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المحاضرة الخامسة
الرواية المغاربية ما بعد الكولونيالية
األنا – األخر  -الهوية

الهدف من المحاضرة  :أن يتعرف الطالب على داللة مصطلح ما بعد
الكولونيالية وتجلياته في الرواية المغاربية
عناصر المحاضرة
داللة المصطلح
أعالم نظرية ما بعد االستعماراألسس المعرفية لنظرية ما بعد االستعمار
تجليات النظرية في الرواية المغاربية
االستنتاج
أوال  /داللة المصطلح :
نظرية ما بعد االستعمار هي نظرية ثقافية ذات أبعاد سياسية  ،تهدف إلى إبراز
مواطن االختالف بين الشرق والغرب  .كما تسعى إلى تفكيك وتقويض جملة من المقوالت

المركزية ( :األنا /األخر – الشرق  /الغرب – المركز  /الهامش  /االستشراق  /االستغراب
)..
تجليات هذه النظرية برزت خاصة في أفكار وآداب البالد اإلفريقية  ،وأست ارليا والهند
و ما جاورها .
ثانيا  /أعالم نظرية ما بعد الكولونيالية :
من الشرق :إدوارد سعيد وكتابه االستشراق.
حسن حنفي وكتابه مقدمة في علم االستغراب.
عبد الوهاب المسيري وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية.
ومن الهند  :هومي بابا و سلمان رشدي و جي سي سبيفاك
من الغرب :فرانز فانون وكتابه "المعذبون في األرض"  ،روبرت يونغ
"ميثولوجيات بيضاء".
ثالثا  :األسس المعرفية لنظرية ما بعد الكولونيالية
 / 1تفكيك الخطاب االستعماري  :كشف حقيقة االستعمار الغربي وتقويض مقوالت
الهيمنة  ،االستعالء ،االصطفاء اللوني والعرقي.
 / 2فهم ثنائية الشرق والغرب  :قصد الخروج من دائرة صراع الحضرات إلى
حوار الحضرات وتفاعل األنا واآلخر بدل كراهية األنا لألخر.
 /3فضح الهيمنة الغربية  :بتفكيك الخطاب الثقافي الغربي القائم على
االستعالء والتفوق ووصف األخر بالدونية والبدائية.

 / 4االعتزاز بالهوية الوطنية والخصوصية القومية .
 / 5الدعوة إلى علم االستغراب في مواجهة علم االستشراق.
علم االسشراق :هو خطاب ثقافي استعماري يسعى إلى الهيمنة على الشرق ثقافيا .علم االستغراب  :أو ما يعرف باالستشراق المضاد وهو تفكيك الخطاب الثقافي الغربيوكشف خفاياه وفق أسس علمية دقيقة .
 / 6التعددية الثقافية  :رفض سياسة التغريب والتدجين واإلقصاء والدعوة إلى
التنوع الثقافي.
رابعا  /تجليات نظرية ما بعد الكولونيالية في الرواية المغاربية:
أدب ما بعد الكولونيالية هو أدب التمرد على المركزية الغربية أو ما يعرف بالسردالمضاد.
أدب ما بعد الكولونيالية يسعى إلى إضاءة الهامش وفضح المركز.من الروايات المغاربية التي تعكس هذه النظرية :
 /رواية "األمير" لواسيني األعرج وما تكشفه من ثنائية األنا واألخر والعالقة
المتوترة بين المستعمر والمستعمر  .والرواية فيها إحالة على مرجعية زمنية معينة
 /رواية "اآلخرون" لحسونة المصباحي ( تونس ) وهي نموذج يعكس حالة
الكتابة في المنفى  .خاصة أن الروائي عاش فترة طويلة في مدينة ميونخ األلمانية.

االستنتاج  :نظرية ما بعد الكولونيالية هي مشروع ثقافي ذو أبعاد سياسية وأهداف
تحررية من أجل إثبات األنا في مواجهة األخر.
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