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  تحریر المعرفة من النظرة االستعماریة ونظریاته المهاجرة

  سلوى لوستر بولبینةبقلم 

  ترجمة حسیبة بن موسى ماحي

  .1أن تصبح الكتابة المكان الذي یسكنهُمن ال وطن له، یحدث 

  

  )أ(

ل هو ّأعتقد من جهتي أن الترحا. لقد تحدثنا كثیرا عن الترجمة بوصفها وسیلة لفهم طرق نشر المعرفة وتحویلها
ّهذا هو النموذج الذي أود . لتفكیر في تحریر المعرفة من النظرة االستعماریةمن أجل ا أیضا االهتمام یستدعي نموذج
یخلط الكثیرون إلى حد اآلن بین التحرر من النظرة . »النظریات المهاجرة« ًانطالقا من جملة إدوارد سعید الرائعة  عرضه

وهكذا تبدو قراءة ". فانون"ًقارئا لـ " سارتر"بدال من جعل " سارتر" لـ ًقارئا" فانون"ّاالستعماریة والتلقي مفضلین مثال جعل 
وهكذا وباسم هدف تحریر  .ّفكأنها غیر أساسیة" سارتر"من طرف " فانون"ّضروریة، أما قراءة " فانون"من طرف " سارتر"

. ه، وأخیرا نقع في فخ االستعماریةالمعرفة من النظرة االستعماریة النبیل، تحدث المشاركة نفسها ونجد التسلسل الهرمي نفس
ّنعتبره قبل كل شيء كاتبا حتى لو كان جلیا أنه مجرد قارئ" هیغل"ًقارئا لـ " سارتر"فعندما یكون  ّ.  

ّ إنما الحدیث عن تحریر المعرفة من النظرة االستعماریة هو تساؤل عن انتقال المعلومات وتبادل األفكار 
ّواالستفسار عما تعلمناه وعما نت ّعلمه وعما یمكن أن نتعلمه من اآلخر أیا كان هذا األخیر ومهما كان المكان الذي ینتمي ّ ّ

یجب على األوربیین في هذه الثورة أن یدركوا ما  .جدیدة" كوبرنیكیة"ُانزیاح المركز الذي یحدثه هذا الموقف ثورة  ّیشكل. إلیه
 ال یجب علیهم أن یعوا فقط .»المناطقیة« اآلن فصاعدا ته من وهذا ما یجب تسمی. قدمه اآلخرون غیر األوروبیین لهم

وكیف أدرجوا في طرق  كیف نشروا معلوماتهم المختلفة والمتعددة عبر العالم في ظل عولمة لم تعلن عن نفسها بعد بل
ّلهذا فإن الترحال ضروري ألن. قیامهم باألشیاء وأسالیب تفكیرهم األفكار واألشیاء التي أتتهم من مكان آخر ه یحرك ّ

  .ّبید أنه ال یوجد ترحال دون اغتراب ودون هجرة المسافات والحدود بین األوروبیین وغیر األوروبیین،

یتنقل داخل قارة واحدة یتنقل سعید بین " كونراد"ّلكن في حین أن ". كونراد"لهذا السبب رأى إدوارد سعید نفسه في 
ولهذا یجب وضع الترحال الذي نحن بصدد التحدث عنه  .عن اآلخرّالقارات مما یجعل كل واحد منهما في وضعیة مختلفة 

یفرض علینا لیس فقط تحدید ما ننتظره من حقل  یدعونا هذا أو باألحرى. في سیاق تحرك الحدود ونظریة االنجراف القاري
اق یصبح تحریر وفي هذا السی. ّمعرفي معین كاألنثروبولوجیا مثال، ولكن أیضا تحدید كیف نتصور المعرفة بحد ذاتها

ّیجب في الواقع على سلم المرجعیات المعرفیة أن یتماشى مع تصنیف  .المعرفة من النظرة االستعماریة ثورة إبستیمولوجیة ُ
ّالمعرفة التي ترفع من قدر المهندس وتحط من قیمة الحرفي، فهل من الممكن وجود اختراع  بدون صناعات یدویة أو فلسفة  ِ

  .تعبیر موحي ولكنه یبقى غامضا...ت مهاجرةبدون فكر متوحش؟ نظریا

ّسمى إدوارد سعید الكونیة المتفردة  ّألنها حتى تؤكد على وجودها تحتاج إلى إخراس هؤالء الذین یعودون » صمتا«ّ
 الثقافة[ وهكذا یالحظ سعید في كتابه.  كانوا ومهما فعلواًأیابالطبیعة ولیس بالصدفة إلى خاصیة ال یمكنهم التخلص منها 
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شمولیة أوروبا والوالیات المتحدة األمریكیة الحدیثة تستدعي اإلسكات الطوعي أو غیر الطوعي للعالم «ّ أن 2]واالمبریالیة
یجب : ّفبإمكاننا أن نستوعبه ونستعبده ونحكمه ونمارس العنف علیه ولكننا نادرا جدا ما نسمعهم یقولون . ألوروبيغیر ا

یشیر المفكر إلى  1992في هذا النص الذي یعود إلى عام . »َاالستماع إلى الشعوب المستعمرة ومعرفة ما یفكرون به
ّال یجب أن یغیب عن أذهاننا أن  .ُ أن نسكت اآلخرین ألننا ببساطة نتكلمفبإمكاننا .ٕغیاب إرادة المعرفة وارادة الكالم فقط

هناك مشاریع مشتركة جمعت األدب المقارن واألنثروبولوجیا من جهة واإلمبریالیة من جهة ثانیة عن طریق تغییب افتراضي 
في واقع  الكلمة األخیرة .لمة األخیرةیحبذ األوربیون وسكان أمریكا الشمالیة في حقیقة األمر أن تكون لهم الك. َللمخاطبین

  .ّالحال هي الوسیلة التي یحاولون عن طریقها ضبط نظام العالم وشل حركة المواضیع

إخراج األشكال الثقافیة الغربیة من أبراجها العاجیة حیث حافظنا « كاتب، فعلى العكس تماما  یجب إلى ال بالنسبة
ّإن هذا العالم المتحرك هو الذي یزعج ویرعب ألنه . »3غیر الذي تحدثه االمبریالیةعلیها وعلینا إعادة دمجها في العالم المت ّ

ّال وجود لموقع إال لكونه ثابتا كما أنه ال وجود لمكان إال لكونه  ّتحرك اآلخرون یرعب من یرید المحافظة على . متخذاّّ
فهذه الحركة هي التي . ا وشكال من أشكال الذكاء الفلسفي في آن واحدلهذا كانت الحركة دائما خطرا سیاسی. موقعه ومكانه

ّمسلحا بجهله لألشیاء عابرا الشوارع واألزقة وواقفا أحیانا على التقاطعات ) ولیس وهو یناقش(ّأظهرت سقراط وهو یحدث 
وقد أشار إدوراد سعید . ین فقطإذن، تحریر المعرفة من النظرة االستعماریة لیست من شأن المختص. ثقفةموتخوم المدینة ال

ُفي رده على سؤال طرح علیه أیضا عام  ، إلى السلطة وكذلك إلى االغتراب الذي »المثقف األوربي« بخصوص 1992ّ
  .4یتخلل مصطلحات المختصین

ثروبولوجیا الیوم مسح مجال ما  علماء األنعدم استطاعةمن  )ّمبرر( ّأعتقد أنه یوجد هناك خوف«5: یقول سعید
عندما نجعل األنثروبولوجیا ممرا لتحریر المعرفة من النظرة . »بعد االستعمار بنفس السهولة التي كانت لدیهم من قبل

َاالستعماریة نذهل أمام الجمود الغر  لألعمالّ مع أننا ندین بأجمل تكریم على اإلطالق یب أو العلم الذي قد یتطور ضمنها،ُ
في اللغة الفرنسیة وكما یذكرنا مهاجرنا . الفلسفة عندما ذهب إلى البرازیل" كلود لیفي ستروس"ترك . م أجناسِیة لعالالیدو

ركوب الخیل ولكن دائما الستحضار وینطبق العمل الیدوي على لعبة الكرة والبلیاردو وعلى الصید « ّاإللهي بكل حكمة، 
ّحركة عرضیة . »6 ماب الشارد والحصان الذي یبتعد عن الخط المرسوم له حتى یتفادى عقبةحركة الكرة التي تنط والكل: َ

ّنفهم من هذه المالحظات اللغویة أنه ال یوجد ترحال دون تحول أو حتى نستعمل مصطلحا معیاریا ّ   .دون انحناءات ّ

مع ما هم علیه بمعنى ما  فهم یحترفون بما یتناسب. »علم الملموس«ّإن المهاجرین یملكون  بإمكاننا القول
ّعندما ال نركز . ّالترحال هو عبارة عن مسارات معقدة أكثر منها متوازیة. منطلقهم ومقصدهمیتماشى مع ما هم علیه ومع 

. ون ونتساءل عن الفضاءات التي یقطعونهاّعلى األماكن، مكان الذهاب ومكان الوصول، نتساءل من أین مر المهاجر
ّوأخیرا نسأل كل هذه الحركات العرضیة التي تشكل األسطورة والهویة والعمل الیدوي وعلم الملموس ّ الترحال هو الشرود . ّ

ّالترحال هو الدخول في الحركة لیس فقط تلك التي تبعدنا عن مكان حتى تقربنا من آخر وان. ٕوازالة العوائق والقفز ٕ ّ ُ ما تلك ُ
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ُذلك الذي قطع عنده هذا الرابط  ُمن یفكر هو .ّالتي تحرك أشباح الماضي في الرأس وفي الجسد، في الرمز وفي الخیال
  .ُولیس من ولد وعاش ومات في نفس البیئة المألوفة لدیه

د كذلك ترحال وال یوج. ّبما معناه أنه ال یوجد ترحال دون أسطورة برأیي، ال یوجد ترحال من دون العمل الیدوي
ّحرفیا "لیفي ستروس"وبالتالي یبدو» فكر متوحش«ودون » فن«دون  یقوم وریث التاریخ الطبیعي . یحسب نفسه مهندسا ِ

أقول هذا بسرعة للتأكید على الفرق بین أدوات . »بنى القرابة األساسیة«ًبتقسیم وتصنیف الروابط االجتماعیة بدءا من 
ّأن المنعطفات التي یسلكها عن طریق العمل الیدوي والفن وخاصة عن طریق قبة لوحة ولهذا أعتقد . تحلیله ومالحظاته ّ

ّیشیر إلى أن في الفن وفي النموذج المصغر " لیفي ستروس"ّومن المالحظ  في هذا الصدد أن . ّكلوي المشهورة، طویلة جدا ّ
عندما . ّأخرى التركیب یسبق التحلیل مع أن األول نتیجة الثانيبصیغة و» 7لتفاصیلكل الشيء تسبق معرفة امعرفة « 

ّذین ال یحمالن نفس المشاریع وال نفس األهداف فإننا نفهم لوسعید اآلتیین من أفقین مختلفین وال" لیفي ستروس"نقارن بین
  . أو أخرىّالتمزق بمعناه الحقیقي والقوي الذي یمیز عملیة التفكیر بین الثقافات ولیس فقط ضمن ثقافة

ّالفكر المحرر ُأخرج من  هو فكر" والتر مینیولو"ّأو الفكر المتحرر من النظرة االستعماریة كما یقول البعض مثل  ُ
ما بین العالم أو ما بین العوالم هو الفضاء الذي تتحرك فیه األفكار المتحررة من االستعمار وهي منفكة من . حدود اإلقلیم

ّلكن هذه . ولهذا استطعنا أن نتخیل سماء من األفكار ًال تملك األفكار جذورا. ُیقال عنها حقیقیةقیودها أي من أماكنها التي 
ّوألجل ذلك فإن النص الذي یخصصه سعید لما بین العالم   .األفكار تتجسد في موضوعات كاألظافر المغروسة في الرجل ّ

  . In Between ما بین العالم أي.8وسیرة ذاتیة لنفسه" كونراد"ّإنما هو سیرة ذاتیة لـ 

ّكل اإللتواءات اللغویة مسموحة لتسمیة أولئك الذین یملكون عناصر عرقیة وثقافیة متعارضة بكلمات أخرى و. ّ
ّمهما كلف األمر ینسب التنقل والترحال اللذان هما عنصرا التغیر والتحول إ ّ ُ وهذا . لى المألوف والمعروف والمسیطر علیهّ

ّأما من . من طرف المهاجرین، اإلغراء كبیر لتقسیم األنا إلى أجزاء متعددة. ینطبق على الطرفین ولكن بطریقة مختلفة
في الواقع .  من هم هؤالء الذین جاؤوا من الخارج أو من أي مكان آخر حاسمة فرغبتهم في معرفةّطرف السكان األصلیین؛

ُیحدث المهاجرون شرخا في المجتمع فهم یكسرون بحضورهم البدیهیات المتعارف علیها التي تبني الحس المشترك وتعزز  ّ ِ ُ
  .وأهمیتهمعددهم وعموما یبالغ في . وجودهم یربك الترتیب السائد الذي بفضله نعتقد بنظام العالم. التحالفات

ُوران داخل حلقة مفرغة والمزعجون الذین ینسبون دائما إلى المهاجرون هم مفسدو التوازن االجتماعي ومانعو الد
ّعوض أن یضاف هذا الشرخ أو یتضاعف فإنه .الشرخ ْیطرح ویقسم ِ ُ ُبهذا تكون الوحدة قد فقدت وفرد التراجع جناحه إلى . ُْ
لون ال محالة بطریقة ترحالهم یدویا، یعم بتشكیل .ُالمهاجرون لیسوا تماما في المدركات وال تماما في المفاهیم. األبد

ّیشككون. متعارضة وشاذة ّكل من تبدو لهم حیاتهم ألول وهلة رائعة ُ  عبارة عن رحلة بحریة  خالیة من أي حوادث، أيّ
ّسعیدة تسلي الفكر وتذهل النظر   .المهاجر مغمور في الثقافات بینما ابن البلد یتعامل مع عالم واحد أو باألحرى كون أوحد. ُ

ُ للسیاسة سببا في جهلنا العمیق لما یقدمه المهاجرون لنا من جانب كوني، هم الذین ینسبون كان إخضاع العلم
ّتظهر العالقة بالمكان والزمن وبالبلد وبالتاریخ أن المكان والبلد  .طوعا أو كراهیة إلى خاصیة قد یكونوا من مفتقدیها أصال ُ

ینتج تحریر البیوت المسكونة وغرف مدمني األفیون من .  الیقین بالتنقل وعدمتتأثرمن جهة والزمن والتاریخ من جهة أخرى 
 Liverpool Weeklyفي الماضي وصفت مجلة . ا تائهة متأرجحة وتصورات عائمة وأفكارًالتصور االستعماري صورا
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Courier بحتة ّخیاالت غریبة تنبثق  عند الشفق وتتنقل وهي تجر أرجلها بصالبة شرقیة « :تالي الي لیفربول كّصینی
أصبح الشارع ملكا لمدینة لیفربول . قنعةاألوتتمعن المحیط الغریب بعیونها الحیادیة المشدودة في وجوه زعفرانیة ك

ّالغریب أن الكالم عن المهاجرین كان وبصفة متكررة یركز على حالتهم الجامدة . »9الصینیة ال على ) أو حتى تقلیدیتهم(ّ
ُاعتبروا في لیفربول وذلك لف. حركتهم َّمدخني أفیون أي جامدین ومنومینة ترة طویلْ ُ.  

ینتمي عدم « : 10في نص آخر من نصوصه" غریغوري لیي"وهذا من شأنه توضیح المالحظة التي یشیر إلیها 
ي بما هو حدیث وكذلك عدم وجود دراسات عن االحتالل البریطاني لهونغ كونع وكذلك عدم اهتمام علم الصینیات البریطان

تناول الممارسات الثقافیة لصینیي بریطانیا، إلى عملیة إخفاء الصین من طرف الغرب االستعماري، تلك الصین التي أنتجها 
التصور الذي وصل إلیه اإلنكلیز عن نجد معاداة األجانب حاضرة في . »نفس هذا الغرب خالل القرن التاسع عشر

الصینیون مدمنون على األفیون ): معاداة األجانب لیس لها عالقة بالمكان ولكن باإلقلیم(الصینیین الساكنین على أراضیهم 
ّربما ال ینطبق هذا التصور على صینیي بریطانیا فقط وانما على كل المهاجرین. ویعیشون في أوهامهم وهلوستهم ّ إذن  .ٕ

ّللوجود مملوءة بالخیاالت واألشباح فهي أوال فراغ یعود إلى نوع من انعدام التوازن یصیب كل الذین   المساحة الحقیقیةتكون ّ
  .یتغربون

  

  )ب(

  أعرب عن تفضیل كاتب آخر198512ر ُأجري معه عام  ولكن في حوا.11"فوكو"أبدى إدوارد سعید إعجابه بـ 
» معذبو األرض«و" میشال فوكو"لـ» تاریخ الجنون«ُوذلك عندما طرح علیه السؤال عن أهم كتابین في سنوات الستینات 

ّأن الثاني أكثر أهمیة برأیه ألنه ّسلم سعید بفقد ، "فرانز فانون"ـل . »یتطرق إلى النضاالت السیاسیة الحالیة للثورة الجزائریة « ّ
ّوهذا یعني أن . ّیتفوق في نظره على العمل الوحید لباحث یقوم برسالة دكتوراه" فانون" الذي یتبناه» النضال الجماعي«ّإن 

في الواقع تجاهل كبار المفكرین .  موقف ال یتبناه الجمیعوهذا. النظریة تهمه وذلك حسب مدى تغلغلها في التطبیق
جون "الفرنسیین في سنوات الستینات في تحلیالتهم النظریة النضاالت المناهضة لالستعمار والمعادیة لالستعمار باستثناء 

  ". فرانسوا لیوتار

ّوكان التحول . 1952 سنة  إلى1950ویة قسنطینة من سنة أستاذ فلسفة شاب، درس في ثان" لیوتار"كان 
عن الجزائر في كتاب یحمل " یوتار"ـّتم جمع نصوص ل". بیار بوردیو"ّالجزائري بالنسبة إلیه مهما مثلما كان الحال مع 

ّلقضایا االستعماریة مع أنه با مثال اهتماما خاصا من الناحیة النظریة "جاك دریدا"ُلم یظهر . »13حرب الجزائریین«عنوان 
ّولد في الجزائر وقضى طفولته في عاصمتها وربما النه عاش هناك تحدیدا یعود سعید الذي ینتمي إلى الجیل نفسه إلى . ّ

ّمؤكدا على أن حس االلتزام الفعلي غائب في أعما" فوكو"و" فانون"الفرق الجوهري بین  ّ األولى ولكنه حاضر عند " فوكو"ل ّ
  ".فانون"

                                                           

9 Cf.  Gregory  Lee,  « L’opium  et  le  Chinois  dans le  discours  colonialiste », 

http://gregorylee.pagespersoorange.fr/lee_opium.htm 

10 Gregory  Lee,  « Textes,  oublis,  histoires »,  revue  Vacarme  n°  11,  printemps  2000, 

11 Edward  Said,     Michel  Foucault »  in  Réflexions  sur l’exil,  p.  259   sq. 

12 Edward  Said,  Dans  l’Ombre  de l’Occident,  Blackjack,  2011,  p.  9. 

13 Jean-François  Lyotard,  La  Guerre  des Algériens  (1956-1963),  Galilée,  1989. 
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ما وراء األطلسي لیس له نفس الوقع مثل ) دولوزو ولیوتار دریدا( لـ"فوكو "تلقيّإن الفرق بالنسبة إلیه حاسم، ف
مختلط بین النظریة المجال ال فيما كان یریده سعید . »14نهایة العالم«"فانون"ُبالنسبة إلى سعید، یمثل . الترحال لدى فانون

، فهذا یسمح له مصیري اهتمام سعید بما یحدث على الصعید العملي. 15»"أدورنو"و" فانون"اتصال بین  « هووالتطبیق
" كونراد"ّر إدوارد سعید إلى أن روایة ، أشا16في حوار آخرو. ّطیاتها قراءات فياستیعاب آثار التنقل والترحال التي تحملها ال

ّتصبح مختلفة جدا عندما یقرأها أوربیون وعندما یكتشفها األفریقیون» قلب الظالم«الشهیرة  هي في الواقع كمن یقرأ خفیة . 17ُ
  .هو أیضا اكتشاف نظرة یكون الضوء مسلطا فیها علینا. شیئا بین یدي اآلخر، شیئا ال یجدر به قراءته

ّفي أن األول في موقع القارئ األوروبي لـ " فانون"و" فوكو"یكمن الفرق النموذجي بین  والثاني في موقع " كونراد"ّ
، "دولوز" و"فوكو"ـ ل18"غایاتیري شكرفورتي سبیفاك"ّ نقد وجهه كما أنه. مله یحول بینهماهناك عالم بأك. القارئ اإلفریقي

ّع محددة فإنهما یعتبران نفسیهما مواضیهما ِعوض أن یتصورا نفسیف في " فانون"قول أن ل یمكننا الوفي المقاب. ّمواضیع شفافةّ
لهذا . »جلد أسود وأقنعة بیضاء « كتابهنظریة مثلما فعل فيال همواضیعأحد  هذه الكثافة یجعل من ة كثیفذاتهذا الصدد 

 ، انتقد»من منظور عربي:  وآخریها أوروبا«في آخر حوار من الحوارات التي سبق أن أشرت إلیها السبب انتقد سعید، 
 یفهم لمّمن أهم الشخصیات التي تمثل هذا المثقف األوروبي ألنه تحدیدا " ر كاموألبی"ُیعتبر . »19األوروبيالمثقف «كتاب 

الهویة والسلطة «في نص بعنوان ف. عتراف بدولة جزائریة مسلمةظهور وجهة نظر عن العالم غیر أوروبیة عندما رفض اال
ُمسافرا فاألول یقصي والثاني یدمج" فانون" عاهال ومن" كامو"جعل سعید من ، »20العاهل والمسافر: والحریة ُ ّ

21.  

ّ من ینكر الكرولیة والخلط واالختالط والتهجین فإنه یقف في صف العاهل ال في  أن للتفكیرا حاجةم دوننقول ّ َ
ن أنا ال أنتمي إلى عالم واحد، أنا عربي فلسطیني وأنا كذلك أمریكي وهذا ما وككثیری«22یقول سعید. صف المسافر عملیا

ّمن المالحظ هنا أن سعید بدل أن یفكر . »حتى ال أقول شیئا آخر قد یكون مضحكایمنحني أفقین سأقول عنهما غریبین 
ْستفنسون"یقدم لنا . وهذا بحد ذاته تحرك ملحوظ بل هو سفر بأكمله. عن طریق الهویة فهو یفكر عن طریق العالم ُ َِْ في " ْ

، إلیكم أكبر انظروا حولكم : المواطنقال «.ّنسخة مهمة عن السفر ألنه یقوم بخلطها مع النقد» المواطن والمسافر«خرافته 
:  قال المسافر.أنا متأكد من هذا.  ولكن األفضلّربما لیس األكبر : المواطنفقال.  المسافرقال، كالآه، . سوق في العالم

ْستفنسون"یكون العاهل مثل مواطن. »سندفن الغریب عند حلول الظالم ...یمكن أن أذكر لكإذ ، أنت مخطئ ُ َِْ ا الذي تمام "ْ
ّفلألول السلطة ولآلخر الحریة. ّأما المسافر فهو ال یملك أي عالم. ّیعتبر أنه یملك العالم ّ.  

ي سلطتها وتهاوي سیادتها ّنفهم هنا أن ما یسبب اإلحراج ألوروبا مع مثل هذا النوع من السفر هو تالش
َمحاورو األنثروبولوجیا: َتمثیل المستعمر«في كتاب . نالنظریتی ُ

ّ، عاد سعید إلى فانون حتى یضع في المقام األول فكرة »23
                                                           

14 Dans  l’ombre  de l’Occident,  op.  cit.,  p.  10-11. 

15 Dans  l’ombre  de l’Occident,  op.  cit.,p.  29. 

16 Entre  deux cultures »  (1996),  Dans  l’ombre  de l’Occident,  p.  53. 

538 المرجع ذاته، ص 17
 

18 Gayatri  Chakravorty  Spivak,  Les  subalternes  peuvent-elles  parler ?  Amsterdam. 

19 « L’Europe  et  ses autres : une perspective  arabe »,  Dans  l’ombre  de l’Occident, op.  cit.,  p.  57. 

20 Edward  Said,  Réflexions  sur l’exil,  op.  cit.,  p.  497   sq. 

508المرجع ذاته، ص  21
 

509510المرجع ذاته، ص  22
 

یلیها  وما385جع ذاته، صالمر  23
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تملك العملیات . بالعمل عن طریق الفصل، یقوم فانون بإحداث روابط معقدة" كامو"عندما یقوم . ّأن السفر حامل للربط
ّالفكریة مهما كانت غیر ملموسة حدودا تخیلیة ورمزیة تخلف في الفكر انعكاسا تدمر . ت حقیقیة  لزوایا میتة وآفاق منحرفةُ
  .الحركة الفكریة بهذا االنطولوجیا لصالح األنثروبولوجیا مفسدة بذلك مفهوم الهویة

. ّالنظریة والتطبیق، الهویة والعالم، السیادة والسفر، السلطة والحریة: ّتؤدي بنا إذن كل خطوة إلى مفهومین هما 
ّنظریة یجب أن تستند إلى التطبیق وأن علیها أن تفضل الحریة على السلطة وعلیها أیضا ّحتى نسافر علینا أن نفهم أن ال ّ ُ ّ

ّأال تعتمد على الهویة وانما على ما بین العوالم ٕ لیس كما یمكن » 24في ما بین العوالم«. ما بین العوالمحیز یخلق الترحال . ّ
ّأن نتوقع نصا نظریا وانما  ّهناك فقرة تشیر ولكن بطریقة مبطنة ". كونراد"هو سرد لسیرة ذاتیة یبدأ فیه سعید رؤیة نفسه في ٕ
ّغیاب الحمایة أو بصیغة أخرى أن نكون عرضة لكل شيء وألي شيء كالمرض وحتى الموت: إلى ما یشتمل علیه السفر ُ.  

ها سعید بالمقاومة والتراجع والوحدة یربط. ُیعكس غیاب الحمایة أن نكون عرضة لشيء ما وكذلك فكرة التخلي
ّإن السفر المقصود لیس ذهاب وایاب رجل األعمال وال هو سفر . هو یربطها في الحقیقة بالغربة. والمحافظة والعصامیة ٕ ّ

الجامعیون الذین یحضرون  ّالسائحون المنظم الذین یزورون من خالله أجمل األماكن التي یمرون بها وال هو تنقل أولئك
ّیتعلق األمر بالغربة لیس فقط جغرافیا وانما باألخص مؤسساتیا. ّات في كل أنحاء المعمورةمؤتمر  لهذا یربط سعید السنة .ٕ
كنت دائما مشدودا إلى العصامیین : یقول« .  بالنزاع الداخلي ولهذا أیضا یزاوج بین السفر بین العوالم والعصامیةالسبتیة

» 25طیش وجهة نظرهم الخاصة«یضیف وذلك بسبب . » نجد الكثیر من أمثالهمٕالعنیدین والى مختلف المفكرین الذین ال
ّ هو الذي یتعلم دون معلم، بمعنى آخر هو ذلك الالمبالي بالسلطة الذي یتعلم بنفسه، ّالعصامي. جزئیا ّ ّهو الذي یتعلم «ّ

 هو بمعنى أو بآخر یتیم ثقافیا ولهذا ّالعصامي. »ّدون معلمّذلك الذي یتعلم وحده ب«، »ّبنفسه دون أن یكون لدیه معلم
  .تجربته الخاصة مهمة في بناء معلوماته ولهذا السبب أیضا یبقى تقلیده غیر ممكن

  

  )ت(

 أو "فانون"ال یمكن إضفاء الطابع المؤسساتي على النظریة المهاجرة فهي كذلك معمولة من شخصیات قلقة مثل 
ِیكتب سعید ویفكر بطریقة طباقیة "فانون"وهكذا وعلى غرار .  وغیر قابل ألن نستوعبه صعبٍسعید التي لها ماض هذا . ّ

 المصطلح من contrepointكلمة  تنحدر.  أساسي عند سعید]contrapuntique [موسیقى األصلال ]الفرنسي [المصطلح
ِیقوم الطباق على  .طة أي نوتة ضد نوتةعني حرفیا نقطة ضد نقی الذي punctus contra punctum a morticulumالالتیني 

ٕتراكب أسطر موسیقیة وهو أساس تعدد األصوات، والیكم تعریف له ّفي میدان الموسیقى، نقصد بتعدد األصوات اجتماع «: ّ
ّالعدید من األصوات المستقلة عن بعضها البعض مع أنها مرتبطة ببعضها البعض عن طریق قانون االنسجام، وبعد ذلك 

فهكذا  .»ّ آالت متعددة األصواتكما أن هناك ،نفسه ّا المصطلح على قدرة في اللعب على عدة نوتات في الوقتُأطلق هذ
ّ، یبدو سعید بعیدا كل البعد عن أحادیة األصوات التي تمیز "فانون"بعد   تجاه ًیةاسكما أنه یظهر أكثر حس ."میشال فوكو"ّ

  .لخطابتجاه االحواریة منه 

                                                           

24 وما یلیها 687 المرجع ذاته، ص
 

695696المرجع ذاته، ص  25
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 هذا المصطلح مستوحى من الكلمة الیونانیة. أیضا معنى أدبي) األصواتّتعدد ( polyphonie] الفرنسي[لمصطلح ل
poluphônia   ُاستعمل هذا المصطلح أوال في مجال الموسیقى . »ّتعدد األصوات أو النغم«التي تعني حسب أصل الكلمة

یقة كتابة تعتمد على تراكب سطرین أو أكثر طر«  ُفیما بعد في مجال األدب ویقصد به" میخائیل باختین"الصوتیة وأدخله 
. هنالك تراكب أصوات ومصادر بیانیة في المقطع نفسه. »ِالطباقیة وأصوات أو أجزاء  مستقلة موسیقیا حسب المعاییر

یطرح  «:یة الحدیثة خصوصا عند دوستویفسكي، إذ یقولّ، تعدد األصوات الحواري هو خاصیة الروا"باختین"بالنسبة إلى 
ّ تعدد األصوات الذي یستعمل كثیرا بسبب خاصیته اإلیحائیة مشكالت فیما یخص تعریفه ومصطلحاته كما یطرح في مفهوم ُ ّ

ُ یتغیر تعریف تعدد األصوات حسب المیدان الذي یستعمل فیه ومجال تطبیقهتحدید مجاالته، إذالوقت نفسه مشكالت  ّ ّ .
ّفال یمكن التطرق إلیه إال  ...ّلح تعدد األصوات حواري بجدارة مصطَأن ك أن نقول وبدون تالعب بالكلماتیمكننا كذل

ّتعدد األصوات والحواریة، تعدد األصوات والبیان، تعدد األصوات والتناص، تعدد :  وضمنهبعالقاته مع شيء آخر ّ ّ ّ
  .ّوبهذا یتفادى تعدد األصوات الخیارات واالستثناءات. »26األصوات واأللوان األدبیة

وب هذه میزة أسل. ّ بطریقة متعددة ومجازیةهّف موضوعه ویحدد یلًال یقترح سعید تعریفا بل على العكس من ذلك
ُیعتبر الخلط .  والصحیح عن طریق مجموعة خیوطّيّبكل معناها الثر» النظریات المهاجرة«یمكننا استیعاب مفهوم . تفكیره

السفر هو نزوح الموضوعات ونفیها . في المعنىخطأ " دولوز"أو " فوكو"و" سارتر "بین تلقي و"النظریات المهاجرة" بین فكرة
ّا البعض وتحولها إلى موضوعات تسكن ما بین العوالم وهي لیست أفراد یعتبرون السفر لنفسها بنفسها واختالطها مع بعضه

ّإن السفر في هذه الحالة مرتبط ارتباطا وثیقا .  ویعتبرونه متعة ال معاناة، وهو تأكید الذات ولیس نفیهاًوقت فراغ ال ضرورة
فعندما نتوقع من سعید تعریفا یمنحنا ). في كتابات سعید" نوأدور "عنوجود اقتباسات ل  یزداد فهمناوبهذا(بالسلبیة واالنفتاح 

ّمركبة تتهرب من األوامر وال " فانون"كتابات سعید مثلها مثل كتابات . استعارة وعندما ننتظر منه سردا یقدم لنا تحلیال
  . تسعى إلى إرضاء التوقعات

 الجمع بین هذین األخیرین یجعلنا نتفادى .ّیجب أیضا أن نتذكر شیئا هو أن سعید یربط دائما المقولة بالبیان
. وبالتالي فالموضوع إن لم یكن موجودا في المقولة یكون حاضرا في البیان. ّالوقوع في فخ العرقیة وحب الذات األوروبیة

ّهذا الجمع في األساس هو الذي یخلق الطباق وتعدد األصوات ّما یمیز مثقفي العالم األول كما . ِ فكر یقول دارسي القد ّ
ُالثانوي هو ذلك االنفصال الذي یحدثونه بین البیان والمقولة ومن هنا یمكننا .  وبین ما یقولون)ومكانهم( بین ما هم علیه ،ُ

كرة لذا تصبح ف. هو مقولة تنقصها االنعكاسیة. هو مقولة مفصولة تماما عن بیانهاف  خطاب المؤسسة،تحدید ماهیة
ّالعصامي الذي ال یقلد أوضح،   . كننا أن نعید تناول مقوالت ولیس بیانات وبالتالي تصبح الكتابة أهم من مجرد سردیمإذ  ُ

ُیفسر قرب سعید من  َّ هما من طرف یُاالثنان طردا من أرض: بموقف االثنین من الجغرافیا االستعماریة" فانون"ُ
ُأما قرب سعید من . ِالمستعمرین حتى ولو كان ذلك بطریقة مختلفة ّفیفسر" أدورنو"ّ  بالغربة التي عرفها كالهما ألسباب ُ

یتحدث سعید عن السبب في هذا وذلك . مع سعید في تجربة ما نسمیه غیر القابل للسكن" أدورنو"و" فانون"یشترك . سیاسیة
نصل في أحسن «).أدورنو(» ال یملك الكاتب في نهایة المطاف حتى حق السكن داخل الكتابة« :في حوار ُأجري معه

ّا مؤقت سرعان ما یعتریه الشك فنشعر بحاجة ملحة إلى أن نعید ما كتبنا وأیضا أن نعید بلورة أفكارنا وهذا األحوال إلى رض
البداوة أمر ال مفر منه . »27لكن هذا أفضل من سكرة الرضا عن النفس وحتمیة الموت. ما یجعل النص غیر قابل للسكن

                                                           

26 Claire  Stolz  « La  notion  de  polyphonie ». 

http://www.fabula.org/atelier.php?La_notion_de_polyphonie 

27 Réflexions  sur l’exil,  op.  cit.,  p.  702. 
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ُ كل سكن نصي وكل مأوى یّألن ّ ّنه تعلم من یقول سعید أ. عتبر مؤقتا ال غیرّّ قضیة خاسرة أفضل من « :التالي" أدورنو"ّ
قد یحمل . »28قضیة رابحة والوعي بالمؤقت واالحتمالي أفضل من االستقرار االمتالكي لملكیة ثابتة كمنزل مستأجر مثال

  . االمتالكاالستئجار مزایا أكثر من

 The world, the text and the«في كتاب بعنوان Travelling Theories ، نشر سعید 1983في سنة 
critic«تخلق . ّ، وبدأه بمالحظة أن األفكار والنظریات تسافر من شخص إلى آخر ومن حالة إلى أخرى ومن زمن إلى آخر

 من هذا هو سفر النظریات من ثقافة إلى أخرى الذي یفتح أبوابا األهم. ّهذه الحالة تأثیرات الوعییة تشكل طریقة تفكیرنا
. الذي یتحدث عن النظریة المهاجرة» العودة«في كتابه المشهور  سنوات عشرب  بعد ذلكیشیر سعید إلى هذا النص. جدیدة

" أدورنو"وال " نونفا"الشخصیة المحوریة في هذا النص لیس . یستكشف سعید بطریقة أخرى العالقة بین النظریة والتطبیق
ّوانما  ّكله وانما كتاب " لوكاش"ولكن لیس ". لوكاش"ٕ ٕ ّوأخیرا لیس هذا الكتاب كله وانما الفصل الرابع » تاریخ ووعي الطبقة«ّ ٕ ّ

ِالمشهورة حول تیمیة السلعة عندما تصبح طریقة " ماركس"ّفي هذا النص، یعید سعید قراءة نظریة . ّالمخصص للتشیيء
ًدعامةُظاهرة عن طریقها تستخدم السلعة ِفي اإلنتاج الرأسمالي، تیمیة السلعة هي عبارة عن . یةالعرض والطلب كون ُ 

ّلعالقات اإلنتاج بین الناس وتمنحنا بالتالي اإلحساس بأن العالقات االجتماعیة لإلنتاج ما هي إال عالقات بین أشیاء ّ ال . ّ
ّتصبح األشیاء وخاصة القیمة منها ممثلة للبشر وان ٕ ِ ُ . ّما البشر هم من سیمثلون األشیاء ویتحولون بذلك إلى ممثلي بضائعّ

ّتصبح قیمة البشر تجاریة فال یعود لهم قیمة وانما ثمن   .تنتمي هذه اإلحالة إلى الفلسفة النقدیة. ٕ

ّلم یلجأ سعید إلى هذه النظریة كي یحللها ولكن كي یشیر إلى أن القوة األولى لنظریة نقدیة تضعف بسبب إعا دة ّ
یتناول سعید بالتالي مفهوم النظریة المهاجرة لهدف نقدي ولیس . ّصیاغاتها مرات عدیدة مما یبعدها بالضرورة عن التطبیق

ومن ثم  في المرة األولى التي یتم فیها تسجیلها  ما،تجربة إنسانیة تكمن قوة«: 1994إلیكم ما كتب سنة . لهدف معیاري
. »29ّ أنها ترتبط ارتباطا مباشرا وعضویا بظروف تاریخیة حقیقیة تكون قد سببتهافيصیاغتها في مصطلحات نظریة، تكمن 

قوتها تضمحل كي تتحول ف  ما قاتم منطقیا،إذن مصیر نظریة. ّ ألول مرةعلى جدید، وهو أمر صیغ سعید فقد وقع اهتمام
 دراسات ما ّة وتصبح سلعة حتى تتحول إلى شيء معبود وهذا هو الوضع الحالي للعدید منتتشیأ النظری. إلى بدیل جامعي
  ).postcolonial studies(بعد االستعمار 

ّفیما بعد لكنها فقدت لونها وحدتها " لوكاش"في إنجلترا أفكار " ریمون ولیامز"في فرنسا و" لوسیان غولدمان"استعاد 
یكشف الرجوع إلى حجة سعید عن فكرة عدم .  من قانون عقائدياألفكار جزءوسرعان ما أصبحت هذه ا. حسب سعید

ّارتباط النظریة بالعوامل العملیة الذي یؤدي إلى نوع من التخفیف رغم أن العمل الفكري قد یكون ممیزا ففي یومنا هذا . ّ
ال یهم في الواقع أن . مار العاطفيّ قلة االهتمام بالتطبیق ما هو إال التخلي عن االستث).light(  خفیفةنتحدث عن نسخة

ومع ذلك هناك دراسات جامعیة .  إذا كان ما نرمي إلیه هو أكادیمي حصرا عماّنقول شیئا بدال من آخر وأن نعبر أو ال
ّلحل الذي یقترحه ا. ُكما في الماضي تنقل نصوصا عن نصوص أخرى دون أن ترجع هذه النصوص إلى حاالت عملیة

ّیقترح وبكل بساطة انتهاك النظریة التي نحن بصدد إعادة صیاغتها فهذه هي الطریقة الوحیدة للهروب  سعید غریب فعال، إذ
  .من التكرار وبالتالي تفادي الموت بسبب المضاربة
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29 Réflexions  sur l’exil,  op.  cit.,  p.  554. 
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  )ث(

حتى المثقفین الذین «: ، فهو یقولآخر مجازيبنظره هناك شرط حقیقي و. طریقتینیجب فهم الغربة عند سعید ب
  هناك من جهة، فمن»الذین لیسوا«ء وهؤال» الذین هم«ن في مجتمع یمكن تقسیمهم إلى مجموعتین، أولئك هم أفراد مستقلی

ومن جهة [...] الذین ینتمون إلى المجتمع كما هو والذین یعیشون بانسجام دون أي شعور بالعداء اتجاهه أو بالخالف معه
تهم، غرباء ومغتربون عندما یتعلق األمر باالمتیازات والسلطة  أفراد معارضون لمجتمعا،"ال" الذین یجاهرون بـ هنالكأخرى

  .»30والشرف

ّنمیز عادة في تمثیالتنا بین األرض والماء كالیقین من عدم . لهذا یقترح سعید مغادرة األرض ورفع الرجل عنها
ّأرض هو أن تكون مبتذال وال تهتم إال باألمور المادیة أو أن تكون أرض. لیقین واألمان من الخطر والتجربة من المضاربةا

في المقابل الطفو هو التردد والشك . ُأن تبقي رجلیك على األرض هو أن تكون واقعیا وأن یكون لدیك حس عملي. العملیة
أرض هو مصطلح بحري معناه المالحة ّال یخبرنا القاموس أن أرض. مرجعیةالوعدم اتخاذ القرار وفقدان العالمات 

  .الساحلیة

مع  مكان االنطالق وال تتطابق مع بین العوالم التي ال ، مجاالت ماً محیطا أمً سواء كان بحرا، البحريالحیز یمثل
واستعمال ) ل وخطوط العرضخطوط الطو(نحن في مكان ما في الماء وهذا ما یستدعي حساب موقعنا . مكان الوصول

ُالذین یبحرون یعرفون مدى المتاهة المكانیة والزمنیة التي یعیشها المالح وهذا ما یسعده . بوصلة عندما نرید معرفة مكاننا ّ
ْموبي دیك  "وأیضا یخیفه مثل ِ ِ    ما بین العوالم هذه؟ مجاالت ویمكن أن یرعبه فمن یسكن"ُ

كان اهتمامه یتعلق بخاصیة مكان ال یمكن أن » لمحیط األطلسي األسودا« مفهوم "بول جیلروي"عندما اخترع 
في حوار أجرته . نختزله ال في أوروبا وال في أمریكا وال حتى في إفریقیا فلقد استوحى أفكاره من كتاب االستشراق لسعید

نت أرغب في اقتراح ّكنت أود كتابة شيء یشبه االستشراق فقد ك«:  قائال"جیلروي "صرح Mouvements31معه مجلة 
مفهوم الثقافة في لغاتنا وهذا ینطبق بشكل خاص على الفرنسي واالنجلیزي،  ّإن. نهج یمكن استخدامه في مجاالت أخرى

ّتبدأ الثقافة في البر المغلق وكل . ّإننا ال نعتبر المحیط والسفن والتجارة أماكن للثقافة. مرتبط كثیرا باألرض والزراعة والتراب ّ
  .»لك هو مجرد فجوة وأنا لست متفقا مع هذاما عدا ذ

بهذا على العالقات بین عالم " جیلروي"یؤكد  .»ممر الوسط«  شعار، هيالسفینة هي رمز ما بین العوالم ومجالها
، كان االنجلیزي  على سبیل المثالفي مطلع القرنین الثامن عشر والتاسع عشر. البحار والنشطاء المناهضین للعبودیة

 یعمل في البحریة وبحكم ، كان إلى قتل أصحاب المزارعوالذي دعا وامرأة مستعبدة،أسود لرجل وهو ابن ، "ربرنجیمس واد"
 فهذا .ّبناء لسفن العبید" فریدریك دوغالس"وكان نظیره األمریكي الشهیر . عمله هذا كان مضطرا لمضاعفة الذهاب واإلیاب

  .ملتقى المتحركاتهو  الحیز

" مانوني"و" بالنشو"و" سارتر"بـ الذي هاجر إلى فرنسا وكان على قدر كبیر من الدرایة "ریشارد رایت"اعتبر 
خطاب منطقة «ومسحت الترجمة االنجلیزیة لكتاب . ُفقد اعتبرت أعماله غیر أصلیة. ّأنه أصیب بعدوى من هؤالء" باتاي"و

ُوكأن هذه اإلشارات تنقص من أصالة " تاريغا"و" دولوز"ّكل إشارة إلى " ادوارد غلیسان"الذي كتبه » ریبياالبحر الك ّ
                                                           

30 Edward  Said,  Des  Intellectuels  et  du   Pouvoir  (1994),  Seuil,  1996,  p.69. 

31
 Jim  Cohen  et  Jade Lindgaard  « De  l'Atlantique  noir  à la  mélancolie  postcoloniale », Mouvements  3/2007  (n°  

51),  p.  90-101.  

www.cairn.info/revue-mouvements-2007-3-page- 90.htm 
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 ما بین  مجاالتأن نعرفوال یحب جمیع القراء النظریات المهاجرة لهذا یجب أن نحب مثل سعید قصص البحارة . الكتاب
  .وهذا هو الثمن الذي یجب دفعه لتحریر المعرفة من النظرة االستعماریة. ّالعوالم ویجب أن یكون لدینا خاصة حس المغامرة


