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***

المل ّخص
ﻫناك أﻫداف متع ّددة ملفهوم االستشراقيّة بوصفه مظهرا للعالقة بني الشرق والغرب ،منها السيطرة
واالستعمار ،إضافة إلی اجلهود اليت تبذهلا االستشراقية للتعريف بالشرق .وهلذا السبب ميكن القول إ ّن
يهتمون بقضيّة أزمة
االستشراقيّة االستعماريّة ،عبارة يعرفها الكثري من املث ّقفني والكتّاب الشرقيني الذين ّ
حل ﻫذه األزمة.
اهلويّة وبسبل ّ
إ ّن االﻫتمام بالصورة التقابليّة يظهر يف أشكال خمتلفة ،من أمهّها :استخدام الطاقات واالمكانات
األديب احلديث أي الرواية .رواية "أرض السواد" من مناذج ﻫذه
خاصة يف النوع
املتوفّرة يف األدب ّ
ّ
ِ
املستعمرين
متهد حلضور
ائي "عبدالرمحن منيف" ليخلق الوقائع والشخصيّات اليت ّ
املواجهة ،يسعى فيها الرو ّ
املستعمرين خالل أحداث الرواية ،وذلك مع احلفاظ على األطر الفنّية والتقنيّات الروائيّة .إنّه يف النهاية
و َ
يذكر بأﻫداف االستعمار وبكيفيّة مواجهة الشرقيني هلا .تق ّدم شخصيّة "ريتش" يف ﻫذه الرواية دور الغرب
ِ
املستعمر كما َّ
املستعمر .تشري نتائج الدراسة إىل أ ّن التيّارات
يؤدي دور الشرق
أن "داود باشا" ّ
َ
التوسعيّة يف
االستعماريّة إذا واجهها الشرقيون باملعرفة وباملواجهة التقابليّة ،لن تنجح يف حتقيق أﻫدافها ّ
الشرق.
كلمات مفتاحیة :االستعمار ،الشرق ،عبد الرمحن منيف ،املواجهة التقابليّة ،أرض السواد.

* -أستاذة مساعدة يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة اخلوارزمي ،طهران ،إيران(.الكاتبة املسؤولة)

fparchegani@gmail.com
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***  -ماجستري يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة اخلوارزمي ،طهران ،إيران.
تاريخ الوصول1395/06/08 :ﻫ.ش= 2016/08/29م تاريخ القبول 1396/03/07 :ﻫ.ش= 2017/05/28م
أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة جيالن ،إيرانfarhadrajabi133@yahoo.com .
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المق ّدمة

تُع ّد العالقة بني الشرق والغرب من أبرز احملاور يف الدراسات واألحباث االجتماعية والثقافية ،إذ تعود
بداية ﻫذه العالقة إىل القرن الثالث قبل امليالد ،عندما دخل اإلسكندر املقدوين إىل الشرق من أجل حتقيق
املؤرخ اليوناين ،يف رحلته املشهورة إىل مصر
حلمه بإقامة اإلمرباطورية اهللينة أو اليوننة .وقد كان ﻫريودوتّ ،
تعمقت يف احلياة االجتماعيّة والثقافيّة املصريّة الشرقيّة .ومن بعده ،ومع سيطرة
ّأول شخصيّة غربيّة ّ
املؤرخون الروم بأحداث الشرق وأوضاعه السياسيّة واالقتصاديّة
اﻫتم ّ
إمرباطورية الروم على الشرقّ ،
واالجتماعيّة والثقافيّة .ويف القرن السادس عشر انطلق الفرقاء اإلسبان حنو الشرق الكتساب الثروات ،ويف
توجهت بريطانيا إىل جزر اهلند الشرقيّة .واملال َحظ يف ﻫذا السفر أ ّن
القرنني السابع عشر والثامن عشر ّ
األقوام املهاجرة محلت معها فكرﻫا وروحها وفنّها وثقافتها بقصد اهليمنة الفكريّة والثقافيّة علی ﻫذه
البلدان ،إضافة إلی السيطرة العسكريّة والسياسيّة وقد ّأدى ذلك بالطبع إىل نوع من التأثري والتأثّر.1
ومن نتائج العالقة بني الشرق والغرب يف جمال النقد واألدب ،تشكيل تيّاري "ما بعد االستعماريّة"
و"االستشراقيّة" .وكانت بداية ظهور نظريّات مابعد االستعماريّة يف العقد السادس من القرن العشرين؛
عندما بدأ مفكرو املستعمرات السابقة إعداد خطاباهتم هبدف مواجهة اخلطابات االستعماريّة .ﻫذه
اخلطابات ما بعد االستعماريّة انشغلت بالتعبري عن جتارب اجملموعات التی تقع حتت سيطرة االستعمار
ِ
حق التعبري عن النفس للتابع -غري البيض وغري العرب الذين كانوا
بدالً من جتربة املستعمر ،وقاموا بإعطاء ّ
يقعون حتت قيادة احلكم االستعماري.
وخباصة يف الرواية ،ألّفت آثار متع ّددة متأثّرة هبذا التقسيم .والوجه
يف جمال اللغة العربية وآداهبا،
ّ
املشرتك بني معظم ﻫذه الروايات ﻫو املقاربة التقابليّة مع نظريّة االستشراق االستعماريّة .من ﻫذه اآلثار
سردي ،وباستخدام العناصر األصلية لتيّار
رواية "أرض السواد" لعبدالرمحن منيف 2والذي ق ّدم فيها بقالب
ّ
 -1نبيل راغب ،موسوعة النظریّات األدبیّة ،ص.20

2
ائي العريب املعاصر عبدالرمحن منيف يف األردن سنة  1933من أب سعودي و ّأم عراقيّة .درس احلقوق يف
 ولد الرو ّوخترج
جامعة بغداد ،واخنرط يف النشاطات السياسيّة يف العراق ،لكنّه طُرد بعد حلف بغداد ،مثّ واصل دراسته يف القاﻫرة ّ
فيها عام  . 1957سافر إىل أوروبا وحصل على الدكتوراه يف العلوم االقتصادية من جامعة بلغراد عام  ،1961وانتقل بعد
ذلك إىل سوريا ،واشتغل يف الشركة السوريّة للنفط ،مثّ انتقل إىل بريوت عام  .1973وكان خالل ﻫذه السنوات يعمل يف
تويف منيف عام
الصحافة ،لذلك عاد إىل العراق سنة 1975م ،وعمل رئيساً لتحرير جملّة "تنمية النفط" االقتصاديةّ .
 2004يف دمشق.حصل منيف على جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية للرواية عام  ،1989إضافة إىل جائزة القاﻫرة

(حممد القشعمي ،ترحال الطائر النبیل ،ص32؛ أمحد الزغيب ،مقاالت في األدب والنقد،
ائي عام ّ .1998
لإلبداع الرو ّ
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االستشراقيّة االستعماريّة ليطرح ﻫذه التقابليّة عرب قضايا متع ّددة مثل التنميط ،واملركز -اهلامش ،واملسيطَر
عليه ،والثقافة احمللّية ،واملرأة ،والسيطرة ( )Hegemonyويرسم الوجه التقابلي هلذه املواضيع اليت تق ّدمها
الفن ،وباالستناد إىل األحداث التارخييّة والسياسيّة ،لذلك
الشخصيّة الرئيسة ،مع احلفاظ على اإلطار ّ
ائي وروايته.
التطرق إىل ﻫذه الوظائف بعد تقدمي ّ
سيتم ّ
ّ
ملخص عن الرو ّ
بالنظر يف حياة منيف ،جند أنّه رجل ترافقه ﻫواجس القضايا االجتماعيّة والسياسيّة ،ويدافع عن
القوميّة العربيّة ويبذل جهوداً يف سبيل مواجهة االستعمار .ختتلط حياته السياسيّة واألدبيّة بشكل كبري،
ويبدو أنّه انطالقاً من ﻫذه العالقة ،يهدف من كتابة الرواية ،إىل بيان الوعي وإظهار التجارب ،إضافة إىل
وحتوالهتا ،يؤّكد يف آثاره على الواقعيّة وحياول استناداً
عرض اإلبداع ّ
الفن .ملنيف دور كبري يف جمال الرواية ّ
إىل أفكاره النقديّة أن يساﻫم يف توعية الناس من خالل إظهار آرائه السياسيّة .موضوع اجملتمع العريب
وتطوراته ،احلكومات وتعاملها مع الناس ،والتشكيالت احلكوميّة ،ﻫي من املواضيع اليت يق ّدمها الكاتب
ّ
1
يف رواياته .
تتكرر باستمرار .حياول الكاتب من
"أرض السواد" رواية عن مرحلة من تاريخ األراضي العربيّة اليت ّ
ِ
املستعمر بشكل عامّ.
املستعمر مع الشرق
يصور تقابل الغرب
َ
خالل شبكة التواصل بني شخصيّاته أن ّ
وتصرفاته ،أن يرسم
ائي ،عن طريق التعريف بشخصيّة القنصل الربيطاين يف العراق "ريتش" ّ
وقد أراد الرو ّ
تصور ﻫذه الرواية التصادم بني احلضارتني:
الصورة احلقيقيّة للغرب ويكشف عن القصد احلقيقي خلدماتهّ .
الشرقيّة ،والغربيّة ،يف قالب املواجهة بني وايل بغداد "داود باشا" الذي حيلم بعودة العراق قويّاً وريتش الذي
ميثّل االستعمار الربيطاين .جيب النظر إىل رواية "أرض السواد" كرواية تارخيية ،أل ّن الكاتب استخدم
لكتابتها مستندات تارخييّة كثرية.2
هدف البحث ،ضرورته ومنهجه:

وحتديدا يف "أرض السواد"،
يهدف ﻫذا البحث إلی بيان كيفية بلورة مواجهة االستعمار يف الرواية،
ً
كما يهدف إلی تبيني املظاﻫر اجلمالية فيها .فمن أجل الوصول إىل ﻫذا اهلدف ،حناول اإلجابة عن
وخاصة مواجهته الغرب يف الرواية؟ وما ﻫي العوامل
سؤالني أساسيني ،مها :كيف تنعكس أوضاع الشرق
ّ
واألسباب اليت تثري احلركات الشعبية واملواجهة التقابلية ض ّد االستعمار؟
ص615؛ ماﻫر جرار ،عبدالرحمن منیف سیرة وذكریات ،ص).20-19

 -1شاكر النابلسي ،مدار الصحراء :دراسة في أدب عبدالرحمن منیف ،ص.24
 -2إبراﻫيم صاحل ،أزمة الحضارة العربیة في روایات عبدالرحمن منیف ،ص.164
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قبل اإلجابة عن ﻫذا السؤال ،نفرتض َّ
لفن وللرواية دوراً حامساً يف التعبري عن األوضاع الراﻫنة .كما
أن ل َّ
اهلامة يف األدب الشرقي يف فرتة ما بعد االستعمار ،وأ ّن الروائي
أ ّن قضية االستشراقية من القضايا ّ
املهم على
عبدالرمحن منيف يسعی من خالل خلق األحداث والشخصيات إىل تصوير انعكاس ﻫذا األمر ّ

مستوی احلياة العربية.

وخاصة يف البلدان العربية ،قد اندمج
ّأما ضرورة البحث ،فتكمن يف أ ّن تاريخ االستعمار يف املشرق،
ّ

العامة من الناس؛ اندماجاً ميكن أن نتوقّف عنده يف األدب احلديث الذي يرى من
بشكل كبري يف حياة ّ

الفن
وظائفه تصوير احلياة الواقعية ،حياول عكس األفعال ّ
وردات الفعل يف ﻫذا اجملال ،حيافظ على اإلطار ّ
لألدب يف الوقت نفسه.

ويقوم منهج البحث على وصف األحداث التارخيية وحتليلها؛ مبعىن أنّنا نقوم برصد األحداث
للتطورات التارخيية ،مثّ ننتقل إىل تبيني القضايا واآلراء على أساس نظرية االستشراق
واحلوارات وفقاً ّ
وضروريات اجملتمع مابعد االستعماري.
خلفیّة البحث:

كان عبدالرمحن منيف موضوعاً لدراسات متع ّددة يف اللغتني الفارسيّة والعربيّة ،منها :مقال "وظيفة
املضمون االنتقاديّة يف رواية النهايات لعبدالرمحن منيف" بقلم "عبّاس گنجعلي" و"سيد أمحد حممد

نيا"(1383ش) نشر يف جملة "اجلمعيّة العلميّة اإليرانيّة للغة العربيّة وآداهبا" .يستهدف ﻫذا البحث دراسة

همة للرواية ،ويستنتج أ ّن الروائي استخدم مضامني عميقة استناداً إىل جتربته السياسية والعلمية،
املضامني امل ّ
وأضفى هلذه املضامني طابعاً انتقاديّاً إصالحيّاً .1كما نشر مقال لـ" معصومه شبسرتي وأمحد رضا
الفن يف مخاسيّة مدن امللح الروائيّة لعبدالرمحن منيف" يف جملّة األدب
صاعدي" (1390ش) بعنوان "البناء ّ

العريب جلامعة طهران .تشري نتائج املقال إلی أ ّن الروائي عمد إلی إمتام املعنی الروائي يف ك ّل جزء من
ّ
كل جزء لتعبريه عن اإلشكالية التی حياول اجلزء طرحها،
اخلماسية ،وأ ّن عناوين األجزاء تعكس مضمون ّ

كما أ ّن منيفاً تأثر يف نظرته إلی اللغة الروائية مبذﻫب باختني .إضافة إىل أ ّن اخلماسية بدأت تتعامل مع

 - 1عباس گنجعلي وسيد حممد أمحد نيا ،كاركرد انتقادي درونمایه در رمان فرجامها اثر عبدالرحمن منیف ،جملّة
اجلمعية العلمية اإليرانيّة للغة العربية وآداهبا ،ص.88
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املكان علی حنو مل يسبق للروائيني التقليديني أن تعاملوا معه .1ويف اجمللّة نفسها نشر حبث "صورة اآلخر
العريب والفارسي يف الروايتني الفارسيّة والعربيّة :أمحد حممود وعبدالرمحن منيف منوذجاً" بقلم "يداهلل أمحدي

تتجل لدی الكاتبني يف رسم صورة
ماليري"(1390ش) .حت ّدد نتيجة البحث أ ّن النظرة اإلنسانية مل ّ
حتتوي علی التعاطف واإلسقاط فحسب ،بل تتجلّى أيضاً يف املوضوعية اليت جعلتهما يرمسان صورهتما
السلبية لآلخر بعيداً عن التشويه ،ممّا يكشف للمتلقي عن جت ّذر الثقافية النقدية لدى الكاتبني ،فهما
يسائالن اآلخر دون أن يناال منه ويهينانهّ .2أما رواية "أرض السواد" فلم حتظ باﻫتمام كاف من الباحثني

يف اللغة الفارسيّة.
ويف العربية ﻫناك مقال بعنوان "قناع السرد يف أرض السواد" بقلم "مدحت اجليار" نشر يف جملّة
الفن للرواية ،ويؤّكد
"فصول" يف شتاء  ،2005الرقم  65صص  .260 -247يدرس كاتب املقال البناء ّ

نص
املكونات والعناصر ّ
اخلاصة بالرواية احلديثة ،وذلك عن طريق استشهادات من ّ
أ ّن رواية منيف تشمل ّ
الرواية .ويف مقال بعنوان "قراءة يف أعمال الدكتور عبدالرمحن منيف الروائيّة" للباحثة "مؤمنة بشري العوف"

عام ،وتستنتج أ ّن ﻫناك بعض التناقض يف
(1994م) ،تعاجل الكاتبة موضوعات أعمال منيف بشكل ّ
العام ملوضوعات منيف ،فهو ض ّد الشيء وض ّد نقيضه يف الوقت نفسه .وليس ﻫناك شيء واحد
الطرح ّ

تتحرك
ﻫو معه .وميكن اعتبار ما ورد يف رواياته
تصوير حاالت إنسانية تتقارب وتتنافر؛ أي إ ّن شخوصه ّ
َ
احلريّة مسؤوليّة
ضمن شروط موضوعية ّ
خاصة هبا .ونشر مقال آخر لـ "عبداهلل عبد البديع" بعنوان "اختيار ّ

االلتزام عند عبدالرمحن منيف" يف جملّة "اإلبداع" (1408ق) .يعاجل الكاتب املستوى الداليل لروايات
منيف ،وحياول تقدمي حتليل مناسب عن اإليدئولوجيا املسيطرة على كتاباته ،ويف النهاية يعترب أ ّن منيفاً
كاتب يتمتّع مبيزات الواقعية وااللتزام يف العامل املعاصر.

 - 1معصومه شبسرتي وأمحد رضا صاعدي ،البناء الفنّي في خماسیّة مدن الملح الروائیّة لعبدالرحمن منیف ،جملّة
العريب ،ص.25
األدب ّ
 - 2يداهلل أمحدي ماليري ،صورة اآلخر العربي والفارسي في الروایتین الفارسیّة والعربیّة :أحمد محمود وعبدالرحمن
منیف نموذجا ،جملّة األدب العريب ،ص.386
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ما مييّز مقالنا ﻫذا من املقاالت اليت ذكرناﻫا يف خلفيّة البحث يكمن يف اﻫتمام املؤلّفني مبوضوع
خاصةً حينما نری َّ
جمال للتعبري عن رؤية الكاتب
أن ﻫذه الرواية ٌ
االستشراقيّة يف رواية أرض السوادّ ،
املناضل عند مواجهته التقابليّة مع قضية االستشراقيّة.
محاور االستشراقیّة االستعماریّة في روایة أرض السواد

درس منظّرو ما بعد االستعمارية كيف خلقت ثقافة الغرب و ِ
املستعمر عن
املستعمرين الفرد التابع
ّ
َ
طريق النصوص املختلفة .1يف ﻫذا الصدد ،تطرح مقولة االستشراقيّة ( )Orientalismيف جمال النقد
ونظريّاته .ومن أبرز تعاريف ﻫذا املصطلح تعريف إدوارد سعيد ،الذي يرى أ ّن «االستشراقيّة ﻫي جمموعة
النصيّة أو أشكال فرض السلطة والعلم اليت تستخدمها الثقافات الغربيّة الربيطانيّة -األوروبـّيّة إلجياد
السبل ّ
منطقة من العامل بعنوان الشرق» .2كما يقول إ ّن االستشراق ﻫو أسلوب تفكري يقوم على التمييز
3
يسمون الشرق
يسمى "الغرب"  .وﻫو «أسلوب متييز .وﻫم ّ
يسمى "الشرق" وما ّ
الوجودي واملعريف بني ما ّ
باآلخر أو التابع .ﻫذا اآلخر أو التابع؛ غري املعروف واملسيطَر عليه يقع يف مقابل العامل اإلنكليزي
َ
كأي شكل من أشكال العنصريّة أو القوميّة ،يقوم على أنّنا
ّ
األورويب املعروف« .فأساس االستشراق ّ
4
مستغرب يف ذاته»  .االستشراق مصطلح أكادميي يستخدم يف تاريخ
اآلخر فهو
موجودات معروفةّ ،أما َ
َ
لفن ويف الدراسات األدبيّة ،واجلغرافيا والدراسات الثقافية .ويصف مقاربة نقدية لتمثيل الشرق؛ من
ا ّ
الثقافات الشرقيّة ومنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا وجنوب غرب أسيا وجنوب شرق آسيا ممثّلة بـ
خاصة الرسم االستشراقي
"املعرفة األوربيّة من الشرق" اليت أنشأﻫا الفنّانون والكتّاب يف أوروبا الغربيّةّ .
الفن األكادميي يف القرن التاسع عشر.5
الذي كان ميثّل"الشرق األوسط" كان نوعاً من ّ
«الدراسات األدبيّة اإلنسانية كانت لفرتة طويلة متثل مقاومة للفكرة القائلة َّ
إن األدب ،أو علی األقل
تقدير األدب اجليد ،له صلة بالسياسة علی أساس أن األدب ّإما ذايت جداً ،فردي وشخصي و ّإما عاملي
األديب مل يتعامل مع العالقة بني االستعمار واألدب
جداً وفائق حتی يوصم ﻫكذا .وفقاً لذلك فإ ّن النقد
ّ
 - 1مري كليگز ،درسنامه نظریه ادبی ،ص.211
 - 2المصدر نفسه.

 - 4مري كليگز ،درسنامه نظریه ادبی ،ص.211

- EdwardSaid, Orientalism, p2.

- Nicholas Tromans, he Lure of the East, British Orientalist Painting, p6.
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حتی عهد قريب ،واليوم يبدو أ ّن الوضع ينقلب بسرعة مع عدد من حملّلي اخلطاب االستعماري إن مل
يكن معظمهم ،والذين يأتون بثقافة يف الدراسات األدبيّة أو صلة منهجية هبا».1
نظراً إىل العالقة العلوية اليت كان الغرب يبحث عنها يف الشرق دوماً ،يبدو أ ّن تيّار االستشراقيّة وقع يف
مستوى التقسيم إىل "األنا" واآلخر" ،وهلذا السبب امتزجت العقلية الشرقيّة للتيّار االستشراقي بسمة
تتبني من خالهلا حماور االستشراقيّة
االستعمار وأوجدت عبارة االستشراقيّة االستعماريّة .ﻫناك عدة حماور ّ
االستعماريّة ،نشري إلی بعضها وجنعلها أساساً لتحليل الوجهة التقابلية يف رواية أرض السواد؛ فهي علی
التوايل:
التنمیط أو الصورة الشرقیّة عن الشرق
يعمم
التنميط يعن أ ّن التصوير الذي رمسه الغرب عن الشرق سطحي وموجز يف أغلب األحيان؛ فهو ّ
وتنوعه ،وﻫذا من األمور اليت انتقدﻫا الباحثون املعارضون
ّ
اخلاصة الواحدة على الشرق بأمجعه مع اتّساعه ّ
مبجرد معرفته بلغة
لالستعمار .كما أ ّن مصطلح "املستشرق" يظهر كيف أ ّن الباحث الغريب يُع ّد مستشرقاً ّ
عاماً (مع حجم
إحدى الشعوب الشرقيّة .يقول "إدوارد سعيد"« :ميكن اعتبار الباحث االستشراقي خبرياً ّ
بتخصص يف صياغة العبارات اجلامعة .أقصد بالعبارة اجلامعة أنّه عند
املتخصصة) ،يتمتّع
كبري من املعرفة
ّ
ّ
نتصور أنّه يصوغ
تدوين أفكار بسيطة نسبيّاً وصياغتها كالقواعد العربيّة أو كموضوع الدين يف اهلندّ ،
عبارات عن الشرق كلّه» .2من وجهة نظر سعيد ،يشمل االستشراق ثالثة أقاليم ،الثالث منها ﻫو
التنميط وﻫو «إعطاء صورة معينة عن شيء للمدى الطويل ِ
يوجد األمناط واإليدئولوجيا الكلّية املتعلّقة
ّ
"اآلخر" ،والذي أحدثته األجيال املتوالية من الباحثني الغربيني وحيتوي أساطري عن كسل
بالشرق مبنزلة َ
التصرفات وتكذيبها» .3كما أ ّن االستشراق
وتصرفاهتم غري املعقولة ،وتكرار مثل ﻫذه ّ
الشرقيني وخداعهم ّ
جمرد موضوع أو جمال سياسي يتجلّى بصورة سلبيّة يف الثقافة أو البحث
حسب قول إدوارد سعيد "ليس ّ
املؤسسات ...بل إنّه الوعي اجلغرايف السياسي املبثوث يف النصوص العلمية واالقتصادية
العلمي أو ّ
4
يروج معتقدات منطية
واالجتماعية والتارخيية واللغوية  ،لذلك وبشكل ّ
عام «كانت وظيفة ﻫذه املقاربة أن ّ

 - 1آنيا لومبا ،في نظریّة االستعمار و مابعد االستعمار األدبیّة ،ص.78
 - 2إدوارد سعيد ،شرق شناسي ،ص.455

 - 3رامان سلدن ،پيرت ويدوسون ،راهنمای نظریه ادبی معاصر ،ص.239
3-Edward Said, Orientalism, p12.
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يصور ﻫذه
عن الشرق ،ومل يكن يدرك تفاصيل احلياة يف ﻫذه املنطقة بشكل صحيح ،ويف النهاية كان ّ
املنطقة يف قالب بسيط وسطحي يسهل إدراكه لس ّكان الغرب».1
سعت النصوص األدبيّة ما بعد االستعماريّة إىل ختريب األمناط الغربيّة ،وميكن ع ّد "أرض السواد" من
ﻫذه األعمال .يف ﻫذه الرواية تظهر عمليّة التنميط من خالل "ريتش" ،مثّ يتطرق منيف إىل تفاصيل حياة
الناس ،وجيعل األوصاف واخلصوصيات الشرقيّة املعقولة يف مقابل األمناط املصطنعة والتصوير الكلّي الذي
يق ّدمه ريتش ميكن البحث عن التنميط يف معظم حوارات ريتش ،ﻫي اليت ترافق كثرياً من اإلساءة
والتحقري ،كما نرى يف رواية أرض السواد:
«فأﻫل ﻫذه الوالية ،كما قال لنفسه ،يشبهون األطفال أيّام العيد ،أو يف مواجهة أشياء جديدة أو
غري متوقّعة .ينفعلون بسرعة ،يصخبون وبعض األحيان جينّون».2
ويصور شخصيّتهم
ﻫذا املقطع من كالم ريتش ينسب األحاسيس الالمعقولة واالنفعالية للشرقيني ّ
يعمم ريتش
التصرف املعقول والنضوج إىل الغربّ .
بالطفولية ،و من خالل ذلك ،ينسب ،وبشكل ضمنّ ،
شاب صغري مل ميض على دخوله العراق إالّ فرتة قصرية.
ﻫذا الكالم عن الشرق يف وقت مل يكن فيه سوى ّ
املستعمرة كانت ذليلة وسلبيّة وتُعترب
وﻫذا ﻫو األمر الذي حت ّدث عنه إدوارد سعيد وﻫو أ ّن« :البلدان
َ
يتم جتريد الناس
"اآلخر" لكي يُقدم تصويراً إجيابياً
ّ
َ
ومتحضراً عن اجملتمع الربيطاين .بتعبري سعيدّ ،
املستعمرين من الشأن اإلنساين عن طريق جمموعة من الصور الكلّية اليت كانت تنسب إليهم يف النصوص
َ
3
االستعماريّة» .
ويتحول إىل خطاب
ليصور ضرورة وجود دولة استعماريّة
ّ
يستمر ﻫذا النوع من التنميط لدى ريتش ّ
ّ
4
يتحول إىل اخلطاب عندما يبدأ بإجياد األمناط عن الشرقيني والشرق
ّ
نصي شيئاً فشيئاً؛ «االستشراق ّ
بشكل منظّم .أمناط مثل احلرارة والغبار ،األسواق املزدمحة واإلرﻫابيني وعاﻫرات البالط ،واحل ّكام املستب ّدين

 - 1مايكل رايان ،درآمدی بر نقد ،ص.137

 - 2عبدالرمحن منيف ،أرض السواد ،ج.258 ،1

 - 3آزاده شامهريی ،نظریه و نقد پسا استعماری ،ص.67
 - 4جيب أن نعرف أنّه يف أيّامنا ﻫذه يـُ َعد ﻫذا اللفظ معادالً للقدرة؛ "أينما وجدت الدكتاتوريّة ،ووجد املكر والرياء
والسرية ،وجد اخلطاب أيضاً .اخلطاب املخدر واملهدم واملراوغ الذي ميكنه أن يكون أيضاً ِ
مستيقظاً وحمارباً ومعرتضاً( ".علی
ّ
اكرب امين ،گفتمان ادبیات سیاسی ایران ،ص).24
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اآلسيويني ،واحمللّيني الطفوليني ،والشرق الغامض املليء باألسرار ...ﻫذه األمناط توّكد بانتظام املوقع
األعلى للغرب يف املقارنة باملوقع األدىن للشرق ،وتؤيّد ضرورة وجود الدولة االستعماريّة وفائدهتا».1
بناء على ذلك ،نشاﻫد يف كثري من األحيان عمليّة التنميط من قِبل ريتش عن الشرق؛ وﻫو ليس
سوى عسكري ،لكنه يقدم آراءه بوصفه عامل اجتماع أو ِ
عامل إنسان ماﻫر:
ّ ّ
«ﻫؤالء الشرقيون ملتبسون وجمبولون بالفوضى والتناقض ،ال متيّز فيهم الغن والفقري ،أيّهم الطيّب
وأيّهم املاكر ،ومن ﻫو الفرح ومن ﻫو احلزين .بل أكثر من ذلك تبدو عليهم الغبطة حني يوقعونك يف
خطأ التمييز ،أو مل تسعفك فراستك باملقدار الكايف لتحديد الصفات واملراتب!».2
يف مقابل ﻫذا التصوير« ،وظيفتنا ،ليست إظهار تزلزل منط االستشرق فحسب ،بل –وبشكل
مصريي-االمتناع عن الفرح الناتج عن وجود منط غريب».3
مبجرد
يتّخذ منيف موقفاً اجتاه التنميط ﻫذا ،عن طريق الكشف عن تفاصيل حياة الناس يف العراق .و ّ
أن يصف يف مقطع تنميط القضايا من قِبل ريتش ،يسعى لوصف مدلول ﻫذا النمط عند العراقيني يف
صفحات كثرية عن طريق وصف واقعي ،ويبتعد يف الوقت نفسه عن تكرار خطأ التنميط عن الغرب .جند
ﻫذا املوضوع يف بداية الرواية يف املقاطع اليت يقوم فيها الكاتب يف املق ّدمة املتش ّكلة من مثانني صفحة
تويف فبها وايل العراق
بالفحص الدقيق عن تاريخ يبدو غري ضروري يف الظاﻫر ،وﻫو وصف الفرتة اليت ّ
ائي عن التنميط
الكبري "سليمان باشا" ،وال يتوقف خلفاؤه عن ّ
أي مؤامرة للوصول إىل السلطة .يبتعد الرو ّ
كل ﻫذه االحداث حتت لفظة "الفوضى".
والكالم الكلّي االستشراقي ويعارضه ،وال يقبل أن ّ
يتم وقوع ّ
تحلیل قضیة المركز والهامش
إ ّن انتشار اإلمربيالية واالستعماريّة أسهم يف خلق القوى العظمى اليت كانت يف معظمها من الكتلة
ِ
"تصرف الغرب
املستعمرة يف املركز ،ومهّشت
الغربيّة ،4وﻫو بناء غري متكافئ إذ جعلت الدول
َ
املستعمرينّ .

 - 1ليال گاندی ،پسا استعمار گرایی ،ص.115 -114
 - 2عبدالرمحن منيف ،أرض السواد ،ج  ،1ص.260
 - 3ليال گاندی ،پسا استعمار گرایی ،ص.117
 -1ليس املقصود بالغرب ،الغرب اجلغرايف ،بل الغرب االقتصادي .يقول جالل آل أمحد يف ﻫذا اجملال" :الغرب يعن الدول
إيل تُعد دولة أفريقيا اجلنوبية قطعة من الغرب ،وإن كانت تقع يف أقصى
الشبعانة والشرق يعن الدول اجلائعة .بالنسبة ّ
جنوب أفريقيا .ومعظم دول أمريكا الالتينية جزء من الشرق( ".آل امحد :1386 ،ص)19
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املهمش الذي يؤيّد بوجوده مركزيّة الغرب وامتيازه .1إ ّن «الغرب
اآلخر َّ
دائماً على أنّه املركز ،والشرق ﻫو َ
املروع ،حيمل معه التجربة العاطفية احمل ِزنة الناجتة عن
بوساطة االستعمار و"بسبب تن ّقله وعدم استقراره ّ
التهميش للشرق».2
املهمشني؛ إذ تسعى
تش ّكلت املقاربة ما بعد االستعماريّة هبدف ﻫدم البنية املتمثّلة يف جتاﻫل الشرقيّني َّ
ﻫذه النظريّة عن طريق النصوص األدبيّة واالﻫتمام بس ّكان العامل الثالث الذين ذاقوا طعم التهميش لته ّدم
البنية غري العادلة ،لذلك «حتاول إعطاء أداة للظهور من جديد وإمكانيّة التح ّدث لآلخرين الذين ُمهّشوا
نتيجة للقمع الثقايف والسياسي واالقتصادي وغريﻫا» .3كما أ ّن ن ّقاد مابعد االستعمار يبذلون جهودﻫم
املهمشة .ويهدفون إىل تفكيك الروايات املتع ّددة واحملوريّة
من أجل الالمركزية وجلب األنظار إىل األصوات َّ
املمزقة.4
للتاريخ والثقافة واجملتمع ،وإجياد مزيج متكثّر وواسع من الرؤية الكونية واهلويّات والثقافات َّ
املتجاﻫل ،فهو نتيجة تأثري حركة مابعد البنيوية على
ّأما جعل اهلامش يف املركز واالﻫتمام باملوضوع
َ
الدراسات مابعد االستعماريّة وعلى منظّريها .وبناء على ذلك ،اقرتض الباحثون يف فرع الدراسات املتعلّقة
أﻫم من املنت واملركز ،وأعطوا
باملسيطَر عليه من نظريّات مابعد البنيويّة املتعلّقة بدريدا واليت تُعد اهلامش ّ
خاصة للتابع واملسيطَر عليه ووضعوا املوضوع اهلامشي أو التابع يف مركز منت دراساهتم.5
اعتباراً وأمهيّة ّ
بقوة مع النظرة مابعد االستعماريّة؛ إذ حياول عن
مقاربة عبدالرمحن منيف مع ﻫذه املسألة تنسجم ّ
املستعمرين وجعلهم يف مركز االﻫتمام ،أن يقلب موقعهم اهلامشي ويعارض نظريّة
التطرق إىل الناس
َ
طريق ّ
ائي يف مقاطع قصرية عن املوقع املركزي املتعلّق بالقنصلية الربيطانية يف
"املركز -اهلامش"ّ .
يتحدث الرو ّ
العراق:
لكل شيء ،ليشعر اجلميع أنّه
« ّ
ومهمة "ريتش" منذ أن وصل إىل ﻫذه املدينة "بغداد" أن يكون مركزاً ّ
ال ميكن حدوث أمر أو استمراره دون موافقته ،ليس لرباعته فقط ،بل وألمهّية الدولة اليت ميثّلها».6

 - 1يوﻫانس ويلم برتنز ،نظریه ادبی ،ص.262
 - 2المصدر نفسه ،ص.264

 - 3آزاده شامهريي ،نظریه و نقد پسا استعماری ،ص.130
 - 4المصدر نفسه ،ص.131
 - 5المصدر نفسه ،ص.153
 - 6عبدالرمحن منيف ،أرض السواد ،ج ،2ص.97
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وتتفوق
ويف مكان آخر" :الباليوز "القنصلية" كما أطلق عليها الناس يف بغداد ،تضاﻫي السراي ،بل ّ
كل ما يدور يف املدينة.1
كل شيء :التأثري ،العالقات ،األمهّية ،ومعرفة ّ
عليها يف ّ
وخيصص
ومقرهّ ،
يتطرق منيف إىل أمهّية القنصلية الربيطانية وميل الناس إليها ،مثّ ّ
يصور "داود" ّ
ّ
صفحات كثرية لداود وس ّكان بغداد ليقلب موقع املركز -اهلامش بشكل كامل ،حيث تقع بغداد مع مجيع
همش االستعمار والقنصلية؛ على سبيل املثال ،بعد
س ّكاهنا –من مجيع الطبقات -يف مركز االﻫتمام ويُ َّ
ألهنا
املقطع املذكور أعاله ،ومتاماً يف الوقت الذي يُتوقَّع أن
ختتص الصفحات املقبلة أيضاً بالقنصليةّ -
ّ
ويوجه اﻫتمامه حنو الناس العاديني ومشكلة داود.
حتولت ملركز االﻫتمام -يرتك باليوز ّ
ّ
تُطرح يف الدراسات مابعد االستعماريّة مسألة أ ّن الغرب قام بتحقري الشرق ودفعه إىل اهلامش .نرى
ﻫذا املوضوع يف دراسات النصوص األدبيّة الغربيّة أيضاً؛ ّأما موقف منيف اجتاه ﻫذه املسألة فهو مقابلته
األول يف الرواية يشري إىل أ ّن باليوز يتجاﻫل الناس وشؤون
هلا .على سبيل املثال يف الصفحة  94من اجلزء ّ
التصرفات الذكية لداود الذي يتجاﻫل القنصلية .يُعطي الكاتب دوراً
ويتطرق بعده مباشرة إىل ّ
حياهتمّ ،
ويعززﻫا:
ليقوي بوساطته ﻫذه املقابلة ّ
أقوى لداود وللناس الذين متّ جتاﻫلهمّ ،
تأخر زيارة القنصل للسراي ،أو عدم استقبال الباشا للقنصل؟ ...الذين يبغضون
«فما ﻫو إذن سبب ّ
لكن
القنصل،
األول ،طلب مقابلة الباشاّ ،
ويتخوفون منه ،يقولون بعبارات جازمة إ ّن القنصل ،ومنذ اليوم ّ
ّ
رد بصوت عال :لدينا أمور كثرية مه ّمة ،ال حتتمل التأجيل ،وبعد أن تنتهي سيأيت وقت
الباشا ّ
القناصل!».2
ومقر قيادته ،أن خي ّفف الضوء عن الدور املركزي
ائي حياول عن طريق االﻫتمام بداود ّ
يبدو أ ّن الرو ّ
للقنصلية الربيطانية ؛ القنصلية اليت كانت مركز نشاطات بغداد والعراق يف أيّام الوالة الذين سبقوا داود؛
ائي،
وبذلك يُظهر تقابالً واضحاً أمام ما ّ
يسميه االستعمار مركزاً .ما نشاﻫده يف نص الرواية ﻫو أ ّن الرو ّ
املستحق؛ إذ
وعن طريق االﻫتمام الشامل بالشرق املدفوع للهامش ،حياول ترميم موقع الشرق األصلي و
ّ
نصية ،يتح ّدى
خيصص معظم صفحات روايته للشرق –متمثّالً بالعراقيني-؛ ومع اختّاذ ﻫذه السياسة ال ّ
ّ
يبني يف البداية حتقري الغرب بالنسبة إىل الشرق ،ومن مثّ يقوم
عمليّاً هتميش الناس يف العراق ،لذلك ّ
بالدفاع عن الشرق بشكل غري مباشر؛ مثال ذلك ما ورد يف الصفحة  56من اجلزء الثاين للرواية إذ يُعد
املوت:
ريتش وزوجته ماري َ
املرض و ُ
بغداد مدينة نائية ال ينتظر اآلدمي فيها إالّ ُ
 - 1المصدر نفسه ،ج ،1ص.86
 - 2عبدالرمحن منيف ،أرض السواد ،،ج ،1ص.95
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يؤدي إىل املوت ،أو على األقل يسبّب أمراضاً ال شفاء
«يف ﻫذا املكان النائي ،والذي ال ب ّد أن ّ
منها».1
ويبني أ ّن العقل
يف املقابل ،يطرح منيف مباشرة غىن آثار العراق القدمية وتارخيه ليدافع عن الشرقّ ،
يتحري أمام عظمة تاريخ الشرق:
الغريب ال يزال ّ
الغن».2
«بدت ماري امرأة خمتلفة ...بعد أن اكتشفت مثّ فتنت هبذا العامل الواسع و ّ
يهتم بالعراق كلّه بوصفه رمزاً للشرق؛ على سبيل املثال،
إضافة إىل ﻫذه األمور ،يُ َ
الحظ أ ّن الكاتب ّ
نرى يف روايته أ ّن الناس يف املقاﻫي يصبحون موضع االﻫتمام بقدر ما يتمتّع داود وزمالؤه هبذا االﻫتمام،
يتم االﻫتمام بسائر املدن منها البصرة ،واملناطق الكردية والشماليّة واجلنوبيّة
ليست بغداد املركز الوحيد؛ إذ ّ
نص الرواية ليشمل مناطق خمتلفة ،وﻫذا
والبدويّة .كما أ ّن األحداث ال تقع يف مكان حمدود بل ّ
يتوسع ّ
ائي بذكاء
يؤدي إىل أ ّن املناطق الفقرية بوصفها َّ
ّ
مقر احلكومة حتظى بدور ّ
مهم ومركزي يف الرواية وجيهد الرو ّ
ويوسع مدى اﻫتمامه أيضاً إىل املناطق اهلامشية مجيعها.
ألن يتجنّب املركزيّة اجلغرافيّة ّ
قضیة التابع ()Subaltern

التابع أي املرتبة الدنيا ،مصطلح صناعة أنطونيو غرامشي 3لإلشارة إىل الفئات اليت تقع حتت سيطرة
4
اﻫتمت "بالتابع" ،واليت استلهمت
الطبقة احلاكمة ؛ أبرز الدراسات ما بعد االستعماريّة ﻫي تلك اليت ّ
املقاربة املاركسيّة ،و"غاياتري سبيفاك" 5من أبرز الوجوه اليت قامت هبذه الدراسات .انتقدت سبيفاك
املستعمرة يف ح ّد أقصى ،وق ّدمت
هتتم بالطبقات العليا أو النخب
َ
النصوص األدبيّة االستعماريّة اليت ّ
سؤاالً" :ﻫل ميكن للتابع أن يتكلّم؟" .هتدف سبيفاك من خالل ﻫذا السؤال إىل املطالبة بسماع صوت
أوضاعهن سوء
املستعمرات الاليت تزيد
ختصص كتابات كثرية للنساء
التابع يف النصوص األدبيّة .كما ّ
ّ
َ
بالنسبة إىل الرجال.
ِ
املستعمر« .كان األورويب
املستعمر للتابع
وكان التابع مسيطَراً بواسطة النظرة الدونية املسيطرة من قِبل
َ
العام الذي يثري األسى يف الواقع ،ألنّه
حيثما ّ
يتدخل يدفع ابن البلد إىل أن ينظر إىل ذاته بلون من اليأس ّ
 - 1المصدر نفسه ،ج  ،2ص.57
 - 2المصدر نفسه ،ج ،2ص.57

 - 4يل أشكروفت وآخرون ،دراسات مابعد الكولونیالیة ،ص.319

- Antonio Gramsci (1891- 1937).
- Gayatri Chakravorty Spivak (1942).
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املادي
حسن ،يف اجملال املعنوي أكثر منها يف اجملال ّ
كان يشعر بأ ّن أحواله قد ساءت بدالً من أن تت ّ
الصرف».1
املهمشني أو التابعني والنساء يف رواية منيف
نتطرق يف ﻫذا القسم من البحث إىل دراسة أوضاع َّ
ّ
ائي للتابع.
و
الر
أعطاﻫا
اليت
ة
ي
األمه
مدى
لنكشف
ّّ
ّ
ِ
املستعمر أو النخبة من
تطالب سبيفاك بتغيري املوقف النظري الذي يقع يف مركز اﻫتمامه صوت
املستعمر واحمللّ ّي التابع ،2كما أ ّهنا حتاول «لفت أنظارنا إىل األكثريّة
املستعمر ،وتريد االستماع إىل صوت
َ
َ
ألهنا مل تستطع إيصال صوهتا إىل اآلخرين أو مل يُسمح
الكبرية
املستعمرة اليت مل ترتك هلا أثراً يف التاريخّ ،
َ
هلا بذلك».3
من املسائل اليت جيب البحث عنها يف النصوص األدبيّة ﻫي قدرة الناس التابعني على التكلّم ،والذين
يتم جتاﻫلهم عادة .ما يلفت النظر يف البداية ورّمبا أكثر من سائر اخلصوصيات الض ّد استعماريّة املتوفّرة يف
ّ
خيتص معظم
أعمال عبدالرمحن منيف ،ﻫو حضور شخصيات كثرية منتمة إىل أدىن طبقات اجملتمع.
ّ
كل حدث أ ّن
ائي ّ
جملرد مساع آراء ﻫؤالء الناس العاديني ،وإبراز نوعية حياهتم؛ إذ نرى عند ّ
الفضاء الرو ّ
يقرر داود إعدام اخلونة،
صفحات كثرية ُختَ ّ
صص حلوارات الناس التابعني؛ نورد مثاالً على ذلك ،عندما ّ
يلقى ﻫذا القرار خوفاً لدى الناس .ينشغل الكاتب بعد ذكر ﻫذا احلدث ،وبشكل مباشر ،بدراسة تأثريه
على الناس العاديني والتابعني –يف صفحات ع ّدة ومع ذكر أمسائهم ومهنتهم -ويورد حواراهتم:
احلي مييل إىل الدعابة ،ويرى اجلانب املرضي من احلياة أكثر حضوراً من
"أسطة إمساعيل" حالّق ّ
رد ،وكان صوته ﻫادئاً ،علّه يدخل الطمأنينة إىل قلوب سامعيه" :حنن برمضان،
اجلوانب األخری ،فقد ّ
األقل هباي األيّام.4"...
ّ
حجي ،وﻫذي األحكام ما راح تتن ّفذ ،على ّ
يف رواية منيف ،تُسمع أصوات كثرية ،وعدد شخصيّات الرواية كبري ويتمتّع اجلميع بإمكانية التعبري عن
اﻫتم
النفس والتكلّم .ميكن البحث عن جذور ﻫذا ّ
التنوع يف عمق الدراسات مابعد استعماريّة؛ فقد ّ
الباحثون بالطبقة الدنيا من املاركسيني ،لكنّهم أدركوا أيضاً أ ّن إجياد الطبقات بواسطة املاركسيّة ،واالﻫتمام
يؤدي إىل عدم إمكاهنم لعب األدوار خارج طبقتهم ،وﻫذا
بالتابعني على أساس الطبقة اليت ينتمون إليها ّ
- Fredric Lefevre, “Une Heure avec Sylvian Levi,” p123- 124.

 - 2آزاده شامهريی ،نظریه و نقد پسا استعماری ،ص.150
 - 3وﻫانس ويلم برتنز ،نظریه ادبی ،ص.269

 - 4عبدالرمحن منيف ،أرض السواد ،ج ،1ص.132
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اخلاصة هبم
ألهنم ال يتم ّكنون من الكالم إالّ يف إطار الطبقة
يؤدي إىل ختفيف الضوء عن ﻫويّتهمّ ،
ّ
ّ
1
كل طبقة ومطالبها .
وحبسب معتقدات ّ
ِ
التنوع والكثرة واملفارقة؛ «جيب
االﻫتمام هبذه املسألة من قبل منظّرين مثل سبيفاك ،يطرح موضوع ّ
2
التنوع واملفارقة يظهران
أن نقول وبإصرار إ ّن موضوع التابع
املستعمر ال ّ
شك يف أنّه غري متساو»  .ﻫذا ّ
َ
تؤدي دوراً يف الرواية ،سنواجه قائمة طويلة من
بقوة يف الرواية؛ حبيث إذا أردنا ذكر مجيع األمساء اليت ّ
ّ
األﻫم ﻫي أ ّن بعض الشخصيات مثل
األمساء والشخصيات اليت تساﻫم يف زيادة حجم الروايةّ .أما املسألة ّ
وحسون ونائلة خاتون وروجينا وغريﻫم يلعبون أدوارﻫم كالشخصيات األخرى
أسطة إمساعيل وعواد وسيفو ّ
اليت ميكن اعتبارﻫا رئيسيّة يف الظاﻫر ،مثل داود وريتش .كما أ ّن اجلزء الثالث واألخري من الرواية ينتهي
باختصاصه مبحاورات األفراد التابعة ،وبيان حاالهتا وأفكارﻫا ،وﻫذا ﻫو األمر الذي قصدته سبيفاك؛ أي
ِ
النخبوي،
املستعمر
املستعمر أو املوضوع
التغيري يف املوقف النظري الذي يقع يف مركز اﻫتمام صوت
ّ
َ
واستماع أصوات ُحذفت يف معظمها من النصوص االستعماريّة.3
توظیف الثقافة المحلیة واللهجة الشفهیة

«التصاغ القومية املعارضة لالستعمار حسب تقليد بسيط ،بل أيضاً عن طريق حتديد اختالفها عن
4
املهمة األخرى يف
احلريّة والكرامة اإلنسانية»  .علی أساس ﻫذه العقيدة ،ومن األمور ّ
األفكار الغربيّة و ّ
الدراسات اليت متيّز "التابع" ،ميكن اإلشارة إىل االﻫتمام باألصوات احمللّية والثقافة الشفهية« .ما يلفت
نظر سبيفاك وسائر املنظّرين الذين ش ّكلوا فريق دراسات حول التابع ﻫو األصوات احمللّية والثقافة الشفهية
اص احمللّيني وال تُعرف أمهّية حضورﻫا املؤثر بشكل صحيح يف القرنني
اليت ال مكان هلا بني النُخب واخلو ّ
التاسع عشر والعشرين».5
مهماً يف رواية "أرض السواد" ،كما ذكرنا سابقاً ،فقد
ّ
تؤدي األصوات احمللّية والثقافة الشفهية دوراً ّ
نصه الثقافة
حصة ملحوظة لالستماع إىل صوت احمللّيني .ومن جانب آخر يستخدم يف ّ
خصص منيف ّ
ّ
 - 1يوﻫانس ويلم برتنز ،نظریه ی ادبی ،ص.271
 - 2ﻫانس برتنس ،مبانی نظریه ی ادبی ،ص.245

 - 3آزاده شامهريی ،نظریه و نقد پسا استعماری ،ص.150

 - 4آنيا لومبا ،االستعمار ومابعد االستعمار األدبیّة ،ص.195
 - 5آزاده شامهريي ،نظریه و نقد پسا استعماری ،ص.153

جملة دراسات يف اللّغة العربية وآداهبا ،السنة الثامنة ،العدد اخلامس والعشرون

٦۷

مكونات
الشفهية اليت ميكن اعتبار اللهجة أو اللغة احملكيّة من أبرز ّ
مؤشراهتا« .تُعد اللغة مبنزلة إحدى ّ
املستعمرة ومنظّري أفريقيا واهلند والكارائيب
اهلوية وﻫي موضع نقاش املف ّكرين واﻫتمامهم يف جمال اجلغرافيا
َ
املستعمرة».1
وسائر الشعوب واجلنسيات
َ
«إ ّن املناقشات املطروحة عن مسائل اللغة وسياساهتا وعملياهتا وأشكاهلا وألعاهبا يف زمن االستعمار
املستعمرة
وبعده ،وإن خلق تيّارات يف جمال املعرفة واحلفاظ على اللغة احمللّية واللغة الشفهية واملكتوبة
َ
مبدئي يف تشكيل نظريّة مابعد استعماريّة وتكوينه...
خاصة على أساس ّأهنا أصل
يكسبان اللغة مكانة ّ
ّ
املستعم رات يطالبون باالستقالل اللغوي بقدر ما ناضلوا بعناد من أجل االستقالل
كان الكتّاب يف
َ
السياسي والوطن والثقايف واالجتماعي ألرضهم ،وبذلوا جهوداًكبرية يف سبيل حتقيق مطالبهم ﻫذه».2
ويف ﻫذا اجملال ،يطلب عبدالرمحن منيف من خماطبه ،يف بداية الرواية ،أن يقرأ اللهجة العراقيّة بتأ ّن
ويدرك معناﻫا:
أمتىن على القارىء أن يبذل جهداً من أجل التمتّع جبمال ﻫذه اللهجة».3
« ّ
يروي الكاتب معظم احلوارات بني الناس العاديني يف العراق باستخدام اللهجة العراقيّة .إضافة إىل
ذلك ،نشاﻫد يف كثري من األحيان ذكر التقاليد املختلفة للناس احمللّيني ،مثال ذلك ،املقطع الذي يرد يف
باب تقاليد وداع املسافر:
تتم صالة الصبح ،يتولّی اإلمام
«فالعادة أن جيتمع املسافرون فی اخلان الكبري عند الفجر ،و بعد أن ّ
قراءة عدد من اآليات و بعض األوراد املناسبة للسفر ،قرأﻫا علی ماء فی إناء خزفی ،و بعد أن ينتهي
يرش املاء علی املسافرين و احليوانات و األمتعة .و حاملا تبدأ القافلة باملسري ،مع التهاليل و األدعية،
ّ
يتحول اإلناء إلی شظايا ،حيرص أﻫل
يتولّی صاحب اخلان رمي اإلناء اخلزيف وراء القافلة ،و حني ّ
تيمناً و كفأل حسن».4
املسافرين ،أو من له بضاعة يف القافلة ،علی التقاط كسرة من اإلناء ّ
ائي أيضاً عن ذكر األصوات واألغاين الشعبيّة يف الرواية ،إذ يق ّدم للقارىء يف أكثر من
مل يتوان الرو ّ
مكان األصوات احمللّية اليت تُعترب من ضمن الثقافة الشفهية:

 - 1المصدر نفسه ،ص.173
 - 2المصدر نفسه ،ص.174

 - 3عبدالرمحن منيف ،أرض السواد ،ج ،1ص.10
 - 4المصدر نفسه ،ج ،2ص.244
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ِ
گدر أقوم ِمن َحدبَيت /يا
عمي ِجتك
بَ /م َ
الشمسَ /م َ
عمي جالَك َ
الچ ْل ْ
گد ْر أقوم م ْن َحدبَيت /يا ّ
«يا ّ
ْ
ِ
عمي ليش
َقوم ِمن َحدبَيت /يا َع ّم ِجْتك
سَ /مگ َ
ْد ْر أ ْ
العروس /نعم ..نعم عيدوﻫا /يا ّ
ْ
عم جتك ال َفَر ْ
ّ
1
ِ
ت!» .
عمي ليش َجنـَّْي ْ
ختَبَّـ ْل ْ
ت /يا ّ
تتحول رواية "أرض السواد"
إ ّن استخدام اللهجة العراقيّة وذكر التقاليد واألغاين الشعبيّة ّأديا إىل أن ّ
املكونات البارزة للنصوص مابعد استعماريّة .تقع ﻫذه العملية،
إىل وثيقة حلفظ الثقافة احمللّية اليت تُعترب من ّ
خباصة اللهجات احملكية
نوعاً ما ،يف التقابل مع اللغة اليت ّ
يفضلها االستعمار ،وعدم االﻫتمام باللغة احمللّية ّ
للبلد.
المستعمرة
المرأة
َ
مرة ،قد
إ ّن مسألة املرأة من األمور اليت تلفت أنظار ن ّقاد ما بعد االستعماريّة .كانت سبيفاك ّ
وألول ّ
طرحت موضوع حقوق املرأة ودراسة أوضاعها السيّئة مع االستناد إىل الدراسات النسوية .اعتقدت
وهتميشهن بشكل مضاعف .يف نسيج اإلنتاج االستعماري ال تاريخ
جتاﻫلهن
سبيفاك بأ ّن «النساء متّ
ّ
ّ
وجيتاحهن
أوضاعهن سوءاً،
للتابعني ،وال يتم ّكنون من التكلّم ،لكن جيب القول إ ّن النساء التابعات تزداد
ّ
ّ
ظل مظلِم».2
ّ
« ُهت َمل مقوالت كاجلنس داخل صيغة أكرب كنظريّة االستعماريّة أو ما بعد استعماريّة أل ّن ﻫذه
ستعمرة .يعتقد ﻫؤالء الن ّقاد أ ّن
النظريّات ال تعري اعتباراً للفروق اجلنسيّة يف صياغة املقولة الوحيدة امل َ
حق
تصرف بشكل خمتلف عن الرجال ،وارتكب استعماراً مضاعفاً يف ّ
االستعمار فيما يتعلّق بالنساء ّ
كوهنن موضوعاً للتمييز
كن موضوعاً للتمييز ّ
العام .ﻫذا إضافة إىل ّ
النساء؛ والنساء كموضوع استعماری ّ
الحظ ﻫذه املسألة يف مجيع حتليالت الظلم االستعماري».3
ّ
اخلاص كامراة؛ لذلك ينبغي أن تُ َ

1
عمي جاءت إليك الشمس /ال أستطيع أن أقوم بسبب حدبة
 -عبدالرمحن منيف ،أرض السواد ، ،ج ،1ص" .282يا ّ

عمي جاءت إليك الفرس /ال أستطيع أن
عمي جاء إليك الكلب /ال أستطيع أن أقوم بسبب حدبة ظهري /يا ّ
ظهري /يا ّ
عمي
عمي ملاذا
َ
فقدت عقلَك! /يا ّ
عمي جاءت إليك العروس نعم ..نعم أعيدوا الكالم يا ّ
أقوم بسبب حدبة ظهري /يا ّ
ننت!"
ملاذا ُج َ
 - 2يوﻫانس ويلم برتنز ،نظریه ی ادبی ،ص.272

 - 3آزاده شامهريی ،نظریه و نقد پسا استعماری ،ص.134
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٦۹

اخلاص
إحدى نتائج اﻫتمام سبيفاك بالفرق بني النساء والرجال يف ظروف االستعمار ،ﻫي االﻫتمام
ّ
1
جتاﻫلهن دائماً ومل
التطرق إىل النساء
املستعمرات الاليت باعتقادﻫا متّ
ّ
َ
بالنساء التابعات  .فسبيفاك «مع ّ
استعماري على ح ّد سواء».2
اهتن إىل أحد ،تتّبع هنجاً نسويّاً وما بعد
تصل أصو ّ
ّ
بوصفهن وسيلة للدعاية ملصلحة اإليدئوبوجيا
يتم استخدام النساء أحياناً
ّ
يف النصوص األدبيّةّ ،
وحاجاهتن.
حقوقهن
تتعرض النساء عادة لتجاﻫل
السائدة يف اجملتمع .و َ
ّ
ّ
املالحظ أ ّن يف مواضيع كهذهّ ،
تعرف عن الفردية الغربيّة وبشكل ضمن
«يف النصوص اإلنكليزيةُ ،خي َّ
صص موقع للمرأة جيب عليها فيه أن ّ
احلريّة احلديثة ،يف حال أ ّن النصوص اهلندية تعتربﻫا تابعاً للوظيفة
عن احلضارة الغربيّة العليا اليت تؤّكد على ّ
كل من الطرفني ي ّدعي أ ّن املرأة تدافع عنه ،لكن يف احلقيقة ﻫي نفسها تعاين من عدم
والتقاليد .وإن كان ّ
مساع صوهتا».3
يف رواية أرض السواد ،ال جند بنية وقالباً حم ّدداً مسبقاً للنساء [من أجل دفع اإليديولوجية الرجولية إىل
يتعرف القارىء على شخصيّات خمتلفة
األمام] ،وال نرى النساء كطبقة منسجمة ُهت َمل فيها الفروقات ،بل ّ
لكل
كل منها مسرياً ّ
خاصاً له يف الرواية .كما أ ّن عدد الشخصيات املؤنّثة كبري يف الرواية ،ويُسمح ّ
خيتار ّ
الظل .على سبيل املثال يف الصفحة 120
منها التح ّدث ،ولعب أدوارﻫا ،ال أن حتظى بدور ﻫامشي يف ّ
يتطرق إىل تفاصيل
من اجلزء الثاين للرواية قُتلت امرأة راقصة تُدعى جنمة .واجلدير باملالحظة أ ّن الكاتب ّ
أﻫم من واقعة قتلها ،وﻫو مؤامرة أحد أصدقاء داود باشا
قتلها يف وقت جيري فيه حدث آخر قد يكون ّ
يتم جتاﻫل قتل ﻫذه املرأة الذي قد يُعد قليل األمهّية يف الظاﻫر ،إالّ أ ّن
باسم سيّد عليوي ،ويـُتَوقَّع أن ّ
الكاتب يعتن بالنساء بشكل متساو مع الرجال ،طوال الرواية.
يهتم الكاتب كثرياً باملرأة اليت تعيش يف اجملتمع الرجويل وتفقد قسماً من ﻫويّتها وقدرهتا هلذا السبب،
ّ
وخيصص صفحات كثرية
وﻫي املرأة
املستعمرة يف جمتمعها؛ خيتلق شخصيات متع ّددة من ﻫذا اجلنسّ ،
َ
رجويل،
وتصرفاهتا ومطالبها .جيب القول إنّه على الرغم من أ ّن اجملتمع املطروح يف الرواية جمتمع
ألفكارﻫا ّ
ّ
فإنّه ال ميكن أن نتوقّع من الرواية اليت تروی قصصها عن العراق يف القرن التاسع عشر أن ترفع صوهتا يف
احلريات املدنية والسياسيّة للمرأة؛ ألنّه يف ذلك الوقت مل تكن النظريّات املدافِعة عن حقوق
الدفاع عن ّ
حّت يف الدول املتق ّدمة .بناء على ذلك ،أقصى ما ميكن للكاتب فعله ﻫو أن
املرأة ،قد تش ّكلت ُ
بعدّ ،
 - 1يوﻫانس ويلم برتنز ،نظریه ادبی ،ص.271

 - 2آزاده شامهريي ،نظریه و نقد پسا استعماری ،ص.139
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ميكن امرأة العامل الثالث يف القرن التاسع عشر من أن تتح ّدث يف إطار بيئتها احملدودة ،وتتمثّل يف
شخصيات كثرية يف الرواية.
حتظى املرأة يف الرواية بفرصة التح ّدث ،وليست جنساً ضعيفاً أو قليل األمهّية ،كما أنّه متّ الدفاع عن
عهن
ائي جلميع النساء ،من دون
تنو ّ
ّ
جعلهن يف طبقات ،ومع حفظ ّ
تقاليدﻫا وثقافتها الشرقيّة .يسمح الرو ّ
خيصص عشر صفحات من الرواية
و
ارﻫن ويبتعدن عن موقع التابع؛ مثال ذلك أنّه ّ
اختالفهن ،أن يلعنب أدو ّ
ّ
لفتاة صغرية تُدعى "حمسنة" وﻫي مشلولة وتتلعثم ،إضافة إىل خادمة باسم "نائلة خاتون"" .يرد ذكر
ختتص هبما من دون غريمها.1
ﻫاتني الشخصيتني يف صفحات أخرى أيضاً ،إالّ أ ّن الصفحات املذكورة ّ
أنفسهن عن طريق
هلن ،أن يقمن بتعريف
ّ
أي تعريف مسبق ّ
الكاتب ،يسمح للنساء ،من دون ّ
يتطرق إىل امليزات النفسيّة للمرأة أو مليزاهتا األخرى قبل دخوهلا إىل
اهتن وقرار ّ
حوار ّ
اهتن ،كما أنّنا ال نراه ّ
الرواية ،بل يعرض أفكارﻫا وعاداهتا من كالمها ﻫي.
استغالل مصادر الشرق والسیطرة علیها
املهمة اليت يعتن هبا نقد ما بعد االستعماريّة .ابتكر ﻫذا
املكونات ّ
مفهوم السيطرة واهليمنة يُعد من ّ
املصطلح "أنطونيو غرامشي" يف العقد الثالث من القرن العشرين؛ أي يف فرتة كان يبحث عن أسباب
انتشار سيطرة احلكومة على الناس .يعن ﻫذا املصطلح يف األساس قدرة الطبقة احلاكمة يف إقناع سائر
العامة .2إ ّن األدب والنصوص األدبيّة من
الطبقات على أ ّن مصاحل الطبقة احلاكمة ﻫي نفسها املصاحل ّ
أبرز وسائل تطبيق السيطرة؛ األمر نفسه الذي قامت به بريطانيا من أجل السيطرة على اهلند ونقل الثقافة
األوروبيّة إليها عن طريق النصوص األدبيّة –ومن دون أن جترح أحاسيس اهلنديني.3-
يف ﻫذا القسم نبحث عن اسرتاتيجيّة عبدالرمحن منيف يف مواجهة السيطرة الغربيّة ،فنشاﻫد موضوع
السيطرة يف الصفحات املختلفة من الرواية؛ على سبيل املثال ،نرى ريتش ميشي يف شوارع بغداد ،وترافقه
حيوانات نادرة جلبها من اهلند ،ويعرضها يف الشوارع ،ومل يسبق للس ّكان احمللّيني أن رأوا مثلها .4حياول

 - 1عبدالرمحن منيف ،أرض السواد ،ج ،1ص.248 -238

 - 2بيل أشكروفت وآخرون ،دراسات مابعد الكولونیالیة ،ص.197
 - 3المصدر نفسه ،ص.198

 - 4عبدالرمحن منيف ،أرض السواد ،ج  ،1ص.263
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۷۱

ريتش أن يُظهر أ ّن احلكومة الربيطانية جتلب النشاط للس ّكان احمللّيني وهتديهم احلضارة" :سعادة القنصل
الصحة والبهجة واملوفّقيّة".1
يتمنّی ألﻫل الوالية مجيعهم ّ
يتم ﻫذا العمل يف الوقت الذي حيتاج الشعب العراقي إىل مساعدة بريطانيا يف تثبيت األسعار،
ّ
املخربة لفيضانات هنر الفرات أكثر من حاجته إىل مشاﻫدة احليوانات النادرة .إضافة إىل
اآلثار
هة
ومواج
ّ
ذلك ،نرى وسطاء بريطانيني يعتنون باكتشاف اآلثار العراقيّة القدمية ،وحياولون استخدام احمللّيني يف ﻫذا
اجملال ،وخيدعوهنم باألموال":املال قادر علی فتح األبواب املغلقة ،وبإمكانه اخرتاق احلواجز والستائر
أدق األسرار.2
ومعرفة ّ
حياول ﻫؤالء إقناع احمللّيني بأ ّن بريطانيا تف ّكر مبعيشة الشرقيني وإحياء احلضارة الشرقيّة وتارخيها املشرق.
لكن سرعان ما يكشف الكاتب عن حقيقة األمر ويقول ّإهنم يعتقدون بأ ّن الشرق ال يعرف معىن ﻫذه
اآلثار وقيمتها؛ إذ تستعيد ﻫذه اآلثار مكانتها األصلية يف الغرب:
تصرف شعب متخلّف اليفهم
"أثر مثل ﻫذا الميكن أن يرتك يف ﻫذا املكان املوحش ،وأن يكون حتت ّ
واليق ّدر ما لديه".3
ويف مقطع آخر ،يعرتف رجال ريتش بأعمال اهليمنة والسيطرة ﻫذه وضرورهتا" :أن نسيطر عليهم
نروضهم بالتدريج ،أن جنعلهم يفعلون ما نريد وبظّنهم ّأهنم
من الداخل ،واخلطوة األولی :أن نفهمهم ،أن ّ
يفعلون ما يريدون!".4
ردة فعل داود ،بعد ذكر مواقف السيطرة اليت ّأدت إىل أن يقتنع العراقيّون بأ ّن
ائيّ ،
يدرج الرو ّ
معرباً عن
احلكومة الربيطانية تنظر إىل مصلحتهم .يرسل داود قطيعني من الغزالن النادرة احمللّية إىل ريتش ّ
مواجهته له:
"أرسل ﻫدية للباليوز ،وﻫي عبارة عن جمموعتني من الغزالن ،جمموعة من الغزالن الصحراوية ،والثانية
من غزالن اجلبال .وكان يعرف أن الباليوز الميلك مثلها".5

 - 1المصدر نفسه ،ج  ،1ص.272
 - 2المصدر نفسه ،ج  ،2ص.84
 - 3المصدر نفسه ،ج ،1ص.89

 - 4المصدر نفسه ،ج ،1ص.401
 - 5عبدالرمحن منيف ،أرض السواد ،ج ،1ص.297
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أراد داود بعمله ﻫذا تذكري ريتش بأ ّن احليوانات النادرة موجودة يف العراق أيضاً ،وال حاجة لدى
العراقيني ملشاﻫدة احليوانات النادرة ،بل ﻫم حيتاجون إىل السلع األساسيّة .يبذل داود جهوداً يف سبيل
يتبني طوال الرواية أ ّن بريطانيا ﻫي اليت تكمن وراء نقص
ترتيب أوضاع السوق وتثبيت أسعار السلع؛ إذ ّ
املو ّاد وغالئها عن طريق منعها السفن من تقدمي اخلدمات:
"بعث حاكم البصرة ،ناظم أفندی ،رسالة إلی الباشا يبلّغه فيها أ ّن املراكب انقطعت ،وأ ّن تايلور،
وكيل ريتش يف البصرة ،ﻫو سبب يف انقطاعها".1
إضافة إىل أ ّن الرواية تُظهر لنا أ ّن االستعمار جيهد الستغالل مصادر الشرق عن طريق أعمال السيطرة
واهليمنة ،جند موضوعاً آخر ﻫو أ ّن حماوالت الدولة االستعماريّة ﻫي يف شرعنة الثقافة الغربيّة؛ أل ّن
التصرف من قِبل
االستعمار الثقايف يُعد طريقاً آخر للسيطرة على
َ
املستعمرة .بناء على ذلك ،نشاﻫد ﻫذا ّ
القنصلية الربيطانية يف بغداد ،عندما يُقام االحتفال واأللعاب الناريّة وتُل َفت أنظار الناس إليها إىل ح ّد
عدم مساع صوت األذان وعدم إقامة صالة اجلماعة:
ألهنم مل يسمعوا األذان ،ومل ينتبهوا له!".2
"ّ ...فوت الصالة علی الكثريينّ ،
داود إنسان ملتزم باهلوية والثقافة العربيّتني ،وناضل ضد اسرتاتيجيّة االستعمار ﻫذه ،ويسعى بذكائه
ملواجهة ريتش والنضال أمامه:
علي أن أحاربه ﻫنا وليس فی مكان آخر».3
« ّ
يرى داود بتعبريه الرمزي أ ّن االلتزام والعودة إىل املصادر األصيلة للثقافة احمللّية ضروريّان للمواجهة،
ويعتقد بأ ّن عدم العودة هلذه املصادر يسبّب املوت التدرجيي للس ّكان احمللّيني:
فإهنا ال متوت دفعة
«األمساك يف حماولتها العودة إلی الينابيع ،وحني تعجز ،رغم ماتبذله من جهدّ ،
تقرر أن تنتحر،
وتظل تنوح وتبكي بصوت عال وأليام متواصلة ،مث ّ
واحدة ،بل ترفع رؤوسها فوق املاءّ ،
خترج إلی اليابسة ..وﻫناك متوت».4
األديب ،ويسعى
النص
تصرفات اهليمنة والسيطرة اخلادعة لربيطانيا عن طريق ّ
يكشف الكاتب عن ّ
ّ
إلعادة صياغة احلقيقة بواسطة الكتابة .وبكشفه عن أعمال اهليمنة للدولة الربيطانية ،يشري إىل أ ّن العراق
 - 1المصدر نفسه ،ج ،3ص.240
 - 2المصدر نفسه ،ج ،1ص.275
 - 3المصدر نفسه ،ج 1ص.296

 - 4المصدر نفسه ،ج  ،1ص.304
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حل مشاكله مبساعدة شخصيات مثل داود ،وله القدرة على أن يتغلّب على صعوبات فرتة مابعد
ميكنه ّ
وصي أو مشرف ،وال حاجة له إىل الغرب؛ ﻫذا املوضوع –مواجهة السيطرة-
االستعمار من دون ّ
أي ّ
إىل جانب موضوعات أخرى جيعل "أرض السواد" رواية تواجه االستشراقيّة.
النتیجة
صور منيف صورة دقيقة عن أوضاع الشرق وبالتحديد املواجهات والتقابالت بني الشرق والغرب،
لقد ّ
متجسداً عرب مفاﻫيم وحماور خمتلفة .إذن أُلّفت رواية "أرض السواد" متأثّرًة بالتجربة البيئيّة للكاتب وﻫي
ّ
مأخوذة من األوضاع السياسيّة واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمع العراقي ،األمر الذي ميكن
تعميمه على املشرق كلّه.
 .1مبا أ ّن تيّار االستشراق كاالستعمار ،يف رأي منيف ،يشمل مجيع مناحي حياة الشرقيني ،فيجب
ّاختاذ املواجهة التقابلية لذلك بذكاء؛ هلذا السبب ميكن إجياد ﻫذه العناصر يف املسائل العامة حلياة اإلنسان
الشرقي ،وقد استخدم منيف معظم ﻫذه العناصر.
ائي
 .2من ّ
املكونات الرئيسيّة للرواية استخدام وسائل متع ّددة لبيان أﻫداف الكاتب .سعى الرو ّ
الستخدام الضروريّات اللغوية إضافة إىل السياق الداليل يف سبيل حتسني التصوير التقابلي لتيّار
النص.
االستشراقيّة االستعماريّة .تظهر ﻫذه الوظيفة ّ
خاصة مع تأصيل اللهجة العراقيّة واستخدامها يف ّ
 .3ال يرى منيف نفسه يف الرواية ،مكلَّفاً بالتبعية لألمناط الغربيّة يف جمال النقد والنظريّة ،بل يتّبع
اخلاصة؛ على سبيل املثال ،يُتوقّع من منيف بوصفه مث ّقفاً معاصراً ،تأييد تيّار النسوية ،فهو
دائماً قراءته ّ
اخلاص؛ لذلك نرى أنّه ال يق ّدم يف روايته صيغة وقالباً مسبقاً للدفاع عن
يصوغ ﻫذه النظرة بناء على فهمه
ّ
حقوق املرأة.
 .4رواية "أرض السواد" بسبب كوهنا مأخوذ ًة من األحداث الواقعية للمجتمع العراقي يف مواجهة
الفن واألدب يف ترسيم اجملتمع تارخييّاً .وهلذا السبب جيب ع ّد ﻫذه الرواية أثراً
الغرب ،ميكنها إظهار وظيفة ّ
فنّياً -تارخيياً.
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رویکرد شرقشناسي استعماری رمان «أرض السواد» عبدالرحمن منیف
***

فاطمه پرچگاني* وفرهاد رجبي** وميالد درویشي
چکیده:

جریان شرقشناسي ،به عنوان یكي از نمودهای ارتباطي شرق با غرب ،صرفنظر از
خدماتي که در راستای شناسایي مشرق زمين ارائه ميدهد ،اهداف سلطهجویانه و گاه
استعماری را نيز در پي داشته است؛ به همين دليل شرقشناسي استعماری ،ترکيبي
است آشنا برای بسياری از روشنفكران و نویسندگان شرقي که دغدغه هویت داشته
برآنند تا با بحران موجود به مقابله پردازند.
در پيش گرفتن وجه تقابلي در برابر شرقشناسي استعماری در اشكال مختلف صورت
ميپذیرد که یكي از مهمترین آن ،استفاده از امكانات ادبيات و به ویژه رمان است .رمان
«أرض السواد» (سرزمين سياهي) از جمله مصادیق این رویارویي است که در طي آن،
«عبدالرحمن منيف» به عنوان یک نویسنده آگاه شرقي ميکوشد با ترسيم فضای
مناسب ،ضمن حفظ چارچوب هنری قضيه ،حوادث و شخصييتها را به گونهای طراحي
کند که طرفين استعمارگر و استعمار زده فرصت حضور یافته و در نهایت اهداف
استعمارگر و رویكرد تقابلي استعمارزده نيز طرح گردد .در این رمان «ریچ» نماینده غرب
استعمارگر و «داودپاشا» نماینده شرق استعمار زده است.
نتيجه این نوشته نشان مي دهد جریان استعماری ،در صورتي که با آگاهي و رویكرد
تقابلي مناسب در جامعه مشرق زمين ،همراه گردد ،در تحقق اهداف توسعه طلبانه و
هژموني خود توفيق نخواهد یافت.
کلیدواژهها :استعمار ،شرق ،عبدالرحمن منيف ،وجه تقابلي ،أرض السواد.
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Abstract

Orientalism, apart from being an attempt to introduce “the Orient”, and a
manifestation of liaison between the East and the West, also has aimed to
control and colonize. Therefore ،Colonial Orientalism is a familiar term for
the educated eastern writers, who are concerned about identity issues and
work for resolving them. Confronting colonial orientalism happens in
various forms, the most important of which is exploiting the potentials and
possibilities available in literature, especially in novels. The novel Ard AsSawaad (the Land of blackness) is an example of this confrontation in
which Abdulrahman Munif attempts to create events and characters that
portray a picture of the colonizing and the colonized in a way that the
artistic features of the work are also preserved. Munif reminds the readers of
the goals of colonization and how the people of the Orient confront those
goals. Rich symbolizes the Colonizing West and Dawood Pasha represents
the Colonized East. The conclusion which can be drawn is that colonizing
forces would never succeed in their domineering goals if they are resisted by
Easterners who are cognizant and knowledgeable and take sensible action.
Keywords: Orientalism, East, Colonialism, Abdulrahman Munif,
Resistance, Ard As-Sawad

