
 المحاضرة السادسة: " الهجنة والقراءة الطباقية عند ادوارد سعيد "

 تس��تمد"رؤي��ة طباقي��ة " إل��ى ادوارد سعيدف��ي تفحص��ه للقض��ايا والظ��واهر الدبي��ة، جن��ح 
أص��ولها م��ن ع��المه الخ��اص ال��ذي نش��أ ف��ي كنف��ه. فه��و فلس��طيني لك��ن فلس��طين بالنس��بة إلي��ه

 يش��كل ل��ه لغ��زا محي��را. وف��ي الس��ياق نفس��ه، فه��وادوارد سعيدمجرد فكرة. وعرب��ي بي��د أن اس��مه 
ن����اطق بالنجليزي����ة ال����تي تك����اد تك����ون لغت����ه الم، ولكن����ه بالمقاب����ل ل����م يك����ن انجليزي����ا. وخ����بير
بالستشراق من حيث نشأته وتطوره وما ينطوي عليه م��ن ثغ��رات ونزع�ات عنص��رية، ولكن��ه ل�م

يكن يوما مستشرقا، بل كان من مناهضي هذا التقليد الغربي وأمهر مفككيه.

 ه��و نت��اج أزواج متن��افرة ومتقابل��ة. ول��ذلك فه��و يعت��بر أن مقارب��ة الظ��اهرةادوارد سعيد     إن 
الدبية ل ينبغي أن تركز على طرف واح�د بتغليب�ه عل��ى الط��رف الخ�ر بم��بررات إيديولوجي��ة،
إذ وجب منح الظاهرة الدبية وحدتها وتماسكها وانسجامها الداخلي بش�كل يكش��ف ع�ن غناه�ا.

وهوما يفسح المجال لكل الصوات لتفصح عن نفسها بدل قمعها أو إغفالها. 

 تتسم بالتع��دد، ف�ان م�ا يحف�ظ له�ا التماس�ك، ه�و أنه�ا مفعم�ةادوارد سعيد ورغم أن هوية 
ب��الروح النض��الية لتحقي��ق الح��ق والعدال��ة ف��ي ع��الم الظل��م والح��روب والس��تيلب ال��ذي أوج��دته

المبريالية. 

ل���ذلك ك���ان م���ن الط���بيعي أن ي���ؤمن ب���أن علي���ه أن يتج���اوز جمي���ع الح���دود ال���تي تح���د م���ن
الحرية النسانية: الح�دود السياس�ية، واللغوي�ة، والجغرافي�ة، والقومي�ة، ب��ل ح�تى المعرفي��ة. ولع��ل
م����ن أب����رز مق����ولت ادوارد س����عيد ال����تي لق����ت ص����دى واس����عا ف����ي الدراس����ات الدبي����ة والنقدي����ة

،  ويؤكد م��ن خلل المقول��ة الول��ى أنالقراءة الطباقية والثقافة الهجينةوالنسانية عامة في: 
لي��س هن��اك ثقاف��ة بمق��دورها الزع��م بأنه��ا ثقاف��ة ص��رفة وخالص��ة م��ن ت��أثيرات الثقاف��ات الخ��رى.

ذلك أن كل الثقافات النسانية ثقافات "هجينة" بفعل التفاعل والتلقح.

ع��ادة العتب��ار لل��ذات إن التح��رر م��ن الوص��ايا الفني��ة للغ��رب لتحقي��ق الس��تقلل الفن��ي واع
ن ك��ان يتطل��ب ث��ورة معرفي��ة وفني��ة مس��تندة عل��ى الس��ياق الثق��افي الخ��اص، العربي��ة المهمش��ة، واع



بي�����ة بمركزي�����ة أخ�����رى عربي�����ة أو إس�����لمية، فمث�����ل ه�����ذهغرف�����إنه ل يعن�����ي اس�����تبدال المركزي�����ة ال
الستراتيجية قاصرة وعاجزة عن النهوض بأعباء السيرورة الفكرية، ذلك أن الخفاق ف��ي إقام��ة
تلح��م بش��ري والفش��ل ف��ي ترس��يخ علق��ات بي��ن الش��عوب قائم��ة عل��ى التب��ادل الثق��افي والح��وار
الفن��ي م��ن ش��أنه أن ينت��ج م��ن جدي��د تل��ك الثنائي��ات المغلوط��ة والتقس��يمات الموهوم��ة م��ن قبي��ل:

النا/ الخر، المتفوق/ الدوني، السيد/ العبد...

 الخ��اص ب��الجنس الروائ��ي أيالباختيني، ليس ب��المفهوم الهجنة وفي هذا السياق تطرح 
" مزج لغتين اجتماعيتين داخل ملف�وظ واح��د، وه��و أيض��ا التق�اء وعيي��ن لس��انيين مفص��ولين

، )1(بحقبة زمنية، وبفارق اجتماعي أوبهما معا، دخل ساحة ذلك الملفوظ " 

نما   كمفهوم ثقافي أكثر اتساعا، وكطرح مناوئ للهويات الص��لبة ال��تي تص��نفالهجنة واع
"جميع الثقافات، جزئيا بس��بب نفسها نقيضا للخر وتقييم الحواجز بينها وبين العالم، ذلك أن

التجربة المبراطورية، منشبكة إحداها في الخريات، ليس بينهم��ا ثقاف��ة منف��ردة ونقي��ة، ب��ل
.2كلها مهجنة مولدة، متخالطة، متمايزة إلى درجة فائقة، وغير واحدية"

 مزي�����ج بي�����ن ثق�����افتين أو أك�����ثر، إنه����ا ت����داخل وتلق�����ح بي�����ن ع�����المين: غرب�����يالهجن���ةإن 
وعرب����ي/شرقي، ونه��ل م��ن أس��اليب مختلف��ة وتقني��ات متنوع��ة ومزجه��ا ف��ي ق��والب جدي��دة، فه��ي
ب���ذلك تق���اوم المنط���ق الغرب���ي الرام���ي إل���ى التف���وق والس���اعي إل���ى النق���اء، فلي���س ثم���ة ذات فني���ة
صافية ونقية وغير مهجن�ة بحك��م ح�وار الحض��ارات وتلق�ح الثقاف�ات، فل النزع��ة المحلي�ة ال��تي
حكمت المسار التأصيلي العربي/الشرقي، ول النموذج الغربي الذي يضفي عليه طابع الكونية
لهم���ا الق���درة عل���ى حج���ب الثقاف���ات والش���عوب بعض���ها ع���ن بع���ض، فالهجن���ة، إذن، بح���ث ع���ن
المش��ترك النس��اني، وليس��ت طبوغرافي��ا أحادي��ة تقوده��ا رؤي��ة متمرك��زة ح��ول ذاته��ا، فق��د غ��ذت

جميع الثقافات والفنون اليوم متمازجة وتعيش حالة من الهجنة .
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 م����ن خلله����ا إل����ى إفس����اح المج����ال لجمي����عادوارد س���عيد، فيه����دف الق���راءة الطباقي���ةأم����ا 
الص���وات ال���تي تنط���وي عليه���ا الظ���واهر الثقافي���ة بم���ا فيه���ا النص���وص الدبي���ة ال���تي ل تكتف���ي

بالصوت السائد: صوت السيد الغربي البيض المهيمن المتمركز حول نفسه.

 فق��د بي��ن أن التفس��يرات الش��ائعة ح��ول الثقاف��ة، والف��ن، والتاري��خ، والدب تفس��يرات غربي��ة
أحادي��ة وه��دفها التس��ويغ للغ��زو المبري��الي. وهوم��ا يعم��ق م��ن الثنائي��ات الموهوم��ة والتقس��يمات
التراتبية من قبيل: المستعمر والمستعمر، البيض والسود، الش�مال والجن��وب،...وهوما دعم�ه

الدب المقارن.

 فالمتأم���ل ف���ي المقارب���ات المقارن���ة المختلف���ة، يلح���ظ أن هن���اك تفاوت���ا ف���ي تحدي���د وظيف���ة
الدب وتطوره، فهناك فري��ق يرك��ز عل��ى الج��انب الزمن��ي م��ن خلل ت��أثير الس��ابق ب�اللحق م��ن
خلل المفهوم الخطي للزمن، وآخر يلح على ج��انب المش��ابهة بي��ن الث��ار الدبي��ة ال��تي تنتم��ي
إلى تقاليد قومية مختلفة دون اللتف�ات إل�ى الج�انب الت�اريخي، وآخ�ر يرك��ز عل��ى الفه�م الم�ادي
للعملي���ة الدبي���ة إنتاج���ا واس���تهلكا ويدرس���ها ع���بر العص���ور، وي���رى ف���ي المش���ابهة بي���ن الداب

القومية المختلفة مجرد انعكاس للبنى التحتية التي تحكم أفكار الناس وفنونهم وثقافتهم.

ولعل النقد الجوهري الذي يوجه إلى هذه المقاربات هو أحاديتها، فه��ي تع��ول دائم��ا عل��ى
عامل واحد تفسر من خلله الظاهرة المدروسة دراسة مقارنة، وخارجيتها لنها تس��ند المش��ابهة

إلى عوامل خارجية.

 أهميت��ه القص��وى لن��ه أع��اد الوح��دة والنس��جام إل��ىادوارد سعيد وم��ن هن��ا يس��تمد عم��ل 
الظ���اهرة الدبي���ة، إذ أدرجه���ا ض���من من���اخ اللق���اء الحض���اري ال���ذي ت���م تح���ت المبريالي���ة بش���كل
يعيق كل لقاء إنساني وهوما يس��توجب بالض��رورة البح��ث ع��ن مص��الحة كوكبي��ة وهوي��ة إنس��انية

.مفهوم الهجنةعبر 

لق��د ع��زز المنظ��ور المق��ارن الثنائي��ات الخاطئ��ة، حي��ث يق��ف الغ��رب ف��ي الط��رف الس��مى
والرقى والكثر تحضرا وتقدما، ويق��ف س��ائر الع��الم ف��ي الط��رف الخ��ر، ولي��س هن�اك أم��ل ف��ي
تص��ويب انح��راف الدب المق��ارن إل بنب��ذ ه��ذا التفكي��ر المتع��الي والمتمرك��ز، وذل��ك بوض��ع ك��ل

الطراف على قدم المساواة.



"تج���اوز النعزالي���ة والنغلق والمحلي���ة ورغ�����م أن غاي�����ة الدب المق�����ارن مح�����ددة ف�����ي 
، فان ادوارد س��عيد يعت��بر أن المفارق��ة تكم��ن3الضيقة ورؤية عدد من الثقافات والداب معا"

في أن��ه نش��أ وترع�رع ف�ي كن�ف المبريالي��ة الوربي��ة. فهم�ا مترابط�ان ترابط�ا ووثيق�ا ذل�ك أن
"معظم المفكرين الوربيين حين احتفوا بالنسانية أو بالثقاف��ة ك��انوا بش��كل رئيس��ي يحتف��ون

 .4بأفكار وقيم نسبوها إلى ثقافاتهم القومية الخاصة أو إلى أوروبا متمايزة عن الشرق"

بمعنى أوض��ح رغ��م أن الدب المق�ارن يعن�ي التفاع�ل بي��ن آداب الع��الم، ف�انه م�ن الناحي�ة
المعرفية ظ�ل محافظ�ا عل�ى تراتبي�ة قوامه�ا مركزي�ة أورب��ا وآدابه�ا فق�د حم�ل الدب المق��ارن مع�ه
مفه���وم أن أورب���ا وأمريك���ا كانت���ا مرك���ز الع���الم لي���س بموقفهم���ا السياس���ي فحس���ب، ب���ل أيض���ا لن

آدابها أكثر جدارة بالدراسة. 

"يغ��دو ممكن��ا الن أن نعي��د س��جل محفوظ��ات الثقاف��ة الغربي��ة كم��ا: ادوارد س��عيديق��ول 
لوك��ان مش��روخا جغرافي��ا بالف��الق المبري��الي المنش��ط. وأن نق��وم بنم��ط مختل��ف م��ن الق��راءة
والتأوي��ل وقب��ل ك��ل ش��يء يمك��ن أن نع��اين تاري��خ حق��ول مث��ل الدب المق��ارن، والدراس��ات
النجليزية، وعلم النسان بوصفه منتسب إلى المبراطورية بل بوص��فه مس��هما، ب��وجه م��ن

.5الكلم، في طرقها في ضمان التفوق الغربي على الصلنيين غير الغربيين"

 أم��ا الط��ار ال��ذي يق��ترحه ادوارد س��عيد لجم��ع أط��راف اللق��اء النس��اني ف��ي ع��الم الدب
والثقافة، فانه مستمد من الموس��يقى، إذ رب��ط بي��ن المجتم��ع ال�برجوازي الورب��ي والموس��يقى. فق��د
نف��د إل��ى عم��ق ه��ذه العلق��ة ذل��ك أن العم��ال الفني��ة ال��تي وض��عت ف��ي ف��ترة مح��ددة م��ن تط��ور
المجتمعات البرجوازية الوربية، ليست مرآة للتطور الجتم�اعي فق��ط ب��ل ج�زءا م��ن تل��ك الثقاف��ة
ن ك�انت غي��ر واعي��ة ومقص��ودة. وغن��ي وتعبيرا عن تطلعات استعلئية عنصرية أواستعمارية واع

.6"الستشراقعن القول أن تلك العملية مثلث جوهر كتابه : "
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والمناطق التي شملها باستعماره زاعما أن ذلك يندرج في إطار مهمة الرجل البيض من أج��ل
التمدين والتحديث.


