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Abstract

البحثية إىل استقراء جتّلي
تسعى هذه الورقة
ّ
ائية
ّ "املتخيل االستشراقي" ضمن نصوص رو
ّ
 وموقف خطاابهتا من هذا،عربية معاصرة
ّ
جدلية العالقة بني األان
املتخيل يف سياق
ّ
 كما تبحث يف عالقة اخلطاابت،واآلخر؟
لنمطية صورهتا
اترخيية
ّ
ّ العربية مبراجعة
ّ النسويّة
اتيجية
ّ ضمن
ّ التمثيل االستشراقي وفق اسرت
.اتية؟
ّ إلعادة
ّ التموضع بناء هلويّتها ال ّذ

The present paper is an attempt to
investigate how the orientalist
imagination
is
shown
in
contemporary
Arabic
novels
within the context of a controversy
between the self and the other? It
is also an attempt to investigate
how the Arab feminist discourse is
revising its stereotypic
image
within
the
orientalist
representation according to a
strategy of relocalisation as a
construction of its self identity?
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املق ّدمة:
لقد عرفت العالقات شرق غرب ،تدافعا حضارّّي حمموما ،سعى فيها الغرب ابتداء لفرض
الض ّدية ،املبنيّة
أسس استمراريّته على فرضيّة ّ
متثّالته على كل نقيض مفارق ملركزيّته ،فهو الذي ّ
كل معىن أصيل حيفظ خصوصيّاهتا ،ومن ثّة جند متثيليّة
على إسرتاتيجية إفراغ ّ
الشعوب من ّ
املؤسسة للهيمنة
توسعيّة استعماريّة وعكست تطلّعات ّ
استشراقيّة ،رافقت ضرورات حضاريّة ّ
لكل أشكال التّنميط ،والتّخييل املفارقة للواقع ،املستدعيّة
الثّقافيّة؛ من خالل تعريض ّ
الشرق ّ
الرومانس ،اليت صيغ هبا
الشبقيّة ،لسحر ّ
لوهم عوامل احلرمي و ّ
الشرق وعجائبيّته ،املندفعة أبحالم ّ

الغريب تبعا ألجندات غري معلنة.
املخيال
ّ

السرديّة العربيّة ،ضمن إسرتاتيجية من سيتخيّل اآلخر؟ وهبدف إعادة تعريف
لقد اخنرطت ّ
الغريب مستفيدة من دراسات التّابع ،يف سياق مابعد
ال ّذات اليت طاهلا وهم التّخييل
ّ

عريب مغاير قائم على مراجعة التّمثيالت
الكولونياليّة ،األمر الذي ّ
مهد لفعل إبداعي ّ
أتسست عليها تلك التمثيالت ،وانسجمت مع هذا
االستشراقيّة ،وتقويض البىن الفكريّة اليت ّ

الشهوة،
وجه حركة نسوية عربيّة ،انبثقت من رحم ذكوريّة استشراقيّة ،اختزلتها يف عوامل ّ
التّ ّ
أي دور اجتماعي خارج حدود خمياهلا ،فراحت هذه النّسويّة تعيد متثيل
واملل ّذات ،انفية عنها ّ
عريب من التّش ّكل ضمن سياقات اهليمنة
احلدود وتروم تشييد اهلويّة .يف حني مل يسلم وعي ّ
الضاغطة ،حبكم التّفاعل القصري غري املتكافئ الذي فرض عليه ،ليستحيل هجنة
الثّقافيّة ّ
الرؤية االستشراقيّة عن ال ّذات العربيّة اليت متظهرت يف إبداعاته ضرورة شبقيّة ،ال
كرست ّ
ثقافيّةّ ،
خالص لآلخر منها إذا هو شاء أن يكسر راتبة حياته.
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ابلدرس ،والتّحليل عند حضور
ضمن هذه الطّروحات ،حتاول هذه الدراسة الوقوف ّ
السرديّة العربيّة ،وفق مقاربة تستقصي التّشابك بني مفهوم التّخييل
ّ
اقي يف ّ
املتخيل االستشر ّ

والتّمثيل ،وأدوار هذين املفهومني ضمن العالقة شرق/غرب.
 /1املتخيّل االستشراقي (مهاد نظري):

لقد حظي موضوع املتخيّل ابهتمام كثري من الباحثني ضمن دراسات خمتلفة فلسفية وثقافية
عد ميداان للعلوم اإلنسانيّة
وتعددت مفاهيمه تبعا للحقل
العلمي املرتبط به ،فيما ّ
واجتماعيّة ّ
ّ
"القوة اليت تستعيد مناذج أو صور
عرف "وليم جيمس" التّخيّل أبنهّ :
تفرعاهتا؛حيث ّ
بكل ّ
ّ

جمرد استعادة
 Copiesاإلحساسات املاضية ،وهو مييز بني وظيفتني للتّخيل إحدامها ّ
اإلحساسات كما كانت يف األصل ،وهو ما يسميه ابلتّخيل املستعيد Reproductiveوالثّانية
مجع عناصر متباينة من إحساسات خمتلفة لتأليف جمموعة جديدة ،وهو ما يسميه ابلتّخيّل
املؤلّف واملبتكر ،1Productiveواستخدم "الكان" مصطلح اخليايل أو (املتخيّل )Imaginary
تطور
الرمزي والواقعي ،وهي املفاهيم الثالثة اليت استخدمها لوصف مراحل ّ
متييزا له عن ّ
للداللة على "صورة األان" لدى األطفال يف
الطّفل .ويستخدم الكان مفهوم ميدان املتخيّل ّ
2
يسميها مرحلة املرآة"  Mirror Phaseبني (الشهر )18- 6
حلظة متخيّلة ّ
بتوسع أكرب يتجاوز
ّأما يف ّ
الدراسات الثّقافيّة احلديثة فإ ّن مفهوم "املتخيّل" يستخدم ّ
األبعاد النّفسيّة الفرديّة إىل األبعاد الثّقافيّة اجلماعيّة حيث تكون متخيّالت األفراد ذاهتا
"مرتبطة ابألمناط اليت ميكن متييزها يف األنساق الثّقافيّة"

3

وينطوي مصطلح "التّخييل" على أمهيّة ابلغة ضمن البحث يف عالقات شرق /غرب،
للدور الذي لعبه يف التوجيه األيديولوجي للمنظومة
الدراسات االستشراقيّة حتديدا؛ ّ
وضمن ّ
االستشراقيّة؛ حيث أصبحت كلمات مثل صور ،"Imageومتخيل" ،"Imaginaireوخميّلة
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" ،"Imaginationوختيّل ،Fictionعناصر أساسيّة من املفهوم الفينومينولوجي للعامل والوعي
والواقع واألشياء؛ 4وهو ما يعكس خطورة هذا املفهوم حينما يوظّف قصدا يف بلورة األخييلة
الغربيّة وتعاطيها مع اآلخر املختلف؛ إذ "إ ّن املخيّلة ليست سلطة جتريبية أو مضافة إىل الوعي
بل إ ّّنا الوعي أبكمله حني يتحقق ،فكل وضعية عينية وواقعية للوعي يف العامل تكون مشحونة

تتقدم دائما ابعتبارها جتاوزا للواقع".
ابملتخيّل حني ّ

5

الرغبة يف نسج ماحتتاجه املنظومة االستشراقيّة لصوغ
لعل هذا التّجاوز حلقيقة الواقع بفعل ّ
ّ
ِّ
ما يلزم من ا لعقول حتقيقا السرتاتيجياهتا؛مل جتد له مرتعا خصبا تش ّكل به وعيا سالباّ ،إال
ابلعزف على وتر خميِّّلة غربيّة ،تش ّكلت بفعل سياقات ومرجعيّات اترخييّة طبعتها نزعة مركزية
الغريب ومن ثّة يتمظهر املتخيّل ذّرائعيّا
الحتواء املختلف ،أوتدجينه مبا حي ّقق مشوليّة النّموذج
ّ
تبعا ملا يسهم يف تش ّكله ،ومثال ذلك ما نعثر عليه يف حالة املتخيّل االستشراقي الذي رافق

توسعيّة استعماريّة ،عرفت ّأال سبيل لتحفيز أدواهتا ّإال خبلق واقع من
طموحات منظومة عقديّة ّ

رومانسي متّ تسويقه "فردوسا مفقودا" ،وأرضا موعودة .ومل يكن هذا
قي
ّ
اخليال؛ واقع شر ّ
تقصيه يف
التّدجني للمخيّلة الغربيّة وليد حلظة االحتكاك املباشر
ّ
ابآلخر/الشرقي ،بل ميكن ّ
املوروث الفلسفي ،والعقدي الذي تستند إليه منظومة االستشراق ،واليت جند جذورها يف
التقسيم اليوانين للعامل إىل "إغريق" و"برابرة"أو بعبارة أخرى إىل "أحرار ابلطبيعة" و"عبيد
ابلطّبيعة"

6

وتشوهه؛
وقد اضطّلعت الكنيسة بدورها يف تسويق هذه األساطري اليت تدنّس املختلف ّ
السبع جناحات
حيث ورد يف سفر ّ
الرؤّي" :مث جاء واحد من السبعة مالئكة الذين معهم ّ
هلم فأريك دينونة العاهرة الكربى اجلالسة على املياه العديدة اليت زىن هبا ملوك
وقال يلّ :
األرض وسكر سكان األرض من مخر زانها وعلى جبهتها مكتوب لغز اببل العظمى أم

العاهرات وجن اسات األرض ،ورأيت امرأة سكرى من دماء القديسني ومن دماء شهداء
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7
كرستها
عيسى" ؛ وهبذا تكون أغلب ّ
السلبيّة اليت ارتسمت يف املخيلة الغربية ،واليت ّ
الصور ّ
الغريب ،الذي اندفع به "انبليون
أدبيّات االست شراق جناية برسم املوروث الفلسفي والكنسي
ّ

الرجل األبيض" احلامل لقيم أفضل املخلوقات
بوانبرت " حنو ّ
الشرق حتت ّيفطة "عبء ّ
البشريّة ،ووفق خلفيّات ثقافيّة ،وسياسيّة ،وعسكريّة غري معلنة عمل فيها "انبليون" على تقدمي
الدوائر اليت ش ّكلت مرتكزا يستند إليه يف حتقيق
احللم املصري ملخيّلة جنوده ،وقادته ،وكل ّ
الشرقيّة ،كان
الرحالت ّ
مشروعه التّ ّ
وسعي ،وهو الذي كان إىل جانب حرصه على محل كتب ّ
الشاب
الشخصيّة من رواية "أشجان ّ
يتوجه إىل مصر على اصطحاب نسخته ّ
حريصا وهو ّ
8
الدور الذي لعبته أدبيّات
للشاعر واألديب األملاين "غوته ." Goetheوهو مايربز ّ
فرتر" ّ
االستشراق يف خلق شرق مفارق لواقع ،غيب كل مظهر فيه عدا ما حيلو للمخيّلة االستشراقية
خزان ال ينضب من فنون التّعمية و"الكذبة العذبة" ،اليت
أن تصطنعه ،وختلقه خلقا من رحم ّ
تستحق االكتشاف ،وال ميكن هنا إغفال الفعل اليت أحدثته
الشرق "يوتوبيا جاذبة"
صورت ّ
ّ
ّ
السرديّة العربيّة القدمية كذلك من "إاثرة أدبيّة" انعكست يف كتاابت املستشرقني؛ فقد قام عدد
ّ
كبري من املستشرقني ،وعلى رأسهم"دي ساسي

"Sacy

و"برسفالde Perceval

Antoine- Isaac, baron Silvestre de

" و"مولر" و"هاخبت " و"غاالن"و"فريتاغ" و"بورغشتال"

و"لومسدن" طوال النّصف الثّاين من القرن الثّامن عشر ومطلع القرن التّاسع عشر ،بتحقيق
السرديّة العربيّة القدمية وطبعها وترمجتها ومنها "ألف ليلة وليلة"،
خنبة من عيون اآلداب ّ
9
و"كليلة ودمنة" ،و"مقامات احلريري".
ردي ،ومنوذجنا يف ذلك
الس ّ
حييلنا ماسبق للوقوف على عالقة التّخييل ابلتّمثيل ّ
املؤسسة،
االستشراق الذي أحلّ على إنتاج صور منطيّة دعائيّة عن ّ
الشرق ،أضحت حبكم ّقوة ّ
يب ذاكر" يف سياق
وسطوة الثّقافة حقيقة .وهذا ابلتّحديد ما أشار إليه الباحث "عبد النّ ّ
الرحلة حني ا عترب "أ ّن التّمثيليّة ال ميكن أن تتملّص أو تنفلت من حلظتها
اشتغاله على ّ
ويلوّنا ويؤدجلها ،لذا ال ميكنها إال أن تكون
السوسيوثقايف الذي حيكمها ّ
التّارخييّة ومناخها ّ
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معني ،ومن خليط
توجه أيديولوجي ّ
كما ،وقابلة للتّصنيف والتّفييء مادامت تنبثق من ّ
حمدودة ّ
10
وخنص هنا ابلذكر متثيليّة األجنيب".
مع ّقد من األفكار واملشاعر القابلة للمعاينة اترخييّا،
ّ
السرد بني التّخييل والتّمثيل وإعادة التّشكيل:
ّ /2
لعل احلديث عن "التّخييل" ال يستقيم مبعزل عن صنوه "التّمثيل"؛ بوصف هذا األخري
ّ
اجلهاز الذي يدير طروحات املتخيّل ،ورؤاه الثّابتة النّمطيّة عن اآلخر/الشرقي/املختلف،
الدال" إىل فرضيّة التّصديق حبكم ّقوة التّمثيل ،وهيمنة الثّقافة؛ ولذا
متجاوزا حقيقة "الواقع غري ّ
القوة من أجل حمو تلك املسافة الفاصلة بني "احلقيقة" ومتثيل "احلقيقة" ،بني ما
جتتهد أنظمة ّ

ليجسد
هو جوهري يف املعرفة ،وما هو ّ
جمرد متثيل ال أكثر ،متثيل يزدحم فيه اخليال ابحلقيقة؛ ّ
ويصوره كما هو يف الواقع ،وتبقى قدرة
جيسد هذا اآلخرّ ،
من ثّة وعي ال ّذات لآلخر أكثر ممّا ّ
احلد الذي ال نفطن إىل أنّه غري
التّمثيل على النّجاح مرهونة يف كونه "صادقا ومقنعا إىل ّ

11
فعاليّة متينة هنا جلهاز التّمثيل يف قدرته على تزييف الواقع،
حقيقي" .ما يكشف عن ّ
وحتميله عوامل األحالم االستشراقيّة؛ وهبذا املعىن كذلك يتداخل التّمثيل ابخليال مبا هو طريقة

احلسي املباشر ،إىل ماله عالقة ابلوجود يف عامل األذهان.
يف ّ
الرؤية تتجاوز اإلطار ّ

أهم القضاّي اليت تسلّط
ي )(Représentation Narrativeمن ّ
السرد ّ
لقد أضحى التّمثيل ّ
خاصة أنّه جمال تتقاطع يف تناوله اختصاصات معرفيّة
عليها االهتمام يف ّ
الدراسات الثّقافيّةّ ،
يتبدى
وفلسفيّة ابلغة التّ ّنوع ،ويتموضع يف القلب من إشكاليّة املعرفة ابلعامل اخلارجي الذي ّ
وكأنّه مستقل بذاته ،وينطوي على العناصر اليت مت ّكن من معرفته ،دومنا حاجة إىل ال ّذات اليت
12
ميكن أن تضطّلع إبدراكه وإنتاج الفهم زجزئيّاته وتفصيالته
السرديّة احلاملة بشرق رومانسي غرائيب ،املتطلّعة لتحقيق نزوات
وقد استندت ّمتثيليّة الغرب ّ
الساعية لتسويق ذات "ترنسندنتالية" متداعية ابخلرييّة ،مبقابل آخر شرقي عاجز عن
رغبويّةّ ،
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أ .إسكندر سكماكجي

متثيل نفسه ،حيتاج لرجل أبيض خيلّصه من مخوله وينعم عليه من وافر القيم الوحدويّة ،الالّغية
السرديّة على مرجعيّات ختييليّة ،تكشف
كل هذه ّ
الدعاية التّمثيليّة ّ
لكل اختالف ،استندت ّ
ّ

عضوي بني ا لتّخييل والتّمثيل؛ فالكاتب عندما يقوم بتمثيل موضوعه فهو حيتمي
عن ارتباط
ّ
الرمزية اليت يتطلّبها .وهذا ما "قصده
أيضا ابملخيّلة من أجل إعطاء موضوعه الكثافة ّ
الدالليّة و ّ
حتدث عن احملاكاة ...إ ّمنا كان يدرك أن األمر يتعلّق ابحملاكاة املبدعة اليت حتتفي
أرسطو عندما ّ

ابخليال."...

13

الرواية احلديثة،
السياق كذلك إىل ّ
السرديّة اليت مثّلتها ّ
الصيغة ّ
ميكننا اإلشارة يف نفس ّ
عربت عن
وعالقتها ابلتّمثيل
الغريب ّ
سردّي رافق يف نشأته سياقات ثقافيّة ّ
للشرق؛ بوصفها نوعا ّ
ّ
تردد صداها يف
توسعيّة ،وجدت فيها وسيلة لبيان فلسفتها بشكل إحيائيّ ،
حقبة اترخييّة غربيّة ّ
الرواية،
بطون رواّيت عديد األدابء الغربيني؛ إذ ّ
السرد وظيفة متثيلية شديدة األمهيّة يف ّ
يؤدي ّ
فهو يقوم برتكيب املادة التّخيلية ،وينظم العالقة بينها وبني املرجعيات الثقافية والواقعيّة...
فالسرد يف وظيفته التمثيلية يرّكب ،ويعيد تركي ب سلسلة متداخلة من عناصر البناء الفين
ّ
14
السرد ...ومثال ذلك يف حالة التّمثيل
ليجعل منها ّ
املادة احلكائيّة اليت تتجلى يف تضاعيف ّ
السردي االستشراقي؛ هو تلك العالقة بني التّجليّات اخلطابيّة ،و املرجعيّة الفكريّة اليت دفعت
ّ
ائي اإلجنليزي
ابلغرب لتمثيل ّ
الشرق على النّحو الذي جنده يف رواية"روبنسون كروزو" ّ
للرو ّ
قدمت متثيال
للرواية الغربيّة اليت ّ
"دانييل ديفو "Daniel Defoeإذ ّ
عدت أحد النّماذج املبكرة ّ
سردّي ابرعا لألخالقيّات االستعماريّة ،فقد استنبطت يف تضاعيفها مغامرة رجل أبيض يف عامل
ّ
15
السيطرة على ذلك املكان ،وامتالكه وبسط قيمه األخالقيّة عليه .ما
غريب وجناحه يف ّ

للرواية يربز أالعيب الكتابة يف متويه الواقع وتزييف حقائقه،
ينطوي على استعمال "ذرائعي" ّ
والتّعامل مع النّص اإلبداعي ليس بوصفه انعكاسا للواقع أو ترمجة أمينة حلياة صاحبه ،وإ ّمنا
عما تستضمره ال ّذات من أحالم وتطلّعات حمبطة
بكونه تشخيصا مغايرا لعناصر ا لكون وتعبريا ّ

وحقائق ملتبسة وغامضة".

16
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مل تتقبّل التّمثيليّة الغربيّة االختزاليّة ،فكرة وجود صوت خارج مسفونيّتها لشعوب متّ
تقدميهم بوصفهم عالة ال ميلكون إىل متثيل أنفسهم سبيال ،ويف أحسن األحول متّ التّشكيك
الروائي األمريكي "جون أبدايك"John HoyerUpdike
هبذه املقدرة ،من قبيل مصادرة الناقد و ّ
للنّص املرتجم لرواية "مدن امللح -التيه" ،حيث يقول فيه":إنّه من املؤسف ًّ
الرمحن
حقا أن عبد ّ
منيف كما يبدو ،ليس من املستغربني إىل ِّ
حد الكفاية حىت ينتج سردا يشابه مانسميه رواية،
ّ
ِّ
حلس املغامرة اخللقية للفرد
فصوته صوت ّ
مفسر يف خميم قبيلة ،وال يوجد يف كتابه هذا أي أثر ّ

الرواية(منذ دون كيخوته وروبنسون كروزر) ،من األسطورة واخلرب التارخيي17؛
الذي مييّز جنس ّ
ومن مثّ تعترب أكثر اإلفادات مشروعيّة وعمقا اليت توفرت عليها دراسات التابع ،هي توظيفها
وطوره سعيد يف نظريته النّقديّة القائمة على هذا املفهوم
ملفهوم التمثيل (ّ ،(Représention
بكل
الذي اقرتحه "فوكو "Foucaultأي الكيفيّة اليت تتجلّى فيها األحداث ضمن اخلطاابت ّ
جمردة ،إ ّمنا األحداث الواقعيّة"التّارخييّة منها ،أو املتخيّلة(األدبيّة)،
أشكاهلا فال توجد أحداث ّ
تظهر يف سياق خطاب تعمل اسرتاتيجيّاته على التّحكم يف نوع احلدث ،وتظهره طبقا
18
السياق.
لسلسلة متكاملة من التّحيّزات الثّقافيّة اخلاضعة لذلك ّ

الرتاث
السرديّة العربيّة ،ضمن إسرتاتيجية مساءلة ّ
وقد جتلّت هذه اإلفادات يف ّ
الرتاثيّة كشكل من
السرديّة التارخيية و ّ
االست شراقي؛ وذلك ّإما ابللّجوء إىل استدعاء ّ
املكوانت ّ
الروائي املصري مجال الغيطاين؛ فهو يعترب من
أشكال االختالف ال املطابقة ...مثل نصوص ّ
السرد
الرواية الغربيّة" :أن ّ
الرواية األوروبية أو ّ
موقع االختالف مع ّ
الرواية العربيّة وأساليب ّ
الرواية الغربيّة
الرواية األوروبية ،أو ّ
الروائي تستنبط قوانينها من داخلها ،وليس من داخل ّ
ّ

احلديثة "...أو من خالل أعمال سرديّة تتناول اآلخر من خالل حتبيك يعيد مساءلة املاضي
للرسالة احلضاريّة اليت يزعم لنفسه حق النّهوض
االستعماري ويضعه يف صورة ّ
الداللة املعكوسة ّ
19
هبا على النّحو الذي نقرأه يف "رواية (كتاب األمري) لواسيين األعرج".
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ط سري مستقيم يف سياق تعاملها مع التّمثيالت
لكن
سردّيت "التّابع" مل تعرف خ ّ
ّ
ّ
االستعماريّة ،وإ ّمنا فرضت الظّروف اليت أحاطت بوعيه أن ميتثل لتأثريات النّخبة اليت تصوغ

العامة بسبب ّقوهتا وهيمنتها فيتع ّذر استعادة ذلك الوعي بصورته احلقيقية ،ألنّه مستعاد
ال ثقافة ّ
عما ينبغي أن يكون عليه ومنحرف
عرب متثيل ّقوة النّخبة وثقافة االستعمار ،وهلذا فهو منطلق ّ
20

السيطرة عليها.
عن هدفه ،ومتش ّكل ضمن اسرتاتيجيّات خطابيّة أقوى منه يستحيل ّ
ف يتمظهر التّابع متشظّيا ،غري مستقر على حالة خطابيّة واحدة ،تتنازعه تطلّعات حنو كينونته
ترسبت بفعل التّدجني الذي عرفه أثناء احلقبة االستعماريّة ،وهو ما حاولت الوقوف
وخملّفات ّ

عليه "سبيفاك" من خالل فحصها بدقّة" :الفرق بني "احلديث إىل" و"احلديث عن"؛ فاملرء
مرت ابلتّجربة االستعماريّة ،حياول يف ال وعيه
حي نما ّ
يتحدث إىل اآلخرين ،يف اجملتمعات اليت ّ
يتحدث إىل نفسه ،يريد
السياق الثّقايف للمخاطب ،ولكنّه حينما ّ
أن يظهر اندماجه يف ّ
21
املعرب عن هويّته".
السياق الثّقايف األصلي ّ
االنتماء إىل ّ
الدهشة ،بقدر ما تظهر صنيع التّمثيل االستعماري يف
وال تبعث هذه احلال للتّابع على ّ
القوة اليت ميتلكها املمثِّّل على
ّ
الشعوب اليت انهلا ّ
وتبني حقيقة فرض متثيالت معيّنة تبعا لنسب ّ
القوة واالنتشار أوال :فأخذها وهي قويّة،
املمثَّل له؛ إذ إ ّن الثقافات تنمو وتؤثر يف ضوء جدلية ّ
حييل فعل اإلف ادة إىل استيعاب مربمج ،جيعل احلضارة اجلديدة هاضمة ابمتياز ،يف حني حيقق
توسع دولتها تسلل ثقافتها إىل األخرّيت ،أي مدارات اإلمرباطوريّة وأتثريها هناك.

22

السردية العربيّة:
 /3جدل املتخيّل االستشراقي يف ّ
الرواية أساسا -
لسرديّة العربيّة ّ -
ميكننا أن نشري -قبل أن نستعرض بعض النّماذج من ا ّ
وكيفيّة استحضارها للمتخيّل االستشراقي؛ تفاوات بني تفكيك هلذا املوروث املتخيّل،
تصورات اآلخر لل ّذات العربيّة  -إىل تش ّكل الوعي النّخبوي
و"مطابقة" عرب التّماهي مع ّ
العريب ،أساسا بالزمة اهليمنة الغربيّة اليت مارست عليه ضغطا سالبا لوعيه ،أفرز عناصر
ّ
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انفصال حقيقي يف الكائن العريب اإلسالمي ،الذي ما انفك منذ خمتلف حلظات اللقاء
مقوماته
العنيف مع هذا النموذج احلضاري اجلديدّ ،
يتحدد من خالل اآلخر ،وينظر إىل ّ
23
الروائي
السهل إمهال أثر ذلك يف صوغ ذائقة ّ
ال ّذاتية يف ضوء مايفرضه عليه إذ ليس من ّ

فالرواية يف ّناية املطاف ظاهرة ثقافية/أدبيّة
السرد اليت يستعني هبا؛ ّ
وموقفه ومنظوره وتقنيات ّ
السردي ،ومنفصلة عنه ابلتّعبري ال ّذايت عن املؤلف كمنتج للنّص
متّصلة ابلعامل عرب التّمثيل ّ
24
وخالق للعوامل املتخيّلة فيه.
السرديّة العربيّة غري منف ّكة عن العالقة اجلدليّة مع اآلخر ،وأنساقه
إىل هنا تتمظهر ّ
الثّقافيّة ،ومورواثته االستشراقيّة سواء يف متثّل الوعي الذي أشاعه اخلطاب االستعماري يف
تفسري الظواهر الثّقافيّة ،أو اجتهادا يف تقويض احملموالت االستشراقيّة عن ال ّذات العربيّة ،األمر

الالوعي العريب ،وكيف متظهرت احلمولة
الذي يطرح جدال عن نسبة حضور الغرب يف الوعي و ّ

االستشراقيّة يف فكر ومتخيّل النّخب العربيّة؟
 /4االستالب/حماولة يف التّماهي:

قدم واحلداثة ،وانسجم
تعرض املث ّقف العريب إلغواء احلضارة الغربيّة ،حتت هبرجة العلم والتّ ّ
ّ
يتوجس
مشوها ،ومل ّ
ظل يتمثّل شرقا ّ
من حيث يدري أو ال يدري مع نسق ثقايف استشراقيّ ،
الرتاث اللّصيق ابخليال ،املنايف للواقع يف
جرع من هذا ّ
خبوي العريب خيفة من ّ
الدعوة للتّ ّ
هذا النّ ّ
تتصور أستاذا لألدب
متثيالته االستشراقيّة ،من قبيل دعوة "طه حسني" القائل فيها" :كيف ّ

يلم مبا انتهى إليه الفرنج ،أي املستشرقون من النتائج العلمية
يلم ،وال ي نتظر أن ّ
العريب ال ّ
الشرق وأدبه ولغاته املختلفة ،وإمنا يلتمس العلم اآلن عند هؤالء
املختلفة حني درسوا اتريخ ّ
السباعي":أ ّن هذه
النّاس "...فيما عرفت هذه ّ
الدعوة من "طه حسني" استهجاان ،واعترب ّ
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ضد العرب واإلسالم ،أمثال
اآلراء ليست سوى ت رديدا حمض آلراء الغالة املستشرقني ّ
25
مارجوليوث(1858-1940) S.Margoliouth
وارتبطت آراء طه حسني وبعض معاصريه مثل "الزّّيت" ،حبملة "بوانبرت" على مصر،
الدهشة ،ودفعت البعض لتحليل هذه املواقف يف ضوء
وقد لفتت آراؤمها إزاء هذه احلملة ّ
األدبيات اليت رافقت احلملة؛ حيث سامهت يف صوغ الوعي الثّقايف لعميد األدب العريب
26
الزّّيت" فضل
صوغا حال دون النّظر النّقدي إىل احلقائق املصاحبة للحملة .فيما أرجع ّ
احلركة العلميّة الثّقافيّة اليت عرفتها مصر ّإابن عهد "حممد علي" إىل الفاتح "انبليون بوانبرت"،
يقول يف ذلك" :كان ذلك كلّه وقودا جزال للقبس الذي ألقاه "انبليون" مبصر ،ونفخ فيه

وبدد
الشام ،وسائر بالد العرب ،فأيقظ النّيامّ ،
امتد هليبه إىل ّ
"حممد علي" ،فذكا واشتعل ،و ّ
27
الظّالم".
خنبوي متّ استالبه،
السبيل لقراءة هذه املواقف؟ إن مل تقرأ ضمن إطار وعي عريب
ّ
فما هو ّ
وارتسمت تضاعيف ذلك االستالب يف الثّقافة العربية اليت أضحت ثقافة "مطابقة" ،وليس
ثقافة "اختالف".فهي يف مجلة ممارساهتا العامة ،واجتاهاهتا الرئيسية هتتدي ب ـ "مرجعيّات"
فمرة تتطابق مع مرجعيات ثقافية أفرزهتا منظومات
متّصلة بظروف اترخييّة خمتلفة عن ظروفهاّ ،
اخلاصة ،ومرة تتطابق مع مرجعيات ذاتية جتريدية متّصلة بنموذج فكري
حضاريّة هلا شروطها
ّ
28
قدمي.
ِّ
وتوزعت بني شرق
الشرق ضمن التّمثيل االستشراقيّ ،
الصفات املتخيّلة عن ّ
تنوعت ّ
لقد ّ
"شهواين"" ،غيب" "دموي" عجيب "معجبة مثرية" ،ومل يرتك هذا اخلطاب نقيصة ّإال وأحلقها

الشرق بوصفه أنثى رغبويّة على استعداد دائم ،واكتسبت هذه الثّيمة مكانة
ابلشرقي ،واختزل ّ
ّ
هامة يف اإلنتاج البصري ،واللّفظي الذي بدأ يف القرن الثّامن عشر حاشدا ترسانة كاملة من
ّ

الرقيق واحملظيات
احليل املش ّكلة يف قالب قصصي كاحلرمي ،واحلمام العمومي ،وسوق ّ
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الزوجات ،واجلنسانيّة املثليّة" ،29وجممل هذه التّخييالت ميكن العثور عليها
واملخصيني ّ
وتعدد ّ
خنبوي
املدوانت العربيّة املعاصرة املتحلّلة من قيمها الكليّة؛ حيث متظهر وعي
ّ
يف أحراش بعض ّ
ِّ
منمطا
عريب ،حمكوما ابملوجهات االستشراقيّة ،متماهيا مع اآلخرّ ،
ممزقة أوصال كينونتهّ ،
ّ
الرواية األوروبيّة اليت
لصورته اليت ارتسمت يف املخيال
الغريب عن ذاته العربيّة؛ كأنّنا إبزاء ّ
ّ
االدعاء
تناولت اآلخر وفق ماتذهب إليه "ران قبّاين" :وفق مقولتني" :األوىل هي اإلحلاح على ّ
الشرق هو "عامل العنف
الشرق هو "مكان الفسق واملل ّذات" ،والثّانية هي أ ّن هذا ّ
أب ّن ّ
30
املتأصل".
ّ
الشرقيّة ،وحماولة
الرواّيت العربيّة ابلبعد "البورنوغرايف" للمرأة ّ
ّ
ويتأسس احتفاء بعض ّ
يتأسس على خطورة ابلغة،
تسويق صورة شبقيّة ممتهنة جلسدها ،تسرتضي هبا خميّلة اآلخر؛ ّ

الصورة االستشراقيّة اليت عملت على تنميطها "اإلكزوتيّة" الغربيّة اليت تنعت ماال
تندرج ضمن ّ

أوحىت الطّبيعة العربيّة ،ومن ثّة فإ ّن مصطلح " "Exotismeيبقى
ينتمي إىل احلضارة الغربيّةّ ،
ويضمه (ج.م .مورا  )J.M.mouraإىل قاموس مصطلحات املركزيّة
خاصا ابلغرب
مصطلحا ّ
ّ

الغربيّة".

31

املدوانت
ّأما املعىن الثّاين الذي حيتمله توظيف تيمة /اجلسد الشبقيّة ّ
للشرق ضمن بعض ّ
السردي املتخيّل ليس
السرديّة العربيّة ّ
فيتأسس على أ ّن هذا التّوظيف  -املشوب  -يف الفضاء ّ
ّ
بكتلة ،والحجم ،وإ ّمنا يشري يف مدلوالته املتنوعة إىل شبكة مؤثّرات ،وهو ليس عالمة على
كل
ظهور فسحة زمانيّة تستدرجه إليها بقدر مايكون هو نفسه واهبا هلذه الفسحة املنفتحة ،و ّ

يدل على أن اجلسد ليس فراغا أو سكوان حيادّي ،وإ ّمنا هو مليء بعالمات تكسبه قيما
ذلك ّ
32
ثقافيّة معيّنة.
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الروائيّة العربيّة اليت استعادت املتخيّل
يهمنا يف هذا املقام الوقوف عند بعض النّماذج ّ
ّ
حىت تستعيد هي أيضا "فردوسها املفقود" -
االستشراقي ،وفتحت األفق رحبا للمخيّلة الغربيّة ّ

ليتكشف سرااب ،وضراب من
الدهر،
ّ
السرديّة العربيّة  -الذي راود أحالم يقظتها حينا من ّ
بواسطة ّ
التّوهم .ومناذجنا يف هذا رواّيت أربع لعلّها تدخل ضمن هذا املعطى وهي :رواية "سأهبك

حداد ورواية "ليون األفريقي" ألمني معلوف ،ورواية "ليلة القدر" للطّاهر بن
غزالة" ملالك ّ
الدراسة
الرواّيت األربع موضوع ّ
جلّون ،ورواية "احلزام" ألمحد أبو دمهان؛ حيث ّ
وجهت إىل ّ
للشرق ،قصد
هتمتان رئيسيتان؛ األوىل هي استعادة املتخيّل االستشراقي ،وبناء صورة غرائبيّة ّ
هبا إهبار املتلقّي الغريب" .والتّهمة الثّانية هي خلق هويّة ملتبسة ال تنفصل عن اآلخر وتتموضع
33
الرواّيت املتداعيّة ابملتخيّل
تتربأ منه على األقل مواقف أصحاب هذه ّ
ابلنّسبة إليه وهو مامل ّ
االستشراقي؛ بل إ ّن أصحاهبا دافعوا عن ختييالهتم االستشراقيّة ،واعتربوها جزءا من خميال
يغ ّذيه تراث بالدهم ،إذ يعترب "بن جلّون"" :إ ّن النّصوص اليت نكتبها اليوم ابلفرنسيّة هي يف

أي شيء آخر ،وال ميكن تصنيفها بني النّصوص الفرنسيّة...هذا
النّهاية نصوص مغربيّة قبل ّ
لدي خميّلة يغ ّذيها اتريخ بالدي"؛ 34لعلّها خميّلة منسجمة
مايهم هنا هو املخيّلةّ .
واضح أل ّن ّ
اجملسد للحداثة
مع فضاء غريب مثّل للوعي العريب املغرتب ،ذلك الفضاء الذي يتّصف ابحلريّةّ ،
الشرق  -موطنه  -مايوافق
يف أمسى جتلّياهتا ،ملا يسمح هلذا املخيال املغرتب أن ينسج عن ّ
ّ
"...أظن أ ّن املنفى
يقول:
إذ
ون"
ل
ج
"بن
عند
د
يتجس
ما
وهو
اقي؛
ر
االستش
الرومانس
ّ
ّ
أحالم ّ
ّ
35
حمرمة يف بالدان مثل اجلنس ،ووضع املرأة".
طرق إىل مواضيع ّ
مسح يل ابلتّ ّ

الرؤية املستلبة اليت تذعن للغرب بتفوقه ومركزيّته ،وتتمثّل
مل يقتصر هذا التّماهي على ّ
الشرق ضرورة غربيّة للمتعة ،وتسلية تُكسر هبا راتبة احلياة عند
الشرق وإ ّمنا يصبح ّ
مقوالته عن ّ
الشرق هو موطن
الشرق ،أل ّن ّ
اآلخر؛ فأمني معلوف يعتقد" :أب ّن الغرب حباجة دائمة إىل ّ
الرتيبة ،وأحاول كذلك أن أروي قصصا عن مراحل قدمية ،قصصا
احللم ،واالبتعاد عن احلياة ّ
36
املهمة اليت حاول "معلوف" أن يروي هبا رغبة
جتعل ّ
الشرق أقرب إىل قلوب الغربيني" .هذه ّ
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السردي يف رواية "ليون األفريقي" هبذا التّوصيف
اآلخر ،ويتماهى مع أخييلته جند متثيلها ّ
"الرحيان"
السلطان ذات صباح مجع أفراد حاشيته يف ساحة ّ
"اإليكزوتيكي"" :يروى أ ّن ّ

تستحم ،وإذ انتهت عمليّة االستحمام فقد دعا األمري كل واحد
الروميّة وهي
ّ
ليشاهدوا هذه ّ
الروميّة  -منه ،وهلّلوا مجيعا نثرا وشعرا ،للطّعم
إىل شرب طاس من املاء الذي خرجت ثرّي -اسم ّ
37
السائل".
ال ّزكي الذي اكتسبه ذلك ّ
الرواّيت ،وهذه الرؤى املتماهية مع اآلخر؛ فـ"سأهبك غزالة"
لعل نسقا واحدا حيكم هذه ّ
ّ
حكاي ة عشق رومانسيّة بني فتاة وشاب ينتميان إىل بيئة شرقيّة ابمتياز .و ّأما "ليون
خيوهلا أن تشتغل على تنويعات أكثر تقليديّة يف عامل احلرمي،
اإلفريقي"فإ ّن فضاءها التّارخيي ّ
يتم إضفاء بعد جنساين -إيروتيكي
الرقص ّ
وتعدد ّ
الزوجات واملتعة .ويف "ليلة القدر" ّ
كاجلواري و ّ
جو من الغرائبيّةّ .أما "احلزام" فيكشف عن تراتبيّة املرأة يف عامل ذكورة بدائي وهي مندفعة
يف ّ
38
الرجل ،إىل درجة إنكار ال ّذات.
يف عشق ّ
سردّي مستلبا ،تش ّكل ضمن عالقة مضطربة
لقد ش ّكلت هذه االستيهامات جمتمعة وعيا ّ

الدعاية االستشراقيّة عن
مع موضوعاته وأشياءه ،ومتظهر مفارقا إلرثه ا لثّقايف ،منسجما مع ّ
ال ّذات العربيّة ،مطمئنا يف دعة استجلبها متاهيا ،موجودا يف ختوم حدود فاصلة بني ثقافتني،
مشوها ،فأماط عنه املتخيّل اللّثام.
بني هويّتني ،متثّل متخيّال استشراقيّا ّ
 /5إعادة التّشكيل /حماولة يف التّفكيك:
السردي ضمن حلبة املواجهة شرق/غرب ،بربوز أدب مابعد
لقد اخنرط التّمثيل ّ
لكل أشكال
استعماري ،مضطّلع بقضاّي ال ّذات والوعي واخليال ،غدا من خالله الغرب متاحا ّ
التّنميط والتّخييل ،فكسرت منطيّة صورة "رجل املشروع" األبيض املخلّص ،وعكست العالقة

ابلشرق األنثوي؛ فاملعارف اليت أنتجت ضمن حقل معريف كان
األسطوريّة للغرب ال ّذكوريّ ،
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السيطرة عليه ،قد انفجرت ،والتّأثري بدا الفتا ألدب قادم من عامل ما بعد
الغرب ميلك ّ
استعماري ،وهو العامل الذي ما عاد واحدا"من األمكنة املظلمة من األرض"حبسب تعبري
ثقايف يفصح عن حيويّة
كونراد Joseph Conradبل غدا من جديد فضاء يتبلور فيه جهد ّ
39
العريب/الشرقي ،قد مورست عليه
السرديّة العربيّة ذاهتا فيه؛ ابعتبار العامل
ّ
ابلغة .جهد وجدت ّ
الشرق كما هو يف الواقع،
السرد العريب مطالبا ابستعادة ّ
كل أشكال التّمثيل ّ
املشوه ،وأضحى ّ
ّ
40
"السرد الكثيف" ،الذي طبع
ال كما
ّ
اقي؛ ما أنتج ضرواب من ّ
استقر يف اخلطاب االستشر ّ

السردي ،وكان
الروائيّة ،اليت اخنرطت ضمن دائرة ّ
عديد األعمال ّ
الرهاانت الكربى يف التّمثيل ّ
الشائب،
الشرق" لتوفيق احلكيم ،ورواية "أحالم يوالند" لفؤاد ّ
من مجلتها :رواية "عصفور من ّ
الشمال" للطّيب صاحل ،هذه
ورواية "مدن امللح" لعبد ا ّلرمحان منيف ،ورواية "موسم اهلجرة إىل ّ
الصورة اليت مافتئت
الرواّيت اليت يبدو أن خيطا رفيعا يش ّكل رؤيتها ويهدف إلعادة تشكيل ّ
ّ
الشرق يف هيئة البطل ال ّذكوري ،مبقابل
الشرق؛ ليتمظهر ّ
املخيّلة االستشراقيّة تنسجها عن ّ
الشرق فاعال والغرب مفعوال به؛
الشقراء ،يف عالقة عكسيّة غدا فيها ّ
أنثوي ،رمزه الف تاة ّ
غرب ّ
وهو ماحتفل به رواية "موسم اهلجرة إىل الشمال"؛ اليت يندفع بطلها مقتحما لفضاء اآلخر/

الغرب ،يف رحلة عكسيّة ملا انتهجه املركز حنو شعوب اهلامش ،يتمظهر فيها البطل "مصطفى
سعيد" ،وهو حياول استعادة وعيه وبناء عالقة تكافؤيّة نديّة مع اآلخر ،عرب عالقات يقيمها
مع نساء أوروبيّات ،يف ممارسة حافلة برتميز مثخن كائن يف وعي سليب خلّفته متثّليالت اآلخر
الشرقيّة؛ فقد الحظ "إدوارد سعيد" أن "مصطفى" يقوم بدور معاكس ملا قام به
عن ذاته ّ
"كوارتز" يف رواية "قلب ال ظالم" جلوزيف كونراد ،فكوارتز يرحل إىل "األقاليم السوداء" فيما
يرحل مصطفى سعيد إىل " األقاليم البيضاء" .وهذا ليس الفارق الوحيد بينهما ،إمنا الفارق
"روبنسن كروزوRobinson Crusoé

األول شأنه شأن
املهم هو أن ّ
الدينية واألخالقية اليت توظّف إلنقاذ
الرجل األبيض الذي يؤمن بنسق من القيم الفكرية و ّ
"اآلخر" من مخوله وختلّفه ،وحتت الوهم اخلادع بتغيري وضعية "اآلخر" يتم تطبيق برانمج
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السيطرة االستعمارية بوجوهه الثقافية السياسية واالقتصادية ،أما الثاين فال يسكنه هاجس
التّفوق ،إمنا هو يدفع ابلعنف عنفا كان اختزله إىل كائن سليب ،فرحل طالبا ابلثّأر يف عقر دار
يرد على أولئك الذي أرادوا مسخه حينما علموه كيف يذعن
الغازي األصلي ،كان يريد أن ّ

هلم ليقول "نعم" بلغتهم.

41

الساعية الستعادة ذاهتا عرب
السرديّة العربيّة ّ
مل تنفصل تيمة الغرب/األنثى عن متثيالت ّ
تنمي ط اآلخر وفق مبدأ املعاملة ابملثل؛ وهو ماخلص إليه "طرابيشي" يف رواية "عصفور من
الشرق" حيث الحظ" :إصرارا عجيبا على وصف أورواب ،يف كل مرة أييت فيها هلا ذكر ،أب ّّنا
ّ
42
يتكرر مع رواية "أحالم يوالند" ،احلاملة بشرق "ألف ليلة وليلة" ،املرتسم
فتاة شقراء وهو ما ّ

سح را بنكهة غرائبيّة تبعث على شغف دفع هبا حملاولة استدعائه يف مقهى"شرقي" أقامته يف
جو شرقي كما ختيّله الغرب ،يف مسرح ليس على الضبط شرقيّا طبيعيّا،
قلب ابريس" ،يف ّ
فيكاد يكون من خلق الكوميدي فرانسيز".

43

ّأما رواية "مدن امللح" ،فقد سعت لتعرية التّمثيل االستشراقي ،واملغالطات الكربى اليت
الشرق؛ وذلك من خالل العجوز"برانديل" عميل املخابرات بلندن،
عمل على تسويقها عن ّ
مرة على شكل نصائح
كل ّ
برمزيّته للخلفيّة التّخييليّة للمنظومة االستشراقيّة ،واليت ينفثها يف ّ

المتداده "بيرت

ماكدوانلدPeter MacDonald

ابلشرق ،تلك النّصائح اليت
" عميل املخابرات ّ

و"شدة غضب" ،و"محاقة" ،وغريها من األوصاف
"تسرع"ّ ،
كل نقيصة عن ّ
قي؛ من ّ
حتمل ّ
الشر ّ

اليت تنطوي على تسخيف لل ّذات ،والعقليّة العربيّة ،واليت حاول "منيف" قلبها بتسخيف
مضاد بطريقة معكوسة يف آخر فصول روايته ،وذلك من خالل النّتيجة اليت عاينها "بيرت" عن
ّ
حىت لتبدو
الشرق ،ال كما مسعها وقرأها يقول" :ليس سهال أن تفهم ّ
ّ
الشرق ،أو تتعامل معهّ ،
جمرد كلمات فارغة التقطها
يل مجيع الكتب اليت قرأهتا ،أو األحاديث اليت مسعتها عن ّ
الشرق ّ
44
قدر هلذه املغالطات يف النّهاية أن تد فع ابإلمرباطورية إىل
وسجلوها" .وقد ّ
أانس عابرون ّ
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الرواية ،وهو كالم منسوب لـ
فسخ حبسب املناص الذي افتتح به القسم األخري من ّ
التّ ّ
السياسي الربيطاين املعروف "مل أصبح رئيس وزراء جاللة امللكة لكي أصفي
(تشرشل) ّ

اإلمرباطوريّة الربيطانيّة"؛ هذا املناص يدخل يف عالقة مفارقة ساخرة مع أفعال (بيرت
الرواية اليت أ ّكدت فعال على تصفية اإلمرباطوريّة ،وبذ لك خيضع منيف
ماكدوانلد) يف خامتة ّ

خاصة إىل تسخيف مشابه.
انطباعات الغرب واإلنكليز ّ

45

 /6النّسويّة العربيّة وتفكيك املتخيّل االستشراقي:
نعرج ضمن هذا البحث ،على واحدة من
اقي ّ -أال ّ
لعلّه من ال ّذكوريّة -مبعناها االستشر ّ
أة/الشبقيّة/الدونيّة/مرتع النّزوة ،كما
الشرق؛ إ ّّنا تيمة/املر ّ
أهم التّمثيالت اليت نسجها الغرب عن ّ
ّ
اقي ،يستند لرتاث فلسفي حافل ابل ّذكوريّة؛ حيث تعترب"ليلى أمحد":
اختزهلا خطاب استشر ّ
للرجل كضرورة اجتماعيّة
"أن نظرّيت أرسطو قامت بتصوير املرأة ال على أّنا جمرد اتبع ّ

فحسب ،وإمنا بوصفها أدىن منه فطرّي وبيولوجيا من حيث قدراهتا العقلية والبدنيّة ومن هنا
أصبحت يف وضع اخلضوع واخلنوع "بطبيعتها" ،وكان التّخلّص من البنات عن طريق تركهن
ويقره القانون بصورة غري مباشرة ،وابلنّظر إىل شيوع و ِّأد
للموت يف اخلالء معروفا لدى الرومان ّ
46
الرومانيّة ،يتضح أنه مل يكن مرتبطا ابلفقر".
البنات يف طبقة األرستقراطيّة ّ
ويف االستشراق الكالسيكي انشغل أشخاص مثل "موابسانMaupassantو"أندريه
جيد ،" André Gideو"جوته" ،" Goetheفلوبري،" Gustave Flaubert
و"المارتنيde Lamartine

 "Alphonseو"فيكتور

هوجوHugo

Victorابملرأة الشرقية

وروجوا هبا
واألوصاف احلسيّة واملغامرات اجلنسيّة ،والكيفية اليت استثمروا هبا هذه األفكار ّ
داخل الوعي الغريب ،تلك األفكار اليت أضحت جزءا من النظرة األوروبية الشاملة حول آسيا
وأفريقيا واليت لعب اجلنس دورا فاعال فيها".

47
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لعل تش ّكل النّسويّة ضمن نظريّة
املشوهة
اليت ّ
أتسست بفعل اخلطاابت ّ

الدراسات ما بعد االستعماريّة ،يرجع للعالقة اجلدليّة
ّ
اليت طالت املرأة ،واليت حيفل هبا التّمثيل االستشراقي

الذي يعترب وجه االستعمار الثّقايف؛ ومن مثّ ترى( ميىن طريف اخلويل)" :أ ّن النّسوية ينبغي إنزاهلا
يف سياق نقد احلضارة الغربيّة ،فاملوجة النّسوية األوىل هي إحدى جتليات احلداثة التّنويرية مبثلها
العقالنية اليت جتسد الذكورية ،وقد طمست خصوصيات املرأةّ .أما املوجة الثانية ،أي النّسوية
اجلديدة ،وتقصد هبا :نسوية مابعد احلداثة فأبرز ما مييزها هو نقد النموذج العقالين ال ّذكوري
الشعوب خارج
وتتلخص يف أن مركزية العقل ال ّذكوري الغريب قهرت املرأة والطّبيعة ،و ّ
لإلنسانّ ،

اجملال األوريب 48.وهي املمارسات ال ّذكوريّة اليت محلت "دريدا " JacquesDerridaعلى
توصيفها مبصطلح" التمركز حول القضيب " Phallogocentricوعلى هذا دفعت امليتافيزيقيا

الرجل /الذكر إىل واجهة االهتمام بسبب امتالكه هذا العضو فيما أقصيت املرأة وجرى تغييبها
ّ
لدورها الفتقادها إىل ذلك العضو حتديدا.

49

السردي الذي سعى
ّ
السياق الوقوف عند النّسويّة العربيّة ،ومتثيلها ّ
يهمنا ضمن هذا ّ
ملراجعة أبنية التّمثيالت االستشراقيّة عن املرأة العربيّة ،وذلك من خالل تيميت
السرديّة النّسويّة العربيّة؟
اقي ضمن ّ
"احلرمي"،و"احلجاب"؛ فكيف متظهر املتخيّل االستشر ّ

وماعالقة ذلك ببناء هويّة نسويّة عربيّة ما بعد استعماريّة؟

اقي ذريعة حاول من خالهلا الغرب ال ّذكوري،
لقد مثّلت تيمة/احلرمي ،للخطاب االستشر ّ
العزف على وتر اللّغة النّسويّة ،وكان من مجلة هذه اإلسرتاتيجية الصور اليت عززهتا رسومات
املستشرقني؛ صورة قهر األب األمسر أو األخ أو الزوج القاسي لنساء بيته" احلرمي".إ ّن "احلرمي"
كلمة عربية استعريت واستعملت يف اللّغة االجنليزية
50
املسلمة حبيسة هذا العامل القاسي.

Harem

الشرقية
لتعكس صورة املرأة ّ
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غريب
متلصص
دخلت املرنيسي يف مواجهة التّمثيالت االستشراقيّة ،اليت نسجها ّ
ّ
ذكوري ّ
عريب يفرتض فيه العزلة،وانتهجت ضمن خطاابهتا وضعا حرمييّا معكوسا؛
ميي ّ
حول وضع حر ّ
السرية "أحالم النّساء احلرمي" أفردت فصال بعنوان "احلرمي الفرنسي" ،حاولت من
ففي روايتها ّ
خالله إنتاج اآلخر على هيئة احلرمي الذي رشحت به متثيالته؛ فكانت املدينة اجلديدة يف

الرواية موقع "احلرمي املعكوس"؛ مدينة بناها الفرنسيّون ألنفسهم "أل ّّنم خائفون من العيش يف
ّ
مدننا" وابلعكس كان املستعمرون هم الذين أتنّثوا ،وأسلحتهم كانت احلجاب الذي اختبأوا

للرجال يف املدينة؛ وبذلك يؤول األمر ابالحتالل
خلفه حلماية أنفسهم من التّهديد "ال ّذكوري" ّ
51
خاص به عوضا عن حتقيق "حلم جتاوز احلدود".
الفرنسي إىل تشييد حرمي ّ
لعل ِّ
خميّلة
تتوقّف املرنيسي عند حمطّات من اتريخ الغرب ،تكشف عن نظام حرميي َّ
الشرق ساحة ذلك املخيال احلامل
املستشرقني ال تزال تضمر رغبة خفيّة السرتجاعه ،فكان ّ

ضد احلرمي؟" -
َّ
حمصنون ّ
املشوه ،فيما تربط املرنيسي ذلك بتساؤالت -يف كتاهبا "هل أنتم ّ
الشعوب الغربيّة
عارفة" :ملاذا ال تتمحور استيهامات األملان ،والفرنسيني ،واألسبان وغريهم من ّ

اخلاص الذي كان معروفا يف
الرومانية ،حول حرميهم
ّ
اليت تنتمي إىل احلضارة اإلغريقيّة ّ -
52
الشرق ،عرب تقنيّة اإلحياء املنافية
حضارهتم القدمية؟ .والذي حاول الغرب إسقاطه على ّ
للواقع ،لك ّن املرنيسي متيط عنه اللّثام ،وتعيد من خالل مقارانت عقدهتا يف مؤلّفها "شهرزاد
الشنيع فتقارن" :إ ّن
الصنيع ّ
الرغبة ال ّذكوريّة الغربيّة يف هذا ّ
سر ّ
ترحل إىل الغرب" ،استكناه ّ
الرسامون الذين
حرميي حييل على واقع اترخييّ ،أما حرميهم فيستمد قوته من ّ
الصور اليت خلقها ّ
كانوا يستمتعون خبلق نساء "سجينات" ،رابطني بذلك بني رابط ال مرئي بني املتعة

واالستعباد".

53

الشبقيّة اليت طبعت ال ّذكوريّة
سردّيهتا على كشف االستيهامات ّ
مل تقتصر املرنيسي يف ّ
الشرق والغرب عن
الشرق؛ بل راحت تعقد املقارانت بني موروث ّ
الغربيّة يف متثيليّتها لنساء ّ
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قي متّ تغييب املزاّي اليت
ميي شر ّ
احلرمي ،ووضع اجلواري يف سياق احلضارتني ،وبيان وضع حر ّ
حظي هبا يف ظل احلضارة اإلسالميّة ،واحلقوق اليت مل حي صل وأن عرفتها حضارة من قبل "فقد
ابنهن
كان مبقدور السباّي األعجميات يف حرمي هارون الرشيد إطالق العنان لطموحهن برؤية ّ
حمرما
خليفة ،ووريثا لعرش أبيه ،وحاكما على اإلمرباطورية اإلسالميّة .أما هذا األمل فكان ّ
متاما على جارية اإلمرباطور اإلغريقي أو الروماين".

54

تقل رمزيّة عن موضوعة "احلرمي"؛ الرتباطهما ابملعىن املعطى هلما
لعل ثيمة "احلجاب" ال ّ
ّ
السرديّة النّسويّة
ضمن سياقات التّمثيل والتّمثيل
ّ
املضاد؛ ومن مث كان للحجاب داللة كثيفة يف ّ
الشرق والغرب؛
للصراع بني ّ
العربيّة ،ومتظهر رمزا للهويّة ،فيما مثّل تعالقه مع اجلسد حمورا ّ
حيث سعت األدبيّات االستشراقيّة لكشف هذا احلجاب عن جسد املرأة العربيّة ،وهو ماجتلّى
إيروتيكي ،المرأة عربيّة
جو
يف خمتلف اللّوحات الفنّية احملتفية زجسد عار ،أو نصف عار ،يف ّ
ّ
هم يراودها سوى إشباع رغبات سيّدها.
مسرتخية ،ال ّ

هذه املشاهد اليت نزع عنها "فرانز فانون "Frantz Fanonالواقعيّة ،وأدرجها ضمن
احلضاري عن املرأة؛ بضرب اجملتمع
الساعية لتعومي منوذجها
ّ
طروحات الغرب االستشراقيّة ّ
الرمزيّة
ّ
الشرقي  -اجلزائر أمنوذجه هنا  -من خالل انتهاج إسرتاتيجية ضرب احلجاب والقيمة ّ
حمددة
اليت حيملها ،فحسب فرانز فانون ،استطاعت اإلدارة االستعمارية تعريف نظرية سياسية ّ
قائلة":إذا أردان أن نضرب اجملتمع اجلزائري يف صميم تالحم أجوائه /ويف خواص مقاومته،

فيجب علينا قبل كل شيء اكتساب النساء ،وجيب علينا السعي للبحث عنهن خلف
احلجاب حيث يتوارين ،ويف املنازل حيث خيفيهن الرجل".

55

الشرق على األشياء القيميّة ضمن
لقد فهمت "آسيا جبّار" تركيز الغرب يف صراعه مع ّ
للشرق هويّته،
أي موروث حيمل على متايز حيفظ ّ
السعي ّ
الدؤوب ملسخ ّ
مورواثته احلضاريّة و ّ
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الرؤية يف حماولة إعادة تعريف احلجاب ضمن روايتها "فانتازّي؛موكب جزائري"؛
فجسدت تلك ّ

يصور
يتضمن استخدام آسيا لرمز شرقي  -احلجاب  -مشبع إعادة التّفكري يف الطّريق اليت ّ
إذ ّ
56

فيما تنطوي حماوالت نزع احلجاب يف

الرمز من خالهلا العالقة بني اجلندر واهلويّة الوطنيّة.
ّ
حمرية للتّعريفات الثّقافيّة ،وميثّل نزع احلجاب حينما
الرواية من قبل املستعمر ،على طبيعة ّ
ّ
مرتددا ابخليانة
يكتب ابلفرنسيّة ،ليس مستوّيت متفاوتة من االنتهاك فقط ،بل ميثّل شعورا ّ
واإلذالل ،إنّه يكشف مامل يكشفه الغزاة الفرنسيّون بشأن إخضاع اجلزائريني.
الصراع شراق /غرب ،يف كالم حمامي أورويب،
وميكن تلخيص موقع ثيمة/احلجاب ضمن ّ
الشبقيّة الغربيّة املستحيلة شرقا ،يقول...":إن هؤالء الرجال يقرتفون إثا
الرغبة ّ
يكشف فيه ّ
بكشفهم عن هذا القدر من احملاسن العجيبة.مث ختم كالمه بقوله :عندما خيتزن شعب مامجاال

ابهرا مثل هذا ،كماال كهذا ،الذي جتود به الطّبيعة يكون لزاما عليه أن يربزه وأن يعرضه .و يف

ّناية األمر فال بد أن نقدر على إرغامه على ذلك".

57

اخلامتة:
السرديّة العربيّة
لقد رامت هذه املقاربة ،الكشف عن حضور "املتخيّل االستشراقي" يف ّ
املعاصرة "مطابقة" كانت أو "منافحة" ،وحاولت يف ذلك فهم الطروحات االستشراقيّة املتبلورة
التوهم ،ضمن عمليّة ذهنيّة مع ّقدة تقوم
أساسا ،وفق إسرتاتيجية ختييليّة مبنيّة على خاصيّة ّ
السردي بصيغته
على تفصيل وتركيب صور منطيّة مفارقة للواقع ّ
قي ،عرب واسطة التّمثيل ّ
الشر ّ

الدراسات الثّقافيّة ،وينطوي على
الروائيّة أساسا ،والذي يكتسي أمهيّة ابلغة ضمن حقل ّ
ّ
متعددة تتجاوز حدود الظّاهر حنو معاين أخرى ال ميكن العثور عليها ّإال عرب احلفر
دالالت ّ
والتفكيك.
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الدراسة اليت المست مناذج روائيّة عربيّة معاصرة،
وقد متظهر الوعي
العريب خالل هذه ّ
ّ
متفاوات يف استدعائه املتخيّل االستشراقي؛ بني مناذجروائيّة خلّصت وعيا عربيّا مفارقا لروافده

ومست نداته الفكريّة ،من خالل تكريسه لصور منطيّة استشراقيّة عن ال ّذات العربيّة ،عكست
مقوضا
عريب منافح ّ
العالقة املضطربة هلذا العقل مع موضوعاته وأشياءه ،فيما متظهر وعي ّ
لكل
اقي ،ضمن إسرتاتيجية معاكسة ،جعلت من
اآلخر/الغريب متاحا ّ
ّ
للمخيال االستشر ّ
أشكال التّنميط والتّخييل.

ومل تغفل هذه املقاربة الوقوف عند النّسويّة العربيّة مابعد االستعماريّة ،واليت كانت معنيّة
تعرضت ألشنع التمثيالت االستشراقيّة ،فآثرت استعادة
الرهان ،بوصف املرأة العربيّة ّ
هبذا ّ
لصص ،والتّلفيق ،وقد انتهجت يف
استقرت يف خطاابت التّ ّ
صورهتا كما هي يف الواقع ،ال كما ّ
ذلك مساءلة خطاابت املعرفة االستعمارية ،عرب إعادة تعريف رموز مشبعة بدالالت كثيفة

متمثّلة يف تيميت "احلجاب" ،و"احلرمي" ،وهي هبذا تروم ترمم هويّة نسويّة عربيّة وتفكيك الثّقافة
الغربيّة ال ّذكورية وامتصاص التّحيّزات اليت استوطنتها عرب التّاريخ.
اهلوامش:
الدراسات ،العدد
املخيلة إىل املخيال دراسة يف اتريخ املفهوم ،جمّلة الواحات للبحوث و ّ
حممد :من ّ
بوالّ ،
 ،13قسم علي االجتماع ،املركز اجلامعي غرداية ،اجلزائر ،2011 ،ص ( ،)123- 102مستخرج
يوم 2017/02/16:من موقعhttp://elwahat.univ-ghardaia.dz:
للدراسـات
العربيـة ّ
املؤسسـة ّ
ـريب الوسـيط)ّ ،
السود يف ّ
 .1كاظم ،اندر :متثيالت اآلخر (صورة ّ
املتخيـل الع ّ
النشر ،بريوت،لبنان ط ،2004 ،1ص.34
وّ
 .2املرجع نفسه،ص.39
املتخيل والتواصل مفارقة العرب والغرب ،دار املنتخب العريب للدراسات والنشر
 .3أفاية،حممد نور ّ
الدينّ :
والتّوزيع ،بريوت ،لبنان ،ط ،1993 ،1ص .16
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 .4املرجع نفسه،ص.17
التأويل،
السردّ ،
"السلطة ،املعرفةّ ،
 .5خليف،خضري حممود:االستشراق واالستغراب ّ
املرجعيات"،ص 19مستخرج يوم 2017/02/10:من موقعhttps://books.google.dz:
ّ
 .6املرجع نفسه ،ص.22
النشــأة)،
العربيــة احلديثــة (تفكيـك اخلطــاب االســتعماري وإعــادة تفســري ّ
الســرديّة ّ
 .7إبـراهيم ،عبــد اّ :
النشر ،بريوت ،ط ،2013 ،1ص.22- 21
للدراسات و ّ
العربية ّ
املؤسسة ّ
ّ
 .8املرجع نفسه ،ص.55
الثقافي ــة
األدبي ــة ،جملّ ــة تبـ ةـني ّ
 .9اخلض ـراوي ،إدري ــس :األدب موض ــوعا ّ
للدراس ــات الفكري ــة و ّ
للدراســات ّ
السياسات،العدد ،7شتاء  ،2014ص.116
ّ
(فصلية) ،اجمللّدالثّاين ،املركز العريب لألحباث ودراسات ّ
 .10كاظم ،اندر :متثيالت اآلخر ،ص.47
السابق ،ص.11
 .11املرجع ّ
 .12املرجع نفسه ،ص.116
النشـر ،بـريوت ،لبنــان ،ط2
للدراسـات و ّ
العربيـة ّ
املؤسســة ّ
 .13إ بـراهيم ،عبـد ا :موسـوعة السـرد العـريبّ ،
(موسعة) ،2008 ،ص.137
ة،فكرية،ثقافية)،
االستعماري للعـامل ،جمّلـة يتف ّكرون(فص ّـلي
التمثيل
التارخيي و ّ
خيل ّ
 .14إبراهيم ،عبد اّ :
ّ
الت ّ
ّ
للدراسات واألحباث،العدد الثالث ،شتاء  ،2014ص.54
مؤسسة مؤمنون بال حدود ّ
ّ
األدبية ،ص.116
 .15اخلضراوي ،إدريس :األدب موضوعا ّ
للدراسات ّ
 .16املرجع نفسه،ص.125- 124
االستعماري للعامل ،ص.53
خيل التّارخيي والتّمثيل
 .17إبراهيم ،عبد ا :التّ ّ
ّ
األدبية ،ص130
 .18اخلضراوي ،إدريس :األدب موضوعا ّ
للدراسات ّ
السابق ،ص54
 .19املرجع ّ
 .20املرجع نفسه ،ص.54
املؤسسة
متغري (واقعها ،سياقاهتا ،وبناها ّ
العربية يف عامل ّ
الشعوريّة)ّ ،
 .21املوسوي ،حمسن جاسم :الكتابة ّ
للدراسات والنّشر ،بريوت ،لبنان،ط ،2005 ،1ص.54
العربية ّ
ّ
الدين :الغرب يف املتخيل العريب ،منشورات دائرة الثقافة واإلعالم -الشارقة -اإلمارات
 .22أفاية ،حممد نور ّ
العربية املتحدة ،ط ،1991 ،1ص.14
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السرد ووظائفه -
السرد و ّ
الرواية العربية املعاصرة  -حبث يف تقنيات ّ
السردي يف ّ
التمثيل ّ
 .23إبراهيم ،عبد ّاّللّ :
 ،جملّة عالمات ،جامعة قطر ،عدد  ،16ص.6
كليـ ــة أص ـ ــول الـ ـ ّـدين ،جامع ـ ــة أول ـ ــوداغ،
ـريب احل ـ ــديثّ ،
ّ .24يالرّ ،
حممـ ــد :األس ـ ــس الفكريّـ ــة ل ـ ــألدب العـ ـ ّ
(بتصرف).
العدد( ،1،2004صص ،)38- 17صّ 28- 27
العربية احلديثة ،ص.49
السرديّة ّ
 .25إبراهيم ،عبد ا ّ
 .26املرجع نفسه ،ص.49
 .27إبراهيم ،عبد ا :موسوعة السرد العريب ،ص.154- 153
الفرنكفونيـة) ،املركـز الثّقـايف
العربية -
ّ
الرواية ّ
 .28فرج ،نورة :إرتباكات اهلويّة (أسئلة اهلويّة واالستشراق يف ّ
الدار البيضاء املغرب ،ط ،2007 ،1ص.26
العريبّ ،
ّ
 .29املرجع نفسه ،ص47- 46
التاسع عشر(،أطروحة
النثريّة
الفرنسية خالل القرن ّ
 .30رايس ،رشيد :صورة اجلزائر واجلزائري يف الكتاابت ّ
ّ
كليــة اآلداب والّلغــات ،جامع ــة
العربي ــة وآداهبــاّ ،
الربعــي ب ــن ســالمة ،قســم الّلغــة ّ
دكتــوراه) ،إش ـرافّ :
منتوري -قسنطينة ،اجلزائر ،2004 ،ص.103
للنشــر
ـريب) ،دار جمـدالوي ّ
ّ .31
النعيمـي ،فيصـل غـازي :شــعريّة احملكـي (دراسـات يف ّ
السـ ّ
املتخيـل ّ
ـردي الع ّ
عمان ،األردن ،ط ،2013 ،1ص.13
وّ
التوزيعّ ،
 .32فرج ،نورة :ارتباكات اهلويّة ،ص.157
العربية (متاهات اإلنسان بني احللم والواقع) ،مركز دراسات الوحدة
 .33بركات ،حليم :االغرتاب يف الثّقافة ّ
العربية ،بريوت ،لبنان ،ط ،2006 ،1ص.153
ّ
 .34فرج ،نورة :ارتباكات اهلويّة ،ص.18
 .35املرجع نفسه ،صص .19- 18
 .36املرجع نفسه.39 ،
 .37املرجع نفسه ،ص.28
األدبية ،ص.122
 .38اخلضراوي ،إدريس :األدب موضوعا ّ
للدراسات ّ
الرواية العربية املعاصرة ،ص.6
السرد و ّ
السردي يف ّ
التمثيل ّ
 .39إبراهيم ،عبد ّاّللّ :
 .40إبراهيم ،عبد ا :موسوعة السرد العريب ،ص .143
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العربيـة  -دار
الروايـة ّ
 .41جـورج طرابيشـي :شـرق وغـرب رجولـة أنوثـة -دراسـة يف أزمـة اجلـنس واحلضـارة يف ّ
النشر ،بريوت ،ط ،1997 ،1ص.28
الطليعة للطباعة و ّ
 .42املرجع نفسه ،ص.53- 52
النعيمي ،فيصل غازي :شعريّة احملكي ،ص.41
ّ .43
 .44املرجع نفسه ،ص.41
 .45إبراهيم ،عبد ا :موسوعة السرد العريب ،ص.272- 270
 .46الشيخ ،ممدوح :االستشراق اجلنسي( احلرب على النقاب) ،دار ابن رشد ،القاهرة ،ط،2015 ،2
ص.43- 42
السابق ،ص.249
 .47املرجع ّ
للدراســات
العربيـة ّ
املؤسسـة ّ
قافيــة)ّ ،
 .48إبـراهيم عبـد ا :املطابقـة واالختالف(حبــث يف نقـد املركـزّيت الثّ ّ
النشر ،ص.640مستخرج يوم 2017/02/11 :من موقعhttps://books.google.dz:
وّ
 .49الشيخ ،ممدوح :االستشراق اجلنسي ،ص.58
القومي ـ ــة يف املغ ـ ــرب العـ ـ ــريب ،ص- 126
 .50أمحي ـ ــد ،مغـ ـ ـراوي إدري ـ ــس ،وآخ ـ ــرون :مابع ـ ــد االس ـ ــتعمار و ّ
(بتصرف).
ّ 127
ضد احلرمي ،ترّ :نلة بيضون ،املركز الثّقايف العريب ،دط ،دت ،ص
حمصنون ّ
 .51املرنيسي ،فاطمة :هل أنتم ّ
 .102مستخرج يوم 2017/02/05:من موقعwww.books4arab.com :
 .52املرجع نفسه ،ص.98
 .53املرنيسي ،فاطمة :شهرزاد ترحل إىل الغرب ،تر :فاطمة الزهراء أزرويل ،املركز الثّقايف العريب ،دط ،دت
ص .27مستخرج يوم 2017/02/05:من موقعwww.books4arab.com:
 .54الشيخ ،ممدوح :االستشراق اجلنسي ،ص.94
(بتصرف).
 .55أمحيد ،مغراوي إدريس ،وآخرون :مابعد االستعمار و ّ
القومية يف املغرب العريب ،صّ 131
 .56املرجع نفسه ،ص.137

. 57

الشيخ ،ممدوح :االستشراق اجلنسي ،ص.95
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