيه وسىم" )ماهو 

االستغااب هو صنالة صور مروهة لن املسىم من حيث الرعائا التعبدعة اليت عقدمها املؤلف يف شك  خزلبال  

وهو يف احلقيقة ،سىم منافق عتظاها ابلطها والصالةأشبه بتلتلا  السحاة وطقوسهم. وأن املأو تاانيم 

وهو  ،خاصة املسيحية، كأن املسىم مقىد ألل  لىلسيحي ،"انتح  صفته من الددايان  السلاوعة السابقة"منتح 

ولكنه ال عؤمن هبا  ،والتزامه بنظام الصىوا  والرعائا اإلسالمية .أي عتظاها فقط اباللتزام ،يف الوق  نفسه منافق
                                                           

 1االستراا"، ماجع سابق، ص192
 2االستراا"، كلال أبو دعب، ص110
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هو حملد  -كلا عدلون  -ألنه عدرك أهنا جماد اقتباسا  من الثقافا  الغاباة ليس إال، واملقتبس األكرب ،حقا

ج :" متزعق الدراوعش وتقطيعهم ألنفسهم، قسوة القضاة الوحرية، مز صى  هللا لىيه وسىم–حاشاه-رسول هللا 

 .1الدعن ابإلابحية لدى املسىلني، إفااط الثبو  اجلنسي..."

مبقاربته الثقافية يف إحدى روادايته ليصور لنا حالة الفوض  اليت تطال اجملتلع  "لنيإدوارد وليم "وأييت املسترا"     

لىحياة البيئية، وولىيه فورا أن عقدم مسادا لىزواج ومااسيله، وكالعادة فإن  ..مناقرة اجلانب احلليم و"املصاي 

املساد عبدأ مبالحظة لامة أن ععزف املاء  لن الزواج وقد بىغ للاا مالئلا وليس مثة لائق حق، وهو يف لاف 

عاض هلا لكي ، " وهكذا عساد يف مقطع طوع  الضغوط اليت عت2املصاعني شيء غي الئق، ب  قد عكون مرينا "

 .3عتزوج واليت عقاومها دون تادد... وأخيا وبعد أن ععاض لىيه صدعق حمىي حىت أن عقوم برتتيب زواج متعة له"

وعسو" إدوارد سعيد مناذج أخاى من نصوص هؤالء املستراقني الذعن ععنون ابلتارعخ اإلسالمي واحلاوب      

 حت  خمتىف الااداي  الدعنية واالدعولوجية  يالراقالعامل  غاب وبني ال -الغاباة  -الصىيبية والصاالا  الطوعىة 

ا أبعاد أخاى أللق وإمنا كان  هل ،اهلدف من تىك اخلالفا  مل تكن يف حدود الضدعة والصااع احلايبليبني أن 

ط، وقد حابه املاء يف ك  مكان الراقيني، لااب كان  حضارهتم، ودداينتهم، ومسالكهم من االحنطاوأوسع أفقا "

 .4"حبيث أهنا استحق  الغزو من جدعد عة، والضدعة ) لىحضارة األوروبية (،ا والربب

ون هذا االحتالل ؤ مث أهنم عرب  ،ابية مربرا لالحتالل من طاف الغابعلقد الترب املستراقون الربباعة والضدعة ال    

، لدواان ب  كان  مقابال مسيحيا شاتوباداينوب الصىيبية يف منظومة ومل تكن احلا ن لدوانيته وعنعتونه ابلعدالة "م

                                                           

 1االستراا"، املاجع السابق، ص119
 2االستراا"، املاجع السابق، ص118
 3االستراا"، املاجع السابق، ص118
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مث عسو" إدوارد سعيد مقطعا نصيا من كتابه األصىي حيل  يف ثنادايه  الدالال  ، 1لادال لدخول لصا أورواب"

م الغابية يف أرض املرا" ليس من ابب إابحة االحتالل اقداألدخول ىي  عالغاب لتربعا وت عتبناها املستراقون اليت 

 احلتلية املقدسة لىغزو األورويب لبالد العاب. ه، وادلاءوجوده والدفاع لنولكن من أج  

" مل تدر احلاوب الصىيبية حول إنقاذ كنيسة القيامة وحسب، ب  دار  حول معافة الذي سينتصا لى  هذه     

لعبودعة، األرض: مذهب تعبدي هو لدو احلضارة، حمبذ ابطااد لىجه  ) وذلك هو اإلسالم طبعا ( ولىطغيان، وا

وألغ  العبودعة الدنيئة "  ،أو مذهب تعبدي أدى إىل أن عوقظ يف البرا املعاصاعن لبقاعة الزمن الغابا احلكيم

طائىة  ععاين من الذي ما عزال  ،"وضاورة تىقينها هلذا "املار" ،يف الرا" وعنادى املستراقون ابحلاعة الغابية املفقودة

 اجله  والتخىف. 

لذلك بقي متعىقا يف الاجعية واهللجية اليت استدل  احلضور  ،ومل تطأ أقدامه املعىن احلقيقي لىتحضا والتحار    

 ءالفتقارهم لقادة حكلا ،ن األصىينيواحلد من االضطاااب  والصاالا  الداخىية بني السكا ،الغايب مل ء الفااغ

 2"ودهاة عسيون نظام حكم حياهتم املدنية والعسكاعة.

أورواب وهي تىقن الرا" معىن احلاعة، وهي مفهوم آمن شاتوباداين وك  من جاء بعده أبن الراقيني، "     

شاتوباداين  عتبناها، وعقدم إدوارد سعيد نصا آخا عدلم به الفكاة اليت 3وخصوصا املسىلني ال ععافون شيئا لنه"

حترام ليس لدعهم شيء: القوة هي رهبم، وحني لن احلاعة ال ععافون شيئا، من اال"ومن وافقه من املستراقني و
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 متا هبم فرتا  طوعىة ال عاون فيها فاحتني عطبقون لدالة السلاء، فإهنم عبدون مث  جنود بال قائد، مث  مواطنني

 1دون مرالني، مث  لائىة دون أب"

هذه اجلدلية  .من األرض" الذعن هم يف اجلانب الراقي هذه هي الصورة املتواتاة لن "حنن" األوروبيون و "هم   

وبذلك تبارك باعطانيا العظل  وأتبالها  بدعة لى  "هم" وأرضهم وثاوهتم.اليت تن  لى  الصااع وفاض التبعية األ

 ولى  رأسهم فانسا هذه احللىة الطاغية. -اإلمربدايليني  -من األوروبيني 

وعتحولوا إىل  -داخىيا-نفى  األمور بينهم تهم قب  أن تل الغايب " ليال بال أب " جيب إلالاإن العاب يف املخي

من منظور -. وهذا عتطىب وحاوب احلدود والنزلا  املذهبية والعاقية ،جبها  لىصااع واخلالف الطائفي والقبىي

تنعكس نتائجها لى  "حنن" حىت ال و  ،لفض النزاع وح  األزما  حىت ال تتفاقم ،التدخ  األجنيب احلتلي -"حنن"

 لنها األوبئة واآلفا  والنزوح السكاين والدمار والالاستقاار... ألن احلاوب تتلخض

إضافة إىل أن األرض الراقية تفتح الرهية كلا عن  بعض املستراقني: " هذه األرض العابية هي أرض     

 .2املعجزا ، ك  شيء عزدها هنا، وك  رج  ساذج أو متعصب ميكن أن عصبح بدوره نبيا "

و من جهة اثنية  ،السذج والاجعيني واملتخىفني)ياليت حتو  ،وصف األرض العابيةتخاعة الالذلة سهبذه ال   

 ،عتحكلون يف زمام األمور بغض النظا لن سوابقهم،الذعن املتهورعن( االندفاليني،املتعصبني وأصحاب النزلا  

ولألسف، وعاى املتىقي من بعيد  هكذا عتم تصوعا الرا" هبذه الوضالة والدانءة اليت تدلوا لىعجب.أو جاائلهم

هذا النلط املوقف ورد األمور إىل نصاهبا " أن تتدخ  األدايدي األجنبية إلنقاذ -واحلال هكذا  -أنه من الضاوري 

من احلكم حمددا هبذه الطاعقة ومؤسسا بوصفه حقا أوروبيا، سيتكون برك  رئيسي من حق احتالل أرض أو 
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، عتابع 1"ستعلاا  أوروبية، ماافئ جتارعة..يس، إما مدن حاة هناك، أو مأخاى، وكذلك الرواطئ من أج  أتس

والذي عصور أن احلال مؤسف إىل حنو أن السكان  ،"املسترا" املتأثا ب "شاتوباداين إدوارد سعيد ملقال المارتني

قب  أن حت  هبم  ،الوفود ،أو عىتلسون من األجانب ،األصىيني يف تىك البالد املتخىفة هم أنفسهم عنتظاون برو"

وال عقف الماتني لند هذا، ب  إنه اليت تغري بىداهنم " يف ظ  الصاالا  واالضطاااب  والفوض  العارمة ،الكارثة

 أمم دون أرّض،، وكان فيه منذ حلظة، إىل )عتسام  إىل درجة ألى  حيث عتقى  الرا" الذي رآه منذ حلظة

مث ميتد العق  الفكاي لند  .2"ذ األمني(، لالحتالل األورويبتنتظا بقىق املالأوطان، حقو"، قوانني، أو أمن..

جدعد لى  أنقاض الرا" وا بصنالة وإنراء شا" لنإىل أغور من هذا بكثي فإذا كان املستراقون قد  "الماتني"

األخي ععل  لى  بث بعد جدعد ملفهوم االستراا" خارج للىية هذا فإن  ،-إذا صح القول-التقىيدي 

وبصفة هنائية، واخلىفية  ،وهذا البعد عتلث  يف اقتالع الرا" مجىة ،الطاعق لالحتالل االمربداييلوتطوعع دبيتع

عقود  ،أو التبار هذا األخي جماد متهيد أو توطئة ،ةالسابق ثقافة الراقيةتكون رفضا قاطعا لىأن لذلك هي الدافعة

ألن القول أبن  .وجود الرا" والثقافة الراقية أصالوهذه اخلالصة هي رفض  .إىل النتيجة احلتلية حم  الدراسة

 ،قائم بذاته ،مسه الرا"إنسيب بوجود كيان أو  ،هو حبد ذاته الرتاف خفي ،الرا" له اترعخ وماض وثقافة خاصة

موضوع آخا "بني مجيع الاؤى  ،القول بعدمية الرا" ذلك فإنول .بغض النظا لن سىبيا  ونقائ  هذه الذا 

النسبة لالمارتني شبك  بكهذا االختصار، ف  اليت اختىقها االستراا" لىرا" ليس مثة اختصار، حافيا، كامال

هلذا الولي نتيجة  ،أعضا، ب  البرت الفعىي ،ال اخرتا" الرا" فقط من قب  ولي متغطاس ،احلجة إىل الرا"

 .  3ة والرامىة لى  الرا""الرتقائه إىل نوع من السيطاة الالشخصي
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ورجال رومانسيا حىت الثلالة غا" يف  ،الذي عظها يف كتااب  إدوارد سعيد زعا نساء "يفىوب"وهناك املسترا"     

أو حنتها  ،حىت عضع الصورة اليت عاعد رمسها ،وهو عصف مغامااته معهم بتفصي  مم  ومغا ،الغواين الراقيا 

ته اليت نتج  لن كثاة من خالل لالقا ،أو الرهوانية ،وكأنه وجد ضالته العاطفية ،لىلاأة املصاعة العابية املسىلة

(، وهي راقصة وحمظية مصاعة شهية قابىها حتفائية فإهنا تاتبط )بكرك هامناه، " أما أكثا املراهد رحالتأسفاره و 

أو الرباب الااقصني لى   ،أو البنا  و اخلول ني" لن العاملا يف وادي حىفا، وكان قد قاأ كتااب  "ل

لرعا اجمليدا  يف اجملتلع .وكان ذلك الىقب قد أطىق لى  منردا  ا-إماأة متفقهة-،العابية تعين العاملة التوايل...

الىوايت   املهين لىااقصا  االسمومع منتصف القان التاسع لرا، كان الىقب قد استخدم كنوع من ،املصادايحملافظ

اليت شاهد فىوبا رقصتها )النحىة( قب  أن عضاجعها وكان   ، "ا لاهاا ، وكذلك كان  "كرك هامنكن أعض

فقهة، ولطفتها تبعا لفىوبا توشهوانيتها امل ،كرك دون شك النلوذج املبدئي لعدد من شخصيا  روادايته النسائية

                                                 .                                                                                                                            1وخرونتها الالمبالية..."

تسجي  صورة  هن خاللمعاعد املسترا"  ،اجنة الرهوانيةهذا الغا" واإلفاضة يف الوصف الدقيق لىعالقا  امل    

وقد لفق هلا ك   ،اليت اختصاها الكاتب يف كرك هامن ،لقذف املاأة املصاعة ،أو من إنرائه الذايت ،نعةطمص

أي متفقهة إضافة  ،وابملقاب  عذكا أن هذه املاأة كان  "لاملة" ،"" راقصة، لاهاة، الرهوانية ،صفا  الساقطا 

عا اجمليدا  يف اجملتلع كان ذلك الىقب قد أطىق لى  منردا  الرة، "الطبقة االجتلالية احملافظ إىل أهنا من

". أي أصحاب العىم والفقه عنحدرون إىل العها والاق  والرهاة الرهوانية انهيك لن املتخىفني والطبقة املصاي

ق  "حدث له انزدايح لغوي بعد مضي الو مث عذكا الن  أن مفادة "لاملا  السفى  أو الكادحة فحدث وال حاج،

 .إىل مستوى العها والرهوانية واالحنطاط األخالقي تهجند ما كان عدل لى  الفقه والثقافة واألدب احندر  دالل

واليت تقول بدراسة لينة معزولة من اجملتلع الراقي كافية لتعليم  ،وتبعا لىقالدة العامة لالستراا" االمربداييل
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مجيعا  نحم  هتلة لصيقة وجه  هل ند العابية أصبحنتيجتها لى  كام  الرا"، فإن النساء من سكان البال

وي واجملتلع العايب تبعا لذلك حي ،فإهنن ساقطا  ،كان  ساقطة، لى  حد قول الكاتب  نبسبب أن لينة منه

هذا القول إن دل لى  شيء فإمنا عدل لى  احنطاط فكا وأخال" هذا النوع من الساقطا  وأبناء الساقطا . 

 صاحب الن  عدقق يف املراهد يأو الرخصية، فىوب ،ولدم أهىيتهم سواء من الناحية العىلية ،الكتاب الغاب

إال  ،"، أي أنه بطاعقة أو أبخاى كان شاعكا وطافا يف هذا الفحش"كرك هامن اليت ادل  أهنا تتجلع بينه وبني

انهيك لن  ،طالع لىيهعستحي القارئ من اال ،وعذكا حىت املضاجعة بوصف غي أخالقي ،أنه عتباه  بذلك

وتعترب كرك هامن واحدة من سىسىة من النساء  مقززة.ا حيلىه من سفاهة ملالناقد الذي عاعد الاد أو دراسة الن  

غاميته اليت مث عفا" فىوبا ماة أخاى ليلعن يف حتىي  شخصية  -املفتقا إىل األدب–الىوايت حضان يف روادايته وأدبه 

بك   ولكن كان  تقتصا لى  طىب النزوة ،ا من مال أو غي ذلكمل تكن تطىب شيئ -ادل كلا   -

تقدم شافها ونفسها قاابان تىتلس به ف،ومتعن يف إرضائه ،كأهنا جارعة ذليىة تالحق سيدها   .حيوانية ال غيغاائزعةو 

امتزج  تطىب منه شيئا أبدا، بينلا ال  فيها برك  خاص أهنا بد  وكأهنا ي"وقد أحب فىوبولطفه ،اهتلامه

، مث عضيف 1الاائحة املثية لىغثيان الىبق يف ساعاها برك  ساحا مع لطا جىدها، الذي كان عقطا منه الصندل"

ال ،أن هذه املاأة الراقية جع  منها نتيجة، ال تاق  إىل النقاش، ،خامتة ،ا" يف الوصف والتصوعاغبعد ك  هذا ال

أو إشااكها يف أما  ،ىل استرارهتاإوليس هناك من داع  ، "هي تدخ  يف خانة "غي العاق،و تعدو أن تكون شيئا

وهناك  2"اليت ختصها " املاأة الراقية ليس  أكثا من آلة، فهي ال تفا" بني رج  ورج  تىك حىت ،من األمور

كلا كتب يف املؤلف األصىي حىت عدل لى  ما   ،عقدمه إدوارد سعيد حافيا ،مقطع نصي يف كتاب االستراا"

أراقب املخىوقة   يف جمل  تناوله لىلاأة املصاعة حيث عقول: " أما أان فىم أكد أغلض ليين، كن يىوبعامي إليه ف

وكان  ليىيت ومها، حىلا  ، (انزلق  أصبعي الصغية حت  لقدها وقد ،ترخا ورأسها لى  ذرالياجلليىة انئلة )
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صتها، بصوهتا وهي تغين أغنيا  كان  وفكا  هبا أعضا، باق،ولذلك مكث  وفكا  بىيايل.. ،متوتاا ال هنائيا

وليس هناك من داع إىل إلادة حتىي  هذا املقطع  .1ب  حىت دون كىلا  ميكن متييزها " ،ابلنسبة إىل دون معىن

أي أن احمليط  ،النصي األصىي ما دمنا قد تطاقنا إىل تفصيال  مسبقة إال من انحية املوقع الذي مجع الغاميني

 ،واإلغواء واإلغااء ،ابلتعبي اجلسدي  اكتف -هنا-ألن املاأة  ،بدوره شارك يف هذه القصة الاومانسية الصامتة

وليس هناك حوار، وسذاجة فكاها وحمدودعتها لوضتها بفيض من االحنااف اجلسدي األنثوي،" املاأة الراقية هي 

 .2حتفائها الذايت، بال مباالهتا العاطفية..."، فهو مسحور ابيمناسبة وفاحة لتأمال  فىوب

احت  منزهلا قاب واملكان املناسب مللارسة احلب هو ضفاف الني ، فقد ذكا فىوبا ذلك يف رواعته: " وقد     

 .3مصب الني  "

وادي  يف  ويف مقطع آخا عري فىوبا ماة اثنية إىل مكان الىقاء" كرك هامن وهي راقصة حمظية مصاعة قابىها    

من بصلا  الفاحرة ،  املسترا" الاوائي مل تربأ أللاله وكتاابته كىهاي. مث عذكا إدوارد سعيد أن فىوب4"حىفا..

يف مجيع روادايته، وخصائ  أسىوبه إىل حد اهلوس:" ، إذ كان  إحدى سيلا  أللاله ، الاذعىة والنزوا  اجلنسية

 ، الااقصون والااقصا ، الرباب..، نسي..، احلامي األميا .. بني الرا" وبني هاوبه، االستيهام اجليربط فىوب

واب خالل حسن بنا أن نقا أبن اجلنس ابلنسبة ألور يالرا" وحاعة اجلنس املباح. إنه ل، واملااهم وما إىل ذلك..

كاان فقد كان الرا" م،  لنصا مؤسسايت إىل درجة بعيدة..ىلإها املتزاعد، كان قد حتول القان التاسع لرا بتربج

 ،  استثناءيوهذا التصور يف جملىه مل خيت  به فىوب 5"جتابة جنسية ال تنال يف أورواب..عذهب إليه املاء حبثا لن 
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يف حماولة لىحصول  ، جل  املستراقني الذعن قصدوا الرا" -إذا صح التعبي-لكنه كان ما عربه اإلعدعولوجية و 

 لىاذعىةوك  الرا" أصبح قبىة  ، ب  عتسابقون يف تصاحياهتم، وهم عقاون لىنا بذلك ، لى  حاجاهتم من الاذائ 

كونااد وموم ، نافال، " دك القذر "، بيتن، ولني... و يوعذكاإدوارد سعيد بعض أمساء هؤالء " فىوب .والفحش

هو صنالة رابطة وثيقة بني " الغاعب املدهش "  ،  يف الرا"يومىخ  جتارب فىوب. 1"ولراا  غيهم..

ما ، د عكون مطادا بني الرا" واجلنس..عتخى  حللة جتارب الراقية كىها، مثيا أو خميبا. تاابط عكا" .يةالرهوانو 

ب  ابلولد اجلنسي )والتهدعد( واحلواسية اليت ال تفي والاغبة اليت  ، عزال الرا" عبدوا وكأنه عوحي ال ابلعضوعة فقط

القدعس أنطوان "، حياول فىوبا توصي  الاسائ  املرفاة ، هذه املقاطع من نصه األديب " إغواء 2ال حدود هلا "

ألن الاسالة  .-ل الغايبايف املخي ك  ذلك  والرتميز ليسم -واستعلال طاقته ولبقاعته كلا عقول إدوارد سعيد 

 وحماوال  باعئة مقارنة  ، بدائية موجهة إىل أورواب ابلدرجة األوىل، أن السفور واإلابحية الغابية ليس  إال لالقا 

 الفحش والاذعىة يف اجملتلع الراقي منه. وععل  هذا املسترا" لى  التسوعق لىلاأة املصاعة اليت متث  جمتلعهامع 

الوق  أصبح " اجلنس الراقي "، سىعة تعادل يف سوائيتها أي سىعة أخاى يف املتناول ضلن ومباور ."العايب املسىم

دون حاجة إىل الذهاب إىل  أن القااء والكتاب كانوا عستطيعون احلصول لىيها إذا رغبوا الثقافة اجللاهيعة، حبيث

. واملسترا" ععىم أن هذا النوع من السىع أو املواضيع املكتوبة سواء دراسا  أو نصوص روائية وما إىل 3الرا" "

خا أو الباحثني لن النزوا  إىل اكتراف اآل ،التواقني ،لند األوروبيني عنتىق  رواجا ومقاوئية كبي ،ذلك 

ألن اإلنسان بطبعه جياي وراء  ،خاصة إذا مت معاجلة هذه املواضيع بطاعقة جذابة ومغاعة ومروقة ،والرذوذ

وكذا املطابع ودور  ،املفقود. وسالد يف هذه احللىة الترهيعة والتسوعقية تطور وسائ  اإللالم وتقدمها ووفاهتا

مما وسع انترار مث  هذه األللال يف اآلفا" ومبختىف الىغا  وطا" التناول " فقد كان  .النرا واجلاائد واجملال 
                                                           

 1االستراا"، املاجع السابق، ص222
 2االستراا"، املاجع السابق، ص222
 3االستراا"، ماجع سابق، ص223
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لدد لظيم يف النصوص عنت ، وكان  أهم الوكاال  واملؤسسا  املعنية إبشالة هذه النصوص وانترارها موجودة 

استها وكذلك يف ك  مكان" وتسارل  خمتىف اجلها  واجلبها  لتحصي  اكرب قدر ممكن من املعىوما  ودر 

التنسيق فيلا بينها " وكان مثة تبادل منظم لىلعىوما  "، واتفا" لى  ماهية املركال  املطاوحة وكذلك لى  

 .1"املناسق املالئلة لىبحث ولنتائ  البحث

ن اختىف املستراقون يف اجلزئيا  إوذلك حىت عكون هناك منط واحد من الدراسة متفق األسس واضح لىاؤعة و   

ألنه .إال أهنم يف األخي عتجهون إىل قبىة واحدة موحدة ،جا  التفاو  اخلربايت واملعايف يف هذا املضلارأو يف در 

 كلا عقول،مسبقا  واألبعاد املراوع االسترااقي من منظورهم قضية حمسومة اآلفا"وكلا أسىفنا فإن 

 فىوبي:  

في النهاعة سيكون فن اختىف  املصادر والتجارب والىغا  واملاجعيا  إحىت و و .2" ك  إنسان سيىبس زداي موحدا"

ا الطها والنقاء مع ك  ما فيه من شذوذ واحنااف، ألن ورمب ،يف الاقي والنزاهة ابلغاوالغاب  ،الرا" ممعنا يف السوء

 أه  الغاب أرادوا أن عكونوا كذلك.

إذا مسح له أن -، الذي عدلي أن العق  الراقي، مثال"نا إىل رؤعة أخاى لند املسترا" "كينغىيكولو انتقى    

ألن العق  الراقي يف  ،مهلا اختىف  الفنون ،ال عستطيع حبال من األحول أن عنت  أداب أو إبدالا -عسل  لقال

رواعة  "كينغىيك"وملا تناول  . واحد ال غيلص  ألتكاارا  ذلك عكونوأن فال ععد ،وإذا قي  أنه تعدد ،جملىه واحد

ملا فيه من جزالة  ،وأمعن فيها ابلدراسة أنكا وجحد يف أن عكون هذا اإلبداع لابيا أو شاقيا "ألف ليىة وليىة"

بنّي أنه عبق  للال تفقد ،بال كاتب)هذا العل ( وإن ظها  ،وللق داليل عنم لن رفعة كتابه ،وسالسة لغة،ألفاظ

اليت  ،ابلىغا  الراقية "كينغىيك"ده وأصوله، رغم جه  وهذا ما دفع املسترا" إىل التركيك يف موار  ،ا راقيايأدب
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 2االستراا"، ماجع سابق، ص223
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إال أن ذلك مل  ،وتسالده لى  معافة الساقا  األدبية يف هذا اجملال أو ذاك ،متكنه من دراسة أسىوب كاتب الن 

أن تكون لىرا" أللال  -بدافع االحتقار-وأنكا  ،عرفع لنده، ب  جتاأ لى  الثقافة العابية واإلسالمية األصيىة

أو داخىه،" خيربان كينغىيك، مثال، أبن ألف ليىة  ،وتنال رضا القااء خارج العامل الراقي ،اق  إىل مستوى العامليةت

جماد شاقي هو، من حيث اإلبداع، شيء مي   'وليىة من احليوعة واالبتكار حبيث عستحي  أن عكون قد أبدلها 

ععرتف اببتهاج أنه ال ععاف أي لغة شاقية، فإن جهىه ال عقيده لن  "كينغىيك"، ورغم أن 'وجاف، مومياء لقىية 

وهو مث  كثي من الاحالة اآلخاعن، أكثا أن عصدر تعليلا  كاسحة لن الرا"، وثقافته، ولقىيته، وجمتلعه...

 .1مومياء لقىية( منه باؤعة ما هو يف متناول البصا " -اهتلاما إبلادة صنع نفسه وصنع الرا" )مي  وجاف 

 

 االستشراق الكامن والظاهر: -

ع املستراقني وخىفيا هتم رغم اختالف مرارب ومااج-ق منها االستراا" ال تكاد تكون إن اخلىفية اليت عنطى 

أي  ،أو ما ععاف يف التارعخ والثقافة العابية أببناء العال  ،ال أكثا، فأص  واحد لفاوع شىت ،واحدة -الفادعة

وإن تعدد  سب  الوصول إليه وهذا ما  هدفهم واحد فإنذا هلو  ،..أبوهم واحد وأمهاهتم خمتىفة

م هتم وجتارهبحسب ميوال .يا  ك  مسترا" لى  حداأما الظاها فهو خاص "عسليهسعيد"االستراا" الكامن

واآلخا جيسد أفكاره لى  الاكح من خالل  ،فهذا ععرب لن طاعق الاواعة األدبية وإمكانياهتم وحقول اختصاصهم.

فالغاعة تربر الوسيىة وك  مسترا"  أو الاسم أو املوسيق ..وذلك ابلفىسفة أو السينلا  ،ىيا  املساحيةالتلثي

را الذعن مل عتوان لن استعلاهلا بك  ما أويت،" يف أللال كتاب القان التاسع ل ،تيسا  له وسيىة أو وسائ 

 أفكار كاتب وآخا لن الرا" ميكن ختصي  الفاو" بني -من كتاب االستراا"-درستهم يف الفص  الثاين 

فاو" ظاهاة، فاو" يف الرك  واألسىوب الرخصي، وهي اندرا ما كان  فاوقا يف املضلون، فىم  ،حصاداي ،أبهنا
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وبقابىيته األنثوعة لالخرتا"،  ،عته املليزة، وبتخىفه وال مباالته الصامتةأداي منهم انفصالية الرا"، برذوذ ميس

عا وطائعا يأن هذا البناء اهلالمي لىلجتلع والكيان الراقي عبدوا ط سعيدوعذكا  .1عق.."ا وبقابىيته الكسولة لىتط

عستنجد وعطىب من األجنيب أنه لىلد االمربداييل لى  اختالفه وهذا ما فتح الرهية لىلستراقني ليكتبوا لن شا" 

ة ( ) من وجهة نظا لقائدع وذلك هو السبب يف أن مجيع الذعن كتبوا لن الرا" من رعنان إىل ماركس"راه غأن ع

(. رأو الرا" موضعا عتطىب ، إىل أكثا اخلياال  حيوعة )فىوبي ونافال(أو من أكثا الباحثني صاامة )لني وساسي

 .2"الغابية ب  حىت اخلالص الغايب.. العناعة الغابية، وإلادة البناء

 

 :ثنائية التقدم والتخلف -

قوم حمكومون ال ميكنهم حبال من األحوال تسيي ذواهتم أو بناء كياهنم لقد نع  الراقيون ابلتخىف والاجعية وأهنم 

 .حتلية مفاوغ منهاوهذا األما أييت ضاورة أو  ،الذي عؤطا مرارععهم احلياتيةالعامل املتقدم، خارج املباركة الغابية و 

نيفاهتا أو ابألحاى أللاا" وتصحول ا "الداروعنية"وهذا ما دللته الفكاة  -آلية- أنه عسي بطاعقة أوتوماتيكية ععين

إىل متقدمة أهنا تؤكد الساداين العىلي لتقسيم العاو" ا أضيف  أفكار دروعنية من الدرجة الثانية، بدتاتيبها، "..

 3" عقية..إفا  -آرعة وشاقية-ومتخىفة أو أوروبية 

 عاوجهؤالء املستراقني والذي والوهم املتجذر يف نفسية  ،انبعة من الادايء الغايب ،"بنلاذج شىتوعستدل "سعيد   

وذلك من  ،"، حبكم ختىفه "هو" وحبكم تقدمهم "حننوضاورة احتوائه وتاوعضه ،لثقافة االستعالء لى  اآلخا

فصول يف مبادئ  (عطاح جون وعسىك، مثال يف كتابه"يل اجللعية لىلراوع االمربدايخالل دراسة رؤعة أخاى دالل

                                                           

 1االستراا"، املاجع السابق، ص211
 2االستراا"، املاجع السابق، ص211

 3 االستراا"، املاجع السابق، ص219.  



                                                                                                                          لكتاب "االستشراق ةوصفيدراسة                                                                      :الفصل األول
  

84 
 

وهي لفظة حتل  ثق  االفرتاضا  يم األرض املدللة غي املتحضاة )منظومة تقول إن أقال 1981 (القانون الدرلي

وبطاعقة مماثىة فإن أفكار   الراقية إىل جانب افرتاضا  أخاى( عنبغي أن تىحق أو حتت  من قب  القوى املتقدمة

ملتقدم واملتخىف اليت ألتنق  ودلي تعتلد لى  ثنائية ا ،وترارلس متب  ،ليوبولد دعسوسيو ،كتاب مث  كارل بيرتز

وفتح بضم التاء )   " ونالحظ لبارة "تىحق.1"إليها بقوة ماكزعة يف استراا" القسم األخي من القان التاسع لرا

الكيان املتخىف الذي ال ميىك من أماه ،ذلك الرا" ةعنم لن شيئي -بك  دالالته-( واإلحلا" املقصود احلاء

إذا تيسا لنا تصور ذلك يف خضم هذه التعابي  .جاابهو ب الغاب و يحب عتلإحلاقها ليكون أداةال أن عتهيأ إ ،شيئا

 ة يف تسلية " املىحق" ليس إال.ي ختتصاه اآللة االستعلارعذال،و ذا الرا" بامتههلاحملقاة واملستصغاة 

 متحضاة قاصاة كان الراقيون جنبا إىل جنب مع الرعوب األخاى اليت وصف  أبهنا متخىفة، منحطة، غي"

" والتأنيب األخالقي السياسي، وربط الراقي، إطار أتلف من احلتلية احليوعة "البيولوجية لقىيا، ععاعنون ضلن

( بوصفهم مجيعا عررتكون يف هوعة حنون، اجملانني، النساء، الفقااءاجلاة إىل لناصا يف اجملتلع الغايب )وهبذه الصور 

درا ما رؤي الراقيون أو نظا إليهم، ب  نظا لربهم، وحىىوا كاملواطنني أو حىت  أفض  وصف هلا هو أهنا أجنبية، وان

لارعة حيث بدأ  القوى االستع -كبرا ب  كلركال  تتطىب احل  أو حلصا ضلن حدود، أو االحتالل 

 .2"ترتهي أراضيهم برك  لىين..

 ،  أو عصف ،أي شيء عنسب أن ب  تعدى ذلك إىل ،ومل عتوقف األما إىل هذا احلضيض يف وصف الرا"    

واتبع مع كثي من التحفظا   ،أبنه مقاف مقزز، مافوض منحط اتفه ،مع الرا" ،أوله لالقة ما

                                                           

 1 االستراا"، املاجع السابق، ص219. 
 2 االستراا"، ماجع سابق، ص219. 
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هنا هي أن جماد تسلية شيء ما شاقيا شبك  حكلا تقييلا صادرا سىفا،  إليها واملالحظا ،"والنقطة املرار

 .1ورعة العثلانية املتفتحة باانجما مضلنا لىفع  "وشبك  ابإلشارة إىل الرعوب اليت كان  تعيش يف اإلمرباط

" بعد هذا التحىي  خمتصاا وافيا لىلتطىب الغايب وأمجىه يف لبارة واحدة مفادها أنه: " ما دام وأضاف "سعيد    

 .2الرا" عنتلي إىل لا" حمكوم، فقد كان عنبغي له أن حيكم"

)ضاورة هو التسىيم حبتلية األما .و عنبغي أن حيص  ابملنظور الغايبك أما الوإمنا هن ،ال نقاش وال حوار وال إفاضةو 

 .  3"لقد كان األما هبذه البساطة"األما قدر مقدورهذا والافض ألن  امللاطىةوال جدوى من ،تبعية الرا" لىغاب(

 الصراع الربيطاين الفرنسي على اقتسام الشرق:  -

غثاء   ىل قصعتها..إتتدال  لىيكم األمم كلا تدال  األكىة عوشك أن السالم: "الصالة و لىيه حملد عقول النيب 

ن مبادرهتا ورحىتها االستعلارعة يف دول الرا" كان  حمدودة ألقد رأ  فانسا أهنا أتخا  أو  .4"كغثاء السي ..

تىف السب  سىوك خمل، وهذا ما دفع فانسا الرا" " فيبالدحصة األسد"اليت أخذ   ،مقارنة مع نظيهتا الربعطانية

يبدو يف زي التعاون الذعو  ،الصااع غي املعىن إنه.لى  حساب منافستها باعطانيا ،ني  حص  أخاىمن أج  

اليت أخذ  جماال فسيحا يف كتاب  ،خاصة مصا ،واقتسام الغنائم املنهوبة وثاوا  البىدان الراقية ،والتنسيق

والذي قض  فيه سنوا   ،بعد فىسطني )مصا( ولع  إدوارد سعيد ععرب لن انتلائه هلذا الوطن الثاين .االستراا"

حتاللية الوسعيد يف هذا السيا" عاعد  أن عربز الصااع اخلفي بني القوى ا .قب  أن عاح  إىل أماعكا ،وفتوته ،شبابه

 وك  من الدولتني ،ص جغاافيا الرا"صو وابخل ،بقاعالسياسية لى  أغىب -والسيطاة اجليو ،األرض المتالك
                                                           

 1 االستراا"، ماجع سابق، ص219.  
 2  االستراا"، ماجع سابق، ص219. 

.219االستراا"، املاجع السابق ص-3  
ولن أيب  ( لن شبي  بن لوف لن ثوابن موىل رسول هللا )صى  هللا لىيه وسىم(.2/218حدعث شاعف لن أيب هاعاة  أخاجه أمحد يف املسند )  -1

( من طاعق 21/131/2(. والاودايين يف مسنده )ج2/212داوود يف سننه ) لبد السالم لن ثوابن موىل رسول هللا )صى  هللا لىيه وسىم( أخاجه أبو
. كلا أكد لى  ذلك الريخ انصا الدعن األلباين.ن عزعد بن جابا. واحلدعث صحيح لبد الامحن ب  
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قد أت   و.وتبين احلضارة يف الكيان الراقي ،وتنرا الفضيىة ،)فانسا وباعطانيا( تصا لى  أهنا تقوم أبللال نبيىة

من ابب -ومل جتد إال أن تتدخ   .ذلك استجابة لىطىبا  احلثيثة اليت وصى  إليها من سكان تىك البىدان

إال أتقىم هذه البىدان مع  ،وهذه التضحية اليت تقدمها  ال تنتظا املقاب  .تىك الرعوبإلنقاذ مث   -اإلنسانية

ولقد وص  بعض املستراقني إىل أفكار  .(اليت جاءهتم من الغاب )هدعة وهبة بدون مقاب  ،ةاحلداثة واحلضار 

وقد " ،مبا حمفزة أو ممتعةوتعطيه مسوغا  تبدو حضارعة ومقنعة ور  ،تربر االحتالل والتوسع االمربداييل ،شيطانية

ياته ث: إن قوة توسع العاو" األوروبية وأسبابه ولناصاه وأتة تقولطاح جغاايف ابرز هو الرونسي لونوري منظوم

إنتاج .ومتخض لن ذلك أفكار تدلوا إلى1"اسة مجيىة لىلؤرخني  يف املستقب لى  املصائا البراعة سترك  مادة در 

كهذه  جيب استصالحه واالستفادة من نتاجه املادي واملعنوي، " ومن أطاوحاتأو حقال ،الرا" ابلتباره شيئا

هذه اجلغاافيا 2يزرع وحيصد وحياس"عنبغي أننرأ  الفكاة املعتنقة برك  واسع لن الرا" ابلتباره فضاء جغاافيا 

حيث تىغي   ،تتناول الرا"حتاليل. وجند منطية ابرزة يف هذه النصوص اليت االولكن  ،ال العىلي،من املنظور الغايب

درج يف جيب أنين ،نه جماد اتبعأبوتتحدث لن ذلك العامل  ،والكاامة لىسكان األصىيني ،ك  أشكال املقاومة

وإمنا عكون اتبعا وليس جزءا أو نظيا. وقد أضاف مفكاون آخاون  .له معهم األوروبيني من غي مساواة مىحقا 

بوالو:" إن جمتلعنا ما عستعلا حني عكون هو نفسه قد وص   -هذا النوع من األفكار البرعة حيث عقول ليو

درجة لالية من النض  والقوة، فهو عنجب، وحيلي، وعصنع جمتلعا جدعدا يف شاوط جيدة من التطور وعص  به 

واص  هذا املفكا اسرتساله:" فاالستعلار هو القوة التوسعية لدى شعب ما، هو قدرته لى  ع. و 3خلصوبة."إىل ا

الرعب ولاداته  إنتاج نفسه، هو اتساله وتضالفه لرب الفضاء، هو إخضاع الكون أو جزء هائ  منه لىغة ذلك

خااج الناس من إلملنقذ واملنتظا هذا التحىي  اخلاص عسوغ لالحتالل أن عاتدي حىة ا .4"وأفكاره وقوانينه
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يف ك   ،مهلا تغي  املواقع واجلغاافيا، فإن الراقي واحد،و أثناء للىياته االستيطانية يف الرا" ،الظىلا  إىل النور

، أبمصاره وزمان واحد كافية لتعليم نتائجها لى  ك  لامل الرا" واحد فتجابة واحدة يف مكان .احلاال 

لند هذا احلد ولكنه عضيف  "مسيثروباتسن ال عقف"ودعنه ولاداته وتقاليده، كلا  من حيث ثقافته وألصاره،

إذ  ،أو شاقي بصورة ألم،اليت خىق  لنده رؤعة دونية لك  ما هو لايب إسالمي ،انطالقا من أتثاه ابلفوقية الغاعبة

إن املسافا العايب خمتىف لنا، فجهد االنتقال من  مكان إىل مكان ابلنسبة إليه إزلاج صاف، وهو ال عقول:"

وليس يف وعتذما من اجلوع والتعب بك  قواه كلا ال نفع  حنن، ،)كلا نرعا حنن(يف بذل اجلهد  عرعا مبتعة 

 ى سوى أن حني ترتج  لن راحىتك، قد تكون لدعك رغبة أخا  أبدا وسعك أن تقنع الراقي

جتىس القافصاء لى  بساط فورا وتسرتعح تدخن وتراب، فالعايب قىي  التأثا ابملناظا الطبيعية )أما حنن  فتأثاان هبا 

اآلخا حمدود وغي مؤه ، ورمبا اتفه إىل درجة . مث أن هناك ما وصف به الراقي غي العايب . إذ أنه هو 1لليق ("

د هافتة والذكاء غي املنظم، ه  حدث أن أتمى  أبدا حالة الصني؟ مثة. جتاملت التهكم "إن األرض لتفور ابلقوة

ن خالصة إلدها حاف اتفهة، دون مسار موجه أو قوة دافعة، ولذلك فمالعني من األدمغة الساععة اليت جت

أو  ،إىل هذه الدرجة أو أكثا عتم تصوعا السكان األصىيني .2جهودهم لقيلة، والعامل عقهقه ساخاا من الصني"

هؤالء إىل العا" اإلنساين، وعافضون ضلهم  أمثال "الغاعب املدهش". ومن جهة أخاى عنكا األوروبيون انتساب

حىت كأهنم غي مؤهىني لبناء جمتلع قائم بذاته ومتحكم يف زمام  ،إىل قائلة البرا لتدين مستواهم يف مجيع امليادعن

ولكن الرتكيبة  ،أي أهنم كائنا  من نوع آخا قد عكون شبيها ابإلنسان يف البناء الركىي إىل حد ما ،أموره

ال ميىكون رج  الغاب(. "ال تسي إال لن طاعق األواما اليت عصدرها اإلنسان )،و الدماغية حمدودة ولقيلة وآلية

، أبي سهولة ميوتون، فإن من الصعب سوى األمسال اليت عقفون لىيها، تاى كيف ععيش الناس، وأكثا من ذلك

دائلا أن تصد" أنك تسي بني كائنا  براعة... إن لىبرا وجوها مسااء ، وإىل جانب ذلك فإن هلم لددا كبيا 
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منها، ه  هم حقا الىحم نفسه الذي هو أن ؟ ه  هلم حىت أمساء؟ أم أهنم جماد مادة مسااء ال متلاعزة، أفااد بقدر 

صون عغو  إهنم  عنبعون من األرض، ععاقون وععانون اجلوع لبضع سنوا  مث .اجان أفااد؟النح ، أو حراا  امل

ا سالان ما تنح  لائدعن إىل أكوام املقابا اليت ال أمساء هلا، دون أن عىحظ أحد أهنم ذهبوا، حىت القبور نفسه

 ،الرا" لى  اختالفه احلقيقيإدوارد سعيد انتق  بعناعة بعض النصوص اليت متس مباشاة لامل  .1رجولا إىل تااب"

املهتلةبدراسة مث  هذه انهيك لن املقاوئية الغاعبة  ،اليت ال تكاد ختدم حىت من كتبها ،ومنطيته االسترااقية الزائفة

لى   الغثة وإن كان هلا من صدى يف تىك اجملتلعا  اليت تزلم التحضا فعند ما تنطىي مث  هذه األفكارالنلاذج 

الساذجة وإن كان هلا شاحية واسعة من القااء فهذا دلي  لى  نسبة السذاجة يف أورواب  أو نسبة النفا".  ذهاناأل

سىيىته  ،لى  غاار املاأة لراقية ،أو حيوطه إىل درجة الاللودة ،إن رج  الرا" أصبح سىعة ومنتجا بك  ما حيتوعه

حاك، لاق  أو غي لاق  إال ودخ  يف إطار أو مت، ومل عبق يف الرا" شيء جامد  وشاعكة حياته وجمتلعه..

االستراا" واالحنطاط والتبعية واالنتحال والرهوانية واحليوانية واحملدودعة واالهنزامية واخليانة وك  ما هو خالف 

وعسي املسترا" ماسنيون من األخي أي من النتائ  ليعود أو عربر األسباب لى   .الغاب املتحضا املتأنق املغاور

عتلدة من طاف املد املو  -صاحب كتاب األمي-لىكاتب االعطايل نيكولو ميكيافيىي الفىسفية  املقولة طاعقة

لىحتلية اليت  ملنسا" إنسانيا" أو حىت عاسم صورة تربز االحتالل يف هيئة املضطا وااإلمربداييل "الغاعة تربر الوسيىة

ارداي، وتن  هذه احلتلية لى  وخمتىف ثقافيا وحض انتراره يف لامل أوسع جغاافياو إىل للىه خارج حدوده  دفعهت

"حيل  ثقافة لدائية انتقامية هلا إبعاد توسعية لى  حساب الغاب مما اضطا الغاب لن طاعق االحتالل أن "اآلخا

لىحد من خطا هذا العدو احملد" واملتلث  يف الرا" للوما والعامل اإلسالمي ابخلصوص، وعقول إدوارد سعيد 

املسترا" ماسنيون " لقد اختذ ماسنيون نقطة انطال" لعلىه، وجود الددايان  اإلبااهيلية الثالث، اليت  متناوال آاثر 

كان اإلسالم بينها دداينة إمسالي ، وحدانية شعب استثين من الولد اإلهلي إلسحا". فاإلسالم رغم ذلك، دعن 
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س  الذي بدأ أوال بدموع هاجا، مقاومة ) لىاب األب، ولىلسيح التجسد ( حيتفظ رغم ذلك يف داخىه ابأل

رسالته  ،ذو بعد فكاي هام وم اجلهاد أبكلىه يف اإلسالم..متاما كلا أن مفه ،ولذلك فإن العابية لغة الدموع لينا

عاعد و .1"د اهلاطقة بوصفها العدو الداخىيوض ،نييبوصفهلا العدوعن اخلارج ،هي احلاب ضد املسيحية واليهودعة

 ،ملسيحية واليهودعة وهذا التضادال عقف لند العداوة الوجدانيةلصورة اماسنيون أن عاسم صورة اإلسالم مضادة 

وك  ما حيتوعه اإلسالم ال خياج لن هذا احلق  وانطالقا  ،وإمنا عرتجم إىل حاوب وصاالا  والتداءا  وجتاوزا 

 ودها يف البىدان احملتىة، وتدافعوجتسوغ ا  فإن اإلمربدايلية ال حتتاج إىل مربر  ،من هذه الفاضية

ذلك إىل ترجيع االحتالل حت  وإمنا األما عتعدى ،يف هنب وامتالك ك  شيء وتاوعضه لصاحل الغابلن أحقيتها 

ورمبا املباركة اإلهلية اليت تاافق خطوا  هذا املد االستعلاري حيثلا ح   ،والنتيجة احملتومة لىغزو ،طائىة الضاورة

أو الصىيب أو  ،أو نصاة املسيح ،ال سيلا إذا كان  احللال  االحتاللية حت  غطاء احلاوب الصىيبية ،وتوسع

عدلي فيه أن عراح ماهية اإلسالم  ،ولكن عضيف حتىيال فىسفيا ،الاب... وال عتوقف ماسنيون إىل هذا احلد

، وأيخذ مسية احلالج الذي عاى أنه ذو الطابع االنعزايل والزهدي ،وبعده الاوحاين معتلدا لى  التوجه الصويف

ماسنيون آمن أن اإلسالم " شبيه ابملسيح يف مواقفه وقد لىق لى  ألواد املرانق كلا أن املسيح قد صىب..

وداخىه كان قادرا لى  تىلس منط من التيار املضاد، أصبح  رسالته الفكاعة الائيسية أن عدرسه متجسدا يف 

ىل الربكة اإلهلية وكان املىلح الائيسي لالساارعة طبعا طبيعتها الذاتية اليت كان  االساارعة الصوفية، وهي طاعق إ

نزلتها الاللقالنية ب  حىت غي قابىة لإلعضاح والتعىي  والتجابة الربهية لىلراركة يف اإلهلي، وهكذا كان لل  

اع املقيد املفاوض لىيها من قب  ماسنيون الفائق كىه لى  االساارعني حماولة لوصف رحىة األرواح خاوجا من اإلمج
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وقد مال االسااري العايب يف رأي ماسنيون إىل الرهودعة األحدعة، وكان النلوذج  ، اجللالة اإلسالمية أو السنة..

 .1املثايل ملسنيون هو احلالج الذي سع  لتحاعا نفسه خارج اجللالة السنية ابلبحث لنه.."

بعناعة من طاف ماسنيون  اقد مت اختيارمه املصطىحايت ملستعلىة واملعجمالىغة ا أنعبدوا من خالل الن  األخي و 

مما عاسم صورة  ،حىت خيىق نولا من املصداقية وعبني بطاعقة أو أبخاى أن الكاتب مىم خبفاداي املوضوع حم  الدراسة

" فيى موفوبياطي انطبالا مبا عسليه املفكاون "اإلسالتع ،سوداوعة غاعبة ومدهرة لن الثقافة اإلسالمية كك 

اإلسالم فإنه حيكم لى  نفسه بدوامة من القيود اليت ال سبب هلا وال  لتنقأبنه إذا ا االقارئ هلذه النصوص ومثىه

 من ورائها إال الوهم والتفكي املاورائي واملاائي، فيخاجه هذا النلط  من الطقوس الاوحانية من لامل نتائ  تاج 

وجيع  منه انسكا رهبانيا عطىب الاوحانيا  يف رحىة غامضة جمهولة العواقب -وإن كان ععيش فيه-الرهادة 

ومىيئة ابألساار كلا عسليها ماسنيون يف نصه: طاعق إىل الربكة اإلهلية، يف جو الذلتية املفاطة املتجادة من املنطق 

روة الاقي الاوحي إىل درجة والعق .مث عقدم ماسنيون شخصية احلالج كنلوذج مثايل يف اإلنسان املسىم الذي بىغ ذ

 ةوالدلو  ،من أج  التسوعق ملذهبه -"لى  طاعقة املسيح املصىوب "يف زلم النصارى -قة أنه سا" نفسه إىل الرن

وكان ماسنيون عاعد أن عربز أن املسيح أصبح ذا حيثية وصي  وأنصار من خالل التضحية بنفــسه  ، إىل إتباله..

وص  إىل هذه املاتبة  -ك  املسىلنيمن دون  -وازاة واملنــاصفة فإن احلـالج ملــمن أج  الدعن املسيحي وكذلك اب

مما تاك صدى  .يف الدعن اإلسالميكان  ولكن هذه املاة  -املسيح ليس  لىيه السالم من خالل تكاار جتابة 

ع الكبي الذي عقوم به فكان منوذجا لىتضحية واإلقدام، وهذا الدف .ورمبا الغابية أعضا ،واسعا يف األوساط الراقية

أو الدلوة ألتباله، ولكن اخلىفية احلقيقية هي إمخاد صورة  ،أو أتثاا به ،ماسنيون لرخ  احلالج مل عكن تزكية له

احلالج  بدال من حملد هو جيب أن عكون ممث  اإلسالم  :وكأن لسان حاله عقول .النيب حملد ص  هللا لىيه وسىم
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 فىمحملد لىيه الصالة والسالم لىيه السالم، وأما  املسيح ث ضح  حبياته مالج( )احلألنه  "ص  هللا لىيه وسىم"

 عفع .

ووحدانيا بصورة جذرعة... فقد ألاد بناء اإلسالم ودافع  ىبياروحانيا ساميا ق)ماسنيون( لقد كان الرا" يف لافه  "

 اإلرادة متثيال كامال، جه تىك وميث  حال ..من جهة أخاى وضد سنيته اخلاصة من جهة ، لنه ضد أورواب

فاألمهية الالمتوازنة اليت أسندها إليه تدل، أوال، لى  قاار الباحث أن عافع أحد الرخصيا ، فو" ثقافته املركىة، 

الذي مل عكن اإلميان  ،حىت مثيا لىلسيحي الغايب ،ب  ،حقيقة أن احلالج أصبح ميث  حتدداي دائباواثنيا، لى  

فقد كان عنتوى حلالج ويف أي من احلالتني، هنا ابلنسبة لىصويف، االيت ك ،ابلنسبة له ععين التضحية املتطافة ابلذا 

 .1ماسنيون أن جيسد حافيا، أن عتقل ، قيلا رفضها النظام العقائدي يف اإلسالم والتربها خاوجا لىيه"

وليس احلالج  ،صوص ماسنيون فيلا عتعىق بظاهاة احلالج الذي رمسه هوعؤكد إدوارد سعيد من خالل حتىي  نو 

ما لجز لنه غيه من  ،الذي أضف  لىيه من متائم القداسة والافعة املعاوف يف اجملتلع اإلسالمي، و الاج  الصويف

مثال ورمزا بطوليا مرافا لىلسىلني كلا   'حالجه'عاعد ماسنيون أن جيع  من و -لى  حد قوله-مااتدي اإلسالم 

إزالة صورة حملد لىيه الصالة  ،مل نق  نإ ،وبني هذا أو ذاك عتم تغييب .كان املسيح كذلك ابلنسبة لىنصارى

تىف  االنتباه وترد العواطف يف اجملتلع الراقي بصورة لليقة إىل  ،حباكة لبقة ،من املرهد اإلسالمي ،والسالم

( وهذا بط ذهين بني اإلسالم )كلا عااه ماسنيون( واحلالج )كلا صنعه ماسنيون كذلك، ليترك  رااحلالج

النه  هذا وفق لى  أم  أن عسي  ،عزعد من رشاقة االحنااف إىل وجهة جمهولة ،املنعطف الذي سطاه ماسنيون

دفعهم فضول والغابيون الذعن ع -ولألسف حدث هذا إىل حد ما-لالستراا" الراقيون الواقعون ضحية  أولئك

طلعا يف  ،اإلسالم واملسىلني يف أورواب والعامل املسيحي لنم مع األفكار املسبقة جنست يتال ،ىلعافة الرائهةل

املنظور الغايب واملسيحي،أو  وذلك منأو جتام  اإلسالم  ،ختدم أن ممكن ،أو إعدعولوجية،القضاء لى  أي نداء
                                                           

 1 االستراا"، ص211.  



                                                                                                                          لكتاب "االستشراق ةوصفيدراسة                                                                      :الفصل األول
  

92 
 

بسبب  -عروه- أورواب، عرك  أو عفسد تركيىه " كتلثي  يف" فالرا  -لألسف-ورمبا حىت الراقي  ،الالشاقي

من حساسية تصبح أكثا فأكثا حتدعدا إبزاء منطقة جغاافية امسها  "الرا""، واملسترا" إىل حد ما بعيد جدا، 

 عزود جمتلعه بتلثيال  ، لىرا" : 

 .حتل  طابعة املتليز اخلاص 

 .توضح تصوره ملا ميكن لىرا" أو عنبغي له أن عكون 

 ."تتحدى حتدداي واليا وجهة نظا إنسان آخا إىل الرا 

 .تزود اإلنراء االستراا" مبا عبدوا ... يف أمس احلاجة إليه 

 .1"تستجيب ملتطىبا  معينة ثقافية ومهنية وقومية وسياسية واقتصادعة تفاضها احلقبة التارخيية 

صد تحىت  ،التأثي لى  ذهنية القارئ الغايبيف  ،حدة التعتيم وقوتهاألخي عناقش إدوارد سعيد يف الن          

وعكتفي ابألدلة اليت تبدو  .إىل موضوع امسه الرا" ،أمامه املنافذ لىوصول إىل رؤعة واضحة أو لادلة أو موضولية

له تقاعبا  ،عتىق  ثقافة من ماسـ  أورويب ،ألنه من ابب أوىل ،مقنعة ومنسجلة مع ذهنية هذا املتىقي األورويب

سون يف لى  طاعقة رومان دايكب-ة التواصــىية لذلك فإن العلــىي .والىغة ذاهتا يف بعض األحيــان ،املاجعية نفسـها

عبادر ال أنه  انحيةمن  ،فضول املتىقي من بين جنسه ربعفاملسترا" عتتم لى  هذا النحو. -نظاعة التواص 

من خالل كتااب    ،أو عتم إشباله ثقافيا ،قي، ولكنه عكتفيماهية الرا" والعامل الرا  لنلىبحث هو شخصيا 

ألن املسترا" هو الذي عتحل  هذا  .اليت تصىه كوجبا  جاهزة دون لناءو ،املستراقني لن الرا" وخصائصه

ع  وقد أسىفنا يف مواض ،العناء نيابة لن ك  الالشاقيني من بين جنسه، هذا إذا توقف األما هنا،  ولكن لألسف

 -كلا عاعدون له-الذي جيب لىيه و ،ذاتهلوهو شاقنة الرا"  ،البحث أن املستراقني هدفهم أبعدهذا  كثية من

، خارج أن عنظا إىل نفسه من خالل ماادايهم الرائهة، وال جياأ بعد ذلك أن عبحث لن نفسه يف موضع آخا
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نفسه أو عفهلها  ددعستطيع أن حي ن الرا" قاصا والعاى  الكثي منهم أأو كلا  ،ألن ذلك جامية الاقابة الغابية.

هي ما تقوم بتوزععه أو إلادة توزععه اخلصائ  اخللس لىتلثي  فإن املعافة..."هم الغاب فدون االستعانة ب

 1"االسترااقي اليت أوردهتا..

ؤعة املسترا" الفانــسي "جب" فيقول:   وعذكا إدوارد سعيد اهلدف اخلفي من دراسة االستراا" من خالل ر     

بقدر ما هي أدوا  لىسياسة القومية إبزاء  ،فالدراسا  االسترااقية عنبغي أن تعاعن ال بوصفها نراطا  حبثية"

فقد كان لىلسترا" أن  ، واليت قد تكون صعبة املااس، يف لامل ما بعد االستعلار.. ،األمم احلدعثة االستقالل

 2دارسني.."عكون دلي  صانعي لىسياسة، ورجال األللال، وجي  جدعد من ال

بينهلا يف هذا السيا" مريا إىل نقطة  رناقوع ،وعذكا إدوارد سعيد املستراقني ماسنيون وجب الفانسيان      

أما الثاين كان ابطنيا  ،فاألول توغ  يف دراسة الظاهاي أو اخلارجي ،وهي تقاسم املهام يف دراسة الرا" ،حساسة

لقد كان وكان حماطا ابلدراسة، " الوذلك حىت ال عبق  جمال إ .وقد أمعن يف هذا االجتاه، أو ماورائيا أكثا

... لكن كال الاجىني بىغ ذروة االمتيازا  والنفوذ يف اإىل درجة دايئسة، أما جب فكان داخىي اماسنيون خارجي

الم . وعربر التطف  الذي عدفع جب إىل الغوص يف ماهية اإلس3أماعكي لى  التوايل"-ألجنىوااالستراا" الفانسي و 

برك  أو آبخا من  ،منتحىة ،مسىوبة ،مأخوذة ،أبن الثقافة اإلسالمية أصال مستوردة ،إللادة إنرائه أو إنتاجه

لذلك فإن الدارس الغايب إذا أاتح  .مث تبنيها من طاف اإلسالم ،ومت التصاف فيها وتاوعضها،األصالة الغابية 

أي  ،إطار استخااج املعطيا  املأخوذة سىفا من الغاب يففإن ذلك عدخ   ،لنفسه أن خيوض يف العىوم اإلسالمية

 .العالقة هبا اا  اإلسالمثبعد جتاعدها من مؤ  ،اسرتجالها وردها إىل أصىها
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اب من اإلسالم فقط تىك غفقد أخذ ال" حول هذا املوضوع: "جب"عقول إدوارد سعيد يف مفهوم خطاب     

فإن  ،أما يف استعارته لىكثي من العىوم اإلسالمية .من الغاب أصال"العناصا غي العىلية اليت كان اإلسالم اشتقها 

الغاب كان عتبع القانون الطبيعي الذي جيع  " العىوم الطبيعية والتقنوعة ) التكنولوجية ( قابىة لالنتقال دون 

 ،ألمكنة واألزمنةهي أن العىوم لاباة ل ،اثنية فإن املربرا  اليت عقارها جب وعستند إليها انحيةومن  .1حدود.."

وهذا لندما عكون الباحث غاعبا أيخذ ثقافة الرا"، ععين أن هذا املربر  .وهي مياث إنساين ال ميكن احتكاره

وحبذا لو كان  هذه النظاعة سائدة حبيث -فقط  الرا"إىل  الغابوعسي يف اجتاه  ،عستخدم من ماكزعة واحدة

 .2"قابىة لالنتقال دون حدوديستفيد منها الرا" لى  أهنا "الغاب ل تفتح اجملاال  املعافية اليت عتقدم فيها أه 

 املرحلة األخرية:  -

مربدايلية وتااجع اهليلنة اال -ما بعد الكولونيالية-األماعكي يف املاحىة خيتم إدوارد سعيد أطاوحته إببااز الدور     

يف لل   ،ليرتاجع آخاون ،ممث  فيها  عتقدم مرباطورعتني الربعطانية والفانسية، يف شك  مساحية مجالية ك  ماةلال

،    لصاحل أورواب ،وتدجينه ،وهو إخضاع الرا" ،وذلك خلدمة اهلدف العام لىغاب .متثيىي تنسيقي حمكم اإلخااج

، ب  أزاحتهلا السيادة  تعودا حتتالن املساح املاكزي يف السياسة الدولية،ملففانسا وباعطانيا"مث لصاحل أماعكا 

ستعلا سابقا ورعة( األماعكية لن حمىهلا، وتابط اآلن شبكة هائىة من املصاحل مجيع أجزاء العامل املاإلمرباط)

عتناسق مع الدور اجلدعد  اولندما جاء  هذه االرتباطا  خىق  معها قاموسا جدعد .3."ابلوالداي  املتحدة .

أو اخلبي برؤون الرا"  فاملسترا" أصبح عدل  )اخلبي اإلقىيلي ،هلذا اإلمرباطور الذي ح  حم  باعطانيا وفانسا

وأن الاج  العايب هو  ،الذي طغ  لى  املرهد ،(. ويف هذه املاحىة عذكا سعيد الصااع العايب اإلساائيىياألوسط

وسط الرا" األ ائيىي يف منطقة ما عسل والطلوح اإلسا  ،لى  خاعطة املستقب  ،والبؤرة السوداء ،سبب املأساة
                                                           

 1 االستراا"، ص291. 
 2 االستراا"، ص291. 

 3 االستراا"، ص290.   



                                                                                                                          لكتاب "االستشراق ةوصفيدراسة                                                                      :الفصل األول
  

95 
 

اب خفهو ععاعن كل ،فإنه حيتىه كقيلة سىبية ،وهكذا فإذا كان العايب حيت  مكاان عكفي جلذب االنتباه .اجلدعد "

أي  .1"1819جتاوزها خلىق إساائي  لام  كعقبة أمكنذاته،  أويف نظاة أخاى لىريء  ،لوجود إساائي  والغاب

ليواكب املراوع الغايب يف  ،هاوعضأو ت ،أو إزالته ،هوجب إزاحتعتلذلك  ،أصبح رمزا لىخااب والرؤم يف املنطقة

خارج "رغم أنه  ، الذي عظها بقوة يف دالال  لباراته... ،املنطقة، وملا عكتم إدوارد سعيد انتلاءه إىل وطنه

" لقد لوعن  فىسطني .. صحااء خالية تنتظا ه مساعا لألحداث برك  لصيق وفاح جبسده إال أن "املكان

 ،وال حق فعىيا ،ال وزن هلم الذعن كانوا فيها رّحال ،، وكان عفرتض أن القىة من السكانابالزدهارالتفجا 

ويف ذلك  ، وهكذا فإن العايب عصور اآلن ظال عطارد اليهودي ..واقع ثقايف أو قومي، ىذلك دوناألرض وأهّنلفي

 .2"ايب من رعبة كامنة إبزاء الراقيالغميكن أن عوضع ك  ما حيسه  -مادام العاب واليهود ساميني شاقيني-الظ  

وكيف أن هذه األرض  ،ة له يف أطاوحته االسترااقيةللتكون آخا بص ،إدوارد سعيد املأساة الفىسطينية يعاو     

 املىكية،وال حق هلم يف  ،فيها وعاون أن سكاهنا األصىيني لالة لىيهم ،عغتصبها اليهود ،العابية اإلسالمية الطاهاة

ولكن لالمربدايلية الغابية كك ، لذلك جيب  ،ليس لىيهود فحسب ،وهستيداي خميفة ،وأصبحوا عركىون هاجسا

الرتاث يف كلا متىي التوراة احلاعفة ،الذي عن  لى  أن فىسطني  ،إلرساء دلائم املراوع الصهيوين ،إزالتهم

 موس  النيب لىيه السالم. الاسول  زمن ذاليت ولدهم هللا هبا من ،عاديأبهنا أرض امل ،اليهودي الدعين

أو ابلغدر واخلدععة  ،يف األفالم والتىفاز عاتبط العايب إما ابلفسقكالمه لن العايب "عقول إدوارد سعيد مواصال      

لكنه  ،لى  املكيدة البارلة واملااوغة ،وعظها منحال ذا طاقة جنسية مفاطة، قدعاا، دون شك .املتعطرة لىدحا

هذه بعض األدوار  .متعدد الظالل ،وغد ،جوهاداي سادي، خؤون، منحط، اتجا رقيق، راكب مجال، صاّاف

التقىيدعة لىعايب يف السينلا، وكثيا ما عاى العايب القائد لىصوص املغيعن، والقااصنة، والعصاة من السكان 
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)وكالمها مفعم ابلصحة والعافية(، "رجايل  ،ءوالفتاة الرقاا ،عزجما يف وجه البط  الغايب املأسور .األصىيني

ويف أشاطة األخبار أو أشاطة األخبار  .. ،قابوعنظا نظاة تنقط خبثا وش ،أوالسيقتىونكلا لكنهم حيبون أن عتسىوا 

وال خصائ  أو جتارب شخصية، ومتث  معظم الصور اهليجان  ،املصورة عظها العاب دائلا أبلداد ضخلة ال فادعة

 ،وخىف هذه الصور مجيعا ، حىت اليأس...( ةأو اإلشارا  واحلاكا  الاللقالنية )والراذ ،الينيوالبؤس اجلل

 .1عرتب  خطا اجلهاد املهدد، والعاقبة : اخلوف من أن املسىلني )أو العاب( سوف حيتىون العامل"

أو اإلسالمي  ،الراقيليختزل به الصورة العامة لىلرهد  -سعيد-ا نهذا التصوعا اإللالمي الذي عسوقه إلي    

هو جهاد الغاب لىدفاع  -ال مناص منه- ،وانسداد قامت خيىق دافعا مالبا ،مرهد ابئس إىل درجة اليأس .والعايب

وهي القنوا  األكثا أتثيا يف العامل  ،ل  وسائ  اإللالمعتويف هذا الصدد .لن نفسه من اخلطا الراقي احملد"

ومن انحية أخاى غياب هذا املوضوع يف النصوص األدبية األماعكية اليت  ،يقا رلى  رسم هذه الصورة الرائهة لى

إضافة  ،ولباراته البىيغة ،حيث األدب له لغته الااقية ،مت تعوعضه ابلعىوم االجتلالية األخاى هعاى إدوارد سعيد أن

تراا"" مبعزل لن ععكفون لى  دراسة "االس ،ا جع  األماعكيني اخلبيعن برؤون الرا" األوسطممإىل اخليال. 

وهذا األدب الذي  ،يف املناطق الراقية ،األدب الذي كان حاضاا بقوة يف فرتة االحتالل االمربداييل لفانسا وباعطانيا

محىة انبىيون  هكلا ذكاان سابقا مقطعا لىرالا فيكتور هيجو ميدح في  ،والرعا ،عتجسد لرب الاواعة الكولونيالية

 ،اجلوانب الباهاة لىعىوم االجتلالية األماعكية ابلرا" هو جتنبه املطىق لألدبإن أحد "بوانابر  لى  مصا

ذلك أن  .ن تىق  إشارة واحدة إىل األدبأدون  ،فبوسعك أن تقاأ أكداسا من الكتابة اخلبية من الرا" األدىن

. األديب عرك  قىقىة هلاكان الن    اليت رمبا، ما عبدوا أكثا أمهية بكثي يف لاف اخلبي املناطقي هي "احلقائق"

أو فانسيا أو اجنىيزداي، ب  إن قوته ،ومصدر قوته ال كونه لابيا ،لن واقع حي ،مباشاة نولا ،فالن  األديب عتحدث
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وهذا االجتاه يف لزل األدب لن الدراسة االسترااقية احلدعثة لىدوائا . 1" لتكلن يف قوة الكىلا  وحيوعتها..

عد واجتاه شاذ"وميث  غياب األدب واملوقف الضعيف نسبيا لفقه الىغة يف الدراسا  األماعكية الباحثة هو مسار جد

األماعكية املعاصاة لىرا" األدىن لى  شذوذعة سىوكية جدعدة يف االستراا". حيث جيسد استخدامي نفسه 

امعيون ابلرا" األدىن القىي  فيلا عقوم به اآلن اخلرباء اجل لىفظة يف الواقع شذوذا لن القياس. ذلك أنه ليس مثة إال

 .2ع الذي انته  مع جب وماسنيون"مما عربه االستراا" التقىيدي من النو 

اليت هتتم  ،عتناول سعيد أحباث املؤرخ لوعس باانرد . حيثأما التارعخ فحدث وال حاج ،هذا ما عتعىق ابألدب    

حق مراوع 'والذي عظها يف نصوصه لى  أنه  ،وابلتحدعد املوضوع الفىسطيين اإلساائيىي ،بقضية الرا" األوسط

وعربر احللال   .والذعن ال عنتسبون إىل التحضا ،األنوف املعقويف ،أخذ األرض من أولئك الرباباة 'لىيهود

وسياسة  ،ارة ولو ملاة واحدة إىل حق الفىسطينينيشدون اإل ،الصهيونية لى  القدس واجملازر والتوسع االستيطاين

أما  .املستوطنا  وهنب امللتىكا  وقت  األبادايء بناءإضافة لى   .من اجليش الصهيوين ،نوهناالرتهيب اليت ععا

ورمبا إرهاب ضد السكان "الساميني"من اليهود  ،متاد وباباعة وحرية مقضية االنتفاضة واملقاومة فهي يف لافه

 .كىلا تناول موضوع خي  العاب  ،والغاعزة احليوانية ،كلا أن لوعس عصف مفادا  اإلاثرة اجلنسية  .والصهاعنة

        ( دونما الىغة السائاة لىقوميني العابمستخدد الدلوى العابية ضد الصهيونية )عقول سعيد لنه " فهو مثال عاد

أنه كان مثة غزو صهيوين واستعلار لفىسطني لى   -يف أي مكان ويف أي من كتاابته-أن عذكا يف الوق  نفسه 

لكن لوعس املؤرخ املسترا" عسقطه  ،وما من إساائيىي عنكا ذلك ،السكان األصىيني العابالاغم التعارض مع 

دون أن عذكا ماة تعىيلا   ،ابستثناء إساائي  ،وهو عتحدث لن غياب الدميقااطية يف الرا" األوسط ،من كالمه

( لىعاب )االلتقال الوقائي، وليس لدعه ما عقوله كذلك لن اليت تستخدمها إساائي  حلكم العاب ،الدفاع الطارئة

أو لن فقدان   .احملتىتني لسكاداي ،وغزة ،أو العراا  من املستعلاا  غي القانونية يف الضفة الغابية ،يف إساائي 
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سه حباعة وبدال هذا كىه فإن لوعس عسلح لنف .العاب حلقو" اإلنسان، وأوهلا حق اهلجاة يف فىسطني سابقا

حت  امسيهلا  ،لية والصهيونية )فيلا عتعىق ابلعاب( كانتا مألوفتني لزمن طوع اإلمربدايالباحث يف أن عقول إن "

واحلقد  ،واهللجية ،هذا التحيز الظاها واملعىن إمنا عصدر لن نفس مىيئة ابلعنصاعة.1القدميني املسيحيني واليهود"

حطني لى  غاار معاكة  ،يةالذي حيل  يف ثنادايه انتصارا  املسىلني يف خمتىف احلاوب الصىيب ،التارخيي الدفني

 صالح الدعن األعويب.الناصا بقيادة 

أو  املقار، عتحدث إدوارد سعيد لن الربام  التعىيلية ذا  املورواث  أو اخلىفيا  الغابية سواء من انحية املنه و 

حيث تبق  هذه األدوا  رهن التعىيلا  االسترااقية، وليتها كان  متد الرا" ابلتطور والثقافة  .مادة التدرعس

هذا النحو أمعن يف  لى أن االستراا"  ،ولكن املؤسف إىل درجة اليأس ،والتكنولوجيا الغابية رمبا هلان األما

ركاكة مالبة متعبة ماهقة ممىة، حتتوعها  حىت أصبح  ،عةو م  التعىيلية والرتبا، من خالل تسليم الرب حتطيم اهلوداي 

مل عكونوا أكفاء  -لى  حد قول إدوارد سعيد-هم يف غالب األحيان  حىت من انحية املؤطاعن الذعن،و مطبقة

فالتعىيم أصبح تعتيم، وكون إدوارد سعيد أستاذ  .مبزاولة هذه املهن التعىيلية ،أو عسلح هلم ،ابلقدر الذي عتيح

أدرك الفوار"  .وتنق  بني العوامل الغابية والراقية ،ودرس يف أكرب اجلامعا  ،هذه املهنةولد من رحم  ،حماضا

واجلزء الوحيد من الرا" الذي أستطيع أن أحتدث لنه بريء من "واملسافة الكبية بني تعىيم "هم" وتعىيم "ان". 

أحد االنتصارا  اخلاصة  ،مربدايلية اجلدعدةاملعافة املباشاة. ميكن التبار التالؤم املتبادل بني الطبقة املفكاة واال

لالستراا"، فالعامل العايب اليوم كوكب اتبع، فكاداي، سياسيا، وثقافيا لىوالداي  املتحدة. وليس هذا يف ذاته بريء 

ن أعدلو إىل الااثء، غي أن الرك  احملدد بعالقة التكوكبية نفسه عدلو إىل ذلك، خذ بعني االلتبار أوال 

من قب  قوة  مستعلاة  ،أو مفاوض مباشاة ،موروث لن ،العامل العايب تدار برك  لام تبعا لنسق مااجلامعا  يف 

وجتع  الظاوف اجلدعدة واقعيا  املنه  الدراسي قبيحة حىت الالب تقاعبا: صفوف حيترد فيها مئا   .سابقة
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عيينا  سياسية، الغياب شبه الطىبة، جهاز تدرعب مدرب تدرعبا سيئا، وماهق ابلعل ، وعتىق  رواتب سيئة، ت

املطىق لألحباث املتقدمة ولسائ  البحث العىلي. واألهم من ذلك االفتقار إىل مكتبة واحدة الئقة يف املنطقة 

ولى  رأسها  ،وبعد هذا الن  عتحدث إدوارد سعيد لى  حجم النزوح الطاليب إىل دول الغاب .1أبساها .."

أو تسع   ،تستفيد من خرباهتا ،أي أن زبدة هذه اجملتلعا  ستكون يف عد الدول اإلمربدايلية ،الوالداي  املتحدة

 االسترااقي.أو  ،وتكوعنها حسب املزاج الغايب ،برك  مباشا إىل أتطيها

وطبقة  ،إما أن عصبح العامل الراقي بدون قادةف.والرا" جيين الدمار ،الغاب جيين الثلار ،ويف جمل  احلاال      

وأصبحوا عنظاون إىل  ، طىبته الذعن ختاجوا من جامعا  أماعكا وفانسا وباعطانيا .. عقودهوإما أن  ه،اقية تسي ر 

أو ما عسل   ،اليت أتثاوا هبا يف فرتة مكوثهم هناك ،مستقاة من اخلىفية الثقافية ،جمتلعاهتم األصىية نظاة دونية

أو آبخا  ،ون برك ؤ مث ميتى ،وعفاغون من الداخ  ،تسىلونفيس .اليت ليس بوسعهم مقاومتها ،ابلصدمة احلضارعة

وعقومون  ،إضافة إىل أهنم جيدون أنفسهم غاابء يف جمتلع متحضا وكبي .و الغزو الثقايف الغايب والغاعب، أابلزخم 

إىل درجة التنكا لألصول واالحترام  .اباللتحا" ابلاكب لن طاعقة تقىيد وحماكاة هذه اجملتلعا  شكال ومضلوان

يف خمتىف امليادعن  ،وإن كان قد سبق يف هذا العصا اجملتلع الراقي مبااح  لدعدة ،واملرك  أن الغاب،  هبا..

هها جو يوععل  لى  إمساك دفة قيادهتا ل ،فإنه ما عنفك عدرس التحوال  واملستجدا  يف لامل الرا" ،واحلقول

اقتصادداي ابلدرجة  ،لى  حساب حتطيم الرا" ،ل  لى  تاقيتهعهي لألسف ت اليتو ،حسب مزاجه وأهدافه

أو ما بعد اإلمربداييل األماعكي. ولكن  ،حسب املخطط اإلمربداييل،وسياسيا وثقافيا بدرجا  متفاوتة. األوىل

 غياب وكأن اجملتلع اإلفاعقي واآلسيوي يف .ضد هذا التيار جدعة،أو لابية  ،لألسف ليس هناك ردة فع  شاقية

لصدمة موقظة أن جند لى  سبي  املثال، أنه فيلا توجد لراا  من  اوإهنلن جماداي  الواقع احمليط " ،اتم

املنظلا  لدراسة الرا" العايب واإلسالمي يف الوالداي  املتحدة، فىيس مثة مؤسسة واحدة يف الرا" لدراسة 
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طالقا يف املنطقة. وأسوأ من هذا ال عكاد عكون مثة الوالداي  املتحدة وهي ألظم املؤثاا  االقتصادعة والسياسية إ

 .1من معهد ذي مكانة حىت متواضعة يف الرا" مكاس لدراسة الرا" نفسه"

اليت عتخذ منها إدوارد سعيد جماله الدراسي حبكم الدراعة -أما من الناحية االقتصادعة فاغم أن الدول العابية     

 د يف أللا" شبه اجلزعاة العابية من احتياط النفط العاملي موجو   % 01دول منتجة إذ أنه فهي  –اواملعافة هب

جتع  من هذه املنطقة سوقا كبيا  USAلىيها الرا" األوسط فإن الوالداي  املتحدة األماعكية  واليت أصبح عطىق

ا هناك ملختىف منتجاهتا لى  أهنا تستورد النفط أبمثان زهيدة. إضافة إىل اليد العامىة الاخيصة اليت عتم ترغيىه

طغيان االستهالكية يف الرا"، فالعامل العايب أو اإلسالمي لامة لالق يف صنارة السو" خلدمة املتطىب األماعكي،"

قد امت  امتصاصا كامال ضلن  ،املورد األلظم لىلنطقة ،أحد حيتاج إىل التذكي أبن النفطالغايب. وما من 

وقد جع  هذا من أثادايء النفط العاب للىيا مستهىكني هائىني لىصادرا   ، ..تصاد الوالداي  املتحدة األماعكيةاق

لوالداي  املتحدة زبوان خمتارا لعدد ضئي  األماعكية. والنقطة اليت أثيها هي أن العالقة وحيدة االجتاه. متث  فيها ا

جدا من املنتجا  )النفط، اليد العامىة( وميث  العاب مستهىكني شدعدي التنوع لعدد هائ  من منتجا  الوالداي  

، وهذا كان له انعكاس لى  الذهنية والرخصية العابية حىت غدا العايب عاى نفسه 2املتحدة املادعة والعقائدعة " 

نلا واإللالم الغايب هو ذلك الى  املعتوه األمحق الراذ والساذج لى  طاعقة أفالم هوليود وهنا من ماآة السي

تكلن املأساة يف رؤعة املاء نفسه من منظور اآلخا الرائه والتأثا هبذه الاؤعة إىل درجة مساعاهتا من أج  معافة 

لواقب كثية مثة للىية تسوعة هائىة لىذو"  نفسه أكثا من خالل األفالم واأللالم والكتب االسترااقية"كان هلذا

يف املنطقة، متجسدة ال يف الرتانز ستوار ، واجلينز الزرقاء، والكوكاكوال فحسب، ب  كذلك يف الصورة الثقافية 

وتستهىكها دون تفكي مجاهي التىفاز الضخلة. وليس  املفارقة  ،لىرا" اليت توفاها وسائ  اإللالم األماعكية
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 األكثاسوى النتيجة  ليوودمن النلط الذي تنتجه وتسوقه هو  ،جسدة يف أن ععترب العايب نفسه لابياالضدعة املت

بساطة ملا أشي إليه .. وهناك نتيجة أخاى ... طبقة من املتعىلني عوجههم تركىهم الفكاي حنو إرضاء حاجا  

 .1السو" "

 الذعن هم مستعدون لبيع أفكارهم واملتاجاة هبا خارج وهذه الطبقة املثقفة ترك  فئة االنتهازعني والرباغلاتيني    

وهدفهم األساس هو تغطية  ،نطا" القيم واملبادئ وروح االنتلاء العاقي أو العقدي والثقايف فهم مولعون ابملادداي 

" ومثة  الغاعة تربر الوسيىة"لى  طاعقة :  ،دون ماالاة اجلو السياسي والثقايف الذي حييط هبم ،حاجاهتم االقتصادعة

عث، إبجياز عرارك يف شاقنة تعزعز قوي جدا هلذا يف التبادل االقتصادي، والسياسي، واالجتلالي : الرا" احلد

ه لنفسه ر تقاحوا ،تبعيته لىغابمن خالل ؤكد ذلك أن الراقي ،وذلك كلا وضح سعيد يف خمتىف اجملاال .1نفسه"

ورؤعتها بعيون االستراا" اإلمربداييل، ك  هذا االسرتسال الذي ضله كتاب االستراا" يف  سىبا، واحلكم لىيها

حىت ال عرتك لىقارئ ،بطاح لدة تساؤال  ،ن خيتتم حبثه هذاألمئا  من الصفحا  عفضي ابلكاتب إدوارد سعيد 

:" ما البدع  ذا التساؤل، وهأو الضدعة لالستراا" واملستراقني ،يةئالعدا وأو التعصب  ، ضحية لىرتا  الفكاي

 .2الستراا"؟"لن ا

ه  هو االستغااب أم القطيعة واالنغال" داخ  قوقعة الثقافة احملىية، مث ما دور وهدف الكتاب؟ عقول إدوارد     

وإحالل نظام آخا جدعد  ،لقد كان مراولي وصف نظام معني من األفكار. ال إزاحة النظام"سعيد جميبا : 

من التعام  مع االنقسام إىل " كلا وصف  خصائصه يف هذه الدراسة. وما من مهاب ألحد .. إن االستراا،حمىه

املناهض لإلمربدايلية :        ىكون ومن ال ميىكون، اإلمربداييل/، من مي، إن مل عكن غاب/شا"جنوبمشال/

 األبيض/ املىون.
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ة،ب  لى  العكس. فإن االستراا" وليس بوسعنا أن نتجاوز هذه االنقساما  ابلتظاها أبهنا غي موجود      

والذي تكون نتيجته زدايدة  ،اخلصوص االنات  من املااءاة هبذ ،املعاصا ععىلنا الكثي لن لدم األمانة الفكاعة

 .1"ودائلة يف آن واحد ،وجعىها أثيلة ،االنقساما  حدة وتوتاا

الغاب اهلوة بني هو الصااع والرقا" وتوسيع  اليت بثها الغاب االمربداييل ، إذن أساس الدراسة االسترااقية     

اليت عاعد  املسىكوفق  ،إال االنصياع ،أمافيها وليس لىرا"  ،وهذه الفوض  كىها من إنراء الغاب .والرا"

، ثاواته، احملىية لى  حساب إمكانياته ،وسعادته متهونرأ أصال خلد ،بسبب أنه من إنتاجه ،هإليعدفعهالغاب أن 

وأتطي لىقارئ حىت ال تكون له ردة  ،ق إدوارد سعيد حتذعاه األخي يف هناعة حبثه لى  شك  توجيهمث عطى .وثقافته

كلا فع    ، وإنراء غاب ،الذي قد عدفع لالستغااب ،نتيجة لىنفور من االستراا" ،فع  خميبة أو سىبية

ائدة يف املستقب ، فسيكون وإذا كان هلذا الكتاب من ف" املستراقون يف للىياهتم إلنراء شا" حسب ما عاعدون

ذلك له بوصفه إسهاما متواضعا يف طاح هذا التحدي، وبوصفه حتذعاا من أنظلة فكاعة كاالستراا"، وإنراءا  

ميكن أن تضع وتطبق وحتاس بسهولة   -كىها أصفاد من سبك العق  وصياغتهو -الختالفا  العقائدعة القوة، وا

فىن  ،أن اجلواب لى  االستراا" ليس االستغااب ،وفو" ك  شيء فإين آم  أن أكون قد أظها  لقارئي ،مفاطة

أبن عقوم بدراسة  -احتلال قوي جدا-فثلة  ،جيد شاقي سابق العزاء يف فكاة أنه بعد أن كان هو نفسه شاقيا

فإنه ليكلن يف كوهنا تذكيا  "شاقيني" جدد. أو غابيني من صنع عدعه، وإن كان ملعافة االستراا" من معىن

 .2زمان" ك ابالحنالل اإلغوائي لىلعافة. أي معافة، ويف أي مكان ويف  

وميكننا أن  .هبذا املقطع األخي حمذرا من التأثي السىيب لكتااب  املستراقني ومؤلفاهتم ،خيتم إدوارد سعيد كتابهو 

واليت حتوي منالة  ،مجة اخلاصة لكلال أبو دعبوليس ذلك ابألما اليسي يف ظ  الرت  ،نستقائ نصوصه الكثيفة
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حسب قدرته -منها  عستخاجحىت  ،وتستدلي من القارئ أن عتداوهلا ماارا .بك  الدالال  ،مستعصية لى  البوح

أو لى  األق  عقرتب من ذلك. ومن توجيها  إدوارد سعيد اليت ركّز لىيها يف هناعة كتابه  ،مغزى الن  األصىي -

أو حىت القيام  ،أو مقاطعتها ،إبلغاء املؤلفا  االسترااقية ،لى  التأثي االسترااقي ،الفع  السىبيةردة  جتنبهي و 

 .انتقاما لالستراا" ،أي حماولة بناء خطاب غايب ،واملتلث  يف االستغااب ،بعل  لكسي

لكتااب  املستراقني جيب أن إن الاد لى  التأثي السىيب أبو احلسن الندوي يف مقال له :" ويف هذا الصدد عقول   

واالبتعاد لن ردود الفع  السىبية اآلنية. ولتجنب التأثي السىيب لكتااب  املستراقني،  ،عقوم لى  الدراسة والتقصي

مع ماالاة  ،املعىوما  الدقيقة واألكيدة لن االستراا" ،واملتىقي ،عتوجب لى  الباحثني العاب أن عقدموا لىقارئ

ومتتاز بسعة األفق، وبعد  ،وجيب أن تكون دراساهتم جيدة ،اليت ميتاز هبا بعض املستراقني ،اجلوانب احمللودة

ليع نواحي جلوأن تكون حامىة  ،النظا، وللق الدراسة، وأصالة التثب ، والتأكد من املصادر وصحتها واستدالهلا

 .1بعيدة لن األخطاء والنواق  العىلية " ،اإلتقان والصحة
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 متهيد:    

صرها يف جمرد حبث أو خمطوط نديل من خالله أبننا قد استوفينا حضنا من حإن جتربة إدوارد سعيد ال ميكن      

أو جمموعة مهمة من الدراسات  ،هماألولكن حناول يف هذا العمل أن نربز  ، الدراسة اجلادة ألعماله ..

التزاوج بني األدب  أن واألساليب واملناهج والفلسفات اليت كانت بصماهتا تظهر يف كتاابت إدوارد فتميزها، إذ

وهذا ما نلمسه يف أعمال  ، آن واحد ...أكثر يف وبني اجتاهني أو  ،ل  نصواا متوازنةخيأن   والفلسفة ميكنه

واستعانته بعدة حقول علمية  ،لدراسي واقتداره على تشخيص احلاالت املستعصيةعمقه ا ،وأكثر من ذلك ،سعيد

رغم أن العصر احلديث هو عصر التخصصات إال و . األدب، علم االجتماع، األنثروبولوجياكالتاريخ،   ،يف ذلك

ويظهر ذلك من خالل أعماله اليت يعمل على دراستها من عدة  ،ن واحدآكان مستوعبا لكثري منها يف   اأن سعيد

أو سده.  ،فال تكاد جتد ثغرة أو منفذا ميكنك الولوج منه .مركزاو حىت ليبدوا هذا البحث عميقا وكثيفا  ،أبعاد

شهادة  وحنن هبذا التعليل ال نبالغ يف شيء ولكن .والكفاءة واملوسوعية روهذا يدل على اخللفية املعرفية واالقتدا

إضافة إىل جرأة  .قبل شهادة األادقاء ،تقر هبذا ،األعداء  من املستشرقني املتعصبني والكتاب واإلعالميني الغرب

 ،وحماربة التعتيم والنظرة العنصرية والفوقية الغربية جتاه اجملتمع الشرقي ،سعيد يف فضح احلقائ  املخبأة عن قصد

هؤالء الذين كانوا  ،كانوا منتجني على الدوام، واحملرومني يف نفس الوقت  "هؤالء الذين  )املوطن األالي لسعيد( .

تلك اجلموع اإلنسانية العظيمة اليت قطعت الطري  على مدى تطور  .مينحون الطعام دائما، وكانوا جياعا دائما

الشرقية العظيمة وأستدرك فأقول أن اجلموع .1 من أجل اكتشاف قيمتها، واكتشاف حقوقها اإلنسانية " ،التاريخ

ومن ح  سعيد وهو ابن  ن بني تلك اجلموع اإلنسانية ..هي اليت دفعت الضريبة الكربى من أجل احلياة الكرمية م

                                                           

 .52، ص5002، 1لبنان، ط. -الدكتور علي تقي الدين شريعيت، بناء الذات الثورية. ترمجة: الدكتور إبراهيم دسوقي شتا، دار األمري، بريوت -1 
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دها اجلموع العظيمة اليت تكاب أن يعيش املأساة اليت  -خارج املكان  -ذلك يف كتابه :ب يقراجملتمع الشرقي ، كما 

 . 1"عمل واجلوع وليس هلا إىل أن تركباجلموع اليت ليس هلا إال ال:" شريعته بقوله ي تقي الدينعلوافها  

فاااخن خروجاااه زاده  ،وإن كاااان إدوارد ساااعيد قاااد قضاااى الشاااطر األكااارب مااان حياتاااه )خاااارج املكاااان( علاااى حاااد واااافه
إىل الظااملني واملظلاومني كال  وختطيا لكال احلاواجز والعقباات مان أجال إيصاال رساائله ،ودفاعا عنها ،التصاقا بقضيته

وال أدل علااى ذلااك ماان تلااك الصااورة املشااهورة امللتقطااة لااه ماان جنااوب  .موقفااه كاال حسااب موقفااه وموضااعه حسااب
 ،االنتمااء العميا  عنإنه تعبري وجداين  العدو الصهيوين. لبنان عند احلدود مع األراضي الفلسطينية احملتلة من طرف

بفعاااال الظااااروف  ،الاااايت ع قطعهااااا يومااااا مااااا ،إال أنااااه يفضااااي بقاااارب الصاااالة ،اينرغاااام وحشااااة البعااااد اجلغاااارايف أو املكاااا
وكثاريا ماا كاان يتحاد  عان ذلاك الصاراع الاداخلي  -خاارج املكاان- كتاباه كما يظهر ذلك يف ،ةياالجتماعية العائل

املالئام  واساتمر هاذا الصاراع إىل أن  اول هاجساا يقاه مضاجعه كال ليلاة." إناه مان ،بني كونه أمريكيا أو فلساطينيا
لعالقااة باااني تاااؤدو دورا سسيساايا هامااا يف تفكاااريو اب ،رغاام أ اااا ال تااذكر ماارارا ،أن أقااول لقرائااي العااارب أن فلسااطني

ودائمااا فيمااا خيااص اااراع اهلويااة عنااد سااعيد يقااول:" لقااد امتلكاات هااذا الشااعور املقلاا  بتعاادد . 2"الثقافااة واالمربيليااة
لاو أننناا مجيعاا عارب   ،وبشكل حمموم ،أو كنت أمتىن ،ورافقته ذاكرة حادةاهلويت ومعظمها متضارب طوال حيايت، 

، ويتجلااى االنتماااء يف كاال كتاابتااه وهااو 3كاااملون أو أوروبيااون كاااملون أو مصااريون كاااملون، أو أمريكيااون كاااملون "
ؤثراتاااه، الااذو انقلاااب علااى الشاااكلية النصااية )الشاااكالنية( ونظريااة ماااوت املؤلااي، ودراساااة الاانص، خاااارج سااياقاته وم

وعاادم جاادوى دالالتااه إذا ع  ،واجتااه لتأييااد الساايامت الاايت متخااه عنااه الاانص .وخلفياتااه. أو الدراسااة النسااقية احملضااة
ال ميكااان أن ينفلااات متاماااا مااان التاااأثريات التكوينياااة النتمائاااه "اقتطاعهاااا مااان السااايامت التاااارخيي واالجتمااااعي والنفساااي 

تااد األفاا  النقاادو إىل مااا بعااد قيااود الرابطااة العرقيااة والعائليااة. ولكاان ال العااريف وتنشاااته الدينيااة، وأااب ابلتأكيااد أن مي
ميكااان للناقاااد أن يقاااي كلياااا خاااارج هاااذه القياااود أو أن خيلاااع هاااذه القياااود كماااا ختلاااع الثعاااابني جلااادها ولاااذلك فالنقاااد 

مااان ، إذ الكاتاااب مهماااا كاااان موضاااوعيا يف طرحاااه ال ختلاااوا عباراتاااه 4مساااتحيل دون وجاااود تضاااامن ماااع جمتماااع ماااا "
وال يتاوا  عان اإلشاارة تصار ا  ،ألناه هاو الاذو يقار وأهار هباذا ،وسعيد ال أد حرجا يف ذلاك ،اإلدالء عن خلفيته

فاضااحا مااوم االستشاارامت  ،و ملهااا  الاايت وكاال نفسااه حلملهااا ،ودفاعااه عاان القضااية املقدسااة ،وتلميحااا عاان مكنو تااه

                                                           

 .52املرجع نفسه، ص -1 

 .11الثقافة واإلمربيلية، ص -2 

 .52، ص5000، 1لبنان، ط. -سعيد، خارج املكان، ترمجة: فواز الطرابلسي، دار اآلداب، بريوتإدوارد  -3 

 .00-52وليام هارت: إدوارد سعيد واملؤثرات الدينية للثقافة، ص -4 
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وكاان يف حياتاه أساتاذا حماضارا يف  ،وهو الذو خترج من أرقاى اجلامعاات ،منهجية علمية ولغة أدبية راقية وبليغة بكل
 إذ أنه راقب ودرس الغرب عن كثب قبل أن يتخصاص يف دراساة أعماال ،مما وسع نظرته للحياة ،خمتلي أحناء العامل

   االمربييلالغريب عن عمد خدمة للمد  ارتكبوها عن جتاوزات وخمالفات املستشرقني مث مواجهتهم حبقائ 

إناه مان القالئال إن مل يكان الوحياد الاذو خاطاب الغارب بلغتاه ومنهجاه الشارمت الاذو ينتماي إلياه ويتبنااه "يف منطقة 

قناع الثقافة،  والدراسة العلمية من مواقاي سياساية ال ترماي إال  ت فكشي الغطاء عما يتخفى  ،العلمي احلديث

توطيد اهليكل احلايل ملا يسمى "النقد الثقاايف"، وهاو يارب  وهبذا ساهم يف  . قي  مطامع أو مصاحل مادية ارفةإىل 

،  بني األدب بصافة عاماة، وباني النزعاات البشارية املنحطاة الايت يادينها الغربياون أبلسانتهم ويؤيادو ا بقلاوهبم وأفعااهلم

الثقاايف ، هاو الاذو خادم النقاد املكاان-ألرض ولعال هاذا االنتمااء الوطياد ماع ا ،1"مثل العنصارية والتعصاب الفكارو

 اعنااد إدوارد سااعيد، وطعاام أفكاااره، واااقل ر يتااه، وكااان لااه املوجااه، "ال ميكاان أن تنااتج معرفااة منقطعااة عاان جااذوره

املزروعااة يف عماا  ماديااة التاااريخ وجغرافيااا املكااان، وأن املعرفااة األدبيااة، أو أيااة معرفااة أخاارى ال ميكاان ر يتهااا كشاايء 

إذن هااذه هااي القاعاادة اخللفيااة،  ،2هااا السياسااة ابالجتماااع"جماارد، باال كشاايء منبثاا  ماان حاجااة وجوديااة، ختااتل  في

واملنطل  ألعمال إدوارد سعيد اليت تتضمن االستشرامت أو تدعمه من خمتلي جوانبه ولواحقاه، حاىت ليقاال أن كتااب 

ارجاة عيوهباا اخل وإبارازاالستشرامت هو الكتاب املؤسس ملرحلة ما بعد الكولونيالياة وفضاح ثقافاة االحتاواء اإلمربيلياة، 

ماان راهااا، وقااوة احلجااة، مااع احلفاااا علااى الرقااي اللغااوو والااداليل، وتكسااري ااانم املركزيااة الغربيااة ولغااة الفوقيااة، الاايت 

متلي على اآلخر كيي يكون وف  املشياة والذومت األورويب " لقد ادر إدوارد ساعيد يف ر يتاه النقدياة وعملاه املعاريف 

ألدب والتاريخ، أو تلك اليت ترى األال الغاريب مصادر إشاعاع يغمار عن تصور يرفه النظريت األاولية يف فهم ا

 .3بضيائه الثقافات األخرى "

                                                           

 . املقدمة.11، ص5002، 1ترمجة حممد عناين. ر ية للتوزيع والنشر، ط. -االستشرامت -إدوارد سعيد  -1 

 .510التنويريف إشكاالته ودالالته، ص -ار موريس أبو   -2 

 .                11، ص5002، 1فخرو ااحل. إدوارد سعيد دراسة وترمجات، منشورات االختالف، اجلزائر، ط. -3 
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واملوقااي والظااروف احمليطااة تقتضااي أن يكااون كااذلك، ردا علااى اهلجااوم  ،لقااد كااان إدوارد سااعيد قاساايا يف نقااده    

 ذلك أ م أوغلوا يف اناعة شرمت ال أساس .اهلمجي للمستشرقني على الرتا  الشرقي و اإلسالمي ابخلصوص

واخلطاب االستشاراقي املوجهاة إىل طارفني : اجلاناب الغاريب القاارا للثقافاة الشارقية الاذو  ،له إال يف خمياهلم السقيم  

الااذين هاام حماال  -السااكان األاااليني  -اجلانااب احمللااي  وساايحمل ر يااة سااوداوية ماان خمتلااي النااواحي عاان الشاارمت، 

وينظاااروا  إىل ذواهتااام مااان  ،فخماااا أن  بطاااوا وينهزماااوا أماااام هاااذا اخلطااااب، أو يشااارقنوا أفكاااارهم .هاالدراساااة وموضاااوع

ث عاان البحاورمبااا يقاع ماا  اذر مناه سااعيد أن يلجاأ قاارا االستشارامت إىل  .خاالل كتااابت االستشارامت، وكالشاا شار

 ،وإماا يقاع ماا يسامى " االساتغراب" تكاون إماا ابلقطيعاة ماع هاذه املواضايع وعادم تناوهلاا مجلاة وتفصايال،و  ،ردة فعل

كردة فعل انتقامياة. والعناي الاذو يساوقه إدوارد ساعيد يف    ،أو تكوين خطاب ميشي يف اخل  العكسي لالستشرامت

لاا  اخااتالل يف شخصااية ماان أجاال خالاايت ااانعها الغاارب  القوالاابكتاابتااه خااااة "االستشاارامت" يسااعى إىل تكسااري 

ة واملقاااااوالت باااااآلراء املقول شاااايمي بااااذل اجلهاااااد لتههاااامهمااااات املثقاااااي املتلقااااي الشاااارقي لالستشاااارامت" فاااااخن إحاااادى 

يريااد أن  اارر قارئااه ماان التااأثري  وماان ذلااك . 1التصااغريية، الاايت  ااد كثااريا ماان الفكاار اإلنساااين، واالتصااال الفكاارو"

، وبشااىت الثقااايف الساالس لالستشاارامت وخيرجااه ماان رابط التبعيااة وتصاادي  األوهااام الاايت متلااى عليااه ماان خمتلااي القنااوات

لالسااتكانة  ،مرغماااإليااه ينسااامت الشاارمت ليساات قاادرا حمتومااا وهااي  .يتعمااد الغاارب رمهااا عاان الشاارمتالاايت و  ،األشااكال

ساالم ديناا نقول إن الغرب مماثال يف كباار مفكرياه، يارى أن اإل". وعن هذه الر ية يقول عبد هللا العروو:  ت وطأته

ماا مييازه ابألسااس هاو العبودياة واالستساالم والتوكال. كال شايء فياه يعازى للخاال  وال شايء فياه  ،شرقيا قبلياا طبيعياا

. يقولون أيضا )أو مفكروا الغرب( إن اإلسالم ديان الفطارة لكانهم يفهماون مان الكلماة لإلنسان ينسب حقا وفعال

 .2ما سب  ذكره.."

                                                           

 .10، ص1222لبنان،  -إدوارد سعيد، اور املثقي، تعريب غسان غصن، دار النهار، بريوت -1 

 .01، ص1221، 5لبنان، الدار البيضاء املغرب، ط. -املركز الثقايف العريب، بريوت  عبد هللا العروو، مفهوم العقل، -2 
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الجتماعياة واالقتصاادية والسياساية للمجتماع الشاارقي، وإن كاان االستشارامت مياس مجياع جواناب احليااة الثقافياة وا    

 فخن اجلانب الديت الذو يطال اإلسالم، هو الوتر احلساس الذو يعزف عليه املستشرقون الغرب، ألن اإلسالم 

ماااون عنااه هاااذه الصااور القائماااة واملنفااارة ر دياان حصاااني فااخ م  ااااولون تفكيكااه مااان الااداخل دون جااادوى، ولااذلك ي 

فاخذا سثار القاراء هباذا البهتاان  إىل الصاقل. قردودة اليت تفتعلى األذهان احمل ،كما يقول سعيد  ،ينعكسوالكاذبة، مما 

ويكاون األثار هاو  ،ولكان علاى ر ياة النااس هلاا مان املنظاور الغاريب فق  فذلك يكون نذير شؤم ال على الثقافة احمللية

فباادل أن يكااون أهاال الشاارمت هاام ااااة  .االحنااراف الفكاارو واالنساايامت وراء املعااامل الاايت وضااعها الغاارب لتوجيااه الشاارمت

ردياااد هاااذه مااان خاااالل ت .يريااادون إااااالحها مااان حياااث فاااخ م يطعناااون فيهاااا ويفسااادو ا ،اإلساااالم والثقافاااة الشااارقية

تصااويرا هلااذه احلالااة أو  'ييفيسااكي دوسااتو'ويقاادم األديااب  .1"طانالدسااائس الدخيلااة الاايت "مااا أناازل هللا هبااا ماان ساال

فاذلك يكااد يكاون خاريا  ،ألنت أكذب، ولان يكذب املرء بطريقته الشخصية ،الوضعية اخلطرية فيقول :" أ  إنسان

حنان مجيعااا  ، يف احلالاة الثانياة ببغااء ال أكثار.. اأما  ،مان تردياد حقيقاة لقناه إيهاا غاريه، أنات يف احلالاة األوىل إنساان

أو الرغبااااات أو   ،أو املثاااال األعلااااى ،بغااااري اسااااتثناء سااااواء يف مياااادان العلاااام أو الثقافااااة أو الفكاااار أو العبقريااااة اخلالقااااة

 ،ربة. مازلنا يف افوف اإلعدادية..، حنب أن نعيش على حساب عقال وأفكاار اآلخارينجأو العقل أو الت ،الليربالية

هااام مااان يااارددون  ،مااان ياااذكرهم الكاتاااب ،. ولاااو أن حاااال2أليسااات هاااذه هاااي احلقيقاااة   " ، عاااود  علاااى ذلاااك ..ت

وابملقاباال  .فينعااتهم ابلبغاااء، فكيااي مباان ياارددون األابطياال واألوهااام ، وهاال ميكاان تصاانيفهم أو تشاابيههم  "احلقيقااة"

خاارج "رجة، كما يقول إدوارد سعيد يف كتاباه حىت يف األمور اخلااة واحمل ،هلذا فخن الصدمت والصراحة تقتضي اجلرأة

دقاائ  األماور وااغارها، مان  إىلأحياا  يتطارمت  و طنااب وإساهام كباريين، ، والذو يسرد فيه سريته الذاتياة إ"املكان

ضاي  الانفس الاذو اساتقاه بوالدافع، كما أسلفنا، إحساسه  .ن ذاته، دون عقدة أو تعقيدعأجل تقدمي اورة كاملة 
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يف ظل املمارسة الصهيونية العدوانية، وهذا اإلحسااس  ".فلسطني"من الوضع االجتماعي والسياسي لوطنه األالي 

 أبنه مطارد وغريب وشريد بني دول العامل، خااة عندما عاد إىل القدس بعد عقود من غيابه، وقد 

   .كااان يريااخ خروجااه ماان القاادس  شاارطة احلاادود اليهااود أبسااالة، وهاام يفحصااون جااواز ساافره األمريكااي: مااىته تااقابل

 خارج املكان(، أيب حسب ما يقتضي املوقاي، ألن الوضاع ال يسامح للصادام)كما أفصح يف كتابه  دائما،وكان 

    .، وإال سيتم إبعاده معهم 

، كلااه  ومل يفتااه أن ياادون ذلااك .تااذكره بصااباه كثاارية  زار مسااق  رأسااه، وأماااكن  وهااو ياارتدد بااني أحياااء القاادس،     

 الدوارد سعيد. ،1يف مقدمته لكتاب "خارج املكان"ذلك وقد ذكر املرتجم فواز طرابلسي  ،ويضيفه إىل مؤلفه
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 وتفكيك أنساقه   ياالستشراق اخلطاب نقد 

لقد أمعن إدوارد سعيد يف مواجهة الثقافة الغربية اليت تعمل على بناء خطاب استشراقي إلعاادة ااياغة الشارمت      

كماااا يساااميها   -الطلاااب، والطلاااب هاااو التهيااااة لالحاااتالل والتبعياااة و اااب الثاااروات، "والقابلياااة لالساااتعمار"  حساااب 

مبثابااة نقطااة  ااول يف اخلطاااب مااا بعااد " حممااد عناااين"فكااان كتاااب االستشاارامت الااذو ترمجااه  .املفكاار مالااك باان نااس

وموساااوعيته علاااى تفكياااك و ليااال هاااذا واعتماااد ساااعيد علاااى اقتاااداره اللغاااوو الضاااليع وساااعة معرفتاااه،  ة.الكولونياليااا

وسارب أغاواره. وكانات هاذه التجرباة  هباايخاخلطاب، والتغلغال يف أعماامت دالالتاه واساتقرائه، مان أجال الكشاي عان 

النقديااة إلدوارد سااعيد قااد طالاات عاادة جوانااب معرفيااة ماان مؤلفااات املستشاارقني الفلساافية واألدبيااة وحااىت الفنيااة منهااا 

موسايقيا ابرعاا وذواقاا  وقاد كاان ساعيد ،اكيب، والتسميات املستعارة من عامل املوسيقىعلى غرار استعمال بعه الرت 

القاراءة الطباقياة " هاي إحادى :" هذا الذومت الفت يف عمله النقدو بشاكله ومضامونه وحساه، فعباارة برزللفن، وقد 

لتلااك  اةخااااة مااواز و نااة جدياادة وأعطاهااا مكا ،يااةالنقد دراساااتهاالسااتعارات املوساايقية الاايت أدرجهااا إدوارد سااعيد يف 

فلاام يعااد أسااري  .املكانااة السااابقة، الاايت كاناات  ظااى هبااا يف حاادود عااامل املوساايقى، إضااافة إىل توسااعه يف النقااد األديب

علااااى غاااارار  ،احلاااادود النقديااااة املتعااااارف عليهااااا، إذ أن مواضاااايعه يف مضاااامو ا تطااااال حقااااول معرفيااااة متنوعااااة وخمتلفااااة

رف ا، وهاااو متمااارس علاااى حسااان توظياااي هاااذه املعااا األنثروبولوجياااا، علااام االجتمااااع ..، و النقاااد الفلسااافة، األدب

حااىت تغاادوا هااذه الفااوارمت مكملااة بعضااها الاابعه،  .هااا منسااجمة متناسااقة يف وعائااه النقاادو املوحاادلاملختلفااة، وجع

القتصااااد خلدماااة البنااااء الكلاااي للنصاااوص الساااعيدية )نسااابة إلياااه(، ولااايس أدل علاااى ذلاااك مااان عااارض اجمللاااة املغربياااة ل

يف مقااااال كتبااااه الاااادكتور حممااااد باااان عبااااود وعبااااد العزيااااز السااااعود، جاااااء فيااااه: " إن كتاااااب إدوارد سااااعيد  ،واالجتماااااع

)االستشرامت( زيدة على  ليلاه للمانهج االستشاراقي يعكاس فهماا عميقاا وإدراكياا مليادان االستشارامت . كماا يتجلاى 

ني، وفضااال عاان ذلااك، املؤلااي لااه إطااالع واسااع علااى ماان خااالل إشاااراته إىل عاادد مهاام ماان املستشاارق عنااد الكاتااب،

يريخ العلوم اإلنسانية، والتطورات اليت مست مناهج هذه العلوم، ما سهل علياه تقيايم وانتقااد االستشارامت يف إطااره 
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العام. مث إن أاله الشرقي مكنه أيضا من كشي و ليال الشارمت ومقابلتاه ماع حاديث املستشارقني. فالكتااب  تاوو 

،  ال تنجااو ماان نقااده، أو نقااد املصااادر الاايت  ات واقتباسااات ماان أباارز املستشاارقني )فرنساايني وبريطااانيني(علااى خمتااار 

ال يتااوا  عاان ذكاار حالتااه يف خمتلااي املواضااع، وجااذوره املقطوعااة ماان بااالد الشاارمت  -سااعيد-وهااو ،1أخااذت منهااا "

 ،انعكسات علاى معناويت إدوارد ساعيد، وهذا إن كانت لاه سالبيات -أمريكا-روعة كيفما اتف  يف عامل الغرب واملز 

إال أن هاااااذه احلالاااااة املمزقاااااة، أو املوزعاااااة باااااني عااااااملني، جعلتاااااه ملماااااا ابملوضاااااوع . وقاااااد ظهااااار ذلاااااك جلياااااا يف كتاابتاااااه

كاااان خادماااا "لالستشااارامت"، ذلاااك   أناااه  االستشاااراقي مااان خمتلاااي جوانباااه، بااال نساااتطيع أن نقاااول  أو نصاااي وضاااعه

وهاااز الكياااان الغاااريب مااان دعائماااه ويف عقااار داره، ولاااوال هاااذه الوضاااعية  ،وثاااورة ثقافياااة الكتااااب الاااذو أحاااد  ضاااجة

"حالة عاادم التعيااني"، ملااا تشاابه مااا يساامى يف لغااة الريضاايات: والاايت ،دوارد سااعيد املتشااابكة واملضااطربةاالجتماعيااة إل

مماا يتوجاب علياه  وألغفال الكثاري متكن من إخراج مؤلفه هبذا العم  والتفصيل واحلذاقة، ولوال ذلك ملر مارور الكارام،

الايت دفاع حياتاه للادفاع عنهاا، وقاد تعارض لتهديادات، وبقاي وفياا  ،ذكره وإقراره خدماة للحقيقاة، وإخالااا ألفكااره

فكاااان كتاباااه القاعااادة األسااااس لعااادة  .حضاااوراأكثااار حاااىت خااارج  مااان الااادنيا، وكاااان بعاااد موتاااه أكثااار حيااااة و  لتوجهاااه

إن قلناااا أن كثاااريا مااان الكتااااب اهلناااود سااابقوا الكتااااب  نباااالغ الو  .وكاااذا دول العاااامل الثالاااث ،دراساااات يف دول الغااارب

الاذو يارد علاى اااحس العارض املغاربيني الادكتور أحمماد بان عباود  ،يف الدراسة واالستفادة من أعمال ساعيد العرب 

نفاي، فاال وعبد العزياز الساعود قاائال: " إن جازءا مان مشاكليت هناا، أببسا  طريقاة، وعلاى مساتوى شخصاي، أنات م

. لقااد كااان عملااي كفلسااطيت يرتكااز علااى كفااا  سياسااي ملمااوس، حاولاات املساااشة ذور يل يف األساااس كشااخصجاا

وماان  ،، وحااولفيااه بكتاااب أااادرته حااديثا حااول فلسااطني ، و اادثت فيااه، كمااا فعلاات يف كتاااب )االستشاارامت( إىل

، وطااااليب يف األدب داخااال النظاااام الغاااريب، ذلاااك أنااات بكااال أساااي، موجاااود هنااااك. إنااات أدرس يف جامعاااة أمريكياااة

 )فكم من العرب اليوم، الذين أيتون إىل الغرب مهتمني بدراسة األمور اليت   اإلجنليزو، غربيون دون استثناء
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إن عددهم قليل ويعتربين البعه مان طالئال النضاال يف سابيل القضااي العربياة والفلساطينية . وأكتب عنها  أدرسها،

مكمن قويت ويف الوقت نفسه تلك حادودو إين ماتعطش للتعااون ماع اإلخاوان ضد اإلمربيلية يف قلب الغرب . هنا 

وإن   .   1"القليل، ولقد أخذت رسالتك لعقد مان هاذا الارب  واألخوات املثقفني يف العامل العريب، ولكن ال أحل  إال

وحنيال أو موقاي مان مواقاي إدوارد ساعيد  ،كانت هذه رسالة مقتضابة فخ اا  مال مان الادالالت ماا جتعلناا نتوقاي

والغربة عن الاوطن الايت أورثتاه حالاة ااراع وحباث عان األ  املمازمت يف  ،إىل الظروف االجتماعية والثقافية اليت يعيشها

 وحشة املكان وشتات اهلوية ..! 

 -ر موماااه فضااال الساااب  يف تفكياااك فاااخ االستشااارامت الاااذو كاااان سيساااتمر إىل مااادة أطاااول وينشااا ساااعيد وإلدوارد   

فااخن كتاااب االستشاارامت   -حسااب تعبااري أنااور اجلناادو يف كتابااه مااوم االستشاارامت واملستشاارقني يف العلااوم اإلسااالمية 

عاااادة النظااار يف كشاااي أحابيااال اللعباااة وعجااال يف رحيلهاااا وهاااو ماااا اضاااطر املستشااارقني وممثلاااي الغااارب اإلمربيلياااني إل

ابملرااااد حبيااث لااه .. ولكاان كااان  ،نفااالتالنفااس أو ا الااذو مل ياارتك لااه سااعيد فراااة أخااذ ،مشااروعهم االستشااراقي

مسااتعينا ابخللفيااة املعرفيااة والتجربااة  ،وقااام بتفكيكااه و ليلااه ماان خمتلااي الاازواي ،احتااوى املوضااوع برباعااة منقطااة النظااري

قوتاه  وأهام نقااط ،ة لالستشارامت اإلماربييلاامملني الشرقي مث الغريب، ما مكنه مان توجياه ضاربة قاااالجتماعية يف الع

واملصاادر واملراجاع الايت يعتمادها مان أجال املراوغاة واللعاب علاى أذقاان حمادودو  ،وأساليب تناوله الشارمت ،وخمططاته

حااىت أيخااذوا أفكااارا ويكوننااوا اااورا قامتااة يف أذهااا م عاان الشاارمت وماان أهاال الشاارمت حااىت  ،املعااارف ماان أهاال الغاارب

ستسالموا للماؤثرات السالبية لالستشارامت فيهزماوا ليكوناوا ضاحية يتشرقنوا ويعرفوا أنفسهم من خالل املنظور الغاريب في

هااذه املااؤثرات وحااىت يسااهل احتااوا هم واسااتغالهلم لصاااحل الغاارب وضااد أنفسااهم وقااراءة أو قااراءات لسااعيد للمشااروع 

االستشااراقي الااذو يعتاارب اجلانااب الروحااي للمشااروع االسااتعمارو أخااذت عاادة أبعاااد فنظرتااه كاناات ماان زواي واسااعة 

 وادم الكربيء الغريب أن كثريا من الكتاب عسر عليهم الرد على هذا الكتاب الذو أحد  اخباة حىت ومتعدد
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 من حيث مل  تسب .

ولسااااعيد عمومااااا، قااااراءات مااااا بعااااد بنيويااااة وماركسااااية وقااااراءات يف جمااااال الدراسااااات اإلقليميااااة )شاااارمت أوسااااطية "    

ومل تكاان البنيويااة واالجتاااه الشااكالين الروسااي ليخاادم  ،1"تمحااور إىل حااد بعيااد حااول االستشاارامتوآساايوية(  وكلهااا ت

فاال ميكان  ،املشروع السعيدو الذو يعتمد على اخللفية الثقافية للانص الايت اساتمدت الادالالت اللغوياة منهاا حياهتاا

باادون العااودة اجلااادة إىل الظاااروف الاايت هيااأت لوالدتااه، فنظريااة ماااوت  ،ساارب أغااوار عمااال كتااايب ،حبااال ماان االحااوال

ي تعاازل الاانص عاان سااياقاته وابلتااايل يصاابح جماارد تاارف ونساا  لغااوو يتمثاال ابألساالوب والبالغااة .. أو كالشااا املؤلاا

. ولكااان إذا أمكااان الوااااول إىل خلفياااة الااانص االجتماعياااة التارخيياااة وحاااىت النفساااية احلاااد ويتوقاااي األمااار عناااد هاااذا 

وانتهاااات التمثيليااااة املسااااماة  ،هااااذا مااااا حصاااالو  ،ةيااااوحقيق فسااااتكون النتااااائج مثماااارة ،وسااااعيد خااااري دلياااال ،للكاتااااب

دل علاااى ذلااك مااان الصاايحة الشاااهرية الاايت أطلقهاااا فراناااز فااانون قبااال وفاتااه: "هياااا أيهااا الرفقااااء لقاااد  وال .االستشاارامت

، كأنه عند إحساسه ابقرتاب رحيلاه تارك واايته لورثتاه 2"وال بد من البحث  عن شيء آخر ،انتهت اللعبة األوروبية

علاااى أمااال أن ال يظهااار إدوارد ساااعيد آخااار، وقاااد جااااء يف كتااااب ) شاااهوة  ،وتكتيكاهتااااتغياااري معاااامل اخلطاااة مااان أجااال 

املعرفااة : املستشاارقون وأعاادا هم للكاتااب روابرت أروياان مااايلي: '..الكتاااب )يقصااد االستشاارامت( الااذو يصااعب فيااه 

ألنااه ملاايء  ،كتاااب سااعيد يصاالح أن يكااون روايااة   ،التعرياي بااني البحااث امللخااص واألخطاااء وإساااءة الفهاام املتعمادة

ابألشرار والعامل اخليايل الغت ابلصور .. األمر ال يتعل  مبادة الكتااب وال  ليلاه لظااهرة االستشارامت بقادر ماا انساامت 

الطاااالب املثقفاااون وأشاااباه املثقفاااني لكتااااب معااااد للصاااهيونية .. وألن إدوارد ساااعيد كتاااب الكتااااب ويف داخلاااه ذلاااك 

   وضاامن فهاام سااعيد لالستشاارامت كخطاااب ثقااايف ،فلسااطيت علااى يااد بريطانيااااجلاار  ابخليانااة الاايت تعاارض هلااا شااعبه ال

نااه أوينتقااده روباارت أروياان وهااو ياادرك حاا  اإلدراك  ،فلسااطني، هكااذا يقاار سااعيد فاملستشاارقون لعبااوا دورا يف ضااياع

ماااا وكثاااريا  -ابخلصاااوص اإلماااربييل-)الساااعيدية( علاااى العاااامل الغاااريب  الصااادمة ءوطي مهااازوم يتااادارك ماااا ميكااان ليخفااا
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عيب على سعيد عدم تناوله لالستشرامت األملاين مثال، فكان رده أن كتابه ليس يرخياا أو تادوينا ألعاالم االستشارامت 

وإمنا هو واي حلقائ  االستشرامت التابع للدول االستعمارية املتمثلة يف اإلمرباطورية الفرنساية والربيطانياة.  ،ومدارسه

لااذلك مل تلتفاات إليااه كثااريا ووضااع  ،رامت األملاااين ال خياادم مشااروع حبثااهوقااد أجاااب سااعيد يف هااذا الصاادد أبن االستشاا

       ويؤكاااد الاااو مت باااني  ،والسااالطة ثقااايحاااىت ياااربز العالقاااة باااني امل ،ثقلاااه ملواجهاااة الكتااااب الغااارب مااان فرنساااا وبريطانياااا

اط  الاايت تنااوو الاادول فهااو عمليااة استكشاااف للمناا ،وأن اإلمربيليااة هااي القائااد أم االستشاارامت ،الثقافااة واإلمربيليااة""

ألن العاادو املكشااوف كمااا  االسااتعمارية احتالهلااا علااى بصاارية مبعطياهتااا الثقافيااة واالجتماعيااة والسياسااية والعسااكرية

"  هيك عن سياسة الكيل مبكيالني اليت تدعيها هذه الدول اإلمرباطورية " عنادما نالحاأ أن يقولون "نصي مهزوم

كاال داببااة وطااائرة وااااروه تسااتخدمه اآلن تقريبااا . وياازداد التناااقه بااني اإلعااالن الااواليت املتحاادة تاازود إساارائيل ب

 .1النبيل بشأن دعم الواليت املتحدة حلقومت اإلنسان وبني دعمها الفعلي للقمع"

وفضااح السياساااات القمعيااة املمنهجاااة  ،االساااتدمار مت السااعيدو خطاااااب قااوي وقاااي يف وجااهل االستشااارااااوقااد     

وكاااأن هاااذا الكتااااب اااال اااارخة مااااات املالياااني مااان املقهاااورين  ،شااارقياهلادفاااة إىل احتاااواء وإابدة وتااادجني اجملتماااع ال

خااااة ماان جانبهااا الشاارقي حيااث  ،وضااحاي التعسااي اإلمااربييل يف حاا  أقطااار املعمااورة ،واملستضااعفني يف األرض

الاااايت يعتربهاااا إدوارد سااااعيد ربيباااة االسااااتعمار الاااايت تساااهر علااااى إجنااااا   ،سااااتبداديةتكثااار املسااااتعمرات واحلكوماااات اال

مشاااروعه مااان خاااالل فاااتح األباااواب لاااه لنهاااب الثاااروات أبخلاااان زهيااادة وراملقابااال  كااام اخلناااامت علاااى الشاااعوب ماااادي 

 ومعنوي.

احلالاة  مانهم، وهاذه واااحب الكتااب  ،فكان االستشرامت هو الكتاب الذو تكلم نيابة عن كل احملرومني املهجارين

يف  ( قااائال :" سااأذكر دائمااا يااوم قاارأت االستشاارامت .. كااان االستشاارامتخاااتر ي ث ايعاارب عنهااا الكاتااب اهلناادو )

نظرو .. أ  املنحذر مان كفاا   جاح ضاد االساتعمار )يف اهلناد(. كتاااب ياتكلم عان األشاياء الايت شاعرت مبعارفيت هلاا 
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وعلى غرار الكتب العظيماة كاان الكتااب يقاول يل  ناسبة للتعبري عنها بوضو  .خالل فرتة طويلة . ومل أجد اللغة امل

لو اعترب  أن النصوص ميكن استنطاقها مبعزل عن سياقاهتا ملاا ربا  الكاتاب اهلنادو )ابر   . 1ما أردت قوله دائما "

خااترجي( موضاوع الانص بواقعااه الشخصاي وواقاع جمتمعاه ومل كاناات هاذه النصاوص  اد  وقعااا خمتلفاا عان نصااوص 

ماان األلفاااا املنتقاااة أخاارى حماادودة األفاا  .. ولكاناات كاال املواضاايع ال تعاادوا أن تكااون زخرفااة بالغيااة ونساا  مجااايل 

: " يف نظاار )سااعيد( ال إمساعياال نهناناا بغاارض إشااباع حااس فاات وأديب لاايس إال . وماان هااذا املنطلاا  يقااول الكاتااب 

سبيل لنقاد الثقافاة الغربياة ومركزيهتاا املختلفاة إال إلعاادة وربا  النقاد ابلعاامل بعاد    أن عمادت النظاريت الشاكالنية 

ارتباطهااا ابلتاااريخ ابساام النزعااة النصااية وابساام املوضااوعية العلميااة الاايت أريااد حسااب  والبنيويااة إىل جتريااد النصااوص ماان

مجتماااع واالنغاااالمت داخااال عاااوامل ساااعيد دائماااا جتناااب النقاااد مااان التاااورط يف القضااااي الااايت متاااس الوقاااائع السياساااية لل

 ، يف مقدمة كتاب "خارج املكان".2"النص

عن سريته الذاتية ومغامراته وسفريته بلغتاه األم أو البولونياة أو  يذكر سعيد أنه سثر ابلكاتب "كونراد" الذو كتب 

الساااالفية وكاااذلك يكتاااب ابلفرنساااية أو اإلجنليزياااة الااايت تعتااارب لغتاااه الثالثاااة، ورغااام ذلاااك بااارع فيهاااا واساااتطاع أن يصااانع 

تياااة ولكااان أسااالواب خاااااا وماااؤثرا وساااع شااار ة قرائاااه .. وعلاااى هاااذا النحاااو ارسى إدوارد ساااعيد أن يااادون ساااريته الذا

ماع أن ياتقن الفرنساية واألملانياة  -األشكال يف حالة ساعيد أن لغتاه األم )العربياة( متازجات ماع لغتاه الثالثاة اإلجنليزياة 

حىت أابحت كالشا ) أو العربية واإلجنليزية( اللغة األم عناد ساعيد مماا خلا  بذاتاه ااراعا تنافسايا انعكاس علاى  -

الصااراع ولكاان يالحقااه يف كاماال حياتاه ومل تنتصاار جهااة علااى أخارى واحتاادم  هويتاه وانتمائااه ككاال وظاال هاذا الصااراع

ذلاك مل ميناع "سااعيد" مان االنتصااار للجاناب املظلاوم )عااامل الشارمت( ويقااول عان جتربتاه يف كتاااب )خاارج املكااان( "يف 

كلياا بال متعاادلني :   حاليت أ  . فالفارمت بني اإلجنليزية والعربية يتخذ شكل توتر حاد غري حمسوم بني عاملني خمتلفاني

ماان جهااة، وعااامل تااربييت  -وهااي كلهااا عربيااة -العااامل الااذو تنتمااي إليااه عااائليت ويرخيااي وبيااايت وذايت األوليااة احلميميااة 
                                                           

 .  20( من الكتاب، ص00، نقال عن :"إدوارد سعيد ونقاده" للكاتبة ليك غاندو )الفصل 120، ص1225خاترجي ابر ،  -1 

 .20اهلجنة السرد الغطاء اإلمرباطورو، ص ارد سعيد،إدو  -إماعيل مهنانة  -2 



 الفصل الثاين                                                                                     جتربة إدوارد سعيد النقدية   

117 
 

. مث يتحاد  ساعيد 1هنية معلما وكاتبا مان جهاة أخارى"وجممل حيايت امل ،وأذواقي وحساسييت املكتسبة ،يللونياو الك

مل يعفات هلاذا "الايت قطعات معاه الشاوط األكارب مان حياتاه  ،األالية الفطرية واملكتسبةعن الصراع الداخلي للهويتني 

النزاع منه يوما واحدا، ومل أحاأ بلحظاة راحاة واحادة مان ضاغ  واحادة مان هااتني اللغتاني علاى األخارى وال نعمات 

اباااة عنااادو فعااال ماارة بشاااعور مااان التناااغم باااني مااااهييت علااى ااااعيد أول وااااريوريت علااى ااااعيد آخااار . وهكااذا فالكت

. ويقصااد ابالسااتذكار 2ك. فعاال نساايان. أو هااي عمليااة اسااتبدال اللغااة القدميااة ابللغااة اجلدياادة "ااسااتذكار وهااي إذا ذ

والنسيان أنه كلما حاول استعمال لغة من لغاتاه األم أو العربياة واإلجنليزياة تراجعات اللغاة األخارى بفعال ضاغ  لغاة 

ني وكااذلك أييت الاادور علااى هااذه اللغااة لترتاجااع أمااام ضااغ  اللغااة األوىل وتكااون الكتابااة الثانيااة املسااتعملة يف هااذا احلاا

يف لغااة  ،وأسااهب يف التفصاايل عاان ذلااك ،هااي الرائااد يف هااذا املوقااي إىل حااني.  وهااذا مااا ااار  بااه "سااعيد" بكاال أمل

ني وحضاارتني وهاو الرتكياب املزجاي باني ثقاافت ،و تاوحي للفياة ثقافياة خمضارمة ،م عان ماراس طويال لكليهمااننقدية ت

ومل ختاال هااذه التعااابري عمااا خيااتلج بداخلااه ماان النقااد الثقااايف باال هااي ضاااربة يف ااالبه و شاااة ماان  ،وهااويتني ولغتااني

الواقاااع ألن التضاااارب يف احلقيقاااة كاااان يف  ،فهاااو يااارب  باااني احليااااة االجتماعياااة ومؤثراهتاااا علاااى احليااااة الثقافياااة ،معيناااه

إىل أمريكاا  وهاذا ماا أكسابه ثقافاة   فلساطنياملكاان وينتقال مان  لايخي أن -ماع عائلتاه-والظروف اليت فرضت علياه 

 ،كما يقاااال،فاإلنساااان ابااان بياتاااه .بااادأت بطاااول األعاااوام تضااارب هاااذورها يف ذاتاااه مزاااااة ثقافتاااه األاااايلة ،جديااادة

" لقاد سااورين مقولتاه: وسعيد عاش يف بياتني متناقضتني إىل درجة انعكاس هذا التنااقه علاى ذاتاه ويظهار ذلاك يف

عاان حيااايت املبكاارة .. إذ أدركاات  (خااارج املكااان)شااعور عظاايم ابالرتياااب عناادما أقاادمت علااى سليااي هااذا الكتاااب 

هااو إعااادة بناااء عااامل يف مصااطلحات عااامل آخاار، كااان يل أن أسااتخدم اللغااة  ناات مقاادم علااى عماال متناااقه جااذري .أ

ها ابلعربية، طبعا . كان من العبث إنكار التغااير والتبااغه لكن كان علين أن أستذكر التجارب وأعرب عن ،اإلجنليزية

الكااااملني باااني هاااذين العااااملني . ولكاااان ال يعقااال أن يكاااو  منفصااالني أحااادشا عاااان اآلخااار كأمناااا نتيجاااة لعملياااة باااارت 
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باال  ،األحاارى أ مااا كااا  جساامني متااوازينيو جراحيااة، مادامااا قااد تعايشااا ساانوات وساانوات داخاال شااخص واحااد . 

كاال عنصاار غريااب يتعااذر اسااتيعابه عنااد اآلخاار وينفعاال إزاءه. لقااد  حسااس واحاادشا اياادولوجيا وروحانيااا يت .تااوأمني

فال متنيت كليا من السايطرة علاى حياايت العربياة يف اللغاة اإلجنليزياة. هكاذا طغاى  ،اختربت دوما ذلك الشعور ابلغربة

كنات مادركا يف األقال لكال ذلاك وقاد حاولات   ولكنات ،على كتاابيت كم من االنزيحات والتغريات والضياع والتشوه

ويباادو أن هااذا التضااارب بااني اللغتااني هااو أحااد أسااباب اااعوبة ترمجااة مؤلفااات سااعيد إىل  ،1اسااتظهاره يف مؤلفااايت "

 العربية.    

والذو اعتربه اجلزء الثااين لالستشارامت واملكمال لاه واجملياب علاى كثاري مان  (الثقافة واإلمربيلية)يقول إدوارد يف كتابه و 

ولقاااد حاولااات .. أن أظهااار أداب ونقااادا جديااادين قاااد بزغاااا مناااذ املرحلاااة ت الااايت طرحهاااا يف كتاباااه األول: "التساااا ال

 -عاراب وغاري عارب  . للمارة األوىل يصابح األفارقاة واآلسايوينيعمار بعاد احلارب العاملياة الثانياةالعظيمة لفكفكاة االسات

الااذين كااانوا موضااوعا لعلاام اإلنسااان )األنثروبولوجيااا( الغااريب . وللساارديت الغربيااة . والنظااريت التارخييااة والتكهنااات 

ألوروبيااة وكااانوا يف النصااوص الثقافيااة الاادليل الساالس علااى شااىت أنااواع األفكااار حااول الشااعوب غااري ا ،اللغويااة الغربيااة

اء كماا يصابحون أيضاا قار   -خالقاني آلداهبام وتاوارخيهم اخلاااة-"  بتة رغم التااريخ هااألقل تطورا اليت ظلت "جواهر 

     .2" قدين لسجل احملفوظات الغريب

 :دوا د سعيداخللفي  الثقافي  إل  -

من خالل سثره ابملفكرين  ،دوارد سعيد أن يكون حلقة من دوامة الصراع الثقايف بني احلاكم واحملكومإمل يعُد    

ولكن املوضوع الذو وحدهم هو  .واختلفوا معه من حيث النشأة واملكان ،الذين سبقوه زمنيا ،الثوريني والثائرين

والذو يثري نقاطا ع  ،أو اجلديل كما يراه الفالسفة  ،-كما يسميه سعيد-والصراع الثقايف الطباقي  ،حرية الفكر

                                                           

 ، املقدمة.1إدوارد سعيد، خارج املكان، ص -1 

 ، املقدمة.2إدوارد سعيد، الثقافة واإلمربيلية، ص -2 
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وكذا االجتماعي  ،من أجل اسرتجاع التوازن الفكرو ،ووجوب إبرازها ،غم جوهريتهامسر  األحدا  ر  منتغييبها 

توفريا  ،تسعى الستنزاف اجملتمعات الكادحة ،مربيلية تسلطيةااحملكومة إيديولوجيات  ،للشرائح الشعبية العريضة

 ،الغربية مستعمال آلياهتا ضدهاينطل  سعيد من خارج املركزية و  .لرفاهية الطبقات احلاكمة واجلاخلة على الصدور

 لبعه ومستندا يف ذلك على الرايد املعريف ،غري متأثر ابلتيار الغريب الساعي إىل شرقنة الشرمت وتدجينه ملصلحته

سة ايف تقدمي ر ية ممنهجة وحرة تواجه سيو  ،الذين هلم فضل السب  يف هذا اجملال ،السالفنياملفكرين والكتاب 

وار حقيقي مع السلطة. ومن هؤالء املفكرين ميشيل وتقوم حب ،دون مقاومةمن ع واالنصياع التعتيم، وثقافة اخلنو 

 ،قات املعرفة والسلطةية يف التاريخ، وحللتها وفقا لعالوالثقاف اإلنسانيةالتجارب ":فوكو الذو ركزت فلسفته على

وبينت كيفية تشكل الذات احلديثة يف عالقاهتا ابحلقيقة، متميزة لطاهبا النقدو التارخيي جاعلة وظيفتها النقدية 

أن الثقافة السلطوية والتسلطية هي  هي فالنظرة العامة هلذا الفكر .1"عملية سياسية هتدف إىل التغيري والتحويل

جتماعي وقولبته حسب املتطلبات اليت تقتضيها عالقة اليت تدخلت وشاركت بشكل كبري يف اناعة الوعي اال

 ،ألن  املثقي احلر والواعي ميثل حجرة عثرة أمام األطماع السلطوية ،ال خترج عن هذا احليزهي احلاكم ابحملكوم. و 

 ،دو على حجم اجلهود الغربيةإال دليل ما ،مت من فكر زائي ومشوشوما اله االستشرا ،وسياسات اهليمنة

الثقايف  قيللر  ةجهمن أجل قتل رو  املبادرة واملوا ،وحماارته ابلكامل ،الساعية إىل خن  الشرمت من خمتلي اجلهات

والتبعية للمركزية الغربية. يقول ميشيل فوكو:  ،'الشرقنة'متهيدا لتلقني ثقافة  ،وبث رو  االستسالم ،واحلضارو

فهي منغمسة يف  ،و كان يصدر من موقع خارج السلطةحىت ل ،السلطة إمجاال قائمة يف كل خطاب نقوم به"

وقد  ولت بفعل التطور إىل خطاب يدعي  ،ليس إال السلطة ذاهتامتجذرة يف أعماقه بل رمبا أن التاريخ التاريخ 

 .2"العلمية والرباءة

                                                           

 .111ص،5002،1بيروت ط –دار الطليعة  –دراسة نقديه  –موقف األنطولوجيا النقدية  –ما بعد الحداثة والتنوير  -الزواوي بخورة -1

 11، ص1991، 1عمر أوكان، النص والسلطة، إفريقيا الشرق، ط -2 
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شىت أشكاهلا ب" إذ يقول: ،ا رأو ميشيل فوكو وطرحهنيمتب ذا األمرهبدوارد سعيد يف كتابه االستشرامت إو يقر 

السياسية والعسكرية واملالية وحىت العلمية._  دد نوع املعرفة واجتاهاهتا، كما أن املعرفة الزمة لقيام السلطة 

 .1"واستمراريتها

والذو يشمل األدب وسياقاته  ،االندماجسكيدا على هذا األمر املتداخل لدرجة االنصهار و ويضيي سعيد 

وأاوله يف سبيل اإلعجاب اجلمايل ال تكون  ،قراءة األدب خارج سياقه السياسيإن "املشاركة يف  ديد خطابه: 

ويؤكد سعيد أن مواقي كهذه تتجاهل التفاعل احليوو بني اجلمالية  ،..وغري مكتملة ،خاطاةقراءة سوى 

 .2"والسلطة

 فرضها القوى الكربى ىلتسعى إ اليت ،تأكيد على القوالب اجلاهزة للثقافة السلطويةاليف سبيل  أييت وهذا املسعى

: وهو ذلك  ،'ابملثقي العضوو' غرامشيأنطونيو املفكر اإليطايل  أنتجت ما ميسيهاليت  على الشرائح االجتماعية 

املثقي الذو تكون عالقته مع الطبقة الثورية ينبوع تفكري مشرتك، فليس هو ذلك النرجسي الفرداين احملل  على "

 .3"سرية مع الطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليها ببة أووالذو يقيم عالقة مض ، لفكر احلر..أجنحة ا

ولكن سعيد له ر ية خمالفة خارجة عن النمطية واملنتجات اجلاهزة واألعراف املتوارثة واملتواترة عن اال زاميني 

املنوطة ابملثقي أو املفكر أن من املهام "الواعية يف كتابه متثيالت املثقي فيقول:  نظرته املتملقني. ولكنه يشر 

وعلى  ،و التعميمات االختزالية اليت تفرض قيود شديدة على الفكر االنساين ، اول  طيم القوالب واألمناط الثابتة

 .4"التواال ما بني البشر

                                                           

 .10ص،1220،1ط  ،أفريقيا الشرق ،النص والسلطة ،عمر أركان  -1 

 50، ص1،5001ط ،بريوت لبنان ،دار اآلداب ،قلقيلي حجازوترجمة نائلة ،السلطة والسياسة والثقافة ،إدوارد سعيد -2 

 .20ص،20ص  ،1210 ،1ط ،اجلزائر ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،يف األدب وااليديولوجي ،عمار بلحسن - 3 

 

 111، ص.0222، 1العربي ، طميجان الرويلي، سعيد البازغي ، دليل الناقد األدبي، المركز الثقافي  -4 
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 ،والقدوة اليت متثل املثقي املؤمن أبفكاره ،يف إيديولوجيته على غرامشي الذو يرى فيه املثل األالحويستند سعيد  

سعيد شخصية غرامشي للتشديد على حاجة املثقي ملناوءة أو  ويستدعي"واملستعد للتضحية من أجل ذلك:

قول شيلي واليا تو  .1"ه لإلملام ابسرتاتيجيات اهليمنة املتعلقة أبسطوريت الكبتال عن حاجتممارسة سلطوية، فض

على الراب  الوثي  بني إدوارد سعيد وأنطونيو غرامشي إىل درجة  ةمؤكد كتاب إدوارد سعيد وكتابة التاريخ  ةااحب

نسحاب يساريي ما ابترتب  كتاابت سعيد ابملؤثرات الغرامشية ارتباطا متصال يف زمن اشتهر  "االنسجام الكامل:

 ،يقاهتا عند سعيد املسائل املتعلقة ابلسيطرة االجتماعيةبعد احلداثة من املواقع املاركسية، وتربز نظرية غرامشي بتطب

 .2"هيم قارة حول السلوك الثقايف ملقاومة أو مفا ،وعملية اهلدم اليت  د  بصورة مطردة

واملعا ة اليت كابدها دفاعا عن أفكاره  ،اليت تناوهلا أستاذه ميشيل فوكو ،موضحا سياسة اهليمنةسعيد ويضيي 

بعد أن أابح يسبب انزعاجا للسلطة، وقد أخلرت فرتة سجنه ورسخت  ،أوالته إىل زنزانة السجناليت و  ،ومبادئه

ااغ مدو ته  الذو  على غرار ادوارد سعيد ،يف ذهنه ثقافة املقاومة اليت ورثها كوكبة من املفكرين والفالسفة بعده

و والثقايف من سثري السلطة وبثها لفكر وأبرزها االستشرامت انطالقا من هذه اخللفية الرامية إىل التحرر الفكر 

من  ات الثال  اليت تؤكد عليها السلطةغو وإن كانت السياسة إحدى املص .االنصياع واالنقياد، واحلدود املتاحة

أجل احتواء احلركة الثقافية يف اجملتمع وتقويضها. وهذا ما أعل الدافع إىل كسر القيود املعنوية قبل املادية 

  .احملسوسة

دوارد سعيد إىل توسيع نطامت الثقافة املقاومة إىل درجة العاملية مع كسر معوقات املركزية إوبناء على هذا يسعى     

هيمنة اليت تلتحي الغربية والتمرد عليها. هذه املركزية اليت تنظر إىل احملي  من زاوية حادة انطالقا من ايديولوجية امل

                                                           

 .11،ص0222،عمان األردن،1،طأزمنة للنشر والتوزيع ،ترمجة وتقدمي أاد خريس و ار أبو اهليجا ،إدوارد سعيد وكتابة التاريخ ،والياشيلي  -1 

 .11المرجع نفسه ص   -2 
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وم العاملية عند الغرب ال  مل شوم الثقافات املغايرة للمركز األوريب، إن مفه"رداء العوملة يقول جابر عصفور: 

 .1"ويستح  مساءلة كاشفة عن هذا املنظور ،فيظل منتسبا إىل ثقافته وحدها

وال يهم بعد ذلك االنعكاسات السلبية على اجملتمعات خارج املركزية اليت تتبناها القوى الغربية يف إطار     

خطاب تلتحم فيه القوة املهيمنة ابملعرفة "ه خطاب السيطرة واالنتهازية وهو: الذو انبث  عناملشروع األمربييل

  .2"والنتاج الثقايف

مربييل السلطوو نرباته حيث كلما اعند الطرف اال ،وقد انبث  عنه اخلطاب الذو يسري يف اجتاه طباقي جديل

ويف ظل هذا التضارب  .الذو يسري يف االجتاه املعاكس هلذا التيار ،كلما تلقى حجاجية اخلطاب املقاوم  ،اخلطابية

الثقافات ابلغة "ة:اليت ال ميكن حبال من األحوال جتريدها من السياقات والظروف احمليط ،تنشأ ثقافة املقاومة

فة ما التداخل ومضمون كل منها يتفاعل تفاعال ابلغا مع غريشا إىل درجة ميتنع فيها التقاء العنصرو لثقا

ويستعصي معهما إجراء جراحات لفصل بعضهما عن بعه، وهي جراحات أيديولوجية يف معظم األحوال مثل 

   . 3"-الغرب–عن ما يسمى —الشرمت–جراحة ما يسمى 

إنه ال ميكن "التداخلية بني الثقافة واخللفية السلطوية:  –كما يقول الدكتور سعيد يقطني، مربزا العالقة الوطيدة 

 .4"عمل الثقايف من أو مدلول سياسيإفراغ ال

وهذا املعطى األخري يشمل خمتلي الفنون الفكرية والثقافية والفلسفية واألدبية, ألن األدب الذو هو حمور     

وهو سليلها ولذلك فخن: قراءة األدب خارج سياقه السياسي وأاوله يف  متدادا ملعارف أخرىادراستنا ليس إال 

 سبيل اإلعجاب اجلمايل ال تكون سوى خاطاة وغري مكتملة. 

                                                           
 119، ص 0212 -1للكتاب. طجابر عصفور. الهوية الثقافي والنقد األدبي. دار الشروق،الهيئة المصرية  -1 

 111،ص0222،1ميجان الرويلي و سعد البازعي، دليل الناقد األدبي، المركز الثقافي العربي ،ط -2 

 01. ص100221ترجمة محمد عناني, رؤية للنشر والتوزيع ط -ادوارد سعيد، المثقف والسلطة -3 

 11ص. 0222 1ط المغرب البيضاء، الدار – العربي الثقافي المركز – السلطة المؤسسة، األدب، -4 
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 .1"مواقي كهذه تتجاهل التفاعل احليوو بني اجلمالية والسلطة":ويؤكد سعيد أن   

النظرية "ولذلك فخن:  ،الزواي والر ى وتقوميا وتقييما له من شىت ،ومل يكن النقد هو اآلخر إال دراسة لألدب

وهذا ما أدى إىل خل  خطاب نقدو خاص  ول مع مرور الوقت إىل  .ظاهرة فكرية ،كما هو معلوم،النقدية 

 .2"وهو خطاب يرسم اورة لآلخر من أجل متييز الذات األ  الغربية ،عقيدة عاملية بفعل اهليمنة

 ،لكل هذه األحدا واملوقي بنا إىل نقطة البداية ومفهوم املركزية الغربية الذو يرى نفسه احملرك  يعودوهذا ما  

–وقد نتج عن ذلك ما أماه النقاد آداب ما بعد الكولونيالية والذو يسمى كذلك  .حسب مشياته و مصلحته،

الذو مل  ،اال مشحونة ابملعطى الغريبألن هذا الزخم األديب يف مرحلة ما بعد االستعمار أخلر أعم ،-كتاابت الرد

إىل حد ما من  –كما جتردت   ،يرتك اجملال لآلداب احمللية لتتجرد من الرتسبات الثقافية من خملفات الكولونيالية

وهذا الصراع الثقايف بني ثقافة التمرد احمللية /الشرقية،  .التبعية السياسية والعسكرية اليت كانت تطوقها لعقود طويلة

 ،واليت تطاولت إىل درجة تكاد تديل علنا أنه ال آداب حملية خارج سيامت اهليمنة الغربية ،ة اهليمنة الكولونياليةوثقاف

     ،أو التلميح تعليمات الكولونيالية ،تتضمن ابلتصريح -ما بعد الكولونيالية–مر أن جل الكتاابت وما أزم األ

داخل  -كان حمصورا جغرافيا ويرخييا واجتماعيا  -أاال–ي منها أن املثقي احملل ،وقد تكون هنالك أسباب عدة

ومنع تسرب الفكر التحررو إىل حظريته االستعمارية  ،الرب مج السياسي والثقايف لالستعمار الذو أحكم الطومت

املتمثلة يف الشرمت. ولكن نستدرك يف هذا املقام ونقول أن كتاابت الرد جاءت لتمحو آ ر األدب العريب اليت 

فهو ضرورو يف  ،أجنس -آخر–أما اجلانب املوضوعي الذو يتعامل مع الثقافة احمللية كندن أو  ،ل مفهوم اهليمنة م

يرى سعيد أن الثقافات مكونة من خطاابت "ألن قياس الذات يكون ابملقارنة مع اآلخر املختلي  ،العملية النقدية

     .3"إال مبقدار ما تكون ليست ذاهتا ،هتا مبعىن مافال تعود هي ذا .خمتلفة ومتغايرة العناار، بل ومتناقضة

                                                           
 02ادوارد سعيد. السلطة والسياسة والثقافة، ص -1 

 02ادوارد سعيد السلطة والسياسة والثقافة ص  -2 

 121ص  0221خريف 31مجلة بناة لألجيال ، العدد  -ثائر ديب. أدب ما بعد الكولونيالية -3 
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ت يف طبعان ،اليت ورثها الشرمت -أزمة اهلوية–والتفكري االنطوائي االنعزايل أو العدواين جتاه الغريب والناتج عن 

النامجان عن  ،إىل أن برته االنزي  واالخنالع ،وفاعال ،حساس ابلذات واهلوية كان ساريإفثمة " ،النصوص األدبية

     ولعل ذلك اإلحساس قد برت أيضا من خالل تسويد افحة الثقافة الوطنية  .االستعمار واالسرتقامت واهلجرة

 .1"أو احمللية

   اإلشارةومنه ميكن  .النصوص األدبية متلقيود اليت ما زالت تطو ا يةتبعمن إذن الدراسة النقدية اليت مل تتحرر    

فما بعد الكولولنيالية ال " ،ابلثقافة الكولونيالية ابإلملامإىل أن دراسة الثقافة احمللية يف فرتة ما بعد االستعمار مرهون 

وإمنا تعت الوعي ابلثقافات األخرى. ابهلويت، االجتاهات والكتاابت اليت أريد هلا أن  ،تعت خماامة الكولونيالية

القادمة من  -كتاابت الرد–أو على أساس أ ا  ،إىل الظهور بصفتها األخرىلتعود  نية  ،أو تنطمس ،تندثر

أو  . وموجة التحرر يف القرن املاضي أعقبتها2"حاملة معها هويتها و تنقيباهتا يف خطاب املركز .املستعمرات

 متخضت عنها احلاجة امللحة للدراسات ما بعد الكولونيالية واليت هتدف إىل: 

 اهليمنة مبختلي أنواعها السياسية والثقافية واالجتماعية. رير الشعوب من  -

  .عادة االعتبار للهامشإز التباينات املختلفة يف لغات وثقافات وسياسات وتواريخ الشعوب قصد ابر إ -

 تقويه الر ية االستبدادية الغربية -

سواء  كانت  ،هورهااليت ساشت مرحلة االستعمار يف ظ ،نصوص والقيم واملفاهيملالعناية ابلنتاجات واب -

 أو معارضة هلا. ،لالمربيليةمؤيدة 

 راد العالقات بني األ  واآلخر/الشرمت والغرب  -

                                                           
 19ص  021بيروت  1دار اآلداب. ط ادوارد سعيد. تأمالت حول المنفى. ترجمة ثائر ديب. -1 

مجلة أبعاد مختبر االبعاد القيمية للتحوالت  -قراءات في المتجر النقدي ما بعد الكولونيالي -أحمد عارف. مقال: التجربة النقدية عند ادوارد سعيد -2 

 . 0211ديسمبر  11. 2الفكرية والسياسية في الجزائر. جامعة وهران. العدد 
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 .1"راد العالقة القائمة بني الثقافة والسلطة

 :)النقد الدنيوي(  - دالناقالعامل والنص و  -

على أرضية دنيوية حمضة دوارد سعيد على وضع أسس النقد ومقارابته إمن خالل أطروحته النقدية يعمل      

إن النقد بكل ثقله يضع أااله على و علم األدين.  وأ ،أو الالهوت ،تتعل  ابمليتافيزيقا ،خارج أو مؤثرات ماورائية

وانطالقا من هذا  ،ا  يف هذا العامل الوجودو احملسوسدومن خالل املؤثرات والظروف واألح ،أرضية الواقع

لذو تبناه ا -النقد الدنيوو–حيث بقول مربزا احلقل  الذو يعيش فيه  ،بدنيوية النقددوارد سعيد إينادو  ،املعطى

وهي فومت هذا  ،وهي أحدا  إىل حد ما ،..فموقفي هو القول أبن النصوص دنيوية"يف إطار دراسة النصوص:

 احتلت مكا ا وقس  ابلتأكيد  من اللحظات التارخيية اليت ،قس  من العامل االجتماعي واحلياة البشرية ،وذاك

 .2"حىت حني يبدو عليها التنكر لذلك كله ،وفسرهتا

فخن ذلك يديل بتبعيتها  ،فما دامت النصوص تستمد حياهتا ونشاطها من خالل الظروف الدنيوية هلذا العامل      

 ،يف الوجودفالنصوص هلا طرمت "وعلى حد تعبري سعيد: .أو إنشائها وإنتاجهاهلذه الظروف اليت شاركت يف والدهتا 

وابختصار فهي  ،تبقى دائما فريسة الوقوع يف شراك الظرف والزمان واملكان واجملتمع ،حبيث أ ا يف أمى شكلها

  .3"ولذلك فخ ا دنيوية ،يف الدنيا

 ،ومعتمدة عليه ،ألن معطياهتا أاال مستمدة منه ،أو أ ا يف األخري ال تستطيع التجرد من العامل احملسوس    

 ،ع ترمجتها إىل لغة مكتوبة ،أحدا  واقعية ،هي يف الغالب ،وارد سعيد يريد أن يقول أن أال النصوصدإوكأن 

           ،مع مراعاة دور األسلوبية والبالغة يف هذا اإلنشاء ،وعربوا عنها بلغة راقية ،أضاف إليها كتناهبا انطباعاهتم اخلااةو 

                                                           
جامعة باجي مختار عنابة، مجلة البحوث والدراسات  -نة. عنوان المقال: الخطاب ما بعد الكولونيالي في كتابات ميشيل فوكوساليمية. يمي -1 

 .32االنسانية ص 

 11ص 0222دمشق  -العالم. النص والناقد  ترجمة عبد الكريم محفوظ منشورات اتحاد الكتاب العرب. د . ط–ادوارد سعيد  -2 

  11العالم. النص والناقد ص–ادوارد سعيد  -3 
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 ،أيديولوجيا أو أيديولوجيات سياسية أو سياسات، فالعامل أوال  مل"أو اخلطاب. وبذلك يصبح النص يف نظره: 

رغم اعرتافه ابخلصوايات العامة  ،مرفوض -عند سعيد–فالفصل بني األدب والسياسة  ،وهلذا .مث الناقد ،مث النص

 . 1"لألدب

تمعات مع وليست السياسة إال تلك األحدا  والتفاعالت بني عناار اجملتمع الواحد )شعب/سلطة( أو بني اجمل

والصراع يف هذه احلالة  ،وحماولة السيطرة عليه من طرف الغرب ،بعضها البعه مثلما حد  مع اجملتمع الشرقي

ويف هذا الصدد يواال سعيد  .ومتعددة اإليديولوجيات ،ويقتضي آليات دراسة خمتلفة املشارب ،يكون أوسع

والداخلة  ،مؤكدا على خلفية النصوص اليت تتحكم فيه: )النص نتاج ثقايف متعل  أبنظمة السلطة اخلارجية عنه

  وعرب سلطته التمثيلية، فخنه يتحد  عن العامل احملي  به. ولو كانت النصوص متعلقة بفهم التاريخ )احلقيقي( ،فيه

فالدنيوية إذن موجودة يف  .واللحظة التارخيية اليت ترتب  هبا  ،ي الزمان واملكانفكيي هلا أن تنفصل عن عامل

 . 2ابلقدر الذو يتواجد فيه النص يف العامل( ،النص

وأستدرك فأقول أن ذاتية  .أو هو انعكاس له ،وميكن القول أن النص هو امتداد جمرد للعامل داخل عامل اللغة

يف عملية االنعكاس هذه. ولن يكون النص ترمجة جافة للعامل, ولو حد   أو واسع ،الكاتب تشارك بقس  حمدود

وخل   ،من خالل مجاليات التصوير اإلبداعيةفال ميكن أن يكون النص إبداعا. ولكن تتجلى اللمسة  ،ذلك

منها التارخيية واالجتماعية والنفسية واجلمالية. وأييت دور النقد  ،نصوص تتفاعل مضامينها مع السياقات املؤثرة

 ،وحجم الصدى الذو تركته ،ومدى انسجامها مع الذومت العام للمقروئية ،ليربز القيمة الفنية هلذا العمل أو ذاك

ىن أو قياسا على أساسيات النقد ومقوماته اليت تضب  الب ،مقارنة مع نصوص أخرى ،واألثر األديب لذلك

بني هذا وذاك. واملهم من هذا كله ليس  ،خملفة انطباعات سلبية أو إأابية أو نسبية ،عمال الكتابةألوالدالالت 

 ،هو اعرتاف النقد مبدئيا أبشية هذا العمل ،ولكن جمرد القيام ابلعملية النقدية لنص ما ،قبول النصوص ابلكامل
                                                           

 011عز الدين مناصرة. في التناص المقارن ص -1 
 31شيلي والي. ادوارد سعيد وكتابة التاريخ ص -2
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خااة إذا كانت تعكس معا ة وأاال وأحالم اجلماهري  .التمحيصو  دراسةمن خالل اله ملوضوعات قابلة لل

سعيدا اهتمامه على مثل هذه  يضعلذلك  .يف مواجهة التعسي والقهر واالستعباد املادو واملعنوو ،الشعبية

 .وقد بذل فيه اباه وفتوته ،رقي الذو ينتمي إليهشاملواضيع اليت متس أكرب الشرائح االجتماعية خااة يف العامل ال

اخلطوط سعيد يرسم  ،الذو يراه سعيدا داعما ألطروحته املناهضة للسلطة املتعسفة ووانطالقا من فكر ميشيل فوك

إن وجهة نظر فوكو هي حقيقة الكتابة نفسها، هي قلب منهجي لعالقة القوة "العريضة ملشروعه الثقايف النقدو:

  1"خفاء املادية املروعة إلنتاج احملكومإبة سبيل من سبل بني احلاكم واحملكوم إىل جمرد كلمات مكتوبة. بيد أن الكتا

اليت  ويرفه سعيد العيش يف الفرضيات واملثاليات ،ويبدو هذا النقد شديد اللهجة عندما يواجه القوى املتسلطة

واهلروب من الواقع واخلوف  ،من خالل دفع الشعوب إىل استهالك ثقافة اخلرافات ،متثل أقنعة لتزييي الواقع

شيلي  ةقول عنه الكاتبتكما   ،واملدرك خلباي الوضع السائد واملهيمن ،ولكن يقي موقي الناقد الواعي ،لنفامتوا

الذو يسعى  ،ومع موقفه املعارض الراديكايل العمي  ،يرتاف  نقده األديب دوما مع جتربة السياسة الشخصية"واليا: 

 .2"إىل مواجهة السلطة بقول احلقيقة

 ،إن النقد بشكه يف املفاهيم التجميعية"كما يقول سعيد موضحا هذا املوقي الذو أب أن يقفه الناقد والنقد: 

من  ،والقطاعات ذات الصيغة األمربيلية ،ونفوره من النقاابت واملصاحل اخلااة ،وبسخطه على األمور اجملسدة

 ،أو عندما يكون النقد ار ا ،3"يكون إىل نفسه يكون أقرب ما ،تعويد الفكر على السري على الصراط املستقيم

أب أن يرى نفسه "التبعية لآلخر، أو حرا. كما يضيي سعيد:  وموضوعيا وحريصا ومتجردا من كل قيود

  4".والظلم  ،والطغيان ،ومعارضا حبكم تكوينه ألو شكل من أشكال اهليمنة ،مشجعا للحياة

                                                           
 92العالم والنص والناقد ص  -1 

  11-11ادوارد سعيد وكتابة التاريخ ص  –شيلي واليا  -2 

 32العالم والنص والناقد ص  -3 

 32المرجع نفسه ص -4 
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وتؤطره وتوجهه.  ،وهنا يؤكد سعيد على عالقة الناقد بنقده، فشخصيته ومباد ه وثوابته تراف  سريورة نقده   

على خالف من  ،ليكون على اتصال مباشر بعامل الوجود ،فخن سعيد يؤكد على دنيوية نقده ،وانطالقا من هذا

يقول: )فأ  أتفحص العامل  ،انتقدهم يف كتابه من الكتاب الذين يؤثرون التوجه الروحي البعيد عن جمريت الواقع

سويفت "من أمثال  ،والذو يلعب فيه بعه الكتاب املعنيني ،الذو  د  فيه النصوص ،الدنيوو ال الروحاين

 ،املعروف ابسم الوضع واحلد  ،مهم بتفصيل الوجود اليوميالهتما ،دور القدوة ،"وكونراد وهوبكينز وفانون

جوهر كينونته..، والعامل الذو نعيش فيه أب أن يعاش )والعامل الدنيوو كما يصفه سعيد هو: . 1وتنظيم السلطة(

   2 .(وأرب ويفهم يف دنيويته ال يف آخرته، وأن األدب وكل أشكال النشاط االنساين منخرطة يف هذه الدنيوية

والنصوص املكتوبة، فيقول:) إن كل مقالة من هذا الكتاب تؤكد على الرتاب  بني  ،اليت  د  عنها سعيد إطناب

واجملتمعات واألحدا ، فالوقائع املتعلقة ابلسلطة والقوة هي اليت جتعل  ،النصوص والوقائع الوجودية للحياة البشرية

  3ه الوقائع مثار اهتمام للنقد والوعي النقدو(ولذلك أقرت  أن تكون هذ ، من النصوص أمرا ممكنا..

يف  ، يف فسطني )اجملتمع الشرقي( ،والواقع الذو يعيشه يف وطنه ،والواقع الذو يعيشه سعيد يف املنفى       

ومع القوى األمربيلية املتمثلة يف أمريكا، وحرارة االحتكاك الطباقي بني  ،خضم الصراعات مع العدوان االسرائيلي

نتج وعيا نقدي  ضجا يعكس هذا االحتدام املوجود يف دنيا الواقع إىل أ ،وردة فعل الثقافة املقاومة ،فعل اهليمنة

إىل درجة أنه  ،من الدالالتومتفاعال مع احملسوس  ،ويؤسس نقدا دنيوي متجردا من املاورائيات ،النصوص املكتوبة

ويستنطقها حىت يبدو أن النقد الدنيوو  ،يسري ابملوازاة مع الوقائع. كلما كان هنالك ثراء نقدو يواجه ثقافة اهليمنة

 :-ناقدالعامل والنص وال–يقول سعيد يف كتابه  هو ترمجة ألحدا  الواقع.

                                                           
 30الم والنص والناقد ص الع - 1 
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أنه يعمل  -سعيد–وهو املفهوم الذو أدرك  ،اجلانب النقد دنيوو، ويف الدنيا ما دام يقاوم التمركز األحادو) 

الذو  ،واملفهوم الذو يبيح لثقافة أن تتقنع هي نفسها بقناع السلطان اخلاص ،ابلتعاون مع التشريي العرقي

تتحلى به بعه القيم على غريها من القيم األخرى، ويتأتى هذا نتيجة لصراع يوفر للثقافة تلك اهليمنة اليت ختفى 

 .1جانبها املظلم( ،على الدوام تقريبا
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 األنسني  والنقد الدميقراطي: -

 ،ابملؤلفات يف شىت التخصصات يف وعلمي حافلامسار ثق دوارد سعيد بعدإيعترب هذا املؤلي هو آخر ما أنتج 

اليت  ،وكسر القوالب املستهلكة ،والذو يتميز ابلتمرد ،ولو أننا نضع تركيز  على اجلانب األديب والنقدو يف أعماله

وقبل كل شيء نسعى  ،وما زال يعاين من تبعاهتا يف شىت اجملاالت ، .أو أمليت عليه ،وفدت على اجملتمع الشرقي

 الذو يقول: ،ألنسنية عند ادوارد سعيدإىل تعاريي ملفهوم ا

 .1"إىل حد بعيد حركة مقاومة لألفكار املسبقة وهي تعارض كل أنواع الكليشيهات واللغات غري الفاكرة األنسنية"

من القولبة والتبعية ألن هذه القوالب كما يكرر سعيد يف جل مؤلفاته،  -خااة الشرقية–حىت خترج الذهنية 

أما  ،فخ ا ال ختدم إال النهم الغريب ،من الغرب وافدةمبا أ ا  ،القوالب والقيودهذه أو أن  ،الغربيةخاضعة للمركزية 

افها فخذا ما ر وأع ،لها خصواياهتا وميزاهتا احمللية املنسجمة مع البياة الشرقية مبختلي عاداهتافالشخصية الشرقية 

بداعية إوأو طاقة  ،فخن ذلك سيقتل رو  املبادرة ،"يةمربيلية استعمار ا"ع حبسها داخل أطر نستطيع تسميتها 

من خالل التأثري الثقايف املتمثل يف االستشرامت. ولذلك  ،الذو حدد هلا املسار مسبقا ،ستنسامت مع التيار الغريب

غالبا ما يكون اللب يف تلك –يف دراستنا كما يف العلوم االجتماعية "نسانوية تتجه حنو الكارثة:فخن املمارسة اال

ال  ،، وهي مشكلة مقلقة شديدة األذية للممارسة االنسانوية يف الواليت املتحدة"املركزية الغربية"النماذج التقليدية 

وانطالقا من املركزية  .2."ارثةوالتارخيية تودو بنا اآلن إىل الك ،لسبب إال ألن مثل هذا التشويه لوقائعنا االجتماعية

ألنه حمسوب على اجملتمع الشرقي الذو هو حمل  ،الغربية لنشر الثقافات فخن اإلسالم مل يسلم هو اآلخر من النقد

مل تكن الدي ت األخرى خااة املسيحية حمل نقد أل ا تتمركز  لذلك -ابو أور –ملركز ا االنتقاد من طرف

وتسلي  الضوء على الثقافة اإلسالمية واللغة  ،لذلك توجب عدم اإلشارة إليها ،ابخلصوص يف اجملتمع الغريب

وهذا ما يهدد املشروع االنسانوو  -القرآن– اإلسالمياليت هي أداة النصوص الدينية والكتاب املقدس  ،العربية
                                                           

   64،ص0223ادوارد سعيد، األنسنية والنقد الديمقراطي ، ترجمة فواز الطرابلسي،دار اآلداب، بيروت لبنان ،  -1 
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واملشكل أن التشويه الذو  .واملشرتك الثقايف والسالم العاملي ،ألن املد العنصرو جتاه الشرمت يقمع دعاة اإلنسانية

دين عدائي يشجع على  اإلسالممن املنظور الغريب أخلر العنصرية احلاقدة اليت تدعي أن  اإلسالمطرأ على اورة 

احلروب والعني والعنصرية: ولعل احلماسة الدينية أخطر مل يهدد املشروع االنسانوو طاملا أ ا يف طبيعتها كلية 

دين  اإلسالمية.. أكثر أشكال الالإنسانية تزمتا وأشدها انغالقا على النقاش إطالقا: إن العداء للعلمانية والدميقراط

عنيي وغري متسامح بطبيعته وشديد امليل إىل األاولية املخبلة واالرهاب االنتحارو. مث أنه ال عدن للخرباء 

مات البؤس الفكرو واالنساين واملبشرين الذين يكررون احلثالة ذاهتا يساعدهم و رضهم مستشرقون.. )إن من عال

ألزمتنا هذه أن يكون ملثل هذه الدعاية املفضوحة )ابملعىن احلريف للكلمة(هذا االنتشار الواسع واألفد  من ذلك 

 يلهذه العنصرية تنعكس على اخلطاب الكولونيا .1(أ ا مستمرة دون أد  إشارة إىل املسيحية واليهودية واهلندوسية

 مل جينات اإلرهاب والعنصرية والعني. وابملقابل يتغاضى عن  -دين الشرقيني–ن اإلسالم املنحاز الذو يرى أ

يقول آالن بلوم يف هذا السيامت: )لن أمح أن يقال أن شياا أو إنسا  يفقد افته اإلنسانية و األدين األخرى. 

لي عن تراثنا. أو أنه اادر عن ويسق  من احلساب  ائيا جملرد أنه ليس من أهلنا أو ألنه ينتمي إىل ترا  خمت

 . 2(نتاج عند مسارات إنتاج خمتلفة عن مسارات اإل

أو  ،وال يفكر ،غرب من ظل أسري العنصرية بكل ما  مله الكلمة من دالالتالوهنالك من املفكرين والكتاب    

ويسومت سعيد مثاال على  .على ثقافته وكتاابته نعكساإىل درجة أن ذلك  ،يتعامل إال وف  املنظور واملركزية الغربية

وفقا ألحكام حرية التجارة فيما  ،ذلك: )أسوأ التأويالت الداروينية، إن بعه البشر يستح  اجلهل والفقر واملرض

 .3لتحويلهم إىل خنب جديدة( ،تستطاع قولبتهم بواسطة برامج املصانع الفكرية وسياساهتا ،بشر آخرون
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وثقافة االستعالء على اآلخر، وإبراز  ،مدى جتذر اخلطاب العنصرو يف الدراسة الغربية للشرمتهذه النظرة تنم عن 

يف تعريي األنست:  -ليوسبيتزر–وهذا احنراف خطري يف املسار األنست حسب سعيد الذو يستدل مبقولة  .األ 

  .1على سرب أغوار العقل البشرو( ،)األنست هو من يؤمن بقوة العقل البشرو

القانون –يب( وال يكتفي ابحلديث عن و ور العقل األ عقب سعيد على ذلك قائال: )الحأ أن سبيتزر ال يقولوي

 .2(إنه يتحد  عن العقل البشرو وحسب -الغريب

       ،ولو أن الثقافات متعدية للحدود ومتداخلة ،يعت دون الرجوع اىل املركزية الغربية يف مناقشة الطر  األنست

وال ميكن أن تنتج ثقافة ما إال من خالل التفاعل األنست يف شىت جماالته )الثقافات  ،و تقتات من بعضها البعه

حىت يف عوامل السياسة والدين املتنازع عليها حبدة، كائنات متداخلة ال ميكن تفكيكها إال ببرتها وتشويهها. لذا ال 

 -حنن–ع الثقافات ألنه أشنع أنواع البىن القائمة على نريد أن نسمع أو حديث عن ادام احلضارات أو نزا 

فيما ال إونتيجتها الصافية دوما افتقار الر ية وتضييقها، وال يكون ذلك لصاحل التنوير وتقدم املعرفة  -هم–ضدهم 

نتاج إولكن ذلك ال يعت ضرورة عملية الصراع من أجل  ،فعملية التثاقي متر عرب مسار معقد ومتداخل .0ندر(

 زليه كثري من دعاة امليإوليس التصادم الذو يدعو  ،ولكن التفاعل الذو يقصده سعيد هو التكامل ،ثقافة ما

كما يرى –مما ينتج عن اراعه مع الشرمت  ،يب يف موقع القوةو وذلك ألن اجملتمع األور  ،العنصرو من الغرب

 مربيلية.اال والتمثيل القسرو للشعوب املستضعفة ملصلحة ،اهليمنة والتسل  -الغرب

الذو يتم الرتويج له، أبسلوب غري  -اراع احلضارات–وسعيد يف نصه ينتقد هذه النظرة ويركز على مصطلح 

 . بروء يف كثري من احملافل الدولية
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)لقد ابت واضحا على حنو مقل  أن العامل وضع يف خضم حرب ايديولوجية مل تكن احلرب العاملية غري طور من 
 ،كثر أن ما يؤمن به اإلنسان هو ماهيتهأتعارك حول أفكار ومثل، وفيما حنن نتعارك ندرك أكثر فنأطوارها، إننا 
      .1وهو عمله(

والعمل على طمس مرجعيته وثقافته  ،اليت زودت الغرب ابلدافعية إىل احتواء العامل الشرقي ،اخللفيةيشري سعيد إىل 

وأن عامل الشرمت  ،خصواا ،وهي احملرك للحد  .وواوال إىل السياسة ،مرورا ابلدين ،احمللية انطالقا من اللغة

وهلذا فخن الناتج هو  .عن االستعمار -قسرا–وقد انطبع ابجلمود الذو ورثه  ،يفتقر يف كينونته إىل هذه احلركية

د ئنكران فوا إىل -كما يزيد سعيد-املستوردة من وراء البحار. وال داعي  اجلاهزةتلقي الشرقنة على طري  الوجبات 

من أجل  رير الفكر النقدو يف  ،إال أن املشكل يف التعامل معها مبوضوعية وعلمية .الثقافات الوافدة

فيقوم على دراسة التقاليد واملفاهيم العائدة إىل  ،جمتمعاتنا :) عندما يتحرر النقد يف جمتمعاتنا من ضي  األف 

هو إذن  -اآلخر–ر طاملا الرتكيز ايم ومغل . من هنا ف ثقافات أخرى، إذ ذاك يتفتح على موارد لن تتواف

       . 2(.عم  نقداأو  ،على حنو أفضل تالذا–املصدر الوحيد لفهم 

وال مناص من التأثري والتأثر وقياس مستوى الذات يف ميزان الغري ألن )كل ثقافة أينما كانت، متر عرب مسار طويل 

 .3(معا الذات ابلنسبة إىل احلاضر واملاضيمن تعريي الذات وامتحان الذات و ليل 

حىت يتسىن موضعتها يف هذا العامل، وإظهارها هبوية  ،وفهمها بوعي ودراية ،لذلك ينطل  سعيد من  رير الذات

وجتديدها حسب احلداثة والعصرنة. و ذر سعيد  ،وإن كانت تتفاعل معه لتحديد نفسها ،مميزة ختتلي عن اآلخر

نفور من التعاطي مع الغرب واالنغالمت الذايت يقول سعيد: )عثرت على اعرتاض مذهل يسود من الوقوع يف فخ ال

صرية،  ومتييز عمرو، وعن ،هنا وهناك بني أساتذة األدب يف الواليت املتحدة مفاده أنه مثلما يوجد متييز جنسي

حبيث تصري مثلبة  ،تنيأو قراءة منظور إليها هدية وسذاجة ابلغ -القرائية–كذلك يوجد أمر مستنكر يسمى
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هو من ظللته بىن القوة  ،طاملا من يقرأ بعناية فائقة ،خذ ابلقراءةأيلذا يستمر هذا املنط  حمذرا املرء أن ال  ،خطرية

تنبث  عنه حدود فكرية  ،وهذا الراب  املعنوو بني القراءة والتبعية للسلطة واهليمنة أمر مؤسي للغاية .1والسلطة(

خااة إذا ارتبطت النصوص ابلثقافة الغربية.  د  ذلك يف ظل  ،تدعو إىل حماارة الذات ومنعها من القراءة

أو املختصني ابلدراسات الشرقية. كما يشري سعيد والذو يلخص  ،شراهة و م القراء والكتاب الغرب املنشغلني

من مجلة مركبة من املواقي  ،علينا البدء بتحرير أنفسنا بوعي وتصميم ر يته يف هذا املقطع النصي:) يبدو يل أن

وإمنا مبسألة اهلوية أيضا. تلك اليت مل تعد ابإلمكان احتماهلا داخل الفكر  ،ابملركزية األوربية وحسب الاملرتبطة 

أن يستلهموا األدب  كما كان األمر قبل احلرب العاملية الثانية وخالهلا(.وكذلك )يتعني على األنسنيني  األنست

أن أساسيات اهلوية أو النظام التعليمي املؤسس على  ،واالعرتاف بشيء من اجلزع ،والفكر والفن يف زماننا احلاضر

 .  2على الرغم من تغري حدود األحبا  ومواضيعها( ،أفكار القومية ال يزاالن كامنني يف الب معظم أفعالنا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  10األنسنية والنقد الديمقراطي ص  -1 

 22األنسنية والنقد الديمقراطي ص  -2 



 الفصل الثاين                                                                                     جتربة إدوارد سعيد النقدية   

135 
 

 املثقف والسلط  : -

من املهم أن نشري يف بداية خوضنا هلذا املوضوع الذو هو يف احلقيقاة امتاداد ملاا ساب  مان دراساات إدوارد ساعيد    

أو نستطيع القول أنه حجار الزاوياة يف كال ماا درس . إذ اجلدلياة السارمدية القائماة باني املثقاي والسالطة واملتمثلاة يف 

ألن املثقاي الاذو واجاه السالطة  ،مبناأى عان موضاوع االستشارامت. وليسات احلقيقي بينهما تكون حمورا هاما الصراع

و أبخاارى أالساالطة االسااتبدادية الاايت هااي بطريقااة و يواجااه بعااد احلقبااة املسااماة "مااا بعااد الكولونياليااة " و االسااتعمارية 

مث  ، والفرنساايواملتمثلااة يف االحااتالل الربيطاااين ،أو اإلمربيليااة السااابقة ،يف ثااوب حملااي ،ملااا قباال الكولونياليااة ،امتااداد

والذو هيمن على الوضع بشكل مباشار كماا  ،بعد تراجع تكتيكي لنظرييه ،الذو ظهر مؤخرا يف الصورة ،األمريكي

أخااذت اسااتقالال اااوري !،  -كمااا ياارى سااعيد  -ن الشااعوب الشاارقية ودول أخاارى. فماان جهااة أ ،يظهاار يف العاارامت

شااارمت ذلاااك مااان العباااارات املساااتعملة مثااال "وال دل علاااى  ،والكولونياااايل اجلدياااد ،مشااروطا بتمريااار املشاااروع اإلماااربييل

وجمال النقد الثقايف من أوسع احلقول املعرفية الاذو يادرس اخللفياة الساياقية الايت  ".جديد" أو "خارطة الطري أوس  

خيي أو أطاارت وأثاارت يف الاانص حااىت يصاادر بشااكل أو بخاار حساااب الطلااب ولاان يكااون أباادا خااارج الساايامت التاااار 

االجتماعي أو حىت النفسي لكاتب الانص. وجااء يف الفصال األول مان البحاث املوساومة باا " املثقاي والسالطة عناد 

إدوارد سعيد " ما يلي: " ولعل من أهم موضوعات النقد الثقايف هي تلك اليت تتعل  ابملمارساات الثقافياة وعالقتهاا 

حمفوفاااة ابملخااااطر . خاااااة إذا اااادرت عااان تصاااور يااارى أن  ابلسااالطة .. فعالقاااة املثقاااي ابلسااالطة غالباااا ماااا تكاااون

املثقي ينتظم يف عالقة توتر مزمنة مع السلطة . ألن هذا التصور يقوم علاى عالقاة ضادية، طرفهاا السالطة مبفهومهاا 

كراهاات، الايت هلاا غاياة أساساية وهاي: إقصااء التنفيذو اإلجرائي وطرفها الثاين املثقاي، الاذو يتعارض جلملاة مان اال 

 ومن جهة أخرى فخن املثقي .1"تمع بنفسه يف حقبة يرخيية معينةره بوافه مرجعية تسهم يف تعمي  وعي اجملدو 
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ويف ظااال هاااذا الصاااراع تاااتمخص  .حاااىت ال تكاااون هنااااك جتااااوزات ،ني الفااارص لنشااار الاااوعي يف جمتمعاااهحااايت املثاااايل   

 ،عالقااات جااد متااوترة ينااتج عنهااا ماان طاارف الساالطة إجااراءات وقائيااة. أو منااع املثقااي ماان إيقاااا الشااعور اجلمعااي

وابملقاباال فااخن هااذه الضااغوطات املمارسااة علااى املثقااي  .االسااتعمار وأشااعوب  اات طائلااة االسااتبداد لوالااوعي العااام 

وثقافااة  ،وأسااليب التجهيال ،وسياساات التعتايم ،عان كثاب مباواطن العطاابهلاا دور إأاايب هاو ااقل موهبتااه وتبصاره 

ويعارف ابان خلادون املثقاي بطريقاة خاااة فيقاول:" أعلام أن السايي  .اليت متلى على الشعوب املستضاعفة ،اخلوف

أهلهاا  إال أن احلاجاة يف أول الدولاة إىل السايي ماا دام -والقلم وكالشاا آلاة لصااحب الدولاة يساتعني هباا علاى أماره 

وأمااا يف وساا   ،ادم فقاا  ومنفااذ للحكاام الساالطاينهنااا خاايف متهيااد أماارهم أشااد ماان احلاجااة ماان القلاام . ألن القلاام 

ومل يباا  شااه إال يف  مياال خلاارات امللااك،  ،عاان الساايي ألنااه قااد متهااد أمااره ،بعااه الشاايء ،الدولااة فيسااتغت ااااحبها

ساواء ماع السالطة االساتعمارية االساتبدادية  ،اار ا مناذ البداياةكاان إدوارد ساعيد و  .1والقلم هو املعني له يف ذلاك "

نفسااه: " إن الكتابااة الصاار ة يف الااذات  درة يف تراثنااا، وإين آلماال أن يسااهم مااع وحااىت  ،أو أثناااء خماطبااة الشااعوب

و يادفن ويتمرد سعيد علاى االجتااه البنياوو الاذ .2"يقصد كتاب : خارج املكان-ا الكتاب يف تنمية هذا التقليد هذ

فقد رفه سعيد تصورات منظارو ماا بعاد البنيوياة خللفيات واملناخات اليت أنتجته "ائ من امترب  ،آلياته يف إطار النص

            ،يف البدايااااااة ،إذ أااااااب. 3"مفضاااااالني االهتمااااااام ابلتاااااادخل النصااااااي ،ضااااااون مقاربااااااة لعالقااااااة الاااااانص ابلعاااااااملالااااااذين يرف

 . سواء من حياثدية ملفهوم السلطةهوج النصي املوجه إىل الشعوب تكشي الدوافع الكامنة خلي هذا املنتتسأن 

ابلسالطة، أو العاودة إىل العمال الفعلاي   املشابع مان الدولاة إىل اجملتماع ،يرخيياا وظرفياا ،الطريقة اليت تنتقل هباا السالطة

 .4واملؤسسات واألجهزة االجتماعية " للثقافة، ودور املثقفني
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واعياة وقصادية يف سايطرة الغارب علاى الشارمت فاحلكوماات واألفاراد ليساوا ببسااطة  سعيد يؤكد علاى وجاود خطاة    

، ومااان هاااذا املنطلااا  يااارفه ساااعيد تاااربأت السااالطة مااان قصااادية السااايطرة 1وامااال خاملاااة يف هاااذه االسااارتاتيجيات"ع

فيمااا خيااص حااريت  ،واالحتااواء املهاايمن علااى اجملتمااع،  وهلااذا يوكاال للمثقااي مهااام مصااارحة الساالطة وقااول احلقيقااة

   ذه القلااةولااو أن هااذا املوقااي املثااايل يقاال وقوعااه يف اجملتمااع ومااع هاا .الساالطةهااذه اجملتمااع وحقوقااه امللقاااة علااى عااات  

ماع لتناتج باذلك ماا ها السالطة علاى اجملتضايف األمنااط الايت تفر  االنصاهارأو االستسالم  -كما يريد سعيد  -ال أب 

معاني  صارهم  بعون إمالءات السالطة ومان جهاة أخارى يتحركاون وفا  بار مجمثقفني عضويني" يتيسميه غرامشي "

يعااي  ول الااذوؤ عمليااا وفكااري. فهااذا الاانم  ماان املثقفااني يرفضااه إدوارد سااعيد ويقاادم النمااوذج العملااي للمثقااي املساا

كال الثوابات ل وملا كان املثقي عادة ما يسب  عصره أبفكاره اليت غالباا ماا تكاون ااادمةمسؤولية النشاط املوكل له:"

ضااروب جماادفا ضااد كاال التيااارات، وهااو مااا أعاال ماان فكااره ضااراب واضااحا ماان يكااون واليقينيااات، اااار ماان احملااتم أن 

مشاروع السايطرة علاى أمال متريار  ،هوافاأو تكتايم األ ،، وتعمال السالطة علاى شاراء الاذمم2املقاومة لكل ما هو ساائد"

وهااو مااا لاان  ااد  ويف هااذا الصاادد يقااول إدوارد سااعيد عاان نفسااه :" أعتقااد أن مااا يريدونااه هااو اااميت،  .واالحتااواء

، ويضاايي مااربزا حقيقااة دور املثقااي يف خضاام هااذا املعاارتك احلاساام بااني ساالطة متساالطة وشااعب 3أباادا، إال إذا ماات"

وحقوقااه، فيقااول:" إن دور  حنااو نياال حريتااه هطريقاا يفمشااتت متضااارب القاارارات، ورمبااا متناااقه لعاادم وجااود معااامل 

واملعارضة يف هذا الصدد مل تنطل  من فاراغ أو عشاوائية أو طلاب الفوضاى، وال مان ابب  .4املثقي هو أن يعارض "

 ش يف اجملتمعات الشرقية يدفع إىل ذلك.ي"خالي تعرف"، ولكن الواقع املع

 من أجلذلك ولكن  -جمرد الصدفة ليس من-مور من الشوائب اليت علقت هبا جتريد األ أن  منوال مناص     

                                                           

 .02-00، ص5001، عمان، 1شيلي واليا، إدوارد سعيد وكتابة التاريخ، ترمجة وتقدمي خريس و ار أبو اهليجاء، دار أزمنة للنشر والتوزيع، ط. -1 

 .511، ص5011أفريل،  -اور املثقي يف فكر إدوارد سعيد، العدد اخلامس، نيسان -متثيالت املثقي املقاوم جملة  -حممد اهلادو كشت  -2 

 .11نفس املرجع، ص -3 

 .11، ص5002إدوارد سعيد، الثقافة واملقاومة، حوار مع دفيد ابرساميان، عالء الدين أبو زية )مرتمجا( بريوت، دار اآلداب،  -4 
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 موساوم –تاملهماال أدراجإن مل نقل رميهاا يف -دسها يف أرشيي  دبع ،وارف األنظار عنها ،إمخاد بريقها وملعا ا 

أاد املستشارقون اجملاال خصابا ملالء الفاراغ، وتلقاني اجملتمعاات الشارقية  هومن ."" قضاي أكل عليها الدهر وشرب  اااااب

ضاد -ابخلصوص، ثقافات حسب الطلب، تعمل على جتريد اهلويت من حمويهتاا األاالية، لتكاون طيعاة، تتماشاى 

إدوارد مااان منظاااور -االساااتعمارية. ومل تكااان الساالطة   واالمربيليااة ،واهليمناااة السااالطوية ،ماااع قاااانون الساايطرة -نفسااها

للمشاروع الغاريب يف الشارمت، ألن القاوى االساتعمارية مل تساحب بسااطها  ،بشكل من األشكال ،امتداداإال  -سعيد

يس احلكااام ابملنظاااور الغاااريب، وهاااذا  يعااات يلتسااا .مااان باااالد الشااارمت إال بعاااد أن مكنااات ألتباعهاااا مااان املرتزقاااة احمللياااني

لدميوماااة التبعياااة أبو شاااكل مااان األشاااكال، وذلاااك متشااابعة بثقافاااة الغااارب،  حملياااةاساااتمرار اهليمناااة االساااتعمارية أبيد 

ملصااالحة القاااوى  ،دان الشااارمتويفااااقم الوضاااع الاااداخلي لبلااا ،ولكااان يطيااال عماااره ، ااال املشاااكل ال وتغياااري رداء التبعياااة

علاى كاهلاه  ر املساؤولية امللقااةالاذو يقاد ،ذلاك املثقاي الاواعي ،"سعيد". وهنا يظهر دور املثقي كما يقول املعادية

فلساااافة، أو رأو إىل مجهااااور  أو ،أو موقااااي ،املثقااااي فاااارد، وهااااب قاااادرة لتقاااادمي وجتساااايد، وتبيااااني رسااااالة، أو ر يااااة:"

ملثقاي املساؤول : "وهاذا الادور لاه خمااطره أيضاا، وال ميكان للمارء أن ابويواال سعيد مربزا الدور املناوط   ،1"وألجله

ن يكااون (، وأعلنااا، ومواجهااة التزماات واجلمااود )ال تولياادها املربكااةيلعبااه دون الشااعور أبن مهمتااه هااي طاار  األسااالة 

 ،هاو أن ميثال هاؤالء النااس ،أو الشركات الكربى احتواءه بسهولة، والذو مربر وجاوده ،إمرءا ال تستطيع احلكومات

كل ، والتااريخ يعلمنااا أن السالطة  القمعيااة هاي بشاا2"أو كنساات  ات البساااط ،والقضااي الاايت نسايت بشااكل روتيات

 ،مترياار للمشااروع اإلمااربييلهااي ورمبااا يف أحااايني كثاارية  ، ! أو بخاار امتااداد واسااتمرار لساالطة القااوى الكااربى لاايس إال

!، والساابب بسااي  ألن األيدو املوكلااة مبثاال هااذه هااذاوقااد جنحاات إىل حااد اإلبااداع يف  .تجساايدهوطريقااة جدياادة ل

 ومن هذا املنطل   وخصوايات جمتمعاتنا. ،وجزئيات ،بتفاايلعلى وعي كبري هي و  ،تقريبأو ابل ،حملية ،املهام

 

                                                           

 .50ة اليت تفشل دائما، صإدوارد سعيد، اآلهل -1 

 .50املرجع نفسه ص  -2 
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دون أن تكاااون هاااذه الشاااعوب قاااد  سااالطا االااايت تقاااع  ااات  ،أبسااااليب تقاااويه وتااادجني الشاااعوب فخ اااا أدرى   

ومان هااذا الضاغ  املتساال   ،. واملثاال الساائد أن احلاجاة أم االخاارتاعيف تنصايب هااذه السالطات علااى رأساها شااركت

ويهمنا يف هذا الصادد أن ناربز املثقاي  "احلقيقاي" كماا يساميه  ،واجلامث على ادر الشعوب ينبث  أنواع من املثقفني

ساااعيد :" املثقفاااون احلقيقياااون ال يكوناااون يف أفضااال حااااالهتم إال عنااادما  اااركهم عاطفاااة ميتافيزيقياااة ومباااادا نزيهاااة 

وذلاااك  ،1"فسااااد ويااادافعون عااان الضاااعفاء ويتحااادون السااالطة غاااري الشااارعية واجلاااائرةللعدالاااة واحلقيقاااة، ويشاااجبون ال

هويتاه األاايلة . يقاول انطالقا من كون هذا النوع من املثقفني أرسى مبادئه على قاعدة البة وراسخة متناغماة ماع 

و أ ،اعه لشااعار ماااوال إخضاا ،املثقفااني، أ اام بدقااة هااؤالء األشااخاص الااذين ال ميكاان التنبااؤ بساالوكهم العااامسااعيد: "

أن يكااون ماان هااذه النخبااة ماان املثقفااني  -هااو نفسااه-وأتهااد سااعيد  .2أو عقياادة  بتااة" ،خاا  حاازب مباادئي قااومي

أو مناااادوبيها علااااى رأس  ،متمااااردا بااااذلك علااااى الثقافااااات املبتدعااااة ماااان طاااارف القااااوى التساااالطية العامليااااة ،احلقيقيااااني

ويكااااون بااااذلك سااااعيد قااااد عاااارض نفسااااه لكثااااري ماااان  .نساااابيةأو مااااع اسااااتثناءات قليلااااة  ،حكومااااات البلاااادان الشاااارقية

قااام ابحااث جمهااول امااه لتشااويه اااورته يف الغاارب والشاارمت "الاايت تسااعى  واااالت الدعايااة ،االنتقااادات والتهدياادات

 .3" وأناه جمارد  زو"تصافه باا"بروفسور اإلرهااب 1211كاومنرتو األمريكياة جاستس رايد فاينر بكتابة مقالة مبجلاة  

ويف كتااب القلام  .إدوارد ساعيد وفا  اخلا  الاذو رماه حلياتاه دون االنشاغال أو االهتماام مباا  ااك لاهمع ذلك يساري 

ا املوضااوع قااائال وجميبااا عاان سااؤال طرحااه عليااه حماااوره ذويااذكر سااعيد هاا -حااوارات مااع دافيااد ابرساااميان-والساايي 

املعاديااة للساايطرة اإلمربيليااة علااى ه فاالصااوص سمااني نفسااه ماان املخاااطر الاايت قااد تنجاار عاان مواق ،دافيااد ابرساااميان

قاد فاخن األساوأ يكاون  ،إذا يبعت التفكري يف أو مشكلة مان هاذا الناوع ، ال أفكر ابألمر كثريا..فيقول : " ،الشرمت

 أعتقد أن األمر  ،.إنه ألاعب على أولاك الناس مما هو عليك ..، عن طري  جعلك عاجزا عن العمل. ،حصل

                                                           

 .12،ص5000لبنان،  -التكوين للطباعة والنشر، بريوت  -ترمجة حسام الدين خضور  -إدوارد سعيد، اآلهلة اليت تفشل دائما  - 1 

 .01ص املرجع نفسه -2 

 .021خارج املكان، مرجع ساب ، ص -3 
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 األساس هو أن  تستمر يف طر يقك، وتذكر أن ما تفعله وتقوله يعت أكثر بكثري من كونك آمنا أوال "1. 
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 الثقاف  واإلنربايلي : -

وما  ،إن حمور الدراسة يف هذا البحث املتعل  ابلثقافة واالمربيلية هو الصراع بني قوة اهليمنة املتمثلة يف االمربيلية   

والثقافة املقاومة هلذا االمتداد االحتاليل  ، مله من خطاب استعمارو استشراقي تعمل على بثه يف جغرافيا الشرمت

 ،عن طري  اد الغزو الفكرو الغريب ،لةيوإقامة دعائم للثقافة األا ،اليت تناضل من أجل  رير الفكر احملليو 

وخملفاته من معني الثقافة األايلة. وهذا الصراع املتمثل يف املد  ،وتفكيك شيفراته من أجل استاصال آ ره السلبية

ألن:    ،كما  لو لسعيد أن يسميه ،اأو طباقي اجدلي اثقافي اواجلزر بني الثقافة املقاومة والسياسة املهيمنة خل  جو 

وميكن أن يتم  ،ة املقاومة هلاالعملية اإلمربيلية وعملي ،) القراءة الطباقية أب أن تدخل يف حساابتنا كلتا العمليتني

وبني هذا اجلدال تنشأ نصوص وثقافات  .1لتشمل ما ع إقصا ه ذات يوم ابلقوة( ،ذلك بتوسيع قراءتنا للنصوص

ويف  ،مبا أ ا سثرت وتشبعت من موارد متعددة ومتضاربة  جتة عن ثقافة القوة ،متشبعة و ضجة ومهيأة للنقد

أو ردة فعل ال  ،أو انعكاس هلا ،وهذا ال يعت أن قوة الثقافة هي استجابة آلية لثقافة القوة ،مواجهتها قوة الثقافة

وإمنا هي البديل املنطقي الذو يتم وف  أطر معينة وحمددة من أجل فرض الذات املستلبة من طرف اآلخر.  .إرادية

ثبت على الكل هو بصيغة أعم  يصح وما  ،فكل امليادين سثرت هبذه العملية ،وهذا الطر  من املنظور العام

الذو  ،هو بصورة أوجب يصح على األدب والنقد ،فما يصح أن يقال عن الثقافة ،بهإسقاطه على اجلزء وإثباته 

فهي  ج بديل يف  ،املقاومة بعيدة كل البعد عن أن تكون جمرد ردة فعل على اإلمربيلية"هو موضوع الدراسة: 

و أشية خااة أن نرى إىل أو مدى يقوم هذا النهج البديل يف إعادة التصور على تصور التاريخ البشرو. إنه لذ

واستبداهلا  ،بني الثقافات احلواضرية، وختريب السرديت األوربية عن الشرمت وأفريقيا -القائمة- طيم احلواجز 

 .2"أكثر لعبا وأشد قوة، تشكل مكو  رئيسيا يف هذه العملية ،أبسلوب سردو جديد
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أو ما بعد  -خطاب السلطة–السيامت دائما الالعب الرئيس يف التناول السردو سواء الكولونيايل يكون 

ولكن من زاوية أنه  ،ذلك اخلطاب الذو يظهر بقوة يف أعمال ميشيل فوكو ،-خطاب آ ر السلطة–الكولونيايل 

  اقتدار الغرب اإلمربييل على حبإنه  .جمال ملقاومته من طرف اجملتمعات املقهورة خطاب مسيطر إىل درجة أن ال

 ،وأدر ابلذكر أن اخلطاب يشمل خمتلي جماالت احلياة الشرقية وتفاايلها .التأثري اخلطايب لفرض ثقافة التبعية

ليصل  'فوكو'ميشيل ينطل  من  ايف حياة اآلخر. إال أن سعيد ،هناك ،حىت ليبدو يف الظاهر أنه حمتو لكل احلياة

وال  ،من أجل فهم آليات نشاطه النقدو والفلسفي ،و  لل ويتبىن مفهوم اخلطاب الفوكووفه ،إىل ذاته املقاومة

  اخلروج من أسر هذا اخلطاب:  وإمكانية ،الدافعية للمقاومة  ولكنه يتجاوز ذلك إىل خل ،يتوقي عند هذا احلد

أكثر مما هو ملتزم  ،لسلطةأبنه مبهور ابلطريقة اليت تعمل هبا ا ،هو إحساس مرتدد ،املشكلة اليت لدى سعيد"

ابحملاولة يف تغيري عالقات السلطة يف اجملتمع. إن مفهوم فوكو للسلطة كو ا شيء يعمل يف كل مستوى اجتماعي 

كي   ،بل أن يبني ما هو كامن ،ال يفسح جماال للمقاومة.. أما هدف سعيد فعلى العكس، ليس أن يقع يف الفخ

 ."1يقاوم من جديد 

دون أن  ،وهو دافع القوى اإلمربيلية إىل درجة السيطرة ،أو أن فوكو التزم هانب واحد من العملية الطباقية  

  يقعلى  سعيد وابملقابل يعمل أو يهتم ابجلانب املقابل الذو ميكنه أن يكون مقاوما هلذه احلركية.  ،يكمل

 أعماله. فهو إضافة إىل خطاب فوكو أضاف خطااب يف ذلك جلياظهر وقد يف عمليته النقدية  "الطباقية"مفهوم 

 اااااااا:بوقد كتب سعيد مؤلفا موسوما  ،والثقافة املقاومة ،ويف ظل هذا الصراع يتمخه النقد الثقايف ،آخر مضادا

تنامت أيضا املقاومة يف املستعمرات نفسها، وكما حد  يف و  ،وضع تنامي اإلمربيلية من حيث املدى والعم "

قد كان مدعما ومؤزرا من قبل  ،أن الرتاكم الكوين الذو ضم األقاليم املستعمرة إىل اقتصاد السومت العامليةاب و أور 

فقد حد  يف الفضاء اإلمربييل ما وراء البحار أن املقاومة السياسية  ،ثقافة منحت االمرباطورية رخصة عقائدية
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وتفعمها ثقافة مقاومة استفزازية ومتعدية فاعلة، ولقد   ،واالقتصادية والعسكرية اهلائلة كانت تدفعها إىل األمام

وبصورة مستقلة، ومل تكن ببساطة استجابة  ،كانت هذه ثقافة ذات ترا  عري  من التكاملية والقوة يف ذاهتا

 .1"مربيلية الغربيةخرة لالأمنفعلة مت

واملقاوم يف سرديت أدابء الغرب اليت نتجت أساسا انطالقا من اعتمادها  ،مربييلوألو بوضو  أثر الصراع اال   

تشكل سرديت العبيد احمللية والسري الذاتية "يف أغلب األعمال  ،مركزو ،على تصوير الواقع من منظور غريب

لوجهة نظرها و  ،وإلنشاءاهتا الرمية ،حركة طباقية لتواريخ القوى الغربية الشاهقة ،ومذكرات السجون ،الروحية

وأقلمتها  ،واألدابء الغرب يف تطويعها ،ويف اللغة اليت هي الوسيلة واألداة اجتهد هؤالء املستشرقون .2"الكلية الر ية

الذو ال  ،ومفردات خااة هبذا احلقل الدراسي ،فظهرت هنالك مصطلحات جديدة ،مع مشروعهم االستعمارو

إال أن الغرض منها أساسي.  ،وإن كانت ثقافية ،ولكن أغلب أهدافه وتوجهاته ،ننكر أن له جوانب موضوعية

إن مفهوم "    ،فخن هذه األخرية تستمد حياهتا ووجودها وحركيتها يف مساحة الثقافة ،فة هي حياة اللغةاوألن الثق

من احلكايت  ،لكن يف غياب ممارسة ثقافية قومية من الشعارات إىل النشرات والصحي ،اللغة مفهوم مركزو

فالثقافة القومية تقوم  ،تظل اللغة خاملة ،الشعبية واألبطال الشعبيني إىل الشعر امللحمي والروايت واملسرحيات

كما  د  حني تستعاد اهلزائم املبكرة يف قصص املقاومة ،واحلفاا عليها ،وتعزيزها ،بتنظيم الذاكرة اجلماعية

 .3"األفريقية

الدور العام للغة عندما يتم شحنها مبعطيات ثقافية. ولو قمنا بدراسة وتفكيك األدوات  وأهذا املفهوم يظهر و    

بعد أن ع تلقينها وتزويدها أبدوات  ،أ ا اتبعت ايديولوجيا معينة لوجد اللغوية يف ظل السيامت الثقايف االمربييل 

 ايديولوجياتىل حنو معني خلدمة مما وجهها إ ،وااطالحات وترميزات وأيقو ت جديدة أو خااة هبذا احلقل
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فخن دورها املوكول هلا هو دعم املشروع  ،ومهما كانت هذه النتائج .يف سبيل الواول إىل نتائج ،مدروسة سلفا

لقد قامت هذه الثقافة املتمركزة أوربيا دون "أو العمل على إجهاض مشروع املقاومة:  حماولةوابملقابل  ،االستيطاين

أو األطرايف وفعلت ذلك  ،وحلأ كل شيء يتعل  ابلعامل غري األوريب ،الثقافة املتمركزة أوربيا هوادة برتميز وتقنني

بقدر بلغ من اإلتقان والتفصيل أنه مل يرتك إال القليل من األشياء دون مساس، وإال حفنة من الثقافات دون 

 .1"وبقاع دون استيالء ،وإال بضعة من الشعوب ،دراسة

استفاد منه سعيد لتعرية  وقد ،ونيو غرامشيطخري إىل مفهوم اهليمنة واملتعلقة أساسا بنظرية أنأر  هذا النص األ   

ويطر  سعيد يف كتابه )الثقافة واألمربيلية( نظريته اليت  ،الذو ينص على تبعية الشرمت للغرب ،اخلطاب الكولونيايل

هذا الكتاب هي أن الثقافة قد أدت دورا هاما النظرية اليت أقدمها يف "تشمل جمال دراسته يف هذه األطروحة: 

فلقد كانت تقبع يف السويداء من الثقافة األوربية إابن العقود العديدة من التوسع  ،ال غىن عنه حب  ،جدا

وال هوادة فيها. ولقد قامت هذه التمركزية مبراكمة للتجارب واألراضي  ،ال رادع هلا ،مربييل، متركزية أوربيةاال

–لرجال أعمال أوربيني  -بتعبري كالدر–وأيحت  ،ها للتمحيص والتحق فيصنتستها و االتواريخ ودر والشعوب، و 

 أخضعتها وأحلقتها هبا عن طري  نفي هويتها _ إال  ،لكنها فومت كل شيء ،على أن خيططوا ويكيدوا هالل -القوة

وينبغي أن تعاين هذه  .املسيحية عينها بل نفيها من فكرة أوراب البيضاء ،كشكل من الوجود أد  مرتبة من الثقافة

الكامنة  ،ومنشطة لآللة االقتصادية والسياسية ،مفعمة ،العملية الثقافية بوافها نقطة طبامت )كاونرتيوينت( حيوية

 .2"يف املركز املادو من األمربيلية

مل تسلم من هذه  ،شراف ومباركة السلطات االستيطانيةإوحىت العملية التعليمية اليت كانت تتم  ت    

ما_ ترفع من شأن فكانت الربامج الدراسية _دائ ،وإمنا ع شرقنتها هي األخرى _إن اح التعبري_ ،األيديولوجيا

وعلى  ،الثقافة الغربية املتمثلة بشكل كبري يف القوى االستعمارية الفرنسية والربيطانية. ويتم ذلك بلغة االستعمار
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وتروأه  ،كان أحد أغراض التعليم االستعمارو إعالء شأن فرنسا وبريطانيا  إذا"حساب لغة السكان األاليني : 

ت دائما ابلنسبة لألاالين: اجنلرتاوهكذا فقد كانت خلة  ،فخن ذلك التعليم ذاته ح  من شأن التاريخ األاالين

_الكلمة_  رغم الوشائج اليت تطورت بني األاالين والرجل األبيه خالل  اااالكمستودعات قصية   ،والفرنسات

وهذا ما ولد يف كثري من احلاالت ثقافة اليأس واخلضوع والتبعية اليت يشري إليها سعيد    .1"سنوات التعاون املثمر

الستعمار الربيطاين د وسكان ايف كتابه االستشرامت ويقدم مقاربة مؤسفة تتمثل يف املوازنة بني تعداد وعدد جنو 

واإلداريون وهم مخسة  ،فيهم اجلنود وهم ستون ألفا ،والذو يقارب املائة واخلمسني ألفا ،د يف بالد اهلندو جاملو 

وابملقابل فخن عدد السكان األاليني جتاوز  .إضافة إىل املواطنني الذين مل يتجاوز عددهم التسعون ألفا ،آالف

ولكن احلقيقة تكمن يف التأثري الثقايف االستشراقي  ،إ ا مفارقة عجيبة إىل درجة األسي . الثالخلائة مليون نسمة!

وهذا ما أنتج أدب املقاومة الذو انبث  من اليأس  ،على هؤالء اهلنود وغريهم. واالستيالء اجلغرايف واالقتصادو

ألوىل حلظة املقاومة ضد لننظر من جديد إىل أدب اللحظة ا"مربيلية: والضغوطات املمارسة من طرف اال

مربيلية بعد  األمربيلية، إذا كان خلة ما مييز خيال مناهضة االمربيلية متييزا جذري، فخنه أولية العنصر اجلغرايف. فاال

وختطيطه ،الذو يتم عن طريقه استكشاف كل فضاء يف العامل  ،فعل من أفعال العني اجلغرايف ،كل حساب

د دشن يريخ العبودية االستعمارية ابلنسبة لألاالين بفقدان املكان احمللي ملصلحة وإخضاعه أخريا للسيطرة. ولق

واستعادهتا بصورة ما، لكن حضور اخلارجي  ،ومن مث وجب البحث عن هوية املكان اجلغرافية ،الغريب اخلارجي

 النصوص األدبية أو اخليال املدون يف. 2"املستعمر أعل استعادة األرض متعذرة يف البداية إال يف اخليال

ونستحضر يف هذا املقام اندالع الثورة  .استغالل بلدا ا ضراب من الوهم والسرديت الروائية اليت كانت ترى

بعه  اافتعله ،شغبأعمال عن احفي يتحد  الذو قابله العدو الفرنسي إعالن  ،التحريرية اجلزائرية

وهو سرعان ما سيخمد يف هذه املقاطعة الفرنسية املسماة _اجلزائر_. وقابل هذا  ،الفوضويني املتمردين هنا وهناك
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الذو أعلن عن ثورة يقودها مقاومون جزائريون ضد عدوان فرنسي  ،اخلطاب االستعمارو بيان الفاتح من نوفمرب

أن تكون فرنسية وال الذو يثبت أن اجلزائر ليست فرنسية وال تريد  ، وطمس )التاريخ( ، احتل األرض )اجلغرافيا(

 .1" راه هللا قول العالمة عبد احلميد بن ابديسكما يتستطيع أن تكون فرنسية ولو أرادت _

ى أ ا لغة لالفرنسية اليت ع الرتويج هلا ع واستبدل مكا ا ابللغة ،وحىت اللغة العربية مل تسلم من هذه العملية

 وابملقابل ع رب  اللغة العربية بكل أنواع التخلي والتعصب واإلرهاب واحملدودية الفكرية.  ،العصرنة

وتواريخ وجغرافيات خمتلفة. إ ا  ،إن فكفكة االستعمار معركة ابلغة التعقيد حول مسار مصائر سياسية خمتلفة"

ني والبحث والبحث املضاد، ولكن نسيجه حموك أيضا من روائيني وموظف ،التحفل أبعمال من إنتاج اخليال

_ يكتبون روايت عن نصيب نيعلى سبيل االستجابة لذلك من هنود _شرقيوهو حموك أيضا  ،استعماريني..

وتعباة أشد من أجل  ،أعظم ألنفسهم يف حكم أنفسهم. ومن مثقفني وخطباء يناشدون اجلماهري التزامات أعظم

 .2"اللاالستق
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 األدب الكولونيايل: الثقاف  واالنربايلي  و -

يف ظاااال الظااااروف احمليطااااة االجتماعيااااة  ،أو رمبااااا فرضاااات نفسااااها ،بصاااامة غااااري مساااابوقة وضااااعإن إدوارد سااااعيد     

حيث الرواياة الكولونيالياة الايت  مال اللغاة الفوقياة والتصاور  ، (الثقافة واإلمربيلية)والسياسية اليت ظهر فيها الكتاب 

هااذا إذا مااح لااه أن يكااون إنسااا  يف األدب الغااريب  ."الااذو هااو يف أغلااب الظااروف "إنسااان الشاارمت ،الاادوين لآلخاار

ة فرضاها أحكامها حماولا ترسلهي واليت مازالت  تفأ مبركزيتها رغم تغري األحدا ، و  .إابن فرتة ما بعد الكولونيالية

ذلك ال  ااا  لاااه لاااو  ،هاعألناااه مااان اااان ،مااان منطلااا  أناااه جمااارد خاااادم لااابالط اإلمرباطورياااة ساااابقا وآنفاااا ،علاااى اآلخااار

هااو مااا بعااد الااذو أنااتج روائيااني وشااعراء - "رغاام أن هااذا األدب والنقااد اجلديااد باال يبقااى جماارد يبااع  ،االنتماااء إليهااا

وإن إحااادى املنظوماااات الرئيساااية يف الثقافاااة واإلمربيلياااة هاااي رفاااه  ،ابالمربيلياااة ذاهتاااا متعلقاااالكناااه يظااال  ،إماااربييل

بواااي هااذا الفصاال أسااطورة ماان األساااطري اآلخلااة لإلمربيليااة  ،بااني األباايه وغااري األباايه ،الكتاااب للفصاال املطلاا 

وسياساة  ،اجلنس الراقايالرتويج ملفهوم وكسر لغة الفوقية و  ،توحيد البشر  ت مظلة اإلنسانية يريد سعيدو  .1ذاهتا "

وينعاات  .وفاارض التبعيااة عليااه ،لتعااايل أو الساايادة وحكاام اآلخاارلألن اللااون مل يكاان يومااا مااا مااربرا  .العبيااد واألسااياد

" ضااراب عارض احلاائ  األعاداد الايت ال حصار هلاا مان ة أب اا " أساطورة إمربيلياة آخلاةخلفاتسعيد هاذه اإليديولوجياة امل

  موساااالااروايت والساارديت الغربيااة الاايت تتبااىن هااذا الطاار  باال تفرضااه وتعماال علااى تروأااه إىل أبعااد احلاادود ليصاابح 

وحاني يلغاي "ساعيد" هاذا الطار  ويرفضاه مان  ،سارو املفعول فيتقبله الغرب بفخر ويقبله الشرمت اب زامياة واستساالم

فخنه يقدم املقابل ويطرحاه كحا  واجاب نيلاه، ولايس كموضاوع معاروض للنقااش " فااحل  أن عاملناا هاو عاامل  ،أساسه

ميتلكاه التااريخ اإلنسااين  معروض من املشااركة والثقافاات املتقاطعاة الايت متتلاك عالقاهتاا ونزاعاهتاا مان الثاراء الفتاان ماا

 يتصدى لثقافةيقر أبن الدوافع احلقيقية اليت جعلته ، ورغم أن الكاتب يعيش يف بالد الغرب إال أنه 2عينه "
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أن أقااول لقرائااي العاارب إن فلسااطني،  إذ يقااول: "وإنااه ملاان املالئاام أخااريا ،اإلمربيليااة هااو جرحااه الغااائر "فلسااطني"    

وكااأن املأساااة  ،1رغام أ ااا ال تااذكر هنااا ماارارا تااؤدو دورا سسيساايا هاماا يف تفكااريو ابلعالقااة بااني الثقافااة واإلمربيليااة "

املتمثلاة يف االعتاداء الصااهيوين علاى فلساطني كااان مبثاباة ضاربة موقظااة للكاتاب ليقاوم حبملتااه النقدياة علاى األساالوب 

ج املمثلااني أو بعضااهم ماان الغااريب يف التعاااطي مااع األحاادا  رغاام الرتاجااع املزعااوم لالسااتعمار والااذو هااو مبثابااة خاارو 

حسااب مااا متليااه املساارحية أو -ال ملمثلااني آخاارين للعااب أدوار ء اجملااووقااوفهم خلااي السااتار إلخااال -الااركح-اخلشاابة 

 ،..حسااب مااا يتضاامن الساايناريو املساارحي علااى أن الااوقفني وراء السااتار ينتظاارون أدوار أخاارى موكلااة هلاام -العاارض

ومان هااذا املنطلاا  يقاادم ساعيد طرحااه املقاباال هلااذا أو يعرضاه علااى شااعبه فلسااطني وإن كاان يقصااد كاال أهلااه يف بااالد 

)للمقاومااااة  -جيةيقصااااد هبااااا اإلساااارتاتي-أبنااااه ال ميكاااان إال السااااتخطاطية " الشاااارمت " وإين أل ماااان أيضااااا إميااااا  قااااوي 

املنساااقة( باااني العااارب أو كااال أهااال الشااارمت "متناغماااة" أو منساااجمة متكاملاااة موحااادة متبادلاااة األدوار ماااع األطاااراف 

"  أو فلساااطني ألن شاااعبنا مااان جدياااد ة حقيقياااة الساااتنهاضاملتعاوناااة علاااى هااادف واحاااد مشااارتك " أن تناااتج ساااردي

القضااية متسااه بشااكل مباشاار ألنااه فلسااطيت . أم أن الفكاارة تشاامل ابقااي املناااط  القائمااة  اات القمااع .." واسااتنفاره 

وجتميع قواه " وذلك للتأهاب للمواجهاة احلتمياة إذ أناه يف كال احلااالت معاروض علاى هاذا الشاعب الفلساطيت وهاو 

مقاومااااة "وأبن اسااااتخطاطية جدياااادة كهااااذه قااااادرة علااااى  قياااا  التقرياااار الااااذايت للمصااااري النمااااوذج املصااااغر واملثااااايل لل

الفلسااطيت " أو يريااد أن طاارمت املقاومااة هااو املنقااذ الوحيااد واألوحااد لنياال الكرامااة واساارتجاع احلقااومت املنهوبااة، " إن 

أن يقااااوم قاااوة االمربيلياااة يرياااخ االمربيلياااة ليعلمناااا أناااه لااايس يف وساااع شااايء ساااوى فكااارة حقيقياااة للتحريااار واملسااااواة 

ويصدها "، يردو هبذه الفكارة ماا أخاذ ابلقاوة ال يسارتد إال ابلقاوة، أو املثال اآلخار الاذو يقاول: إن احلدياد ابحلدياد 

يفلح ومن جهة أخرى يناوه، ويصار علاى أن التااريخ يعياد نفساه واملشاكلة تكمان يف جهلناا باه وبقوانيناه الثابتاة علاى 

 اة حب  أن جهلنا للتاريخ وللقوة االستعمارية " النابع من اإلشال والالمسؤولية والنظرة مر العصور. " وإ ا ملأس
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ع املتااذلل مصااحواب ' الفلسااطينيني أن االستسااالم اخلااانمهندسااي 'أوساالو الضاايقة، ومااوت املبااادرة "يباادو أنااه علناام    

: مان االساتنهاض واالساتنفار واملقاوماة " قاد  قا  النتيجاة ذاهتاا الايت  ققهاا الاة حقيقياةبصرخات النصار "الكاذباة

أن نضااع نصاارا مزيفااا ونعاايش وهاام احلريااة املزعومااة الاايت تقاادم علااى طباا  يف احملافاال باال إ ااا ملأساااة وإهاادار وضااياع "

بيد أن أجياال مقبلة من الفلسطينيني قد تساتيقأ وتعاي هاذا الواقاع . وإنات ال ة  ت رعاية الدول االمربيلية "الدولي

رغام عما  اجلار  وساوداوية املشاهد وعادم تكاافؤ اجلبهاات باع أمال هلاا "ون هذا الكتاب مصادر عاون ومنآمل أن يك

إىل درجااة مروعااة: شاالة ماان الفلساااطينيني ابحلجااارة تواجااه الصااهاينة أبحااد  األسااالحة وماان خلفهاام الاادول الغربياااة 

عيد سياساة ) الرجال اجملناون ( الاذو االمربيلية اليت تنشر ثقافة اخلوف وعادم جادوى املقاوماة. وماا يساميه إدوارد سا

يضرب بشىت األسلحة وهو مستعد إلابدة الشعوب ! وذلك من أجال  طايم املعناويت وغارس الفكار االستساالمي 

اال زامااي التملقااي . وقااد أظهاار سااعيد بعاادا جدياادا لقااراءة الروايااة واألدب الغااريب ككاال وهااي العالقااة الوطياادة بااني 

املارتجم كماال أباو دياب يف مقدمتاه هلاذا الكتااب " يف هاذا الكتااب يطار  ساعيد ماثال  األدب واإلمربيلية كماا يقاول

نظريااة  لثااة تضاااف إىل اثنااني مشااهورتني يف نشااأة الروايااة ويرخيهااا، ويفساار انتشااار الروايااة املااالزم النتشااار االمربيليااة 

. وبااني حركااة التوسااع اإلمرباطااورو وبااني وفكاارة اإلمرباطوريااة .. فهااو ياارب  بااني جتاااوز الفضاااء اجلغاارايف وبااني الروايااة 

ازدهار الرواية، ال ربطا آليا جامدا بل ربطا حيوي خالقا . ألو كياي تتجساد الوشاائج يف بنياة الرواياة ذاهتاا وآلياات 

كتااابت هذه التوأمة اللصيقة بني الرواية )الثقافاة( واملاد االساتعمارو )االمربيلياة( مل تكان مطروحاة يف  و  .1تشكيلها "

إدوارد سااعيد خااااة يف كتابااه هااذا، ويسااومت املاارتجم لنااا منوذجااا عاان روائااي  يف خمطوطاااتسااابقة ابلوضااو  املوجااود 

فرنسااااي ذو خلفيااااة كولونياليااااة يتناولااااه سااااعيد يف نقااااده بطريقااااة ال ياااارتك مهمااااا شااااك إىل درجااااة أنااااه يفضااااح أساااالوب 

 الغرياب)باا:  لكاتاب " ألباري كاامو " يف روايتاه الشاهرية املعنوناةولغة الفاااوقية والغطرسة اليت ميارساااها ا عالسخرية الالذ 

L’ETRANGER) . وسحر إن قراءته لكامو هلي أخطر ما عرفته من قراءات تسلخ عن كامو سريتهو  
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إذ  ،بال هاو ساعيد  يال هاذا التعباري إىل مصادر للساخرية الالذعاة ،ابلشارط االنسااين القاارا الغاريب مان ولاع لفعه به

يكشي أن يف اجلوهر من عمل كامو الدفاع عن اإلمربيلية الفرنسية، وإلغاء التااريخ اجلزائارو السااب  علاى اساتعمار 

 .1فرنسا، وهو يفسر املكو ت لعمل كامو يف إطار إشكاليات معرفية مرتبطة ابملنظور اإلمربييل "

 -ماان اإلطااراء يف األوساااط األدبيااة الغربيااة  ا" أللبااري كااامو كثااري L’ETRANGER وإن كااان لروايااة "الغريااب    

فاخن مضامون اخلطااب الساردو هلاذا الانص ينطلا  مان ركيازة اساتعمارية )فوقياة(  -كاذلكولألسي العربياة )الشارقية(  

الااذو يااتكلم عنااه ألبااري كااامو  -ال ختلااوا ماان نااربات وإشااارات وإ اااءات إمربيليااة تعطااي األحقيااة لالحااتالل الفرنسااي 

أبن ياااادير دفااااة احلكاااام يف اجلزائاااار مسااااتعمرته اخلااااااة، ويااااتكلم الكاتااااب يف بعااااه  -واقااااع عااااادو علااااى أساااااس أنااااه 

ااافحاته عاان معامالتااه للمجتمااع اجلزائاارو. خااااة عناادما يتناااول املاارأة الاايت يصاافها حسااب ذوقااه األديب: أ ااا جماارد 

وال  ،تكلم عنهااا ويصاافهاوساايلة تساالية ظرفيااة مث يتجاوزهااا إىل شااؤون احلياااة األخاارى فتصااري "هااي" ال حااد  وهااو ياا

ولغاة  ،األسالوب العبثاي والساخرية إىل إضاافة .أل اا ببسااطة غاري مؤهلاة لاذلك ،يرتك هلا اجملال للحديث عان نفساها

         ،مااااع جمتمااااع باااادائي ،. وكااااأن األماااار يف األخااااري ال يعاااادو أن يكااااون مضاااايعة وقااااتاالستصااااغار املسااااتعملة يف نصااااه

وماان هااذا املنطلاا  يعطااي سااعيد  ليلاااه  .ابللهااو أو إشاااباع  مااه وغرائاازهاتااب ى الكإال مااا يعااود علاا ،ال جاادوى منااه

يقااااول  ،صاااوير األديب اجلاااذابويكشااااي الساااياقات املندساااة وراء تلاااك اللغااااة البليغاااة والت ،ونظرتاااه إىل هاااذا الكاتاااب

اابتاااه وسااايقى وواااافه يف كتساااعيد مااان علااام امل همصاااطلح اساااتعار  ةطباقياااوال-ساااعيد: "لكاااي ميوضاااع املااارء كاااامو طباقياااا

اجلاازء ااغري منااه(، ينبغااي أن يكاون متيقظااا ابلااغ التنباه ألسااالفه الفرنساايني  هيف معظاام يرخيااه الفعلاي )نقااي -األدبياة

احلقيقيني، إضافة إىل أعمال الروائيني  واملؤرخني وعلماء االجتماع، وعلماء السياسة، اجلزائريني ما بعد االساتقالل، 

 ل رماوزه )وملحا ( من الساد التأويلي ملا قام كاماو .. بساده حول اجلزائر.ما يزال خلة تارا  أورويب التماركز حل
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ومااا قااام هااو وشخصاايات خمتلقاتااه بسااده، حيااث وقااي كااامو يف ساانواته األخاارية أهاار علنااا باال وحباادة معااارض     

زائاار منااذ بداياااة ملطالااب الااوطنيني اجلزائااريني ابالسااتقالل . فقاااد فعاال ذلااك ابلطريقااة ذاهتاااا الاايت كااان قااد مثااال هبااا اجل

فنجاد أناه املصاطلح املفتااحي للدراساة   Contrapuntalismولو عد  إىل مفهوم الطباقياة  .1حياته الفنية .."

  ، هاااااو مفهاااااوم الطباقياااااة (الثقافاااااة واإلمربيلياااااة)"واملفتاااااا  املنهجاااااي يف هاااااذا الكتااااااب  يف كتااااااب "الثقافاااااة واإلمربيلياااااة

Contrapunlatism من املوسيقى وفياه تتباارى وتتصاادم أحلاان )موضاوعات( متنوعاة  -سعيد-الذو يستمده

واء طااادون انأو ماان دون أن يكااون ألو منااه امتياااز إال بصااورة مؤقتاااة ال  ااول دون ظهااور سااواها كخلفيااة أو حمااي  

 .2النغمات على تال م ونظام" تعدد
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 آداب نا بعد الكولونيالي  :  -

ياادرس سااعيد أثاار االستشاارامت والثقافااة الدخيلااة الاايت أملياات علااى اجملتمعااات الشاارقية  أو السااكان األاااليني يف     

غيبااة ماانهم إثاار الصاادمات الاايت تلقوهااا علااى ماارور عقاااود أو قاارون ماان القااوى االمربيليااة املهيمنااة حااىت غاادت هاااذه 

وهاذا ماا ذكاره ساعيد يف  .مواضايعها دون مقاوماة -واتشارقن–اآلداب الدخيلة هلا روادها واملدافعني عنها الاذين تبناوا 

والتسااوي  لثقافااة التبعيااة واملركزيااة  ،أثري علااى الذهنيااة احملليااةتااوالااذو جاااء لل ،نقااده ألدب مااا بعااد احلقبااة الكولونياليااة

ر دياب يف  ئاالكاتب يقول  .إشكالية اهلوية الشرقيةهنا تربز و  ،""امللونالرجل وسطري الرجل األبيه لذلك  ،الغربية

لية احلديثة عنايتهاا ابملكاان " فمن السمات املميزة لظهور اآلداب ما بعد الكولونيامقاله أدب ما بعد الكولونيالية :"

ألن املسااتعمر -ة اخلااااة مبااا بعااد الكولونياليااة واالناازي  واالخنااالع، حيااث تااربز أزمااة اهلوياا" -ويقصااد عااامل الشاارمت-

وال نقصااد االستشاارامت ابملفهااوم  ،ااايلة وتقاادمي االستشاارامت كبااديل ملاالء الفااراغركااز قااواه علااى طمااس معااامل الثقافااة األ

ويااة والتشااكيك بثواباات اهل ،وفاارض التبعيااة ،الااذو  ماال يف طياتااه املشااروع االسااتعمارو املاادلول ولكاان ذلااك ،العااام

فثماة  ،واملكاانكماا ياربز البحاث الصااره عالقاة تارب  باني الاذات "ويواال الكاتاب ،وارتباط اإلنسان أبرض ،لألمة

النامجاان عان االساتعمار واالسارتقامت أو  ،أن بارته االنازي  واالخناالع إىل ،إحساس ابلذات واهلوية كان ساري وفاعال

ن هنااك أأو  -"مان خاالل تساويد اافحة الثقافاة الوطنياة  ،قاد بارت أيضاا ،التهجري واهلجارة، ولعال ذلاك اإلحسااس

واضاااطهادها ماااع "–ا الاااة لتشاااويه الثقافاااة احمللياااة توازيهااا ،حلااال األمثااالا هالاااة لعااارض أو تقااادمي االستشااارامت علاااى أنااا

ما يانجم عان و ن ختلع الذات واملكان، أالشخصية الوطنية، من خالل منوذج عرقي أو عنصرو يزعم التفومت وعموما 

وهاي املالماح  ،ومان االنادفاع إىل العناياة أبسااطري األااالة والارتا  ذلك من اغرتاب وأزمة يف اورة الذات وهويتها.

املشاارتكة بااني الكتاااابت مااا بعااد الكولونياليااة، علااى الاارغم ماان مجيااع االختالفااات التارخييااة والثقافيااة بااني التجااارب ممااا 

 . 1على أنه هو امليزة الوامة ملا بعد الكولونيالية "إىل النظر إىل هذا األمر، دفع بعه النقاد

                                                           

 .120، ص5000خريي،  20 ئر ديب، أدب ما بعد الكولونيالية، جملة بناة األجيال، سورية، العدد -1 



 الفصل الثاين                                                                                     جتربة إدوارد سعيد النقدية   

153 
 

إمنا هاو اإلنساان األبايه مان ساكان  -ابملنظور الغريب  –ة اإلمامة هالوالنموذج العرقي الذو أييت به النص ويلبسه 

أورواب فهو الذو انع التاريخ وبناء على اناعته تلك نتجات هاذه اللغاة الايت عملات علاى جارد األحادا  والوقاائع 

نيالياااة والثقافاااة ككااال وكانااات هاااي املوجاااه هلاااا ألن اللغاااة هاااي الااايت  مااال الثقافاااة و فظهاااا  ااات رعاياااة اهليمناااة الكولو 

وتعكااس علاااى  -ابلضااارورة  -والسااياقات الاايت تشاااكلت والتفاعاال االجتمااااعي واحلضااارو تااتمخه عناااه خطاااابت 

الاااوعي الفكااارو لألمااام وأحسااان مناااوذج يباااني ذلاااك هاااو آداب ماااا بعاااد الكولونيالياااة الاااذو  مااال لغاااة خفياااة خاضاااعة 

نصاوص آداب بعاد االساتقالل . وال ميكان ومركزيتاه توجاه اللغاة املقاروءة يف  -التفاومت  -ملذهب وإيديولوجيا الغرب 

 حبال شاركت يف اإلنتاج النصي . 

غالبااا ماااا أدى االساااتعمار إىل اغااارتاب لغااوو عميااا  ال سااايما حاااني عماااد إىل " الدراسااة النقدياااة تشاااري إىل هاااذا:و     

التدمريياة للثقافاة  ، ولعال هاذه احلملاة1مري ثقافاة ماا قبال الكولونيالياة "الفتح العسكرو أو االسرتقامت، إىل القماع وتاد

الااذو خيضاااع  ،أساسااها بناااء ثقافااة أخاارى علااى أنقاضااها تكااون هاااذه الثقافااة الثانيااة هااي لغااة اخلطاااب االسااتعمارو

وتلقااني ثقافااة  ،ضاارب اهلويااةماان أجال  ،دمااة مشااروعهيف ساابيل خثقافااات السااكان األااليني لالثقافاات األااايلة، أو 

 ،لاذلك ،كماا يادعيالعاجزة عان متثيال نفساها ! ،-شؤون األمم الشرقية  ، يف تسيريالتبعية واخلضوع ملركزيته املهيمنة

إال أن  ،ورمبااا املتضاااربة أحيااا  ،واتصاالت بااذاتيات الكتاااب ونزعااهتم وعااواطفهم املختلفااة ،ومهماا اختلفاات النصااوص

الطبقاي داخال وهناا يظهار مفهاوم الصاراع  .وال ميكن جتاوزها ،اخلطوط العريضة للمشروع التثقيفي يف املنطقة موحدة

إدوارد و ااذر . يااات هاذا الصااراع وآ رهوسيت مهمااة النقاد الثقااايف لتفكياك و لياال حيث .نصاوص مااا بعاد الكولونياليااة

هاذا الكماني الثقاايف الاذو يبادو يف الوهلااة األوىل ، ساعيد بقاوة يف أطروحتاه االستشارامت مان الوقاوع يف كماني الشارقنة

 سائر و العرب اإلسالم و اآلخر، اورة  ليل هو النهائية ايغته يف االستشرامت خطاب إن"املنجى وامللجأ :

 
                                                           

جملة  ،عرض الدكتور عمر زرفاوو ،ترمجة خريو دومة، بيل أشكروفت وآخرون، اإلمرباطورية ترد ابلكتابة، آداب ما بعد االستعمار النظرية والتطبي ، -1 
 11ص م5011جوان  52 ،جامعة سومت أهراس اجلزائر ،أبوليوس
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 إدوارد أدوات استعر  إذا و عن اآلخر لنفسه الغرب نهاكو ر ية هو أخرى بعبارة األوروبية، غري األخرى   

 أو متاثالت يصاور بال نتاائج، أو حقاائ  يعكاس ال خطااب لكناه إنشااء أو خطااب االستشارامت فاخن املعرفياة ساعيد

 ااعيد علاى لاه إنتاج إعادة أو لآلخر جديد خل  إنه املصلحة، و املؤسسة و القوة تتحق  حيث التمثيل من ألوا 

 به تربطه ال واقع موضوع الشرمت هو الذو موضوعه بينما معرفة موضوع االستشرامت من أعل مما التمثيل و التصور

 ليسات االستشارامت بنياة أن يؤكاد حاني ذلاك مان أبعاد إىل ساعيد إدوارد املفكار ياذهب بال .يانعكاسا تطااب  االة

 .1"بها املتعقلة احلقيقة انقشعت ما إذا الري  أدراج ستذهب اليت األساطري أو األكاذيب من بنية سوى

 .بناء على أ ا ال  مل الدالالت املراد توظيفها يف خطاب ما ،وهذا ما يشجع على التخلي عن اللغة األم احمللية

وحىت لغة املشافهة بدأت تنحو  ،اليت مازالت آ رها يف اآلداب احمللية إىل درجة كبرية ،وهذا ما يفرض لغة املستعمر

ومواكبة العصرنة  ،وذلك بدعوى التمدن والتحضر ،حنو االستعانة مبعجم وقاموس االستعمار ،هي األخرى

قول الكاتب شيلي ي. ول يف اجملتمعات الشرقيةي املتدادل على ذلك من اخلطاب العام . والوالتحديث اللغوو

والالواعي  ،سثريها على اجلماهري عرب االستعمال الرهيي –تبعا لالستعمال الغرامشي –:"متارس اهليمنة  واليا

ويلعب فرض من  من اللغة واجناز الكتابة األدبية والتارخيية عربها دورا هاما يف إنشاء أنظمة  .لعملية اإلقناع ،أيضا

. إذن ميكن اعتبار اخلطاب مشرتك بني آداب مرحلة ما 2ؤسسات تكرس إيديولوجيا الطبقة املسيطرة وترسخها"وم

ال يعدو أن يكون الشرمت بكل فأما قضية املكان  .دوارد سعيد "الطباقية"إماه أوهو ال خيلو مما  ،بعد الكولونيالية

الغرب  أو متنافسة ومتسابقة من ،ذلك البساط األرضي الذو تصارعت على ركحه أطراف متعادية ،أااله

أن يسرد أهل  جدروكان األ–رد الثقايف الغريب لبالد الشرمت وهذا الصراع الته لغة الس–والشرمت الضحية املستبا  

 ولكن االمربيلية أخرست  ،اهتم احملليةبلغو  ،واملرتبطة بشكل مباشر أبجمادهم ،الشرمت يرخيهم وثقافاهتم األايلة

 
                                                           

  41ص  1984بريوت 1 ط العربية األحبا  مؤسسة ديب أبو كمال ترمجة االستشرامت :سعيد إدوارد -1 

 02شيلي واليا إدوارد سعيد وكتابة التاريخ ص  -2 
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مل تصل إىل النضج اللساين والداليل  -كما سلي  –بدعوى أن هذه اللغات  ،األاوات املنادية ابللغات احمللية

. وكذلك الرجل الشرقي مل يرمت يوما لدرجة متثيل ا لتكون وسيلة لواي هذا االحتدامالذو يؤهله ،وحىت املعجمي

ووكل  ،. ومن مث فان الغرب  مل أعباء هذه املهامدراسة الغري ووافهمقدرته على فسه  هيك عن نفسه بن

ركب احلضارة و بمن أجل إحلاقه  ،و املؤطر له ،ليكون الناط  إسم الشرمت ،حقيقيةمن دون وجود معارضة  ،نفسه

ل له اإلطالع على ثقافات و أبنه فضيلة علمية خت ،العابر للحدود"الفضول أو الشغي "وبرر هذا   ،"الدميوقراطية"

والعاملية ..ار احلضاراتو التفاعل احلضارو وحابسم نداءات العاملية و  ،الشرمترجل هو  قامواآلخر يف هذا امل ،اآلخر

حالة من االنتشار واألشية يكتسبها األدب، والنتاج الثقايف بشكل : "أب اكما يراها الكاتب ميجان الرويلي    –

ويصبح معروفا ومقروًءا يف مناط  أخرى من العامل. لكن العاملية  ،ام حني خيرج عن حدوده االقليمية والوطنيةع

وإن هذا التعريي   .1"ال خيلو تعيينها أحيا  من االيديولوجيا ، ددها معايري معينة ،أيضا قيمة جوهرية يف األدب

ألن الشكل  ،يه أمرا يدعو إىل الريبةبنأعل ت مما ،الغربء استعماله من طرف يأس هموضوعي بشكل كبري إال أن

تستعمل كل الطرمت املشروعة  ،أن الدراسات الغربية أبهدافها االمربيلية اخلفية وأحيا  املعلنةيتمثل يف احلقيقي 

احة ساليب املتفاأل .من خالل إضعاف الشرمت واحلد من تطوره ،من بناء ذاهتا ،واحملظورة للواول إىل مبتغاها

 ،افويذلك كان نتاجها الثقايف زائفا وحري ،استعملت يف غري ما وجدت له ،للدراسة واآلليات املساعدة على ذلك

شكل ليس يف اآلليات واملناهج وااليدولوجيا، ولكن يف سوء وامل ،ال خيدم الغرض الصواب الذو أنشأت من أجله

إذا نتج عن ذلك تشويه لثقافة ما. ويف هذا  ،خدامهاعذر ملن ادعى عدم معرفته است وال .استعمال هذه األدوات

لتقدمي اور ابئسة  ،ملستشرقنيكثريا جدا من ا  ،وآلياته اليت استعان هبا بريغالسيامت يرد سعيد كاشفا أدوات الت

 ويظهر ذلك يف كتاب  ،إنطالقا من مركزية عنصرية تبناها الغرب ،"رعن "اآلخ

 

                                                           
 112،ص1ط 5000املركز الثقايف العريب ...  –دليل الناقد األديب  –ترمجة سعد البازعي  –ميجان الرويلي  -1
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يعرب عن نقد ثقايف مضاد لكل البديهيات املؤمنة  -املثقي والسلطة-كتابالوالسلطة الدوارد سعيد: "هذا  ثقيامل

وهذا النص يشري إىل  .1لكل أاولية إىل املركزية األوروبية يوافها مصدر إشعاع تغمر بضيائها الثقافات األخرى"

أو على األقل بنظر  حمورية الغرب ذات الدافع العنصرو الذو تبىن هذه املركزية ونظر إىل "اآلخر" أبنه يف اهلامش

أرو تعديله ليكون مؤهاًل لاللتحامت أو التبت من  "ملح أنه يف الصدارة والبقية "يبع" أو " –لغرب ا –إىل نفسه 

م نواألساس العام للفكر االستشراقي يقوم على هيكل جغرايف ي" :طية اإلسالم"غته "عيد يف كتابس.يقول طرف" "

إن كان يتسم ابالستقطاب اجلوهرو، إذ يقسم العامل إىل قسمني غري متساويني أما القسم و  ،عن خيال خصب

فامه الشرمت، وأما القسم  األكرب املتخلي فخمه الشرمت، وأما القسم غري متساويني أم القسم األكرب املختلي

لوجيا اليت  لل و ومل يكن االستشرامت اآلخر، إال تلك االيدي. 2الذو يعرف أيضا إسم عاملنا فهو الغرب"اآلخر:

ثقافة اآلخر، بنية ومضموً ، ألغراض غري برياة، تنعكس على الشرمت بفاهتا وعاهاهتا، قصد اإلجهاز على 

ومن هذه املقومات "اإلسالم"، وهو  ."الغرب" بعد فراره من هذا "الغرب"مقومات استمراره، لريمتي يف أحضان 

كما يقول سعيد على   –ملة شرسة حباملستشرقون  قامالركيزة احملورية خااة يف الشرمت األد  ومشال إفريقيا، لذلك 

وجاء يف تغطية  .اإلسالم ومقوماته، أل م رأوا أنه السند املتني الذو يثبت أرضية الشرمت و افأ على معينه

اختالفا جذري، ومن شأن التعريي السلس لإلسالم اليوم يقول، أنه القوة اليت خيتلي الغرب معها اإلسالم أن: "

ر أن ينشئ، و د بصورة جذرية، كل معرفة ابإلسالم، ومادام هذا اإلطار قائما استمر اجلهل ابإلسالم، تهذا التو 

ذلك، ولو بدرجة أقل قلياًل يف كويصدمت هذا لألسي، وبصفة خااة   ن،ابعتباره خربة حيوية يعيشها املسلمو 

 .مل الغرب يف مواجهة اإلسالم، و يف اجملعنااره نياخلفي بالداخلي التنسي  يعمل على الغرب أن ، يعت 3"أورواب

 والتمحيصد مل يكن سعيد أول من تناوهلا ابلنقو احلساسة يف الدراسة الثقافية  العابرة للحدود.  ةالنقطهي وهذه 

                                                           
 11،ص11ص –ادوارد سعيد دراسات وترمجات  –فخرو ااحل  -1 

 22ص – 0221 –رؤية للتوزيع والنشر القاهرة مصر  –ترجمة محمد عناني  –تغطية اإلسالم  –إدوارد سعيد  - 2 

 101ص 0221 1ط-وزيع القاهرة مصرتغطية اإلسالم ترجمة محمد منافي رؤية للنشر والت –ادوارد سعيد  - 3 
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والعمل على  ولكن هناك مفكرون وكتاب من الغرب نفسه انتقدوا هذه االيديولوجيا العدوانية على ثقافة الشرمت،

االعتماد عليه  ميكن وال ميكن اعتباره طرفا  نيا ،على أساس أنه جمرد يبع ،يف احلضرية خالهوإداآلخر  ترويه

 إعتماد احلر على احلر.

عليها سعيد أو انطل  من  استنداليت  ،الدراسات الثقافية األخرى أمثلة عن هذه املواقي وتذكر كتب التاريخ أو

الذو أمضى حياته البحثية يف:" اكتشاف وتفصيل ذلك الراب  و مثل مسألة اخلطاب عند ميشيل فوكو  ،قواعدها

ية االرتباط بني الكولونيالية كشي ماهو دوارد سعيد الحقا ليبت عليه ر يته اخلااة هلذه املسألة، إالذو سيستعريه 

ضمه  تكهن بكل ماو واخليال االستشراقي الذو خلقوه.  ،واتباع أثر الرحالة األوروبيني ومغامرهتم ،االستشرامت و

، ويبت سعيد 1"دوارد سعيد سطرًا واحًدا يف االستشرامتإ خي مخسني عاما قبل أن  حوايلدوارد سعيد إاستشرامت 

ومع مرور الوقت تغدو والفالسفة األحرار ليكشي أنه: " من سثره القوو ببعه املفكريننظريته وأطروحاته بداية 

إن الثقافة هبذا املعىن مصدر من مصادر اهلوية وهي مصدر  ،ين ابألمة والدولة ..االثقافة مقرتنة غالبا بشكل عدو 

ولقد أنتجت هذه الرجوعات يف العامل الذو كان خاضعا لالستعمار سابقا أنواًعا شىت من  ،ادامي أيًضا ..

 ..سياسية وعقائدية متعددة متباينة ايضتشتبك عليه ق ،ما  وهي مسر  من منط ،األاوليات الدينية والقومية ..

وقد ال النص   2"بينها كاشفة وتتنازع فيما ،إ ا قد تكون ساحة عراك فوقها تعرض القضاي نفسها لضوء النهار

 ،اراع ،عراك ،أو أن هناك " تنازع ،كما يسميه سعيد  ،كثري من املفردات اللغوية من حقل داليل "طباقي"

أن يستعيد هذه املفردة اليت  ،تخصصاتالكأحد   ،وهذا الصدام أهلم درس املويسقى ،بني غرب وشرمت ،وادام"

ة عندما عوكانت طي ،رمبا يكون قد وجد فيها دالالت تكون أبلغ عندما تستعمل يف سياقات أخرى غري املوسيقى

": تعت إعادة ه "الثقافة واالمرباليةكما يقول سعيد يف كتاب  –فالطباقية هنا  ،وظفها يف مشروعه النقدو املتكامل

                                                           
 ،المعرفة السلطة في زمن اإلرهاب –ما بعد االستشراق  ،حسام الدين محمد : مراجعة وتحقيق ،ترجمة باسل عبد هللا وطفةحميد دباشي،  -  1 
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سمتعمر واملستعمر وفهم جتارب متباينة لكل منها جدول أعماله، وسرعة تطوره، قراءة األرشيي الثقايف لل

  1"وتكويناته الداخلية ومتاسكه، ونظام عالقاته اخلارجية اخلااة وايمها متعايشة ومتفاعلة إحداها مع األخرى

                                                           
، 1دانيال بارنبوهم ،نظائر ومفارقات، استكشافات في الموسيقى والمجتمع، ترجمة نائلة قلقيلي حجازي، دار اآلداب، ط ادوارد سعيد،  - 1 

 .11، ص0223بيروت، 
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 إدوا د سعيد انقدا ونوسيقيا  -

  ،ليس من ابب افتقار النقد وعلم اللغة ،بني ختصصني جز املسعيد لنفسه هذه العملية النقدية إدوارد يبيح          

إىل أدوات  توو الدالالت وتربزها يف حلة بالغية رائقة، ومن جهة أخرى مل تكن هذه العملية املزجية  جتة عن 

ن سعيد ليس حباجة ملخالفة األمناط فخوكذلك  ،دافع الزخرفة والتنسي  النصي على طريقة أدابء "عصر الضعي"

ولكن سعيًدا أراد أن يسن التفاعل  ،والريبة اليت تلي النصوص احمللية من أجل الظهور  ت راية  "خالي تعرف"

 هيك عن احلقول املعرفية -يف الوقت نفسه مادام سعيد فنا  و  ،ربز فوائده ومجالياتهيو  ،الثقايف بني التخصصات

يقول يف  . وهوله احل  يف توظيي طاقاته املتعددة -واللغاتالنقد واألدب والفلسفة األخرى اليت برز فيها مثل 

نت مقتنع أنه من خالل الثقافة، ومن خالل األدب، وما هو أفضل من خالل املوسيقى، أل ا : " املوضوع هذا 

م بعضهإذا راعينا هذا النوع من االحتكاك، سنساعد الناس يف الشعور أب م أقرب  ،ال تتعامل مع األفكار احملددة

هو اقتداره وبراعته  ،واملخول لسعيد أن ينتقل هبذه السالسة بني احلقول املعرفية  .1"إىل البعه اآلخر، وهذا كاف

"وكان التأمل األعم  يف الذو كان من اهتماماته وطموحاته:ف املوسيقي عز وكذلك يف ال ،يف النقد واألدب

. ومما يدل 2"وحسب، بل منظرًا موسيقيا أيضامنذ طفولته، ليس عازفًا للبيانو مهما اليت شغلته اهتماماته املوسيقية 

جند بعه النصوص تعرب بشكل  ،دوارد سعيدإكالنقد واملوسيقى عند   ،احلقول املعرفية بنيالتداخل املتفاين على 

ذات املعرب عنها الصورة تكون حىت  ،مل سعيد على إظهاره من خمتلي الزوايعمجايل راقي وداليل عمي  على ما ي

ميكن أن  كما ،فالنقد ميكن أن يستعمل املوسيقى وقواعدها وآليات حركيتها يف جماالته الدراسية ،أبعاد متعددة

يف النقطة الطباقية  كتابه الثقافة واالمربيلية: "يقول سعيد يفو ستعني املوسيقى ابلنقد. تف ،كذلك د  العكس  

)الكالسيكية( الغربية تتبارى وتتصادم موضوعات متنوعة إحداها مع األخرى. دون أن يكون للموسيقى العريقة 

تفاعل ممؤقتة. ومع ذلك يكون يف النقد الشغفي الناتج تال م ونظام  وره مشروطةصبإال  ،ألو منهما دور امتيازو
                                                           

 11ادوارد وديع سعيد، نظائر ومفارقات، اكتشافات في الموسيقى والمجتمع، المرجع نفسه، ص. - 1 

  32وارد سعيد صنقال عن مذكرة تخرج ، المثقف والسلطة عند اد

 11ادوارد سعيد،  دانيال بارنبوهم ،نظائر ومفارقات، استكشافات في الموسيقى والمجتمع، المجتمع  المرجع نفسه ص - 2 
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ويف اعتقادو  خارج العمل. منظم يشت  من املوضوعات ذاهتا ال من مبدأ حلت )ميلودو( اارم أو شكلي يقع يف

تعالقها )املقموع عادة إىل درجة يف  تشكلياليت  مثال قرأ ونؤول الروايت االجنليزيةنأننا نستطيع ابلطريقة ذاهتا. أن 

واملقاومة،   ابلتاريخ املقرر لالستعمار ،بل لعله أيضا يتحتم ويتقرر ،ل جزر اهلند الغربية  أو اهلندقنل ،غالبة( مع

 1"وأخريًا القومية األاالنية. عندئٍذ، تنبث  سرديت بديلة أو جديدة وتصبح ذواي ممأسسة أو مستقرة إنشائيا.

بل  ،ومل يتوقي األمر عند استعمال سعيد جمال املوسيقى الذو يربع فيه لدراسة حقول معرفية أخرى أبرزها النقد

ك إيقاعات بوحىت نظام احلفأ والتلقي عنه مقرون ومنش ،املعريف هتكوينلقد أقر أبن املوسيقى كانت الداعم له يف 

اب وحفأ واختصار النصوص الدراسية. فكانت دعامة للذاكرة وساعدته كذلك عاليت يسرت عليه استي ،املوسيقى

يقول سعيد: " هو ما مح يل أن أحفأ،  ،"كانخارج املاليت قيدها يف كتابه " ،على استذكار ماضيه وأيم اباه

وكانت ملكيت األقوى هي ذاكريت اليت محت  ،عدًدا من املؤلفات املوسيقية املعدة )...( يمث أن أ دو على مع

فاختربت حلظات من غبطة االستذكار تسمح يل أن أجتاوز  ،يل أبن أستعيد بصري مقاطع كاملة من الكتب )...(

هذه الكلمة إىل  ولوجكما يوضح سعيد املفهوم النقدو للطباقية بعد االنزي  الداليل عند . 2حبرًا من التفاايل"

ولعل  ،يربز ابخلصوص بني املوسيقى واألدب ،همتازج فت وأديب رائ  يف أعمال أن هناكفيقول  ،حقل النقد الثقايف

وهذا ما  .أو تواف  بعه اإلجراءات األدبية والنقدية ،تقرتب ،بعه اخلاايات اليت متتاز هبا املوسيقى وآلياهتا

الذو هو  ،لع يف اجملال النقدوضوت ،واقتدار ،وظفه سعيد يف خمتلي أعماله بشكل ينم عن ذكاء خاص

 ،ليتمخه يف األخري إبداعه يف شكل خاص ،وكذلك يف عامل الفن املوسيقي الذو برع وأبدع فيه .اختصااه

  ،"الطباقيةكلمة ليت كانت حمور أعماله  ومن املفردات الر نة ا ،عمل نقدو أبدوات موسيقيةك

Contrapunlatism". 

                                                           
 111الثقافة واالمبريالية ص - 1 

 .011خارج المكان ص - 2 
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يف أعمال  ،( كمفهومالطباقية)على مركزية  "الثقافة واالمربيلية"يف مقدمة كتاب ديب  ويؤكد املرتجم كمال أبو

عن العالقة  ،فكريعلى مستوى ما يريد طرحه  ،فيقول "لكن املفهوم املركزو يف منهج سعيد  ليليا ،إدوارد سعيد

ومن سوء احلأ أن مصطلح  ،والتأويل الطباقي ،هو دون ريب مفهوم القراءة الطباقية ،بني اجملتمعات والطبقات

مصطلح سعيد ،"   counterpoin"اااااالأو   ،" contrapuntal "اااااالالطبامت املستخدم يف العربية لرتمجة 

هو  ،وبني كتبه اهلامة كتاب يف موسيقى ،يقدم عروضا عامة ،املوسيقى )وهو موسيقي ممتازاملأخوذ من 

Musical Elaboration حبيث يغيب مدلوله  ،ومتخصص جدا موسيقيا ،من جهة ،( مصطلح التباسي

ليشري إىل عالقة تضاد  ،يف النقد العريب القدمي استخدم ابن املعتز الطبامت ،من جهة أخرى ،عن القارا العادو

طويل قصري ) ومن الشي  أنه اعتربه من مكو ت البديع  ،أبيه أسود   ،مثل ضحك بكى ،داليل بني الكلمات

لكي يزول  ،مبصطلح جديد contrapuntal  ااااالولقد شعرت برغبة حادة يف إعادة ترمجة  ، ..اخلمسة (

مل أوف  يف إأاد  ،غري أنت حىت اآلن ،ابلنسبة ملنهجه وعمله أبسرشا ،فيتضح مفهوم سعيد اجلوهرو ،االلتباس منه

وليس بوسعي أن أشر  املفهوم أبفضل من شر   ،ستخدمت عبارة القراءة الطباقية .ولذلك ا ،مصطلح بديل واف

االستعمال املتزامن  )اجلديد للموسيقى   Penguinمسبوقا بتحديد موسيقي مأخوذ من قاموس  ،املؤلي له

أو  ،ل أنه النقطة املضادة ،إلنتاج املعىن املوسيقي مبا يسمح ابلقول عن أحد األحلان ،أو أكثر ، للحنني )ميلودو(

قابلني لتبادل  ،أحدشا فومت اآلخر  ،وهكذا فخن التضاد املزدوج هو أن يكون حلنان .حلن آخر ،يف حالة تضاد مع

ومن الواضح أن كلمة تضاد هنا ميكن أن تبدل يف العربية  .(مثل ذلك التبادل الثالثي والرابعي إخل  ،موقعيهما

 .1" ابملصطلح احملدد )طبامت(
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 :متهيد

اد قةنقد ثقافية اليت برع فيها الكثريون يف مرحلة ما بعد البنيويةة ااةةة النالضمن الدراسات  وريندرج هذا احمل       

متةرد للةا الةنم  و  ،حيث وضع بصمته يف هذا اجملةا  ،(ية/غرب شرقية) هلويةدوارد سعيد كمزدوج إوقد ظهر  ،الغرب

وإمكانيةةة دراسةةة النصةةو  بعةةز  لةةن  ،وت اؤمللةة بةة وكةةذا الشةةك نير الةةرون الةةذين قةةالوا ،ألنصةةار البنيويةةة بحثةة ال

ون الريةةوع إا افلايةةات د ،ونتةةهنأي مةةا هةةو م لةةوب مةةن الةةنم مويةةود يف مهةةامينه ودالال ةةه وكي .األطةةر الاةةياقية

قاةةد ظهةةر مةةا ياةةما  ،حبةةا  مةةن األحةةوا  ،إال أن هةةذا األمةةر ن يكةةن مقبةةوالا  .الةةيت  طةةي  ب ةةرو  مةةي د النصةةو 

يتماليةةةة ألنةةةه يتنةةةاو  لتلةةة  القهةةةا  اال ،وأحةةةاد حبةةةدود أوسةةةع منةةةه ،الةةةذي احتةةةود النقةةةد األدي ،ابلنقةةةد الثقةةةايف

وهةذا  ،وامتزيت آاثرهةا بدالال ةه ومعانيةه وناةقه ،اليت سامهت يف إنتاج النم ،..وحىت النااية واجلمالية ،والتارخيية

ا مةةةن ا يويةةةة مةةةا أل ةةةا النصةةةو  نةةةاو  نةةةم مةةةا دون ااحاطةةةة أذ لةةةيإل ابامكةةةان   .اوآفاقهةةة اووسةةةع أبعادهةةة ،مزيةةةدا

سةةةةتعمارية الةةةةيت  شةةةةك  يف إطارهةةةةا ليةةةةة اال مب افلايةةةةة االللةةةةا  ،ويلكةةةةد سةةةةعيد ان  قةةةةا مةةةةن هةةةةذا اؤمع ةةةةا .باةةةةياقا ه

إنتةاج  ،أو بصةيغة أبلة  ،ابالستشةراق )الثقافةة( ،للةا ربة  الاةل ة )القةو ( افهذه األطروحة مبنية أساس .االستشراق

 اةةتمد منةةةه  ،يكةةةون طاف ةةابط اجلانةةة  الروحةة  لالةةة االسةةةتعمارية حبيةةث اف ةةاب يف إطةةار اؤمشةةةروع االسةةتعماري،

إذ لمليةةة إنتةةاج الشةةرق  .يف اؤموضةةوع أو إشةةراكه ،دون استشةةار ه ،سةةتي ان يف لةةان الشةةرقا يةةا  ؤمواةةةلة التوسةةع واال

فهةةةو  ،وال أثةةةر لةةةرد  الاعةةة  الشةةةرقية ضةةةمن هةةةذا اانتةةةاج .أو ماةةةتغربة ،بواسةةة ة لقةةةو  غربيةةةة ، ةةةت  يف اؤمرةةةابر الغربيةةةة

. األوروي ،األان مةن طةر  ،الشةرق  ،اآلاةر يف الغةرب ؤمعرفةة كيايةة إحتةوا  و اتهلك ،سلعة ااةة  صنع )الشرق(

غةري قةادر للةا  اةيري  ،بةداي  –اؤمن ةور األوروي مةن –ما دام الشرق  ،برمتها هناك أي يرح يف هذه العملية وليإل

 ،اؤمزلومةة ،لنشةر الاة م والدرقراطيةة ،(إناةانية)لوع هبذه اؤمهمة الةيت ياةمو ا ه وي  للا الغرب الو  ،نااه ذا يا

للةةا لا قةةه ماةةلولية  الةةذي وضةةع ،وهةةذا مةةا ياةةمونه بعةة   الريةة  األبةةي  .يف ربةةوع اجلةةز  الشةةرق  للكةةر  األرضةةية

 األوروي يف بقاله  الشاسعة.والتحهر ونشر التمدن  ،يم وطرير  لك الشعوب من الترل  واجله لخت
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وذلةك مةا يعةاب لليةه حيةث  ،وجبدر الذكر أن الدو  االستعمارية ه  اليت يت   ناو  إستر اطتها من طةر  سةعيد

االستشةراق  وهةو يف أطروحتةه   ،وغريها كاألؤمانية  ،بغ  الن ر لن بع  اؤمدارن االستشراقية من طر  النقاد اهت 

فهةةذا اؤمنتةةوج ن يكةةن سةةردا  رخييةةا   ،ن يلمةةوا بكنةةه مشةةروله االستشةةراق  ،يقةةو  أن أةةةحاب مثةة  هةةذه االنتقةةادات

أو للبحةةةةةوؤ واؤمللاةةةةةات واأللةةةةة م اؤمرتصةةةةةر يف هةةةةةذا ا اةةةةة ، ولكةةةةةن لةةةةة  اؤموضةةةةةوع هةةةةةو  ،للمةةةةةدارن االستشةةةةةراقية

ان  قةا  ،أي اجلانة  الن ةري للقةو  العاةكرية االسةتي انية يف لةان الشةرق .ن االسةتعمارل ر الذي مت االستشراق

مةةة  لةةةد  دالالت إ ةةة  لةةةايزون لةةةن متثيةةة  أنااةةةه  اةةة  أن رثلةةةوا . والتمثيةةة  يف حةةةد ذا ةةةه حمةةةن مقولةةةة التمثيةةة   

 ،ها لتصةةبر رهةةن ااشةةار  الغربيةةةهةةويف  ةةدير الثقافةةة و روي ،يف االسةةتا يةية االمب ليةةة –ات فهةةااللةةا –درج  نةة

والتحةةدؤ  ،لتمثةةيله  -كمةةا هةةو حةةا  هنةةا  -و بنااةةهأو  رشةةر هةة ،سةة  اجلمالةةة الةةذين رشةةحوهابثةة  هةةو النةةاط  مفاؤم

حاةة   أو ،والتمثيةة  مةةن ةاويةةة أاةةرد هةةو لعةة  أدوار  و  قمةةم شرصةةيات حاةة  ال لةة  .ب ةةالبه  وحاييةةاهت 

 التر ي  االستعماري.
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 مقاربة ثقافية لكتاب االستشراق:   -
  :الثنائيات عند إدوارد سعيد -1

 :(السلطة/الثقافةثنائية ) -

ولكةن لتلة  مللاا ةه  ،فقة  االستشةراق  يف كتاب ليإل وذلك  ،يزاوج بينها سعيد يف أطروحا ه اليتهذه الثنايية 
وا ركةة الديناميكيةة  ،وار بةاد بعهةهما بةبع  ، ..،دياوسري  اللغة الك مفرديناند  ذكران بثناييات وه   .ومقاال ه

هةةة    ويهةةةان لعملةةةة واحةةةد  ، و  ،ويريةةةد سةةةعيد أن هةةةذه الثناييةةةة األسةةةان يف مشةةةروله النقةةةدي .اؤمناةةةةمة بينهمةةةا
ا مةةن القةةو ،  اف ةةاب االستشةراق. ها الثقافةةةبلاق و ،الاةل ة االسةةتعمار االمب ليةة ومزيةةد مةةن هةذه الثقافةةة يع ةة  مزيةدا
ممةا انعكةإل ، – راةحاة  الةبانما اؤم–مة  للةا شةرقنة الشةرق عمةا مةن  رثةري يهلومةا  ،أي ثقافة القو  وقو  الثقافةة

ا ةر شةرقنة الشةرق  وهةو .منةه وهذا ما حذر سةعيد ،اليت رأت ةورهتا من ا   اؤمرآ  الغربية ،للا الذهنية الشرقية
وهةذا  ،ن الشةرق ايف ظة  غالةة وودوديةة اؤمقروييةة يف العة ،من ا    نةاو  ةةور ه اؤمنتةةة يف اؤمرةابر الغربيةة ،لنااه

 وايةةه هةةذا اؤمةةد الكبةةري واؤمرتلةة  مةةن نصةةو   ،مةةا حةةد مةةن إنتةةاج نصةةو  أةةةلية االيةةة مةةن الشةةواي  االستشةةراقية
أي الرغبةة يف قةرا    .الةة لقةرا   نصةو  غربيةة  تحةدؤ لةن الشةرقيوقد لوحظ أن اجملتمعةات الشةرقية م .اؤماتشرقر

هةذه النصةو  أةةبحت أكثةر  رثةرياا يف الذهنيةة الشةرقية  نولكن اؤمشةك  أ .اآلار الغريالذات من ا   نصو  
اليت  تناو  الذات. ومن ةاويةة أاةرد كانةت  ،من ثقتها يف األلما  الكتابية احمللية ،بنابة أكب ،اليت بدت  ث  فيها
غةةرب كموضةةوع للكتابةةة للأي  نةةاو  الشةةرقير  ،متثلةةت يف االسةةتغراب ،أو دفاليةةة   بةةدو انتقاميةةة ،هنةةاك ردات فعةة 

وإمنةةا يةةذه  ابؤمشةةك  إا ويهةةة ال ختةةدم  ،ال رثةة  حةة  –يف ن ةةر سةةعيد –وهةةذا  ،رداا للةةا االستشةةراق ،والدراسةةة
ليكةون رد  الاعة   ،االستشةراق ومتماشةيا مةع الاعة    ،وال  قةدم لةه حلةوالا بة   ةتك اؤموضةوع ماتوحةا ،اجملتمع احملل 
 الذي ال ياري وف  اؤمصلحة الشرقية. ،ومهيعة للوقت ،وذلك ب ريقة أو وما يكية غري جمدية ، االستغراب 

ال ركةةةن فصةةة   ،بهةةةمري  عةةة  ،دوارد سةةةعيد االستشةةةراق للةةةا أنةةةه موضةةةوع يتنةةةاو  اجملتمةةةع الشةةةرق  ككةةة إيصةةةور و 

فهةو كتلةة واحةد   .ولياةت لةه اصةايم متتةاة لةن اصةايم أاةرد ،ال خيهع للاردانيةة ،ألنه ك  متكام  ،وحدا ه

ممثة  اجملتمةع و  .فة  ميةزات وال ةةاات وال مواهة  وال إيةداع ،كا  دراسة لينة واحةد  لتعمةي  النتةايا للةا الكة و 

انتحةةة  ةةةةاة  -حاشةةةاه–إال بعةةةد أن  ،ن يكةةةن ليةةةبة يف الشةةةرق –وسةةةل  ومةةةد ةةةةلا   لليةةةه–العةةةري ااسةةة م  
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والتشةةةكيك يف الرسةةةالة  ،نعةةةوهةةةذا مةةةن اؤمن ةةةور االستشةةةراق  الرامةةة  إا ال  لليةةةه الصةةة   والاةةة م. اؤماةةةير لياةةةا 

وأنةه أاةد نصوةةا ، –ةةلا   لليةه وسةل – لا اؤماتشرقون أنه من  رلية  ومةداد حيث .احملمدية والقرآن الكرمي

   أاةةرج هةةذا الكتةةاب إا النةةانمث  ،وأضةةا  إليهةةا بعةة  اؤمقةةاطع األاةةرد ،ونصوةةةا أاةةرد مةةن اا يةة  ، التةةورامةةن 

 مدليا أنه من لند   نز  وحياا. –القرآن الكرمي  –

ويقةةةوم سةةةعيد بتشةةةرير بعةةة  نصةةةو  اؤماتشةةةرقر البي ةةةانير والارناةةةير مث األمةةةريكير يف كنا  ةةةه األاةةةري  فيتنةةةاو  

لياةت لةه اصةايم  ،نةه وةدود األبعةادأب ،  صور الري  الشرق  الذي يامونه  الغري  اؤمدهشبع  اؤمقاطع اليت 

ورشةة   ،يتمةةأ أن يتةةزوج امةةرأ  الريةة  األبةةي  ،نيةمهةةه الاوضةةا وال مةةع والتحايةة  والشةةهوا ،متيةةزه لةةن بقيةةة جمتمعةةه

 وينام يف سريره... دون يدود. ،مشيته

وال  ،ال  ارق بر ري  وآار ،وكذلك اؤمرأ  الشرقية اليت يصورها بع  اؤماتشرقر للا أ ا آلة للشهو  واؤمتعة

   سعيدإدوارد ويركز  .إا درية  شبه العباد  ،و اتميت يف ادمة وإرضا  الري  الغري ، لن نااهاريتعبيد الجت

وقد   .وذ العاؤم لناوذات ا   الدو  الكبد اؤماي ر هالذي ي ،للا االستشراق االمب يل–   ذكرهكما سل  –

انتشار ماتعمراهتا يف لتل   أق ار  باب ،كانت بري انيا  دلا االمباطورية اليت ال  غي  لنها الشمإل

هو أ ا  ،إن ما أقوله لن التةربة البي انية والارناية واألمريكيةسعيد يف هذا اؤموق :  إدوارد يقو   .اؤمعمور 

وأشد مهابة من  ،ومركزية ثقافية متميز . إن ا لتا طبعاا  ق  يف طبقة أكب وأضر  ،متلك  ناسقا ومتاسكا فريدين

وألن الّارد يلع  دوراا   .يف  نافإل مباشر معها ،أي إمباطورية أارد، ولقد كانت فرناا للا مدد قرنير  قريبا

 ،كبرياا يف اؤماعا االمب يل، فليإل من اؤماايئ يف ش   أن فرناا، )واصوةا( ا لتا متتلكان  رااث غري منق ع
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أثنا  القرن التاسع لشر ...  إمباطوريةمن الكتابة والروايية ال ن ري له يف أي مكان آار. لقد بدأت أمريكا  صبر 

 .1بعد فكاكة استعمار االمباطوريتر البي انية والارناية

هذا اؤمزج الالإل بر االمباطورية والتاؤ الثقايف من الكتابة الروايية وغريها هو وور حبث سعيد ودراسته وهو ال 

التوأمة يف يرد أحدمها بعز  لن اآلار، فالثنايية اؤمتكونة من الال ة والثقافة  اتمد لناةر حياهتا من هذه 

.. والصراع معقد وثي  ألنه ليإل ةرالاا حو  العاكر واؤمدافع وحا  ب  هو أيها : لتل  ال رو  يقو  سعيد

حيثما كانت القو  حلت إا يانبها الثقافة التابعة هلا  2ةراع حو  األفكار واألشكا  والصور، والتصورات 

ثر  فيها بشك  أو آبار. ويهي  يف هذا الصدد:  إال أن والنابعة من رمحها واؤملطر  هلا يف الوقت نااه واؤمل 

لشر كانت موضولا رييايا ل هتمام الثقايف الذي ال  عسالنابة ؤمواطين بري انيا وفرناا يف القرن التاباالمباطورية 

عتب اجلز  وطددت اؤمقاطع اليت طم  هذه الثناييات يف كتاب  الثقافة واالمب لية الذي ي .3ه شعور اب رج بيشو 

ا بنم لة مايك  دوي  يشرح فيه ماهوم االمبطورية:   ه  ل قة  الثاين لكتاب االستشراق. فيقو  سعيد ماتشهدا

رمسية أو غري رمسية  تحك  فيها دولة ابلاياد  الاعالة جملتمع سياس  آار. وركن طقي  هذه الع قة ابلقو  أو 

وهناك أبعاد متعدد   رب  اجلان   .4ة أو االيتمالية أو الثقافية .. أو ابلتبعية االقتصادي –الاياس  ابلتعاون 

االمباطوري اؤمادي ابجلان  الثقايف اؤمعنوي كما يواة  سعيد قوله:   االمباطورية كما سنرد،  اتمر حيث كانت 

 .5مويود  دايما: يف مناخ ثقايف لام، ويف ممارسات سياسية ولقايدية واقتصادية معينة أيها 

 

 :ثنائية )إسرائيل / اإلسالم( -

                                                           
 76الثقافة واالمبالية    1-

 67الثقافة واالمبالية    2-

 67واالمبالية  الثقافة   3-

 78لثقافة واالمب لية  ا  4-

 78الثقافة واالمب لية    5-
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ويذكر سعيد ثنايية أارد ولكن هذه اؤمر  ليات متناسقة ومتناغمة فالع قة التنافرية ه  اجلامع الرييا  بينها 

 وألتقد أن هذا  اال م اؤمنحاة الذي استردمه الغرب يفيد يف كتابه    غ ية ااس م :  كما يقو  سع وه 

. مث يواة  سعيد ملكدا للا  راب  هذه الثنايية بشك  متهاد 1لنموذج اؤمقاب  لإلس م ااحا  أبن اسرايي  متث  ا

 د أن ليون الغرب أةبحت  رد أن أمن إسرايي  إلغا  اآلار: ابلهرور  لنصر منها يقته  دلاي  أي  ثبيت 

 ،يف اجتاه معاكإل ،فك  يان  اذب إليه ،وهذا الصراع اجلديل ال  طريف النقي  .2يواةي ةد غايلة ااس م 

متع وهذا االاتصا  ال يت ،ورغ  أن ااس م مناتر للا احتام الد انت األارد .من حيث األهدا  والرؤد

عان الغري، من حيث وإسرايي  يز  من ال –مع ذلك اع  ااس م نقيها للغرب–به أي دين آار لدا ااس م 

لذلك كان البد  ،، وهذا ال حاا للا سعيد ذي األةو  الالا ينيةأو ممث  العان الغري يف الشرق  ،االيدولوييا

للا  اليت شا  هلا   أن  ت  ،وهذه العملية .ويف ألماقها ،من داالها ،من فه  األطروحة الغربية لدراسة الشرق

من ا   جتربة الكا   القاسية  ،الاياقات اؤماتقا  وأ ،ولكن التةربة ا يا ية ،أبدا دفةاصمن  كن  ،هذا النحو

ؤما برتل  يوان  اؤموضوع اؤم روح، وقد مت له ايع  منه ل ،واليئ يف أمريكا ،ير فلا ركمها  ،تهوليش

  إدوارد سعيد أن يص  إا لم  بق وبصيغة أارد ن يات ع كا   ،احتوا  أركان وأبعاد النصو  االستشراقية

من موضوع االستشراق بصاته  اكان سعيد يز قد  ف .ربة سعيد ا يا يةألن هذا يقته  جت ،اؤموضوع االستشراق 

أن برتل  ف ،اؤمنشأ للر اب االستشراق  ،ومن يهة أارد أمها أغل  حيا ه مع ال ر  اآلار ،مواطنا شرقيا

اآلار الذي أويد هذا االستشراق هبد  االحتوا   ةنالة االستشراق، أي ساير اجلز  أشكا  وأبعاد ومراح  

دوارد سعيد:  إنه من إ لن اؤملل  يف مقدمة كتاب  االستشراق  ناينالعان الشرق (. يقو  ومد ل)اجلز  األو  

الق ي  إن ن يكن الوحيد الذي ااط  الغرب بلغته ومنهةه العلم  ا ديث، فكش  الغ ا  لما يتراا بقناع 

يف وهبذا ساه   ،م امع أو مصاحل مادية ةرفةراسة العلمية من مواق  سياسية ال  رما إال لتحقي  الثقافة والد

                                                           
  111تغطية اإلسالمية ص 1

  111تغطية اإلسالم ص 2
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وبر النزلات البشرية اؤمنح ة  ،وهو يرب  بر األدب بصاة لامة ، وطيد اهليك  ا ايل ؤما ياما طابلنقد الثقايف 

ألن ال رو  ذاك  ،1العنصرية والتعص  الاكري  مث  ،اليت يدينها الغربيون أبلانته  ويليدو ا بقلوهب  وأفعاهل 

اب قاي   متشبعافكان  ،ةقلتهّذت  رةيده الثقايف و غ ،ره ا يايتاااليتمالية اليت كابدها سعيد يف مشو 

إن  قا من  ،وكان يريئاا يف قو  ا قيقة للال ة ،ولميقا من حيث الشروحات والدراسات النقدية ،واؤم ح ات

الذي سار وف  هذا اؤمنها  ،للا غرار  ميش  فوكو  ،وأطروا مااره الاكري النقدي ،فيه ماكرين وف ساة أثروا

 ،وكش  دساياها ،ليهع معاؤما للا طري  سعيد من ا   موايهة الال ة واالمب لية الغربية ،يف وقت مبكر

رب أبي ح   كون الثقافة الغربية والعل  الغري والتن ي   ال  الغرب، ويف الغنأةبحنا  فيقو  هبذا الصدد:  

 .2لاي ر  وهيمنة سياسية  ،ووه  واداع ،وليات جمرد سراب ،شرلية لاؤمية ،االيتمال  الغري والعق نية الغربية

كان ، ي رح التااؤ  حو  أحقية اؤم هذه الصراحة والوياهة ؤميشي  فوكو يف ا ابه اؤمويه للغرب من  داا و 

 ،لاا قال  معد سوالعم  للا ةهر بقية العان يف ،للا ال ريقة واؤمنها واؤمزاج الغري ،الغرب يف قياد  العان

إن ن نق   ،و كأن  الغرب ،للا حااب نااه وحقوقهو  ،ادمة األيند  اؤماي ر من أي    ويعه و الحتوايه 

األان األوروي  ه هو )  بنااه من أي  سعادأن يهح –ريهبقية العان اا أو– إّن ، يريد من العان الشرق  

أو  رك  ،دون إلار  أي اهتمام لل ر  اآلار ،وهذا برانجمه الذي ياهر للا طصيله وجتايده(. واألمريك 

يقو  محيد دابش  يف كتابه  .وماصو  فيه ،الارةة له ليديل برأيه يف اؤموضوع. ألن هذا ال رح أحادي اجلان 

ثنر، فهو إما داي  إاؤمرسوم بة مابعد االستشراق:  لعدد من األسباب الواضحة احت  الشرق للا الدوام موضعر 

 قذه اجلدلية إا  بيان دور اؤماتشرق يف اات هبغري ، وإما شريك ضعي  مدما يف الغرب، ويرم  سعيد 

للا وري  العل  وةاح  الوةاية الاكرية األقود، بينما الشرق غاي  الشرق ابلتباره:  العان األ وةنالة 

 لك يف وملها حةا ذرايعية  ،وهذا يف ا قيقة، الغياب الاعل  للشرق الذي مكن حهور اؤماتشرق ،بكليته

                                                           
 11ص-6001-1االستشراق، رؤية للتوزيع والنشر  –دوارد سعيد، ترجمة محمد عناني إ -1

 .333ص-6002-1المداخل التاريخية والفلسفية والنفسية لمجلس االعلى للثقافة، القاهرة، ط –ل. نيلوف وآخرون. القرن العشرين     -2
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وهذا  .1ياتردمها سعيد ليحشر اؤماتشرق يدليا يف اانة ال ر  اؤمالو  لن ااتزا  الشرق  ،ابلغة الداللة

جمرد ش   مملوك وتود ضمن  فهو الشرق  ،االاتزا  هو لملية  شي   الشرق ويعله ماد  طيعة رتلكها الغرب

فعملية البحث . يقو  ميشا  فوكو:  ري   شويه ةور  اآلارطاليت طان ةورهتا لن  ،سياق بنا  الذات الغربية

فالشرق ليإل ااةا من  .والثقايفوروي العلم  كانت  رم  إا إكما  اؤموروؤ األ  ،طبقها الغري للا الشرق اليت

وابلتايل ا  أن  ،ب  هو يز  ال يتةزأ من الغرب. إن التاؤ ا هاري للشرق  راؤ إنااين ،هذا اؤمن ور الشرق 

إا القي  واؤمبادئ اليت انتشرت يف لصر  ،ستشراق يف  صوره هذاإليه كمةهود وحصيلة  الية، وياتند اال ين ر

إل الكونية ين االستشراق مدفولاا هباكا ونشري بذلك إا النزلة االناانوية يف القرن الثامن لشر. إذ ،التنوير

وابلتايل ركننا أن نعر  التمثي  اؤمعريف أو األكادر  من ا   هذا التصور الكوين اهلاد  إا  ،والتصمي ..

الذي يتذرع الاه الغرب اؤمتمث   وهذا التوسع .2وةهر اآلار يف النايا الغري االستشراق   ،بعأ لام ،التوحيد

طت غ ا  العل  العابر للحدود، االط ع للا لتل  ثقافات  ،يف اؤماتشرقر الذين يدلون االناانوية يتير هل 

واألسان العام للاكر االستشراق  يقوم سعيد يف كتابه  غ ية ااس م:   كما يقو الثقايف   باد اآلار بدلود الت

. إذ يقا  العان إا قامر غري   يغرايف ين  لن ايا  اص  وإن كان يتا  ابالستق اب اجلوهري للا هيك

س   لاؤمنا  فهو وأما القا  اآلار الذي يعر  أيها اب ،متااوير أما القا  األكب اؤمترل  فإمسه الشرق

وان  قا من اؤمركزية  ،اؤماتشرقراؤمشك  أن هذه النزلة األحادية  ركت جما  البحث وصوراا لند و  .3 الغرب

الغربية اليت  تبأ النزلة العنصرية وإلغا  الغري يف سبي  إثبات الذات  األان . والشك أن اؤماتشرقر هل  

ياعون هلد  واحد  ،فكله  أو يله  ،مين أو معلنضاصوةيات أسلوبية وثقافية، لكن وكأن بينه  ايتماع 

                                                           

 .161ما بعد االستشراق ص ،ميد دباشيح -1

 االنتنت اؤموقع:   .منشورات مركز االمنا  الغري ،يورج أي ةاحل ،ترجمة وتحقيق مطاع صفيدي ،إرادة المعرفة ،ميشيل فوكو-6
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شرقنة الشرق لصنالة الغرب و  ويره ابامكانيات الشرقية اؤمادية واؤمعنوية قدر  وهو ،سب  وأن فصلنا فيه ،مشتك

إن يوهر القهية   يقو  ومد لابد اجلابري: .ويغرافيته الشرقان و أي البحث لن مصاحل الغرب يف ل ،اؤمات اع

من ال بيع  أن يشعر إنه  ،: مصاحل الغرب..  هو  اؤمصاحل اؤم روحة ابلنابة لع قة الغرب ابلعرب اؤمالمر

الغرب أن أي  قدم حققه العرب واؤمالمون سيكون للا حاابه، ألن مصا ه يف ب د العرب وااس م  قته  

وه  لدم التواةن يف  باد   ،واؤمشكلة ا قيقية القايمة بر الغرب وأق ار العان الثالث ، ذلك. وهذا ماهوم..

هة والعرب واؤمالمر والعان الثالث كله من يهة أارد ه  من ينإل ذلك أن الع قة بر الغرب من ي ،اؤمصاحل

 ،ومن  الواضر أن برانما االستشراق قد  ر  احاا كبرياا يف ظ  رلاية القود الكبد  ، 1د بل قة الايد ابلع

واامكانيات  ،من أي   وفري أنا  ال رو  (اؤمبال  ال ايلة) ،كما يقو  سعيد  ،اليت أغدقت للا اؤماتشرقر 

من  ،أو ما ياما اب ا إا طب د آار  ،فكانت هناك الاار ت .لدراسة و شريم الشرق للا أوسع ن اق

 والانانر وااناانر .. ،يف ثوب الاياح وطلبة العل  ،طر  كثري من الباحثر والكتاب والتةار واؤمر زقة

الكنايإل والد نة اؤمايحية. يف إطار طر  انت مباركة من ك  ،يف ب د  ه   ،وهذه اهلبة اليت قام هبا هلال   حنن 

ادما اؤمشروع االمب يل األ لو  ،مما أل ا هذه ا ركة محاسا ونشاطا كبريين .ا رب الصليبية للا ااس م ال ن

فكانت فرناا  شغ  مناط  كبري  من  .اوت يف الناوذ بر الارناير والبي انير امع ،أمريك    –فرنا   –

القود ومناط  أارد من العان. وللمت هذه  ،إا يان  بري انيا اليت با ت سي رهتا للا آسيا ،إفريقيا

واستبداهلا  ،للا اهلو ت احمللية ها أو شرقنته  من أي  الق ،الاكان األةلير للا  غري  لقو    ةاالمباطوري

وابتها الثقافية اايتمالية ثاستقرار  ةوةلزل ،ن أي   اتيت الوحد  القومية لألم م ،بع يات مزياة ومتناقهة

ولقبة كلودا يف سبي  الوةو  إا أطماله.  ،الذي يعتبه الغرب نقيها له ،وةوالا إا الدين  ااس م  ،والتارخيية

                                                           
. نقال عن عيون األدب لتالميذ 6001ديسمبر  11العدد  -2السنة " نقد لحضارات: أي مصداقية.." مجلة فكرةمحمد عابد الجابري " حوار ا -1

 .611ص 6011وجي المركز الوطني البيداغ – 6الجزء  –التونسي  –الثانية من التعليم الثانوي 
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 ،األة  البعيد لال ة التمثي  ،دوارد سعيد يف كتابه الرايد  ااستشراق إيقته  يقو  الكا   محيد دابش   

 اؤمر زقة، محلت معها شراذم التةار احملاربراؤمرحلة الكولونيالية اؤمتةب  اليت  ةوالتمثي  اؤمعياري الذي  تبعه يف  رك

، ومكنته  من الدنيا عا ةقولددا من اؤماتشرقر األوروبير إا أ ،واؤمبشرين اؤماحير ،والهباد العاكرير

ا حنو إمها ول  و  ،يف الشعوب اليت سعوا  كمها -ابلنتيةة–ثي  الكتابة والتم دوارد سعيد يف  االستشراق  بعيدا

 ،قبة الكولونيالية الك سيكية يف القرنير الثامن والتاسع لشرابلنيابة بد اا من ا  ،شرح شرود الاي ر  والتمثي 

 .1ةوالا إا الوقت الذي كت  فيه دراسته اؤماصلية أوساد الابعينات 

 

  

                                                           
ي زمن االرهاب "ما بعد االستشراق: المعرفة والسلطة ف –مراجعة وتدقيق: حسام الدين محمد  –ترجمة باسل عبد هللا وطفة  –حميد دباشي  -1

 11،ص12، ص1. ط 6012ايطاليا  –ميالنو  –منشورات المتوسط 
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 : جنليزيةالثنائية اللغة: العربية ا -

ان  قا من اجلدلية الالااية بر اللغة والاكر ري  ادوارد سعيد إا أن فكره لري )شرق ( التويه و االيديولويية 

مع  مقارنة ،اؤماحية اليت  دين هبا أقليات هناك  داا  اؤمكان الشرق  نحو رغ  د نته الوياري للا هذا  ،العامة

ا يكت  ابللغة اال ليزية اليت أ قنها ولر  دساياها  ،الشراير العريهة من اؤمالمر وابا ها وابؤمقاب  فإن سعيدا

اعن يلع فيها يقو :   ..هو  من ضغ  واحد  من  ،ون أحظ بلح ة راحة واحد  ،اين هذا النزاع منه يوما واحدا

ليزية . يقصد الصراع الداال  بر اللغة العربية )اهلوية/الثقافة األةلية( واللغة اال 1ها ر اللغتر للا األارد 

صراع وماذا  عين له يف ظ  هذا ال ،ويهي  يف هذا الشأن مبينا ن ر ه إا الكتابة ،(االغتاب/اؤمهةر/)اؤمناا

أو ه  لملية استبدا   ،وه  إا ذلك فع  نايان ،فالكتابة لندي فع  استذكاروهكذا الداال  )الناا (:  

و رلرع يف يوها  ،ها يف بداية حيا همع يقصد بذلك استبدا  اللغة العربية اليت نشأ .ة اجلديد  غاللغة القدرة ابلل

كك  لري أةي * وهذه الثنايية رافقته يف لد    ،ت يف  إنشا  هويته كشار و  ،أو أثرت فيهوأثر فيها  ،وأثريها

واليت  ، ال باقية  كما حلو لاعيد أن ياميهاان  قا من اجلدلية أو ،دد واذر النزاعةما ياتأ بذكرها لي ،مللاات

بنا  لان يف مص لحات لان آار . والغري  اؤمدهش لند سعيد هو لدم قدر  طر  للا فصها يف قوله: 

يف ةراع وةدام وموم  –اللغتان العربية واال ليزية  –و الاي ر  لليه وامت كه، ب  بق  ال رفان احتوا  اآلار أ

 لنها ابلعربية  ،تةارب وألبب   اية:   كان لل  أن أستردم اللغة اال ليزية، ولكن كان لل  أن أستذكر ال

اؤمتمث  يف  إا الويود أن  ش  طريقهات  ا إذا أرادؤمريا  الذهين إال أوان اجملرد  واعأي اللغة العربية  بقا يف ال

اؤمادي   إا العان الثاين ،اجملرداؤمعنوي أرادت أن  نتق  من لاؤمها األو   ،وبصيغة أارد ،  رو قالنصو  اللغوية اؤم

                                                           

ن اللغة العربية سواء في حياته إنه في كل الحاالت فأولو  ،التي أطرت مرحلة دراساته األكاديمية ،االنجليزية –في حياته  –واللغة الجديدة  -1

من اللغة االنجليزية التي ظهرت في العصور الوسطى وانشقت من الالتينية "األم"  (كرونولوجيام )أو في الحياة العامة تبقى أقد "دوارد سعيد"إ

 16 - 11 – 10 – 1خارج المكان ص . وغيرها ،لتشق طريقها إلى الوجود مثل نظيراتها األلمانية
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واهليوا ا ليزية( وهذه جتربة ليات  ،الكينونة لربية)ات ردا  لغة أارد لتررج يف حلة غربية ا ليزية باحملاون، ل

ولن ظروفه للا  ،رون استعما   لغة اؤمكان  للتعبري لنهثولو أن أغل  الكتاب احمللر يل  ،فريد  يف لاؤمنا العري

ومد دي  فع  الش   الكا   اجلزايري وكذلك  ،غرار مالك بن نيب الذي لب لن أفكاره احمللية ابللغة الارناية

 وهو الكا   ،وياوق سعيد منوذياا شبيها له إا درية ما .روايته  ا ري  ، ومللاات أارد  نااه من ا 

ري  أنه  السحرين يف فيقو  لنه   ،الد راارج  –هو اآلار –الذي لاش  ،يوةي  كونراد البولوينوالرواي   

ومع ذلك   ،حيا ه الانية   ر  منغوكلها ي ،من روا ت وقصم ومذكرات ،كت  ابللغة اال ليزية ألماله العديد 

مث يهي  من أي   وضير موقاه والاارق بينه وينب كونراد:  ،1كانت اال ليزية لغته الثالثة بعد البولونية والارناية 

، 2 وإمنا أن أقارن فق  بيين وبينه من حيث استردام اللغة اال ليزية ، لات أريد أن أضع ناا  يف موق  كونراد

غري أن الاارق بر لغيت العربية األم، واال ليزية اليت نشأت لليها ةربتر فيقو :  ق بر التويذكر سعيد سعة الار 

مث  ،3الذي وسع أدب كونراد  ،واستردمتها يف ك  ما كتبته  قريبا، أكب من ذلك الاراق بر البولونية واال ليزية

اساهتا للا أدبه وللا حيا ه وانعك ،ة يف داالهيتحدؤ لن ةمي  الصراع بر هذه الثنايية اؤمتنافر  وغري اؤمتةانا

بر لاؤمر لتلار   ،غري واوم ،وأما يف حاليت أان، فالاارق بر اال ليزية والعربية يترذ بشك   و ر حادّ  كك : 

كتةربة   ،مقارنة بتةارب أارد ،وهذا استدراك من سعيد يبر فيه لم  جتربته مع اللغة ،4ب  متعادير  ،كليا

  اليت ن  تعدد لان أورواب رغ  اات   اللغة. دكونرا

                                                           
 6اارج اؤمكان    1

 6اؤمريع نااه    2

 7 ،6اؤمريع نااه    3

 7  اؤمريع نااه  4
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 الثنائية االمربايلية: فرنسا وبريطانيا:  -

إال أن  ،و إن كان يف ال اهر أن هنالك  ناس  وك  بر اؤمشروع االستشراق  واالستعماري البي اين والارنا 

بتدا  من االستشراق إ ،وهذا للا لتل  اؤماتو ت ،هنالك اصايم وسيمات متتاة هبا ك  قو  لن األارد

حيث انعكإل الصراع أو التنافإل بر االمب ليتر للا األلما  الثقافية ابؤمواةا  مع  ،الذي هو موضوع الدراسة

بعد با  ناوذها للا من قة الشرق  ،فكان للا ما يبدو أن بري انيا قد أاذت حصة األسد ،اجلان  الاياس 

ا يع  الثقافة اال ليزية  اتس  يف مم .ون يب  لارناا من القار  اآلسيوية إال دوي ت مغمور  ،ااةة آسياو 

مث  مشا  إفريقيا..  ،أما اللغة الارناية فعملت للا سد الاراغ الذي الاته بري انيا  ،أةقاع هذه القار  الكبري 

وسرياا وف   ،مشرقنة للا طريقة ب د الغا متأثر  أو  تفاحنصرت اللغة الارناية يف هذه اؤمناط  اليت أةبح

 ،فانكبٌّوا يدافعون لن حقوق فرناا يف الشرق ،را أاثر حاي ة الكتاب واألداب  والشعرا  الارنايمم ،اهمنهة

ركن هلذه اؤمزا  أن  تير هلا  كما  ،للا غرار بري انيا وأؤمانيا ،ر إليها الدو  اامب لية األارداتقوماهلا من مزا   

إن أسباب متتع ا هار  الارناية بدرية من اجلاذبية ألبنا  يغرافيا  لك البلدان اؤمترلاة:  تتبع للا ل ،الارةة

وه  كذلك أيار واكا   ،والواقع أ ا أشد ياذبية من حهاريت ا لتا وأؤمانيا ،آسيا وب د الشام واضحة يلية

متتع هبا اليت صايم افيعم  للا إقامة مقارنة بينهما من ا   إبراة  ،يف نصه ،ان سعيدأو ومما يبد .1منهما 

 ليزي افةو  اؤمتحاظ ابقتصاره للا ةحبة القارن انولهوي النااية الشرقية بشك  اا :   اتو مها احدإ

الشرصية البي انية، أما و ةاات يصبغها سعيد للا ،وهذه للا ما يبد .2ايتمالية ودود ، وميله للا العزلة. 

واؤميا  إا  ،ابلارنا  الاياض اب يويةيواة :   و  ، –سعيد–ر فاألمر خيتل  متاما يف ن ره ابلنابة للارناي

االات د أببنا  األم  األارد، والذي ال يعر  معأ لكلمة افة . والذي  راه يف غهون لشر دقاي  قد لقد 

                                                           
 331االستشراق.محمد عناني- 1

 331االستشراق .محمد عناني- 2
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يعق  و  .1ال  زيد معرفته به لن اؤمعرفة العارضة اليت  صاد  أن أقامها فيما يبدو ةداقة محيمة مع أي شرم 

ألن ك  منهما واوب  ،حيث اهلد  من هذا ليإل إطرا  الارنا  للا حااب البي اين ،سعيد للا هذا القو 

ير هو انعكان هذا الالوك للا اؤمتلق  من الاكان األةل ،ناآلولكن ما يه   ،للا الغرب احملت  االستعماري

لذلك ياتدرك سعيد يف هذا اؤموق  ليديل  ،)أه  الشرق(، إذ للا ما يبدو فإن الشرق  قد افتنت ابلارناير

يف الشرق  ،للا أية حا  ،الشرق  ولكن ا لتا كان هلا ويود حقيق  ربا يكون قد أغالها أه  ،ب ح ات هامة

خيم سعيد ابلذكر  .2بصاته مكاان فعليا، ون يكن لارناا ويود إال التبارها مصدر إغرا  أهوج للشرقير الّاذج 

لن ك   ،ودلابته  وبع  ما ةدر لنه  من ماليات ،ةن  الاذج من الشرقير الذين ألماه  إغرا  الارناير

ومن أبرةها اجلزاير ودو   ،رناا ببلدان واوبة للا الشرقالتةاوةات وا روب واارهاب والدمار الذي أ قته ف

. ويذه  سعيد إا االستدال  ابف اب ستدمار الارنا اؤمغرب العري اليت كانت يف أغلبها  عاين طت طايلة اال

ال يدرك أن األو  يتمتع، للا  ،فيقو :   إن الشرق  من أةنا  اؤمتعلمر ،الشرقير داستهو  ذياالستشراق  ال

وهو يص  نااه  ،وال شك أنه يقصد ابألو  البي اين، الذي وةاه اباا   ،3أية حا  باهيلة ااا   

أب ا  زمت و صل   ،للا سبي  الغل  ،وهذه الصاة وإن مت قرا هتا ،وكذلك بقية البي انير ،من ا له

وان وايية، ، إال أ ا يف األاري  عكإل مدد اجلدية والصدق يف التعام  مع اجملتمعات الشرقية، ألن كلمة إا   

 شتم  للا لتل  اف   ا ميد .من حيث اؤمدلو  فه  ا ق  الداليل الذي  عيش يف ظله الصاات الراقية 

يشدد للا أن أن  أراد ،يف النهاية ،لو أن إدوارد سعيدو ضوع آار. اؤمناوبة للبي انير، أما الارنايون فمو 

وركن إدراج هذا اؤموضوع يف اانة ما ياميه سعيد  ،التكام  بر هذه القود هو أسان بنا  اف اب االستشراق 

    ،يااالستشراق قد نشأ نتيةة ل قة التقارب افا  بر فرناا وبري انأن وما أقوله هو راق الكامن:  االستش
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وحدد سعيد ها ر القو ر ابلذات باب  دورمها االمب يل الكبري يف  .1من انحية وبر الشرق من انحية أارد 

وذلك ركن أن يندرج فيما ياميه سعيد  ،وإن كان هنالك  ااوت واات فات واصايم.. ،اؤمن قة الشرقية

هو العنصر اؤمشتك  وهذا األاري ،االستشراق الكامن عالذي يتكام  وال يتناق  م ،ابالستشراق الاافر )ال اهر(

وحىت  اية ا رب العاؤمية الثانية   ،ومنذ بداية القرن التاسع لشريقو  سعيد:  دارن االستشراقية.بر لتل  اؤم

 فأمريكا ه  اليت  اي ر ،االستشراق، وأما  منذ انتها  هذه ا رب كانت لارناا وبري انيا الاي ر  للا الشرق و

ات   هذا ا. أما من انحية 2 و تبع ذلك اؤمنها الذي كانت  تبعه فرناا وبري انيا ذات يوم ،للا الشرق

اات فا كميا وكيايا من الناحيتر التارخيية والثقافية  ،االر باد الارنا  البي اين وبر دو  الغربية األارد ابلشرق

الستشراق إذن يعين ا ديث أساسا لن اؤمشروع الثقايف لن أي دولة أوروبية أو أمريكية، .. وا ديث لن ا –

 ،ري يف  لك اجملتمعات الشرقيةث.  فهو مبين للا أسان التأ3 البي اين والارنا  وإن ن يكن ذلك مقصوراا لليه

فرناا وبري انيا. وقد  بلور إحاان لدد الارناير وابفصو  اؤماتشرقر منه  أن بري انيا  من طر  اصوةا

 ،االستعمارية ناا ودو  أارد للممارسة لملياهتادون أن  تك اجملا  لار  ،قد سي رت للا اؤمشهد الشرق 

وآارون  ش  ابلش   الكثري من  طاللورد كرومرطو لك اف اابت اليت كانت يصدرها  ،ومشاريعها يف االستي ان

  فقد كانت فرناا  رد، مثلما  بر للا فرناا أن يدالوا الاباق:هذا. وهلذا لمد كثري من رواد االستشراق احملاو 

دون قيام فرناا بدور  ،يرون أن بري انيا طو ، فيما يبدو ،كان اؤماكرون الارنايون الذين  عرضوا هلذا اؤموضوع

ا نابيا إمب يل، حىت ولو حق ون نشعرا  والرواييون، رال وكان اؤماكرون الارنايون .الشرق يف ،حا و    احا

. وهلذا اندفع هلال  لتحار الويود البي اين، ولكن 4لشرق ابالاياسة افاةة يف ين ماكبري من األأنااه  بقدر  

رها التباب ، يكن لارناا ويودفعليا، ون يف الشرق بصاته مكاان ،للا أية حا  ،ا لتا كان هلا ويود حقيق 
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والذي ويد له  ،، أي أن اؤمعركة القايمة ه  فرض الويود للا أرض الواقع1 مصدر إغوا  أهوج للشرقير الاذج

 هع الشرق موضع اؤماتنةد و اؤماتةدي ب وق النةا  الارنا  الذي حم  للا  ،الارنايون ماوغات لةيبة

أو اؤمالولية األا قية ربا، اليت  اتدل  التدا   ،من ابب ااناانية ،لا قه ألبا  مح  مهوم اآلار وإنقاذه

سان طكتبه  الذي ينتر  منه سعيد مقاال  ،وي هر هذا يف سياق اف اب االستشراق  ،العاي  قب   ااق  الوضع

شرق، للا فرناا أن  عم  الكثري يف ال : 5771مارن  51 ، بتاريخ جملة ريغ  ديديه مونديف  طمارك يريدان

فالشرق ينت ر منها الكثري، ومع ذلك فهو ي ال  منها أن  نه  أبكثر من ما  ات يع النهوض به، إذ وضع يف 

و أوغ  ةاح  اؤمقا  يف إبراة  .2 مالولية االهتمام الكام  باتقبله ،ولن طي  ااطر ،من يديد ،أيديها

و عرض الذات الارناية  اؤموق  الارنا  الذي يصوره يف سياق ا ابه أنه ياوة ااناانية إا درية طم  اؤمعاان 

ويبر ةاح  اؤمقا  هذا اؤموق   .من أي   قدمي العون لاار، رغ  أنه لتل  االنتما  والثقافة ،األةمات إا

يعين  ، ر للا فرناا فرييع إا أن استعدادها لتويل أمر الاكان الذين يتعرضون للمعاان اف ري بقوله:   أما اف

وأما اف ر للا الشرق فرييع إا أن ك   ،التزامات أكب مما  ات يع الوفا  به ،نيف أغل  األحيا ،أن  تحم 

ققه األم  ط   الذي لن يعر  سود ةلزلة األحوا ، ولن يتمتع ابف ،شع  ينت ر من األيان  طديد مصريه

فرناا أثنا  لملياهتا   يبدو يف الوهلة األوا من قرا   هذا اف اب األاري الذي يتناو  لاطر لإنه  .3لنااها 

أن الهرر احملدق  ،للا نااها باب   هحياهتا لبنا  اآلار وماالد ه جترهاو األةمات اليت  ،ااناانية يف الشرق

 ،من أي  الشرق اأي أن فرناا  لح  بنااها أضرار  ،ةادر لن الشرق ،اليت  بدو جماةفةارناا أثنا  هذه العملية ب

 ،ان ا و ةادر لن أه  الشرق ،وكذلك اف ر احملدق ابلشرق واؤمتمث  يف  ةلزلة األحوا  وا رمان من اف   

و كتم  الصور   .ة لذلكلنا  االستةاب   تةشا يع  فرناا مم ،أل   ه  من طلبوا التدا  الارنا  يف بلدا  
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ولناؤه هو اآلار باب  نااه.  ،)الشرق( اف ابية يف رس  هذا الشرق ومالوليته الكاملة لن لنا  فرناا باببه

 .وحده سببهما الشرق –للا اات فهما  –أي أن اؤمشاك  اليت انعكات للا فرناا والشرق معا 

الذي اندد به  ما الصراع احملمو يت يف األذهان، مما أوكانت هاتري  التاوق البي اين للا فرناا قد  غلغل 

ارا  إ اةات االمب لية البي انية  ستعداد الثقايف والاياس  ال  ا ري . وقد  صالدت و 1اؤماتشرقون من أي :  جمج

وفرناا يف إ لتا  ولقد بل  من قو  الرغبة األاري  وبل  استنادها إا ذلك التاؤ العري  من منافاة من برلذلك: 

ويدفعها إا واولة اللحاق ببي انيا  –دون مبالغة– ياكن  فرناا  ،فيما يبدو ،انالشرق. أن شبر بري انيا ك

فرناا )ذا يصر سعيد يف أطروحته االستشراق للا إبراة طريف الصراع لو  .اؤميادين يف ك  ،التاوق لليهاواولة و 

 مب لية لألنه يف آار كتابه يذكر احمل ة األاري   ،  أطرافا أاردهذا ال يعين أنه قد أغا  أو أمهو   (وبري انيا

ب ريقة  ،الصور  بعد  رايع دور االمباطوريتر اؤمذكور ر للااليت برةت  ،واؤمتمثلة يف الوال ت اؤمتحد  ،ا ديثة

فبعد أن كان ياما االستشراق  ،يديدللا الااحة اف اب األمريك  بقامون اة  ح    غالي ، كتيكية

حىت  ، ..ولبارات أارد (ابري بشلون الشرق األوس )ةب أما اؤماتشرق فلق  (دراسات الشرق األوس )أةبر 

وابؤمواةا  مع  ،أن أسلوب اهليمنة  غري حا  اؤماتةدات ،من سياق طليلنا للنصو  االستشراقية ا ديثة ،ليبدو

أي أن ما بل  انتباه  ، غري حا  األحداؤ واؤمشاريع الاياسية األمريكية ،هو اآلار ،فإن أسلوب اف اب ،ذلك

ا ن يبة دور االستشراق األؤماين ،النقاد يف كتاب االستشراق رغ  أنه سلي  مدرسة قايمة بذاهتا  ،مث  ،أن سعيدا

قدم سعيد يويقدم حةةه يف هذا اؤموضوع:   ،يرد للا هذا ال رح وهو ،وماتند  للا أسإل ون ر ت ااةة

 مث   : ن  كن لدد أؤمانيا م لقا اهتمامات قومية اؤمنشأ يف االستشراققاي اارياا مقنعا متاما هلذا التةاه  

بعأ ركن  ،ضمن الثقافات الغريبة ،الارناير والبي انير، قد أسات نولا من الا و  الاكرية غلا الشرق

من دون استبعاده من نقد سعيد األكثر  ،رية )بنا  للا ما سب ( ااري استثنا  الشرق األؤماين من الناحية الن 
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رج االستشراق األؤماين وللا حنو ةحير متاما يف نقده العام أدقد  ،وبعبار  أارد ،لمومية ل ستشراق األوروي

غ يته مقرا بويود ثغرات يف   ،للن ام اؤمعريف هذا. بينما يقدم يف الوقت نااه نولا من التااري الستثنايه له

  .  1النقدية
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 ثنائية"االستشراق" و"الثقافة واالمربايلية": -

من حيث أنه استعم  آليات الغرب يف ةنالة  ،ؤما كان كتاب االستشراق مشرولا ةداميًّا مع اؤمشروع االمب يل

أو اآلار الذي أسق  لليه الغرب  ،واستا يةيات مدمر  للكيان الشرق  اؤمقاب  .ةهالشرق ألهدا  غربية و

 .     من ا   طم  لنا  نشر الدرقراطية يف رحابه الواسعة ،وادلا أنه لالة لليه ،أمحاله وأثقاله و له لثرا ه

   ،ةيلذلك لع  االستشراق دوراا وور ا يف  غيري اؤمن ومة الثقاف ،ون  كن هذه الشعارات أكثر من وايهات ةاياة

بر األلما  الكتابية اليت  ،أو احمل ة الاارقة ،النق ة ،حىت أةبر  االستشراق  ،بعد الكولونياليةيف مرحلة ما 

اجلديد يف االستشراق إال أن:   ،سبقته واليت يا ت بعده، رغ  أن هنالك إسهاب كبري يف الدراسات االستشراقية

اؤماضير اليت كانت  قوم للا التشابه بر لند ادوارد سعيد كان يف متابعة الدراسات االستشراقية يف القرنر 

من نوع يديد أو من ور  ،لسإل لعم ياؤمرياؤ  ا. وهذ1األشيا  واألينان و ر يبها يف ماتو ت نشويه وار قايه 

 .الغري والشرق  ،إضافة إا أن سعيد قدم هذا الكتاب للمةتمعر ،تداو  يف ب د الشرقاؤم ستشراق للال  

واليت ن  اب  دراسته يف  ،و الصي  واف اابت اليت حملها االستشراق يف سياقا ه الداللية فهو ياهر القوال 

العان الشرق  أو الغري أن  ناولت هذا ال رح هبذه ا د  والعم  وا دية. وقد استعان يف ذلك للا ماهوم 

لماهتا ون ام بنايها وبنيتها النصو  واألقوا  كما  ع ا يف جمموع كيقو  أبنه:  والذي  ،اف اب لند  فوكو

كان واضحا  وأستاذاا له. وماهوم اهليمنة  ،ريدا التاكيكيةيوكذلك ن رية ياك د . 2اؤمن قية أو  ن يمها البناي 

الذي هو  ،وللا رأسها  الثقافة واامب لية  ،حىت اؤمللاات األارد لكنو  ،ليإل كتاب االستشراق فحا  ،أثره

مشروع إدوارد سعيد الاكري األساس ، الذي يعرفه فهو:   ،لرم كتاب االستشراق. أما ماآلار موضوع حبثنا

حيث ن  ،مبنية للا منزلة الشرق افاةة يف التةربة األوروبية الغربية ،أبنه طريقة للوةو  إا   ؤم مع الشرق

مصدر و  ،ب  هو موضع أل   ماتعمرات أورواب و أغناها و أقدمها ،يكن الشرق لصيقاا أبورواب وحا 
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أو ما ناميه ابجلز  األو  من أطروحة  ،ستشراقوهذا فيما خيم كتاب اال ..1 منافاها الثقايفو حهاراهتا و لغاهتا 

ستشراق ين وي للا ويود ن ري و لمل   وهو ليإل جمرد فاال  سعيد يف موايهة االمباطور ت األمب لية :

 ،فهو  أسلوب  للهيمنة والاي ر  وإلاد  البنية مثّ ... ومن ،إنه  دا  وإلاد   وةيع ورس  حدود ،نا  معرفة فق 

ون اان  سعيد حينما قا :   بدايل من ا م  أن أحاو  سرد  ريخ موسول  االستشراق ، فما يهمه يف 

االستشراق هو  اف اب ، أو  ن ام اف اب  إذا ياة لنوان ميشي  فوكو الذي مارن  رثرياا ّيليا داا  

ويف هذا الصدد  .وهكذا التأثري قد امتد ليشم  اجلز  الثاين من األطروحة واؤموسوم ابلثقافة واالمب لية. 2الكتاب 

ر ود اؤمرسوم بة    عقيبات للا اؤمإضافة إا  –مقارنة بر الكتابر وإن كاان متوالير متكاملر  د عق

دوارد الن ر لن  لة إراق ةر  سعيد يف االستش ،االستشراق   لكتاب  الذي يعتب مكم ا  ،االستشراق 

للا امتداد العان الثالث، وأاذت  شك  حركات مقاومة مالحة  ،االستةاابت اليت  رافقت مع اهليمنة الغربية

 اتهد   ثبيت  ،مثلما أاذت شك  مقاومة ثقافية ،ستق   الوطينواال ،إا ح   قرير اؤمصري دلوو عيات  

واالمب لية ياتدرك سعيد ما غاب لن الكتاب األو ، سوا  يف مناقشة نا  الثقافة  اهلوية الوطنية، ويف الثقافة

أما شرح سعيد ؤماهوم الثقافة  .3واالمب لية أو جتربة اؤمقاومة اليت أفرة هبا ذلك النا  ضمن لوام  أارد 

ملية ال باقية  دا  يف حاابنا  الع لتكون الداللة أبل  إذ يقو  أن:  ،واالمب لية فإنه ياتحهر ماهوم  ال باقية 

لتشم  ما مت  ،كلتا العمليتر، العملية االمب لية، وللمية اؤمقاومة هلا، وركن أن يت  ذلك بتوسيع قرا  نا للنصو 

         بة  ةيقو  الدكتور  رك  بن االد ال اريي يف أطروحته اؤموسوم ،أما يف جما  النقد ،4إقصاؤه يوما ابلقو  

أن:  كتاب االستشراق أدد إا حدوؤ  غيري يذري يف الاكر  ،دوارد سعيد برؤية اس مية إاالستشراق لند  

ما يف النصو  من  متةاوة اجلماليات والب غات ماتحوذ  للا هذا الاكر،  النقدي، فبعد أن كانت

هتا ايف من لقاهتا وايار  ،يياتالكش  لن  لك االيديولو  ،بتحلي  ه العميقة ،سعيد دواردإايديلوييات، است اع 
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أيها يقا   ، االستشراق  وما قي  لن ، اوي  ل مب لية ودلمها و وييهها ،وه  يف حالة االستشراق ،وغا هتا

وقد واة  سعيد متديد  ،1لن  الثقافة واالمب لية ، فيما يتص  بنقد الثقافة واالمب لية وثقافة ما بعد االستعمار 

والذي يعين ابلدرية األوا  ،ن مواكبة لألحداؤ اؤمواةية لتاريخ  رلي  كتاب الثقافة واالمب ليةأطروحته حىت  كو 

ابالحت   االمب يل للوال ت اؤمتحد  يف الشرق بعد أن كان كتاب االستشراق يف أغل  دراسا ه ي ا  

بعد حوايل مخإل سنوات من ةدور  يقو  سعيد لن هذا الكتاب الثاين:  ،اامباطوريتر الارناية والبي انية

وأان أ ز ذلك الكتاب حو   ،بدأت بتةميع بع  األفكار اليت كانت قد جتلت يل 5767،االستشراق لام 

سلالة من احملاضرات ألقيتها يف يامعات الوال ت اؤمتحد   ،وكانت أوا نتايا ،الع قة بر الثقافة واامباطورية

الذي ظ   ،و شك   لك احملاضرات اؤمن ومة اللبابية للكتاب ا ايل ،م5777، 5771وكندا وا لتا لام  

إضافة إا الرد للا كثري من  ،أي أن سعيد يشري إا التكام  بر الكتابر ،2 يشغلين ابنت ام ذلك الوقت

شديد اللهةة، ويلرم سعيد رغبته يف الذي كان  ،االنتقادات اليت ويهت له بعد ةدور كتاب االستشراق

 -االستشراق–هو  قدمي أيوبة للا أسئلة أاثرها  ،إذن ،ما حاولت  أن أفعله فيقو : ،  هذا الكتاب رلي

وبر أبرة  ،فيما خيم مقوالت منهةية متعدد  ،غري أنين حاولت أن أكون أكثر طديدا ،واستكما   لك األسئلة

 -االستا يةيات–والتحلي  الدقي  ل ستر اطياتالقرا ات ال باقية، وأولوية اجلغرافيا : ت ما أمسيههذه اؤمقوال

وهنالك فوارق أارد يشري إليها سعيد يف كت  متعدد   .3  ةؤمعارضة واؤمقاومة ضد األمب ليا وكذلك ،االمب لية

وبعدما  وه   تعل  ابلنقد الذي نتا لن كتاب االستشراق حيث يقو :  -مث  كتاب _الاياسة والال ة والثقافة

األفعا  األولية للا شك  مرايعات وما إا ذلك، التقدت أين أريد كتابة لم  يت رق إا بع   ظهرت ردود

يف مقالة بعنوان إلاد  الن ر يف االستشراق، وكنت  ،فع  ،يف ا قيقة كتبتو  -االستشراق–القها  اؤم روحة يف 
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وواولة لت وير بع  األفكار اؤم روحة  ،األة  أود نشرها ملحقا هلذا الكتاب. وه  لبار  لن رد للا الناقدين

 .1 أل ا ن  كن ماار  للا حنو ييد هناك ،يف االستشراق وشرحها

ااةة يف  ،أن  رأب الصدع النقدي الذي  عرض له كتاب االستشراق ،كما يرد سعيد  ،هذه الردود كايلة

ل  منها أدب ما بعد االستعمار بشك  ألنه النق ة الااةلة _اؤمتا  لليها_ اليت ان  ،الانوات افمإل اليت  قته

وآبليات أكثر ة بة حبيث ن يتك جماال للمناور  اف ابية وإمنا ق ع قو  ك  ا ي ! و  ه كتاب  ،ظاهر اؤم مر

الذي يعتب  تمة لكتابه األسان فقد كان: )االستشراق نقلة سعيد ا امسة حنو طلي   ، عقيبات للا االستشراق

وأدا  اف اب االستشراق  العام لوظياة  عبوية وسياسية وختييلية ادمت الاياسات  ،واؤمعرفة الع قة بر القو 

وإذا كان سعيد يف طلي  النصو  ال يغا   ،من منااات ةعود االمب لية ،وشكلت يز ا ال يتةزأ ،االستعمارية

يف اآلن  ،. فإ ا االستشراق الااب   اليت انقشها يف كتابه ،البصمات افاةة اليت ختلاها مقولة القصدية الاردية

 .2 وقدر ه للا ااتزا   لك القصدية ،منهةية ةارمة يف متابعة مدد وس و  اف اب االستشراق  ،ذا ه

 تمث  يف  وسيع الاكر  ومتديد  ، الثقافة واالمب لية و  االستشراق ويقدم سعيد ويها من الع قة بر كتابيه 

بوضعة  ،فع  ،_الثقافة واألمب لية_ الذي يقوم ينبغ  اآلن  حدود الصور  اليت يود رمسها للا أطروحته:

اؤمشك ت اليت لاجلها _االستشراق_ يف سياق أوسع، إذا كان لتااؤيل ما ياوغه أن يعيد إحيا  اؤمناظر  حو  

ريخ واجلغرافيا، وحو  استردامات الثقافة وواوالت التاكري ابلتحرير. و يع هذه الاي ر  واؤمقاومة، وحو  التا

 .3 األمور كانت متمركز  يف اللباب من االستشراق

وموضوع هذه العملية هو  ،وكأن النم يوح  بعملية  شرحية  اكيكية حدثت يف كتاب الثقافة واالمب لية   

يقو   ،يتمث  يف الثقافة واالمب لية ،ف هر بويه يديد أكثر لمقا وأبعادا ،الذي متت ةياغته وبلور ه ،االستشراق
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 اتمر هنا فاللية اؤمن لقات اليت  ب نت االستشراق. حيث نبعت  الثقافة واالمب لية_ :–سعيد يف كتابه اؤمذكور 

اآلار و نمي ه وقو  طلي  ه من مع يات مث : القو ، الال ة، وسل ة اانشا ، والنصو  والتمثي ت ، ورؤية 

 .1 اانشا  والنصو  اؤمولد  لذاهتا و راب  القو  ابؤمعرفة واالستعراض واؤمعةبة

و وي  الريوع  ،من كتابه األاري أن هنالك نقاد ن يت  معاجلتها ابلقدر الكايف ،يف مواضع لد  ،ويشري سعيد

التصورية اجلديد  يف لم  سعيد ا ور  وا فية يف أما أبعد اؤمن لقات  يف هذا الكتاب: ،دراسيا ،إليها وطليلها

 قديري، فهو ماهوم اهلةنة والتوليد والع قة بينه وبر اهلوية اؤمتصلبة، وسياسات اهلوية، وال إنتما  والروح 

ة له اؤمتحلة، وجتربة اؤمناا، اليت  ناخ كتااب ه اآلن بش   ن يكن قد  بل  وبزغ يف )االستشراق(. وكتااب ه التالي

 .2 مباشر 

كما أن بع  النصو  واؤمبادئ اليت ير كز لليها سعيد يف مشروله النقدي راسرة واثبتة وقد أقر أنه لن يغري 

منها شك  وال مهموان حىت يبر وحد  من وره ورسوخ مباديه وأن األطروحات وإن  غريت أو  وسعت من ا   

 ستشراق، انقشت بع  ليف مقدمة  ر يت  ا مادهتا افام:الشروحات والتعقيبات إال أنه يف األاري حاف ت لل

اؤمبادئ اليت استند لليها يف لمل ، ولن يكون بوسع  أن أضي  إليها هنا أو أةوغها ةياغة أفه  ولذلك 

الثقافة واامب لية_ أيها، النها الذي أنتهةه واأللرا  –سأقتباها كما ه  هناك ليتهر لقارئ هذا الكتاب 

فمهما يكن _كما يقوا سعيد_ من أويه اات   أو ا ااق و داا  بر  .3 دها، ه  ذي بعههااليت ألتم

 دواردإنقلة  مشروع الكتابر فإنه يف األاري مت االلتماد للا مبدأ أو قالد  بيانية موحد  ال حيد لنها  ص  يف :
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تشراق  العام لوظياة  عبوية وسياسية وختييلية سعيد ا امسة حنو طلي  الع قة بر القو  واؤمعرفة، وأدا  اف اب االس

  .1 ادمت الاياسات االستعمارية وشكلت يز ا ال يتةزأ من منااات ةعود االمب لية

وكانت لص  ا يا  لك  القود االستعمارية. يقو  ةبح  حديدي يف مقدمة كتاب  عقيبات للا االستشراق: 

البحث العلم  حو  العرب، والعان االس م ، والعان الثالث كتاب ادوارد سعيد االستشراق، الذي غري ويه  

، ياتكم  إدوارد سعيد 5773إ اال بكلمات ديشر مسيث. ويف كتابه ما قب  األاري، الثقافة واالمب لية 

راق  ا ةة اؤمركزية اليت انقشها يف االستشراق حو  الع قة بر القو  واؤمعرفة. ويرد أنه إذا كان النشاد االستش

يز ا من ملساة أكادرية لتمثي  اآلار وااتزاله بقصد اهليمنة لليه. فإن اامباطورية يف القرنر الثامن لشر 

والتاسع لشر كانت ضرور  يوهرية لتحديد قامات اهلوية الغربية كما نعرفها اليوم. وهلذا فإن دراسة التةربة 

قافة واامب لية  عين اهلندي مث  البي اين واجلزايري مث  الارنا  التارخيية ل مباطور ت وابلتايل الع قة بر الث

 .2 والغري مث  الشرق  بصاة إ الية
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  :الكامن واالستشراق الظاهر االستشراق -

انصةة  اهتمةةام إدوارد سةةعيد للةةا موضةةوع االستشةةراق وقةةد انعكةةإل ذلةةك للةةا يةة  ألمالةةه ال حقةةة مثةة   الثقافةةة 

يف  االة مالةذي يصةور فيةه دور وسةاي   ،و غ يةة االسة م .الذي يعتب اجلز  الثاين لكتةاب االستشةراق ،واالمبالية 

وكةةذلك أطروحا ةه الةةيت  تمحةور حةةو  الثقافةةة  ،وللةةا رأسةها االسةة م ،للحقةةاي  حةةو  الشةرق اال مة نشةر التعبةةري 

وةةور اؤمثقة ، وايانةة اؤمثقاةر..  ،والاةل ة، والاةل ة الاياسةية والثقافةة، ومتثةي ت اؤمثقة  ثق مث : اؤم ،والال ة

فةإن إدوارد الناقةد قةد أاهةةع  ،وإن كانةت  بةدو سياسةية ،ال ختةرج لةن هةذا ااطةةار ،كمةا أن هنالةك مللاةات أاةرد

ا للةةا آليةةات التحليةة  الغةةر  ، سةةتةوابل ،للنقةةد ةياةةاؤماوالثقافةةة  ،الاياسةةة  ،ي واللغةةة األكادريةةة اال ليزيةةةمعتمةةدا

كه حاةة  اؤمشةةروع بلدراسةةة الشةةرق وإلةةاد  ةةةياغته وسةة ، والةةيت كانةةت أدا  اؤماتشةةرقر البي ةةانير واألمةةريكير..

الةةيت شةةاركت أو هيةةأت  ، مةةن اؤمةةلثرات افارييةةة )الاةةياقية( داةةعيد لةةيإل هنةةاك نةةم متةةةر ل بالناةةبةاالسةةتي اين، ف

ا ياديةة أو العلميةة يف طرحهةا، وإمنةا يريةع    مث يهي  سعيد أنه يكار بك  دلايةة  ةدل .اؤمناخ ؤمرا  االستشراق

الةةيت ظهةةرت  ،ة أو البي انيةةة أو األمريكيةةةيكةة  ذلةةك إا االيديولوييةةة الغاةيةةة اؤمتمثلةةة يف االمباطوريةةة، سةةوا  الارناةة

دور  كلمةا انتهةا   ،وكةأ   ممثلةون للةا الةركر ،ليتايةع دور االمباطةور ت األاةرد ،بقو  يف فت  ما بعد الكولونيالية

يقةو  سةعيد ملكةةدا و  ،ليبةدأ دور ممثة  آاةةر ليشةارك يف اسةتمرار العةةرض.. –إا حةةر–أحةده   رايةع إا الكةواليإل 

 ةةزا  االفتاضةةات الريياةةية الةةيت ان لقةةت منهةةا  ولقةةد كانةةت والومشةةاركته الاعالةةة يف إنتةةاج النم: للةةا دور الاةةياق 

ع لقيةود ومةلثرات هةت البحةث العلمة  شةأ ا يف ذلةك شةأن األلمةا  الانيةة، حةىت أشةدها غرابةة، ختإن جمةاال ، قو 

هلةةا االسةةتقرار مثةة     رضةةها التقاليةةد الثقافيةةة، وظةةرو  ا يةةا ، كمةةا ختهةةع لتةةأثري العوامةة  الةةيت هتةةايارضةةها اجملتمةةع و 

  سةةعيد أن ال ةةرو  احملي ةةة إضةةافة إا اجلوانةة  اؤماديةةة كلهةةا  شةةارك يف هةةييو  .1اؤمةةدارن واؤمكتبةةات وا كومةةات 

 مث يشري إا التاك  والتواة  يف سريور  األحداؤ اليت  ص  ابلنم  –هذا اؤمنتوج النص . وال منا  من ذلك 
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وبةةذلك فةةإن  ،1وإذا ن ةةران إا جمةةا  ااستشةةراق ويةةدان أن لةةه هويةةة  راكميةةة و اليةةة النهةةا والتكامةة :   إا مرحلةة

وهةةذا مةا ياةةتند لليةةه  ،االستشةراق أرضةةية للميةة وآليةةات حبةةث ومنهةيةة معينةةة ركةةن الن ةر مةةن ا هلةا إا اؤمواضةةيع

  بعة  الدراسةات مةن انحيةة مصةداقيتهااؤماتشرق يف لمله وحبوثه حةىت أةةبر االستشةراق مقياسةا  عةر  بةه حةدود 

معينةةة، وأمنةةاد معينةةة مةةن األقةةوا  واألمنةةاد معينةةة مةةن األفعةةا ،   إذ أةةةبر االستشةةراق حكةة  ابلصةةحة للةةا أشةةيا  

 اوكةأن سةعيد ، 2وهكذا فيمكن التبار االستشراق منهةا من اؤمناها اؤملتزمة بن ام معر )أو بصور  ااةة للشةر( 

وإن ااتلاةةةت  ،ه االستشةةراقيةةةحاةةة  مةةا رل ،هبةةاةة  أن خيهةةةعه ويقول ،مةةن أيةةة  دراسةةة الشةةةرق ،يقةةو  أن الغةةةرب

 .لةةن طيةةد لةةن اف ةةود العريهةةة واؤمنهةيةةة اؤماةة ر  مةةن طةةر  اؤماتشةةرقر ،فإ ةةا يف النهايةةة ،اسةةات االستشةةراقيةالدر 

    ولكنهةةا يف ا قيقةةةة  ،والةةةيت  بةةدو لتلاةةة أحيةةاان ،اؤماتشةةرقرهةةلال  واالستشةةرق لةةه التزاما ةةه اؤمتاةة  لليهةةةا سةةلاا بةةر 

ن ةةةام مةةةن  ،فةةةإن الشةةةرق الةةةذي ي هةةةر يف االستشةةةراق ،وإذن  يقةةةو  سةةةعيد: ،تعاونةةةة ومتكاملةةةةمال  عةةةدو أن  كةةةون 

الةةةيت أدالةةةت الشةةةرق يف جمةةةا  العلةةةوم الغربيةةةة والةةةول   ،الصةةةور الةةةيت متثلةةةه، والةةةيت ةةةةاغها جممولةةةة كبةةةري  مةةةن القةةةود

مةةةن هةةةذه العبةةةار  مةةةدلو  الشةةةيئية الةةةيت أطغاهةةةا اؤمن ةةةور الغةةةري االستشةةةراق  لنةةةدما يةةةدل  أنةةةه   وناتشةةة .33الغةةةري 

مث  ،جمةرد شة   أو أشةيا  موضةولة يف لتةب قيةد الدراسةة اؤماةلية –الشةرق –أن هةذا العةان األاةري وكة ،رقيدرن الشة

ومةةن جممةةة  الدراسةةات االستشةةراقية االهتمةةةام  .ا ايةةةة إليهةةا واسةةتغ هلا حةةرمةةن أيةةة  أرشةةاتها إا  ،اهاي صةةنيةةت  

مدران التااةري،  صةاد  أن كانةت مادهتةا  تمثة  االستشراق نااه مدرسة من  كما يقو  سعيد أن   ،ابللغة العربية

الةذين  ،يف الشرق وحهةارا ه وشةعوبه ومناطقةه، وأمةا مكتشةاا ه اؤموضةولية الةيت قةام هبةا لةدد ال حصةا مةن البةاحثر

أوقاوا حياهت  للةا البحةث فحةرروا النصةو  و ر وهةا، ووضةعوا كتة  النحةو، وألاةوا اؤمعةاي  .. و وةةلوا إا نتةايا 

 .4انت دايما ختهع  قاي  جماد  يف اللغة. مث   يع ا قاي  اليت  ر ينا اللغة هبا .. وكللمية
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الةةذي يتلهةة  ؤمعرفةةة  ،كةةان هلةةا ةةةدد كبةةري يف للةة  الغةةرب  ،اؤماتشةةرقون حيةةاهت  مةةن أيلهةةان هةةذه اجلهةةود الةةيت كةةر 

ألن  ،ة الصةةةنعنةةةوإن كانةةةت متق ،ولكةةةن هةةةذه اؤمعرفةةةة ،(الشةةةرق)أو مةةةا ياةةةمونه اآلاةةةر  ،اجلديةةةد والغريةةة  واؤمرةةةال 

و ال ل قةةةة هلةةةا  ،أ ةةةا ةاياةةةة الإ ،اارايهةةةا بصةةةور  متكاملةةةة متناسةةةقة ومشةةةوقة ،بةةةذهلا اؤماتشةةةرقون ،بةةةار ييهةةةودا 

يرةةرج ف ،للتةةأثري يف اؤمتلقةة  الغةةري ،ون يتةةوان هةةلال  لةةن  وظيةة  لتلةة  أسةةالي  اللغةةة والب غةةة والتصةةوير ،اب قيقةةة

مة  عالةذي ي ،وغرور الري  األبي . وكذلك اؤمتلق  الشرق  هلذا التيةار االستشةراق  ،ية الغربيةخب ةة الاوقية واؤمركز 

رب، ويصةع  للةا الشةرق  أن يقةاوم غةيف لةابر ال ،سةلااا ،ة نااه من ا   استه ك هذه اؤمةاد  احملهةر نللا شرق

حرم من أاذ أي يرلة مةن  ةر ق اؤمنالةة ؤموايهةة  با أىنه ،والتمثي  ،ة بدرية لالية من افبثكو بثق  الدالالت احمل

أو اللغةات الشةرقية لتكةون طيعةة يف  ،، وألن هةلال  اؤماتشةرقون روضةوا أدوات اللغةةاجلةار  هذا التيار الثقايف الغةري

الاةةكان األةةةلير ومةةوايهته  بثقةةافته . وياةةتد  سةةعيد بتااةةري ماهةةوم اللغةةة لنةةد  ةطبةةارفياةةتردمو ا ؤم ،أيةةديه 

 –والتشةةةةبيهات اباناةةةةان–متحةةةةرك مةةةةن االسةةةةتعارات والكنةةةةا ت  ييش الةةةةذي يقةةةةو : ،نيتشةةةةهريش فيلهةةةةيل  فريةةةةدي

 ،وجتميلهةةا قةةا  هبةةا، و بةةدي  مواقةةع أيزا هةةاقامةةت لوامةة  شةةعرية وب غيةةة  الر  ،جمجمةة  ل قةةات بشةةرية ،واباتصةةار

مةةا ا قةةاي  إال أوهةةام  .فأةةةبحت  بةةدو بعةةد طةةو  اسةةتعماهلا  حقةةاي   ةةةلبة وفقهيةةة وملزمةةة لشةةع  مةةن الشةةعوب

واب  هةةو كاةةري ال ،وهةةذا مةةا يةةذكر ةشةةكالية األا ةةا  وشةةيولها يف اللغةةة العربيةةة.1ناةة  اؤمةةر  أ ةةا كةةذلك يف الواقةةع 

أو مةةةا ياةةةما ابالنز حةةةات  ،ب مهةةةةور ا ةةةأ مشةةةهور اةةةري مةةةن ةةةةواطةةةت شةةةعار   ،النحويةةةة والصةةةرفية والدالليةةةة

ألهةدا   ،للباحةث  وييةه اللغةة حنةو إيديولوييةة معينةة  تةيرالةيت  ،ومةا إا ذلةك مةن ماةوغات ،الداللية واللغويةة ..

ا  –ه تشةةوةةدد . ويعلةة  سةةعيد للةةا كةة م ني اؤمتعلقةةة اباستشةةراق  تةةهمةةن حيةةث أنةةه خيةةدم أطروح –الةةذي يةةراه مايةةدا
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إا أن كلمةةةةة الشةةةةرق، حيثمةةةةا ويةةةةدت يف الةةةةول  الغةةةةري، انتهةةةةا هبةةةةا األمةةةةر إا  –نيتشةةةةه  –يقةةةةو :  لاةةةةت ن ةةةةران ف

 .  1اكتااب جما  واسع من اؤمعاين، والتداليات، وظ   اؤمعاين، حي  ابلكلمة 

وفة  أمنةاد لغويةة  ،وهةو األرضةية القالديةة لبنةا  االستشةراق واف ةاب االستشةراق  ،واضةرفمشروع التزيية  اللغةوي 

ومةةةن هنةةةا   هةةةر إشةةةكالية  –شةةةرقنة الشةةةرق  أي التزييةةة  الثقةةةايف   .أو الواقةةةع اؤمعةةةيش ،ال  ةةةلدي إا ا قيقةةةة ،معينةةةة

 ويتحةةرك يف ،يبةةأ لليةةه ركةةايزه ،بةةه   قةةامون لغةةوي اةةا هةةاؤمعةةرو  أن كةة  حقةة  معةةريف إال وي مةةن إذ ،اؤمصةة لر

لشةةرق واةداد  وا رهةةا فتوطةةد مكا ةةا يف   كلمةةا اةداد لةةدد اؤمصةة لحات افاةةةة ابإطةةاره، وهةةذا مةةا يشةةري إليةةه سةةعيد:

أنه ياتمد حيا ةه ونشةاطه مةن الايةة وايديلوييةة:  ،2اف اب األوروي، مث يلات الن ر إا هذا  اف اب األوروي 

 وكانت متتد طت هذه اؤمص لحات طبقة متث  مذهباا ودداا بشأن الشرق، وهةو اؤمةذه  الةذي  شةك  مةن اةبات 

حةو  بعة  اؤمةذاه  اجلوهريةة للشةرق، مثة  الشرصةية الشةرقية،  ، يعا ،الذين   قت آراؤه من األوروبير  الكثري

هةةو الةةذي  ،وهةةذه ال بقةةة أو اؤمةةذه  الةةذي يتحةةدؤ لنةةه سةةعيد ،3و االسةةتبداد الشةةرق ، والنزلةةة ا اةةية الشةةرقية  

مد حيا ةه مةن الاةياق ياةت ،يقوم بتحريك و وييه اؤمص لحات االستشراقية وف  من  أو ن ام معةر ومةدرون سةلاا

هةةو  –كمةةا يشةةري سةةعيد   –وهةةذا اؤمةةذه   ،أو كةةان أهةة  األسةةباب والةةدوافع لويةةوده ،الكلةة  الةةذي أنشةةأ االستشةةراق

ا ،مةةةن أرضةةةية واحةةةد  ان لقةةةت ،لصةةةار  يهةةةود  اليةةةة ؤمةةةدارن استشةةةراقية لتلاةةةة  نةهةةةو شةةةرق ،ورمسةةةت هةةةدفا واحةةةدا

وهةةةو اجلانةةة   ،إال أن احملصةةةو  موحةةةد ،نولةةةا مةةةا ،متااو ةةةةهلةةةد  لتلاةةةة و إا الوةةةةو  لوإن كانةةةت الاةةةب   .الشةةةرق

لتقةةع يف شةةراك مةةا أمسةةاه  ،ونااةةيا ثقافيةةا  ايةةلثر لليهةةو  ،الةةذي خيمةةد يةةذو  الشةةعوب ،الروحةة  ل متةةداد االسةةتي اين

مثة   ، كةون ضةحية بعة  اؤمةذاه  الاقهيةة احملاةوبة للةا ااسة مأو  ،اؤماكر مالك بةن نةيب   القابليةة ل سةتعمار 

 ،رار مصةر واجلزايةرغةللةا  ،الذي ااطة  الشةعوب اؤماةتغلة ،اليت وظاها انبليون بوانبرت ،والقدر مقولة   القها  
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واؤمةلمن ياةل  ابلقةدر اةريه وشةره. وأي  –قهةا    وقةدره  –أبن:  داو  فرناا إا هةذه البلةدان هةو مشةيئة إهليةة 

وذلةةةةةةةك مةةةةةةةن شةةةةةةةرود اارةةةةةةةان يف الةةةةةةةدين  ،ورفةةةةةةة  للقةةةةةةةدرمقاومةةةةةةةة للحكومةةةةةةةة الارناةةةةةةةية هةةةةةةةو مقاومةةةةةةةة لقهةةةةةةةا    

رت للوضةةةع طةةةت طايلةةةة الهةةةع  الثقةةةايف الةةةداال  ضةةةفةةةإن الشةةةعوب اؤماتهةةةعاة ر  ومةةةن هةةةذا اؤمن لةةة 1ااسةةة م  

 والّتأثري افاري  

االستشةةراق، ويةةذكر سةةعيد يف نصةةه بعةة  اؤمةةذاه  اجلوهريةةة للشةةرق، الةةيت مةةن اؤمايةةد أن  توقةة  لنةةدها اؤمتمثةة  يف 

أو       صنياها، ونذكر أوال مص لر: الشرصةية الشةرقية  ببع  نقاد للماتشرقر من ا    كوينها و  حىت نل 

حيث ال اصةةايم و المميةةزات يناةةرد هبةةا لةةن اآلاةةرين، يةةت  ذلةةك اؤماتناةةخ مةةن بقيةةة بةةأ يلد ةةه  ،الغريةة  اؤمةةدهش

مث ا كةة  للةةا البقيةةة مةةن اةة   النتةةايا  ،ا كةة  للةةا الريةة  الشةةرق  ككةة  مةةن اةة   دراسةةة لينةةات وةةدود  منةةه

مثةةة  الكاةةةو :  الةةةذي ال رلةةةك رغبةةةة يف البحةةةث ينةةةز  مةةةن راحلتةةةه لةةةيةلإل للةةةا ا صةةةري يةةةدان  ،اؤمتوةةةة  إليهةةةا

اؤملةةون اؤمعقةةو  األنةة  الةةذي مةةا ياتةةأ خيةةرج إا الويةةود حةةىت يعةةيش يف إطةةار معةةر رو يةةين مث  2ويشةةرب الشةةاي .. 

..واؤمصة لر الثةاين هةو  3وحىت اؤمقابر اليت  همه  تحو  إا  راب بعةد حةر –روت  –سرلان ما خيتا  يف اؤمقابر 

لتةةةدا  الغةةةري يف بلةةةدان الشةةةرق ومتثةةةيله   إ ةةة  ال ياةةةت يعون متثيةةة  لداد الشةةةرق  ويتمثةةة  يف ا ايةةةة اؤملحةةةة باالسةةةت

ثلةةوا   د الشةةرق لةةذلك اةة  ون لةةن أن يقيمةةوا حهةةار  يف بةةر يةةون وفوضةةويون وقاةةةمهةأل ةة   ،أنااةةه ، اةة  أن رج

اسةةتعمار(. وأسةةتدرك فةةأقو  أن االسةةتبداد   :، أو اةةاري ديكتا وريةةة أن خيهةةعوا  كةة  اسةةتبدادي )داالةة : سةةل ة

 معلةةن. وهةذا االسةةتبداد حةةد مةةن  قةةدم الةةب د غةةريكثةريا مةةا يةةا  مةةن الاةةل ة التابعةةة ل سةتعمار للةةا شةةك  انتةةداب 

 :) ماةةةةةةتهلك ؤمنتةةةةةةةات الغةةةةةةرب( والثقافيةةةةةةة :ية واالقتصةةةةةةادية ت الاياسةةةةةةاجملةةةةةةش يف  بعيةةةةةةة للغةةةةةةرب يف كةةةةةة  يويعةةةةةة

أمةا اؤمصةة لر  وهةةذا مةا يةةنعكإل للةا الوضةعية االيتماليةةة فتنشةر اآلفةةات .)االستشةراق، وثقافةة اااهةةاع واهليمنةة(
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دريةة  الثالث فهو النزلة ا اية الشرقية إذ أن اؤماتشرقر كثرياا ما  ناولوا الاكان األةلير للا أ ة  شةهوانير إا

يقةةو  أحةةد اؤماتشةةرقر يف هةةذا  – شةةبيها اب يةةوان  –ا يوانيةةة فةة  حكمةةون لقةةوهل  ولكةةنه  ياةةريون وفةة  غرايةةزه  

 –الصدد أن الري  الشرق  يتمأ أن يعيش يف بيت الري  األبي  أيكة  للةا طاولتةه وينةام للةا سةرير مةع ةويتةه 

  الشةرقية وأ ةا جمةرد آلةة يناةية ال  اةرق بيةت رية  ماتشةرق آاةر يةتكل  لةن اؤمةرأوكةذلك  –ةويةة الرية  األبةي  

ةةا هلةذه اؤمة أ :  كشةك هةةا  . وأ ةا  عيةد الرية  األبةةي  وآاةر  وقةد ذكةر سةعيد للةةا لاةان أحةد اؤماتشةرقر منوذيا

 .للا حد وة  اؤماتشرق ،الشرقية ال ارقة يف الشهوانية  لك الغاية اللعوب اليت  اتش يف رس  ةور  اؤمرأ 

، هةةو انتهةةاة التةةأثري القةةوي مةةن الغةةرب ورمسةةه للشةةرق هبةةذه الصةةور  الباياةةة والاةةوداوية إا دريةةة البةةأنوسةةب  هةةذا 

وهةذه حةةة يقةدمها سةعيد  ،ن الغةرياواؤمرةال   رخييةا ويغرافيةا اليديولوييةة العة –اةارج أورواب–ضع  هذا العةان 

وحةةيت  قةو  أن االستشةراق يف يةوهره سةتعماري:  االستشراق والغزو اال ليلكد أطروحته الرامية إا قو  الع قة بر

ألن الشرق كان أضع  من الغرب، وأنه جتاه  ااةت   الشةرق الرايةع  ،فرض فرضاا للا الشرق ،مذه  سياس 

، ويهةةي  حةةةة أاةةرد ليلكةةد رأيةةه:  إذ أن جمةةرد ويةةود  جمةةا   مثةة  االستشةةراق دون أن يقابلةةه شةة   1إا ضةةعاه 

، وقةد اسةتغلت هةذه القةو  للتةأثري للةا الذهنيةة الشةرقية 2القو  النابية للشةرق والغةرب  يف الشرق ا قيق  يد  للا

يعمةة  للةةا  ،ةجتةةاه معةةاكإل ،دون أدىن مقاومةةة أو رد  فعةة  ،إا دريةةة التاةةلي  بكةة  مةةا وفةةد مةةن الغةةرب مةةن ثقافةةة

واف ةاب األوروي اؤمتأسةإل للةا ثقافةة  ،أو للةا األقة  التراية  مةن وطةأ  هةذا الغةزو الاكةري الشةايه ،ال   ةواةن

والةةةيت التمةةةدها سةةةعيد يف مشةةةروله النقةةةدي الرامةةة  إا  اكيةةةك  ،الةةةيت أشةةةار إليهةةةا اؤماكةةةر أن ونيةةةو غرامشةةة  ،اهليمنةةةة

ميشةة   ألمةةا ان  قةةا مةةن اؤمةةرياؤ الثقةةايف الكولونيةةايل ابألدوات نااةةها الةةيت اسةةتعملها الغةةرب انشةةا  هةةذا اف ةةاب 

 فوكو.
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ستشةةةراق ابلتبةةةاره يهةةةاةا ثقافيةةةا ينحصةةةر يف العةةةدوان االد بصةةةاة أاةةةرد لةةةن االستشةةةراق فيقةةةو :   و ويتحةةةدؤ سةةةعي

وفرض ا قاي  واؤمعرفة. كان قد ويد من أي  الغرب أو قة  هةذا مةا بةدا لعةدد ال حةم  والنشاد وإةدار األحكام

ب لةذلك فهةو منشةغ  بدراسةته وهنةا يشريسةعيد إا ثقافةة االمةت ك وكةأن الشةرق ملةك للغةر  – 1من اؤماتشةرقر .. 

يز  ال يتةزأ مةن الغةرب، ولكنةه يف الوقةت نااةه ال يرقة  إليةه فهةو مةن  –الشرق  –ل ستااد  منه للا أسان أنه 

الدرية الثانية أو الثالثة .. ومن هذا اؤمن ور يعر  سعيد الثقافة أ ةا:  لياةت جمةرد طديةد الشة   الةذي ينتمة  إليةه 

الش   الذي رتلكه أيها ذلك ا د الااة  الةذي طتةدم لليةه معركةة ضةارية بةر ماهةوم  اؤمر  فحا  وإمنا لتحديد

وسياسةة التملةك الةيت ينتهةهةا الغةرب يف اجلغرافيةا  .2الش   الداي  للا الثقافة وماهوم الش   الةذي مةن ةةلبها 

متلةةك آاةةره وطةةابع ثقةةايف مهةةيمن انبةةع مةةن ايديولوييةةة لنصةةرية متعاليةةة ومتةةةذر  يف  ،كمةةا أسةةلانا   ،الشةةرقية يواةيهةةا

أو للا األق   لك الةيت حققةت  قةدما أكةب مةن سةواها، كانةت  ،ي  سعيد   اجملتمعات البشريةهألماق الغرب. ي

الثقافةةات  األاةةرد ، وهكةةذا  اندراا مةةا  قةةدم للاةةرد شةةيئاا غةةري االمب ليةةة والعنصةةرية واؤمركزيةةة العرقيةةة لنةةد التعامةة  مةةع

اا  اؤمزيةةد مةةن اجلمةةود للةةا ضةةمةةة الةةيت مةةن شةةأ ا إستشةةراق، و لقةةا العةةون مةةن الهةةغود الثقافيةةة اجلد سةةالد االقةةفل

دوارد سةةةعيد إالةةةيت يتحةةةدؤ لنهةةةا  –واؤمركزيةةةة الغربيةةةة  3الشةةةعور ابالاةةةت   بةةةر منةةةاط  العةةةان األوروبيةةةة واآلسةةةيوية 

باهومهةا  –الثقافةات األاةرد مةن اؤمن ةور التعةايل والرؤيةة البانوراميةة لألحةداؤ  أةبحت أحةد أهة  الشةرود لدراسةة

ان  قةةةا مةةةن مركزيةةةة  ويةةةه دفةةةة اؤماةةةار الدراسةةة  هلةةةذه  –اةةةارج الغةةةرب  –أي دراسةةةة مةةةا رلكةةةه الغةةةرب  –الاةةةليب 

الغةةزو  –ا  اؤممتلكةةات ، وقةةد اةةو  الغةةرب لنااةةه شةةرلية كةة  ذلةةك، وجتةةاوة ا ةةد إا االدلةةا  بهةةرور  هةةذا التةةد

باةةةةاد ممهةةةةد أمةةةةام التوسةةةةع  هةةةةوولةةةةيإل هنةةةةاك أي ةةةةةدد لةةةةرد  فعةةةة  مةةةةن طةةةةر  الشةةةةرق، إذ  –العاةةةةكري والثقةةةةايف

للةةا اؤمشةةهد  –يف حةةدود  –االسةةتي اين وحةةىت الاةةكان األةةةلير ال يعةةدو كةةو   كاينةةات  ومةةن نةةوع مةةا    تحةةرك 
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 رقيةةة  ألن اؤمشةةروع االمةةب يل ياةةري وفةة  ،1الشةةرق والغةةرب  مةةابرالةة  يف اؤميةةزان و سةةعيد ذلةةك إا:  ز الشةرق . ويعةة

كانةةةت يوانةةة  االستشةةةراق الةةةيت كثةةةرياا مةةةا ا اةةةمت ابلتوسةةةع والتةريةةةد والت لةةةع إا الغةةةرب للةةةا أنقةةةاض الشةةةرق:  

ا أب ةةا مكللاةةة بهمةةات:  دنيويةةة  يف ادمةةة االسةةتعمار الرمسةة   ويشةةري  2اؤماةةتقب  قةةد بةةدأت  كتاةة  إدراكةةا يديةةدا

 ويشةةري كةةذلك إا الع قةةة–بشةةك  أوسةةع يف الصةةاحات التاليةةة  سةةعيد إا مهمةةة  النقةةد الةةدنيوي  الةةذي سةةنتناوله

ابلتبةةاره جممولةةة مةةن  ت لةةيت  ةةرب  االستشةةراق:  صةةالقايمةةة بةةر االستشةةراق واؤمةةدران الاكريةةة والثقافيةةة األاةةرد وال

  افامتةةة ابلشةةرق وبةةر اؤمةةدارن الاكريةةة األاةةرد القايمةةة بصةةاة األفكةةار واؤمعتقةةدات أو القوالةة  اللا يةةة، أو اؤمعةةار 

ليصةبر أكثةر فالليةة  ، صةقله احملي ة  رو الحيث ك   ،. ويااير سعيد   ور االستشراق مرحليا3لامة يف الثقافة 

همةةة ذكر سةةعيد اؤميةةو  .دراج  غيةةريات أو  عةدي ت أو اةةة  حات يديةةد إبعةةد  ،و ر اةة  معاؤمةةه اجلديةةد  ،يف الثقافةة

ولقةد كانةت   ليكش  بعدا آار من ماةار الت ةور االستشةراق  إذ يقةو : ، ستشراق فدمة االستعمارل الدنيوية  

 ،مةةن بةةر الت ةةورات اؤمهمةةة يف االستشةةراق يف القةةرن التاسةةع لشةةر مةةا يشةةبه   ق ةةري  األفكةةار األساسةةية لةةن الشةةرق

مث يعةةةود إا  ،ي ةةرح سةةةعيد الاكةةةر  جمملةةةةو  .4   يناةلةةةه شةةة ال بها يف قالةةة  مناصةةة  لةةةه دالال ةةه وويةةةوده الةةةذيةةةو 

كةةة  للةةةا   و ،  للةةةا اؤماتشةةةرقهالشةةةرق  يف اةةةاانت  اةةة لةةةناألفكةةةار األساسةةةية ذي يهةةةع  ي  والتبويةةة  الةةةصةةالتا

ا، ومةن بةر هةذه األفكةةار: ووضةعها يف سةياقها افةا  هبةة ،أو قةارئ ل ستشةراق  صةني  دالالت هةذا العلةة  ،دارن

واؤم حةةظ  5 سةةتبداد، و لقليةةة  اؤمنحرفةةة، ومةةا التةةاد مةةن  لةةدم الدقةةة ، وختلاةةه .لا اةةية، و  نزلةةة الشةةرق للمةة ذ 

يتبر أن اؤماتشرقر قد  عوا لتل  األمراض االيتمالية واآلفات اليت كانت ماتشةرية يف الكيةان  ،هلذه اؤمع يات

فةةةاؤم ذ ا اةةةية و لبةةةاد  اؤمةةةرأ  .  .لتشةةةويهاتاضةةةافة إمةةةع  ،بةةة  رمحةةةة ،لياةةةق وها للةةةا الشةةةرق ،االيتمةةةال  الغةةةري

إا  و ،والع قةات غةري الشةرلية ،الةذي يتميةز ابلتحلة  افلقة  ،انية والغرايزية وفةدت للينةا مةن اجملتمةع الغةريو هشوال
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فةةةإن الشةةةعوب الشةةةرقية طاؤمةةةا قامةةةت ابلثةةةور  للةةةا االسةةةتعمار لةةةن طريةةة  ا ركةةةات  ،أمةةةا قهةةةية االسةةةتبداد ،غةةري ذلةةةك

 واستغ   الال ة والناوذ. ،بدادتوا راك الشعيب الراف  ل س ،التحررية. االنتااضات واؤماريات واؤم اهرات

كان هنالك احنرا     هب  الع قات إا حد ما، وإن ،فإن الن   الشرقية وااةة ااس مية والعربية ،أما االحنرا 

 قدم إحصاييات رهيبة لن حة   اليت  ،لو من هذه النماذج والدراسات اؤمتعلقة بعل  اجلررةفإن الغرب ال خي

فإن التاريخ يشهد أن العلوم ان لقت من أما قهية  لدم الدقة   .للا رأسها أمريكاو اجلراي  يف اجملتمعات الغربية 

 رةح طت طايلة  واؤمالمر يف األندلإل بلغوا قمة الع ا ، لندما كانت أوروىب وكان العلما  العرب ،أرضية الشرقية

 ،وكان ال  ب األوروبيون يتتلمذون للا يد للماينا يف مدارن األندلإل وغريها ،اجله  ؤمد   زيد لن مثانية قرون

ه  تولي ،مث يحدوا هبذا الاه  ،من بنا  قالد  للمية ان ل  منها الغرب وبنوا حهارهت  ،بعد ذلك ،مما مكنه 

الذي ال رت  ، وقاوا لن هذا. وكتاب االستشراق انفذ  ن   منها للا حة  العبث والتلاي  يف لان الشرق

بصلة إا دلاواه . حىت أةبحت ةور  الري  الشرق موضولة يف إطار اا ، يقو  سعيد:   كان استعما  

 جممولة ودد  من معلومات لن الشرق، ياه  لليه التعر  حالة القارئ إااالكا   لكلمة  شرق   يكا  

وله منهةية ومذه  متا   ،وكذلك قاموسا لغوي ودد ياتعم  اصيصاا يف هذا ا ق  االستشراق  .1لليها 

ة   افلايدليكون القال ،وقد أالم الدارسون هلذا اؤمنها  اؤمتا  لليه  ،االستشراقية نلليه من طر  اؤمدار 

لن الذين أسهموا من احملتفر يف اؤمعرفة الشرقية كانوا حرةون، بشىت ال رق، الشرق بك  أبعاده   للتعام  مع

للا ةياغة أفكاره  وآرايه ، وحبوثه  وم ح ته  اؤمعاةر  اؤمتأنية، بلغة ومص لحات  اتمد ةحتها الثقافية 

ل  اؤماتشرقون للدراسة اؤموضولية لب د ، وطت هذا الغ ا  العلم  يد2من غريها من العلوم واؤمذاه  الاكرية 

أو التباد  والتاال  الثقايف من أي  الشرق للا أسان  العلوم العابر  للحدود  أو معرفة اآلار لتقومي الذات 
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تا  ورا ها اهلد  االمب يل كما ياميها سعيد خي   ،1هماضة االرق  ا هاري .. وهذه   االفتاضات ال

يوضر له نقاد القو  والهع  ل ،يف أرض الشرق واؤمرشد دلي الهو  ،دور اؤماتشرقاالستعماري الذي يعتب 

 .والثقافية والاياسية فدمة الغرب ومصا ه االقتصادية ،والثغرات اليت يكمن استثمارها ضذ الشرق

 ويقو  سعيد أن االستشراق لملة هلا ويهان أحدمها ياما  االستشراق الاافر، واآلار االستشراق الكامن ، 

أن     االستشراق افا   واؤمه  :  االستشراق ال اهر  و   أو كما يا  يف كتاب االستشراق،  ر ة كما  أيودي

 ا.تر وختدمان الغرض نااه  قريبا بيف الت تر متقار  رالداللت
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ك  األلما  االستشراقية استناداا فإن   ،وإذ ذاك ،ا بر ك  الباحثر يف االستشراقنمتيراب ا يقو  سعيد أن هناك و 

حافظ للا اكتما  اناصا   –اؤماتشرقون  –فك  واحد منه    ن ل  من ماهوم االستشراق الكامن:اؤمللا هذا 

  لن ب د  نمكان   ويعه الذي يإااتاقه األنثوية، و  مكانبةإالمباال ه  الصامتة و  وابته وختلاه، الشرق، بغر 

أثرت أو بعبار   ،التاميات اليت يوة  هبا الشرق يف ا  اب االستشراق  و وهذه االة  حات ،1ا إل 

قولة ؤم روج  دهناك دلاو  –من اؤمن ور الغري –الشرق، الذي ربا  موضوع وفتحت الشهية لتناو  ،تز أارد حا

وهذا هو الاب  الذي يع  ك  من  ليترلم مما هو فيه:   .أو احتوايه أمره ناو بتأن الشرق هو من ي ال  

إا أقود اؤمبدلر ليلة )ممث  فلوبري ونرفا ( يرد أن الشرق مكان حتاج –  لن الشرق من رينان إا ماركإل كت

كما   –لكامن اومن دوافع هذا االستشراق  .2ختليصه د  بنايه أو حىت  الةمن الغرب أن يوليه اهتمامه، ويقوم 

ه  من  ،ات الوراثية للمةتمعات اؤمترلاةنن اجليأب  واالدلا  قر عيف ثناييا ه. هو االات   ال–ياميه سعيد 

 ذلك العرق األبي   الذي ،اليت لرقلت ماار التقدم والت ور هلذه اجملتمعات للا ا   الغرب أكب األسباب

ودفع بعةلة ا هار  أشواطا. يقو   ،وهذا ما انعكإل للا اجملتمعات الغربية ،الرقا وا هار حم  يينات 

ترل  الشرق واحن اطه ولدم مااوا ه ابلغرب  ر ب  .. ابألفكار افاةة بة اةسعيد:  كانت األطروحات اف

حه  ضيف الكتاب الذي و فإن التصنياات العنصرية اليت  دها  ،وهكذا ،األسإل البيولويية للتااوت العنصريو 

ن  ااوت األينان البشرية ، وكتاب روبرت نوكإل لمقا  ينو:  به بعنوان  اؤمملكة ا يوانية  وكتاب يو ييفكو 

وهذه بع   3االستشراق الكامن شريكا يرغ  يف العم  معها ويدت من  ، (أينان البشر الامرا  )بعنوان:

 بدلوها يللوييا ه  األارد  دو فحىت البي ،اؤمع ا الثقايف وحا  ليإل يف ،األمثلة اليت  دل  ماهوم اؤمركزية الغربية

الذهنية اؤميز العنصري من ا   الدراسات العلمية اليت  ث  هبا   و قدم بياانت أارد من أي  إاثر  ،يف اؤموضوع
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ةاح  ن رية  ،داروين شارلز روبرت ا هو هف .مع الدراسات االناانية واألدبيةمقارنة  ،بنابة أكب ،البشرية

 مث أضي  إا هذه األفكار مذه   دارويين من الدرية ل  هذا التيار اؤمعادي والعنصري:يد ،النشو  والت ور

الثانية، وكان فيما يبدو يلكد ويبة الصحة  العلمية  لتقاي  األينان البشرية إا أينان متقدمة وأينان 

وهذه إحدد من لقات االستشراق الكامن من  .1إفريقية  مترلاة، أو إا أينان أوروبية آرية، وأينان شرقية

ويهي   ،انحية العلوم اؤمادية حىت ين ل  اؤمشروع االستشراق  ويكون وك  اف اب ومتةانإل ومتكام  األيزا 

فيما خي :  أسوأ التأوي ت الداروينية: أن بع  البشر ياتح   ،يزيد األمر لمقاا وجتذراا ،سعيد مع ا آار

وفقا ألحكام حرية التةار ، فيما بشر آارون،  ات اع قولبته  بواس ة براما اؤمصانع  ،اقر واؤمرضاجله  وال

ون حظ اؤمص لحات اليت يف لمومها  غدي اف اب العنصري  2لتحويله  إا خن  يديد   ،وسياساهتا ،الاكرية

أي  ،أضا  إليها مارد   ياتح   ، وك  هذه اآلفات اليت حددها يف نصه من:  فقر، يه ، مرض..  ،ينو لدار 

للا  صني   –داروين  –وإن أبقا  ،حبك  أنه  من األينان اؤمترلاة  ،أ ا مكافأ ه اليت ا  أن يناهلا

  الشرق   للا أنه من الا الت البشرية للا األق .

 كانت الن ر  يد:يف دراسة الشرق كما يلكد سع -بصر من ا هلا اؤمرتصون، وغريه  اليت ،عامةالوهذه الن ر  

اليت  ع بينه  وبر ساير الشعوب اليت كانت  وة  إما ابلترل  أو ااحن اد أو بعدم  –إا الشرقير 

رغ   .3 قدم يف إطار امع بر ا تمية البيولويية، والتوبيخ األا ق  والاياس  معاا  –التحهر أو ابلتأار 

مقولة  –يف هذا الصدد–الدراسير للشرق، وياوق سعيد  اؤمهاد  اليت كان ي لقها بع  الغربير دالدلاو 

قاي :  لن أمسر أن يقا  إن شيئاا أو إنااان ياقد ةاته  ،للكا     آالن بلوم  الذي يقدم نقده اؤموضول 

أو ألنه  ،أو ألنه ينتم  إا  راؤ لتل  لن  راثنا ،جملرد أنه ليإل من أهلنا ،وياق  من ا ااب  اييا ،االناانية
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هو حا   ما، كاندر لن من ور وجتربة مغايرين، أو ةادر لن ماارات إنتاج لتلاة لن ماارات االنتاج لندةا

مر  ومن هذه اؤمع يات نلكد  .1يل قرينا لريوست بر قباي  الزولو  يدوااليها:  ع ٌةو  بلُّو  يف لبار ه اؤمرلبة يف  

إا لدم  ،يف ظاهره ،يدلو ،ن يلوماللنم األاري آل  لدم برا   اف اب االستشراق ، وإن كان ا–أارد للا 

فعندما ن حظ  ،فإن الاياق النص  ال خيلو من اؤمركزية الغربية ،للا األث  ،يف اطار البحث اؤمعريف ،إقصا  اآلار

 –حىت يف حالة  بين اؤموضولية، وإن كان  ، د أن األان حاضر  بقو  ، العبارات اآل ية:  أهلنا:  راثنا، لندان .. 

من اؤمن ور الغري لن أطروحة  ،ر  شاذ فإن ذلك ال يعين إال أن هذا األم ،بلوم، أقرب إا العد  يف ا ابه نآال

الكامن . ويرد سعيد اؤموضوع من لد  ةوا ، فبعد أن ساق لنا يف كتابه االستشراق أمثلة من العلوم    االستشراق

ولكن هذه اؤمر  من من ور العلوم  ،يواة  ماري ه النقدية ماتدالا للا حقيقة افلاية االستشراقية ،ةالبيولويي

 رب  ما بر الشرق  وبر لناةر معينة يف اجملتمع العري -الغربية-االيتمالية:  وهكذا كانت األذهان

 ،ةيبأ ا أينبية أو غر  ،اأفه  ما  وة  هب ،ابلتبار أ ا  شتك يف هوية ،)كاؤمنحرفر واجملانر والناا  والاقرا (

، وطيلنا هذه الدراسات الاابقة للقو  أن معاكراا من العلما  والكتاب واؤماكرين 2إا حد يدير ابلراث  

ك حا  ما ا اقوا اب لشرق م ،جلوان امن أي  رس  ةور  متكاملة  ،ك  حا  ختصصه،والدراسر ايتمعوا

دور ال بي  كأبنه   هلال  الغربيون وةور موق  .اؤمادية واؤمعنوية ،فات الدنيااآلوهذا الشرق هو حام  لك   .لليه

من اؤمن ور الغري  ياةإن  ،ا  اؤماتشري يف اجلاد والروح البشريرههذا الواب  الع انتشارالذي حاو  ا د من 

ال ابلتباره   ،وحللون أحواهل  –أي الشرقير  –أمره   ولكن اؤماكرين كانوا يبحثون  أن يعتب أه  الشرق بشراا

أو باب  طمع الدو   ،ب  ابلتباره  مشك ت  ت ل  ا   أو فرض القيود ،أو حىت ابلتباره  بشراا ،مواطنر

 ،وربا  وق  لم  اف اب االستشراق  لند حد من ا دود .3 ويل أمره  و يه  ضيف أرا ،الاافر ،االستعمارية
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أو رمحة ابلشرق. إن الدافع لتدمري  اكتاا وليإل  ،ض يف هذا اؤموضوعو هو يهد اؤماتشرقر يف افألن ذلك 

ا التويا إ اؤماتشرقونلذلك لمد  ،اؤمتمث  يف االستعمار ،  من اجلان  اؤماديبكان أس   الشرق ثقافيا وروحانيا

 .1ا عقيمته الالبية والايئة طب  الن   به للا بمن حكما سهكان يت  ،وة  ش   ما أبنه شرق  :  جمردل

ا اب ينبين   النصو  اليت  دل  اؤموضولية:  وحىت بع ،اف اب االستشراق  –دايما–وهلذا كان سعيد يدين 

يديلوييات مناقهة فصوةيته إوه  أن النم ليإل بريئاا. فهو خيم  ،واضحر سعيد النقدي للا رؤية وموق 

وليات جمرد في  االم  ،أشيا  مادية ،يف النهاية ،فهو يرد أن النصو  مثومن  ،النصية اجلمالّية الب غية

اليت  ،يقص  ك  الدلاود اليت  تبناها البنيوية والشك نية الروسية النقدوهبذا  .2 يا  لن ن رية من الن ر ت

ن ر لن بصر  ال ،لنمداا  هذا اوأن مهمون النم ودالال ه كامنة يف األنااق اللغوية  ، قو  بوت اؤملل 

يرف  سعيد أن  ما بصر  الن ر لن الاياقات افاريية. وبعدو  ،لنمذا ااؤملثرات اليت  ااه  يف البنا  الكل  هل

يلتات إا الاياقات وافلايات اليت  عبد له طري  النقد  ، نحصر دراسته يف اجلان  اللغوي والب غ  للنم

 .3وليإل قيمة ب غية و الية فحا   ،بوةاه حالة ثقافية ،  ريت أمهية أن نن ر إا النم االستشراق للر اب 

والتاكي  الب غية واجلمالية هلا دور فعا  يف  شةيع اؤمقرويية و غ ية اف اب اؤمهمر  ،وإن كانت اللغة الا حية

أ ا اؤماتعمر يقو  الدكتور رام  أبو شهاب:   النصو  اليت أنش .هبالة من التعابري األدبية الراقية والشالرية أحياان

قد لملت للا وضع اآلار وآتطريه ضمن بنية فكرية وايتمالية وسياسية ولغوية أسهمت يف  ذلي  لقبة 

. وهذه العناةر 4 الاي ر  واهليمنة ابلتهافر مع لناةر  تمث  ابهلوية، العرق، اجلنإل، النوع، اللغة، اجلغرافيا..

للا مترير اؤمشروع االمب يل ةاح   –التناغ  دريةإا – متعاونةاؤمذكور  يف النم للا اات   ختصصاهتا 

للا ا   الشرق احملاوب للا اجلمادات أو األشيا ، فكثرياا من اؤماتشرقر:  ،ا ركية الوحيد  يف اؤميدان
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ذه همكان الت ور والتحو  وا ركة ااناانية، أبلم  معأ من معاين إ ينكر للا الشرق وللا الشرق  جمرد 

ومن أبرةه  الكا   الارنا   بيري لوان  يدل  أن  الشرق والشرق  يعتبان  ،رألن هلال  اؤماتشرق .1الكلمة 

 ةومن مث أةبحا يتامان بترصيص ،بتةريدها من القدر  للا ا ركة واانتاج ،آار األمر ، ةاة  معروفة و تا 

 كون اؤمركزية الغربية حاضر  ووورية يف  وييه  ،ويف هذا الوة  للتصور الشرق  .2متث  لوان سيئاا من افلود .. 

       ،دايما –وألسباب واضحة–قد كان الشرق لوالتدهور:  ف ،واآلار ،الذي يص  الشرق ابلتبعية ،اف اب

ويا ت العبار  مبنية  .3الذي أ   بعية الغرب إ اقاا  ،والشريك الهعي  ،ما يشغ  مكان الكيان األينيب

مادام هو معرو  من الاياق. وطبعاا فقد أ   الشرق ابلغرب من  ،الذي ال دال  لذكره ،للمةهو   اؤمعلوم

الذي مت  ،الثانويو التابع اؤملح   هو وإمنا ،يز اا من الغربكونه للا أن يكون هذا اا اق ال رث    ،طر  الغرب

 وه  إناانية اؤماتن مع الهحية. ، ! من ابب ااناانية ،االهتمام به من طر  اهليمنة الغربية

 ،وقيتهاثمصداقيتها و و  مرالا ويعم  وفقها دون  ،رتلكها الغرب ،وذلك بنا  للا مع يات مابقة لن اؤمشرق

وللا اؤماتشرق أن يبث فيها الروح  ،إما ظ ال ةامتةصن  الشرقير والثقافة الشرقية  فكان اؤمن ور االمب يل ي

، اليت  عود ابلنشاد التااريي األل   الذي يقوم ويدالها لان الواقع،  وإما ضرابا من ال بقة العاملة ثقافيا وفكر ا

ان  قا من اؤمركزية الغربية يف  ناو   ،دايما ،يصورهاو ابلتباره كما يرد نااه  .4 وال ةمة له يف لمله به اؤماتشرق،

  قاضيا أرفع مكاان، ول مة،  ،اآلار، و إراان بة طاألان  التاوق  ، همن الشرق ذاااةة إ ،موضوع من اؤمواضيع

 ،دون أن  عتض طريقها لواي  النقد ،. وهنا  بة هذه احملورية الغربية يف ألما  اؤماتشرقر5 بار يوإراد  ثقافية 

أن يقوم بتغيري دور  فإنه يتوي  للا اؤماتشرق وهو يتحدؤ للا الشرق ،دلّيةل باقية أو اجلابأو ما ياميه سعيد 
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فإن اؤمتحدؤ والناقد والواة  وةاح  الارد وا وار وافص  وا ك  هو  .وهذا ما يا  هذه األلما  ،الشرق

إن مناقشات الشرق كانت  تا  ابلغياب  ،كما يقو  سعيد:  وأان أقصد أن أقو و  ،اؤماتشرق نااه. لذلك

دون  ،يف احملاك  ،اغيابيياير  ه  الذي  صدر يف شأنه أحكام وغياب الشرق  الكل   بثابة اؤمت .1الكام  للشرق 

براة أفكاره وأحكامه إويعم  للا  ،هر بقو  يف اؤموضوعحأن يت  مساله أو حهوره. وابؤمقاب  فإن اؤماتشرق 

 ،وأحياان النم  الوةا  ،قدر اؤمات اع ،قناع القارئإو  ،النم  ا ةاي  للدفاع لن أطروحا ه ودلمها ،ماتعم ا 

واؤمه  يف األة  ما أشار إليه سعيد من أن:    ،وأمناد أارد كالارد والتااري .الاوداوي ر الوضعيو صمن أي   

 فية  أن ال نناا أن الذي ركن للماتشرق من ويل   . والاب  واضر 2اؤماتشرق وما يقوله حاضران

يودور نولدكة الذي كان  حاة  واف ةة يصورها سعيد يف ألما  ث .3هو الغياب الاعل  للشرق  ،ا هور

ل  من شأن الشعوب الشرقية..جمموع لمله كماتشرق كان  ركيد: )ن ر ه اليت ال وكان الابي  الغري   ،  جتج

لذات لدو أن يكون إظهاراا عوكأن األمر كله ال ي .4ظهار ناوره الاعل  من الشرق إيتمث  يف  ،اظهار حبه لليوانن

مكاانهتا وطاقاهتا للةان  الت بيق  إمن الناحية الن رية اليت مهدت بك   ،أوالا   ،وهذا .ن اآلاراعؤم اطماو 

الشرق  ون يكن ااتاق الشرق جمرد فكر  طارية  القتااممب لية و ااب  القود اال ،اؤمتمث  يف اؤمد االستعماري

 بين ه ال جما  للصدفة يف يشري سعيد أن .5ماايئة مثري  ا رت للغرب بعد سنوات من الدراسة العلمية آلسيا 

واستر   النتايا من ا   البحث  ،ولكن اؤموضوع أاذ من الدراسة اجلاد  ،اؤمشروع االستشراق  االستعماري

ا ل يما ،والتةربة يف لان الشرق إضافة إا الوقت اؤمبذو  يف سبي  ذلك  فالواقع أنه البد من  ،ح ا وافراا ويهدا

وبصور  ألم  وأكثر  .6التالي  بويود ا وات كثري   تا  ب و  اؤمدد وب   ا ركة أدت إا امت ك الشرق 
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 ،ريالت بي  العاكأو االنعكاسية من لان الكتابة الن ري إا جما   وضوحاا يهي  سعيد مبةاا العملية االنتقالية

وميدان ا رب االحت لية  مكنت الول  األوروي ابلشرق من التحو  من ول  يقوم للا النصو  والتأم  إا 

  1بية ظاهر  إدارية و اقتصادية ب  وحر 
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. وهذا التاك  االحت يل  رك بكثري ن ها ر اؤملساتر االستي انيتر اقتامتا الشرق وإفريقيا ؤمد  ياوةت القرنإ

بليغة يف الثقافات احمللية  وأدد األثر التاك  لعقود من هذه الاياد  الغربية الكاملة يف  ناو  الشرق إا طوي  آاثراا 

احتوا  اجلغرافيا  أي  الغرب من بذهلا. وك  هذه اال اةات اليت 1الشرق من مكان أينيب إا مكان استعماري 

وابجلملة فإن سرور الغرب أه   ،ه من سرور يرا   اح ل  هبقدر ما يكتشا ،رق إا اهتمامه كثرياا الشرقية ن 

فل  يكن ابألمر اؤمه  يف أواار  ،من احتوايه للشرق:   إذا كان الغرب قد  ر حقا يف ااتاق الشرق وامت كه

     . 2ب  كان األمر اؤمه  هو كي  كان بري انيون والارنايون يشعرون أ    حوا يف ذلك  ،القرن التاسع لشر

ّ  لنده من احت   اجلان  الشرق  من الكر  يإا الغرور البي اين و صويره احااسه الناا  للا أنه أ إشار يف 

 األرضية.

  الغري يف الشرق:  إن البلد الذي هت  لليه أناان الغرب احململة غلغيقو  كرومر يف ا اب يش  وأببعاد الت

ا ،هبوهبا أثراا ابقياابلتاكري العلم  ذات يوم، و تك فيه أثنا   . يف إشار  3ال ركن أن ي   للا حاله الااب  أبدا

واضحة إا اف اب الال وي اؤمهيمن الذي يارض دالال ه للا الثقافات احمللية، هذا إن ن نق  أنه يزحها 

 قرير  وهذا:  رأي استشراق   موغ  يف القدم، اليامر للعرب أن رارسوا حقوقه  يف ،اابلكام  ليح  مكا 

ويف يوهره  فوضويون  ،غري قادرين للا فه  اؤمن   وقو  ا قيقة ،مترلار وين ر إليه  كأانن ،اؤمصري كأمة

نا  حنن :   نتوا التدري  هنا، ليقو  يف أحد اؤملمترات أن ،. ويواة  مرور ا اب الال ة واهليمنة4وجمرمون 

. وذلك من أي   رطري لان الشرق 5اظك  وواميك  حكامك  ومديريك ، وقها ك  ومعليمك  وول إليك ونرس  
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، كما يصور اللورد كريةون الع قة بر ه ربية   همن  استمرارية التبعية هلا من طرفغاؤمهمش ذا يا لزرع ثقافة 

  سيد ومن حيث  صور ويود مااحة يغرافية هايلة رتلكها  ،بري انيا والشرق: ابلتبارها ل قة امت ك 

من طر   سيد   ،. ن يق  احت   و استي ان و   وسل  وإمنا وظ  مارد   امت ك 1كاا    استعماري ذو  

اليت ربا  ،و  له أن حتوي هذه  اؤمااحة اجلغرافية اهلايلة اوربا لام  الكاا    ،الذي ومسه أبنه  ذو كاا   و 

 يف إحدد اؤمناسبات:   أنه ال –ن و اللورد كرية  –ر أو حا  ن ره طتاج و اتنةد  ابلايد الكاا   فقا  قتا 

 حقيقة  رخيية وسياسية وايتمالية  ،أوالا وقب  ك  ش   ،ب  يعتبها ،يعتب أن االمباطورية  ماألة طموح 

حيث يصنع يتشه:  نريك يران يقو  الايلاو  األؤماين فريدونصو  اللورد كرومر واللورد كريةون  ذك .2ل ما 

يصدقها النان، وه  طم  يف يوهرها نقي  معانيها األةلية،  ،هالة من القداسةالااد  فهاي  يصبغون لليها 

األاري   فإن مااير  للنصو    3قبالة مصاحل العبيد  ،فه  أا ق منتربة  عب لن أا ق الااد  ومصا ه 

  من أمثا  كرومر نب  التعايل ابرة  إا دريت أ ا حةبت الدالالت األارد ألن الرسالة اليت يود  قدرها هلال

 وبا  –رالشرقي –ه  يف ا قيقة ح  ال هور ب هر الع مة والاياد  للا اآلارين  ،كلهماا ومن ش ،وكريةون

فإن ذلك  ،من ط يع اامباطور ت الغربية اؤمهيمنة للا العان ،و أضراهبماأن ممثل  بري انيا اؤمذكورين يرون أ ما 

امتثاال للمر    ،ويكون ا اهب  مواة ا ؤمشاريعه  االمب لية ،  العةايبية  هروا هبذه الصور ياوغ هل  أن ي

إطار نشر ا هار  ما يصلر هل  يف  ،العايزين لن التلقر الذايت ،االستعماري يف  لقر الاكان األةلير

ذي  والتهذي ، حىت معرفة ما  اتأ ختهع للتش ،ة للن ام كله يتمث  يف معرفة الشرقيكان حةر الزواوالدرقراطية  

ال يلدي التعةي  بتقدم اجملتمعات التقليدية والتحو  إا جمتمعات جتارية حديثة إا فقدان يز  من الاي ر  
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هذه اؤمعرفة ذات الاية حهارية ابلدرية األوا فاجلان   .1البي انية األبوية، أو إا فقدان يز  من الدا  

أو يعتب آار الثروات اؤمنهوبة من هناك اليت كانت دايما  ، ناقات  الشرقاستمراريته من  اؤمادي البي اين ياتمد

، و لذلك  ريد بري انيا البقا  األبدي بشك  أو آبار ده  لص  ا يا  يف بري انيا والدو  االستعمارية األار 

 يقو  اللورد كيزون:هذا غري ذلك للنا إال أن اؤمع يات  لكد  يف ب د الشرق وإن ظهر

ا     الشرق ار لن أن الشرق يهي  سعيد معقباا:    عبرياا آو يامعة ال حص  ال ال  فيها للا دريته أبدا

يت ل  الويود البي اين فيه إا األبد  قريباا 2. وهذا ما محله اف اب االستشراق ، ومن هذا اؤمن ور فإن:       

واليت احتله الغرب وحل   ،غرباليت أوةلته نصيًّا إا الاالستشراق ابلنابة إا الشرق  هو اؤمعرفة اؤملثر  والاعالة  

موارده و اض هده إناانيا باالدهتا 3.  فبماالد  هذه الثروات وافب  يف  ايريها، است اع االحت   البي اين 

ينه الثقافة مث  لق ،نه منهابنه  ثروا ه وحرما ،واض هاده و اقريه ،لقوداا من الزمن ،والارنا  وغريمها احتوا  الشرق

االت .. لذلك فإن جملاللغرب يف شىت  او بع ،اال زامية وا اب اهليمنة الذي يلزم الشرق أبن يكون اادما طيعاا

   وةيع ورس  إنه  دا  وإلاد ،ين وي للا ويود ن ري ولمل ، وهو ليإل جمرد منا  معرفة فق االستشراق  

يل من ا م  أن  داد  البنية، ون اان  سعيد حينما قا :   بومن مث فهو أسلوب للهيمنة والاي ر  وإلا ،للحدود

أحاو  سرد  ريخ موسول  ل ستشراق 4، فما يهمه يف االستشراق هو  اف اب  أو  ن ام اف اب  إذا ياة 

لنوان ميشي  فوكو الذي مارن  رثريا َيليا داا  الكتاب – االستشراق 1، وقد لر  هذا اؤمنها الدو  

دو  األارد وكان بع  ال  –ك  يف موقعه االحت يل   –ونه وا اادحالكبد ا   بري انيا ورا االستعمارية

من بينها فرناا وروسيا، كانت متث  هتديدا – )وربا هامشيا( للويود البي اين 7. التهديد يف جما  اقتاام 
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 ،وال  حكامه  وه  لهمان استمرار والي ويف مدد التأثري اف اي للا اجلماهري من الاكان األةلير ،الثروات

رب ولياله دوارد سعيد أن يتصور الشرق مرآ  الغإه  لدد القود الع ما   فلقد حاو  يلالذين ه  ممث ااةة

والنبو ات ؤمعةزات رومانايا غري لق ين. أرض العرب هذه ه  أرض ا ،بتوةياه شرقا مترلاا مغلواب للا أمره

اة مادام  مه يركز للا فهو الشرق األنثوي ابمتي .وينبغ  الاي ر  لليه ،لذكوريةا طت اهليمنةهو شرق يعيش 

ماردات أنثوية ب  حقوق وال قوانر وال أمن، واؤمعأ اجلل  هو هيمنة الغرب اف ابية والعملية للا حد سوا  1. 

و إاهاله  كر أي العم  اؤميداين الحت   الشرق لا ،العملية باهومها الواسع ه  االستعمارية االحت ليةو 

نصية ه  الوسيلة اليت فالوا   قواستعما  لغة االحتوا  واالست ،أما اجلان  اف اي فهو التأثري الثقايف .للغرب

اد وافرافة لهع  واالحن ااستردمها الغرب من أي  با  ناوذه و مهينته وسل ته للا شرق رأد فيه 

واالستعباد .. إخل. ان  قا من قو  و عا  لألان الغربية، اليت ال  رد غري القو  يف ذاهتا، و ما دون ذلك، هو 

اآلار 2. وهنالك اصايم أارد ل ستشراق الكامن، واؤمتمثلة يف اجلان  أو ا يز اجلغرا ،ي الذي له كبري 

ستااد  من التهاريإل االو  ،و   الثروات ،  األقالي  إا اؤماتعمرضيها من لوما   ،الدور يف احمللية االستي انية

 ،راسة اجلغرافياوهلذا يركز اؤماتشرقون للا د ،مع حرمان الاكان األةلير ،. لصاحل القود الكبدواؤمنااات

بعأ أن اتغين لنه:  ة له أن  الذي ال ركن لإلستا يةية الكامنة يف االسشتاق واحملرك ،وه  العنصر اؤمشتك

وهكذا نرد أن  ،ذورها فيهاو هرب جب ، قوم للا طبيعته اجلغرافية ق،لكامنة اليت ال  تغري للشر يع افصايم ا

ومن انحية أارد  ويهمن ةااهت  األساسية وحدد طابعه  افا ، ،اجلغرايف من انحية،  يغذي  سكانه الشرق 

ي ل  من الغرب االهتمام به، حىت لو كان الشرق هو الشرق، والغرب هو الغرب 3. هذه اجلجغرافيا اؤمغر ية واليت 

لن    ن   ،رايقة غويةلا اابت با طمله من  ،حدد الركايز يف الدراسة االستشراق إفتحت الشهية للغرب وكانت 

وهو إحدد   مارلو  التا ن مد  ذلك وال  .د  رثر اؤماتشرقر والكتاب األوروبير اباقلي  الشرق دم
                                                           

، 1آمال عال وشيش. ما يعد الكولونيالية. خطابات ال " ما بعد ". استشراق وتقديم على عبود المحمداوي. منشورات االختالف. الجزائر، ط - 1
 11، ص6013
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       ،قه للةغرافياالذي أسه  يف التعبري لن لش ،ال  م  للكا   يوةي  كونرادالشرصيات يف رواية  قل  

 ،و إفريقيا أو أستالياأ ،اؤمر وطات اليت طم  للرراي ، يقو  مارلو:   ربا قهيت سالات أ رم  أمريكا اجلنوبيةو 

يئة ابلاةوات، رض ملكانت اري ة األ  ،ويف ذلك الوقت ،فيما يغمرين به االكتشا  من أجماد ،فأناا ناا 

لندما أكب ط وقلت ،فةو   ذات إغرا  اا  )وإن كانت  يعا  بدو مغرية( وضعت إةبع  لليهافإذا شاهدت  

سأذه  إا هنالكط. 1 وبدا موضوع اجلغرافيا أمر اا  مهما للغاية بعد أن كان جمرد دراسات أكادرية فةة، ألنه  بر 

لو مّت ا ااظ للا  من اؤمن ور اجلديد  ناتر آفاق ن  كن لت هر ابل ريقة نااها ،من ا   دراسة اجلغرافيا

ومها الصاتان  –ط مملة متحذلقة  كان طوي  اجلغرافيا من ماد  طالذي رأل هذا ا ق  الدراس   ،النم ية والرو ر

إا  أشد العلوم طرراا  –ة سة أكادريابلتبارها درا ،اللتان أطلقهما كريةون للا اجلوان  اليت ختلصت منها اجلغرافيا

من القيود القومية ، يلكد للا ويه الدقة، ذلك الولوع الغري اجلديد الواسع االنتشار. 2 وبنا  للا هذا، فإن 

  أو  ،غرافيا ا وافراا من اهتمام ونشاد النصو  االستشراقية لدرية أن مارد   ي حاذ ا ق  الدراس  اؤمذكور أ

ف اب االستشراق  هلا وقع اا  يف ا ،إا ذلك من اؤمص لحات اليت  دور يف ا ق  الداليل نااه وما ،  أقالي 

 يلاجلغرافيا يد  . وكان الدافع الذي ةوب اهتماما ه إالإن ن نق  أ ا وور هذا النشاد اؤمعريف النص  والعم

فصاح  التةربة  ،دوهذا هو اؤمقص ،يواةيه اهتمام ابمت ك اجلغرافيا ،فياابشك  أو آبار أن االهتمام بدراسة اجلغر 

نصو  االستشراق  من ا   بعد أن ولاها ن ر ًّ  ،ابر  هو سيد اؤموق  الذي ياي ر للا التهاريإل واألقالي اف

القانون حةة يف  . البوس  الاوياري الذي كانا ي فري دي مإ  ون خي ر ببا  دون مرالا  للاكان األةلير:

ال م، إا امت ك األراض  اليت  5717الدويل، أي طاظ من الناحية الن رية حر دلا الدو  األوربية يف لام 

 اكنها إال قباي  رّح  وحا  3، ويهي  سعيد معقبا:   كان اؤمه  هو إل   شأن الغز و الصرير بتحويله إا 

جلغرافيا من انحية وبر غرايف إا ن رية لن الع قة بر افكر ، أي طوي  شهية ا صو  للا اؤمزيد من ا يز اجل
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الشعوب اؤمتحهر  أو غري اؤمتحهر  من انحية أارد. 1، وكان لارناا االستعمارية دوراا هاما يف هذا الصدد، إذ 

شرقون الارنايون هلذا اهت  الدارسون واؤمات . نشد التوسع اجلغرايف كانت   ابلوةار  مع بري انيا ،ه  األارد

 ابجلغرافيا يف ألماهل .

يااه  يف  ،بدوره ، ركيزه للا اجلان   البيئ   الذيمع  ،ابلاياق اؤملثر يف النم ،دوارد سعيدإويا  اهتمام 

هذا الاه  يه  ف اجلان  البيئ  الذي  رلرعفه  الدالالت األدبية بعز  لن  ،حبا  ،ف  ركن .ادمة النم األدي

... وكش  سعيد أن اؤماهوم  ،وانعكاساهتا للا األدب ، عم  أكثر من ا   االهتمام ابجلغرافيا –األدي  –

ويركز سعيد  .2ؤما هلا من أثر يف  كوين هذه األشكا   ،األكثر ار باطا يف  ااري األشكا  األدبية هو اجلغرافيا

وير ب   ،الذي يعتب اجلز  الثاين أو اؤمكم  لكتابه االستشراق ،للا ميدان اجلغرافيا يف كتابه  الثقافة واالمب لية 

حنتاج أن إذ هو أوسع من ذلك:  .الذي ال طده مااحات معينة ،ماهوم اجلغرافيا ابؤماهوم العاؤم  العابر للحدود

يف   ابقات  اش وشرم مابقنوقكان قد   ،ةةر أقالي  متداالة و واريخ متواشندرك أن اؤمشهد العاؤم  اؤمعاة

وه    ابقات و رادفات كانت ابلغة األمهية ابلنابة لرواد األدب  ،و رادفات بر اجلغرافيا والتاريخ و الثقافة

بةا  اجلغرافيا  االذي هو اآلار أل   اهتماما ااة ،غرامش أن ونيو وياتد  سعيد أبلما  أستاذه   3اؤمقارن 

كما ركن حمل  فحم لاي    ،يف الدراسات ااناانية:   أما ابلنابة لغرامش ، فإن التاريخ االيتمال  والواقع

    اؤمن قة إذ   غا يف لمله كلمات مث  ،يف إطار مع يات يغرافيةيدركان  ،فورااية أن الو ؤماردا ه التصور 

ا ودلامة ؤمرتل  العلوم ااناانية .4 األرض ،  الكت  ،  األقالي   واريت من  ،لقد أةبحت اجلغرافيا سندا

إننا ال نعدو أن نكون يف مرحلة   إا مرحلة يصاها سعيد بقوله:  قوقعة اؤمواد األكادرية ودراستها العامة لتص
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الث ؤ اليت بلغت أللا قدر فصاحات اجلغرافية يف الثقافات العربية ينبغ  للينا فيها أن نن ر إا التوا ر اؤمذه  ل 

 .1من الاي ر  للا أماكن انيية 

ومن ا   دراسة االستشراق البي اين نرد وفر  ا قو  اؤمعةمية اليت  ص  يف جما  اجلغرافيا و عتب الركيز        

غرايف طت فن ر ت االستشراق  نت ر التوسع اجل ،األسان ألن االستشراق ال يقوم بهامه اارج ااطار اجلغرايف

ه  حقوقها جتاه من  بنته . وهذه  ،غ ا  األبوية البي انية للا الشرق. ولكن هذه األبوية ذات اجتاه واحد

وهبذا  كون قد انزاحت  ،وليإل هلا وايبات إال القمع واالحتوا  وا اب الال ة ،ما  راه حقوقها  نه األبوية 

واستبدلت باهوم آار يواك  مشرولها الال وي غري احملدود. يقو   ،لن اؤمدلو  االيتمال  هلذه التامية

واؤموضوع الذي  عرفه, وهكذا  ،اؤمكان الذي طكمه بري انيا -ولي  يونز-فلقد أةبر الشرق، منذ أ م  سعيد:

 .2  اختاذ موقع الاياد  دايمايفاكتم  التواف  بر اجلغرافيا واؤمعرفة والال ة. مع استمرار بري انيا 

 يقو  _كريةون_: ،ويف إشار  ضمنية إا استمرارية الال ة البي انية للا الشرق

 .3 الشرق يامعة ال حص  فيها ال ال  للا دريته اجلامعية أبدا 

 .4 الشرق يت ل  الويود البي اين فيه إا األبد  قريبا ويشري سعيد أن اؤمقصود من هذه العبار  أن: 

بتة لن طري  االستشراق و دخا  يف افصايم الكامنة اليت  ناوهلا إن الشرق التصقت به اصايم اث

رو  اليت وافت  إضافة إا ال ،وساير اف اب االمب يل ،_االستشراق الكامن_ وقد شرقن نااه إا حد ما

قد بل  ا د الذي  ،كان ا ااق ال رو  الاياسية والاكرية يف فرناا  ،فبحلو  القرن التاسع لشر النههة األوربية:

وكذلك التأم ت واؤمهارابت  ،أ ح للةغرافيا أن  صبر موضولا يذااب لتزيية الوقت للا اؤماتود القوم 
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وال شك أن النةاحات االمب لية البي انية كانت  اصر لن  ،اجلغرافية. فلقد كان اؤمناخ الاكري يف أوراب م يما

 .1 نااها أبللا ةوت ممكن

حىت قا  أحد  اجلغرافيا ابالمتداد االستعماري حىت  رسات اجلمعيات اليت  عأ بدراسة اجلغرافيا:وهكذا ار ب ت 

اؤمتحمار لذلك: )إن اجلمعيات اجلغرافية قد  شكلت اب ا  ماعو  التعويذ  الاحرية اليت  غلنا أبةاادها 

 .2شواطئ بلدان(

لندما طدؤ بلاور يف جملإل العموم البي اين لام  : ودوره بقوله ،دوارد سعيد ماهوم االستشراق الكامنإوام  

للا  لك ال اقات التعبريية للغة لصره الشايعة واؤمقبولة لق نيا، وه  اليت  تير  ،وال شك ،، كان يعتمد5758

  .3 وا ديث لنه دون اؤمراطر  ابلوقوع يف غموض أكثر مما ينبغ  ،_شرق _ للا ش   ما س اإط ق 

الذي يلقيه يف اجمللإل  ،اليت ركن استنباطها من سياق هذا اف اب،بلاور يف ا ابه ياتمد طاقا ه التحايزية    

العموم ، ويف ي  حاال ه  كمن حيويته ابستعانته ابف اب االستشراق  _الكامن_ أبنه: )االستشراق الكامن 

ها، كان يف ألماقه واف ا إا حد بعيد، أي شأنه شأن  يع ال اقات التعبريية وضروب _اف اب_ اليت  تيح

حاو  يهد ال اقة ا ااظ للا ذا ه، وكان ينتق  من يي  جلي ، ابلتباره يانبا من يوان  الثقافة. وابلتباره لغة 

ااةة ب اهر  من ظواهر الواقع مث  اهلندسة أو الايز  . وكان االستشراق يرهن ويوده ال ابناتاحه أو مدد  قبله 

راد  اليت كانت من مقوما ه. هكذا ب  اب ااقه الداال  واؤمتكرر بشأن إراد  التال  للا الشرق. وه  االلشرق 

 .4متكن االستشراق من البقا (

والاند الذي ير كز لليه واؤمتمث  يف  ،إذن االستشراق الكامن يتمث  يف الشحنة اليت يبثها يف اف اب االمب يل   

فكر : )إراد  التال  للا الشرق(. إنه مشروع ن ري اا  يويه دالالت اف اب ال اهر ابجتاه إراد  التال  : 
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)إذا كان االستشراق ا ااب، لندها اد أحد وظاياه التأسياية هو ما ياميه فوكو _الصي  العيارية_ وهذه ه  

اليت طدد من يتحدؤ والال ة اليت يتحدثون هبا.  واؤموقع اؤملسا  الذي يتحدثون منه، قوالد التشكي  اف اي 

وكلها مواقع للذات، اؤمتكل ، اؤمراط ، اؤماوض وغري اؤماوض. اليت ركن للشرم احت هلا. فاوكو يريد أن 

نش ة التكيبية للذات يترلا لن أي واولة لوة  اف اب للا أنه  عبري لن الذا ية، فبدال من التعبري لن األ

 .1التأسياية،  عد التعابري اللا ية شيارات  ق   ن يم  ؤمرتل  اؤمواقع الذا ية(

اؤماهوم اف اي أحادي  هذا ياوة اولكن سعيد ،إن فوكو هبذه الن ر  يله  سعيد ويغذي مشروله االستشراق 

الذي يارض ذا ه للا الويود ال ركن التوق  لند أجبد  ه دون  ،إذ أن ا اب الال ة اؤمهيمن والقوي ،الن ر 

أو كما ياما )ا اب الرد( الصادر لن الشرق. وهنا يبة اؤمشروع الاعيدي هبذه  ،الن ر إا اف اب اؤمعاكإل

من امب لية اف اب االستشراق  وياكك   يعد ،افاةية اليت ركنها أن  لع  دورا وور  يف  واةن ا اي

 الال ه الاياقية.د

 ،ويقدم سعيد ةور  واضحة لن ل قة االستشراق الكامن ابالستشراق الاافر اؤمتعدد التويهات والدراسات   

واب  االستشراق الاافر فل   شهدها فت  مث  فت   ،فيقو : )أبرة ةور الت ق  بر لقايد االستشراق الكامن

 2تابعة لتكيا..(ا متزي  األراض  الإ  لع بري انيا وفرناا 

 (االمت ك احملموم جلغرافيا الشرق)حيث   هر  هارب اؤمصاحل بر االمباطوريتر. فك  دولة كان هلا ل   اا 

ولو أن الدافع كان موحدا أو ماتمدا من االستشراق الكامن. وحىت أن ك  ماتشرق كان يتميز خبصايم 

 وإيديولوييات ومن ور لتل ...
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عيد حىت يرس  ا دود بر االستشراق الكامن الذي سب  ذكره واالستشراق الاافر أو ال اهر وهناك متييز يهعه س

وكذلك يتأثر ابؤماتةدات واألحداؤ. ومن هذا اؤمن ل  فإن ا ركية والتغري من مسات  ،وهو الذي يتارع ويتأقل 

)إن  ريعية لك  االستشراق:الذي ركن التباره افلاية أو اؤم ،   االستشراق الكامنخباالستشراق الاافر 

يكاد رارن دون ول  )وإن كان ق عا ال يقب  اؤماان  ،التمييز الذي أقيمه حقا متييز بر مذه  وضع  إااي

لن اجملتمع  ،به( وهو الذي أطل  لليه هنا  عبري االستشراق الكامن، وبر شىت اآلرا  اليت لب من لب لنها

دراسا ه االيتمالية وهل  يرا. وهو ما سو  أمسيه االستشراق الاافر. وحنن  د الشرق  بلغا ه وآدابه و رخيه. و 

أما االيتماع واالستقرار واالستمرار  ،أن أي  غيري حدؤ يف اؤمعرفة ابلشرق يكاد يقتصر للا االستشراق الاافر

 1فه  اصايم اثبتة  قريبا( ،يف االستشراق الكامن

إال أن االن  قة كانت اثبتة وماتقا  من االستشراق  ،إن اؤماتشرقر  تعدد مشارهب  ومريعياهت  وجتارهب    

أثر ت ن  لن ال ،ل  بعيون ذا يةرتو صوير هذا اجملتمع اؤم ،مث أن سبله  لتلاة يف طصي  ثقافة الشرق ،الكامن

 واحملدثون من اؤماتشرقر. والذي ال خيتل  فيه القداما ،البال  ابالستشراق الكامن

وهو  ،فإن اهلد  اؤمنشود هو اآلار موحد بر ي  اؤماتشرقر ، وما دام االن  قة واحد  )االستشراق الكامن(

حىت ياري وف  معان  وييهية من  ،مب يل من ا   رس  ما ياما ب )اارطة ال ري ( أمامه غذية اؤمشروع اال

 وإقناع الشرق بشرقنة نااه.  ،لن طري  التأثري ،لاي ر ا ،ومن يهة اثنية ،أي  ربر الوقت
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مذه  فكري سياس  او  أو يف  الالوك العام وهو أيها مص لر يعب لن،واالزدواجية )الخداع( في الكفاءة السياسيةتوظيف المكر الميكيافيلية: -*
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( كما كانت له ألما  -PRINCIPE)اباي الية  األمري لن هذا اؤمذه  يف واحد من أمهات الكت  الغريبةلصر النههة ااي الية.و كت  
 فكرية أارد.

  /ar.wikipedia.org /wikiميكيافيلية  : نق  لن األنتنت اؤموقع

 



 ق                                                                                                                  مقاربة ثقافية لكتاب االستشرا                                                                                   الفصل الثالث

214 
 

  بيتعارض مع اات   اؤماتشرقر يف سواهلد  االستعماري اؤمنشود ال ي ،وهذا التوحد بر االستشراق الكامن

وهذا االات    ،ميكيافيل نيكولو كما يقو    1إذ: )الغاية  بر الوسيلة( ،الوةو  إا اهلد  اؤمتا  لليه أاريا

بر األطرا  قد يعم  للا  كام  الرؤد ومشوليتها واحتوايها للمشهد الثقايف برتل  أبعاده: ) فالاوارق بر 

األفكار افاةة ابلشرق لند كتاب القرن التاسع لشر الذين  ناولته  ابلتحلي  يف الاص  الثاين  قتصر للا 

سلوب الشرص ، واندرا ما متإل اؤمهمون األساس  فك  واحد الاوارق الاافر ، فه  فوارق يف الشك  ويف األ

-وإمكانية ااتاقه األنثوية، وإمكان  ،بغرابته وختلاه والمباال ه الصامتة ،منه  حافظ للا اكتما  اناصا  الشرق

 .1الذي ين  لن ب د  ا إل( -  ويعه

فالنم الغاي  يف اف اب  ،هذا اؤمشتك الداليل ؤماهوم االستشراق نتا لنه ا اب استشراق  موحد الاياق 

حنو  ،مع اات    وييها ه ،ليويه االستشراق الاافر ،االستشراق الكامن إااالستشراق  رت بصلة وطيد  

 مب لية.اهلد  االستعماري اؤمتا  لليه يف كواليإل اال

وهنالك فخ آار  حذر  ،ر سعيد يف آار كتابه )االستشراق( من الوقوع يف فخ شرقنة الشرق لنااهوهلذا حذ   

يف االجتاه اؤمعاكإل ل ستشراق, وحىت ال يقع اؤمر  يف  ه اؤمواولة منه سعيد هو ما ياما ب: االستغراب، أي 

وكذلك لن اآلار من  ،الصافيةمن اؤمشارب  ،هذه  اهلاوات واألغ د ا  أن حم  رةيدا معرفيا لن الذات

كام  العد  لتلق  ما   ،اؤمصادر اؤموثوقة. يقو  هانإل يورج يادامري: )يكون من حاو  أن ياه  أحد النصو 

جتاه ما  ،منذ البداية ،خيبه هذا النم به، وهلذا الاب  ا  أن يكون العق  اؤمدرب للا التااري والتأوي  رهياا

لكنه  ،وال إلغا  ذات اؤماار ،من الرهافة ال يت ل  ا ياد ابلنابة ؤماد  اؤموضوع وهذا نوع ،حويه النم من يد 

 .2وطيزا ه(  ،عانيه القبلية افاةةؤميت ل  أن يتمث  اؤماار متث  واليا 
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ألن اجلان  الب غ  واألسلوي ال يعدو أن  ،وقرا   ما بر الا ور ،إذن ال ركن إغاا  الاية اف اب النص    

كانت أحد أه  األسباب لتقدمي سعيد مشروله للا هذه الشاكلة: ) وباب    ،يكون وايهة  الية فلاية مقيتة

فإن معرفة االس م والشعوب االس مية  ،ويف كتاي االستشراق ،ما لدد ه من األسباب الوفري  يف هذا الكتاب

وإمنا من الكراهية الثقافية أيها. و د اليوم أن ااس م يعر   ،ن اهليمنة واؤموايهة فحا ال م ،نشأت و رلرلت

 .1ينبث  من هذا التو ر إطار حد يذر  معرفة االس م( ، عرياا سلبيا للا أنه يف موقع التناق  اجلذري مع الغرب

بنا  من وره  و صوره  الكل  أن ا درية إ ،فهذه الشايعات اليت ألصقها اؤماتشرقون بردا  الشرق آمنوا هبا   

أدد إا النتيةة العامة مما  ،لن الشرق ال خيرج لن إطارها، فالن ر  الباياة الاوداوية ان بعت يف الذهنية الغربية

)وهذا هو الاب  الذي يع  ك  من كت  لن الشرق من رينان إا ماركإل )من الزاوية  لن الشرق:

 ،وساس ( إا أقود اؤمبدلر ليلة مث  فلوبري ،ولر ،لباحثر ةرامة )مث  إدواردأو من أشد ا ،األيديولويية(

 .2يرد أن الشرق مكان حتاج من الغرب أن يوليه اهتمامه، ويقوم ةلاد  بنايه أو حىت )ختليصه( ،ونرفا 

طت غ ا  )اؤمرلم واؤمنقذ(  ،و اوي   داله يف الشرق ،وهذه دلود ةرحة إا  شةيع اؤمد االستعماري   

وهو ليإل جمرد نا  معرفة فق , إنه  دا  وإلاد   وةيع ورس   ،فاالستشراق ين وي للا ويود ن ري ولمل 

ومن مث فهو أسلوب للهيمنة والاي ر  وإلاد  البنية, ون اان  سعيد حينما قا : ) بدال  من ا م   ، للحدود..

فما يهمه يف االستشراق هو )اف اب( أو )ن ام اف اب( إذا ياة  ،اق(أن أحاو  سرد  ريخ موسول  لإلستشر 

 .3لنوان ميشي  فوكو الذي مارن  رثريا يليا داا  الكتاب(

وقةةةد ااتةةةز  ذلةةةك يف كتابةةةه  ،فةةةإن سةةةعيد يعمةةةد للةةةا  ااةةةري مشةةةروله االستشةةةراق  ،وإذا كةةةان االستشةةةراق ا ةةةااب

 متأو  ،الةةةذي أراده أن يكةةةون  كملةةةة لةةةبع  النقةةةاد الةةةيت ن يةةةت   ناوهلةةةا ابلقةةةدر الكةةةايف ، عقيبةةةات للةةةا االستشةةةراق
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إغااهلا يف كتةاب  االستشةراق. يقةو  سةعيد: )مةا سةعيت إليةه يف االستشةراق ن يكةن جمةرد  قةدمي قةرا   نقديةة ؤمن ةور 

 ،وقاب  للبقا  إا هةذا ا ةد ،ناب  أيها اؤموق  الاياس  الثقايف الذي اع  ا ابه ممك ،ا ق  واقتصاده الاياس 

وااباتيمولوييات واف اابت اليت للا شاكلة االستشراق لن  كون يدير  ابمسها إذا شرصةت للةا حنةو ااتةزايل 

 رقع حر  بلا و رمةا و اةتبد  ابجلديةد حةر  عتة  ويتعةذر إةة حها. الكرامةة األرشةياية  ،اعلها شبيهة ابألحذية

يتويةة  أاةةذها للةةا ومةة  اجلةةد، فهةةذه افصةةايم  ،ومةةة الب ريركيةةة افاةةةة ابالستشةةراقوالاةةل ة اؤملساةةا ية والدر

لةةةةيإل مةةةن الاةةةةه   صةةةرياها طةةةةت الفتةةةةة  ،بوظياةةةة الرؤيةةةةة العاؤميةةةة اؤماةةةةلحة بقةةةو  سياسةةةةية هايلةةةة ،يف احملصةةةةلة ، قةةةوم

ثيةةة . مثلةةت  لةةةك بنيةةةة أقيمةةت يف ةمحةةةة  نةةافإل امةةب يل ك ،يف ن ةةري ،بةةذلك يكةةةون االستشةةراقو  ،االباةةتيمولوييا

 1(فانبثقت ال كمهنة حبثية، ب  كأيديولوييا متحيز ،البنية يناحه اؤمهيمن 
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 الدراسفة قيفد ابملوضفو  يلف  حفى امليفايين خمتلف  يف البحثي النشاط من املزيد سعيد كلفت النقدية الدراسة إن   

 يالليفة بوثقفة يف إخراجهفا و احلقفاق  كنف  أجف  مفن ومتفاعلفة متكاملفة وأ خمتلففة معرفيفة وحقفو  متعدية أبعاي من

 امليففداي التطبيقففي العمفف  روح تعتففل الففي النظريففة الناحيففة مففن ولففو االمففل ي املففد مواجهففة يف وذلفف  ويامغففة راققففة

 إال بيسفر مفداخلها يعفر  نأ الفدار  على يعسر والتحصني البناء حمكمة غربية ثقافية منظومة مامأ سعيد .فكان

 يف جفدا  وال . الغمفار هفذا خلفو  يؤهلف  مما امليدانية املعرفة كذا و  الكثري الشيء املعريف الزاي من حيم  كان إذا
 أثفرا واألعمف  غفري  مفن كفف األ هفو سعيدا أن لنجزم الغلط موضع يف ولسنا ، املوضو  هذا يف سعيد إيواري إقتدار

 لتففف ت الفففذ  "االستشفففرا " كتابففف  صفففدور مبجفففري هلفففا تعفففر  الفففي الشرسفففة النقديفففة املوجفففة مفففن ذلففف  علفففى ي  وال

 الثقافففة كتففا  وكففان . املففرتج  إختيففار مففن خمتلفففة بعنففاوين جففاء ورمبففا مرتمجففني عففدة تناولفف  بعضففها أخففر  مؤلفففا 

 للجففزء كملحفف   االستشففرا " علففى "تعقيبففا  كتففا  ضفف  كمففا االستشففرا ، لكتففا  الثففاي" "اجلففزء واالمل ليففة

 وكسففر املقاومففة حقفف  يف تصفف  كانففت لتاليففةوا السففابقة مؤلفاتفف  خمتلفف  أن ابلففذكر وجيففدر -االستشففرا – األو 

  ففر  مففن ويراسففة اهتمففام حمفف  الفكففر  نشففا   مففن جعفف  مففا وهففذا ، النمطيففة علففى والتمففري الغربيففة املركزيففة شففوكة

 جتفا  والعنصفرية ابملعفاياة واهتامف  مشفروع  وتعتي  علي  والري انتقاي  اب  من الغريب يدرس  . كك  والشر  الغر 

 واحتفففواء الشفففرقنة ومحففف   االستشفففراقي النشفففاط هفففذا حقفففاق  علفففى يفففف  حفففى الشفففرقي سففف يدر  وكفففذل  . الغفففر 

 يعرففف  ال شففرقا وأنشفف وا صففنعوا املستشففرقني أن حففى . بصففلة لفف  متففت ال عليفف  الصفففا  مففن الكثففري لصففا إو  الشففر 

 ان ميكفن ال  وكفذل -سفعيد يفذكر كما– أغلبه  يف املستشرقني إبتدا  من وختيي   أوهام جمري هو ب  ، الشر 

 مقففاال  مففن منففاذ  املؤلفف  يقففدم  الدراسففة قيففد الكتففا  ويف . اخلطففا  ياقففرة خففار  بدالالتفف  االستشففرا  حيصففر

 اخللفيفة عفن تفن  استشفراقية خطفااب  جمملهفا يف هفي وحماضفرا  وخطف  رواقيفة وسريية شعرية ومقا ع ويراسا 

 غطفاء حتفت .. التبعيفة وففر  واالحتفواء والنهف  السفل  دقصف الشر  يف اجلغرايف التوسع اىل والدافعية االمل لية

 االستشفرا  عفام يف عليهفا املتعفار  السفيمياقية والرتميزا  النصية الشيفرا  على سعيد ويركز – الدميقرا ية نشر

 . الشرقية جغرافيت  وكذا املعرفية وحقول  .. ع م أو  أيوات  ل  بذات  قاقما معرفيا حق  صبحأ الذ 
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 ميكفن فف  الكولونياليفة بعفد مفا مرحلفة يف االستشفراقية للدراسا  احملور أصبح االستشرا  كتا  أن يف  جدا وال

 تسففمى أصففبحت الففي والبحففو  . تلتفف  والففي سففبقت  الففي الدراسففا  بففني فارقففة حمطففة أصففبح حففى جتففاو   أو إغفالفف 

 مفن بفدورها ختف  م والفي " والناقفد والنص العام " النقد  كتاب  يف الكثري منها تناو  والي " الكولونيالية بعد "ما

 ميشففي  عنففد اخلطففا  ومفهففوم غرامشففي أنطونيففو عنففد اهليمنففة ومفهففوم واالمل ليففة والثقافففة االستشففرا  بصففما 

 معرفيففة حقففو  مففن االصففط حا  مففن كثففري إيرا  إىل ضففافةإ يريففدا جففا  عنففد التفكيفف  آليففا   وكففذل . فوكففو

 علففى موسففيقية اسففتعارا  بففدورها لتصففنع مفرياتفف  فجففاء  ،  روحففةاأل هففذ  يف موقعففا  لفف وجففد الفففن وحففى خمتلفففة

 مفففا حسففف  عليففف  و اي سفففعيد منففف  أففففاي الفففزخ  هففذا وكففف  يراسفففات  ثنفففا  يف املفففذكورة وغريهفففا "الطباقيفففة" كلمفففة غففرار

 .. والنقد  الفكر  لعمل  واملؤ رة املؤثرة السياقا  تقتضي 
للدراسة النقدية ل ستشرا  عند إيواري سعيد الذ  ينتقد االستشرا  كمفهوم  بر   عدة نقاط كانت احملور 

 ومشرو  وكذل  يطا  نقد  املستشرقني 

حيث أن كتاب  أحد   جدال واسعا ليس على مستو  معني ولكن يف خمتل  احلقو  املعرفية إذ يعتل إيواري 
فكان اجلد  يف الشر  والغر  كك  سعيد موسوعي املعرفة ومتشع  يف خمتل  التخصصا  والدراسا  

وابخلصوص عند الغر  ألن كتاب  احملور  كان موجها بشك  أكل إىل الغر  ألن  عم  على وضع حد 
 ل نتهاكا  الغربية للشر   .

جاء  عل شرقي الإن الثورة الثقافية الي حركها إيواري سعيد والي إ انعكست ارتداياهتا على اجلانبني الغريب و 
من الدراسة املستفيضة واملعمقة وكذا التجربة اخلصبة يف قراءة الذا  بعيون اآلخر والي سايرها سعيد يف  مراح 

بداية مشوار  من أج  كنهها بعم  واال    على يقاق  تفاصيلها بغية الوصو  إىل اهلد  اخلفي وراء رس  هذ  
بكام  جزقياهتا وإن اختلفت هذ  اجلزقيا  إال أهنا يف  الصورة اجلاهزة لثقافة الشر  واملستورية من املخابر الغربية

النهاية تلتقي يف مص  واحد مايامت قد انطلقت من منبع واحد ومجعت يف هذ  الصورة اجلاهزة يف مشرو  
 ثقايف مسي ابالستشرا  الذ  يتضمن "املفاهي  الغربية للشر ". 

ان حم  أ ما  السياسيني والعسكريني الغر  إن هذا الشر  الذ  أصبح حم  يراسة من  ر  املستشرقني ك
هذا الشر  من جهة مث العم  على إعاية إنتاج  مبا خيدم مصلحته  لذل  كرسوا أمواهل   وقدراهت  من أج  كن  

وهذا األمر موكو  للمستشرقني "عمليا"  . الذين عايشوا أه  الشر  يف منا   خمتلفة وانتشروا يف جغرافيت  
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ا    بثقافا  ولغا  وأي ن وقي  هذ  اجلمو  البشرية  ا على مقربة من جمتمعات  وعلى الواسعة حى يكونو 
 "الطيعة والطيبة " .

واملستشرقون على حد سواء على يراية أبن هذ  الشعو  متتهن الكرم مبعىن أوسع املستشرقون سيجدون امل و  
  والبقاء أ و  مدة ممكنة بني ههراي السكان وأسبا  الضيافة والقر  هنا  فاستغلوا ذل  من أج  إجناح أعماهل

بك  خصاقص هذا  اإلحا ةاألصليني الحتواء ثقافاهت  وعاياهت  وسب  عيشه  وأسس ونظ  جمتمعاهت  وابجلملة 
الشر  الذ  يعتل عدوا هل  ، ومن جهة أخر  مصدر ثراقه  وقيام حضاراهت  على أنقاض  .وقد متكن سعيد من 

الي تبدو يف الظاهر يراسة موضوعية الكامنة وراء هذ  العملية   اإلسرتاتيجيةايف واال    على احتواء املسار الثق
 مهمة ومفيدة للشر  وإضافة إىل الرصيد العلمي العاملي 

إال أن ذل  م يكن ل  وجوي . حيث العم  االستشراقي جمري استكشا  متهيد  للعملية االمل لية الي تعقب   
اضع عدة صاح  االستشرا  والثقافة واالمل لية الذ  أحدثت مؤلفات  املذكورة ثورة فيما يسمى كما أشار يف مو 

على النظ  النمطية الي كانت حتك  الواث  الثقايف   -بعد أن أتثر-ابلدراسا  ما بعد الكولونيالية ، فقد متري    
على وجو   -وليست قناعا -ن هي إال أقنعة وبني أن ك  االيعاءا  ابملوضوعية والعلمية واإلنسانية والتحضر إ

 تبدو بريئة وهي ختفي الضغاقن للشر  وأهل  .

فان  وبك    ..والدنيو  ل ستشرا  وكما أن سعيدا المس اجلان  التارخيي والفلسفي واالجتماعي واالنثروبولوجي 
أتكيد تناو  املوضو  األييب النقد  يف االستشرا  وقد قدم نصوصا وخطااب  ومقا ع شعرية وسري   رواقية 
لبعض الكتا  من  مرة رواي االستشرا  . وهو جيزم يف مواضع عدة أبن  ال ميكن كن  االستشرا  إال إذا اعتلان  

للتوجي  وااليديولوجية الغربية وابجلملة فان االستشرا  ما وهذا هو األسا  مث أن هذا اخلطا  خيضع ( خطااب )
ويف مواضع أخر  يف الفص  شران إىل ذل  يف املدخ  أهو إال امتداي للغر  يف ثو  شرقي كما عرف  البعض وقد 

ن بد  بعض األعما  تتصنع إن  ال ميكن حبا  من األحوا  القو  بلاءة وموضوعية هذ  الدراسة و أ. مث األو  
نزاهة والعلمية إال أن  يف األخري جمهوذ غريب لصناعة الشر  ووصف  ابالهنزامية و الرجعية و القابلية للتبعية وعدم ال

ن ألذل  جي  أن يكون الغر  ممث  للشر  إضافة إىل  .الكفاءة تطل الذ  يو االقتدار على التمثي  الذايت 
دويية تفكريه  والكس  وح  املثريا  والشهوا  ه  الشر  جيتمعون يف صفاهت  وحمأصليني من السكان األ

الغراقزية . وهذا ما أعطى لرج  الشر  صفة " الغري  املدهش" املعقو  األن  امللون الذ  حيل  أن جيلس على  
كرسي يف  اولة الرج  األبيض الغريب ، وينام يف سرير  ويعاشر  وجت  ..، ومن انحية اثنية فان املرأة الشرقية هي 
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ليست إال آلة ال تفر  بني رج  وآخر )من أه  الغر  خاصة( شهوانية غبية ساذجة ليست هلا ميزا  األخر  
املنطل  اني  املستشرقون أنوثة الشر  الي هي ومن هذا  خاصة . كما سا  سعيد املثا  عن "كش  هامن".

كما يزع  –أو آبخر بشك   -االغتصا –حباجة آلية وملحة لذكورة الغر  . هذا من أج  شرعنة االحت   
وإذا تر  الشر  لوحد  فان  ال يستطيع مواكبة الرك  احلضار  النموذجي املتمث  يف الغر   وال  –االستشرا  

ميكن تصور احلضارة خار  اإل ار الغريب . وكذل  لو تر  الشر  خار  رعاية الغر  فان  ينعكس سلبا على 
نظام العام للبشرية وهذا ما يفع اضطرار  الغر  لتبين الشر  الغر  وحتد  في  ثورا  ياخلية وق ق  خت  ابل

كما تدعي    احلثيث للشر "النجدة" بطل  ملح من  حتت عنوان ع ء الرج  األبيض والتدخ  بناء على الطل  
 يبية والسياسية ..النصوص األ

يبية واييولوجيت  التقنية واأل صط حات اويعتل االستشرا  حق  يراسيا قاقما بذات  ل  قواعد  وأسس  وأع م  و 
من خ   مرآة الغر  االستشراقي الي تعرفه  نفسه  أن يروا أوكذا مجهور  من الغر  والشر  وعلى أه  الشر  

أنفسه  يف مرآة أخر  خار  نطا  االستشرا  حى  -أه  الشر –وال ميكن أن يروا  .نفسه أأكثر مما يعرفون 
 . الصنعلعاكسة  شرقية هذ  املرآة اكانت ن  إو 

بصورة أو أبخر  و باقية الصرا  بني الثقافة   يواري سعيد حق  نقد   اخرا يدور يف فل  االستشراإوحتتو  جتربة 
 واالمل لية وأسلو  اهليمنة وخطا  السلطة ..

معام الدراسا  يف هذا إن هذ  الثورة الثقافية الي أحدثها إيواري سعيد من خ   أ روحت  االستشراقية غري  
وأهنت إىل غري رجعة هذا املضمار إىل يرجة أن رواي وأع م هذا الفن غريوا كام  العاملي ى املستو  احلق  عل

أمناط أعماهل  املستقبلية الي حلقت كتا  االستشرا  ف صبح كتا  إيواري سعيد حمطة فارقة ملا قبلها وما يليها . 
 سا  الشر  أوسطية" واملستشر  "خبري يف علوم الشر  األوسط"..فاالستشرا  أصبح يسمى "الدرا

ويشري سعيد يف كتاب  االستشرا  أن أ روحت  تتناو  االستشرا  االمل ي ابخلصوص والذ  كان يضع النظر   
مدار   . ذل  أن إيرا  للجيوش االستعمارية متهيدا الحتواء الشر  عسكر  بعد أن مت الت ثري علي  ثقافيا وفكر 

استشراقية أخر  على غرار األملانية. الجدو  من  وال خيدم السيا  العام الذ  يتو  إلي  سعيد من خ    رح  
عن اخلطا  االستشراقي وخلفيات  لذل  سا  جمموعة من النماذ  الكفيلة ابعطاء صورة متكاملة امل مح   هذا.

متة وابقسة عن الشر  من أج  الت ثري على املتلقي الغريب الذ  االمل لية االستعمارية الي تعم  على رس  صورة قا
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ال ينظر إىل الشر  إال من خ   املنظار االستشراقي وكذل  األمر مع أه  الشر  املسموح هل  ابلنظر إىل 
 .أنفسه  من خ   هذا املنظار فقط أ  مسموح هل  أن يتشرقنوا فقط 

 يكوان نتيجة نتظرة من  ر  بعض أه  الشر  وهي الت ثر ابالستشرا ويف األخري فإن سعيدا حيذر من أمرين قد 
إىل يرجة التشرقن أو النظر إىل الذا  بعيون اآلخر الذ  هو الغر . واألمر الثاي الذ  حيذر من  سعيد هو 

 االستغرا  أ  السري يف االجتا  العكسي ل ستشرا  .

ية من جتارب  االجيابية ل نتفا  منها والسلبية لتجن  الوقو  واالستشرا  ليس شر كل  . ولكن ميكن يراست  واالفا
  يف شرا  مثي هتا من التجار  حاضرا ومستقب  . 

يي  وترمجة  أبوويكمن فتح اجملا  لدراسا  أخر  انط قا من هذا البحث حيث ميكن املقارنة بني ترمجة كما  
  .حممد عناي لكتا  االستشرا 

االس م واملسيحية يف كتا  االستشرا  أو الكت  األخر  لسعيد مث  كتا  تغطية كما ميكن تناو  جدلية 
االس م األصوي يف وساق  االع م الغربية من وجهة نظر أمريكية . والذ  هو أتلي  مشرت  وكتا  . االس م 

 بني إيواري سعيد وبرانري لويس.

هذا الكتا  يف الكت  الي   وتتبع األثر الذ  خلفكما ميكن يراسة االستشرا  يف خمتل  مؤلفا  ايواري سعيد 
 تلت  مث  كتا  العام والنص والنقد وكتا  متثي   املثق  ..

و يستطيع الباحثون يراسة املقاربة الثقافية يف كتا  الثقافة واالمل لية والكتا  امللح  ل ستشرا  "تعقيبا  على 
 االستشرا ".

نطونيو يواري سعيد يف كتا  االستشرا  وابخلصوص مفهوم اهليمنة ألإ ألساتذةالفكر   األثركذل  ميكن يراسة   
 عند ميشي  فوكو ...غرامشي ومدلو  اخلطا  
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 -جألمري، بريوتجلدكتور علي تقي جلدين شاريعيت، تارمجة: جلدكتور إبارجهيم دسوقي شتا، دجر ،بناء جلذجت جلثورية-17
 م.1335، 1لبنان، ط.

 ،جلقاهارة،هنضة مصار للطب  وجلنشاردجر ،حسن جلزايت د، أمحللمدجرس جلثانوية وجلعليا اتريخ جألدب جلعاريب-82
 م.91،1311ط ،د.ت

 م.1990،4ط ،بريوت لبنان ،دجر جلثقافة ،جلناشار إحسان عباس ،جملؤلف جلعارب عند اتريخ جلنقد جألديب-19

 .1999 ،1ط ،بريوت لبنان،جملاركز جلثقايف جلعاريب  ،سعيد يقطني ،حتليل جخلطاب جلاروجئي-03

 .م1،1337ط ،جألردن عمان ،عبد جلقادر جلارابعي،  دجر عاريار للنشار وجلتوزي  ،حتوالت جلنقد جلثقايف-01

   ، فلسطني،1علي خليل حممد، ماركز رجم هللا لدرجسات حقوق جالنسان، ط جلتسامح يف فكار جدوجرد سعيد، -01
 .1337 

 ،1ط ،مكتبة جألسارة، جلقاهارة ،صالح قنسوة، جهليئة جملصارية جلعامة للكتاب ،متارين يف جلنقد جلثقايف-00
 .م1337

 م.1،1311، طبريوت ار: جلدجر جلعاربية للعلوم "انشارون"،ضجلتنويار يف إشكاالته و دالالته، موريس أبو ان-04

 .م1999، 1طبارجهيم، جملاركز جلثقايف جلعاريب، جلدجر جلبيضاء،إجلثقافة جلعاربية وجملارععيات جملستعارة، عبد هللا -05
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وخالصنا، جملهامتا غاندي، تعاريب جندة هاعار/ سعيد جلغز، منشورجت جملكتب جلتجاري للطباعة حضارهتم -07
 .م1959، أكتوبار1وجلنشار وجلتوزي ، بريوت، ط

 م.1997، 1يفوت، جملاركز جلثقايف جلعاريب، جلدجر جلبيضاء، ط  حفارايت جملعارفة، ميشيل فوكو: تارمجة سامل-09

فيدور دوستوييفيسكي،جقتباس محيد بوحبيب، دجر جلقصبة ميخائيلوفيتش ججلزء جألول،  -ججلارمية وجلعقاب -09
 .م1311للنشار، ججلزجئار، 

 ىجلارؤوف، ججمللس جألعل ، حممد عوين عبدبني جلتحقيق وجلرتمجة عهود جملستشارقني يف جلرتجث جلعاريب-43
  م.1334 ،1ط ،جلقاهارةللثقافة،

جلعاربية وجإلسالمية يف ججلامعات جألملانية ")جملستشارقون جألملان منذ تيودور نولدكة(، رودي ابرت، جلدرجسات "-41
 .م9199 جلعاريب للطباعة وجلنشار ابلقاهارة تارمجة مصطفى ماهار، دجر جلكتاب جلعاريب،

 .1،1333،طجلارابط جملغاربجملاركز جلثقايف جلعاريب،–يعميجان جلارويلي، سعيد جلباز  -دليل جلناقد جألديب-41
جملؤسسة جلعاربية  يس وجملخاتلة" خطاب ما بعد جلكولونيالية يف جلنقد جلعاريب جملعاصار،رجمي أبو شهاب:سار لج-43

 م..م1314، 1طبريوت وجلنشار،للدرجسات 
 م.9198 ،مصار ،وزجرة جلثقافةأعالم جلعارب، حممد عبد جلغين، حسن عبد هللا جلفكاري،سلسلة 44-
 م.2006جلكويت،ديسمرب) مرتمًجال )عال سارتار،شوقي أرونسون،كاميو روانلدجملعارفة،  عامل سلسلة45-

فيدور دوستوييفسكي، تارمجة أمحد جلويزي، جملاركز جلثقايف جلعاريب، جلدجر جلبيضاء، ميخائيلوفيتش  جلفقارجء، -46

 .م1،1315لبنان، ط -جملغارب، بريوت

 .م 1977،جلقاهارة"جلفن جلقبطي"، سعاد ماهار،ججلهاز جملاركزي للكتب ججلامعية وجملدرسية، 47-

 م.1993، 1جلقاهارة، ط،نعمت إمساعيل عالم، دجر جملعارف"جلفنون جهليلينستية وجملسيحية وجلساسافية، -48

 .1995 ،تونس ،دجر سارجس للنشار  ،حسني وجد ،يف مناهج جلدرجسة جألدبية
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للثقافة، جلقاهارة،  جألعلىجمللس ج،ل. نيلوف وآخارون ،جملدجخل جلتارخيية وجلفلسفية وجلنفسية –جلعشارين جلقارن 49-
 .م 1،1335ط

 ،جلدجر جلبيضاء جملغارب ،جلناشار جملاركز جلثقايف جلعاريب  ،طه عبد جلارمحن ،جللسان وجمليزجن أو جلتكوثار جلعقلي50-
 .1999 ،جلطبعة جألوىل

، جلقاهارة، ة جلعامة لشؤون جملصاحل جألمرييةجأليقوانت"،فيكتور عارعس عوض هللا، جهليئ" جللوحات جملصورة -51
 .م1965

 م.1974عالل شوقي، جهليئة جملصارية جلعامة للكتاب، جلقاهارة، "ليوانردو دجفنشي وحبوثه جلعلمية"، -15

 م.1339. 1طوجلتوزي   ماضي: من إشكاليات جلنقد جلعاريب ججلديد. شكاري عزيز، دجر ورد جألردنية للنشار53-

،مارجععة تارمجة ابسل عبد هللا وطفة،محيد دابشي،جإلرهابما بعد جالستشارجق: جملعارفة وجلسلطة يف زمن 54-
 . م 1،1315يطاليا، طإ –وتدقيق: حسام جلدين حممد، منشورجت جملتوسط،ميالنو 

للطباعة  دجر جلطليعة،،رهو غجلزوجوي ب –درجسة نقديه  –موقف جألنطولوعيا جلنقدية  –ما بعد جحلدجثة وجلتنويار -55

 .م1،1339بريوت ط،وجلنشار
 م.1،1991،طجلدجر جلبيضاء جملغاربجلشارق،  كان، أفاريقياو لنص وجلسلطة، عمار أمدخل لدرجسة ج -56

،دجر جألمريللثقافة وجلعلوم، بريوت تارمجة إبارجهيم جلدسوقي شتا شاريعيت ، تقي جلدين  مسؤولية جملثقف، علي57-
 م1،1337ط لبنان،
 .م1،1961،طلبنان، جملخلص ديار طبعةمسعد دجغار ، أ، يوسف مصادر جلدرجسة جألدبية-58

  ،1ط ،مدجرجت لألحباث وجلنشار ،د.مجال جألاتسيو  ،جلدرويب تارمجة د.سامي،فارجنار فانون،معذبو جألرض59-
 م1315

 .م1997، 1لبنان، جلدجر جلبيضاء جملغارب، ط -عبد هللا جلعاروي، جملاركز جلثقايف جلعاريب، بريوتمفهوم جلعقل، -60
  م.1311 دمشق(،-بريوت،  أبو جحلسن جلندوي : دجر إبن كثري)وجملستشارقني مقاالت حبوث حول جالستشارجق -61

، جلارايض دجر جلصميعي للنشار وجلتوزي  ي،صمقدمات يف جلثَّقافة جإلسالميَّة، مفارح بن سليمان جلقو 62-
 م.1330 .هـ 1414، 0ط،جلسعودية
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عبد جلارمحن بن ويل جلدين ، يف جلتفاوت ويف مارجتب جلسيف وجلقلم يف جلدول،05مقدمة جبن خلدون، جلفصل -63
 .م1331، لبنان -، د.ط، بريوتجملكتبة جلعصاريةجبن خلدون،  حممد

جلعاملي للفكار  )جلقاهارة ، جملعهد طه عابار علوجين  مقدمة د/،وليد منري: «ص جلقارآين من ججلملة إىل جلعاملجلن«-64

 .م(1997هـ _ 1419، 1ط ،جإلسالمي
جلنظارية وجلنقد جلثقايف، جلكتابة جلعاربية يف عامل متغري، وجقعها، سياقاهتا، وبناها جلشعورية، حمسن عاسم 65-

 م.1،1335جملوسوي،  جملؤسسة جلعاربية للدرجسات وجلنشار، بريوت، ط
تارمجة وفاء جبارجهيم ورمضان بسطاويسي,  آرثار إيزجبارغار:. جلنقد جلثقايف، متهيد مبدئي للمفاهيم جألساسية66-

 م.1330ججمللس جألعلى للثقافة، جلقاهارة. 

 م.1331، ساسي سامل جحلاج: دجر جملدجر جإلسالمي، بريوت، 1نقد جخلطاب جالستشارجقي، ج-67

 ،مصار-جلقاهارة ،للكتابجلعامة دجر جلشاروق،جهليئة جملصارية  ،عابار عصفور،وجلنقد جألديب ةجهلوية جلثقافي-68
 .م 1،1313ط

 
 
، 
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  :الرسائل والبحوث والمجالت -

 :الرسائل -

درجسة من منظور جلنقد  –جخلطاب جإلصالحي وجلنقد جالعتماعي عند جلشيخ عبد جحلميد بن ابديس  -1

  من إعدجد جلطالب : بن قلوعة صالح جلدين كلية جألدب جلعاريب وجلفنون عامعة مستغامن -جلثقايف

1315. 

جملثقف وجلسلطة عند إدوجرد سعيد، مذكارة ختارج لنيل شهادة جملاعستري يف جلفلسفة من إعدجد جلطالبة بن  -1

 .1311خده نعيمة، قسم جلفلسفةـ عامعة وهارجن، 

خطاابت جلفيسبوك  وخطاب جملثقف _ مقاربة  سيميائية :مذكارة لنيل درعة جملاعيستري يف جلنقد جلثقايف -0

ثقافية _ من إعدجد جلطالب: فوضيل عدانن.كلية جآلدجب وجللغات_ عامعة مولود معماري  تيزي وزو. 

1310  . 

 :البحوث -
دوجرد سعيد وجخلطاب جالستشارجقي، سعيد طيباوي، ماركز جلدرجسات وجألحباث جلعلمية يف جلعامل جلعاريب . إ -1

01-31-1315. 

حيـــي بـــن وليـــد. مؤسســـة مؤمنـــون بـــال حـــدود للدرجســـات وجألحبـــاث.  ،"جستشـــارجق إدوجرد ســـعيد يف جملغـــارب" -1

 م.1315أكتوبار  35جلارابط. جملغارب،

. حيىي عبد جهلادي أبو عطااي و أحبث" تطويار جخلطاب جلديين كأحد جلتحدايت جلرتبوية جملعاصارة " د.جشارف -0

وجلتحدايت جملعاصارة"جملنعقد بكلية أصول جلدين يف ججلامعة أبو زينة حبث مقدم إىل مؤمتار"جإلسالم 

 .م0/4/1337-1جإلسالمية يف جلفرتة: 

 . 1334 ،ججلزجئار ،خمرب جلسيميائيات عامعة وهارجن  ،أمحد يوسف ،سيميائيات جلتوجصل وفعالية جحلوجر -4
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ماركز ثقافة ، مجعية جلثقافة وجلفكار جحلار ، عبد جلوهاب أبو هاشم، جإلبدجعمشاروع جلنقد جلثقايف يف ملتقى  -5

 . 2003أفاريل  17،جللقاء جخلامس، يوم جلطفل جلفلسطيين

 
 

 : اجملالت -
جالجتاهات جللسانية جملعاصارة ودورها يف جلدرجسات جألسلوبية،د/ مازن جلوجعار: جملة عامل جلفكار،  -1

 .1994_  0،4جلكويت، جلثاين وجلعشارون،ع: 

. 1334خاريف 50أدب ما بعد جلكولونيالية، اثئار ديب، جملة بناة جألعيال، سورية، جلعدد  -1

 .م1993، 99جالستشارجق يف جمليزجن ، عمار لطفي جلعامل، جملة ججلهاد/ ليبيا، عدد 

تارمجة جإلمربجطورية تارد ابلكتابة، آدجب ما بعد جالستعمار جلنظارية وجلتطبيق،بيل أشكاروفت وآخارون،  -0
عوجن  16 ،عامعة سوق أهارجس ججلزجئار ،جملة أبوليوس ،عارض جلدكتور عمار زرفاوي ،خريي دومة

 م.1319

بريوت  ،معهد جإلمناء جلعاريب،01، شكاري جلنجار، جملة جلفكار جلعاريب،  جلعدد:  تعاريف جالستشارجق-4

 م.1990،لبنان

 1990،بريوت لبنان ،جلعاريبمعهد جإلمناء ،01، مالك بن نيب،جملة جلفكار جلعاريب،جلعدد: تعاريف جالستشارجق-5

ديسمرب  44جلعدد  -5" حوجر جحلضارجت: أي مصدجقية.." حممد عابد ججلاباري جملة فكارة نقد جلسنة -6

1331. 

 جحتاد ججلامعات عشا،جملة وعلي مقابلة مجال جملصطلح، يف قارجءة سعيد، إدوجرد لدى جألديب جلنص دنيوية-7

 .م2،1333 ،جلعدد2 جملد لآلدجب، جلعاربية
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عارض حول كتاب جالستشارجق إلدوجرد سعيد، د.أحممد بن عبود وعبد جلعزيز جلسعود، ججمللة جملغاربية -9

 .م1991. 65لالقتصاد وجالعتماع، جلعدد 

عنابة،  ،عامعة ابعي خمتار ،سالميية ميينة،عنوجن جملقال: جخلطاب ما بعد جلكولونيايل يف كتاابت ميشيل فوكو-9

 جملة جلبحوث وجلدرجسات جالنسانية

صور جملثقف يف فكار إدوجرد سعيد، حممد جهلادي كشت، جملة متثيالت جملثقف جملقاوم، جلعدد جخلامس، نيسان -13

 .1319أفاريل  -

جلقضية جلفلسطينية وججملتم  جألماريكي، إدوجرد سعيد، جملة جالبتسامة، مؤسسة جلدرجسات جلفلسطينية، -11

 .1993، 1لبنان، ط -بريوت 

مدخل إىل علم جلثقافة جإلسالمية، إعدجد جلطالبة:غزوى جلعنزي إبشارجف جألستاذ: د.عبد هللا جلوصيف، -11

وهو حبث مقدم لقسم جلثقافة جإلسالمية، بكلية جلشاريعة عامعة جإلمام حممد بن سعود، جملة عامعة جإلمام 

 .هـ1413،حمارم 1جلسعودية، عددحممد بن سعود جإلسالمية،جململكة جلعاربية 

 وجلعشارون، جلار جبعة ،جلسنة97جلعدد جلعاريب، جملةجلرتجث إبارجهيم، حممود كايد حتقيقه، ومشكالت جملصطلح-10

 م.1335مارس

  ،أمحد عارف ،قارجءجت يف جملتجار جلنقدي ما بعد جلكولونيايل -مقال: جلتجاربة جلنقدية عند جدوجرد سعيد-14

 7،01جلعدد  ،عامعة وهارجن ،بعاد جلقيمية للتحوالت جلفكارية وجلسياسية يف ججلزجئارترب جألخم،جملة أبعاد

  .1319ديسمرب
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 :اجلرائد -

 م.1996-34-39عاريدة جحلضارة، جلقاهارة بتاريخ جالستشارجق وأهدجفه، حممد عبد جملنعم خفاعي، -1

  :املواقع االلكرتونية -

نقال عن جالنرتنت، "جلفكار جإلسالمي جلسياسي مقالة للدكتور صربي حممد خليل "مفهوم جإلصالح يف-1

 www.drsabrikhalil.wordpress.com : جملوق 

مفهوم جخلطاب" نقال عن جالنرتنت، : د. مىن أبو سنة تعاريف جخلطاب "مقال -1

 http://civicegypt.org/?p=9513 جملوق 

 : تعاريف جلثقافة لغة وجصطالحا-0

 https://www.alukah.net/culture/0/103655/#ixzz5jaVwFzfX :رجبط جملوضو ع 

  https://www.alukah.net/culture/0/98882/#ixzz5rQ68gUXxجملوضوعرجبط  :تعاريف جملثقف-4

 الكولونيالية.. من الهامش إلى المركزهاشمي: ما بعد غزالنhttp://www. Anatrrropos/comينظر الموقع:  9

 

 ميل محدجوي، جلنقد جلثقايف بني جملطارقة وجلسندجن، مقال نقدي. جملوق  -9

www.diwamalarabe.com// :  HTTP 

 

6- 7- Voir : johanam.smith ,ross c . murfin, c’est quoi la critique culturelle ? http:// www .usac . 

ca/english/ frank/wc/htm 

http://www.drsabrikhalil.wordpress.com/
http://civicegypt.org/?p=9513
https://www.alukah.net/culture/0/103655/#ixzz5jaVwFzfX
https://www.alukah.net/culture/0/98882/#ixzz5rQ68gUXx
http://www/
http://www.diwamalarabe.com/
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 /http://drkhader.ps/post/302-وأشياء أخارى  عن إدوجرد سعيد وما بعد جلكولونيالية-8

 :مصطلحات أساسية يف نظرية ما بعد الكولونيالية9-

https://qira2at.com/2016/06/15/الكولونيالية-و-أشياء-أخرىمصطلحات-أساسية-في-نظرية-ما-بعد- 

 : امليكيافيلية 10-

  /ar.wikipedia.org /wikiميكيافيلية  : نقال عن جألنرتنت جملوق 

 

  .ميشيل فوكو، إرجدة جملعارفة، تارمجة وحتقيق مطاع صفيدي، عورج أيب صاحل، منشورجت ماركز جالمناء جلغاريب--99
 جالنرتنت جملوق :

https :// barq-rs.com / -جملعاص-جلبدجئل  سعيد-إدوجرد-م -/جلتفكري   

 

 

 : المصادر األجنبية -

 :الفرنسية -

 

1-Histoire de mots,Philip Bénéon. « culture » et « civilisation », travaux et 

recherches en sciences politique ; 35 (Paris : Press de la fondation national des 

sciences politique, 1975). 

 

2-« Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss, » Claude Lévi-Strauss, (19) dans : 
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 :1الملحق 
 

 إدوارد سعيد: عند مصطلحات ومفاهيم
 

أكثر ما ينظر إليه يف الغرب، يف نتاجات إدوارد سعيد، هو أهنا كتاابت تندرج فيما يسمى بنظرية 
 الكولونيالية...املابعد: ما بعد املاركسية، ما بعد احلداثة، ما بعد 

لقد انتهت حقب احلداثة واملاركسية واالستعمار، وصران نتأملها من بعيد، بعد أن جتاوزانها. مثة بشر 
هنا يف الغرب ليسوا بيض البشرة ابلضرورة، ولكنهم غربيون ابملواطنة، ويرون ما مل يكن األبيض قادراً 

من منظورهم، طروادُة تقول روايتها، خالفاً على رؤيته. املستعَمرون السابقون يعيدون سرد احلكاية 
 هلومريوس وأغاممنون وأخيل..

( اليت برز فيها ما يسمونه هناك ابلثالوث املقدس ــ Post colonialismإن مدرسة ما بعد الكولونيالية )
إدوارد سعيد، وهومي. ك. اباب، وغاايتري سبيفاك ــ تلقي الضوء على حماوالت احلواف واهلوامش، 

قيٍل خمتلٍف عن قيِل املركز، يف مراجعة شاملة لكل األحكام اليت أنتجتها ثقافة املركز، خبصوص  لقول
 الالغريب.

ومع ضرورة التأكيد على اهلوية الدنيوية، لدراسات ما بعد الكولونيالية، جتدر اإلشارة إىل رفض هذه 
تؤكد ما بعد الكولونيالية على  الدراسات سلوك سبيل األصولية الثقافية أو القومية أو الدينية، حيث

هويتها اإلنسانية األوسع، يف طرحها ملفهوم التالقح الثقايف، أو املثاقفة، الذي عرب عنه مرتجم كتاب 
إدوارد سعيد )االستشراق( مبصطلح )اهلجنة( فيما ميكن انتقاده أبنه إعالء متصل للمثقف املهاجر، 

مع كل الثقافات، على حنو حيرره من روابط اجلنس والعرق والطبقة واملوقع  ابعتباره مالك احلقيقة وّمج
 السياسي والثقايف املتعني.
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 املثقف أو املفكر:
يبدو أن إدوارد سعيد حني يصف املثقف، فإنه يتبىن مفهوم أنطونيو غرامشي عن املفكر العضوي 

(Organic intellectual وال غرابة، فكلنا نعين ابملثقف: ذلك الشخص ..) الذي يشغل ابلفكر. واملفكر
العضوي، لدى غرامشي، هو ليس ّمرد شخص يستخدم منتجات الذهن، بل هو يستخدمها بطريقة 
خمتلفة كذلك: فاملفكر العضوي هنا هو مفكر مرتبط مع قيم قادمة جديدة، مهمته متهيد السبيل 

فضل وأكثر عدالة، فيؤهل النتصارها، على قيم قدمية يراها آفلة. فهو يغين للمستقبل الذي يراه أ
اجملتمع أيديولوجيًا النتصار تلك القيم اجلديدة. بعكس املفكر التقليدي الذي ترتبط مفاهيمه 

 بتفسريات الطبقة املسيطرة، وينظجر الستمراريتها.

من هنا فليس املثقف ــ يف نظر إدوارد سعيد ــ سياسياً، حىت لو كان هدفه سياسياً، فهو على عكس 
، ال يهتم أبن يبين اإلمجاع حوله، ليقتنص السلطة، بل هو امرؤ يقوم كامل وجوده على السياسيني

إحساس نقدي، هو حس االمتناع عن تقبل الصيغ السهلة املتساهلة، أو الكليشيهات اجلاهزة، أو 
 التوكيدات السلسة، املتوائمة مع ما يقوله املتنفذون أو التقليديون، ويفعلونه.

إىل كيفية تطبيق إدوارد سعيد ملقولته هذه، يف تعامله مع الوقائع احلياتية، فرمبا أمكننا ولو أردان أن نرى 
 أن نتأمل مقولته الصارخة، يف اتفاق أوسلو، يف مقدمة كتابه الثقافة واإلمربايلية:

أن "إن اتريخ اإلمربايلية لَيعلجُمنا، أنه ليس يف وسع شيء ــ سوى فكرة حقيقية للتحرير واملساواة ــ 
يقاوم قوة اإلمربايلية ويصدها. وإهنا ملأساٌة حبق، أن جهلنا للتاريخ وللقوة االستعمارية، يبدو أنه علجم 
مهندسي أوسلو الفلسطينيني، أن االستسالم اخلانع املتذلل ــ مصحواًب بصرخات النصر الكاذبة ــ قد 

قاومة. بل إهنا ملأساٌة وإهداٌر وضياع. حيقق النتيجة ذاهتا، اليت حتققها محلٌة حقيقية من االستنهاض وامل
 بيد أن أجياالً من الفلسطينيني قد تستيقظ وتعي هذا الواقع".

 السرد:
لقد تعودان أن السرد هو قص حكاية، أي خيال. أما السرد لدى إدوارد سعيد يف كتابيه األهم 

يدا: تشكيل عامل متماسك جاك در  )االستشراق( و)الثقافة واإلمربايلية( فهو كما يراه ميشيل فوكو و
متخيل، حتاك ضمنه صوُر الذات عن ماضيها. فاألهواء والتحيزات واالفرتاضات، تكتسب طبيعة 
البديهيات؛ يصوغها احلاضر بتعقيداته، بقدر ما يصوغها املاضي مبتجلياته وخفاايه، وأهناج أتويله. 

مُتنح طبيعة احلقيقة  ،وللعامل فمن هذا اخلليط العجيب تُنسج حكايٌة، هي اتريُخ الذات لنفسها
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التارخيية, ومتارس فعلها يف نفوس اجلماعة، وتوجه سلوكهم وتصورهم ألنفسهم ولآلخرين؛ بوصفها 
حقيقة اثبتة اترخيياً. وتدخل يف هذه احلكاية ــ أو السردية ــ مكوانت الدين واللغة والعرق واألساطري 

النفس املتخيِجلة. فكثري مما تراه اهلويُة القومية حقيقًة، هو يف واخلربة الشعبية؛ وكل ما هتتز له جوانب 
احلقيقة ّمرد ختيل، حكاية الذات لنفسها ولآلخرين عن نفسها. ولك أن تتخيل ما تتخيل الشعوب 

 أهنا تستحق.

 التاريخ:
هذه التاريخ ــ يف نظر إدوارد سعيد ــ هو قوة العقل البشري على سرب أغوار العقل البشري. ووفق 

النظرة، ال يعود التاريخ ّمرد تسجيل ألحداث املاضي، بل هو رؤية فعل الناس يف الدنيا بشروط 
الدنيا. فالتاريخ ليس ّمرد سرد األحداث، بل هو تفسري هذه األحداث مبنظور دنيوي، يرى إىل كل 

الضوء عليه، وما من فعل اإلنسان واملكان والزمن والثقافة، يف صناعة احلدث، واختيار ما يتم تسليط 
  يتم إلقاؤه يف زوااي العتمة.

إذن فالتاريخ لدى إدوارد سعيد هو رؤية شاملة تفسريية، ال لألحداث فحسب، بل للنصوص األدبية 
والفنية. فأنت مفكر اترخيي حني ترى إىل جوانب النص ــ أو احلادثة ــ املختلفة، لكنها اجلوانب 

يد هي على النقيض من كل من األسطورية والدينية. فالتارخيي الدنيوية. فالتارخيية لدى إدوارد سع
يستمد مادته من الدنيا، فيما الديين يستمد مادته من السماء. واألسطوري يستمد مادته من آهلة 
تعيش حوله وتتحكم فيه. إذن فالتاريخ لدى إدوارد سعيد هو فعل الناس يف الدنيا بشروط الدنيا. 

 الدميوقراطي(: يقول يف )األنسنية والنقد

"إن العامل التارخيي هو من صنع بشر، من رجال ونساء، ال من صنع رابين؛ وإنه ميكن اكتناهه عقلياً 
وفق املبدأ الذي يقول: أبننا ندرك فقط ما أنتجناه. وبعبارة أخرى: إننا نستطيع أن نعرف األشياء، 

نعرف ما حنن صانعوه؛ أو ابألحرى: أن تعرف وفقاً للطريقة اليت هبا ُصنعت. إننا ــ كبشر يف التاريخ ــ 
شيئًا ما، يعين أن تعرف الكيفية اليت هبا ُصنع ذلك الشيء، أن تراه من وجهة نظر اإلنسان الصانع. 
فاملعرفة التارخيية مبنية على قدرة الكائن البشري على إنتاج املعرفة، ال ّمرد استيعابه املستكني 

 واالمتثايل والباهت هلا".
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 قافة:الث
الثقافة لدى إدوارد سعيد كلمة تكاد تكون مرادفة للهوية. فالثقافة يف نظره هي طريقة رؤية اجلماعة 
لألشياء والذات. فالثقافة مفهوم مجعي ملا تراه األمة من حقها، ملا ترى أهنا تستحقه من دون 

تفكري منطقي، بل هي اجلماعات، ملا ترى عليه اجلماعات األخرى. من هنا فالثقافة ليست هنا ّمرد 
عقيدة تدخل فيها الكثري من التحيزات واالستيهامات القومية. يبدو ان إدوارد سعيد يوافق إرخ 
أورابخ على تعريفه للثقافة، أبهنا ذلك الشعور القومي الذي يتعامل وال بد مع اآلخرين حبس عدواين، 

 لصاحل األمة والوطن واجلماعة واالنتماء.

ابن اجلماعة وممثلها. وهكذا نعود مرة أخرى لنرى كم هو قبيح حجم خيانة من هنا فاملثقف هو 
 املثقف الذي ال ميثل اجلماعة.

 االستشراق:
االستشراق ليس ّمرد ّمموعة النصوص اليت كتبها الباحثون الغربيون عن الشرق، بل هو طريقة حمددة 

الغرب لطريقة تفكري وأمناط احلياة  سياسية يف الغالب، تصوغ هبا مجاعاُت املفكرين يف الغرب، رؤيةَ 
يف الشرق. فالغرب ــ وفق هذه الرؤية املصوغة مصلحياً ــ يعجبه أن يرى الشرق مرتعاً لألحالم والسحر 
واجلمال والعوامل الغريبة... هكذا، وهكذا فقط. فالشرقيون، وفق هذه النظرة، حاملون، شعراء ،لكنهم 

م غري قادرين على االستفادة منها؛ نساؤهم مجيالت، لكنهن الواقعيني؛ لديهم كنوز وذخائر، لكنه
راضيات أبن يكن ّمرد أدوات متعة؛ رجاهلم شعراء قادرون على احلب، لكنهم غري قادرين على 

 املغامرة واالستكشاف واإلحبار يف حميطات ّمهولة...

لتحضري والتعمري هكذا ينشئ الغرب للشرقي صورة منطية تستدعي الغزو، حتت شعارات إنسانية، كا
واستغالل الطبيعة، ونشر احلرية... إخل. هذا هو ما يفعله السياسيون واملفكرون الغربيون بشعوهبم، 

 ليؤهلوها لقبول اهليمنة على الشرق.

إذن فاالستشراق ليس ّمموعة دراسات، بل هو نظرة الغرب املصوغة للشرق، كما حيب أن يراه 
 صانعو الثقافة والسياسة الغربيون.

 النقد:
يرى إدوارد سعيد أن نقد النصوص األدبية والفنية، ال ميكن له أن يكون أقرب إىل فهمها؛ إال بدّمها 
مع العامل. فنحن نرى إىل كيفية صياغة عنوان كتابه )العامل والنص والواقع( لنكتشف القصدية وراء 
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تقالل النص، الذي ساد ذات وضع النص بني العامل والواقع. إذن فنحن أمام نوع من النقد يكفر ابس
مرة حتت شعار البنيوية الالفت )ال شيء خارج النص( فكل ما هو خارج النص لدى إدوارد سعيد، 
يدخل النص ويفسره. ففي )الثقافة واإلمربايلية( يقول: "إن االستقالل الذايت املزعوم لألعمال األدبية 

ية مضجرة، أتىب هذه األعمال األدبية والفنية، يقتضي نوعًا من الفصل، يفرض فيما أرى حمدود
 نفسها أن تقوم بفرضها".

من هنا فهو خيرتع مصطلح )صالت التقرب( اليت تربط بني القارئ ـ عاداًي أو أكادمييًا ــ والنص 
اخلاضع للقراءة، حيث يكون القارئ مالكا للقدرة على تفسري النص، كل مرة، بطريقة خمتلفة. يقول 

 النص(:يف )العامل والناقد و 

"ما من نص يبلغ هنايته، وذلك ألن سلسلة صالته احملتملة خاضعة للتمديد، على الدوام، بواسطة 
أي قارئ إضايف... شريطة أن تكون دراسة املرء موجهًة، مبنتهى العناية، حنو النص ككٍل ثقايف وفين 

أن يصبح كالً  حيوي. ولذلك فإن الناقد يقلد أو يكرر النص، يف متديده له، منذ البدء، إىل
 متكاماًل".

 القضية الفلسطينية:
كان إدوارد سعيد، ذات مرة عضوًا يف اجمللس الوطين الفلسطيين. ورغم ما يقال عن كونه رجالً  
كوزموبوليتياً )مواطن العامل( إال أنه مل يتنكر لفلسطينيته. ولو تنكر، ملا قبل بعضوية اجمللس الوطين؛ وملا 

املعارضة اتفاق أوسلو، كما نقلنا قبل قليل؛ وملا رأيناه ينتقد حبرقة ما رآه يف حممود مسعناه يعارض أشد 
درويش من اهنزامية، الحت يف ثنااي قصيدته )خطبة اهلندي األمحر( إذ علق عليها إدوارد سعيد ــ يف 

 ّملة القاهرة ــ قائال:

الروح، والتسليم ابلقدر؛ واليت  "واحلق أن هذه املقطوعات الشعرية تنطوي على نغمة الكلل، وهبوط
تلتقط ـ عند العديد من الفلسطينيني ـ مؤشر االحندار يف أقدار فلسطني، اليت ـ مثل األندلس ـ هبطت 

 من ذروة ثقافية كربى، إىل حضيض فظيع من الفقد، على صعيد الواقعة واالستعارة معاً"؟

فكرة الدولة الواحدة، نعرف ذلك من قوله يف  لكن له رأايً ما حول قضية فلسطني، يبدو أهنا متيل إىل 
 كتاب )األنسنية والنقد الدميوقراطي(:

"كنت دائمًا أعتقد أن الصراع على فلسطني، ال ميكن حله فعاًل، بواسطة إعادة ترتيب جغرافية 
ا أشبه تقنية، تسمح للفلسطينيني املقتَـَلعني واحملرومني، ابحلق ــ إذا كان هذا يسمى حقاً ــ يف أن يعيشو 

من أرضهم، املطوقة من قبل إسرائيل، واملعتمدة كلياً  %02ابلبوابني، يف هناية املطاف، على حوايل 
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عليها. ومن جهة أخرى، ليس مقبواًل أخالقيًا مطالبة اإلسرائيليني أبن ينسحبوا من كامل فلسطني 
 طينيون اآلن".السابقة ــ وهي اآلن إسرائيل ــ فيصريوا الجئني ّمدداً، مثلما هم الفلس

 
 اللغة:

اللغة يف نظر إدوارد سعيد هي املكان، حيث نستطيع أن نسجل به متردان على مصريان، بواسطة اجملاز 
والتورية والسخرية. فهكذا تصبح اللغة طريقة لاللتفاف على عقبات اللغة نفسها. فأنت حني تسخر 

أو تكين يف حديثك عما تراه  من السلطة، إمنا تسجل اعرتاضك الصارخ ضدها، وأنت حيت توري
 ظاملاً، إمنا تنفس عن لواعجك الداخلية وتعلن عن رغبتك يف املواجهة واالعرتاض ابللغة كذلك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :(وأشياء أخرى عن إدوارد سعيد وما بعد الكولونيالية)
  

 https://drkhader.ps/post/302/أخرى-وأشياء-الكولونيالية-بعد-وما-سعيد-إدوارد-عن/
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  2امللحق 
 مصطلحات أساسية يف نظرية ما بعد الكولونيالية / االستعمار

 Colonialism – الكولونيالية / االستعمار:  
التوسع اإلمرباييل ألورواب يف ابقي أحناء العامل أثناء األربعمائة سنة األخرية، وخالهلا كان للمركز املهيمن 

ات. هذه العالقة نزعت لالمتداد إىل التعامالت عالقة سيطرة ونفوذ على اهلامش أو على املستعمر 
االجتماعية والتعليمية واالقتصادية والسياسية واحلضارية بشكل عام، عادة مع تشكيل طبقة املستوطن 

” األم“األورويب وطبقة املواطن احمللي املتعلم امللتحق بطبقة املستوطنني، لطبقات تقع بني األمة األوروبية 
لية اليت تسيطر عليها الدولة األم. نظام كهذا حيمل يف طياته مفاهيم مرتبطة وخمتلف الشعوب األص

 ابلدونية العنصرية وتكوين تصورات عجائبية عن اآلخر.
 

colonialism-Post–بشكل عام هي دراسة آاثر  :بعداالستعمار مابعدالكولونيالية/ما
يُعىن بكيف غزت الدول األوروبية ثقافات االستعمار / الكولونيالية على الثقافات واجملتمعات. هو جمال 

وسيطرت عليها، وكيف استجابت تلك الثقافات من العامل الثالث وقاومت. ما بعد ” العامل الثالث“
الكولونيالية / ما بعد االستعمار، كنظرية وكدراسة لتعامالت سياسية وثقافية، ومتر بثالث مراحل عامة، 

 هي:
 االجتماعية والنفسية والثقافية لكون املرء يف دولة ُمستعمرة.ابلدونية  –يف البداية  –الوعي  -
 الكفاح ألجل االستقالل اإلثين والثقايف والسياسي. -
 وعي متزايد ابالختالط واالمتزاج الثقافيني. -
 

Ambivalence – :سَتعَمر ألحدمها اآلخر،  االزدواجية
ُ
ستعِمر وامل

ُ
هي طريقة نظر كل من امل

ستعِمر من يستعمره بصفته دونه وأقل منه مرتبة، وإن كان وتتسم ابإلهبام وعدم ال
ُ
وضوح. عادة ما يرى امل

العجيب، يف حني ينظر الطرف الواقع عليه االستعمار للُمستعِمر بصفته مثار ” اآلخر“خُمتلف، ُُيثل 
عمة للحسد لكن فاسد. يف سياق من االختالط واالمتزاج، يُنتج هذا عادة إحساساً خمتلطاً يقع بني الن

 والنقمة.
Alterity – :التبّدل  
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، اآلخر السياسي أو الثقايف أو اللغوي أو الديين. دراسة سبل جعل ”حالة أن تكون آخر أو خمتلف“
 مجاعة معينة لنفسها خمتلفة عن الغري.

 
Colonial education – العملية اليت تقوم مبوجبها قوة االستعمار  :التعليم الكولونيايل

ستعِمر يف التفكري ويف رؤية بصّب إما خنبة 
ُ
حملية مقهورة أو تعداد أكرب من السكان، يف قالب طريقة امل

 العامل.
 

Diaspora – :الشتات  
اهلجرة الطوعية أو اجلربية للناس من بلدهم األصلي. أدب الشتات يهتم عادة أبسئلة حفظ أو تبديل 

 أو دولة أخرى. اهلوية أو اللغة أو الثقافة، أثناء الوجود يف سياق ثقافة
 

Essentialism – :احلتمية  
 

الشيء. يف سياق العرق أو اإلثنية أو الثقافة، تصبح احلتمية هي ممارسة خمتلف ” ماهية“جوهر أو 
اجلماعات اليت تقرر ما هي هذه أو تلك اهلوية، وحدودها، وما يقع خارج حدود اهلوية املعنية. من 

ؤية الفروق واالختالفات داخل اجلماعة الواحدة من أجل حفظ لعدم ر ” احلتمية“حيث املمارسة، تنزع 
ُيكن أن تستخدمها قوة االستعمار، وأيضاً اجلماعة ” احلتمية“الوضع القائم أو لتحصيل القوة. املزاعم 

 اخلاضعة لالستعمار، كأداة ملقاومة ما يُّدعى بشأهنا.
 

Ethnicity – :اإلثنية  
 

جمموعة: قيم مشرتكة، معتقدات، تقاليد، أذواق، سلوكيات،  خليط من السمات/اخلصائص اليت ختص
 عادة هبوية املرء. –بعمق  –خربات، ذكرايت، والءات. تتصل 

 
xoticismE – :ُصنع الغرابة 

 
هي العملية اليت مبوجبها تصبح ممارسة ثقافية/حضارية ما مثرية ومدهشة يف اختالفها عن منظور  

ستعِمر العادي. من املفارقات
ُ
أنه مع اضطالع األوروبيني بتعليم احملليني وأبناء الثقافات األصلية، بدأ  امل
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أطفال املدارس يف األغلب األعم ينظرون إىل سبل عيشهم احمللية ونبااتهتم وحيواانت بيئاهتم احمللية 
 ”.العادية“أو ” الطبيعية“بصفتها غريبة، مع اعتبار النظائر األوروبية هلذه املفردات هي 

 
nyHegemo – :اهليمنة  

 
هي  –أي مصاحل الطبقة احلاكمة  –قدرة الطبقة احلاكمة على إقناع الطبقات األخرى أبن مصاحلها 

مصاحل اجلميع، ليس فقط عن طريق السيطرة االقتصادية والسياسية، إمنا أيضاً عن طريق أدوات انعمة، 
 مثل التعليم واإلعالم.

 
Hybridity – :االمتزاج 

برة للثقافات تنشأ عن التعامالت العابرة للثقافات. االمتزاج قد يكون اجتماعياً أو قوالب جديدة عا 
سياسياً أو لغوايً أو دينياً، إخل. ليس ابلضرورة خليط سلمي، إذ ُيكن أن يكون مصحوابً بنزاعات 

 وصدمات. هناك تعريفان متصالن:
Catalysis: األمريكتني( يف التفاعل واالختالط جتربة عدة مجاعات إثنية )حتديدا من العامل اجلديد :

 ببعضها البعض يف بيئة عدائية عادة، ما يؤدي إىل أشكال جديدة من اهلوية والتجارب.
Creolization:  اجملتمعات اليت تنشأ من االختالط اإلثين والعرقي لتشكل تعريفاً جديداً جلماعة

 مادية ونفسية وروحانية تعرف ذاهتا بذاهتا.
 

Identity – هلوية:ا  
كيفية تعريف الفرد و/أو اجلماعة لنفسه/ا. اهلوية مهمة لتصور النفس، وتسهم يف تعريف احملددات 

 ”.صنع اآلخر”و” احلتمية“االجتماعية وفهم الطابع الوطين. تشتمل عادة على آليات 
 

Ideology – :األيديولوجيا 
اعة ما وعادة ما يُنظر هلذا النظام بصفته نظام من القيم أو املعتقدات أو األفكار اليت تتشارك فيها مج 

سلم به، كظاهرة طبيعية أو صحيحة يف حد ذاهتا.
ُ
 من امل
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Language – :اللغة  
يف سياق الكولونيالية وما بعد الكولونيالية، تصبح اللغة عادة مسرحاً لالستعمار واملقاومة. من حيث 

املناصرين مبا أهنا كانت اللغة اليت قمعتها قوات املمارسة، فإن العودة للغة األصلية جتد الكثري من 
االستعمار. مسألة استخدام اللغات األوروبية هي مسألة كثر اجلدل حوهلا يف أوساط املؤلفني/الباحثني 

 ما بعد الكولونياليني.
 

Abrogation – :اإلخالل 
تفق عليه. 

ُ
ستعِمر بطريقة صحيحة أو ابألسلوب امل

ُ
 رفض استخدام لغة امل

 
propriationAp – :االستمالك  

عن اللغة املعنية  –التجربة الثقافية املختلفة ” حتمل عبء“العملية اليت مبوجبها يتم تطويع اللغة حبيث 
 للمرء. –
 

Magical realism – :الواقعية السحرية  
ى مع تكييف األساليب الواقعية الغربية يف األدب حبيث يتم وصف حياة متخيلة لثقافات أصلية تتعاط

األسطوري والسحري واخليايل بشكل خمتلف متاماً عن التعاطي الغريب معه. هو مزج لعناصر ننزع لربطها 
ابلواقعية األوروبية على جانب، وعناصر غرائبية على اجلانب اآلخر، حيث خيضع هذين العاملني لـ 

 ”.تقارب أو ما يشبه اخللط التام“
 

Mapping – :تصميم اخلرائط  
ائط اخلاصة ابلعامل يف سياق االستعمار كانت عملية تعيني وتوزيع بقدر ما كانت عملية تصميم اخلر 

وصف. كانت اخلرائط ُتسَتخدم يف املساعدة يف العدوان، وكانت تُوظف يف إثبات االدعاءات حبيازة 
 بلدان ومناطق بعينها. اخلرائط متثل ادعاءات حبدود الدول على سبيل املثال.

 
Metanarrative – :السردية الكربى 

( هي قصة حضارية/ثقافية كبرية grand narratives, master narratives)تُعرف أيضاً بـ:  
تسعى ألن تشرح يف نطاقها مجيع السردايت الصغرية احمللية. السردية الكربى تزعم أهنا متثل حقيقة كبرية 
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ة بطبيعتها ألهنا تقرر هل تسمح ختص العامل وكيف يعمل. يرى البعض أن مجيع السردايت الكربى قمعي
 بوجود سردايت أخرى أم ال.

 
Mimicry – :التقليد 

ستعِمر، لكن أثناء التقليد تتغري تلك الثقافة 
ُ
سَتعَمر لثقافة )لغة، تعليم، مالبس، إخل( امل

ُ
طرق تكييف امل
 تغريات كبرية.

 

state-Nation/nation – األمة:-األمة/الدولة 
يف حكومة واحدة. املصلحة الوطنية ترتبط ابلكفاح ألجل هوية مستقلة إثنياً جتمع من البشر ينتظمون 

اليت تقف ورائها  –على أرضية تعدد الثقافات غالباً  –وثقافياً، ويف الوقت نفسه إُيان بعاملية احلقوق 
تبط اقتصادية. من مث فإن التحرك ألجل االستقالل الوطين يرتبط عادة ابإلقليم كما ير -املصاحل اجليو

 ابإلثنية والثقافة، ويكون هذا األمر وذاك متضادان وخمتلفان عادة حلظة تشكل األمم.
 

Orientalism – :االستشراق  
كآخر غريب وعجيب، على يد ” الشرق“عملية )من أواخر القرن الثامن عشر إىل اآلن( ُشّيد مبوجبها 
ة صادقة حقيقية للثقافات األخرى بقدر ما الدراسات األوروبية والثقافة األوروبية. االستشراق ليس دراس

هو تعميمات غربية حول الشرق واإلسالم و/أو الثقافات األسيوية، وهي تصورات تنزع لتجاهل أو تقزمي 
 االختالفات الكبرية القائمة فيما بني هذه الثقافات.

 
Other – :آخر 

مجاعة، مجاعة أخرى. عندما تعلن أن السبل االجتماعية و/أو النفسية اليت تستبعد أو هتمش من خالهلا  
، ينزع اجلميع حينها لتسليط الضوء على ما جيعله خمتلفاً أو مضاداً، وتنتقل هذه ”آخر“شخص ما 

 هذا اآلخر، ال سيما من خالل الصور النمطية.” متثيل“اآللية إىل كيفية 
 

Race – :العرق  



250 

 

ية. عادة ما تستخدم خمتلف اجلماعات تقسيم وتصنيف البشر عن طريق اخلصائص البدنية والبيولوج
العرق إما لالحتفاظ ابلقوة أو إلبداء التضامن. يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر، كان العرق 

 ”.عبء الرجل األبيض“يستخدم عادة كذريعة للقوى االستعمارية األوروبية الختاذ العبيد و/أو 
 

Semiotics – :السيميوطيقا  
يت متثل للمرء أشياء يعرفها. السيميوطيقا الثقافية متد اجلماعة بسبل تعريفها نظام من اإلشارات ال

 لنفسها، أو هي حماوالت قوة مستعمرة للسيطرة على مجاعة أو حشدها يف قالب معني.
 

Space/place – :احليز/املكان 
حيدث عندما  احليز هو حمل جغرايف، فارغ من حيث أنه غري خُمصص. املكان على اجلانب اآلخر هو ما 

 يصبح احليز مصنوعاً أو مملوكاً. املكان له تضاريس ولغة وبيئة وثقافة، إخل.
 

Subaltern – :املقهورون 
ستعَمرة اليت تفتقر إىل سبل التعبري عن نفسها، ومن مث فهي تعتمد على لغة  

ُ
الطبقات الدنيا أو امل

 ووأساليب الطبقة احلاكمة يف التعبري عن نفسها.
 

Worlding – :اإلدخال إىل العامل 
هي العملية اليت جُيلب هبا الفرد أو األسرة أو الثقافة أو اجلماعة البشرية إىل اجملتمع العاملي ذات املركزية 

 األوروبية/الغريب املهيمن
 

 :مصطلحات أساسية يف نظرية ما بعد الكولونيالية

 

https://qira2at.com/2016/06/15/ ونالكول-بعد-ام-نظرية-يف-أساسية-مصطلحات/   
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Résumé  

        Edward Said a commencé son expérience critique depuis qu’il a publié sa lettre académique sur 

Joseph Conrad, puis cette expérience a été complétée par ses livres suivants tels que l’orientalisme, le 

monde, le texte, le critique, la culture et l’impérialisme, et son expérience était basée sur la lecture de 

la réalisation monétaire occidentale contemporaine et de s’appuyer sur elle et de surmonter elle a mûri 

et a commencé à faire son propre chemin depuis la publication de son livre Orientalism, qui comprenait 

une vision critique distincte qui a commencé à investir des approches contemporaines, en particulier 

lorsque Michel Foucault et Jacques Dredda, mais cet investissement a été unique en ce qui a fait de la 

critique une expérience liée au monde qui a été publié. De lui le texte. La culture a été au centre de la 

critique, plus tard connue sous le nom de critique mondaine. Dans le Livre de l’Orientalisme, une vision 

critique est la présence du facteur de culture et son influence dans la lecture du texte et cette vision 

continuera à s’approfondir à travers son livre Culture et impérialisme, où il n’y a pas de séparation 

entre le texte et le monde dans lequel il a grandi, et ce monde n’est pas séparé de la culture, sociale, 

politique et littéraire, la séparation du texte et de son monde, comme la critique contemporaine a 

toujours tué le texte et oublié le monde, mais traiter le texte selon une perspective culturelle facilite le 

processus de compréhension de ses objectifs et buts et le met dans les contextes dans lesquels il est né. 

Mots-clés: Edward Said Orientalism Critique Expérience Culture impériale Résistance Approche Est 

Ouest. 

Summary      

        Edward Said began his critical experience since he published his academic letter about Joseph 

Conrad, and then this experience was completed by his subsequent books such as Orientalism, the 

world, the text, the critic, culture and imperialism, and his experience was based on reading the 

contemporary Western monetary achievement and building on it and overcoming it has matured and 

began to make its own way since the publication of his book Orientalism, which included a distinct 

critical vision that began to invest contemporary approaches, especially when Michel Foucault and 

Jacques Dredda, but this investment was unique in that made criticism a world-related experience that 

was issued. From it the text? Culture was the focus of criticism, later known as worldly criticism. In 

the Book of Orientalism, a critical vision is the presence of the factor of culture and its influence in 

reading the text and this vision will continue to deepen through his book Culture and Imperialism, 

where there is no separation between the text and the world in which he grew up, and this world is not 

separated from the cultural, social, political and literary, the separation of the text and its world, as 

contemporary criticism has always been killing the text and forgetting the world, but dealing with the 

text according to a cultural perspective facilitates the process of understanding its objectives and 

purposes and puts it within the contexts in which it was born. 
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