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دراسات التابع والتأريخ ما بعد الكولونيايل
Subaltern Studies and Postcolonial Historiography
 ويرى أنّها مل تكن مجرد نسخة،خصوصا
 عند ملهمها راناجيت جحا،يتقىص البحث األجندة التأريخية األصلية لـ دراسات التابع
ً
 عىل النحو الــذي كان عليه التقليد اإلنكليزي املاركــي يف كتابة "التاريخ من،أخــرى من التاريخ املاركــي الراديكايل
ٍ  بنظــر، وبالرضورة،أصل
 وزادهــا تعمقًا اتصالها بنقد االســترشاق لدى إدوارد،ة ما بعد كولونيالية
ً
 بل كانت تتّســم،"أســفل
. وتحليل هومي بابا للخطاب، وبتفكيكية غاياتري سبيفاك،سعيد

 وجعلت االفرتاق الجذري عن التقاليد التأريخية املاركسية، أســئلة حول كتابة التاريخ، منذ انطالقتها،طرحت دراســات التابع

ن
 وترتكّز املناقشة يف هذا البحث عىل كتابات ميكن عدّها النصوص.اإلنكليزية أم ًرا ال مف ّر منه
َّ  لتبيان أ،املؤسسة للمرشوع
ِّ
ٍ دراسات التابع مل تكن مجرد
 صحيح.أخذ لطرائق البحث التاريخي التي سبق أن صاغتها تقاليد "التاريخ من أسفل" املاركسية
 لكن طبيعة الحداثة السياسية يف الهند الكولونيالية جعلت من،سب
َّ أ
َ ن دراسات التابع كانت يف جانب منها سليلة هذا ال َّن
. ذلك النقد ال ُملْزِم الذي ال مناص منه،يقل عن نقد فرع التاريخ األكادميي
ّ
هذا املرشوع يف كتابة التاريخ شيئًا ال

 تاريخ، املاركسية، مدرســة كامربدج، التاريخ من أســفل، الجامعات املســيطرة، ثورة الفالحني، الرأســالية:كلامت مفتاحية

.الهند

The author focuses on Subaltern Studies, and pays particular attention to Neo-Marxist Ranajit Guha, widely
credited wish establishing this field.. The author further argues that subaltern studies would escape the confines
of Marxism and would found itself inescapably linked with post-colonial studies. This, suggests the paper, means
that subaltern studies in fact surpassed a tradition of writing "history from below", which had been pioneered
by British Marxist writers. It instead had a post-colonial view, linked to Edward Said’s critique of orientalism,
as well as to Homi Bhabha’s discourse analysis and Gayatri Spivak’s ideas. From its onset, Subaltern Studies
has asked questions about the methods of writing history, and separated inevitably from the traditional English
Marxist method of chronicling working-class history. While Subaltern Studies indeed descended from this
tradition, it quickly became a critique of the academic field of history.
Keywords: capitalism, peasant rebellions, ruling classes, history from below, Cambridge School, Marxism,
History of India
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مقدمة

(((

بدأت دراسات التابع :كتابات يف التاريخ واملجتمع الهنديني ()Subaltern Studies: Writings on Indian History and Society
ْ

يف عام  1982عىل هيئة سلسلة من التدخّ الت يف بعض النقاشات املتعلقة بكتابة التاريخ الهندي الحديث((( .وكان ملهمها هو
يدرس حينئذ يف جامعة َس ِس ْكس .وتأ ّلفت هيئة تحرير
راناجيت جحا ،) - 1923( Ranajit Guha
ّ
املتخصص بتاريخ الهند الذي كان ّ
دراسات التابع ،حتى عام  1988الذي تقاعد فيه جحا من الفريق ،من جحا وثمانية من الباحثني الشباب املقيمني يف الهند واململكة
ٍ
ّ
كنطاق للتخصص األكاديمي .وتجاوز مداها الفكري
يتخطى الهند أو جنوب آسيا
عاملي
املتحدة وأسرتاليا((( .وبات للسلسلة اآلن حضور
ّ

ذلك املدى الذي يبلغه فرع التاريخ؛ إذ أبدى ّ
وكثريا
اهتماما بهذه السلسلة.
منظرون ما بعد كولونياليني من خلفيات تخصصية مختلفة
ً
ً
ما نوقشتً ،
مثل ،تلك الطرائق التي ساهم بها ك ّتاب دراسات التابع يف االنتقادات املعارصة للتاريخ والقومية واالسترشاق واملركزية
أيضا مناقشات لـ دراسات التابع يف كث ٍ
ري من
األوروبية وما أ ّدوه من دو ٍر يف بناء املعرفة العلمية االجتماعية .وباملقابل ،كانت هنالك ً

الدوريات املعنية بالتاريخ وعلم االجتماع((( .ون ُِشَت مختارات من السلسلة باللغات اإلنكليزية واإلسبانية والبنغالية والهندية وهي قيد
الصدور بالتاميلية واليابانية((( .وتأسست جمعية أمريكية التينية لدراسات التابع يف أمريكا الشمالية يف عام  .(((1992وال نجايف الصواب لو

إن تعبري "دراسات التابع" الذي سبق أن كان اسم سلسلة من املنشورات تتناول التاريخ الهندي ،بات اآلن تسمية عامة لحقل من
قلنا ّ
غالبا ما ُينظر إليه عىل أنه وثيق الصلة بما بعد الكولونيالية.
الدراسات ً

ٍ
محد ٍد َّ
املعني بالتاريخ (الهندي) أن يقرتن بما بعد الكولونيالية؛ ذلك
ومرك ٍز يف الفرع األكاديمي
ملرشوع بدأ كتدخّ ٍل
كيف أمكن
َّ
ّ

امليدان من الدراسات الذي موطنه األصيل أقسام األدب؟ أحاول اإلجابة عن هذا السؤال من خالل مناقشة الكيفية واملعنى اللذين

يمكن بهما أن ُي ْن َظر إىل دراسات التابع كمرشوع ما بعد كولونيايل يف كتابة التاريخ .وع َّ
أن تركيزي عىل العالقة بني ما
يل أن أوضح هنا ّ

فروع أخرى إىل حقل دراسات التابع؛ مثل العلوم السياسية والدراسات القانونية
بعد الكولونيالية والتأريخ يغفل املساهمات التي َّ
قدمتها ٌ
واألنرثوبولوجيا واألدب والدراسات الثقافية واالقتصاد .وما يحفز هذا املقال هو سؤال ّ
يرتكز عىل فرع التاريخ :ما الطرائق التي يمكن بها
قراءة األجندة التأريخية األصلية لـ دراسات التابع بوصفها ليست مجرد نسخة أخرى من التاريخ املاركيس /الراديكايل بل عىل أ ّنها ت ّتسم
ٍ
بنظرة ما بعد كولونيالية بالرضورة؟ وأنا ّ
أن العالقة بني حقل الكتابة ما بعد الكولونيالية الجديد
أركز عىل فرع التاريخ لسببني :أولهماَّ ،

أن دراسات التابع كانت ذات يوم
والتأريخ لم تحظ إىل اآلن باالهتمام الذي تستحقه ،وثانيهما ،هو الر ّد عىل املنتقدين الذين يرون َّ

 1شكري العميق ّ
لكل من راناجيت جحا وآن هاردغروف وسانجاي سيث والزمالء يف دراسات التابع عىل النقاشات التي أعانتني يف كتابة هذه املقالة التي ستظهر نسخة
باكرة منها يف مختارات حول الدراسات ما بعد الكولونيالية تنرشها "بالكويل"  ،Blackwellيف اململكة املتحدة( .هذا النص ترجمة للنص األصيل املنشور عام  ،2000يف:
 - Dipesh Chakrabarty, "Subaltern Studies and Postcolonial Historiography," Nepantla: Views from South,Volume 1, Issue 1 (2000), pp. 9 - 32املرتجم).
بخط ثخني ،حني تشري إىل مجلدات السلسلة التي تحمل هذا االسم أو إىل السلسلة ذاتهاّ .أما حني َت ِرد ّ
 2أكتب دراسات التابع عىل هذا النحوّ ،
بخط عادي ،دراسات
التابع ،فهي تشري إىل املرشوع الفكري الذي انطوت عليه أو إىل حقل الدراسات الذي ُع َنيت به أو إىل هيئة تحريرها.

 3تتأ ّلف هيئة التحرير اآلن من األعضاء التالية أسماؤهم :شهيد أمني  ،Shahid Aminديفيد أرنولد  ،DavidArnoldغوتام بادرا ،Gautam Bhadra
ديبيش شاكراباريت  ،Dipesh Chakrabartyبارتا شاترجي  ،Partha Chatterjeeديفيد هارديمان  ،David Hardimanسوديبتا كافرياج  ،Sudipta Kavirajشايل مايارام
 ،Shail Mayaramجيان باندي  ،Gyan Pandeyم .س .س .بانديان  ،M. S. S. Pandianجيان براكاش  ،Gyan Prakashسوزي ثارو  ،Susie Tharuغاياتري شاكرافوريت
سبيفاك  ،Gayatri Chakravorty Spivakأجاي سكاريا  .Ajay Skariaوكان ُسميت رسكار  Sumit Sarkarعضو الهيئة لفرتة محددة يف ثمانينيات القرن العرشين.
 4انظرً ،
مؤرخني من
مثل ،الندوة التي ُعقدت حول دراسات التابع يف عدد كانون األول /ديسمرب  1994من مجلة  American Historical Reviewوساهم فيها ثالثة ّ
جنوب آسيا (جيان براكاش) وأفريقيا (فريدريك كوبر  )Frederick Cooperوأمريكا الالتينية (فلورنسيا مالون .)Florencia Mallon
Guha and Spivak 1988; Cusicanqui and Barragán 1998; Chatterjee and Bhadra 1997; Amin and Pandey 1996.
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انظر بيانها التأسييس يف بيفريل وأوفيدو وأرونا .1993
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دراسات التابع والتأريخ ما بعد الكولونيايل

ذلك التاريخ املاركيس "الجيد" عىل النحو الذي كان عليه التقليد اإلنكليزي يف كتابة "التاريخ من أسفل" ،لكنها ض ّلت طريقها حني
اتصلت باسترشاق إدوارد سعيد  ،Edward Saidوتفكيكية غاياتري سبيفاك ،وتحليل هومي بابا  Homi Bhabhaللخطاب((( .وكان

ّ
أن رضوب التجديد
عارف ديرليك  )Dirlik 1996, 302( Arif Dirlikقد رأى ،يف نقد واسع املدى
للمفكرين ما بعد الكولونيالينيَّ ،

املؤرخون املاركسيون
التي أدخلتها دراسات التابع إىل كتابة التاريخ ،ليست ،عىل الرغم من الرتحيب بها ،سوى تطبيقات لطرائق كان ّ
عدلتها .يقول ديرليك:
روادها ،وإن تكن "الحساسيات العاملثالثية" قد ّ
الربيطانيون ّ

معظم التعميمات التي تظهر يف خطاب املفكرين ما بعد الكولونياليني يف الهند قد تبدو جديدة يف التأريخ الهندي
مؤرخو
لكنها ليست باالكتشافات إذا ما ن ُِظ َر إليها من منظورات أوسع  ...الكتابة [الكتابات] التاريخية التي ّ
يقدمها ّ
ٍ
التجاهات يف كتابة التاريخ كانت واسعة االنتشار يف سبعينيات
دراسات التابع  ...تمثل تطبيقًا عىل التأريخ الهندي

مؤرخني اجتماعيني مثل إ .ب .طومسن  E. P. Thompsonوإريك هوبسباوم Eric Hobsbawm
القرن العرشين بفضل ّ

وغريهما كثري.

املؤرخني املاركسيني
ال رغبة ّ
لدي يف أن أبالغ بمزاعم باحثي دراسات التابع أو أن أنكر ما يمكن أن يكونوا قد تع ّلموه بالفعل من ّ

أن هذه القراءة لـ دراسات التابع  -باعتبارها ً
مؤرخني هنود أو عاملثالثني يكتفون بالتقاط
الربيطانيني .ما أسعى إليه هو تبيان َّ
مثال عىل ّ

بشدة عىل ما كانت السلسلة تدور
التبصات املنهجية التي سبقهم إليها التاريخ االجتماعي اإلنكليزي وتطبيقها  -هي قراءة تيسء الحكم ّ
ّ
أن دراسات التابع طرحت ،منذ انطالقتها ،أسئلة حول كتابة التاريخ جعلت االفرتاق الجذري عن التقاليد التأريخية
حوله .وما أراه هو َّ

املؤرخ راناجيت جحا يف الفرتة
املاركسية اإلنكليزية ً
مفر منه .وسوف أدفع مناقشتي ُق ُد ًما بالرتكيز بصورة أساسية عىل أعمال ّ
أمرا ال ّ
عدها النصوص
التي شغل فيها منصب رئيس التحرير
املؤسس لـ دراسات التابع .وسوف أناقش من كتابات جحا تلك التي يمكن ّ
ِّ
املؤسسة للمرشوع.
ِّ

دراسات التابع والجدال حول التاريخ الهندي الحديث
أبدأ برسم الخطوط العامة لبعض الجداالت الرئيسة حول التاريخ الهندي الحديث التي كانت دراسات التابع يف أيامها األوىل

نسبيا ،وثمرة بحث ونقاش يف جامعات
قد تدخّ لت فيها .واملوضوع األكاديمي املوسوم بـ "التاريخ الهندي الحديث" هو تطور حديث ً

ش ّتى يف الهند واململكة املتحدة والواليات املتحدة وأسرتاليا وسواها بعد انتهاء الحكم اإلمرباطوري الربيطاين يف آب /أغسطس .1947
وحمل هذا امليدان البحثي يف طوره األول هذا َّ
كل عالئم رصاع جا ٍر بني نزعات مرتبطة بالتحيزات اإلمربيالية يف التاريخ الهندي
منطقيا بالطبع أن ُت َع َّبأ املاركسية إىل جانب املرشوع القومي
مؤرخون يف الهند .وكان
ورغبة قومية يف تصفية استعمار املايض ّ
عب عنها ّ
ً

الرامي إىل تصفية االستعمار الفكرية((( .وكانت أعمال مثل عمل بيبان شاندرا  Bipan Chandraنشوء القومية االقتصادية يف

الهند وتطورها ( ،)1969وعمل أنيل سيل  Anil Sealنشأة القومية الهندية ( ،)1968وعمل أ .ر .ديساي  A. R. Desaiالخلفية
االجتماعية للقومية الهندية ( ،)1966والكتاب الذي حرره د .أ .لو  D. A. Lowمناقشات يف تاريخ جنوب آسيا الحديث (،)1968
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هذه هي الالزمة املتكررة يف قدر كبري مما كتبه ُسميت رسكار ( )Sarkar 1997يف نقد دراسات التابع.
انظر مناقشتي العالقة بني القومية واملاركسية يف التأريخ الهندي يف:

"Marxism and Modern India," in Alan Ryan 1992, 79-84.

ً
جيدا للصالت التاريخية بني الفكر املاركيس واأليديولوجيات القومية يف الهند الربيطانية.
ويقدم سنجاي سيث ()Seth 1955
تحليل ً
ّ
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املؤرخني [،)]1988
(وجمعت اآلن يف كتابه
وعدد من املقاالت املؤثرة التي نرشها برنارد كوهن ُ Bernard Cohn
أنرثوبولوجي بني ّ
ّ

والجداالت حول تقييم موريس ديفيد موريس  Morris David Morrisنتائج الحكم الربيطاين يف الهند ،وأعمال باحثني آخرين يف

وخالفية يف شأن طبيعة الحكم االستعماري يف الهند ونتائجه .هل يعود لربيطانيا
ستينيات القرن العرشين ،قد طرحت أسئلة جديدة
ّ
وموح ًدا عىل الرغم من ّ
كل يشء؟ هل كانت النزاعات الهندوسية-املسلمة التي
ناميا وحدي ًثا
اإلمربيالية الفضل يف جعل الهند ً
َّ
بلدا ً

ً
انعكاسا النقسامات داخلية خاصة بمجتمع
فرق َت ُسد الربيطانية أم
أسفرت عن تشكيل دولتي باكستان والهند
ً
عاقبة لسياسات ّ

الحكم الكولونيايل عىل أ ّنه كان
وثائق الحكم الربيطاين يف الهند  -وتقاليد كتابة التاريخ اإلمرباطوري -
تصور
ُ
جنوب آسيا؟ عاد ًة ما ّ
َ

القارة ً
كل من الوحدة السياسية واملؤسسات التعليمية الحديثة والصناعات
ً
نافعا للهند وشعبها .وهي تشيد بربيطانيا ألنها جلبت لشبه ّ

أن
املؤرخني الهنود يف ستينيات القرن العرشين ّ
تحدوا تلك النظرة ،مع َّ
الحديثة والقومية الحديثة وحكم القانون ،وما إىل ذلكّ .
لكن ّ
كثريا منهم كان ينتمي إىل ٍ
جيل ترعرع يف السنوات األخرية من الحكم الربيطاين .ورأوا ً
بدل من ذلك أ ّنه كان للكولونيالية آثار ضارة
ً
أن الحداثة والرغبة القومية يف الوحدة السياسية لم تكن أعطيات بريطانية للهند بقدر
عىل التطور االقتصادي والثقايف .ورأوا ً
أيضا َّ

ما كانت ثمرة نضال الهنود أنفسهم.

حددا حقل التاريخ الهندي
أن القومية والكولونيالية برزتا بوصفهما نطاقي البحث والجدال الرئيسني اللذين ّ
ال غرابة ،إ ًذا ،يف َّ

صور
املؤرخ
الكامربدجي أنيل سيل ،الذي ّ
الحديث يف ستينيات القرن العرشين وسبعينياته .وكان يف طرف أول من هذا الجدال ّ
ّ
"القومية" ،يف كتابه نشأة القومية الهندية الصادر يف عام  ،1968عىل أ ّنها عمل نخبة صغرية ترعرعت يف املؤسسات التعليمية التي
ّ

أن هذه النخبة "تنافست" مع الربيطانيني و"تعاونت" معهم يف بحثها عن السلطة واالمتياز .ولم
أقامها الربيطانيون يف الهند .ورأى َّ
واألمة ( )1973ساهم فيه سيل وزميله جون
تمض سنوات قليلة حتى ُد ِف َعت هذه الفكرة إىل أقصاها يف كتاب عنوانه املح ّلة واملنطقة
ّ
وج ْم ٌع من ط ّ
لت كتاباتهم من شأن الدور الذي تنهض به األفكار واملُ ُثل
البهما يف درجة الدكتوراه ،حيث ق ّل ْ
غاالغر َ John Gallagher

يف التاريخ وأبدت نظرة ضيقة للغاية تجاه ما ّ
أن اخرتاق الدولة
يشكل "مصلحة" الفاعلني التاريخيني السياسية واالقتصادية .ورأوا َّ

الكولونيالية بنى السلطة املحلية يف الهند  -تلك الخطوة التي وقفت وراءها مصالح الراج((( الذاتية املالية وليس أي دوافع تتعلق باإليثار -
فإن انخراط الهنود
هو ما اجتذب النخب الهندية ،يف النهاية ،وبدرجات متفاوتة ،إىل سريورة الحكم الكولونيايل .وبحسب هذا الرأيَّ ،

تدافعا بني النخب املحلية التي اجتمعت  -بصورة انتهازية وحول فصائل ّ
تشكلت عىل أسس املحسوبية
يف املؤسسات الكولونيالية أطلق
ً

"الشاقولية" (أي خال ًفا لالنتماءات الطبقية األفقية)  -يك تتسابق عىل السلطة واالمتياز اللذين وفّرهما ما أتاحه الربيطانيون من فرص

املؤرخون
مؤرخو كامربدج َّ
أن هذه هي الدينامية الفعلية ملا يمكن أن يحسبه املراقبون الخارجيون أو ّ
الحكم الذايت املحدودة .وزعم ّ
وأن القومية والكولونيالية تأتيان كلتاهما يف هذا التاريخ بمنزلة شخصيتني ثانويتني واهنتني.
الساذجون
مثاليا من أجل الحريةَّ ،
ً
رصاعا ً

إن تاريخ القومية الهندية هو تاريخ "التنافس بني الهندي والهندي ،وعالقته باإلمربيالية ال تعدو كونها
يقول سيل (ّ )Seal, 1973, 2
يتمسك واحدهما باآلخر".
عالقة خيايل مآتة
ّ

املؤرخ الهندي بيبان شاندرا الذي كان يف سبعينيات القرن العرشين أستا ًذا يف جامعة جواهر
يقف يف الطرف اآلخر من هذا النقاش ّ

الل نهرو املرموقة يف نيودلهي .نظر شاندرا وزمالؤه إىل التاريخ الهندي يف الفرتة الكولونيالية عىل أ ّنه معركة ملحمية بني القوى القومية

التبعية والتخلف األمريكية
منظري مدرسة
والقوى الكولونيالية .واعترب شاندرا ( ،)Chandra 1979استنا ًدا إىل أعمال ماركس وأعمال
ّ
ّ
وأن من املمكن اإلنحاء بالالئمة عىل اقتصاد
شوهت تطور املجتمع الهندي كله والدولة الهنديةَّ ،
الالتينيةَّ ،
أن الكولونيالية قوة رجعية ّ
9

الراج ،أو الراج الربيطاين ،هو ،باختصار ،الحكم الربيطاين يف شبه الجزيرة الهندية منذ بداية القرن التاسع عرش حتى منتصف القرن العرشين( .املرتجم)
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الكولونيالية السيايس ملا يف الهند بعد االستقالل من ٍ
علل اجتماعية وسياسية واقتصادية ،بما فيها علل الفقر الشامل والرصاع الديني

وحد "الشعب
والطائفي .ونظر شاندرا إىل القومية نظر ًة مختلفة مناقضة .ورأى فيها قوة تجديد ،ونقيض الكولونيالية ،واليشء الذي ّ

مؤسسني لحركة مناهضة
الهندي" وأوجده بتعبئته للنضال ضد الربيطانيني .ورأى يف القادة القوميني مثل غاندي  Gandhونهرو ّ Nehru
ِ
املستعمرين و"الشعب الهندي" هو الرصاع األهم
أن رصاع املصلحة واأليديولوجيا بني
األمة .وزعم شاندرا ّ
لإلمرباطورية ترمي إىل وحدة ّ
وأن جميع الرصاعات األخرى الطبقية أو الطائفية ثانوية بالنسبة إىل هذا التناقض الرئيس ويجب أن ُتعامل عىل
يف الهند الربيطانيةَّ ،
هذا النحو عند كتابة التواريخ القومية.

تقدم البحث يف سبعينيات القرن العرشين .كان
لكن سلسلة متزايدة من املصاعب راحت تواجه هاتني الروايتني كلتيهما مع ّ
ّ
ٍ
أن رواية كامربدج عن "سياسة قومية من دون أفكار أو ُم ُثل" لن تروق لباحثني يف شبه القارة اختربوا هم أنفسهم الرغبة يف
واضحا َّ
ً
(((1
املؤرخ القومي عن "حرب أخالقية" بني الكولونيالية والقومية كانت
التحرر من الحكم الكولونيايل  .ومن ناحية أخرىَّ ،
فإن قصة ّ

فإن معلومات جديدة
تنكشف عىل نحو متزايد مع تسليط الباحثني الشباب يف الهند وغريها الضوء عىل مواد جديدة .وعىل سبيل املثالَّ ،
عن تعبئة زعماء النخبة القوميني للفقراء (الفالحني ،القبائل ،العمال) يف سياق الحركات الجماهريية الغاندية يف عرشينيات القرن

العرشين وثالثينياته أشارت إىل جانب رجعي قوي لدى الحزب القومي الرئيس ،املؤتمر الوطني الهندي .كما قام جيانيندرا باندي
 Gyanendra Pandeyيف أكسفورد ،وديفيد هارديمان  David Hardimanوديفيد أرنولد  David Arnoldيف َس ِس ْكس (كالهما أصبح
صديقي  Majid Siddiqوكابيل كومار يف  Kapil Kumarدلهي ،وهيستيرسانجان
الحقًا
عضوا يف جماعة دراسات التابع) ،وماجد ّ
ً
سانيال  Histesranjan Sanyalيف كلكتا ،وبرايان ستودارت  Brian Stoddartوستيفن هينينغهام  Stephen Henninghamوماكس

هاركورت  Max Harcourtيف أسرتاليا ،وآخرون يف غري مكان ،بتوثيق قمع القادة القوميني بيد من حديد نزوع الفالحني أو العمال
ذاتيا يف األجندة السياسية القومية واالحتجاج عىل القمع الذي ينزله بهم ال الربيطانيون فحسب ،بل
إىل تجاوز الحدود املفروضة ً

(((1
املؤرخني دعاهم جحا "أطفال منتصف الليل" ،عىل
الجماعات الحاكمة من أهل البلد ً
أيضا  .ومن وجهة نظر جيل شاب من ّ

ً
غرار عنوان رواية سلمان رشدي  ،Salman Rushdieال ّ
تشككا يف القومية الهندية وال
تشكل األطروحة الكامربدجية التي تبدي

اجتماعيا  -أو املستوعبني يف
تموه رصاع األفكار واملصالح بني النخبة القومية وأتباعها الخاضعني
األطروحة القومية-املاركسية التي ّ
ً
أجندة تأريخية قومية  -ذلك الر ّد الوايف عىل مشكالت كتابة التاريخ ما بعد الكولونيايل يف الهند( .((1وقد تضافر استمرار الرصاع الديني

والطائفي يف هند ما بعد االستقالل ،وحرب عام  1962الهندية  -الصينية التي جعلت القومية الرسمية تبدو فارغة وأفضت يف النهاية

(عرفت باسم الحركة الناكسالية Naxalite
إىل انبهار الشباب الهندي املديني املتع ّلم باملاوية ،وانتشار حركة سياسية ماوية عنيفة ُ

كثريا من الشباب املديني يف أواخر ستينيات القرن العرشين وأوائل سبعينياته ،وعديد من العوامل
 )movementاجتذبت إىل الريف ً

املؤرخني الشباب حيال شعارات التأريخ القومي .لكن ّ
كل هذا السخط التأريخي كان ال
األخرى يك يفيض ذلك ك ّله إىل غربة لدى ّ

يتخبط ضمن ُ
األطر النظرية الليربالية والوضعية القديمة املوروثة من التقاليد اإلنكليزية يف كتابة التاريخ حتى وهو يبحث عن
يزال
ّ

سبيل لتصفية استعمار حقل التاريخ الهندي.
10
انظر:

نارا يف العروق".
املؤرخني الهنود ر ًّدا عىل أعمال باحثي كامربدج" ،يف السابق ،منذ زمن ليس بالبعيد ً
كثريا ،كانت القومية بالنسبة إىل ما ال ُيحىص من الهنود ً
كتب أحد ّ
Tapan Raychaudhuri's review essay "Indian Nationalism As Animal Politics" (1979).
;11 Pandey 1978; Siddiqi 1978; Kumar 1984; Arnold 1977; Sanyal 1994; and Hardiman1981

أيضا املقاالت يف.Low 1977 :
وانظر ً
12

انظر املقدمة يف.Guha 1998 :
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و ًل يف اإلطار النظري (البارادايم)1987 - 1982 :
دراسات التابع بوصفها تح ّ
فكريا ،يف املجال ذاته الذي كان عليها أن تغالبه :التأريخ الذي يرضب
بدأت،
ذلك هو الوضع الذي تدخّ لت فيه دراسات التابع .لقد ْ
ً

املؤرخني القوميني .ذلك
بدأت بوصفها ً
بجذوره يف نظام التعليم الكولونيايلْ .
نقدا ملدرستني يف التاريخ متنازعتني :مدرسة كامربدج ومدرسة ّ
أن هاتني املقاربتني نخبويتان كلتاهما ،كما أعلن جحا يف ٍ
بيان افتتح سلسلة دراسات التابع .وكانتا قد كتبتا تاريخ القومية بوصفه
َّ
قصة مأثرة اجرتحتها طبقات النخبة ،سواء أكانت هندية أم بريطانية .وعىل الرغم من مزاياهما ك ّلها ،لم تقويا عىل تفسري "املساهمات

قدمها الشعب من تلقاء نفسه ،أي باستقالل عن النخبة يف قيام هذه القومية وتطورها" ( ،Guha 1982, 3التشديد لجحا).
التي ّ
ٍ
محاولة ملواءمة التفكري التاريخي مع حركات أوسع من أجل
جزءا من
وسوف يتضح من بيان جحا هذا َّ
أن دراسات التابع كانت ً
الديمقراطية يف الهند .وتطلعت إىل مقاربة يف كتابة التاريخ مناهضة للنخبوية ،وكانت يف هذا الجانب تتقاسم الكثري مع مقاربات "التاريخ
روادها يف التأريخ اإلنكليزي كريستوفر ِهل  Christopher Hillوإ .ب .طومسن وإ .ج .هوبسباوم ،وآخرين .ذلك
من أسفل" التي كان ّ
أن ًّ
فكريا إىل الشيوعي اإليطايل أنطونيو غراميش
كل من دراسات التابع ومدرسة "التاريخ من أسفل" ماركسية اإللهام؛ وكلتاهما تدين
َّ
ً
 Antonio Gramsciيف محاولة النأي عن قراءات ماركس الستالينية الحتمية .وتعود كلمة "التابع" ذاتها  -وبطبيعة الحال ،مفهوم

تماما يف املرشوع النظري لدراسات التابع  -إىل كتابات غراميش( .((1وكما هو الحال يف التواريخ التي كتبها
"الهيمنة" الشهري والحاسم ً
طومسن وهوبسباوم ِ
تفضل
أيضا بـ "إنقاذ" مايض الجماعات التابعة
وه ْل وغريهمُ ،ع ِن َيت دراسات التابع ً
اجتماعيا يف الهند "من ّ
ً
األجيال الالحقة" .وكان هدفها املعلن إنتاج تحليالت تاريخية ُي َ
نظر فيها إىل الجماعات التابعة بوصفها ذوات التاريخ .وكما قال جحا
كبريا من املمارسة األكاديمية السائدة
مر ًة ( )Guha 1984, viiيف سياق تقديم أحد مجلدات دراسات التابع" :إننا نعارض بالفعل َق ْد ًرا ً
ّ

يف التأريخ  ...لفشلها يف االعرتاف بالتابع كصانع ملصريه .هذا االنتقاد يكمن يف صميم مرشوعنا".

تميز عىل نحو متزايد مرشوع دراسات
لكن تنظري جحا للمرشوع أشار يف الوقت نفسه إىل اختالفات معينة رئيسة من شأنها أن ّ

عموما ثالثة مجاالت تختلف فيها
إن هناك
التابع من مرشوع التأريخ املاركيس اإلنكليزي .ويمكن القول ،بنوع من اإلدراك الالحقَّ ،
ً

املؤرخني البارزين
دراسات التابع عن مقاربة "التاريخ من أسفل" لدى هوبسباوم أو طومسن (عىل الرغم من االختالفات بني هذين ّ

أن تأريخ التابع يستلزم بالرضورة (أ) ً
نقدا لشكل
أي تواريخ عامة لرأس املال( ،ب) ً
إلنكلرتا وأوروبا) .ذلك َّ
نسبيا لتاريخ السلطة عن ّ
فصل ً

أن يف هذه
استقصاء للعالقة بني السلطة واملعرفة
األمة ،و(ج)
(وتاليا لألرشيف ذاته وللتاريخ كشكل من أشكال املعرفة) .وما أراه هو َّ
ً
ّ
ً

االختالفات تكمن بدايات طريقة جديدة يف تنظري األجندة الفكرية للتواريخ ما بعد الكولونيالية.

ابتدأ القطع النظري النقدي بالطريقة التي سعى جحا من خاللها إىل إعادة تعريف مقولة "السيايس" باإلشارة إىل الهند الكولونيالية؛

أن ً
واملؤرخني القوميني خلطوا بني امليدان السيايس وبني الجانب الرسمي من العمليات الحكومية
مؤرخي كامربدج
إذ رأى َّ
ّ
كل من ّ

واملؤسسية .يقول جحا:

أن نطاقات السياسة الهندية هي نطاقات
تفرتض جميع الكتابات من هذا النوع [أي كتابات التأريخ النخبوي] َّ
[املؤرخني النخبويني] سوى أن يساووا السياسة بجملة
املؤسسات التي أدخلها الربيطانيون لحكم البالد ....وال يسع
ّ
ّ
الحكام الكولونياليني ومريديهم
األنشطة واألفكار لدى أولئك املنخرطني مبارشة يف تشغيل هذه املؤسسات ،أي

()élèves؛ الجماعات املسيطرة يف املجتمع املح ّ
يل)Guha 1984, 3-4( .

Antonio Gramsci, "Notes on Italian History" (1973).
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زعم جحا ( ،)Guha 1984, 4 - 5باستخدام "الشعب" و"الطبقات التابعة" كمرتادفني وتعريفهما بأ ّنهما "الفارق الديموغرايف

ّ
ثمة يف الهند الكولونيالية نطا ًقا لـ "سياسات الشعب" يتمتع
بني إجمايل
السكان الهنود" والنخبة املحلية واألجنبية املسيطرةَّ ،
أن ّ

بـ "االستقالل الذايت" ُم َن َّظ ًما عىل نحو مختلف عن نطاق سياسات النخبة .تشتمل سياسات النخبة عىل "تعبئة شاقولية" ،و"ا ّتكال زائد

ً
ً
ودستورية يف توجهها"ّ .أما يف
رشعية
نسبيا أكرث
عىل رضوب
التكيف الهندي مع املؤسسات الربملانية الربيطانية" ،و"ميل إىل أن تكون ً
ّ

نطاق سياسات التابع ،فتتوقف التعبئة من أجل التدخّ ل السيايس عىل ارتباطات أفقية مثل "التنظيم التقليدي للقرابة واالنتماء املحيل

تبعا ملستوى وعي البرش املعنيني" .وتميل سياسات التابع إىل أن تكون أكرث عنفًا من سياسات النخبة .وتحتل
أو عىل الوعي الطبقي ً

كثريا من التعابري
"فكرة مقاومة سيطرة النخبة" مكانة مركزية يف رضوب تعبئة التابع .و"تجربة االستغالل والعمل وهبت هذه السياسات ً
أن انتفاضات الفالحني يف الهند
والقواعد والقيم التي تضعها يف صنف منفصل عن صنف سياسات النخبة" ،كما يقول جحا .وهو يرى َّ
ً
شمول" .وحتى يف حاالت املقاومة واالحتجاج من طرف
الكولونيالية عكست قواعد التعبئة املنفصلة واملستقلة هذه "يف شكلها األكرث

أن "شكل التعبئة" هو ذلك الشكل "املستمد من تمرد الفالحني مبارشة".
العمال املدينيني ،نجد َّ

ترتبت عىل فصل جحا نطاقي سياسات النخبة وسياسات التابع آثار جذرية يف النظرية االجتماعية والتأريخ .كان امليل املعهود يف

التأريخ املاركيس العاملي حتى سبعينيات القرن العرشين هو النظر يف ثورات الفالحني َّ
املنظمة عىل محاور القرابة والدين والطائفة  ...إلخ،
وعيا "متخلفًا" ،من ذلك النوع الذي وصفه هوبسباوم ( )Hobsbawm 1978, 2يف عمله عىل ّ
قطاع الطرق
عىل أ ّنها حركات تبدي ً

تماما مع منطق الحداثة
و"التمردات البدائية" بأ ّنه "ما قبل سيايس" (ورد يف  .)Guha 1983, 5-6وكان ُينظر إىل هذا الوعي أ ّنه ال ي ّتسق ً
أو الرأسمالية
أناس ما قبل سياسيني لم
املؤسيس .وكما يقول هوبسباوم ( )Hobsbawm 1978, 2باإلشارة إىل مادته الخاصة" :إ ّنهم ٌ
ّ

تعب عن تطلعاتهم حيال هذا العالم" .وبرفض جحا وصف وعي الفالحني بأ ّنه "ما قبل
للتو يف إيجاد ،لغة خاصة ّ
يجدوا بعد ،أو أنهم بدأوا ّ
أن من طبيعة العمل الجماعي ضد االستغالل
مهي ًئا ليشري إىل َّ
سيايس" ذلك الرفض الرصيح ،وتحاشيه نماذج "الوعي" التطورية ،بات ّ
خصها بها الفكر
توسع الحدود
يف الهند الكولونيالية أن ّ
املتخيلة ملقولة "السيايس" ذلك التوسيع الفاعل أبعد بكثري من املناطق التي ّ
َّ
ٍ
ُ
ملاركسية أوروبية التمركز
مشاركة الفالحني يف املجال السيايس الحديث
أن تجاهل املشكالت التي تسببها
السيايس األورويب ،وليشري إىل َّ

أن املرء لن يعرف عندئذ كيف يحلل وعي الفالحني  -خطابات القرابة والطائفة والدين
ال ّ
بد أن يؤدي إىل تواريخ نخبوية فحسب .ذلك َّ

ٍ
متغي ال يسعه ّ
قط
وعيا "متخلفًا" يحاول أن ينربي
لعالم ّ
والعرق التي ّ
يعبون من خاللها عن أنفسهم يف أثناء االحتجاج  -إال بوصفه ً

أن يحيط بمنطقه تمام اإلحاطة.

رضبا من املفارقة التاريخية يف ٍ
فعليون للكولونيالية وجزء
ألح جحا عىل َّ
ّ
أن الفالحني ليسوا ً
عالم كولونيايل حديث ،بل معارصون ّ

وعيا "متخلفًا" ،وال عقلية من مخ ّلفات املايض
جوهري من الحداثة التي أ ّدى إليها الحكم الكولونيايل يف الهند .ووعي الفالحني ليس ً

أن الفالحني (املتمردين) يف الهند الكولونيالية قرأوا عاملهم
تشدهها املؤسسات السياسية واالقتصادية الحديثة فتقاومها .وأشار جحا إىل َّ
تفحصه أكرث من مئة حالة معروفة من حاالت تمرد الفالحني يف الهند الربيطانية بني عامي
املعارص قراءة صائبة يف الواقعّ .
وبي ،يف سياق ّ
دوما عىل استخدام الفالحني شيفرات خاصة باللباس والكالم
 1783و ،Guha 1983( 1900الفصالن  1وَّ ،)2
أن هذه التمردات تشتمل ً

والسلوك تنزع إىل قلب الشيفرات التي يسيطر عليهم من خاللها أسيادهم االجتماعيون يف الحياة اليومية .ويكاد قلب رموز السلطة
لكن التواريخ النخبوية التي تناولت انتفاضات الفالحني أغفلت أهمية هذه البادرة
أن يكون الفعل األول
الحتمي يف تمرد الفالحنيّ ،
ّ
باعتبارها ّإياها "ما قبل سياسية" .عىل سبيل املثال ،نبذ أنيل سيل ( )Seal 1968, 1جميع ثورات الفالحني يف الهند الكولونيالية يف القرن

نوعي" ،كونها "انتفاضات من النوع التقليدي ،سبيلها الوحيد لالحتجاج عىل شقائها
أي "محتوى سيايس
التاسع عرش أل ّنها خالية من ّ
ّ

فيفسون هذه البادرات عىل أ ّنها تعبري عن وعي زائف و /أو قيام بوظيفة "صمام
هو العيص والحجارة"ّ .أما املاركسيون ،من جهة أخرىّ ،
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الكل( .((1وما يفوت كلتا هاتني اإلسرتاتيجيتني التفسرييتني ،بحسب جحا ،هو حقيقة أ ّنه يف بداية ّ
األمان" يف النظام االجتماعي ّ
كل

انتفاضة فالحية كان ال بد من نضال يخوضه املتمردون لتدمري رموز الهيبة االجتماعية وسلطة الطبقات الحاكمة ك ّلها .يقول جحا" :هذا

القتال من أجل الهيبة كان يف صميم التمرد .وكان قلب األمور هو وجهته الرئيسة .وهو نضال سيايس يتم ّلك فيه املتمرد و /أو يدمر رمز
قوة عدوه ً
آمل بذلك إزالة عالئم تبعيته" ( ،Guha 1983, 75التشديد يل).

دت عىل كلمة "سيايس" يف اقتبايس من جحا أعاله للتأكيد عىل التوتر الخالق بني ال َّنسب املاركيس لـ دراسات التابع وما َط َر َح ْت ُه
شد ُ
ّ

تحديا حول طبيعة السلطة يف الحداثات الكولونيالية غري الغربية .ما أراد جحا تبيانه هو أن ترتيبات السلطة
أشد
منذ البداية من أسئلة ّ
ً

التي وجد فيها الفالحون والطبقات التابعة األخرى أنفسهم يف الهند الكولونيالية اشتملت عىل منطقني يف الرتاتب واالضطهاد مختلفني

أشد االختالف .أولهما هو منطق اإلطار القانوين واملؤسيس شبه الليربايل الذي جلبه الربيطانيون إىل البالد .وثانيهما هو مجموعة أخرى
ّ

من العالقات مرتاكبة مع اإلطار السابق ويقوم فيها الرتاتب عىل سيطرة وإخضاع مبارشين ورصيحني ملن تعوزهم القوة سواء بالوسائل

األيديولوجية-الرمزية أو بالقوة املادية .وسيمياء السيطرة واإلخضاع هذه هي ما سعت الطبقات التابعة إىل تدمريه يف ّ
مرة نهضت فيها
كل ّ
"الغيبي".
"الديني" أو
عما نشري إليه باللغة اإلنكليزية من غري دقّة ّإما بـ
إىل التمرد .وال يمكن فصل هذه السيمياء يف الحالة الهندية ّ
ّ
ّ

ٍ
ٍ
األولية لتمرد الفالحني يف الهند
وفهم أكرث جذرية له يف كتاب جحا األوجه
رواية مألوفة عن رأس املال
يمكن أن نرى التوتر بني
ّ

ثمة أوقات يميل فيها جحا إىل قراءة "السيطرة واإلخضاع" من حيث التعارض بني نمط اإلنتاج اإلقطاعي ونمط
الكولونيالية ذاتهّ .

املشخصة
اإلنتاج الرأسمايل .وهناك نزوع كبري يف البحث املاركيس والليربايل إىل قراءة العالقات غري الديمقراطية  -أو أنظمة السلطة
ّ

ّ
وممارسات تأليه
مؤشًا عىل مشكالت
تماما .وهي ُترى بوصفها ّ
الحكام  -عىل أ ّنها بقايا من عهد ما قبل رأسمايل ،وعىل أ ّنها ليست حديثة ً
منطقيا مع العالقات "اإلقطاعية" .وكتاب جحا
بد أن تكون متعارضة
أن الرأسمالية املكتملة ال ّ
االنتقال إىل الرأسمالية ،بافرتاض َّ
ً

أن
األوجه
األولية يتك ّلم يف بعض األحيان من ضمن هذا التقليد يف التحليل .وما يخربنا ّإياه يف بعض األماكن ( )Guha 1983, 6هو َّ
ّ

املتبقية:
سمات اإلقطاعية
السيطرة املبارشة سمة من ّ
ّ

وظل الريع ّ
أوليا فحسب  ...حتى ّ .1900
يشكل
إذا أخذنا شبه القارة الهندية ك ّلهاَّ ،
فإن التطور الرأسمايل يف الزراعة بقي ً

الجزء الجوهري من الدخل املتأيت عن ملكية األرض  ...والعنرص الثابت يف هذه العالقة [بني الفالحني ّ
وملك األرض]

ّ
الحر لقوى اقتصاد السوق
تنوعها هو انتزاع الفائض من الفالحني بطرائق محددة؛ أي ليس من خالل اللعب
بكل ّ
ّ

بقدر ما هو من خالل قوة فوق اقتصادية هي موقع ّ
ملك األرض يف املجتمع املحيل ويف نظام الحكم الكولونيايل.

بعبارة أخرى ،كانت هذه العالقة عالقة سيطرة وإخضاع :عالقة سياسية من النمط اإلقطاعي ،أو كما وصفت عىل نحو
مناسب ،عالقة شبه إقطاعية تستمد وجودها املادي من رشوط اإلنتاج ما قبل الرأسمالية وتستمد رشعيتها من ثقافة

تقليدية ال تزال سائدة يف البنية الفوقية.

املاركسية املحددة ال تم ّثل كما يجب قوة نقد جحا ملقولة "ما قبل السيايس" وما لهذا النقد من أهمية .ذلك أ ّنه إذا
لكن هذه الرواية
ّ

تجرد عن املجاالت األخرى (الدين ،القرابة،
ما قبلنا
ماركسية هذا االقتباس ،يمكن أن نعود إىل جحا لرنى َّ
أن مجال السيايس ً
نادرا ما ّ
ّ
الثقافة) يف عالقات السيطرة واإلخضاع اإلقطاعية ،وأ ّنه يصعب بهذا املعنى أن َن ِص َف عالقات السلطة اإلقطاعية بأ ّنها سياسية عىل
ٍ
املتبقية يف املشهد الهندي  -كما يفعل جحا يف بداية هذا االقتباس  -بوصفها
عندئذ قراءة العالقات "اإلقطاعية"
الوجه الصحيح .ويمكن
ّ
14

يتفحص جحا مثل هذه املواقف املاركسية وينتقدها يف مقالته املوسومة:
ّ

"The Prose of Counter-Insurgency" in Guha and Spivak 1988.
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دراسات التابع والتأريخ ما بعد الكولونيايل

عالمة عدم اكتمال االنتقال إىل الرأسمالية .وبهذا املنطق ،يمكن أن ننظر إىل ما يسمى العالقات شبه اإلقطاعية وعقلية الفالحني

بأنها بقايا مرحلة سابقة ،ال تزال نشطة ،من دون شك ،لكنها قيد انقراض تاريخي-عامليّ .
وكل ما تحتاجه الهند هو خلق مزيد من
ّ
املؤسسات الرأسمالية ،وعندها سوف تبدأ عملية تحويل الفالح إىل مواطن؛ أي إىل الصورة السياسية الصحيحة ملا يعنيه أن يكون

أن شخصياته "ما قبل السياسية"  -حتى عندما " ُتق َْحم" يف
املرء
شخصا .وهذا ما كان عليه منطق هوبسباوم يف الحقيقة .وهو السبب يف َّ
ً
سياسيا" هو ما يجعل"
وعيا
الرأسمالية وحتى حني يعرتف هوبسباوم (َّ )Hobsbawm 1978, 3
ً
بأن "اكتساب هؤالء املتمردين البدائيني ً

ً
خلسة من خالل اشتغال
قرننا األكرث ثورية يف التاريخ"  -تبقى "غريبة" عىل الدوام عن منطق الرأسمالية" :فهي تأتيهم من الخارج،

أي سيطرة".
القوى االقتصادية التي ال يفهمونها وال يسيطرون عليها ّ

تاريخي السلطة يف الهند الكولونيالية وأوروبا .وهذه
يلح عىل الفروق النوعية بني
ّ
لكن جحا ،يف رفضه مقولة "ما قبل السيايس"ّ ،
ّ

ين لرأس املال.
اللفتة جذرية يف ما تسبغه من تعددية جوهرية عىل تاريخ السلطة يف الحداثة العاملية ويف فصلها ّإياه عن أي تاريخ كو ّ
"إن مواد هوبسباوم مستمدة من التجربة األوروبية بصورة تكاد تكون كاملة وتعميماته ربما تكون
يقول جحا (َّ :)Guha 1983, 6

صحة فكرة التمرد الفالحي ما قبل السيايس بالنسبة إىل بلدان أخرى إال أنها قليلة ال َغناء يف فهم تجربة
متوافقة معها  ...ومهما تكن ّ

الهند الكولونيالية" .وحني نرى التشكيلة الكولونيالية يف الهند بوصفها حالة من حاالت الحداثة ينشطر فيها املجال السيايس ،كما
معا طوال الوقت  -منطق ُأطر الحكم الرسمية القانونية
يقول جحا يف تقديم دراسات التابع ،إىل منطقني متميزين يبقيان متضافرين ً
والعلمانية ومنطق عالقات السيطرة واإلخضاع املبارشين اللذين يستمدا رشعيتهما من مجموعة مختلفة من املؤسسات واملمارسات بما
أن كتابات جحا تساهم يف الكشف عن مشكلة الفتة للغاية يف التاريخ
يف ذلك ْ
غالبا ما ُترتجم بـ "الدين") -فسوف نجد َّ
الدهارما (التي ً
العاملي للحداثة.

عامليا
يطور فيه رأس املال ومؤسسات الحداثة الحاكمة ً
يف النهاية ،هذه هي مشكلة التفكري يف تاريخ السلطة يف عرص ّ
مدى ً
ٍ
ِ
ويبي عمل
عالقات
أن حكم رأس املال يقتيض االنتقال إىل
ً
متزايدا .تفرتض مناقشة ماركس للضبط الرأسمايل َّ
سلطة رأسماليةّ .

بد من إكمال نموذج
ميشيل فوكو  Michel Foucaultأ ّنه إذا أردنا أن نفهم املؤسسات الرئيسة للحداثة التي نشأت يف الغرب ،فال ّ
أن
السيادة الحقوقي الذي يحتفي به الفكر السيايس األورويب الحديث بمفاهيم الضبط والسلطة البيولوجية والحاكمية .ويزعم جحا َّ
ألن الهند بلد
زوجا آخر من املصطلحات :السيطرة واإلخضاع .وهذا ليس ّ
هذا اإلكمال يجب أن يتضمن يف حداثة الهند الكولونيالية ً
ألن رأس املال يف الهند يحكم من خالل "اإلخضاع
أي يشء من هذا القبيل ،وليس َّ
شبه حديث أو شبه رأسمايل أو شبه إقطاعي أو ّ

الشكيل"( ((1وحده .يتخطى جحا الجدل الذي يختزل مسائل الديمقراطية والسلطة يف شبه القارة إىل أطروحات عن انتقال غري مكتمل

أن التاريخ العاملي للرأسمالية ال يعيد
إىل الرأسمالية .وهو ال ينكر صالت الهند الكولونيالية بقوى الرأسمالية العاملية .ووجهة نظره ّ

بالرضورة إنتاج تاريخ السلطة ذاته يف ّ
تابعا ،بينما يقوم رأس املال بدور
كل مكان .ويف حساب متغريات الحداثة ،ليست السلطة
ً
متغريا ً
تحليليا .ولذلك لطاملا كان الفكر السيايس املاركيس األورويب
املتغي املستقل .ويمكن التعامل مع رأس املال والسلطة كمقولتني مستقلتني
ّ
ً
ٍ
أن تاريخ الحداثة
مهما لكنه غري كاف لتنظري السلطة يف تواريخها الكولونيالية الحديثة .ذلك َّ
فكرا ً
التقليدي الذي ربط املقولتني ً
ً
تعدديا عىل نحو ال يمكن اختزاله من حيث
مجال متغاير األلسنة من حيث مصطلحاته،
سيايس
الكولونيالية يف الهند خلق ملا هو
ً
ّ
 15اإلخضاع الشكيل للعمل لرأس املال  formal subsumptionمن مصطلحات ماركس ،ويشري به إىل استيالء الرأسمايل عىل أنماط العمل التي تطورت قبل انبثاق
العالقات الرأسمالية ،وما يرتبط بذلك من قرس العتصار العمل الفائض بإطالة وقت العمل .وهذا الشكل هو الشكل العام لكل عملية إنتاج رأسمالية ،وهو يقف يف تمايز
يتميز بطرائق أخرى يف اعتصار القيمة الفائضة .انظر،
صارخ مع اإلخضاع الفعيل للعمل لرأس املال الذي يتطور بتطور نمط رأسمايل خاص لإلنتاج (الصناعة الكربى) ّ
كارل ماركس ،نتائج عملية اإلنتاج املبارشة (الجزء املجهول من رأس املال) ،ترجمة فالح عبد الجبار (مركز األبحاث والدراسات االشرتاكية يف العالم العريب ،د.ت،).
ص ( .150 - 125املرتجم)
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تشكل ًّ
بنيته ،تتشابك يف داخله خيوط أنماط مختلفة من العالقات ال ّ
منطقيا .ومن هذه الخيوط خيط حاسم الشتغال السلطة يف
كل
ً

املؤسسات الهندية ،هو ما تمارسه النخبة عىل التابعني من سيطرة وإخضاع مبارشين .وكما قال جحا يف مساهمته األوىل يف دراسات

تتبع
فإن هذا الخيط من السيطرة واإلخضاع يف عالقات السلطة يف الهند "لم يكن
التابع (َّ )Guha 1982, 4
ً
تقليديا إال بقدر ما يمكن ّ

أن الزمن قد عفا عليه".
بأي حال من األحوال بمعنى ّ
جذوره إىل الزمن ما قبل الكولونيايل ،لكنه ليس عتيقًا ّ

هكذا كانت ما تمارسه النخبة عىل التابعني من سيطرة وإخضاع اجتماعيني سمة يومية من سمات الرأسمالية الهندية ذاتها .فهي

أن الكولونيالية الحديثة هي يف جوهرها
رأسمالية من النمط الكولونيايل .ورأى جحا ،بقراءة نقدية لبعض نصوص ماركس األساسيةَّ ،
ِ
رأس ٍ
مال ّ
مطرد التوسع والعاملية عىل املجتمعات غري الغربية من دون أن ُي ْحدث أي تحول ديمقراطي
الرشط التاريخي الذي يسيطر فيه ُ
شامل يف العالقات االجتماعية للسلطة أو يحتاج إليه .والدولة الكولونيالية  -التعبري النهايئ عن املجال السيايس يف الهند الكولونيالية -
ورشطا لها يف ٍ
ً
فإن "الكولونيالية ال يمكن أن تستمر
هي نتيجة إلمكان مثل هذه السيطرة
معا .وكما يقول جحا (َّ )Guha 1982, 5 - 6
آن ً

ِ
املستعمرة يف االرتقاء إىل مرشوعها الكوين .وطبيعة الدولة التي خلقتها بالسيف
كعالقة سلطة يف شبه القارة إال برشط أن تخفق الربجوازية

تغي من دون ّ
شك تحت تأثري الرأسمالية الكولونيالية لكن "مناطق
تاريخيا" .وكانت النتيجة
رضوريا
هي التي جعلت هذا
ً
مجتمعا ّ
ً
ً
أي نوع من أنواع "الهيمنة [الربجوازية]".
شاسعة يف حياة الشعب ووعيه" نجت من ّ

قدمتها املاركسية الغربية.
ال يمكن ،إ ًذا ،إنتاج التاريخ الثقايف للسلطة يف الحداثة الهندية بتطبيق بسيط لتحليالت القومية التي ّ

املؤرخ املاركيس القومي بيبان شاندرا بآراء القوميني اليساريني مثل جواهر الل نهرو ،تنطوي رؤية
وبخالف التقليد الفكري الذي يربط ّ

جحا عىل أ ّنه من غري املمكن منافسة قصة الكولونيالية الرجعية برواية عن حركة قومية قوية تسعى إىل ترسيخ رؤية برجوازية يف املجتمع

برمته(((1؛ وذلك لعدم وجود طبقة هنا تمكن مقارنتها بالربجوازية األوروبية يف الرواية املاركسية ،طبقة قادرة عىل اجرتاح أيديولوجيا
وي ْظ ِه ُر تاريخ الطريقة التي سعى بها قوميو النخبة يف الهند إىل تعبئة
مهيمنة تجعل مصالحها الخاصة تظهر عىل أ ّنها مصالح الجميعُ .

ً
سياسيا تعايشت فيه وتفاعلت اللغات العلمانية لألطر القانونية والدستورية مع اسرتاتيجيات السيطرة واإلخضاع
مجال
الطبقات التابعة
ً
أن
غري املتناسبة معها .ورأى جحا يف مقالته "الكولونيالية يف جنوب آسيا :سيطرةٌ من دون هيمنة
ُ
وتأريخها" (َّ )Guha 1997, 97-98

تكرارا للثقافة الربجوازية الليربالية يف بريطانيا القرن التاسع عرش أو
فهم "بوصفها
"الثقافة الهندية يف الحقبة الكولونيالية" تأىب أن ُت َ
ً

بوصفها مجرد بقايا من ثقافة سابقة ما قبل رأسمالية" .إ ّنها رأسمالية ولكن من دون الرتاتبيات الرأسمالية ،وهي سيطرة رأسمالية من

حد تعبري جحا الشهري.
دون ثقافة رأسمالية مهيمنة ،أو "سيطرة من دون هيمنة" ،عىل ّ

دراسات التابع وإعادة توجيه التاريخ
ِ
ٍ
أن ًّ
حكم لرأس املال يف الهند تمارس فيه األيديولوجيات
إقامة
كل من القومية والكولونيالية انخرطتا يف
كان
لصيغتي جحا َّ -
ّ

وأن أشكال السلطة الناجمة عن ذلك ال يمكن وصفها بأ ّنها "ما قبل سياسية"  -آثار عديدة يف ما
الربجوازية "سيطر ًة من دون هيمنة"َّ ،

يتعلق بالتأريخ ،ظهر بعضها يف كتابات جحا الخاصة يف حني ظهر بعضها اآلخر يف كتابات زمالئه .ومن املهم أن نوضح هذه اآلثار ،أل ّنها
ً
تجربة يف التأريخ ما بعد الكولونيايل.
ما جعل دراسات التابع

أساسا"
أن الحركة القومية هي "حركة برجوازية
أي مساءلة ّ
 16افرتضت كتابات نهرو يف ثالثينيات القرن العرشين وكتابات بيبان شاندرا يف سبعينياته من دون ّ
ً
وأن وظيفتها إقامة "هيمنة أيديولوجية وسياسية وتنظيمية برجوازية  ...عىل الجماهري الواسعة من الفالحني والعمال والطبقات الوسطى
(َّ )Nehru [1936] 1962, 66
الدنيا" .Chandra 1979, 135
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ً
يتحدى التاريخانية برفض ّ
أول وقبل ّ
كل النظريات التي
كل يشء ،كان للنقد الذي وجهه جحا ملقولة "ما قبل السيايس" أن
ّ

صحته من تصنيف أنواع معينة
تقسم التاريخ إىل مراحل محددة متعاقبة .فإذا ما كان مصطلح "ما قبل السيايس" ،كما ناقش ُته ،يستمد ّ

فإن مناقشة جحا للسلطة يف الهند الكولونيالية تقاوم مثل هذا
من عالقات السلطة عىل أ ّنها "ما قبل حديثة" ،و"إقطاعية" ،وهلم جراَّ ،
ِ
التمييز الواضح بني الحديث وما قبل الحديث .وتلك العالقات التي بدت "إقطاعية" يف الهند عندما نُظ َر إليها من خالل النظرة التي
تقسم التاريخ إىل مراحل محددة متعاقبة هي عالقات معارصة ّ
لكل ما بدا "حدي ًثا" لتلك النظرة ذاتها .ويف رأي جحا ،أ َّنه ما كان يمكن

النظر إىل العالقات األوىل من خالل االستعارات الجيولوجية أو التطورية ،مثل "البقاء" و"البقايا" ،من دون أن تغدو هذه التاريخانية
نخبوية يف تفسريها املايض.

صورت الزعماء القوميني عىل أ ّنهم يهدون الهند وشعبها
هكذا كانت دراسات التابع يف تعارض مبدأي مع التواريخ القومية التي ّ
ٍ
املجهز بأدوات الديمقراطية
مرحلة من املراحل "ما قبل الرأسمالية" إىل طور "الحداثة الربجوازية" التاريخي العاملي،
سبيل الخروج من
ّ
أن النخبة السياسية الهندية استدخلت لغة الحداثة السياسية هذه واستخدمتها،
وحقوق املواطنة واقتصاد السوق وسيادة القانون .ال شك َّ
لكن هذا امليل الديمقراطي ُو ِج َد إىل جانب عالقات غري ديمقراطية من السيطرة واإلخضاع واختلط معها .وهذا التعايش الثنني من
ّ
"مؤش عىل حقيقة تاريخية مهمة ،هي إخفاق الربجوازية يف التعبري عن
مجاالت السياسة هو ،كما يقول جحا ()Guha 1982, 5 - 6
ّ
موحدة للتعبري عنها .وكان السؤال األهم هو كيف ظهرت قومية رسمية زعمت
"أمة" ّ
ّ
ثمة ّ
األمة" (التشديد لجحا) .والحال ،أ ّنه لم يكن ّ

أي ممارسات .وهذا املوقف النقدي من القومية الرسمية أو الدولتية والتأريخ املرتبط بها
األمة املوحدة ومن خالل ّ
أنها تم ّثل مثل هذه ّ
هو من األشياء التي وسمت دراسات التابع منذ البداية .وبذلك كان التاريخ ما بعد الكولونيايل ً
شكل من التأريخ ما بعد القومي(.((1

كان لسعي جحا إىل تاريخ يكون فيه التابع "صانع مصريه" أن يس ّلط الضوء عىل مسألة العالقة بني النصوص والسلطة .وعاد ًة ما

تكون األرشيفات التاريخية مجموعات من الوثائق والنصوص من ش ّتى األنواع .ولطاملا ّ
مؤرخو الفالحني وغريهم من الجماعات
أكد ّ

املؤرخون املعنيون باستعادة "تجربة" فالحية من
أن الفالحني لم يرتكوا وثائق خاصة بهم.
االجتماعية التابعة عىل حقيقة ّ
وغالبا ما لجأ ّ
ً

طلبا للعون :األنرثوبولوجيا والديموغرافيا وعلم االجتماع وعلم اآلثار
تجارب التاريخ إىل موارد الفروع املعرفية والتخصصات األخرى ً
ويقدم يوجني ويرب  Eugen Weberيف دراسته املعروفة عن فرنسا الريفية يف القرن التاسع عرش ،من فالحني
والجغرافيا البرشية  ...إلخّ .

عيي يف الحقيقة؛ بل يسعهم أن يعربوا عن أنفسهم
األميون ّ
إىل فرنسيني ( ،)Weber, 1976, vxiصيغة موجزة لهذه املقاربة" :ليس ّ
املؤرخون الديموغرافيون قد أظهروا
بطرائق متعددة ويقومون بذلك بالفعل .وكان علماء االجتماع واإلثنولوجيون والجغرافيون ومؤخّ ًرا ّ

لنا وسائل جديدة ومختلفة لتفسري األدلة" .ويف ستينيات القرن العرشين وسبعينياته ،التفت إ .ب .طومسن وكيث توماس وغريهما إىل
األنرثوبولوجيا بح ًثا عن ٍ
سبل للوقوع عىل "تجارب" الطبقات التابعة( .((1لكن مقاربة جحا ( )Guha 1983تختلف عن مقاربات هؤالء
تبينها ويرب وتوماس
املؤرخني اختال ًفا الف ًتا .فكتابه األوجه
األولية لتمرد الفالحني يف الهند الكولونيالية يبدأ ّ
ّ
ّ
بتبي املشكلة ذاتها التي ّ

أيضا،
أن الفالحني ال يتكلمون مبارشة يف وثائق األرشيفات التي عاد ًة ما تنتجها الطبقات الحاكمة .ومثلهم ً
وطومسن وغريهمّ :

لتتبع منطق الوعي الفالحي يف لحظة التمرد .لكنه يفكر يف مقولة "الوعي"
يستخدم جحا مجموعة متنوعة من الفروع أو التخصصات ّ
عىل نحو مختلف .فهو يف تأكيده عىل استقالل وعي الفالح املتمرد ،ال يهدف إىل إنتاج تعميمات تحاول أن تلخص ما ّ
فكر به يف رأسه،
أحسه ،أو عاشه يف داخله ّ
أن األمر ينتهي بمثل هذه املحاوالت،
كل فالح بعينه ممن شاركوا يف تمردات الهند الكولونيالية .ذلك َّ
أو ّ

17

سوف يطور هذا الجانب من املرشوع الحقًا ّ
كل من بارتا شاترجي وجيانيندرا باندي وشهيد أمني ،كما سيأيت الحقًا.

للمؤرخ ،مهما تكن غري مكتملة ،ذلك أ ّنها تشتمل عىل استجابة عقلية
 18انظر ما يقوله إ .ب .طومسن ()Thompson 1979, 199عن "التجربة"" :مقولة ال غنى عنها
ّ
أيضا (.)Thomas 1963
وعاطفية يبديها فرد أو مجموعة اجتماعية حيال حوادث مرتابطة كثرية" .انظر ً
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عىل الرغم من ّ
ونقد جحا مصطلح "ما
كل النيات الحسنة ،إىل تحويل الفالحني إىل موضوعات غرائبية من موضوعات األنرثوبولوجياُ .

تاليا  -عىل أ ّنه يشء محايث ملمارسات
قبل السيايس" ّ
يسد بصورة مرشوعة سبيل التفكري هذا .وهو ينظر إىل الوعي  -وإىل ذاتية الفالح ً
األولية هو دراسة ملمارسات الفالحني املتمردين يف الهند الكولونيالية ،وليس ملقولة ُمشَ َّي َئة ُتدعى
التمرد الفالحي ذاتها .وكتاب األوجه
ّ
أن "الوعي املتمرد"
"الوعي" .وكان الهدف من الكتاب إبراز
املخيلة الجمعية الكامنة يف ممارسات التمرد الفالحي .وال ّ
يدعي جحا قط َّ
ّ

الذي يناقشه ٍ
يتفحص ممارسات
"واع" بالفعل ،أي موجود يف رؤوس الفالحني .وال يساوي بني الوعي و"نظرة الذات إىل ذاتها" .وهو ّ
املتمردين يك ّ
يفك مغاليق العالقات املحددة  -بني النخب والتابعني وبني التابعني أنفسهم  -التي ُت َؤ َّدى يف هذه املمارسات ،ثم يحاول أن
يستخرج من هذه العالقات ما يمكن أن ندعوه البنية األولية لـ "الوعي" الكامن يف تلك العالقات.

تمش ًيا مع التقليد البنيوي الذي ينسب كتابه إليه باستخدام كلمة
يصف جحا إسرتاتيجيته التأويلية من خالل استعارة القراءةّ ،

"األولية" منذ العنوان .وملا كانت األرشيفات املتاحة عن تمرد الفالحني نتاج إجراءات مكافحة التمرد التي اتخذتها الطبقات الحاكمة

فإن جحا ّ
يطور إسرتاتيجية واعية يف قراءته هذه األرشيفات ،ليس حيال تحيزات
وجيوشها وقوات رشطتهاَّ ،
املؤرخ ألن ّ
يؤكد عىل حاجة ّ
النصية يف هذه الوثائق ،وذلك يك يضع يده عىل الطرائق املختلفة التي م ّثلت من خاللها
النخبة فحسب ،بل ً
أيضا حيال الخصائص ّ

املؤرخون إىل إعادة
ُ
أساليب التفكري النخبوية صور َة التابعني العاصية وممارساتهم .ويرى جحا أ ّنه من دون أداة املسح هذه سوف يميل ّ

إنتاج منطق التمثيل ذاته الذي استخدمته الطبقات النخبوية يف السيطرة عىل التابعني( .((1وتبدو استعارة القراءة التدخّ لية هنا يف تضاد مع
للمؤرخ ،وذلك يف مناظرة له
استخدام إ .ب .طومسن ( )Thompson, 1979, 210, 222استعارة اإلصغاء السلبية يف وصف النشاط التأوييل
ّ

مع ألتوسري  .((2(Althusserوهذا الرتكيز عىل القراءة يرتك التأريخ الذي تمارسه دراسات التابع عرضة لتأثريات نظرية األدب والرسد(.((2
األمة ،ويف
هكذا يبتعد جحا وزمالؤه  -يف نقدهم التاريخانية واملركزية األوروبية عىل هذا النحو واستخدام هذا النقد يف استنطاق فكرة ّ

وجها من أوجه عالقات السلطة بني النخبة والتابعني  -عن االفرتاضات
التأكيد عىل الخصائص النصية لوثائق األرشيف ،ويف اعتبار التمثيل ً

التي تستهدي بها مقاربة "التاريخ من أسفل" لدى التأريخ املاركيس اإلنكليزي .ومع أعمال جحا ،ينعطف التاريخ الهندي ،إذا جاز القول،

موقعا لها منذ البداية يف منطقة اليسار غري التقليدية .وما
تلك االنعطافة األلسنية التي راح ُي ْضَب بها املثل .وكانت دراسات التابع قد اتخذت ً

ورثته عن املاركسية كان يف حوار ً
ثمة تعاطف مع بدايات
أصل مع تيارات أخرى حديثة من الفكر األورويب ،وال سيما تيارات البنيوية .وكان ّ
كتابات جحا مسألة املعرفة-السلطة من خالل السؤال" :ما األرشيف وكيف ُي ْن َتج؟"
طرحت بها
فوكو توضحه الطريقة التي
ُ
ْ

دراسات التابع منذ عام  :1988دوائر متعددة
تقاعد جحا من فريق التحرير يف دراسات التابع يف عام  .((2(1988ويف العام نفسه ،نُرشت يف نيويورك مختارات من دراسات التابع

تصديرا لهذا املجلد وصف فيه
( )Selected Subaltern Studiesدشّ نت مسرية هذا املرشوع العاملية .وكتب إدوارد سعيد ()Said 1988, v
ً

فكريا" .واختريت مقالة غاياتري سبيفاك "تفكيك التأريخ" ( )Spivak 1988التي
بيان جحا املتع ّلق بأهداف دراسات التابع بأنه "متمرد
ً
ِ
سبق أن نُرشت يف املجلد السادس يف عام  1986ويف ّ
مقالة
لت مقالة سبيفاك هذه ،مع
ظل رئاسة تحرير جحا ،كمقدمة لهذه املختارات .م ّث ْ
19

ثمة تفصيل إلسرتاتيجيات القراءة عند جحا يف مقالته املنشورة يف  Guha and Spivak 1988كما أنها مبثوثة يف أنحاء كتابه األوجه األولية.

21

أيضا تقديم شاكرافوريت سبيفاك للمجلد ذاته.
أفضل مثال عىل ذلك مقالة جحا يف ( .)Guha and Spivak 1988انظر ً

أيضا مما يقوله عن
إن لديه الكثري ً
رجاء؛ بل أصواتهم"  -إذ َّ
 20لإلنصافّ ،
املؤرخ ،الحظوا ً
فإن طومسن ال يكتفي بالكتابة عن "أصوات ترصخ من املايض" " -ليس صوت ّ
املؤرخني مصادرهم بغية اإلصغاء إىل أصوات التاريخ الضائعة.
كيفية استنطاق ّ
22

انظر بيان جحا( ، )Guha 1988يف تقديمه لـ .Subaltern Studies VI
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ٍ
مهما لـ دراسات التابع ترك أثره
مراجعة نرشتها روزاليند أوهانلون  Rosalind O’Hanlonيف الوقت ذاته
تقريبا (ً ،)O'Hanlon 1988
نقدا ً
ً

الخطري يف املسار الفكري الالحق للمرشوع .أشارت ٌّ
نقدا
قدمتا ً
كل من سبيفاك وأوهانلون إىل غياب قضايا الجندر عن دراسات التابع .كما ّ
ٍ
فكرة عن الذات  -فكرة "جعل
أن التأريخ يف دراسات التابع يعمل عمله من خالل
جوهريا
للتوجه النظري للمرشوع .وأشارتا ،يف الواقع ،إىل َّ
ّ
ً
ٍ
توله ّ
عما سبق أن ّ
صانعا ملصريه"  -بعيدة ّ
املفكرون البنيويون من نقد لفكرة الذات ذاتها .وكانت سبيفاك يف مقالتها الشهرية
التابع
ً
كل البعد ّ
"هل يمكن للتابع أن يتك ّلم؟" ( ،)Spivak 1994وهي قراءة نقدية متحدية لحوار بني ميشيل فوكو وجيل دولوز  ،Gilles Deleuzeقد
أي برنامج مبارش يرمي إىل "ترك التابع يتك ّلم".
طرحت بقوة هذه األسئلة وسواها من خالل اعرتاضات تفكيكية وفلسفية عىل ّ

وتدبرها .وجرى يشء من تاليف االتهامات املتعلقة
حاول باحثو دراسات التابع منذ ذلك الحني أخذ هذه االنتقادات عىل محمل ّ
الجد ّ

بغياب قضايا الجندر عن دراسات التابع وعدم اهتمامها بالبحوث النسوية يف مقاالت مؤثّرة كتبها راناجيت جحا وبارتا شاترجي ،ويف
مساهمات قدمتها سوزي ثارو  Susie Tharuوغريها عن النظرية النسوية املعارصة يف الهند( .((2ويف كتابه الفكر القومي والعالم الكولونيايل

ٍ
بشكل خالق منظور إدوارد سعيد واملنظور ما بعد الكولونيايل عىل دراسة القوميات غري الغربية ،واستخدم
طبق بارتا شاترجي
(ّ ،)1986
ً
الهند ً
ومكتمل للفكر القومي ذاته .ومع عمل شاترجي
أملعيا
وسع هذا الكتاب انتقادات جحا للتأريخ القومي لتغدو ً
مثال عىل ذلكّ .
نقدا ً

قومي
نقدا ما بعد
هذا ،ثم مع عمل جيانيندرا باندي عن تقسيم الهند يف عام  ،1947أمكن القول ّ
إن النقد ما بعد الكولونيايل أصبح ً
بحق َّ
ّ
تتبع األثر الذي تركه الفكر التفكييك وما بعد الحديث يفدراسات التابع من خالل الطريقة التي أعلت بها أعمال جيانيندرا
ً
أيضا .ويمكن ّ
الكليةّ .
باندي وبارتا شاترجي وشهيد أمني يف تسعينيات القرن العرشين من شأن فكرة الجزء عىل حساب فكرة ّ
وشكك كتاب باندي
الكل أو
ّ

األمة وأجزاؤها؛
بناء الطائفية يف شمال الهند الكولونيايل ( )1991ومقالته يف 1992
ً
"دفاعا عن الجزء"؛ وكتاب شاترجي يف عام ّ 1994

وكتاب أمني التجريبي املحتفى به عىل نطاق واسع الحدث ،الذاكرة ،االستعارة ( ،)1995عىل ٍ
أسس أرشيفية ومعرفية ،حتى بإمكانية بناء

تاريخ قومي ّ
طبيعيا أن تؤدي هذه الخطوة إىل سلسلة من الكتابات التي كتبها باحثو دراسات
كل لدى رسدسياسات حياة التابعني .وكان
ً
التابع ووضعوا فيها قيد االستقصاء النقدي التاريخَ ذاته بوصفه ً
قدم براكاش وجحا وشاترجي وأمني
شكل
أوروبيا من أشكال املعرفة .كما ّ
ً

(((2
وأتم جيان براكاش Gyan
وأجاي سكاريا وشايل مايارام  Shail Mayaramوغريهم مساهمات مهمة يف تحليل "الخطاب الكولونيايل" َّ .

ً
دراسة لخطاب العلم يف الكتابات القومية الهندية تبدي اتفا ًقا عميقًا مع أفكار هومي بابا(.((2
 Prakashمؤخّ ًرا

أين تقف دراسات التابع اليوم ،سواء كسلسلة أم كمرشوع؟ يبدو أنها تقف عند تقاطع مسارات مختلفة ش ّتى .كان املرشوع األصيل

مرشوع ُيقيم ً
نسبيا بني تاريخ رأس املال وتاريخ السلطة  -قد تطور وتعزز من خالل عمل املجموعة .وما دراسة
مفهوما هنا عىل أ ّنه
ٌ
ً
فصل ً

ديفيد أرنولد للكولونيالية الربيطانية يف الهند من حيث تواريخ ممارساتها الجسدية املتنا َزعة ،استعمار الجسد ()1993؛ ودراستا ديفيد

هارديمان للثقافة السياسية واالقتصادية يف حياة التابعني العالقني يف أشكال ناشئة من الرأسمالية يف والية غوجارات الهندية ،مجيء
 23انظرً ،
أيضا:
مثل (" )Guha, "Chandra's Death,الذي نُرش يف األصل يف دراسات التابع  Vوأعيد نرشه يف ()Guha 1998, 34-62؛ وانظر ً
Partha Chatterjee, "The Nationalist Resolution of the Woman Question," reprinted as "The Nation and Its Women" in Chatterjee 1994; and Susie
Tharu and Tejaswini Niranjana, "Problems for a Contemporary Theory of Gender" in Amin and Chakrabarty 1996, 232-260.
 24قاد براكاش الجدال حول التواريخ غري التأسيسية يف مقالتيه الشهريتني "كتابة تواريخ العالم الثالث ما بعد االسترشاقية :منظورات من التأريخ الهندي" ( )1990و"النقد
هيمنية ألجندة من القرن التاسع عرش" املنشورة يف ()Guha 1997؛ والفصل املوسوم
هندي للهند :نتائج
ما بعد الكولونيايل والتأريخ الهندي" ( .)1992و ُت َع ُّد مقالة جحا "تأريخ
ّ
ّ
"األمة ورضوب ماضيها" ضمن ()Chatterjee 1994؛ ومقالة باندي "دراسات التابع :من نقد القومية إىل نقد التاريخ" (غري منشورة)؛ ومقالة أمني "تواريخ بديلة :نظرة من
ّ
أيضا تناول شايل مايارام للذاكرة والتاريخ يف
الهند" (غري منشورة) مساهمات يف جداالت حول التأريخ ومكانة املعرفة التاريخية أنتجتها دراسات التابع .انظر بهذا الصدد ً
قريبا.
مقالتها "الكالم والصمت وقيام العنف التقسيمي يف ميوات" ،وذلك يف ()Chakrabarty 1996؛ وانظر كذلك ( )Ajay, Hybrid Historiesالذي يصدر ً
أيضا مقالته:
 25يحلل كتاب براكاش القادم خطابات العلم والحداثة يف الهند الكولونيالية؛ انظر ً

"Science between the Lines," in Amin and Chakrabarty, 1996.
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ديفي( 1987 ((2وإطعام البانيا ((2(1996؛ ودراسة غوتام بادرا لعدد من النصوص ذات الصلة باملجتمع الفالحي يف بنغال القرنني الثامن عرش

وتوضح من خالل أمثلة تاريخية ،ملموسة.
والتاسع عرش ،إيمان ونيشان ( )1994سوى أمثلة ُت َصاغ فيها إمكانيات املرشوع النظري األصيل
َّ

بأن دراسات التابع تجاوزت األجندة التأريخية األصلية التي وضعتها لنفسها يف أوائل
ال بد من االعرتاف ،يف الوقت ذاتهَّ ،

ثمانينيات القرن العرشين .وكما سبق أن قلت ،بات لهذه السلسلة اآلن موقع عاملي وحتى إقليمي يف الدوائر التي بلغتها .وعاد هذا
التوسع خارج مجاالت التاريخ الهندي عىل السلسلة ٍّ
كثري من النقاش يتبع خطوط الجدال العاملي املتواصل
بكل من الثناء والنقد .ويكاد ٌ
ّ

بني املاركسيني من جهة وما بعد الحداثيني من جهة أخرى .ومثل املاركسيني يف ّ
كل مكان ،يلقي املاركسيون الهنود التهمة التي مفادها

املضطهدين .ويعتقد كثري من معاريض دراسات التابع
يرض بقضية وحدة
أن اإلعالء ما بعد الحدايث من شأن الجزء يف تأريخ التابع ّ
َّ
َ

أسبابا عاملية
املضطهدين باكتشافها
معا ش ّتى "جماهري"
املاركسيني َّ
َ
ً
أن مثل هذه الوحدة تتعزز بالتحليالت االجتماعية التي تجمع ً

سدة السلطة
شاملة تقف وراء اضطهادهم .ويزداد هذا الجدال
ً
تعقيدا يف الهند مع تس ّنم األحزاب واملنظمات األصولية الهندوسية ّ
متضافرا مع
أن ما أطلقته السلسلة من نقد املركزية األوروبية وعقالنية ما بعد التنوير،
السياسية.
وكثريا ما يزعم منتقدو دراسات التابع َّ
ً
ً

ما أطلقه ك ّتاب هنود مثل أشيز ناندي من نقد "العلمانية" و"الحداثة" ،انتهى يف النهاية إىل توفري الذخرية الفكرية لألحزاب الهندوسية

أن ما ج ّزأ املجال العام  -يف الهند وسواها  -إ ّنما هو ضغط
اليمينية الكارهة للمسلمني .وير ّد املدافعون عن دراسات التابع مشريين إىل َّ
ترص عىل اختزال تجارب االضطهاد والتهميش املتنوعة الكثرية يف محور
الديمقراطية؛ وال يمكن توحيد ذلك املجال من خالل ماركسية ّ
التوصل إىل منظور نقدي حيال أشكال املعرفة األوروبية هو جزء من استنطاق نقدي
أن
واحد هو محور الطبقة .ويضيف هؤالء املدافعون َّ
ّ

أن نقدهم للقومية ال يشرتك يف يشء مع الشوفينية
يرصون عىل ّ
إلرثها الكولونيايل يجب أن يقوم به املثقفون ما بعد الكولونياليني .وهم ّ
القومية لدى األحزاب الهندوسية.

ال يسعني هنا أن أكون منصفًا ُ
وأ َق ِّوم هذا الجدال ،األمر الذي من شأنه أن يميض بنا أبعد من نطاق املناقشة الحالية .كما أشعر

أن
بأن األوجه السجالية يف هذا الجدال بالغت يف إبراز الخالفات بني الطرفني .كان هديف من هذه املقالة دحض التهمة التي ترى َّ
َّ
وحاولت أن أوضح من خالل مناقشة
جراء رفقة السوء التي أقامتها مع النظرية ما بعد الكولونيالية.
ُ
دراسات التابع ض ّلت سبيلها األصيل ّ
ما كتبه جحا يف ثمانينيات القرن العرشين بعض الصالت الرضورية بني األهداف األصلية لـ دراسات التابع واملناقشات الحالية للوضع
أن دراسات التابع لم تكن ً
أخذا لطرائق البحث التاريخي التي سبق أن صاغتها تقاليد "التاريخ من أسفل"
ما بعد الكولونيايل .ذلك َّ

أن دراسات التابع كانت يف جانب منها سليلة هذا النسب ،لكن طبيعة الحداثة
املاركسية املرتوبولية وتطبيقًا لها عىل مواد هندية .صحيح َّ

السياسية يف الهند الكولونيالية جعلت من هذا املرشوع يف كتابة التاريخ شي ًئا ال ّ
يقل عن نقد فرع التاريخ األكاديمي ذلك النقد املُ ْل ِزم

الذي ال مناص منه(.((2

26

"ديفي" ،كلمة سنسكريتية تعني اإللهة يف الهندوسية ،يف حني تعني كلمة "ديفا" اإلله( .املرتجم)

 27البانيا طائفة حرفية من التجار والصيارفة واملقرضني وسمارسة الحبوب والتوابل ،ويف الزمن املعارص أصحاب املشاريع التجارية عىل اختالفها .تستخدم الكلمة يف البنغال
خصوصا ويف الهند بوجه عام ،حيث تنطبق عىل طوائف حرفية بعينها( .املرتجم)
ً
مفص ًل لهذه النقطة يف كتايب القادم ترييف أوروبا :الفكر ما بعد الكولونيايل واالختالف التاريخي.
 28يجد القارئ ً
عرضا ّ
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