
  امتحان السداسي األول في مقياس اآلداب العالمية المعاصرة

  اإلجابة النموذجية

  نقطة 2  : نشأة تيار ما بعد كولونيالية.1

ال يمكن، في الواقع، تحديد تاريخ دقيق لظهور تيار ما بعد الكولونيالية في الفكر النقدي      
الحديث لكن ظهور المصطلح  يمكن   ربطه  بظهور  تيار ما بعد  الحداثة  بعد  الحرب  

ظهر بُعيد ظهور )  Post‐colonialism( فمصطلح  ما  بعد  الكولونيالية . العلمية  الثانية 

بمعنى أن المصطلحين ظهرا شبه متزامنين ، ،) Post‐modernism( صطلح ما بعد الحداثة م
والمعروف أن مفهوم ما بعد الحداثة ظهر ألول مرة في . مع أسبقية طفيفة لمفهوم ما بعد الحداثة

ولم . ليدل على األشكال الجديدة في الفن التشكيلي بصفة خاصة 1888الخطاب الفني في سنة 

ويمكن تحديد  فترة األربعينيات  . 1942صطلح في الحقل األدبي إال  في  سنة  يظهر الم

وقد  تميّزت  الحركة  الفكرية  لما بعد  .  كبداية لتيار  ما  بعد  الحداثة)  1950ـ  1940(
  . »بطغيان  األعمال  األكاديمية  على حساب  األعمال  الفنية « الحداثة 

  نقطة 03  :مفهوم ما بعد الكولونيالية .2

ومثلما . كولونيالية فقد ظهر بعد مفهوم ما بعد الحداثة بفترة قصيرة أما مفهوم ما بعد ال       
وتبيانًا لعيوبها وعجزها عن توفير  جاءت ما بعد الحداثة إعادة نظر في الحداثة الغربية المكتسبة

ما يتوق إليه اإلنسان المعاصر من حرية وكرامة، فإن ما بعد الكولونيالية ظهرت أيضا كتيار 
فما بعد . ستعمارية لكن ليس من قبل الشعوب المستعَمرة ولكن العكسمضاد للحركة اال

. الكولونيالية حركة فكرية غربية طالبت بإعادة النظر في السياسة االستعمارية للدول الغربية
( وقد ترتب على ذلك بروز سياسة جديدة في أوروبا عرفت بتفكيك االستعمار 

Decolonization  .(خلص القوى االستعمارية الغربية من مستعمراتها أدت في النهاية إلى ت
  .في مختلف أصقاع العالم ومنها كثير من الدول العربية

لكن هذا المسار السياسي الجديد للدول االستعمارية ما كان ليرى النور لوال وجود مقاومة        
بأشكال  بدأت هذه المقاومة مع بداية الغزو واستمرت، لكن. عنيفة من الشعوب المضطهدة

فحركة ما بعد الكولونيالية الغربية مدينة، . متعددة، طوال الليل االستعماري  إلى غاية االستقالل
  .في الواقع، لحركات المقاومة والتحرر التي قامت بها الشعوب المستعَمَرة

  نقطة 10 :النظرية النقدية ما بعد كولونيالية.3

فيما يخص النظرية النقدية ما بعد كولونيالية فإنها تدرس تظاهرات الصراع بين        
يتعلق . َمر والمستعِمر، لكنها تدرس أيضا تظاهرات مقاومة الثقافة المحلية للغزو الثقافيالمستع

األمر أحيانا بالنوعين في وقت واحد، مثلما هو الحال بالنسبة للشعوب المستعَمَرة سياسيا، وقد 
عربية يتعلق أحيانا أخرى بالنوع الثاني فقط، كما هو الشأن في الوقت الحالي بالنسبة للشعوب ال

وما يهم النظرية . التي ما تزال تعاني من غزو ثقافي مع وجود مقاومة عنيفة من الثقافة المحلية
النقدية ما بعد كولونيالية أكثر هو التعبير عن هذه المقاومة في الفنون واآلداب وليس في العمل 



حديث الذي ومن هنا تكتسي هذه النظرية أهمية بالغة في دراسة األدب العربي ال. السياسي
تضمن فعال أشكاالً ال حصر لها للمقاومة ظلت ألمد طويل رهينة تأويالت كالسيكية وسطحية 
غذتها صراعات إيديولوجية وفكرية خاصة منها الصراع المعروف بين الحداثة والتقليد، 
ووصل األمر إلى حد اعتبار أشكال المقاومة الثقافية في بعض األعمال األدبية شكال من أشكال 

  .الرجعية والتقليد

على تبيان مظاهر إثبات الذات في المجتمعات  انصبت الدراسات الغربية ما بعد كولونيالية       
إن المثال الساطع الذي استشهد به النقاد . تجاهل هذه الذات Otherالمستعَمَرة ومحااولة اآلخر 

 Heartقلب الظالم  (الغربيون على هذا الصراع هو رواية  of  Darkness  ( للكاتب

في سياق تمثيل الغرب للثقافات غير األوروبية « .   J.Conradاإلنجليزي جوزيف كونراد  

non‐european فإن اآلخر ال تمنح له فرصة الكالم أو فلنقل نادرا ما تُمنَُح له هذه الفرصة .
مارالو  (ة لجوزيف كونراد حيث ال يمنح بطل الرواي) قلب الظالم(وأبرز مثال على ذلك رواية 

Marlow (ما يُالحظ في الرواية . »أية فرصة للكالم باستثناء مرتين فقط  للسكان األصليين
ر ودعوته المتكررة ، عبر فصول  انحياز بطل الرواية اإلنجليزي للشعب األوروبي المتحّضِ

لمرء عندما يأتي ا«). وهو يقصد هنا خاصة شعب الكونغو( الرواية، إلبادة الشعوب المتوحشة 
  . »إلى هنا يكون عليه فيما بعد أن يمقت هؤالء المتوحشين ـ أن يمقتهم إلى حد الموت 

، جدالً واسعا في األوساط األدبية 1902أثارت هذه الرواية، منذ صدورها في سنة        
والفكرية في الغرب على اعتبار أنها أول عمل أدبي يفضح المعاملة القاسية والعنصرية التي 

واألكثر من ذلك، أن الخطاب الغربي . لها الشعوب المستعَمَرة على يد األوروبيين تتعرض
يحاول أن يتحدث نيابةً عن السكان األصليين وال يكلف نفسه محاولة فهم طبيعة تفكيرهم أو أن 
يقدّر قيمة ثقافتهم، فتكون النتيجة تقديم صورة كاذبة عن جماعة بشرية لها قيمها ونمطها 

لم يسلب الخطاب الكولونيالي «. ميز، بل ولها بنية اجتماعية مثل أي مجتمع آخرالمعيشي الم
حق الشعوب المستعَمَرة في المشاركة في تحديد أطر عالقتهم بالمستَْعِمر فحسب، بل لقَّنَهم 

لقد قام الغرب بهدم جسر . »التوحُّش عن طريق استعمال اللغة الدالة على العنف والقسوة 
، فكانت ردة الفعل  »انتاج أوروبا آلخر أدنى مرتبة «وب المستعَمَرة ، أي الحوار مع الشع

  .الطبيعية بروز ثورات في هذه البلدان أدت في النهاية إلى استقالل هذه الشعوب

لقد حاول أدب هذه الشعوب المضطهدة، خاصة في إفريقيا، أن يعبّر عن وجهة النظر      
 Chinuaشينوا أشبي  (ل الكاتب النيجيري المعروف يمث. المحلية في العالقة مع الغرب

Achebe  ( هذا الجيل من الكتاب حيث يصور في أعماله، من منظور تاريخي اجتماعي، واقع
أشياء من الماضي  (اعتبرت أعمال أشبي، وخاصة رواية « . الشعوب اإلفريقية إبان االستعمار

Things fall apart (بمثابة رد على رواية كونراد ، )فالرد يكون عن طريق ) . قلب الظالم
استرجاع الحق في التعبير، بمعنى  كتابة  أعمال  أدبية  تصور  طبيعة  الحياة  والعالقات  

  . »االجتماعية  داخل المجتمع األصلي 

جاءت الكولونيالية بأقنعة متعددة لعل أبرزها قناع الحضارة ومساعدة الشعوب المتخلفة        
كن الهدف الحقيقي كان دائما االستيالء على ثروات الشعوب المقهورة من جهة، ل. في التطور

السياسة البريطانية ) ألفرد بلنت (ولقد فضح . ومن جهة ثانية طمس معالمها الثقافية والحضارية



حيث قال بأن ) التاريخ السري الحتالل مصر(في مصر منذ فرض االنتداب عليها في كتابه 
. تالل مصر  هو نهب ثرواتها ودعم االقتصاد البريطاني بالدرجة األولىهدف بريطانيا من اح

صحيح أن المجتمع العربي وقع، إبان الفترة االستعمارية وحتى ما بعدها، في أزمة مثاقفة 
، وتماهي في الحضارة الغربية، أو بمفهوم النقد الثقافي ما بعد كولونيالي، إزدواجية وجدانية 

المركزية (موقفا مؤقتا، أو بمعنى آخر، محاولة التعرف على ثقافة لكن هذا التوجه كان 
كان من قبل زمرة من ) قلب الظالم(، وأن الرد على رواية  )Euro‐centrismاألوروبية  

أهم الروايات التي مثلت هذا التيار نجد . الكتاب في إطار ما عُِرف برواية الصدام الحضاري
) موسم الهجرة إلى الشمال(لسهيل إدريس و) حي الالتينيال(ليحي حقي، و) قنديل أم هاشم(

  .للطيب صالح

/ عن االزدواجية الوجدانية في العالقة مع اآلخر ) قنديل أم هاشم(عبرت رواية         
األوروبي، وتمثل عموما وجهة نظر المثقف الذي يدرك أهمية الحضارة الغربية وتفوقها وحاجة 

أما الرواية الثانية فتمثل لحظة اليقظة من وهم التماهي في . ةمجتمعه الماسة إلى هذه الحضار
أما . الحضارة الغربية وإعادة اكتشاف الذات األصلية وأهميتها في المصير الفردي لبطل الرواية

، ألنها قابلت )قلب الظالم(فجاءت أشبه بالرد على رواية ) موسم الهجرة إلى الشمال(رواية 
  .ف وقسوة المجتمع األصليالعنف والقسوة الغربية بعن

لمولود فرعون، فنحن أمام نموذج مختلف هو أقرب إلى ) األرض والدم (أما في رواية        
تصور ما بعد الكولونيالية لوظيفة األدب القومي الذي يهدف إلى تصوير الحياة االجتماعية 

والطبيعية للمجتمع األصلي كمظهر للمقاومة وإثبات الذات، مع وجود دالالت رمزية تحملها 
  .األوروبي/ردات واألشياء هي بمثابة رسائل مشفرة لآلخربعض المف

  نقطة 2.5:  وب واللغةاألسل.4

 نقطة 2.5:  المنهجية.5

 


