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شكرًا لكلِّ قلٍم 

حمَل أطياَب الفْكرِ

رئيس التحرير

د طاهر بكفلوني د. جهاد حممَّ

افتتاحية

تقرأ بيتاً جميالً أليب الطّيِّب املتنبّي يقول فيه:

وكلُّ مكاٍن ينبُت الِعزَّ طّيُب وكلُّ امرٍئ يويل الجميَل محبٌَّب 

تقوُل يف نْفِسَك: هذا بيٌت أجاَد املتنبّي فيه إجادًة طيّبًة لفظاً ومعنًى.
عِر الجميل، فيقطُع عليَك قبَل أن  تتلو هذا البيَت عىل سْمعِ صديٍق يطرَُب لسامع الشِّ
يقطَع عىل نْفِسِه لّذَة االستمتاِع بهذا الكالِم األنيق عندما يقول لك: لقد رسَق املتنبّي 

هذا البيَت من أيب عبادَة البحرتّي الذي يقوُل:

أرٌض يناُل بها كريَم املطلَِب وأَحبُّ آفاِق البالِد إىل الفتى  

بأنّه كان  ال شكَّ يف أّن املتنبّي كان من املعجبني بالبحرتّي، وأجزم جزماً قاطعاً 
يحفُظ الكثرَي من أشعارِِه التي تسعُد األذُن بسامِعها، ومل يكن املتنبّي باملعرتِض عىل 
وصِف ِشعِر البحرتّي بسالسِل الّذهب، وكان يوافق الّنقاد عندما قالوا: أراَد أن يشعَر 
ِشعِر  لإلغارة عىل  يكْن مضطرّاً  العربيّة مل  كبار شعراء  املتنبّي وهو من  لكّن  فغّنى، 
صديِقنا البحرتّي، فقريحُة املتنبّي الجبّارُة كانت ِحصناً حصيناً يحوُل دون االقرتاب من 

حأمِة هذه الّنقيصِة، ناهيَك عن الغوِص يف ِطينها الاّلزِب.
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رئيس التحرير: د. جهاد حممد طاهر بكفلوني

َك إليه مبغناطيٍس ال متلُك فكاكاً من جاذبيّته، ثّم يفسُد عليك أحُد  تقرأ عمالً يشدُّ
هذا  يكون  وقد  فالٍن،  من  لقد رسقَُه  قائالً:  يتشّدُق  عندما  به  استمتاِعَك  لّذَة  الّنّقاد 

الفالُن من أّمٍة ال يتقُن أبناؤها لساَن الّضاد الذي يجمُعنا بغّسان وعدنان.
تطالُع امللحمَة الّشعريَّة العظيمة )الكوميديا اإللهيّة( للّشاعر اإليطايّل املُجيد )دانتي(، 
تستمُع بهذا الخياِل الخصِب، ولكْن حذاِر أن تقول: لقد رسَق فكرَها ومعانيَها من شيِخ 

املعرِّة أيب العالء صاحِب )رسالة الغفران(.
كان الّنقاُد القدامى يقولون عندما يجدون شبهاً بني بيتَي ِشعٍر: ينظُر فيه الّشاعُر 
إىل قوِل ذلك الّشاعر، ثّم يعقدون مقارنًة منهجيًّة دقيقًة بني البيتنِي، ويجلّون أنفَسهم 

عن استعامل كلامت قاسية من مثل: رسَق، سطا، أغاَر. 
هذه املعاين جالْت يف فكري عندما انعقدت نيّة أعضاء هيئة التّحريِر يف مجلّتنا 

عىل إصدار عدٍد يفرُد صفحاتِِه للحديث عن األدب املقاَرِن.
وسعدُت بتلَك املقاالت التي دبّجتْها أقالٌم تشهُد بعمِق ثقافِة أصحاِبها وطوِل باِعهم 
أدِبنا بنتاِج  أدِبنا العريّب الذي نحّب واألدِب الذي يرتجمون عنه؛ لريفدوا خزانَة  يف 
أدباء كباٍر نحُن يف أمّس الحاجِة إىل االطاّلع عىل ما تركوُه من كنوٍز فكريٍّة ميرُّ الزّمُن 

وقيمتُها ال تبىل.
االنفتاُح عىل اآلداِب األخرى عمليٌّة تشبه عمليَّة جرياِن املاِء:

إن ساَل طاَب وإن مل يَْجِر مل يطَِب إّن رأيُت وقوَف املاِء يفسُدُه  

تصافُح عيناَي عمالً لكاتب رويّس كبريٍ من وزن )دستويفسيك( فأشعُر أنّه والّنوايّس 
الحسُن بُن هانٍئ ينهالِن من مورٍد واحٍد، وإن كان األّول كاتباً ال يَشقُّ ال غباٌر والثّاين 

شاعراً مجلّياً مبدعاً، وهذا من أّمٍة وذاَك من أّمٍة أخرى، وبينهام بوٌن زمنّي شاسٌع:

تلَق الّسـوابَق مّنا واملصلّينا إن تُبتَدْر غايٌة يوماً ملكرُمةٍ 

والكاتب  يقيم  أنّه  فأحسُّ  نجيب محفوظ  أنامل  روايٍة خطّتها  أقلّب صفحاٍت من 
الكولومبّي غابرييل غارسيا ماركيز يف بناٍء واحٍد، يتبادالن الّزيارات، ويجلسان عىل 
هذه  تبادِل  عىل  حريصاِن  وهام  والتّجديِد،  اإلبداِع  كؤوُس  بينهام  تدور  واحٍد  مقعٍد 

الكؤوِس.
أّمٍة أخرى  أّمِة إىل حديقِة  الفْكِر، ونقلَها من حديقِة  أطياِب  قلٍم حمَل  لكّل  شكراً 

لننعَم بأنفاِسها الّزكيِّة، وننِعَش قلوبَنا وعقولَنا وقبَل ذلك أرواَحنا بَريّاها.
أيّتها األقالُم الكرميُة اغريس املزيَد من األشجار، وانرشي املزيَد من األطياِب  يا 

فجامُل الحدائق بتنّوِع أشجارِها وتنّفِس أزهارِها وطالقِة ألسِن أطيارِها.



أحمد سليامن اإلبراهيم
مرتجم وكاتب من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

القصة القصيرة
في األدبين العربي والتركي:  النشأة والتطور

القصة يف األدب العريب الحديث:

هناك عالقة مبارشة بني النهضة العربية ووالدة القصة القصرية يف األدب العريب 
الحديث. فقد كانت مرص أول دولة يف الرشق األوسط تحتك بشكٍل مبارش مع الثقافة 
الغربية، وكانت وقتها تحت االحتالل العثامين.  وكان وايل مرص محمد عيل باشا قد 
بدأ حركات التجديد يف مرص قبل أن تفّكر السلطة العثامنية بحركة التجديد التي أُطلق 

عليها مصطلح »عهد التنظيامت«. 
لقد أرسل محمد عيل باشا الطالب إىل الغرب من أجل تلقي العلوم وزيادة الخربات 
ما فتح الطريق أمام نهضة علمية وثقافية. وبدأت حركة ترجمة من اللغة الفرنسية قبل 
أن تبدأ بريوقراطية القرص يف إستانبول ومثقفيها بحركة الرتجمة«))). فقد كان رفاعة 
الطهطاوي عىل رأس مجموعة طالبية تم إيفادها إىل فرنسا، وقد ترجم العديد من 
الكتب الفرنسية إىل اللغة العربية. من بينها رواية “مغامرات تلامك” ومن الجدير ذكره 
هنا أن األدب الرتيك تعرّف عىل فن الرواية من خالل رواية تلامك للكاتب الفرنيس 
فرانسوا فنلون، حني قام يوسف كامل باشا برتجمتها عن الرتجمة العربية للرواية التي 
كان رفاعة الطهطاوي قد ترجمها عن الفرنسية. وبعد ذلك قام منيف باشا، برتجمة 
رواية البؤساء لفيكتور هيجو إىل اللغة الرتكية وبعدها بدأت الرواية تنترش يف السلطنة. 
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أمحد سليمان اإلبراهيم

1932( برتجمة رواية فيكتور هوجو البؤساء، وقام  كام قام حافظ إبراهيم )املتوىف 
نجيب حداد )ت 1899( برتجمة الفرسان الثالثة أللكسندر دوما، كام قام فرح أنطون 
العربية.  1922(  برتجمة رواية بول وفرجينى لربناردان دى سان بيري إىل  )املتويف 
كام أنشأ محمد عيل باشا مطبعة يف بوالق وجعلها مركزًا ألعامل الرتجمة والطباعة. 
والثقافة يف  للنرش  هاًما  مركزًا  كونها  املتمثل يف  طابعها  املطبعة عىل  هذه  حافظت 

العامل العريب حتى يومنا هذا))).
بثالث  مرّت  القصة  أن  إىل  وتطورها  القصة  نشوء  كتابه  تيمور يف  يشري محمود 
مراحل أو ثالثة عهود. العهد األول: عهد خضوع القصة لنفوذ األدب العريب القديم. 
والعهد الثاين: العهد الذي حاولت فيه القصة التحرر من نفوذ األدب العريب والقديم 
واالتجاه نحو األدب الغريب. والعهد الثالث: عهدنا الحارض، وهو عهد خضوع القصة 

لألد الغريب.
فالعهد األول وقع يف أواخر عرص النهضة أو عرص إحياء اللغة العربية. وهو العرص 
الذي بدأه العاهالن محمد عيل وإسامعيل. وقد جاء هذا العرص بعد أحقاب طويلة 
مظلمة عانت فيها اللغة العربية ضعفاً وهواناً بالغني. وقد ظهرت املطبعة يف مرص قبل 
محمد عيل بقليل عىل يد البعثة الفرنسية وقت االحتالل الفرنيس، فكان لها شأن يُذكر 
التي تداولتها األيدي  القدمية  الكتب  إبّان عرص اإلحياء، فانترشت بواسطتها أمهات 
وأقبلت عليها النفوس الظامئة يف شغف عظيم. فكان نتيجة ذلك أن ظهر أدب جديد، 
أدب حي، له كثري من مظاهر االستقالل الذايت. ولكنه خاضعاً يف الحقيقة لنفوذ األدب 
العريب القديم، وأمئة هذا العرص هم البارودي والبكري وامليلحي ومن شابههم. وكان 
أخريهم –املويلحي- أول من فّكر يف القصة املرصية الحديثة، فألّف كتاب حديث عن 
عيىس بن هشام.. وبالرغم من تضلّع املويلحي يف بعض اللغات األوروبية، فقد ظلّت 
بالقصة كام يجب أن تكون، ومل  املويلحي يف كتابه  يُعَن  ثقافته عربية صميمة. فلم 
يجد لها وحدة مستقلة مرتابطة الحوادث، لها عقدة يصوغ موضوعه عليها, بل اهتم 
مستحبة  فكاهة  يف  األخالق  وينتقد  املناظر،  يستعرض  فأخذ  االستعرايض،  بالجانب 
وأسلوب جذاب. جاءت بعد ذلك املرحلة الثانية يف تطور القصة الحديثة وهي املرحىل 
التي   بدأت فيها القصة بالخروج من الدائرة التي رسمها لها األدب العريب القديم، 
وكان ذلك اثر االتصال بأوروبا، وعىل أثر ذلك بدأ األدباء الذين أمتوا دراستهم يف 
أوروبا وتشبعوا باألدب الغريب يحاول التحرر من سيطرة األدب الغريب. وكانت باكورة 
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والتطور النشأة  والرتكي..  العربي  األدبني  يف  القصرية  القصة 

فيها  توافرت  مرصية  قصة  أول  وهي  هيكل  للكتور  زينت  رواية  ظهور  الجهود  تلك 
الغرب وتزايدها، وهنا كان  الثالثة وهي طغيان موجة  الفنية. املرحلة  القصة  عنارص 
التفوق  له  الغريب ويتعمق يف دراسته ليضمن  القاص أن يدرس القصص  لزاماً عىل 

يف فنه))). 
إذاً ميكننا القول مرّت القصة يف األدب العريب الحديث بثالث مراحل:

1- مرحلة الرتجمة: حيث استطاع بعض األدباء العرب ممن تثقفوا باللغة األجنبية 
ترجمة بعض القصص الغربية ونرشها يف املجالت والصحف اليومية، والرائد يف هذا 
املجال هو رفاعة رافع الطهطاوي الذي ترجم مغامرات تلامك للكاتب الفرنيس فنلون، 

وكان هدفه من ذلك اإلصالح الرتبوي والسيايس من خالل القصة.
التهيؤ واالستعداد. وذلك يف املحاوالت  2- مرحلة االقتباس واملحاكاة: أو مرحلة 
التي قام بها األدباء يف مرص والشام وسائر البالد العربية منها حديث عيىس بن هشام 
األدباء  أباح  املرحلة  هذه  إبراهيم. يف  لحافظ  والبؤساء  وليايل سطيح،  )للمويلحي(، 
ألنفسهم التغيري يف القصص الغريب مام شوه النصوص األصلية. كام انصب اهتاممهم 
عىل جودة التعبري والصياغة اللغوية الذي ال يصور الفكرة بدقة ويظهر هذا يف ترجمة 

حافظ إبراهيم للبؤساء واملنفلوطي يف العربات، ومجدولني.
3- مرحلة اإلبداع والتأليف: تبدأ بقصة زينب ملحمد حسني هيكل التي نرشت يف 
1914م ثم تلتها محاوالت جادة مثل دعاء الكروان لطه حسني. بداية ونهاية لنجيب 
محفوظ، وسارة للعقاد، األرض للرشقاوي غادة أم القرى لرضا حوحو وبحرية الزيتون 
ونييس  لزهور  واملصري  جربان  خليل  لجربان  املتكرسة  واألجنحة  دودو،  العيد  أليب 

ويوميات نائب يف األرياف لتوفيق الحكيم.
العربية الحديثة، ومن تلك  التأريخ لبدايات القصة  هناك أسامء كثرية ترتدد يف 
الشني،  طاهر  محمود  عبيد،  وشحاتة  عيىس  تيمور،  محمود  تيمور،  محمد  األسامء: 
إبراهيم املازين، خليل بيدس، محمد صبحي أبو غنيمة، يحيى حّقي، عيل الدوعاجي، 

وغريهم))).
ويُعّد القاص املرصي محمود تيمور )1894-1974( من أشهر أعالم القصة األوائل، 
وأوضحهم غزارة يف اإلنتاج، ولذلك فقد كان لكتاباته تأثري واضح يف مجرى القصة 
وتطورها. وقد تأثر بالقصة الغربية إىل جانب ثقافته العربية الرصينة إذ تتلمذ يف بيت 
عريب عريق تشيع فيه الثقافة الكالسيكية بتأثري من والده أحمد تيمور وأخيه األكرب 
محمد تيمور وصل إنتاج تيمور إىل قرابة ثالثني مجموعة قصصية وعدد من الروايات 
واملرسحيات. ويقول صربي حافظ بأن محمود تيمور: استطاع أن يحقق توازناً حساساً 
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بني عنارص القصة املختلفة، ويوجد شخصيات إنسانية مقنعة، وحالة قصصية ناضجة، 
غنية يف مادتها وبنائها ورصاعها))). من أبرز املجموعات القصصية ملحمود تيمور: زامر 

الحي، دنيا جديدة، الشيخ سيد العبيط.
وأول مجموعة لتيمور هي الشيخ جمعة )1925( وآخرها بنت اليوم )1971(، وبصفة 
عامة فقصص تيمور ذات نفس رومانيس محبّب، ولغتها أقرب للبساطة وللغة الحياة 
من  القصرية  القصة  فن  تكريس  الفضل يف  الكاتب  ولهذا  القصرية.  للقصة  املناسبة 
متتابعة. وميكن  عقود  واملجالت، عىل مدى  الصحف  إنتاجه ونرشه يف  غزارة  خالل 
القول بأن القصة العربية ظلت عىل مدى عقود طويلة متأثرة بحضور محمود تيمور 
ومدرسته القصصية، التي تركز عىل إبراز شخصيته، وعىل الحبكة القصصية كام طورها 
رائد القصة الفرنسية موباسان، وتيمور نفسه اختار اسم )موباسان املرصي(  توقيعاً 
رمزياً ملجموعته األوىل يف إعالن خفي عن تأثره بهذا الكاتب املميز ذي األثر البليغ 

يف القصة العاملية))).
يوسف إدريس:  )1927-1991( القصة الواقعية:

جاء من عامل الطب ليصبح أحد أبرز أساتذة القصة العربية الواقعية، فقد متّكن من 
إشباع القصة الواقعية التي ظهرت بوادرها عند محمود طاهر الشني )مرص(  ونجايت 
صدقي )فلسطني( وعيل الدوعاجي )تونس(، وطورها حتى تحولت إىل مدرسة فنية 
بليغة. ولذلك يعد يوسف إدريس العالمة الكربى يف مسار القصة القصرية الواقعية، 
وأبرز  الواقعي،  املنحى  إىل  اتجهت  كثرية  عربية  تجارب  يف  الفاعل  األثر  وصاحب 
 ،)1961( الدنيا  آخر   ،)1945( ليايل  أرخص  هي:  إدريس  ليوسف  القصصية  األعامل 
 ،)1969( النّداهة    ،)1965( آي  اآلي  لغة   ،)1962( أخرى  وقصص  األسود  العسكري 
بيت من لحم )1971(، العتب عىل النظر )1988(. تعتمد قصص يوسف إدريس عىل 
لفهم  األساسية  البوابات  إحدى  فقصصه  ولذلك  مؤثرة،  بصورة  املرصي  الواقع  مادة 
الشخصية املرصية وقراءتها، فالواقع هو الكتاب الذي يقرأ منه يوسف إدريس، ويشري 
الكاتب نفسه إىل أنه يف بداية تجربته الكتابية قىض عامني يف تأمل الواقع ودراسة 

الشخصيات الواقعية.
دمشق  )مواليد  تامر  زكريا  القاص  ظهور  كان  التعبريية:  القّصة  تامر:  زكريا   .٢
١٩٣١( منذ بداية الستينات إيذاناً بظهور مدرسة قصصية مميزة، يطلق عليها التعبريية 
أو الذاتية أو الشعرية، ومع أنها ذات منطلق واقعي  لكنها تبتعد عن التناول املبارش 
تامر فثامين مجموعات  زكريا  أعامل  أما  متعددة.  وتعبريية  إيحائية  بأساليب  للواقع 
قصصية هي: صهيل الجواد األبيض )1960(، ربيع يف الرماد )1963(، الرعد )1970(، 
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دمشق الحرائق )1973(، النمور يف اليوم العارش )1978(، نداء نوح )1994(، سنضحك 
)1998(، الحرصم )2000())).

العامل  عنارص  من  بقوله:  تامر  زكريا  تجربة  عىل  الخطيب  كامل  محمد  ويعلّق 
الواقعي، يبني زكريا تامر عاملاً غري واقعي، وغري معقول، عاملاً ميكن اعتباره معادالً 

فنياً لوجهة نظر الكاتب  الفلسفية – االجتامعية حول العامل الواقعي واملجتمع))).
أن مجموعة عيل خلقي:”ربيع  القصة عىل  األدب وداريس  ويجمع معظم مؤرخي 
وخريف”الصادرة عام 1931م هي “أول مجموعة قصص ذات مستوى فني جعلت منه 
رائد القصة القصرية يف سورية، واستطاع مبكراً أن يعالج قضايا إنسانية متعددة يف 
مناخها االجتامعي،  وأبعادها الفكرية ضمن صوغ قصيص متخيل،  ومبتكر حرص عىل 

الواقعية والتحليل النفيس،  واللغة القصصية))).

القصة يف األدب الرتيك الحديث:

ظهرت القصة القصرية، كنوع أديب يف األدب الرتيك، يف النصف الثاين من القرن 
التاسع عرش وألول األمثلة التي تصادفنا تعود لكتَّاب عهد التنظيامت. نعرث عىل بعض 
القصص القصرية يف كتاب أشياء صغرية »Küçük Şeyler« )1891( للكاتب سامي 
حكايات  وست  مقدمة  من  املذكور  الكتاب  تألف  وقد   ،)1936-1860( سيزايئ  باشا 
ونرثية وترجمة، وكذلك األمر نعرث يف كتايَب رموز األدب »Rümuzü’l Edeb« وإجالل 

»İ�clal« للكاتب ذاته عىل حكايات قصرية إىل جانب املقاالت الواردة يف الكتابني)1)).
بعد مرحلة التنظيامت نعرث عىل القصة القصرية يف األدب الرتيك، وقد كان  إذاً 
يُطلق يف البداية اسم قصة عىل كل نصٍّ رسدي وذلك حسب حجمه، فإذا كان نصاً 
طويالً يُطلق عليه اسم قصة طويلة وإن كان قصرياً يُطلق عليه اسم قصة قصرية، وبعد 
ذلك تم الفصل بني الشكلني وبات يتم تناول القصة القصرية بشكل مستقل عن الرواية.

أول األسامء التي ميكن أن تخطر عىل الذهن فيام يخص الفن القصيص قبل تأسيس 
الجمهورية: أمني نهاد بيك ومحمد مدحت أفندي. فقد كانت مجموعة »سمريات نامة« 
ألمني مدحت بيك التي نرُشت يف اثني عرش جزء بني عامي 1871 – 1875 مؤلّفة 
من سبع قصص تُذكّرنا برائعة الكاتب االيطايل جيوفاين بوكاشيو »الديكامريون« من 
جهة وبقصص ألف ليلة وليلة من جهة أخرى، وأما من ناحية األسلوب فقد كانت واقعة 
وبدأ  الثالث عرش  القرن  بدأ يف  الذي  الديوان  وأدب  الشعبية  الحكايات  تأثري  تحت 
يختفي بعد عهد التنظيامت. وأما مجموعة »لطائف الروايات« ألحمد مدحت أفندي 
التي نرُشت عام 1870 فقد كانت مؤلفة من نصوص مختلفة ال يربط بينها أي رابط 
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من حيث اللغة أو املوضوع أو األسلوب أو وحدة النص أو البنية، وكانت تضم قصصاً 
ترتاوح بني ثالثني إىل أربعني صفحة وروايات تتألف من مئتي صفحة. وكان لهذه 
األعامل أهمية كبرية من ناحية الجهود التي بذلتها يف سبيل التعريف باألدب الغريب.

القصرية مبعزل عن  القصة  تناول  أول من  أن  إىل  السابقة  إشارتنا  وبالرغم من 
الرواية وعن أنواع الرسد األخرى هو الكاتب سامي باشا زادة سيزايئ الذي قدم أجمل 
مناذج القصة القصرية من خالل مجموعته »أشياء صغرية« عام 1891 متناوالً الجوانب 
الهامة يف حياة الفرد، يرى بعض النقاد أننا إذا ألقينا نظرة إىل القصة القصرية يف 
تركيا من خالل التسلسل الزماين فإننا سنجد أن األدب الرتيك قد تعرف إىل القصة 
القصرية باملعنى الغريب مع نرش أعامل خالد ضياء أوشاكيل غيل التي سبقت أعامل 
سامي باشا زادة بأربع سنوات، فقد نرش مجموعتني هام »غزل تاريخي بني زوجني« 
عام 1888 و«األوراق األخرية من دفرت املذكّرات« عام 1888 ويف املرحلة ذاتها نرش 
نايب زادة ناظم مجموعة قصصية بعنوان »كارا بيبيك« كانت أول عمل يتناول حياة 

اإلنسان يف األناضول ويف األرياف.
يف مرحلة ما بعد عام 1888، وحني مل تكن القصة القصرية قد اكتسبت الشعبية 
عملية  بدأت  عنها  تحدثنا  التي  األوىل  األمثلة  وبعد  والشعر،  املرسح  بها  يحظى  التي 
كتابة القصة القصرية وقراءتها باالنتشار، وهنا نعرث عىل كتّاب هامني وضعوا أعامالً 
من نوع القصة القصرية كـ حسني رحمي غوربنار )1864-1944( وخالد ضيا أوشاكيل 
غيل )1866-1945( وحسن جاهد يالتشن )1874-1957( ومحمد رؤوف )1931-1875( 
ورفيق   )1920-1884( الدين  سيف  وعمر   )1927-1870( أوغلو  مفتو  حكمت  وأحمد 
قدري  ويعقوب   )1964-1882( أضيفار  أديب  وخالدة   )1965-1888( كاراي  خالد 
)1889-1920(. وميكن القول أنه من خالل القصص القصرية التي كتبها هؤالء الكتّاب 

بدأت عادة كتابة وقراءة القصص القصرية باالنتشار يف األدب الرتيك)))). 
بعد مرحلة التنظيامت ولد تيار أديب يُعرف بـ »اآلداب الجديدة« برّشت به وكتبت 
أدبية  حركة  وهو  الفنون  مجلة  أدب  أو  الجديدة  واآلداب  الفنون«  »ثروة  مجلة  عنه 
امتد  وقد  الغريب.  باألدب  متأثرين  الفنون  ثروة  مجلة  حول  امللتفون  األدباء  طّورها 
تأثري هذه الحركة منذ عام 1896 وحتى عام 1901 حيث تم إغالقها إثر قيامها بنرش 
 16 يالتشن يف  الفرنسية حسني جاهد  والقانون« ترجمها عن  بعنوان »األدب  مقالة 
ترشين األول عام 1901، هذا وقد أثرت األحداث االجتامعية والسياسية التي شهدها 
عهد السلطان عبد الحميد وكذلك أجواء القمع التي سادت يف ذاك العهد عىل مفهوم 
تبنوا  الذين  املثقفني  الفنون وقد اقترصت هذه املجلة عىل  األدب لدى جامعة ثروة 
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مفهوم »الفن من أجل الفن« يف األدب من حيث الهدف وتبّنوا الكتابة الغربية من 
حيث األسلوب والروح حيث متّت ترجمة األدب الفرنيس إىل اللغة الرتكية فتأثّر الكتاب 

األتراك به.
وميكن القول أن التيار األديب الذي تبّنته مجلة ثروة الفنون قد وضع حجر األساس 
لألدب الرتيك الحديث ومن أعالم مجلة ثروة الفنون يف مجال القصة نذكر: خالد ضيا 
أوشاكيل غيل ومحمد رؤوف وحسني جاهد يالتشني، وقد تناول أدباء هذا التيار األديب 
الجديد األحاسيس والعواطف الشخصية وحّقق الفن القصيص الرتيك يف هذه املرحلة 
تطوراً ملحوظاً من خالل اعتامده عىل تقنيات القص الجديدة، وبات القص يف هذه 
املرحلة، قياساً باملرحلة التي سبقته، أكرث واقعية وأكرث تأثّراً واهتامماً باملجتمع والفرد 
وأكرث حساسية تجاه الحياة اليومية املعاشة. وميكن اعتبار خالد ضياء أوشاكيل غيل 
من أكرب قايص هذه املرحلة حيث أكسب األدب الرتيك النموذج األول الناجح للقصة 
القصرية من خالل املجموعة التي كتبها متأثّراً بالكاتب الفرنيس دي موباسان، حيث 
الشخصيات  وتحليل  تصوير  يف  ونجح  املدن  يف  يعيشون  الذين  الفقراء  حياة  تناول 

واملوضوعات التي اختارها وبذلك أثّر عىل تطور فن القصة يف تركيا)))).
وهناك كاتب آخر من جامعة مجلة ثروة الفنون هو محمد رؤوف تناول يف قصصه 
العواطف الشخصية والعشق والرغبات والعذابات وحاالت اليأس واإلحباط. وأيضاً من 
األسامء الهامة التي تلفت االنتباه يف هذه املرحلة هو حسني جاهد يالتشني الذي اختلف 
عن بقية كتّاب القصة يف هذه املرحلة من حيث اختياره لكادر الشخصيات يف القصة 
حيث اختار شخصياِت قصصه من بني الطبقة املثّقفة ومن بني األقليات املوجودة يف 
تركيا، ومن ناحية اللغة واألسلوب اختار يالتشني لغة واضحة، سهلة وشّفافة باإلضافة 
إىل امتالكه قدرة رسدية عالية، وهنا ال بد أن نذكر يف هذه املرحلة قاّصني كان لهام 

باع طويل يف مجال القصة القصرية وهام: أحمد حكمت مفتو أوغلو وصافتي ضياء.
كام ُوِجد يف مرحلة ثروة الفنون قاصون قّدموا الكثري من القصص ولكنهم بقوا 
راسم ومحمد  وأحمد  منهم: حسني رحمي غوربنار  نذكر  الفنون  ثروة  خارج مدرسة 

جالل ومحمد وجيه وغريهم..
ومع اإلعالن عن عهد الدستور الثاين ـ وهو العهد الذي بدأ مع إعالن الدستور من 
جديد يف 24 متوز 1908 بعد أن تم تعليقه 29 عاماً واستمر حتى تصفية الدولة العثامنية 
عام 1922 وقد َعرفت هذه املرحلة التي استمرّت أربعة عرش عاماً مصطلحات عديدة 
العسكرية  واالنقالبات  السياسية  واألحزاب  واالنتخابات  الربملانية  الدميقراطية  مثل: 
وشهدت حربني كبريتني هام حرب البلقان والحرب العاملية األوىل كام شهدت انهيار 
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اإلمرباطورية العثامنية التي دامت ستامئة عام ـ نقول مع اإلعالن عن عهد الدستور 
 1908 عام  بدأ  الذي  القومي«  »األدب  اسم  عليه  أُطلق  جديد  أديب  تيار  ُولد  الثاين 
واستمر حتى عام 1923 اعتمد عىل مبدأ إنقاذ الكتابة واإلبداع واألعامل األدبية من 
تأثري اآلداب األجنبية والعودة إىل القيم القومية ومخاطبة الشعب باللغة التي يفهمها 
وقد تحول هذا التيار إىل تجّمع شارك فيه األدباء الذين آمنوا بهذا املبدأ. ولقد كان هذا 
التيار، الذي فتح الطريق أمام فكرة العودة إىل األصول والجذور يف األدب، انعكاساً 
التي  الثاين، فاألحداث  الدستور  بعد اإلعالن عن عهد  انترشت  التي  القومية  للنزعة 
أثّرت  التي  العثامنية  الدولة  وانهيار  األوىل  العاملية  والحرب  البلقان  جرت مثل حرب 
عىل كافة رشائح املجتمع كان ال بد لها من التأثري عىل األدب واألدباء، وقد تبّنت هذه 
الحركة مجلة »األقالم الشابة« التي أسسها القاص عمر سيف الدين 1884-1920 وعيل 
جالنيت وضيا غوك آلب يف سيالنيك ودعت ضمن ملف »اللغة الجديدة« إىل شفافية 
اللغة وتخليصها من التأثريات األجنبية والعودة إىل جوهر اللغة الرتكية، وميكن اختصار 
هذه الحركة التي دعت عام 1911 إىل استخدام لغة الحياة اليومية يف الكتابة، باملقالة 
التي نرشها عمر سيف الدين تحت عنوان »األدب القومي ينبع من اللغة القومية« وقد 
مّهدت الطريق ووضعت األساس لألدب الرتيك يف القرن العرشين، وقد أخذت هذه 

الحركة عىل عاتقها مهمة الكتابة من أجل تأسيس أدب قومي.
القص  تقنية  الزاوية متبّنياً  من هذه  ناجحة جداً  الدين قصصاً  يكتب عمر سيف 
لقصصه.  موضوعاً  القومية  واملشاعر  االجتامعية  املشكالت  من  آخذاً  موباسان  عند 
ويأيت عمر سيف الدين يف مقدمة الكتَّاب الذين أنتجهم تيار األدب القومي و«النزعة 
الرتكية« وقد شّكل نقطة انعطاف يف شكل القصة القصرية الرتكية من خالل دفاعه 
عن استخدام اللغة الشعبية النقية، وبالطبع كانت نزعته الرتكية متداخلة مع النزعتني 
140 قصة قصرية)))).  كتابة  القصري  »العثامنية« و«اإلسالمية«، واستطاع خالل عمره 
فلقد شهدت الدولة يف الفرتة التي كتب فيها عمر سيف الدين العديد من األزمات 
االجتامعية والسياسية، ويف مواجهة هذه األحداث عمل عىل إحياء يقظة قومية من 
الجوانب  إىل  تطرّق  كام  ساخرة  بطريقة  املجتمع  ونقد  القومي  الشعور  تعزيز  خالل 
املختلفة لحياة الشعب الرتيك متناوالً القضايا الدينية والتاريخية والسياسية والقومية 
وكذلك تناول الجهل والفساد والظلم الذي يعاين منه املجتمع، وقد ساعدته اللغة السهلة 
يكون  أّهلته ألن  مقروءاً عىل نطاق واسع كام  قاّصاً  يكون  والشّفافة واالنسيابية ألن 

نقطة انعطاف يف مسرية القص الرتيك.
ال ميكن أن نغفل أسامَء كتّاٍب عديدين اشتهروا كروائيني ولكنهم مل يهملوا الكتابة 
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ويف  الجمهورية  تأسيس  عهد  إىل  القصة  فن  إيصال  يف  بذلك  وساهموا  القصصية 
انفتاح هذا الفن باتجاه األناضول، نذكر من بني هؤالء الكتّاب: خالدة أديب ويعقوب 
تناولت  قصصاً  قدري  ويعقوب  أديب  خالدة  كتبت  فقد  كاراي،  خالد  ورفيق  قدري 
النضال القومي والوقائع التاريخية واألوضاع الدراماتيكية التي كانت تعيشها الدولة 
كام تناوال الوضع املعييش إلنسان األناضول، كام ال ميكننا اإلّدعاء بأن عمر سيف الدين 
ارتبط  فلقد  القصصية،  الكتابة  أسلوب موباسان يف  اعتمد  الذي  الوحيد  القاص  هو 
أسلوب موباسان يف  رؤية  إذ ميكن  األسلوب،  بهذا  املرحلة  تلك  القاّصني يف  معظم 
أعامل خالدة أديب ويعقوب قدري وغريهام حتى ميكننا القول إن أسلوب موباسان يف 
تناول حياة سكان قرى نورماندي وحياة األرياف هناك قد تم تطبيقها عىل جغرافيا 
بني  كاراي  خالد  رفيق  الكاتب  اعتبار  ميكن  كام  األناضول،  إنسان  وعىل  األناضول 
األسامء الهامة يف هذه املرحلة سواء من ناحية تقنية القص أو من ناحية املوضوعات 

التي طرحها.

القصة القصرية يف األدب العريب بعد االستقالل:

وكان لعقد الخمسينيات مبا كان يضطرم فيه من حراك عىل غري مستوى: سيايس 
واجتامعي وتعليمي وثقايف وأديب دور يف تطّور الفّن القصيص “فقد انفتحت أبواب 
األدب العريب يف سورية ملختلف أنواع املؤثرات،  ونتيجًة لحركة التمدن، ومنو التعليم، 
وازدهار الصحافة، والتطور السيايس وبروز الطبقة الوسطى وعوامل اجتامعية أخرى)))). 
كاالتباعية  االتباعي،  التيار  أدبية إىل جانب  تيارات  املرحلة ظهور عدة  تلك  وشهدت 
الجديدة،  والواقعية بامتداداتها، والوجودية بعالمتيها السارترية والقومية،  ولجأ بعض 
الكتّاب إىل التاريخ العريب اإلسالمي يستوحي منه موضوعاته من املعارك والفتوحات 
ظناً منه أن النضال القومي إمّنا يجب أن يتم تحت عباءة الوعي الديني أو القومّي،  
وكانت الواقعية االشرتاكية التيار األبرز حضوراً يف تلك املرحلة بوصفها “جوهر الحياة 

كام ميارسها برش أحياء يناضلون يف سبيل التغيري نحو األفضل واألجمل)))).
وباإلضافة إىل ذلك نشأت تجمعات أدبية ميأل أعضاؤها األمل يف توظيف األدب 
يف خدمة اإلنسان واملجتمع،  وكان من أوىل تلك التجمعات “رابطة الكتاب السوريني”،  
“التي أعلنت عن نفسها يف ترشين الثاين عام1951،  وعدلت اسمها بعد ذلك تعبرياً 
عن امتداد تأثريها إىل األقطار العربية املجاورة،  فأصبحت عام1954م “رابطة الكتاب 
العرب”،  التي أوضح كتّابها يف بيانهم األول أنهم تقدميون، واشرتاكيون،  وملتزمون 

بقضايا الشعب الكربى،  ومساندون لنضال الكادحني)))).
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الجيل:  أبرز كتاب هذا  الخمسينيات كام اصطلح عىل تسميته. ومن  ثم جاء جيل 
يوسف الشاروين، يوسف إدريس، أبو املعاطي أبو النجا، عبد الرحمن الخمييس، محمد 

صدقي…
وكان للحركة التحريرية التي شبت يف العامل العريب إبان النصف الثاين من القرن 
العرشين دوًرا هاًما يف تبني هذا الجيل للكثري من الشعارات والتوجهات السياسية، 
ذواتهم وعن  يعرب عن  للقصة كفن  الذين ظلوا مخلصني  القليل  إال  منهم  ينجح  ومل 

مجتمعاتهم. 
تعد حقبة الستينيات من أكرث الفرتات غليانا عىل مستوى املحيطني العريب والعاملي، 
السوفيتي.  االتحاد  أمريكا  وقتها:  العامل  قطبي  بني  باردة  حرب  هناك  كانت  فقد 
وكان للعامل العريب وضعيته الخاصة؛ فهو ميوج بالكثري من حركات التحرر والتغيري، 
ومحاولة إيجاد شكل دميقراطي للحياة السياسية، وبهذا كان جيل الستينيات كالقذيفة 
الهام  ودورها  تواجدها  لها  كان  عديدة  أسامء  الجيل  هذا  يف  وبرز  انفجرت.  التي 
القصة قفزات واسعة،  بكتابة  الجيل  العربية، فلقد قفز هذا  اإلبداعية  الخريطة  عىل 
وأصبحت أقالمه مرايا مخلصة ملجتمعها تعري عيوبه، ومن أبرز هذه األسامء: محمد 
حافظ رجب، يحيى الطاهر عبد الله، إدوار الخراط، سليامن فياض، محمد البساطي، 
طوبيا،  مجيد  قاسم،  الحكيم  عبد  أصالن،  إبراهيم  القعيد،  يوسف  الغيطاين،  جامل 
محمد إبراهيم مربوك، بهاء السيد، عز الدين نجيب، محمد جاد الرب، محمد عباس، 
وعثامن  مرص،  يف  جربيل،  محمد  مستجاب،  محمد  شلبي،  خريي  فهمي،  الدسوقي 
سعدي وعبد الله ركيبي، وفاضل املسعودي ومحمد الصالح الصديق. يف الجزائر، وأما 
يف سوريا وهذه املرحلة أبرز الحلقات يف تاريخ القصة السورية من حيث تقدميها 
وترسيخها لعدد من األسامء التي ال تزال تعّد من أميز الكتاب، مثل: زكريا تامر، وليد 

إخاليص، حيدر حيدر، محمد حيدر…
تأثرت القصة السورية بانكسار الحلم القومي إثر انهيار الوحدة املرصية السورية 
وكذلك الصفعة الكربى يف حرب 67، وقد تجلت آثار هذه الصدمة يف نفوس الناس 
ويف مختلف منتوجاتهم من أدب وفن وفكر. متيزت القصة القصرية يف تلك الفرتة 
باملقدرة الواضحة يف املزج بني القضايا االجتامعية والقضايا الوطنية والقومية التي 
أدرك عديدون أنها ال تنفصل عن بعضها، ورمبا تكتسب جميعها املزيد من املصداقية 

يف ظل تقاطعها.
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القّصة الرتكية بعد تأسيس الجمهورية: 

الحياة  التي أعقبت تأسيس الجمهورية تربعمت يف كثريٍ من مناحي  يف املرحلة 
أفكار جديدة وآمال جديدة وكان ال بد للقصة من مواكبة التطورات التي طرأت عىل 

املجتمع وعكس هذه التطورات عىل مضامينها.
القصرية  القصة  وتتطور  جديدة  مرحلة  الجمهورية يف  تأسيس  بعد  األدب  يدخل 
الغرب  عىل  واالنفتاح  جهة  من  الرتجمة  مهدت  وقد  األخرى،  األدبية  األنواع  كبقية 
من جهة أخرى الطريق ملرحلة من البحث والتجريب يف األدب وأصبح التوجه نحو 

املشكالت االجتامعية من أكرث املواضيع التي تهم الكتاب واألدباء.
القصرية ضمن مجموعتني:  بالقصة  اهتموا  الذين  الغربيني  الكتاب  تناول  ميكننا 
األوىل كتبت القصة التي تضع الحدث يف املقام األول وتعتمد عىل صياغة الحبكة وأما 
املجموعة الثانية فقد خرجت عن املألوف يف قصصها ومل تحافظ عىل وحدة البداية 
املجموعة  عملت  الحدث  وحدة  عىل  تحافظ  األوىل  املجموعة  كانت  وبينام  والنهاية 
املجموعة  ممثيل  أبرز  من  موباسان  يُعترب  للشخصية.  الروحي  التحليل  عىل  الثانية 
قوة  من  االستفادة  يتم  موباسان«  »أسلوب  عليها  يُطلق  التي  القصص  ففي  األوىل، 
الحدث وتعتمد عىل أبطال ميتلكون حياًة استثنائية ويعيشون املغامرات، فالبطل يتمتّع 

باملواصفات ذاتها ويسعى طيلة القصة نحو الهدف ذاته.
يُعد أنطون تشيخوف من أبرز املعرّبين عن املجموعة الثانية، فلقد استطاع »أسلوب 
مثل  القواعد،  األدبية، وذلك بخروجه عىل  األدبية وغري  األعراف  تشيخوف« تحطيم 
بالبساطة واالختصار والغموض  أدبه  القصصية. كذلك متتّع  البداية والنهاية والحبكة 
إنتاجه  ومتيّز  تشيخوف.  أسلوب  أهم سامت جامليات  من  كانت  التي  واحد،  آن  يف 
أينام  تقابلها  تُرزق  بالحزن؛ شخوصه حيّة  املشوبة  الفكاهة  بالشمول وروح  القصيص 
ذهبت؛ تشعر بأنفاسها حارّة عىل وجهك وأنت تسري يف الشوارع؛ ورمبا تقابل أحدها لو 
نظرت يف املرآة، فلقد أعطى تشيخوف ُجلَّ اهتاممه للرثاء الداخيل الذي ميتلكه الفرد 

ولرصاعاته الداخلية ولبنيته السيكولوجية العميقة.
ميكننا العثور عىل مناذج من كال األسلوبني يف األدب الرتيك يف مرحلة تأسيس 
الجمهورية، فقد كان أسلوب موباسان استمراراً للاميض ألن الذين كتبوا بهذا األسلوب 
سابقاً أعّدوا أرضية صلبة للجيل الذي أىت بعدهم من حيث »شفافية اللغة وسهولتها« 
ومن حيث »التوّجه نحو مشكالت املجتمع« ولهذا السبب نستطيع القول إن كتّاب القصة 

يف مرحلة األدب القومي لعبوا دوراً هاماً يف تطور القصة القصرية الرتكية.
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هذا وقد تواصل مفهوم »الواقعية« الذي ارتبط مبرحلة األدب القومي، بعد مرحلة 
تأسيس الجمهورية بقوة أكرب. ومبساهمة الكتّاب الجدد تم تناول موضوعات مختلفة 
يف القصة وهذا ما رّسع عملية دخول التيّارات األدبية املختلفة إىل األدب الرتيك، وقام 
بعض كتّاب القصة الواقعيون بتناول املشكالت االجتامعية بطريقة إيديولوجية وقيّموها 
من وجهة نظر »الواقعية االشرتاكية« ومن أهم ممثيل هذا التيار نذكر: صدري أرتم 
)1900-1943( الذي يُعترب بحق أول كتاب القصة الواقعية االشرتاكية))))،  وصباح الدين 
عيل )1907-1948( الذي اقرتب من مشكالت الناس االجتامعية ومن همومهم بنظرة 
نقدية ومن خالل هذا املفهوم راقب رصاع إنسان األناضول مع الحياة، هذا الرصاع 
الدين عيل قد  يكون صباح  وبذلك  بقالب قصيص جديد  بالصعوبات وسبكها  املفعم 
وضع أساساً متيناً، من خالل مفهومه القصيص هذا، لكتّاب القصة الواقعية االشرتاكية 

الذين جاؤوا بعده.
أجوبة  تقديم  دون  املجتمع  سلبيات  إبراز  يف  تطرّفوا  التيار  هذا  أصحاب  ولكن 
عىل مطالب اإلنسان الذي يرغب بالعيش يف عامل أكرث جامالً وسعادة وكان ال بد من 
باملجتمع، وبينام  للفرد وعند اغرتابه وأزماته وعالقاته  الداخلية  الحياة  الوقوف عند 
بعض  راح  االشرتاكية  الواقعية  مفهوم  تطوير  يواصلون  الجديدة  القصة  كتَّاب  كان 
الكتَّاب يبحثون عن أساليب جديدة لكتابة القصة. ومع استمرار هذا التيار بني عامي 
وشعر  القصص  ألبطال  الداخلية  والحياة  الفردية  الحاالت  تناول  تم   1950  –  1923
كتّاب الواقعية التصويرية بالحاجة لتوجيه األنظار إىل أبعاد جديدة فعملوا عىل تحليل 
حياة  عىل  انعكاسها  خالل  من  الجامعة  حياة  فهم  بغية  الفردية  والعواطف  املشاعر 
الفرد، وبذلك أكسبت األعامل التي تحّدثت عن الفرد الذي يعيش بني الزحام القصة 
الرتكية مفهوماً جديداً وظهر كتّاُب قصة تناولوا يف قصصهم الحياة الداخلية للفرد 

الذي يعيش ضمن الجامعة.
عندما اتَّجه كتّاب القصة نحو املجتمع بنظرة واقعية وجدوا يف املجتمع أدواٍت كثريٍة 
بأسلوب  الجامعة  حياة  يف  املوجودة  األحداث  يتناول  كاتب  كلُّ  فراح  ثريّاً،  وتراكامً 
مختلف؛ فبعض كتّاب القصة مثل عثامن جامل كايغيل وف. جالل الدين اقرتبوا من 
تشهده  الذي  الزحام  بني  من  مواضيعهم  فاختاروا  ساخر  بأسلوب  املجتمع  مشكالت 
املدن الكربى، وأما البعض اآلخر من الكتّاب فقد توّجهوا يف قصصهم إىل األرياف 
وتحّدثوا عن حياة الريف بأسلوب دراماتييك، من هؤالء الكتّاب نذكر: محمود مقال 

ومختار كوروكجو.
احتّل أسلوب تشيخوف مكاناً له يف القصة الرتكية بعد عهد الجمهورية مع استمرار 
شوكت  ممدوح  ذكر  ميكن  تشيخوف  بأسلوب  ين  املبرشِّ بني  ومن  موباسان  أسلوب 
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أسندال )1883-1952(، الذي ساهم مساهمة هامة يف تطور القصة الرتكية املعارصة، 
راقب األحداث اليومية التي مترُّ يف حياة الناس العاديني وسبكها بلغة بسيطة وسهلة 

فخلق بذلك مفهوماً قصصياً جديداً.
تناول أسلوب تشيخوف املعتمد عىل التحليل النفيس للفرد وضع هذا الفرد داخل 
فايق  سعيد  القاص  عند  أيضاً  القصيص  األسلوب  هذا  العثور عىل  وميكننا  الجامعة، 
أبايص يانك، الذي مل يُعِط مكاناً للعنارص التي تُشكِّل الحبكة يف القصة بل لألحداث 

اليومية التي يعيشها الفرد ولحياته السيكولوجية.
لقد أهملت املدرسة الواقعية والواقعية االشرتاكية يف القصة الفرد ومل تتحدث عن 
املشكالت الداخلية لهذا »اإلنسان الصغري والبسيط« املنيس داخل زحام املدن الكربى، 
وقد كان سعيد فايق )1906-1954( أول القاصني الذين لفتوا االنتباه، مبفهوم جديد، 
الكاتب  يتطلَُّع إىل حياٍة أكرث سعادة وبذلك يتحّول  الذي  البسيط  إىل وجود اإلنسان 
فايق »املصّور واملراقب« إىل اإلنسان الفرد الذي يبني أحالماً للعيش يف »عامٍل أكرث 
جامالً« وبذلك ميكن اعتبار سعيد فايق واحداً من روَّاد القصة الرتكية املعارصة إىل 
جانب كاتب آخر هو صباح الدين عيل )1907-1948( اللّذين تأثر بهام كتاب القصة 

القصرية الذين أتوا فيام بعد)))).
يصل مفهوم سعيد فايق هذا إلينا نتيجة سلسلة من البحث التي عاشها فن القص 
الرتيك وقد تبّنى جزٌء من القاصني، الذين كانوا ينتمون سابقاً إىل الواقعية االشرتاكية، 
هذا األسلوب الجديد، وقد أشار القاص أوكتاي أقبال، بعد سنوات وهو يتحّدث عن 
مسريته القصصية، إىل هذا التغرّي الذي عاشه األدب الرتيك، فقد أصبح كتّاب القصة 
القصرية يبحثون عن الواقع يف العامل الداخيل لإلنسان بدالً من تناول الحدث الذي 

له بداية ونهاية. 
والبد هنا من لفت االنتباه إىل أن سعيد فايق اتَّجه يف مراحله األخرية إىل السوريالية 
الداخلية  وحياته  الفرد  مشاعر  إىل  مجرّد  بأسلوب  االنتباه  لفت  وبذلك  قصصه  يف 
املقموعة. كام شهدت هذه املرحلة والدَة أعامِل كبار كتّاب القصة الرتكية الحديثة من 
أمثال: محمد سيدا وكامل طاهر وأورهان هنجريل أوغلو وأوكتاي أقبال وكامل بيك 

باشار وصباح الدين قدرات أكسال وخلدون تانر ونجايت جمعايل.
الجمهورية قد تطّور خالل  بعد تأسيس  القصرية  القصة  القول إن فن  إذن نستطيع 
ثالثني عاماً برسعة كبرية سواء من حيث الطرح أو املضمون وتم تجريب أشكال رسد 

مختلفة.
السياسية  الحياة  االنتقال إىل  الريف عىل األدب الرتيك يف سنوات  طغت مشكالت 
املعتمدة عىل تعّدد األحزاب، وتأثّرت القصة القصرية أيضاً بذلك وقد ساهم يف تطور هذه 
الظاهرة، أي تناول حياة الريف، رغبة الكتّاب الذين تخرجوا من معاهد القرى أو الكتّاب 
يف  األناضويل،  الريف  أبناء  من  بالقرب  شبابهم  سنوات  وأول  طفولتهم  أمضوا  الذين 
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عكس واقع الريف عىل مضامني قصصهم، حيث تناول العديد من كتّاب القصة األتراك 
يف قصصهم واقع وحياة اإلنسان األناضويل وطرحوا مشاهداتهم بطريقة ميكن وصفها 
بالواقعية االشرتاكية ومن هؤالء الكتّاب نذكر: يشار كامل وفقري بايكورت ومحمد باشاران 

وطالب آب آيدن وبكر يلدز وعثامن شاهني والعديد من الكتّاب اآلخرين.
ومن الجدير ذكره أن سنوات االنتقال إىل مرحلة التعددية الحزبية يف الحياة السياسية 
الرتكية قد شهدت حركة تصنيع كبرية تطّورت بشكل متسارع وراح عدد املعامل يزداد بشكل 
نون قوت يومهم  كبري يف املدن الكربى، ومع ازدياد املعامل ازداد عدد الناس الذين يؤمِّ
من العمل فيها وبذلك ولدت يف املجتمع كتلٌة برشيٌة كبريٌة ميكن اعتبارها مختلفة عن 
القرويني واملوظفني والتجار الصغار، وميكن اعتبار الكاتب أورهان كامل )1970-1914( 
العامل  أي  البرشية،  الكتلة  هذه  حياة  قصصهم  تناولوا يف  الذين  األتراك  الكتّاب  من 
الذين يعملون يف هذه املعامل، حيث تحّدث يف قصصه عن تفاصيل الحياة اليومية للناس 
البؤساء الذين هاجروا من قراهم إىل املدن بقصد العمل والذين يخوضون حرباً ال هوادة 
س  فيها ليك يتمّسكوا بشرب من األرض ومن الحياة عىل أطراف املدن، ومن خالل ذلك أسَّ

أسلوباً أُطلق عليه »أسلوب أورهان كامل« انعكس عىل أعامل األجيال التي جاءت بعده.

خامتة:

العريب  األدبني  القصرية يف  القصة  لنشوء  املوجزة  الدراسة  رأينا من خالل هذه 
والرتيك مدى التشابه يف النشوء ويف التطور والسبب يعود برأيي للتشابه الكبري بني 
التي عاشهاها، فبعد  السياسية واالقتصادية واالجتامعية  الشعبني من حيث الرشوط 
عهود طويلة من الجمود الذي فرضته السلطنة العثامنية عىل شعوب املنطقة وبعد أن 
وقعت يف العجز تجاه األمم األوروبية التي بدأت نهضتها باالعتامد عىل العلم وبعد 
عرص التنوير بدأ محمد عيل باشا يف مرص أوالً وبعد ذلك تبعتها السلطنة العثامنية 
بإرسال الطلبة إىل الغرب ما عّجل يف البدء بحركة الرتجمة. كام رأينا أن كال األدبني قد 
مرّا باألطوار ذاتها، الرتجمة ومن ثّم االقتباس وبعد ذلك البدء بكتابة القصة القصرية 

مبعناها الحديث.
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د. أحمد عيل محمد
ناقد وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

عالمات فارقة بين
»غفران« المعري  و»ملهاة« دانتي

بدأ دانتي بتأليف ملهاته عام 1308م، وظّل يجودها إىل أن مات يف عام 1321م، . 1
حتى استنفدْت طاقته لكرثة ما انطوت عليه من متون ثقافية وفلسفية وتاريخية 
وعقائدية، لتخرَج عىل النحو الذي انتهت إليه، وكان من نتيجة ذلك أن عال لها 
أثٌر يف الذاكرة الغربية، دفع نفراً من الدارسني إىل القول : بأنّها أعظُم ما حازَُه 
ُعّدت ملهاة دانتي  اإليطاليون من روائع األدب، ورمّبا قيَل أكرثَ من هذا حني 
أعظم نتاج يف آداب العامل، وهذا الكتاب الذي تخطى يف شهرته حدود لغته، كام 
تخطى فواصل األزمنة، عمٌل ضارب يف الخيال، وغارٌق يف املجاز، وطاعٌن يف 
الكهنوت، ومعربِّ عن خالصة الفلسفة الفلورنسية يف القرون الوسطى، ويرى بعض 
الباحثني  أّن امللهاة مع كّل ما ذُكر عن قيمتها، إال أنّها غري أصيلة يف بابها، بل 
هي عمٌل ُمستنسخ من رسالة الغفران للمعري، وباملقابل نفى آخرون أن يكون قد 
وقع حافٌر عىل حافٍر بني العملني ألسباب عدة، لتخلص للملهاة  صورة من التفرد 

والسبق يف كّل مجال .
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دانيت و)ملهاة(  املعري  )غفران(  فارقة بني  عالمات 

حقاً كان دانتي متفرداً يف ملهاته حني صّور يف جزء منها املتمردين يف الجحيم، . 2
أولئك الذين خرجوا عىل السلطة الحزبية والكهنوتية، فأظهرهم يف السعري عراًة 
يلسعهم الّنحل، ويسيل الّدم من عيونهم، وتحت أقدامهم تتلوى األفاعي والديدان، 
فتسمع  املشهد،  ذلك  ترقب  التي  فرانشيسكا  نظر  يسرتعي  الرهيب  املنظر  هذا 
آهات بونيفاس واستغاثات لوسيفر، وكذا حني وصف مركز األرض، فهيأ القارئ 
ليعرض أمامه املطهر، وباستكامله مشهَد الجحيِم الذي استفرغ فيه أربعًة وثالثني 
نشيداً تاركاً للمطهر ثالثة وثالثني نشيداً وللفردوس ثالثة وثالثني، فيكون قد أتمَّ 
مائة نشيد يف ملهاته،  التي نظمها يف أربعَة عرش ألفاً ومائتني وثالثة وثالثني 
بيتاً، وأما زمن األحداث التي أجراها يف ملحمته فال تجوُز أسبوعاً واحداً، والزّمن 
هنا يشخص فارقاً جوهرياً بني هذه امللهاة وغفران املعري، مبعنى أنّه مل يقع يف 
تنبه عىل مسألة  لكنه  دانتي،  الزّمن كام فعل  األحداث عىل  تقسيم  املعري  وهم 
أعظم غفل عنها دانتي غفلة تامة، وهي االنتقال يف األزمنة، فاملعري يهيئ البن 
القارح دابًة من دواب الجنة يقطع فيها الزّمن الرسدي املتخيل، مدركاً أّن الزّمن 
الفيزيايئ عىل األرض يختلف عن الزّمن الغيبي يف العامل اآلخر، أي إّن قانون 
؛ ألن االنتقال  الزّمان  للسفر يف  آلة  الزّمن األريض مختلف، فاحتاج أن يتخيل 
يف الزمن يف الواقع العياين، من وجهة نظر العلم هو عني املحال، فاملعري إذن 
سافر يف الزّمان يف رسالته، فصّور لنا الجحيم والجنان، وهام مشغوالن مبن حّل 
فيهام، أي صّور ما بعد القيامة والبعث، أو بحسب تعبريه يوم الحرش، واسرتسل 
يف وصف املآل الذي يؤول إليه الخلق يف اآلخرة، وهذا ما فعله دانتي حني ذكر 
املعذبني يف الجحيم والصالحني يف الفردوس، ولكن بدون ذكر اآللة التي قطع 

فيها الزّمان املتخيل كام فعل املعري.
يقيض دانتي يومني يف الجحيم وأربعة أيام يف املطهر ويوماً واحداً يف الفردوس، . 3

فهنالك  الجحيم  يف  أما  نهار،  وال  ليل  يوجد  وال  زمن  يوجد  ال  الفردوس  ففي 
املعذبون األشقياء وهم يصطلون باللهيب، ولكّنهم يزحفون باتجاه املطهر، وعىل 
جبني كّل شقي منهم كُتبت كلمُة آثٍم سبع مرات، واملالئكة املجنحة تحوم فوقهم، 
وكلاّم علت الجباه إىل مجال أجنحتها محت بعضاً من الحروف اآلمثة لتطهرهم 
تباعاً متهيداً لنقلهم أخرياً إىل املطهر، وأّما األنقياء الربرة ففي الفردوس يلبثون، 
ومنهم تتشكل وردة العرش، ويطوفون يف أمكنة شاسعة، ويتجولون بني الكواكب 
واألفالك. يف ذلك الوقت يُرى يف الجحيم أصحاب اللّذة بعد أن ُسلّطت عليهم 
املتساقطة يف  الشجر  أوراق  السيل  يجرف  يجرفهم كام  ولها زفري  اللّهب  ألسنة 
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فصل الخريف، يف خضم العذاب األبدي، يلتفت دانتي ليجد ظلني متآلفنِي عىل 
الّرغم من الرياح العاصفة، إنّهام ظال فرانشيسكا وحبيبها باولو، وكان ائتلف يف 
قلبيهام حب آثم حني كانا يف الحياة الدنيا ؛ فعشقت باولو شقيق زوجها، فعوقبا 
بالقتل يف الدنيا، ويف الجحيم ظلت فرانشيسكا تبّث الوجد لحبيبها، وهو يستمع 
إليها بُحرقة ومن دون كالم، وهنا يُظهر دانتي تعاطفاً شديداً مع هذين الحبيبني، 
فيسقط من شدة تأثره مغشياً عليه عىل األرض، يف حني يستمر اإلعصار العنيف 

بجرف العاشقني ليواصلوا دورانهم يف السعري إىل األبد))). 
السياسية، . 4 دانتي، وصورة من صور حياته  آراء  فيها ومضات من  اإللهية  امللهاة 

ففي الجحيم يزّج خصومه السياسيني يف الدرك األسفل، هؤالء الذين كان لهم 
دوٌر يف نفيه من مدينته فلورنسا، ورسالة الغفران تحمل يف بواطنها مثل هذا، 
لكّنه موقف نقدي ُعرف به املعري إزاء شعر الرّجز والرّجاز، فالراجز عنده ال يبلغ 
رتبة الشاعر، لذا مل يحظ الرجاز مبا حظي به شعراء الجاهلية من دور وقصور 
القارح  ابن  أبرصها  فلاّم  كالجحور،  واطئة  بيوتاً  لهم  بل جعل  الجنة،  منيفة يف 
قال: ملن هذه الدور؟ فقيل بيوت الرجاز، فقال عىل لسان املعري: »قرصتم يف 
الدنيا فقرص بكم يف اآلخرة«)))، أي إّن رسالته فيها صفوة ما كان يراه يف الّشعر 
منيفة، وكذا دانتي  الشعراء قصوراً  واطئة وأسكن  بيوتاً  للرجاز  والّشعراء، فجعل 

وضع خصومه يف الدرك األسفل من الجحيم انتقاماً منهم))).
امللهاة اإللهية لدانتي يف جوهرها محاولة لطلب الصفح والغفران، وهي ترصيح . 5

عن تدينه، وتعبري واضح عن التكفري عن الخطيئة والوصول إىل االعتقاد السليم، 
والعودة إىل الفطرة التي تدفع املرء تلقائياً للتساؤل عن املآل واملصري، من أجل 
ذلك قام يف هذه القصيدة الطويلة باستطالع العامل الغيبي، فكانت الجنة والنار 
واملطهر مرسحاً ملتخيله الرسدي، ومن الغريب أّن بعض داريس رسالة الغفران مل 
يروا فيها أكرث من املؤرشات الدالة عىل اطالع املعري عىل اللّغة والّنحو والقراءات 
أّن  الدارسني يزعم  من  أّن نفراً  والعروض والتفسري والتاريخ)))، وأكرث من هذا 
رسالة الغفران مل تكن معروفة لوال امللهاة اإللهية، مع أّن رسالة املعري قد ظهرت 
إىل الوجود عام تسعامئة وثالثة وسبعني للميالد، ومثة إجامع من لدن الدارسني 
أن دانتي أخذ عن املعري عىل األقل فكرة ملحمته ومضمونها، ويزعم كيلطو أّن 
رسالة الغفران مل تكن مشهورة يف عهد أيب العالء، ومل يعرها األدباء أي اهتامم، 
ومل يجدوا فيها ما مييزها عن باقي رسائله كرسالة الجن أو رسالة املالئكة، لكنها 

.(((ً بفضل دانتي أصبحت أكرث انتشارا
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رسالة . 6 شهرة  يف  سبباً  كان  دانتي  أن  فحواه  ترجيح  عىل  هذا  رأيه  يبني  كليطو 
الغفران أي إن الباحثني عن العالقة بني امللهاة والغفران دعت إىل شهرة الغفران، 
ويزعم عمر فروخ أّن دانتي مل يطلع عىل رسالة الغفران فحسب، وإمّنا اطلع عىل 
لزوميات املعري، إضافة الطالعه عىل قصة املعراج يف الثقافة اإلسالمية)))، ولكنه 
غنيمي  رأى جالل مظهر))) ومحمد  إليه، يف حني  ما ذهب  دليالً عىل  يقدم  مل 
هالل))) أّن املعري تأثر باملصادر العربية عامة، وهذا هو رأي بالثيوس الذي صاغه 
لويس  أما  عربية«)))،  مبصادر  اإللهية  الكوميديا  يف  دانتي  تأثر   »: بقوله  هالل 
عوض فقد رجح بغري أدلة أن يكون دانتي قد اطلع عىل رسالة الغفران)1))، ثم نزع 
إىل االعتقاد بأّن دانتي البّد وأنّه اطّلع عىل ترجمة لرسالة املعري باللّغة الالتينية، 
ولكن تلك النسخة ضاعت، وآيته يف ذلك أّن التشابه بني ملحمة دانتي وغفران 

املعري مل يكن مصادفة .
الفلسفية . 7 والنظرات  الرؤى  من  مزيج  عكاشة  ثروة  د.  قال  كام  اإللهية  امللهاة 

والسياسية والثقافية يف القرن الثالث عرش امليالدي يف مدينة فلورنسا اإليطالية، 
يضاف إىل ذلك أنّها صيغت بلغة شعرية سلسة، وكانت امللهاة اإللهية قد طواها 
النسيان ثالثة قرون، ثم أزيل عنها غبار اإلهامل يف مطلع القرن التاسع عرش 
والدميقراطية  الحرية  مفاهيم  وبروز  الجديدة  األفكار  نهوض  مع  امليالدي 
والرومانسية، فمن هذه الناحية رأى الشاعر الفرنيس فكتور هيجو أنّها نتاج دال 
فلكية  علوم شتى  اإللهية  الكوميديا  اختلطت يف  وقد  دانتي،  عىل خصوبة عقل 
ودينية وفلسفية ورومانسية، ويلحظ الباحثون أّن مثة اضطراباً يف أفكارها كضمه 
واملسيحية.  والوثنية  والحارض  والتاريخ  والعقل  الغيب  إىل  السياسة  عىل  الكالم 
ورمبا كانت لغتها مبنجاة من االنتقاد، ذلك ألنّها ثرية باملجاز وخصية يف الخيال 
ومتنوعة يف الصور، وهي من ثَّم لغة مرتعة باالنفعاالت واملشاعر، بيد أن تصوره 
للعامل اآلخر مل يكن بعيداً عن التصور الواقعي املشوب بالخيال، إذ تخيل أّن العامل 
الغيبي يتأسس يف باطن األرض صعوداً إىل السامء، وهو يف ذلك يرمز إىل رحلة 
النرصانية، وهذا إمنا  انهت رحلتها إىل  التي بدأت وثنيًة ثم  الحضارة اإلنسانية 
رُتب بحسب أحداث متخيلة بطلها دانتي نفسه الذي وجد ذاته ضائعاً يف غابة 
الخطيئة املظلمة، ليلحظ أنّها مكان حافل بالرش، ومصدر الرش إمّنا هو اإلنسان 
نفسه، وبعد ذلك يرى الجحيم وموقعه بعيد عن اإلله، فيعمد إىل وصف جزيرة 

صغرية فيها غابة وهي الفردوس الذي تصوره، وموقع الجنة تلك عىل األرض .
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عىل . 8 كالمه  معرض  يف  أكسفورد  بجامعة  األستاذ  جيلدر  فان  يان  جيريت  أشار 
رسالة الغفران إىل أّن هذه الرسالة من األثار األدبية العربية الكالسيكية املشهورة، 
ومتملقاً،  منافقاً  له  بدا  الذي  القارح،  ابن  عىل  الساخر  املعري  رد  عىل  انطوت 
فتخيل أنّه مات ولكنه واجه مصاعب جمة للوصول إىل الجنة، وفيها يلتقي الكثري 
ذلك  كّل  يف  واملعري  الشيطان،  ويحاور  الجحيم  ويلمح  واللّغويني  الّشعراء  من 
عنده متمرد عىل األفكار التي كانت شائعة يف زمنه، ثم ينهي كالمه عىل الرسالة 
بقوله: » إّن ترجمته رسالة الغفران واحدة من أكرث الّنصوص تعقيداً، وهي من 
ثّم من أجمل الّنصوص العربية أليب العالء املعري الشاعر املستقل والنبايت«)))).

والواقع أّن الغفران غري ما أشار إليه جيلدر؛ ألّن مقاصدها ال تقترص عىل رده 
عىل ابن القارح الذي شكا إليه  سوء أحواله، ثّم ذكر الزنادقة واملتدينني  وشيئاً 
من أخبارهم، ثم سأل املعري يف ختام رسالته عن  مصري الّشعراء يف اآلخرة، 
واملعري مل يجب عن سؤال ابن القارح إال بعد أن عرض له حكاية خيالية تجري 
بعد الحرش، سميت بالغفران لكرثة تكرار كلمة  الغفران فيها، وفحوى تلك اإلجابة 
عن تساؤل ابن القارح الجوهري يف رسالته هو الكالم عىل الشاعر الذي نجا يف 

اآلخرة، فبام ُغفر له؟ 
تتألف الرسالة من قسمني : قصة الغفران والرد عىل ابن القارح، و الغفران فيها . 9

العفاريت،  جنة  الجنة،  ذكر  إىل  عودة  الحرش،  موقف  الجنة،  : يف  فصول  ستة 
اإللهية  امللهاة  بني  جوهري  فارق  يشخص  وهنا  الجنة))))،  إىل  والعودة  الجحيم 
والغفران، وهو أّن دانتي قد تصّور العامل اآلخر متصالً باألرض، أما املعري فلم 
يرش إىل املكان، فحافظ عىل غيبيته واكتفى بذكر الجنة والجحيم ونسج األحداث 
وكذلك يشخص  الكريم،  القرآن  ذكره  استشف وصفه مام  الذي  املكان  ذلك  يف 
أّن دانتي أمعن يف وصف الجحيم وتحدث يف أربعة  فارق جوهري آخر، وهو 
وثالثني نشيداً عن جهنم ومن فيها من اآلمثني، يف حني خصص املعري للجحيم 

فصالً واحداً، ثم جعل باقي فصول الرسالة للجنان .
مل يَر د. طه حسني يف رسالة الغفران ما يدخلها يف باب األصالة واإلبداع، إذ . 10

تَُجْز عنده  مل يخرتع املعري فيها شيئاً جديداً عىل حّد زعمه، من أجل ذلك مل 
أقاصيص الوعاظ والّنّساك وأصحاب الّسمر))))، وكان اإلمام الذهبي قد هّون من 
شأن الرسالة قبل د.طه حسني فقال: »احتوت عىل مزدكة واستخفاف وفيها أدب 
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كثري«))))، ويف هذين الرأيني قد يكمن سبب خمول ذكر رسالة الغفران يف املصادر 
العربية القدمية، أعني أّن املعري فيها مستخف ومتطاول ومتجاوز الحدود، وهو 
األمر نفسه الذي أقىص ملهاة دانتي عن التداول ثالثة قرون عىل األقل، أعني 
وعىل  عليها  ُسلّطت  وإمّنا  غريه،  أو  دانتي  بطريق  تُشتهر  مل  الغفران  رسالة  أّن 
سواها من الذخائر األضواء يف أثناء حركة اإلحياء الواسعة التي قامت يف العرص 
ومنها  العريب  الرتاث  كنوز  نرش  يف  يد  االسترشاق  لحركة  يكون  وقد  الحديث، 
الغفران، إال أّن مؤسسات  نرش كثرية  يف مرص أسهمت يف طباعة كتب الرتاث 
العريب، كام أسهمت املؤسسات التعليمية يف نرش تلك الذخائر ووجهت الطالب 
يف الجامعات إىل تحقيقها ونرشها، وأما السبب املوضوعي يف ندرة الكالم قدمياً 
عن  شاع  مبا  اتصل  وإمنا  فحسب،  بالرسالة  متعلقاً  فليس  الغفران،  رسالة  عىل 
املعري من تطاول وتجاوز، وشأن املعري يف ذلك شأن أيب حيان التوحيدي الذي 

أغفلت ذكره كثري من املصنفات األدبية القدمية .
قدم املسترشق اإلسباين ميغل بالثيوس بحثه لنيل درجة الدكتوراه عام 1919م بعنوان . 11

»األخرويات اإلسالمية يف الكوميديا اإللهية » ونرُش البحث عام 1931م، وقد أثريت 

أسئلة شتى حول مدى تأثر دانتي مبؤلفات ابن عريب واملعري، والسيام أّن الغربيني 

عّد  بل  فحسب  ذلك  وليس  الغريب،  األديب  التاريخ  من  جزٌء  اإللهية  امللهاة  أّن  يرون 

الغربيون عمل بالثيوس انتهاكاً لجوهر الفكر الغريب األصيل، وذلك بنزع ثوب األصالة 

الالتينية عنه، وقد الحظ بالثيوس أّن هنالك تشابهاً يف ترتيب األحداث وطريقة الرسد 

بني الغفران وامللهاة، أو أّن امللهاة ال تعدو كونها صياغة تقليدية ثانية  لرسالة الغفران، 

ومل يقف عند هذا الحد بل ألف كتاباً آخر تتبع فيه أثر قصة اإلرساء واملعراج يف امللهاة 

اإللهية، بيد أن مباحثه يف هذا الباب القت رفضاً واسعاً من قبل الباحثني الغربيني، 

ابن جزم  الكتب عن  من  ومع ذلك توسع بالثيوس يف دراساته الرشقية فنرش عدداً 

وابن عريب وعن سائر املتصوفني املسلمني، وبالثيوس كام وصفه عبد الرحمن بدوي 

من أبرز املسترشقني الذين أنصفوا الفكر اإلسالمي، فقد حرر خطاباً ألقاه يف املجمع 

فكرة  اإللهية  الكوميديا  أّن  فيه  ذكر  1943م،  عام  نرش  مدريد،  اإلسباين يف  اللّغوي 

تشابه  جهة  من  مفرتضة  مقارنة  عقد  بالثيوس  أن  والحق  التينية)))).   بلغة  إسالمية 

املوضوعني من جهة متثيل اآلخرة يف العملني، إال أن النتائج التي توصل إليها يف هذا 

الباب مل تكن راسخة ؛ ألن تشابه املوضوع ال يقوم حجًة عىل التأثر، من هنا انزاح 
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عنها  ليتحدثوا  تلك،  التأثر  فكرة  مركزية  عن  والرشق  الغرب  الدارسني يف  من  كثري 

بصورة مقلوبة، أي عن أثر دانتي يف رسالة الغفران من جهة نقلها من دائرة اإلهامل 

الغفران  أّن رسالة  يؤكد  أن  يستطيع  اليوم  أحد  العاملي، فام من  االهتامم  إىل مجال 

ترجمت إىل الالتينية يف عهد دانتي، إال أّن اهتامم بالثيوس باملقارنة املفرتضة بني 

امللهاة والغفران، قد حفز الباحثني يف الغرب خاصًة إىل البحث عن رسالة الغفران 

واالطالع عليها، بغية التأكد مام قاله بالثيوس، وهذا الدأب أخرج الرسالة من عزلتها 

كام يعتقد الكثريون، ومن هنا كانت املقاربات التي قام بها الباحثون يف دراساتهم 

الّنظر إىل  النحو تغريت زوايا  الغفران، وعىل هذا  امللهاة والغفران يف مصلحة  حول 

الغفران فأمست متأثرة بدانتي وليست مؤثرة فيه، لهذا كانت امللهاة ودانتي باباً لدراسة 

املعري وغفرانه، حتى أوشك البحث يف الغفران ال يتحقق إال من خالل ملهاة دانتي، 

القارح يف  ابن  التقاهم  الذين  الّشعراء  دانتي وكأنّه أحد  بل غدا  وليس ذلك فحسب 

الفردوس، وهذا برأي الكثريين وهب الخلود لغفران املعري، أي ملجرد صلتها مبلهاة 

دانتي سواء أكانت تلك الصلة حقيقية أم مفرتضة،  واألمر نفسه برز يف عالقة الغفران 

بالفردوس املفقود مللتون، فقد قال د.طه حسني :« إّن اإلفرنج يشبهون رسالة الغفران 

بكتاب ملتون اإلنجليزي الذي اسمه الجنة الضائعة »)))). 

الشرتاطات . 12 تخضع  امللهاة،  وعوامل  الغفران  عوامل  بني  شاسعاً  فارقاً  مثّة  أّن  شك  ال 

الخالف الجوهري بني الشاعرين، فاملعري يف الغفران كان واقعاً تحت سيطرة التفكري 

العقيل، لهذا امتزج خطابه بالّنقد والسخرية، والغفران متثّل مرحلة ما يف تاريخ الفكر 

العريب قبل أن تكون نتاجاً أدبياً ممتعاً، لذا فالخطاب فيها كان حراً انتقادياً نجم عن 

التأمل للتخلص من السلطة االجتامعية القهرية، ومن ثّم فهي جزء من فلسفة املعري 

التي آثر فيها العزلة واالنقضاب عن الناس طلباً للحرية الكاملة، التي تتيح له التنصل 

من االشرتاطات الفكرية واالجتامعية، ليخلص له فكر حر ال يقيده يشء، وعليه فإّن 

الغفران يف جوهرها هي رؤية أفكار املعري ومحاكمتها بالفكر نفسه، وسلسلة اآلراء 

الّنقدية األدبية وغريها آية ساطعة يف هذا املجال، وهذا هو السبب يف اتهامه بالزندقة، 

الفصول  ككتاب  للغفران  إضافة  أخرى  آثار  مبوجبه  أهملت  الذي  نفسه  السبب  وهو 

والغايات وغريه.

عقائدية . 13 تصورات  عليه  فرضته  الذي  الصويف  الجانب  تفكريه  يف  فيمثل  دانتي  أما 

بيئة الهوتية منكمشة، فهو يف كتابه  نتاج  امللهاة  الوسطى، وكتابه  القرون  سادت يف 

مل يستطع االنفصال عن بيئته، ومل يستطع من ثَّم انتقادها، فأفكاره يف الكتاب غري 

مستقلة عن تفكري عرصه، من أجل ذلك كان من املحال إجراء مقارنة عقلية بني امللهاة 
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دانيت و)ملهاة(  املعري  )غفران(  فارقة بني  عالمات 

والغفران، ومن املحال أيضاً أّن يكون دانتي قد قرأ رسالة الغفران فتأثر بها، وكذا ال 

يستقيم القول بأن دانتي كان سبباً يف شهرة الغفران، والسبب الذي يشخص يف هذا 

الباب أّن تصوف دانتي مدريس محدود بتعاليم الفلسفة يف القرون الوسطى، ومحكوم 

بالفكر الكنيس املهيمن آنذاك، وبعيد عن األفالطونية الحديثة بطبيعة الحال،  فالجدل 

الذي يُفيض إليه كتاب دانتي يتمثل بالخالص الفردي أو تحول الطبيعة البرشية إىل 

طبيعة إلهية للفوز يف اآلخرة، من هنا ضم التصوف الديني إىل التأمالت الفردية حتّى 

ال تحدث انشقاقات داخل الفكرة املركزية التي ثبتها تصوف القرون الوسطى يف أوربا، 

من أجل ذلك اتجه دانتي يف ملهاته إىل نوع من العشق الصويف لبياترييس، التي رأى 

فيها خالصاً لروحه، مبعنى أنّه هرب من االعتبارات العقلية يف معالجة املوضوع إىل 

اشرتاطات وجدانية، فصارت بياترييس جزءاً من التكوين الفكري الثابت لدانتي، وبعد 

ذلك تحولت إىل رمز ديني إمياين .

الفطري . 14 نزوعه  عىل  داللة  فرجيل  الروماين  وبالّشاعر  ببياترييس  دانتي  تعلق  إّن 

الغريزي، وهو أمر يختلف عن إعجاب املعري باملتنبي عىل سبيل املثال، الذي حدث 

بسبب ركائز فكرية وعى املعري من خاللها معارف عن اآلخر أدت إىل إنتاج فكري 

جديد يف ضوء إدراكه مناحي التفرد يف شخصية املتنبي، أما دانتي فقد حّكم الطبيعة 

الكهنوتية للفكر، فصارت الكوميديا عنده رمزاً للعقيدة املقدسة املمتدة من نواة األرض 

إىل ذروة السامء، فالخربة الروحية هنا تعدل خربة التصوف لديه، وعليه مل يكن لديه 

القدرة عىل حفظ التفاصيل لسعيه إىل الذوبان يف محيط  الذات اإللهية عىل عادة 

كبار املتصوفة .

العقل والخيال يف امللهاة اإللهية موظفان لخدمة الحال النفسية، يف حني متتاز الغفران . 15

بشفافية مرتفعة عن الواقع العياين الحيس، من أجل ذلك يلحظ الدارس يف الغفران 

انتصاراً وجودياً لفكر املعري النري، مقابل الحضور الشخيص لدانتي يف ملهاته، وهذا 

معناه أّن املعري أراد إثبات حضور إبداعه يف الوجود، أما دانتي فأراد حضوره النفيس 

يف مؤلفه، وغايته تأكيد خالصه الفردي، واملعري أراد بالغفران تحرير أفكاره وإطالق 

العنان لعقله.

الغفران وامللهاة تحّد . 16 وبناء عىل ما تقّدم فإّن هنالك عوائَق فكريًة وأيديولوجية بني 

من اعتبار فكرة التأثر والتأثري واقعية يف هذا الباب، وأن ترجيحات الباحثني يف ذلك 

املوضوعية،  األسباب  تفتقر إىل  الدامغة فحسب، وإمنا  الدالئل  تفتقر إىل  املضامر ال 

وعليه بدا لنا املعري يف تلك املوازنة ميثل جانب الفكر الحر الذي يناقض كليًة الفكر 

الكهنويت الذي متثله امللهاة اإللهية
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ترجمة: د.باسل املساملة
مرتجم وأستاذ جامعي من سورية

األدب المقارن والترجمة

لـم تنعم العالقة بني تخصص األدب املقارن وظاهرة الرتجمة ببداية مبرّشة، وهذا 
ما يساعد يف رشح السبب وراء استمرار كال هذين الرشيكني عىل قدم وساق بغموض 
مضطرب عىل مّر العقود. توّضح هذه املقّدمة كيف تطّورت األمور، وترسد القصة، رمبا 
املمكن أن  أّن عالقًة مختلفة من  الرتجمة. كام توّضح  للمرة األوىل، من وجهة نظر 

تتكّون بني التخصصني. 
إّن التحّفظ، ناهيك عن اإلحجام، الذي عامل به املقارِنون األوائل الرتجمة يصبح 
مفهوماً حني ندرك أّن أول تفكري يف األدب املقارن كان محصوراً باللحظة التاريخية 
أوروبا.  يف  الرومانسيني  واملفكرين  الكتّاب  من  والثاين  األول  الجيلني  بني  للتحّول 
 )Madame de Staël( ستايل  دي  مدام  وكانت  رؤيته،  يف  عاملياً  األول  الجيل  كان 
 De( بعنوان »أملانيا«  التي قّدم كتابُها  الجيل،  لهذا  إحدى الشخصيات األكرث متثيالً 
l’Allemagne( دولة أملانيا إىل بقية أوروبا. ومن الَعريَض متاماً أن تُعالَج الفكرة الرئيسة 
هنا وهي أّن أوغست فيلهلم شليغل )August Wilhelm Schlegel(، الذي كان مدرِّساً 
ألطفال مدام دي ستايل لبعض الوقت، مل يصبح واحداً من النقاد األدبيني البارزين 
يف أوروبا إال بعد أن نرُِشَت »محارضاته يف فيينا حول الفن املرسحي واألدب« مرتجمًة 
إىل الفرنسية واإليطالية واإلنكليزية. وقلاّم تُْذكَر هذه الحقيقة يف تاريخ األدب، وحتى 
يف تاريخ األدب املقارن، إذ يفرتض مؤلِّفو هذا األدب أّن تأثري شليغل يف أوروبا مسألٌة 

تتعلّق دون شك باالستيعاب النقدي التدريجي لألفكار. 
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ت: د. باسل املساملة

أما ممثلو الجيل الثاين من الكتّاب واملفكرين الرومانسيني فرتاجعوا وراء حدود 
التي ورثها أسالفهم من   ،)cosmopolitanism( العاملية اآلداب الوطنية، وتخلّوا عن 
معنّي.  شعب  إىل  باالنتامء  الشعور  وهي  بالوطنية،  العاملية  استُبِدلَت  التنوير.  عرص 
الذين  أنك حققت االنتامء، وليس لديك رأي يف تحديد األشخاص  والفكرة هنا هي 
تريد االنتامء إليهم. ولـاّم كان كل شخص يريد بطبيعة الحال االنتامء إىل »أفضل« 
أنهم األفضل كانت سهلة، وال  األشخاص، فإّن خطوة افرتاض أشخاص معينني عىل 
سياّم إذا كان األشخاص املعنيون يفرتضون بأنهم األفضل. ونتيجة لذلك، مل يَُعد من 
املفرتض أن يكون األدب »الوطني« مستودعاً أيضاً لكل األدب العاملي املرتجم، كام كان 
يّدعي شلريماخر حول وظيفة األدب األملاين، بل كان من املفرتض أن يعرض األدب 
الوطني املواهب الوطنية، وأن يدمج عدداً قليالً من املؤلِّفني من بلدان أخرى عىل أنهم 

»كالسيكيون ثانويون«. 
ثبت أّن هذا املوقف الوطني الجديد ال يخدم التفكري النظري يف الرتجمة، وإْن 
كان أقل خطورة إىل حدٍّ ما بالنسبة إىل مامرسته الفعلية، لـاّم بدأت جامعات أوروبا 
بتطوير مقررات تعليمية يف اآلداب الوطنية للقارة. ميكن تنظيم دراسة اآلداب الوطنية 
يف الجامعات دون معارضة كبرية من أحد، لكن كان يجب عليها أن تؤسس احرتامها 
األكادميي فيام يتعلّق مبنافسها األسايس، وهو دراسة اآلداب الكالسيكية، التي كانت 
أقدم بكثري من هذه اآلداب الوطنية، وتجّنبت الرتجامت، أو رصّحت عىل األقل بأنها 

تجّنبتها. 
األدب  دراسة  تقاليد  عىل  الوطنية  اآلداب  يف  الجديدة  الربامج  تستحوذ  لـم 
الكالسييك ومنهجيته املهنية والرتبوية فحسب، بل عّززتها أيضاً للتأكد من عدم متّكن 
أي من مامريس فقه اللغة الكالسييك من االدعاء بأّن ما كان املامرسون الجدد لفقه 
كان  التقاليد  هذه  بني  أّن  املؤكد  من  الجامعة.  إىل  ينتمي  ال  يفعلونه  الوطني  اللغة 
الطالب  فهم  من  للتحقق  املستخَدم  النوع  أي  الرتجمة،  من  معني  لنوع  مساحة  مثة 
لألصل وال يشء آخر. وعىل أّي حال، كان طالب األعامل الكالسيكية يستفيدون من 
امللحوظات واملراجع واإلصدارات ثنائية اللغة طاملا كانت األعامل الكالسيكية موضوع 
الدراسة، وما زالوا يفعلون ذلك اليوم، دون االعرتاف بالرضورة مبامرساتهم. ولجعل 
فقه اللغة الوطنية الجديد يبدو أنه يشبه أكرث فلسفة فقه اللغة الكالسيكية، شجع النقاد 
عىل دراسة العصور القدمية يف اآلداب الوطنية إىل حدٍّ كبري، وهذا ما جرى بطبيعة 
القدمية  القدمية والوسطى والعليا، واإلنكليزية  الحال يف »اللغات األصلية«: األملانية 

والوسطى، والفرنسية القدمية والوسطى، واملتغرّيات املقابلة يف اآلداب األخرى.
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والرتمجة املقارن  األدب 

الساحة وميكن  )الذي ظهر الحقاً يف  املقارن  لألدب  اليافع  التخصص  كان عىل 
توقعه منطقياً أنه راغٌب يف التفكري يف ظاهرة الرتجمة( أن يواجه منافسًة مزدوجة، 
بدايتها.  منذ  املحدد  النحو  عىل  األكادميي  االحرتام  مقابل  بالرتجمة  يضّحي  وأن 
ولتأسيس حقه بأن يوجد يف األوساط األكادميية، تنازل األدب املقارن عن دراسة ما 
يجب أن يكون، من حيث الحقوق، جزءاً مهامً من مساعيها. وبفعل ذلك، فإنه تخىّل 
أيضاً عن إمكانية الحصول عىل أّي نوع من الدراسة املؤسسية للرتجمة. وأخرياً، نظراً 
ألّن املقارِنني نبذوا الرتجامت )عىل األقل من الناحية النظرية(، ال ميكنهم أن يُظِهروا 

اهتامماً بظاهرة الرتجمة. 
يف ذلك الوقت، وطاملا كان األدب املقارن مقترصاً عىل آداب أوروبا، كان من املمكن 
أن نجد باحثني يستطيعون استخدام ثالث أو أربع أو خمس لغات قدمية وحديثة. وعىل 
أّي حال، مبجرّد أن حاول األدب املقارن تجاوز أوروبا، أصبحت الرتجامت رضورية. 
الشعرية  من  مختلفة  أنواع  مقارنة  املقارن  األدب  حاول  أن  أخرى، مبجرّد  بعبارة  أو 
)أو فن كتابة الشعر(، وليس املتغرّيات املختلفة لفن كتابة الشعر األورويب يف تطّوره 
التاريخي فحسب، مل يَُعد بإمكانه تجّنب مواجهة الرتجمة. وبإمكانه التقليل من أهمية 

تلك املواجهة ألطول مّدة ممكنة وقد نجح يف ذلك. 
أهمية  يرفضون  الذين  املقارِنون  هذا،  يومنا  حتى  أنه  السياق  هذا  املهم يف  من 
الرتجمة هم بالتحديد أولئك الذين يلتزمون عملياً بفكرة األدب املقارن الذي يقترص 
عىل )غرب( أوروبا وتوابعها التاريخية، بغض النظر عن ترصيحاتهم النظرية. يبدو أّن 
يرونها بأنها تهديٌد محتمل ملا يحاولون  املحافظني ال يحبّون الرتجمة، ألنهم تحديداً 
الحفاظ عليه، بدالً من عّدها إثراًء محتمالً لرتاثهم. هذه النزعة املحافظة لها جذور 
عميقة يف الغرب، وال يسعني إال أن أتطرّق إليها هنا عىل نحٍو عابر. إّن القاسم املشرتك 
أو يف  بكلمة(  )كلمة  الحرفية  الرتجمة  سواء يف  للكلمة،  الشديد  املتعّصب  الحب  هو 
التفكري يف الرتجمة. وقد حافظ هذا الحب الشديد للكلمة عىل قدسيته يف وقت مبكر 
أكّاد وسومر قوائم كلامت ثنائية  يف تطّور التقليد الغريب، لـاّم وضع املرتجمون يف 
آٍن واحد مّدة  التفكري فيها يف  الكلمة متثّل وحدَة الرتجمة وتَـُحدُّ من  اللغة، فجعلوا 
ثالثني قرناً. عّزز الفكر األفالطوين تفانياً أكرب نحو الكلمة لـاّم ركّز هذا الفكر عىل 
كلمة الله )logos(، وهي الحقيقة الثابتة وغري القابلة للتغيري )فلوال ذلك كيف ميكن 
للكلمة قابالً لإلنفاذ وفُرَِض  جعلها غري قابلة للتحدي؟(. وأخرياً، صار الحب الشديد 
الكتاب املقّدس كلمة  أثناء سيادة املسيحية الطويلة يف متغرّياتها املتعددة. ولـاّم كان 
الله، فإنه ال يجب أن يتغرّي، لذا يجب ترجمته كلمًة كلمة. وحتى لو أنتجه أكرث املرتجمني 
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مهارًة يف الرتجمة، فإّن هذه الرتجمة الحرفية ستحافظ، من خالل طبيعتها نفسها، 
عىل تدبري معنّي من الالنحوية )agrammaticality(، وهي بالضبط ما نحتاج إليه إذا 
أراد املرء أن مينع الرتجمة من استبدال النص فعلياً، وأن يشري إىل حقيقة أّن الرتجمة 
يجب أن تُقرأ إىل جانب النص األصل، وليس بدالً منه. فكلاّم قلّت سيطرة الجمهور عىل 
ترجمة اللغة األصلية، ازدادت الحاجة للتأكيد عىل الرتجمة الحرفية، إذا مل يُرد املرء 
أن تحجب الرتجمة ذاك األصل يف الثقافة املستهدفة. وهذا ما يرشح عىل نحو سلبي 
)وهي   )Belles Infidèles( الخائنات)))«  »الجميالت  أّن  يف  السبب   )ex negativo(
ميكن  الغرب(،  الكلمة يف  مستوى  عن  بعيداً  أُنِتَجت  التي  الوحيدة  الرتجامت  جدلياً 
إنتاجها فقط حني كان الجمهور نحوها ال يزال يعرف لغتني أو أكرث نسبياً، عىل األقل 
بوصفها  الالتينية  مكاَن  الفرنسية  أخذت  وأيضاً حني  والفرنسية،  واليونانية  بالالتينية 
لغة الهيبة والنفوذ للغرب. كام أنها ترشح السبب يف أّن منتجي »الرتجامت املقاِومة«، 
من هولدرلني إىل بنيامني وما بعدهام، يرّصون عىل عنرص الالنحوية يف ترجامتهم. 
هذا  حاول  أن  مبجرّد  أيضاً  وفيه  املقارن  لألدب  رضورية  الرتجامت  أصبحت 
التخصص أن يتجاوز املقارنة بني اآلداب األوروبية فقط. ومع ذلك، عىل الرغم من 
أنها  عىل  الرتجامت  هذه  مع  التعامل  جرى  فقد  اآلن،  باتت رضورية  الرتجامت  أّن 
رشٌّ مّدة طويلة قادمة، فقد ُصِنَعت الرتجامت وانتُِقَدت إجامالً من وجهة نظر الدقة، 
الكالسييك والوطني، لكن  تعليم كال األدبني  توافقت مع استخدام الرتجمة يف  التي 
أّي تفكري يف ظاهرة الرتجمة يف حدِّ ذاتها. وإذا  مرة أخرى مل يؤدِّ هذا األمر إىل 
كانت هذه هي الحال، فقد قيّدت مرة أخرى أّي تفكري عىل مستوى الكلمة، وتجاهلت 
متاماً أّي عوامل بعيدة عن الكلمة، مثل النص ككل، ناهيك عن الثقافة التي كان فيها 
ذاك النص متأصالً، حتى لو كانت ذات صلة محتملة بدراسة الرتجمة. ميكن أن يظل 
التفكري متمركزاً عىل الكلمة، ألّن الرومانسيني قد وّسعوا املكانة التي متتع بها الكتاب 
التي  املعتَمدة،  األدبية  األعامل  إىل  بالنسبة  مقّدساً  نصاً  بوصفه  طويلة  مّدًة  املقّدس 
يقطع شوطاً  املقّدس  للنص  التقديس  تغيري عىل اإلطالق. وهذا  أال تخضع ألّي  يجب 
طويالً يف رشح مظاهر الغنى املختلفة للرتجمة والنقد يف دراسة األدب. فعىل الرغم 
من أّن الرتجمة والنقد يعيدان كتابة النص يف جوهرهام، وكالهام يفعل ذلك خدمًة 
أليديولوجيا ما و/ أو لشعرية ما، يُنظَر إىل الرتجمة بأنها تعيد هذه الكتابة، يف حني ال 
يفعل النقد ذلك. ميكن رؤية الناقد، وحتى تبجيله يف بعض األحيان، عىل أنه الشخصية 
الكهنوتية التي تفرّس النص املقّدس. ومن ناحية أخرى، نجد أّن املرتجم الذي يفرّس 
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النص املقّدس بيشء من االنتقام يُعاَمل دون ثقة واحرتام، ألنه يُرى بأنه يشّوه هذا النص. 
وهذا ما يفرّس سبب إخفاق الرتجامت يف منح منتجيها أّي احرتام أكادميي. ويف 
الرتجمة  مجال  يف  يشء«  أّي  »فعل  محاولة  عن  الطالب  ثني  جرى  األخرية  اآلونة 
للحصول عىل درجة الدكتوراه، سواء كانوا ينتجون ترجامت بالفعل أم يدرسون تأثريها 
يف الثقافة أو الثقافات املتلقية. وكقاعدة عامة، ال يزال األكادمييون ال يحصلون عىل 
التي  الرتجامت  أساس  عىل  عادًة  ترقيتهم  وتقلُّ  األحيان،  من  كثري  يف  عمل  فرص 
أنتجوها، حتى لو كانت هذه الرتجامت تقّدم أعامالً أدبية إىل أدبهم، وكان من املمكن 
أن يتعّذر عىل القرّاء الوصول إىل تلك األعامل لوال ترجمتها. ولـاّم كان املقارِنون غري 
قابلني للفهم بالنسبة إىل العقل املنطقي، فإنهم فّضلوا مّدة طويلة كتابة الكتب بلغة 
و  باللغتني)ب(  املكتوبة  الكتب  املثال، يف  سبيل  االستعارات، عىل  استخدام  )أ( حول 
)ج(، دون أن يشعروا بالقلق عىل اإلطالق حول ما إذا كانت هذه الكتب متوفرة باللغة 
يف  الحال  هي  وكام  متوفرة.  أو  متاحة  جعلها  يف  يفكروا  مل  أنهم  املؤكد  فمن  )أ(، 
كثري من األحيان، تبدو النزعة املحافظة أنها وصلت إىل نوع من النخبوية: ليس من 
للثقافة التي هي جزء منها، بل املهم  املهم أن يجعل العلامء النصوص متاحة عموماً 
بالنسبة إليهم، وهو أمر يشري إىل تناقض ما، أن يستمّروا بتحليل النصوص مع مزيد 
من الخربة لدائرة القرّاء املتناقصة باستمرار. وسوف تسمح هذه النخبوية، يف أقىص 
اآلداب  هامش  عىل  موجودة  تكون  بأن  األجنبية  النصوص  من  معني  لعدد  حاالتها، 
الوطنية بوصفها »أعامالً كالسيكية ثانوية«، أو رمبا »روائع من األدب العاملي« التي ال 
مفرَّ منها. واألمر األكرث تناقضاً هو حقيقة أّن هذه النصوص ترُتجم مرّات عّدة، يف 

حني قلاّم تُقبَل النصوص الجديدة يف هذا التقليد الثانوي املعتَمد، حتى لو تُرجمت. 
يشجع  الذي مل  للعبقرية،  الرومانيس  املفهوم  املبكر يف ظلِّ  املقارن  األدُب  َر  تطوَّ
الدراسة  تلك  ينظرون إىل  كانوا  النقاد  أّن  الرغم من  الرتجمة، عىل  بالضبط دراسة 
كتاب  حتى  التنوير:  عرص  حتى  األدب  دراسة  من  جزءاً  ويعّدونها  روتينية،  بطريقة 
كتب  آخر  جدلياً  وهو   ،)Critische Dichtkunst( النقدي«  »الشعر  بعنوان  غوتشيد 
كيفية  أي حول  الرتجمة،  بضعة فصول عن  يحتوي عىل  العظيم،  الشعر«  كتابة  »فن 
النهضة. ومع ذلك،  التي سبقته منذ عرص  الكتب  الرتجامت، كام فعلت معظم  إنتاج 
ترجم الرومانسيون، وال سياّم الجيل األول من الحركة الرومانسية، كثرياً من األعامل 
أّن  عىل  إرصارهم  خالل  من  الواضح  التناقض  هذا  فتيل  نزع  من  ومتّكنوا  األدبية، 
الكاتب العبقري وحده هو الذي ميكنه، أو هو الذي ينبغي عليه، أن يرتجم كاتباً عبقرياً 
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آخر. وهكذا، نجحوا ليس يف نسج سحر معنّي يحيط بالرتجمة فحسب، بل يف تقليل 
كتّاباً  األحوال  من  حال  بأّي  عّدهم  ميكن  ال  ممن  أيضاً  املرتجمني  من  كثري  مكانة 
مبدعني، عىل الرغم من كونهم ماهرين أمينني فيها. ومن خالل نسج سحر يحيط 
بإنتاج الرتجمة التي قّدمها كتّاٌب مبدعون، جعل الرومانسيون الدراسة الفعلية لعملية 

الرتجمة أو تأثريها سطحيًة من خالل تحديد موقعها بعيداً عن معرفة البرش الفانني.
حني ُدرَِست تأثرياُت أدٍب ما عىل أدب آخر، ُوِصَف املؤلِّفون بأنهم قرؤوا أعامل 
بعضهم بعضاً باللغة األصل. ولـاّم نوقش تأثري »فاوست« لغوته عىل »مانفريد« لبايرن، 
كان من املفرتض أن يكون بايرن قد قرأ غوته باألملانية. يف الواقع، قرأ بايرن »فاوست« 
برتجمة فرنسية نرشتها مدام دي ستايل يف كتابها »أملانيا«. وكانت تلك الرتجمة عبارة 
عن نبذة جمعت بني املشاهد الرئيسة للمرسحية وملخص الحبكة، وحذفت مدام دي 
الفرنسيني.  من  معظمهم  كانوا  الذين  قرّائها،  ذوق  يناسب  ال  أنه  رأت  ما  كل  ستايل 
من املهم أيضاً أن نالحظ، يف هذا السياق، أّن نوع النبذة، الذي أّدى دوراً هائالً يف 
الثقافة األدبية ألوروبا من القسم الثاين من القرن الثامن عرش إىل العقد الثالث من 
القرن التاسع عرش )ألنه كان أكرث الطرق االقتصادية لنرش األعامل األدبية الجديدة 
برسعة وبلغات أخرى(، مل يحَظ بأّي اهتامم من مؤرّخي األدب أو الثقافة. وهذا مثاٌل 
آخر عىل عواقب فهمنا للرتجمة حني يكون هذا الفهم مقيّداً، ألنه مرتبط بالكلامت يف 
نهاية األمر: كل ما ال يُنظر إليه بأنه يُفيض مبارشًة إىل إنتاج ترجامت »جيدة« )ألّن 

هذه الرتجامت ُمقيَّدة بالكلامت( ال يَُعدُّ ذا قيمة للدراسة. 
لذا، فإّن قراءة غوته باألملانية كانت مختلفة إىل حدٍّ ما عن قراءة مدام دي ستايل 
لـ »فاوست«. رمبا كان معروفاً أّن بايرن مل يقرأ باللغة األملانية، ولكن قلاّم أشار النقاُد 
إىل هذه الحقيقة املهمة، فلم تُذكَر يف معظم تواريخ األدب. ولدعم مفهوم العبقرية، 
كان عىل الرتجمة أن تبقى مخفية، وهذا ما حدث، باستثناء الحاالت، بطبيعة الحال، 

التي يتنازل فيها كاتٌب عبقري ما ليرتجم عمل كاتٍب آخر. 
القرن  من  والثاين  األول  العقدين  ففي  طويلة.  مّدًة  يَُدم  مل  األمر  هذا  أنَّ  بَيَْد 
 Ezra( باوند  وعزرا   )Walter Benjamin( بنيامني  والرت  من  كل  رّصح  العرشين، 
Pound( عىل حدة، ذلك أنهام كانا ينتميان إىل تقليدين مختلفني متاماً، أّن الرتجامت 
منحت حياًة جديدة، أو »حياة أخرى بعد موتها«، للغات األصلية التي تُرجمت عنها. 
فعل بنيامني ذلك بطريقة راديكالية أكرث من باوند، ولهذا السبب رمبا كان من الالفت 
الفعلية كانت أقل تطرّفاً من تلك الخاصة بنظريه األمرييك. كان  أّن ترجامته  للنظر 
طريقاً  بوصفها  الالنحوية،  تكن  مل  باوند:  موقف  من  نخبوية  أكرث  بنيامني  موقف 
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يف  أيضاً  النقية«  »اللغة  مفهوم  )ونجد  فهمها،  يسهل  فكرًة  النقية«،  »اللغة  لخالص 
أوغست فيلهلم شليغل، عىل الرغم من أنه مفهوم ال يضم اإليحاءات القبالنية))) التي 
يكتسبها يف بنيامني(. من ناحية أخرى، يرى باوند الرتجمة بأنها »وسيلة املنطق« يف 
األدب، وبأنها عامٌل ميكن أن يؤثّر، بل ينبغي أن يؤثر، يف تطّور اآلداب. ومن خالل 
مثاله الخاص، يقّدم باوند حالًة مقنعة مفادها أّن الرتجامت التي تأخذ مكانها عىل 
أنها أعامل األدب يف األدب املتلقي ميكن أن تؤدي دوراً رئيساً يف هذا األدب، وأن 
تقنع الكتّاب اآلخرين ليكتبوا بطريقة مامثلة، حتى لو متّكنت هذه الرتجامت من جعل 
ساللة شعراء تانغ يبدون مثل باوند نفسه ومثل أصدقائه األوائل. ومن ناحية أخرى، ال 
متيل الرتجامت، التي يُطلَق عليها بأنها »جيدة« يف أوساط األكادمييني، إىل أن يكون 
لها تأثري كبري يف تطّور األدب املكتوب بلغة تلك الرتجامت، بل متيل هذه األنواع من 
الرتجمة إىل أن يكون لها وجود غامض يف وسط أكادميي ال ميكن السيطرة عليه، التي 
اعتقد األكادمييون منذ مّدة طويلة بأنها تنتمي إليه. وهذا أمٌر جدير باملالحظة إىل حدٍّ 
كبري، ألّن األكادمييني نفسهم، الذين لديهم قناعات متحّفظة جداً، مل يجدوا صعوبًة 
عىل اإلطالق يف االعرتاف بتأثري الرتجامت عىل تطّور اللغة أو اللغات. يبدو أّن الخط 

املرسوم هنا يتجه نحو األدب. 
النقطة املهمة التي أشار إليها باوند وبنيامني هي أّن املرتجم واهب الحياة. وهذا 
ما مينح املرتجم قوًة معينة: النصوص التي ال ترُتجم ال تستمر وال تحيا. ميكن النظر 
اآلن مرة  لهم  ُسِمَح  كانوا دامئاً، ولكن  بأنهم وسطاء، كام  إىل املرتجمني مرة أخرى 
أخرى بأن يحتفظوا بجدول أعامل يختلف عن متطلبات الدقة فحسب. ومقابل التقاليد 
ما  مع  املواجهة  تطّورت  بكثري(،  أبطأ  نحو  )عىل  األكادميية  واملؤسسات  األكادميية 
ُوِصَف أعاله ببطء: مل يكن بإمكان املرتجمني إضفاء الحياة عىل األعامل األصلية التي 
لتلك  سيمنحونها  التي  الحياة  نوع  تحديد  أيضاً  بإمكانهم  كان  بل  فحسب،  ترجموها 
األعامل األصلية، وكيف سيحاولون إدخالها يف األدب املتلقي. بتعبري آخر؛ لقد قاموا 
التي  الرتجامت  أيضاً  فعلته  ما  وهذا  ولقرّائهم.  لزمنهم  لألصل  بإنشاء صورة  بالفعل 
فرتت هّمتها يف وسط أكادميي ال ميكن السيطرة عليه، بطبيعة الحال، حتى لو اّدعت 
أنها ال تفعل ذلك لصالح الدقة أو املوضوعية، لكنها أقل تأثرياً يف الثقافة املتلقية، ألنها 
تنظر إىل  تزال  استبدال األعامل األصلية وال تحاول ذلك: فال  ال ترغب يف  تحديداً 

تضاؤل القراءة بأنها فضيلة.
لقد فتح باوند صندوق باندورا، وحاول األكادمييون، الذين هاجموا برشاسة كتابه 
ذلك  فعلوا  وقد  الرضر.  الحد من  املثال،  سبيل  بروبرتيوس«، عىل  لسكستوس  »تحية 
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التي قادها  إبعاد الرش املحتمل أساساً عن »ورش الرتجمة«،  بطريقتني. األوىل هي 
عادًة كاتٌب ما، وأبقتهم عىل األقل عىل هامش الوسط األكادميي. كانت صورة املرآة 
لثقافته، ومن  األدبية  الحياة  األكادميي عىل هامش  ناحية، املرتجم  للنظر: من  الفتة 
ناحية أخرى الشاعر عىل هامش الوسط األكادميي. ميكن لألكادمييني أيضاً مقارنة 
ومع  »جيدة«،  ثَـمَّ  من  وكانت  الدقة،  متطلّبات  مع  متوافقة  تزال  ال  التي  الرتجامت 
ال  إذ  لالهتامم«،  »مثرية  ثَـمَّ  من  وكانت  الرتجمة،  ورش  يف  نشأت  التي  الرتجامت 
أّن  املصادفة  قبيل  ليس من  األشياء.  النوع من  يحبّون هذا  الذين  أولئك  إال  يقرؤها 
األربعينيات والخمسينيات والستينيات من القرن املايض )التي شهدت تراجعاً طويالً 
عن الدقة وأظهرتها، وتقّدماً بطيئاً يتجاوز مستوى الكلمة بوصفه أفق اإلنتاج والتفكري 
يف الرتجمة( مثّلت مرحلة دراسية يف املحاوالت الجديدة للتفكري يف الرتجمة. وأثّرت 
إعادة  أم  نسخًة  أم  أم محاكاًة  ترجمًة  النصُّ  كان  إذا  فيام  املطروحة  الكثرية  األسئلة 
صياغة وما إىل ذلك، مام أدى لألسف إىل استبعاد أسئلة أخرى ذات طبيعة أساسية 
أكرث، عىل األقل لبعض الوقت. وكام يحدث غالباً، يؤدي البحث عن التعريفات إىل عدم 
ارتياح بدالً من يقني، ألنه ال بُدَّ من تحديد املصطلحات يف التعريفات نفسها، وكانت 

النتيجة مزيداً من اإلرباك بدالً من التوضيح. 
بات من غري السهل تجّنب التفكري يف ظاهرة الرتجمة يف السبعينيات والثامنينيات 
النصوص  تلقي  أكد عىل  التفكري يف األدب  وذلك لسببني. األول هو ظهور نوع من 
العمل  تأثري  أّن  التلقي  نظرية  أوضحت  التفكيك.  ظهور  هو  والثاين  إنتاجها،  مقابل 
التي  الصورة  أي عىل  العمل،  هذا  تلقي  عىل  كبرياً  اعتامداً  يعتمد  ثقافته  األديب يف 
يخلقها النقاد له. وهنا نجد ارتباطاً واضحاً بالرتجمة: إّن تأثري العمل األديب املرتَجم ال 
يعتمد عىل الصورة التي أنشأها النقاد له فحسب، بل يعتمد اعتامداً أساسياً أيضاً عىل 
الصورة التي أنشأها املرتجمون له. وبفعل ذلك، افرتضت نظرية التلقي أّن املرتجمني 
مسؤولون عن الشهرة والتأثري وما إىل ذلك لعمل أو نوع أو حتى أدب كامل عىل األقل 
ابتكر  الذي  فهو  عبقرياً(،  يكون  أن  يُفرتَض  )إذ  وتأثريه  الكاتب  لشهرة  نفسه  بالقدر 
العمل أول مرّة. ولوال كونستانس غارنيت )Constance Garnett( ملا كان هناك أدب 
رويس يف القرن التاسع عرش باإلنكليزية، ولوال باوند ووييل ملا كان هناك شعٌر صيني. 
نظريات  تستطع  مل  التلقي.  نظرية  ظهور  مع  متوافقة  الرتجمة  تصبح  أن  املهم  من 
األدب، التي كانت بطبيعتها غري تاريخية مثل النقد الجديد وال سياّم البنيوية، أن تتصّور 

موقعاً أساسياً لدراسة الرتجمة ضمن دراسة األدب أكرث من هذا املوقع. 
وبالنسبة إىل التفكيك، تَُعدُّ الرتجمة حقيقة فقط بقدر ما تشري إىل ترصيحات والرت 
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والرتمجة املقارن  األدب 

بنيامني حول املوضوع. وبعيداً عن هذا املجال املحدود جدلياً، يستخدم التفكيك الرتجمة 
النفيس إىل  التحليل  البيانات يف  التحّوالت، من جمع  أنواع  أنها استعارة لجميع  عىل 
تفكري هايدغر، لكن الفكرة املهمة هنا هي أّن التفكيك شّكك بشدة يف العالقة الهرمية 
– القامئة أصالً عىل الطبيعة املقدسة للنص األصل – بني النص األصل وترجمته، وبهذه 
اً أصلياً فقط حني يرُتَجم،  الطريقة فإنه يقوِّض آخر بقايا مفهوم الدقة. يغدو النصُّ نصَّ
اً ال أكرث. أضف إىل ذلك الرتجامت التي تكون أهميتها  ودون الرتجمة يظلُّ النصُّ نصَّ
الخيام«  »رباعيات عمر  كانت  األصلية. ورمبا  أهمية نصوصها  أكرب من  الثقافة  يف 

لفيتزجريالد خرَي مثاٍل عىل ذلك. 
لقد وصلنا اآلن إىل الفكرة التي نشأت عندها عالقة رشاكة جديدة بني الرتجمة 
واألدب املقارن. ولتكون هذه البداية الجديدة منتجة، من الرضوري أن نتجّنب مزيداً 

من الغموض. وتحقيقاً لهذه الغاية، يجب أن منيّز ثالث نقاط أساسية. 
تنطبق  الرتجمة  ألّن دراسة  نظراً  ترجمٍة وأخرى.  التمييز بني  األوىل هي  النقطة 
عىل األدب املقارن، فإّن هذه الدراسة تهتم عىل نحٍو غري مبارش فقط، إْن ُوِجَد هذا 
االهتامم، بتدريب املرتجمني، وهذا ال يعني أّن هذا التدريب يف حدِّ ذاته ليس نشاطاً 
ُمنِتجاً أو مهامً أو رضورياً للغاية، بل إّن دراسة الرتجمة تتعامل مع املنتَج النهايئ لنشاط 

الرتجمة، إذ يُشار إىل هذا املنتَج، عىل نحٍو مالئم، بأنه عملية الرتجمة. 
النقطة الثانية التي يجب أن منيّزها هي بني املعياري والوصفي، كام دعا املفّكر 
املاضيني. ال  العقدين  جيديون توري )Gideon Toury( وآخرون بال كلل عىل مدى 
يحدث تحليل الرتجمة أو الرتجامت لإلعالن عن نوع واحد »جيد« من الرتجمة ونوع 
أّن بعض  يبدأ حتى من افرتاض ذلك، بل من حقيقة  التحليل ال  آخر »سيئ«، وهذا 
الرتجامت كانت مؤثرة للغاية يف تطوير ثقافات أو آداب معينة، ويسأل التحليل »ملاذا«. 
الذي كلَّف  َمِن  العامة إىل أسئلة محددة أكرث:  تُقَسم كلمة »ملاذا«  ثَـمَّ أن  ميكن من 
بالرتجمة وملاذا؟ وما اإلسرتاتيجية التي جرى تبّنيها من أجل الرتجمة وَمِن الذي تبّناها 
وملاذا؟ ملاذا كانت الرتجمة مؤثرة للغاية؟ وكم من الوقت بقيت عىل هذه الحال؟ وهذه 
القامئة ليست شاملة بأّي حال من األحوال. تتضّمن نهاية دراسات الرتجمة املعيارية 
أيضاً توّسعاً هائالً يف مجال دراسات الرتجمة يف حدِّ ذاته. وبدالً من االقتصار عىل 
نفسها  تكرّس  أن  اآلن  الرتجمة  لدراسات  »جيدة«، ميكن  ترجامت  إلنتاج  »القواعد« 
اسم »مامرسة  الرتجمة  الحديث يف  األملاين  التفكري  عليه  أطلق  الذي  الكامل  للحقل 
ترجمية«، وما كنُت أشري إليه سابقاً مبصطلح »إعادة الكتابة«. ولـاّم كان الكتَّاُب عىل 
األقل مؤثرين بوصفهم كتّاباً يف ضامن استمرار األعامل األدبية وبقائها - واملقتطف 
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املشار إليه أعاله هو مجرّد مثال عىل ذلك - من املهم أن تُدرَس أشكال متنّوعة من 
إعادة الكتابة، إذا أردنا للمؤرّخني األدبيني أن يكونوا قادرين عىل تأسيس سببية بني 
الذين  للكتّاب  بأّن  نتذكر  أن  أيضاً  املهم  أعاملهم. ومن  يُدرِجونها يف  التي  الظواهر 
يعيدون الكتابة دامئاً أجندة معينة، سواء أكانت مخفيَّة أم ال، وأّن هذه األجندة ستؤثر 

يف إعادة كتاباتهم. 
الرغم  التحليل واإلنتاج. فعىل  التي يجب أن منيّزها فهي بني  الثالثة  النقطة  أما 
من أّن دراسة الرتجمة ال تُعلِّمنا يف واقع األمر كيف نرتجم، هذا ال يعني أنها ال ينبغي 
أن تشجع عىل إنتاج الرتجامت أو منح درجة عالية من االحرتام لتلك الرتجامت وملن 
ينتجها، وال سياّم إذا كانوا يقّدمون أعامالً يف آداب أقل شهرة، وال يصل إليها القرّاء 
الذين اعتادوا قراءة اآلداب األكرث شهرة. ميكن أن يُنِتج هذه الرتجامت أولئك الذين 
درسوا نّصاً معيّناً لسنوات – كاألكادمييني - وأولئك الذين مل يدرسوها لكنهم يرغبون 
يف ترجمتها، ألنهم يعتقدون بأنها مهمة يف املرحلة الحالية من تطّور أدبهم أو ثقافتهم 
أو كتّابهم. إّن أهداف هذين النوعني من نشاط الرتجمة تختلف، لكّن هذا ال يعني عىل 
نحٍو قاطع أّن أحدهام متفوٌق عىل اآلخر، طاملا أّن األكادمييني مل يعودوا يرغبون، باسم 
الدقة، يف إحالة ترجامتهم إىل وسط أكادميي ال ميكن السيطرة عليه. وغنٌي عن القول 
إّن هذه الرتجامت تؤخذ يف الحسبان حني نتخذ قرارات التوظيف والتثبيت يف العمل 
مة للثقافة بأكملها، حتى لو كانت ال تفي مبعايري  والرتقية. يجب أن تُكافأ الخدمة املقدَّ

املؤسسات التي تطّورت يف العرص الرومانيس. 
وبتحديد هذه النقاط التي ميّزناها واالهتامم بها، ميكن لألدب املقارن أن يشارك 
يف تفكري إيجايب ومنتج حول ظاهرة تعدد الثقافات من الدرجة األوىل املعروفة باسم 
الرتجمة. توّضح املقاالت الواردة يف هذا العدد بعض الطرق التي ميكن أن يحدث فيها 
هذا التفكري. يف الواقع، يف الوقت الذي تزداد فيه الكتب واملقاالت املتعلّقة بالرتجمة 
ازدياداً ملحوظاً، وتخفق بوجه عام يف إظهار وجود أزمة، أو حتى نهاية، يف الكتب 
واملقاالت التي تتناول األدب املقارن، قد يحني الوقت الذي تأيت فيه الرتجمة ملساعدة 

األدب املقارن.

هوامش
)1(   »الجميالت الخائنات« يشري هذا املصطلح إىل مامرسة أدبية شائعة يف فرنسا يف القرن التاسع عرش، إذ يقوم 

املرتجمون »بتحسني« النص املصدر، ومن ثم ال يكونون مخلصني جداً تجاه النص األصيل. )املرتجم(.

)2(   القبالة أو القبالنية: هي معتقدات ورشوحات روحانية فلسفية تفرّس الحياة والكون. بدأت عند اليهود وبقيت حكراً 
عليهم قروناً طويلة حتى أىت فالسفة غربيون وطبّقوا مبادئها عىل الثقافة الغربية فيام يسمى العرص الجديد. )املرتجم(.



ات فارسـيَّ
»ملحمـة الحرافـيش«

د. بثينة شموس
دكتورة يف قسم اللّغة العربية وآدابها يف جامعة طرطوس- سورية

امللخص

وواضحة،  ملموسة  والعربية  الفارسية  بني  والتأثري  التأثر  ومالمح  القديم  منذ 
أو موضوعات  ما كان الشعراء العرب يقرتضون من الفرس كلامٍت أو أفكاراً  فكثرياً 
ما كان الفرس يأخذون عن العرب مفردات ومعاين وعبارات وشعراً،  شعرية، وكثرياً 
وقد استمر هذا التبادل بني اللغتني حتى العصور الحديثة، ورمبا ازداد عام كان عليه 
تأثريات  فارسية  رواية  نلحظ يف  فقد  اللغتني،  متكلمي  بني  القامئة  العالقات  بسبب 
عربية، وقد نلحظ باملقابل تأثرياً للفارسية يف رواية عربية، وهو محط اهتاممنا، فهذا 
البحث يقوم عىل تقيص األثر الفاريس يف رواية “ملحمة الحرافيش” للروايئ املرصي 
“نجيب محفوظ”. يقوم هذا البحث وفقاً للمنهج التحلييل الوصفي املكتبي عىل دراسة 
األشعار الفارسية يف رواية نجيب محفوظ املذكورة، وقد توصل البحث إىل أن محفوظ 
أورد يف روايته أشعاراً فارسية تتميز بكونها تعود جميعاً إىل الشاعر حافظ الشريازي 
وكانت جميعاً مطالع لغزلياته، والروايئ مل يخرت هذه األبيات عشوائياً بل كان املضمون 
الشعري منسجامً فيها جميعاً مع معنى املقطع النرثي املرافق، وهو ما سنفصل القول 

فيه يف دراستنا من خالل الشواهد من الرواية.
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مقدمة

سيقوم هذا البحث بالرتكيز عىل دراسة األبيات الفارسية الواردة يف رواية نجيب 
محفوظ املذكورة، وذلك باالستعانة بديوان حافظ الشريازي وترجمته للعربية، وسنقارن 
بني ما يرمز إليه البيت الشعري مع املحتوى النرثي الذي تضمنه، يف محاولة لكشف 
االنسجام املعنوي بينهام وسنعمل عىل اإلجابة عن أسئلة تطالع قارئ الرواية، وتؤدي 

اإلجابة عليها إىل إزالة الغموض الذي يحيط بفهم الرواية.

خلفية البحث

نلمح الكثري من اإلشارات يف كتب ومقاالت عديدة إىل األثر الفاريس يف بعض 
األعامل األدبية العربية–الشعرية خاصة، وهو ما نراه يف كتب األدب املقارن التي تعنى 
باملقارنة بني األدبني، ومن ذلك كتاب “األدب املقارن” للدكتور “طه ندا” الذي صدر 
التأثري  بإسهاب  فيه  الباحث  تناول  والذي  النهضة يف بريوت،  دار  1991م عن  عام 
املتبادل بني العرب والفرس فيام يتعلق بالشعر، وكتاب “األدب املقارن” للدكتور “عباس 
العبايس الطايئ” الذي انترش عام 2012م عن الدار العربية للموسوعات يف بريوت، 
والذي تناول يف الفصل الرابع األدب املقارن بني األدبني العريب والفاريس، وذكر فيه 
التأثري والتأثر بني شعراء العرب والفرس، وعرج عىل التأثري والتأثر يف الشعر الحر 
الكتب املقارنة، ولكننا قلام  العريب والفاريس يف الفصل السادس أيضاً، وغريها من 
نلمح دراسة هذا التأثر والتأثري يف النرث، أو دراسة تأثري شاعر ما يف أثر روايئ آخر، 
 )2004( عام  انترش  كتاب  دراسات  من  وروايته  محفوظ  نجيب  إىل  يعود  نراه  ومام 
بعنوان “التحليل النفيس لألدب: دراسة نفسية يف ملحمة الحرافيش لنجيب محفوظ”  
للباحث محمد حسن غانم، وقد تناول فيه الباحث كام يبدو من عنوانه- تحليالً نفسياً 
للشخصيات الرئيسية يف الرواية دون أن يعني مبا فيها من تأثريات فارسية، إال أن ما 
ميس محور دراستنا ال نراه إال يف بعض التعليقات املتفرقة التي تشري إىل استخدام 
تلك  تعنى  أن  دون  الحرافيش”  “ملحمة  روايته  الفارسية يف  لألشعار  نجيب محفوظ 
“يحيى  الدكتور  ولكن  أو حتى برتجمتها،  بدراستها  أو  األشعار  التعليقات مبعنى هذه 
األبيات  الشريازي”  وحافظ  محفوظ  “نجيب  بعنوان  له  رقمية  مقالة  ذكر يف  داود” 
الفارسية الواردة يف الرواية املذكورة وترجمتها بالكامل كام وردت يف ترجمة ديوان 
الشاعر، دون أن يتناول دراسة االرتباط املعنوي بني املقطع النرثي والبيت الشعري 
استخدام  وراء  الخفية  األبعاد  بدراسة  يهتم  أن  أو  جهة  من  يدعمه  الذي  الفاريس 
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هذه األبيات بلغة أجنبية أو بسبب اختيار الشاعر حافظ دون غريه من جهة أخرى، 
الشريازي  حافظ  “أدب  بعنوان:  مقالة  وجود  املقالة-  هذه  تصنيف  -بعد  الحظنا  كام 
نيا وفرشته أفضيل وهاشم محمد  للمؤلفني: حسني مريزايي  يف ملحمة الحرافيش” 
هاشم الكومي، وقد تناولوا فيها مجموعة من القضايا املوجودة يف الرواية كاملسألة 
امليتافيزيقية والرصاع الطبقي والعمل الجامعي ومن ثم األشعار الفارسية يف محاولة 
أعجمية  لغة  اختيار  بسبب  املقالة  تعنى  أن  دون  النرثي،  املضمون  بينها وبني  للربط 
أو سبب اختيار املطلع دون غريه، ومن هنا رأينا أنه من املستحسن أن نقوم بدراسة 
تشمل هذه األبيات وارتباطها بالرواية يف رؤية جديدة وهدف الكاتب من ذكرها بلغتها 
األصلية ومحاولة اكتشاف السبب يف اختيار الشاعر حافظ الشريازي ومطالع الغزليات 
أبياتها  الرواية قراءة تطبيقية من خالل  إعادة قراءة  ثم  عىل وجه الخصوص، ومن 
وحسب يف محاولة لزيادة إيضاح هذه الرواية وكشف الغموض عنها، وهو ما يحقق 

اختالفاً للمقالة الراهنة عن بقية املقاالت. 

أسئلة البحث

 تهدف هذه الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ما هي األبيات الفارسية الواردة يف رواية محفوظ؟ وما مدى مطابقتها للمضمون 

النرثي املرافق لها؟
حافظ  الشاعر  اختيار  من  هدفه  هو  وما  الفارسية؟  اللغة  محفوظ  اختار  ملاذا 

الشريازي؟ وملاذا خّص املطالع فقط بالذكر يف روايته؟

الفرضية

فيام يتعلق بالسؤال األول فمرّده إىل ما ياُلحظ يف رواية “ملحمة الحرافيش” من 
وجود أبيات باللغة الفارسية تتوزع عىل حكاياتها، وقد افرتضنا أن هذه األبيات ال بد 
من أن تنسجم مع املقاطع التي وردت فيها، وأال يكون اختيارها عشوائياً -خالفاً للتوقع 
الذي تقتضيه معرفتنا املسبقة بأن محفوظ ال يجيد الفارسية ويدعمه الكاتب بأنه مل 
يذكر شيئاً عن تلك األبيات رشحاً أو ترجمة أو تعليقاً-  وأن يكون إيرادها يف الرواية 
هادفاً، أما السؤال الثاين فينطلق من اعتقادنا بأن  ذكر هذه األبيات باللغة الفارسية 
دون العربية يعود إىل هدف مل يفصح عنه الكاتب رصاحة، وقد خّص شاعراً واحداً 
دون غريه باالقتباس منه، وهو أمر ال ميكن غّض الطرف عنه، واختار من بني أشعار 
هّمنا يف هذا  جّل  إىل هدف  يعود  كان  ذلك  وكل  دون غريها،  املطالع  الشاعر  ذلك 
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البحث أن نكشفه، وأن نستشهد عىل كل ما نّدعيه بشواهد من الرواية تدعم أقوالنا، 
وهو ما سنوضحه من خالل البحث والتحقيق.

املنهجية

اعتامداً عىل املنهج التحلييل الوصفي املكتبي سيقوم هذا املقال بدراسة الرواية يف 
محاولة لإلجابة عىل األسئلة املذكورة أعاله، وسنقّدم البحث بذكر ملحة عن حياة نجيب 
محفوظ مبا يخدم بحثنا، وملخص للرواية، ومن ثم سنقوم بعرض املوضوع األصيل؛ 
بذكر األبيات الفارسية برتتيب ورودها يف الرواية مع ما يلزم من املقطع املنثور الذي 
رافقها، لرنى مدى االنسجام املعنوي بني النرث والشعر فيها، وسنذكر توثيقها يف ديوان 
الرتجمة  هذه  ألن  نظراً  الشواريب،  برتجمة  ملتزمني  العربية  إىل  وترجمتها  حافظ، 
انترشت قبل الرواية مبدة، وهو ما يرجح أن يكون املؤلف قد اعتمد عليها يف تحقيق 
لعدم وجود أي مصدر عن حياته يفيد  االنسجام املعنوي بني املنثور واملنظوم، نظراً 
بأنه كان يجيد اللغة الفارسية، وسندرس مدى تطابق املعنى بني الكالم النرثي والبيت 
الشعري لكل بيت عىل حدة، ومن ثم سنعرض مجموعة األبيات الواردة يف كل حكاية 
يف محاولة إلعادة قراءة الحكاية كاملة من خالل األبيات فقط، وبعد ذلك سننطلق يف 
قراءة تحليلية إىل البحث يف األسباب؛ سبب اختيار اللغة الفارسية، وسبب عدم ترجمة 
األشعار أو اإلشارة إىل معناها أو قائلها، وسبب اختيار حافظ دون غريه، وسبب اختيار 
مطالع الغزليات دون غريها، خامتني ذلك كله مبا توصل إليه البحث من نتائج، ثم 

سنذكر أخرياً ثبتاً ألمهات الكتب التي اعتمدنا عليها يف بحثنا هذا.

نجيب محفوظ

روايئ مرصي كبري، وهو من أعظم الروائيني العرب وفقاً لرأي معظم النقاد، ولد 
يف مرص وعاش فيها، ودرس الفلسفة يف كلية اآلداب يف جامعة القاهرة، وكان ضعيفاً 
يف اللغات األجنبية. له العديد من األعامل األدبية الشهرية واملرتجمة إىل عدة لغات 
أجنبية، ومنها: بني القرصين وقرص الشوق والسكرية، والقاهرة الجديدة، وزقاق املدق، 
وأوالد حارتنا، وليايل ألف ليلة، وملحمة الحرافيش وغريها الكثري، وكلها تصور األوضاع 
نوبل  املجتمع املرصي. حصل عىل جائزة  الحياة يف  وتفاصيل  والسياسية  االجتامعية 

لآلداب عام 1988م))).
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ملخص الرواية

تدور أحداث ملحمة الحرافيش يف عرش حكايات تتضمن كل منها مقاطع متعددة، 
الناجي، وهو بطل  نسل عاشور  متعاقبة من  أجيال  الحرافيش يف  أحد  وتحيك قصة 
الحكاية األوىل يف الرواية التي ابتدأت بقصته وانتهت بقصة عاشور ربيع الناجي سميِّ 
جده وشبيهه خلقاً وُخلُقاً ومكمل مسريته، يف نهاية مفتوحة تُشِعر القارئ باستمراريتها 

عرب الزمن وإمكانية تكرارها عرب أجيال الحقة.
 قبل البدء، من املفيد أن نذكر أن األبيات الفارسية املقصودة هنا جميعاً كانت تصدر 
عن التكية، ومل تكن تجري عىل لسان الشخصيات إطالقاً، فكان يشار دامئاً إىل أن 
الحال  انسجامها مع  لهذا فإننا سندرس مدى  التكية،  األناشيد من  الشخصية سمعت 
التي متر بها الشخصية كعنرص خارجي عنها، وليس كعنرص منطلق من ذاتها، وإال ملا 
كان لدراسة االنسجام بينهام أية أهمية، ولتقيص األبيات الشعرية سنذكرها بالرتتيب 

الذي جاءت فيه يف الرواية، ابتداًء من الحكاية األوىل.
التكية...  ساحة  بلغ  حتى  املمر  يف  –عاشور-  »مىض  األوىل:  الحكاية  يف  جاء 
يا  تحزن  ال  لنفسه:  وقال  جانباً  الهم  بغموضها فصمم عىل طرح  األناشيد  تصاعدت 

عاشور فلك يف الدنيا إخوة ليس لعدهم حرص. ومىض تالحقه األناشيد: 
آب روى خوىب از چاه زنخدان شام.«)))  اى فروغ ماه حسن ازروى رخشان شام 

هذا البيت هو مطلع الغزلية الثانية عرش لحافظ الشريازي)))، ومعناه بالعربية: يا 
من ضياء القمر من وجهك النضري يسطع! ويا من ماء الحسن من برئ غامزتك العميقة 

ينبع!)))
كان املقطع الذي سبق البيت الشعري يتحدث عن مغادرة عاشور للبيت الذي عاش 
فيه بعد وفاة وصيّه الذي يبّناه ومغادرة زوجة الويص إىل حي أهلها، إذ مل يبَق له هناك 
سوى عمه “درويش” الذي ال يربط بني أفكارهام ومبادئهام رابط، وحني غادر أحس 
الجميع،  لدى  بأنه سيصري محبوباً  لينبئه  البيت  الدنيا، وقد جاء  بأنه وحيد يف هذه 
النفسية  الحالة  مع  متناسباً  كان  فإنه  وبهذا  القلوب،  يف  سامية  مبكانة  وسيحظى 

للشخصية، إذ يوجد انسجام معنوي بني مضمون البيت ومضمون املقطع السابق له.
جاء يف الحكاية األوىل أيضاً: “كان عاشور يرتبع يف الساحة أمام التكية ينتظر 

انسياب األناشيد... تهادى من التكية صوت عذب ينشد:
زگريه مردم چشمم نشسته درخونست”))).
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لحافظ  والخمسني  الرابعة  الغزلية  مطلع  من  األول  املرصاع  هو  الشطر  هذا 
الشريازي)))، ومعناه باللغة العربية: إنسان عيني بسبب البكاء غارق يف لجة من الدماء))).
الصفحات  كانت  وقد  الغزلية،  مطلع  من  واحدة  روايته شطرة  يذكر محفوظ يف 
السابقة لهذا املرصاع تتناول حواراً بني درويش وعاشور، ومن الواضح فيه أن عاشور 
كان يأىس للمصري الذي آل إليه رفيقه يف املرىب، فعىل الرغم من أن الشيخ “عفرة 
زيدان” رباهام معاً وعلمهام كل ما يتعلق بالدين معاً، إال أنهام افرتقا يف الدروب بعد 
موته، ومن الواضح أن عاشور أسف أشد األسف للدرب التي اختارها درويش، وهذا 
البيت كان يف نهاية لقائهام األول بعد خروج درويش من السجن، ولهذا فإنه يتضح 
لنا أنه يعرب عن حال عاشور النفسية، وهو -بهذا- يتفق أيضاً مع السياق العام للفقرات 
بارعة.  بطريقة  ويلخصها  يعرب عنها رصاحًة،  التي مل  للبطل  نفسية  ويعكس  السابقة، 
ومام يدل عىل أن الكاتب مل يخرت من األبيات إال ما يناسب املعنى يف الكالم املنثور 
أنه اكتفى بالشطر األول من هذه الغزلية، فلو أنه ثبت الشطر الثاين “ببني كه در طلبت 
حال مردمان چونست”))) ملا تناسب معنى املرصاع مع املعنى العام للمقطع، فهو ال يريد 
إال أن يظهر حزن عاشور عىل ما آلت إليه حال درويش، دون أن يّدعي أن بقية الناس 
يتهافتون عىل درويش أو يحبونه، فهذا مناقض ملا جاء يف الرواية، ولهذا فقد اكتفى 

مبا يناسب النص دون إيراد الشطر الثاين.
يقول محفوظ يف الحكاية األوىل أيضاً: »وملا خلصت العربة إىل الساحة استقبلتها 

تراتيل آخر الليل وهي تشدو:

جـــز آســـتان تـــوام درجهـــان پناهى نيســـت

رس مـــرا بجز ايـــن در حواله گاهى نيســـت«)))

ومعناه  الشريازي)1))،  لحافظ  والسبعني  السادسة  الغزلية  مطلع  هو  البيت  هذا 
بالعربية: ال ملجأ يل يف الدنيا سوى أعتابك، وال معتصم لرأيس إال يف هذا الجناب)))).

من الواضح أن ما سبق هذا البيت كان يتحدث عن مغادرة عاشور وزوجته وطفله 
للحي بعد انتشار وباء أهلك الكثري من سكانه، وذلك بعد أن رأى رؤيا أنبأته بتحذير 
الجميع ومغادرة الحي، فاتجهوا إىل مكان خاٍل من الناس يف الجبل، إذ ال ملجأ إال الله 
الذي حذره باإلشارات وأرشده إىل أين يتجه، وهذا البيت يتفق بالكامل مع املضمون 

العام، فهو يفر طالباً املأوى ويتيقن أن ال ملجأ إال الله، وال حافظ إال هو.
جاء يف بداية املقطع الرابع والخمسني من الحكاية الثانية من قصة شمس الدين 

ما يأيت بدءاً بالبيت الفاريس: 
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ببني تفاوت راه از كجاست تا بكجا »صالح كار كجا و مِن خراب كجا  
 كان يذوب يف السامع تحت ضوء البدر...فلام رآه الرجل مىض إليه وهو يتساءل: 
فتساءل شمس  الجديد!...  العطوف  فتوة  لزفة  يرتبصون  رجالك  معلم؟  يا  علمت  أما 

الدين محتداً: من وراء ظهري؟!«))))
البيت الوارد هنا هو مطلع الغزلية الثانية لحافظ الشريازي))))، ومعناه باللغة العربية: 

أين صالح الحال من خراب حايل أين؟ فانظر قدر تفاوت الطريق من أين إىل أين؟))))
الحكاية  بطل  الدين”  “شمس  شيخوخة  عن  البيت  لهذا  السابقة  الفقرة  تتحدث 
واالسرتاحة،  بالتنحي  له  اآلخرين  ونصائح  الفتوة،  بأعباء  القيام  عن  وعجزه  الثانية، 
والفقرة التالية لذلك تتناول مشاجرة بني رجاله ورجال فتوة أخرى، وتجاوز رجاله له 
يف قراراتهم وقتالهم وعدم األخذ برأيه أو حتى إبالغه باألمر، وقد جاء البيت متناسباً 
بالكامل مع الفقرات السابقة والالحقة، فهو يرى أن حاله لن تعود كام كانت والشباب 
إليه والعز الذي كان فيه غادره بسبب عجزه وشيخوخته، وهو ما عرب عنه  لن يعود 

البيت بدقة.
يقول محفوظ يف الحكاية الرابعة “املطارد”: »سهر خرض يف الساحة أمام التكية. 
دفن قلقه ومخاوفه يف الظلمة املباركة... رنا بإجالل إىل شبح السور العتيق. ابتهل إىل 
بوابة التكية الشامخة... وتساءل: ماذا يخبئ لنا الغد؟ وملَ اختص عاشور وحده بالرؤيا 

الهادية؟ وانتبه إىل األنغام وهي تصعد مثل الهداهد هاتفة:
آنانكه خاك را بنظر كيميا كنند   آيا بود كه گوشۀ چشمى مبا كنند«)))).

الشريازي))))،  لحافظ  املئة  بعد  والتسعني  السادسة  الغزلية  مطلع  هو  البيت  هذا 
ومعناه بالعربية: أولئك الذين يُحيلون الرتاب بنظراتهم إىل كيمياء، ياليتهم ينظرون 

إلينا بأطراف أعينهم)))). 
يتكلم املقطع السابق لهذا البيت عن الوضع النفيس السيئ للبطل ورغبته يف الفتوة 
الحكاية عىل  ندٍّ قوي وخطري قد ال يقوى بطل  ووقوف عائق كبري أمامه يتمثل يف 
الوقوف يف وجهه، ويتابع بتذكر األموات والغائبني، ويبدو لنا تساؤله قبل البيت متاماً: 
»ماذا يخبئ لنا الغد؟ وملَ اختص عاشور وحده بالرؤيا الهادية؟« وكأنه رغبة ضمنية 
للبطل يف الحصول عىل العناية اإللهية، أو يف أن تتّحد يُد الغيب مع رغبته يف حدوث 
رؤيا تهديه إىل الطريق الصحيح للحصول عىل الفتوة، وهو ما يقوله البيت متاماً، ولكن 
البطل مل يقله رصاحة، فهو يريد قوة خارقة تقلب حاله كام يحول الكيميائيون الرتاب 

إىل ذهب.
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أثناء الحديث عن “سامحة الناجي”: »ها هو يلبد  جاء يف الحكاية الرابعة أيضاً 
يف ظلمة املمر بني السور العتيق وسور التكية. هنا، منذ أجيال أُلقي بعاشور، بال اسم 
وال شكل، يف لفافة. هنا انهمرت فوقه األناشيد بال وعي منه... ها هي األناشيد تتسلق 

أمواج الظالم: 
رصاحى مى ناب وسفینۀ غزلست«)))). در ين زمانه رفيقى كه خاىل از خللست 

تباركها  تنتظم ودقات قلبها،  البيت: »األناشيد  بعيد هذا  وجاء بعد مقتل املحبوبة 
وتبدد وحشة الظلمة«)))).

هذا البيت هو مطلع الغزلية الخامسة واألربعني لحافظ الشريازي)1))، ومعناه باللغة 
العربية: يف هذا الزمان الرفيق الخايل من الخلل واملربّأ من الزلل هو إبريق الخمر 

املصفاة ومجموعة الشعر والغزل)))).
كانت الفقرة السابقة لهذا البيت تتناول تخطيط بطل هذه الحكاية “سامحة” مع 
محبوبته “مهلبية” للهروب خوفاً من بطش أحد خطّابها رساً دون أن يعلم بأمرهام أحد، 
ثم جاء البيت لينبئنا بأن خلالً ما سيحدث يف رفيق العمر، فقد افتُِضح الرس وقتلت 
املحبوبة، فكأن الزمن كشف له أن الكامل ليس له، وهو مل يرصح بذلك، بل أنبأنا به 
البيت الذي تناغم مع دقات قلب املحبوبة املحترضة متوجهاً معها إىل العدم، وذلك يف 

تناسب كبري بني مضمونه واملضمون النرثي الذي تضمنه.
ويف نهاية الحكاية الرابعة يقول عن سامحة: »يف طريقه إىل االختفاء وقف يف 

الساحة أمام التكية... ومىض نحو املمر، واألصوات ترتنم يف جالل الليل:
درد ما را نيست درمان الغياث   هجر ما را نيست پايان الغياث«)))).

البيت هو مطلع الغزلية السادسة والتسعني لحافظ الشريازي))))، ومعناه: أما  هذا 
أملنا لفراقه فال دواء له فالغياث الغياث، وأما هجره لنا فال نهاية له فالغياث الغياث)))).

تتحدث الفقرة السابقة عن مشكلة تعرّض لها “سامحة”، فقد عاش سنوات طوال 
بشهادة  به  محبوبته  قتل  تهمة  ألحقوا  ممن  هرباً  ومطارداً  ومهّجراً  بعيداً  عمره  من 
مزورة حكم عليه بعدها باملوت أو الفرار، وقُبيَل سويعات من انتهاء املدة ظّن أنه قام 
بقتل رجل من املخربين كان قد أخذ بيته وتزوج زوجته بعد تطليقها منه، فعاد -كام 
كان- طريداً ومهّجراً وخائفاً ومظلوماً، ومن هنا نرى أن هذا البيت ال يتناسب وحسب 
مع املضمون النرثي املوجود فيه، وإمنا يلخصه بإبداع ويصوره بإيجاز يعجز النرث عن 

اإلتيان مبثله.
جاء يف الحكاية الخامسة “قرة”: »وحمل الطفل يف لفافته ومىض به ليالً إىل ساحة 
التكية. استقبل األناشيد يف أولها ورسح يف فكره إىل املمر الضيق حيث تُرك عاشور 
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يف مثل سن ابنه. وكام تعرب سحابة وجه القمر فتحجب نوره اقتحمه خاطر مظلم. تذكر 
ما يتقّول به األعداء عن عاشور وأصله، فغشيته كآبة عفنة. الذ قرة باألناشيد ليغتسل من 

عرقها الحامض.. انغمس يف األنغام متاماً وهي تردد:

نقدهـــا را بـــود آيـــا كـــه عيـــارى گريند

تا همه صومعـــه داران پى كارى گريند«)))).

الشريازي))))،  لحافظ  املئة  بعد  والثامنني  الخامسة  الغزلية  مطلع  هو  البيت  هذا 
واملعنى العريب للبيت: يا ليتهم يزنون النقود ويقدرون عيارها حتى يأخذها املعتكفون 

بالصوامع جزاًء ألعاملهم)))).
يبدو لنا مام سبق البيت هنا أن بطل هذه الحكاية يفكر يف املفارقة الكربى بني 
حقيقة عاشور وصورته يف أذهان الناس، فعىل الرغم من نبل أخالقه وسموها إال أن 
الناس –بعد انقضاء عقود عىل اختفائه- صاروا ال يقّدرنه حق قدره، وهو ما يتناسب 
بشدة مع مضمون البيت، فالبيت يطالب الناس بأن يعرفوا قدر األشياء -وهي النقود 
هنا- وقيمتها حتى ينال كل محسن حقه وقدر إحسانه، ومن هنا نرى أن البيت يلخص 

الفكرة التي أراد البطل إيصالها بأسلوب بليغ وموجز.
أورد محفوظ يف الحكاية الخامسة أيضاً: »نام سامحة بقية النهار كله. وسهر الليل 
يف ساحة التكية. عرفها هذه املرة عن طريق األذن واألنف واللمس.  دعا بقوة الخيال 
صورة التكية والتوت والسور العتيق، وراح ميأل قلبه باألنغام يف ارتياح وغبطة.  بسط 
راحتيه وقال: حمداً لله الذي شاءت إرادته أن أدفن إىل جوار شمس الدين. حمداً لله 

الذي أذنت رحمته للعدل أن... وجرى شكره يف ظل نشيد يرتنم: 
خداش درهمه حال ازبال نگه دارد«)))). هرآنكه جانب اهل خدا نگه دارد  

هذا البيت هو مطلع الغزلية الثانية والعرشين بعد املئة لحافظ الشريازي))))، ومعناه 
باللغة العربية: إن من يرعى جانب أهل الله يحفظه الله يف جميع األحوال من البالء)1)).

نالحظ فيام سبق هذا البيت أن البطل “سامحة” اسرتاح قلبه إىل جوار من يحب 
بعد حياة مليئة بالعناء واملشقة والتعب، واملتابع لتفاصيل حياته يجده مظلوماً يف كل 
قصة دخل فيها، وما كان ما حدث معه سوى من سوء التقدير وتآمر اآلخرين عليه، فقد 
كان يف كل أمر يحفظ حدود الله، وقد مّن الله عليه يف آخر عمره بالعودة إىل داره 
واملوت بني أبنائه والدفن إىل جانب جده، ودون شك فإن فكرة البيت تدور حول ثواب 
العمل الحسن، فمن يحفظ حدود الله يحفظه الله، وهو مضمون قصة سامحة ونهايته، 
ومن هنا فإننا نرى أن البيت يتناسب أيضاً مع املضمون النرثي املرافق له، ويلخصه، 
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ويكسبه ملسة أدبية ناتجة عن امتزاج الشعر بالنرث يف صورة تأكيدية.
جاء يف الحكاية السابعة التي تدور عن جالل بن زهرية: »تخىل جالل عن العمل 
لوكيله... ويف الليل وقف قبالة التكية. مرت به األنغام. باستهانة طرق الباب. مل يتوقع 
رداً. عرف أنهم ال يردون. أنهم املوت الخالد الذي يتعاىل عن الرد. تساءل: أليس للجار 

حق؟ وأنصت للغناء فانساب الصوت بعذوبة: 
صبحدم مرغ چمن با گل نو خاسته گفت   نازکم کن که درین باغ بسی چون تو 

شگفت«)))).
وترجمته  الشريازي))))،  لحافظ  والثامنني  الحادية  الغزلية  مطلع  هو  البيت  هذا 
العربية: عندما تنفس الصباح تحدث طائر الخميلة مع الوردة الجميلة فقال: ما أكرث ما 

تفتح مثلك يف هذا البستان، فأقيّل ما أنت عليه من دالل)))).
ما سيكسبه  املقطع  بعد هذا  البطل عىل مستقبله، فسيطالعنا  يطلع  البيت  إن هذا 
جالل من غرور ونرجسية وحب للذات وإعجاب مبظهره الذي ورثه عن أمه الفاتنة، 
وسرنى الحقاً أن غروره سيقوده إىل حتفه. ولهذا فإن هذا البيت متناسب للغاية مع 
محتوى الحكاية، ولو فهم جالل هذا البيت لحذر من غروره ومصريه األسود، فالبيت 

يتناسب معنوياً مع الحكاية الوارد فيها، ويتحد يف مضمونه معها.
جاء يف الحكاية العارشة التي تدور عن عاشور بن جالل: »ومل يطق البقاء يف 
البدروم مع أحزانه فخرج إىل الظالم، مسوقاً بقوة خفية نحو ساحة التكية، نحو خلود 
جده عاشور. جلس القرفصاء يف جو جامد ال يتنفس تسبح فيه األناشيد وحدها، أصغى 

طويالً وغمغم: ما أشد أملي يا جدي!  وناجته األناشيد بلغتها الغامضة: 

ىب مهـــر رخـــت روز مـــرا نـــور مناندســـت

وزعمر مـــرا جز شـــب ديجور مناندســـت«)))).

هذا البيت هو مطلع الغزلية الثامنة والثالثني لحافظ الشريازي))))، ومعناه باللغة 
العربية: بغري شمس وجنتك مل يبق ليومي نور، ومل يبَق يل من العمر إال الليل)))).

يتضح لنا أن البطل يف هذه الحكاية يفتقد إىل جده ويشتاق إليه بشدة، وهو ينحو 
نحوه يف سريته عىل امتدادها ويحذو حذوه يف كل خطوة، ولهذا فإن الجد –عاشور 
الناجي- هو الشعلة التي تهدي حفيده –عاشور بن جالل- إىل الطريق، من جهة أخرى 
فإن البطل يشعر بالليل جامثاً فوق قلبه نتيجة لإلهانة التي لحقت بأمه ومل يستطع 
ردها أو محوها، وهو ما يرسده البيت بطريقة أخرى، فلوال نور وجهه –الجد- ملا بقي 
نور، ومل يبَق يف عمره –الحفيد- سوى الليل الحالك، فالبيت أيضاً يتناسب للغاية مع 
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مضمون املقطع الذي احتواه، ويعرب عن مكنونات نفس البطل بلغة غريبة لئال يُفتضح 
ضعفه.

التسلل إىل ساحة  دأب عىل  الليل  أيضاً: »ويف  العارشة  الحكاية  الكاتب يف  أورد 
التكية. يتلفع بالظالم ويستيضء بضوء النجوم. يردد البرص بني أشباح التوت والسور 
العتيق. يقتعد مكان الناجي ويصغي إىل رقصات األناشيد. أال يبايل رجال الله مبا يقع 

لخلق الله؟ متى إذن يفتحون الباب أو يهدمون األسوار؟ هذا والجو ميتلئ باألناشيد:
ديدى كه يار جز رس جور وستم نداشت

بشكست عهد واز غم ما هيچ غم نداشت«)))).
هذا البيت هو مطلع الغزلية الثامنة والسبعني لحافظ الشريازي))))، ومعناه: أرأيت 
أن الحبيب مل يرغب إال يف الجور والظلم، وأنه نقض العهد، وأنه ال يغتم للغم الذي 

نحن فيه؟)))) 
يبدو أن الحبيب هنا هم رجال التكية الذين وصفهم بأنهم رجال الله، فإغفالهم 
ملا يجري ظلٌم للبطل، وهو ما أثار حزنه وعتبه، فعىل الرغم من مكانتهم السامية لديه 
مل يلق منهم ما يُنبئ عن اهتاممهم ألمره، وهو ما يظهره لنا تساؤله الذي سبق البيت، 
ومن هنا فإن البيت متحد يف املضمون مع ما سبقه، واتحاده املعنوي هذا ليس إال دليالً 

عىل أنه يؤكد الكالم املنثور الذي تقدمه.
»وعقب  بقوله:  الناجي  ربيع  لعاشور  واألخرية  العارشة  الحكاية  املؤلف  يختتم 
منتصف الليل ذهب إىل ساحة التكية لينفرد بنفسه يف ضوء النجوم ورحاب األناشيد... 
كأن األناشيد الغامضة تفصح عن أرسارها بألف لسان، وكأمنا أدرك مل ترمنوا طويالً 
العتيق.  والسور  والليل  واألناشيد  النجوم  دنيا  إىل  عاد  األبواب...  وأغلقوا  باألعجمية 
انتفض ناهضاً مثالً باإللهام والقدرة فقال له قلبه ال تجزع فقد ينفتح الباب ذات يوم 

ملن يخوضون الحياة برباءة األطفال وطموح املالئكة. وهتفت الحناجر شادية:
وندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند«)1)). دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند 

هذا البيت هو مطلع الغزلية الثالثة والثامنني بعد املئة لحافظ الشريازي))))، ومعناه 
باللغة العربية: ليلة أمس يف وقت السحر أعطوين النجاة من األمل والويل، وناولوين 

ماء الحياة يف هذه الظلامت من الليل)))). 
يتضح لنا من املقطع األخري الذي حوى هذا البيت أن الفرج حل بالبطل، فبينام 
كان النرث يؤكد لنا أن أبواب التكية ال بد أن تفتح لطاهري القلوب، نجد البيت الشعري 
يؤكد زوال الغصة والغم من القلب، وهو دليل عىل انفراج ناجم عن الوصول إىل املراد، 
ويتابع يف الشطر الثاين تأكيده عىل أنه رشب من ماء الحياة، وماء الحياة هو الخلود، 
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وقد مر يف البيت العارش تأكيد عىل أن األبواب ال تفتح ألن خلفها يكمن خلود املوت، 
ولكن الخلود هنا اقرتن مباء الحياة، فهو خلود الحياة، فالبطل وصل إىل مراده، وهو 

ما يؤكده بيت الختام.
وال بد قبل االنتهاء من األبيات من أن نذكر أن الرواية تخلو من أي بيت شعر عريب 
فصيح، أو أي بيت فاريس لشاعر غري حافظ الشريازي، ولكن يوجد أبيات شعر باللغة 

املحكية العامية))))، أو شطرة واحدة من بيت عامي أو أغنية شعبية)))).
قراءة تطبيقية ألبيات الرواية

إذا ما نظرنا نظرة شاملة إىل الحكايات واألبيات الفارسية معاً فسنجد أن الحكاية 
األوىل “عاشور الناجي” اختصت ببيتني ومرصاع مفرد، وإذا ما تتبعنا األبيات نالحظ 

أنها عىل التوايل:

اى فـــروغ مـــاه حســـن از روى رخشـــان شـــام

شـــام زنخـــدان  چـــاه  از  خـــوىب  آبـــروى 

       ز گريه مردم چشـــمم نشســـته درخونســـت

جـــز آســـتان تـــوام در جهـــان پناهـــى نيســـت

رس مـــرا بجـــز ايـــن در حوالـــه گاهـــى نيســـت

وكلها تدور حول عاشور الناجي بطل الحكاية األوىل، وقد عاد الكاتب وعرج إىل 
هذا البطل يف بيت آخر يف الحكاية الخامسة، عىل الرغم من مرور أجيال عىل انقضاء 

عهد عاشور الناجي، وهذا البيت هو:

      نقدها را بود آيا كه عيارى گريند

تـــا همه صومعهـــداران پـــى كارى گريند

واألبيات الواردة يف الحكاية األوىل تلخص قصة عاشور الناجي بأكملها وبإيجاز 
شديد، فقد بدأ مسريته كأحد الفتوة بأن احتل مكانة سامية يف قلوب الناس، وهو ما 
درويش  أثاره  متمثلة مبا  إليه  تزحف  الهموم  بدأت  ثم  األول، ومن  البيت  يتجىل يف 
الثاين، ومن ثم اختفى،  البيت  وأبناؤه من زوجته األوىل من متاعب، وهو ما ميثله 
الثالث، وما يؤكد  البيت  يبينه  الله، وهو ما  لقد اختفى يف عتبات  أين اختفى؟  لكن 
لنا ذلك أن اختفاءه أخذ منحى أسطورياً، أن الكثريين عّدوه من أصحاب الكرامات 
والرؤى، وما ورد يف النص مؤيداً لذلك كثري، ومنه: »تصور آخرون اختفاءه كرامة من 
كرامات األولياء«))))، ومنه أيضاً: »أمل يكرم عاشور الناجي باالختفاء وهو يف عز القوة 
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والكرامة؟«))))، وقوله: »عهد جدها العظيم صاحب الكرامات والربكات«))))، ومنه أيضاً: 
»وملَ اختص عاشور وحده بالرؤيا الهادية؟«))))، وغريها الكثري. ثم يأيت بيت آخر عن 
عاشور الناجي يف الحكاية الخامسة –كام ذكرنا- يلخص نظرة الناس إىل عاشور بعد 
مرور أجيال عىل اختفائه، إذ يساور الشك البعَض فيام إذا كان عاشور صالحاً أم ال، 
فبعضهم يعده لقيطاً ولصاً يف حني يراه اآلخرون قديساً من أصحاب الكرامات، فكان 
مريدوه يطلبون من البقية أن يقدروا األشياء حق قدرها، وهو ما يبينه لنا البيت األخري، 
وهذا الشك يف تصنيف عاشور مل يكن موجوداً يف عهد عاشور، بل حدث بعد مرور 
عقود عىل اختفائه، وهو ما نراه ينعكس يف تباعد البيت عن بقية األبيات ومجيئه يف 

الحكاية الخامسة.
وكان املطلع الرابع من حيث الرتتيب يف الرواية من نصيب الحكاية الثانية التي 

كانت عن “شمس الدين بن عاشور”، وهو: 
صالح كار كجا ومن خراب كجا  ببني تفاوت راه از كجاست تا بكجا

وخري ما ميكن اختصاره من قصة شمس الدين أنه سقط من عز وقوة إىل شيخوخة 
حطت من مكانته، وهو ما يلخصه البيت الوارد يف قصته. ثم أتت الحكاية الثالثة دون 
أية أبيات فارسية، وتلتها الحكاية الرابعة التي اختصت بشخصية “سامحة” لتنال حظها 
يف البيت الخامس والسادس والسابع، وكان البيت التاسع من حيث الورود يف الرواية 
أيضاً من نصيب قصة “سامحة” ومكمالً لها، إال أنه جاء يف الحكاية الخامسة، فتكون 

األبيات التي تتعلق بسامحة برتتيبها كاآليت:
ــد ــا كننـ ــر كيميـ ــاك را بنظـ ــه خـ آنانكـ

آيـــا بـــود كـــه گوشـــۀ چشـــمى مبـــا كننـــد

دريـــن زمانـــه رفيقـــى كه خاىل از خللســـت

غزلســـت وســـفينۀ  نـــاب  مـــى  رصاحـــى 

الغيـــاث درمـــان  نيســـت  را  مـــا  درد 

الغيـــاث پايـــان  نيســـت  را  مـــا  هجـــر 

ــه دارد ــدا نگـ ــه جانـــب اهـــل خـ هرآنكـ

دارد نگـــه  بـــال  از  حـــال  در همـــه  خـــداش 

به، وهو ما  تتعلق  للعناية اإللهية يف عدة أمور حياتية  بدأت قصة سامحة بطلبه 
يرتاءى لنا يف البيت األول، ثم بدأت املشكالت تعرتضه بدءاً من موت محبوبته وخيانة 
املشاكل والصعوبات تالحقه يف  الثاين، وبقيت  البيت  لنا  يبديه  ما  له، وهو  اآلخرين 
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أصغر تفاصيل حياته وبقي غريباً طريداً وخائفاً، وهو ما أظهره لنا البيت الثالث، ولكن 
عاقبته كانت حميدة، فقد عاد إىل أهله يف أواخر أيام حياته ومات بينهم وُدفن إىل 
جانب قرب جده شمس الدين، وذلك ألنه حفظ حدود الله، وهو ما أظهره البيت الرابع 
الذي يتعلق به، فقد اخترصت األبيات التي أوردها الكاتب يف قصة “سامحة” أحداث 

تلك القصة ومجرياتها بإيجاز وبراعة. 
ثم تلتها الحكاية الخامسة -حكاية قرة بن عزيز- ببيتني، وكان أحدهام يتعلق ببطل 
الحكاية السابقة سامحة كام ذكرنا، والبيت اآلخر يتعلق بعاشور بطل الحكاية األوىل، 
ثم  يتناوالنه.  الذي  بالبطل  إياهام  ُملحقني  املناسب  مكانهام  البيتني يف  أوردنا  وقد 
جاءت الحكاية السادسة دون أبيات فارسية، وتبعتها الحكاية السابعة التي تحيك عن 

جالل ببيت فاريس واحد، وهو:
صبحدم مرغ چمن با گل نو خاسته گفت    نازکم کن که درین باغ بسی چون تو 

شگفت.
وقد لّخص هذا البيت مصري جالل كام ذكرنا، فهو بيت يطالب بالكّف عن الغرور، 
ولكن بطل هذه الحكاية مل يأخذ عربة حتى قتله غروره وحبه لنفسه، فالبيت يلخص 
مصري البطل ويعرضه بإشارة عابرة وكافية. ومن ثم جاءت الحكايتان الثامنة والتاسعة، 
وقد خلت كلتاهام من األبيات الفارسية، لتطالعنا بعدها الحكاية العارشة عن عاشور 

ربيع الناجي بثالثة أبيات فارسية هي:
ـــت ـــد س ـــور منان ـــرا ن ـــت روز م ـــر رخ ىب مه

مناندســـت ديجـــور  شـــب  جـــز  مـــرا  وزعمـــر 

ديـــدى كـــه يـــار جـــز رس جور وســـتم نداشـــت

بشكســـت عهـــد و از غـــم مـــا هيچ غم نداشـــت

ـــد ـــم دادن ـــه نجات ـــحر از غص ـــت س دوش وق

دادنـــد حياتـــم  آب  شـــب  ظلمـــت  آن  وانـــدر 

قوته  يستمد  كان  البداية  ففي  للبطل،  النفسية  الحالة  األبيات  هذه  لّخصت  وقد 
وعزميته من ذكرى جده عاشور، وقد عاش حياة قاسية ومريرة عىل امتدادها، وهو ما 
أظهره البيت األول، ثم انتقل إىل طلب العون والدعم النفيس من أصحاب التكية، ومل 
يلَق جواباً، وقد ولد ذلك حزناً شديداً يف قلبه، وهو ما تبدى لنا من قراءة البيت الثاين، 
ولكن ذلك مل يدم طويالً، فقد نال ما أراد ووصل ملبتغاه وتخلص من الغم الذي كان 

يكدر حياته عىل الرغم من بقاء الصعوبات، وهو ما بيّنه البيت الثالث. 
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فاألهمية يف القصص كانت لعاشور الناجي، وشمس الدين وسامحة وعاشور ربيع 
الناجي وجالل، وهو ما أظهرته لنا األبيات، وإذا ما أضفنا إليها قصة زهرية التي مل 
تحَظ بأي بيت فاريس نكون قد شملنا القصص التي نالت الحظوة ألهميتها وازدخارها 
باألحداث واالمتداد عىل صفحات الرواية، وكل ذلك وصلنا إليه من تقصينا للحكايات 
التي زخرت باألبيات الفارسية والتي باعتقادنا كانت ذات أهمية بالنسبة للروايئ نفسه 
حتى خّصها بكرثة األبيات دون غريها. وقد جاءت عرشة أبيات يف نهاية املقطع الواردة 
فيه منها ثالثة كانت يف نهاية مقطع وحكاية معاً، يف حني كان اثنان يف وسط مقطع، 
وواحد فقط يف بداية مقطع، ورمبا كان الهدف من تكرار مجيئها يف نهاية املقاطع 

غالباً جعل الختامات منطلقة مفتوحة كاألناشيد واألشعار التي ترتنم وتتصاعد.

قراءة تحليلية

ذكرنا أن محفوظ أورد يف روايته اثنا عرش بيتاً فارسياً ومرصاعاً مفرداً، وكانت كلها 
مطالع غزليات لحافظ الشريازي كام ذكرنا مسبقاً، فهي تشرتك -إذن- يف أنها فارسية، 
وأنها غزليات لحافظ الشريازي دون غريه، وأنها جميعاً مطالع لغزلياته. والسؤال اآلن: 
ملاذا اختار محفوظ اللغة الفارسية؟ وملاذا اختار الشاعَر حافظ الشريازي؟ وملاذا اختار 
املطالع فقط؟ سنحاول -فيام سيأيت- اإلجابة عن هذه األسئلة داعمني أقوالنا مبا ورد 

يف البحوث املعنية وبشواهد تدعمها من الرواية.

سبب اختيار اللغة األعجمية

لعل السؤال األول الذي يتبادر إىل ذهن قارئ رواية “ملحمة الحرافيش” هو: ملاذا 
اختار الكاتب أشعاراً باللغة الفارسية؟ وملاذا مل يقم بذكر ترجمة هذه األشعار بل تركها 
بلغتها األم دون ترجمة أو تعليق أو رشح؟ وملاذا مل يذكر اللغة التي كتبت فيها بل اكتفى 
باإلشارة إىل أنها أعجمية؟ وملاذا مل يذكر اسم الشاعر الذي استقى هذه األبيات من 
أشعاره ومل يرُش إطالقاً أية إشارة تعني القارئ عىل فهم املضمون؟ انطالقاً من إمياننا 
بأن اإلجابة عىل هذه األسئلة ليست عابرة أو محض صدفة، بل يكمن وراءها هدف 
عميق أراد الكاتب الوصول إليه سنعمل عىل كشف املستور واإلجابة عن هذه األسئلة، 
بأمور  ما سرنبطه  وهو  لسان شخصياتها،  الرواية عىل  ما جاء يف  وذلك من خالل 

أخرى ستساعدنا يف ترسيخ اإلجابة.
 ال يخفى عىل املطلعني مدى التأثر والتأثري الحاصل بني اللغتني العربية والفارسية، 
واقتصادية  سياسية  عوامل  لعدة  خضع  والفرس  العرب  بني  الحضاري  فالتبادل 
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اللغتني معاً))))، ومن  العرب والفرس وبني  انتشاره بني  وحضارية ساهمت جميعاً يف 
هنا فإن اختيار اللغة الفارسية أمر ال يبدو غريباً بالنسبة ملحفوظ، خاصة إذا ما أخذنا 
التنافر  يبعد  أمر  وهو  بينهام،  والكتابة  الحروف  رسم  طريقة  تشابه  االعتبار  بعني 
ظاهرياً بني األبيات الفارسية والرواية العربية، فالسؤال إذن ليس عن سبب اختيار 
اإلجابة  عىل  الحصول  أردنا  ما  إذا  أجنبية.  لغة  اختيار  سبب  عن  بل  الفارسية،  اللغة 
فإننا سنجدها متناثرة بني عبارات الرواية وال تحتاج إال إىل مالحظة وتدقيق، فمام 
يبدو لنا أن الروايئ اختار لغة أعجمية لعدة أسباب؛ منها أنه أراد للغة هذه األناشيد 
أن تكون غامضة لتتناسب مع الغموض الصويف واللغة الصوفية الغامضة، فاألناشيد 
املسموعة كانت جميعاً صادرة عن التكية، واملعروف أن التكية مكان تجمع الصوفيني)1))، 
وأناشيدها –دون شك- ذات مضامني صوفية، ومن املعروف أن الصوفيني يشاهدون 
الجامل املنشود من خالل الغموض والوهم))))، وهم يتعّمدون أن تكون ألفاظهم غري 
مفهومة لسواهم غريًة منهم عىل أرسارهم أن تشيع يف غري أهلها))))، لهذا فقد حقق 
الكاتب التناسب بني الغموض املوجود يف اللغة الصوفية، وبني ما ينطلق من التكية من 
أناشيد أعجمية كانت تُوصف دامئاً بالغموض وعدم الفهم، ومن ذلك: »كانت األناشيد 
الغامضة...«))))، وقوله: »وناجته األناشيد بلغتها الغامضة«)))) وغريها، كام أن الغموض 
يزداد كثافة وإغراقاً يف املجهول مبا أورده الكاتب من أن أحداً من الشخصيات مل 
يدخل إىل التكية وال أحد يعرف شيئاً عام بداخلها، وأن أبوابها دامئاً موصدة وأسوارها 
عالية، فقد بقي ما بداخلها رمزاً مبهامً أيضاً، مام يزيد من الغموض الكيل املحيط بها 
ومبا يصدر عنها، فقد جاء يف الرواية: »أقر لضعفه بالقوة الخارقة، كأنه باب السور 
العتيق، كأنه باب التكية«))))، وقوله: »باستهانة طرق الباب. مل يتوقع رداً. عرف أنهم ال 
يردون. إنهم املوت الخالد الذي يتعاىل عن الرد«))))، وقوله: »فقال له قلبه: ال تجزع! 
قد ينفتح الباب ذات يوم تحية ملن يخوضون الحياة برباءة األطفال وطموح املالئكة«))))، 
وأيضاً: »أال يبايل رجال الله مبا يقع لخلق الله؟ متى إذن يفتحون الباب أو يهدمون 

األسوار؟«)))) وغريها الكثري من اإلشارات. 
ولعل جّو الغموض هذا يتكامل بإغفال محفوظ لذكر أية معلومة تتعلق بالشاعر أو 
برتجمة األشعار املوجودة أو رشحها كام ذكرنا، ومن جانب آخر يتكامل الغموض يف 
كون البطل األول “عاشور الناجي” وزوجته “فلة” مجهويل الهوية والنسب، ونسلهام هو 

من أكمل الرواية وشّكل معظم شخصياتها الرئيسية يف الحكايات جميعاً.
فهم  وعدم  األعجمية  لغتها  واختيار  األناشيد  لغموض  األسمى  الهدف  فإن  وعليه 
الشخصيات لها كان يتجىل يف زيادة وقعها يف النفوس من جهة، إذ إن رغبة محفوظ 
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ورسوخاً من رغبته يف خلق معنى  املتلقي كانت أشد وقعاً  التأثري يف نفس  يف خلق 
الغريبة  اللغة  الستخدام  الثاين  الهدف  فإن  آخر  جانب  ومن  إظهاره،  يريد  ملا  داعم 
إطالق املعاين، فالكالم املفهوم يقيد املعنى مبدلوله الذي فُهم منه، بينام غري املفهوم 
يفسح املجال واسعاً أمام الذهن ليتلقاه كيفام يشاء، وهو ما عرّب عنه الكاتب رصاحة 
حني قال: »كانت األناشيد الغامضة تفصح عن أرسارها بألف لسان، وكأمنا أدرك ملَ 
ترمنوا طويالً باألعجمية وأغلقوا األبواب«))))، ومنه قوله: »من شدة حزنه استمع إىل 
أناشيد التكية بحّب.. معانيها املرتمنة تختفي وراء ألفاظها األعجمية كام يختفي أبواه 

وراء وجوه الغرباء«)1)).

سبب اختيار حافظ الشريازي

 الخواجة شمس الدين محمد حافظ الشريازي، شاعر شعراء الفارسية يف القرن 
الثامن الهجري، وقد سمي حافظاً ألنه حفظ القرآن الكريم، وال يكاد بيت إيراين يخلو 
من ديوانه الذي ترجم إىل لغات عديدة، وترجمه إىل العربية نظامً ونرثاً د. إبراهيم 
أمني الشواريب مع مقدمة للدكتور طه حسني)))) وترجمه كذلك د. صالح الصاوي، وقد 
اشتُهر حافظ بكالمه املشحون بالرموز واألرسار الذي يطري بالقراء عىل أجنحة الفكر 
يف معارج الروح من منزل أكدار الدنيا املفعمة بالقلق والضياع إىل آفاق السكينة وخلود 
النفس واإلميان، فمنحوه لقب لسان الغيب وخلعوا عىل شعره صفة القداسة واعرتفوا 
الرشق  يف  الناس  يزال  وما  اإللهية)))).  لألرسار  وترجامناً  الغيب  ألرسار  مفتاحاً  به 
بالنفحات  فشعره ميلء  هذه))))،  أيامنا  حتى  به  ويستخريون  بكالمه  يتربكون  األوسط 
الصوفية واإلشارات الرمزية، ولهذا فإن مدلوالت الرموز الدقيقة التي أوردها حافظ 
يف أثواب صوفية حفل بها شعره ليست مام يتاح إدراكه لكل قارئ)))). مام تقّدم يتضح 
لنا طرف الخيط يف سبب اختيار محفوظ لهذا الشاعر دون غريه، فهو مل يكن يريد 
شعراً غزلياً عادياً، بل كان يطمح إىل أعمق من ذلك بكثري، فكان اختياره لحافظ كام 
يتبدى لنا يعود لسببني، األول أن الكاتب كان يريد شعراً مشحوناً باملعاين الصوفية التي 
ترتنم بها التكية، وما يؤيد قولَنا وصُف األنغام واألناشيد التي كانت تسمع من التكية 
بالغموض دامئاً من جهة، وهو ما مييز اللغة الصوفية، وبالروحانية من جهة أخرى، 
وهي أيضاً من خصائص اللغة الصوفية، فالنص الصويف ال يستمد شعريته من قانون 
قبيل كالوزن أو القافية، بل من برئ الروح))))، ومن املعروف أن الشعر الصويف رمزي 
الشعرية  لهذا فإن شاعره يريد أن يوهم ويبهت ويسحر يف جو من األحالم  بأصله 
الغامضة التي تقرب اإلنسان وتنطلق به من أجواء العامل املادي املحدود إىل أفق عامل 
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واألناشيد  األشعار  لغة  تصف  التي  اإلشارات  من  الكثري  مرّت  وقد  الرحبة.))))  الغيب 
التي تصدر من التكية، وهي تتالءم مع ما ذكر عن اللغة الصوفية من إبهام وعذوبة 
وروحانية، ومن ذلك: »تصاعدت األناشيد بغموضها فصمم عىل طرح الهم جانباً«))))، 
وقوله: »تهادى من التكية صوت عذب ينشد...«))))، وقوله: »ومن شدة حزنه استمع إىل 
أیضاٌ:  ألفاظها األعجمية«))))، ومنه  التكية بحّب.. معانيها املرتمنة تختفي وراء  أناشيد 
ترمنوا  ملَ  أدرك  وكأمنا  لسان،  بألف  أرسارها  عن  تفصح  الغامضة  األناشيد  »كانت 
طويالً باألعجمية وأغلقوا األبواب«)1))، فالغموض هنا يتجىل يف اللغة األعجمية واألبواب 
املوصدة، ومنه أيضاً: »اآلن تشدو ألحان التكية بأغنيات الخلود«))))،  وقوله: »وراح ميأل 
قلبه باألنغام يف ارتياح وغبطة«))))، وقوله: »ابتهل إىل بوابة التكية الشامخة... وانتبه 
إىل األنغام وهي تصعد مثل الهداهد هاتفة«))))، وأيضاً:»الذ قرة باألناشيد ليغتسل من 
عرقها الحامض.. انغمس يف األنغام متاماً.«))))، ومنه: »جلس القرفصاء يف جو جامد ال 
يتنفس تسبح فيه األناشيد وحدها، أصغى طويالً وغمغم: ما أشد أملي يا جدي! وناجته 
األناشيد بلغتها الغامضة...«))))، ويف الرواية من األمثلة عىل اتصاف األنغام واألناشيد 

بالروحانية والغموض ما يضيق املجال عن ذكره بالكامل.
 ولعل ذروة املعاين الصوفية تبلغ اكتاملها إذا ما نظرنا إىل نقطة البداية يف األبيات 
املستخدمة »آبروى خوىب زنخدان شام« والنهاية »آب حيات« فقد بدأت القصة مباء 
من برئ غامزة املحبوب، وانتهت بالوصول إىل ماء الحياة، وهو يلخص الرواية ككل يف 
بحث بطليها األول واألخري عن الخلود والكامل، وما هذا إال دليل عىل خلود الحياة 
واكتامل املعاين الصوفية يف الرواية، وكأن الرواية دائرة صوفية التقت بدايتها –ماء 
املحبوب- ونهايتها –ماء الحياة- وما كان ذلك ليتجىل لنا لوال االنتباه إىل بداية األبيات 
الفارسية وختامها، فهذا يدعم أيضاً أن الغرض من استخدام هذه األبيات لحافظ دون 

غريه كون شعره صوفياً بالدرجة األوىل.
مام سبق يتبني لنا أن ما رأيناه من تعليل اختيار محفوظ للشاعر حافظ الشريازي 
يعود إىل غنى أشعاره باإلشارات الصوفية ليس بعيداً عن الصواب، فغموض األناشيد 
ورمزيتها وروحانيتها يقربها بشدة من لغة املتصوفة ورموزهم. والسبب الثاين الختيار 
هذا الشاعر دون سواه كان ما يُعرف عنه من أنه لسان الغيب وترجامن األرسار، وقد 
استشّفينا يف أكرث من موضع أن املطلع الذي كانت الشخصية تسمعه ينبئ عن مسري 
حياتها، وكأنه ينطبق عىل شعر حافظ ما اشتهر به يف الثقافة الفارسية منذ العرص 
الذي عاش فيه وحتى اآلن بكونه محّط ثقة الناس يف االستخارة والتفأّل، فلو كانت 
الشخصية تفهم تلك األناشيد لتوصلت إىل خيوط تربطها مبستقبلها، ولرمبا استطاعت 
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درأ الخطر لو فهمت اإلشارات، لكن تلك األناشيد -كام ذكرنا- ُوصفت يف كل موضع 
مرت فيه بأنها غامضة وأعجمية، فام كان ألي من شخصيات الرواية نصيب من ذلك 
العلم، فمن ذلك مثالً أن املطلع: »اى فروغ ماه حسن...« أطلعنا عىل مدى املحبة التي 
سيكتسبها عاشور يف قلوب الناس عىل الرغم من أن األحداث السابقة للبيت مل تكن 
سيستغني  عاشور  بأن  ينبئنا  جهان...«  در  توام  آستان  »جز  واملطلع:  ذلك،  إىل  تشري 
عن الناس قاطبة، وسيبقى الله امللجأ واملآب الوحيد له، واملطلع: »صالح كار كجا ومن 
واملطلع:  منه،  تدهور ال رجوع  إىل  الدين  أن حال شمس  يطلعنا عىل  كجا...«  خراب 
»درد ما را نيست درمان الغياث...« أعلمنا مسبقاً أن حياة سامحة لن تخلو من املتاعب 
لحظة واحدة، ولكنه لن يبتعد عن طريق الله، وهو ما دلنا عليه املطلع: »هرآنكه جانب 
أن املطلع: »صبحدم مرغ چمن...« جاء قبل قصة  اهل خدا نگه دارد...« ومنه أيضاً 
جالل، وأطلعنا عىل األحداث قبل وقوعها، إذ قتله غروره وحبه لذاته، وما سبق ذلك مل 
يكن يدل -ولو بإشارة بسيطة- إىل تلك الخامتة، يف حني نرى أن املطلع األخري الذي 
أورده الكاتب: »دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند« ينبئنا بأن البطل “عاشور ربيع 
الناجي” سيصل إىل مبتغاه وسيفتح له باب التكية، وسيحقق ما طمح إليه بنفسه وما 
سعى إليه جده عاشور الناجي قبله، وهنا يصل التفأّل ذروته، فهو -حقيقًة- مل يصل إىل 
ما ذكرنا، ولكن البيت أنبأنا عن ذلك، فكل ما سبق من استخارات ونبوءات أوصلتنا 
إليها املطالع تحققت، وبقي هذا األخري الذي مل يذكر الكاتب شيئاً عن تحققه بل اكتفى 
بأن ختم روايته به، فوصل الحدس إىل القارئ بأن ذلك سيحدث حقاً، وأنه سيتخلص 

من همومه ويصل إىل مبتغاه.
 وال بد من اإلشارة إىل أن هذه االستخارات والتفأل ليست خارجة عن حدود معرفته 
بالقرآن، فقد كان -كام قلنا- حافظاً للقرآن، وديوانه –وفقاً لرأي البعض- تفسري عرفاين 
للقرآن، فالقرآن أستاذ حافظ ومرشده، وغزلياته انعكاس لحقائق شهودية وأبياته أرفع 

وأبعد مدى من طاقة اللفظ التعبريية)))).

سبب اختيار املطالع

ذكرنا مسبقاً أن األبيات الواردة يف الرواية جميعاً مطالع غزليات للشاعر الفاريس 
املعروف حافظ الشريازي، ولعل السبب يف اختيار املطلع دون بقية األبيات يعود إىل 
األهمية التي يتوالها املطلع يف كونه حامالً ملعنى القصيدة من جهة، وألهميته بالنسبة 
للقارئ يف تأثريه وانطباعه العام عن القصيدة من جهة أخرى، فأهمية املطلع ترتكز 
يف أنه مبقدار جودته يكون تأثري القصيدة يف النفوس))))، وقد حظيت دراسة مطالع 
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من  املقصود  املعنى  عىل  يدل  املطلع  أن  وذلك  القدماء،  لدى  كبرية  بعناية  القصائد 
الشعر))))، فهو كعنوان القصيدة أو املدخل إليها، لذلك نرى أن الشاعر يحاول أن يحشد 
فيه أجود ما لديه من معاٍن وحسن صياغة))))، واستمر اهتامم الباحثني باملطلع عىل 
مر العصور، فلم يقترص ذلك عىل علامء األدب والنقاد القدامى، بل استمر االهتامم 
القديم  يف  باملطلع  االهتامم  كان  فقد  أيضاً،  ازداد  ورمبا  املعارصين،  النقاد  لدى 
اهتامماً ينبع من ذاته، وقد نال حظوة أكرث من بقية عنارص القصيدة، واألمر نفسه يف 
الشعر الحديث)1))، فاملطلع أول ما يواجه السامع من القصيدة، وهو بهذا يحتل األهمية 
األوىل بني عنارصها لدى الشاعر والقارئ، فغايته األوىل التوجه إىل نفسية املخاطب 
ومحاولة التأثري فيها)))). ومن هنا نرى أنه ليس بغريب عىل أديب مثل محفوظ أن يويل 
الكامنة يف حشد  أول لطاقته  للمطلع من جانب  اختياره  بالغاً، فكان  املطلع اهتامماً 
القصيدة يف بيت واحد، ونظراً ألنه اختاره لحافظ دون غريه فهو يطمح إىل أن تكون 
كل مفردة فيه حاشدة بأبعد ما يكون من طاقات تعبريية. من جانب آخر فإن املطالع 
التي اختارها الكاتب يف روايته ذات مدلوالت معينة يف كل حكاية عىل حدة، وكلها 
كانت بلغة أعجمية غري مفهومة لسامعيها من شخصيات الرواية، فأراد بهذا أن يرتك 

الشخصيات جانباً ويتوجه باملطلع إىل نفسية القارئ أو املتلقي ليؤثر فيها.

النتيجة 

شعرياً  بيتاً  اثني عرش  الحرافيش”  “ملحمة  روايته  أورد يف  أن محفوظ  لنا  يبدو 
وشطراً من بيت باللغة الفارسية، ليصبح املجموع ثالثة عرش، ومل يتم اختيار تلك األبيات 
عشوائياَ، بل كانت تنسجم مع املضمون النرثي قبلها أو بعدها، وكانت جميعاً تقول ما مل 
يقله البطل رصاحة، ولكن دلت عليه مدلوالت كثرية يف كالمه، وتلخص الحالة النفسية 
لبطل الحكاية، فريد يف البيت ما ال يعرّب عنه البطل بالكالم، ولهذا اختارها الكاتب بلغة 
أجنبية؛ لئال يفضح مكنونات نفس البطل وال ميس عنفوانه، كام أن لغتها األعجمية تزيد 
من هالة الغموض الذي يلف التكية يف الرواية ويحقق لتلك اللغة الغموض النابع من 
املضمون الصويف لألبيات أيضاً. وقد كان اختيار أشعار حافظ الشريازي تأكيداً عىل 
الغرض الصويف ذاته من جهة، ومحاولة الستطالع قراءة األبعاد الخفية التي يحملها 
شعره من نبوءات من جهة أخرى، وأما املطالع فقد اختريت رغبة من الروايئ بالتوجه 
إىل املخاطب دون املتكلم وحشداً ملعاين عديدة يختزلها املطلع عادًة بني حروفه. ختاماً، 
ميكن لنا أن نالحظ وجود كلامت فارسية متفرقة يف الرواية أيضاً، كام نالحظ تأثر 
أسلوب محفوظ يف غري موضع يف بناء الجمل باألسلوب الفاريس، وهو ما ميكن أن 
يشكل حقالً لبحث آخر يكمل هذا البحث، فهذا النوع من الدراسات التي تهتم بالتأثر 
والتأثري والتبادل اللغوي بني الفارسية والعربية يف األعامل املعارصة ميكن أن يسقط 
إضاءات عىل تلك األعامل لتكشف غموضها وتربز جاملها الفني من جهة، كام تربز 

العالقات الوطيدة التي كانت وما زالت بني اللغتني من جهة أخرى.
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األدب والفن التشكيلياألدب والفن التشكيلي

د. ثائر زين الدين
شاعر وناقد ومرتجم من سورية ـ  عضو اتحاد الكتاب العرب

دراسـة مقارنـة يف  توظيـُف الفن التشكييل

يف رواية: »إلـى املنارة« لـ »فرجينيا وولف«يف رواية: »إلـى املنارة« لـ »فرجينيا وولف«

ظهرت روايُة فرجينيا وولف )1882 – 1941( التي حملت عنوان »إىل املنارة«، أو 
1927 وقد وقعت الروايُة يف ثالثة فصول هي  »املنار«– وفق الرتجمة العربيّة، عام 
عىل التتايل: النافذة –الزمن مير– املنار، ويتألُف كُل فصٍل بدورِه من مقاطع ُمرقّمة. 

وإذا ما حاولنا عرض الرواية فلن نَقَع عىل أحداٍث خارجيّة تستحقُّ أن تذكر، لكننا 
للشخصيات  الذهنيّة  التداعياِت  خالِل  من  ُم  تُقدَّ كثرية  داخلية  أحداث  عىل  سنقُف 

املختلفة. 
يف بداية الفصل األّول »النافذة« تضُعنا الروائيّة أمام الشخصيّة األبرز يف العمل: 
السيّدة رامزي وهي تقول مخاطبًة ابنها جيمس: »نعم بكل تأكيد إذا كاَن الطقس جميالً 

غداً )...( ولكن سيكوُن عليَك أن تصحو مع البلبل«))).
وهي تعني الرحلة البحريّة إىل املنارة – فيام لو كان الطقُس جيداً – تلك الرحلة 

التي يرتقبُها صغريُها جيمس بفرٍح غامر، ومنذ زمٍن طويل. 
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الفلسفة املرموق يف  الزوجة الخمسينيّة وافرة الجامل ألستاذ  السيّدة رامزي هي 
إحدى جامعات لندن: السيد رامزي. وهي اآلن تجلُس قريباً من نافذِة منزٍل صيفٍي 
رحٍب أشرتتُُه األرسُة أو استأجرته منذ بضع سنني، عىل جزيرٍة من جزر الهيربد، وإىل 
أبناء وبنات السيد  جوارها صغريها األثري جيمس ذو األعوام الستة. يف املنزِل أيضاً 
رامزي الثامنية، ومجموعة من الخدم أبرزهم املربيّة السويرسيّة، باإلضافة إىل ضيوف 
وليام  النبات  عامل  لزيارتها:  أو  معها  لإلقامة  تدعوهم  أن  األرسة  اعتادت  وأصدقاء 
امة لييل بريسكو، التي أوشكت تبلغ سن العنوسة، والسيّد  بانكس؛ األرمل املِسن، والرسَّ
تشارلز تانسيل غري املحبوب من قبل األطفال، والشاِعر أوغسطس كارمايكل وهو رجٌل 
متقّدٌم يف السن، تشُعُر السيدة رامزي بالعطف نحوه، بسبب طغياِن زوجِتِه فتؤمن له 

غرفة مشمسة وبعض االحتياجات! 
ال أحداث خارجيّة تذكر يف الفصل األول املؤلف من 19 مقطعاً، وهو يشّكل أكرث 
البنها  األم  إال وعد  اللهم  180 صفحة(،  أصل  )106 صفحات من  الرواية  من نصف 
جيمس باالنطالق صباح غٍد برحلٍة إىل املنارة حيث ستأخذ للعاملني هناك مجموعة من 
الهدايا؛ منها زوج جوارب صوفيّة طويل البن حارس املنارة الصغري املريض، ومجالٍت 
قدمية وكميّة من التبغ وما شابه ذلك. وتكرّس هذا الوعد عىل صخرة كلامت األب السيد 
تشارلز  الضيف  وكلامت  غداً«)))،  يكون صافياً  لن  الطقس  »ولكنَّ  يقول:  رامزي حني 
تانسيل املؤيدة لكالم األب: »إن الريح ستهب من الغرب«)))، وهذا يعني صعوبة الرسو 
الحجرة  الضيوف  قليل... ويغادر  بعد  املنارة. وسيكّرر األب عبارته بصيغة أخرى  عند 
فتوّجه األم كلامت املواساة البنها: »رمّبا صحوَت لتجَد الشمَس مرشقة والطيور تُغرّد«))) 
قبالة  الخارج  لوحاتها يف  حامل  ثبتت  قد  بريسكو  لييل  تكون  بينام  ذلك...  إىل  وما 
النافذة وراحت ترسم مشهداً للسيدة رامزي وابنها... ثم ترتك الرسم لتقوم بنزهة مع 

السيد وليام بانكس. 
السيّدة رامزي تقيس طول الجورب الذي تحيكه عىل ساق جيمس، وحني يكرث من 
الحركة تطلب منُه أن يهدأ..وستكتشف بعد قليل أنه قصري جداً وعليها أن تواصل العمل، 
وبني لحظة وضع الجورب عىل ساق جيمس واالنتهاء من القياس وطبع قبلة عىل جبني 
الطفل يف نهاية املقطع الخامس وهي أحداث خارجية ال تستغرق دقائق قليلة تعيش 
السيدة رامزي تداعياٍت ذهنية كثيفة، وما ميكن أن نسميه حركة داخليّة أي تلك التي 
تحدُث يف وعيها الشخيص ويف وعي شخصيات أخرى موجودة من حولها؛ فها هيذي 
تنتبه ملرور وليام بانكس ولييل بريسكو يف نزهتهام عرب النافذة، فيدور يف خلدها أن 
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ِسحر لييل يكمُن يف عينيها الضيقتني الغائرتني يف وجهها األبيض املتغضن الصغري، 
وهو أمٌر ال يلفت انتباه الكثريين، بل انتباه رجٍل حاذق، ثُّم تطلب من جيمس أن يقف 
لتقيس الجوربني عىل ساقيه، لتعود بعد ذلك إىل تداعياتها الذهنيّة: »فوليام ولييل ال بد 
أن يتزوجا« وهذا أمٌر يُسِعُدها ولطاملا كانت ترُسُّ بإنشاء عالقات الزواج، ويقُع برََصُها 
ل، وترتاجع ألن مصري األثاث الجديد لن  عىل األثاِث القديم وتفكر أنّه يجب أن يُبدَّ
يكون أفضل من سابقِه بعد مرور شتاٍء واحٍد عليه، وترى املنزل واسعاً، كافياً ألصدقاِء 
زوجها وألوالدها بكل ما يفعلونه من جمعِ أعشاب البحِر والقواقع والحجارة، أو ما يقوم 
أندرو من عمليات ترشيح للرسطانات، وتتأفّف من ترِك األبواب مفتوحة، وتُعرِّج  بِه 
النظيف،  النقي  للهواء  عليها وعىل محبّتها  وتثني  السويرسيّة  البيت  ذكر خادمة  عىل 
الجبال عندنا  النافذة والدموع يف عينيها:”  وتتذكرَّ ما قالته باألمس وهي تطلُّ من 
أباها  أن  تعرُف  رامزي  ِمسز  وكانت  أمل”.  مثة  عاَد  وما  الجامل،  رائعة  الوطن،  يف 
تتصاعد حالة تشنجيّة يف أعامقها وتشعُر مبرارة  الوطن.  مصاب مبرٍض عضاٍل يف 
تجاه عبثيّة الحياة القاسية، التي يسعى املرُء إىل استمرارها، ثُمَّ تستعرُض يف خيالها 
حكايَة عاشقها األّول وتتساَءل هل أطلق الناَر عىل نفسه وقىض نحبَُه يف األسبوع األّول 
لزواجها، ثُّم تستذكر ما قالُه لها السيد بانكس ذات يوم عرب الهاتف، وأسعدها كثرياً، 
مع أنها كانت ترسد عليه قصة عاديّة عن قطاٍر ما، لقد قال إنها متلك عليه مشاعره:” 
ليس لدى الطبيعة سوى القليل من هذا الصلصال الذي صاغتك منه«)))، وكان يتخيلها 
يف الجهة األخرى من الخط التلفوين إغريقية املالمح، زرقاء العينني، مستقيمة األنف. 
ساحات  الحسن يف  آيات  اجتمعت  لقد  مثلها،  بامرأة  هاتفياً  يتصل  أن  يشجيه  وكان 
الرضا لتصوَغ هذا الوجه.. )ونالحظ هنا تداخل تداعيات وليام بانكس ومسز رامزي(.  
ومضت تتابع حياكة الجورب وقد أحاط بوجهها ذاك الوشاح األخرض الذي ألقته فوق 
رأسها الذهبي، فبدت كآية فنية من آيات مايكل آنجلو وهدأت من روعها، وطبعت قبلة 

عىل جبني صغريها جيمس وهي تقول له »هيا نبحث عن صورة أخرى«. 
وتتاىل مقاطُع الفصل األول بقليل جداً من الحركة الخارجيّة و دّواماٍت من الحركة 
الداخلية التي متوُر يف وعي الشخصيات املختلفة، ففي املقطع السادس الذي يبدأ مبا 
يشبه سوء التفاهم بني السيد والسيدة رامزي، نكتشف الكثري من صفات السيد رامزي 
وخصالِه، من خالِل النجوى الداخليّة التي تستغرُق املقطع كُلّه، ها هو ذا يقول عىل 

مسمعِ زوجِتِه »لقد ترّدى أحد ما يف الخطأ«)))
وهو يعنيها بالتأكيد ألنها تتحّدى الواقع وتَْحِمُل أبناَءُه عىل رجاٍء ميؤوس منه، مبا 
تردّدُه من أكاذيب )وفق تعبريه(؛ ولكن ما الذي صدر عنها فعالً )لعلّه يناقُش نفسه( 
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إن كل ما قالته: إن الغد قد يصفو جّوه، وهذا أمر غري مستبعد.. يخرُج ليدخن غليونه، 
وتستمر املناجاة الداخليّة ولكن هذِه املرّة يف موضوع آخر متاماً... إنّه يحاكم نفسه 
علميّاً وحياتياً بصورٍة ما، تخلّل ذلك نظرتُُه إىل زوجته وابنِه عرب النافذة، يعرتف أنه 
ميلك ذهناً رائعاً: »ذهن رائع«، ويرى خالل تداعيات كإملاعاٍت خاطفة أنّه استطاع أن 
يصل إىل الحرف »ك »، وأن قلة قليلة من اإلنكليز ميكن أن تصل إىل الحرف »ك 
الحرف  أن  إال رجٌل واحد يف كل جيل، وسريى  إليِه  الحرف »ياء »ال يصُل  بينام   ،«
»الم »بعيٌد أيضاً عن متناول يده، وستصبح »الالم »أمالً بعيد املنال... لكن عّنده من 

املؤهالت والصفات ما ميّكنه من محاولة الوصول إىل هذا الحرف. 
إليه، فهل ياُلم هو إن مل يتمّكن  إن واحداً عىل األرجح من جيٍل كامل قد يصل 
من ذلك، لّكنُه بذل أقىص ما يف وسِعِه، ثُّم يدخل يف مسائل تتعلّق بدواِم شهرِة الفرد، 

ويشعر بالخيبة؛ فإىل متى ميكن أن تدوم الشهرة؟ ألف عام... ألفي عام؟ 
» إن الحجر الذي تركلُُه بحذائك سيّقدر لُه من الدوام أكرث مام قُّدَر لشكسبري”))) 

ويفّكر كثرياً يف املسألة ويفيُء إىل ما ييل: 
» من عسـاُه يوّجه إليِه اللوم، إذا كان يف وقفِتِه هذِه يركّز تفكريه يف الشهرة، وفيام 
الذي سيلوم  أتباِعِه بعظامه ومن ذا  الباحثنَي عنه من  سيكون من وضِعِه عند عثور 
أخرياً قائد الحملة املقيض عليها إذا ما كان قد خاطَر بكِل يشء، واستنَفَذ كل قواه إىل 
أن سقَط إعياًء ال يعنيه أن يصحو منُه أو ال.. ثُمَّ تبنّيَ من وخِز أصابعِ قدميه أنّه مازال 
عىل قيد الحياة، إنه بحاجٍة إىل يٍد حانية وجرعة من الويسيك، وإىل من يروي قّصة 
ما عاناُه من البدايّة إىل النهاية؟ من ذا الذي يلومه؟ من ذا الذي لن يغتبُط يف قرارة 
اللذين  وابنِه،  زوجِه  يحملُق يف  النافذة  إىل  ويقف  البطل سالحه،  يلقي  حينام  نفسِه 
يقرتبان منه رويداً رويداً، إىل أن تتضح صورتهام، وإن كانت غري مألوفة لديه نتيجة ملا 
كان بينهم من عزلة وتباعد وبيداء. ثم يودع غليونه يف جيبِه أخرياً ويحني رأسه الكبري 
أماَمَها )املقصود مسز رامزي(- من ذا الذي يلوَمُه ألنّه يقّدم قرابيَنُه إىل جامل الدنيا؟! 
قد تقطع النجوى الداخلية لهذِه الشخصيّة أو تلك حركات خارجية ال ميكن حتى 
عبور  واختفاؤه،  رامزي  مسز  أمام  كارمايكل  أغسطس  مثل ظهور  أحداثاً  نسميها  أن 
لييل بريسكو ووليام بانكس أمام النافذة ولكِل منهام أيضاً مناجاته الداخلية الذاتية، 
والسياّم الفنانة لييل، انرصاف السيدة رامزي لقراءة حكاية لطفلها جيمس ثُّم تحديقها 
بول  تأّخر  صفوها  عّكر  وقد  القراءة،  من  االنتهاء  بعد  أمواجه  وحركة  البحر  يف 
بنزهة  الزوجني رامزي  البحري،قيام  الذين ذهبوا الصطياد الرسطان  ومينتا وأندرو 
مسائية، يف النهار نفسه )ألن الفصل األّول كله ال يتجاوز زمُنُه الخارجي نهاراً واحداً( 
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ومشاهدتهام للييل بريسكو و وليام بانكس يتنزّهان، وذهاب فكر كل منهام يف مناجاتِِه 
الداخلية الخاصة. حديٌث مهم يدور بني لييل بريسكو ومسرت بانكس يروي لها فيه أنّه 
زاَر أمسرتدام وشاهَد أعامل رامرباندت، وأنّه زار مدريد ولسوء حظّه كان اليوم يوَم 
السكستني  كنيسة  ومشاهدة  روما  لزيارة  لييل  ودعا  األبواب،  مغلق  و”الربادو”  جمعة 
وأعامل مايكل آنجلو. وبدورها ستخربُُه أنها زارت بروكسل، وباريس لفرتة قصرية وأنها 
زارت درزدن وأن مثة الكثري من اللوحات مل تشاهدها وترّصح برأي إشكايل:” ولعلّه 
من الخري أال يشاهد املرء الكثري من اللوحات إنها تحمل املرء عىل الشعور بعد الرضا 

عن أعامله”))).
وبعد ذلك يجتمع الكُل حول مائدة العشاء، وتدور هواجس كثرية يف ذهن الشخصيات 
ترصد الكاتبة بعضها، ومنها ما تحس به لييل من نظرٍة ملؤها الشفقة توجهها السيدة 
رامزي نحو وليام بانكس ونحوها، وتبدأ نجوى داخليّة يف ذهنها ترّد فيها عىل هذا 
اإلحساس وترفضه، وتقفز منُه مبارشًة إىل لوحتها التي ترسمها وتفكر بأن رسم شجرة 

وسط اللوحة سيحل األزمة ويغطي الفراغ »)))، 
وإبداعياً؛ ويصل إىل قناعٍة  بينام تستمر نجوى مسرت رامزي حول الخلود فكرياً 
مفادها أن عىل أحد ما أن يصل إىل حرف الياء وليس مهاّمً أن يكون هو بالتحديد، 
بالها عىل  بانشغال  اآلن  وترتكز  فكرها  أبواب  بطرق  رمزي  السيدة  هواجس  وتستمر 
األّوالد؛ وحرصاً عىل من مل يعد من الرحلة عىل الشاطئ.... ثم تشعر بسعادة أنها محط 
الفصل األّول  ينتهي  الناس من حولها وهكذا  إعجاب الجميع، وأنها قادرة عىل جمع 

»النافذة »ليفاجئنا فصٌل آخر 
»الزمن مير” من نوع مختلف متاماً، فصل قصرٌي جداً )ص 107 – ص 122(،يشرُي 
من  أعوام  عرشة  خالَل  رامزي  أرسة  أفراد  بعض  مصري  إىل  عابرة  رسيعة  إشاراٍت 
تلو  واحداً  املصابيح  وإطفاء  واحد  سقٍف  تحت  وضيوفهم  املنزِل  أهل  اجتامع  لحظِة 
اآلخر، واستسالم الجميع للنوم ما عدا الشاعر كارمايكل الذي تأخر عنهم لساعٍة أو 
أكرث فقد كان يقرأ كتاباً لفرجيل... لحظتها تتسيّد العتمًة الشديدة التي تبتلُع كُلَّ يشء، 
إبريقاً  وابتلع  النوم،  وَدخَل حجرات  والفجوات  األبواب  ثقوِب  الظالُم عرب  تسلّل  لقد 
وزهريًّة هنا، ومجموعة من زهور الداليا الحمراء والصفراء هناك واألدراج يف مكان 
ثالث، ومل تختلط أشكال األثاث فقط، ولكن الظالم مل يرتك هناَك جسامً ميكن أن 
يقول املرء عنُه »إنّه فاُلن »أو إنه »فــالنة” مل يكن يف املكاِن يشء يتحرك سوى نسمة 
الصدئة  »املفّصالت”  خالل  من  وتسلّلت  الخارج،  الريح يف  كتلة  عن  انفصلت  هواء 
والجدران الخشبيّة الرطبة بفعل البحر – تسللت تدوُر يف األركان، ويف داخل الُحجرات 
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وترى املنزل متداعيّاً وكأنها تفكّر مثلنا نحُن البرش،ثُمَّ ترَشُع بسؤاِل أوراق الجدران: 
)وكأنها متلك  بهدوٍء ورفٍق  تتلّمُسُه  ما  الصمود، وتسأل كل  بإمكانها  إىل متى سيكون 
األبديّة( إىل متى ستحملون مرور الزمن؟ ومن أين لإلنسان أن يتحّمل مرور الزمن؛ 
ثّم هاهيذي إشارة رسيعة بني مزدوجتني تبني لنا مصري السيدة رامزي: )تعرثَّ مسرت 
رامزي يف املمر فمد ذراعيِه يف صباِح يوٍم مظلم – لكن ألّن مسز رامزي كانت قد 
ماتت فجأًة يف الليلة السابقة، فقد ظلّت ذراعاُه خاويتني( )1))، وهنا سيستغرب القارئ 
كيف استطاعت فرجينيا وولف أن متيت الشخصيّة الرئيسة هكذا ببساطة وتقريباً يف 
منتصف العمل وقد أنفقت كل ذلك الجهد عىل رسمها من الداخِل والخارج، ثم تطالعنا 
مراسم  أثناء  والدها  بذراع  رامزي  برو  )تعلَّقت  مزدوجتني:  ضمن  أخريان  إشارتان 
الزفاف يف شهٍر من تلك السنة، وقال الناس يا له من زفاٍف مناسب( ويتابع الراوي – 
أم أنها تداعيات ذهنية إلحدى شخصيات الرواية نفسها مثل لييل بريسكو أو أغسطس 
اإلشارة  تأيت  أن  إىل  والناس  والشاطئ  باملنزل  وفعلِِه  الزمن  عبوِر  كارمايكل؟ وصف 
الثانية التي تخص ابنة ِمسز رامزي نفسها برو، تقول اإلشارة: )ماتت برو رامزي ذلَك 
الصيف بسب مرض يتصل بالوالدة، وقاَل الناُس إن األمر مأساٌة حقيقيّة، قالوا إّن أحداً 

مل يكن يستحق السعادة مثلها ()))). 
الذي خيّم  التي أرسلت جواسيسها من جديد)....( والنعاس  الريح  ثُمَّ حديٌث عن 
فوق كل يشء،وأصوات تنذُر بسوء وكأنها طرقاُت مطارٍق خافتة، طرقاٌت تتكّرر فتحرك 
الستائر الباقية وترَشُخ أطباق الشاي..إلخ،إىل أن تأيت إشارة جديد تخربنا مبصري فرٍد 
جديٍد من أفراد األرسة وضمن قوسني كبريتني أيضاً:) انفجرت  قنبلة وانفجر معها 
عرشوَن أو ثالثوَن شاباً فرنسياً، كان أندرو رمزي من بينهم، وكان من حسن حظّه أنّه 

ماَت عىل الفور()))).
ناب  ماك  السيّدة  عيني  املرّة من خالل  وهذِه  املنزل  واستمراٌر يف وصف ضياع 
وهي عىل ما يبدو جارة املنزل أو واحدة من اللوايت عملَن عىل خدمِتِه خالل وجود 
الفاتنة  سيّدتِِه  املنزل، من شأن  كان من شأن هذا  ما  تتحرّس عىل  إنها  رامزي...  آل 
وهاهيذي أشياؤها ما تزال تتحّدث عنها، ومن شأن السيّد أيضاً فهاهيذي الكتب وقد 
غطّاها العفن، لن يكوَن بإمكانها أن تفعل شيئاً: »إن العمل أكرث من أن تقدر عليه امرأة 
واحدة، أكرث بكثري. وأنّت مسز ماك ناب وزمجرت وصفقت الباب ثُم أدارت املفتاح يف 

القفل وتركت املنزل مغلقاً موحشاً”)))).
يلفُت االنتباه يف هذا الفصل حضور ضوء املنارة: »ليس هناك سوى املنار يدُخُل 
ويحّدق  الشتاء،  والجدر يف ظالم  الِفراش  فيسقط عىل  لحظًة  الحجرات  إىل  ضوُءُه 
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برصانة يف الحسك والعصفور والفأر والقش... إن هذِه األشياء ال يوقفها يشء اآلن...”)))).
له  »املنار” ويشغل نحو خمسني صفحة، وقد مّهدت  الفصل األخري يحمل عنوان 
الروائيّة يف الفصل السابق باملقطعني التاسع والعارش حني أشارت إىل أن السيّدة ماك 
املنزل، ويطلب كاتب  الصيف يف  العائلة ستحرض لقضاء  إن  تقول  تتلقى رسالة  ناب 
الرسالة من السيّدة ماك ناب أن تهتم باملنزل، فتستنجُد هذِه بالسيدة باست ويشاركهام 
الفتى جورج )ابن األوىل( حملة إعادة تأهيل البيت؛ فيستدعي نجاراً وبناًء ويصلحون 

ما ميكن إصالحه، ويهتمون بكِل يشء مبا يف ذلك املكتبة. 
ويف وقٍت متأخر من مساء أحد أيام سبتمرب َحَمَل أحدهم حقائب لييل بريسكو إىل 

املنزل، وحرض أيضاً الشاعر كارمايكل يف القطار نفسه.
 تعود الحياُة إىل املنزل ولّكن الحضور هذِه املرّة ضئيل، فباإلضافِة إىل االسمني 

املذكورين هناك تظهر السيدة بكويز التي ال نعرف عنها شيئاً. 
يبدأُ املقطُع األّول يف هذا الفصل، كام لو أّن األمور قد عادت إىل نصابها، تستيقظ 
لييل بريسكو باكراً، تجلس وحيدًة  وأمامها فنجان قهوتها الفارغ، مسرت رامزي وجيمس 
وكام يستعدون للذهاب إىل املنارة، لكن نانيس مل تحرّض شيئاً.. يغضب مسرت رامزي 

ويصفق األبواب، وتركض نانيس متسائلًة: 
ما الذي ميكن للمرء أن يرسلَُه إىل املنار؟ وهنا نتذكر نحن القراء السيدة رامزي 
)وهي باملناسبة ستظل مخيّمة عىل الفصل كُلّه( فقد رأينا يف الفصل األّول ما الذي 
ُه للرحلة نحو املنارة. تستعيد لييل ما حدَث البارحة: كيَف وقَف السيد رامزي  كانت تعدُّ
أمامها وقال لها وهو يضغط عىل يدها: »سوف تجديننا وقد تغرّينا كثرياً”، ثُم يذكّر 
من  والنصف  السابعة  متام  املنارة  نحو  البحرية  رحلتهم  سينطلقون يف  بأنهم  ولديه 
صباح الغد، »وتوقف ويدُه عىل مقبض الباب، واستدار إليهام ليسألهام إذا كانا يرغباِن 
بالذهاب؟ ولو أنّهام تجرأا عىل الرفض لرتاجع إىل الخلف بحركٍة مأساويّة وكأنّه يغوص 
يف لّجة اليأس، ذلك أنّه كان ميتلُك موهبة التعبري بيديه وجسدِه، كان يبدو وكأنّه ملٌك 
يف منفى. ومن ثُمَّ فقد قال جيمس نعم يف ِعناد، أّما كام فقد قالت نعم يف تعاسة. 
نعم نعم سوف يكون كالُهام مستعداً. وخطََر يف ذهن لييل بريسكو أن هذِه ليست إال 
مأساة – مأساة ليس فيها غطاء نعش وتراب وكفن، بل أطفاٌل يُجربون عىل الطاعة وقد 

خضعت أرواُحُهم.. »)))).
يف املقطع الثاين وقبل االنطالق نحو املنارة نالحُظ تقرّب السيد رامزي من لييل 
كأنّه يبحث عن املواساة، ولكنها تبدي قسوة وجالفة إىل حد ما.. فكالُمُه ال يلقى لديها 
فردتيه محلول  إحدى  رباط  وأن  وأنيق  أن حذاَءه جميل  إىل  تنتبه  ثُمَّ  اهتامم،  أدىن 
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وتبنّي له ذلك، فينساق معها يف هذا املوضوع وقد كان ينتظر منها أن تعالج روحُه ال 
ِحذاَءه... 

اللحظة األخرية وقبل وصول الطفلني تحس لييل بالعطف والحنو نحو السيد  يف 
رامزي ولكن يصل الولدان وهام يجرّان أقدامهام بتكاسل.. 

وتبدأُ الرحلة... لييل عىل الشاطئ أمام لوحتها وقريباً منها السيد كارمايكل مستلقياً 
يغطي وجَهُه بكتاب، األُب وجيمس وكام والعجوز ماكاليسرت )قائد القارب( وابنه يف 

القارِب فوق األمواج. 
الحركة الرسدية اآلن تردديّة أقرُب إىل املوجات الجيبيّة – إن ُسِمح لنا أن نستعري 
عىل  هم  ومن  القارب  يف  هم  من  بني  تنتقُل  الروائية  الفيزياء-  من  املصطلح  هذا 
الفعل الخارجي بسيط جداً: قارٌب يف املاء يسرُي نحو املنارة وخالل ذلك  الشاطئ... 
نقرأ النجوى الداخلية يف ذهن لييل بريسكو وهي تتابُع القارب بعينيها وتشعر بأنها 
أخطأت يف الترصّف مع السيّد رامزي، لقد بخلت نحَوُه بأبسِط مشاعر التعاطف، وهي 
تتمّنى لو أنها منحتُُه ذلك، ثمَّ نقفُز يف مقطعٍ تاٍل إىل النجوى يف ِعقِل كام  التي بلغت 
اآلن السابعة عرشة، ونقفُز َمرًّة أخرى إىل هواِجِس لييل التي ستستحرض كثرياً السيدة 
رامزي وكيف جلسْت هناك صامتة، وكيف كانت هي ترسمها يف تلك اللوحة التي مل 

تكتمل قبل حوايل عرش سنوات؛ من ذلك مثالً ما جاَء يف املقطع الخامس: 
» تذكرت لييل بريسكو، لقد كانت مسز رامزي تجلس يف سكون. إنه ليشء مريح، أن 
يظل املرء يف سكون دون اتصال، أن يسرتيح يف خضم العالقات اإلنسانيّة الغامضة. 
لحظات  يف  حتى  ذلك  يعرف  الذي  من  نشعر؟  وماذا  نحن،  من  يعرف  الذي  من 
التعاطف؟ هذِه هي املعرفة؟ ولقد كانت ِمسز رامزي تتساءل       )يبدو أن جلوس مسز 
رامزي إىل جوارها يف سكون كان يتكّرر كثرياً( أال يفسد هذِه األشياء أن يرُّصح املرء 
بها؟ ألسنا أكرث تعبرياً ونحُن صامتون؟ إّن اللحظة التي نعيشها هكذا تبدو خصبة إىل 
درجة بعيدة. وغطّت لييل بريسكو حفرًة صغريًة يف الرمال وكأنها بذلك تدفن شيئاً يف 
روعة هذِه اللحظة، كانت مثل نقطة من الفّضة يغمس فيها املرء فرشاته وييضء ظلمة 
املايض” ))))، ثُمَّ تعالج شيئاً ما يف لوحتها... وتغوُص يف أفكارها من جديد، وها نحن 
يف القارب نقرأ أفكار كام عن والدها وقد بدأْت بالتعاطف معه ومل تعد تراُه مستبداً 
بالصورة التي يحّسها جيمس عنه، ونقرأ أفكار جيمس، التي نالحظ فيها مشاِعر عدائيّة 
نحو أبيه والسيّام حني يستذكر قولَُه يف بداية الرواية:” سوف يسقط املطر، ولن يكون 
ذا عني  الضباب،  يغلُّفُه  الفّضة  بلون  عندئٍذ  املنار  كان  املنار،  إىل  الذهاب  مبقدورك 

صفراء تيضُء وتنطفئ فجأًة” )))). 
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وينظر جيمس اآلن إىل املنارة فريى الصخور البيضاء وكأنها مغسولة للتو، ويرى 
القضبان السوداء والنوافذ، كان كل يشء اآلن واضحاً حتى أنه شاهد الغسيل املنشور. 

هل هذِه هي املنارة فعالً؟ لقد كانت من قبل شيئاً آخر... 
هل أرادت فرجينيا وولف أن تقول لنا إن الصورة التي نكّونها صغاراً عن يشٍء أو 
أمٍر ما تتغرّي متاماً عندما نكرب، والصورة التي نشاهدها عن بعد ليست هي الصورة 
التي سرناها عندما نِصُل إىل ما تجّسده، لعلها تفقد الكثري من سحرها... تكون ُحلاُمً 
عىل األغلب وتصبح واقعاً... واألدهى من ذلك أن أحداً ما مينعنا صغاراً من تحقيق هذا 
الحلم بسِب تعّنِتِه أو ملجرّد أنه أب ميلك السلطة عىل أبنائِِه وزوجِتِه... فإذا ما كربنا... 
وحاَوَل أن يصّحح ما فََعلَُه، وأن يعّوض ما خرسناه بأن يعيدنا إىل ُحلمنا نفسه سيفشل 

رَش فشل... لقد فات األوان!!
من   )3( املقطع  حتى  واليابسة  الشاطئ  بني  الرتدديّة  الحركة  هذِه  وسنستمرُّ يف 
أنُّه وَصَل املنار  بُدَّ  هذا الفصل؛ حني تناجي لييل نفسها وهي تنظُر نحو القارب” ال 
»وكان الجهُد الذي تبذلُُه يف النظر إىل القارب وذاك الذي تبُذلُُه يف التفكري بالسيد 
رامزي قد اتحدا معاً يف بنيٍة واحدة استنفدت جسدها وذهنها إىل أقىص حد، ولكنها 
عنه صباحاً، وسنفاجأ  ما عجزت  إعطائِِه  من  أخرياً  لقد متكنت  عارمة،  براحٍة  تشعُر 
بالسيد كارمايكل الذي يرفَُع صوتَُه: »لقد رسا. لقد انتهى كُل يشٍء »)وانتبهوا لعبارة: 
انتهى كل يشء( وهو ينهض ويتقّدم نحو لييل ُمحّدقاً يف البحر أيضاً ويف يِدِه رواية 
فرنسيّة، وكنا نظن ومنُذ البداية أنه ال يُعرُي انتباهاً لهذا األمر. عندها تفكر لييل أنها 
والسيد كارمايكل ما كانا بحاجة إىل حديٍث مبارش... لقد كانا يفكران باألمر نفسه ويف 
اللحظاِت نفسها. ثُمَّ هاهيذي – وكأنها وجدت الحلول الفنيّة لكل مشاكل اللوحة – تعوُد 
إىل لوحتها »بألوانها الخرضاء والزرقاء وخطوطها التي تسرُي إىل أعىل وعرب اللوحة 

تحاول أن تقول شيئاً....«)))) 
وسنالحظ يف السطور األخرية أنّها متّكنت من إنهاء لوحتها مبا يشبه اإللهام، أنهت 
اللوحة برضبِة فرشاٍة واحدة مع انتهاء الرواية؛ و قد بلغ الحدث الذي  بدا بسيطاً جداً 

)الرسو عند املنارة( خامتته! 
عىل  شأن  ذات  ليست  وهي  الخارجيّة  األحداث  أن  الرواية  هذِه  الحظنا يف  لقد 
مبارشة  غري  أسباباً  إال  تكن  مل  وكأنها   – التعبري  إن صح   – سيطرتها  تفقُد  اإلطالق 
الحركات  بينام عهدنا  وتأويلها،  الداخليّة  األحداث  لخلِق  تأيت مصادفًة  أو  أو عارضة 

الداخليّة يف الرواية التقليديّة تفيد يف التمهيد لألحداث الخارجيّة و تسويغها. 
كام الحظنا أننا لسنا إزاء ذات واحدة يجري التعبري عن انطباعات وعيها، بل إزاء 
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ذواٍت كثرية قد يتواتر تبّدلها بصورٍة كثيفة وهذا طبعاً ما شاهدناُه يف الفصلني األّول 
والثالث، فكنا أمام تياراِت وعي كل من السيدة رامزي والسيد بانكس والسيد رامزي 
والخادمة  وكام،  وجيمس  الناس...(  قالت  الناس،  )يقول  الغائبة  الشخصيّات  وبعض 
حيّزاً  الذهنيّة  تداعياتها  أخذت  وقد  بريسكو  ولييل  ناب،  ماك  والسيدة  السويرسيّة، 
األصدقاء  من  اثنان  َح يل  رَصّ لقد  بل  الثالث،  الفصل  والسياّم يف  العمل  من  واسعاً 
الشغوفني بالعمل الروايئ أن العمل كُلّه إمنا هو تداعيات ذهنيّة للفنانة لييل بريسكو 
وهي ترُسُم لوحًة للسيدة الراحلة رامزي تقرأ البنها جيمس عىل درج املنزِل أو خلف 
نافذته... وعىل كل حال فالروايُة متعّددُة الوجوه من هذا الباب وتحتمُل قراءات كثرية. 
حياة  رحلة  مُتثل  إمّنا  املنارة  نحو  الرحلة  نرى  فقد  للعمل  البعيد  املغزى  وعىل صعيد 
اإلنسان أو مسريته نحو هدٍف رئيٍس، وقد يرتاءى لنا أن هذِه املنارة إمنا ترمُز إىل كائن 
أبدٍي يراقُب كل يشٍء من حولِِه ويرى بعينِه الوحيدة تبّدل األزمنة، وما ينعكس من ذلك 

عىل الناس واملوجوداِت واألمكنة. 
وأما فيام يتعلّق بحضور اللوحِة يف العمل ويف توظيفها فسنقُع عىل ما مييّز »إىل 

املنارة« من سواها: 
لقد بدا يل أن اللوحة جاءت يف أكرث من مكان ضمن سيل الذكريات التي تنساُب 
يف وعي هذِه الشخصيّة أو تلك، كام حدَث يف املقطع الرابع من الفصل األّول حيُث 
الحظنا أن وليام بانكس – وخالل نزهِتِه مع الفنانة لييل بريسكو والحوار بينهام يقرتب 
باللوحة، ها هوذا وقد رشَد  أو  التشكييل ويبتعد عنُه – يفكّر بالصور  الفن  من حقل 
ذهنه نحو السيد رامزي يستحرُضُه فيام يشبه لوحة؛ نقرأ من الرواية: »يف تأّملِِه لتلك 
التالل الرمليّة، تباَدرت إىل ذهن وليام بانكس صورة  طريق يف وستمورالند، يجتازُه 
رامزي وحيداً وقد خنقتُه العزلة التي ُعرَِف بها. غري أنه رسعان ما تبّدَد من حوله كل 
هذا، فيام يذكر وليام بانكس )ولهذا عالقة ببعض ما يجري( بسبب دجاجة أقبلت تنرش 
جناحيها وقايًة لرسٍب من فراخها، توقّف عندُه رامزي، وماذا عساُه يقول:” رائع... رائع 
»مبا يوحي مبا ينطوي عليِه قلبه، من بساطة، وعطف عىل الضعفاء. غري أنّه قد بدا لُه 
وكأن صداقتهام قد انتهى أمرها بنهاية هذا الطريق، وكان أن تزوج رامزي بعد ذلك”)))) 
إن هذا املقطع –وبالرغم من ضعف الرتجمة– يقّدم لنا منظراً طبيعياً يذكر بعرشات 
اللوحات التي رسمها الفنانون يف الريف االنكليزي، أو األوريب عىل العموم وفيها أيضاً 
السيد رامزي وسيتكّرر  بانكس تجاه  تنُقلها ذكريات وليام  بعد نفيس واضح ومشاعر 
األمر عندما تفكر أيضاً الفنانة لييل  بريسكو بالسيد رامزي نفسه فإذا بها ترُسم يف 

ذهنها اللوحة التاليّة: 
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» وهكذا كانت ترى أماَم عينيها، حينام كانت تفكر يف عمل مسرت رامزي منضدة 
مطبخ مصقولة، واستقرّت هذِه الصورة عند مفرق شجرة كمرّثى، ألنهام كانا قد بلغا 
يف سريهام بستان الفاكهة، وبفضل ما بذلتُه من مجهوٍد كبريٍ للرتكيز، مل يتجه ذهنها 
إىل أغصان الشجرة التي أمامها أو إىل أليافها، بل إىل طيف منضدة مطبخ مصقولة، 

عريضة، تنطُق مبا شهدتُُه عىل مر األيّام من أمسيات الزمان”)1)). 
وستتابع لييل بريسكو حديثها الداخيل وتقّدم مقارنة بني مسرت رامزي ورفيقها يف 
النزهة مسرت وليام بانكس – فإذا بالروائيّة تقّدم لنا هاتني الشخصيتني بعيني الفنانة 
لييل ومن خالل تداعياتها الذهنية وهذِه تقنية فعالة ترسُم شخصيًّة معينة من زويا رؤيا 
مختلفة: »واستطردت يف حديثها الصامت، لقد أوتيَت من الشموخ ما مل يؤَت ملسرت 
رامزي، إنه رجٌل أناين، مختال، ال يتحدث إال عن نفسه، إنّه ُمدلّل فاسد، وإنه لطاغية 
مستبد، ومع ذلك فقد أويتَ ما مل يؤَت لك، إنه ال يعرُف شيئاً عن توافه األمور، وهو 
يحب الكالب ويحب أطفاله، ولُه منهم مثانية. أما أنَت فال ولد لك، كل هذا وغريُه كان 
يرتاقص أمام عيني لييل، وقد ضّمته شبكة مطاطيّة غري مرئية – وكانت تراُه مبخيلتها 
رمز  املصقولة،  املطبخ  منضدة  أيضاً  ترى  كانت  حيُث  الكمرثى،  شجرة  أغصان  بني 
احرتامها لذهن مسرت رامزي، وقد تتابعت حلقات هذِه الرؤيا يف رسعٍة عارمٍة إىل أن 

تالشت دفعًة واحدة. وشعرت باالرتياح”)))).
ِذهن  لييل عن  بها  َعرّبت  التي  التجريديّة  اللوحة  تلك  أيضاً حضور  ونالحظ هنا 
الشبه املقبول بني  التفكري إليجاد وجه  السيد رامزي، وهي لوحة ستأخذنا بعيداً يف 
طريف الصورة! وقد نجد أمثلًة أخرى عىل مثل هذا االستخدام للوحة، أعني استخدامها 
صورٍة  لرسم  تلك  أو  الشخصية  هذِه  وعي  تيار  تدفِق  عنارص  من  عنرصاً  أو  مكّوناً 

لشخصيّة أخرى من شخصيات العمل. 
وقبل هذا وذاك ينبغي أن أشري إىل حضوِر أفياٍء وظالٍل واضحة للفن التشكييل يف 
الرواية منُذ الصفحات األوىل،فقد استطاعت الروائية أن تقّدم لنا ومن خالِل ذكرياِت 
مسز رامزي صورًة للمكاِن البحري الذي تجري فيِه األحداث من وجهة نظر الفنانني، 
أو لنقل بعيون هؤالء الفنانني. لقد طلبت ِمسز رامزي من تشارلز تانسيل مرافقتها يف 
جولٍة قصريٍة يف املدينة حتى إذا وصال إىل امليناء قاطعت سيل كالمِه املتدفق قائلًة:” 
– أوه يا لُه من جامل »وكانت ترى البحر أماَمَها صفحًة زرقاء خالبة وقد بدا بعيداً 
املنار األشيب، وستتابع كالمها فتخربُه إن هذا ما يحبُُّه زوجها، وإن الفنانني يحرضوَن 
إىل هذا املكان، وها هوذا واحٌد منهم عىل بُعِد خطواٍت قليلة، يعتمُر قبّعة بناميّة وينتعُل 
حذاًء أصفر، وأمامه لوحة، فيام راَح عرشة صبيان يتابعونه وهو يغمُس طرف فرشاتِه 
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باأللواِن األخرض، األحمر، الوردي. وتؤكد السيدة رامزي لرفيقها أنّه »منذ كاَن مسرت 
أخرض  لون  ذات  أصبحت  اللوحات  كل  فإن  سنوات،  ثالث  منذ  أي  هنا  بونسفروت 
ورمادي، وفيها قوارب برشاٍع بلون الليمون، وعىل الشاطئ نساء يرتدين ثياباً حمراء 

ورديّة”)))).
وسترتك هذِه الجولة القصرية – كام تذكر السيدة رامزي عىل ما يبدو – أثراً عذباً 
وقوياً يف نفِس السيد تانسيل، وهي تتذكر شعورَُه بالزهو الشديد حني كانت تحظى 
بإعجاب املارة، إنه يرافق امرأة فاتنة، ويحمل عنها حقيبتها! وهاهي بعد ذلك تتذكّر 
حوارها مع السيد وليام بانكس وعبارات اإلطراء الرائعة التي سمعتها منه »ليس لدى 
الطبيعة سوى القليل من هذا الصلصال الذي صاغتِك منه »، ولعلها أيضاً تتخيّل ما قالَُه 
وهو يضع سامعة الهاتف: »ولكنها ال تدرك مدى ما أفاءت الطبيعُة عليها من جامل 

بأكرث مام يدركُُه طفل صغري”)))).
وبعد أسطر من هذا القول نقرأ – وال نعلم من املتحّدث -:” وكانت ماضية يف نسج 
ما بني يديها من جوارب، وقد أحاط بوجهها ذاك الوشاح األخرض الذي ألقتُه فوق 

رأسها الذهبي، وتحرّكت هذِه اآلية من آيات مايكل آنجلو... »)))).
سيستدعي يف  فإنّه  رامزي،  السيدة  عىل  الوصف  هذا  أطلق  عمن  النظر  وبغض 
أذهاننا مجموعة بورتريهات لوجوه نسائية ابدعها مايكل أنجلو )انظر امللحق( وقد نجد 

بينها وجهاً ُمحاطاً بوشاٍح ما، وسنتخيّل من خاللِِه صورة للسيدة رامزي. 
مدى  وعىل  وكثافًة،  حضوراً  أشد  ستصبح  وأفياَءه  التشكييل  الفن  ظالل  أّن  عىل 
التي تبدأ ومنذ  صفحاٍت طوال حني نتاِبُع لييل بريسكو؛ وهي ترُسُم لوحتها الغريبة 

املقاطع األوىل من الفصل األّول، وال تنتهي إال مع الكلمة األخريِة من الرواية. 
منُذ املقطع الرابع من الفصل األّول تضعنا الروائيُة أمام الرّسامة لييل بريسكو وهي 

ترُسُم السيدة رامزي تقرأ البنه جيمس خلف النافذة. 
شديدُة  فهي  ترصّفاتها؛  خالل  ومن  تباعاً  لييل  عن  الوفرية  املعلومات  وستِصلُنا 
الحساسيّة تجاه الناس من حولها، وال ميكنها أن تشعر بالراحة ومن ثمَّ بالقدرة عىل 
الرسم إذا ما وقََف أحد إىل جانبها وتابََعها، وهي ترفُُض أن يّدقق أحٌد يف لوحتها أثناء 

قيامها بالعمل.. 
اآلخر...  ضد  النفس  عن  للدفاع  مسبقة  استعدادات  هي  الترصّفات  هذِه  وكأن 
والسياّم الرُجُل يف حالتنا هذِه، لقد عانت – عىل ما يبدو – شأنها شأن نساء عرصها 
من تسلّط الرجل، وليس لنا أن ننىس أن رواية »إىل املنارة »يف وجٍه من وجوِهِها هي 
وهي  الصديق  والرجل  األرسة..  رّب  األب  الرجل  الرجل،  تسلط  عىل  صارٌخ  احتجاٌج 
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انتصاٌر للمرأِة الرقيقة، الجميلة، املبدعة... كالسيدة رامزي واآلنسة لييل... وهذا يذكّر 
عىل الفور مبواقف الروائية وكتاباتها األخرى يف هذا السياق، كام رأينا يف كتابها” 
غرفة تخّص املرَء وحده” ))))   حيُث تدعو بحرارة إىل حرية املرأة والسياّم املبدعة، وإىل 
لها من غرفة تخصها  بد  األدب ال  تكتب  أن  املرأة  تستطيع  فببساطة يك  استقالليتها 

وحدها وبعض املال... إلخ. 
وولف  فرجينيا  لرؤية  –استمراٌر  الصور  من  بصورٍة   – بريسكو  لييل  فنموذج  إذاً 
حول املرأة التي ينبغي أن تسعى إىل استقاللها وتحقيق خصوصيتها، ولكّنها هنا تعاين 
من تسلط الرجل وآرائِِه املسبقة، هاهوذا السيد تانسيل يهمس يف أذنها: »إن النساء ال 
يستطعَن الرسم، وهنَّ ال يستطعَن الكتابة...«)))) وعليها بالتايل أن تثبت العكس، وهاهيذي 
ترتجُف كُلام أحست مبرور السيد رامزي قُربَها، وترجو أال يُحرجها ويحّدق يف اللوحة، 
وإذا كانت هذه التحديات آنيّة ُمبارشة، فإن تحديداً آخر يلوُح يف أفق الرواية، بعيداً 
غري مبارش...إن الفنان الرجل قد وَضَع مناذَج فنيّة يصعُب اآلن تجاوزها أو اخرتاقها؛ 
وقد الحظنا ذلك يف الصفحات األوىل من الرواية حني كانت السيدة رامزي تحّدث 
السيد تانسيل عن الفنان بونسفروت، الذي عاش يف هذا املكان ثالث سنوات، فإذا بَِه 
يقّدُم لوحاٍت ستصبُُح مناذَج ال ميكن الخروج عليها – إنّه التقليُد والقيود حتى يف الفن 
التشكييل – لقد أصبحت كل اللوحات بعد السيد بونسفروت »ذات لون أخرض ورمادي 

وبها قوارب برشاٍع بلون الليمون، وعىل الشاطئ نساء ارتديَن ثياباً حمراء ورديّة..”)))).
وهذا ما سنقرؤه يف واحدة من املنولوجات الداخليّة للفنانة لييل وقد توقّفت مع 
السيد بانكس أمام لوحتها، وراحا للوهلة األوىل ينظران إىل السيدة رامزي وهي خلف 
النافذة تتابع حركة الُسحب واألشجار يف متايُلها ويدوُر بخلدها كيف أن هذِه الحياة 
التي تكتمُل من أحداٍث منفصلة نِعيُشها َمرًّة واحدة بعد األُخرى، تبدو متامسكة كموجٍة 
ترتفُع باإلنسان وتهبط لتُلقي بِه أخرياً عىل الشاطئ.. تشُعُر لييل أيضاً بذلك االستغراق 
العاطفي الذي يعيُشُه السيد بانكس تجاه السيدة رامزي، فتنرصُف إىل تأّمل لوحتها 

قليالً خالل ذلك: 
»وشعرْت بأنها عىل وشك البكاء. لقد كانت اللوحة بالغة السوء! –لقد كاَن يف وسِعها 
لتصبح  الزاهية  األلوان  ِحدة  تخّفف من  أن  وكان ميكن  ُمغايراً.  منها شيئاً  تجعل  أن 
باهتة. وهاهي الخطوط أثرييّة القوام. وهذا ما سيكون من رأي بونسفروت فيها. وإن 

مل يكن هذا هو رأيها بالتحديد. 
إنّها ترى األلوان مشتعلة داِخل إطار من الُصلب وترى انعكاس جناح فراشة مستقرّة 
فوَق عقِد إحدى الكاتدرائيات. ومل تََر فيام عدا هذا سوى القليل عىل صفحة لوحتها. 
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وهي أشياء لن يراها أحد. وهذِه اللوحة لن يُقّدر لها أن تعرض.. إلخ” )))).
ولكن لييل مع ذلك أمينة لرؤيتها الخاصة، وهي ترفض أن تكون تابعة ومقلّدة لرؤى 
الفنانني اآلخرين، والسيام الرجال، وقد ملسنا ذلك منذ املقطع الرابع من الفصل األّول 

حني قرأنا أيضاً يف واحدة من منولوجاتها: 
يكن من  البياض ومل  ناصع  الجدار  اللون، وكان  بنفسجيّة  اللوحة  كانت خلفيّة   «
األمانِة يف يشء أن تعبث بأي من اللونني ألنها تراهام كذلك، وإن كاَن من األوفق 
رقيقاً، فيه شفافيّة ومن تحت  يبدو كل يشء شاحباً  أن  منذ زيارة مسرت بونسفروت 
هذِه األلوان توجد خطوط الصورة. وإنها لرتاها اآلن واضحة جليّة وهي تتأّملها... كان 
ذلك حني أمسكت بالفرشاة بني أصابعها فتبّدَل كل يشء. ففي هذِه اللحظة الوامضة 
بني الصورة املرئيّة، وبني قطعة النسيج التي أمامها متلّكت منها شياطينها التي طاملا 
دفعت بدمعها إىل عينيها، وجعلت من هذِه املرحلة من تصّورها مرحلة قامتة. رهيبة يف 
حياة إي طفل. وهكذا كانت تشعر دامئاً – إنها يف رصاٍع دائب مع مختلف املفزعات 

لالحتفاظ بشجاعتها فرتّدد: ولكن هذا ما أراه. إنه ما أراُه فعالً”)))).
وسيكون للوحة لييل بريسكو دوٌر كبري يف إضاءة كنه العالقة الخفية بني السيدة 
رامزي والفنانة؛ وسنكتشف بعد تفكري عميق بعباراِت لييل التي تسوقُها ضمن مناجاتِها 
هو  األساس  مركبّة جوهرها  معقّدة  اللوحة عالقًة  وعمن متثلّه  اللوحة،  عن  الداخليّة 

الحب، وقد يكوُن ُحباً مثليّاً: 
» وذكرِت اآلن ما كانت بسبيل قولِِه عن مسز رامزي. ومل تكن تدري كيَف ستصوُغُه 
كالماً، وإن كانت تعرف أنّه مام يقال يف معرض النقد. لقد ضاقت ذرعاً مبا ملستُه، يف 
تلَك الليلة من نزعة السيطرة. ويف متابعتها لنظرة مسرت بانكس تجاهها دار بخلدها أن 
ما من امرأٍة ميكن أن تعبد امرأة أخرى بهذِه الكيفيّة التي يعبدها بها. وليس أماَمهام 
حزمِتِه  إىل  وبتطلعها  بانكس.  مسرت  عليهام  يضفيِه  ما  ظل  مالذاً يف  يجدا  أن  سوى 
الضوئيّة أضافت إليها من لدنها شعاعاً مختلفاً، اعتقاداً منها بأنها دون أدىن شك أكرث 
الناس بهاًء   )وهي مكبّة عىل كتابها( غري أنّها، يف الوقت نفسه، تختلف عن الصورة 
الكاملة التي يراها الناس هناك. ولكن فيام هذا االختالف؟ وكيف كان هذا االختالف؟ 
بهذا تساَءلت فيام بينها وبني نفسها وهي تسَحج املمزوج اللوين من األزرق واألخرض 

الذي بدا يف عينيها عىل لوحتِه جافاً غليظاً ال حياة فيه” )1))  
مسز  من  مجلسها  »ويف  التايل:  املقطع  نقرأ  نحو صفحة  بعد  نفسه  الفصل  ويف 
رامزي وقد طوقت ساقيها بذراعيها مقرتبًة منها عىل قدر اإلمكان، مبتسمًة إذا يتبادر 
إىل ذهنها أن مسز رامز لن تعرف السبب فيام تفعله. وقد جال يف خاطرها كيف أنّها 
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يف ثنايا عقل املرأة وقلبها التي تالمسها جسامنياً توجد لوحات تحمُل نقوشاً ُمقّدسًة، 
مثل كنوز مقابر قدامى امللوك، والتي إذا ما تسنى للمرء أن يتفّهم كنه ما تعنيه لتعلّم 
ر لهذِه الرموز أن تُعلن عىل املأل، أيُّة وسيلة هذِه التي ميكن  كل يشء، وإن كان لن يقدَّ
للمرء بها أن ينفذ إىل الخاليا الرسيّة؟ وما هي الوسيلة التي يصبُح بها املرُء كاملاء ُصبَّ 
يف وعائِه، سيولة واحدة ال تنفصل ذّراتُُه عن ذرات من يعبُد: هل يتأىّت هذا للجسد أو 
للعقل، تختلط يف ثنايا ذهِنِه ذرات االثنني معاً؟ أو يف حنايا صدرِِه؟ وهل ميكن أن 
يجعل الحب، كام يسميِّه الناس، منها ومن مسز رامزي واحداً )....( وهذا ما كان يدور 

بخلدها، وهي تُسِنُد رأسها إىل ركبِة مسز رامزي”)))).
العالقة  طبيعة  ذلك  إىل  وما  ومكّوناتها  اللوحة  حول  لييل  هواجُس  كشفت  لقد   
القامئة أو املحتملة بني املرأتني، وكثري من الخصال الجوهريّة يف أعامق الشخصيتني 
معاً، وهاهيذي ترمُز لها مبثلٍث أرجواين اللون – وهو رمٌز جنيس إىل حٍد ما – وحني 
يسألها السيد بانكس عاّم ميثّلُُه هذا املثلث معرتضاً بصورٍة ما، تخربُه أنها صورة للسيدة 
رامزي وهي تقرأ لجيمس، وترشح له األمر قائلة إن الصورة ليست لهام. أو ليست كام 
فهام، وإنَّ مثَّة مفاهيم أخرى أيضاً، ميكن إضفاء الخشوع عليها ببعض الظالل هنا. 
ويشء من الضوء هناك. مثالً إن األم واالبن ميكن أن ينتقال إىل الظل دون أن يعني 

هذا عدم التبجيل...«)))).
ويستغرق الحديث عن اللوحة مساحًة غري قليلة من الفصل األّول وينتهي دون أن 
الفصل  لييل يف  لوحُة  تُْذكَر  أيضاً.... ولن  الشخصيات  بل مصري  اللوحة،  نعلم مصري 

الثاين بالتأكيد... 
لكننا ومنذ بداية الفصل الثالث واألخري »املنار »نعود من جديد إىل الفنانة وقد 
نصبت حامل لوحاتها يف املكان نفسه، وهاهيذي تعوُد لرتسم السيدة رامزي وهي تقرأ 
البنها، السيدة رامزي التي توفيت قبل حوايل عرش سنوات وجيمس الذي يرافُق اآلن 
والَِدُه يف القارب نحو املنار.. إنها وخالل هذا الفصل تستحرض كل يشء عن شخصيّة 
للبداية وكيف سرتُسُم الكتل  لوحتها الرئيسة بأمٍل وحرسة، وتستعرض يف ذهنها طرقاً 
النباتات  املختلفة والسيّام هذا السور الذي تراُه أمامها اآلن وقد حملتُه معها بألوان 
أو وهي متشط شعرها.  برومبتون،  تسري يف طريق  والبنيّة وهي  والزرقاء  الخرضاء 
واكتشفت أنها كانت ترُسمُه دامئاً، وستفعل ذلك اآلن عىل األرجح ولكنها ستشعر عىل 
اإلمساِك  ذاتها وبني  اللوحة  عن  بعيداً  الهواء  اللوحة يف  بالفرق بني تخطيط  الفور 
تعبريها  حد  عىل   – العامل  يف  فرق  أكرب  إنّه  األوىل.  اللمسة  ووضع  فعالً  بالفرشاة 
؟  تبدأ  أين  من  العارمة.  َحريتها  رغم  شديدة  بلذٍة  وتشعر  الفرشاة  ترفَُع  هاهيذي   –
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أين تضع اللمسة األوىل؟ إن من شأن هذِه الخطوة األوىل أن تجرّها إىل العديد من 
املخاطر. وإىل سيل من القرارات، التي ال ميكن تغيريها... »)))).

ونالحظ أن اللوحة إمنا هي الحياة نفسها بكل ما فيها.. وهي تحتاج إىل قرارات 
أحياناً، ومن شأن الخطوة األوىل أن تقودك يف اتجاٍه سيكون من الصعب العودة منه، 
وسيرتتب عىل ذلك مواقف وترصّفات وقرارات قد تكون خطرية... ورمّبا لهذا السبب 
مل تنتَِه اللوحة قبل عرش سنوات... إنها ليست مجرّد صورة لـ مسز رامزي وهي تقرأ 
البنها، بل هي مجمل حياة األرسة.. وينبغي للفنانة أن تعايشها حتى النهاية... بدءاً من 
أن  ولهذا فسيكون عليها  الُحلم...  بتحقيق  وانتهاًء  إليها  الوصول  أو  املنارة  ُحلم زيارة 
تتحرك يف أعامق ذاكرتها من املايض البعيد إىل الحارض، مستحرضًة كل ما شاهدته 
األول  الفصل  يف  عرفناها  ما  ومواقف  لحظات  يف  رامزي  السيدة  ستتذكر  وعانتُُه؛ 
وستبيك خفيًّة، ونحس أن اللوحة غريبة َعاّم ألفناُه من لوحات؛ إنها ال تريد أن تكتمل، 
إنها تكافح يك ال تكتمل، الفنانُة تحاول، ولكن عملية إنهاء اللوحة مقرتنة بشكٍل غري 
واٍع باإلحاطِة بكل ما يتعلق مبوضوعها.. ثمَّ لكأنّها تسرُي مع النص الرسدي، ولن تنتهي 
إال بانتهائِِه ولهذا كُلّه ستكتِمُل اللوحة يف السطر األخري من العمل وبعد أن ترى لييل 
وتحس أن السيد رامزي ومن كان معه يف القارب قد وصلوا إىل املنارة ورسوا عىل 
شاِطئها، هاهي األسطر األخرية من الرواية تنُقُل لنا ما طال انتظاره: »هاهي لوحتها... 
نعم بكل ما فيها من ألوان خرضاء وزرقاء خطوطها تسري إىل أعىل وعرب اللوحة تحاول 
أن تقول شيئاً، قد تُعلق هذِه اللوحة يف الصندرة، أو يحطمها أحد ما، لكن ما أهميّة 
ذلك.وجّهت لييل إىل نفسها هذا السؤال وهي متسك فرشاتها مرّة أخرى. ونظرت إىل 

درجات الُسلّم فوجدتها خاوية ونظرت إىل لوحتها فوجدتها مظلمة بعض اليشء. 
وبرتكيز ُمفاجئ، وكأنّها رأته واضحاً يف لحظة واحدة فرسمت خطاً هناك يف مركز 
اللوحة. لقد أمتتها. لقد انتهت – وفكرت لييل وهي تضع فرشاتها وهي تشعر بإنهاك 

شديد، نعم. لقد وجدُت إلهامي”.))))
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د. حسني جمعة
باحث وناقد وشاعر وأستاذ جامعي من سورية ـ  عضو اتحاد الكتاب العرب

بين األدبين العربي والفارسيبين األدبين العربي والفارسي

1ـ حدود وأبعاد ومنهج: 

مل يعرف التاريخ اإلنساين التقاء أكرث غنًى وشموالً من التقاء العرب واإليرانيني عىل مستويات 
عديدة سياسية واجتامعية؛ فكرية وثقافية؛ فلسفية ودينية، أدبية وفنية، لغوية وبالغية. 

وترجع عالقة التفاعل الوطيدة إىل عصور تاريخية مغرقة يف القدم تجسدت يف الحياة والفن 
واألدب... إذ تجىل يف األدبني العريب والفاريس مفاهيم التصور الديني والفلسفي املمزوجة ببحر 
أشكال  برزت  فقد  االجتامعي.  الصعيد  عىل  واملحبة  املودة  بكل  واملوشاة  اإللهية؛  والعظمة  العزة 
عىل  الشعوب  بني  املساواة  »إىل  الوصول  مفهوم  لتؤكد  املحمدية  البعثة  منذ  الحضاري  التامزج 
السلطة القامئة، وعىل الثقافة العربية اإلسالمية«)1( من خالل عالقة الرحمة والتقوى والعدل ال من 
خالل العرق والجنس واللون؛ فصح أن نطلق عىل العالقة القامئة بني العرب واإليرانيني ما قاله 

السيد املسيح عليه السالم: ما جمعه الله ال يفرقه البرش. 
وليس هذا غريباً وال بدعاً من القول فقد تأسس ذلك يف النفوس كام لدى البحرتي إذ قال يف 

مدح عبيد الله بن خرداذبة)2(:
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إْن كان من فارٍس يف بيِت ُســـْؤَدِدها

وكنـــُت من ِطيِّـــٍئ يف البيت ذي الَحَســـِب

ـــد ـــنْي وق ـــايئ املَْنِصبَ ـــا تن ـــم يرَْضِن فل

أَدِب ويف  ُخلْـــق  يف  نَســـيبني  رُْحنـــا 

فالعنارص املشرتكة بني األدبني العريب والفاريس انبثقت من التامزج املشرتك بني 
إذ  بعد اإلسالم،  وارتقاء حضارياً  ازدادت إحكاماً  ثم  التاريخية  العصور  الشعبني منذ 
أبناء إيران فيه طوعاً ورغبة؛ وانصهروا يف بوتقة تعاليمه ومبادئه وعملوا وما  دخل 

زالوا يعملون عىل نرشها... 
وملا كانت العربية لغة القرآن وأهل الدين الجديد الذي اعتنقوه أقبلوا عىل تعلمها 
وإتقانها كأهلها. وقد تضافر إىل هذا رغبة علمية جامحة وملحة يف خدمة الحضارة 

اإلسالمية؛ فصار كثري منهم يتقن اللسانني حديثاً وكتابة. 
بلغاتها  املكتوبة  القدمية  من معارفهم  العربية كثرياً  باللغة  ينقلون  ومن ثم أخذوا 
وقد  واألدب؛  والحساب  واللغة  والفلك  والكيمياء  والطب  والفن  التاريخ  يف  األصلية، 

شاركهم يف هذا عدد من علامء العرب والبلدان املفتوحة األخرى. 
وملّا كانت القواسم املشرتكة بني األدبية العريب والفاريس تزداد اتساعاً وتنوعاً كانت 
تتخذ لنفسها أمناطاً عّدة عربت عنها املصادر التي استندت إليها؛ مبثل ما تركزت يف 
الرتجمة والتأليف األديب والبالغي؛ ومن ثم وجدت بأشكال وموضوعات محددة يف 

كليهام... 
وبناء عىل ذلك كله كان لزاماً علينا أن نلجأ إىل مبدأ االختيار واإليجاز والتكثيف 
يف معالجة الصور املشرتكة التي يقوم عليها البحث؛ ألن الحديث عنها كلها يحتاج إىل 
مجلدات كثرية، مع العلم أن بعض الدارسني قبلنا سبقنا إىل ذكر نتف منها كام نلمسه 

عند محمد غنيمي هالل الذي اتكأ عليه كل من جاء بعده. 
القرآن  وهو  ذلك؛  إىل  أدى  مصدر  أهم  إىل  نشري  أن  آثرنا  كذلك  ذلك  كان  وملا 
الكريم؛ وإىل قصة واحدة من قصصه؛ مع إمياننا اليقيني بأن هناك مصادر أخرى 
لتلك الصور املشرتكة كالسنة املطهرة، واألحداث التاريخية واالجتامعية، والكتب الدينية 
الطربي،  وتاريخ  الطويس،  للفردويس  الشاهنامه  كتاب  مثل  والتاريخية،  والفلسفية 
وتاريخ ابن األثري؛ وكتب أدب الرحالت، وأدب التصوف الذي تصدره من اإليرانيني 
كل من الغزايل )محمد بن محمد ـ 450 ـ 505هـ( وجالل الدين الرومي )محمد بن 

محمد البلخي 604 ـ 672هـ(. 
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العرب  بني  أديب  تفاعل  اطالق  يف  وأثرها  الرتجمة  حركة  إىل  ينقلنا  هذا  ولعل 
واإليرانيني ال يضاهيه يف عنارص االلتقاء ما نجده عند غريهام، كام وقع يف كتاب 
)كليلة ودمنة ورباعيات الخيام واملقامات( ـ مثالً ـ ولهذا عقد ابن خلدون يف مقدمته 

فصالً عن »حملة العلم يف اإلسالم« فوجد أكرثهم من اإليرانيني)3(. 
كاأللفاظ  األدبني  يف  والفنية  اللغوية  املشرتكة  الصور  عند  نتوقف  هنا  ومن 
مثلت  فكلها  والقصة.  والقافية  واألوزان  الحريف  واالقتباس  واألساليب  واملصطلحات 
مالمح مشرتكة يف األدبني العريب واإليراين. وهي املالمح التي تحققت يف موضوعات 
نجده  كام  األدبية،  االتجاهات  بعض  وظائفها يف  تغريت  وكيف  األدبان؛  عليها  تعاور 
يف قصص الحب العذري؛ وال سيام حكاية ليىل واملجنون، وموضوع وصف األطالل 

واملاملك الزائلة. 
إليه؛  أرشنا  الذي  املنهج  نتبنى  أن  إال  املجال  لنا  يرتكا  مل  وتنوعها  املادة  فعظمة 
وسنتوقف عند القرآن الكريم؛ بوصفه أعظم مصدر التقى عليه املسلمون، وعند واحدة 

من قصصه؛ وهي قصة املعراج. 

2ـ القرآن الكريم: 

أكدت مبادئ الدين الحنيف العودة األصلية والنبيلة إىل الهوية اإلنسانية دون تشويه 
للذات الفردية واالنتامء االجتامعي والبيئي والوطني. وهذا حمل الناسـ  قدمياً وحديثاً 
ـ عىل اعتناق اإلسالم؛ ألنه يتفق مع الفطرة والعقل معاً؛ ثم ارتبطوا بحبل الله املتني، 

وطفقوا يبنون الحضارة اإلسالمية التي تنشد التقدم والحق والعدل... 
وقد جسد القرآن الكريم شكالً ومضموناً ُجْملة صور مشرتكة عظمى بني املسلمني 
ليس من جهة العقيدة والعبادة والتربك فقط، بل من جهة أنه كتاب معجز يف أساليبه 
وأفكاره وأخباره وقصصه. وهذا ما جعلهم ينصهرون يف آياته ولغته يقبسون منهام ما 
وسعهم الجهد؛ أو يضّمنون أفكارهم العديد من أفكاره؛ أو ينتهجون طرائقه يف التأليف 

والكتابة واإلبداع... 
وملا كان مقام االحتذاء بالنص القرآين عظيم الحجم وكثري التنوع رغبنا يف الوقوف 
عند قصة املعراج النبوي التي احتفل بها األدبان العريب والفاريس، وجعالها »منطلقاً 
إىل فضاء الفكر األرحب؛ حيث تعالج مسائل فلسفية أو صوفية أو أدبية أو وطنية«)4(؛ 
فكانت توظف توظيفاً مجازياً يؤدي الغرض املقصود منها والسيام قصة يوسف عليه 

السالم وزليخا التي شاع أمرها يف األدب الفاريس)5(. 
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وتتلخص قصة املعراج بأن النبي الكريم عرج إىل السموات السبع يصحبه جربيل 
عليه السالم هادياً ومرشداً. وقد رأى )ص( يف السامء األوىل )آدم( ويف الثانية )يحيى 
ويف  )هارون(  الخامسة  ويف  )إدريس(  الرابعة  ويف  )يوسف(  الثالثة  ويف  وعيىس( 
السادسة )موىس( ويف السابعة )إبراهيم( ـ عليهم صلوات الله أجمعني ـ وكان )ص( 
قد رأى يف كل سامء أشياء تأسس يف ضوئها جملة من األوامر والنواهي. ومن ثم 
انتهت رحلة املعراج إىل سدرة املنتهى وفق قوله تعاىل: )لقد رأى من آيات ربه الكربى( 

)النجم اآلية:18(. 
فالوقوف بني يدي الحرضة اإللهية كان املرحلة األخرية يف قصة املعراج ثم العودة 
إىل األرض وفق األحاديث النبوية الرشيفة التي سنعرض الثنني منها يف الفصل الثالث. 
ولسنا اآلن يف صدد الحديث عن أول من تأثر بقصة املعراج وعمن تناولها وإمنا يف 
صدد إثبات أنها غدت مدار التقاء أديب وفكري وفلسفي بني األدبني العريب والفاريس، 
فكانت من أعظم الصور األدبية املشرتكة بينهام. فاألديب اإليراين فريد الدين العطار 
)545ـ  627هـ/ 1150ـ1229م( ترجم يف كتابه )تذكرة األولياء( أول معراج صويف أليب 
يزيد البسطامي طيفور بن عيىس؛ امللقب بسلطان العارفني؛ )ت 261هـ/874م(. وقد 
كتبه البسطامي بالعربية يف إطار رؤية منامية يتخيل فيها الطريق إىل الله. أما الشيخ 
الرئيس أبو عيل حسني بن عبد الله بن سينا )338ـ428هـ/949 ـ 1036م( فقد ألف 
)رسالة الطري( ورأى أنه »يطري مع الطيور وأن الطريق حافٌل بالصيادين الذين متكنوا 
من اإليقاع بالطيور فطارت الطيور وعربت الكثري من الصعاب ومنها مثانية جبال، 

وكان هدفها الوصول إىل املليك الذي يخلصها من الشباك«)6(. 
وتحظى الطيور بلقاء امللك ويخلصها من الشباك وتعود أدراجها... 

وبهذا يلتقي ابن سينا مع البسطامي يف الحديث عام يستوجب عىل السالك الصويف 
أن يفعله يف حياته ليصل إىل مقام املشاهدة وااللتقاء بالحرضة اإللهية. ومن هنا نشري 
إىل رسالة )التوابع والزوابع( البن شهيد األندليس أيب عامر أحمد بن أيب مروان عبد 

امللك بن مروان )382 ـ 426هـ/ 992 ـ 1034م(... 
أنداده ومنافسيه من  مناضلة  يرمي إىل  اآلخر وهو  العامل  وفيها عقد رحلته إىل 
األدباء والوزراء وأهل السياسة واالنتقاص منهم ونقدهم وإظهار مناقبه. وفيها عرض 
لعدد من الشعراء وتوابعهم يف وايد عبقر، فضالً عن بعض األدباء والنقاد كعبد الحميد 
الكاتب والجاحظ وبديع الزمان)7(. وبهذا فهي رحلة إىل العامل اآلخر، صاحب فيها أبا 

عامر هادياً له، ألنه يتمتع بصفات خارقة. 
العالء  أليب  الغفران  ورسالة  املعراج  قصص  مع  والزوابع  التوابع  رسالة  وتتوافق 
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املعري )363 ـ 449هـ/ 973 ـ 1057م( بأنها رحلة معراجية إىل العامل اآلخر، بعد أن 
اجتمع فيها اثنان، يرشد أحدهام اآلخر ويبني له سبيل الحق. وبعد الوصول إىل مقام 
الشهود يف قصص املعراج وإىل الجنة أو النار يف رسالتي الغفران والتوابع والزوابع 

تنتهي الرحلة بالعودة إىل عامل الوجود. 
للرحلة، وإن كانت شخصية السارد )أيب  فرسالة الغفران تجعل ابن القارح قائداً 
العالء( ال تغيب يف كثري من األحيان عنها. ويزور فيها الجنة والنار ويقابل الشعراء 
واألدباء والقراء والنحويني وغريهم فيسأل أحدهم عن سبب دخوله النار أو دخوله 
الجنة، وبم غفر له؟ ويشبهها يف هذا البناء رحلة املوبد الزرادشتي )أرده فرياف( إىل 
الفارسية؛ وهو  يعرف  كان  إن  ـ  بها)8(  تأثر  املعري  ولعل  والجنة،  الجحيم واألعراف 
األدبني  املعراج يف  وابن شهيد وقصص  املعري  الفرق بني رسالتي  ويبقى  ـ  مستبعد 
العريب والفاريس أنهام تعبري عن الذات بخالف األخرى التي تحقق للصويف ما يصبو 

إليه من مشاهدة أو اتحاد. 
وإذا كانت قصص املعراج يف األدب الفاريس عديدة مثل )ِسرَي العباد إىل املعاد( 
لسنايئ الغزنوي )ت545هـ/1150م( و)رسالة الطري( لحجة اإلسالم زين العابدين أيب 
1111م( فإننا سنتوقف عند  ـ  505هـ/1058  ـ   450( الغزايل  حامد محمد بن محمد 
الدين العطار )545 ـ  التصّوف الفاريس فريد  منظومة )منطق الطري( لكبري مشايخ 

627هـ/1150ـ1229م( إذ عدَّ ثالثاً فيه بعد جالل الدين الرومي وسنايئ الغزنوي.
ومنظومة )منطق الطري( املبنية عىل املزدوج/ املثنوي يف قالب شعري قصيص؛ تعد 
من أعظم اآلثار يف األدب الصويف خاصة؛ إذ بلغت نحو )4650 بيتاً( وكان قد نظمها 
سنة )583هـ/ 1187م()9(. ولعل فيام يدل عليه مصطلح املثنوي أنه بني عىل املقابلة 

الثنائية شكالً ومعنى؛ يف اإلميان واالعتقاد بالجنة والنار، والليل والنهار. 
وليست مهمة البحث عرض طبيعتها وماهيتها فقد انعقدت فصول يف كتب شتى 
لهذا الغرض؛ ولكن مهمته األصلية إثبات أن فريد الدين العطار تأثر عىل نحو كبري 
رسالتي  مع  فيه  اتفق  الذي  الوقت  يف  والغزايل،  سينا  ابن  من  لكل  الطري  برسالة 
الذي قامت عليه قصة  املنطلق  الرحلة، وهو  والتوابع والزوابع( يف منطلق  )الغفران 

املعراج النبوي يف استصحاب هاد ومرشد. 
وكان ابن سينا قد عرب جباالً مثانية ملقابلة امللك بينام األودية والطرق عند الغزايل 

وسنايئ والعطار سبعة، وهي ترمز إىل املقامات السبعة يف التصوف، وطرقها. 
ابن سينا والغزايل والعطار يف تجاوز الطيور  اتفق مع  الغزنوي قد  وكان سنايئ 
لألودية والجبال كام اتفق مع رسالة الغفران ورحلة املوبد الزرادشتي يف كونه رافق 
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مرشده وهاديه يف رحلته إىل الجنة واألعراف والنار. 
ونظم العطار الرحلة عىل ألسنة طيور حقيقية كالهدهد والنهس والصقر وغريها؛ 
يُْمرغ( ورمز فيه إىل ملك قوي. وتعني )يس(  ومل يخرت إال طرياً خرافياً واحداً هو )السِّ
العنقاء عند  اإليرانيني مبنزلة  الثالثني طائراً. وهو عند  أي  الطائر،  و)ُمرغ(  ثالثني 
رمزياً  استخداماً  الطري(  )رسالة  العنقاء يف  استخدم  الغزايل  أن  نثبت  وهنا  العرب. 
املتصوفة وطرقهم  الرمزية عىل  للداللة  )الطيور(  استعمل مصطلح  الذي  الوقت  يف 

ومذاهبهم. 
وما يعنيناـ  هناـ  أن األودية السبعةـ  وهي أودية: الطلب والعشق واملعرفة واالستغناء 
والتوحيد والحرية وأخرياً وادي الفقر والغناء ـ إمنا هي كناية عن السموات السبع يف 
قصة املعراج النبوي، عىل حني ترمز إىل املقامات السبعة عند أهل التصوف كمراحل 
لتصفية أرواحهم ليحظوا يف نهاية املطاف بعد اجتياز الوادي السابع )الفقر والغناء( 
بالحرضة اإللهية؛ علامً بأن الهدهد يرمز فيها إىل )جربيل( والسيمرغ يرمز إىل ملك 
قوي صابر يتجىل يف املرآة عن توحده مع الله. فهو ميثل الطيور الثالثني التي سلكت 

األودية السبعة ووصلت إىل جبل )قاف( وحظيت بالوصول إىل الحرضة اإللهية. 
وهذا يعني أن السالك من املتصوفة ـ الطيور ـ قد صمم عىل قطع األودية؛ مهام 
كانت صعوبتها ووعورتها ـ ألن اليأس ال يترسب إىل نفوس املؤمنني)10( ـ لينتهي به 

املطاف يف مقام الشهود إىل التجيل واالتحاد... 
الكبري محمد  للفيلسوف اإلسالمي  أما منظومة )جاويد نامه( أي )رسالة الخلود( 
إقبال )1873 ـ 1938م( التي كتبها بالفارسية عام )1932م( فقد ترجمها إىل العربية 
املرحوم محمد السعيد جامل الدين. وفيها نرى جالل الدين الرومي هادياً ومرشداً 
الزمان  اجتياز  بعد  وحده  الله  إىل  واالتجاه  للعروج  نفسه  تاقت  الذي  إقبال  ملحمد 

واملكان من خالل أفالك سبعة ليصل إىل جنة الفردوس... 
ويشكو إقبال »تشتت العامل اإلسالمي لضعف يف نفوس املسلمني، وبسبب مصائب 
االستعامر والشيوعية« ثم يرى أن العامل اإلسالمي أصيب بحالة موت ولن ينقذه منها 

إال عامل القرآن الكريم)11(. 
وقد وقع التجيل اإللهي يف معراج إقبال بعد انتهاء الرحلة إىل مقام الشهود عن 

طريق العشق اإللهي... 
ومن بني الصور املشرتكة بني )رسالة الخلود( و)رسالة الغفران( محاكمة الزنادقة، 
وأمثاله فإن محمد إقبال حاكم ثالثة من الزنادقة  فإذا كان املعري قد حاكم بشاراً 
حني وصل إىل فلك املشرتي وهم املنصور الحالج، والشاعر الهندي أسد الله غالب 
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)1852م(  سنة  أعدمت  التي  الطاهرة  العني  قرة  إيران  يف  البايب  املذهب  وشاعرة 
العتناقها هذا املذهب... أما التقاؤهام باملعراج النبوي فتجسد بعدم الرضا بهذا العامل 
والبد من التوجه أبداً إىل الذات اإللهية... وهي الفكرة التي يلتقي فيها الصويف الكبري 
ـ 638هـ/1164ـ1240م( وال  محيي الدين محمد بن عيل بن محمد بن عريب )560 
سيام يف كتابه املعروف )اإلرسا إىل مقام األرسى(. ويعد أحد الكتب يف تزكية النفس، 
وفيه أفاد من قصة املعراج النبوي؛ مبثل ما أفاد منها عدد من أدباء الغرب كام نراه 
يف )الكوميديا اإللهية( للشاعر اإليطايل دانتي )1265 ـ 1331م(، و)الفردوس املفقود( 

للشاعر اإلنكليزي ملتون )1608 ـ 1674م()12(. 
وعىل ضوء ذلك كله ثبت لنا أن قصة املعراج النبوي أحدثت حركة أدبية عظيمة، 
وأثرت الخيال الخصب للشعراء واألدباء يف األدبني العريب والفاريس فكانت قاسامً 

مشرتكاً عظيامً بينهام... 
وهذا يجعلنا ننتقل إىل صورة ثقافية وأدبية أخرى من صور العالقة الوطيدة بني 

األدبني يتمثل يف الرتجمة والتأليف. 

3ـ الرتجمة والتأليف: 

ليس املقصود يف هذا املقام أن نتحدث عن الرتجمة بوصفها الثقايف الذي يعني 
نقل الكالم من لغة إىل أخرى؛ أو أن اللغة األقوى تؤثر يف الضعف... وإمنا املقصود 
ما أنتجته الرتجمة من تكوين صور مشرتكة عديدة بني العرب واإليرانيني عىل الصعد 
االجتامعية والسياسية والثقافية واألدبية... وقد حمل أعباء ذلك كل من أبناء الشعبني 
عىل السواء، فأكدوا عظمة التفاعل املتبادل بينهم وأتاحوا لألدباء والباحثني والشعراء 
إبداعاتهم غنًى وارتقاء.. ورمبا أحدثت بعض  الشعبني؛ فازدادت  االطالع عىل ثقافة 
الكتب املرتجمة حركة أدبية عظيمة األشكال واألفكار واملوضوعات واملؤلفات، علامً بأن 
كثرياً من األدباء واملؤرخني والفقهاء واللغويني صاروا من أصحاب اللسانني العريب 
والفاريس، وألفوا فيهام ونظموا األشعار مبثل ما ترجموا منهام... فابن سينا ـ مثالً ـ 
ألف كتباً بالعربية منها )الشفاء والقانون واإلشارات( وكتباً بالفارسية منها )دانشنامه 
الشعر  من  قطعة  وعرشون  اثنتان  وله  )النفس(  كقصيدة  عريب  شعر  وله  عاليئ( 
صناعة  ألوائل  )التفهيم  كتابه  من  نسختني  كتب  البريوين  الريحان  وأبو  الفاريس... 
سعدي  الشهري  الصويف  الشاعر  أما  بالفارسية...  واألخرى  بالعربية  واحدة  التنجيم( 
1291م( فله أشعار بالفارسية، وقصائد بالعربية منها قصيدته  الشريازي )ت691هـ/ 

يف رثاء بغداد عىل إثر تخريبها بيد املغول سنة )656هـ/1258م()13(. 
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وإذا كنا سنأيت عىل ذكر عدد آخر من األشكال األدبية املشرتكة بني األدبني العريب 
ـ بإيجاز ـ إىل كتابني أحدثا حركة التقاء كربى بينهام وهام  والفاريس فإننا سنشري 
كتاب )كليلة ودمنة( لعبد الله بن املقفع )106 ـ 142هـ/724ـ759م( و)رباعيات الخيام( 

لعمر الخيام، وكالهام فاريس من أصحاب اللسانني. 
أما )كليلة ودمنة( فهو أشهر الكتب التي ترجمها ابن املقفع سنة )133هـ/749م( 
مثل  الكتب  من  عدداً  العربية  ألف يف  أنه  العرشة؛ فضالً عن  املرتجمني  رأس  وكان 
)األدب الصغري، واألدب الكبري، واليتيمة يف الرسائل( كام ترجم من الفارسية عدداً 
نامه:  السري، وآيني  نامه يف  )ُخداي  اآلن، ومنها  إلينا منها يشء حتى  آخر مل يصل 

القواعد والرسوم، والتاج يف سرية أنورشوان(14(. 
ويعد كتاب )كليلة ودمنة( أحد الكتب التي قّربت ما بني األدبني العريب والفاريس 
ترجمه  قد  املقفع  ابن  وكان  وفكرية...  فنية  حركة  فيهام  أحدث  الذي  الوقت  يف 
األصل  وملا ضاع  الهندية؛  اللغة  إليها من  نقل  التي  )الفهلوية(  القدمية  الفارسية  عن 
إليها  املقفع أضاف  ابن  أن  العربية أصالً والسيام  الرتجمة  والهندي صارت  الفاريس 
بعض األبواب..، وأشهر من ترجمها بعد ذلك إىل الفارسية أبو املعاين نرص الله )سنة 

539هـ/1144م( ثم ترجمت غري مرة إىل الفارسية وغريها من اللغات العاملية)15(. 
وإذا كانت قصص مشهد الحيوان معروفة يف الشعر الجاهيل فإن الرسد القصيص 
لكليلة ودمنة يختلف كل االختالف عام هو يف مشاهد الحيوان تلك، فضالً عن أن ابن 
املقفع ترصف يف أسلوب الرسد ومعانيه مبا يتوافق والذوق العريب والرمز السيايس... 
ومن ثم فإن كثرياً من األدباء واللغويني أخذوا ينقلون منها حكايات وأمثاالً كام 
عن  كام حيك  منوالها  عىل  يؤلفون  راحوا  أو  قتيبة،  البن  األخبار(  )عيون  نجده يف 

)الصادح والباغم( الذي طبع مرات عدة، وغريهام)16(.
وإذا كان الدكتور طه حسني قد أعجب بجودة عبارات كليلة ودمنة، فإن كثرياً من 
األدباء احتذوا حذو ابن املقفع يف الكتابة واألساليب وغزارة املعاين، واقتباس األمثال 

والحكم من أفواه البهائم والطري ومن ثم نسجها يف أشكال شعرية ونرثية... 
ِحقي نظم كليلة ودمنة شعراً ـ ولكن منظومته ضاعت ـ  فأَبَان بن عبد الحميد الالَّ

ونظمها عدد آخر مثل سهل بن نوبخت عام )165هـ/781م()17(. 
ومل تقترص صور العالقة بني األدبني العريب والفاريس عىل األدب القديم وإمنا 
امتدت إىل األدب الحديث. وكان أنوار سهييل قد ترجم )كليلة ودمنة( إىل الفارسية، 
ثم  وحاكاها،  1695م(  ـ   1621( الفونتني  بها  فتأثر  الفرنسية  إىل  ترجمت  ثم  ومن 
تأثر األدب العريب الحديث بها، إذ ترجمها من العرب املحدثني محمد عثامن جالل 
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كثرياً  واملواعظ(  واألمثال  الحكم  يف  اليواقظ  )العيون  كتابه  ضم  فقد  )ت1898م(؛ 
من حكاياتها وأفكارها...؛ واتسمت حكاياته باإليجاز واستخدام بعض األلفاظ األجنبية 
محمد  حكايات  بني  التقاطع  صور  أبرز  ومن  الفونتني...  بحكايات  تأثره  عن  فضالً 
عثامن جالل والشعر الفاريس أنه نظمها عىل فن املزدوج/ املثنوي عند اإليرانيني، ويف 
إطار وحدة القافية بني البيتني دون التزامها يف القصيدة كلها كام يف قصة )الثعلب 

مقطوع الذنب()18(. 
ويف هذا املقام ال ننىس أن نشري إىل أمري الشعراء أحمد شوقي الذي كتب خمسني 
كقصيدته  وأفكارها  ودمنة(  )كليلة  بحكايات  تأثره  تؤكد  الحيوان  لسان  عىل  قطعة 
مكائده  كل  عن  وتخليه  والصالح،  بالتقوى  الثعلب  تظاهر  ومنها  والديك(،  )الثعلب 
وفتكه بالطيور)19(... وإذا كانت الخرافات واألساطري إحدى نقاط االلتقاء بني العرب 

واإليرانيني فإن كليلة ودمنة جمعت هذا األمر إىل جوانب أخرى. 
وليس هناك كتاب يتفوق عىل )كليلة ودمنة( إال رباعيات الخيام أليب الفتح غياث 
الدين عمر بن إبراهيم الخيام النيسابوري )430ـ526هـ/1038ـ1131م( التي نظمها 
بالفارسية، فضالً عام قيل: إن له أشعاراً حسنة بالعربية والفارسية؛ وكذلك كتب بالعربية 
أصحاب  أحد  فهو  وغريها)20(،  الوجود(  يف  و)رسالة  واملقابلة(  الجرب  يف  )مقالة 

اللسانني... 
ولعل مقام البحث ومنهجه يتأىب عن اإلفاضة برباعيات الخيام وترجامتها؛ وما قيل 

يف شأنها وشأن صاحبها، فقد تكفلت فيه دراسات شتى رشقاً وغرباً... 
ولكننا نشري إىل قيمة الرباعيات بالنظر إىل ما انتهت إليه من بناء عالقة كربى 

بني األدب الفاريس واألدب العريب وال سيام الحديث. 
عنيت  تاريخية  وثيقة  أقدم  السمرقندي  للعرويض  مقاله(  )جهار  كتاب  كان  وإذا 
بالخيام وفلسفته وطبّه وفلكه فإن صاحب حوايش ذلك الكتاب قد أثبت رباعية للخيام، 

كام أثبت كتاب )فردوس التواريخ( رباعية أخرى)21(.. 
ثم وثق املحققون له رباعيات راوحت بني )16 و56( ورمبا زاد عددها، فاشتهرت 
الرباعيات  فن  أن  عن  فضالً  الخيام(  )رباعيات  إليه  فأضيفت  بها  اشتهر  كام  به 
معروف منذ أواخر القرن الثالث الهجري لدى الشعراء اإليرانيني، ونظم عليه ـ مثالً ـ 
شهيد البلخي )ت325هـ( والروديك السمرقندي )ت 329هـ/940م( والدقيق الطويس 

)ت368هـ/979م( وغريهم )22(. 
يكن  مل  واملخمسات  واملربعات  كاملشطرات  عربية  بفنون  الرباعيات  التقاء  ولعل 
املعاين  بتكرار  عنها  تفردت  وإن  وغريه..  الهزج  وزن  عىل  نظمت  أنها  علامً  عرضاً، 
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وتفتيق األفكار... أما التقاؤها باألدب العريب الحديث فقد كان مقصوداً لذاته يف عدد 
الذي دلت عىل  الوقت  أدبياً عظيامً، يف  الرباعيات نشاطاً  إذ أحدثت  القصائد؛  من 
نزوع عقيل امتزج بحس مرهف، وبعاطفة شفافة يف معالجتها للبحث عن رس الوجود: 

الحياة/ املوت. 
وديع  ترجمة  منذ  ـ  ترجمة  زادت عىل خمس عرشة  العربية  ترجامتها  فإن  ولهذا 
عن  فيتزجريالد  بها  قام  التي  اإلنكليزية  الرتجمة  عن  )1912م(  سنة  لها  البستاين 
الفارسية ـ سواء أكانت ترجمة شعرية أم نرثية؛ إذا أهملنا ذكر دراسات كثرية وأبحاث 
أكرث عدداً. وإذا كان البستاين قد أحال الرباعية إىل سباعية فإن ترجمته دفعت من 
يتقن الفارسية إىل ترجمتها عنها مبارشة كام دفعت الناس إىل تعلم الفارسية لينقلوا 

الرباعيات عنها كام حدث للشاعر أحمد رامي... 
وال مراء يف أن ترجمة أحمد الصايف النجفي تتميز بشفافية عالية سكب فيها روحه 
ورؤاه؛ فقرب الرباعيات إىل الذوق العريب، وما سبقه يف هذا إال أحمد رامي الذي 
كان يقع تحت تأثري أحزاٍن وهموم لفقده أحد ذويه حني ترجمها سنة )1924م( دون 
أن ننىس صوت أم كلثوم الذي أشاع بني العامة عدداً من الرباعيات من ترجمة أحمد 

رامي)23(.
بعض  يف  تتقاطع  الرباعيات  يف  الخيام  فلسفة  أن  يف  واحدة  لحظة  نرتاب  وال 
مالمح منها مبا نجده عند الشاعر املعري؛ وال سيام ما يدور حول مفهوم الوجود ودورة 
الحياة؛ فاإلنسان من تراب وسيعود إليه)24(، أو حول مبدأ الشك واليقني)25(.. ويبدو 
أن هذا كله امتد إىل شعر إيليا أبو مايض وال سيام قصيدته )الطالسم( التي أنشدها 

بعد أن اطلع عىل ترجمة فيتزجريالد للرباعيات، ومنها)26(:
جئُت ال أعلُم من أين؛ ولكني أتيُت 

ولقد أبرصُت قّدامي طريقاً فمشيُت 
وسأبقى ماشياً إن شئُت هذا أم أبيُت 

كيف جئُت؟ كيف أبرصُت طريقي؟ 
لسُت أدري. 

وملا انطلق الخيام من املبدأ املادي بوصفه رشطاً لوجود العامل وهو بخالف املوجود 
األزيل القديم رأينا إيليا أبا مايض يحذو حذوه يف غري مكان من قصيدته السابقة)27(. 
ـ إىل جامعة الديوان  ومل يقترص األمر عىل املعري وأيب مايض بل امتد ـ أيضاً 
1984م( الذي بدأ أوىل مقاالته عن الرباعيات سنة  ـ  كعباس محمود العقاد )1889 
)1908م( وأتبعها بدراسات أخرى فضالً عن معارضته إياها برباعيات أخرى؛ وعبد 
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الرحمن شكري )1886ـ  1958م( الذي ترجم ثالث رباعيات وكتب عنها؛ وإبراهيم عبد 
القادر املازين )1890 ـ 1949م( الذي كان أشد تأثراً بالرباعيات من صاحبيه، ورد عن 

الخيام تهمة النزعة األبيقورية ونزعة التصوف)28(.
ولعل ما أرسته رباعيات الخيام من قواسم مشرتكة بني األدبني العريب والفاريس 
فناً وأسلوباً؛ فكراً ونقداً يدفع بنا إىل إحياء مؤسسات مشرتكة بني العرب واإليرانيني 

لرتجمة آدابهام وتراثهام ومؤلفاتهام املختلفة يف كل اتجاه... 
ونكتفي مبا أرشنا إليه دون أن ننىس عوامل االلتقاء األخرى التي أدت إىل ازدياد 
)ت  الجاحظ  ويعد  والفكر...  الحياة  واإليرانيني، ومتازجهام يف  العرب  بني  التقارب 
255هـ/868م( أحد األدباء الذين مارسوا ذلك قوالً وفعالً... فلام أهدى كتابه )الحيوان( 
دؤاد،  أيب  ابن  القضاة  قايض  إىل  والتبيني(  )البيان  أهدى  الزيات  ابن  الوزير  إىل 

وكتاب )الزرع والنخيل( إىل إبراهيم بن العباس الصويل... 
ومن يقرأ كتابه )البخالء( الذي قدمه إىل أحد األعيان يجد متازجاً حضارياً فكرياً 

واجتامعياً مدهشاً سيق بأسلوب أديب طريف لكل من بخالء العرب والفرس)29(.
ويف نهاية هذا االتجاه من الرتجمة والتأليف ال ميكننا أن نغفل اإلشادة بفضل املقامات 
األدبية التي نشأت عند العرب وأبدعها بديع الزمان الهمذاين )ت 398هـ/1007م( وأبو 
محمد القاسم بن عيل الحريري )446ـ516هـ/ 1054 ـ 1122م( وأبو محمد القاسم 
بن عيل الحريري )446 ـ 516هـ/1054 ـ 1122م( ثم انتقلت إىل األدب الفاريس عىل 
يد القايض أيب بكر حميد الدين عمر بن محمود البلخي )ت559هـ/1163م(. وقلد يف 
مقاماته املقامات العربية أسلوباً ومادة؛ وإن ظهر فيها تأثري الروح الفارسية كالتفنن 
والسجستانية،  البلخية،  كاملقامة  فارس  مناطق  بعض  بأسامء  وسميت  األساليب،  يف 
واألذربيجانية والجرجانية واألصفهانية وغريها... دون أن ننىس أن مقامات الحريري 
أن  الفارسية؛ علامً  املقامات  مع  واألساليب  املوضوعات  الفارسية يف  الروح  تقاسمت 
حميد الدين كان أكرث تأثراً بها.. وقد عرض لذلك عدد من الدارسني والباحثني)30(. 
ولعل أهم ما فعلته املقامات من قواسم مشرتكة بني األدبني العريب والفاريس، ومن 
ثم يف الحياة، أن استخدام األلفاظ العربية قد كرث عىل األلسنة، وشاع استعامل أمناط 

من الرتاكيب العربية الكاملة يف سياق ما يستدعيه موضوع ما.. 
ونكتفي مبا ذكرناه لننتقل منه إىل القواسم املشرتكة يف اللغة واألشكال الفنية ويف 

بعض املوضوعات األدبية... 
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4ـ بعض الصور اللغوية والفنية: 

يعد االلتقاء الحضاري اللغوي والبالغي واألسلويب والفني من أبرز وجوه التفاعل 
بني األدبني العريب والفاريس منذ القديم؛ وذلك لعظمة التامزج التاريخي واالجتامعي 

بني الشعبني العريب واإليراين. 
فمن منا ينىس استنجاد ملك اليمن سيف بن ذي يزن )ت50 ق.هـ/572م( بكرسى 
وظل  رغبته؟  تلبية  إىل  فأرسع  األحباش،  لطرد  621م(  ق.هـ/   1 سنة  )ت  أنورشوان 
لهذه الحادثة التاريخية أصداؤها يف الحياة واألدب؛ وممن أشار إليها البحرتي )ت 

284هـ/897م( يف قوله)31(: 

ـــاَمٍة ـــواه بُك وا ق ـــدُّ ـــا وش ـــدوا ُملكن أي

ُحْمـــِس ـــَنوَّر  السَّ تحـــت   

أَْريـــا كتائـــب  عـــىل  وأعانـــوا 

ٍط بطَْعـــن عـــىل النحـــور وَدْعِس   

= ومن ثم ما جمعت حادثة تاريخية بني الشعبني كتلك التي جرت أحداثها بعد 
اإلسالم مبقتل سبط رسول الله )ص( الحسني بن عيل عليه السالم يف كربالء، فألهبت 

عواطف األدباء والشعراء فكانت مصدراً ثراً لألدبني. 
ومصطلحات  ألفاظاً  اللغة  يف  املشرتكة  القواسم  لنثبت  املثالني  بهذين  ونكتفي 
لغتها،  ويتعلمون  الفارسية  األلفاظ  يتداولون  العربية  أبناء  فكان  وصوراً...  وتراكيب 
مبثل ما كان أبناء إيران يسعون منذ القديم إىل تقليد الحياة العربية؛ ويتعلمون لغتها 
ويقرضون أشعارها... ولكنا يذكر أن امللك الساساين بهرام كور )جور( أرسله أبوه إىل 
الِحرْية، ليقوم النعامن بن املنذر عىل تربيته وتعليمه العربية... وقد تم له ذلك؛ وقيل: 
زيد  وابنه  زيد  بن  عدي  الشاعر  كان  وكذلك  الشعر...  وقرض  اللغة  تعلم  تجاوز  إنه 
مرتجمني لكرسى أنورشوان، وظهرت كثري من األلفاظ الفارسية يف شعره وشعر غريه 

كطرفة بن العبد وأعىش بن قيس)32(... 
وكان عدد من العرب قد سموا أبناءهم وبناتهم بأسامء فارسية مثل )قابوس( بن 
ُزَرارة، فضالً عن تسمية بعض بطون  املنذر، و)دختنوس( بنت لقيط بن  النعامن بن 

قبائلهم بتلك األسامء، كاألسبْذيني الذين ينتسبون إىل )أْسبذ(. 
وهو لفظ مأخذو من كلمة فارسية )أسب( وتعني )الفرس( وذكر ذلك طرفة يف 

قوله)33(: 
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فـــا ر والصَّ خـــذوا ِحْذركـــم أهـــل املَُشـــقَّ

عبيَد اْســـبٍَد والقرُض يُْجـــزى من القرِض

يؤكد عظمة  األعىش  شعر  من  واحداً  شاهداً  نستدعي  أن  ذلك ميكننا  ويف ضوء 
دوران األلفاظ الفارسية عىل ألسنة األدباء والناس يف العرص الجاهيل؛ وهو قوله)34(: 

وبَنفســـٌج عندهـــا  َجلَّســـان  لنـــا 

ُمَنْمَنـــام واملَْرزجـــوُش  وسيَْســـْنرٌب 

وسوســـن وَمـــْرٌو  وِخـــرييٌّ  وآٌس 

ـــام مَخشَّ ورحـــت  ِهْنزََمـــْن  كان  إذا 

وشاَهْســـِفرم والياســـمني ونرجـــٌس

ــام تََغيَـّ َدْجـــن  كل  يف  يُصبّحنـــا 

وبَْربَـــط وَونٌّ  ســـينني  وُمْســـتُق 

ـــا ترمنَّ مـــا  إذا  َصْنـــج  يجاوبـــه 

سيسنمر(  و)سيَسْنرب:  بنفشه(  و)بنفسج:  )كَلشن(  الفارسية:  يف  )جلسان(  فأصل 
و)َوّن:  ياسمن(  و)ياسمني:  سربغم(  شاه  و)شاهسفرم:  كوش(  مرزن  و)مرزجوش: 
َونكث( و)بربط: بربت( و)صنج: َجنكث( عىل حني اتفقت العربية والفارسية باأللفاظ 

األخرى )آس، خريي، سوسن؛ مستق(. 
ويبدو يل أن لفظ )ناهد( وهو لفظ عريب، ومعناه الفتاة التي برز ثدياها ـ انتقل 
إىل الفارسية باملعنى ذاته، وورد استعامله يف كتاب )األفستا(؛ أما أستاذ اللغات القدمية 

يف جامعة طهران )بَهرام فره وش( فذهب إىل العكس)35(.
ثم جاء اإلسالم؛ فاستعمل القرآن الكريم عدداً من األلفاظ الفارسية املعربة مثل 

)ُسندس واستربق، وَمرْجان ومسك؛ وزنجبيل، وِسِجّل ورُسَادق..(. 
وملا انترشت اللغة العربية بانتشار الدين الجديد ازداد دوران األلفاظ العربية عىل 
كل  يف  وتغلغلت  والفنون  العلوم  من  كثري  يف  الفارسية  اآلداب  لغة  وصارت  األلسنة 
مجال؛ ثم يف كل كتاب فاريس... وهذا أكرث شهرة من أن يقف الباحث عنده؛ فلو تصفح 
أحدنا أي كتاب يف الشعر أو غريه لتأكد له ذلك.. فضالً عن أسامء الكتب؛ والعنوانات 
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أقدم  ولعل  العربية.  املعاجم  غرار  عىل  الفارسية  اللغوية  املعاجم  وضع  وعن  العربية 
معجم فاريس هو )لغة الفرس( لعيل بن أحمد األسدي الطويس )ت465هـ/1072م(. 

والحديث  والفقه  والعامرة  والفن  األدب  اللغوية يف  املصطلحات  إىل  األمر  وامتد 
وعلوم القرآن والفلسفة والتصوف... وهذا ميدان عريض ال يحد، وهو ما يجعلنا ننتقل 
إىل استمرار استعارة العرب لأللفاظ الفارسية من العامة والخاصة وال سيام يف العرص 
العبايس... وشاعت يف الحياة واألدب كأسامء األعياد والرند وغريها، كام نراه يف شعر 

البحرتي، ومنه قوله)36(: 
ِبسهاِم ال َهَدٍف وال بُرْجاِس يرمي فام يشوي ويقتل من رمى 

ويرتدد يف شعر البحرتي ـ مثالً ـ ألفاظ فارسية ألعالم وأماكن وجامعات وغري 
ذلك... ومل يقترص األمر عىل ذلك فهناك من أدخل يف شعره ألفاظاً فارسية عىل سبيل 

التملح كقول العامين للرشيد ميدحه)37(: 
وصار يف كفِّ الِهَزبْر الَورِْد ملّا هوى بني غياض األُْسِد  

ْهَر آِب رَسِْد آىل يذوق الدَّ
والتملّح يكمن يف لفظ )آب رَسْد(، وآب: يعني )املاء( ورَسْد: يعني )البارد(. 

ومن هنا ننتقل إىل بعض األساليب اللغوية والبالغية التي تبادلها األدبان العريب 
يف  ذلك  كان  سواء  بعينها؛  واألسامء  اللغوية  القوالب  اقتباس  كرث  فقد  والفاريس... 
بعض  استبدال  عن  فضالً  وغريها،  اللغة  وعلوم  األدب  لغة  أو  والحديث  القرآن  لغة 
والتجنيس  الفرس،  عند  املثنوي  هو  فاملزدوج  ولفظاً،  معنى  يوازيها  مبا  املصطلحات 

املطلق يطلق عليه لدى البالغيني الفرس )املتشابه()38(. 
كتاب  يف  بدقائقها  نجدها  العرب  عند  وشواهدها  ومصطلحاتها  البالغة  وعلوم 
)حدائق السحر يف دقائق الشعر( لرشيد الدين البلخي )الوطواط(... أما كتاب )أنوار 
القرن  املسلمني يف  أحد علامء  ـ  املازندراين  بن محمد صالح  ملحمد هادي  البالغة( 

الحادي عرش ـ فقد تأثر كثرياً بكتايب )املطول( و)املخترص( للتفتازاين)39(.
وأساليب البالغة ومصطلحاتها التي تبادلها األدباء والبالغيون والنقاد كانت تشكل 
مظهراً مشرتكاً كبرياً بني األدبني؛ علامً أن األدب الفاريس أفاد يف هذا الشأن من األدب 
إذا مل يكن عىل دراية بها...  بعيداً  العريب. فنسج عىل منواله، ولن يبلغ األديب شأواً 
ومل يقع االختالف إال يف أساليب قليلة؛ فلام فضل الشعراء العرب صنعة )الترصيع، 
والرتصيع، واإليجاز والتكثيف( فّضل الشعراء الفرس صنعة )السؤال والجواب؛ وتفريع 

األفكار( كام رآه الوطواط)40(.
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وهذا يفرض علينا اإلشارة الرسيعة إىل األساليب الفنية األدبية التي غدت صورة 
أخذ  والفارسية  العربية  باللغتني  األشعار  إنشاد  شاع  فلام  األدبني.  بني  مشرتكة  فنية 
الشعراء ينظمون الشعر مزاوجني بينهام فقد يكون شطر لكل منهام أو بيت كامل ثم 

يأيت بيت للغة األخرى. 
عات(، وهو ما نراه يف شعر حافظ الشريازي )ت  وأطلق عىل هذا الفن األديب )املُملَمَّ

719هـ/ 21388(، وقد استهل أشهر ملمعة عند العرب والفرس بقوله من الهزج )41(:

الســـاقي أيهـــا  يـــا  أال 

وناولهـــا كاســـاً  أدر 

منـــود آســـان  عشـــق  كـــه 

مشـــكلها افتـــاد  وىل  أّول 

وترجمة البيت الفاريس: إن الحب سهل وممتنع يف أوله ولكن متاعبه تكمن فيام بعد.. 
ومن يتأمل البيت األول يستشف أنه متأثر فيه بأبيات ليزيد بن معاوية... فاالستشهاد 
بنصٍّ كامل مل يعد مقترصاً عىل القرآن والحديث بل انتقل إىل الشعر العريب، وهو ما 
وهذه  اللفظي...  بالتناص  الحديث  النقد  اليوم يف  ويعرف  اللفظي  باالقتباس  عرف 
الظواهر من االشرتاك األديب »أشهر وأرحب من أن منثل لها ببضعة أمثلة. ونكتفي 
بأن نقرر أنها تكرث يف األجناس األدبية الفارسية والعربية املستحدثة«)42(. فالكتابات 
الديوانية والرسائل الديوانية والرسائل الديوانية والعلمية، والتوقيعات والتعليقات كلها 
انتقلت من بالد فارس إىل العربية، وأفادت من أساليبهم الفنية فيها، والسيام العناية 
باملقدمات واإلطناب، والرشح يف أنواع من الرسائل... وغدا ذلك كله قاسامً عاماً يف 
األدبني العريب والفاريس األصل ـ تلميذاً بارعاً لسامل موىل هشام بن عبد امللك؛ فقدم 

لألشكال الفنية والكتابية يف األدب العريب خدمات ُجىل)43(. 
أما ما يتعلق بوصف الخمر التي أولع بها أبو نواس وأمثاله يف العرص العبايس فقد 
تطور كثرياً نتيجة التأثر بطبيعة حياة اللهو واألدب الفاريس)44(؛ عىل الرغم من أن 

العرب منذ القديم كانوا يتفننون يف أوصافها كاألعىش. 
ومن ثم فقد أخذت الخمر اتجاهاً جديداً دخل يف باب التصوف الذي اشتهر به 
العرب والفرس عىل السواء... ودخلت ألفاظ الخمر يف باب الرموز الصوفية ودرجاتها 
عند عدد من شعراء الطرفني، بل إن أبا نواس ارتقى يف درجات عشقها ارتقاء املتصوفة 

يف مقاماتهم. 
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ولعل فيام أرشنا إليه كفاية عن هذه األمناط الفنية األدبية لدى العرب والفرس التي 
شكلت عظمة االلتقاء فيام بينهم... بيد أن املرء ال ميكنه أن يهمل ما يتعلق باألوزان 
إىل  بعدها  لننتقل  املشرتكة  والفنية  األدبية  الصور  يف  األخري  حديثنا  وهو  والقافية، 

املوضوعات لنوجز القول فيها. 
وقد تناول باحثون عديدون ما يتصل باألوزان والقافية يف الشعر؛ فرأوا أن األدب 
الفاريس القديم مل يعرف إال املالحم التي نظمت عىل بحر املتقارب املزدوج/املثنوي 
»وقد ظهر أول ما ظهر يف الفارسية الحديثة بعد الفتح يف شعر دقيق املتوىف عام 
)230هـ/940م( الذي بدأ نظم )الشاهنامه( ويف شعره كرثت الرباعيات واملنظومات 
املثنوية من بحر الرمل والخفيف؛ كام بدأ نظم )كليلة ودمنة( ـ أيضاً ـ يف مثنوي بحر 

الرمل«)45(. 
الثالث  القرن  الفاريس قبل  يأخذ طريقه إىل األدب  الوزن مل  أن  نتبني  ثم  ومن 
يف  اإلسالمي  الفاريس  الشعر  يف  وقعت  وإن  الواحدة،  القافية  عرف  وال  الهجري، 
عات... وهذا يعني أن األوزان والقافية  املزدوج والرباعيات، والقصيدة العادية... واملُلمَّ
ويقع  بينهام.  مشرتكاً  مظهراً  وغدت  الفاريس؛  األدب  إىل  العريب  األدب  من  انتقلت 
)املتقارب( يف الدرجة األوىل عند الشعراء اإليرانيني؛ ويلهي الهزج والرمل والخفيف، 
الوافر  ثم  والبسيط  والكامل  الطويل  أن  علامً  األوزان؛  بقية  استعامل  ندر  عىل حني 

والرسيع واملتقارب أكرث شيوعاً يف األدب العريب من البحور السابقة... 
ويظن الدكتور محمد غنيمي هالل أن اإليرانيني رمبا عرفوا يف العصور القدمية 
قبل اإلسالم أوزاناً شعبية قريبة من الهزج أو من الرجز)46(؛ وهام بحران مستعمالن 

بكرثة يف الشعر العريب منذ القديم... 
وليس هناك مراء يف أن األدب الفاريس أنتج فن )املثنوي( ذي القافية الواحدة 
بني مرصاعي البيت الواحد دون باقي القصيدة؛ كام أبدع فن )الرباعي( املكون من 
أربع شطرات ذات قافية موحدة، وكل رباعية مستقلة بذاتها عام قبلها وبعدها... وإن 
كان العرب قد عرفوا املشطرات واملربعات واملخمسات، ثم أبدعوا املوشحات ذات النهج 
الجديد يف البناء والقافية، وهي التي أثرت يف نشأة شعر الرتوبادور األورويب. وما 

يشبه املوشحات إال فن الزجل، وكالهام فن شعبي)47( يعالج موضوعات صوفية. 
فيها  املختلفة مبا  األمم  آداب  الحديث إىل سمة عاملية مشرتكة بني  يسلمنا  هكذا 
األدب العريب والفاريس وهي سمة القصة والرسد؛ وإذا كان أول ظهور لها يف النرث 
اليوناين امللحمي أو القصيص، فإن هناك عنارص قصصية متنوعة يف عدد من أشعار 
العرب القدماء وسري ملوك فارس وحكامئها... كام أن أول ظهور لها يف العرص الحديث 
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كان يف املرسحية واملقالة متذكرين من ذلك قصص الفروسية والعشق، والسري الشعبية 
بن  وحي  وليلة،  ليلة  ألف  وقصة  وأمثالهام؛  رشوان  أنو  كرسى  وسرية  عنرتة  كسرية 

يقظان..)48(.
وبناء عىل ما تقدم كله يتضح لدينا بعض الصور املشرتكة اللغوية والفنية واألدبية 
واألسلوبية بني األدبني العريب والفاريس... وهي تلزمنا بتكثيف الكالم عىل املوضوعات 

من جهة املضمون أو الفكرة... 

5ـ املوضوعات املشرتكة: 

هناك موضوعات أدبية عدة تبادلها األدبان العريب والفاريس، وانتقلت من أحدهام 
أدبياً  مظهراً  لتغدو  الجديدة؛  الفكرية  بصورتها  منهام  أي  إىل  رجعت  ثم  اآلخر،  إىل 

مشرتكاً بينهام؛ وكانت يف كل مرة تتخذ وظائف جديدة عىل نحو كبري. 
ولعل موضوع وصف الطبيعة الجامدة واملتحركة، ووصف املاملك الزائلة واألطالل 
وتطور  والفاريس...  العريب  األدبني  بني  واملهمة  املشرتكة  املوضوعات  من  الدارسة 
والحصون  األطام  وصف  إىل  الجاهيل  العرص  يف  هو  كام  األطالل  وصف  موضوع 
والقصور الخربة؛ كإيوان كرسى، والرصوح القدمية أو اآلثار اإلسالمية التي تهدمت... 
وغدت موضوعات الوصف يف هذا االتجاه تحمل بعداً عاطفياً ذاتياً، ووطنياً يف بعض 

األحيان..)49(. 
وكان البحرتي قد بىك إيوان كرسى ووصفه وصفاً رائعاً، وكأنه ببكائه يبيك خراب 

هذه املباين العظيمة؛ كام نجده يف سينيته املشهورة؛ ومطلعها)50( : 

ـــيس ـــُس نَْف ـــاّم يَُدنِّ ـــيِس َع ـــُت نَْف ُصْن

ِجبْـــِس كُلِّ  َجـــدا  َعـــْن  َوتَرَّفْعـــُت 

ثم عارضه فيها أحمد شوقي يف العرص الحديث، ورىث آثار العرب يف األندلس، ثم 
بىك أمجادهم الغابرة يف قصية مطلعها)51(:

اختـــالف النهـــار والليـــل يُْنـــيس

أُنـــيس ــاَم  َوأيَـّ بـــا  الصِّ يل  اذكـــرا 

الخامس  القرن  شعراء  أحد  ـ  منوجهري  اإليراين  الشاعر  حذوه  حذا  قبل  ومن 
الهجري ـ فوقف عىل األطالل ثم تغزل يف مطلع القصيدة ثم انتهى إىل مدح عظيم 
من العظامء، وكذلك فعل الشاعر اإليراين اآلخر خاقاين ـ وهو أفضل الدين إبراهيم 
إيوان  وصف  الذي  ـ  امليالدي  عرش  الثاين  القرن  نهاية  املتوىف  الشريواين  عيل  بن 
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كرسى)52(: 
نتوقف عند موضوع الحب العذري، وبخاصة قصة عشق قيس بن امللوح؛  وأخرياً 
العريب  األدبني  يف  القصص  أعظم  من  فهي  العامرية...  لليىل  عامر؛  بني  مجنون 
والفاريس يف موضوع الحب والتدله والحرمان... وإذا كانت قصة املجنون عند العرب 
له؛  نظري  ال  رواجاً  إيران  أدباء  لدى  لقيت  فإنها  الناس؛  تناقلها  مثرية  أخباراً  تجسد 
تعرب عن  متفرقة  أخبار  كانت مجرد  أن  بعد  املتكامل  األديب  العمل  اتخذت شكل  ثم 
اإليراين  للشاعر  هذا  يف  الريادة  فضل  وكان  والعشق.  واملعاناة  والعذاب  الحرمان 
)نظامي الكنجوي 530 ـ 595هـ/1135 ـ 1198م. وقد نظم قصة )ليىل واملجنون( يف 

)4700( بيت عام )584هـ/1188م( يف أربعة أشهر)53(. 
ومن ثم كان الحب العذري منطلقاً إىل الحب الصويف يف األدب الفاريس؛ وهذا 
ما ظهر يف صنيع )نظامي( ثم نسج أحمد شوقي مرسحيته )مجنون ليىل( عىل منوال 
شوقي  وكان  الرتكية؛  اللغة  إىل  نقل  مام  الفاريس  األدب  يف  املجنون  عن  حيك  ما 

يجيدها)54(.
وهذا ال ينسينا أن األدب الصويف نفسه »نشأ يف األدب العريب وعني به الُكتَّاب 
األدباء عناية فائقة، ثم نقل بعد ذلك إىل األدب الفاريس، فعني به الُكتَّاب؛ ثم انتقلت 
تلك العناية إىل الشعراء. وهكذا دخل عليه تطور يف األدب الفاريس حتى جاء وقت 
غلبت فيه التأليفات الصوفية الشعرية عىل النرثية يف األدب الفاريس؛ عىل حني كان 
املؤلفات  عىل  النرثية  الصوفية  للمؤلفات  الغلبة  ظلت  إذ  العريب؛  األدب  يف  العكس 

الشعرية الصوفية«)55(.
ـ   604( البلخي  محمد  بن  محمد  الرومي:  الدين  جالل  اإليراين  الشاعر  ويعد 
672هـ/1207 ـ 1273م( من أعظم شعراء التصوف اإلسالمي. وقد حدثنا عن طريق 
السالكني اململوءة باملصاعب والدم، وهو يقص علينا عشق املجنون... وينتهي إىل ذكر 
عدد من مقامات الصوفية يف قصيدته )شكوى الناي(. فالناي لديه رمز للروح التي 
كانت يف عامل الذر، فلام تجىل الله للروح سكنت الجسد)56(. وهي يف مثانية عرش 

بيتاً افتتحها باملثنوي، فقال)57(. 

بشـــنو أيـــن ين جون شـــكايت يف كند

كنـــد يف  حكايـــت  هـــا  ازجـــداي 
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وترجمها محمد  الفراق.  آالم  يشكو  إنه  يقص حكايته.  كيف  للناي  استمع  واملعنى: 
الفرايت شعراً فقال: 

ـــكاتِْه ـــن ش ـــاً ع ـــاَي ُمْعِرب ـــمع الن اس

لِداتِـــْه عـــن  نائيـــاً  بـــات  أن  بعـــد 

ووظف الشاعر الكبري محمد إقبال حكاية املجنون يف األدب الصويف الحديث يف 
قوله)58(:

مـــا زال قيـــٌس والغـــرام كعهـــده

جاملهـــا ربيـــع  يف  ليـــىل  وربـــوُع 

ـــا ـــا امله ـــٍد يف مراعيه ـــاب نج وهض

جبالهـــا مـــلُء  الخفـــراُت  وظباؤهـــا 

أحمـــد ـــة  وأُمَّ فيّـــاض  والعشـــق 

الســـتقبالها التاريـــُخ  يتحّفـــز 

هكذا أدى العشق العذري والحرمان فيه إىل إثارة خيال املتصوفة، وأوقد ذاكرتهم 
فأبدعت أفكاراً شتى دخلت العرفان الفاريس من الباب الواسع، ومن ثم أخذت تنتقل 

إىل األدب العريب فنتج عنها ظواهر مشرتكة أدباً وفناً وفكراً. 
وهذا ما ينطبق عىل موضوعات أخرى كأغراض املدح والغزل وغريهام... ويضيق 
املجال بهذه املوضوعات لو تتبعناها؛ وحسبنا ما وقفنا عنده مام يؤكد عظمة االلتقاء 
بالفرقة  استشعار  أي  نفوسنا  من  يطرد  هذا  ولعل  والفاريس،  العريب  األدبني  بني 
والعداوة؛ ألن املودة واملحبة كانت وراء ذلك التامزج قبل أن تكون األحداث التاريخية 
واالجتامعية وراء عملية التقارب والتامزج لنعيد إىل ذاتنا جوهرها األصيل الذي أسسه 
قوله تعاىل:)كنتم خري أمة أخرجت للناس( )آل عمران: آية 110( فنحن شعبان يف أمة 

واحدة ولنا أدبان يجتمعان يف قواسم ال تجتمع لغريهام.
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العربيــة لإليرانـييـن العربيــة لإليرانـييـن 
والفارسيــة للعـــربوالفارسيــة للعـــرب

حميد رضا مهاجراين
كاتب وأكادميي من إيران

غري نطق وغري امياء وسجل
َصد هزاران ترجامن آید ز دل))) 
                                  "موالنا جالل الدين الرومی"

كانت الصلة بني اللغتني العربية والفارسية صلة وثيقة منذ قبل االسالم توطدت 
عراها بعد الفتح االسالمي ورشوق شمس االسالم املنترصة يف ايران بحيث أثرت كل 
واحدة من هاتني اللغتني يف األخرى ولعبت كل منهام دورا هاما يف إرساء وانتشار 
الحضارة االسالمية الثمينة والعريقة وتراثها املعنوية القيمة يف أقطار األرض ونستطيع 
التي تطري  اللغتني كمثل جناحي طائرة الحضارة اإلسالمية  أن نقول إن مثل هاتني 
بهام يف سامء التقريب بني الحضارة العربية والحضارة اإليرانية الفارسية ونرشهام 
يف أرجاء الرشق والغرب من جهة وتبليغ الحضارة اإلسالمية السامية من جهة أخرى.

بشملتها  اإلسالمي  العامل  من  الغربية  الجهات  يف  اإلسالمية  الحضارة  فظهرت 
العربية كام طافت الجهات الرشقية من ذلك العامل بردائها الفاريس يف ظل علامء 
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الفرس وأدبائهم يكتبون ويألفون بلغة القرآن واإلسالم مدة ثالثة قرون متأثرين باللغة 
العربية مثل إبن سينا وفارايب والبريوين وغريهم من العلامء األجالء الذين لهم دور 
ونحن  األرض  أقطار  يف  اإلسالمية  الحضارة  نرش  ومضامر  ساحة  يف  وعظيم  هام 
املسلمني اليوم من العرب والفرس واألرويب وغريهم من الجنسيات رغم اختالف لغتنا 

التي نتكلم بها يفتخرون بهم افتخاراً مجيداً. 
العربية  )اللغة  لغتاهام  ولعبت  اإلسالميني  الشعبني  بني  العالقات  توطدت  وهكذا 
والفارسية( دوراً مشرتكاً هاما يف نرش الحضارة والثقافة اإلسالميتني وأصبحا ركنني 
والثقافة  الحضارة  تلك  إدراك  بحيث ال ميكن  املجيد  الرتاث اإلسالمي  أساسيني يف 
ودراسة تاريخهام كامال إال بالوقوف عيل أصول هاتني اللغتني وتراثهام العظيم يف 

مؤلفات وآثار العلامء واألدباء طيلة القرون املاضية من تاريخ اإلسالم.
إن علامء علم اللغة كلهم متفقون عىل أن دراسة كل شعب للغة أخری لها درجة كبرية 
من األهمية وما من أمتني كاألمة العربية والفارسية عىل اختالف لغتهام وتقاليدهام 
ولديهم سعى واسع بشأن دراسة لغة بعضهام البعض فام زال اإليرانيون وسيظلون يف 
حاجة إىل دراسة اللغة العربية ومعرفة نحوها ورصفها وما زال العرب وسيظلون يف 

حاجة إىل دراسة اللغة الفارسية وآدابها. 
 فقد ارتبط الشعبان منذ زمن بعيد برباط وثيق هو ربط الدين اإلسالمي وساهم 
التأثري وتأثر  الشعبان يف بناء رصح الحضارة اإلسالمية واختلطا معا ونتج عن هذا 
لغوي وسيظل هذا التأثري والتأثر موجودا وفعاال طاملا بقيت اللغتان: العربية والفارسية. 
سأحاول يف هذا املقال إجامل األسباب التي تدعو كال منهم لدراسة لغة 

آخر.

للعربية يف عرصنا الحارض فإن ذلك  فأما من ناحية دراسة اإليرانيني 
يرجع إىل كثري من األسباب أهمها:

أوالً:

إن العربية باإلضافة إىل كونها لغة مؤثرة يف الفارسية فهي لغة حية يتحدث ويكتب 
بها ماليني من أفراد البرش حتى اآلن وتعلمها ومعرفتها يفيدان الدارس لها بصفتها 
لغة حية كسائر اللغات األجنبية كالفرنسية أو اإلنجليزية أو أي لغة أخرى ودارس هذه 
اللغة يستطيع ان يتعرف عىل ثقافة الشعوب العربية وفكرها وحضارتها قدمياً وحديثاً. 
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ثانياً:

إن العربية من ناحية أخرى هي لغة الدين والبد ملن يريد فهم دينه وقرآنه أن يكون 
ملام بها وبقواعدها من رصف ونحو ومن علومها من بالغة وأدب ونقد وغري ذلك بل 
البد ملن يريد أن يتخصص يف املسائل الدينية أن يجيد هذه اللغة ذلك ألن معظم كتب 

التفسري والفقه وغري ذلك من العلوم اإلسالمية مدونة ومؤلفة بها.
ثالثاً:

البد أيضا ملن يريد أن يطلع عىل ما ألفه اإليرانيون أنفسهم بالعربية أن يعرف هذه 
اللغة. 

 فقد ساهم اإليرانيون مساهمة فعالة ومؤثرة يف بناء رصح الحضارة اإلسالمية 
وشاركوا يف تأثري كثريا من الكتب األدبية والدينية والفلسفية ونذكر من هؤالء عىل 
سبيل املثال ال الحرص محمد بن جرير الطربي واإلمام محمد الغزايل الفقيه الشافعي 
واإلمام فخر الرازي وشهاب الدين السهروردي وابن قتيبة الدينوري وحمزة األصفهاين 
ومحمد بن زكريا الرازي وابن سينا وأبو ريحان البريوين وابن املقفع وسيبويه والصاحب 
بن عباد وأبو الفرج األصفهاين وغريهم، وال ميكن التعرف عىل هذا الرتاث املؤلف 

بالعربية إال بتعلم تلك اللغة وإجادتها.
رابعاً:

أن يفهم اإليراين لغتها الفارسية فهام أفضل فقد رأينا أن الفارسية استعارت كثريا 
من املفردات العربية ومازالت بعض هذه املفردات خاضعة لشكل الكتابة العربية وأيضا 
للقواعد العربية وال ميكن فهم هذه املسائل إال بدراسة العربية ومعرفة نحوها ورصفها. 
كتاب  إىل  الحرص  وال  املثال  سبيل  عىل  نشري  أن  املؤلفات ميكن  هذه  أهم  ومن 
السري  حبيب  وتاريخ  بيهقي  وتاريخ  الشريازي  الدين  قطب  ومكاتيب  نامه  مرزبان 
وكتاب كليلة ودمنة وجلستان وغريها من املؤلفات الضخمة والقيمة التي ورثناها من 

العلامء واألدباء والكتاب اإليرانيني. 
خامساً:

إن القارئ اإليراين كثريا ما يصادف يف أثناء قراءته لبعض املؤلفات الفارسية سواء 
القدمية أو الحديثة استشهادات من القرآن الكريم واألحاديث الرشيفة أو من األمثال 

واألشعار العربية والبد لفهم تلك االستشهادات أن يكون القارئ مجيدا للعربية أيضا.
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***
وأما من ناحية دراسة العرب للفارسية يف عرصنا الحارض فإن ذلك يرجع 

إىل كثري من األسباب أهمها:

أوالً:

إن العالقة املتينة التي قامت بني اللغتني منذ أقدم العصور وحتى اآلن وما حدث 
بينهام من تأثري وتأثر تجعل من الرضوري علينا كمهتمني بالثقافة اإلسالمية وباللغة 

العربية أن نهتم بدراسة هذه اللغة التي تأثرت باللغة العربية وأثرت فيها.
فالبد لنا من معرفة مدى ذلك التأثري الفاريس يف اللغة العربية ومحاولة الكشف 
العريب  عنه ورده إىل أصوله وكثريا ما نرى بعض املحققني والدارسني لكتب األدب 
والتاريخ اإلسالمي يعجزون عن تفسري كثري من األلفاظ الفارسية التي ترد يف ثنايا 

تلك الكتب وذلك لعدم درايتهم باللغة الفارسية وأصولها.
ثانياً:

هناك مسألة أخرى تحتم عىل العرب دراسة اللغة الفارسية وآدابها وهي تأثر األدب 
العريب يف بعض عصوره ومراحل تطوره باللغة الفارسية وآدابها وباألفكار التي طرقها 
شعراء الفرس وكتابهم ومن منا يستطيع دراسة األدب العريب يف العرص العبايس وما 

حدث له من تطور دون النظر إىل املؤثرات الفارسية فيه؟
ثالثاً:

إن كثريا من الدراسات التاريخية وخاصة تلك التي تتناول تاريخ اإليران اإلسالمية 
كلها  حولها  وما  إيران  عىل  حكموا  الذين  املغول  وتاريخ  الفارسية  الدويالت  وتاريخ 
مدونة بالفارسية وقد دونوها من عارصوها يف أغلب األحيان وال يستطيع باحث أو 
دارس مدقق لتلك العصور التاريخية املختلفة أن يعتمد عىل ما جاء يف املصادر العربية 
املكتوبة  الرئيسة  املصادر  إىل  أساسا  يرجع  أن  البد  بل  فحسب  األوروبية  املصادر  أو 

بالفارسية ويستقي منها معلوماته.
رابعاً:

العربية والفارسية بخاصة  إن الدراسات املقارنة لآلداب اإلسالمية بعامة واآلداب 
لتحتاج إىل دراسة متعمقة لتلك اللغة وآدابهام حتى ميكن الدارس من تقديم دراسات 

مقارنة مفيدة. 
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 فمن يستطيع دراسة قصة ليىل ومجنون دراسة مقارنة دون إجادة اللغة الفارسية 
واالطالع عىل املنظومات التي نظمت حول هذه القصة؟ ومن يستطيع دراسة مقارنة 
بني سينية البحرتي وإيوان مدائن للخاقاين الرشواين دراسة مقارنة دون إجادته اللغة 
الرجوع إىل  الفارسية؟ ومن يستطيع دراسة قصة يوسف وزليخا دراسة مقارنة دون 
املنظومات الفارسية حول هذا املوضوع؟ ويتعرف عىل كل منظومة عىل حدة ويعرف ما 

تتميز به عن غريها من املنظومات.
خامساً:

إن هناك كثري من املؤلفات والدراسات القدمية التي كتبها علامء الفرس يف العلوم 
الفلسفة  يف  وأخرى  اإلسالمية  الدينية  العلوم  يف  مؤلفات  فهناك  املختلفة  واملعارف 
والتصوف وثالثة يف األدب والتاريخ والعلوم كل هذه الدراسات واملصادر القيمة يف 
مجاالت املختلفة العلمية والتي ساهم بها اإليرانيون القدماء يف بناء رصح الحضارة 
اإلسالمية ال ميكن االطالع عليها إال يف لغتها املؤلفة بها وهي الفارسية أو ال بدَّ أن 

يتوفر عليها بعض املتخصصني يف هذه اللغة حتى ينقلوها إىل العربية. 
 والبد ملن يقوم بهذه املهمة أن يكون دارسا للغة الفارسية متعمقا فيها حتى يتسنى 

تأدية هذا العمل عىل أكمل الوجه.
سادساً:

يضاف إىل هذا كله أن الفارسية لغة حية معارصة وتقوم اآلن عالقات وطيدة بني 
إيران والبلدان العربية تزداد أوارصها متانة يوما بعد يوم وهنا يساعد تعلم الفارسية 
وآدابها بطبيعة الحال عىل دوام الصالت وتطور العالقات األخوية وبني شعبني اإليراين 
والعريب عىل مدى األيام وإزالة  غبار النسيان عن جذورها املشرتكة التي توجد بني 
اللغتني وتعود قدمتها إىل أكرث من ألف سنة كام يتاح ملن دارس الفارسية وآدابها أن 
يتعرف عن كثب عىل الشعب اإليراين وحضارته وفكره يف املايض والحارض وأخريا 
الحضارتني  بني  توجد  التي  املشرتكة  وقواسمها  املشرتكة  األوارص  مدى  يتعرف عىل 

العربية والفارسية وصارت الحضارتان حضارة واحدة يف ظل هذه املشرتكات.
***
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»صورة عن التأثیر والتأثر

بین الشعر الفاريس والعريب وقواسمها املشرتکة«

مصادرها  وونتصفح  العريب  واألدب  الفاريس  األدب  تاريخ  إىل  نراجع  عندما 
ومراجعها األصلية والرئيسية نرى كثريا من األوارص املشرتكة والقواسم املشرتكة التي 
توجد بني هاتني اللغتني وامتزجت اللغتان إمتزاجا ما نشاهدها بني اللغتني األخريني 
وجمع غفري من األدباء وأصحاب علم اللغة يعتقدون عندما نتكلم عن اللغة الفارسية 
والعربية يف الحقيقة نتكلم عن لغة واحدة وَمن ِمن مثقفينا الفرس يريد إجادة اللغة 
العربية عليه قراءة النصوص الفارسية القدمية وَمن ِمن إخواننا املثقفني العرب يريد 

إجادة اللغة الفارسية عليه قراءة النصوص العربية القدمية  
والفرس  العرب  األدباء من  كل  بها  يعرتف  التي  الحقة  الحقيقة   فضالً عن هذه 
والتأثرات  التأثريات  نرى  والفارسية  العربية  الشعرية  الدواوين  إىل  نراجع  عندما 
املتبادلة بينهام وكم من فئة كثرية من شعراء الفرس يستلهمون يف أبياتهم من شعراء 
العرب األولني وكم من فئة كثرية من شعراء العرب يستلهمون من شعراء الفرس يف 
الحرص تجدر اإلشارة إىل سعدي  املثال وال  الشعرية وعىل سبيل  دواوينهم وتوابعهم 
العربية  بني  ومجنون  ليىل  وقصة  والبحرتي  الرشواين  وخاقاين  واملتنبي  الشريازي 
املقفع  وابن  املنيش  الله  نرص  بني  ودمنة  كليلة  إىل  اإلشارة  تجدر  وأيضا  والفارسية 

ولتحديد اإلبانة عن ذلك نقول:
إن اللغة العربية بصفتها لغة القرآن والحديث الرشيف برتاثها عىل اختالف مناحيها 

وبكل أصولها وفروعها كانت حجر الرحى يف تكوين الثقافة الفارسية اإلسالمية. 
 ومل يبق إال ان نسوق األمثلة التي تؤيد هذا باإلبانة عن تأثر شعراء الفرس بشعراء 
العرب وتوابعهم الشعرية تأثراً مبارشاً يدل عىل إنهم أخذوا عنهم واقتبسوا عن معانيهم 
وتلك صلة قوية بني شعراء الفرس والعرب وظاهرة هامة تنم عن االندماج يف ثقافة 

موحدة وهي الثقافة اإلسالمية. 
وأفضل من كل هذا هو عناية شعراء الفرس إىل الحديث الرشيف واآليات القرآنية 
وترجموه إىل اللغة الفارسية يف األساليب والقوالب الشعرية وعىل سبيل املثال ترجمة 

هذا الحديث الرشيف حيثام يقول:
»اغتنموا بربد الربيع فإنه يعمل بأبدانكم ما يعمل بأشجاركم«

فرتجمه نظامي وهو من شعراء الفرس األولني بلغة الشعر وقال:
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گفت پیغمرب به اصحاب کبار
 تن مپوشانید از باد بهار

 کانچه با برگ درختان می کند
 با تن وبا جانتان آن می کند

 ولعل أصلح ما نورده بادئ بدء يف هذا الصدد اإلشارة إىل منزلة الشعر العريب 
يف رأى الشعوب اإلسالمية آنذاك وهو تلك القول املشهورة املنسوبة إىل ذي الرياستني 

حيثام يقول:
»األدب عرشة أجزاء ثالثة منها نورشوانية: لعب الشطرنج والرضب بالعود والرضب 
بالصولجان وثالثة شهرجانية: الهندسة والطب والنجوم، وثالثة عربية: النحو والشعر 

وأيام العرب  والحدة  فاقتهن كلهن: مقطعات من الشعر والسمر«)))
وما كان استمداد شعراء الفرس والعرب بعضهم بعضا بدعا بل كان أمراً معروفاً 
عن  يحدثنا  العمدة  رشيق صاحب  ابن  وهذا  األدب  أهل  من  كثري  إليه  أشار  مألوفاً 
التوليد وهو أن يستخرج الشاعر معنى من معنى شاعر تقدمه أو يزيد فيه زيادة وليس 

هذا باخرتاع وال برسقة أدبية وما شابهها.)))
ومن شعراء الفرس الذين أخذوا بعض مضامني شعراء العرب ودمجها يف شعرهم 
هو عنرصي من أهل القرن الخامس الهجري وهو شاعر مرشق املعاين محكم األداء 
فهو  قوله  لغرر  املعاين  منها  فاستمد  الرشيفة  النبوية  واألحاديث  باألخبار  أهتم  كام 

اآلخذ عن قول أيب متام حيثام يقول:
السيف أصدق أنباًء من الكتب         يف حده القول بني الجد واللعب

وهذا عنرصي ينشد متأثراً عن هذا البيت للمتنبي ويقول:
به تیغ شاه نگر نامه گذشته مخوان      که راستگوی تر از نامه تیغ  او بسیار

ومعناه:
 انظر إىل سيف امللك املسلول وال تقرأ أخبار السلف وكتاب األولني ألن سيف امللك 

أصدق منها يف الكالم واألخبار))). 
عنام ننظر إىل هذا البيت وترجمته حق النظر يتوضح أن عنرصي ال يقوم برتجمة 
هذا البيت لفظا فقط بل إنه يف بيته هذا يعتني باملعنى بل إنه متاثر مقتبس راغب يف 

إدخال املعنى من الشعر العريب إىل الشعر الفاريس كام فعل.
حديثه  يف  يقول  حيثام  )ص(  النبي  بقول  تأثره  يف  أيضا  النهج  هذا  ينهج  وهو 

الرشيف:
»زويت يل األرض فأريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوى منها«
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ويقول عنرصي يف شعره يف معنى هذا الحديث الرشيف:
رسول گفت که بیغوله های روی زمین 

مرا همه بنمودند از كران بكران
وزين سپس برسد تيغ محمودي
بهركجا بنمودند ازو مرا يكسان)))

ومعناه:
»حوى وجه البسيطة أركانا بدت يل من األقايص واألداين عيانا ومن بعد يد محمود 

وحسامه يبلغان كال من تلك األركان«
فعنرصي يقتبس املعنى من كالم الرسول الكريم)ص( كام يقتبسه من الشعر العريب 
رصيحا واضحا ليورده يف غرض له مقدما بذلك واضح الدليل عىل أنه يتأثر وينقل من 

عمد ولو شاء األخذ خفية ملا اختار أشهر املشهورات.
عنهام  وأخذ  واملتنبي  متام  أيب  وهام  العربيني  بالشاعرين  عنرصي  تأثر  ولقد 
طريقتهام وخيالهام فرتبت ملكته عليهام وبذلك أدخل عىل الفارسية طابعهام وأسلوبهام 

بل إنه يف األحايني ترجم شعرهام.)))
ولقد تأثر شعراء الفرس بشعراء العرب تأثرا واضحا ومتسعا وعىل رأس قامئة هؤالء 
الشعراء هو املتنبي وهو أول حقيق بالذكر منهم والعناية بشعر املتنبي ودراسته  من قبل 
شعراء الفرس صار سنة موصولة ونهجا متبعا وظاهرة بارزة يف األدب الفاريس فإذا 
نظرنا يف تصانيف املؤلفني ورسائل الكتاب ودواوين الشعراء لرأينا للمتنبي أثرا ظاهرا 
وأدركنا معانيه إدراكا واضحا فام يكاد يخلو كتاب فاريس من التاريخ واألدب والتصوف 
والسري والقصص واألخبار والشعر من أبيات للمتنبي تذكر فيه وتصادف يف كثري من 

املواضع متثال بشعره وحال لنظمه واقتباسا منه.
وتأثرهم  املتنبي  بتأثريهم عن  الفرس  استنكار شعراء  نشاهد  ومن جهة أخرى ال 
املتنبي  الغزيرة وهم ال يجحدون فضل أيب طيب  الشعرية ومعانيه  بأشعاره وأساليبه 
وال يتشككون يف إصالة شاعريته ويؤيد هذا شعر ذكر فيه املتنبي والبحرتي صاحب 
السينية عىل أن الشعر العريب إمنا بلغ ذروة املجد بفضل منهام ففي قصيدة لألمري 

معزي من أهل القرن السادس الهجري مدح بها مؤيد الدين معني امللك يقول:
کرکاه لفظ ومعنی کس در عرب نخواست

چون بحرتی وچون متنبی به شاعری
نظم عجم ز نظم عرب خوبرت بود

چون لفظ پاک داری  ومعنی پروری
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ومعناه:
»لوال أن وجد يف العرب من جودة اللفظ واملعنى طلب كالبحرتي وأيب طيب املتنبي 

لكان شعر العجم من شعر العرب أفضل ألن له املعنى العامر واللفظ الجزل«
فكأنه يريد أن يقول إن شعر العرب ال يفضل شعر العجم إال بأمثال املتنبي والبحرتي 

وهذا يشري إىل سمو منزلتهام وإتساع شهرتهام.
وسنختار منهام ما يالئم نهجنا يف هذا املقال والخاص ببحثنا ويفسح مجال القول 

يف عقد الصلة بني الشعر العريب والفاريس. 
ومن فحول شعراء الفرس األولني ممن أخذ عن الشعر العريب وال سيام من املتنبي 
يف دواوينهم الشعرية هو فخر الدين اسعد گرگانی )الجرجاين( املتويف عام 442 هـ  
فعىل سبيل املثال وال الحرص يقول املتنبي يف صباه قصيدة ميدح بها سعيد بن عبد 

الله الكاليب:
لوال مفارقة األحباب ما وجدت 

لها املنايا عىل أرواحنا سبال
وقد أخذ فخر الدين السابق الذكر هذا املعنى بحذافريه يف منظومته املعروفة بـ 
» ويس ورامني« وهي قصة حب باللغة الفهلوية ذاعت شهرتها إىل النصف األول من 
القرن الخامس الهجري وقد نقلها فخر الدين الجرجاين إىل الفارسية يف عهد طغرل 

السلجوقي ويقول يف هذا املعنى:
نبودی مرگ را هرگز به من راه                    اگر نه فرقتش بودی کمین گاه

ومعناه:
»ما كان من سبيل قط إيّل للمنون لو مل يكن للفرقة الكمني واملرصاد« 

املتنبي  أن  لنا  يتضح  املتنبي  بيت  أعني  البيت  لهذا  العكربي  وبالرجوع إىل رشح 
بدوره أخذه من أيب متام فهو قائل:

إال الفراق عىل النفوس دليال لو جاء مرتاد املنية مل يجد  
ويف حسنا األديب أن معنى أيب متام أقرب إىل الفهم وآخذ بالقلب ألن فراق املوت 

وفراق الحياة عنده مبنزلة سواء وقال املتنبي قوله املشهور:
فال تظنن أن الليث مبتسم إذا نظرت نيوب الليث بارزة  

وهذا مثل رضبه املتنبي يف قصيدته عاتب بها سيف الدولة ألن تأخر املتنبي عنه 
يف املدح كان يشق عليه ويدفعه إىل التعرض له مبا ال يحب واملتنبي يف هذا البيت إمنا 

يصف نفسه ويعتز بها يف أنفة وكربياء وقد أخذه أبو متام فقال:
فخيل من شدة التعبيس مبتسام قد قلصت شفتاه من حفيظته  
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كام تلقف هذا املعنى عن املتنبي أسدي الطويس ويقول:
نه خندست دندان منودن ز شري نبايد شد از خنده شه دلري  

 وأسدي الطويس من فحول شعراء الفرس األولني املتوىف عام 468 هـ وهو من 
أصحاب املالحم واملناظرات املنظومة وأخص ما يشتهر به ملحمة بعنوان » گشتاسب 
نامه" وأسدي ميت بالقرابة من فردويس الطويس صاحب ملحمة » شاهنامه« الكربى 
وهم أعظم شعراء املالحم عند الفرس وهو متأثر به حاذ حذوه يف ملحمته التي أدارها 
عىل كرشاسب وهو بطل من أبطال شاهنامه من الذين مل يوفهم فردويس حقهم كام 

ينبغي عىل ما يبدو. 
 ومعنى بيت أسدي:

من بسمة امللك ال ينبغي أن تشجع القلوب فام تبسم الليث املفرتس وهو كارش عن 
النيوب.

فالشاعر الفاريس يصف امللك يف قصته مبا أراد املتنبي أن يصفه به نفسه فأجراه 
مجرى املثل.

أما ابو متام فهو يف بيته يؤيد بالدليل أنه مشغوف بالتصوير الذي استخدمه يف 
شعره عىل أوسع نطاق وأفرغ عىل صوره ألوانا حسية ملموسة ))) وهو يف قوله هذا 
يبني الصفة الجامعة بني املشبه واملشبه به واألوصاف الجامعة تختلف وتحرصها عدة 
أقسام منها األوصاف املحسوسة وهي بالنسبة إىل الحواس املختلفة ومنها االشرتاك يف 
الصفة املبرصة فصنيع أيب متام يف هذا البيت ال يخرج عن هذا والجامل عندنا لذلك 
التعبيس الباسم واألجمل نفي االبتسام عن العبوس وهكذا تداول هذا املعنى شاعران 

عربيان وشاعر فاريس فطوعوه ألغراض متباينة.
***
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مسك الختام:

نظرة رسيعة عىل
املفردات واملصطلحات واألمثال الشعبیة

فی اللهجات الخلیجیة ذات األصل الفاريس. 

توجد هنا کثیر من املصطلحات واألمثال الشعبیة واملفردات فی اللهجات الخلیجیة 
االجتامعیة  الجذور  ذات  العمیقة  الصلة  علی  تدل  کلها  هذه  فارسیة.ووجود  وأصلها 

والثقافیة بین اللغتني الفارسیة والعربیة منها:
ألف:مفردات:

»نوخذة«
 أصلها »ناُخدا«

»روشنة«))) 
أصلها فارسی »روشن«مبعنی»املضاء«و فی اللغة الفارسیةیقال»روزَنَة«بنفس املعنی 

»َمیَوة«
 مبعنی الفاکهة أصلها فارسی وهی »ِمیِوه«)))

»دروازة« 
اصلها فارسی وهی»َدروازِه« هذه الکلمة مرکب من»َدر«مبعنی »الباب«و »واز«به 

معنی»املفتوح«إذاً »َدروازة«مبعنی»الباب العالی املفتوح«.
»َدربَس«

من»َدر«  مرکب  وصفی  ترکیب  املصطلح  بابها«هذا  مغلقة  وهی  علبة  مبعنی»کل 
وبَس« وأصلها فارسی»َدر بَست«و»بَست«مبعنی»مغلق« ونقول فی الفارسی»َدربَست«

»طازج«
أصلها فارسی وهی»تازِه«)1))بنفس املعنی.

»مهرجان«
  وأصلها فارسی »ِمهرِگان«))))بنفس املعنی.

»شنو« 
اللهجة  فی  املعنی.مثالً  بالباء»ِبشنو«بنفس  تستعمل  فارسی  واصلها  »إسمع«  یعنی 

القطریة یقال»شنو مرة أخری لو سمحتم.«یعنی»دعنی أسمع من جدید.«
»دانة«

 مبعنی الحبوب الزراعیة والبذور وأصلها فارسیة»دانِه«
»بَروانَة«

یقال»بروانة  مثاًل  فارسی»پَروانِه«))))  وأصلها  واملروحة   الفراشة  مبعنی 
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السنبوک«،»بروانة البوصلة«
»آستة«أو»باآلستة«

یعنی الهدوء فی املشی أو  البطئ فی العمل.مثالً یقال»روح باآلستة«أو»روح آستة« 
یعنی»أمش بالهدوء« وأصلها فارسی »آهسته«))))بنفس املعنی.

»بَس« 
وأصلها »پَس«مبعنی إذاً مثالً یقال»بس لش ما أخربتنی؟«

كلهم عيال آدم من قديم               بس جعل آبائهم سام وحام
» 3. »حیَّ بَیَّ

«مأخوذ من الفارسیة وهی»بیا«))))مبعنی »تعال« مبعنی»تعال یا حاَج« و»بَیَّ
حية بية/ راحت حية

ويات حية/عىل درب لحنينية
عّشيناك/ وغّديناك

قطّيناك/ ال تدعني عيّل
حلليني يا حيتي/ وابري ذمتي

       مع السالمة يا حيتي
»بَیرَس«

وهذا ترکیب إضافی مرکب من»بی«مبعنی»دون«و »رَس«مبعنی »رأس«و کالهام 
فارسیتان و»بیرس«مبعنی من ال یبالی وهو المباالة وال یعتنی مبا حوله من األشخاص 
والحوادث.و یستعمل هذه املصطلح بنفس املعنی فی الفارسیة مثالً موالنا جالل الدین 

الرومی یقول:
»من بی رس ودستارم در خانۀ َخاّمرم«))))

املفردات التی رصدتها فی اللهجات الخلیجیة تبلغ عددها إلی أکرث من 1000 مفرد 
وحتی بعضها تستعمل فی سائر البلدان العربیة فی الرشق األوسط مثل سوریا ولبنان 

وهنا نکتفی بهذا القدر رعایة لإلختصار.
وأما فی مجال األمثال الشعبیة املتداولة بین إخواننا العرب والسیام الخلیجیین نشیر 

إلی التالی:
بان ما تدور إال الشرية. الذِّ

»الشیرة«هنا مبعنی معرص العنب وعصیره وأصلها فارسی.نفس هذا املثل الشعبی 
یستعمل فی الفارسیة ونقول

این دغل دوستان که می بینی      مگسانند گِرِد شیرینی
یعنی: هؤالء األشخاص الذین تراهم حولک کلهم أذبّة تجتمع حول الحلویات ))))

يوم الخميس من يعقد يف البيت يخيس.))))
کنایة  املثل  »املرطوب«وفی  »خیس«مبعنی  من  مأخوذ  وهذا  فی»یخیس«  الشاهد 
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عن »املحزون« و»خیس«أصلها فارسیة مبعنی »املرطوب«
»دَردی بیس ال أعرف الجمعة عن الخمیس«))))

الشاهد فی»َدرد«و »بیس«.درد مبعنی األمل  وأصلها فارسیة وبیس مبعنی»العرشون« 
وأصلها فارسیة وهی»بیست«.

یعنی مشاکلی کثیر وأنا مشغول جداً حتی ال أعرف متی جاء الخمیس ومتی جاء 
الجمعة. 

4. »ُحّب رَسرَسی ال یدوم«))))،»ال ینتج عمل رسرسی«)1))
الشاهد فی»رسرسی« وأصلها فارسی ولها معنیان؛ األول مبعنی السطحی  والثانی 
مبعنی العجلة مثالً إذا نقول »حب رسرسی« یعنی من یحب ویعشق ولکن لیس لحبه 
جذور فی قلبه بل حبه یزول برسعة وإذا نقول»عمل رسرسی« یعنی من یعمل بالعجلة 

والرسعة دومنا یتبدر فی أمره ودون أن یتعقل فی عمله.
ها واسرتيح)))) 5. دريشة يجيك منها الريح َسدِّ

الشاهد فی»دریشة« وهی مأخوذ من»َدریچه«)))) الفارسیة ودریچه أو دریشة هی 
ثقب صغیر فی الجدار  وتشد الریاح منها ذلی داخل الغرفة وتؤذی ساکنها.

6. »کوجا مرحبا!!؟«
الشاهد فی»کوجا؟« مبعنی»أین؟«و أصلها فارسیة.یستعمل هذا املثل ملن یتدخل فی 

بحث ولکن ما رّصح به ال دخل له مبا هم فیه.
7. »أخذوا القالطة وسموين نوخذة«))))

الشاهد فی»القالطة« مبعنی القریة وأصلها فارسی وهی»کَالت«))))مبعنی الرستاق 
والقریة.

8. »اليل ما عنده بيزة ما يسوي بيزة«))))
الشاهد فی»البیزة«و أصلها»پَشیز«)))) وهی فارسیة مبعنی کل شیء صغیر ال یلیق 

اإلعتناء به. 
یقال فی نفس هذا املعنی فی الفارسیة:
تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گَزاف

یعنی من لیس لدیه أسباب الکرامة والعزة ال یلیق به نیابة مناب العظامء والکرام.
9. »دفعة َمردي والهوى رشقي«))))

الشاهد فی»َمرد«مبعنی الرجل وأصلها فارسی.
10. »سناده التري«))))

الشاهد فی»تیر« مبعنی »السهم« وجمعها»سهام« أصلها فارسیة.یستعمل هذا املثل 
فی شأن من غرق فی حّب التفاخر والتباهی أمام الغیر.

***
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في األزمـة الراهنـة

لألدب المقـــارن

د. راتب سكر
ناقد وشاعر وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

مثة أبواب معرفية عاشت مذعورة، ووجدت تحالفات تسمياتها ومناهجها وغاياتها 
دامئة التنقل خلف “متاريس” دفاعاتها عن حقوقها يف الوجود وتجديد أثوابها مبا يناسب 
تبدالت أيامها ووقائعها، ومن الراجح أن باب “األدب املقارن” من أبرز هذه األبواب، 
فالباحثون يف مكوناته النظرية وميادينه منذ والدة تلك املكونات النظرية املبكرة العجىل 
يف كتابات Abel-François Villemain آبل فرانسوا فيليامن )1790-1870(، وجان جاك 
أمبري )-Jean Jacques Ampere )1864 1800، مازالوا حتى أيامنا يطمحون إىل والدة 
“نظرية جديدة لألدب املقارن”، ويعربون عن رضورة خروجه من أزمته، مبثل قول د.أحمد 
عبد العزيز))): “أزمة وأزمة ومعضلة... ال بدَّ لألدب املقارن ليك يخرج من الطريق املسدود 

الذي وضعته فيه املدرسة الفرنسية عن عمد... ال بدَّ له من ثورة يجدد فيها نفسه”))). 
أُعلن عن والدة هذا الباب املعريف إعالناً رصيحاً شبه رسمي، حامالً تسميته الجذابة 
“La Literature Comparee”، يف محارضات  املقارن”،  “األدب  معاً:  بآن  واإلشكالية 
مهمة ألقاها الناقد والباحث األديب آبل فرانسوا فيليامن يف جامعة السوربون بني عامي 
)1828ـ1829(، مجتهداً يف رشح غاياته ومنهجه، اجتهاداً غامئاً مرتبكاً ظل دون تحقيق 
األرب، ما اضطر ناقداً وباحثاً من جيل الحق هو جان جاك أمبري إىل اقرتاح تسمية بديلة 
مناألدب »ملقارن«، ووضعِ رشوٍط لهوية البحوث املنضوية تحت لوائه، وإضافة توضيحات 

إىل غاياته.
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التي  أيامنا،  حتى  غاربه،  عىل  مفتوحاً  آمبري  فتحه  الذي  االجتهاد  باب  واستمر 
وجدت حالها كسابق أحوال األيام الخوايل يف حاجتها امللحة عن السؤال الجوهري 
املهم: “ما األدب املقارن؟”. هذا السؤال الذي تربع يف صدارة غري كتاب مهم يف هذا 

املضامر، وميكن ذكر ثالثة كتب أمثلة ذات دالالت مهمة يف هذا املضامر:
وأساتذة  باحثني  لثالثة   ،1983 عام  كتاب صدر  عنوان  املقارن؟”،  األدب  “ما   ،1
لألدب املقارن يف الجامعات الفرنسية هم: “بيري برونيل وكلود بيشوا وأندريه ميشيل 
روسو”. وترجمه إىل العربية الباحث وأستاذ األدب املقارن يف جامعة دمشق د.غسان 

السيد)))، وصدر عام 1996.
“األدب  كتاب  تصدرت  ضافية  مقدمة  عنوان  اليوم؟”  املقارن  األدب  هو  “ما   ،2
املقارن: مقدمة نقدية” الصادر يف بريطانيا عام 1993 للباحثة سوزان باسنيت )ولدت 
يف بريطانيا عام -1945....( أستاذة “األدب املقارن” يف جامعة “غالسكو”. وترجمته 
إىل العربية أمرية حسن نويرة))) وأصدره املجلس األعىل للثقافة يف القاهرة عام 1999.

3، “ما هو األدب املقارن؟” عنوان املقدمة املهمة التي كتبها أستاذ األدب املقارن 
يف جامعة ديجون الفرنسية ديديه سوييه لكتاب ضخم مهم شارك يف تأليفه بإدارته 
وإسهامه عدد من أساتذة الجامعات الفرنسية، وصدر عام 1997 يف باريس، بعنوان 

“األدب املقارن”))). 
إن تكرار هذا السؤال بصيغه املختلفة منذ ظهور هذا الباب املعريف، يف املؤلفات 
وجود  حول  جوهرية  أسئلة  تثري  ظاهرة  أيامنا،  حتى  سنة  مئتي  نحو  منذ  املتالحقة 
اختالفات بيِّنة يف املرجعية العلمية لدراسات “األدب املقارن” وما يؤسسها من مصادر 
قضاياها  من  ومضامر  قضية  غري  يف  الجادة  املناقشات  تجديد  تتطلب  ومراجع، 
ومساراتها، وهي مناقشات رافقت تلك املرجعية العلمية يف رحلتها الطويلة، منذ عهد 
رائديها فيليامن وآمبري، وواكبتها، واصلة يف احتجاجاتها مرتبة اإلعالن عن “أزمة” يف 
بحوث الناقد األمرييك العاملي رينيه ويليك Rene Wellek  )1903- 1995(، ما برح 
يذكرها مبثل وله: “كنت قد دَّمُت بحثا عنوانُه “أزمة األدب املقارن” يف املؤمتر الثاين 

للرابطة العاملية لألدب املقارن يف أيلول عام 1958”))).
التي استمرت  القدمية والجديدة  القضايا  البحث مبجموعة من   يهتم مسار هذا 
ملحة – وماتزال- يف بحثها عن حلول منهجية واضحة ورصيحة يف تجديد هوية هذا 
الباب املعريف املهم من أبواب الدراسات األدبية، ويعنى هذا البحث بثالث قضايا مهمة 

منها: تتصل أوالها مبصطلح “األدب املقارن”.
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املقارن الراهنة لألدب  األزمة  يف 

ورضورة االعرتاف بتسمية “األدب املقارن”، وتداولها مصطلحا مع التذكري بخطَلِها 
تذكريا دامئا، وصياغة تعريف عام توضيحي يرافق تداول هذه التسمية – املصطلح، 

املخاتلة))). 
غاياته  ملبية  وتنوعها،  املعريف  الباب  ميادين هذا  انفتاح  ثانيتها برضورة  وتتصل 
العلمية بعيدا عن رشوط مسبقة تقيّد حدوده، ومتنع دراساته عن ساحات أدبية ومعرفية 

تتصل جوهريا بأدواته وغاياته.
وتتصل ثالثتها برتسيم الحدود بني مكونات مواد دراسات “األدب املقارن” واتساع 
ميادينه، األدبية والثقافية واالجتامعية، واللغوية والقومية، وبيان مفاهيمها ورضوراتها.  

تسمية “األدب املقارن” خطأ شائع، وتداولها أمر واقع:

اللفظية  الداللة  بني  التطابق  غياب  وتداولها  املصطلحات  علم  يف  الشائع  من 
واالصطالحية يف كثري من األحيان، ومل تسبب هذه الظاهرة أزمة حادة إال يف حاالت 
ومجالس  العربية  الجامعات  يف  املقارن  باألدب  االهتامم  حالة  أبرزها  من  نادرة، 
أعضاء الهيئة التعليمية من  مدارساتها و”سيمناراتها” العلمية التي يشارك فيها غالباً 
تدق  مواقف  بعضهم  عىل  تهيمن  مختلفة،  وحديثة  قدمية  ولغوية  أدبية  اختصاصات 
إنذار وقوع مخالفة لدى اهتامم الباحثني من األساتذة وطالبهم تحت تسمية “األدب 
املقارن” ببحوث ليس فيها مقارنات ظاهرة بني نصوص اآلداب املختلفة، وتنطلق هذه 
املواقف إىل إنذارها غالباً من تفسريها املصطلح بيشء من داللته اللفظية: “املقارن”. 
وقد كان ذلك باعثاً وجيها لدى مؤلفي كتب األدب املقارن يف الثقافة العربية، لتسويد 
صفحات من كتبهم يف بيان خطل هذه التسمية - املصطلح يف داللتها عىل علم ال تشكل 

املقارنات بني نصوص اآلداب املختلفة سوى ميدان من ميادينه املتنوعة.
إن أحوال تداول املصطلح يف موطن نشأته الفرنسية، وما يواجهه من اعرتاضات 
بعيد   ،1931 عام  أمبري  محارضات  منذ  وأقالمها  أثوابها  تجدد  تزال  ما  وتوضيحات 
ظهور هذه التسمية بنحو سنتني حتى أيامنا ونحن نستقبل العام 2022 الجديد. ومل 
يخل بعضها من اقرتاح تسميات ومصطلحات جديدة مل تنجح يف احتالل مواقع ما 

غدا تداوله راسخاً مستقراً.
    لقد تكررت مواقف الباحثني الفرنسيني من مصطلح “األدب املقارن”، مؤكدة 
افتقاده الدقة العلمية املناسبة، ورضورة وجود مصطلح أكرث دقة... بدأت هذه املواقف 
ـ    Sainte –Beuve بوف  سانت  تلميذه  موقفه  وآزر  املصطلح،  والدة  بعيد  أمبري  مع 
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)1804-1869م( الذي ولدت يف مقاالته ازدواجية فكرة رفض املصطلح وتبني تداوله 
بني  الباحثني  مواقف  تغيريه...وتتالت  وصعوبة  انتشاره  رسعة  عن  ناتجاً  واقعاً  أمراً 
اقرتاحات مصطلحات بديلة ال يكتب لها الفالح، وإعادة صياغة ازدواجية فكرة سانت 
بوف الشهرية، طوال مئة سنة ونيف منذ محارضات فيليامن يف السوربون التي تشكلت 
واملناهج  الدالالت  غائم  تشكال  وغاياته  املقارن  األدب  مصطلح  والدة  سطورها  بني 
والغايات، حتى ظهور الكتاب النظري األول الذي عني بدراسة املسائل النظرية لألدب 
املقارن ومصطلحه يف فرنسا، أصدره عام 1931 أستاذ األدب املقارن يف السوربون  
 Literature ”1948، بعنوان “األدب املقارن-P. Van Tieghem )1871( بول فان تييغيم
Comparee“ ”La... وترجمه د.سامي الدرويب إىل العربية عام 1946. وقد قال تييغيم 
يف مقدمته: “يسدُّ هذا الكتاب فراغاً كبرياً، فام أعرف يف لغة من اللغات كتابا وقفه 

مؤلفه عىل نظرية األدب املقارن ومناهجه”))).
واضحا  تقدميا  املسألة  مقدما  بثنائيتها،  بوف  سانت  رؤية  تييغم جوهر  أعاد  لقد 
رصيحا حاسام، مقررا أن الدعوة إىل خطل هذ املصطلح صائبة وقد غدا إلغاؤه رضورة 
بات مستحيالً  ذلك  أن  الصواب، غري  إىل  أدىن  تسمية جديدة  منه  بدالً  لتحلَّ  ملحة، 

بسبب ذيوعع وسعة انتشاره... 
قال تييغم: “أما اسم “األدب املقارن” فقد استعمل يف فرنسا، منذ قرن ونيف، حني 
أخذ فيللامن يستعمله يف محارضاته الرائعة يف السوربون... وقد بلغ من فرط الذيوع 
وسعة االنتشار، يف أيامنا ما يجعل من املستحيل علينا أن ننزع عنه هذا االسم، لنحل 

محله إسام آخر أدىن إىل الصواب”))).  
جاءت مكانة تييغم أكادميياً وأدبياً لتحسم اتجاهات الدرس إىل تبني وجهة نظره 
مكانة  كانت  كام  املستحيلة،  تغيريه  بخطله ورضورة  االعرتاف  مع  املصطلح  تبني  يف 
سانت بوف ناقداً أستاذاً مرموقاً يف القرن التاسع عرش مؤثرة يف هيمنة موقف سابق 
تشغل  املضامر  هذا  املناقشات يف  تزال  ما  توضيحه،  سبق  مام  الرغم  وعىل  مشابه. 
صفحات الباحثني والكتاب، وتثري عميق اهتامماتهم مع كل إصدار جديد ميس هذا 

الباب املعريف الواسع.

نتائج البحث يف قضية مصطلح “األدب املقارن”:

يرافقها حرص علمي  املقارن”،  “األدب  الطوابع ملصطلح  ناجزة عاملية  مثة هيمنة 
رصيح عىل توضيح الغايات العلمية العامة مليادينه املختلفة وحدودها، توضيحا ميكن 
أن تحمله الحقة موجزة تقول بعد املصطلح: دراسة األدب يف صالته الخارجية، خارج 
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حدوده اللغوية أو القومية. 

العامل التاريخي ورشوط “األدب املقارن” وانفتاح حدوده: 

التاسع  القرن  من  األول  النصف  املقارن”  “األدب  مصطلح  والدة  منذ  ترسخت 
عرش فكرة صارمة تتصل برشوط الدراسات املنضوية تحت تسميته، وحدود مسارات 

اهتامماتها. 
تلك الفكرة رأى صاحبها جان جاك آمبري ومعظم من جاء بعده من الباحثني، وال 
َقه بني صاحب األدب موضوع  سيام الفرنسيون، أن عامال تاريخيا يجب أن نثبت تحقُّ
دراسة “األدب املقارن” واآلداب أو الظواهر الثقافية الخارجية التي تأثر بها يف أدبه... 
لألدب  الجامعية  الدراسات  رائد   )1918--1968( هالل  غنيمي  د.محمد  رشح  وقد 
التلميذ النجيب للمدرسة الفرنسية يف فهم رشوطه  املقارن، خريج جامعة السوربون 
وحدوده، ذلك العامل التاريخي بأنه وجود صلة تاريخية محققة ومثبتة بني ذلك األديب 
صاحب األدب موضوع دراسة “األدب املقارن” واآلداب أو الظواهر الثقافية الخارجية 
التي تعنى الدراسة مبقارنته بها، فدراسة ستاندال Standhal  )1873-1842( “ملقابلة 
“شكسبري”...  مرسح  يف  اإلبداع  بوجوه  “راسني”  مرسحيات  يف  التقليدية  األصول 
إذ ليس بينهام صلة تاريخية... واألمر كذلك فيام يعقد مثال من موازنة بني الشاعر 
)449--363هـ(،  املعري  العالء  وأيب   )1674--1606( ميلنت  جون   Milton اإلنكليزي 

)973-1074م(”)1)).

شكل هذا الرشط عائقا أمام مناء األدب املقارن وازدهاره، لسببني:

1، إن وضع هذا الرشط التاريخي أثقل دراسات األدب املقارن مبهامت غري أدبية، 
بعيدة عن نصوص اآلداب موضوع الدراسة والبحث، إذ راح النقاد والباحثون يجتهدون 
يف جمع التحريات التي تثبت وجود هذا الشكل أو ذاك من الصالت التاريخية املحققة 
والثقافية  األدبية  أو ظواهرهم  وأسالفه  الدرس،  األدب موضوع  األديب صاحب  بني 

خارج حدود أدبه اللغوية أو القومية. 
2، حرم هذا الرشط من اهتامم دراسات “األدب املقارن” بظواهر تأثر األدب بغريه 
إذا  األخرى،  املجتمعات  يف  واالجتامعية  الثقافية  بالظواهر  أو  األخرى،  اآلداب  من 
فشلت يف تحّريها إثبات صالت تاريخية محققة... كام حرمها من االهتامم بتشابهات 

أدبية بني آداب العامل املختلفة، مل يثبت وجود صالت تاريخية بني أصحابها...
لقد كان هذان السببان من األسباب املوجبة التي دفعت باحثني مختلفني، يف بلدان 
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التاريخي،  التمرد عىل هذا الرشط  املتحدة األمريكية، إىل  الواليات  مختلفة، والسيام 
والدعوة إىل انفتاح دراسات “األدب املقارن” عىل ميادين صالت أدب ما بآداب اللغات 
أو القوميات األخرى، وبالظواهر الثقافية واالجتامعية الخارجية املتنوعة يف املجتمعات 

املختلفة خارج حدود ذلك األدب اللغوية أو القومية... 
كثرية  دراسات  بظهور  يتجىل  راح  الذي  التمرد،  هذا  بأهمية  االعتقاد  تنامى  لقد 
خارجة عىل الرشط التاريخي، وتأصيل نظري جديد كان من أبرز أعالمه هرني رمياك 
الذي قال عام 1961 يف دراسة له بعنوان: “األدب املقارن: تعريفه ووظيفته”)))). “إن 
“األدب املقارن” هو دراسة لألدب خارج حدود دولة معينة، وهو أيضا دراسة للعالقات 
والفلسفة  الفنون  مثل  والعقيدة  املعرفة  فروع  وشتى  ناحية  من  األدب  بني  املوجودة 

والتاريخ والعلوم االجتامعية...”)))) .
إن أطروحة رمياك التي تجاوزت عام 1961، “الرشط التاريخي” للمدرسة الفرنسية 
يف األدب املقارن، بعد هيمنته عىل معظم الدراسات السابقة طوال نحو ثالثني ومئة 
املحدود غري  التجاوز  بنمط من  آمبري، سبقت  سنة  تفصلها عن والدته يف دراسات 
املعلن، عىل نطاق واسع، عندما أعادت بحوث فيكتور جريمونسيك معظم التشابهات 
األدبية بني آداب العامل املختلفة إىل ارتباطاتها مبراحل تاريخية منطية إنسانية عامة، 
بيوبيل جامعة  مبثل قوله يف بحث نرشه “أول مرة ضمن األعامل املكرسة لالحتفال 
لينينغراد عام 1946، بعنوان “العالقات األدبية بني الرشق والغرب بوصفها قضية من 
قضايا األدب املقارن: “تعد وحدة عملية التطور االجتامعي- التاريخي للبرشية املقدمة 
األساسية لعلم األدب املقارن، وتشرتط هذه الوحدة بدورها وحدة التطور األديب بوصفه 

إحدى البنى األيديولوجية الفوقية”)))).  
مع رؤية جريمونسيك هذه تتضاءل أهمية تحرِّي ما يثبت الصالت التاريخية لكاتب 
األدب يف زمان تاريخي  محدد بل إنجازه، وترتاجع أمام تقدم تحريات اجتامعية من 
طراز مختلف، تتوخى معرفة مراحل التطور االجتامعي لبيئته يف زمن إنجازه األديب، 
االقتصادي  الواقع  أن  املقولة  هذه  “وتعني  بالقول:  ذلك  الباحثني  بعض  رشح  وقد 
يزوده مبادته،  اإلنتاج األديب ويحدد شكله ومضامينه. فهو  يتحكم يف  – االجتامعي 
ومواضيعه، ومستقبليه ووسائل إنتاجه. وعندما يكون مجتمعان عىل درجتني متقاربتني 
من التطور، فإن ذلك يؤدي إىل ظهور أوجه تشابه كبرية بني أدبيهام...وال يجوز أن نرد 
تلك الظواهر إىل تأثر أدب قومي بأدب قومي آخر، كام يفعل التقليديون من ممثيل 
املدرسة الفرنسية يف األدب املقارن”))))...وال بد من اإلشارة إىل أن تأثري ما سبق من 
رؤى جريمونسيك يف النقد األديب يف بالده وخارجها ظل محدودا، وأن تراجع هيمنة 
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املدرسة الفرنسية القدمية يعود إىل ظهور مواقف متنوعة مغايرة، من أبرزها مواقف 
هرني رمياك كام تقدم.

نتيجة: رضورة الحد من سطوة الرشط التاريخي يف سحب رشعية انتامء البحوث 
التي تتجاوزه يف االنتامء إىل دراسات األدب املقارن ما دامت تنجز إحدى الغايات 
العلمية واملعرفية لدراسة األدب يف صالته الخارجية، خارج حدوده اللغوية أو القومية.... 

واتساع  دراساته  مواد  مكونات  بني  الحدود  وترسيم  املقارن”  “األدب 

ميادينه غاياته العلمية:

الدوائر  تكون  التي  واملصطلحات  املفاهيم  تناول  يف  الفهم  سوء  ظواهر  تتنوع 
املعرفية لدراسات األدب املقارن، وميكن التوقف عىل أبرزها يف اآليت:

1، قال جان ماري كاريه يف مقدمته الشهرية لكتاب تلميذه النجيب ماريو فرانسوا 
 la“ :غويار – أستاذ “األدب املقارن” يف السوربون- يف معرض تعريفه لألدب املقارن
  ”literature comparee est l’etude des relations spirituelles intenationales
“)))), وشاعت الرتجمة العربية لهذا التعريف واسع االنتشار عربيا منسجام مع ترجمة 
د. محمد غالب لها :”األدب املقارن هو دراسة العالئق الروحية الدولية”))))، ومن ذلك 
تداول هذا التعريف يف دراسات رائد الدرس العريب األكادميي يف هذا املضامر د. 
محمد غنيمي هالل مبثل قوله: “بقي لنا أن ننبه إىل أن ميدان األدب املقارن الذي 

رشحناه، وهو الصالت الدولية بني مختلف اآلداب، أوسع مام يبدو ألول وهلة”)))).
وهو  املقارن،  األدب  مليدان  د.هالل  رشح  مع  السابقة،  د.غالب  ترجمة  تنسجم 
رشح يتطابق مع العبارة املامثلة املتكررة يف دراسات غويار، التي نجدها تحل عبارة 
لدى  السابقة  الدولية”  الروحية  “العالئق  عبارة  “محل  الدولية”،  األدبية  “العالقات 

كاريه، وذلك يف قوله:
 La literature comparee n’ est pas la comparaison. Celle-ci n’ est“  
 qu’ne des methods d’une science mal nommee qu’on definirait plus

  .((((”exactement: L’ histoire des relations litteraires internationales
وقد ترجم د.محمد غالب العبارة السابقة بقوله: “األدب املقارن ليس املوازنة، وأن 
هذه األخرية ليست سوى أحد املناهج لعلم أسيئت تسميته، وميكن تعريفه عىل صورة 
أدق، إذا أطلق عليه اسم: “تاريخ العالئق األدبية الدولية”)))). وقد وردت هذه العبارة يف 
ترجمة هرني زغيب لكتاب غويار املشار إليه كاآليت: “األدب املقارن، ليس املقابلة، فهذه 
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ليست سوى واحدة من طرائق علم ميكن تسميته “تاريخ العالقات األدبية الدولية”)1)). 
من املفيد بعد النظر يف ما سبق، التوقف عىل النقاط اآلتية:

1، اختار د.غالب يف ترجمته كلمة la comparaison  كلمة املوازنة الرديفة معجميا 
لكلمة املقارنة التي يقصدها غويار يف هذا السياق قصدا أكيدا ملن ميعن النظر يف 
واملقارنة  لدى غويار،  املوازنة مرفوضة  بأن  يوحي  االختيار  سياق كالم غويار. وهذا 
مقبولة لديه، بينام املقصود الدقيق هو ترجيح غويار لداللة “األدب املقارن” – وهو 

تسمية لعلم أسيئت تسميته - عىل دراسة “تاريخ العالئق الدولية”.
 les relations“ عبارة   ترجمة  يف  زغيب  وهرني  د.غالب  من  كل  اختار   ،2
litteraires internationals” عبارة “العالقات األدبية الدولية”، برتجيح كلمة “الدولية” 
عىل رديفتها معجميا: “األممية”. فأيهام توافق مقتىض الحال، يف توضيح الحدود بني 

اآلداب ومسارات صالتها الخارجية؟
إن مصطلح الدولية، بدالالته عىل تنوع الدول، يؤسس عىل تنوع الكيانات السياسية 
غالبا، فال ميايش تنوع اآلداب املؤسس تأسيسا جوهريا عىل تنوع اللغات، وهو تأسيس 
تعرب عنه تسميات كليات اآلداب الجامعية – األكادميية ألقسام اللغات فيها، مثل تسمية 
اللغات  صالت  من  مناذج  استعراض  أن  الراجح  وآدابها....ومن  العربية  اللغة  قسم 
بالناطقني بها وقومياتهم ودولهم، يساعد يف الوصول إىل ترسيم حدود مناسبة بني 

اآلداب.

حدود اآلداب بني الكيانات الدولية والقومية واللغوية:

تتنوع لدى الباحثني روائز الحكم عىل الحدود بني اآلداب بني ثالثة أسس تتداولها 
دراسة  إىل  توجيهها  وغاياته  وظائفه  تحديد  يف  فيهيمن  املقارن”،  “األدب  مؤلفات 
أو  القومي،  لألدب  الخارجية  األدبية  العالقات  دراسة  أو  الدولية،  األدبية  العالقات 
اعتامد اللغات معيارا أساسا يف الحدود بني اآلداب... ومن الراجح أن توصيف ظواهر 
الصالت بني هذه املرتكزات الثالثة يف عدد من الكيانات الدولية والقومية واللغوية، 
يقدم فوائد تسهم يف تجاوز ما يحدث من اختالفات وتناقضات بني املؤلفات املعنية 

بدراسات “األدب املقارن” نظريا وإجرائيا.
بلغة واحدة، مع احتفاظها بهوياتها  بلدان مختلفة مكتوبة  إن ظاهرة وجود آداب 
القومية، منترشة يف آداب العامل القديم والحديث، ومن الراجح أن توصيف تجليات 
هذه الظاهرة وأمثلتها النظرية واإلجرائية يؤدي خدمات جوهرية لتفهم األسس النظرية 
لألدب املقارن ودراساته، تلك األسس التي استمر املعنيون بها يرددون طويال مبثل قول 
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د.محمد غنيمي هالل )1918-1968(: “الحدود الفاصلة بني تلك اآلداب هي اللغات”)))).
يف  املكتوب  العريب  األدب  وحدة  إىل  النظر  مشكلة  من  جانبا  الرؤية  هذه  تحل 
دول عربية كثرية، ولكنها ترفع مستوى التوتر يف النظر إىل قضية األدب الذي يكتبه 
مسترشقون أو أجانب، وقضية األدب الذي يكتبه أدباء عرب باللغات الفرنسية والروسية 
عربيا،  أدبا  بالعربية  املكتوب  واألجانب  املسترشقني  أدب  يصبح  عليها  فبناء  وغريها، 
ويصبح أدب العرب الذين كتبوا بلغة غري عربية جزء ا من أدب أصحاب تلك اللغة، 
وذلك مخالف لوقائع األمور، فأدباء الجزائر الذين كتبوا بالفرنسية قبلوا أعضاء يف 
اتحاد كتاب الجزائر، وقد بينت املسترشقة سفيتالنا فيكتورافنا براجوغينا)))) املختصة 
بأدب دول املغرب العريب املكتوب بالفرنسية، أن كتاب هذا األدب ابتعدوا عن لغة بني 
بلدانهم، وظلت موضوعات أدبهم وجوهرها الوجداين منبثقة عن انتامئهم إىل بلدانهم، 
فلم تجعلهم اللغة الفرنسية فرنسيني، فصاروا حالة من حاالت “حدود العصور، حدود 
الثقافات”  التي استلهمتها عنوانا لكتابها الذي جاء فيه: “استخدمت هذه اآلداب اللغة 
الفرنسية، وهي لغة الدولة املستعِمرة – بكرس امليم، واستندت إىل تقاليد فنية وثقافية 
النتاج  أصيلة مشرتكة يف  لكنها حافظت عىل روح مغربية  مزدوجة: وطنية، وغربية، 

األديب الجزائري واملغريب والتونيس”)))).... 

 1، األدب العريب بني معايري اللغة والدولة واالنتامء القومي: 

يدين الناطقون بالعربية باالنتامء إىل القومية العربية، فالشعور بهذا هو املهيمن 
يف مجتمعاتهم، عىل الرغم من توزع إقاماتهم يف دول عربية مختلفة، وبذلك تكون 
يوحي  مام  الرغم  عىل  املقارن،  األدب  ميادين  خارج  أدبائهم،  بني  األدبية  الصالت 
بطوابعها الدولية، فمثل هذه الطوابع خاصة بدول ناطقة باللغة العربية نفسها، وممتلكة 
مقومات االنتامء إىل أمة عربية واحدة، وال تشكل أية دولة منفردة منها مقومات األمة 
أو القومية، فال ينطبق عىل أدب كل دولة منفردة منها وصفه بذلك، فال يقال األدب 
القومي األردين، أو القومي الجزائري أو ما شابه، فاألدب القومي لجميع الدول العربية 
هو األدب العريب الذي يتشكل من آداب الدول العربية.... وهذا ما دفع معظم الباحثني 
يف ميادين األدب املقارن إىل استبعاد دراسات املوازنات بني آداب تلك الدول من تلك 
القومي  األدب  مكونات  بني  الصالت  لدراسات  “املوازنة” مصطلحا  وجعلوا  امليادين، 
الواحد، سواء يف األحوال التي يكون فيها أصحاب هذا األدب موزعني يف دول كثرية، 
مثل الدول العربية، قدميا أو حديثا، أم يف دولة واحدة مثل الدولة الفرنسية، لذلك 
يقول د.محمد غنيمي هالل: “ليس من األدب املقارن يف يشء – طبقا ملا قدمنا -ما 
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يساق من موازنات يف داخل األدب القومي الواحد... فاملوازنة بني أيب متام والبحرتي، 
أو بني حافظ وشوقي يف األدب العريب، وكذا املوازنة بني كوين وراسني يف األدب 
القومي، ألن مثل هذه  املقارن، إىل مؤرخ األدب  يتخىل عنها مؤرخ األدب  الفرنيس، 
املقارنات ال تتعدى نطاق األدب الواحد، يف حني أن ميدان األدب املقارن دويل يربط 

بني أدبني مختلفني أو أكرث”)))).
تربز يف رؤية د.هالل السابقة مصطلحات: “األدب القومي”، و”املوازنة” و”املقارنة”، 
لتساعد عىل إحالل مقولة “الصالت بني اآلداب القومية، أو آداب األمم املختلفة، اآلداب 
األممية” محل مقولة “الصالت األدبية الدولية”، ما يقدم رؤية أكرث دقة يف دالالتها يف 
هذا املضامر، يعززها تذكرنا أن عبارة “عالقات دولية” التي أوردها غويار يف تعريفه 
“األدب املقارن” وترجمها د.محمد غالب وغريه بتلك الصيغة، تحتمل ترجمة مرادفة 

غريها هي “عالقات أممية”. 
إن ما تقدم من توصيف وتحليل ال ينطبق عىل حالة األدب العريب فقط، فاألمثلة 
متنوعة يف دالالتها عىل وجود أدب يعيش أصحابه يف أكرث من دولة واحدة، ومن ذلك 

األدب األملاين بني سنة 1945 وسقوط جدار برلني، وأدب الكوريتني...وغريهام...
هذه الهوية األدبية العربية الجامعة آلداب كتاب الدول العربية ضمن إطار هويتهم 
القومية الواحدة، سورية كانت أم فلسطينية أم مرصية...، يعيد إىل طاوالت الدراسة 
الدول  حدود  عّد  من  املقارن،  األدب  دراسات  يف  طويال  وهيمن  انترش  ما  والبحث 

حدودا فاصلة بني اآلداب.  
واالنتامء  والدولة  اللغة  معايري  بني  الالتينية  أمريكا  وآداب  اإلسباين   األدب   ،2

القومي: 
يتوزع الناطقون باللغة اإلسبانية، الذين يكتبون آدابهم بها، “بني إسبانيا )الواقعة 
يف جنوب غرب أوربا( وأمريكا الالتينية املكونة من أكرث من عرشين دولة، تتحدث 
باستثناء  والجنوبية،  الوسطى  أمريكا  دول  لغة  هي  فاإلسبانية  اإلسبانية”))))،  باللغة 

الربازيل الناطقة باللغة الربتغالية.
دولة  وعرشين  إسبانيا  أبناء  يكتبها  التي  اآلداب  هوية  حدود  من  املواقف  تتنوع 

تتحدث باللغة اإلسبانية يف أمريكا الالتينية، يف االتجاهات اآلتية:
أمريكا  وأدب  إسبانيا  أدب  كبرية،  درجة  إىل  متقاربني،  أدبني  اآلداب  تلك  عدُّ  أ، 
الالتينية، ومن أصحاب هذا االتجاه د. أحمد أبو حامد الذي يتحدث عن وجود أدبني 
يف”إسبانيا الواقعة يف جنوب غرب أوربا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية”، فيكتب: 
“ونقول بالرغم من بعد املسافة إال أن األدب يف كل منهام يبدو وكأنه وجهان لعملة 



125 اآلداب العاملية ـ العددان 189-190 ـ شتاء وربيع 2022

املقارن الراهنة لألدب  األزمة  يف 

واحدة”))))... وعىل الرغم من من هذا التقارب الحميم بني هذين األدبني يف رؤيته، 
يجده قارئ كتابه يحافظ عىل الفصل بينهام، فيجعل “الفصل الثاين يتناول موضوعات 
خاصة باألدب اإلسباين، أما الثالث فيختص بأدب أمريكا الالتينية”)))). كام يجده يتمنى 
للجهد يف تقديم بعض املعلومات عنهام، وعن الصالت بني األدبني العريب واإلسباين 
“أن يستمر وأن تنتج عنه أطيب الثمرات، التي ميكن أن تؤدي إىل نوع من التواصل 
الحميم بني اآلداب العاملية”)))). ويف هذه األمنية فصل بني ذينك األدبني، ينسجم مع 

دراسة كل منهام يف فصل خاص...
إن هذا املوقف يجمع آداب دول أمريكا الالتينية العرشين يف كياناتها العرشين يف 
أدب واحد، ذي كيان منفصل عن كيان األدب اإلسباين. وهو موقف ذائع يف الدراسات 
األدبية بالتزام دراسة أدب دولة إسبانيا مستقال ذا هوية مستقلة عن آداب دول أمريكا 
الالتينية العرشين، والسيَّام الدراسات املعنية باألدب اإلسباين يف القرن العرشين، بعد 

“أن بدأت دول أمريكا الالتينية حركة االستقالل يف القرن التاسع عرش”)))). 
ب، عدُّ آداب دولة إسبانيا و دول أمريكا الالتينية العرشين الناطقة باإلسبانية أدبا 

واحدا، اسمه “األدب اإلسباين”، بنسبته إىل اللغة اإلسبانية التي كتب بها.
اإلسبانية  من  محتوياته  ترجمت  كتاب  االتجاه،  هذا  تندرج يف  التي  الكتب  ومن 
اإلسباين”))))،  األدب  من  “مختارات  بعنوان:  كوزاك)1))، وصدر  الياس  األديبة جوزفني 
تضمن نصوصا أدبية متنوعة لعدد غري قليل من كتاب إسبانيا و دول أمريكا الالتينية 
الناطقة باإلسبانية: مثل فنزويال، وكولومبيا، واملكسيك، واألرجنتني، وتشييل، ونيكاراغوا، 

وغريها.  
ج، عدُّ أدب كل دولة من آداب دول أمريكا الالتينية العرشين الناطقة باإلسبانية، 
الذين  الدول،  تلك  أدباء  رؤى  مع  انسجاما  سواه،  مستقال عن  هوية خاصة،  ذا  أدبا 
يعربون عن خصوصية هوياتهم القومية واالجتامعية ومتايزها يف كتاباتهم، مبثل قول 
الشاعر التشييل بابلو نريودا )1904-1974(: “من ال يعرف الغابة التشيلية، فهو مل يطأ 
هذا الكوكب األريض. من تلك األرايض، من ذاك الطني، من ذاك السكون، خرجت أنا 

ألسري، ألغني عرب الكون”)))).   
املوضوعات  تناوله  من  الباحثني  بعض  مواقف  أن  نريودا،  شعر  دارس  ويالحظ 
اإلسبانية يف شعره، يأيت ضمن توجهاته العاملية، وال يدرجون دراستها ضمن تناولهم 
د. ميشال سليامن يف ذلك: “إنَّ صوَت نريودا  الوطنية والقومية، فيقول  موضوعاته 
الذي ارتفع فسطع كالشمس، كان مشبعا، منذ البداية، بحب الشييل، وعشق أرضها... يف 
السنوات التي أعقبت مأساة إسبانيا، متيز شعر نريودا يف كونه النغمة التي مل تنخفض 
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نربتها، وإمنا ازدادت ارتفاعا واتساعا، لتشمل الدنيا بأرسها”)))).
إن شعور كُتَّاب إسبانيا ودول أمريكا الالتينية بخصوصية انتامءاتهم إىل كياناتهم 
الوطنية والقومية ذو خصوصيات ال بدَّ أن يأخذها بعني الحسبان دارس الصالت بني 
اآلداب واملجتمعات املختلفة، فكل منهم يشعر بيشء من بأمومة إسبانية، وأخوة البلدان 
الناطقة باإلسبانية يف أمريكا الوسطى والجنوبية، لكنه يشعر يف الوقت نفسة بانتامئه 
املتميز إىل هوية قومية راحت تتبلور عىل مدارج الزمن، ال تقترص أمثلة منائجها عىل 
“تشيلية” هوية نريودا، فهي كثرية ومتنوعة، ومن ذلك اعتزاز غابرييل غارسيا ماركيز 
)-1927 2014( “بكولومبيته” وهو يف أوج انتشاره يف دول أمريكا الالتينية وإسبانيا 
والعامل، فيفخر يف كلمة ألقاها يف “فنزويال” عام 1970، بعنوان “كيف بدأت الكتابة” 
مبا كتبه مدير منرب أديب مهم يف موطنه كولومبيا عن نرشه “فصة” يف بدايات رحلته 

األدبية قائال: “بهذه القصة يظهر عبقري األدب الكولومبي”)))). 
تلك  منحوا  الذين  األدباء  لهويات  لآلداب  “نوبل”  بجائزة  املعنيني  توصيف  ويأيت 
الجائزة بحسب هويات بلدانهم، بدال من اللغة التي كتبوا فيها منسجام مع النظر إىل 
آداب دول إسبانيا وأمريكا الالتينية آدابا مستقلة فيام بينها عىل الرغم مام يربط بينها 

من وشائج، ومن أمثلة نسبة أدباء تلك الدول اآليت)))))))). 
منح جائزة نوبل لآلداب عام 1922 لجاسينتو بينافينتي )-1866 1954(، إسبانيا.

 ،)1959  1878-( الماس  سافيدرا  لكارلوس   1936 عام  لآلداب  نوبل  جائزة  منح 
األرجنتني.

3، األدب الربتغايل  واألدب الربازييل بني معايري اللغة والدولة واالنتامء القومي:
إن ما يرد يف مناقشة أحوال آداب إسبانيا ودول أمريكا الالتينية، تنسحب أسسه 

لتوصيف أحوال األدبني الربتغايل  والربازييل. 
“ففي  قرون،  أربعة  نحو  بالربتغالية  الناطقة  الربازيلية  الهوية  تشكل  رحلة   متتد 
أواسط القرن السادس عرش كانت أوىل خطوات الحكومة الربتغالية الحتالل البالد”)))). 
أن  الربازيل”  “األدب يف  املهم  كتابه  1997م( يف   1921-( مصطفى  د.شاكر  ويبني 
أدباؤه “يرفضون الرتاث  القرن العرشين، فراح  هذا األدب غدا ذا هوية خاصة يف 
اإلبداع  من  جريئة  مدهشة  غريبة  مناذج  األدب  هذا  يف  “إنَّ  ويقول:  األورويب”، 

واملواقف ال تجدها – فيام أعلم – يف أي أدب آخر”)))). 
العالقات بني آداب أمريكا الالتينية املكتوب بالربازيلية أو اإلسبانية، ال تلغي هوية 
وأديب  اآلداب  تلك  العالقات بني  واتساعها، وكذلك  الرغم من عمقها  منها، عىل  كل 
إسبانيا والربتغال، ال تلغي هوية كل منها،  عىل الرغم من تاريخيَّتها وعمقها واتساعها.
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هذه الهويات األدبية املتميزة ضمن إطار اللغة الواحدة، إسبانية كانت أم برتغالية، 
يعيد إىل طاوالت الدراسة والبحث ما انترش وهيمن طويال يف دراسات األدب املقارن، 

من عّد اللغات حدودا فاصلة بني اآلداب.  
4، اللغة اإلنكليزية واآلداب الربيطانية واإليرلندية واألمريكية والكندية واألوسرتالية 

وغريها:
اآلداب الربيطانية واألمريكية والكندية واألوسرتالية وغريها، تقدم مناذج جديرة 
بالنظر يف دراسات األدب املقارن لتوصيف الحدود بني اآلداب، ودراسة كل منها يف 

عالقاته الخارجية خارج حدوده.
أ، مثة فصل واضح لدى املعنيني بجائزة “نوبل” لآلداب بني هويَّات املنتمني إىل 
هذه اآلداب، بعيدا عن الهوية الشاملة للغة اإلنكليزية التي كتبوا بها، وكانت لغة األدب 
والحياة يف بالد كل منهم، ومن أمثلة ذلك نسبة األدباء الذين كتبوا باإلنكليزية إىل 

بلدانهم، ومن ذلك)))):
منح جائزة نوبل يف اآلداب عام 1923 لويليام باتلر ييتس )-1865 1939(، إيرلندا.

1970(، بريطانيا  1950 لربتراند راسل )-1872  منح جائزة نوبل يف اآلداب عام 
العظمى.

منح جائزة نوبل يف اآلداب عام 1954 ألرنست همنغواي )-1808 1961(، الواليات 
املتحدة األمريكية.

ف دارسو اآلداب املختلفة كل أدب من اآلداب املكتوبة باللغة اإلنكليزية يف  ب، يوصِّ
البلدان املختلفة، عىل حسب انتامئها القومي، وال يدرجونها يف أدب واحد وف معيار 
معنية  الربيطاين”  “األدب  أو  اإلنكليزي”  “األدب  تحت عوان  الدراسات  فتأيت  اللغة، 
العلوم الروسية ميخائيل  بأدب أدباء بريطانيا فقط، ومن ذلك كتاب عضو أكادميية 
ب. ألكسييف يف كتابه “األدب اإلنكليزي: دراسات وبحوث”)1))، الذي يعنى بأدباء من 

بريطانيا... 
ويندرج يف هذا االتجاه أمثلة كثرية مهيمنة عامليا، منها كتاب يتضمن دراسات أدبية 
الرومانتييك اإلنكليزي”،  الشعر  بعنوان: “مختارات من  وقصائد ألدباء من بريطانيا، 
الوهاب املسريي، ومحمد عيل زيد من جامعة  اختارها وترجمها وعلّق عليها د. عبد 

اإلسكندرية.)))) 



اآلداب العاملية ـ العددان 189-190 ـ شتاء وربيع 1282022

د. راتب سكر

نتائج وخامتة:

يجد الباحث مجموعة من القضايا الخالفية التي واجهت األدب املقارن منذ نشأته 
يف القرن التاسع عرش، وماتزال تواجه الباحثني يف ميادينه مواجهة متجددة األدوات 
واملناهج، فال ميكنه يف التامس مخارج حلولها سوى البحث عن توفيقات ذات مظالت 
الواسع،  املعريف  الفرع  هذا  إىل  االنتامء  هوية  مبنح  رشعيتها  تفي  الظالل  واسعة 

للدراسات املتنوعة التي متس ميادينه.
لقد كان هرني رمياك من أبرز من اجتهدوا يف التامس طر هذا املنح املنهجي 
الرضوري، فتوسع يف تعريفه “األدب املقارن” بالقول: “هو دراسة األدب وراء حدود 
بلد معني، ودراسة العالقة بني األدب ومجاالت أخرى من املعرفة واالعتقاد من جهة 
ثانية، مثل الفنون ... والعلوم االجتامعية... وغري ذلك”. وضح ذلك قائال: “إنَّ املدرستني 
الفرنسية واألمريكية ستقران بهذا الجزء من التعريف، أي األدب املقارن بوصفه دراسة 

للألدب وراء الحدود القومية”)))). 
إن اعتامد مفهوم “الحدود القومية” يف هذا الجزء من التعريف، بدال من الحدود 
اللغوية، راح يظهر يف السنوات السابقة لدى بعض الباحثني العرب أيضا، مبثل قول 
د.إبراهيم عوض: “األدب املقارن هو فرع من فروع املعرفة يتناول املقارنة بني أدبني 
إليها  التي ينتمي  أو أكرث، ينتمي كل منهام إىل أمة أو قومية، غري األمة أو القومية 

األدب اآلخر، ويف العادة إىل لغة غري اللغة التي ينتمي إليها أيضا”)))). 
اعتامد مفهوم “الحدود القومية” يحل مشكالت جوهرية كثرية تواجه دراسة األدب 
املقارن آلداب الدول العربية، والدول الناطقة باإلسبانية أو الربتغالية أو اإلنكليزية أو 
غريها، وميكن إضافة هذا املفهوم إىل الجزء الثاين من تعريف رمياك السابق، غري 
أن ذلك ال يكفي، إذ تواجه دراسات األدب املقارن أمناطا من املعارف متنوعة، تتطلب 
توسيع دوائر تعريف رمياك السابق بجزأيه، ليشمل تنامي ميادين األدب املقارن، مثل 
تنامي االتجاه إىل دراسة ما سامه د.محمد غنيمي هالل “تصوير اآلداب القومية للبالد 
والشعوب األخرى”، وأورد من أمثلته دراسة “صورة إسبانيا يف األدب العريب منذ الفتح 
اإلسالمي”)))). وهو ما تنوعت تسمياته وهناوين دراساته الحقا، فكان منها “الشخصية 
و”الصورلوجيا”،  دميا))))،  ألكساندر  لدى  املختلفة”))))،  القومية  اآلداب  يف  األجنبية 

وغريها.  
املقارن هو  األدب  إن  يقول:  تعريف موجز  السابقة يف  األسطر  ميكن دمج رؤى 
دراسة األدب يف صالته الخارجية املتنوع، خارج حوده القومية أو اللغوية، تنوعا تضمن  

صالته باآلداب، وغريها من امليادين والظواهر الثقافية والفكرية، واالجتامعية.
واحد  بحث  قدرات  تتجاوز  الطراز  هذا  من  مشكالت  مواجهة  أن  الراجح  ومن 

وصالحياته، متطلبة مؤمترات علمية رصينة مناسبة....  
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ِجْيـد.. ِجْيـد..ندريـه  ندريـه  أأ
وألـف ليلـة وليلـةوألـف ليلـة وليلـة

د. زبيدة القايض
مرتجمة وأستاذة جامعية من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

أظهر أندريه جيد ولعه باملطالعة منذ نعومة أظفاره، وقد اكتشف العهد القديم وألف 
ليلة وليلة وكتاب الرتاجيديا اليونانية وهو يافع. كان يبحث من خالل اتصاله بالكتب 
عن االنفعاالت واألحاسيس القوية التي تسمح له بالتحرر من بعض األفكار التقليدية. 
ومن هنا ميكننا أن نتحدث عن تأثري تلك الحكايات يف فكر جيد الذي كان مشبعاً 

بالحلم الرشقي منذ طفولته. لنتصّفح إذاً كتبه ولنتتبّع آثار حكايات الليل.
منذ عام 1893، يف »رحلة أوريان«، كانت ألف ليلة وليلة ماثلة يف فكرة سفر البطل 
التي تذكّرنا مبغامرات السندباد البحري. كام اختار جيد أسامء شخصياته من األسامء 

العربية، كبحور الدين وحياة النفوس.
وجد جيد يف الرحلة التي قام بها إىل أفريقية الشاملية عام 1893 االنبهار الذي 
الذي قرر فيه أن  اليوم  ليلة وليلة. ويف  ينتظر، ألنه كان يحمل يف نفسه حلم ألف 
أحاسيس  ثانية  يعيش  أن  أراد  الحيّس،  العامل  عىل  يتعرف  وأن  جانباً،  الكتاب  يرمي 
تلك الحكايات، وأن يكتشف إثارة الرشق. وقد ذكر الليايل العربية يف أماكن عدة من 
»أوراق الطريق« لعام 1896. كام نجد صدى القراءة األوىل أللف ليلة وليلة يف » قوت 

األرض«عام 1897.
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ففي »موّشح أشهر العشاق« من الكتاب الرابع، يتقمص جيد شخصية الحاّمل يف 
قصة »الحاّمل والنساء الثالث« يف ألف ليلة وليلة، قائالً:

»زبيدة، أنا العبد الذي التقيِت به صباحاً، يف الشارع املؤدي إىل الساحة 
العامة؛ كنت أحمل سلّة فارغة عىل رأيس، وأنِت مألتِها يل، وأنا أتبعك، بالكباد 
والليمون والخيار والبهارات املتنوعة والسكاكر املختلفة. وألنني أعجبتُك وكنت 
أشكو من التعب طول الطريق، سمحِت يل بالبقاء ليالً إىل جانب أختيك واألمراء 
الثالثة أبناء امللك. وُشغل كل واحد مّنا بدوره بسامع قصة اآلخر. وعندما جاء 
دوري قلت: قبل أن ألتقي بك، يا زبيدة، مل تكن هناك قصة يف حيايت، واآلن، 
كيف ميكن أن تكون يل قصة، ألست أنِت حيايت كلها؟ وكان الحاّمل يقول ذلك 
بالفواكه  أحلم  كنت  كنت طفالً،  عندما  أنني  )أذكر  بالفواكه.  فمه  يحشو  وهو 
املجّففة التي طاملا قرأت عنها يف ألف ليلة وليلة، ومنذ ذلك الحني وأنا آكل 

منها...«)1(
كان جيد يحلم منذ طفولته بأن يعيش قصص ألف ليلة وليلة، فكان يأكل الفواكه 
السابق، أصبح جيد واحداً من  الليلية. ويف املقبوس  الحكايات  ليستعيد طعم  املجففة 
شخصيات الحكاية، وحّقق حلم الطفولة بالدخول إىل العامل السحري أللف ليلة وليلة.

أما عنوان »قوت األرض« وتصدير الكتاب، فقد استوحاهام الكاتب من ألف ليلة 
وليلة، وهي يف األصل من القرآن: »تلك هي الثامر التي نتغذى بها عىل األرض«)2(

وذلك ألن جيد تعرّف إىل عبارات القرآن من خالل ألف ليلة وليلة، وقد ذكر يف 
»يوميات من دون تاريخ«:

»أنا أفكر مطّوالً بالسندباد، وروبنسون كروزو، ورامبو، وبهؤالء الذين منحهم 
الله نزعة الرتحال تلك، وذلك الحب القلق الذي ال صرب له عىل ما هو مقّرر، 
دامئي البحث عن املغامرة، أصحاب الرغبة املستمرة يف الرحيل، وهؤالء الذي 
دفعوا الصديق أبا شامة إىل القول: طوىب ملن تغذى من مثار أرضه ووجد يف 

بلده نفسه قناعة حياته:)3(
»روعة  عن  يتحدث  الذي  املقطع  هذا  وجدها يف  وقد  العمل،  بغنائية  جيد  اهتم 

الحلويات العربية«:
»أيتها الحلويات الناعمة الرقيقة الرائعة، الحلويات امللفوفة باألصابع، أنت 
الرتياق، املضاد لكل سم! ال ميكنني من دونك، يا حلويات، أن أحب شيئاً آخر، 
وأنت أميل الوحيد وولعي كله ! يا الرتجاف قلبي عند رؤية سامط ممدود يفوح 
منه عطر كنافة تسبح وسط الزبدة والعسل يف صينية كبرية. )يرشح جيد أن 
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دقيقة  شبكة  من  مصنوع  الحلويات  من  كنوع  الكنافة  تعرّف  مالحظة  هناك 
جداً من الشعريية(. آه يا كنافة! كنافة رقيقة يف شعر مبهج يفتح الشهيّة! إن 
رغبتي، رصخة رغبتي نحوك بالغة يا كنافة ! وال أستطيع – وإن كان يف ذلك 
مويت – أن أقيض يوماً يف حيايت من دونك يف سامطي يا كنافة ! أما قطرك، 
قطرك اللذيذ املعبود، آه ! سآكل منك وأرشب منه ليل نهار، وكم سأتناول منك 

يف حيايت القادمة.«)4(
»البديعة  الحّسية  هو  بخاصة  اهتاممه  أثار  الذي  الجانب  لكن  الغنائية،  عن  هذا 
العرب  أن  جيد  يرى  إذ  الطبيعة؛  حّسية  إنها  بالضحك«)5(.  املمزوجة  املاجنة  الثابتة 
يعرتفون بوجودها، بينام يعرّب عنها الغربيون بأسامء أخرى، مام يجعلنا نفكر مبسألة 

الصدق والنفاق التي وجدت صدى كبرياً يف حياة جيد وأعامله.
فهي  أخرى؛  زاوية  من  الحّسية  إىل  العرشين  القرن  بداية  النقاد يف  بعض  نظر 
تناسب رغبة الرجال العرب، والتي ال تبعد كثرياً عن »الرشاهة والشهوانية«. يلّخص هذا 
املوقف الفكرة التي كان يحملها بعض الغربيني عن التقاليد العربية؛ وكيف ميكن أن 
يكون رأيهم مختلفاً وقد حكم الغرب عىل العرب ولفرتة طويلة بحزم شديد. كان لذلك 
الحزم أسبابه، ألنهم مل يعرفوا العرب جيداً، وال عجب يف ذلك إذا نظرنا إىل الحقبة 
الشائعة  بالخرافات  الغربيون  اكتفى  لقد  العربية.   األعامل  الغرب  فيها  عرف  التي 
وبحكايات ألف ليلة وليلة. لن نعود إىل الحقبة التاريخية أللف ليلة وليلة وال إىل نشأتها؛ 
العربية  الثقافة  أخالقية  عن  العمل  خالل  من  نيحث  أن  يجب  ال  إنه  بالقول  نكتفي 
اإلسالمية، ألن تلك الثقافة ذاتها عّدت هذا العمل صنفاً خاصاً ونوعاً من أنواع التسلية، 
وليس جزءاً مكّمالً لها. ولهذا السبب شغل هذا العمل لقرون طويلة مكاناً محدوداً يف 

الدراسات التحليلية للجامعات العربية.
ميكننا أن نعّد الحكاية يف ألف ليلة وليلة »خيالية«، بحسب تصنيف بروب، فهناك 
الكثري من املالمح التي تعكس قواعد هذا الصنف، وعىل الرغم من أن الحكاية تحرتم 
املخطط العام لهذا التصنيف إال أنها تختلف عنه قليالً. هل يتوجب علينا أال نرى يف 
ألف ليلة وليلة سوى تغيريات شكلية لحكايات متدنية وُمدانة من قبل الثقافة العربية؟ 
أم أن يف ذلك إشارة إىل خصوصيات ناجمة عن الروابط بني الحكاية واألدب، وبني 
الحكاية واملجتمع؟ إنه من املبالغة التأكيد عىل املّجانية املطلقة لتلك الحكايات، ونزع 

كل قيمة أخرى منها، كتب جيد:
»ماذا يضريين عندها إذا طالت الحكاية هنا يف بعض األحيان، وإذا كانت 
املرونة تنقص هذا الراوي، وأن مثة نحيب كان مخترًصا، أو أن ضحكة هنا تبدو 
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خشنة؛ فلم تعد املسألة تخص اليونان وتناغامتها املتبسمة، وال روما ورصاماتها 
الالتينية؛ إن عنرًصا أخر يتكلم هنا ويجب أن نتقبله كام هو أو أالّ نصغي إليه 
مطلًقا. هذا الكتاب يُقرأ كرحلة، فلرنحل إذاً، وإن كان ذلك من دون متاع، إذ 
يجب أال نحمل شيئاً، وأن ننىس كل شئ، هنا كام يف بغداد، الِزي األوريب يبدو 
شاذاً، فإذا مل نستطع أن نلبس عىل الطريقة العربية إذاً فلندخل إليها عراة.«)6(

ميثّل هذا املقبوس عدة أغراض: يف البداية يثبت جيد تسامحه تجاه اآلداب األجنبية؛ 
إن رحابة الفكر هذه أصل االهتامم الذي يبديه جيد لآلداب األجنبية، وهي تسمح له 
بقبول فكرة االختالف. وهكذا فإن معرفة اآلخر تفرض االعرتاف بحقه يف االختالف 
وإمكانية اكتشاف عامل جديد، وطريقة أخرى يف التفكري. اعتاد األوربييون أن يحكموا 
عىل األعامل املكتوبة من خالل قواعدهم، وذلك ال يتفق مع دراسة عمل أجنبي، ال 

سيام إذا كان جامعياً ومن أصل شفهي كألف ليلة وليلة.
يدعو جيد القارئ الفرنيس إىل تأّمل العمل يف سياقه ويف فكر شعبه، ألن »عنرًصا 
آخر يتكلم هنا« فالقراءة العادية ال تكشف القيمة العميقة للعمل، ألنه ليس كتاباً بسيطًا 
نستطيع أن نقّدر مزاياه الفنية، إمنا هو عمل الشعب، ويتوجب عىل القارئ أن يسافر 
فيه يك يكشف التاريخ الحقيقي لحضارة أجنبية. ومن هنا تأيت أهمية الرتجمة األمينة 

للنص األصيل.
قد تكون لغة ألف ليلة وليلة فقرية، وأسلوبها مكّرر، وتركيبها تقريبّي، ولكن البد لنا 
أن نعرتف لهذه الحكايات بقيمة أدبية ما، عىل الرغم من أن أهميتها ال تنبع من هذه 

القيمة. أين تكمن إذاً قيمتها الحقيقية؟
ليك يستطيع تجاوز هّم »الجامل« كان عىل العمل أن يحتوي عىل جاملية أخرى قد 
نجدها يف طريقة تفكري العرص وعاداته، »وذلك حتى يف الحكايات التي تضعف فيها 

القيمة األدبية«)7(
إنه عمل ازدهر عرب العصور يف قلب الفلكلور العريب اإلسالمي؛ وقد عرّب أندريه 

جيد جيًدا عن تلك الفكرة، قائاًل: 
»إن الحكاية هي صوت الشعب نفسه، إنها كتابه وكل كتبه، وأدبه ومجمله، فهو مل 

ينتج شيئاً آخر غريه.«)8(
وجد جيد تقارباً بني ألف ليلة وليلة واألوديسة. ويف كتابه »اعتبارات حول امليثولوجيا 

اإلغريقية«، إذ كتب:
»يوجد بعٌض من سندباد يف أوليس، وأعرف أنه يحّن إىل إيثاك، لكنه مدفوع من 
الخلف عىل طريقة سندباد، وذلك ال مينع مطلقاً هذا األخري حال وصوله من التفكري 

يف الرحيل«)9(
ين مستقلَّني توّحد بينهام املغامرة، إذ مثة شغف واحد يدفع  كان أوليس وسندباد حرَّ
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سندباد إىل املغامرة، هو الفضول الذي ال نجده يف الحكايات الشعبية الغربية إال بشكل 
شاحب. فالفضول يشغل حيّزًا كبريًا من ألف ليلة وليلة، وهو الذي يعطي األهمية للعديد 
من الحكايات فيها: هناك شخصيات هامة ألنها تروي قصصاً، وتستطيع إرضاء فضول 
اآلخرين، وتفلت بذلك من املوت. وقد نجحت شهرزاد بإثارة الفضول يف إنقاذ حياتها 
من خطة شهريار املشؤومة. كم هو كبري ذلك الفضول الذي كان يدفع السندباد يف كل 
مرة إىل هجر حياة الرفاهية واملخاطرة بحياته يف مغامرة جديدة؟! قد يكون ذلك هو 
الفضول نفسه الذي دفع أندريه جيد إىل الرحيل إىل أفريقية الشاملية ست مرات يف 

عرش سنوات )أما السندباد فقام بسبع رحالت(.
قام جيد بعمل مقارنة أخرى بني ألف ليلة وليلة والتوراة، قائاًل:

»يوجد يف ألف ليلة وليلة، كام يف التوراة، عامل قائم بذاته، وشعب يتحدث عن 
نفسه ويكشف مكنوناتها.«)10(

من املهم أن نذكر أن التوراة والحكايات العربية كانت أوىل قراءات أندريه جيد، 
فقد اكتشف منذ صغره عاملهام املختلف عن العامل الذي يعيش فيه. ولكّن جعَل الحكايات 
يف مقام واحد مع التوراة يعني إعطاءهام قيمة املقدس. وهذا يجعلنا نعتقد بأنه ليس 
علينا أن نسعى إىل رشح ذلك العمل وإيجاد قيمته الفنيّة، بل علينا أن نتناوله كام هو 

كالنص املنزَّل، وكام قال جيد:
»ميكننا أن نحب أو أال نفهم التوراة مطلقاً، كام ميكننا أن نحب أو أاّل نفهم ألف 

ليلة وليلة.«)11(
والحارض،  املايض،  يشء:  كل  ننىس  وأن  العمل،  هذا  شعب  نحّب  أن  أوالً  علينا 
عىل  الحقيقية.  قيمته  ونقّدر  العمل  نتقبل  يك  واألدب  واألخالق،  والدين،  والقوانني 
القارئ أن يحّب العرب ويترصف مثلهم يك يتقبل عملهم. وهنا نذكر برهان باسكال، 
ولكن ليس هناك ماء الكنيسة املقدس، بل عىل القارئ أن »يشكر الوّهاب عىل نعمه 
وهو يرشب مع املؤمنني نقطة او اثنتني من ماء الله مع الحفاظ عىل البقية من أجل 
الوضوء.«)12( وبعدها ميكن قراءة أحد أجزاء ألف ليلة وليلة يف ترجمة ماردروس، 

بصوت عاٍل ورخيم:
»إن الكافرين الذين مل يتزودوا من قبل إال من ترجمة جاالن سوف يَرون أعينهم 
التي تصمت  العصفور  أغنية  بعد سامع  نور اإلسالم  الحريف – عىل  باملعنى  تتفتح – 

أمامها األعواد والقيثارات«)13(
فّضل  حني  بالتوراة  وليلة  ليلة  ألف  مقارنته  يف  جداً  بعيداً  ذهب  فقد  جيد  أما 

الحكايات العربية، حيث ال شئ يقف ضد متعة اإلنسان:
الغريزة  هنا  داٍع.  بال  اإلنسان  يزور  إلهي  تهديد  ال  إذ  التوراة،  يف  كام  شئ  »ال 

وحدها، ساحرة أو وضيعة، تقرتح ما ييرّسه الله أو يعرّسه«)14(
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ذلك هو موقف جيد من عادات املسلمني يف هذا العمل، والذي ميكن تفسريه أيًضا 
بتجارب الكاتب يف أفريقية الشاملية.

من األهمية مبكان أن نذكر أنه من بني الذين عاشوا يف البالد اإلسالمية، ودرسوا 
كام  العبادة.  لهذه  اإلنسانية  واملظاهر  املنفتحة،  بالطباع  فوجئوا  كرث  كتّاب  اإلسالم، 
ذلك  ولكن  الترصف.  وطريقتهم يف  املسلمني،  مفاهيم  لبعض  اندهاشهم  عن  عرّبوا 
أن  بعضهم، ميكننا فقط  متعة، كام ظّن  دين  الدين  تعميد هذا  إىل  يقودنا  أال  يجب 
نعرتف بشكله البسيط واإلنساين. درس أوكتاف هودا هذا الدين كعقيدة روحية، وتحدث 
عن صفاته الرئيسة. وقد حلل اإلسالم بدقة ووضوح يف كتابه »العقيدة اإلسالمية«، وهو 

يلتقي بهذا املعنى مع فكرة أندريه عن هذا الدين، إذ كتب :
الدين اإلسالمي عىل نظرية ظاهرة يف األخالق كأي درس من األديان  »يحتوي 
الطبيعة  قوانني  مع  يتعارض  شئ  أي  املؤمن  عىل  بفرض  ال  فهو  ذلك  ومع  الكربى، 

اإلنسانية، وال يعرتف أبداً بالفضل يف تجاهلها أو انتهاكها.«)15(
من هنا يأخذ كل شئ أهمية خاصة: مل يعد املقصود شخصيات ونوادر ومغامرات 

فردية، بل مسألة تقديم حياة شعب وأدبه:
»تعريف عامل بعامل آخر، ذلك هو الطموح الرشعي«)16(

وهذا يفرس األهمية البالغة التي أعطاها جيد لرتجمته أمينة أللف ليلة وليلة. وبهذا 
النصوص  ترجمة  يف  يغني  الذي  الرابط  ذلك  عن  نبحث  أن  نستطيع  فقط  املعنى 
من  ليس عدداً  الوطنية بخاصة. وهكذا فاألدب  والشاملة بصفتها  اإلنسانية  األجنبية، 
األعامل املنعزلة، بل هو مجموعة منسجمة تتداخل يف أعامقها أعامل الشعوب املختلفة، 

يف جسم مكان أوسع من الثقافة الشاملة.
قيمة  مسألة  تبدو  كام  نهائياً،  أو  مقًررا  يبدو  شئ  ال  التحليل  هذا  ختام  يف 
ألف ليلة وليلة شديدة الصعوبة فاملسألة تخّص عماًل ضخاًم معقًدا ومتنوًعا، إنه نتاج 
خيال الشعب. لقد كان الخيال الشعبي العريب، ملهُم هذا العمل، ميثّل لدى العديد من 
الغربيني فكرًة غامضة، لكنه كان هو أيًضا من أنعش نتاجات الخيال األوريب الذي 
أثارته روائع الطبيعة الرشقية. فقد ترّشب الغربييون منذ زمن طويل الثقافة الرشقية 
التي أحبوها بالرس أو بالعالنية قبل ألف ليلة وليلة، وقبل »رشقيات« فيكتور هوجو، 
إذ كانت أحالم الفرنسيني دامئاً ملونة بالزورد حكايات ألف ليلة وليلة وذهبها. وكانت 
التوراة وقصص القديسني تشغل ذاكرتهم منذ الطفولة، لذا مل تأت مقارنة جيد لـ ألف 

ليلة وليلة بالتوراة عىل سبيل املصادفة.
ذكُر حدوده؛  ذلك  مع  املناسب  من  العمل،  هذا  يقدمها  التي  األهمية  كانت  مهام 
وهي تأيت من جهة طبيعة الحكايات نفسها: أصل شفهي وجامعي. من املؤكد أن النقل 
الكتايب لنٍص موّجٍه يف البداية إىل املشافهة يشوهه، ألنه من املستحيل إعادة عنارصه 
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كلها. تضاف إىل ذلك مشكلة الرتجمة للغات األخرى، وما تحمله من مصاعب وعقبات. 
انبثقت بشكل كبري من الفكرة  للعمل  النقاد الفرنسيون  التي قام بها  كام أن القراءة 
التي كانوا يحملونها عن تلك الحضارة، ومن طريقتهم يف الحكم عىل األعامل األدبية. 
إن ميل هؤالء النقاد إىل »عقلنِة« األعامل الشعبية قادهم إىل حبس ألف ليلة وليلة يف 
حلقة محدودة بشكل الفضول التغريبي، وذلك يفرسَّ بتأثري العرص. وقد اهتموا كجاالن 

– ولكن عىل طريقتهم – مبشاكل عرصهم حيث عرف الحلم الرشقي أوج ازدهاره.
ومع ذلك، وفيام وراء الحلم الذي يبعثه العمل يف عيون األوربيني املسحورة، ميكن 
أن يثري اهتاممات أخرى رمبا هي سبب بقائه؛ وتتعلق تلك االهتاممات مبسألة درجة 
حقيقيّة أدب عدَّ لفرتة طويلة مغلوطاً تاريخياً. تخاطب ألف ليلة وليلة القرّاء بعدة لغات، 
وتنشئ عالقة مع القارئ، وميكننا هنا أن نتحدث عن قراءة مفتوحة للنص. وبعد كل 

قراءة يُخلَق العمل من جديد ويغدو القول ممكًنا، ألن العمل يبقى دامئاً غري منتٍه.
إنه كاألسطورة تنتقل من كتابة إىل أخرى؛ فالحكاية ليست نوًعا بسيطًا من الرسد، 
ولكنها تحقيق ألنواع عّدة من الخرافة. واملقصود هو مشهد يعيد بناء حياة خيال شعب؛ 
ولهذا السبب دعا أندريه جيد القارئ الفرنيس للقيام بقراءة العمل كرحلة عرب حضارة 
أخرى وذلك كقولنا إنه ال يجب قراءة ألف ليلة وليلة بل يجب أن نعيشها، وكام فعلت 
شهرزاد، أن نعيشها عىل دفعات صغرية، يف كل مرة ما يشغل حيَّز ليلة واحدة، وعندما 

يدركنا الصباح نسكت عن الكالم املباح.

- الهوامش
- مالحظة: املراجع باللغة الفرنسية والرتجمة لنا.
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ما تقوله دراسة الترجمة
 لألدب المقارن

ترجمة: د. عادل داود

كلري بالسيال

مرتجم وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

تتناول بحويث تاريَخ الرتجمة ونظرياتها، وأَميض بها إىل كنف األدب املقاَرن. فأُسأل 
أحياناً حني أقول إين أشتغل باألدب املقارن: »وماذا تقارنني؟«. فيُصيبني ضيٌق شديد، 
ألنني ال أستطيع القوَل كثرياً: إنني أقاِرن. رمبا قمُت –يف الحد األقىص- باملقارنة بني 
الرتجامت، حني أعددُت أطروحتي عن تاريِخ ترجامِت: )ِسْفر نشيد األنشاد(؛ فقارنُت 
بعض الرتجامت مع بعضها، والرتجامت مع أصولها. ولكن، مل تكن تلك غايُة البحث؛ 
لعبة  ليست  إذ  تقدير؛  أقل  عىل  مبارشاً  نهجاً  أو  سلكتُه،  نهجاً  أيضاً  املقارنة  تكن  ومل 
الفروقات السبعة الهدف من الدراسة. واالجتامع يف النصوص التطبيقية نفسها، والتي 
- باملقارنَة وموازنة املتجاور؛ لكنَّ القصَد  تعرُبها مداخل تحليلية متنوعة، أىت –من كلِّ بُدٍّ

كاَن بناء الوسائل التصّورية واملنهجية لتاريِخ ترجامِت نصٍّ واحد.
ومن  به،  املوصوف  النعت  من  ذلك  يعاين فضالً عن  املقاَرن  األدب  أنَّ  ريب  وال 
االفرتاض بأن البحث –يف ُصلب النصوص التطبيقية- عن املشرتَكات واالختالفات هو 

س ألهمية االختصاص وتجانسه. الذي يؤسِّ
العام واملقاَرن يكون لألدب، ما يكون  وأتذكَّر جان إيف ماسون قائالً: إنَّ األدب 
من الطب العام للطب. فليس هنالك –مبدئياً- اختصاٌص مبرحلة معينة، وإْن كان مثة 
مختصون بهذا العرص أو ذاك، فالتسلسل الزمني يظّل مع ذلك شائعاً؛ وليس هنالك 

–باألحرى- اختصاٌص بحقبٍة لغوية معينة.
سة لألدب املقارن، ال تكون يف املقارنة بقْدر كونها يف  ويوَجد يف العمق وحدة مؤسِّ
التجانس الرضوري بني مواد الدراسة؛ فال تكون املادُة األدَب الفرنيس، بل األدَب العاملي.



139 اآلداب العاملية ـ العددان 189-190 ـ شتاء وربيع 2022

املقارن لألدب  الرتمجة  )دراسة(  تقوله  ما 

يف  بها  والخاص  للرتجمة  األبرز  املكان  وهو  املوضوع،  لّب  إىل  أِصُل  هنا،  ومن 
األدب املقاَرن، لكونه اختصاصاً جامعياً. فال ميكن قيام البحث، بل التعليم القائم عىل 
املقارنة، من دون وجود الرتجامت؛ وهذا سبب عميل. لكنَّ الرتجمة ودراساتها تَقرتح 
أيضاً مداخَل نظرية وفكرية عن دراسة النصوص األدبية، وتناُوَل الناحية التاريخية يف 

الدراسات األدبية.
ومن هنا تأيت قناعتي يف امتالك دراسات الرتجمة مكانها ضمن الحقل املقاِرن، 
استقبال  ميكن  ولكن،  متناغم.  أسلوب  ِوفق  بها  النطق  سأحاول  ذاتية  مرافعة  وهذه 
م األهمية  دراسات الرتجمة خارج الحقل اللساين. بل إنها تنحدر يف نظري مام يقدِّ
يسمح  والذي  والنظري،  التاريخي  البعَدين  مفصل  وهو  االختصاص،  يف  العظمى 

باستثارة نظرية القراءة خصوصاً.

حاجُة األدب املقاَرن إىل الرتجامت

ال ميكن لألدب املقاَرن الوجود، عىل نحو اختصاص تعليمي، من دون الرتجامت. 
مكتوبة  إىل نصوص  االستناد  والدكتوراه  املاجستري  الطالب يف مرحلتي  إىل  ويُطلَب 
بلغتهم األصلية)1(، وتلجأ –من قبيل آخر- محارضات املرحلة الجامعية األوىل وبرامج 
ح للوظائف إىل الرتجامت. وال ميكن التطلُّب من الطالب إتقان كلِّ لغات العامل.  الرتشُّ
يُقال،  وهذا ليس يف ِحلٍّ من طرح مشكلٍة وإثارِة بعض الحذر، فاملرتجم خائٌن، كام 
ويُؤَخذ عىل الرتجمة دوماً أنها ليست األصل، ويُشتبَه –من حيث املبدأ- بخيانتها وعدم 
إنها ال متتلك  القول  الغالب. وخالصة  ُمبهمة بعض اليشء يف  أمانتها، وذلك بصورة 
للقيام  مرتجَمة  بنصوص  الوثوق  ميكننا  فهل  ريبة.  َمثاُر  وفضيلتها  مرتاحاً،  ضمرياً 

بالتحليل األديب؟ ودراسُة نصوٍص شاعرية عن طريق ترجامتها؟
املقاَرن(  إزاء األدب  باقي األدباء  تكوِّن لبَّ حذر  )التي  سأُجيب عن هذه األسئلة 
م باألحرى –ِوفق  باإليجاب طبعاً، مضيفًة إىل ذلك أنَّ هذه املشكالت والتساؤالت تقدِّ

تقديري- تناقضات ُمعِضلٍة ودعائم نظرية.
ومثة رضورة عملية أساسية، وهي أنه ينبغي الوثوق بالنصوص املرتجَمة، ودراسة 
أنفسنا،  حرمنا  وإال  الِخيار؛  منتلك  ال  ألننا  ترجمتها،  طريق  عن  الشعرية  النصوص 
والطالب، من دراسة شكسبري وهومريوس وجاكومو ليوبادري وغوته... غري أنَّ األدب 
تُثِقلها-  التي  الريبة  كانت  العاملي، والرتجمة –أياً  املقاَرن موضٌع لالنفتاح عىل األدب 
العلوم  أم  أتناولنا شكسبري  األجنبية، وسواء  النصوص  لقراءة  األساسية  الوسيلة  تبقى 
اإلنسانية، فيُشار إىل أنَّ الرتجمة تُثري شّكاً أقل حني مَتّس العلوم اإلنسانية واملجاالت 

العملية، أكرث من وقِت مّسها األدب، والشعر بنحو خاص.
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فهل ميكن الوثوق، سعياً للتحليل األديب، بالنصوص املرتجَمة؟
يبدو بَدهياً أننا لن نقوم بالتحليل األسلويب نفسه لنص مرتَجم ونص أصيل؛ إال إذا 
كافياً، فال نستطيع  جرى اللجوء إىل إصداٍر ثنايئ اللغة، وأُتِقنت لغة االنطالق إتقاناً 
ينبغي  وال  الرتجمة)2(.  عن  يَنبثق  حني  النص  صدى  تأثريات  عن  تفكُّر  بناَء  منطقياً 
تنايس أنَّ الرتجمة، من حيث املبدأ، ال تتدخَّل يف النص إال بالحد األدىن. ونأَسف دوماً 
عىل الرتجمة بأنها فعُل تنازٍُل، وفقداٍن، واستحالٍة يف التوافق مع نص االنطالق؛ وال 
أننا  للنص املَصدر. إال  بدقة  يوَجد بذلك إال دون كيشوت ملؤلِّفه بيري مينارد، مطابقاً 
م هنا طرفة. فكنُت  نُهِمل كثرياً التذكري بأوجِه متاثل الرتجمة مع النص املصَدر)3(. وأقدِّ
قدمياً أُخِضع املتدربني املرتشحني للمسابقات إىل اختباٍر عن مرسحية شكسبري: تيمون 
م أحد الطالب عرضاً عنها، مل يرُِش فيه بأي مالحظة تالمس فن كتابة  األثيني. وقدَّ
املرسحية. فلُمته عىل ذلك. فقال يل إنه يظّن أنَّ األدب املقاَرن، عىل نحو الرتجمة، ال 
يَسمح بإجراء املالحظات األسلوبية، ويجب االلتزام بالتعليق عىل الفكرة. ومثة مغاالة 

شديدة يف ذلك؛ إذ يكون يف ترجمِة تيمون األثيني:
الجنس األديب مامثل.

بناء الفصول واملشاهد متامثل.
توزيع جمل الحوار بني الشخصيات مامثل.

الحدث مامثل.
داً بدقة، فالعبارات عىل األقل متقاربة جداً. إذا مل يكن عدد الكلامت موحَّ

يفصل  الذي  التاميز  تقديم  املرتجم عرف  وأنَّ  مامثلة،  النربة  أنَّ  افرتاض  ميكن 
مقطعاً هزلياً عن مقطع نادٍب.

إال  األصل  عن  كثرياً  الرتجمة  تختلف  ال  التقليدية،  البالغة  أبواب  إىل  وبالعودة 
والرتتيب  املوضوع(،  )اختيار  االبتكار  يتطابق:  أي  الكلامت؛  واختيار  بـ»الخطابة«، 
يف  فيه  التفكُّر  ميكننا  الذي  الخطاب  )نُطق  الحدث  إىل  وصوالً  الخطاب(،  )تنظيم 
نصوص املرسح بوجٍه خاص(، والذاكرة )إذا رأينا وجوب سري املرتجم من جديد عىل 

نهج الكاتب يف النص، وعرْض ذلك باستفاضة(.
فهل ميكن دراسة النصوص الشعرية برتجمتها؟

ال ريب أنَّ إمكان دراسة النصوص الشعرية املرتجَمة يُطَرح بقوة أكرب من ترجمة 
معروفة  ثابتة غري  بأشكال  املكتوبة  النصوص  إنَّ  إذ  واملرسحية)4(.  الروائية  النصوص 
للُعرف األديب يف اللغة املصَدر تفرِض مشكالت خاصة. فكيف السبيل لرتجمة الوزن 
نصنع  لن  أننا  عىل  ذلك  وينسحب  امللحمي؟  والسدايس  اإليامبي  الخاميس  الشعري 
بالفرنسية شعر الخاميس اإليامبي حني نرتجم شكسبري، وال السدايس امللحمي حني 
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ا بخصوص القوايف والسجع وغري ذلك، فالرتجمة تصطدم رسيعاً  نرتجم هومريوس. أمَّ
بالرصاع بني أكرثِ ترجمٍة دقيقة ممكنة للكلامت، وإعادِة إنتاج التأثريات الصوتية. ومن 
ترجمة  يستطيع  وحده  »الشاعر  أنَّ  »أسطورُة«  إيويانغ،  شني  أوجني  ِوفق  تأيت،  هنا 
الشعر«؛ وتِبعاً لهذا املفهوم ال تكون الرتجمُة ترجمًة إال إذا أعادت إنتاج موسيقا نص 

االنطالق.
قراءة  يف  تؤثِّر  كثرية،  وأسلوبية  لغوية  خياراٍت  تَطَرح  الشعر  ترجمة  فإن  وهكذا 
النص مبجمله. ويَلقى اإلقراُر بنمط نص االنطالق تسويًة. إذ قام جريارد دو نريفال 
اة بأبيات  برتجمة أعامل هرني هني نرَثاً. فُترتَجم غالباً األبيات الشعرية املنظومة واملقفَّ
حرّة. وال جرَم أنَّ توافُق الرتجمة مع نص االنطالق مستحيٌل يف الشعر أكرث من الرواية.
وأيّاً كان األمر، فاإلعالن عن استحالة دراسة الشعر يف الرتجمة هو اختصار الشعر 
ذا محتوى،  أيضاً  يكون  الشعر ال  الصوتية؛ وكأنَّ  الشكلية واملؤثرات  الضوابط  بقضية 
وأنه ما ِمن يشء يدوم من نص االنطالق يف الرتجمة، التي تكون ملموسًة بنحو كاٍف 

لتأسيس خطاب أديب.
فاختيارات  الرتجمة.  بها  تقوم  التي  الوساطة  هو  هذا،  بَدهياً، مبقابل  يكون  وما 
املرتجم، يف حالة الشعر أكرث من موضع آخر، إذا مل تحوِّل معنى )أو معاين( النص 
تحويالً شامالً، فإنها تلتزم بقراءٍة أسلوبيٍة نوعية. وال نستطيع هنا، زيادًة عىل مكان آخر، 
عدَّ الرتجمة نسخًة عن األصل. فرتجمة الشعر مستحيلة، إذا قصدنا بفعل »الرتجمة« 
رضورياً  يبدو  املقارَنة،  الشعرية  التطبيقية  النصوص  حالة  ويف  املامثل.  االستنساخ 
أكرث من مواضع أخرى عدَم طرِح الرتجمة عىل أنها الرتجمة املطلَقة، بل ترجمًة بني 

ترجامٍت ممكنة، أو بضع ترجامت موجودة.

اللجوء إىل الرتجامت، َعَتلُة نظريِة القراءة

تبدو يل حالة الشعر املدروس يف الرتجمة ناجعًة فاعلة، وذلك لبناء نظرية القراءة، 
أو عىل األقل لجعل واقعِ كوِن الرتجمة قراءًة من القراءات ملموساً.

بالنصوص  الخاصة  األدبية  للدراسة  األسايس  الرشط  –بتقديري-  ههنا  ويكمن 
املرتجَمة. وإذا بقينا جامدين يف عدم اتفاق الرتجمة مع أصلها، ألننا نأمل قراءة األصل 
أمام الدراسة األدبية. وإذا افرتضنا عىل خالف  فحسب، كانت الرتجمة عندئذ عائقاً 
ذلك وساطَة الرتجمة، واملكانة املزدوَجة يف الكتابة التي تخّص النص املدروس، واملنبثقة 
عن كتابِة الكاتِب العمَل، وعن إعادِة املرتجِم بعدئٍذ الكتابَة الوافية يف اللغة الثانية؛ مل 

تكن القراءة يف الرتجمة قراءًة منقوصًة، بل َمزيَدًة.
الرتجمة،  الخاص مطبَّقاً عىل  القراءة  اتفاق  نوٌع من  يبقى  أمٍر،  يكن من  ومهام 
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ومن املؤسف عدم انكباِب منظِّري القراءة عىل مسألة الرتجمة أكرث من هذا، إذ إنَّ 
جزءاً ال بأس فيه من القراءات تجري بلغة الرتجمة؛ والقرّاء يُدرِكون يف الغالب قراءَة 
ترجمٍة، يضعونها موضع الشك إْن مل يرِضهم النص املقروء. فأنَت ال تقرأ شكسبري. وال 
بالفرنسية –مثالً- ترجامت شكسبري، وهومريوس،  تقرأ  إنك  اإلنجيل.  هومريوس. وال 
واإلنجيل؛ العائدة إىل أندريه ماركوويكز- فريدريك بويّه- فرانسوا فيكتور هيغو- آّن 
داسيه- فيليب جاكوتِّه. والقارئ يَعي متاماً أنه يقرأ ترجمًة، ال نسخًة مطابقة لألصل. 
وهنالك ترجامت: جان لويس باكيس- لويس سوغون- هرني ميشونيك... ومثة مشكلة 
إضافية يف هذه الحاالت، لوجود نصوص أصلية أُعيد تركيبها عىل نحٍو واسع، وترتبط 
بعملية النرش، التي تكوِّن أيضاً وساطة مهمة. وإنَّ العمل يف هذه الرتجامت والقيام 
بالرتجمة حني تُطَرح مسألة بناء النص املَصدر، يجعالن هذه الوساطة محسوسة بارزة.
وتتأىتَّ وساطة املرتجم من فرٍد، فهي ذات سمة ذاتية، من غري أن تكون اعتباطية. 

واملوازنة بني بضع ترجامت تَجعل هذا الواقع ملحوظاً واضحاً.
بقراءة الرتجامت،  املقاَرن-  وهكذا فإنَّ مقاربة اآلداب األجنبية –يف كنف األدب 
يغتني بصورة كبرية من املوازنة بني بضع ترجامت )والحال ليس لألسف عىل ذلك يف 
حني  الطلُب إىل املرشَّ الحقيقة  الَحَرَج يف  يُثري  بناء برامج مسابقات الرتشيح. ولكن، 

زيادَة رشاء الكتب(.
أمراً  املمكنة  الخيارات  تنّوَع  بجعل  واحد  لنصٍّ  ترجامت  بضع  املقارنة بني  وتَقوم 
نطاق  امتداد  من  بنحو خاص  ق  التحقُّ األشعار، ميكننا  ترجمة  يخّص  وفيام  ملموساً. 
الحلول الشكلية )النرث- األبيات الحرة- األبيات املنظومة، بخصوص هومريوس مثالً(؛ 

ومن صعوبات كل حلٍّ منها.
للنص  تقدير،  أقل  عىل  أسلوبية  قراءٍة،  اقرتاح  إىل  ترجمة  كل  نَزعْت  إذا  ولكن، 
د القراءات التي تقرتحها املوازنة بني الرتجامت تَسمح بإظهار غنى  املصَدر، فإنَّ تعدُّ
د  كوامِن نص االنطالق. ويجد األخري نفسه مغتنياً، إذ يُعرَض تنّوعه وثراُء معناه بتعدُّ

قراءاته، فيوحي بإمكان إجراء قراءات جديدة ما تزال غري معروفة.
وإذا اختريت هذه الرتجامت يف تسلسلها الزمني، أُضيف إىل أهميتها إظهاُر الناحية 
التاريخية املرتبطة بتلك القراءات، وتعزيُز الوعي بالطبيعة النسبية للرتجامت. فرتجمة 
ُمتَّسمة بناحية جاملية رومانسية، واملرتجم  لويف-فيامرس لقصص إرنست هوفامن)5( 
ل النص، ويرُبز فيه الوجه الخيايل، إذ ميحو الطبقات الروائية املعقدة يف قصة  يعدِّ
لها  ع الرتجامت الجديدة، التي نفضِّ هوفامن. وواقع أنَّ هذه الرتجمة ليست دقيقة يرُشِّ
إذا وددنا قراءة هوفامن كام كَتَب، بَيَد أنَّ ترجمة لويف-فيامرس تتيح لنا قراءة هوفامن 

كام قُِرئَ إبّان عرصه يف فرنسا.
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املقارن لألدب  الرتمجة  )دراسة(  تقوله  ما 

موقع دراسات الرتجمة يف الحقل املقاَرن

أظنُّ أنَّ اللجوء الرضوري لألدب املقاَرن –لكونه اختصاصاً تدريسياً- إىل الرتجمة، 
الرتجمة  دراسات  موقع  الرشعية عىل  يُسبغ  العاملي،  األدب  تناول  من  التمكُّن  بهدف 
ضمن هذا االختصاص. وهكذا تُتيح دراسات الرتجامت هذا التفكُّر الواسع من بُعد، 
ويَسمح للمقاِرن بالوعي بالرهانات والحدود، بل بإمكانات الدراسة األدبية للنصوص 

املرتجَمة عىل نحو خاص.
ويرُثي هذا النهج الفكري تدريَس األدب املقاَرن. وقد أَدرجت بضع جامعات يف 
الرتجمة،  دراساِت  املعارصة  اآلداب  باختصاص  األوىل  الجامعية  املرحلة  محارضات 
ويتوىلَّ املختصون باملقارنة هذا التعليم. وتُبنى املحارضة يف جامعة السوربون بباريس 
انطالقاً من أحد األعامل املوجودة يف برنامج املواد املشرتكة، ِوفق اختيار الطالب الذي 
املقبل، يكون  العام  يتقنها. ويف مدينة نيس، حيث سأدرِّس  لغٍة  يقيّد اسمه يف الئحة 
عنوان املحارضات: »القراءة بلغة األصل«. وهذه املحارضات مستقلة عن برامج األدب 
ثانوي،  بنحٍو  باللغة األصلية، وتُدرَس الرتجامت  للقراءة  التمهيد  املقاَرن، وتهدف إىل 
طبقاً ملستوى الطالب يف اللغة املقرتَحة، وهم ال يُتقنونها بالرضورة. واملوازنة بني عدٍد 
من الرتجامت، حني تكون موجودة، أمٌر ممكن. وتكمن –يف نظري- األهمية األساسية 
لهذه الدروس، أيّاً كان النمط املعتَمد، يف لفت انتباه الطالب –أوالً- إىل الطريقة التي 
تكون الرتجمة بها وسيطاً، موثوقاً يف ُجلِّ األوقات، بني األصل وقرّائه األجانب؛ ويف 
إظهار كيفية تنوع نظريات الرتجمة ومبادئها عرْب الزمن لهم –ثانياً-؛ ويف أنَّ انسحاب 
أمراً  ليس  يشء(  اقتطاع  وعدم  يشء،  إضافة  وعدم  يشء،  كل  )ترجمة  عليهم  ذلك 
مطلَقاً. ومثة أيضاً تساؤٌل يف الصميم عن التصورات التي يُنشئُها املرتجمون ألنفسهم 
عن اللغة الفرنسية )واملدرِّسون والكتّاب والذين لهم يف العموم شأٌن باللغة(، فالقيام 
بالرتجمة وكأنَّ النص مكتوب مبارشة باللغة الفرنسية، وهذا ما نسمعه غالباً يف دروس 

النقل إىل اللغة األم، أمر نسبي أيضاً.
سيام  وال  املرتجمون،  يطبِّقها  التي  االختيارات  تفسري  أي  الرتجامت،  تحليل  لكنَّ 
يف حالُة النصوص الشعرية، يَفرتض ضمنياً تساؤالً ذا طبيعة أسلوبية عمَّ يكوِّن أساس 
الشعر: فهل يكون النمَط الثابت؟ أم اللجوَء الخاص إىل لغة أو صور أو اقرتان بني 
األفكار واألصوات؟ ويكون تحليل الرتجمة موجوداً يف أقرب موضع من لغة الكتّاب، إذ 
يُجرِب –عن طريق نص ثاٍن- عىل الرجوع التفكُّري إىل النص األول، وخصوصياته، وما 
يكوِّن عائقاً فيه، والغموض الداليل، والرتكيبات املخترصَة ذات املعنى املضَمر؛ وهي يف 

العموم أكرث املداخل الفاتنة نحو فهٍم مرَهٍف للنص.
ولهذه األسباب التي تنحدر من تاريخ التصورات وفلسفة الكالم، كام تَنحدر من 
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أحد  عّدة-  اختصاصات  تكتنف  بأنها  تُعرَّف  –التي  الرتجمة  دراسات  تجد  األسلوبية، 
أمكنتها يف كنف األدب املقاَرن. ولن تُخترَص بأي حال يف بُعٍد لغوي. وأرى أنَّ ترجمة 
النصوص األدبية مامرسٌة من النوع األديب، تُثري مسائل أدبية أكرث منها لغوية. فحني 
وأيديولوجيًة، وشعريًة؛  أسلوبيًة،  بل منظومًة  »اإلنكليزية«،  نرتِجم شكسبري، ال نرتِجم 

خاصة ِبـشكسبري.
وتكون دراساُت الرتجمة مقارِنًة، مع ميلها نحو نصوص تطبيقية مرتجَمة بلغة واحدة 
)ترجامت شكسبري بالفرنسية، مثالً(، إذ تَفرتِض –يف تعريفها- تحليالً للِّقاِء بني لغتني، 
وأكرث من لغتني، وموضوٍع، وكاتٍب، ومرتِجٍم. وتكون هذه املقارَنة مجابهًة، واحتكاكاً، 

ولعبَة انعكاساِت املرآة، وتفكُّراً.

هوامش
)1( يكمن الُعرف يف ِذكر النص باللغة األصلية، واقرتاح ترجمة له، بإيراد ترجمٍة َسبق نرشها أو القيام 
بالرتجمة من جديد. وتُنَشأ برامج الرتشيح حول مبحث خاص، جامعاً بني ثالثة أعامل أو أربعة مدروسة 
د اإلصدار والرتجمة يف الربنامج ضمن  –فيام يخّص األعامل األجنبية- بنسختها املرتجَمة فحسب، ويُحدَّ

النرشة الرسمية )مثاًل: برنامج الشعر الرتيك(.

املصَدر،  النص  يف  يُقَرأ  لاِم  مكاِفٍئ  تقديم  بإعادة  خاص  نحٍو  عىل  املرتجم  اشتغال  إمكان  عن  فضاًل   )2(
ِسْفر  من  األول  الصحاح  يف  الصويت  االتّساق  يدرس  ميشونيك  هرني  فإنَّ  وهكذا  الصوت.  بدراسة  وذلك 
)نشيد األنشاد(، يقول: »النَّظم الشعري هو املادة األكرث ظهوراً يف نشيد األنشاد، واألكرث خفاًء، إذ يختفي يف 
الرتجامت. بيد أنه يكوِّن مثاَر كل عنقوٍد من املعنى، وهو الحامل العميق للمعنى، فال تكون القصيدة بدونه 
مها الكالم. ويبدأ الطِّباق من العنوان ويف مجمل  قصيدة، أي ال تكون هذه القصيدة. وليس زينًة، بل رؤيًة يقدِّ
الصحاح األول، وهو نشيد األنشاد الذي لسليامن. ومثة اتّساق يربط النشيد ِبـ)سليامن(، وِبـ)السالم(، والنشيد 
ْهن(، واجذبيني ِبـ)وراءك(... وينبغي إعادة تركيب هذا االتّساق.  ب(، واالسم ِبـ)الدَّ ِبـ)القبلة(، والقبلة ِبـ)الرشُّ
فيَبني وجودها اختالفاً جوهرياً مع كل إصدار ال يسعى إليها، ويَشمل هذا املواضع التي تكون فيها الرتجمة 
مطاِبقة تقريباً، ويَبلُغ ذلك املقاطَع التي تكون فيها الرتجمة مامثلة متاماً؛ ألن القواعد اإلجاملية ليست متشابهة. 
مها وعلَّق  ولن نُدَهش أن تُصَنع اللغة الفرنسية من أصداَء أخرى« )البَكرات الخمس، ترجمها من العربية وقدَّ

عليها وذيّلها هرني ميشونيك، باريس، دار غاليامر، 1970، ص23(.

)3( بأقل تقدير، يف املفهوم الحايل للرتجمة الذي يَفرتض عدم القيام بإعادة الكتابة، وعدم إزالة يشء، أو 
إضافته، واالحتفاظ للنص بجنسه األديب. ويجري الحديث يف الحالة املعاكسة عن املواءمة. ولكن، هنالك 
مة عىل أنها ترجامت، وتنحدر –وفق املعايري الحالية- من املواءمة. وإنَّ دراستها  –تاريخياً- نصوص مقدَّ
ليست أقل أهمية، انطالقاً من مبدأ كونها تَعرض لحظة مميزة من تاريخ الرتجمة، وهي دوَن الرتجمة تِبعاً 

للمعايري الحالية، لكنها ليست نَُسـخاً ِطبَق النصِّ املصَدر.

)4( الرتجمة للمرسح أيضاً، من ناحية النص الذي ينبغي له –من حيث املبدأ- أْن يُقال وميُثَّل عىل املرسح، 
تَطرح قضايا خاصة، تبدو يل بنحو يثري الفضول مادًة أصغر للتفكُّر والريبة من ترجمة الشعر.

)5( إرنست هوفامن، األعامل الكاملة، ترجمها من األملانية إىل الفرنسية لويف-فيامرس، باريس، دار نرش 
س لـمرسحية أوفنباج الغنائية  ريندويل، 1830. ويبدو العنوان خادعاً، فام يظهر فيه: قصص خيالية، ويؤسِّ

يُكون ترجمًة مقتطَعًة لِـاألخوة سريابيون، وهي قصة طويلة تتضمن كثرياً من القصص املتداخلة.



مفهوم األدب المقارن
 والمعري

د. عبد الكريم حسني
ناقد وباحث وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

يتناول املقال أمرين: أحدهام مفهوم األدب املقارن عند بعض الباحثني، واآلخر إشارة أيب 
العالء املعري إىل البيت العريب وعالقته بقصيدته، والبيت الرومي وعالقته بقصيدته مام 
يدخل يف األدب املقارن والنقد املقارن معاً. وأدع ما تعلمناه يف الجامعة عن األدب املقارن، 

للبحث يف مفهومه عند بعض دارسيه.

مفهوم األدب املقارن:

ال ريب يف أن العرب قد تأخروا يف هذا عن الفرنجة، فتخريُت كلود بيشوا وأندريه ميشيل 
روسو، والكساندر دميا، وسوزان باسنيت؛ لتكون آراؤهم مصباحاً نرى فيه تقدم أيب العالء 
املعري )449-هـ( إىل هذا املفهوم إذا استغنينا عن تسمية الرتجامت ملالحم األمم القدمية 
والفردوس(  واملطهر  )الجحيم  اإللهية)))  والكوميديا  واألوديسة)))واإلنيادة)))،  كاإللياذة))) 
والشهنامة))) وسواها لتأخر العرب يف ترجمتها عىل قدمها، فليست الرتجمة أدباً مقارناً، ولو 
كان املرتجم يقارن اللغة باللغة واملفاهيم األجنبية باملفاهيم العربية...مام يقارب فكرة األدب 

املقارن القامئة عىل مقصد وغرض، فامذا قال أهل االختصاص؟!

كلود بيشوا وأندريه ميشيل روسو:

نظرا إىل األدب املقارن عىل أنه: ))هو فن تقريب األدب من ميادين التعبري واملعرفة 
األخرى بطريقة منهجية، عن طريق البحث عن روابط التشابه والقرابة والتأثري، أو 
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تقريب الوقائع والنصوص األدبية فيام بينها، متباعدة أوالً يف الزمان واملكان، برشط 
أن تنتمي إىل عدة لغات أو عدة ثقافات، وأن تؤلف جزءاً من تقاليد واحدة، وذلك من 

أجل وصفها وتذوقها بطريقة أفضل(()))

والرقص  والرسم  النحت  كفن  معهودة  كانت  التي  الفنون  من  فن  املقارن  فاألدب 
العام،  األدب  من  جزء  املقارن  واألدب  الفنون،  هذه  من  رضب  واألدب  واملوسيقى 
واألدب العام فن من الفنون اإلنسانية، والفن تعبري بوسائل مختلفة )الحجر واإلزميل 
يف النحت، والقامش أو األوراق واألقالم واأللوان يف الرسم، واألبدان وسيلة الرقص، 
العقلية  املعرفة  وعاء  وهي  األديب،  التعبري  وسيلة  واللغة  معروفة،  املوسيقى  وأدوات 
دخيلة  عن  اللغة  بها  تعرب  التي  املنهجية  بالطريقة  املقارن  األدب  لكن  والوجدانية( 
اإلنسان، فهي طريقة البحث عن الروابط املشرتكة بني اآلداب املتباعدة يف األزمان، 
فكرة  من  فانطلقا  وتذوقها.  اآلداب  ووصف  والغرض  والثقافات،  واللغات،  واألماكن، 
التباعد يف املكان )الجغرافية( والزمان )التاريخ( واختالف الثقافات واللغات واألقوام 
ضمناً، وجعالها تجتمع يف التذوق. فانطلقا من فكرة التباعد ليقفا عىل مواضع التقارب 
فيام بني تلك اآلداب. وهي انطالقة نحو تقريب مفهوم األدب املقارن عندهم، وليس 
من فكرة الغالب واملغلوب وال السارق واملرسوق كام هو الحال عند دارسيه من العرب. 

الكساندر دميا:

كان املؤلف ينظر يف املقارنة بني آداب األمم لكن األدب املقارن األوريب مل يعد يلتفت 
إىل  التفت  لكنه  راسخة  وتقاليد  موافقات  من  فيه  وما  األكرثيات،  آداب  مقارنة  إىل 
آداب األقليات للبحث عام تتفرد به دون اآلداب املحيطة بها يف الرؤيا أو الثقافة أو 
التقاليد فقال الكساندر دميا: ))بهذه املناسبة يجب املالحظة أن األدب املقارن األوريب 
يبدي اهتامماً متزايداً بالذخرية األدبية للشعوب الصغرية. ففي املؤمتر العاملي لألدب 
بلغات  الناطقة  الصغرية  الشعوب  »أدب  كان   1961 سنة  أوثرخت  املنعقد يف  املقارن 
غري واسعة االنتشار« هو إحدى القضايا الداخلة ضمن املنهاج الرسمي للمؤمتر.(())) 
إىل  الهامش  من  ونقلها  وإحيائها  وثقافاتها  ولغاتها  األقليات  بأدب  مشغول  فاملؤمتر 
املنت، ونقل لغات املنت إىل الهامش، مام يكشف عن نظرية إثارة الرصاعات القومية 
والثقافية ملعرفة النوافذ إىل عقول الناس من بوابة اللغة والثقافة لتناول الفكر والرؤية.

اهتاممنا...عىل  ))ركزنا  بقوله:  اآلداب  بني  التشابه  فكرة  عىل  دميا  الكساندر  ووقف 
النامذج األساسية للعالقات األدبية العاملية، وعددناه كاآليت:
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عالقات أو اتصاالت مبارشة،

توازيات، أي تشابهات موضوعية ال تتطلب صلة قرىب وراثية.

عالقات االرتباط التي تظهر عند املقارنة بني اآلداب بهدف تبيان الهياكل األصلية لكل منها(()))

فالكساندر دميا وقف عىل فكرة التشابه فوجدها تعود إىل العالقات التجارية والرحالت 
االستطالعية أو السياحية والحروب بني األمم، من خالل القول بنظرية التأثري والتأثر.

العقدية بني  كالرؤى  املبارشة  العالقات  تعود إىل  التي ال  اإلبداعية  التوازيات  ووجد 
الناس التي توحد رؤاهم بناء عىل وحدة املوقف من الوجود وما وراء الوجود، فينبعث 
باملرأة  والغزل  األمم،  بني  متشابها  فيأيت  منُه،  جزٌء  والطبيعة  للكون  التأميل  األدب 
وجاملها وحسنها وتشبيهها بالشمس أو القمر أو الورود ال يحتاج إىل حروب وسفر...

مبارشة..  عالقات  إىل  تحتاج  ال  أشعارهم  املستضعفني يف  وشكاوى  الفقراء،  وتوجع 
وهذا االفرتاق يعني عىل فهم هياكل األشعار واختالفها باختالف األمم وعقلياتها أيضاً 

وفق البيئات الفالحية أو الرعوية أو العاملية، والرشوط املحيطة بتلك اإلبداعات.

فان تيجم:

 يرى فان تيجم أن األدب املقارن هو أدب مكمل لألدب القومي ألنه يجمع دراسات 
َغ كلمة »مقارنة«  القوميات آلدابها، لتكون نواة لألدب العاملي))) وله قوله: ))ينبغي أن نفرِّ
من كل داللة فنية، ونصب فيها معنى علمياً، وتقرير املشابهات واالختالفات بني كتابني 
أو مشهدين أو موضوعني أو صفحتني من لغتني أو أكرث، إنا هو نقطة البدء الرضورية 
التي تتيح لنا اكتشاف تأثر أو اقتباس أو غري ذلك، وتتيح لنا –بالتايل-أن نفرس أثراً 

بأثر )تفسرياً جزئياً(.(()1))

ففي قوله دعوة إلخراج الداللة الفنية من فكرة املقارنة بني اآلداب، ألن الداللة هي 
املشرتك بني  العام  باب  من  املنطوقة، وهي  أو  املكتوبة  التعابري  القاطنة يف  املعاين 
األمم)التأمل، الحب، الكره، الحزن، الفرح..( لكن العربة بفنون التعبري نفسها عن تلك 
املعاين لدى األمم، أو تنوع طرق أدائها، ويف التنوع تتجىل نظرية االختيار أو التفنن؛ 
وترتيبها  التعبري  يف  الفنون  تلك  املبدعني  باختيار  خصوصياتها  اللغات  يعطى  مام 

وتلوينها بألوان األنفس.

جهة  ومن  )التقارب(  املتشابهات  إحصاء  جهة  من  القومية  اآلداب  دراسة  إىل  ودعا 
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واملشاهد  والصور  الكتب  بني  واالختالف  للتشابه  دقيق  بإحصاء  )املتباعد(  املختلف 
علمياً  بعدا  املقارنة  يعطي  الجهات مام  لتلك  التثنية  جهة  واأللسن عىل  واملوضوعات 
محايداً بعيداً من العواطف، ولو كانت العواطف تدخل يف التأويالت والتفسريات ال يف 

إحصاء املتشابه واملختلف. مام يعطى هذه الرؤية بعدا علميا بنوياً.
األدب املقارن اليوم:

))وأبسط  بقولها:  اليوم؟  املقارن  األدب  هو  ما  تساؤلها:  عن  باسنيت  سوزان  أجابت 
وأنه  مختلفة،  ثقافات  عرب  نصوص  بدراسة  يعنى  املقارن  األدب  أن  هي  اإلجابات 
واحد من مجاالت البينية، وأنه يهتم بأمناط العالقات يف اآلداب عرب كل من الزمان 

واملكان.(())))

فهي تنطلق من رؤية فان تيجم باملوازنة بني النصوص كتباً كانت أو سواها، مشرتطة 
تعدد الثقافات واللغات عرب وحدة األزمنة واألمكنة، أو اختالقها، إلظهار تلك العالقات 

القامئة عىل التشابه أو االختالف.

مام سبق يتبني أن نظرة العلامء إىل األدب املقارن ليست نظرة استعالء أدب عىل أدب، 
أو رصاع آداب كرصاع القوميات عىل األرايض والصوالح، ولن تجد فيهم من يقول 
كقول د. محمد غنيمي هالل: “ويف املعركة بني القديم والجديد يحارب دعاة التجديد 
بأسلحتهم القوية الحديثة، ويقاومهم دعاة الجمود بأسلحة بالية مىض أوانها.”)))) فليس 
يف الفن قديم وال جديد، وال ناسخ وال منسوخ، والحرب فقط يف أذهان الذين يريدون 
إلغاء شخصيتنا القومية تاريخاً ولغة وأدباً وثقافة، وليس ذلك علامً وال فناً، وإمنا هي 
األهواء املرصودة لجلد الذات أو لتمهيد التمكني لثقافات اآلخرين املغريين عىل أمتنا 
التكاملية  والرؤى  اإلنسانية  اآلفاق  نحو  عندهم  الدراسات  فتوجه  املختلفة،  بالوسائل 
واملتعة الفنية واللذة الجاملية املرجوة من اآلداب. فأين يقع أبو العالء املعري من هاتني 

الرؤيتني؟

املعري واملقارنة: 

قام املعري بتناول عالقة بيت الشعر العريب بقصيدته إذا رشد منها، وقارن ذلك بعالقة 
بيت الشعر الرومي بقصيدته إذا خرج عنها، وأثر ذلك يف البيت والقصيدة، وملا كان 
البحث عن عالقة بيت الشعر بالقصيدة كان ذلك نقداً، وملا خرجت املوازنة عن أدب 
أمة واحدة صار نقداً مقارناً بني أديب العرب والروم، يدل عىل ذلك قول أيب العالء 

املعري:
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))وفرسان العرب إذا اجتمع بعضهم إىل بعض عظم بالؤهم، وإن تفرقوا فالفرقة ال 
ترضهم يف مجال الخيل، وفرسان الروم ليسوا كذلك؛ ألنهم يتكتبون كتائب، ويجتمعون 

كراديس، فإذا افرتقوا يف املعرتك فذلك بوارهم ال محالة.

فَمثل فرسان العرب مثل األبيات التي يستغني كل بيٍت منها بنفسه، فإن اجتمعت عظمت 
الفائدة، وإن افرتقت فكل بيت منها له غناٌء، أال ترى إىل قول زهري)))):

َوَمـــْن لــَـْم يــَـُذْد َعـــْن حوضـــه بســـالحه

ْم َوَمـــْن ال يَظْلِـــِم النَّـــاَس يُظلَـــِم يُهـــدَّ

وما بعده من األبيات، كيف كل واحد منها له معنى تام، وفائدة كاملة.

وَمثَُل فرسان الرُّوم َمثَُل أبياٍت يتّصُل بعُضها ببعٍض، فإن افرتقت ذهبت منها الفائدة، 
ومن ذلك األبيات الجارية عىل ألسن العامة:

أكرمَك الله  وأبقاَك أما  كان من اْل

َجميِل أن تأتينا  اليوم إىل منزلنا اْل

خايل ليك نُحِدَث  عهداً ِبَك يا َخرَي األخْل

اً أو َغَفْل الِء فام ِمثْلَُك َمن َضيََّع َحقَّ

 فقد ترى هذه األبيات ال ينفصل بعضها من بعض. فإن انفصل بَطل معناه.(())))

قام أبو العالء بالبحث عن عالقة بيت الشعر العريب بقصيدته فجعله كالفارس، وعرض 
البيت  الفارس كالبيت لشدة وضوح عالقة  التشبيه املعكوس فجعل  األمر عىل طريقة 
إليها،  عاد  إذا  به  القصيدة  وتقوى  عنها،  واالستغناء  الرشود  واقتداره عىل  بقصيدته، 
وجعل بيت الشعر الرومي كالفارس الرومي تفسد قصيدته إذا نزع منها، ورضب لنا 
مثالً من مجزوء الرجز، وأخفى القافية يف كتابة تشبه النظم، وتضمر الالم القمرية 
املفصولة من األسامء )الجميل، الخايل، األخالء، والم غفْل( وهي قافية مقيدة بالسكون، 
ومل يحدد املرتجم العريب، وال اسم الشاعر الرومي، واكتفى بشهرتها، وطلب إىل متلقيه 
أن يقوم بسحب بيت  منها لريى انطفاء املعنى يف القصيدة الرومية، وقارن ذلك ببيت 
زهري )ومن مل يذد عن حوضه بسالحه( لتجد أن الشطر األول وأول كلمة من عجز 
يكتفى مبعناها،  الناس يظلم(  )يهدم( ميكن االستغناء مبعناها، )ومن ال يظلم  البيت 
والبيت بأسلويب الرشط )ومن ومن( ورابط العطف بالواو، والحكمة املشتقة من تجارب 
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زهري يف الحياة جعلت يف البيت قدرة عىل الرشود من القصيدة، فال تضعف كثرياً 
كضعف القصيدة الرومية.

وربط ذلك بظاهرة الفروسية بني العرب والروم، فجعل الشعر فروسية، وجعل القصائد 
كالكتائب، وجعل األبيات فرساناً يحمي بعضهم بعضاً، ووجد لبيت الشعر العريب مزية 
يف رشوده عن كتيبته مل يجدها لبيت الشعر الرومي، وأنتم تجربون ذلك، وتجدون 
حجته يف خواتيم معلقة زهري )أمن أم أوىف دمنة مل تكلم( وتجدون برهانه عىل ضعف 

البيت الرومي بأربعة أبيات مشهورة من شعر الروم.

مام تقدم تبني أن األدب املقارن بني النصوص كان حارضاً عند املعري، ونقده املقارن 
بيشء من املجاز؛ ألنه مل يأت بنقد من نقدات الروم لهذين النصني ليقارن نقدهام..
فالنقد عريب للمعري وحده دون صنو له من الروم. فكان املعري أول ناقد عريب-

بحدود ما أعلم- يقارن بني نصني أحدهام عريب واآلخر رومي. 
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مقارنون من الشرق
يثورون بالدرس المقارن لألدب في الغرب

د. عبد النبي اصطيف
ناقد وباحث وأستاذ جامعي من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

التغريات  وراء  كانوا  العامل  يف  لألدب  املقارن  الدرس  ُمنظِّري  أبرز  من  أعالم  ثالثة 
الجذرية التي شهدها هذا الدرس يف العقود الخمسة األخرية، والتي حّولته من درس تسوده 
نزعة املركزية الغربية، وينرصف يف معظم تدبّره إىل األدب الغريب ُمَمثَّالً باألدب األوريب 
الغريب، وأدب أمريكا الشاملية، وبعض األعامل الروسية والرشقية واالسكندنافية والهسبانية، 
يقاربه  كلها،  العامل  آداب  يشمل  مبنت  ينشغل  كوكبي،  أو   Global عوملي  نقدي  درس  إىل 

مبنظورات تنبذ العنرصية الغربية وراء ظهورها، وبحس نقدي إنساين عميق. 
ثالثة أعالم جاؤوا من خارج العامل الغريب، أولهم العريب ـ الفلسطيني الذي جاء من 
كان  الذي  الغريب  لغة  وأداتُه  الكتابُة،  وطُنه   ، أبديٍّ منفيٍّ  إىل  تحّول  والذي  املقدس،  بيت 
 Orientalism( وراء مأساته ومأساة شعبه، ذاك هو إدوارد سعيد صاحب كتاب االسترشاق
والثقافة واإلمربيالية )Culture and Imperialism, 1993( وغريهام من روائع   ،)1978

الفكر الذي أنجب النظرية ما بعد االستعامرية Postcolonid Theory؛



153 اآلداب العاملية ـ العددان 189-190 ـ شتاء وربيع 2022

الغرب املقارن لألدب يف  بالدرس  الشرق يثورون  مقارنون من 

وثانيهم الهندية البنغالية التي جاءت من كلكتا بعد أن درست األدب اإلنكليزي يف الكلية 
الرئاسية Presidential College يف جامعتها، ومضت من الهند، جوهرة التاج الربيطاين، 
إىل الواليات املتحدة األمريكية، لتصبح واحدة من أبرز نقاد أمريكا يف ميادين: التفكيك، 
 Gayatri والنظرية النسوية، والدرس املقارن لألدب. وتلك هي غاياتري شاكرافوريت سبيفاك
 (((William Butlerيتيس بتلر  ويليام  ودارسُة  ديريدا،  مرتجمُة   ،Chakravorty Spivak

Yeats، وناعيُة الدرس التقليدي املقارن)))، وصاحبة مقولة املنضوي  Subaltern؛
وثالثهم الصينية املتحّدرة من أرسة مسلمة، والتي جاءت من أقىص الرشق، من هونغ 
كونغ، حيث درست األدب اإلنكليزي يف جامعتها، ومضت نتيجة افتتانها به ملتابعة دراستها يف 
جامعة ستانفورد، وانطلقت منها للتدريس يف عدد من كربيات الجامعات األمريكية، لينتهي 
بها املطاف يف جامعة ديوك املرموقة، تدرس النظرية ما بعد االستعامرية، والنظرية النسوية، 
واألدب املقارن من منظور يتجاوز معظم املواصفات الغربية يف هذه امليادين. تلك هي راي 

تشو Rey Chow أبرز النقاد الثقافيني يف عامل اليوم.
قِدموا   ،Outsiders خارجيني  كونهم  ليس  األعالم  هؤالء  بني  يجمع  ما  أن  والحقيقة 
من وراء املحيط إىل بلد الوفرة –الواليات املتحدة األمريكية فقط-، فهم مثل غريهم من 

املهاجرين الذين قصدوها للعلم واملعرفة اللذين تيرسها لهم.
فقد درس سعيد بداية يف مدرسة جبل حرمون يف والية ماستشوستس، وبعدها يف جامعة 
برنستون حيث حاز شهادة اإلجازة يف األدب والتاريخ، ومىض بعدها إىل جامعة هارفرد ونال 
منها شهاديت املاجستري والدكتوراه، قبل أن يُدرِّس يف جامعة كولومبيا يف نيويورك ألربعة 

عقود؛ 
بول  يد  عىل  كورنيل  جامعة  يف  اإلنكليزي  األدب  درست  الهند  من  القادمة  وسبيفاك 
دومان ونالت منها شهاديت املاجستري والدكتوراه، جامعة يف أثنائها بني العمل والدراسة، 

لينتهي بها املطاف يف جامعة كولومبيا، أستاذة لألدب املقارن؛
وراي تشو التي جاءت من جامعة هونغ كونغ بإجازة يف األدب اإلنكليزي، وتّوجت دراستها 
يف جامعة ستانفورد عىل الشاطئ الغريب للواليات املتحدة األمريكية بحصولها عىل درجتي 
املاجستري والدكتوراه يف األدب املقارن، قبل أن تنتقل للتدريس بداية يف جامعة كاليفورنيا 
يف إرفنغ، ثم يف جامعة براون عىل الساحل الرشقي، وأخرياً أستاذة كريس آن فرير سكوت 

لألدب يف كلية ترينتي يف جامعة ديوك، يف والية كاروالينا الشاملية.
أي أن الثالثة قد انطلقوا يف تكوينهم املعريف والثقايف من منت األدب اإلنكليزي، ومن 
القانون األديب اإلنكليزي الذي يحكمه، ومن القانون األديب والغريب عامة. غري أنهم قاربوه 
تفكيكه، والكشف عام  له إىل درجة  بعيداً يف مساءلتهم  بحس نظري عال، ورفيع، ومضوا 
يعتوره من سوءات العنرصية، والتمركز املرسف حول الذات، والنظر باستخفاف إىل كل ما 
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هو خارج عن الثقافة الغربية، وما ال ميتثل ألعرافها ونظمها وقيمها ومعايريها.
وهذا طبيعي فقد تكوَّنوا ثقافياً يف الغرب ومستعمراته املنضوية تحت نفوذه بل سيطرته 
التي ولد سعيد يف  كانتا محكومتني من جانب بريطانيا، وفلسطني،  )فالهند وهونغ كونغ 
عاصمتها-القدس كانت كذلك تحت االنتداب الربيطاين، وكذا كان حال مرص التي انتقل 
إليها بعد النكبة، فقد كانت تحت الحامية الربيطانية(، وكان من الطبيعي كذلك أن ينطلقوا 
يف نقدهم من مقوالت ومفاهيم متجذرة يف الغرب، غري أنهم بحسهم النقدي الرفيع وظَّفوها 
إيجابياً لصالح من التزموا بقضاياه وهو اإلنسان عامة، وإنسان وطنهم الذي غادروه عىل 

وجه الخصوص.
وهكذا رأينا سعيد يدعو يف مؤلفاته، وال سيام الثقافة واإلمربيالية إىل القراءة الطباقية 
للنصوص، والتي تسمح بسامع صوت املستعَمر، والضعيف، والفقري، وامللوَّن، واألسود، وتضعه 
يف مواجهة صوت املستعِمر، والقوي، والغني، واألبيض –الذي يهيمن عىل أرشيف الثقافة 
العاملية ويعلو صوته يف مختلف جنباتها عىل األصوات األخرى. وسعيد يف دعوته هذه إمنا 
 ،counter point يصدر عن مفهوم مستمد من املوسيقا الغربية هو مفهوم النظري الطباقي
الذي يسمح، يف املوسيقا، بسامع عزف مختلف اآلالت املوسيقية عىل نحو متزامن دون أن 
يطغى أحدها عىل اآلخر، مستعينا عىل ذلك بعلم الهارموين أو االنسجام. يكتب إدوارد سعيد 

يف كتابه »الثقافة واإلمربيالية«: 
»إننا إذ نعاود النظر إىل األرشيف أو سجل املحفوظات الثقايف، نأخذ بإعادة قراءته ليس 
الذي  الحوارض  لتاريخ  contrapuntally، وبوعي متزامن  univocally، بل طباقياً  أحادياً 

يتم رسده، ولتلك التواريخ األخرى التي يعمل اإلنشاء املهيمن ضّدها )ومعها كذلك(. 
يف نقطة الطباق counterpoint الخاصة باملوسيقى الغربية تتعارض موضوعات متنوعة 
فيام بينها، مع امتياز مؤقت مينح لواحد محدد منها فقط، ومع ذلك يكون مثة تالؤم ونظام 
يف التعدد الصويت الناجم، يكون مثة تفاعل منظم مستمٌد من املوضوعات، وليس من مبدأ 
لحني صارم أو مبدأ شكيل خارج العمل. إنني أعتقد أننا نستطيع أن نقرأ ونفرس، بالطريقة 
نفسها، الروايات اإلنكليزية عىل سبيل املثال، والتي يتشكل انشغالها )املقموع عادة يف أغلب 
املعنّي لالستعامر،  بالتاريخ  يتحّدد  الهند، ورمبا  أو  الغربية  الهند  لَِنُقل، جزر  الحاالت( مع، 
واملقاومة، والقومية األصلية. وعند هذه النقطة تنبثق رسديات بديلة أو جديدة، وتغدو ذواتاً 

مؤسسة أو مستقرة إنشائياً«))).
التقليدي  املقارن  الدرس  شفع  يقوم عىل  جديد  مقارن  أدب  إىل  تدعو  سبيفاك  ورأينا 
لألدب، القائم عىل املركزية الغربية، بدراسات املنطقة Area Studies مرصّة عىل أن تتم 
دراسة أدب »اآلخر« املنضوي بلغته األم، وليس عن طريق الرتجمة إىل لغة عاملية )هي إحدى 
اللغات الغربية(. ومع أن »دراسات املنطقة« مفهوم غريب أمرييك، اصطنعته الواليات املتحدة 
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األمريكية- الحتواء مختلف مناطق العامل وتدبّرها بعد الحرب العاملية الثانية، عندما غدت 
انطوى  التي  املناطق،  بلغات  العناية  العامل، فإن سبيفاك وجهت  األبرز يف  العظمى  القّوة 
عليها املفهوم، لِتَخدم فهَم الدارس ألدب املنطقة املدروسة، ومن ثم استيعاب تطلعات شعبها 
إليها  يلجأ  ما  غالباً  التي  الرتجمة،  وساطة  دون  وطموحاتهم،  وآالمهم  وآمالهم  شعوبها  أو 
الدراس املقارن لألدب يف كثري من حاالت الدرس املقارن ألدب املنضوي الضعيف الناطق 
بلغة غري واسعة االنتشار، كاللغة البنغالية، لغة سبيفاك األم. وهكذا فإن األدب املقارن الجديد 
الذي تدعو إليه سبيفاك يقوم عىل الجمع ما بني الدرس املقارن لألدب ودراسات املنطقة، مع 
عناية خاصة بلغة املنطقة املدروسة تفوق عناية العلوم اإلنسانية واالجتامعية التي ال تتعدى 
استخدامها لغة بحث ميداين، بل إنها تسمو بهذه العناية إىل مستوى مُيكِّن الدارس املقارن 
من تدبر لغة النص األديب تدبر الناقد األديب الخبري بدقائقه وعالقاته الداخلية وخصائصه 
األسلوبية ومجازاته وصوره، أو قراءته قراءة متمعنة إذا ما رغبنا يف استعامل ما دعاه النقاد 

.Close reading الجدد بـ
ورأينا راي تشو Rey Chow تدعو بدورها إىل إجراء مقارنات ضمن اللغة الواحدة)))، 
مقارِنني ضمن  يكونوا  أن  كيف ميكن  لها،  يبدو  فيام  الطالب،  نُدرِّس  أن  أنه »ميكن  ذلك 
اللغات »الفردية«)))، فيقوموا بإجراء مقارنات ضمن أدب اللغة الواحدة، والسيام يف حاالت 
كثرية تُستعَمل فيها اللغة الواحدة عىل عدة مستويات، ومن جانب مجموعات إثنية أو عرقية 
اإلنكليزية- يستعملون   African-American إفريقية  أصول  من  رون  املتحدِّ )فاألمريكيون 

أو  أوربية،  أصول  من  األمريكيني  جانب  من  استعاملها  عن  مختلف  نحو  عىل  األمريكية 
اجتامعية مختلفة،  أو  كورية(  أو  يابانية  أو  املتحدرين من أصول صينية  أولئك  من جانب 
)الواليات  بلدان عديدة  التي تستعمل يف  اإلنكليزية  كاللغة  ويف مناطق جغرافية متباعدة، 
عىل  فضاًل  ونيوزيالندا،  وأسرتاليا،  وإيرلندا،  املتحدة،  واململكة  وكندا،  األمريكية،  املتحدة 
بلدان أخرى يكتب بعض كتابها باإلنكليزية كالهند وباكستان وزمبابوي وغريها من الدول 
ِكَة االستعامرية Colonial Legacy من جهة،  اإلفريقية واآلسيوية، نتيجة عيشهم يف ظل الرتَّ
بلدان  يف  أُّماً  لغة  تستعمل  التي  الفرنسية  واللغة  أخرى(،  جهة  من  واملنفى  الهجرة  وحياة 
عديدة )فرنسا، وبلجيكا، وسويرسا، وكندا، وبعض الدول اإلفريقية، ويف بلدان ما بات يُعرف 
أو  بلجيكا  أو  فرنسا  يف  يعيشون  وأفارقة  عرب  كُتّاب  جانب  ومن  الفرنكوفونية،  بالبلدان 
سويرسا ويستعملون الفرنسية يخاطبون بها قرّاء مستعمريهم السابقني، ويقدمون من خاللها 
كُتّاب  ننس  إن مل  هذا  االستعامر(.  بعد  ما  مرحلة  اإلنسانية يف  الحياة  فريدة يف  تجارب 
الجاليات املهاجرة يف البلدان الغربية الذين ينتجون آدابا بلغات مواطنهم الجديدة، ويعربون 
بلغاتهم  منهم،  وأجدادهم وسمعوا عنها  آباؤهم  أو عاشها  تجارب حياة عاشوها،  فيها عن 
الهجينة اآلداب  أو    Hyphenated Literaturesْطَة الرشَّ بآداب  اليوم  يُدعى  مام  األصلية، 
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 .Hybrid Literatures
بني  املقارنة  تتم  أن  يرّص عىل  الذي  الفرنيس  للرشط  نبذ  الواقع  تشو هي يف  ودعوة 
للغة، وكذلك  الثقافية تفيض إىل استعامالت متباينة  اللغة، ذلك أن الفروق  أدبني مختلفي 
الشأن بالنسبة إىل الفروق االجتامعية والعرقية التي تؤثر يف استعامل املرء للغة التي يشرتك 
اللغة ذاتها بطرق متنوعة تسمح  فيها مع رشائح اجتامعية وعرقية وثقافية أخرى تستعمل 
بإجراء مقارنات بني ُمنتَجاتها األدبية، وتفسح املجال واسعاً أمام الدرس املقارن لألدب لتدبُّر 

نصوص املهمشني، واملنضوين، واألقليات يف املجتمعات اإلنسانية.
ومعنى هذا أن دعوة تشو إىل تبني مقولة الفروق الثقافية، وتَبنيُّ انعكاساتها يف استعامل 
اللغة ويف املنتَجات األدبية ضمن اللغة الواحدة، مستَمدة من منجزات علم اللغة االجتامعي 
شني  sociolinguistics والدراسات الثقافيةcultural studies، ولكنها تصب يف مصلحة املُهمَّ
واألقليات واملستضعفني يف عاملنا وتحاول إنصافهم، وإعادة االحرتام والتقدير ملا ينتجون 
من أدب. وكذلك فإن لجوءها إىل فلسفة »التفكيك« Deconstruction يف مساءلتها ملقوالت 
الفكر الغريب وأنظاره النقدية واألدبية، أمثرت زعزعة ُمزلزِلًة لهذا الفكر، ومن ثم أضعفت 

هيمنته عىل التفكري النقدي واألدب يف عاملنا.
والحقيقة أن مساءلة القانون الغريب يف الدرس املقارن بأدوات وأفكار ومقوالت ومفاهيم 
قد  السائد،  الغريب  الفكر  نقد  ووظَّفوها يف  الثالثة،  مقارنونا  منها  مَتكَّن  وتقانات غربية، 

أمثرت تغيريات جذرية يف الدرس املقارن لألدب يف عامل اليوم.
األوربية  القارة  تسنم  عىل  برتكيزه  املقارن«  »األدب  من  التحّول  التغيريات  هذه  وأول 
عْوملة  World Literature، عرب  العاملي«)))  »األدب  إىل  العامل  آداب  هرمية  عامة  والغرب 
أوربة والغرب وآداب سائر  آداب  أقيمت بني  التي  الحدود  املقارن لألدب، وتجاوز  الدرس 
الرسمية،  اآلداب  وبني  الصغرى،  واآلداب  الكربى  اآلداب  بني  أقيمت  التي  وتلك  العامل، 
واآلداب الشعبية، وبني آداب األكرثية وآداب األقلية، وبني آداب الغرب وآداب الرشق، وآداب 
الشامل وآداب الجنوب. وهو ما جعل جامعة هارفرد تُقدم عىل دعوة ديفيد دمروش أستاذ 
األدب املقارن يف جامعة كولومبيا إىل تسنم كريس األدب املقارن فيها للمساعدة يف بناء 
قسم عوملي Global Department، ودمج برنامج الدرجة الجامعية األوىل بربنامج األدب 
املقارن يف الدراسات العليا، وقد نجح الرجل، كام تؤكد ذلك أعامله ونشاطاته املتنوعة، يف 
 Global Comparative Literature »خلق قسم موّحد ميثل يف رأيه »األدب املقارن العوملي
عىل نحو أفضل، ودفع عملية عوملة الدرس املقارن لألدب فيها. وخالصة هذا التغيري هي 
التحول من القارية األوربية إىل العاملية أو الكوكبية، وما يواكب هذا التحّول من نظرة إىل 

اإلنسان عىل أنه واحد أينام كان، وكائناً من كان.
وواقع الحال أن هذا التحّول قد قاد إىل توّسع يف منت corpus األدب املدروس مقارنياً 
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الغرب املقارن لألدب يف  بالدرس  الشرق يثورون  مقارنون من 

ليشمل متوناً غري املتون الغربية املحكومة بالقانون األديب الغريب –األمر الذي أدى يف نهاية 
املطاف إىل النظر إىل القوانني األدبية األخرى التي تحكم اآلداب غري الغربية. ومعنى هذا 
املعارصون منت محكوم  املقارنون  عنه  الذي سيصدر  العوملي  أو  الكوكبي  األديب  املنت  أن 
تُحتِّم  املعرفة  منها، ودميوقراطية  إال واحداً  ليس  الغريب  األديب  والقانون  بقوانني عديدة، 
األخذ بالحسبان ما تُقرُّه القوانني األدبية األخرى، وال تكتفي بالقانون الغريب وتتّخذه معياراً 
ومقياساً تُقيِّم بهام اآلداب األخرى، وتصنفها بعدها، وتحدد مواقعها يف دائرة األدب العاملي 
–قرباً أو بعداً من املركز تبعاً لهام. إن عامل اليوم مل يعد أحادي القطب، وال ثنائيه، وإمنا هو 
متعدد القطب، حتى يف مجال األدب والفن، ذلك أن لكل أمة أدبها، ولكل شعب فنه، واملنظور 
العوملي يف الدرس املقارن لألدب يؤمن بالدميوقراطية ما بني آداب العامل، ويحارب مناطق 
النفوذ اللغوي واألديب التي تسعى من خاللها بعض القوى العظمى إىل فرض هيمنتها عىل 

العامل مبا متلكه من قوة اقتصادية أو عسكرية.
الهامش،  من  املحيط،  من  الضواحي،  من  األطراف،  من  الثالثة  املقارنون  جاء  لقد 
واستوطنوا القلب من املركز، غري أنهم مل ينسوا مساقط رؤوسهم، حيث فتح كل منهم عينيه 
عىل الحياة فيها، وحملوها يف عقولهم، وحاولوا من خالل مواقعهم املتميزة يف املؤسسات 
الجامعية األمريكية أن يغريوا مواقف الحارضة من الضواحي، وموقف املركز من املحيط، 
بني  ما  تقوم  أن  ميكن  التي  العالقة  طبيعة  تغيري  عىل  وعملوا  الهامش،  من  املنت  ومركز 
الطرفني، مؤكدين رضورة قيامها عىل االحرتام والتقدير املتبادلني، وعىل نبذ كل مظاهر 
الطبقية األممية التي سادت يف املرحلة االستعامرية وما بعدها. وكان ذلك إلميانهم بثقافتهم 
األم، وكونها تشكل مصدر غنى للثقافة اإلنسانية، ولذلك حضوا عىل احرتام »التنوع« يف 
الحياة اإلنسانية، وعىل رضورة احرتام »اآلخر« برصف النظر عن لونه، وعرقه، ولغته، ودينه، 

وموقعه االجتامعي، واالقتصادي.
واحد،  وأدبه  واحد،  وفنه  واحد،  اإلنسان  بأن  يؤمنون  كانوا  فقد  تقدم  ما  وفضالً عىل 
وشفعوا إميانهم العميق بإنسانية اإلنسان، أينام كان، وأياً كان، بالتزامهم العميق مبناهضة 
سعيد  األصلية:  بلدانهم  يف  منه  صارخة  مظاهر  شهدوا  وأنهم  خاصة  كان،  أينام  الظلم 
الغاشمة؛ و سبيفاك باالستعامر الربيطاين  بالقوة  املغتِصب فيه  بطرده من وطنه، وإحالل 
لبالدها واستغالل خرياتها ونهب ثرواتها حتى الثقافية منها؛ وراي تْشوي باحتالل بريطانيا 
لبلدها واقتطاعها له من أمه الصني، وفرض ثقافة املحتل ولغته ونظامه عىل مختلف وجوه 
الحياة فيه، وعاشوا كذلك عقابيل هذا الظلم يف الفرتة ما بعد االستعامرية، وخربوا الرتكة 
موضع  يف  ويبقيانها  مبجتمعاتهم،  يفتكان  وفقر  تخلّف  من  تركته  وما  الحقاً  االستعامرية 

املنضوي األبكم، الذي ال ميكنه أن يتكلّم))).
وهكذا فإنهم بزعزعتهم للمركزية الغربية من خالل مساءلة أسسها، وتوسيعهم لدائرة 
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البحث املقارين لتشمل آداب الغرب وما وراء الغرب، ودمجهم آلداب الجنوب يف منت األدب 
العاملي، ومنح قوانينها األدبية ما تستحقه من احرتام وتقدير يف ظل تعددية القطب يف عامل 
األدب والفن والثقافة؛ وتفكيكهم يف نهاية املطاف مختلف مقوالت الدرس املقارن ورشوطه 
عىل الطريقة الغربية، تفكيكاً مل يكن عدمياً البتة، بل كان تفكيكاً إيجابياً أسهم يف الخروج 
من مأزق هذا الدرس الذي وصل به مسعاه الغريب إىل طريق مسدود، بعد أن وضعه عىل 

سكة عوملة حميدة تؤمن بتعددية الثقافات واآلداب والفنون، مثلام تؤمن بوحدة اإلنسان.
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التفكير في ما ال ُيقاَرن

ترجمة: عامد موعد

بينيديكت ليتيلييه

مرتجم من فلسطني مقيم يف سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

املقارن يف  Bénédicte Letellier محارضة يف األدب  بينيديكت ليتيلييه  
جامعة جزيرة رينيون منذ عام 2008. تعمل بشكل رئييس عىل اآلداب العربية املعارصة، 
والعالقات متعددة التخصصات بني الشعر والعلم والرتجمة. وهي نائب رئيس املركز 
الدويل للبحوث والدراسات متعددة التخصصات، وعضو يف الجمعية الفرنسية لألدب 
العام واملقارن والجمعية البلجيكية لألدب العام واملقارن. بينيديكت ليتيلييه حاصلة عىل 
دكتوراه يف األدب املقارن من جامعة باريس الثالثة )السوربون الجديدة( عام 2007. 

كام أنها حاصلة عىل ماجستري يف اللغة العربية وماجستري يف األدب املقارن. 
توضح بينيديكت ليتيلييه يف هذه املقالة أن القابلية للمقارنة يتم تحديدها بشكل 
أسايس من خالل مبدأ العالقة التناظرية العادلة أو املقياس املنصف وتخضع ضمنياً 
لعملية تحقق ثنائية )قابلة للمقارنة – ما ال يقارن(. يستخدمها املقارن لتمييز وتحديد 
الهويات التي تتفاقم بعد ذلك يف توتر جذري )متشابه للغاية / مختلف للغاية(، رغم 
أنها تقدم نفسها له أيضاً يف ضبابية تقاطعاتها. لذا، تقرتح بينيديكت ليتيلييه، بناًء عىل 
ملقارنة  كمقدمة  وغواتاري،  لدولوز  التخطيطي  التفكري  وعىل  بيسيري  جان  اعتبارات 
جديدة للتفكري يف القابلية للمقارنة وفًقا ملبدأ االختالف التدريجي، والتي من شأنها أن 
تأخذ يف الحسبان عدم القدرة عىل اتخاذ القرار والغموض باعتبارهام مقوالت معرفية 
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يف صياغة السياقات األدبية.
عنواين دعوٌة للتفكري معاً يف القابلية للمقارنة وبشكٍل أكرث تحديداً فيام ال يقارن. 
ال  ما  »مقارنة   ،Marcel Détienne ديتيان  مارسيل  كتاب  يقرتح  كام  املقصود،  ليس 
يقارن« بل هو التساؤل يف محتوى ومالمئة هذا املصطلح. يُستخدم مصطلح »ما ال 
يقارن« قليالً يف التفكري النظري للمختصني يف املقارنة. هذا أمٌر مفهوم إذا تصورنا 
أنه يتجاوز أو ينخفض   عن حدود املقارنة. يف الواقع، نالحظ أن أي متخصص باملقارنة 
يتجنب مقارنة ما ال يقارن. وإذا غامر يف هذا املسعى، مثل مارسيل ديتيان، فسوف 
يأيت عاجالً أم آجالً ليثبت أن موضوعات دراسته ليست سوى موضوعات ال تقارن. 
يف أثناء قراءة الكتاب األخري لدانيال هرني باجو Daniel-Henri Pageaux، الحظُت 
جملة تبنّي بوضوح فكرة ضمنية يف مامرسة ونظرية املقارنة والتي أقرتح عليكم العودة 
إليها. »بالطبع عليك أن تقارن ما هو قابل للمقارنة« )Pageaux 2008: 72(. بادئ ذي 

بدء، أود أن يتم التساؤل حول »بالطبع« وتعبري »مقارنة القابل للمقارنة«.
تشري كلمة »بالطبع« إىل إجامٍع ال يبدو رضورياً حتى التشكيك فيه، مبا أنه يقوم 
عىل الحس السليم والبداهة. كام يذكر الكاتب املحتوى بواسطة حشو »مقارنة القابل 
للمقارنة«، وهو حشٌو من نوع »الصعود إىل األعىل  go up«. ومع ذلك، إذا اتفقنا عىل 
مقارنة ما ميكن مقارنته فقط، فسيظل كلُّ يشء ممكناً بحاجة إىل التحديد والتقيد. 
وباملثل، إذا اعرتفنا بأن األشياء التي تسمح فقط بظهور عالقة متاثل قابلة للمقارنة، 
سيكون ذلك هو التضمني املتناقض لـ »بالطبع«، يبقى تحديد حدود رشط االحتامل 
هذا. يف األساس، يتم تقديم »مقارنة ما هو قابل للمقارنة« كربنامٍج تطبيقي يّسوغ 
ويضفي الرشعية عىل مامرسة معقولة ومنطقية للمقارنة ولكنه ال يسمح بتحديد حدود 
املجال، يف حني أن هذا املفهوم الحرصي عىل وجه التحديد يفرتض املستحيل واألشياء 
التي ال تقارن. بعبارٍة أخرى، يعتمد مفهوم املقارنة هذا عىل مبدأ ضمني للتحقق من 
متناقض حدوداً  بشكٍل  تعرض  والتي  للمقارنة،  قابل  للمقارنة-غري  قابل  ثنائية،  صحة 
ضبابية )تُفهم عىل أنها واضحة( عندما يتساءل املرء عن وجودها أو يف تحديد األضداد.

الستحضار حدود الفكر، يتبنى بيري ليجيندر Pierre Legendre استعارة فتغنشتاين 
األهمية  بنفس  يل  تبدو  والتي  هايدجر،  عليها  علق  التي  Wittgenstein»الصارخة« 

لتوضيح مفهوم معني للمقارنة:
الصعوبة التي يجد الفكر نفسه فيها مشابهٌة لصعوبِة الرجل املوجود يف غرفة يرغب 
استخدام  يحاول  ثم  لكنها مرتفعٌة جداً.  النافذة،  يحاول عرب  أوالً،  منها.  الخروج  يف 
املوقد، لكنه ضيٌق جداً. ومع ذلك، كان عليه فقط أن يستدير لريى أن الباب مل يتوقف 
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)Legendre 2006: 191( ًعن أن يكون مفتوحا
إن مقارنة ما ال يقارن هو الخروج من خالل مخارج »عالية جداً« أو »ضيقة جداً«، 
يف حني أن »مقارنة ما ميكن مقارنته« تعني رؤية هذا الباب املفتوح والذهاب عربه. 
يفكر فيه أحد.  الذي مل  املفتوح  الباب  البحث عن  إيجايب يف  تأثرٌي  بالتأكيد، هناك 
ولكن من وجهة نظر منهجية، فإن املامرسة هي دفع الباب املفتوح، يك ال نقول مقارنة 

القابل للمقارنة.

املقارنة

ومع ذلك، فإن القابلية للمقارنة كام هي متصورة يف هذه الصيغة ال يتم التفكري 
 D.H فيها انطالقاً من مكاٍن بل انطالقاً من مبدأ. عالوة عىل ذلك، كام يشري باجو
التفاضلية كبرية جداً وال صغرية  الفجوة  للمقارنة أال تكون  القابل  Pageaux، يتطلب 
جداً. بعبارٍة أخرى، يتوافق القابل للمقارنة مع نسبة تناظرية عادلة أو حتى مع مقياٍس 
منصف. إذا استخدمُت استعارة الغرفة، فإن القابل للمقارنة يُقاس بالفتحات التي ال 

تقدم تطرفاً، أي فتحة ليست عالية جداً وال ضيقة جداً.
 لذلك يستدير بعض مختيص املقارنة ويعربون عرب الباب املفتوح: إذن قاموا بعد 
ذلك بدفع حدود املقارنة. يف األساس، يقدمون مجموعًة أوسع من التامثالت اعتامداً 

عىل التفكري مبقياٍس منصف.
العام  تعريفات  أساس  عىل  املقارنة  تطور  وصف  أيضاً  ميكن  املنظور،  هذا  من 
ما  املفهوم غالباً  إعادة تعريف هذه  الواقع، إن  ))))Julien, 2008( l’universel.  يف 
»التجميع  للغاية:  دقيق  برنامٍج  الحفاظ عىل  أو مفارقة. مع  قيوٍد منطقية  بحلِّ  سمَح 

كتوطئة للتشابه« )DH Pageaux 2008: 11(، توطئة للفجوة التفاضلية املنصفة.
عندئٍذ يكون العام l’universel نتيجة للعبة إدراج واستبعاد يتم تثبيت قواعدها عىل 
أساس مبدأ تناظري أو ثنايئ التكافؤ. يف حالة اإلدراج، نرى أنه مجرد تغيريٍ يف املقياس 
الغرفة  بتوسيع  األكرث  عىل  املقياس  تغيري  يسمح  ذلك،  ومع  املتعدد.  إىل  الواحد  من 
التفاضلية يف توفيق االختالف  الفجوة  ولكن ال يغرّي مبدأ االنفتاح. باختصار، تتمثل 
والتشابه عن طريق مبدأ التكافؤ الذي يثبت صحة القياس من عدمه؛ إنه قبول إمكانية 
تحديد الحدود وعدم تحديدها يف نفس الوقت أو أن يكون الباب مفتوحاً ومغلقاً. من 
وجهة النظر هذه، فإن هذه املصالحة هي للمفارقة انتهاٌك ملبدأ التكافؤ. لذلك، فإن 
هذا التفكري يف املقياس املنصف يستنطق، يف املقابل وبشكٍل حتمي، مفاهيم الهوية 

والحدود يف محاولة لحّل هذه املفارقة.
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لقد وجدت املقارنة فعلياً أكرب رشعيتها يف القدرة ذاتها عىل متييز الهويات، سواء 
كانت فردية أم عامة وغري ذلك. إن مسألة رسم حدود هذه الهويات وتحديدها هي 
دون شك ما يّشكل معرفة املُقارن. يُظهر هذا األخري الفطنة، واملوقف الذي يسمح له 
بإجراء حواٍر بني الثقافات أو الرشوع فيه أو تجديده. ومع ذلك، فإن هذا االعرتاف 
املتبادل بالهويات يكشف عن اآلداب التي تختلط انطالقاً من التعددية أو التقاطعات 
التي يصعب أحياناً تحديدها بدقة. إن ظاهرة التغيري والتهجني تتكرر يف تاريخ اآلداب 
وتظهر بوضوح وجود حدود ضبابية. هذه املسألة أيضاً هي أكرث إشكالية ألن الحدود 
مل يتم تحديدها بشكٍل حقيقي أو حتى تعريفها، رغم أن هذا املفهوم يُنظر إليه كأداًة 

محددة ملعرفة املُقارن.
العوملة  آخرون عن ظاهرة  يتساءل  املقارن،  األدب  أزمة يف  البعض  يالحظ  بينام 
 Didier النامذج. ومن هنا جاء سؤال ديدييه كوست لتفسريها ألنها تتطلب مراجعة 

Coste، عىل سبيل املثال:
ما الذي يتأثر يف األدب املقارن أو يتهدد بالعوملة أكرث من غريه؟ هل هو األدب، 
هل هي القابلية للمقارنة، هل ال يزال املصطلح محذوفاً من الرتكيب التعبريي )دعنا 

نقول »دراسة«، من بني أمور أخرى: الوصف والتفسري والتاريخ، والعلم(؟
يف الواقع، هذه الظاهرة تثري التساؤل، عىل وجه الخصوص، حول الحدود ودرجة 
الجوار. وبالتايل، ميكن قراءة القابلية للمقارنة وفقاً لتغريات املقياس التي لوحظت يف 
دراسة ما يسمى بالعالقات »بني الثقافات«. ومع ذلك، ال ميكن للمرء عاجالً أم آجالً 
أن يالئم فرقاً كبرياً جداً أو يتجاور مع اآلخر الجذري دون مواجهِة ما ال يقارن. نتيجة 
لذلك، قد مييل املرء إىل القول إن القابل للمقارنة يُبنى انطالقاً من حدوٍد ومجاورات 

تتالقى ولكنها ضبابية.
قبل االقرتاب من ما ال يقارن، دعونا نُلخص: قابلية املقارنة تضمن قياساً منصفاً 
املُقارنني. هذا  للفكر ومامرسة  وموضوعية وصالحية علمية، والتي تشكل حداً مضمراً 
الحد، الذي حّدده الحقل لنفسه بشكٍل حديس، ُمطمنئ من نواحٍ كثرية )ألنه يحافظ عىل 
فكرة الهوية وامللكية(. بذلك، فإنه يُذكر متاماً بـ modus des latins الطريقة الالتينية. إنه 
 Horace: Es modus in rebus )Horace: Livre الحد املناسب الذي دافع عنه هوراس
I, vers 160( أوmodus ponens الذي يصف استدالالً منطقياً، وحداً منطقياً واملوجود 
يف نظرية املجموعات. يعّد التقييد املنطقي أو املقياس املنصف وسائل فعالة لعدم بناء 

تفكري عىل الحاالت الحدودية وعىل التطرف، ناهيك عن حاالت ال ميكن مقارنتها.
ومع ذلك، هناك متطرفات جعلتها النظرية األدبية، النقد عىل األقل، قابلة للقراءة 
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الجذري.  باآلخر  تتميز  للدراسة  موضوعات  إنها  املنصف.  القياس  مبدأ  من  انطالقاً 
اللغة  وفقه  الغرائبية  خيايل(:  أو  )علمي  األديب  الخطاب  من  أمثلة  ثالثة  سأتناول 
واالسترشاق. سأبني أنها تقدم مفارقات عند استنادها إىل مبدأ التكافؤ وفكر املقياس 

املنصف.
النظر  وجهات  من  نوعني   ،)85-75 باجو)2008:  يالحظ  كام  الغرائبية،  تقدم   .1
لآلخر: من جانب، يكون االختالف انتقالياً، ومن جانٍب آخر يكون متطرفاً. يشري النوع 
أي   ،Victor Segalen سيغالن  فيكتور  عرّفها  كام  الغرائبية  إىل  خاص  بشكٍل  األول 
الذي  الثاين،  والنوع  بالتنوع«.  »الشعور  تفرتض  والتي  اآلخر«  تصور  عىل  »القدرة 
سأحتفظ به للتحليل، يشري إىل غرابة مل يتم فيها حقيقة اجتياز املسافة الفاصلة مع 
اآلخر. يالحظ باجو ثالثة مبادئ لتحديد ذلك: التجزئة )التي تنشأ من تقييم تعسفي 
للعنارص املهمة(، املرَْسَحة )التي تبدو منطقية من مشهد الغربة عن الواقع حيث يتم 
عرض اآلخر( وتأنيث الثقافة. فيام يتعلق باملبدأ األخري لنقول إنه يوقظ افتتاناً باآلخر 

)االنجذاب-النفور( الذي تنبثق منه قضية الهوية.
2. يكشف النص القديم عن نظراٍت متطابقة إىل حٍد كبري عندما يصبح موضوعاً 
مقاٍل  عىل  عرضها  سأعتمُد يف  اللغة.  فقه  متخصيص  أو  األدبيني  املنظرين  لدراسة 
لصويف رابو Sophie Rabau. ميكن اعتبار هذا النوع من النصوص إما وثيقة أثرية 
أو كموضوٍع جاميل. يف كلتا الحالتني، يربز السؤال عن املسافة الزمنية واملكانية بني 
النص ومؤداه. ميكننا أن نأخذ املبادئ األساسية الثالثة التي تحدد »األثر الغرائبي« 
)Pageaux 2008: 75( لتطبيقها عىل قراءات متخصيص فقه اللغة للنص القديم، مع 
بعض الفروق الدقيقة يف املصطلحات. يف الواقع، من جانب، تذكر صويف رابو أنه 
بالنسبة ملتخصص فقه اللغة، »النص ليس سوى جزٍء من كلٍّ يجب إعادة تكوينه«. ثم 
الصعوبة  تأجيل  اإلبداعي«  اللغة يستطيع من خالل »اإلبعاد  أن متخصص فقه  تُبني 
التأويلية. تسمح لنا ثالثة أنواع من خياالت متخصيص فقه اللغة )خيال املؤلف والسياق 
والنص( مبقاربة النص القديم. أخرياً، حتى لو مل يكن الحديث بشكٍل صارٍم عن تأنيث 
النص، فإن النص القديم يثري االفتنان باملصدر الذي يتم انطالقاً منه تحديد الهوية 

من حيث السلطة والبنوة.
اللغة.  فقه  ميجده  اآلخر،  يف  لآلخر؛  تقييامً  الغرائبية  تُظهر  الحاالت،  إحدى  يف 
االفتنان باملجهول أو بسلطة النموذج يجعل االختالف جذرياً لدرجة أنه ينشئ مسافة 
هذان  يقدم  األساس،  الدراسة. يف  أمام  عقبة  ذاتها  حد  تّشكل يف  زمنية  أو  مكانية 
الخطابان مفارقة صاغتها صويف رابو بهذه املصطلحات للخطاب النظري يف مواجهة 
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نص قديم: »كيف ميكن للنظرية األدبية أن تقلص الفجوة مع الحفاظ عىل األصل؟« 
)Rabau 1999: 278( وسواء كان الخطاب نظرياً أم خيالياً، فهذه هي نفس املفارقة، 
والتي تكون أكرث قابلية للقراءة ألن الحاالت هي حدود. يبدو يل أن مالحظة خطاب 
اللجوء  أو  رابو،  إليها رؤية صويف  تقودنا  التي  املالحظة  أو  بالنظرية،  متخيل خاص 
الواضح  بفكرة املقياس املنصف. من  وثيقاً  التمثيل املتخيل لآلخر مرتبٌط ارتباطاً  إىل 
هذه  الفجوة.  تقليص  الرغبة يف  عن  ينم  الغرائبي  األثر  أو  القديم  النص  قراءة  أن 
االزدواجية يف اآلخر التي هي جذرية وقابلة لالختزال يف اآلن ذاته، لها ميزتان: من 
ناحية، إنها تُرّكب مواجهتني: العام والخاص، املوضوعية والذاتية. من ناحية أخرى، 
القدرة عىل إدراك حساب قيمة الحقيقة فيام تم التعبري عنه مع الحفاظ عىل نسبية 

معينة للنموذج األويل. لكنها ليست طريقة للخروج من املأزق النظري.
3. لفهمه بشكٍل أفضل، دعونا نأخذ مثال االسترشاق الذي ما هو إال شكٌل من أشكال 
التأثري الغرائبي يف الخطاب النقدي. يهدف خطاب إدوارد سعيد إىل تسليط الضوء 
االسترشاق  أن  إلثبات  األوروبيون.  املسترشقون  وضعه  الذي  لآلخر  التخيل  هذا  عىل 
هو حالة حدودية وتناقضية للمقياس املنصف، رشع يف تحليله من وجهة نظره، من 
التجربة الشخصية لفلسطيني عريب يف الغرب. يلخص يف مقدمته واقعه بثالثة جوانب 
تذكر باملبادئ الثالثة التي حددها باجو. أو املواقف الثالثة موضع تساؤل صويف رابو: 
املؤلف الذي ال ميكن له أن يكون شامالً يركز عىل بعض النصوص التي تعد كأجزاء 
من كّل مسترشق. ومييز املعرفة النقية عن املعرفة السياسية من أجل إظهار تطور متثيل 
معني للرشق من قبل الغرب. ويقول إن الخيال أو التمثيل املرسحي فيام يتعلق به يف 
وضع أفضل لفحص قيمة الحقيقة ألن بعده الشخيص يضعه يف مركز سلطة للمقياس 
املنصف. ولكن إذا تبني أن الخطاب االسترشاقي الخاضع ملبدأ التكافؤ هو متثيٌل زائف 
لآلخر، فإن خطاب إدوارد سعيد عن االسترشاق هو إعادة لرسم فكرة املقياس املنصف. 
وبالتايل، فإن واقعه، بكونه موقفاً للفكر، ال يفلت من املفارقة: فهو يُظهر أن االسترشاق 
هو »نظام من التخيالت األيديولوجية« )Saïd 1980: 346( ولكن رؤيته، كام يستنتج 
هو نفسه، ال تقدم حقاً حججا »ليشء ما موجب«)350(. وختاماً، يطرح سؤاالً مفتوحاً 
يعيد التأكيد عىل االهتامم بفكرة املقياس املنصف بناًء عىل مبدأ التحقق الثنايئ: »كيف 
تكتسب األفكار السلطة، »الحالة السوية normalité« وحتى حالة الحقيقة »الطبيعية 

naturelle«؟« )351(.
إىل  تهدف  لآلخر  ترجامت  االسترشاق  أو  اللغة  فقه  أو  الغرائبية  تقدم  باختصار، 
التحدث يف وقٍت واحد عن القريب والبعيد، والتشابه واالختالف. بعبارٍة أخرى، فإن 
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القابل للمقارنة، وهو ليس متشابٌه جداً وال مختلٌف جداً، يتم بناؤه من خالل تكافؤات 
القدمية،  النصوص  النظرية األدبية يف مواجهة  أقنعتنا صويف رابو، يف حالة  والتي 
بأنها تساهم يف رشعية خيالية ومفارقة تتمثل يف التشكيك يف الفكر الذي يخلقها )أي 

املقياس املنصف(. تظهر هذه التخيالت كحلوٍل للمفارقة التي أثريت.
بالطبع، هذه املقاربات قابلة للمقارنة بقدر ما يتم وضع اآلخر يف مركز الخطاب. 
لكنني سأديل مبالحظتني بعد ما قلته للتو مام سيسمح يل بتعميق هذا التفكري حول ما 

ال يقارن.
-1 هذه املركزية محفوفة باملخاطر وهشة ألن اآلخر يتبني إىل حد ما أنه مدلوٌل 
إدماج  عملية  إىل  وبالتايل  للذات،  اإليجايب  التعريف  اإلسهام يف  إىل  يهدف  متخيل 
أو استبعاد يف منوذٍج يُحدد فيه اآلخر حدودها حسب لعبة املركز واملحيط. وهذا ما 
يفرس عىل وجه الخصوص املشكالت األيديولوجية والسياسية التي أثارها إدوارد سعيد. 
وإدوارد سعيد يف مجال  رابو  استنتجت صويف  كّل يشء، كام  قبل  املُراد  فإن  لذلك 
تخصصهام، إدراك تخيل اآلخر. ومع ذلك، فإن تسليط الضوء عىل التمثيالت الكاذبة 
هو يف ذاته خاضع إلمرباطورية الصحة أو الخطأ))). إذا كان نهج امُلقارن يتألف من 
التحقق من صحة املعرّب عنه والتمثيالت املصاحبة لها، فإن هذا النهج ال يفلت حقاً من 
إمكانية أن يكون، عاجالً أم آجالً، هنا أو يف أي مكان آخر، خاطئاً عرب مبدأ النسبية 
لوجهات النظر. ينشأ العمى املدان عىل وجه التحديد من مجموعة من املسلامت التي 
تفرض موقفاً معيناً وبرنامجاً لن يكون أكرث من برنامج مراجعة. يف أفضل الحاالت، 
تنتهي هذه التحليالت بتساؤل، وغالباً بطريقة توافقية، وبتسوية، ومبراجعة حدود اآلخر 
القابلة للمقارنة. لكن اإلجامع مع ذلك يعتمد عىل مفارقة: إمكانية التحقق من صحة 
ما ميكن مقارنته وفقاً لتعيني حدود قابل للمقارنة–غري قابل للمقارنة محددة بوضوح 

ومالحظة الحدود الضبابية التي تثري التساؤل حول مبدأ التكافؤ.
املسند إىل  التي ميكن من خاللها تطبيق  الحدود  2. يفرتض متثيل اآلخر معرفة 
»اآلخر«. من هو اآلخر؟ أو ما الذي تشري إليه الذات le même؟ ما هي الحدود التي 
تسمح يل أن أقول إنني لست اآلخر؟ كيف منيز يف النص بني الجزء املتعلق باآلخر 
والجزء املتعلق بالذات؟ كام يقول بيري برونيل Pierre Brunel، »النص ليس دامئاً نقياً. 
املقارنة«. )Brunel 1989:29( من  يحمل عنارص أجنبية. هذا الحضور يشكل حقيقة 
املسلم به أن العبور من األنا إىل اآلخر يكشف عن حدوٍد ضبابية وأنه من املستحيل 

تحديد امتداد املسند إىل اآلخر يف النص بدقة.
»املفاهيم  مقالته  Pascal Ludwig يف  لودفيغ  باسكال  اقرتحها  التي  الرؤية  إن 
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 Pour la science الغامضة والحدود الضبابية« التي ظهرت يف عدد خاص من مجلة
املخصص لـ »الحدود الضبابية«، مفيدة للغاية يف هذا الصدد. ستسمح يل بالنظر إىل 

القابلية للمقارنة ليس فقط من منظور معارضة قابل للمقارنة- غري قابل للمقارنة.
التي  يأخذ املؤلف مثاالً عىل مفارقة االستدالل الرتاكمي، وبالتحديد كومة الرمل 
أعلنها أبوليدس امللطي )تلميذ إقليدس(. أتناول هنا تلخيصه: »إذا اعتربنا أن حبة ما ال 
تشكل كومة، وأن إضافة حبة ال يكفي لتحويل يشء ليس يف البداية كومة من الرمل إىل 
كومة من الرمل - من الواضح عىل سبيل املثال أنه ال يكفي إضافة حبة أو حبتني لعمل 
كومة - يجب أن يكون املرء قادًرا عىل االستنتاج املنطقي أن 100,000 حبة من الرمل 
ال تشكل كومة«. استنتاج عبثي. يف الواقع، تستند الحجة إىل مبدأ القياس االستثنايئ 
modus ponens )إذا تم التحقق منP، فإن Q تم التحقق منها أيضاً(. ولكن، يف هذه 
االستثنايئ modus ponens عىل درجة صحة  القياس  بالتحديد، »ال يحافظ  الحالة 
الفرضية«. ومع ذلك، كام يالحظ لودفيج، »الحديث عن درجة حقيقة قضية ما يرقى 

بوضوح إىل التخيل بشكل نهايئ عن مبدأ التكافؤ«.
وبالتايل، فإن هذا املنطق يدعونا لقراءة أمثلتنا الثالثة ليس عىل أساس ما يكون 
خطاباً متخيالً عن اآلخر )أو متثيالً خاطئ( ولكن عىل أساس درجة معينة من الحقيقة 
حول هذا اآلخر. إذا كان P هو الرشق أو النص القديم أو اآلخر، فإن Q هو االسترشاق 
أو املتخيل اللغوي أو الغرائبية، مع درجة أقل من الحقيقة حول هذا اآلخر. ال يحافظ 
االقرتاح Q عىل درجة الحقيقة لـP. بشكل أسايس، تنطبق املسندات امللتبسة إىل درجة 

معينة ألن »املسند امللتبس له حدود ضبابية«.
أيضاً للهروب من مفارقة مبدأ التكافؤ، ميكن التفكري يف املقارنة انطالقاً من حدوٍد 
ضبابية وفقاً ملبدأ التغرّي التدريجي. إن ما يسمى بالحاالت الحدودية يف فكرة املقياس 
املنصف ستكون، يف فكرة استمرار قابلية تطبيقه إىل حد ما عىل متثيل حقيقي. ومن 
ثم فإنه ليس ملصطلحي القابلية للمقارنة وعدم القابلية للمقارنة معنى إال من منظور 

املنطق الكالسييك.
Emilienne Baneth- نويلهيتاس  بانيث  إلميليان  الختامية  الكلامت  باستخدام 

»مكان  للمقارنة،  القابل  املقارنة؟«)))،غري  عدم  »كيفية  مقالتها  يف   Nouailhetas
املنطقية  الحدود  الضوء عىل  تسليط  ميزة  لديه  للمقارنة،  املفرط  الشكل  أو  الرعب«، 
والطرق املسدودة ملامرسٍة معينة ولفكٍر معني يف املقارنة. وليس هذا فقط، ولكن إذا مل 
يتم تحديد ما ال يقارن من خالل قيمة الحقيقة ملقياٍس منصف، فإنه ال يعود خاضعاً 
لرضورة التكافؤ أو التشابه. يكتسب األدب املقارن رشعية جديدة إذا مل يعد يقترص عىل 
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ترجمة اآلخر عرب التكافؤات.
إذن، ميكننا تناول املالحظات التي أدىل بها جان بيسيري يف خطابه بصفته الرئيس 
يجد  أن  ميكن  املقارن  األدب  بأن  والقول   ،2002 عام  يف   AILC لـ  واليته  املنتهية 
الرشعية، ليس فقط يف الوعي باملتخيل )أو التمثيالت الكاذبة(؛ ولكن قبل كّل يشء يف 
عدم القدرة عىل اتخاذ القرار))) التي تسلط الضوء من خالل قوتها السياقية. يالحظ 
جان بيسيري J. Bessière معرفة مشرتكة يُعاد النظر فيها باستمرار: »وهكذا، كام يقول، 
التكوين«.  وإعادة  التنوع  عن  كبري  حٍد  إىل  تتوقف  ال  اليوم  األدب  حدود  لعبة  فإن 
ولتجنب »التعميامت الخاطئة« أو »تجسيدات العوملة« أو االختالف، فإنه يقدم بعض 
السبل للتفكري املنهجي الذي يتطلب، يف رأيي، إعادة النظر يف القابلية للمقارنة كام 

ذكرت للتو.
أو رفضه ألنه ال  املقارن من خالل فلسفة وضعية،  األدب  األمر برشعنة  يتعلق  ال 
مسألة رشعنته  إنها  محلية.  أدبية  دراسة  مثل  املوضوعات برصامة  إىل  العودة  ميكنه 
ينطوي  التي  األدبية  للدراسات  التنسيق األوسع  السياقية ومن خالل  من خالل قوته 
عليها حسب املقتىض. أُعطي ما قلته للتو صياغة أوسع: بناء كّل منوذٍج نقدي عىل نحو 
يسمح بقراءة أكرب عدد من السياقات األدبية؛ جعل السياقات املختلفة استجواباً للمعرفة 
املشرتكة. بناء مناذجنا النقدية الناتجة عن هذه الحركة عىل نحو يسمح لنا من خالل 

االستدالل بتحديد سياقات جديدة - عىل أوسع نطاق ممكن))).
يبدو يل أن هذا يرقى من جانب إىل تصور القابلية للمقارنة عىل أنها ديناميكية أو 
انتقاٍل محتمل للسلوك النقدي ومن جانٍب آخر إىل إسناد وظيفة نقدية جديدة لألدب 
املقارن: باستخدام صياغة جان بيسيري، »رسم صياغة السياقات األدبية ]...[ بطريقة 
تجعل هذه الحدود قابلة للقراءة عادة ودون تجسيٍد للعوملة أو تجسيد لالختالف«. من 
وجهة النظر هذه، فإن االعرتاف مبسألة عدم القدرة عىل اتخاذ القرار »التي ال تتوقف 
األسايس ملامرسة  التمهيد  هو  املعرفية«  السياقات  تقاطع  إنعاش مالحظة  عن  مطلقاً 
مسار جديد للمقارنة. إذا كان األدب املقارن ميكن أن يجعل الحدود الضبابية ولعبة 
الحدود بني اآلداب قابلة للقراءة ومفهومة، فسيكون من الرضوري عندئذ التخيل عن 
فكرة املقياس املنصف من أجل ربط عالقة أو حتى توتر بني ما هو متشابه للغاية و/

أو مختلف للغاية، من أجل استكشاف إمكانية التعبري عن هذه األشياء يف أوسع سياق 
ممكن.

استخدام الضبابية يف النقد العريب
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إنه  للغاية:  بسيٍط  لسبٍب   .fantastique الفانتازي  مثاالً:  سأتناول  رؤيتي،  لتوضيح 
مفهوم خاص للغاية باآلداب األوروبية. مبجرد إخضاعه لسياٍق عريب ومقارنته بأدٍب 
 Roger Bozzettoبوزيتو روجر  استطاع  مبا  التفكري  إىل  يقود  فإنه  عريب،  قصيص 
الذي  األدب،  »هذا  أن  أي  الالتينية،  ألمريكا  األديب  الخيال  إنتاجات  أمام  مالحظته 
يولد الحدس الذي يشري إىل يشء مشابه ملا نسميه هنا »الفانتازي fantastique« أو 
للتحدث مثل   - لدرجة أن ملكة اإلدراك لدينا  »العجائبي merveilleux«، فريٌد جداً 
يكن وهامً، محاولة  إن مل  العسري،  النصوص، وتجعل من  واقعية  تتصادم مع  كانط- 
للنقد الغريب« )Bozzetto 1998: 93(. هذا  الفئات الكالسيكية  وضع هذا الرسد يف 
نتذكر،  متاماً.دعونا  مختلفاً  بل  جداً،  مختلفاً  خياالً  تقدم  العربية  النصوص  أن  يعني 
بعيداً عن االدعاء بأن نوعاً أدبياً يشابه إىل حد ما للفنتازيا األوروبية كام فعل النقد 
األمرييك الالتيني، أن النقد العريب يزرع نوعاً من الضبابية العامة لوصف إنتاجاته 
التخيلية. عالوة عىل ذلك، فإن مصطلح الفانتازي fantastique ليس له معادل لغوي 
يف اللغة العربية. لذلك سيكون من الصعب للغاية البحث عن معادل عريب للفانتازي 
خاطئ.  بتعميم  أو  اآلخر  حول  وهم  بإضفاء  املخاطرة  دون  األورويب   fantastique
وبالتايل، فإننا نعرتف بأن هذه النصوص تشكل، بطريقة متبادلة، آخر جذري يف نسق 

ما ال يقارن )يف املنطق الكالسييك(.
لإلفالت من برنامج مقارنة يهدف إىل إبصار حقيقة تفاضلية أو تشابه، وللخروج 
من »التحديق املتبادل« كام تقول موريل ديرتيMurielle Détrie عن أدبيات الرشق 
األقىص املهمشة غالباً، وهي ظاهرة ميكن مالحظتها أيضاً يف اآلداب العربية، اقرتح 
النظر يف مجموعة األعامل األدبية )جمع تعسفي لألعامل األدبية( ككل التي أنشأها 
أو من  التوترات  ولكن من  التامثالت  أو  الوقائع  من عالقات  انطالقاً  ليس  املُقارن، 
إشارة مفارقة، أو من خلٍل نظري أو من أحجية. إن املُقارن، من خالل تدخله، هو الذي 
يحدث التقاطع والعالقات بني النصوص، عىل األقل يف حالة ما يسمى باملوضوعات 
التي ال تقارن. إنه يفرض عليها وجوداً متآلفاً. بهذا املعنى، يعيد ربط سياقات النصوص 
من خالل سلوك الجمع ذاته. وإضافة إىل ذلك، فإن هذا النهج يلغي أي افرتاض يتعلق 
باملالمئة، وبالتايل، فإن جمع النصوص مسوٌغ من خالل شكٍل من أشكال عدم القدرة 
عىل اتخاذ القرار، ومن خالل ضبابية أو عدم تحديد الحدود بني النصوص. يف هذا 
املنظور نفسه، مل تعد الحدود تُعرَّف عىل أنها حدود تَُقيّد وتفصل وتحدد هوية، ولكن 
كحدود يجب السعي من أجلها لرسم الروابط املمكنة. باختصار، عدم القدرة عىل اتخاذ 
القرار )استبدال اآلخر كموضوع للتساؤل( سيصبح، باملعنى الصحيح، الحقيقة املقارنة.
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والتي  و1982،   1969 عامي  بني  نرُشت  -التي  العربية  القصرية  القصص  تقدم 
والتي   ،Flights of fantasy عنوان  تحت  اإلنجليزية  اللغة  إىل  وترجمتها  جمعها  تم 
قدمتها سيزا قاسم )متخصصة باألدب املُقارن، الجامعة األمريكية يف القاهرة( وملك 
هاشم )متخصصة بفقه اللغة، الجامعة األمريكية يف القاهرة(- مثاالً واضحاً عن القوة 
السياقية لألدب املقارن التي تم التفكري فيها من خالل مالحظة الحدود غري القابلة 

للتقرير أو الضبابية.
تطرح فكرة نرش مختارات مكرسة ملخرجات املخيلة العربية مشكلتني نظريتني عىل 
ترجمة  مشكلة  هناك  جانب،  من  سابقاً.  أثريت  التي  تلك  صدى  تعكس  والتي  األقل 
مقدمة  من  يتضح  كام  ذلك،  ومع  االستقبال.  نظامي  يف  املكافئة  النقدية  املفاهيم 
والفانتازي   merveilleux العجائبي مثل  الغربية  األمناط  استخدام  الكاتبتني، ميكن 
fantastique والغريب l’étrange وfantasy يف وقٍت واحد لوصف نفس النص العريب، 
وبالتايل محو خصوصيات النوع األديب لصالح كلٌّ محدٍد عىل نحو ضبايب، غري مؤكد. 
وبشكٍل أكرث جالًء، فإن مصطلح fantasy مأخوذ مبعناه األوسع، أي مبعنى املصطلح 
تم  قد   fantasy« أن  الكاتبتان  تذكرنا  الواقع،  )l’imagination(. يف  الخيال  العريب 
)وخاضعة  انتهاك رصيح  إىل  مستندة  أنها قصة  أخرى عىل  أشياء  بني  من  تعريفها 
لسيطرته( ملا هو مقبول عموماً عىل أنه احتاملية« )Kassem 1996: 2(. لذلك ميكن 
فهم هذا الخيال عىل أنه انتهاك رصيح لتحديٍد معني ملا هو ممكن، قريب يف ذلك 
 Kassem 1996:( الرغبة«  أدب  الواقع  يف   fantasme. »Fantasy لالستيهامات 
يطرح  األنجلوسكسوين  بالنقد  الخاص  األديب  املصطلح  أن  إىل  اإلشارة  2(.وتجدر 
أيضاً مبعناه  الكاتبتان املصطلح  العامة. ومع ذلك، تستخدم  الحدود  مشاكل يف رسم 
 ،fantasy الفانتازيا التي تثريها  النظرية  األديب والعام دون حتى استحضار األسئلة 
تعتمد  ما  بقدر   fantasy الفانتازيا  عن  تكشف  العربية  النصوص  أن  اإلفصاح  مع 
بالعنارص  مليئة   fantasies »الفانتازيا  القدمية.  واألساطري  الخرافات  عىل  حكاياتها 
الفولكلورية واألسطورية التي، وحتى يومنا هذا، تطارد وعينا الجامعي؛ الجن والغجر 
السحري وما شابه ذلك« )Kassem 1996: 10(. من جانٍب آخر،  والصدف والوشم 
فإن جمع النصوص املُقدمة من وجهة نظر املصطلحات األنجلوسكسونية يشكك بشدة 
كمعيارين  العربية  واللغة   fantasy الفانتازيا  تثري  أخرى،  بعبارٍة  االختيار.  معايري  يف 
واضحني، مسألة التعميم الخاطئ لألدب العريب أو، إذا جاز التعبري، تخيّل اآلخر. إىل 
والفلسطيني  واملرصي  والتونيس  املغريب  األدب  من  النصوص  لهذه  ميكن  مدى  أي 
والسوري والعراقي أن توضح الفانتازيا fantasy بينام ال متتلك املصطلحات العربية 
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عجيب )merveilleux( وغريب )étrange( وخيال )imagination( يف النقد املغريب 
والتونيس واملرصي والسوري والعراقي محددات نظرية دقيقة للغاية وواضحة للغاية 

ميكن أن تحقق اإلجامع يف النقد العريب؟
تم  قد   »fantasyالفانتازيا« مصطلح  يكون  أن  جداً  املحتمل  من  أنه  املؤكد  من 
اختياره خاصًة بسبب الضبابية التي يولدها))). لكن هذا االرتباك العام والنقدي الواضح 
يكشف قبل كل يشء عن مرونٍة أكرب يف تحديد الهوية والتوصيف والتي تنطلق من 
اقرتانها بتغيري يف الكتابة كام الحظت سيزا قاسم وملك هاشم. ومع ذلك، فإن هذا 
الجمع للقصص القصرية ال يهدف إىل توضيح نوع أديب بقدر ما يهدف إىل وصف 
ديناميكية  من  النصوص  لقراءة  الكاتبتان  تدعونا  بذلك،  للقيام  جديد.  أديب  اتجاه 
التي  الثالثة  األجزاء  عناوين  ثم يف   )flights( نفسه  العنوان  موضوعية مقرتحة يف 
توزعت النصوص عليها )wanderings, exile, return to homeland(. وباملثل، يف 
مواجهة معاينة نصوص أدبية تقدم عوامل مستحيلة وضبابية )»الرؤية الكلية ضبابية 
The overall vision is blurred«؛ Kassem 1996: 6(، تنظر الكاتبتان إىل األدب 
متثل  وفانتازي(.  )واقعي  قطبني  بني  تتغري  التي  العوامل  من   )spectrum( كطيٍف 
 fantasy الفانتازيا  تسمح  أدق،  بتعبريٍ  الحقيقي.  العامل  انعكاس  يف  تبايناً  النصوص 
السائدة يف هذه النصوص للكاتب بتقويض »ما يسمى الواقع والذي يقوم عليه النظام 
الثقايف« والتشكيك فيه )Kassem 1996: 2(. لذلك يتم تفسريها عىل أنها اسرتاتيجية 
عليها  يقوم  والتي  عموماً  املقبولة  املنطقية  املقدمات  »التشكيك يف  إىل  تهدف  كتابة 
الواقع مع اإلنكار القوي لفكرة متثيل الواقع ككياٍن دقيق، ميكن التحقق منه تجريبياً 
ياُلحظ  القصرية،  القصص  هذه  قراءة  عند   .)Kassem 1996: 2( الحكاية«.  وخارج 
فعلياً أن الحكايات تجعل فرضية عدم القدرة عىل التقرير والتي ميكن قراءتها بالتأكيد 
كمعياٍر لتحديد الفانتازيا، مام يعكس صدى للرتدد التودورويف )نسبة إىل تودوروف 
Todorov( ولكنها تقدم نفسها عىل أنها أساس جهد مقروء عىل عدة مستويات. يف 
األساس، تؤكد الكاتبتان عىل هذا العنرص الجديد يف اآلداب العربية وتصفانه كعنرٍص 
محدد لهذا املجموع األديب، ناهيك عن هذا االتجاه الجديد. وبالتايل، فإن مجموعة 
النصوص هذه تشكل سياقاً جديداً للدراسة مام يسمح، فيام يتعلق بالدراسات النقدية 
يف العامل العريب، باإلفالت من املفهوم الراجح أو حتى املشبع للواقعية من أجل، عىل 
العكس من ذلك، التشكيك فيه وانبثاق مفهوٍم آخر من األدب. بالنظر إىل ذلك، تدعونا 
القدرة عىل تقريٍر متأصل يف  العمل إىل تصور األدب بكونه مرآة لعدم  مقدمة هذا 

الواقع ورضوري لتحديده.
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ُيقارن التفكري يف ما ال 

يوضح لنا هذا املثال أن الخيالني العريب واإلنجليزي ال يُقارنان أو ال ميكن ترجمتهام 
إال من وجهة نظر الفكرة التي تقوم عىل مبدأ التكافؤ والذي يهدف إىل تحديد أو رسم 
حدود واضحة املعامل )بني األنواع األدبية ولكن أيضاً بني نصوص ثقافات مختلفة(. ال 
تهدف هذه املجموعة من النصوص إىل قول القريب والبعيد؛ بل تهدف إىل توضيح 
السياقات األدبية، يف هذه الحالة اإلنجليزية والعربية، لتأسيس روابط ممكنة ومقروءة 

وفقاً لفكٍر كام حدده دولوز وغوتاري، أي التفكري التخطيطي.
بضع كلامٍت لالنتهاء. ما ال يقارن أو عكس ما هو قابل للمقارنة ال ميكن التفكري 
بأحدهام دون اآلخر. يطرح ما ال يقارن أو حتى إنه يفرض قيوداً ضمنية عىل املقارنة، 
 Jean-Louis وعىل نطاٍق أوسع، عىل األدب املقارن. ومع ذلك، وفقاً لجان لويس باكيس
ال  ما  حقاً  هناك  فهل   ،»poéticien الشعر  يف  للمختص  وحوش  توجد  »ال   Backès
يقارن بالنسبة للُمقارن؟ أليس هناك فقط ما ال يقارن؟ دعونا نستشهد بإيف شيفريل، 
والذي يرتدد صدى سؤاله: »إذا كان هناك بالفعل تجديد لألساليب، فكيف ال ميكن 
تحديد الحقل بشكٍل أفضل؟« )Chevrel 2006: 49( بالنسبة له، ميكن تفسري صعوبة 
الواقع،  الحدود. يف  »عاصمة«  مفهوم  التشكيك يف  من خالل  الحقل  حدود  ترسيم 
لقد رأيناها للتو؛ ولكن من املؤكد أن هذه الصعوبة هي قبل كّل يشء إشارة إىل عدم 
القدرة عىل اتخاذ القرار أو إىل وجود حدود ضبابية. يبقى أن نرى ما إذا كان من 
الرضوري رسم هذه الحدود وتحديدها من أجل التمكن من تحديد قواعد الحقل وما 
وثيق  علمي ومعريف  كمعياٍر  الضبابية  إىل  النظر  املثمر  أو حتى  املمكن  كان من  إذا 
الصلة كام هو يف مجاالت الرياضيات والعلوم الفيزيائية والبيولوجية. يف هذه الحالة، 
ال ميكن التفكري يف الضبابية من منظور الحقل فقط ألنها قبل كّل يشء مقروءة من 
ديناميكية، ومن تحول. وبالتايل، فإن »مقارنة ما ال يقارن« يشري إىل مامرسة املقارنة 
تجربة  إىل  والدعوة  املنصف  للمقياس  الربنامجي  التفكري  من  التخلص  تتطلب  التي 

التفكري التخطيطي.
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هوامش
)1( يف هذا العمل، يقرتح املؤلف التفكري يف »العام الجيل« بعد أن يذكر بتعريفات العام واالتساق واملشرتك.

)2( نشري، عىل سبيل املثال، إىل استنتاج صويف رابوS. Rabau. يف مواجهة البيان املتضمن أن قيمة 
الحقيقية غري قابلة للتقرير والتي تنزلق إىل الخيال، تقرتح، »من منظور أقرب إىل منظور بافل، تساؤالً 
حول قيمة الحقيقة للعوامل املحتملة التي تم إنشاؤها. إنها تتساءل حول إبداع الناقد لعامل محتمل تقاس 

قيمة الحقيقة فيه من حيث توافقها ليس مع العامل الحايل ولكن مع العامل املمكن«. )1999: 284(

.)24-Baneth-Nouailhetas, Emilienne et Joubert, Claire )2006: 17 )3(

)4( تم تناول هذا املصطلح يف إشارة إىل نقد جاك دريدا املوجه إىل األدب املقارن. ووفقا له، فإن األدب 
املقارن هو حقٌل غري مؤكد. بالنسبة إىل جان بيسيري)2006(، »يجدر بنا أن نتبنى مفاهيم غري مؤكدة 

وغري قابلة للتقرير. األدب املقارن غري مؤكد إذا كان يسعى إىل تجسيد أغراضه وأساليبه، ألنه بعد ذلك 
يخطئ لعبة حدود اآلداب وتقاطعات املجاالت املعرفية. األدب غري قابل للتقرير، ليس مبعنى أن التفكيك 
ينتج املصطلح، ولكن مبعنى أن األدب املقارن يعرف أنه ال ميكنه بناء مناذج صالحة لآلداب والثقافات«.

)5( أنا من وضع الجملة األخرية )الكاتبة(.

)6( سنحيل إىل العرض الواضح بقوة آلن بيسون حول الفانتازيا la fantasy وبشكل أكرث تحديًدا إىل الفصل 
.)48-Besson 2007: 46( »املعنون »هل تنبع الفانتازيا من خيال ناطق باإلنجليزية عىل وجه التحديد؟



األدب المقارن
في القرن الواحد والعشرين

ترجمة: فهد حسني العبود

سوزان باسنت

مرتجم وشاعر من سورية

كافحت خالل حيايت األكادميية بأكملها مع »األدب املقارن« وأستخدم هنا كلمة »كفاح« 
عمداً، إذ إن االشتغال بفكرة الدراسات املقارنة مل يكن سهالً سابقاً، واآلن، ونحن ندخل يف 
التخصص. فمن جهة، هناك جمعيات  اتجاه يسري هذا  أي  فليس معروفاً يف  قرن جديد، 
دولية لألشخاص املشتغلني باألدب املقارن، ميلكون شبكات متثيلية يف عرشات الدول، وهناك 
مجالت ومؤمترات ومنابر وطاقم كامل من املنظامت األكادميية التي تشهد عىل وجود مثل 
هذا الحقل البحثي املوحد. ولكن من جهة ثانية، فاملشكالت التي واجهتنا يف العقود األخرية 
سبيفاك  خاكرافوريت  جاياتاري  مؤخراً  نرشت  محلولة.  غري  بقيت  العرشين،  القرن  من 
الدراسات  تطوير  أن  الباحثة  فيها  أكدت  تخصص«  »موت  عنوان  تحت  مقاالت  مجموعة 
املقارنة، كمجال معريف آخٍذ باالنهيار، ال يتم إال بالخروج خارج جذور »ملركزية األوربية« 
سيكون  ولذا  كان”1،  قد  ما  عىل  آت  هو  ما  “تفوق  املايض  عىل  املستقبل  بتفوق  واإلقرار 
صهر  إىل  املهيمنة  الثقافات  ميل  وتدمري  تقويض  الجديدة  املقارنة  الدراسات  عىل  لزاماً 
الثقافات النامية يف بوتقتها. وبكلامت أخرى، سيكون لزاماً عليها الخروج خارج نطاق األدب 
.planetary واملجتمعات الغربية ليك توجد لنفسها وضعية جديدة يف نطاق السياق الكوكبي
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“العابر  األدب  قراءة  إىل  بالسعي  )املتمثل  املقارنة،  للدراسات  السابق  الهدف  إن 
تاريخ  أو  العرص  واملراحل، وروح  واألنواع،  والتيارات،  املواضيع،  للحدود” عىل صعيد 
األفكار(، مل يعد ساري املفعول، ويجب أن يعاد التفكري فيه من جديد يف سياق حركة 
للدراسات  سيايس  بُعد  تأسيس  سيتم  الطريقة  وبهذه  النامية.  البلدان  يف  التأليف 
 - الباحثة  كام ترصح   - التي  العوملة  الكوكبية مبقابل  فكرة  سبيفاك  وتقرتح  املقارنة. 
تفرتض وجود نفس القيم ونفس أنظمة التحويل يف كل مكان. يف حني ان الكوكبية- 
كام تتخيلها سبيفاك - تنشأ من ثقافات كوكبنا السابقة للرأساملية، وهي فاعلة خارج 

تأثري التحويالت العوملية املحددة من قبل املصالح الدولية.
إن رأي سبيفاك هو رأي خاص وراديكايل، وبنفس الوقت، نابع من طريقة فهمها 
للدونية/التبعية، وهو نتيجة ألبحاثها حول هذه الفكرة، ولتجربتها الشخصية وما تحمله 
هذه التجربة معها. وبهذا املعنى يشكل هذا الرأي نسخة ثانية من نظرية “آكل لحوم 
البرش “ التي يقر بها بعض الكتاب واملنظرين الربازيليني. وقد ظهرت هذه النظرية 
نتيجة لحركة “آكل لحوم البرش” يف سنوات العرشين من القرن العرشين عندما حاول 
لجامعته  يعطي مغزى  أن  املفرتض  كان من  بيان  العمل عىل  آندراده2  دي  أوسوالد 
الخاصة. ويرى آندراده ان عىل املعارصة وما قبل التاريخية أن تعيشا جنبا إىل جنب يف 
نطاق الحدود القومية املشرتكة للربازيل، وان عىل الربازيليني أن يعيدوا تقييم عالقتهم 
مع أوربة. وقد أجملت الزا فيريا، بشكل صائب معنى نظرية آندراده، بأنه يشبّه فيها 
عالقة الكتاب مبصادرهم )خصوصا املصادر الغربية( بنشاط آكل لحوم البرش الذي 
يأكل فقط األنبل واألعىل درجة من األرسى بهدف متثّل جزء من الفضائل واملعرفة 

املعزوة لهم. حيث كتبت:
إن أكل شكسبري وإعادة إحياء هاملت، يف بيان آندراده، يشري إىل أكل لحوم البرش 
كحركة إدخال )برنامجا وتطبيقا(، ال يتم فيها رمي ما هو أجنبي، ولكن يتم امتصاصه 
وتحويله، وهذه العملية تشبه أكل لحوم البرش وتشكل أساسا للحوار. ويفهم من هذا 
البيان أيضا التخيل عن فكرة الصوت الواحد، ما يعني مطالبة الربازيليني مبساحة لتعدد 
األصوات وتعدد الثقافات وأيضا - يف آخر املطاف - للتحرر من العقلية الكولونيالية. 3

تعترب فكرة تعدد األصوات مفصلية يف مقابل فكرة الصوت الواحد التي عملت عليها 
القوى الكولونيالية. فهي اآلن مسموعة أكرث من الصوت الواحد وهي أصوات جامعية 

ومختلفة وتشكل نواة التفكري ما بعد الكولونيايل.
هذه الفكرة، بالطبع، جيدة جدا ومفيدة يف السياق ما بعد الكولونيايل )خصوصا 
من  مأخوذة  مقاربة  أية  عىل  أيضا  تنطبق  ولكنها  الربازيلية(،  املقارنة  للدراسات 
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والعرشين الواحد  القرن  املقارن يف  األدب 

يكون  أن  ميكن  موجود  منوذج  من  فام  ذلك،  ومع  الغريب.  لألدب  الكربى  التقاليد 
مفيدا ألي كان ممن ينتمون لهذه أو تلك من التقاليد الكبرية. ويبقى السؤال، حاليا، 
قامئا حول االتجاهات الجديدة للدراسات املقارنة التي يجب أن يحددها األكادمييون 
اإلنجيل،  عىل  والالتيني،  اإلغريقي  الكالسييك  األدب  عىل  تربوا  الذين  األوربيون 
وامللحمة الجرمانية، ودانتي، وبرتارك، وشكسبري، ورسفانتس، عىل روسو، وفولتري، عىل 
التنويرية، والرومانسية، والرومانسية الجديدة، عىل القصة األوربية يف القرن التاسع 
العرشين، عىل أجيال من كتاب استعاروا، وترجموا، وانتحلوا، ورسقوا،  عرش والقرن 

ومع ذلك ترسبت أعاملهم إىل وعي كل من ميارس الكتابة يف يومنا هذا.
بالسهلة،  ليست  التاسع عرش عالقة  القرن  املقارنة يف  الدراسات  بدايات  أظهرت 
بني األفكار األدبية الشاملة )عىل سبيل املثال أدب غوته العاملي( وبني اآلداب القومية 
اآلخذة باالزدهار. فقد مالت حينها محاوالت تعريف األدب املقارن إىل الرتكيز عىل 
إشكاليات األدب القومي وأدب الحدود اللغوية، وساد شعور بأن عملية املقارنة يجب 
أن تستند إىل فكرة اختالف النصوص، والكتاب، أو التيارات األدبية بناء عىل الحدود 
اللغوية. وقد ساد هذا الرأي لفرتة طويلة جدا، لدرجة أنه يف السبعينات من القرن 
العرشين، قال يل مرشيف العلمي، انني ال أستطيع االشتغال بالدراسات املقارنة إذا كنت 
أنوي دراسة كتاب يؤلفون بنفس اللغة. فقد عومل حينها األدب املكتوب باللغة اإلنكليزية 
عىل انه أدب منسجم متاماً، وتم تجاهل سياق االختالفات الثقافية يف البلدان الناطقة 
إمكانية  سونيكا  وول  لدى  يكن  مل  )السبعينات(  أيضاً  الفرتة  نفس  ويف  باإلنكليزية. 
املحارضة يف كلية األدب اإلنكليزي يف كامربدج )كأستاذ زائر(، إذ إن األدب االفريقي 
مل يكن معروفاً أبداً هناك. واضطر إىل املحارضة يف مجال األنرثوبولوجيا االجتامعية. 
ولقد كان ثقل “التقاليد األوربية الكربى” ضاغطاً، بحيث مل يكن مستغرباً ظهور رد 

فعل عنيف من قبل باحثي تيار ما بعد الكولونيالية.
بعد  ما  ألبحاث  فيها  كان  طويلة  بطريق  الثالثة  العقود  هذه  خالل  إذا،  مررنا 
الكولونيالية، إىل جانب أبحاث تحّدت الرشيعة القامئة، األثر القوي علينا. ولذلك فقد 
تولدت اآلن حاجة إىل إعادة النظر يف فكرة هذا الترشيع، والتفكري بطريقة تجد من 
وهكذا،  األخرى.  اآلداب  لها يف  مكانا  الغريب  األدب  األساسية يف  النصوص  خاللها 
يتوجب علينا التفكري يف تأثري املذهب الطبيعي عىل أدب جنوب الهند، ويف التأثري 
الكبري لهومريوس والتقاليد امللحمية عىل أعامل ديريك والكوت، الكاريبي ابن مدينة 
سانت لوسيا، الحائز عىل جائزة نوبل، أو أن نتمعن يف الطفرة الحالية يف الصني، 
حيث تتم ترجمة الكتب الغربية والتأثر بها وإعادة كتابتها بطرق مثرية وجديدة متاماً. 
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والوضع  بالدور  يتعلق  أساسياً،  أن تطرح سؤاالً  اآلن،  املقارنة،  الدراسات  ويجب عىل 
الراهن للنصوص الترشيعية والتأسيسية التي يتم تقييمها خارج أوربة وأمريكا الشاملية، 
بشكل أرفع مام يقيّمها الجيل الحايل من األكادمييني املحليني الذين ما عادوا يثقون 

بتاريخهم الكولونيايل واإلمربيايل.
إن القضايا األساسية للدراسات املقارنة هي، من وجهة نظر سبيفاك وباحثي نصف 
الكرة الجنويب، قضايا مسيسة يف الواقع، لكنها من الجهة الثانية، كام يبدو يل عند 
األكادمييني األوروبيني، قضايا سياسية وجاملية عىل حد سواء. وذلك ألننا عندما نكتب 
من جديد برامجا تعليمية أكادميية تناسب أجيال الطلبة الذين مل يعد لديهم أمكانية 
الوصول إىل النصوص التي كتبت يف الفرتة السابقة ملا بعد الكولونيالية املبكرة، فإننا 
اللغات  اختفاء  بعد  أوربة.  كامل  األدب يف  تكونت حول  التي  املعرفة  كل  تقييم  نعيد 
الكالسيكية ولغات العصور الوسطى، راح يربز بقوة، أكرث فأكرث، دور األدب الذي نشأ 
ابتداء من القرن السادس عرش، وهذا بال شك، يؤثر عىل الطريقة التي سوف نفكر 
بها حول تاريخ األدب، وأين نضع مسألة ظهور )واختفاء( مختلف املواضيع واألشكال 
القديم،  بالعامل  أننا نشهد إحياء االهتامم  الالفت  القرون. ومن  واألنواع يف مساحة 
الكتاب  من  العديد  عند  يتنامى  اهتامم  وهو  الكالسييك  اإلغريقي  املرسح  وخصوصا 

املعرصين، وتشري إليه ظاهرة أدبية متمثلة برتجمة وإعادة تحقيق النصوص القدمية.
املقارنة  الدراسات  أثبت فيه أن  املقارن4،  1993 كتاباً عن األدب  نرشُت يف عام 
أزمة  يسمى  ما  حول  طويلة  نقاشات  عن  ناتج  الرأي  وهذا  احتضار.  حالة  تعيش 
الدراسات املقارنة، هذه األزمة التي تعود جذورها إىل إرث الفلسفة الوضعية يف القرن 
التاسع عرش، وأيضا إىل عدم القدرة عىل تقييم املضامني السياسية لعملية التنقل بني 
الثقافات. ما أدى إىل شعورنا يف الغرب بأن هذا املوضوع فقد معناه، يف حني ان       
األدب املقارن )حتى انه أخذ تسميات أخرى( يف أنحاء كثرية من العامل يشهد حالة من 
االزدهار. وأوضحُت أن الوقت رمبا قد حان لظهور تخصص علمي يؤمن بذاته بشكل 
أكرب، وأن األوان قد آن لتحتّل بحوث الرتجمة، التي تتطور بشكل كبري، مكانا مركزيا. 

وقد كتبُت حينها:
إن الدراسات املقارنة كمجال معريف قد استنفدت أيامها، وإن البحوث النسوية بني 
الثقافية، ونظرية ما بعد الكولونيالية، والبحوث الثقافية، غريت بشكل كامل كل ما يتعلق 
بالدراسات األدبية. وان علينا النظر إىل بحوث الرتجمة كأهم مجال معريف مستقل 

اآلن، وإن الدراسات املقارنة تشكل لها قيمة هامة ولكن كمساعد فقط.5
الرتجمة  بحوث  إىل/دوكرة/  ويرمي  مقصود،  بشكل  مستفزا  ترصيحا  هذا  كان 
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بهذه  النظر  أعيد  اليوم، حني  انني  املقارنة، عىل  الدراسات  الوقت إىل محو  وبنفس 
الشهادة، أجد انني كنت مخطئة، إذ إن بحوث الرتجمة مل تتطور بشكل ملموس منذ ما 
يقارب الثالثني عاما، يف حني ان نشاط الدراسات املقارنة ال زال يف مركز اهتامم 
األكادمييني املشتغلني بالرتجمة. ولو أردُت اليوم كتابة هذا الكتاب، لقلت انه ال يجب 
اعتبار الدراسات املقارنة وال بحوث الرتجمة مجالني معرفيني، فهام باألحرى طريقتان 
أزمة  إن  البعض.  بعضهام  من  الفائدة  ينهالن  للقراءة  وأسلوبان  األدب  إىل  للدخول 
الدراسات املقارنة ناتجة عن معياريتها الزائدة عن الحد، وعن اصطدامها مبنهجيات 
خاصة ومميزة لبعض الثقافات، وهي منهجيات ال ميكن التعامل معها كمنهجيات عامة 

ميكن استخدامها يف كل مكان بشكل مفيد.
تلغي سبيفاك فكرة العوملة لصالح الكوكبية التي تتخيلها، ولكن حتى بالنسبة لهذا 
النهج، فإن خطاب التدفقات العوملية قد يكون مفيدا أيضا. فاألمناط التي يعمل وفقها 
التبادل والتحويل يف نطاق التنقالت األدبية والفلسفية، ميكن مقارنتها باألمناط املتغرية 
تكون  أن  ميكن  الثقايف  املال  رأس  نظريات  أن  يعني  ما  العوملي،  املعلومات  لتدفق 
يلتقي  إبراز دور أحداث معينة  الدراسات املقارنة. من الجدير أيضا،  منتجة بطريقة 
من خاللها علامء يعملون يف مجاالت مختلفة متاما، حيث تحرز الدراسات املقارنة، 
بفضل هذه اللقاءات أفضل نجاحاتها. عىل سبيل املثال، نذكر املؤمتر الذي عقد يف 
للزلزال  املائتني والخمسني  الذكرى  2005 حول  الثاين عام  لشبونة يف شهر ترشين 
الذي دمر املدينة يف عيد جميع القديسني عام 1755 م. وقد عقد هذا املؤمتر بطريقة 
ميكن أن تشكل منوذجا ملامرسة الدراسات املقارنة والعلوم متداخلة التخصصات. فقد 
أثر هذا الزلزال بشكل كبري عىل الفكر األوريب، وأوحى للكتاب بأعامل عظيمة مثل 
كانديد لفولتري، وأثار قدرا هائال من النقاشات الالهوتية )دارت يف العديد من البلدان 
ومن وجهات نظر مختلفة(، وأنتجت عىل أثره كميات كبرية من اللوحات التي تصوره 
)خصوصا يف هولندا وأملانيا(، وكان دافعا محفزا للعلامء، ما أمثر بحوثا مختلفة حول 
حركة الطبقات األرضية، كام انه كان سببا يف ظهور سؤال وجودي أسايس حول وجود 
اإلله. وقد بقي غوته الصغري، الذي كان طفال يف حينها، يذكر لفرتة طويلة، الرعب 
الرهيب الذي تركته فيه الحكايات عام حدث يف لشبونة. وقد صدر عىل أثر املؤمتر 
كتاب )زلزال لشبونة الكبري: أن تصبح مختلفا(6، وهو إصدار ملواد املؤمتر يضم مقاالت 
لعلامء من مختلف املجاالت ومن بلدان عديدة - وعىل الرغم من ان ذلك مل يكن هدف 
الكتاب - إال انه ميكن أن يعامل كنموذج لالشتغال باألدب املقارن يف القرن الواحد 
والعرشين، حيث تتجىل فيه تعددية األصوات، رغم انها هنا تظهر عىل شكل كورس، 
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إذ انها جميعا تعود إىل لحظة تاريخية واحدة محددة يف املايض. إن فعل املقارنة، هنا 
يتعلق، بنفس الوقت، بطرق الدخول إىل نفس املوضوع من خالل باحثني مختلفني، 
وأيضا - وهو األكرث أهمية - بطرق الدخول إىل نفس عملية القراءة. إن كل مقال يقوم 
مبقارنة عدة مسائل مع بعضها البعض، ولكن، يف الواقع، هذه املقارنة تتولد من تركيبة 

املقاالت ورد فعل القارئ عىل هذه الرتكيبة.
ما  بشكل مسبق  تقرر  أن  تحاول  الصحيح عندما  االتجاه  املقارنة  الدراسات  تفقد 
هي الطريقة التي يجب من خاللها إجراء املقارنة، ما يؤدي إىل وضع حدود مصطنعة 
وفرض نظريات معيارية. وهذا اإلجراء ميّز، بشكل خاص ما يسمى باملدرسة الفرنسية 
للدراسات املقارنة يف النصف األول من القرن العرشين، وعىل الجهة األخرى وقف 
تدبره”،  “كل يشء ميكن  نهج  متبعني  األمريكيون(  مقارنة )خصوصا  دراسات  باحثو 
حيث أطلقوا، بشكل غري دقيق، اسم الدراسات املقارنة عىل كل مقارنة أجريت بني كل 
أنواع النصوص: الكتابية، والفيلمية، واملوسيقية، واملرئية، أو أيضا أية نصوص أخرى. 
وقد كان كال النهجني متعارضا مع فكرة الدراسات املقارنة كام هي، عالقا يف مصيدة 

تعريف الحدود.
تبدأ مسألة الدراسات املقارنة باكتساب املعنى وإعطاء الثامر بشكل حقيقي من أجل 
الدخول إىل األدب بطرق مبتكرة، عندما تضع القارئ يف أول أولوياتها، حيث إن فعل 
يكون مقررا  أن  أكرث من  ذاتها، ويثمر  القراءة  بدء عملية  ما، مع  نوعا  املقارنة يجري، 
مسبقا بإجراء بداهي يحد منه ويعمل عىل اختيار نصوص بعينها. ومن املهم أيضا النظر 
إىل النصوص املحللة من منظور السياق التاريخي، الذي يغري بشكل راديكايل، ليس فقط 
عملية القراءة ولكن أيضا كل فكرة املقارنة بحد ذاتها. فعىل سبيل املثال، إن التأثري الكبري 
الذي تركته الرتجامت )إن كان ميكن تسميتها كذلك( التي قام بها عزرا باوند عام 1915 
بها تلك األشعار حني  التي قرأت  املاهية  ناتجا عن  الصيني املسمى كاتاي، كان  للشعر 
ظهورها، أي يف اللحظة التاريخية التي طبعت فيها. وكام يشري هوف كرن يف كتابه )عرص 
باوند(، فإن هدف الشاعر كان ترجمة الشعر الصيني القديم، ولكن طريقة تلقي القصائد 
أدت إىل تحويلها إىل قصائد حربية تتحدث عن جيل حاول تدبر أمره مع رعب الخنادق 
يف حقول فالندر خالل الحرب العاملية األوىل. ويقول كرن أيضا. إن باوند استخدم أعامل 
فينولوس بطريقة مامثلة للتي استخدم فيها بوب أعامل هوراس، و د. جونسون أعامل 
جوفناليس، يك يبني نظاما لخطاب التوازي والبناء7، ما نتج عنه مجموعة قصائد مميزة، 
شديد  كشعر  قرأت  بل  أجنبي،  هو  ملا  كرتجمة  باوند(  رغبة  مع  تقرأ)متاشيا  مل  ولكنها 
الخيالية أوحت به آالم الحرب العاملية. وظهر يف النهاية أن تأثري تلك القصائد كان ثنائيا: 
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من جهة أصبحت منوذجا لجيل من الشعراء سعى يك يكون رعب الحرب موضوعا مناسبا 
للشعر، ومن جهة ثانية أصبحت منوذجا للمرتجمني الذين وضعوا أسس الرؤية اإلنكليزية 
للشعر الصيني. وهنا تصبح مهمة باحثي الدراسات املقارنة هي النظر إىل تلك القصائد 
يف هذا السياق بالتحديد، ومقارنتها مع أنواع أخرى من الشعر الحريب الذي ظهر بنفس 

الفرتة.
تكمن اإلثارة يف ترجمة كاتاي يف كونها تظهر متى وكيف تصبح الرتجمة أداة للتجديد 
واالبتكار يف األدب. وهذا يحيلنا إىل طريقة بحوث الرتجمة التي ميكن أن تخدم الدراسات 
املقارنة بشكل جيد. وقد كان ينظر يف وقت من األوقات، إىل الرتجمة يف نطاق الدراسات 
املقارنة، عىل انها تخصص هاميش، أما حاليا فقد تم االعرتاف بأن بحوث الرتجمة تلعب 
كانت،  األدب  يف  الكربى  التجديدات  عصور  وأن  سيام  األدب.  تاريخ  يف  مقررا  دورا 
عموما، مسبوقة بحركة ترجمة نشطة، وال ميكن تجاهل دورها يف عرص النهضة أو يف 
فرتة اإلصالح. واليوم، والصني تنفتح عىل الغرب، وتدخل يف أعامل اقتصادية مشرتكة مع 
بقية العامل، فإن الرتجمة هناك تلعب أيضا دورا هائال. وأيضا عندما أدخل كامل أتاتورك 
يف سنوات العرشين من القرن العرشين إىل تركيا برنامج التحديث، فإن مركز االهتامم 
حظيت به الرتجمة املنتظمة ملا اعترب نصوصا مفتاحية وأساسية يف الثقافة الغربية. هذا 
وإنه عن طريق الرتجمة تدخل أفكار جديدة، وأنواع جديدة، وأشكال جديدة، ولذلك فإنه 
الطويلة  الفرتة  كل هذه  تعرتف  بحثي، مل  كمجال  املقارنة  الدراسات  أن  املستغرب،  من 

بأهمية بحوث تاريخ الرتجمة.
ذكرُت الدراسات املقارنة كموضوع، وتخصص، ومجال بحثي، ولسُت متأكدة من صحة 
أي من تلك املصطلحات، وترددي هذا هو انعكاس لتذبذب الدراسات املقارنة بحد ذاتها. 
ويخطر يل هنا أن أعود إىل الناقد اإليطايل الكبري بنديت كروتيس الذي أبدى تشاؤما 
كبريا تجاه األدب املقارن، الفتا إىل ان هذا املصطلح يعتّم ويضع قناعا عىل ما هو حقيقي، 

معتربا أن تاريخ األدب هو ما يجب أن يشكل املوضوع الحقيقي لهذه الدراسات:
إن تاريخ األدب املقارن هو تاريخ مفهوم مبعناه الحقيقي، أي هو توضيح كامل للعمل 
األديب، إذ يحلل كل ما يتعلق به، ويضعه ضمن ترتيب عام يف تاريخ األدب، وينظر إليه 

بتلك العالقات والطروحات التي تشكل حقه يف الوجود.8
كروتيس محق بالتأكيد، عندما يقول إن املوضوع الحقيقي للدراسات املقارنة هو تاريخ 
األدب، ولكن يجب أن يكون هذا التاريخ مفهوما، ليس فقط، كتاريخ حقيقي للحظة ظهور 
النص، ولكن أيضا كتاريخ لطريقة تلقي ذلك النص عرب الزمن. ولذلك فإنه يف العرض 
األخري عىل مرسح أولد فايس يف لندن، ملرسحية تيمورلنك الكبري التي كتبها كريستوفر 
مارلو عام 1587م، تم إلغاء مشاهد من هذه املرسحية تالفيا إلغضاب املسلمني، وهذا 
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اإلجراء يشكل مثاال إلعادة النظر التي تأخذ بعني االعتبار السياق السيايس االجتامعي 
تحليل  يريد  الذي  املقارنة  الدراسات  باحث  عىل  يجب  هذا،  وعىل  معني.  نص  لقراءة 
وأيضا  مارلو،  فيه  كتبها  الذي  التاريخي  السياق  االعتبار  بعني  يأخذ  أن  املرسحية  هذه 
لندن يف  أحداث  بعد  املعارصين  الربيطانيني  املخرجني  أمام  تضعها  التي  اإلشكاليات 
متوز عام 2005، وأن ينتبه إىل التنازالت الجاملية التي أجراها مرسح أولد فايس مضطرا، 
الذي  الكالسييك  اإلنكليزي  املرسح  التكامل يف  الحفاظ عىل  العارمة يف  للرغبة  خالفا 

يعرض اآلن.
تصب سبيفاك اهتاممها عىل فكرة “ما سيأيت” وفيها ترى الطريق إىل تطور الدراسات 
املقارنة. أما أنا فأهتم أكرث بأطروحة “ذلك الذي حدث”، ولكن يبدو أن كلتينا )بطرق 
ببساطة،  بل  معريف،  كمجال  ال  املقارنة  الدراسات  مع  التعامل  وجوب  تقرتح  مختلفة( 
وتحمل يف  القارئ،  دور  اعتباراتها  أول  تأخذ يف  طريقٍة  األدب،  إىل  للدخول  كطريقة 

ذاكرتها دوما السياق التاريخي لفعيل الكتابة والقراءة. 
عندما  التاسع عرش،  القرن  بداية  فقط يف  بالظهور،  املقارن”  “األدب  بدأ مصطلح 
احتل خطاب اآلداب القومية مركز االهتامم. ومل يكن هناك من معنى للحديث عن األدب 
املقارن يف القرن الثامن عرش وما قبله، حيث كان الباحثون يتنقلون بأريحية بني اللغات 
واملجاالت املعرفية التي كانت متشابكة فيام بينها وغري معرّفة بشكل موحد. أما مستقبل 
الدراسات املقارنة فيكمن يف التخلص من محاوالت تعريف موضوع بحوثها بأية طريقة 
معيارية كانت - وبدال من ذلك - الرتكيز عىل فكرة األدب يف أوسع مفهوم ممكن. وأيضا 
االعرتاف بتشابك التبادالت األدبية الذي ال ميكن تالفيه. وعليه فمن غري املسموح دراسة 
أي من اآلداب األوربية مبعزل عن اآلداب األخرى، ومن غري املسموح ألي باحث أوريب أن 
يرتدد أمام إعادة النظر يف التقاليد التي ورثها. ومن املهم جدا التعلم من باحثي نصف 
الكرة الجنويب الذين ينادون بتغيري املنظور. ولكن من املهم أيضا أال نفقد - كأوربيني - 
اإلحساس بعالقتنا بتاريخنا األديب الخاص، وأن نتنبه إىل ارتباطه بالرتجمة كأداة أوىل 
محركة لتدفق املعلومات. ومن هنا تتأىت رضورة وضع تاريخ الرتجمة يف مركز اهتامم 
بحوث الدراسات املقارنة. ويلفت انتباهنا فيام يخص العالقة بالتاريخ األديب، تزايد عدد 
السابقة فيعيدون  القرون  أدب  ينظرون خلفا، إىل  الذين  أوربة،  املعارصين يف  الكتاب 

كتابته ويستخدمونه كطريقة لإلصغاء إىل العامل الذي يعيشون فيه اآلن.
النقاشات  عن  التخيل  يف  بدأوه  ما  األدب  باحثوا  يكمل  أن  نأمل  أن  علينا  وأخرياً، 
الفارغة حول املصطلح والتعريف وأن يركزوا عىل دراسة النصوص بحد ذاتها وعىل وضع 

خارطة لتاريخ الكتابة والقراءة متجاوزين الحدود الثقافية والزمنية.
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والعرشين الواحد  القرن  املقارن يف  األدب 

- املصادر والهوامش:  

جاياتاري خاكرافوريت سبيفاك، موت تخصص، مطبعة جامعة كولومبيا، نيويورك 2003 ،ص6 . 1
جوزيه أوسوالد دي آندراده سوزا 1890-1954، شاعر ومنظر برازييل وواحد من أوائل الحداثيني . 2

الربازيليني، عرف أكرث ما عرف كواضع للبيان القومي الربازييل )بيان آكل لحوم البرش 1928، 
الذي أورد فيه أن أكرب قوة للربازيل تكمن يف تاريخ “ابتالعها” للثقافات األخرى كطريقة للوقوف 

يف وجه هيمنة الثقافة األوربية ما بعد الكولونيالية.
الزا ريبريو بريس فيريا، تحرر آكيل لحوم البرش قراءة يف نظرية آكل لحوم البرش، ضمن مجموعة . 3

مقاالت بعنوان الرتجمة ما بعد الكولونيالية. النظرية والتطبيق، جمع سوزان باسنت وهـ. ريفيد، دار 
روتليج، لندن-نيويورك، ص 98 

سوزان باسنت، الدراسات األدبية املقارنة.مدخل نقدي، دار بالكويل، أكسفورد 1993. 4
املصدر السابق، ص 161 . 5
زلزال لشبونة الكبري: أن تصبح مختلفا، تحرير كارفالو بيسكو و ج. كورديريو، دار غارديفا، لشبونة 2005 . 6
هوف كرن، عرص باوند، دار فابر، لندن 1972 ص 202 . 7
بنديت كروتيس، الدراسات األدبية املقارنة، ضمن: الدراسات األدبية املقارنة. السنوات املبكرة، تحرير . 8

ج. شولتز و ف. رين، دار جامعة كارولينا الشاملية، 1973 ص 222 



نحو مقارنية كتابات الترحال:نحو مقارنية كتابات الترحال:
األدب والرحالة المقارنوناألدب والرحالة المقارنون

ترجمة: د. محمد أحمد طجو

جريميي فيليه

مرتجم وأستاذ جامعي من سورية

يدعونا مونتني Montaigne يف مقاالته إىل السفر، لكنه يشجعنا قبل كل يشء 
عىل االنقياد لطباعنا الجوالة واستكشاف املجهول))). وعندما يتبع كل رحال هذا املنهج، 
فعل  أن  والواقع  باآلخر.  نفسه  مقارنة  وبرضورة  بالالمألوف،  يصطدم  سوف  فإنه 
“يقارن”  comparer))) يقع يف صلب جميع روايات )))relations الرحالت منذ أوديسة 
 Thierry إىل مسارات التصوير الفوتوغرايف لدى تيريي جريار Homère هومريوس
Girard. ومع ذلك، مل تدخل الكتابات املتعلقة بالرتحال “ األدب” إال يف وقت متأخر، 
لذلك   .1984((( عام  يف   Roland Le Huenen هونني   لو  روالن  مقال  خالل  من 
الرحالة  أن  كيف  نبني  أن  شامل،  عرض  تقديم  ادعاء  دون  من  هنا،  نحاول  سوف 
مقارنون بطبيعتهم، وكيف ينتقل ذلك إىل الروايات التي تظهر بعد رحالتهم، وملاذا 

ينبغي استخدام منهجية مقارنة لدراسة كتاباتهم.
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1. من التجربة إىل كتابة الرحلة: »حٌث عىل املقارنة«

 تنشأ كل رواية للرحلة من ترحال ثاليث عىل األقل: يقوم األول عىل الرحلة نفسها، 
ويقع الثاين يف عملية كتابة هذه الرحلة، وميثل الثالث اكتشاف القارئ األحداث عىل 
تجربة  التعريف،  بحكم  ما هو،  رؤية  أحثه عىل  القارئ،  وكيف  أُطلع  كيف  الورق))). 
شخص آخر؟ هذا هو السؤال الذي يحاول كل كاتب-رحال أو رحال- كاتب)))  اإلجابة 
عنه عندما  يروي رحالته التي عاشها بالفعل أو مل يعشها))). وبناء عىل ما سبق، يُّعد 
تنقل، بطريقة ذاتية بالرضورة، جميع  إنها  أفعال اإلدراك:  الوصف رضورياً، وتكرث 

األحاسيس التي مر بها الرحال)))، كام سبق أن الحظ روالن لو هونني: 
“يفرض الوصف نفسه يف رواية الرحلة. ويضطلع بدور أسايس فال يقترص عىل 
وظيفة زخرفية، كام هو الحال غالباً يف الرواية املتخيلة التي ميكن أن تستغني عنه 

يف النهاية”))) .
لكن ما هو مستمر يف كل هذه الكتابات املوقف املقارن الذي يضع فيه الراوي 
نفسه من أجل أن يتيح للقارئ - الذي يفرتض أنه حقيقي - فهم تجربة مل يشارك 
واألشخاص  األماكن  بني  االختالفات  تجربة  السفر  يف  األوىل  املتعة  أليست  فيها. 
والثقافات)1))؟  لقد قدمت أوديل غارنييه Odile Garnier   تعريفا شامال نسبياً لهذا 
األدب: إنها تفرتض أن الرحالت تتكون من الرتحال نفسه، ومن التقارير التي تخربنا 
به. لذلك، ينبغي دراسة هذه الرحالت وما يكتب عنها باعتبارها كال واحدا، أو حتى 

مقارنتها)))). 
مكتوبة)))).  استعادة  عملية  خالل  من  تنتقل  للتجوال  املادية  التجربة  أن  والواقع 
والرواية  الحقيقية  الرحلة  بني  أوىل  مقارنة  الورق  عىل  التجسيد  هذا  ويستدعي 
التي يقدمها الراوي من أجل تصوير التجربة املعيشة)))). وينبغي أن نتذكر أن جميع 
مكانته  تأكيد  يف  الطبيعة  عامل  يرغب  نفعي:  هدف  لها  بالرتحال  املتعلقة  الكتابات 
داخل املجتمع))))، وعامل السياسة إقناع املرشعني))))، واألديب إرضاء قرائه، واملصور 
متابعيه)))). ويعيد هؤالء الرواة لتحقيق ذلك كتابة رحالتهم يف املساء، أو عند عودتهم، 
أو أثناء التحليل املقارن الذي يقومون به لرشح اآلخر لزمالئهم. فهذا الهدف وهذا 
بالتجربة  الكتّاب  روايات  مقارنة  إىل  القراء  يدفعان  اللذان  هام  الثاين  الرتحال  
الحقيقية للرحالة))))، الذين حاولوا من جانبهم تقديم املزيد من األدلة التي تثبت أكرث 
فأكرث صحة تجاربهم، والطابع غري املتخيل لرحالتهم)))). وال شك يف أن هذا الجانب 
املتمثل يف أخذ الرتجامن/املؤول)))) بعني االعتبار أمر أسايس هنا. فعندما يطلع هذا 
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بني  ثالثة  مقارنة  بإجراء  يقوم  فإنه  معينة  رحلة  تقرير عن  املؤول عىل  الرتجامن/ 
ما يتم تقدميه له وما يعرفه بالفعل عن العامل الذي )يعيد اكتشافه(. ويقدم كل من 
املخزون الثقايف والذاكرة النصية للطرفني رشوحات إضافية هائلة ملا يقدمه الراوي: 
“متناص مسار الرحلة هائل، واملصادر غزيرة، واالقتباسات كثرية فيه. وال تنجو 
رواية الرحلة دامئاً من االنتحال، وتُفسح تجربة الرحال املجال رسيعاً لعرض مكتبته،  

أو عىل األقل ليلجأ إليها مراراً بصفته مؤوال”)1)) 
ويُجري الراوي والرتاجمة/ املؤولون، يف عملية مقارنة املألوف والجديد، والذات 
واآلخر،  تغيريات يف املنظور و/ أو عمليات تحويل يف محتوى الرواية)))). فمكا الحظ 
كارل طومسون Carl  Thompson  ذلك بشكل جيد للغاية،  “تنشأ رواية الرحلة، حتى 
يُعجله  الذي  واآلخر،  الذات  بني  اللقاء  من  فظاظة،  الرسدية  أشكالها غري  أكرث  يف 

الرتحال))))”.

2. صورالتامثل: مفاتيح رواية الرحلة

بدأت “األنا الرسدية” للراوي الرحال يف الظهور مع بداية القرن الثامن عرش))))، 
يف حني أن الكتابات عن الرحالت اتجهت نحو التجريبية التي دعا إليها جون لوك 
John Lock- عىل سبيل املثال ال الحرص. حتى أن أدب الرحالت أصبح علمياً أحياناً 
وقد  أيضاً.  امللكية))))  الجمعية  وتأثري  التنوير،  التي ظهرت خالل عرص  األفكار  بفعل 
لذلك،  الرحلة.  رواية  تلقي  بأهمية  الوعي  زيادة  مع  بالتزامن  “األنا”  هذه  ظهرت 
الراوي  إىل حذف  النص مييالن إىل دفع  التجربة وإعادة صياغة  العودة إىل  فإن 
التفاصيل التي ال تظهره يف أفضل حاالته، أو حتى إىل ترتيب الوقائع بحيث تتامىش 
الثالثية هوية  البعد األنطولوجي لروايات الرحلة يضع يف مركز  مع ادعاءاته. هذا 
وقد  الرتحال)))).  وروايات  املتخيلة  والرحلة  املنجزة  الرحلة  ينشط يف  الذي  الكاتب 
درس جان فيفيس  Jean Viviès عىل وجه الخصوص هذه العالقة مع اآلخر، التي 
تقود الرحال إىل التفكري يف هويته الخاصة. وهكذا يصبح اآلخر يف الخطاب مرآة 
ألسنا  يشء،  كل  فبعد  بذاته)))).  الوعي  طريق  عىل  الكاتب  سلكه  الذي  املسار  تعكس 
بني  التعايش  يتيح  الذي  هو  الذوات  بني  التوافق  فهذا  الرحلة؟   رواية  عىل  نتكلم 
عندئذ  األمر  يتعلق  واحد.  تقرير  والعجيبة يف  الغريبة  والرحالت  املألوفة  الرحالت 
 genèse والدة  دراسة  من  التمكن  أجل  من  وترحالهم  وكتاباتهم  الرحالة  مبقارنة 
هذه النصوص وتلقيها بطريقة مفهومة ألن جميع كتابات الرتحال تقع بني “الجرد 

واالبتكار، والحرفية واألدبية”)))).  
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هذا التوتر يف تقارير الرحالت تعززه التغيريات التي تجريها عملية املقارنة يف 
الذات الراوية ويف متثيل اآلخر. ويستخدم كل راو مفرداته الخاصة، وتتأثر رواية 
الرحلة بالتايل بإيديولوجية مسبقة البناء. وينبغي عىل الراوي أن يرتجل عندما تكون 
منجامً  الرحالت  رواية  تصبح  وهكذا  يواجهه.  الذي  املجهول  لنقل  كافية  غري  لغته 
األماكن  عن  والسياسية  الثقافية  وللشهادات  األصيل،   وبلده  املؤلف  عن  للمعلومات 
التي متت زيارتها عندما تحث الراوي عىل املقارنة)))). هذا التأويل لتقرير الرحلة يتيح 
لهذه النصوص االقرتاب أكرث من األدبية)))). وهذا ما تذكرنا به سيلفي ريكيمورا-غرو   

Sylvie Requemora-Gros  عندما تقول إن “خطاب الرحلة ال ميكن أن يقيسه سوى 
املتلقي”)1)). فمتلقي تقرير الرحلة يفك شيفرة الواقع مبساعدة مقارنات تستخدم قاعدة 
معرفية مشرتكة. هذا التبادل بني الرحال والرتجامن )الرتاجمة( / املؤول)املؤولون( 
يذكرنا بالروايات الرتاسلية، ويتامىش مع البنية الحوارية للرحالت)))). ويوضح كارل 
طومسون،  من هذا املنظور،  أن جميع أشكال الرحالت تتكون من “تفاعل بني اآلخر 
والهوية،  واالختالف والتشابه”)))). ولهذا السبب، بال ريب، تحتل صور التامثل مكانة 
خاصة يف كتابات الرتحال)))). فهذا االستخدام التأثريي للغة)))) يدل عىل جهود الراوي 
الرامية إىل وضع القارئ يف منظور متاثيل. لذلك، ال غرابة يف أن يحدد آالن غويو 
مظهراً  اآلخر  إلعطاء  التامثل  أو  التشابه  تستخدم  التي  األسلوبية  الصور  من  عددا 
مألوفاً، وبالتايل جعل الغريب مفهوماً من خالل ما يجمع بينهام. وبعبارة أكرث دقة، 
إنه يقدم قامئة بالصور األسلوبية التي تتيح ذلك: التامثل ))))، والتوازي،  والتطهري، 

واالستعارة،  واملجاز املرسل،  وبالطبع املقارنة.

3. هل املنهجية املقارنة بدهية؟

الرحالت  بطبيعة  املاضية،   العرشين عاماً  الربيطانيون،  عىل مدار  النقاد  اهتم 
والتقارير التي تكتب عنها)))).  وكان الباحثون الناطقون بالفرنسية، من جانبهم، أكرث 
اهتامماً بالقيمة االستكشافية للرحلة. وينبع ذلك من رغبة الرحالة الذاتية يف تخليد 
مغامراتهم)))). ومع ذلك، ميكن أن يتم هذا التجسيد املكتوب بأشكال مختلفة:  الرسالة،  
يوميات السفر،  يوميات السفينة، البطاقة  الربيدية،  رواية الرحلة )سواء نرُشت أم 
مل تنرش(،  الصورة  )الصور(، إلخ. وفضال عن ذلك، دفعت إمكانية اإلنتاج املتزامن 
لهذه الوسائل الخرباء إىل اعتامد منهجية مقارنة)))). يف الواقع، ميكن متاماً مقارنة 
الرسائل املتبادلة أثناء الرحلة مبفكرة السفر املكونة من املالحظات أو حتى برواية 
الرحلة، التي تُنرش غالباً بعد إجراء العديد من التغيريات عليها. فهذا التفرع الثنايئ 
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إىل الرحلة املنجزة ومحتوى اإلنتاج املكتوب الناتج عنها كانت حكراً عىل املؤرخني. 
بعدياً،  املصطنعة  الرحلة،  برواية  الخاصة  األحداث  تعاقب  كان  نفسه،  الوقت  ويف 
النقد األديب إىل استثامره. فهذا الرتحال  الجديد،  هو املجال املناسب الذي سارع 
العكس  “عىل  اختيارها:  يتم  التي  للوسيلة  وفقاً   يختلف  للراوي،  إبداع خالص  وهو 
من الرواية املتخيلة حيث ينظم منطق النتيجة التسلسل التاريخي]...[، ال تأخذ رواية 
الرحلة بعني االعتبار سوى التسلسل املنطقي”)))). وهكذا تنشأ إعادة بناء تجربة الرحلة 
)1)) انطالقاً من تذكر الراوي للاميض وتأويله من خالل مرشحه اللغوي. وميكننا هنا 

التمييز بني ثالثة أنواع من الكتابات: املخطوطات أو الرسائل املكتوبة “عىل الفور”، 
والروايات التي أعيدت صياغتها بهدف النرش خالل حياة مؤلفها، وروايات الرحالت 
التي تنرشها األجيال الالحقة بعد وفاة الكاتب)))). لذلك، قد يكون األمر املثايل تقييم 
التحليالت التي أجراها الباحثون يف األدب، بالتوازي مع تحليالت املؤرخني. والواقع 
أن هذه اللدونة يف الشكل التي توفرها كتابات الرتحال تقودنا إىل اعتبارها تركيباً 
لعمل التنقيح الذي يقوم به  لعنارص من السرية الذاتية والشهادات املبارشة، وآثاراً 
الراوي وملعارفه الخاصة. وهكذا تبدو املنهجية املقارنة بدهية، ألن تكامل الدراسات 
يتيح فهم ما تشمله  الذي  الوحيد  الفكري واألدب هو  الثقايف والتاريخ  التاريخ  يف 
يحللون  الجانبني  كال  من  الخرباء  أخذ  املالحظة،  هذه  من  الرغم  فعىل  الرحالت. 
العمليات التي يحاول الراوي من خاللها تقليل االختالفات بني الرتحال ورواياته)))). 
وهذه املحاولة لتمييز الصحيح من املزيف هي أكرث تعقيداً ألن بعض الروايات تتعلق 
برحالت متخيلة. يتعلق األمر يف الحالتني كلتيهام بتحليل عمليات )إعادة( تأليف هذه 
الروايات وتلقيها. فالحالة الراهنة ألدوات التحليل تتيح فقط مقارنة هذه العمليات مع 

سامت محددة تنتمي إىل أنواع أدبية أخرى)))).

يف الختام

فكتابات  ترحاله)))).  أثناء  يف  رحال  كل  يتبناه  الذي  املقارن  املوقف  إىل  نشري 
الرتحال تدعونا،  إىل جانب الرحلة املادية التي يقوم بها الراوي الحقيقي أو املتخيل، 
إىل السفر إىل أماكن عجيبة وغريبة أو حتى يف وعي الكاتب. وال ميكن فهم الرواية 
التي أوجدها الرتحال فهام كامال إال من خالل عملية املقارنة. وهكذا تفرض صور 
كلية  وتدعو  الرتحال.  كتابات  جميع  طبيعياً يف  فرضاً  مركزي  بشكل  نفسها  التامثل 
املنهجيات  عن  تنشأ  التي  واالختالف  التشابه  أوجه  مقارنة  إىل  النقد  هذه  الحضور 
التي يستخدمها هذا التخصصان)))). ومن الرضوري بال شك، من أجل تجاوز تداخل 



187 اآلداب العاملية ـ العددان 189-190 ـ شتاء وربيع 2022

املقارنون والرحالة  األدب  الرتحال:  كتابات  مقارنية  حنو 

باألنواع  الخاصة  بالبحوث  الرحلة  الحالية حول  “البحوث  التخصصات)))) هذا، ربط 
 ”((((archiextualitéاألدبية الهجينة”)))). ولعل الحل يكمن يف “عالقة النصية الجامعة
التي من شأنها أن تتيح توسيع مفهوم أدب الرحلة. وقد سبق أن الحظ فيليب أنطوان 
الناقد إىل  التي تدفع  األدبية  “الرحلة واحدة من األشياء  أن    Philippe Antoine
له  أعاملنا، ومهدت  نستكشفه يف  الخاصة”)))). وهي مسار  النظر يف مقوالته  إعادة 
بحوث سيلفي-روكمورا غرو،  التي تقرتح اعتبار كتب الرحالت “نوعا أدبياً جامعاً” 
)archi-genre((1. فكتب الرحالت تجمع تجارب الرحال، وأنا الراوي، والطباع الجوالة 

للكاتب، وتقديره للعامل: باختصار، إنها تشكل مترينا مقارناً شامالً.
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مستقبل األدب المقارن:مستقبل األدب المقارن:
أمريكا الشمالية وما وراءهاأمريكا الشمالية وما وراءها

ترجمة: محمد إبراهيم العبد الله

جونثان هارت

مرتجم من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

شاعر كندي وأستاذ جامعي يُدرِّس األدب يف جامعة تورونتوـ كندا 

املقارن ليس  البائسة لدراسة األدب  أو  املثالية  التنبؤ باملستقبل مهنة خطرة، فعرض املشاهد 
شيئاً أوّد التأكيد عليه هنا، بل أوّد مناقشة التغيريات يف هذا االختصاص وقيمتها، ومهام كانت 

التغيريات يف الدراسات األدبية، من املهم التأكيد عىل قيمة األدب وتفسريه.

كانت هناك كثري من النقاشات حول أزمة األدب املقارن، وكثري من التنبؤات التي تنبأت بها. 
بعضها قال إنِّ ال مستقبل له. وبعد عرض بعض املناقشات األخرية حول األدب املقارن، سأقدم 
العوامل املمكنة لهذا االختصاص. تعود أصول  العديد من  متواضعاً، كواحد من بني  اقرتاحاً 
األدب املقارن إىل القرن التاسع عرش عىل األقل يف أوروبا وأمريكا الشاملية. كام كتب )أرماندو 
أنّه اختصاص أزمة«. ينظر غنيسيك إىل األدب  غنيسيك()1(: من أصله... ال يزال يعرّف عىل 
املقارن عىل أنّه« نظام عاملي حقاً »وينظر إىل الرتجمة كعامل رئيس يف هذا النمط من التعليم 
والحوار)2( هذا االهتامم باألدب املقارن عىل الرغم مام يتعرض له من نريان يف أجزاء من 
أوروبا وأمريكا الشاملية؛ وما يتعرض له غالباً من ضغط من أقسام األدب يف »اللغات القومية« 

أو اللغات الوطنية، إال أنّه انترش برسعة كبرية يف آسيا وأمريكا الالتينية.

عىل سبيل املثال، يف الربازيل، ترى (ساندرا نيرتيني( أنّه منذ حوايل عام 1950، كان األدب 
املقارن جزءاً من املناهج الدراسية، وما نرشته )تانيا فرانكو كارفالهال( »األدب املقارن« يف عام 
1986 ساعد يف تحفيز هذا االهتامم، وكانت قد تأسست الجمعية الربازيلية لألدب املقارن)3(، 
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وعىل الرغم من تنامي األدب املقارن يف الربازيل لكن ال ميكن تجاهل البدايات التي 
طويلة:  فرتة  منذ  الربازيل  يف  موجود  املقارن  األدب  نرتيني:  تقول  وكام  ذلك،  سبقت 
منذ أن بدأنا التفكري يف تشكيل األدب الربازييل، ويف مرشوع إنشاء األدب الوطني.)4( 
فقدرة األدب املقارن عىل الحركة واملرونة  أسباب تدعو للتفاؤل، فاألدب املقارن يتغري 
ويتكيف، ويف عامل متنقل، هذه سمة إيجابية. )5( يؤكد وولرت مورس بأّن الوضع املتقلقل 
لهذا الفرع من املعرفة ميكن أن يتحول إىل ميزة.)6(  »يشري هذا السياق إىل أّن األدب 
املقارن يف حالة ميزة غري املستقرة، ويف حالة من عدم االستقرار املميز عىل حد سواء، 
فالوضع الدويل لألدب املقارن ومنوه أمر مشجع حتى لو كانت هناك بعض املآزق املحلية 

غري املشجعة.

ـ 1 ـ

إذن من الذي أعلن موت األدب واألدب املقارن؟ مثاالن مشهوران يف تسعينيات القرن 
العرشين هام » موت األدب لـ ألفني كرينان )1990( و«األدب املقارن: مقدمة نقدية« 
لسوزان باسنت. )1993()7( ألقت غاياتري سبيفاك »محارضات مكتبة ويلك« يف أيار 
 2003 عام  مجلد  نرُشت يف  املحارضات  إيرفني، هذه  كاليفورنيا يف  2000 يف جامعة 
بعنوان » وفاة اختصاص« يف كلمة الشكر كتبت سبيفاك بشكل استفزازي: »آمل أن يُقرأ 
أن  مفاجئاً  وليس   )8( يحترض«،  اختصاص  من  األخرية  اللحظات  باعتباره  الكتاب  هذا 
تستمر سبيفاك املطالبة بـ »أدب مقارن جديد«. )9( فهي ترى أن األدب املقارن يشء 
يحتاج إىل التجديد« استجابة للدراسات الثقافية وملوجة التعددية الثقافية املتزايدة«، وكام 
هو حال إدوارد سعيد، لدي سبيفاك )10( فكرة أن حركة الناس تؤثر بالفعل عىل مؤسسات 
مثل األدب املقارن، والجامعة. )11( وأنا أتفق مع إحساس سبيفاك بأن األدب املقارن ميكن 
لغوية وذكاء تاريخي.«  أن »يتضمن إمكانية غري محددة لدراسة جميع اآلداب برصامة 
وتعرتف سبيفاك )12( أيضاً أن أفضل ما يف األدب املقارن التقليدي كان »مهارة القراءة 
أنّها  لو  كام  للغة  الشديد  االنتباه  أّن  أيضاً  وتقرتح   )13( األصيل.«  النص  قرب يف  عن 
دراسات يف هذا الحقل املعريف من شأنه أن يكشف عن تهجني جميع اللغات يف نصفي 
الكرة األرضية الشاميل والجنويب، كام تعتقد سبيفاك أن الدراسات الثقافية مُتنح لنوع 
اللغة)14(، هذه  التشدد يف دراسة  التي ال تتضمن  من األفضلية الشخصية والحارضية 
االسرتاتيجية ستؤدي من وجهة نظر سبيفاك، إىل فعل الخيال الذي يتضمن أشياء أخرى، 
نوع الرتجمة)15( القراءة، بالنسبة يل بقدر ما هي لسبيفاك تعد جزءاً مركزياً مام نقوم 
به كمدرسني لألدب املقارن)16( لهذا، أود أن أضيف أّن القراءة هي مركز بحثنا وتفسرينا. 
والعمل  الصداقة  إىل  يستند  املقارن  األدب  لدى سبيفاك يف مراجعة  الطوباوي  الدافع 
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املشرتك، وتحاول أن تتخيل كيف ترى من عيون اآلخرين)17(

جانب آخر من رغبة سبيفاك يف تجديد األدب املقارن هو كيف تدافع عن األدب باعتباره 
التاريخي.«)19(  االدهاش  عنرص  عىل  »يحتوي  وهذا  املنظومة«)18(  من  »يفلت  يشء 
كام تؤكد عىل األدب كوسيلة لتحقيق االختالف يف الجامعية. collectivity )20( عالوة 
باحرتام  املتعلق  االختالف  لرؤية  كطريقة  املتأنية«  »القراءة  سبيفاك  تشجع  ذلك،  عىل 
بالتقاليد  تتعلق  موضوعات  فيها  تجد  ألنها  الثالث،  العامل  يسمى(  )ما  من  النصوص 
والحداثة والفردانية والجامعية )21( هذا هو األدب املقارن الجديد لدى سبيفاك. ترد 
سبيفاك عىل متييز ماركس املدينة عىل الريف بالقول إنّه ال يستطيع رؤية التطييف )من 
الطيف( املستقبيل للرعاة، ورمبا بتوقها وحنينها للحياة الرعوية وإىل املايض، تقدم لنا 
العاملي)22(، وقراءة  املال  »انتصار رأس  لثقل  الرأساملية كعامل متخيل  قبل  ما  ثقافات 
النص وفقاً لها تصبح طريقة لتكون قراءة »مسؤولة ومتجاوبة وقابلة للمساءلة«)23( إذا 
كنت اخرتت ما وجدته أكرث جاذبية وإيحاء يف مجلد سبيفاك املخترص، فأنا مهتم هنا 
بتقديم سياق أوسع، أي تضمني أصوات أخرى حول موضوع األدب املقارن، ويف تقديم 

بعض االقرتاحات القصرية بنفيس..

أخرى، هو  بعبارة  أو  املقارن سابق ألوانه،  األدب  زوال  يظل  واملؤلف،  الرواية  مع موت 
نوع مهم يشكل نصف الحقيقة. يتغري األدب واألدب املقارن: القراءة يف عرص الوسائط 
الخمسينيات  يف  بارت  وروالن  ماكلوهان  مارشال  يرى  كام  تغريت  قد  اإللكرتونية 
والستينيات من القرن املايض، )24( لذا فلدينا الكتابة واملعرفة، لكن هذا التغيري مل يكن 
جذرياً لدرجة أنه ال توجد له استمرارية مع املايض، فالثورات مل تكن أبداً انقطاعاً كامالً 
مع املايض. يف عرص األعامل والعلوم التطبيقية الحديث عن عدم جدوى األدب إهانة. 
يف الواقع وجد أفالطون وهم املعرفة يف هومريوس تحدياً يجب الطعن فيه. كان عىل 
الفلسفة - يف عامل جمهوريته املمكنة – أن تحل محل شعر هومريوس يف التعليم األثيني. 
بالنسبة إىل سقراط األفالطوين كان عىل الشعراء أن يؤدوا الرتانيم يف مدح الجمهورية 
أو سيواجهون النفي)25( حتى يف عرص النهضة، كان عىل فيليب سيدين إيجاد بوصلة 
أخالقية للشعر. فقد عكس الهرميّة الجديدة ألفالطون التي تحولت من شمولية الفلسفة 
إىل خصوصية التاريخ، وقد حرش الشعر بينهام. بالنسبة لسيدين كان الشعر أكرث عاملية 
جديداً:  ليس  الشعر  فتهميش  األخالقي)26(  الفعل  إىل  الناس  يحرّك  ألنه  الفلسفة  من 
سوف يستمر يف الرتاجع بفعل الضغط عليه يف عامل أعطي للفنون املفيدة. واملرشعون 
غري املعرتف بهم لبرييس بيش شييل مل يتم االعرتاف بهم يف العامل)27( واألدب الذي 
سأناقشه الحقاً مل يعد محور التعليم يف املدارس، وخاصة يف الكليات والجامعات. ومع 
ذلك فهو مهم حتى لو مل تظهر فائدته بوضوح. إذا كانت برامج وأقسام األدب املقارن يف 
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بعض األحيان عىل وشك السقوط فإنها معلقة هناك. فقد نجا الشعر واألدب ودراستهام 
بعد ذلك. كان أفالطون فيلسوفاً شاعرياً عظيامً،  تبعه  من هجامت أفالطون، وكل من 
لذلك أتت أقوى الرضبات يف ذلك الوقت، كام هو الحال اليوم، من الذين يتكلمون لغة 
الشعر، وقلبوا اللغة عىل الشعر. فالشعر جوهر األدب وأنا أستخدمه كمعلم موحد لألدب 

والدراسات األدبية.

ـ 2 ـ

  النهج اإليحايئ هو النهج الذي حدده دووي فوكيام لألدب املقارن، فهو يعتمد عىل وجهة 
نظر كارل بوبر بأن مجال الدراسة يقترص عىل مجموعة من األسئلة والحلول التجريبية، 
ويساجل يف ذلك قائالً » ال مُتيّز التخصصات باملوضوع الذي تدرسه وإمنا باألسئلة التي 
تطرحها«)28( بالنسبة لفوكيام األديب واألدبية طرق للقراءة )النوايا والدالالت وتأثريات 
مختلفة؛  ألغراض  األدبية  النصوص  ويفرسون  يقرؤون  اآلخرين  ألن  األدبية(  النصوص 
سياسية، الهوتية، اجتامعية وما إىل ذلك)29( البعد الجاميل، كام يذكرنا فوكيام، ميكن 
التغايض عنه بسهولة يف مناقشات التحول إىل األدب املقارن. وهذا ليس مراوغة أفعلها 
بدراية هنا. وعىل الرغم من أن علامء االجتامع، وعلامء النفس، والفالسفة ومؤرخي الفن 
وغريهم ميكن أن يناقشوا البعد الجاميل، إال أن علامء األدب لهم وجهة نظرهم الخاصة 
inter-  يف هذا املجال، وميكن أن يساهموا، كام يشري فوكيام يف عمل التخصصات البينة

disciplinary يف هذا الربع من القيمة. كيف تتم دراسة موضوع الدراسة بالحامس أو 
التفاعل الذي يحدد االختصاص. 

يف عام 1958، تذكرنا ليندا هوتشيون باملقال الذي كتبه رينيه ويلك بعنوان » أزمة األدب 
املقارن« حيث ركّز عىل موضوع وطريقة االختصاص، )30( وكام هو الحال عند سبيفاك 
فقد وجد هوتشيون القوة يف دور اآلخر يف األدب املقارن)31( ويرى هوتشيون أيضاً أّن 
اإلحباط والتجاذب يف األدب املقارن سببه »النقد الذايت املستمر« وعدم القدرة عىل » 
تقرير  املقارن لفرتة طويلة.  النقاش حول األدب  استمر  لقد  بنفسه«)32(  تعريفه  تثبيت 
ليفني الصادر عن جمعية األدب املقارن األمريكية يف عام 1965، تقرير غرين الصادر 
1993 وتقرير سويس )مسودة عام  الصادر يف عام  تقرير برنهامير  أ   ،1975 يف عام 
الذي  والنقد  التحدي  والتجاذب،  لإلحباط  املزدوجة  الحركة  عن  جميعها  2003( عربت 

أشار إليه هوتشيون)33(

أثار عديداً من الردود عىل مدى االثني     وبدالً من استعراض تقرير برنهامير الذي 
عرش عاماً املاضية، أو نحو ذلك، مبا يف ذلك محارضة سبيفاك وكتابها. سأنتقل إىل بعض 
اآلراء الحديثة التي عرّبت عنها مسودة تقرير سويس)34( فقد بدا سويس أكرث تفاؤالً: لقد 
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انترص األدب املقارن إىل حد ما يف معاركه. ومل يكن يستقبل بشكل أفضل يف الجامعة 
األمريكية. فقد أصبحت اليوم املباين والربوتوكوالت املميزة لتخصصنا  املتداول اليومي 
للربنامج الدرايس، والنرش، والتوظيف، ونقاش املقهى)35( وبعد تحديد املتطلبات الدقيقة 
لربامج الدراسات العليا يف األدب املقارن يف الواليات املتحدة، وتأثري املتخصصني فيه 
اللغة اإلنجليزية، والتاريخ، يالحظ سويس غياب السلطة  عىل التخصصات األخرى مثل 
املؤسسية، وعدم استثامر املوارد يف األدب املقارن:« إن شمولية ألفكار يف األدب املقارن ال 
تعني بأي حال من األحوال وجود قسم جامعي كبري وقوي يف هذا التخصص؛ يف الواقع، 
ميكن استخدامه حجة ضد رضورة تأسيس هذا القسم، برامج األدب املقارن يف معظم 
الجامعات عبارة عن مجموعات من متثيل اللجان املمولة بشكل ضئيل، ودورات مدرجة 
يف القوائم، ومجموعات عمل بدوام جزيئ، وخدمة تطوعية«)36( يشري سويس أننا نقوم 
أو أي  الهندسة املعامرية،  أو  القانون والتاريخ  التدريب يف مجال  بتشجع الطالب عىل 
تخصص آخر لتعلم األدب ولغتني عىل نحو جيد بدالً من تعليم ثالث لغات وأدب، ويشري 
إىل أّن األدب املقارن يستفيد من الفجوات يف الجامعة، وأنه يطرق أبواب التخصصات 

األخرى التي اقرتضت من األدب املقارن)37(

إّن عدم قابلية ترجمة األدب وبخاصة الشعر يحدد لنا األدب يف الحال، ويدعو األدب 
األدبية،  الدراسات  يف  ثابتاً  موضوعاً  هذا  ظل  فقد  تساؤل.  موضع  يف  ليكون  املقارن 
 Petit Manuel d’inesthéthique يجسد يف  باديو  آالن  املقارن.  لألدب  دامئاً  وتحدياً 
1998(( هذا التناقض، فمن ناحية يقارن يف كتابه بني لبيد بن ربيعة وماالرميه، األول 
شاعر بدوي قبل اإلسالم يكتب باللغة العربية الفصحى، واآلخر شاعر صالون يف عامل 
الربجوازية يف اإلمرباطورية الفرنسية الثانية. من ناحية أخرى، يبدأ باديو هذه املقارنة 
مؤكداً » أنه ال يؤمن كثرياً باألدب املقارن«)38( لكن مل يكن هذا االفتقار إىل اإلميان 
مطلقاً، إذ يدخل باديو كلمة« كثري«، فهو ال يؤمن كثرياً باألدب املقارن، إمنا يؤمن مبا 
يكفي ليؤلف كتاباً عن األدب املقارن، ألداء جولة القوة التي يأخذ فيها شاعرين متباينني 
من أزمنة متباعدة، ولغات وثقافات مختلفة جذرياً ويكتشف الحقيقة املشرتكة أو العاملية 
فيها. وكام قالت إمييل أبرت يف مناقشتها لكتاب باديو: » يبدو أنه كلام زاد قوس االختالف، 
وعدم القابلية للمقارنة، كان إثبات الكونية الشعرية أكرث صحة.« )39( أبرت التي تفحصت 
الشعرية الكونية، واملقارنة ما بعد الكولونيالية تتكشف، كام اكتشف سويس من قبله، بأن 
األدب غري قابل للرتجمة. ورمبا، كام كان يأمل إدوارد سعيد وسبيفاك، وكام تساجل أبرت 
أيضاً أّن هناك احتامالت موجودة ملقارنات تتجاوز اإلمربيالية، بحيث ميكن لألدب املقارن 

املتجدد أن ينفتح عىل الثقافات يف جميع أنحاء العامل بطريقة تحويلية)40(

الجدل حول األصوات املعارضة واملتناقضة كان كبرياً جداً يف تقرير جمعية األدب املقارن 
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األمريكية )ACLA( يف مثانينيات القرن املايض، وبحسب ما أورد جالل قادر يف تقريره 
عن تقرير برنهامير يف مقاله »األدب املقارن يف عرص اإلرهاب« مل يكن رئيس اللجنة 
» راضياً جداً عن الوثيقة لدرجة أنه مارس حق النقض )الفيتو( ومل تقدم أبداً )41( أثار 

قادر التوترات والتناقضات يف » الحالة الراهنة » لألدب املقارن:

  قد يصعب عليك أن تجد من يشتغل عىل األدب املقارن أن يساجل ضد غلبة أحادية اللغة، 
واآلنية، والرنجسية. فالصعوبة يف اللحظة التاريخية لعام 2004 هي التفريق بني التعددية 
اللغوية واأللسنة املتشعبة، بني النطاق التاريخي، والتاريخية الخادمة لذاتها، بني انكار 

الذات غري الرنجسية، والنقد الذايت كعباءة للتخفي)42( 

 يرى »قادر اللغة جزءاً مركزياً من النقاش، وشبح الرتجمة وعالقتها بالقراءة ال تغيب أبداً 
عن املناقشات حول األدب املقارن)43( كام  يؤكد والرت بنيامني: » إن الرتجمة برمتها 
ما هي إال طريقة مؤقتة إىل حد ما للتصالح مع غربة اللغة. )44( كام يقدم ستيفن أنغار 
أفكاراً حول تقرير سويس عن الرتجمة.  يرى أنغار، كام ويليام إتش غاس، أهمية القراءة 
عن قرب. بالنسبة إىل أنغار: »ستستمر القراءة عن قرب لتشكل األساس يف الجهود لفهم 
اللغوية  الخيارات  الكربى يف  االختالف  عوامل  تؤثر  كيف  وكذلك  اللغوية،  الخصوصية 
التي يتخذها الكاتب)45( االختالف واآلخرية هام عامالن محوريان للرتجمة، هذا ما أكد 
عليه دريدا وسبيفاك: األدب يف الرتجمة، واألدب العاملي يف الرتجمة، كام حددها ديفيد 
أكرث  الرتجمة  النقاش حول  »)2003(، حيث جعل  العاملي؟  األدب  »ما هو  دامروش يف 
أهمية ألنه يف العديد من املواضع مثل األدب العاملي سيكون مرتجاَمً أو محَرراً يف أوروبا 

وأمريكا الشاملية)46(

قد يستمر قانون الرتجمة يف القص االستعامري يف عامل الثقافة. يف مساهمته يف تقرير 
سويس، يفتتح دامروش إعالنه: »لقد انفجر األدب العاملي يف نطاقه خالل العقد املايض، 
فال تحول يف الدراسة املقارنة الحديثة أكرث من ترسيع االنتباه إىل اآلداب التي يقع خلفها 
أعامل رائعة قدمها رجال عظام من قوى أوروبية عظمى«)47( فيام يبدو أّن هذا فيه 
يشء من املبالغة، وتم التعبري عنه يف سياق أكادميية الواليات املتحدة، فالتغيريات كانت 
رسيعة. ويف حديثه عن املقتطفات، من كتب عنها ومن مل يكتب، عىل األقل نسبياً، يأمل 
دامروش يف شق طريق إىل األمام تشمل »خطوط االتصال عرب الحدود املضطربة بني 
الدول والثقافات، وخطوط مقارنة جديدة يف ظل استمرار االنقسامات بني ترشيع متشدد 

لألدب العاملي وترشيع مضاد له«)48(

األمثلة:  من  مثاالن  ومحوه.  املقارن  األدب  استبعاد  من  أخرى  محتملة  مشاكل  هناك 
مقالته  يف  النسوية.  والدراسات  النهضة  عرص  دراسات  أو  املبكرة  الحديثة  الدراسات 
يرد  تقرير سويس،  من  جزء  هي  التي  املبكرة،  الحديثة  والدراسات  املقارن  األدب  عن 
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كريستوفر برايدر عىل مالحظة دامروش يف الخطاب الرئايس الذي ألقاه يف اجتامعات 
التي قدمت  الدراسات  إّن   :2003 املقارن )ACLA( يف عام  الجمعية األمريكية لألدب 
كتبت  التي  تلك  العمل عىل  الزمالء  وركّز معظم  الهامش،  بها إىل  ُدفع   1800 قبل عام 
منذ منعطف القرن التاسع عرش)49( يستعني برايدر بالدراسات الحديثة املبكرة كطريقة 
املثال، تخربنا لوحة لوكريشيا، مثلها مثل جميع  الشكالنية والتاريخية. عىل سبيل  لصهر 
اللوحات من املايض املختلف، أنّه يتعني علينا أن نفهم وننتقد أنفسنا ولغتنا وإطار عملنا 
عاماً  قبل عرشين  باكساندال  مايكل  ناقشه  الذي  اليشء  املايض،  استعادة  محاولة  قبل 
الدراسات  كانت  فإذا  للصور«)1985()50(  التاريخي  التفسري  يف  النية:  يف«أمناط 
الحديثة املبكرة قد تعرضت لإلزاحة أو املحو، فإن النسوية  تم احتواؤها واستيعابها. ويف 
مساهمتها يف مسودة تقرير سويس » ماذا حدث للنسوية؟« تشري جيل فيني أنه »إذا مل 
نواجه كلمة« النسوية » كام اعتدنا أن نواجهها، فإنني أود اإلشارة إىل أّن هذا ليس بسبب 
أخرى.  نظرية  نُهج  واستوعبتها  وتكاثرت  توالدت  النسوية  ألن  بل  األيديولوجيا،  اختفاء 
)51( وأريد أن أثبت أّن برايدر قد اتبع نهجاً مشابهاً يف القول إن التاريخية الجديدة يف 
الواليات املتحدة، واملادية الثقافية يف اململكة املتحدة قد انتقلت من عرص النهضة، أو من 
الدراسات الحديثة املبكرة إىل فرتات وتخصصات أخرى وقد تم استيعابها. تقول فيني 
إنّه يف الواليات املتحدة تم يف الواقع تأنيث أقسام اللغة اإلنجليزية، واألدب املقارن. عىل 
 )ACLA( سبيل املثال، املسؤولون التنفيذيون الثالثة يف الجمعية األمريكية لألدب املقارن
املجلس  أعضاء  من  لستة  بالنسبة  الحال  هو  كام  النساء،  من  هم   )2005( العام  هذا 
االستشاري العرشة، ولدى جامعة كاليفورنيا اليوم إجازة أمومة توقف فيها عقارب الساعة 
للنساء)52(. رمبا بعد ذلك، كام تشري فيني، إىل أن النجاح الباهر الذي شهدته الحركة 
النسوية أدى إىل تقليل ذكرها، وأدى إىل ما وراء النسوية. مامرسة ما وراء النسوية تجده 
يف كتاب لني بريس » بالغة النسوية: قراءات يف النظرية الثقافية املعارصة والصحافة 
املعارصة  النسوية  للصحافة  وأسلوبياً  تحليالً بالغياً  )2004()53( قدمت بريس  الشعبية« 
والنظرية. )54( فالنسوية مل تختف من األدب املقارن، لكنها كانت عامالً للتحول الذي 

يبدو أنه محا أو غري وجه النسوية السابق. 

تذكر فدوى مالتي دوغالس يف مساهمتها يف النسخة املسودة لتقرير سويس، »ما وراء 
ويف  بنسلفانيا،  كورنيل،  يف  أنّها  كيف  أبوك،«  مقارن  أدب  ليس  هذا  املقارن:  التسوق 
الجمعية األمريكية لألدب املقارن كان يدرّسها أساتذة ذكور فقط، وأن األساتذة من اإلناث 
يف جامعة فريجينيا يف عام 1977 حني كانت أول وظيفة لها هناك كن غريبات. فهي 
تقدم دعوة حامسية إىل أدب مقارن جديد، عىل الرغم من اختالفه عن ذلك الذي دعت 

إليه سبيفاك: 
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األدب املقارن بالنسبة يل، يجب أن يكون عاملاً بال حدود، مفرتضة أن يبحر أحدنا يف عدة 
لغات، إنّه  رضب من الخيال حيث يتم تحليل الفن الراقي جنباً إىل جنب مع السينام التي 
ميكن تحليلها من الرشيط الكوميدي الذي ميكن تحليله جنباً إىل جنب مع العامل اللفظي. 
الذي  للعامل  للعاملني يف األدب بنظرة متعددة األوجه  الذي يسمح  الرائع  إنه كاملشكال 
نعيش فيه فكرياً. من املؤكد أن العديد من الرافضني لن يكونوا مستعدين متاماً لالنغامس 
يف هذه املنحدرات، حاملني عىل أكتافهم الهيكل القديم لألدب املقارن. إنه بدقة هكذا، 

فاألدب املقارن ليس ألبينا ليك نبعث فيه حياة جديدة.)55(

أرض  يف  عاشوا  أو  نشأوا  الذين  أولئك  تثري  قد  املنحدرات  وعبور  هذه،  النقل  صورة 
املسافرين وتجار الفراء سواء عربوا املنحدرات يف الشني، أو عرشات من حملة القوارب 
يف الطريق إىل أرض كوندات أو هورنز من كيبيك، إىل سانت ماريا عىل المري دوس 
)البحر الحلو( والذي هو أقل حالوة اليوم، ويسمى الخليج الجورجي. هذه الصورة ملحمة 
ومن  أيضاً.  بطلة  هنا  البطل  لكن  والده عىل ظهره،  يحمل  الذي  العظيم  كالبطل  أيضاً، 
املهم كام تذكرنا فيني ومالتي دوغالس، أال ننىس التغريات االجتامعية يف الجامعة، ويف 
األدب املقارن. كان أحدها أن مصالح النساء واألشخاص من الخلفيات واللغات املتنوعة 

تم رعايتهم بشكل أفضل.

ال يشء أقل من ذلك، يف الردود عىل مسودة تقرير سويس التي قد تجد طريقها إىل 
النرش، ليس هناك دامئاً شعور بأن كّل ما يجب تضمينه يف األدب املقارن يجب تضمنيه. 
ألنها  والرشقية،  الوسطى  بأوروبا  الوثيق  االهتامم  رضورة  عن  إميرسون  كاريل  يدافع 
»مرت بكل يشء مكروه« و« غربتهم يف كل يشء » وهذا يعني أنه »بإمكاننا البدء يف 
التعلم منهم.« )56( تناول ماريان جاليك وريتشارد تيلييك بعض هذه القضايا يف أوروبا 

الوسطى والرشقية يف املجلة » الكندية لألدب املقارن )1996( )57(

بدأ رد كاتيا ترمبرن بتاريخ االختصاص الذي يشمل رؤية فرانكو موريتي يف »تخمينات 
األدب العاملي«، أّن األدب املقارن كان »مرشوعاً فكرياً يقترص بشكل أسايس عىل أوروبا 
الغربية، ويدور يف الغالب حول نهر الراين )علامء فقه اللغة األملان يعملون عىل األدب 
الفرنيس(. ال أكرث من ذلك)58( وكام هو الحال لدى سويس، تعتقد ترمبرن أّن التحليل 
املقارن ليوهان غوتفرايد هريدر سمح بالعالقات بني سلطات أوروبا الرشقية والوسطى 
والغربية التي شملت »مشاكل اإلمرباطورية، والهيمنة السياسية، وفرضت ثنائية اللغة التي 
أثارتها تلك الجغرافيا«.)59( تنتهي ترامبرن بدراسة األدب العاملي بيشء أكرث بكثري من 
الراين ملوريتي، ورمبا جاء هذا مثرة للتحليل املقارن لهريدر. كيف يرتبط األدب املقارن 
القيود   « بأّن  يعرتفون  العاملي  األدب  مدريس  معظم  إّن  ترمبرن  تقول  العاملي؟  باألدب 
الخاصة يف التدريب تجعلنا غري قادرين إىل حد كبري عىل منذجة مثل هذه األساليب 
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أو محاولة  كنا قادرين عىل تنظري وجودها  الثقايف، مهام  الصعيد  للقراءة عىل  البديلة 
إعادة بنائها يف النصوص ومن النصوص التي هي قيد املناقشة.«)60( فاملشكالت العملية 
املزالق  ترامبرن  تحدد  سواء.  حد  عىل  املقارن  األدب  وطالب  األساتذة  تواجه  للتدريس 
الرباغامتية: »يظل األدب العاملي يف بعض النواحي مرشوعاً شاقاً، ورمبا مستحياًل، لكن 
إْن مل نكن نحن فمن؟ وإذا مل يكن اآلن، فمتى؟)61( يذكرين هذا النهج العميل مبا اعتاد 
هاري ليفني قوله وكتابته: »دعونا نبدأ يف مقارنة اآلداب،« ألننا إذا انتظرنا التوحيد التام 

إلحساسنا األديب، واملهارة يف اللغات، فلن نبدأ أبداً »

استجابة ريتشارد روريت يف » الرجوع إىل النظرية األدبية »يالحظ أّن اسرتجاع النظرية 
سيكون  فيلسوفاً  وبصفته  املتحدة،  الواليات  يف  األدب  أقسام  يف  موضة  كان  األدبية 
للعلوم اإلنسانية،  للفلسفة، إىل أستاذ  ينتقل من كونه أستاذاً  اليوم أن  من الصعب عليه 
الفلسفية  لألعامل  كتابته  ويف  املبارشة،  للفلسفة  تدريسه  يف  املقارن  لألدب  أستاذ  إىل 
لدريدا  الفلسفية  الفرتة  انتقلت  األدب،  أقسام  يف  الفلسفة.  قسم  يف  يكتبها  كان  التي 
إىل العامل التاريخي والثقايف مليشيل فوكو. فيام كان روريت ممتناً للفرص التي أتيحت 
له، لكنه ال يعتقد أن عىل طالب األدب دراسة الفلسفة، أو أي تخصصات أخرى، أو أن 
الكتب  لبعض  ارتداد  الجيد هو  »النقد  أّن  يؤكد  باختصار،  متعددة.  بلغات  يكونوا طالباً 
التي قرأتها من بقية الكتب التي قرأتها »)62( لدى روريت بعض األفكار املنعشة حول 
التخصصات، والتخصصات البينية، واألدب املقارن. يقول إّن »دريدا، وفوكو هام املفكران 
األصليان البارعان اللذان ميكنهام النجاة من سوء االستخدام بسهولة، متاماً مثل ماركس 
وفرويد.«)63( وبالنظر إىل املستقبل يقول روريت: سيُنظر إىل »النظرية األدبية عىل أنّها 
القانون«. القانونية يف مامرسة  النظرية  ينظر إىل  النقد األديب، كام  اختيارية ملامرسة 
املقارن  األدب  يعمل يف مجال  للفالسفة، ومن  النصائح  بعض  أيضاً  )64( ولدى روريت 
أماكن  املقارن، والفلسفة  يقلقون بشأن مجاالتهم: »يجب أن تكون أقسام األدب  الذين 
يرغبون يف  التي  الكتب  أنواع  بشأن  االقرتاحات  من  الكثري  عىل  الطالب  فيها  يحصل 
قراءتها، ثم يرتكون وشأنهم لشق طريقهم إىل األمام. يجب أال يقلق أعضاء هذه األقسام 
من طبيعة تخصصهم، وال من اليشء الذي يجعل تخصصهم مميزًا ».)65( ما اليشء الذي 
لروريت، »يجب أن يقلقوا عىل  يجب أن يهتم به أساتذة األدب املقارن والفلسفة؟ وفقاً 
استقطاب طالب فضوليني فكرياً لقبول تخرجهم يف هذه الدراسة، وعىل كيفية مساعدة 

هؤالء الطالب عىل إشباع فضولهم«.)66(

هذا هو البحث والتدريس الذي يحركه الفضول وأفضله شخصياً، ويف حني أؤكد عىل األدب 
أكرث مام يؤكده روريت، فرمبا يعود هذا إىل تهميش األدب يف الجامعات الحكومية، أو 
الجامعات العامة يف أمريكا الشاملية الناطقة باللغة اإلنجليزية، وميكنني كشخص متمرس 
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يف التاريخ الفكري والثقايف أن أنظر أيضاً إىل أن األدب ميكن أن يركّز عليه أكرث من 
الالزم. يشكك روريت.)67( مبا أشار إليه »هون سويس« بأن دراسة األدب تعد مركزية يف 

اختصاص األدب املقارن«. فشكوك روريت مثرية لالهتامم واستفزازية ومثمرة:

»أشكك يف إمكان تحديد أي يشء عىل أنه مركزي يف التخصص األكادميي، أشكك أكرث 
دانييل دينيت من  يقول  البرشية.  الذات  أنه »جوهر«  يف أي يشء ميكن تحديده عىل 
األفضل التفكري يف الذات كمركز للثقل الرسدي. التخصصات األكادميية لها تاريخ مثلها 
مثل الذوات، لكن ليس لها جوهر. فهي تقوم باستمرار بتحديث صورتها الذاتية عن طريق 
إعادة كتابة تاريخها. وما يسمى بـ » األزمات« عىل ما يبدو تنقل املحيط إىل املركز، وما 

يبدو مركزياً تنقله إىل الظالم الخارجي.)68(

 إذن، بالنسبة إىل روريت مركز الثقل يف األدب املقارن والتخصصات األخرى يقع خارج 
للفضول واالهتامم والحاجة إىل التغيري. وال  العلم، حيث تصحح الحقائق وتتحول وفقاً 
ينبغي للتخصصات أن تبتىل بنوع من التكرار املدريس. يشري روريت إىل أن األدب املقارن 
ال يختلف عن التاريخ أو الفلسفة يف تغيري هوياتهام وتحديث تاريخهام الستيعاب هذه 
التغيريات والتحوالت. يف الواقع، يجد روريت التخصصات، والتخصصات البينية مشكوكاً 
التحليلية،  غري  والفلسفة  التحليلية  الفلسفة  بني  كبري  فارق  هناك  يكون  قد  ألنه  فيها 
باألساس  هو  التخصص  روريت،  نظر  وجهة  من  املقارن.  واألدب  الفلسفة  بني  كالفارق 
تخصص بيني، إذا استطاع أحدنا أن يقرأ بشكل جوهري أجزاء مختلفة منه.)69( أخرياً، 
وفقاً لروريت: »«ال يوجد اختصاص إنساين صحي يبدو كام هو ألكرث من جيل أو جيلني.« 
نقلة  املقارن هي عالمة عىل  أزمة األدب  إن  التغيري واحتضانه.  توقع  لذلك يجب   )70(

نوعية يف سلسلة التحوالت العديدة. لذلك نحن نعلّم ونكتب أنفسنا إىل الزوال.

ـ 3 ـ

  عىل الرغم من أن ما سيأيت هو مجرد خيط ميكن تقدميه عن التقاليد األوروبية إىل 
حد كبري، أنا عىل دراية به، ولدي مقارنات متعددة األطراف بني والثقافات والتخصصات 
واللغات عىل اختالفها وأعتنقها، أو الكلمة التي أفضلها يف نطاق اللعبة والوصول واألفق- 
الحقول. لهذا إذا مل أناقش الحاجة إىل الحوار بني الرشق والغرب كام يفعل العلامء الذين 
ينرشون يف املجلة »الكندية لألدب املقارن« أمثال وانغ نينغ من الصني، فإين أفعل ذلك 
بهذه املناسبة كيشء تفرضه قيود املقال عىل الكاتب.)71( إضافة إىل بعض األمثلة من 
الربازيل، وفرنسا، وكندا الناطقة بالفرنسية، وأماكن أخرى، فقد استخدْمُت إىل حد كبري 
السياق األنجلوفوين  يف أمريكا الشاملية كمثال لألزمة، حيث تم التعبري عنها يف العامني 

املاضيني كوسيلة لنا للمزيد من املناقشة. التحديث أو التغيري هو مسألة تجديد مستمر.
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نشأت الدراسات األدبية الحديثة من دراسة البالغة، وعلم اللغة، والكالسيكيات.  فالدراسات 
األدبية يف أمريكا الناطقة باإلنجليزية، عىل سبيل املثال، تحت التهديد. يف كندا، مجلس 
البحثية  الجامعات  من  والعديد   )SSHRC( اإلنسانية  والعلوم  االجتامعية  العلوم  أبحاث 
التي تعتمد عىل هذا املجلس إىل حد كبري جاء متويلها يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية 
فقد  كبري،  حد  إىل  الجامعية  واملساعي  البيانات،  وقواعد  الكمبيوتر،  أجهزة  ليؤكد عىل 
قيمة.  أقل  األدبية  للنصوص  الفاحصة  القراءة  عىل  يعتمد  الذي  الفردي  العمل  أصبح 
فالبحث يف العلوم اإلنسانية واألدب املقارن يسري عىل ما يبدو يف اتجاه جلب األموال 
كوسيلة لتعويض النقص يف امليزانية. التعاون وجلب األموال يف بحوث العلوم االجتامعية 

يقلد يف الواقع ذلك النموذج القائم يف العلوم التطبيقية. 

مبا أنني تلقيت دورات يف القانون الروماين، والفلسفة السياسية، ودرست التاريخ الفكري 
الحقول  من  العديد  كثرياً  واحرتم  األدبية،  والنظرية  األدب  درست  ما  بقدر  والثقايف 
املعرفية. يف املدرسة استمتعت بدراسة الرياضيات والفيزياء، وسجايل يف قيمة األدب مل 
يكن دعوة ضد أي مجال معريف آخر. وأهمية األدب كانت واضحة بالنسبة يل منذ فرتة 
طويلة، لكن أعتقد أن الدراسات األدبية يف الجامعات تتلقى دعامً أقل مام كانت عليه من 
قبل. رمبا كان هذا انحداراً بطيئاً منذ عرص النهضة بالتزامن مع صعود العلم، أو عىل 
العلم كان وال  األقل منذ تراجع دراسة الكالسيكيات واألدب يف القرن املايض، باعتبار 
يزال التدريب الرئيس للقادة يف الحكومة. فأزمة سبوتنيك والحرب الباردة دفعت بالعلم 
والتكنولوجيا أكرث مام دفعت بسباق التسلح بني بريطانيا وأملانيا يف السنوات التي سبقت 
الحرب العاملية األوىل. الثورات العلمية والصناعية هي حقائق مركزية يف التحديث، وعىل 
الرغم من تجاوزاتها وتعسفاتها، إمنا كان هناك نوع من الرعوية املفرطة والحنني إىل 
املايض للخالص من كل التغيريات التي أحدثتها ظهور الحداثة. إن تقييم األدب ال يعني 

أن تكون لوديت. )72(

نحن بحاجة إىل كّل الخيال الذي ميكن الحصول عليه.  نحن بحاجة إىل أدوات متنوعة 
لفهم اللغة والرموز والعامل.  الرياضيات واألدب وسائط أساسية يف التعامل مع العامل.  
هذه الرتاكيب اللغوية هي يف العامل ومن العامل، لكنها ليست العامل: فهي عوامل ممكنة.  
ينطبق  نفسه  الجزأين. واليشء  الجمع بني  املقارنات  والتباين، تحدد  القياس  من خالل 
عىل التخصصات.  مبقارنة األدب بالتاريخ، عىل الرغم من أنهام يشرتكان يف الخطابة 
والتحليل والرسد -، فإن املرتجمني يرون أن هذه الحقول املعرفية تظهر اختالفها. وقد 
للشعر  ميكن  حني  يف  حدثت،  كام  األحداث  يتابع  أن  عليه  التاريخ  بأن:  أرسطو  عرف 
البرصية،  بالفنون  مقارنته  ميكن  إذن  فاألدب  ترتيبها)73(  ويعيد  األحداث  يخرتع  أن 
وتخصصات أخرى مثل التاريخ واألنرثوبولوجيا وعلم النفس والفلسفة ويستفيد من تلك 
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املقارنة.  ميكن لهذه الطريقة يف املقارنة أن تزيد من حدة التعريف.

   يشرتك األدب كثرياً مع الخطابات األخرى، لكنه ليس تلك الخطابات. فليك تطارد كّل ما 
هو غريب عن األدب، وللتخفيف من رمزيته، ولجعله شيئاً آخر يحظى بإعجاب العامل، أو 
الحاجة إليه أكرث من غريه من سياسة، واقتصاد، وعلم اجتامع، أو أعامل تجارية، عليك 
أن تنقلب عىل األدب عىل أمل أن تنقذ قيمته كسلعة أو ككائن نفعي، وأن تنقذ أعامل أولئك 
الذين يكتبون األدب وميارسونه. فاألدب إما أن يبيع أو أن يباع. فالنقد والنظرية األدبية 

يتضاءالن يف السوق.

     لكن ال يجب أن يكون الحال مام هو عليه. إذا قللنا من حياة اإلنسان لتصبح سلعة قابلة 
للبيع أو للرشاء، فنحن عندئذ لسنا سوى سلع تتنفس. نعم، نحن من خالل األدب الذي نكتبه 
ونقرأه ونفرسه، نصبح نتاج مجتمع اقتصادي مبيول وقوانني سياسية، لكن هذا ال يعني أّن 
األدب ميكن تقزميه لهم، بحيث ميكن تحديد النص مع السياق. وبسبب امليول النفعية لدى 
مجموعة من الحكومات والرشكات، يظل من املغري ألولئك الذين يصنعون السياسة يف 
السوق العاملية أو يف العامل التنافيس )اخرت االستعارة األكرث استخداماً( أن يقزموا األدب 
والعلوم اإلنسانية أو تصويره عىل أنّه مقاربة خيالية للعامل من حيث االنتاجية واملستقبل. 
قد يكون األدب والدراسات األدبية جزءاً من الفنون، والتعليم، والثقافة والحكومة، لكنهام 
والربح.  التثقيف  أجل  من  صنعت  تعليمية  أداة  أو  ثقافية  أو  مالية  مؤسسة  مجرد  ليسا 
فاألدب، ال هو مفيد بشكل كامل، وال هو عديم الفائدة متاماً، األدب عامل ممكن، ومكان 
الحقيقي، املايض والحارض واملستقبل. عالوة عىل  العامل  خيايل، له عالقات معقدة مع 

ذلك، دراسة األدب لها أبعاد عديدة، ومقارنة اآلداب تجعل األدب أكرث تعقيداً.

    الدراسة األدبية ميكن أن تشمل التاريخ األديب، والقراءات التي تشمل اعرتاف القوى 
االجتامعية والسياسية والثقافية واالقتصادية بإنتاج النص ومعناه، لكن أعتقد أن القراءة 
الفاحصة، أو تفسري النصوص األدبية يجب أن تكون يف قلب الدراسات األدبية، واألدب 
املقارن. وعند مناقشة مختلف الحقول املعرفية والفنون األخرى التي لها ارتباط باألدب، 
يكون االهتامم الدقيق باألدب أمر بالغ األهمية، وإال سيكون األدب تابعاً. وال يستلزم رفع 
األدب ليسمو فوق التخصصات األخرى، لكن نحن الذين منارس األدب ينبغي أال نقلل 

منه أو نهمشه.

    حتى عندما نفرس رموز مختلفة يف الفن، ويف الفيلم، والقانون، والثقافة بشكل عام، 
فنحن علامء يف الدراسات األدبية تدربنا عىل املامرسة األدبية والنظرية، وميكن أن يشمل 
هذا كتابة األدب وقراءته. نحن بحاجة إىل نقطة انطالق. فتدريبنا والطريقة التي ندرب 
بها طالبنا تشري إىل األدب. ما املهارات التي نتمتع بها؟ نحن طالب وأساتذة األدب إذا 

أردنا أن نفحص أي يشء يجب أن يأيت من قدرتنا عىل قراءة النصوص.
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    جزء من تاريخ القراءة والتدريب هذا يأيت من املجازات ونظم البالغة. عىل الرغم 
اليونانية  املستعمرات  يف  املحاكم  يف  لالدعاء  كوسيلة  بدأ  الغرب  يف  الخطاب  أن  من 
يف صقلية، لكن رسعان ما أصبح يرتبط بالخطابة، ويعتمد عىل األمثلة األدبية كوسيلة 
لتعليم الشبان يف أثينا. وقد ساعد عمل كوينتيليان وشيرشون عىل نرش دراسة البالغة يف 
روما. ومع استوديو الرتجمة أو ترجمة الدراسة، انترشت دراسة الخطابة يف أوروبا، ومع 
اإلمرباطورية يف القرن الخامس عرش، وخلف الحدود القدمية لإلمرباطوريتني اليونانية 

والرومانية. تضمن التعليم يف اإلمرباطوريات األوروبية الخطابة.

الدراسات  تيار آخر يف تطور  آخرين هو  التعليق عىل هومريوس، وفريجيل، وشعراء    
عىل  الكالسيكية،  النصوص  عىل  النهضة  وعرص  الوسطى،  القرون  فتعليقات  األدبية. 
سبيل املثال، ميكن أن تكشف  أسطر قليلة من النص عن كتل من التعليق. فاإلصدارات 
الحديثة لشكسبري عىل اختالفها تستمر يف هذا التقليد. ميكن أن يشمل هذا التعليق الرشح 
واالستعارة. يف هذا التفسري ميكن أن تنتقل القراءة إىل النص، تنظر يف املجازات والنظم 
البالغية وعالقتها بالدالالت الجوهرية، بعيداً عن النص باستنتاج عالقة استعارية بالعامل، 
أو ببنية أفكار بدالً من تلك املوجودة ظاهراً يف النص أو يف املغزى الحريف. فالشد بني 

اللغة والعامل كان هناك يف القراءة والتفسري من البداية. 

الدراسات       تفسري الكتاب املقدس، والرتجمة والتأويل وكذلك فقه اللغة يدعم أيضاً 
يحتوي عىل  الكالسيكيات  كالتعليق عىل  فالتفسري،  األوروبية.  املحلية  اللغات  األدبية يف 
إىل  نقله  وتم  مبكر،  وقت  يف  التفسري  بدأ  واالستعارية.  الحرفية  القراءات  بني  التوتر 
أكانت ترجامت  األدبية، كام تضمنت الرتجامت، سواء  العلامنية مثل األعامل  النصوص 
الكتاب املقدس الالتيني لجريوم أو العهد الجديد اليوناين إليراسموس، ترجمة الثقافة 
والقراءات، إضافة إىل اللغة. استمرت الدراسات التأويلية واإلنجيلية، وبلغت ذروتها يف 
أملانيا القرن التاسع عرش. فقد متت إزالة الغموض عن نص الكتاب املقدس، وتم دراسته 
آ خر من  انزياحاً  كان هذا  لذلك  والتاريخ،  التأليف  كثرية من حيث  نواح  وتحليله من 
التي قدمت  اللغة  عىل  أيضاً  اللغة  بفقه  املتعلقة  الدراسات  العلامين. ركزت  إىل  املقدس 
بني  التوتر  وظل  بعضاً.  بعضهام  والعالَم  اللغة  من  كل  يقرأ  بحيث  للغة،  تاريخياً  سياقاً 

الداخل والخارج قامئاً.

   بناء النص وتدمريه، قبل فرتة طويلة من نرش مقال هايدجر عام 1927 )»التدمري«(، 
وحتى قبل أن نلج  القرن العرشين مل يكن مفاجئاً أن تجد ضغوطًا يف األدب، وعىل األدب 
ودراسته. فتكامل النص وتفككه يحدث يف وقت واحد. فكتابة النص وتحريره وقراءته هي 
محاوالت إليجاد الهوية واملعنى، إضافة إىل املشكالت املتعلقة به. فالبعد عن املعرفة، وعامل 
التقارب بني كتابة النص وتأويله، هو أحد االهتاممات الرئيسة لألدب والدراسات األدبية. 
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األدب تصنيع األرض وتفكيكها، ومتثيل العامل الذي يؤكد نفسه ويدعوها إىل التساؤل.

    القول إّن األدب يجب أن يكون محور ما نقوم به كباحثني وأدباء، وأننا نحتاجه يف 
ال  أخرى،  وتخصصات  فنون  تنطوي عىل  التي  املقارنة  املنهجية  األدبية، ويف  املقارنات 
يعني أن األدب األورويب والغريب بحاجة إىل أن يكون املحور الوحيد أو الرئيس لألدب 
املقارن. الفهم الوثيق، والتفسري الجاميل للنصوص والصور يختلف من ثقافة إىل أخرى، 
لكنه موجود يف الرشق األوسط، وجنوب ورشق آسيا، ويف أماكن أخرى. مبقارنة النصوص 
األدبية، والسياقات، إضافة إىل األدب املرتبط بالفنون والتخصصات األخرى، يظهر املعنى 
اليوم،  نراه  الذي  املقارن،  األدب  هذا  مثل  ابتكار.  وكل  تراث  وكل  نص،  لكل  األوضح  

سيصبح أكرث حدة وإثارة يف املستقبل القريب.

ـ 4 ـ

    ما أدافع عنه قد يكون واضحاً. فيام ال تهتم بعض التخصصات األدبية باألدب، ميكن 
التجارية  العلمية  أن يركّز األدب املقارن بشكل أكرب عىل الدراسات األدبية. فالدوريات 
الباهظة الثمن تضعط وتساعد يف الضغط عىل ميزانية العلوم اإلنسانية، واألبحاث يف 
املكتبات التي هي رشيان الحياة للدراسة يف األدب املقارن، علينا إبالغ وكاالت التمويل، 
وإدارات الجامعات حول أهمية املجال الذي نعمل فيه، ورضورة متويله بشكل جيد، ودعم 
املجالت واملطابع الجامعية، واملكتبات، ودعم العلامء الشباب يف مجاالت العلوم اإلنسانية 
مثل األدب املقارن. يف عامل يتآكل من أطرافه، فيه التجارة والصحة والسالم تعتمد عىل 
التعاون الدويل، ال بد أن يساعد تعدد الثقافات، والحقل املعريف املفتوح مثل األدب املقارن 
عىل خلق مزيد من التفاهم الثقايف. فرمبا االهتامم الشديد بالنصوص األدبية من اصعب 
االعامل للرتجمة يف اي لغة، فالعلامء يف األدب املقارن ال يقترصون فقط عىل تحديد 
نص أو ثقافة واحدة من خالل مقارنتها بثقافة أخرى، وإمنا يظهرون تقديراً أيضاً ألكرث 
اآلثار اللغوية والنصية تعقيداً يف تلك الثقافة. ال ميكن التزلج عىل هذه الصعوبات، وميكن 
أن تكون نقطة انطالق لدراسة املواد الثقافية ذات الصلة، والسياق الذي يتم إنتاجها فيه.

  لذا فإن ما أقرتحه ليس اقرتاحاً إما / أو، بل كليهام / االقرتاح الذي تكون فيه القراءة 
عن قرب، أو التفسري اليقظ األرضية التي نناقش عليها السياق والصالت الثقافية األخرى. 
التوتر الدراماتييك بني القوى الجاذبة والقوى النابذة داخل النص األديب، وإثراء مرسح 
من  كثرياً  تخلق  الحقول  أو  الفنون  األخرى وغريها من  األدبية  النصوص  املقارنات مع 

اآلفاق املدهشة، فاألدب املقارن ميلك من الحياة أكرث مام نعلن أو نقبل إعالن موته.
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 CRCL/RCLC[ 23[  »57 ماريان جاليك، األدب املقارن يف سلوفاكيا » املجلة الكندية لألدب املقارن-
112-101 )1996(، ريتشارد  

 CRCL/RCLC   23 )1996( 115-123   « تيليك، نحو دورة يف أدب أوروبا الوسطى كرتجمة      

-58 فرانكو موريتي » تخمينات يف األدب العاملي« نيو لفت ريفيو 1 )كانون الثاين- شباط 2000( 57-67 
ص. 54 مقبوس يف كاتيا ترمبرن، » املوسيقا العاملية: نظرة جيوسياسية، تقرير سويس )يف املسودة( ص. 1
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بعدها وما  الشمالية  أمريكا  املقارن:  األدب  مستقبل 

-59 ترمبرن » املوسيقا العاملية، األدب العاملي: نظرة جيوسياسية، » يف تقرير سويس )يف املسودة( ص. 1 
انظر إىل جون غاتفرايد  هريدر  )شتوتغارد : فيليب ريكالم 1975( 

-60 ترمبرن، » املوسيقا العاملية، األدب العاملي، ص. 9-10 

-61  نفس املصدر ص. 10

-62 ريتشارد روريت: عودة إىل النظرية األدبية يف تقرير سويس )يف املسودة( ص. 10. انظر إىل ميشيل فوكو 

-63 روريت، عودة إىل النظرية األدبية« ص. 2

-64 نفس املصدر.

-65 نفس املصدر.

-66 نفس املصدر.

-67 نفس املصدر.

-68 نفس املصدر.

-69 نفس املصدر. ص.3 

-70 نفس املصدر ص.3

 )CRCL/RCLC [  23 )1996[ 71 وانغ ننغ، نحو إطار جديد لألدب املقارن، املجلة الكندية لألدب املقارن-
ص. 91-100

)Luddites(، وهم  الشغب  ألقاب تطلق عىل قادة  مثريي  أو  لود  أسامء متخيلة،  الكابنت  أو  امللك   72-
بخاصة ميكانيكيون  وأصدقاؤهم، يف وسط إنجلرتا.  يف األوقات الحرجة أثناء الثورة الصناعية )-1811

التغيري، فركل  أدوات  تشغيل   السهل  الصعب من  الزمن  الصناعية.، ويف  اآلالت  الذين دمروا   16( هم 
جهاز التلفزيون أو إتالف الكمبيوتر لن يوقف موجة التغيري. األدب سيجد نفسه يف عالقات جديدة، ويف 
القصة  الكلامت والصور. يشري قاموس أوكسفورد اإلنجليزي إىل  تكوينات جديدة،  حيث تتغري  وسائط 
التالية حول أصل كلمة »لوديت »: » حسب حياة لورد سيدماوث ليبيلو )1847(، كان نيدلود  شخصاً  يتمتع 
بعقل ضعيف، عاش يف قرية ليسيسرتشاير حوايل عام 1779، يف لحظة غضب اندفع  إىل منزل »صانع 
كامالً  وبدأ يقال  »البد أن لود كان هنا« لتستخدم  يف جميع أنحاء  الجوارب«، ودمر إطارين تدمرياً 
مناطق التي تصنع فيها الجوارب  عندما تتعرض آلة تصنيع  الجورب ألرضار غري عادية. القصة تفتقر إىل 
التأكيد ». للحصول عىل النموذج األكرث سهولة )وهو يشء قد ال يرغب لوديت يف الوصول إليه(، راجع://

/dictionary.oed.com

(a-b 145( 83 ،71 .73 أرسطو، فن الشعر ترجمة جورج وايل، مونرتيال وكنغستون: منشورات ماكجل كوين -1997 ص-
rage  rushed into a ‘stockinger’s’ house, and destroyed two frames      
so completely that the saying ‘Lud must have been here’ came to be used throughout     
.the hosiery districts when a stocking-frame had undergone extraordinary damage     
The story lacks conf rmation.“ For the most accessible form )and something Luddites     
/might not want access to themselves(, see http://dictionary.oed.com      
Aristotle’s Poetics, trans. George Whalley, Montréal and Kingston: McGill-Queen’s .73
  .)Press, 1997, p. 81, 83 )1451a–b      



صورة الغرب
في شعر البياتي

د. محمد مرشحة
باحث وناقد وأستاذ جامعي من سورية

انتقال اآلداب والتقاء الحضارات املختلفة  أثرًا كبريًا يف  ال شك يف أن للرحالت 
ومتازج األفكار والتقاط آليات تفكري اآلخر. وقد اهتّم النقاد قدميا بهذا الجانب، ملا 
ينطوي عليه من فوائد يف تعرّف أمة ما إىل أمة أخرى، وكشف توّجهاتها الحضارية 

والثقافية واالجتامعية.
وتطّور درس صورة اآلخر يف األعامل األدبية والفنية ليلقى اهتامًما كبريًا يف أيامنا 
هذه؛ ذلك أن دراسة الصورة تستحوذ عىل جملة أفكار وتصّورات يف اآلخر األجنبي، 
من  الصورة  تخرج  حني  أو  أجنبية،  لغة  إىل  القومية  اللّغة  من  الصورة  تخرج  حني 
إطارها الجغرايف الثقايف القومي إىل حدود جغرافية وثقافية أخرى )بحسب املفهوم 
األمرييك للدرس املقارن(. وال شك يف أن صورة اآلخر تبقى انعكاًسا لألدب بوصفه 
صورة للواقع االجتامعي والثقايف، لذلك فإن هذا النوع من الدرس يشّجع الباحثني 
عىل التعّمق يف االندماج بالنصوص األدبية واألشكال الفنية لفهم ظروف إنتاجها من 
جهة، ولالهتامم باألدوات الثقافية التي كتبت بها وأسهمت يف إنتاجها، من جهة أخرى. 
وإن العمل يف هذا الحقل من حقول األدب املقارن يُعّد كاشًفا إىل جانب اإليديولوجيا 
التي تسانده ههنا، وغالبًا ما نجد أن االهتامم الدريس ينصّب عىل قصص الرحالت 

واملقاالت والروايات واملرسحيات، ونادًرا ما يكون يف الشعر)#(.
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عرب  واألمصار  البلدان  مختلف  وتجوالهم يف  بأسفارهم  عرفوا  العرب  أن  والحق 
التاريخ. ونحن يف هذا البحث نقارب شاعرًا مهامًّ يف األدب العريب الحديث، ذلك أنه 
متيّز بجاذبيّته املعرفيّة املميَّزة وبتوصيفه الدقيق لنامذج غربية شاملة. فقد قىض شطرًا 
كبريًا من حياته مسافرًا يجوب البلدان الغربية واحًدا واحًدا، فخالط أناًسا متميّزين 
للثقافة املتنّوعة ولألدب الحر.  لذلك  ثقافيًّا. وهو فوق ذلك كلّه إنسان قارئ محّب 
سنحاول ههنا الولوج إىل الطريقة التي اتّبعها الشاعر عبد الوهاب البيايت يف تصوير 
الغرب يف شعره.  إذ استطاع برباعة أن يعكس تجاربه الخصبة وأفكاره املتنوعة يف 
االستحواذ  الكثرية إىل دول غربية مختلفة يف  أفاد من رحالته  قد  الشعري.   نتاجه 
عىل خربة ال بأس بها مّكنته من التقاط آلية التصوير الشعري األّخاذ.  ذلك أن شاعرنا 
العراقي الذي ولد عام 1926 قىض حياته متنقال مسافرًا.  ونذكر من رحالته سفره 
إىل النمسا عام 1958 لتمثيل البالد العربية يف مؤمتر الكتّاب والفنانني العاملي الذي 
عقد يف فيينا بدعوة من مجلس السلم العاملي، وزار االتحاد السوفيتي بدعوة من اتحاد 
الكتاب السوفيت فالتقى بالشاعر الرتيك ناظم حكمت عام 1956، كام رحل إىل أملانيا 
مجلس  احتفاالت  لحضور  األملاين  السلم  مجلس  من  بدعوة   1959 عام  الدميقراطية 
السلم العاملي، ونزل يف سويرسا يف طريق عودته إىل العراق، وسافر إىل بلغاريا بدعوة 
من اتحاد الكتاب البلغاريني. وبني عامي 1980 و1990 أقام يف العاصمة اإلسبانية 

مدريد، كام زار تشيكوسلوفاكيا وفرنسا بدعوة من الطالب العرب)1(.
 وهكذا نجد من خالل ما تقدم أن هذه الرحالت أكسبته فكرة شاملة عن الحياة 
كّملت  شاملة  ومعرفية  فكرية  رؤية  عىل  فاستحوذ  وتفاصيلها،  جوانبها  بكل  األوربية 
موروثه الذايت واستعداده املعريف. وإن هذا كلّه سيكون هدفنا يف هذا البحث الذي 
سنحاول فيه تلخيص رؤية الشاعر البيايت ألوربة.  فهي ذات إيحاءات مختلفة ورموز 
معرّبة. إذ نراه يف أشعاره ميّاالً إىل الرتكيز عىل بلدان ومدن غربّية معيّنة استدعتها 
قريحته الشعرية رغبة يف أن يضّمنها فكره املتعّدد ونظرته الذاتية إىل الحياة الغربية.

تارة،  والفساد  للتسلط  رمزًا  فيجعلها  له،  قصيدة  من  أكرث  يف  أوربة  يذكر  فهو 
ويصّورها طريًقا للحرية والتقدم تارة أخرى.  ثم إنه من املالحظ أن شاعرنا رسم صوًرا 
عة لنامذج أوربية ضّمنها موقفه املؤيد منها بسبب املرحلة التاريخيَّة التي تعيشها  متنوِّ
األّمة العربية؛ إذ سربت قصائده شخصيات أوربية وظّفها يف أشعاره ألنها تحتوي عىل 
إيحاءات تخدم مواقفه اإلنسانية والوطنية، فصّور األم األوربية وقلبها الحنون وهي 

تودّع ابنها.
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ففي القصيدة التي كتبها يف بغداد بتاريخ 3 |5|1959، وساّمها  »إىل أّمهات جنود 
أملانيا الدميقراطية« يقول:

ألف حبيب عاد
فانتظرت أن تعود

وهّز ثلُج العامل املهود
واستيقظ الرجال

والسالح يف أيديهم ورود
فام لقلبي ظل يف انتظاره

وظلت الحدود
تفصل ما بيني وبني ولدي

يحرسها الجنود )2(. 
كام نراه متعاطًفا مع العامل األوربيني، داعيًا إىل مساندة قضاياهم.  فقد نظم 
قصيدة ساّمها: إىل العامل بيرت بابرتز يعرّب فيها عن تعاطفه مع نضال العامل يف أملانيا 

الدميقراطية:
أذكر أن يده كراية حمراء

مرّت عىل حزين
عىل صحراء

ليلتنا املوحشة الجوفاء. )3( 
كام وقف إىل جانب عامل مرسيليا يف قصيدته: إىل غابرييل بريي وعاّمل مرسيليا 

الصغار:
)غابرييل( يا عبق الربيع ويا نشيد الثائرين

مازلت أذكر وجهك الصايف العميق
وقد تخّضب بالدماء

مازلت أذكر صمت مرسيليا املرير
وبنادق الفاشست مرعدة و)بيتان( العجوز

كالكلب يقعى تحت أقدام الغزاة
مازلت أذكر والرفاق

وراء نعشك سائرون)4(.
العريب  الطفل  ارتباط  بها عن  ًا  أغنية يشدوها معربِّ الطفل األوريب عنده  ويصبح 
بقضايا الطفل األوريب.  وهذا ما نراه يف قصيدته التي كتبها عام 1955 ثالث أغنيات 

إىل أطفال وارسو:
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آه يا أطفال وارسو، أغنيايت
باقة حمراء، من أطفال شعبي

لكمو، لألمهات
للماليني هديّة

من بالدي العربيّة
من بالد الشمس، من أعامق قلبي

إنها تذكار حب
لكمو أطفال وارسو، من بالدي العربيّة )5(. 

 ومام الشك فيه أنه التقى يف أثناء أسفاره الكثرية فتيات أوربيات وسّجل خالصة 
أحب  أيًضا  ولعله  الغربية،  باملرأة  الخاص  مفهومه  شعره  فخزّن يف  وتصّوراته،  آرائه 
بعضهن.  وأغلب الظن أّن قصيدته املوسومة بـ«إىل أنكريد فايس »تعكس حبّه العابر 
لفتاة أوربية جميلة.  والالفت لالنتباه يف هذه القصيدة هو صورة املرأة األوربية ذات 
العينني وإىل اسم  لون  أن اإلشارة إىل  الظن  الجميلتني.  وأغلب  الزرقاوين  العينني 
الفتاة تدل عىل السمة الغربية للمرأة التي يتحّدث عنها ههنا.  ويَُخيَّل إلينا أن تعلّقه 
بها ال يبدو تعلًّقا شديًدا، فهو يف الحب الذي يبديه يف هذه األبيات للمرأة ال يتجاوز 
حبّه ملدينة برلني األملانية، ألنه ال يعرّب يف هذه القصيدة إال عن رغبته الشديدة يف لقاء 
املرأة املشار إليها يف برلني.  وهكذا نرى أن تعلّقه مبدينة برلني قاده إىل التعلّق برمز 
من رموزها، فغدا جامل املرأة شديد الصلة بجامل املدينة، بل هو جزء منها. لنقرأ هذه 

القصيدة التي كتبها يف بغداد يف 16|11|1959:  
رحلُت يف الفجر 

ومل أترك سوى بطاقة بيضاء
يا قُبَل الليل، ويا مخدعها املضاء

عيونها تحرقني
عيونها الزرقاء

حملتُها معي إىل الصحراء
وصحُت يا صحراء، يا صحراء

برلني يف حقيبتي
برلني والربيع والسامء

وحبُّها)6(. 
 وهكذا تبدو برلني أثرية لديه.  فهو مرتبط بها أشد االرتباط، راغب يف تخليدها بكلامته 

العذبة التي تطرب كاملوسيقا يف قصيدة العودة التي كتبها يف بغداد بتاريخ 23|5|1959:
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كتبُت فوق الريح والجليد
اسمك، يا برلني

يا غاليتي
فوق جباه الغيد

غنيُت لألنهار
والشموع والعامل والحديد
كتبت فوق الريح والجليد

اسمك، يا برلني
يا غاليتي

فوق نجوم األفق البعيد)7(.
ناظم  الكبري  الرتيك  الشاعر  مدينة  ألنها  الستانبول،  لها  حدود  ال  محبة  ومينح   

حكمت.  فهو يقول يف قصيدته : وداًعا استانبول:
مررت باستامبول، ال أقول

نزلتها،
ألنني عجول

ألنني أخجل من محمد )ابن الشاعر ناظم حكمت(
من وجهه الصغري

إّما رآين فارغ اليدين
مسّهد العينني

أهيم يف شوارع استامبول
يف وحشة األفول

ويف فؤادي...
آه يا حبيبتي

مررت..ال أقول)8(.   
 )1973|11|4( استانبول  يف  إقامته  أثناء  يف  البسفور  يف  املوت  قصيدته  ويكتب 

ليهديها إىل صديقه الشاعر ناظم حكمت:
مررت باستامبوَل بعد الليلة األلف

وبعد السنة العارشة
التقيت بالرفاق: كان بعضهم مات

وكان بعضهم شاخ
وكان بعضهم خان
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ضياء القمر الطالع يف البسفور بعد الليلة األوىل
وكان البعُض مازال كام تركتُه

يرحل يف الرسوم واألشعار والخمرة والحب إىل 
مدينة الحلم ويبيك كلام حارص »طروادة« يف أحالمه

»اإلغريق« دكوا سورها
واغتصبوا نساءها )9(.  

 وأما قصيدته شتاء يف باريس فتلّخص الطبيعة الغربية وتجذب النفس الرومانتيكية 
الهامئة بكل ما يثريها من مشاعر تستند إىل عنارص الطبيعة يف تأجيج حّدة االنفعال 

والكآبة عند كل تحّول يف الطبيعة، وتبدو نفس الشاعر عندئذ متناغمة معها:
باريس يف الشتاء

تدثّرت بالثلج والفراء
فام لقلبي ظّل يف العراء

يبيك كعصفور عىل األرصفة البيضاء
يبيك، نوافُذ البيوت نُوِّرْت

وأقبل املساء
كمثل آالف األمايس

بارًدا
يبيك. .. بال عزاء

باريس شاخت
وأنا مازلت طفالً )10( . 

ًا- ًدا تجربته الشعورية ومعربِّ  ونراه يدقّق يف باريس واقًفا عىل معاملها املميّزة، مجسِّ
يف الوقت نفسه- عن إحساس إنسان التقط ما صادفه من إبداعات إنسانية ناطقة 
بالحركة وبالشاعرية يف آن.  ونتجّول مع الشاعر يف شوارع باريس، فيبدو فيها دليالً 
ونتحّسسها  بالشعر،  لنتخيّلها  باريس،  من  متفرّقة  أجزاء  إىل  ينقلنا  أن  هّمه  سياحيًّا، 
بعواطفنا فنعيش تجربة الشاعر الحقيقية.  يقول يف قصيدة  سرية ذاتية لسارق النار:

 قال وهو يف معطفه الطويل
كاملسلة املرصية- النخلة يف »الكونكورد«:  

هل دخلَت من نافذة الفجر إىل قلبي؟  
ومن أعطاك حق النوم والرتحال والبحث عن

األسوار يف مدينة العشق؟
رأيُت وجهه الشاحب يف مطار«باريس«
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بكيت عندما وّدعني للمرة األخرية
األمطار كانت تغسل األشجاَر والجراح والسطوح
موسيقى كامن العازف الرويسِّ يف زاوية البار،

رأيت مدن الطفولة البيضاء يف ألحانها
وأنهر الجليد والغابات يف »األورال«

أقسمنا مًعا بالرجل الشمس، وبالقيثارة املرأة
واألمرية الحسناء من أعامقها تضحُك.

من أعطاك حّق البحث يف مدينة العشق عن الله؟
وعن نافورٍة تبيك؟

رأيُت وجهُه الشاحَب يف قرارة الكأس،
وكانت يده متر فوق شعرها األحمر يف دوامة الرقص،

 وفوق الليل والجليد والدخاْن)11(.   
 ويكتب يف لندن )1|2|1961( قصيدته إىل إرنست همنجواي حيث يتوقف يف إسبانيا 

ليتذكر مدريد وغرناطة ألن إسبانيا بلد لوركا وموطن الفخار العريب يف الوقت نفسه:
املوت يف مدريد
والدم يف الوريد

واألقحوان تحت أقدامك والجليد
أعياد إسبانيا بال مواكب
أحزان إسبانيا بال حدود
ملن تدّق هذه األجراس

لوركا صامٌت
والدم يف آنية الورود

وليل غرناطَة تحت قبّعات الحرس األسود والحديد
ميوت، واألطفال يف املهود

يبكوَن
لوركا صامٌت

وأنت يف مدريد
سالحك األمل

والكلامت والرباكني التي تقذف بالحمم
ملن تدق هذه األجراس؟

أنت صامٌت، والدم
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يخّضب الرسير والغابات والقمم
النهاية

املوت حتف األنف
لوركا، قال يل

وقال يل القمر
ضيّعتني

ضيّعك الوتر
مّوتك الضجر

رحلت والربيع يف طريقنا
وارتحل الغجر

وأحرقت خيامهم
واحرتق الزهر

أغنية ينزف منها الدم
كانت

قال يل نبوءة القدر
سألت عنك الشيخ محيي الدين

قال يف فمي حجر
رسالة العشق ومعبودك تحت قدمي القمر

مذابح العامل يف قلبك واألطالل والذكر
قال صديقي الشيخ محيي الدين

التسأل عن الخرب
فالناس ميضون وال يأتون

والرس عىل شفاهنا انتحر)12( 
 واملالحظ يف هذه القصيدة أن الشاعر يستخدم تقنية التناص يف مواجهة املتلقي، 
ويستند إىل خربته املعرفيّة املتميّزة يف توجيه خطابه الشعري إىل متلقٍّ ذي ثقافة فكرية 
لينقل  غرناطة  عىل  ويتكئ  باملعاين،  املفعم  خطابه  نقل  الرمز يف  إىل  ويلجأ  واسعة، 
رسالته الحزينة واملتأملة، فهو يبيك التاريخ العريب التليد جاعالً من مدن إسبانيا محطّة 
يعبِّئ منها أمله ويشحذه أمالً يف تعميم تجربته عىل الجميع ومن ضمنهم -طبًعا- املتلقي.
كام نراه يف قصيدته املوت يف غرناطة يستذكر آالمه الوطنية، مستنًدا إىل شاعره 

اإلسباين املفّضل لوركا:
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وصاح يف غرناطة
معلم الصبيان

لوركا ميوُت، ماْت
أعدمه الفاشست يف الليل عىل الفرات

ومزقوا جثته، وسملوا العينني
لوركا بال يدين

يبّث نجواه إىل العنقاء
والنور والرتاب والهواء

وقطرات املاء
أرض تدور يف الفراغ ودٌم يراق

ويحي عىل العراق)13(. 
وتجّسد بعض املدن األوربية الطغيان.  فهو يف قصيدة سبارتاكوس يعّد روما رمزًا 
للقهر والدكتاتورية بأبشع صورها. صحيح أنه يجعل روما رمزًا للطغيان، إال أنه ال يريد 
بها روما املدينة اإليطالية بعينها، بل يريد من خاللها أن يهاجم كل مدينة رشقية كانت 

أو غربية تلجأ إىل إذالل اإلنسان وقهره:
البد من روما، وإن طال العذاب

يا أيها الرشفاء، يا فقراء شعبي الطيبني
الكادحني، املبدعني،

يا صانعي الثورات والتاريخ
مذ أحببتكم، هتك الحجاْب

وتفتحت عيناي يف قلب الضباْب
عىل حراب 

جنود روما يذبحون
أطفالكم، يا إخويت البسطاء

يا فقراء شعبي الطيبني.  )14(
 وأما قصيدته سالًما أثينا فرتجعنا إىل عرص الدميقراطية األثينية وعرص املالحم، 
فنصعد إىل جبل األوليمب ونراقب األماكن التي عرفها أبطال أثينا وطروادة.  لنقرأ 

هذه األبيات التي كتبها يف بغداد بتاريخ 10|5|1959:
الشمس يف معسكر اعتقال

تحرسها الكالب والتالل
لعّل ألف ليلٍة مرّت



217 اآلداب العاملية ـ العددان 189-190 ـ شتاء وربيع 2022

البياتي الغرب يف شعر  صورة 

وال تزال
»بنلوب« يف انتظارها

تغزل ثوب النار
أو »أوليس« يف جزيرة املحال

يرسف يف األغالل
لعّل يف »األوملب« ال تزال

آلهة اإلغريق تستجدي
عقيم الربق يف الجبال

طعامها النبيذ والخبُز
وآالم املاليني من الرجال

قلُت سالًما !
وبىك قلبي

وكان الفجر يف األطفال
ييضء وجه العامل الجديد

وجه شاعٍر يحطّم األغالل )15(. 
ًا يف   وقد قال الشاعر قصائد يف رجاالت األدب الروس، متغّنيًا مبوسكو، ومعربِّ
الوقت نفسه عن توّجه فكري متعاطف مع النمط الرويس.  وههنا تستوقفنا قصيدتان 
 )1960|1|17( كتبها يف موسكو  التي  ماياكوفسيك  األوىل إىل فالدميري  يف موسكو: 

حيث يهاجم النقاد الذين كانوا قد نالوا من شاعره املفّضل:
مايا..كوفسيك

يف وجه النقاد اللؤماء
يرفع جبهته املعصوبة

وقصيدة
بالدم مكتوبة

وعصاه الثلجية
تقرع روسيّة
أرض الحرية

لكن وجهك، يا رفيقي
ال يزال

يف ليل موسكو
ساخرا منهم

ومن عبث الظالل
......
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مايا..كوفسيك
يرفع جبهته املعصوبة

يف وجه النقاد اللؤماء)16(. 
 وقد كتب يف موسكو )1|1|1960( قصيدة أخرى موسومة بـ موسكو يف الشتاء يعرّب 
فيها عن حبه الدفني ملدينة موسكو، ويتغنى بها بوصفها رمز املحبة واإلخاء واإلنسانية، 
فهي أم رؤوم تحنو عىل الشاعر وترعاه، فيشعر بدفئها عىل الرغم من برودة طقسها:

لو أستطيع
ألكلت عيني

المتشقت الربق يف وجه الصقيع.
لوقفت يف ساحاتك البيضاء، منتحبًا

وقبّلت الجميع.
لحلمت يف »املرتو« بأن يد الربيع

مرت عىل عيني
وكفكفت الدموع.

لصنعت من حبي إليك مظلة خرضاء
من ضوء الشموع

لحطمت ساعات الفنادق
وانتظرتك يف الجليد

ورصخت أين لست، يا موسكو، وحيد
مادام قلبك يحتويني
يحتوي حب الجميع.

مادمت أشعر بالربيع
يختال يف ساحاتك البيضاء

كالطفل الرضيع.
سيذوب، يا موسكو،

الجليد
سيذوب، يا موسكو

الجليد)17(.  
نور  نافذة  والتقدم نحو األفضل، فتكون  للتطور  مثاالً  الشاعر  أوربة عند  وتصبح 
وضياء ينشدها الشاعر املتشائم يف وطنه الغارق يف دوامة من عدم االطمئنان. لنقرأ 

قصيدته »أمطار« حيث يعمق رغبته يف رؤية وطن حر متقدم:



219 اآلداب العاملية ـ العددان 189-190 ـ شتاء وربيع 2022

البياتي الغرب يف شعر  صورة 

ستغسل األمطار  
نافذيت

سيفتح النهار
لنا طريًقا واحًدا
يف ليل أوروبا 

فنستفيق
من نومنا العميق

سيحمل القطار
لنا هدايا من بالد الثلج واألزهار

لكنام القطار
مّر، وكنت نامئًا

حبيبتي..القطار)18(. 
دة يف األطفال   وأما قصيدته »عيد ميالد« فتهاجم أوربة، وتتحدث عن الرباءة املتجسِّ
فيشخصها ويرمز إليها موازيًا بني أوربة ودمشق منترًصا لدمشق، لكونها رمز الحنان 
والرباءة.  ومن املمكن أن نستشف يف هذه األبيات الهّوة الكبرية والتناقض الواضح بني 

الروحانية الرشقية والضياع النفيس الذي يعيشه اإلنسان يف أوربة املضطربة:
عيد ميالد

رأيتهم يف ضحكهم 
يبكون

أطفال أوروبا، بال عيون
وددت

 لو عدت إىل دمشق
فاألطفال ال يدرون

 أن غريبًا
 كان يبيك مثلهم

 كان بال أزهار
يحتفل الليلة 

يف ميالده
 كان غريب الدار. )19(

 ويستمر الشاعر يف النظرة السلبية إىل أوربة، آخًذا عليها رتابتها وفقدانها القيم 
اإلنسانية منترًصا للوطن العريب، إذ إنه يرى أن كل ما يف أوربة من مظاهر حضارية 
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برّاقة هو نوع من الوهم والخديعة، لكونها خالية من القيم التي يعتّز بها اإلنسان العريب.  
إذن نلحظ ميل الشاعر إىل املقارنة بني عاملني ورضبني من التفكري، مرّجًحا كّفة الرشق 
عىل ما فيه من تخلّف شكيل، ألن ما يستحوذ عليه من قيم روحية وأخالقية يجعله متفّوقًا 

عىل أشكال التقّدم األوريب كلها.  ونجد هذا يف قصيدته »سامء بال نجوم«:
 سامء أوروبا

بال نجوم
ال تذكري بالخري أو بالرش

يا صديقتي
مدينتي الرؤوم

فنحن يف الرشق عىل الضياء
نحيا 

عىل الدموع والدماء
مستنقع يف وطني

أجمل
من بحرية يف ليل أوروبا

بال ضياء )20(. 

 ويظل البيايت متبنيًا مفهومه الذايت للحضارة األوربية، فيعّدها عارية وعجوزًا، فقد 
شاخت ووصلت إىل حافّة االنهيار والرتاجع، ومل تعد قادرة عىل مواكبة التقدم اإلنساين 

حضاريًّا. فكأنه يف هذه األبيات التي ساّمها »حضارة الغرب« يتبّنى األفكار الوجوديّة:
 سامء بال نجوم 

حضارة تنهار
قلب من الطني

وعينان بال قرار
يجف يف برئيهام النهار

عاهرة خلّفها القطار
يف ليل أوروبا بال دثار

 متوت تحت الربد واألمطار
وددت

 لو صحت بها:
 أيتها العجوز

يا هتيكة اإلزار
قد فاتك القطار)21(. 
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العجوز،  بأنها  ينعتها  وإمنا  أوربة،  مهاجمة  عن  اآلتية  القصيدة  يف  يتوقف  وال   
وكأمنا يرّدد مآخذ ويلسون عليها يف كتابه “الالمنتمي ». وأغلب الظن أن هذه املآخذ 
التي ساقها شاعرنا البيايت ما هي يف الواقع إال وجهة نظرة الضعفاء الذين سحقتهم 
أوربة بظلمها فغدت بؤرة لالستعامر واالستغالل.  فأوربة يف هذه األبيات أنثى مجرّدة 
من أنوثتها، إذ أخذت تدّمر كل ما هو خريِّ ونبيل وجميل، فأصبحت بحضارتها البعيدة 
عن القيم األخالقية واإلنسانية تحطّم الجامل، وتغّذي  عنارص الظلم والطغيان بهدف 

استالب اآلخرين حرياتهم.  فهو يقول يف قصيدة “أوروبا العجوز:
زنابٌق سود عىل الضفاف

تدوسها الخراف
تلك هي الحقيقة املرة

يا مقطوعة األثداء
متثالك العريق قد حطّمه الخزّاف

فلتدفعي
رجالك الجوَف

إىل الصالة
فاألموات

قد دفنوا أمواتهم
وانطلقوا بغاة

يرّوعون الطري يف أعشاشها
ويطلقون النار

عليك يا هرة قد فاتها القطار)22(. 
 وهكذا نجد أن كل شخصية صوَّرها وكل مدينة ركز عليها هي تلخيص عفوي ملشاعر 
إنسانية صادقة تجّسد مواقفه من بلد الشخصية التي خرجت منها. فهو حني يستذكر 
يستدعي  كان  غوريك  يستذكر  وحني  حكمت،  ناظم  الشاعر  مدينة  يستذكر  إستانبول 
موسكو... ذلك أنه يلجأ إىل تقنية القناع؛ ولعل ما ذهب إليه محيي الدين صبحي يف 
كتابه “الرؤيا يف شعر البيايت« يرشح هذه الفكرة: »إن اختيار القناع يشبه االستمداد 
من كنز الينضب لشتى النامذج املتنوعة، إال أنه يف البداية اقترص عىل أبرز النامذج 
بني املفكرين والفنانني والشعراء. وهذا يفتح املجال أمامه لعرض تجربته يف االغرتاب 
والنفي والفقر واالضطهاد من خالل شخصيات مهمة ذات مواقف وجودية أو فكرية 

متميزة« )23(.
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اإلنساين،  تراجعها  عليها  آخًذا  عنيًفا،  الغربية هجوًما  الحضارة  أنه هاجم  صحيح 
يف ظلمها لألبرياء )يف قصيدته “أوربا العجوز »(، إال أن املدن اإلسبانية واليونانية 
أصبحت مدنًا توحي للشاعر مبشاعر نابضة بالحياة.  فهو حني يركّز عىل أسامء املدن 
ويحلم  يتصورها  التي  الفاضلة  املدينة  إىل  يرمز  أن  نفسه  الوقت  يف  يريد  األوربية 
بها، وإىل التغيري الذي ينشده. ونلحظ أن بحث الشاعر عن املدينة املثالية دفعه إىل 
استكشاف املناطق البعيدة عن دياره، رغبة يف العثور عىل أمكنة جديدة تريض قريحته 
اللقطات  وسّجل  املثرية  املشاهد  التقط  فقد  البعيد.  بالجامل  املتعلّقة  ونفسه  الشعرية 
الحياتية النابضة بالحياة التي مّكنته من فهم الذات األوربية، فدّون مشاهداته هذه 
يف أشعاره. لذلك، يُعّد طرقه لألسامء األوربية وسيلة من الوسائل والتقنيات األسلوبية 
الناجحة، إذ حاول قدر مستطاعه شد املتلقي إليه وجذبه بوشائج قوية بهدف إقامة 
عملية التواصل بني القارئ والنص. ويخيّل إلينا أنه منّوع يف خطابه الشعري، متنٍب نربة 
شعرية ورمزية يف معظم نتاجه الشعري. ولعل الشاعر أراد أن يسلّط الضوء عىل اليشء 
املثري يف الغرب، يف الوقت الذي يصّور فيه املايض والحارض عند اإلنسان الشاعر 
أو الكاتب الفنان الخبري بالعصور واألمكنة واألفراد يف مختلف البلدان، أماًل يف أن 
تُرّد اللحظات الصادقة والتجارب العامة إىل الحياة من جديد. ولعّل تجديده امللحوظ 
يف أشعاره يكمن يف براعة صنع الصور والرموز.  فلجوؤه إىل الرمز عملية مألوفة 
عنده، مكّررة باستمرار، ألنه متويه ناجح؛ فغاية الكاتب هي نقل ِفَكره ومقوالته املتعّددة 
والشائكة.  والحاصل أن تلّقي الخطاب الشعري يتّم غالبًا بسهولة ويرس، وذلك باالتكاء 

عىل معطيات أسلوبية مقنعة.  والحق أن الشاعر سعى إىل طرق الفكر واإلدهاش.
الغريب يف  املجتمع  هموم  معالجة  يريد  يكن  مل  البيايت  أن  هو  مهم  أمر  ومثة   
أمته  هموم  من  جزء  هي  التي  الخاصة  همومه  بّث  أراد  وإمنا  أوربة،  عن  حديثه 
العربية، فقد اتكأ عىل الرموز املأخوذة من أوربة لتلبي همومه وطموحاته، كام وظّف 
الصور والشخصيات األوربية يف شعره، لغايات جاملية تارة، وألهداف نفسية ورمزية 
رغبة  املعروفة  الغربية  والشخصيات  والبلدان  املدن  أسامء  التقط  فقد  أخرى.   تارة 
بهدف  الواعي،  قارئه  مخاطبة  من  متّكن  وبذلك  وفنيًّا،  ومعرفيًّا  نفسيًّا  توظيفها  يف 
دفعه إىل العمل والبناء يف أغلب األحيان، وإىل الرفض والتحدي والصمود يف أحيان 
أخرى.  وإن الالفت لالنتباه يف شعر البيايت هو أمران: األول هو انبهاره بالشخصيات 
األوربية ذات املواقف اإلنسانية من أمثال لوركا وغوريك وناظم حكمت، واألمر الثاين 

هو الرتكيز عىل أوربة الرشقية بوصفها النموذج األمثل ألوربة التي يحرتمها الشاعر.
ملواقفه  طبيعي  انعكاس  البيايت هي  شعر  الغرب  يف  أن صورة  القول   وخالصة 
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وأفكاره التي لها عالقة وثيقة بتجربته الشعورية التي عاشها يف الغرب، وهي تلخيص 
المتزاج روحانية الرشق بحسيّة الغرب. كام أن دالالت هذه األماكن تتغرّي بني مرحلة 
الغربية ظهرت حاملة  الصور  رأينا أن هذه  العرص.  وقد  وأخرى بحسب موقفه من 
ملعاين التفاؤل تارة، وعاكسة لطابع الرفض والتمرد تارة أخرى. فاستطاع الشاعر من 
خالل استدعائه ألسامء املدن األوربية أن يرتجم ما يعانيه ويفكر فيه من هموم وأن 

يغني تجربته، فأعطى صورة حيّة عن رحالته املتواصلة إىل الغرب.
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سليمان البستاني
مترجمًا وناقدًا مقارِنًا

د. ممدوح أبو الوي
مرتجم وباحث وأستاذ جامعي من سورية ، عضو اتحاد الكتاب العرب

مقدمة: 

كانت هناك دعوات للمثاقفة وحوار الحضارات، ولعل الرتجمة من  اليوم ودامئاً 
الغنية واألقل غنًى، وما  التواصل بني الشعوب وهي رضورية لكلِّ اآلداب،  أهم سبل 

تقوقع أدٌب عىل ذاته إال وأصابه الضعف.

ولقد تأثرت كلُّ اآلداب بعضها بالبعض اآلخر فلقد تأثر األدب الرويسُّ عىل سبيل 
املثال باألدب العريبِّ، األمر الذي أثبتته الدكتورة مكارم الغمري يف كتابها » مؤثرات 
« فلقد قدمت األدلة الكافية عىل تأثر عاملقة األدب  عربيّة وإسالميّة يف األدب الرويسِّ
لريمنتوف  ميخائيل   ،)1837-1899( بوشكني  ألكسندر  مثل  العريبِّ،  باألدب  الرويسِّ 
)1814-1841(، ليف تولستوي )1828-1910(، إيفان بونني )1870-1954(، وغريهم. 

والرتجمة هي أهم وسيلة من وسائل النهضة والتقدم , فنهضت األمة العربيّة يف 
بالرتجمة  1805-1849 والذي اهتم كثرياً  الذي حكم مرص ما بني  عهد محمد عيل 
واملرتجمني , وأحدث قلامً للرتجمة عام 1835 , وكذلك األمر يف القرن العرشين , ويف 
عرص ازدهار األدب العريبِّ يف العرص العبايسِّ أحدث الخليفة املأمون دار الحكمة 
وهو معهد علميٌّ كان يهتم بالرتجمة , وهذا شأن اآلداب األجنبية العامليِّة فام نهض  
هذه  إىل  أشار  ,ولقد  األملاينِّ  األدب  حال  وكذلك  الرتجمة  بفضل  إال  الرويّس  األدب 
الكتاب  اتحاد  الصادر عن  النصوص«  كتابه »هجرة  عبود يف  عبده  الدكتور  النقطة 

العرب بدمشق عام 1995.
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   يهتم بالرتجمة املختصون باألدب املقارن، كام يهتم بها املختصون بالرتجمة كعلم 
وفن قامئني بحدِّ ذاتهام، فهي حقل من حقول املعرفة يدرسه األدب املقارن ألنَّها وسيلة 
من وسائل تأثر اآلداب العاملية بعضها ببعضها اآلخر، ال بل إنَّها الوسيلة األهم. ألنَّ من 
مستلزمات الباحث يف األدب املقارن إتقان لغة أجنبية واحدة عىل األقل إتقاناً تاماً، 
، ونص من أدب قوميٍّ  وذلك ألنَّ الباحث الذي يجري مقارنة بني نص من أدب قوميٍّ
آخر قد يحتاج للعودة إىل النص املرتجم بلغته األصليِّة وذلك لعدم دقة الرتجمة أحياناً 
رواية  ترجمة  مثالً  الرتجمة،  ترجمة  أّي  لغة وسيطة  من  الرتجمة  كانت  إذا  وال سيام 
لتولستوي، كتبت أصالً باللغة الروسيِّة ولكنَّها ترجمت إىل اللغة العربيِّة عن طريق اللغة 

الفرنسيِّة وصدرت عن وزارة الثقافة بدمشق، برتجمة صيّاح الجهيم.

عرض املوضوع: الرتجمة باب من أبواب األدب املقارن.

يقول الدكتور محمد غنيمي هالل يف كتابه الشهري »األدب املقارن« عن املوضوع 
املختلفة  النصوص  قراءة  الدارس  يستطيع  أن  املقارن  األدب  دراسة  وتستلزم  املذكور 
ا االعتامد عىل الرتجمة فام هو إال طريقة ناقصة، ال يصح أن يلجأ  بلغاتها األصلية، أمَّ
لغة  لكلِّ  إنَّ  إذ  الصحيح.  وجههام  األدبيني عىل  والتأثر  التأثري  تقويم  أريد  إذا  إليها 

خصائص وروحاً ال تفهم إال فيها وال تتذوق إال بقراءة نصوصها؟«)1(.

وبذلك فإنَّ الدكتور هالل يضع رشطاً ملن يدرس األدب املقارن أن يتقن عىل األقل 
بنص آخر. ولكن ال بدَّ من االستعانة  لغًة أجنبيًّة واحدًة، ليك يستطيع أن يقارن نصاً 
برتجمة اآلخرين، ألنَّ الباحث قد يتقن لغًة أجنبيًّة أو اثنتني ولكنَّه ال يستطيع إتقان كلِّ 
اللغات األجنبية، فهو يف هذه الحالة سيستعني بالرتجامت املتوفرة يف لغته عن اللغات 
األجنبيِّة، ولكنَّ هذا ال يعفيه من إتقان لغة أجنبية واحدة عىل األقل. وهذا ما أشار إليه 
الدكتور محمد غنيمي هالل. وهو من الرواد يف ميدان البحث يف األدب املقارن، وهو 
أكرثهم شهرة. وكتابه املذكور كان الكتاب املقرر يف كلية اآلداب بجامعة البعث فرتة 

طويلة.

ويؤكد الدكتور حسام الخطيب يف الجزء األول من كتابه »األدب املقارن« الذي 
صدر بعد مرور حوايل ثالثني عاماً عىل كتاب الدكتور محمد غنيمي هالل عىل النقطة 
ذاتها وذلك يف فصل بعنوان »عدة الباحث يف األدب املقارن« يقول الدكتور حسام 
الخطيب : »وتعترب معرفة اللغات املعنية من أبرز مستلزمات البحث املقارن، إذ كلام 
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يعرف خباياها  وأن  األصلية   لغاتها  بالنصوص من خالل  يتصل  أن  الباحث  استطاع 
وإيحاءاتها كان أقدر عىل تحديد نقاط الرتكيز يف بحثه وأرسع توصالً إىل النتائج 
الدرجة  من  علمياً  عمالً  يعترب  فإنَّه  املرتجمة  النصوص  عىل  االعتامد  ا  أمَّ الصحيحة، 
الثانية ألنَّ الرتجامت فضالً عن قصورها الطبيعي يف مجال اللغة األدبية تكون عادة 

عرضة للخطأ أو النقص أو التشويه«)2( .

وبذلك فإنَّ الدكتور حسام الخطيب يرى رضورة معرفة الباحث يف األدب املقارن 
باألصل، ويسمح  يقارنها  الباحث ترجمة معينة فذلك ليك  وإذا درس  األجنبيِّة،  للغات 
ألنهم  فورية  ترجمة  دون  لغة  من  بأكرث  التحدث  املقارن  األدب  مؤمترات  عادة يف 
يفرتضون معرفة املشاركني بعدد من اللغات الحية. ويقوم األدب املقارن عند الدكتور 
باب  األدبية  األجناس  دراسة  أنَّ  يرى  فهو  الرتجمة،  عىل  أصالً  هالل  غنيمي  محمد 
الذي  املقارن  لألدب  الفرنسيِّة  املدرسة  مفهوم  يتبنى  وهو  املقارن،  األدب  أبواب  من 
يعتمد أساساً عىل التأثري والتأثر، ولن يكون هناك تأثري وتأثر إال عن طريق الرتجمة 
أو معرفة لغات أجنبيِّة أو عن طرق أخرى لها صلة غري مبارشة باألدب، يف حني أنَّ 

للرتجمة األدبية صلًة مبارشًة باألدب ومن ثم باألدب املقارن.

فإذا ما اسـتعرضنا تـعريف األدب املقارن عند د. محمد غنيمي هالل نجد أنَّ األدب 
املقارن يقوم عىل الرتجمة األدبية بالدرجة األوىل، فهو يعرف األدب املقارن مبا ييل 
املعقدة،  الكثرية  املختلفة، وصالتها  لغاتها  اآلداب يف  بني  التالقي  مواطن  »دراسة   :
يف حارضها أو يف ماضيها، وما لهذا الصالت التاريخية من تأثري أو تأثر، أياً كانت 
مظاهر ذلك التأثري أو التأثر، سواء تعلقت باألصول الفنية العامة لألجناس واملذاهب 
األدبية أو التيارات الفكريّة، أو اتصلت بطبيعة املوضوعات واملواقف واألشخاص التي 

تعالج أو تحاىك يف األدب » )3( .

األدب  أبواب  من  باباً  األدبيِّة  الرتجمة  دراسة  املقارن  األدب  الباحثون يف  وجعل 
املقارن، هذا ما أشار إليه الدكتور محمد غنيمي هالل عندما تحدث عن ترجمة ابن 
املقفع لكتاب »كليلة ودمنة« عن اللغة الفارسيِّة، وخصص الدكتور حسام الخطيب فصالً 
يف كتابه اآلنف الذكر بعنوان »الرتجمة واألدب املقارن« قّسمه إىل قسمني، يتحدث يف 
ا الثاين فهو مرتجم عن  القسم األول عن عالقة األدب املقارن بالرتجمة األدبية، وأمَّ
اللغة اإلنكليزيِّة وجاء العنوان باللغة العربية »التجربة العربيّة القدمية يف الرتجمة« 
، وبوجه خاص يف عرص الخليفة املأمون  ويتحدث فيه عن الرتجمة يف العرص العبايسِّ
ابن الخليفة هارون الرشيد، يف القرن التاسع امليالدي، إذ ازدهرت الرتجمة يف ذلك 
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الوقت وال سيام عن اللغتني اليونانيِّة والفارسيِّة.

1 تجربة سليامن البستان: 

التي يضعها  النقديِّة  املقدمات  املقارن رضورة دراسة  األدب  املختصون يف  ورأى 
املرتجمون أنفسهم أحياناً أو نقاد آخرون أحياناً أخرى، فإذاً دراسة الرتجمة رضورية 
ملن يهتم باألدب املقارن وكذلك دراسة املقدمات النقديِّة، وال أبالغ إذا قلت أنَّ سليامن 
املرتجمني  أهم  من  لهومريوس  شعراً  »اإللياذة«  نقل  الذي   )1925-1856( البستاين 
حسام  الدكتور  ويعد  العرشين،  القرن  ومطلع  عرش  التاسع  القرن  نهاية  يف  العرب 
فهم  فلقد  املقارن،  األدب  يف  األوىل  األعامل  من  الرتجمة  لهذه  مقدمته  الخطيب 
، وفهم رضورة وضع  البستاين رضورة ترجمة هذا العمل املهم يف تاريخ األدب العامليِّ
مقدمة مهمة تقع يف مئتي صفحة للرتجمة، وقام بالرتجمة شعراً. وهو بال أدىن شك 
من أصعب أنواع الرتجمة، عىل اإلطالق وصدق الجاحظ حني قال: »الشعر ال يستطاع 
أن يرتجم، أو ال يجوز عليه النقل، ومتى حّول تقطع نظمه، وبطل وزنه، وذهب حسنه، 
وسقط موضع التعجب، ال كالكالم املنثور«)4(. وذكر الجاحظ الفكرة اآلنفة الذكر يف 
الجزء األول من كتابه »الحيوان« وأوردها الدكتور حسام الخطيب يف كتابه »األدب 
أقل  العلمية  النصوص  وترجمة  الشعر،  ترجمة  من  أسهل  النرث  ترجمة  ولعل  املقارن« 

تعقيداً من ترجمة النصوص األدبية.

يبدأ البسـتاين مقدمة الرتجمة بالعبارة التالية : »هذه إلياذة هومريوس أزفها إىل 
قرّاء العربية شعراً عربياً »)5(  ويستخدم كلمة أزفها، ألنَّها كانت مثرة تعب عمر، وهو 
يقدم  العاملية األخرى، فمن  اآلداب  العمل سيخلده، وهذا ما حدث يف  أنَّ هذا  يعلم 
الشاعر  املثال  سبيل  عىل  أذكر  اسمه،  سيخلد  »األوديسة«  أو  »اإللياذة«  ترجمة  عىل 
الرويّس الرومانيّس جوكوفسيك )1783-1852( فلقد نقل »األدويسة« إىل اللغة الروسيِّة 
ولرتجمته لألدويسة الفضل يف خلوده أكرث من قصائده التي نظمها بنفسه، وعىل أيّة 
 )1976-1921( الدرويب  سامي  الدكتور  أليس  بالخلود،  جدير  املتميز  فاملرتجم  حال 
معروفاً يف الوطن العريبِّ أكرث بكثري من بعض املبدعني وذلك بفضل ترجامته ألدب 
 )1837-1799( وبوشكني   )1910-1828( وتولستوي   )1881-1821( دوستويفسيك 
متت  ترجامته  معظم  أنَّ  من  الرغم  عىل  آخرين  وألدباء   )1841-1814( ولريمنتوف 
عن لغة وسيطة وهي اللغة الفرنسيّة، وتم بعضها مبارشًة مثل ترجمة مؤلفات الكاتب 

الجزائرّي مولود ياسني واملفكر اإلفريقّي فرانس فانون.
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يتابع سليامن البستاين فيقول »وانتقلت إىل املقارنة بني اإللياذة والشعر العريبِّ« 
)6( ومن ثم فاملقدمة باعرتافه وباعرتاف علامء األدب املقارن العرب ويف طليعتهم 
باباً  الدكتور حسام الخطيب هي من صميم األدب املقارن، ويتابع فيقول: »وأفردت 
للمالحم أو منظومات الشعر القصيّص مام مياثل اإللياذة، فأرشت إىل رضوب الشعر 
، وجمهرة  عند اإلفرنج وقابلت بني مالحم األعاجم واملالحم العربية، من الشعر الجاهيلِّ
العرب  الجاهليتني، جاهلية  نظرة عىل  إلقاء  إىل  ذلك  واستطردت من  العرب.  أشعار 
وجاهلية اليونان … وذيلت املقدمة بخامتة يف الشعر واللغة وعارضت فيها بني العربيِّة 

واليونانيِّة وبحثت يف اتساع العربيِّة وثروتها القدمية«)7(.

وشعره  وأرسته  هومريوس  »اإللياذة«  مؤلف  عن  مقدمته  يف  البستاين  ويتحدث 
املؤرخ  كتابات  عىل  إطالعه  بفضل  هومريوس  سرية  عرف  وقد  ووفاته،  ومرضه 
هريودوتس ويرى البستاين أنَّ هناك مصادر كثرية تتحدث عن سرية حياة هومريوس 

ولكنَّ أقربها إىل الحقيقة هو ما كتبه هريودوتس.

واإليطاليّة  والفرنسيّة  واألملانيّة  واإلنكليزيّة  اليونانيّة  يتقن  البستاين  سليامن  وكان 
وتويف يف النيويورك عام 1925.

ترجم »اإللياذة »مستنداً إىل اللغات الخمس اآلنفة الذكر. وعمل برتجمتها مثانية 
أعوام، من عام 1887-1895 ثم رشحها وعلق عليها وكتب املقدمة خالل سبعة أعوام 
أخرى أي من عام 1895-1902، وصدرت عام 1904، عن دار الهالل بالقاهرة. وتقع 
املقدمة يف مئتي صفحة، ويجري فيها سليامن البستاين مقارنة بني األدبني العريبِّ 
واليوناينِّ وال سيام بني »حديقة الشعر« البن الروميِّ التي تقع يف أكرث من مئتي بيت. 

يقول سليامن البستاين:

»فال سبيل إذن للزعم بوجود مالحم للعرب يف الجاهلية عىل نحو ما يريد منها 
يعز وجوده يف  القصيصِّ مام  الشعر  آخر من  نوعاً  للجاهليني  اإلفرنج، ولكن  بعرف 
املقولة يف حوادث قصرية، فجميع شعراء  القصرية،  اللغات، وذلك يف املالحم  سائر 

الجاهليِّة، وبعض املخرضمني، قد سلكوا هذا املسلك، وأجادوا فيه …«)8(.

حسام  الدكتور  بعضها  إىل  أشار  ميزات  وهي  البستاين،  سليامن  مقدمة  ميزات 
الخطيب يف كتابه اآلنف الذكر، وكذلك الدكتور عبد النبي اصطيف يف الجزء األول 

من كتابه »يف النقد األديبِّ العريبِّ الحديث« )9( 
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أجرى مقارنة بني األدب اليوناينِّ القديم والشعر العريبِّ الجاهيلِّ وبذلك عرف . 1
القارئ العريب باألدب اليوناينِّ، ومل يكتف بالرتجمة ووجد تشابهاً بني األدبني.

التشابه إىل وجود خصائص مشرتكة يف . 2 إرجاع هذا  البستاين  حاول سليامن 
مراحل التطور لدى املجتمعني العريبِّ الجاهيلِّ واليوناينِّ القديم، ولكنَّه مل يوح 
أبداً بوجود أيِّ تبادل أو تأثر أو تأثري بينهام، وبذلك وفر عىل نفسه الدخول 

يف أحكام متعسفة.

العربيِّة . 3 بالنهضة  استبشاره  ويعلن  القديم،  العريبِّ  للشعر  البستاين  يتحمس 
الشاملة، وينتقد مرحلة الجمود التي مر بها األدب العريّب.

يجري . 4 ليك  العرب  الشعراء  دواوين  معظم  قرأ  لإللياذة  مقدمًة  كتب  عندما 
مقارنة بني اإللياذة وبني الشعر العريبِّ ويرى أنَّ الشعر العريبَّ مرَّ باملراحل 
الثالث التالية: األوىل النهضة الجاهلية: بدأت قبل الهجرة بتسعني عاماً أّي يف 
عام 532 ميالدية وهو زمن نبوغ امرئ القيس وإذا اعتربنا أنَّ بداية األدب 
الجاهيلِّ هو عام 472 فيكون عمره 150 عاماً، ويذكر أمثلة من شعر العرب 

مثل شعر الحكمة لزهري بن أيب سلمى )املتوىف 615م(:

متته ومن تخطئ يعمْر فيهرِم رأيت املنايا خبط عشواء من تصْب  

بالهجرة  املرحلة  هذه  بدأت  املخرضمون:  الشعراء  مرحلة  وهي  الثانية:  واملرحلة 
انتهت بقيام الدولة العباسيِّة، واملرحلة الثالثة وهي مرحلة الدولة العباسية التي قامت 

عام 750 ميالدية.

يقارن بني بعض القصائد العربية و »اإللياذة« مثل قصيدة الفرزدق التي مدح . 5
بها زين العابدين عيل بن الحسني والتي يقول فيها:

والبيُت يعرفه والحُل والحرُم هذا الذي تعرف البطحاء وطأته  

ويرى أنَّ هذه القصيدة تتميز ببالغة يف املعنى، » ومتانة يف التعبري، وإحكام يف 
الرتكيب مع ميل إىل الرقة، وتلك هي مزايا اإللياذة فإنَّ بالغة األصل ال تفوقها بالغة 

يف الكالم اليوناينِّ«)10( 

كان مدح معظم الشعراء يف العرص العبايسِّ يف سبيل االسرتزاق، فجعل بعضهم . 6
ا إلياذة هومريوس فهي عىل ما وصلت إلينا نقية  الشعر صناعة للتكسب، »أمَّ

من تلك املغامز »)11( أّي أنَّه مل ميدح أحداً طمعاً بالعطايا واملال واملكاسب.
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)835م.896-م.( املسامة »حديقة الشعر« وتقع . 7 يقارن بني قصيدة ابن الروميِّ
يف مئتي بيت وبني »اإللياذة« وكأين بابن الروميِّ وفيه ملحة من كنيته تحمله 

عىل تحدّي هومريوس يف كثري من أساليبه ومعانيه وتشبيهاته« )12(. 

يقارن أخيل بطل اإللياذة بعنرتة فيقول: » وإذا نظرت إىل األشخاص دهشت . 8
ملا يبدو لك من الشبه يف األحوال واألقوال، فمن بطل كعنرتة، ترتجف لصوته 
القبائل ارتجافها لصوت أخيل، يغاظ مثله، فيعتزل القتال، فينكل العدو بقومه 

حتى يهب من عزلته، فيفعل فعل أخيل يف عودته«)13(.

ويتابع قوله »فاملعلقات إذاً رأس املالحم العربيِّة، وأقربهن إىل منظومات الشعر . 9
القصيصِّ … عىل ما مياثل تغني هومريوس يف اإللياذة »)14(.

سبق . 10 الغفران«  »رسالة  )973-1057م( يف  املعري  أنَّ  البستاين  سليامن  يرى 
الشاعر اإليطايل دانتي )1265-1321( والشاعر اإلنكليزي جون ميلتون )15( 

يف وصف العامل اآلخر.

اإللياذة، ويقول . 11 الحصان يف  القيس يشبه وصف  الحصان عند امرئ  وصف 
امرؤ القيس:

كجلمود صخر حطه السيل من عِل مكٍر مفٍر مقبٍل مدبٍر معاً   

ويقول هومريوس: 

يف الشمِّ سيل به اندفعا كجلمود صخر قد انتزعا 

يجري مقارنة بني تطور اللغة العربيِّة وتطور اللغة اليونانيِّة فريى أنَّ األوىل . 12
حافظت عىل قواعدها يف حني أنَّ لغة هومريوس تحتاج إىل ترجمة إىل اللغة 

اليونانية الحديثة.

وصف حال اليونان حني حلت بهم مصيبة كوصف املتنبي للحمى:. 13

فكيف وصلت أنت من الزحاِم أبنت الدهر عندي كلُّ بنٍت  

مكاٌن للسيوف وال السهاِم جرحت مجرحاً مل يبق فيه  

عنرتة . 14 قوم  وحاجة  إليه،  قومه  وحاجة  أخيل  وضع  بني  ثانيًة  مقارنة  يجري 
العبيس إليه وكذلك أيب فراس الحمداين)932-968م(.
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قال عنرتة:

تجول بها الفرسان بني املضارب سيذكرين قومي إذا الخيل أصبحت 

قال أبو فراس الحمداين:

ويف الليلة الظلامء يفتقد البدُر سيذكرين قومي إذا جد ِجدهم   

ويقارن طقوس التضحية القامئة عند كثري من الشعوب، فكان الطقس موجوداً . 15
عند الفينيقيني وعند اليونان وعند العرب، وكان الفينيقيون يقدمون أبناءهم 
عبد  أنَّ  ويرى  ذلك،  يفعلون  كانوا  اإلسالم  قبل  العرب  وحتى  لآللهة،  ضحية 
املطلب جد الرسول العريبِّ الكريم نذر أحد أبنائه يف حال رزق عرشة أبناء 

ووقعت القرعة عىل عبد الله إال أنَّه استبدل الضحية مبئة من اإلبل.

ويأخذ سليامن البستاين عىل األدب العبايسِّ بعض املآخذ منها:

1 .. اختصار الوصف الشعريِّ

اتخذ بعض الشعراء من الشعر صنعة للتكسب.. 2

ابتذال الغزل.. 3

تجاوزهم يف املجون.. 4

ا إلياذة هومريوس  ويقارن هذه املرحلة يف األدب العريبِّ »باإللياذة« فيقول: »أمَّ
فهي عىل ما وصلت إلينا نقيّة من تلك املغامز، ال يؤاخذ صاحبها عىل يشء من هذه 
ا الخلة األوىل فألنَّ الشاعر جاهيّل وحيثام تصفحت شعره رأيته أبدع  الخالل األربع، أمَّ
ا الثانية والثالثة فألنَّهام مخالفتان لطبعه، وذلك باد يف  يف الوصف ورسم الحقائق. وأمَّ

ا الرابعة فلقد تحاشاها الشاعر لسمو يف أدبه ...«)16( كلِّ منظومة. وأمَّ

يشبه الشاعر هومريوس جامل عيون املرأة بعيون املها يقول: 

ثم قالت: وما الذي ترويه رمقته بطرف عني مهاٍة  

وهو تشبيه وارد يف الشعر العريبِّ يقول عيل بن الجهم: 

جلنب الهوى من حيث أدري وال أدري)17( عيون املها بني الرصافة والجرس 



اآلداب العاملية ـ العددان 189-190 ـ شتاء وربيع 2322022

د. ممدوح أبو الوي

16. ويقارن البستاين بني اإللياذة واألدب العريبِّ يف هوامشه وحواشيه املوجودة 
يف كلِّ صفحة من صفحات ترجمته.

فيجد سليامن البستاين يف النشيد الرابع من »اإللياذة« أبياتاً تتضمن معنى أبيات 
زهري بن أيب سلمى يف معلقته، يقول هومريوس:

ثم هاج البال ورّج املَجّنا  كأين بزفس غيظ وأنّا   

أما زهري بن أيب سلمى فيقول:

ليخفى ومهام يكتم الله يعلم فال تكتمّن الله ما يف نفوسكم 

ليوم حساب أو يعجل فينقم )18( يؤخر فيوضع يف كتاِب فيدخر 

البيتني  مضمون  مضمونها  يشبه  أبياتاَ  الرابع  النشيد  البستاين يف  سليامن  ويجد 
التاليني للشاعر العريبِّ.

أسأنا يف ديارهم الصنيعا ورثنا املجد عن آباء صدٍق  

بناُة السوء أوشَك أن يضيعا)19( إذا الحسب الرفيُع تواكلته  

ويجد البستاين أبياتاً يف وصف الليل لهومريوس تشبه الوصف التايل المرئ القيس 
يف الليل:

عيلَّ بأنواع الهموم ليبتيل وليِل كموج البحر أرخى سدوله  

وأردف أعجازاً وناء بكلكِل فقلت له ملا متطى بصلبه  

وما اإلصباُح منَك بأمثِل)20( أال أيُّها الليُل الطويُل أال انجل بصبحٍ 

وكــذلك يجد البستاين يف النشيد السادس من اإللياذة أبياتاً تشبه يف مضمونها 
مضمون أبيات املعري )1057-973(:

أرض إال من هذه األجساد خفْف الوطء ما أظن أديَم الـ 

ُد هوان اآلباء واألجداد )21( وقبيح بنا وإْن قَُدم العهـــ  

ويفتخر أحد أبطال اإللياذة بنسبه ويقول:   

وهذا إذا شئت أصيل وفصيل )22(  فذا نسٌب فيِه يعتز مثيل  
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ويذكّرنا هذا البيت ببيت الفرزدق: 

إذا جمعتنا يا جرير الجوامُع أولئك آبايئ فجئني مبثلهم  

ولكن هناك أبياتاً لها مضمون آخر تشبه مضمون البيت التايل:

إمّنا اصُل الفتى ما قد حصل ال تقل أصيل وفصيل أبداً  

ويقارن سليامن البستاين عالقة أبرام بابنه باريس يف النشيد السابع بعالقة والد 
جساس بجساس، الذي طعن كليباً يف ملحمة »الزير سامل« وسبب بذلك لقومه املآيس، 
)916-966م(  املتنبي  أبيات  أقواالً تشبه  التاسع  النشيد  اإللياذة أخيل يف  ويردد بطل 

التالية:

أيَّ عظيم اتّقى أيَّ محلٍّ ارتقي     

ـُه وما مل يخلِق وكلُّ ما قد خلق اللـ    

كشعرة يف مفرقي محتقٌر يف همتي      

يقول أخيل: هو عندي كشعرة باحتقار ... )23( 

وهناك أقوال تشبه أقوال كثري من ا لشعراء مثل تأبط رشاً الذي يقول:

قوال محكمة، جّوال آفاق)24( حامل ألوية، شهاد أنديِة  

ونجد أحياناً فلسفة تشبه فلسفة أيب العالء املعري يف العفة وعدم اإلنجاب، الذي 
يقول: 

وما جنيت عىل أحد )25( هذا جناه أيب عيلَّ  

يشيد  للمعري  أبياتاً  والعرشين  الثالث  النشيد  ويذكر يف هوامش  البستاين  ويعود 
فيها بحرق جثامن امليت عند الهنود علامً بأنَّ العرب بوجه عام ال يؤيدون هذه الفكرة 
التي ذكرها أبو العالء، ويشري البستاين إىل فلسفة أيب العالء املعري يف مكان آخر إذ 

يقول املعري: 

جُب إال من راغٍب يف ازدياد تعٌب كلُّها الحياة فام أعـ     

ُف رسور يف ساعة امليالد)26( إنَّ حزناً يف ساعة املوت أضعا    
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ويكرث البستاين يف ذكر أبيات من معلقة عنرتة العبيس مثل:

مايل وعريض وافر مل يكلم فإذا سكرت فإنَّني مستهلك  

وكام علمت شامئيل وتكرمي وإذا صحوت فال أقرص عن ندىً 

إن كنت جاهلة مبا مل تعلمي هال سألت الحي يا ابنة مالك 

أغىش الوغى وأعف عند املغنم يخربك من شهد الوقعية أنّني 

يتذامرون كررُت غرَي مذمِم ملا رأيُت القوم أقبل جمعهم  

اإللياذة  بطل  يكررها  بيات  أ  وبني  عنرتة  أبيات  بني  تشابهاً  نجد  أن  عجب   وال 
الفروسية  موضوع  يتضمنان  عنرتة  ومعلقة  »اإللياذة«  األدبيني  العملني  ألنَّ  »أخيل« 
والحبِّ والبطل األسطورّي الشعبّي، ويشبه وضع عنرتة إىل حدٍّ ما الوضع الذي وقع 
فيه أخيل وال سيام بعد أن انتزع منه أغاممنون حبيبته، فغضب واعتزل القتال وأخذ 
أنَّ شعبه  أحس  أن  بعد  أخرياً،  فيشارك  الوغى،  للمشاركة يف ساحة  يرجونه  اإلغريق 
البطلني يف هوامش أكرث من نشيد وال سيام يف  بحاجته، ونجد مقارنة مسهبة بني 
البيت  يذكر  األخري،  النشيد  وهو  والعرشين  الرابع  النشيد  الثامن عرش، ويف  النشيد 

التايل لعنرتة:

بل فاسقني بالعز كأس الحنظل ال تسقني كأس الحياة بذلٍة   

ونجد يف هوامش النشيد التاسع عرش تشبيهاً استنتجه البستاين، إذ كان حزن أخيل 
لفقدانه أحد أصدقائه الذي يتمنى لو أنه مات معه أو قبله، فيشبه حزن البحرتي الذي يقول: 

وما كنت يوماً قبله بخؤون)27( وإنَّ بقايئ بعده لخيانة  

ويجد البستاين يف النشيد العرشين أبياتاً تشبه مبالغة ابن هاين يف مدحه للخليفة 
املعز لدين الله:

فافعل فأنت الواحُد الّقهاُر ما شئت ال ما شاءت األقدار  

وكأمّنا أنصارَُك األنصاُر)28( ا أنت النبّي محمٌد   فكأمنَّ

ويذكر يف هوامش النشيد األخري وهو النشيد الرابع والعرشين بعض األبيات التي 
النشيد  أبيات تشبهها من حيث املضمون يف  الخنساء أخاها صخراً، لوجود  بها  رثت 

املذكور.
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ونعود إىل مقدمة اإللياذة حيُث يتحدث البستان عن أصول التعريب.

17.  أصول التعريب: 

ويتحدث البستاين يف مقدمته عن أصول التعريب فينتقد املرتجمني الذين يضيفون 
من عندهم شيئاً ما إىل النص األول أو الذين يحذفون منه شيئاً، ويشري إىل أنَّ بعض 
املرتجمني ينقلون كتباً أجنبيًة أو بعضها ويعرضونها عىل الناس  تأليفاً  من قريحتهم 
الصدق  يتوّخون  مرتجمني  لوجود  الله  ويحمد  واللصوص   الدّجالني  هؤالء  ويسّمي 
األمانة، ويذكر طريقتني من طرائق الرتجمة التي استخدمها املرتجمون القدماء يف 
العرص العبايّس، الطريق األوىل وهي طريقة يوحنا بن البطريق وهي ترجمة الكلمة 
اللغة  يف  مرادفة  كلمة  وجود  لعدم  رديئة،  طريقة  أنَّها  ويرى  ترادفها،  أخرى  بكلمة 
ترجمة جملة  اسحق وهي  بن  الثانية وهي طريقة حنني  الطريقة  ا  أمَّ إليها،  املرتجم 
بجملة مرادفة، وهذه الطريقة أجود ولذلك يقول البستاين بأنَّه اتبع الطريقة الثانية 
ا هو يقرؤه عربياً وال يقرؤه أعجميّاً،  ويقول عنها : » فإذا قرأ املطالع كتاباً معّرباً فإمنَّ

كام يحصل يف الطريق األوىل، ...«)29(  

وترجم البستاين ترجمة أمينة فرتجم البيت ببيت آخر، ال بأكرث و ال بأقل، وذلل 
الصعوبات كلّها مثل تعريب األعالم  فاتبع األسامء اإلغريقية لآللهة ومل يسجل األسامء 
املبتدئة بحرف  الهاء إىل األسامء  الالتينية كام فعل بعض املرتجمني، وأضاف حرف 
البستاين  إيالنة عنده هيالنة، وجاء أومريوس عنده هومريوس، ويشري  عله، فجاءت 
إىل تجربة ابن خلدون )1332-1406( يف تعريب األسامء ويف الترصف يف الحروف 
العربية والعكس  اللغة  لها يف  اللغة اإلغريقية ال مثيل  والحركات، فهناك حروف يف 
صحيح، وهذه حال اللغات كلِّها، كام يشري إىل تجربة الشيخ إبراهيم اليازجي يف إيجاد 
بديل لألحرف األجنبية التي ال مثيل لها يف اللغة العربية، وأشار إىل الكلامت املّعربة 
عن اليونانية مثل كلمة أسطول وكلمة ميناء، وأشار إىل بعض الكلامت التي يعتقد بأّن 
أصلها يوناين، ويتحدث عن الشعر العريبِّ والشعر اليوناينِّ، فاألول مقفى والثاين غري 
مقفى، ويتحدث عن سوق عكاظ، ويرى أنَّ لها دوراً يف توحيد اللغة العربيِّة يف ذلك 

الوقت.

ولقد قّدم سليامن البستاين )1856-1925( عمالً عظيامً فمقدمة ترجمة »اإللياذة« 
التي تقع يف مئتي صفحة هي بحدِّ ذاتها عمل كبري رائد يف األدب املقارن، تدل عىل 
التي لو جمعت  القديم والحديث، وكذلك الهوامش  باألدب العريبِّ  ثقافة واسعة جداً 
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لشكلت كتاباً آخر يقع يف أكرث من مئتي صفحة باإلضافة  إىل معرفة البستاين بعدد 
من اللغات األجنبية التي ساعدته عىل الرتجمة األمينة، وكذلك موهبته الشعرية التي 
يفضلها نقل إلينا اإللياذة شعراً تقليدياً ينقسم فيه كلُّ بيت إىل شطرين وهناك قافية، 

كلُّ هذا جعل من عمل البستاين عمالً كبرياً بحق.

يأيت يف  كثرية،  يقرأ، ألسباب  ال  يكاد  الكبري  العمل  أنَّ هذا  له  يؤسف  ولكن مام 
العرص  يف  العرب  الشعراء  بلغة  متأثر  فهو  سهلة،  ليست  البستاين  لغة  أنَّ  طليعتها 
، ويستخدم ألفاظهم التي تحتاج اليوم إىل رشح، لعدم استخدامها يف حياتنا  الجاهيلِّ
اليوميِّة، كام أنَّ الحجم الكبري لهذا العمل جعل من الصعوبة مبكان قراءته عىل أكرثية 
الناس فلو سألنا من قرأ اإللياذة برتجمة سليامن البستاين من الغالف إىل الغالف وقرأ 
كلَّ كلمة فيها لجاءنا الجواب سلبياً يف معظم الحاالت، إن مل يكن يف كلِّها. ومن ثمَّ 

فالرتجمة مل تكن شعبيًة بقدر ما كانت للمختصني ولخدمة األدب والنقد. 

18. الرتجامت األخرى لإللياذة:

ترجمتها  وإىل  شديداً،  اختصاراً  »اإللياذة«  اختصار  إىل  املرتجمني  بعض  توجه 
نرثاً ليك تسهل قراءتها. نذكر من هذه الرتجامت الرتجمة التي قامت بها عنرب سالم 
الخالدي وصدرت الطبعة األوىل عام 1974 بتقديم الدكتور طه حسني )1973-1889( 

الذي عىل ما يبدو كتبها قبل وفاته بقليل، ألنه تويف عام 1973. 

وصدرت منها عن دار العلم للماليني ست طبعات خالل أقل من أحد عرش عاماً، 
حسني  طه  الدكتور  ويشري   ،1985 عام  صدرت  التي  السادسة  الطبعة  عىل  فاطلعنا 
يف مقدمته للرتجمة املذكورة إىل ترجمة سليامن البستاين )1856-1925( ويرى أنها 
جاءت بلغٍة صعبٍة فيقول: » وقد ظلت ترجمته مقصورة النفع عىل املثقفني املمتازين ال 
تتجاوزهم إىل أصحاب الثقافة املتوسطة » )30( وجاءت الرتجمة عن اللغة اإلنكليزية. 
وال عجب أن يضع الدكتور طه حسني مقدمًة لرتجمة اإللياذة ألنَّه هو نفسه قام برتجمة 
عن  مقاالً  وكتب  الفرنسيِّة،  اللغة  عن  )496-406ق.م(  سوفوكليس  مرسحيات  معظم 

 . ملحمة »األوديسة« لهومريوس واهتم كثرياً باألدب اإلغريقيِّ

عن  فيها  تتحدث  لرتجمتها،  مقدمة  بوضع  الخالدي  سالم  عنرب  املرتجمة  قامت 
، وعن اإللياذة، فهي من األعامل األدبيِّة التاريخيِّة، وتقول املرتجمة  التاريخ اإلغريقيِّ
يف مقدمتها: »إنَّ اإللياذة يف األصل ملحمة شعرية، ولكن الرتجمة التي أمامكم اآلن 
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هي نرث مخترص بعض اليشء. وقد ترجمت اإللياذة إىل العربية شعراً ... ترجمها العالمة 
سليامن البستاين.  وعىل كلِّ محبٍّ للشعر العريبِّ أن يطالعها ...«)31( وتقع الرتجمة يف 

أكرث من ثالمثئة صفحة وتتضمن أهم أحداث اإللياذة وشخصياتها وأفكارها.

وجدنا باإلضافة إىل هاتني الرتجمتني ترجامت أخرى، وأعتقد أنَّ اإللياذة ترجمت 
من قبل أكرث من سبعة مرتجمني، ولكننا نستطيع أن نقول إنها تلخيص وليست ترجامت. 
القطع  من  وثالمثئة صفحة  ألف  من  أكرث  البستاين يف  سليامن  ترجمة  فلقد جاءت 
الكبري، يف حني أنَّ ترجمة من إعداد أنطوان عبد الله، التي صدرت عن دار األنوار 
تقع يف أقل من مثانني صفحة، أو عىل األدق جاءت يف أربعني صفحة، ألنَّ األربعني 
الثانية هي األصل اإلنكليزي، ومن ثمَّ فال مجال للمقارنة بني مثل هذه الرتجمة التي 
ميكن أن تنجز خالل أقل من أسبوع، وترجمة سليامن البستاين )1856-1925( املستندة 

إىل ثقافة موسوعية وإىل تعب عمر وسنوات هي أكرث من خمس عرشة سنة. 

أيضاً  ولكنها  تاريخ،  وبال  بالقاهرة،  صدرت  سالمة،  ألمني  رابعة  ترجمة  وهناك 
تلخيص، وال عالقة لها بالرتجمة، علامً بأنَّ أمني سالمة يقول يف مقدمته أنَّه ترجمها 

عن اليونانية. يبدو أنَّه وجد ملخصها باليونانية وترجمها.

ا الرتجمة الخامسة والجادة يف التي قام بها ممدوح عدوان والتي تقع يف أكرث  أمَّ
من مثامنئة صفحة، وصدرت عن املجمع الثقايف يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. 
وأعتقد أنها ترجمٌة تكاد تضاهي الرتجمة التي قام بها البستاين، توجد مقدمة، ولغتها 
قريبة من اللغة العربية املعارصة. مثالً نقرأ يف الفصل الثالث وصفاً لرغبة مينالوس 

يف القتال: 

»وحاملا وقع عليه نظر مينالوس املتحرق للحرب
وهو يتقدم نحو الجيش بخطى واسعة

فرح مثل أسد يصادف جثة كبرية، 
وهو يتضور جوعاً، أو جثة إيل طويل القرون

أو عنزة بريّة فيلتهمها بتلهف، ...«)32( 
ويصف يف الفصل الثامن املعركة: 

»وحني بلغ تقدمه موقعاً معيناً، والتقى الطرفان،   
   تصادمت الرتوس واشتبكت الرماح، 

يف  الرتوس  وكرثت  بالربونز،  املدرعني  الرجال  قوة  وتصادمت     
الوسط



اآلداب العاملية ـ العددان 189-190 ـ شتاء وربيع 2382022

د. ممدوح أبو الوي

   التي يصطدم أحدها باآلخر، وارتفعت جلبة القتال.
   واختلطت رصخات األمل بصيحات الظفر

   من رجال يقتلون ويُقتلون، وسالت الدماء عىل األرض«)33(
وهناك ترجمة سادسة، وهي ترجمة دريني خشبة، صدرت عن دار العودة، وهي   
بال تاريخ، وأقرب ما تكون إىل تلخيص بترصف، أّي هناك إضافات وحذف، فتنتهي 
بكالم كاسندرا بنت بريام الطروادي، التي تتصف بقدرتها عىل النبوءة إذ تقول: »ليس 
حظ هؤالء الغزاة املنترصين بأفضل من حظ أبطالنا ... ها أنذا أقرأ ألواح القضاء ... 
انظري هاهو مرصع أغاممنون بيد زوجته كليتمنيسرتا العاشقة ... إنَّها ستقتله، ستذبحه 

بيديها ... حينام تطأ قدماه أرض الوطن»)34( 

وهناك ترجمة لإللياذة قام بها عيل مليك، وهي ليست ترجمة وإمنا اختصار شديد 
لإللياذة جاءت بعنوان »حصار طروادة«، وصدرت ببريوت عن دار صوت الشوف، وهو 
نص ال يخالف مضمون اإللياذة ويتصف بلغة عربيّة مشوقة، مثالً يكتب يف الصفحة 
...«)35( فهو  القاتم، ولف الكون يف عباءة دكناء  الليل سدوله  األخرية: »فلام أرخى 

يقتبس الشطر األول من بيت وصف به امرؤ القيس الليل:

عيلَّ بأنواع الهموم ليبتيل وليٍل كموج البحر أرخى سدوله   

عندما ندرس الرتجامت السابقة لإللياذة نتعرض إىل مشكلتني األوىل أّن اإللياذة 
ملحمة شعرية، ومهام كانت هذه الرتجمة جيدة فلن تفي بالغرض، فالشعر إذا نقل نرثاً 
باللغة نفسها فقد يفقد الكثري من جاملياته، ومن أهمها اإليقاع املوسيقي، ولقد أشار 
إىل هذه النقطة سيّد قطب يف كتابه »النقد األديب، أصوله ومناهجه. » حيث يقول إننا 

إذا نرثنا بيتاً مشهوراً للبحرتي مثل: 

من الُحسِن حتى كاد أن يتكلام أتاك الربيُع الطلُق يختال ضاحكاً   

الربيع الطلق يختال من الحسن ويضحك حتى  البيت نرثاً: جاء  فإذا كتبنا هذا   
أوشك أن يتكلم. فإن هذا التعبري ال يفي بتصوير الحالة الشعوريِّة التي مر بها الشاعر، 

ألنَّه يفتقر إىل اإليقاع املوسيقي، وقد نقيض عىل روح الشاعر يف نرثنا للبيت. 

املشكلة الثانية يف ترجمة اإللياذة تتلخص يف أنها جاءت مرتجمة عن لغة وسيطة،   
فلقد اعتمد العالمة سليامن البستاين )1856-1925( يف ترجمته عىل أكرث من لغة وجاء 
بعده ممدوح عدوان فرتجمها عن اإلنكليزية، والرتجمة هنا متت عن لغة وسيطة، ولهذا 

النمط من الرتجامت مشكالت كثرية، ولكنها رضورية أحياناً.
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ولقد مارس كبار األدباء العرب هذا النوع من الرتجمة، فلقد ترجم أحمد حسن   
الزيات )1885-1968( رواية »آالم فارتر« لألديب األملاين غوته )1749-1832( وكتب 
املقدمة لهذه الرتجمة الدكتور طه حسني، وكذلك قام الدكتور طه حسني عميد األدب 
العريب برتجمة مرسحيات سوفوكليس 496-406 ق.م عن اللغة الفرنسية أُي عن لغة 

وسيطة ومل يرتجمها مبارشة عن اللغة اليونانيِّة ألنَّه ال يعرفها.

إذ أقدم عىل الرتجمة  تكاد تكون فريدة،  املنفلوطي فلقد أقدم عىل تجربة  ا  أمَّ  
من اللغة الفرنسية، وهو ال يعرف الفرنسية، ترجم مصطفى لطفي املنفلوطي )1876-

1924( »مجدولني أو تحت ظالل الزيزفون« للكاتب الفرنيس ألفونس كار، ومل يكتب 
أنَّه ترجمها ألنَّه مل يرتجمها وإمنا لخصها. ونقل »الفضيلة« للكاتب الفرنيس برناردين 
سان بيري، و »يف سبيل التاج« للكاتب الفرنيسِّ فرانسوا كوبيه عام 1920، وأهداها 
لسعد زغلول، وترجم »الشاعر » للشاعر الفرنيسِّ أدمون روستيان عام 1921، وأهدى 

هذا الكتاب للشعراء بوجه عام، وما قام به املنفلوطي ليس ترجمًة وإمنا اقتباس.

معينة،  لغة  من  نجد مرتجامً  قد ال  أننا  لغة وسيطة،  الرتجمة عن  من رضوريات 
الفرنسيِّة  اللغة  الفنلندية إىل  اللغة  نقل نص من  من  إذاً  بد  الفنلندية، فال  اللغة  مثل 
أو اإلنكليزيِّة، ومنها إىل العربيِّة والعكس صحيح. أّي أننا نحتاج يف هذه الحالة إىل 

مرتجمني اثنني.

ومها ازداد عدد املرتجمني وتوسع وشمل لغات قليلة االنتشار، فال بد من اللجوء 
انتشاراً   اللغة األكرث  اللغة الوسيطة  إىل الرتجمة عن لغة وسيطة.  وتلعب دور  أحياناً 
مثل اإلنكليزية أو الفرنسية، فلقد نقلت بعض اآلثار األدبية من األدب الصينيِّ واليوناينِّ 
واإلسباينِّ ومعظم آداب العامل إىل اللغة العربيِّة عن إحدى هاتني اللغتني الفرنسيِّة أو 
اإلنكليزيِّة، أّي أننا نستقبل آداباً عظيمًة مرتجمًة عن الرتجمة، ولهذا العمل رضورياته، 
وهو عدم وجود مرتجمني عن هذه اللغات، وله مخاطره، ألنَّ هذه الرتجمة عادة ال 
ال  ولكننا  العمى،  من  خري  الرمد  املثل  يقول  كام  ولكن  منها،  املطلوب  بالغرض  تفي 
عن  واإلسباينِّ  األملاينِّ  أو  الرويسِّ  األدب  لرتجمة  الحارض  الوقت  يف  رضورة  نرى 
لغة وسيطة، وذلك لوفرة عدد املختصني، بهذه اللغات، والذين يستطيعون نقل آدابها 

مبارشة إىل اللغة العربية. 

ترجمة  مثل  وسيطة،  لغة  عن  العبايسِّ  العرص  هامة يف  أعامل  ترجمة  وقد متت 
»كليلة ودمنة«، عن اللغة الفارسية، وهي باألصل مكتوبة باللغة الهندية القدمية. قام 
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د. ممدوح أبو الوي

برتجمتها عبد الله بن املقفع. عام 750م يف زمن الخليفة أيب جعفر املنصور ليك يثنيه 
عن ظلم العباد والبالد، ولكنه نفسه مل ينُج من الظلم، فقتله الخليفة، وكان الفيلسوف 
الهندّي بيدبا قد ألف هذا الكتاب يف زمن ملك الهند دبشليم ليك يثنيه عن االستبداد. 

وكام أسلفنا إنَّ الرتجمة عن لغة وسيطة رضورية أحياناً، ولكن يحق لنا أن نسأل: 
اللغة الفرنسيّة؟ أمل يرتجم  األدب اإلنكليزّي عن لغة وسيطة، مثل  ملاذا نرتجم أحياناً 
الشاعر خليل مطران )1871-1949( شكسبري عن اللغة الفرنسية؟  من حيث املبدأ فإنَّ 
الرتجمة عن لغة وسيطة أقل سويًة من الرتجمة املبارشة، ولكن هناك حاالت فاقت فيها 

الرتجمة عن لغة وسيطة الرتجمة املبارشة. منها ترجمة الدكتور سامي الدرويب 

)1921-1976( ملؤلفات دوستويفسيك )1821-1881(، وقسم من مؤلفات تولستوي 
)1828-1910(، وميخائيل لريمنتوف )1814-1841( وألكسندر بوشكني )1837-1799( 
وغريهم. فلقد جاءت ترجمته موفقة إىل حٍد كبريٍ جداً، وكذلك نجد أنَّ خليل مطران 
)1871-1949( وفق يف ترجمة شكسبري )1564-1616( أكرث من جربا إبراهيم جربا، 

كالهام ترجم مأساة »ماكبث« )1606( لشكسبري.

ماكبث هو ابن خالة دنكن ملك اسكتلندا، وجاءت بهذا الشكل ترجمة خليل مطران   
عن الفرنسيِّة، أما جربا إبراهيم جربا فرتجم أنَّ ماكبث هو ابن عم دنكن، ألنَّ الكلمة 

واحدة يف اللغة اإلنكليزيِّة، ولكننا يف النص نالحظ أنهام ابنا أختني. 

خامتة: 

ملحمة  برتجمة  وبالتحديد  بالرتجمة،  املقارن  األدب  لعالقة  منوذجاً  قدمنا  قد  نكون   
اإللياذة وهي من أقدم األعامل األدبية يف العامل وجنس امللحمة من أقدم األجناس األدبية، 
الشهري »تاريخ علم األدب عند  كتابه  الخالدي أصدر  أنَّ روحي  وال بأس من اإلشارة إىل 
اإلفرنج والعرب وفيكتور هيجو« عام 1903، أّي بعد مرور عام واحد عىل إصدار اإللياذة 
برتجمة البستاين، ويعده الدكتور حسام الخطيب »الرائد األول لألدب العريبِّ املقارن«)36(. 

ا إذا تحدثنا عن أجناس أخرى مثل املرسح فله عالقة وثيقة باألدب املقارن، ألنَّ املرسح  أمَّ
جاءنا من الغرب. يقول الدكتور محمد نجم يف كتابه »املرسحية يف األدب العريبِّ الحديث«: 
»املرسح مبعناه االصطالحي الدقيق، فن جديد، ولج باب حضارتنا يف النهضة الحديثة التي 

أعقبت الحملة الفرنسيّة عىل مرص«)37(.

)1847( مقتبسة  )1817-1855( قدم مرسحية »البخيل« عام  النقاش  أنَّ مارون  ويرى 
عن مرسحية موليري، ويرصح مارون النقاش أنه تعرف عىل الفن املرسحيِّ يف أثناء وجوده 
يف البالد األوربيِّة. وهذا الوضع قد ينطبق عىل الرواية والقصة القصرية واألجناس األخرى.
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أزمة األدب المقارن 
وصعود األدب العالمي

ترجمة: منـري الرفـاعـي

وانغ نينغ: قسم اللغات األجنبية  ـ جامعة تسينغهوا

مرتجم من سورية ، عضو اتحاد الكتاب العرب

 Wang Ning وانغ نينغ

عىل  حصل  والثقافية.  األدبية  الدراسات  يف  البارزين  الصني  علامء  أحد  هو 

الدكتوراه من جامعة بكني عام 1989 التي أصبح أستاذاً مشاركاً فيها عام 1991 ثم 

أستاذاً كامالً عام 1992. 

أجرى أبحاث ما بعد الدكتوراه يف جامعة أوتريخت Autricht يف العام الدرايس 

تسينغهوا Tsinghua حيث  يدرِّس يف جامعة   ،2000 منذ عام  بدأ،  ثم   .1991-1990

شغل منصب نائب رئيس اللجنة األكادميية للعلوم اإلنسانية واالجتامعية ورئيس اللجنة 

األكادميية لقسم اللغات األجنبية وآدابها. 
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أسس برنامج الدكتوراه يف اللغة اإلنكليزية وآدابها يف جامعة تسينغهوا عام 2003 

ثم برنامج الدراسات العليا الشامل يف اللغات األجنبية واآلداب هناك يف عام 2010. 

كام أسس مركز األدب املقارن والدراسات الثقافية يف جامعة تسينغهوا يف عام 2001 

وكان مديرها منذ ذلك الحني. 

عمل أستاذاً زائراً لندوة فورد املتميزة يف جامعة ييل )2001(، وزميل نورثروب فراي 

يف جامعة تورنتو )1993( وزميل إبسن يف جامعة أوسلو )1996(، وأستاذاً زائراً متميزاً 

يف جامعة إلينوي، أوربانا -شامبني )2005(، وزميالً زائراً متميزاً يف جامعة واشنطن 

زائراً  وزميالً   )2008( كامربيدج  جامعة  يف  زائراً  وزميالً   ،)2007( لويس  سانت  يف 

متميزاً يف املركز الوطني للعلوم اإلنسانية، الواليات املتحدة األمريكية )2011، 2012(، 

 .)2015 ،2014 ،2013

وهو أيضاً األمني العام للجمعية الدولية للنظرية والنقد األدبيني )منذ عام 2000(، 

ونائب رئيس الجمعية الصينية لألدب الصيني األجنبي ونظرية الفن )منذ عام 2003(، 

ونائب رئيس جمعية األدب الصيني املقارن )منذ 2005(، ونائب رئيس الجمعية الصينية 

لنظرية األدب والفن )منذ 2008(. وهو حالياً محرر مشارك للمجلة الدولية املرموقة 

املجلس  أو  التحرير  هيئة  يف  وعضو   Perspectives: Studies in Translatolgoy

 Journal of Contemporaryو Neohelicon االستشاري ملجالت دولية مرموقة مثل

 .China Ibsen Studies

70 جامعة دولية يف آسيا  ألقى الربوفيسور وانج محارضات مكثفة يف أكرث من 

1990. وهو حاليًا أستاذ زائر  وأمريكا الشاملية وأفريقيا وأسرتاليا وأوروبا منذ عام 

متميز يف األدب الصيني واألدب املقارن يف جامعة إلينوي، أوربانا شامبني.

اد األدبينني والثقافيني. نرش  يعّد وانغ نينغ من العلامء األكرث إنتاجية، ومن أبرز الُنقَّ

وانغ نينغ الكثري من األعامل يف الداخل والخارج. وألَّف 16 كتاباً وأكرث من 500 مقالة 

باللغة الصينية، وعرشات املقاالت يف املجالت اإلنكليزية.

ــــــــــــــــــــــــ



اآلداب العاملية ـ العددان 189-190 ـ شتاء وربيع 2442022

ت: منــري الرفــاعي

لطاملا كانت أزمة األدب املقارن موضوع نقاش ساخن بني املقارِنني، ال سيام يف 
األوساط األكادميية الغربية. يف عام 1958، أدى خطاب رينيه ويليك امليلء بالتحدي 
املعنون بـ »أزمة األدب املقارن« الذي ألقاه يف تشابل هيل Chapel Hill ضد »الال 
األمريكية يف  املدرسة  إىل ظهور  الفرنسية،  باملدرسة  يسمى  ما  التي متارسها  أدبيَّة« 

مجال دراسة األدب املقارن العاملي. 
 ،Susan Bassnett بعد التسعينيات، بدأت عاملة املقارنة الربيطانية سوزان باسنيت
التي كانت فاعلة يف كل من األدب املقارن ودراسات الرتجمة، باالنخراط يف السجال 
املؤثر  كتابها  ففي  معرفياً،  فرعاً  بوصفه  املقارن  لألدب  انتقاداتها  حدة  من  وزادت 
واملثري للجدل )األدب املقارن: مقدمة نقدية( الصادر عام )1993(، بدأت مبقدمة تنتقد 
فيها األدب املقارن بوصفه تخصصاً أو فرعاً معرفياً مستقالً بذاته، مام أثر تأثرياً بالغاً 
يف الدراسات العملية التطبيقية وتدريس األدب املقارن يف الجامعات. فهي تُعيل من 
شأن دراسات الرتجمة يف حني تتجاهل، عن عمد، أهمية األدب املقارن، أي أنها تقدم 
األول يف حني تقلّل من شأن الثاين. لذلك مل نفاجأ البتة عند قراءة مقالها الجديد 
اليوم يف القرن الحادي والعرشين، فهي ما زالت تواصل هدمها، الذي بدأته من قبل، 
لألدب املقارن وتعيد بناء دراسات الرتجمة. ففي كتابها املذكور أعاله، وبعد أن تحدثت 

كثرياً عن صحة دراسات الرتجمة، ها هي تؤكد:
املرتبط  األفق  املقارن. فالتعصب وضيق  املعاين، مات األدب  »اليوم، ومبعنى من 
الذات  إىل  والركون  النظر  وقرص  التاريخي،  املنهج  جدوى  وعدم  الثنايئ،  بالتمييز 
ساهم يف  ذلك  كل  عاملية،  حضارية  قوة  األدب  أن  عىل  املعتمد  املنهج  إىل  املطمئنة 
زواله«)47(. ولكن، عىل الرغم من إعالنها »موت« األدب املقارن، إال أنه يجب عدم 
إهامل ظاهرة أخرى نقيضة، وهي أن املقارِنني اليوم نشيطون جداً يف عرص العوملة، 
ويحرضون مؤمترات أو ندوات مختلفة، وينتجون كتباً أو مقاالت، وتنظِّم الكثري من 
أقسام األدب املقارن يف كثري من الجامعات أنواعاً مختلفة من األنشطة األكادميية، 
التي تؤثر جميعها بوضوح يف العلوم اإلنسانية بأكملها إىل حّد كبري.  فكيف ميكننا أن 
نفرسِّ مثل هذه الظاهرة؟ وعىل ما يبدو، فإن باسنيت نفسها تدرك ذلك أيضاً، ألنها 
تظهر يف  فهي  أَُخر:  وهيئات  بأشكال  يظهر  املقارن(  األدب  )أي  »لكنه  قائلة:  تتابع 
املراجعة الشاملة للنامذج الثقافية الغربية يف الوقت الحارض التي يتم إجراؤها وكذلك 
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يف أجزاء كثرية من العامل، ويف تجاوز الحدود التخصصية من خالل رؤًى منهجية 
جديدة توفرها دراسات النوع االجتامعي )الجندر Gender( أو الدراسات الثقافية، 
ويف دراسة عمليات التبادل الثقايف التي تحدث يف إطار دراسات الرتجمة« )املرجع 
نفسه(. هذا ينطبق بشكل أو بآخر عىل حالة دراسات األدب املقارن يف السياق العاملي 

هذه األيام.
إن الظواهر املذكورة أعاله كلّها تثبت أن األدب املقارن يعيش منذ تسعينيات القرن 
شيئاً  يضيق  مجاله  وأخذ  معرفياً،  وحقالً  تخصصاً  بوصفه  تناقض  أزمة  يف  املايض 
فشيئاً: فالكثري من مجاالت البحث التي تنتمي يف األصل إىل تخصص األدب املقارن 
يشغلها اليوم علامء الدراسات الثقافية أو النقاد الثقافيون. ولكن من جانب آخر، من 
السهل عىل أولئك الذين ميارسون األدب املقارن أن يشاركوا يف بعض املجاالت العابرة 
للحدود ويطلقون أصواتاً فريدة من نوعها يف العلوم اإلنسانية بسبب معرفتهم الواسعة 
الثاقبة  الكبرية وبصريتهم  أو حقول معرفية متعددة، وقدراتهم  بتخصصات  والعميقة 
يف الشعور بالحد الفاصل بني املواضيع النظرية ومترسهم يف الكتابة الجيدة أيضاً. 
وهذا يف الحقيقة يناقض القول بانحسار التخصص نفسه. ولذلك، فإن النتيجة التي 
تخلص إليها هي أن عدداً كبرياً من العلامء الباحثني يف هذا املجال ال يشاركون يف 
دراسات األدب، بل يف مواضيع تخصصية أخرى من زاوية املقارنة. ومع ذلك، فعليهم، 
لوفيفر  أندريه  الراحل  مثل  متاًما  املقارن،  األدب  تخصص  عىل  االعتامد  مؤّسسياً، 
النشط إدوين  الذي كان منخرطاً يف دراسات الرتجمة، واملقارن   Andre Lefevere
املقارنة  منظور  من  الرتجمة  بدراسات  يقوم  كان  الذي   Edwin Gentzler جينتزلر 
والتثاقف. لقد أرشف كالهام عىل طالب الدراسات العليا الذين تخصصوا يف األدب 

املقارن خالل القيام بدراسات الرتجمة من منظور أديب ومقارن. 
فرص  عن  للبحث  جاهدة  تسعى  فهي  لذلك  الظاهرة،  هذه  أيضاً  باسنيت  تدرك 
متعددة متنوعة لتأسيس تخصص دراسات الرتجمة وتوطيده. بعد أن ناقشت بالتوازي 
يف  ورصاحة  بجرأة  باسنيت  أشارت  الرتجمة،  ودراسات  املقارن  األدب  بني  العالقة 
الفصل األخري املعنون بـ »من األدب املقارن إىل دراسات الرتجمة«، يف ضوء تراجع 
األول: »لكن، يف املقابل، أخذت دراسات الرتجمة تحرز تقدماً، ومنذ نهاية سبعينيات 
الجمعيات  مع  بذاته،  مستقل  تخصص  أنها  عىل  إليها  يُنظر  أصبح  العرشين  القرن 
أطروحات  وانتشار  النارشين  عن  الصادرة  التعريفية  والنرشات  واملجالت  املهنية 
الرتجمة  دراسات  إىل  النظر  فصاعداً،  اآلن  من  علينا،  »يجب  لذا  الدكتوراه«)138(. 
بوصفها حقالً معرفياً وتخصصاً رئيساً، مع النظر إىل األدب املقارن بوصفه موضوعاً 
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تخصص  تفكيك  مهمة  باسنيت،  كتاب  أكمل  املعنى،  وبهذا  ثانوي«.)161(  ولكنَّه  قياّمً 
األدب املقارن ليعيد بذلك بناء دراسات الرتجمة.

منذ بداية القرن الحادي والعرشين، واجه األدب املقارن تحدياً آخر أكرب. جاءه هذا 
التحدي من كتاب صغري عنوانه »موت تخصص« ألحد أهم منظري ما بعد الكولونيالية 
التي كانت دامئاً، وما زالت، نشطة ويف طليعة   ،Gayatri Spivak غاياتري سبيفاك
املشتغلني بالدراسات األدبية والثقافية يف العامل منذ تسعينيات القرن املنرصم، وأثّرت 
يف ذلك تأثرياً كبرياً. يف مواجهة هذا، قد يثري املقارنون أسئلة من هذا القبيل: هل 
كانت سبيفاك تأمل يف أن يكون األدب املقارن، بوصفه تخصصاً وحقالً مستقالً، قد 
مات حقاً؟ أم أنها كانت تشعر أنه بالفعل يُْحترََض؟ هل لألدب املقارن مستقبل؟ إذا كان 
األدب املقارن مبعناه »األورويب املركزي« التقليدي قد مات بالفعل، فكيف يتم إجراء 
دراسات األدب املقارن يف أماكن أخرى؟ كيف هو وضع دراسات األدب املقارن خاصة 
يف الصني ودول رشقية أخرى؟ ومع ذلك، بعد قراءة هذا الكتاب، فإن انطباعي هو 
أن سبيفاك Spivak ال تتمنى حقاً أن ميوت األدب املقارن بوصفه تخصصاً، ألنها بدأت 
حياتها املهنية األكادميية منذ عقود بهذا التخصص بالذات ونرشت أبحاثاً كثرية عىل 
 ،Judith Butler نطاق واسع داخله أو خارجه. متاماً كام تشري صديقتها جوديث بتلر
وهي واحدة من أبرز املنظرين املثريين يف الغرب املعارص، بقولها: »إن كتاب »موت 
تخصص« لصاحبته غاياتري تشاكرافوريت سبيفاك ال يقول لنا بأن األدب املقارن قد 
لهذا التخصص،  انتهى«. بل عىل العكس من ذلك، فهو يرسم مستقبالً عاجالً وملحاً 
موضحاً أهمية املواجهة مع دراسات هذا املجال ... كام أنها تضع طريقة جديدة لقراءة 
ليس فقط مستقبل الدراسات األدبية ولكن ماضيها أيضاً. ونصها هذا مذهل وحيوي 
وواضح مفهوم ومبهر يف مجاله ورؤيته، ونادراً ما يقدم لنا »املوت« مثل هذا اإللهام. 
» ومن الصحيح متاماً أنني، أنا الباحث الصيني يف هذا املجال، مل يتولّد عندي، بعد 
قراءة كتابها، أي شعور بالتشاؤم تجاه مستقبل األدب املقارن كتخصص. بل إين ُدهشت 
األدب  دراسات  من  املاضية  العقود  وأن  ما،  إىل حد  ذلك  وجدته هو خالف  ما  ألن 
املقارن يف الصني تشري إىل ازدهار دراسات األدب املقارن يف عرص العوملة. وهذا 
العمل معاً يف  الحقل  املقارن ودراسات هذا  أنه »ميكن لألدب  لسبيفاك  يعني، وفقاً 
تعزيز ليس فقط اآلداب الوطنية يف جنوب العامل ولكن أيضاً يف تعزيز الكتابة بعدد ال 
يحىص من لغات السكان األصليني يف العامل التي كان مربمجاً لها أن تختفي عند وضع 
الخرائط ورسم الحدود .... ثم إنه، ال يوجد يشء جديد بالرضورة حول األدب املقارن 
الجديد. ومع ذلك، يجب أن أعرتف بأن الزمن يحدد النهاية التي ستؤول إليها الرؤية 
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الرضورية لـ »املقارنة«. يجب عىل األدب املقارن أن يجتاز الحدود دامئاً«)16-15(.
دراسات  فإن  التخصص،  هذا  دراسات  من  واحدة  الصينية  الدراسة  عدْدنا  إذا 
األدب املقارن يف الصني هي بالتأكيد، وبال أدىن شك، جزء من دراسات هذا امليدان 
بـ  يتعلق  فيام  العاملي.  األدب  من  جزء  وأيضاً  الدولية،  الثقافية  الدراسات  إطار  يف 
السمة ذاتها منذ إحيائه  »تجاوز الحدود«، يف رأيي، فإنَّ لألدب املقارن يف الصني 
يف مثانينيات القرن املايض. فمن ناحية، تجتاز أبحاثنا الحدود بني الرشق والغرب، 
وتعرب الحدود بني األدب العاملي واألدب الوطني أيضاً، ومن ناحية أخرى، فهي تتجاوز 
الصيني  األدب  بني  والحدود  الصلة،  ذات  األخرى  واملوضوعات  األدب  بني  الحدود 

والكتابات باللغات األخرى يف البلدان أو املناطق اآلسيوية األخرى. 
إذا ما عدنا إىل وجهات نظر باسنيت الرئيسة يف مقالها، ميكننا أن نرى أنها بالفعل 
ذهبت يف موقفها إىل طرف آخر، أي أن األدب املقارن ودراسات الرتجمة ليست سوى 
دراية  الصعب عىل من هم عىل  ليس من  كونها تخصصات.  أكرث من  أساليب بحث 
بأبحاثها األخرية أن يجدوا أن وجهة نظرها هذه ترجع أساساً إىل الوضع الراهن لألدب 
املقارن الغريب، أي أزمة األدب املقارن وازدهار األدب العاملي يف األوساط األكادميية 
الغربية. لكن يف الصني، ال توجد مثل هذه األزمة، ألنه يف وقت مبكر من عام 1998، 
العام  الربنامج  بالفعل يف تخصص واحد يف  العاملي  املقارن واألدب  األدب  تم دمج 
العاملي يف عرص  ازدهار األدب  ملاذا ظهر  الصينية. ولكن  التعليم  أعدته وزارة  الذي 
العوملة؟ يف الواقع الجواب بسيط. مثلام صاغ غوته مصطلح Weltliteratur يف عام 
 World 1827 وما بعده، الذي أعاد ماركس وإنجلز بنائه يف عام 1848، كان مصطلح
ميكننا  أو  املقارن.  باألدب  الصلة  وثيق  العاملي(  األدب  )أي  باإلنكليزية   Literature
القول إن املرحلة األوىل من األدب املقارن هي األدب العاملي. يف الواقع، إنها إحدى 
الحادي  القرن  العوملة يف  بعد دخول عرص  لذلك،  واألدب.  الثقافة  العوملة يف  نتائج 
والعرشين، عندما أصبحت الحدود بني الدول القومية غري واضحة واآلداب الوطنية 
عرضة للمؤثرات الخارجية، بدأ يصعد نوع من األممية العاملية العابرة للقوميات. إن 
ازدهار األدب العاملي هو الذي جذب انتباه علامء املقارنة اليوم بوصفه انعكاساً يف 
الدراسات األدبية. وبهذا املعنى، يجب أال يساورنا شك يف أن أعىل مرحلة من مراحل 

األدب املقارن ستكون مرحلة األدب العاملي.
األدب  هو  ما  كتابه    David Damrosch دامروش  ديفيد  نرش   ،2003 عام  يف 
األدب  تداخل  عىل  فقط  فيه  يركز  ال  الذي   What Is World Literature العاملي؟ 
ميكننا  لذلك،   .)36-1( الرتجمة  تؤديه  الذي  الفريد  الدور  أيضاً  يوضح  بل  املقارن، 
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القول: إن الدراسات املقارنة يف الصني كانت قد تنبأت بالفعل، يف وقت مبكر من 
عام 1998، بالتنظري الذي جاء به ديفيد دامروش يف عام 2003. واآلن بات مصطلح 
األدب العاملي »Weltliteratur« الذي وضعه غوته يف عام 1827، يشري إىل النتيجة 
املبارشة للعوملة يف الثقافة، التي هي يف الواقع البداية املبكرة لألدب املقارن بوصفه 
تخصصاً وفرعاً معرفياً، ميكننا أيضاً أن نستنتج، من خالل املامرسة الشاملة للعوملة يف 
سياق العرص الراهن، أن أعىل مرحلة من مراحل األدب املقارن اليوم يجب أن تكون 
هي أيضاً مرحلة األدب العاملي. لذلك هناك سبب وجيه لنا نحن العلامء الصينيني يف 
هذا املجال إلجراء بحث حول األدب املقارن بني الرشق والغرب يف سياق أوسع لألدب 

العاملي.
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األدب المقـارن..
بين محمد غنيمي هالل وعبده عبود

نذير جعفر
ناقد وروايئ من سورية ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

ظهرت أوىل بذور الدراسات األدبية العربية املقارنة يف كتايبِّ: )تاريخ علم األدب 
عند اإلفرنج والعرب وفيكتور هوكو()1( ملؤلفه: روحي بك الخالدي )1864ـ 1913م(، 
و»منهل الوّراد يف علم االنتقاد«)2( ملؤلفه قسطايك الحميص )1858ـ 1941م( اللذين 
مل يتناوال هذا املصطلح رصاحة، لكن بعض الدارسني َعّدوا موازنة الخالدي بني تطور 
املقاييس  عن  واملعّري  املتنبي  خروج  بني  ومقابلته  الفرنيس،  والشعر  العريب  الشعر 
التقليدية يف الكتابة الشعرية يف العرص العبايس وبني ما مثلته الرومانسية من حركة 
تجديدية عند الفرنسيني، وموازنة الحميص بني »الكوميديا اإللهية« لدانتي، و»رسالة 

الغفران« للمعّري أوىل الدراسات التطبيقية املقارنة يف األدب العريب)3(. 

يعيده إىل  العربية فهناك من  األدبية  الدراسات  املقارن« يف  أما مصطلح »األدب 
1934م التي قدم فيها  العام  فخري أبو السعود يف مقاالته االثنتيـن واألربعني يف 
مقارنات بني األدب العريب واألدب اإلنكليزي.«2 وقد ذهب د. عطية عامر موضحاً 
كبرياً  » كان دوراً  قائالً:  املقارن يف مرص  األدب  تاريخ  السعود يف  أبو  دور فخري 
وحاسامً، فقد أرىس مصطلح األدب املقارن، حيث جعل من تسميته نهائية، لهذا اللون 

من الدراسة األدبية.«)4( 
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كام يذكر غري باحث أن خليل هنداوي الذي نرش يف مجلة الرسالة بحثاً عىل أربع 
حلقات عام 1936 يف األعداد من 153ــ 156 بعـنوان: »ضوء جديد عىل ناحية من 
األدب العريب: اشتغال العرب باألدب املقـارن« )5( هو أول من استعمل مصطلح »األدب 
املصطلح  هذا  استعمل  فيمن  العلمي  اليقني  إىل  الوصول  إن  تقديري  املقارن«. ويف 
للمرة األوىل يبدو عصيّا عرب االجتهادات الفردية التي ال تخلو من تجاذب وعصبيات 
وانتامءات مختلفة إال إذا تّم ذلك عرب عمل علمي مؤسسايت يستقيص ذلك يف األقطار 
العربية جميعها، وحينها يكون يف اإلمكان الوصول إىل الحقيقة النسبية التي تُبقي ــــ 

مع ذلك ـــ الباب مفتوحا لالجتهاد يف هذا املجال.  

Comparative liter-  لكن هناك ما يشبه االتفاق عىل أن مصطلح »األدب املقارن
الدراسات  النوع من  لهذا  ارتبط باسم د. محمد غنيمي هالل بوصفه رائداً   »ature
صة يف هذا املجال منذ صدور كتابه »األدب املقارن« بطبعته األوىل  املنهجية املتخصِّ
يف العام 1953م، الذي توالت طبعاته العديدة منّقحة ومزيدة نظراً لالهتامم العلمي 
اآلداب يف  كليات  من  كثري  دراسياً يف  مقّرراً  بات  حتى  به،  الذي حظي  األكادميي 
الجامعات املرصية والعربية، وهو ما مل يحَظ به سواه من الكتب التي تناولت األدب 

املقارن. 

واستدعى انتشار مصطلح »األدب املقارن« يف البحوث والدراسات األدبية األجنبية 
والعربية بدءاً من ستينيات القرن املايض حواراً واسعاً بني النقاد والدارسني واألدباء 
العرب مام حّفز كثرياً منهم عىل التأليف فيه وتتبّع أوجه التأثري والتأثر املتبادل بني 
األدب العريب واآلداب األجنبية ال سيام األدب الفرنيس واإلنكليزي واإلسباين واإليطايل 
واألملاين والفاريس. كام نشطت حركة الرتجمة ملؤلفات األدب املقارن وما يتصل به من 
العليا  الدراسات  الباحثني وطالب  لدى  العربية فأصبح  إىل  اللغات  تلك  مباحث عن 
واملشتغلني يف األدب عامة ببليوغرافيا Bibliography متعددة املرجعيات واالتجاهات 
واللغات حتى باتت متثّل مدارس األدب املقارن عىل اختالفها كاملدرسة الفرنسية التي 
التزمت املنهج التاريخي يف الدراسات املقارنة وضمنها يُصّنف كتاب د. محمد غنيمي 
هالل »األدب املقارن«)6( الذي يُعدُّ الحجر األساس يف عامرة األدب العريب املقارن، 
التاريخي  املنهج  عند  تقف  التي مل  والروسية  واألملانية  والسالفية  األمريكية  واملدرسة 
أدبية  أجناس  به من  يتصل  وما  الفنيِّ  املنهج  إىل  تجاوزته  بل  املقارنة  الدراسات  يف 
ومضامني إبداعية، ونظريات نقدية انشغلت بالتناص والقارئ وجامليات التلقي والنقد 
التطبيقي املقارن وسوى ذلك، وضمن هذا االتجاه صدر عن اتحاد الكتّاب العرب يف 
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دمشق/ سورية عدد من الكتب يف األدب املقارن منها كتاب د. ماجدة حمود: دراسات 
ترجمة  املقارن،  األدب  غيفورد:  كتاب هرني  ثم  2000م،  املقارن  األدب  تطبيقية يف 
وتقديم د. فؤاد عبد املطلب 2012م، وكتاب د. عبده عبود: »األدب املقارن مشكالت 
وآفاق«)7( الذي ميكن تصنيفه ضمن املدرسة األملانية يف األدب املقارن ملا اتكأ عليه 
من مراجع تندرج يف سياقها، ومن خالله تتضح بعض أوجه الخالف بينه وما جاء يف 

كتاب د. محمد غنيمي هالل »األدب املقارن« أي بني املدرستني الفرنسية واألملانية. 

ومرسد  أجزاء  وثالثة  مقّدمة  عىل  وآفاق«  مشكالت  املقارن  »األدب  كتاب:  يشتمل 
بالهوامش واإلحاالت لكل جزء منها، ويقع يف »240« صفحة من القطع الكبري. 

يشري املؤلف يف املقّدمة إىل أن كتابه مجموعة من الدراسات واألبحاث التي يربطها 
إطار معريف واحد هو انتامؤها إىل األدب املقارن، ولكن ليس كام حددت مهمته يف 
السابق بدراسة التأثري والتأثّر املتبادل بني اآلداب القومية بل هو ينطلق من تجاوز تلك 
املهمة من دون أن يلغيها ليتفاعل مع اتجاهات النقد الجديد والنقد الجديل ونظرية 
السياسية  امليادين  شتى  لتشمل  العوملة  فيه  تتقدم  زمن  يف  التناص  ونظرية  التلقي 
واالقتصادية والثقافية، وتُطرح فيه مسألة العاملية يف األدب التي تستدعي من املشتغلني 
باألدب املقارن التفكري مبستقبل األدب العريب وبالفرص التي ميكن أن تتاح له ليأخذ 
مكانته يف الساحة الدولية عىل حدِّ تعبريه. ومن هذا املنطلق يطمح املؤلف أن يقدم 
كتابه خدمة مهمة لألدب والثقافة العربيني وللقضايا التي تشغلهام مؤكداً أن معالجة 
تلك القضايا ال تكون صحيحة ما مل تنطلق من األدب املقارن ومنظوره الرحب الذي 
يأخذ األبعاد القومية واإلقليمية والعاملية يف الحسبان، آمالً يف خامتة مقدمته أن يثري 

كتابه حواراً موضوعيا حول ما طرح فيه. 

ويخصص املؤلف الجزء األول من الكتاب الذي جاء بعنوان: »نظرية األدب املقارن 
ومنهجه« لبيان أهمية األدب املقارن، واالتجاهات النقدية الحديثة فيه، وإىل أين مييض 
هذا األدب يف مساره العريب. فيام يتناول يف الجزء الثاين منه تحت عنوان: »عاملية 
الثقافات،  وحوار  واالسترشاق  الحديث،  العريب  األدب  عاملية  قضايا:  العريب«  األدب 
واللغة العربية وآدابها يف جهود املسترشقني، وتعليم العربية لألجانب ومكانتها الدولية. 
ويختتم كتابه يف الجزء الثالث تحت عنوان: »الرتجمة األدبية والتلّقي« طارحاً ثالث 
قضايا رئيسة هي: نقد الرتجمة األدبية )أصوله ـــ إمكاناته ــــ حدوده(، وتلّقي اآلداب 
األملانية إىل  الرتجمة من  )األدب األملاين منوذجاً(، وحركة  العريب  العاملية يف األدب 

العربية واقعها وآفاقها. 



اآلداب العاملية ـ العددان 189-190 ـ شتاء وربيع 2522022

نذير جعفر

وعىل الرغم من الخيط الرفيع الذي يربط مجمل األجزاء الثالثة للكتاب يف سياق 
هذا  صلب  ميثّل  منه  األول  الجزء  أن  إاّل  املتشعبة  وقضاياه  املقارن«  »األدب  دراسة 
املوضوع، ملا تضّمنه من رؤى خالفية مهمة يف مواجهة الفهم التقليدي لألدب املقارن 
املتمثِّل يف كتاب د. محمد غنيمي هالل، وما طرحه من أسئلة توسع دائرة النقاش حول 
هذا األدب بتفرعاته وعناوينه ومدارسه املتعّددة. ومن هنا يأيت تركيزنا يف هذه القراءة 
عىل ما جاء يف هذا الجزء عىل نحو خاص دون تقليل أو انتقاص من أهمية ما جاء 

يف الجزأين اآلخرين.

ـــــ األدب املقارن بني عبده عبود ومحمد غنيمي هالل:

حظي كتاب د. محمد غنيمي هالل: »األدب املقارن« باحتفاء وتقدير وانتشار واسع 
كام أسلفنا سواء يف الوسط األكادميي أم يف الوسط األديب، ونال من التقريظ ما مل 
ينله يف موضوعه كتاب غريه، لكن ذلك مل يقف حائال أمام عدد من النّقاد والدارسني 
يف إبداء مالحظات عدة عليه بدءاً من عنوانه ومروراً بتعريفه لألدب املقارن ومهمته 
ومجاله وموضوعاته وانتهاء بأسلوبه وأحكامه التي أطلقها. ونذكر من هؤالء: د. كامل 
املنارصة عىل نحو خاص، فقد رفض كالهام صيغة مصطلح  الدين  د. عز  أبو ديب، 
»األدب املَُقاَرن« واقرتحا بدالً منه صيغة: »النَّقد املُقاِرن« بكرس الراء، وأبدى كلٌّ منهام 
مالحظات عدة عىل كتاب محمد غنيمي هالل منها ما قاله كامل أبو ديب عن مادة 
التاريخي بني  التأثر والتأثري ورشطهام  الذي مل يقرصه عىل  املقارن ومجاله  األدب 
اآلداب القومية قائال: وقد تكون املادة التي يتناولها هذا النقد أي نتاج أديب تخلقه 

الفاعلية اإلبداعية اللغوية لدى اإلنسان.« )8(.   

ويف هذا السياق جاءت مالحظات د. عبدو عبود عىل كتاب د. محمد غنيمي هالل 
فهو يأخذ عليه مآخذ عّدة منها: 

أوالً ـ التهويل واملبالغة والنربة الخطابية:

»رسالة  بأنها  املقارن  األدب  لرسالة  تحديد هالل  يرى عبود يف  ذلك كام  ويتبّدى 
خطرية« معلقاً عىل ذلك بقوله: ينسب الدكتور هالل إىل األدب املقارن رسالة »خطرية 
الشأن«، تجعل من التوّسع يف دراسته« حاجة ماّسة. تُرى ماهي األهمية التي يتمتّع بها 
األدب املقارن، وما كنه »الرسالة الخطرية« التي تُنسب إليه؟ وهل هي رسالة خطرية 
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حّقاً، أم انساق الدكتور هالل وراء لهجة خطابية، ومارس تهويالً له فيه مصلحة مهنيّة 
غري خافية عىل أحد؟  )9(

ثانيا: االلتباس بني الرسالة القومية والرسالة اإلنسانية: 

العريب  للوطن  بالنسبة  األدب  أهمية  لتوضيح  أن هالل يف محاولته  عبود  د.  يرى 
يالحظ أن تزايد االهتامم بالدراسات املقارنة يف الجامعات العربية منذ مطلع الستينيات 
أننا بدأنا نستجيب إىل نداء الوعي القومي العريب الحديث  »يدّل داللة قاطعة عىل 
الذي مل يكن أقوى مام هو عليه اليوم، وقد أخذ يبحث يف شتّى ميادين الحياة العلمية 
والفنيّة عام يدعمه«. فأهمية األدب املقارن تنبع إذاً، يف رأي الدكتور هالل بالطبع، من 
أّن هذا العلم يدعم وعينا القومّي، و »يغذي شخصيتنا القومية«. ذلك هو الشق األول 
من رسالة األدب املقارن، كام يراها الدكتور هالل. أّما الشق الثاين من تلك الرسالة 
فيتمثّل يف »الكشف عن أصالة الروح القومية يف صلتها بالروح اإلنسانية العاّمة، وذلك 
ألّن تقويم األدب القومي تقومياً سليامً هو أمر غري ممكن إالّ بالنظر إليه يف نسبته إىل 

الرتاث األديب اإلنساين جملة«. 

ولكن إذا دققنا يف هذا القول نجد أّن ما يدعوه الدكتور هالل »رسالة إنسانية« هو 
قومية  غاية  القومية« هو  الروح  أصالة  فالكشف »عن  قومية.  األمر رسالة  واقع  يف 
بال ريب، وليس غاية إنسانية، اللهّم إالّ إذا وضعنا عالمة تساٍو بني القومّي واإلنساين، 
الدكتور هالل  وال  أحد،  به  يقبل  ال  ما  وهذا  لألوىل،  مرادفة  الثانية  الكلمة  واعتربنا 
نفسه. ولذا ميكننا القول إّن الدكتور هالل ينوط باألدب املقارن رسالة قومية بالدرجة 
األوىل، وأّن الرسالة اإلنسانية التي يتحّدث عنها ال تتعدى كونها وسيلة تخدم الرسالة 

القومية.  )10(

ثالثاً ــ استبعاده من ميدان األدب املقارن

كّل املقارنات التي ميكن أن تجري بني ظواهر مل تقم بينها صلة تاريخية:

وذلك ألّن موازنات كهذه عىل حدِّ تعبري د. هالل: »ال ترشح شيئاً أو تبقى غامضة ال 
يوضحها تاريخ«. لذا فإّن قيمتها، يف رأيه، ال تتجاوز من حيث ضآلتها قيمة »مجهود 

أستاذ يف علم األحياء ينفق وقته يف رشح التقارب شكالً ولوناً بني زهرة وحرشة«. 

وتحويله  املقارن  األدب  ميدان  بتضييق  قيامه  د. هالل »يف  إن  عبود:  د.  ويضيف 
إىل  الدولية«،  العالقات  »تاريخ  أّي  األديّب،  التاريخ  من  جّداً  خاّص  نوع  مجرّد  إىل 
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حجة أساسية مفادها أّن الدراسات املقارنة ينبغي أالّ تكتفي بعرض الحقائق، بل عليها 
هو  ملا  معنّي  فهم  من  ينطلق  هالل  الدكتور  أن  الواضح  ومن  تاريخياً.  تفرّسها  أن 
اآلداب  من  والنصوص  بالرباهني  »مدعامً  قوله:  اللفظة  بهذه  يلحق  فهو  »تاريخي«، 
التي يدرسها«، وهذا يعني أّن مفهوم الدكتور هالل »للتاريخي« حدا به ألن يحرصه 
يف الظواهر التي تقوم بينهام صالت سببية قابلة لإلثبات بصورة ميدانية، أّي بالوثائق 
للتاريخ كهذا  إمبريياً ضيّقاً  بأّن مفهوماً وضعياً  التذكري  املفيد هنا  واألدلّة. ولكن من 
املفهوم الذي أخذ به الدكتور هالل بصورة غري نقدية عن أساتذته الفرنسيني، ليس 
ليس  هالل  الدكتور  إليها  يدعو  التي  املقارنات  منط  فإّن  وبالتايل  الوحيد،  املفهوم 
النمط الوحيد املرشوع. فبوسع املرء أن يقارن بني ظواهر ثقافية تنتمي إىل مجتمعات 
مختلفة، مل تقم بينها صالت تاريخية من النوع الذي يشرتطه الدكتور هالل يك تكون 
املقارنة مرشوعة يف نظره، ومن املمكن أن يكون لتلك املوازنات قيمة علمية تتجاوز 
عامل  كمثل  املقارن  مثل  يكون  الحالة  هذه  ويف  وحرشة«.  »زهرة  بني  املوازنة  قيمة 
األحياء الذي يقارن أشكال ظهور الزهرة نفسها، أو الحرشة نفسها، يف قارات مختلفة، 
مع مراعاة الفوارق الجوهرية بني الظواهر الثقافية والظواهر الطبيعية. وبالطبع إذا 
ُوجدت صالت بني الظواهر األدبية التي نقارن بينها فإننا لن نتجاهل تلك الصالت، 
بل سنوليها اهتامماً كبرياً، لكننا لن نتخىل عن املقارنة ملجرّد عدم توافر صالت كهذه. 
فالقسم األكرب من املقارنني بات ال يرى يف الربهنة عىل وجود عالقات تأثري وتأثر 
بني آداب قومية مختلفة هدفاً نهائياً لألدب املقارن. ولهذا فإنهم مل يعودوا مستعدين 
ألن يحرصوا اهتاممهم ومقارناتهم يف تلك العالقات. إّن ما يعني املقارنني هو تتبع 
أدبية معينة، فنية كانت أم مضمونية، يف آداب قومية مختلفة، سواء وجدت  ظاهرة 
بينها عالقات تأثري وتأثر أم ال. فدراسة ظهور جنس أو تيار أو أسلوب أديب ما يف 
آداب قومية متعددة، والكشف عن أوجه التشابه واالختالف بني تلك اآلداب فيام يتعلق 
بالظاهرة األدبية املقارنة، مسألة مثرية وذات قيمة معرفية كبرية يف الحالني: يف حال 
توافر عالقة أدبية، ويف حال عدم توافرها. واألدب املقارن مطالب يف كّل األحوال 

بتقديم تفسريات مقنعة ملا يثبته من أوجه تشابه واختالف« )11(.  

التي اخرتناها من كتاب د. عبده عبود يف تعقيبه عىل  تلك هي بعض املالحظات 
كتاب »األدب املقارن« وهي تربز فهام مختلفاً لهذا األدب ورسالته وميدانه ومجاالت 
املدرسة  هام:  املقارن  األدب  هذا  يف  مدرستني  بني  تباين  الحقيقة  يف  وهو  بحثه، 
الفرنسية واملدرسة األملانية، إال أن ذلك ال يلغي االجتهاد الخاص للدكتور عبود يف كثري 
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من النظرات واآلراء الخالفية املنثورة يف األجزاء الثالثة من كتابه الالفت لالنتباه مبا 
حمله من قدرة عىل الفهم واالستنباط والحوار الخالق. الهادئ الذي ال يغمط اآلخر 
عليه   وما  له  ما  وإبراز  معه  الدميقراطي  الحوار  يتوّخى  ما  بقدر  عليه  ويتجنى  حقه 

وذلك لعمري سبيلنا إىل الرقّي والتقّدم والبناء.

الهوامش:

ــــ 1904. 1ـ الخالدي، روحي: تاريخ علم األدب عند اإلفرنج والعرب وفيكتور هوكو، دار الهالل ط1/القاهرةـ 

2 ـ الحميص، قسطايك: »منهل الوّراد يف علم االنتقاد ط1، القاهرة،1907م.

التنظري العريب لألدب املقارن )تجربة د. أحمد عبد  أبو دقة، د. موىس، قراءة تحليلية يف مرجعيات   3

اإلنسانية(  الدراسات  )سلسلة  اإلسالمية  الجامعة  مجلة  أمنوذجاً(  املنارصة  الدين  عز  د.  وتجربة  العزيز، 

املجلد السادس عرش، العدد األول، ص95 -ص124.

4 ـ املرجع السابق نفسه.

5 ـ هالل، د. محمد غنيمي: األدب املقارن، دار نهضة مرص، ط9، القاهرة 2008م.

6 ـ عبود، د. عبده، األدب املقارن مشكالت وآفاق، اتحاد الكتّاب العرب، دمشق، 1999. 

7 ـ أبو ديب، د. كامل: إشكالية األدب املقارن، مجلة فصول م3، ع3، 1983، ص71 ـ80.

8 ـ عبود، د. عبده، األدب املقارن مشكالت وآفاق، مرجع مذكور سابقا ص9.

9 ـ املرجع السابق نفسه ص10.

10ـ املرجع السابق نفسه ص 14.



مشاهد من تجليات األرمن
في األدب السوري 

د. نورا أريسيان
مرتجمة وباحثة وأستاذة جامعية من سورية ، عضو اتحاد الكتاب العرب

متيناً  مساراً  واألرمني  العريب  الشعبني  بني  التاريخية  الثقافية  العالقات  سجلت 
منذ  ذلك  وقد متثل  والعرب عرب قرون عديدة.  األرمن  ترسخت بني  التي  للمثاقفة 

القرون الوسطى من خالل التداخل اللغوي والشعر واللغة والفلسفة.
ويف إطار تأثر األدب العريب وتأثريه باآلداب األخرى، ميكننا تسليط الضوء عىل 
العالقة التي ربطت أبو العالء املعري بالشاعر األرمني أويديك ايساهاكيان )-1875

وقد شكل  بـ«املعلم”.  يدعى  كان  األرمن،  والناثرين  الشعراء  أبرز  من  وهو   ،)1957
الشعوب  لدى  السعادة  وطريق  الخلود  واملوت ورس  والحياة  والجامل  والحب  العامل 

مواضيع أفكاره الدامئة يف النرث والشعر عىل حد سواء. 
ويربز العنرص الفلسفي لدى ايساهاكيان يف امللحمة الروائية “أبو العالء املعري” 
“أبو  قصيدة  وتعترب  أخرى.  شعوب  وفلكلور  األرمني  الفلكلور  يتناول  حيث  وغريها، 
العالء املعري” التي صدرت يف مجلة يف إسطنبول عام 1909، ثم يف كتيب عام 1911 
واحدة من أبرز القصائد يف األدب األرمني والكنوز العاملية، وقد ترجمت اىل 20 لغة 

تقريباً ومنها العربية. 
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العالء  أبو  الشاعر  حياة  تبني  وظاهرياً،  املعري.  قافلة  سري  تجسد  القصيدة  هذه 
املعري، ولذلك تحتوي عىل العديد من األلفاظ والتعابري العربية. ولكن يف الحقيقة 
متثل الرصاع الذي يدور يف أعامق الشاعر حول الحياة الرشيرة واألنانية يف بداية 
القرن الحادي عرش املبني عىل أساس املال والخداع، فتنكرس أحالم الشاعر ويبتعد من 

عامل األرشار نحو الشمس.
وقد ترجم قصيدة »ملحمة املعري« اليساهاكيان اىل العربية املرتجم السوري نظار 

نظاريان:

السورة األوىل:

وقافلة أيب العالء
كانت تسري الهوينا

كخرير الينبوع الجاري برفق،
يف ليلة ناعسة اللحاظ

عىل حلو رنني األجراس.
وتلك القافلة امللتوبة تقيس الطريق بخطوات متساوية،

ورنني األجراس يسيل حالوة،
ويفيض غامراً صمت السهول الشاسعة. 

وبغداد هاجعة عىل خمول وثري،
غارقة يف أحالم نعيم الفردوس..

ويف السورة الثالثة:

وقافلة أيب العالء تسري الهوينا 
كخرير الينبوع الجاري..

واألطيار بأجنحتها القوس قزحية
كانت تبث مناجاتها بأرق الهمسات،

والريح توشوش بعبري القرنفل
حكايات ألف ليلة وليلة.

وأشجار النخيل والرسو الغارقة يف نوم لذيذ،
كانت تتاميل عىل طريف الطريق ومتيس.

كان أبو العالء يتكلم بصمت،
وأذنه صاغية اىل أحاديث الريح...
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)ملحمة املعري، أويديك اسحاقيان، ترجمة ودراسة نظار نظاريان، الالذقية، 1994، ص 51 63-(.

الذي  وهو  امللحمة،  هذه  املعري يف  وراء شخصية  تخفى  ايساهاكيان  أن  والالفت 
اطلع عىل حياة املعري وشعره باللغة األملانية، ووجد نفسه قريباً جداً من نفس الشاعر 

العريب الكبري. 
ووجد يف البيئة التي عاش فيها املعري ماينسجم مع روحه الرومانسية، وتوحي له 
بصورة الظلم االجتامعي وصور قوافل الجامل والصحراء الطاهرة، وروحانياته وفلسفته 

وصوفيته يف الحق والعدالة، بالتايل أضاف نفحات عربية اىل قصيدته األرمنية.
املعري  بني  التالقي  هذا  يف  هاماً  دوراً  لعبت  عديدة  عنارص  أن  هو  ومايلفتنا 
وايساهاكيان، أو بكلمة أخرى بني األدب العريب واألرمني وأهمها هو الرشقية، سواء 
يف اإلطار الشعري من أبيات أو أوزان، أو استخدامه ملفردات عربية كالسورة والبدو 

والواحة وغريها.
ويف مرحلة الحقة، وبعد املجازر التي ارتكبت بحق األرمن يف اإلمرباطورية العثامنية، 
أدخلت مأساة اإلبادة األرمنية الشعبان العريب واألرمني يف مواجهة سياسة الترتيك 
حني المس الشعب العريب السوري كل ثنايا املجازر التي تعرض لها األرمن بعد وصول 

قوافل األرمن اىل أرايض بالد الشام.
ومع مرور الزمن، قام بعض الكتاب العرب السوريني بتحويل مأساة الشعب األرمني 
االجتامعية  الحياة  تناول  واملرسحية، السيام يف  والقصة  الرواية  أدبية، يف  مادة  إىل 
الشخصيات األرمنية عىل  الفرات بشكل عام. ودخلت  الزور ومنطقة  الرقة ودير  يف 
النصوص اإلبداعية، لتوضيح ظروف تلك الفرتة الزمنية والتالقي بني الشعبني. وهكذا 

بات األرمن جزء من املوروث الشعبي يف األدب الفرايت. 
وقد تناول الكاتب إبراهيم الخليل يف رواية »الهدس« )بريوت عام 1987( مأسـاة 

األرمن وتفاصيل تهجريهم ووصولهم اىل ضفاف الفرات ونجاتهم من املوت.
كام أدرج شخصيات أرمنية يف املجموعة القصصية »غدير الحجر« )الالذقية عام 
1998(، مثل شخصية أرتني يف قصة »الصهريج«، وكوهار يف قصة »كوهار أو الطريق 
السوقيات  قصص  من  وغريها  العصافري«،  »صومعة  قصة  يف  وآروش  أورفة”،  اىل 

ومعاناة األرمن واندماجهم مع أهل املنطقة يف منطقة الفرات. 
نكتشف أن وصف عذابات اإلنسان األرمني وذكريات املذابح قد أخذ حيزاً ال بأس 
به يف األدب العريب السيام لدى كتاب منطقة الفرات. فرنى تلميحات عن ذلك يف 
ابداعات السيايس واألديب والطبيب عبد السالم العجييل )2006-1916(، من مؤلفات 
وروايات وقصص تناولت موضوع األرمن، منها: »جيل الدربكة«، )لندن، 1990(، و«يف 
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كل واد عصا«، )الالذقية، 1984(، و«أرض السياد«، )بريوت، 1998(.
كام نجد انعكاسات مأساة املجازر بحق األرمن يف املرسح العريب أيضاً. والبد من 
والتالقي  األرمنية  الشخصية  أدرج  عدوان  ممدوح  املرسحي  الكاتب  أن  اىل  اإلشارة 
العريب األرمني يف مرسحيته »سفر برلك” التي تتناول مرحلة الحرب العاملية األوىل 
والحكم العثامين، وسياسة االضطهاد واالستبداد املتبعة من قبل اإلمرباطورية العثامنية. 
وتناول شخصية أرتني يف مرسحية »سفر برلك - أيام الجوع” )دمشق عام 1994(، 
العثامنيون ووصولهم  قبل  املوت، وتهجريهم من  تفاصيل هروبهم من  الذي  يرشح 
اىل الشام، ولهفة العرب عليهم واستقبالهم يف بيوتهم وكيف تقاسم العريب لقمته مع 
األرمني. وعىل لسان الراوي، يرسد عدوان معاناة األرمن أنهم جاؤوا اىل حلب والشام، 

ورموا يف قلوب العرب وجعاً. 
عام  )دمشق  السفاح«  باشا  جامل   - الغول   2- برلك  »سفر  الثانية  املرسحية  ويف 
1996(، التي تحلل شخصية جامل باشا السفاح وتدور املرسحية حول املعاناة الشعبية، 

يظهر أحد أبطالها شاب أرمني يغتال جامل باشا.
وتأيت شخصية استيبان ضمن إطار إدراج قضايا اإلبادة األرمنية يف التأريخ العريب 
الحديث واألدب العريب الحديث، واملعاناة املشرتكة للعرب واألرمن عىل يد االتحاديني 

األتراك. 
إن تلك النامذج األدبية عىل تجليات األرمن يف األدب السوري الحديث، تدل عىل 
إلغناء  والشعراء،  واألدباء  الكتاب  إبداعات  يف  وتوظيفه  بالواقع،  العرب  تأثر  مدى 

املشهد اإلبداعي يف األدب العريب.
وأجمل مشهد للعالقات الثقافية األدبية العربية – األرمنية يتمثل يف الرسائل التي 
تبادلتها األديبة والشاعرة األرمنية سيلفا كابوديكيان )1919، 2006( والكاتب السوري 
الكبري حنا مينه )2018-1924( الذي تناول يف رواية “الفم الكرزي” )1999( نضال 
)الفم  لرواية  األرمنية  الرتجمة  ومبناسبة صدور  -الالذقية.  كسب  منطقة  األرمن يف 
الكرزي( لحنا مينه يف عام 2006 أرسلت األديبة والشاعرة األرمنية سيلفا كابوديكيان 
رسالة اىل األديب حنا مينه بعنوان )تحية إىل األديب العريب زميل دريب يف القلم حنا 
مينه(، وقالت أن حنا مينه هو أحد أبرز الشخصيات األدبية العربية املعارصة، وصاحب 
العديد من الروايات والقصص األدبية، إنه شخصية اجتامعية بارزة حازت عىل العديد 

من األوسمة والجوائز التقديرية.
الكتاب  األرمنية، يف مقدمة  باللغة  مينه قد كتب مبناسبة صدور روايته  وكان حنا 
ماييل: )هذا الشعب املكافح، هذا األرمني القوي العزمية واإلرصار عاش بيننا، ترعرع 
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يف كنفنا وناضل معنا كتفاً لكتف يف سبيل استقالل سورية، دون خوف من رصاص 
املحتل الفرنيس، ألنه كان مقتنعاً بأن القضية واحدة والرصاع واحد(.

وبدورها قالت كابوديكيان عن تلك املقدمة أنها كانت عميقة املعنى والتأثري حقاً، 
ألنها مل تكن مجرد كلامت وإمنا هدية نابعة من الصميم تقديراً للشعب األرمني، ذلك 
الشعب الذي احتك معه الكاتب وعايشه عىل الواقع، سواء يف سورية أو لدى زيارته 

ألرمينيا موطن األرمن ومهدهم املرتامي تحت ظل جبل آرارات الشامخ.
أما عن رواية )الفم الكرزي( فأكدت كابوديكيان يف رسالتها )صحيفة »النور” يف 
18 ترشين األول 2006(، أنها أحد نتاجات مينه األدبية الحديثة، وأننا نلمس الكثري من 
مشاعر التقدير واالحرتام تجاه أبناء شعبنا يف كل ثنايا الكتاب وصفحاته. وقالت: »إن 
هذا األديب املتبرص يرى أن األرمني ليس مجرد ذلك اإلنسان الذي اقتُلع ونُفي عن 
أرض وطنه عنوة، أو ذلك املهاجر الواهن الضعيف يبحث يف دروب التهجري األليمة 
عن ذرة شفقة وسقف ملجأ أو مأوى يف املدن املجهولة والبقاع الغريبة عنه. كام أنه 
ليس مجرد إنسان يسعى لتحصيل قوته اليومي بجهده وعرقه مغمضاً برصه وبصريته 
وإمنا  غري،  ليس  نجاراً  أو  أحذية  صانع  مجرد  وال  به،  املحيط  العامل  مجريات  عن 
األرمني يف نظر الكاتب هو )مناضل عنيد وشجاع( وشخصية متفردة اختزلت يف ذاتها 
الواعي والحس املرهف، املستعدة  هائالً من املشاعر اإلنسانية املقرونة باإلدراك  كامً 
حني الطلب بالنضال والتفاين جنباً إىل جنب مع أي شعب أجنبي أو غريب عنه كام 
كان الحال مع الشعب العريب وهو يقارع االستعامر من أجل الحرية واالستقالل، متاماً 

بالسوية نفسها التي كان يناضل بها من أجل االستقالل والتحرير لوطنه األم.” 
وأوضحت كابوديكيان أن معظم الشخصيات األرمنية الواردة يف الكتاب متتاز بهذه 
املعامل اإلنسانية النبيلة، وخاصة البطلة الرئيسة للرواية يرانيك التي تتسم بالحزم يف 

املواقف والثبات عىل املبادئ وصاحبة الفكر والخلفية الثقافية الراقية.
أرمنية  كشاعرة   « قائلة:  مينه  حنا  لألديب  شكرها  عن  كابوديكيان  سيلفا  وأعربت 
منخرطة مع شعبي وبقضاياه املصريية، فإنني أتقدم بالشكر الجزيل إىل الشعب العريب 
األيب، وبالتقدير الكبري لهذا الكاتب العريب الكبري املتميز باألفق الواسع ورحابة الصدر 
واليتامى  للشتات  واملأوى  املالذ  كان  العريب  الشعب  ألن  فقط  ليس  العميق،  والوعي 
األرمن إبان النكبة، وإمنا أيضاً إلصداره هذا الكتاب الدائم املفعم بالعدالة والواقعية 
والذي سيكون له بال شك األثر اإليجايب الفعال يف تسليط األضواء بغية كشف الحقائق، 
وخاصة يف ظروف التشويش الراهنة، حيث يخلطون بني ما هو غض وندي مع ما هو 

جاف ويابس، فيصبح الضحية بذلك قاتالً والقاتل ضحية«.



المقارنةالمقارنة
أداة تأويل لنزع األلفةأداة تأويل لنزع األلفة

ترجمة: د. وائل بركات

فرانسواز الفوكا

ناقد ومرتجم وأستاذ جامعي من سورية  ـ عضو اتحاد الكتاب العرب

أستاذة األدب املقارن يف جامعة باريس الثالثة ـ السوربون الجديدة

باحثوه عىل  فيه  اإلنسانية يرصَّ  والعلوم  اآلداب  يحَظ تخصص يف مجال  رمبا مل 
تكرار اعتامدهم عىل مناهجهم الخاصة وتأكيد رشعيتها مثل األدب املقارن. لكن ذلك 
األخري  العقد  يف  تفاقمت  »تخصص«))))(  الـ  هذا  يف  مستمرة  أزمة  وجود  مينع  مل 
]العقد األول من القرن الواحد والعرشين[ حتى اتخذت منعطفاً جذرياً يصل اإلعالن 
عن موت هذا الفرع من الدراسات )سبيفاك، 2003(، ثم التبشري بانبعاثه من جديد 
)دمروش، 2006())))(. مل تكن رهانات هذه التقلبات ذا ت صبغة علمية متاماً: فرمبا 
كانت صدى لرصاعات أيديولوجية، أو تغرياً لعالقات القوة بني الدول أو الشعوب أو 
الثقافات أو املناخات الفكرية يف عامل أصبح مؤخراً، كام يرتدد كثرياً، متعدد األقطاب.

ميكن رؤية الطبيعة املشككة لهذا التخصص بصورة إيجابية وسلبية معاً. فحساسيته 
ينبغي اختزال  املتناغمة مع العرص تقف بقوة يف جانب مصلحته. لكن ال  التأسيسية 
الربط  عزز  فقد  لحالة:  عرضاً  كونه  وهي  خصائصه  من  واحدة  يف  املقارن  األدب 
هذه  املعارصة  األيديولوجية  الرصاعات  وبني  االختصاص  هذا  ماهية  بني  الحرصي 
القرن  تتناول  التي  املقارنة  الدراسات  تهميش  يف  وأسهمت  اآلن،  السائدة  الصورة 
العرشين، إذا مل نقل القرن الحادي والعرشين. يضاف إىل ذلك، قد يشعر الباحثون 

املقارنون باالمتعاض من رضورة تربير وجودهم بصورة متكررة.
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املختلفة،  الرصاعات  تعبريات  بإيجاز  نقّدم  أن  املفيد  من  نرى  املدخل،  من  وكنوع 
القدمية والحديثة، التي ال تنفصل عن هوية األدب املقارن. وهذا رضوري يف عملية 

تقييم وضعه الراهن، ويف إمكانيات إحيائه اليوم السيام يف فرنسا.

 ميدان عمل األدب املقارن

تتالت الهجامت عىل األدب املقارن منذ تاريخ والدته منتصف القرن التاسع عرش. 
السنوات  تأتيه عن ميينه، ويف  انتقادات  القول،  لنا  جاز  إذا  البداية،  كانت يف  فقد 
التالية للحرب العاملية الثانية تحولت إىل هجامت تأتيه من اليمني ومن اليسار معاً، 
إنهام يسمحان بتسليط الضوء عىل  التعبريين املبسطني:  إذا أمكنني استخدام هذين 

انعكاس ملحوظ. 

يف  وبعنف  توجه،  االنتقادات  كانت  الثانية،  العاملية  الحرب  وحتى  الواقع،  يف 
يف  متأصلة  تكون  أن  املفرتض  من  التي  العاملية  األيديولوجية  ضد  األحيان،  معظم 
يومنا هذا،  إىل  كانت،  التي  الشوفينية  دور  نقلل من  أال  وعلينا  االختصاص))))(.  هذا 
وراء رفض أو ازدراء العديد من التجمعات األكادميية لألدب املقارن. يف العديد من 
الحفاظ  أو  بناء  من خالل  كبري  حد  إىل  مستهدفة  التجمعات  هذه  تزال  ال  البلدان، 
أيضاً  حارضاً  نجده  األدب  ميدان  عىل  األمر  هذا  ينطبق  ومثلام  الوطنية.  فكرة  عىل 
وبني  جداً.  مشابهة  هجامت  من  املقارنة  تعاين  حيث  والقانون،  التاريخ  ميادين  يف 
العوائق التي يواجهها تطور العمل املقارن، يجب أال نهمل أبداً صعوبة تجاوز الحواجز 
اللغوية املهمة: فبعض الزمالء اليابانيني عىل سبيل املثال الذي تخصصوا يف باسكال 
أو بروست وأصبحوا خرباء فيه مل يكن لديهم، يف أغلب األحيان، ال الوقت وال الرغبة 
يف االنخراط يف الدراسة املقارنة مع مؤلفني من بلدهم أو من بلدان أخرى. ويضاف 
إىل ذلك، إن توسع األدب املقارن ليصل إىل »األدب العاملي« يخلق مشكلة اصطدام كل 
منهام بالحدود التي ال ميكن تجاوزها يف قدرة كل منهام ويف معلوماته. كام يالحظ 
فرانكو موريتي )2004(، فإن مرشوع »قراءة املزيد« ال ميكن أن يحل محل طريقة 

القراءة))))(.

لكن الوقوف ضد املقارنة ومقاومتها القائم عىل الرفض املطلق أو عىل حجة صعوبة 
متكن اإلنسان من التعمق يف مجاالت لغوية وثقافية أخرى غري التي يتقنها، قوبل عىل 
مدى نصف قرن برأي معارض إىل حد ما ومختلف جداً، بيد أنهام تعايشا سوية. وكانت 
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نرشته  الذي  املقارن  باألدب  الخاص  املؤلف  التغيري صدور  لهذا  األساسية  االنطالقة 
سلسلة )ماذا أعرف( عام 1951 لـ م. ف. غويار، وأثار ردود فعل قوية جداً يف الجانب 
اآلخر من املحيط األطليس. غريت الشوفينية موقعها، وأصبح املقارنون األوروبيون، وال 
سيام الفرنسيون منهم، هم املتهمون بتجسيدها. ومل تتوقف أشكال املعارضة عن التعمق 

عىل مدى نصف القرن املايض.

يف الواليات املتحدة، يتم تطوير قصة )أود أن أقول برسور رسدية))))(( األدب املقارن 
بوصفه تحرراً من أوروبا. يبدو أن االنفتاح عىل »العامل« مرشوط باملحافظة عىل هذه 
املسافة املرغوبة. وعىل سبيل املثال يرشح روبري ج. كليمنتس أن األدب املقارن مّر بثالث 
املتحدة وظلت مرتبطة )كام  الواليات  أوروبيون إىل  بدأها مهاجرون  األوىل  مراحل. 
يرى( بالقارة العجوز؛ وركزت الثانية اهتاممها عىل العالقات بني الرشق والغرب؛ بينام 
انفتحت الثالثة عىل العامل كله، فنتج عنها نشوء الدروس األوىل فيام يسمى بـ »األدب 
العاملي« يف املحارضات الجامعية))))(. خالل هذه الفرتة تم يف فرنسا إضافة اختبار 
األدب املقارن إىل اختبارات دبلومات التأهيل العليا )1959، وتأكدت بصورة أوضح يف 
العام 1986())))(، مام أدى إىل تأليف عدد من  الكتب التعليمية يف هذا االختصاص))))( 
تحدد حدوده، لكنها تجّمده يف الوقت نفسه. بالتأكيد مل تقترص النتاجات الفرنسية عىل 
ذلك، وفق ما يؤكده إيف شفريل حني يقدم يف عام 1992 تقييامً واضحاً لوضع األدب 
املقارن يف فرنسا. ويؤكد يف بيانه أن النقاشات التي تدور يف التجمعات األكادميية 
األمريكية))))( ال تثري اهتامم األوساط األكادميية الفرنسية املقارنة، وإذا فعلت فإنها ال 

تعدو أن تكون ردود فعل هامشية.

وأكرث من ذلك، مبا أن اختبارات دبلومات التأهيل العليا تتوجه بالدرجة األوىل نحو 
األعامل األدبية األساسية التي يجب أن تكون لغاتها األصلية متاحة أمام القسم األكرب 
يتجاوزن  ال  املقارن  األدب  البحث يف  يعتزمون  الذين  الطالب  فإن  املتسابقني،  من 

املجال الضيق الذي تحدده املسابقة أو املعلومات التي تلقوها يف تعليمهم السابق.

وكذلك أسهمت ظاهرتان يف جعل األدب املقارن يتخذ مسارين متبينني بني أوروبا 
والواليات املتحدة. ففي سنوات ما بني 1980 و1995 أدى ازدياد عدد األقليات العرقية 
العام حول  املهاجرة إىل الواليات املتحدة وتثبيت حضورها فيها إىل تحريك النقاش 
ظهور  أن   )((1(A(سبيفاك غاياتري  ترى  ملفهومها.  تعديل  عنه  ونتج  املقارنة  تعريف 
قدرها  بزيادة  مرتبط  املتحدة  الواليات  االستعامر« يف  بعد  وما  الثقافية  »الدراسات 



اآلداب العاملية ـ العددان 189-190 ـ شتاء وربيع 2642022

د. وائل بركات

نفسها،  السنوات  تلك  أوروبا، وخالل  أما يف  اآلسيويني؛  املهاجرين  أعداد  ٪500 يف 
فلم يصل عدد املهاجرين إليها هذا الحد)))))(، ومل يكن لهم التأثري ذاته عىل العامل 
األكادميي. يف هذا الوقت، كان الشغل األسايس ألوروبا هو بناء ذاتها من جديد. وحني 
سقط جدار برلني كانت دراسات ما بعد االستعامر تتطور يف الواليات املتحدة. وبينام 
كان يالقى االبتعاد عن النموذج األورويب ترحيباً يف الجانب اآلخر من األطليس ويف 
مشغولني  األوروبيون  كان  اخرتاقاً،  أو  بوصفه رضورة  أيضاً  والهند  الجنوبية  أمريكا 
بنقاش معاهداتهم والتصويت عليها. ووفقاً لغاياتري سبيفاك، ومن وجهة نظر أمريكية، 
فإن سقوط جدار برلني الذي وضع حداً للمواجهة بني الرشق والغرب يعني بطريقة 
ما أن أوروبا، التي تغيب عن اإلسهام الجدي يف النقاش األكادميي، تعكس بالنسبة 
إىل األمريكان مخاوف عسكرية واسرتاتيجية. وبينام يدور هذا النقاش يف الواليات 

املتحدة، تندلع حرب يوغوسالفيا السابقة يف أوروبا )1990-1995(.

لذلك فليس من املستغرب أن يكون مفهوم هذا االختصاص ومجال اهتامماته مختلفاً 
اختالفاً جوهرياً يف تلك السنوات بني أوروبا والواليات املتحدة، إذا مل نقل بالتعارض 
بينهام. بالنسبة إىل معظم املقارنني األوروبيني مل يستنفد بعد املوضوع األورويب، وهو 
بال شك اليوم أكرث إلحاحاً من أي وقت مىض السيام حني يكون التكامل األورويب 
مهدداً. بالتأكيد هذا ال يعني اقتصار ميدان املهارات واالهتاممات يف أوروبا، وخاصة 
عاجلة  وبصورة  ويتنوع  ينفتح  أن  الزماً  كان  بل  األورويب،  املوضوع  عىل  فرنسا،  يف 
وحتمية. ومع ذلك، ال نستطيع القول إن املقارنني الفرنسيني قد اهتموا بدرجة كافية 
بالتغريات التي أحدثتها الهجرة من الجنوب ومن املستعمرات السابقة يف املشهد الثقايف 
األورويب. لكن التقويم التاريخي والفكري لهذه الحالة أحرز تقدماً ملحوظاً يف فرنسا 
خالل السنوات األخرية. رصد آ. توميش و ب. زوبريمان نتائج تبادل النظريات منذ عام 
1960 حتى العام 2010 ذهاباً وإياباً )من فرنسا إىل الواليات املتحدة ثم إىل فرنسا( 
فيام يتعلق بدراسات النوع )2007(، وي. كالفارون ما يخص دراسات ما بعد االستعامر 
)2011(. وبنّي هذان الكاتبان، إضافة إىل ما قدمه سابقوهام )ال سيام ف. كوسيت، 

2009(، بوضوح تشوهات الرؤى وسوء الفهم املتبادلة بني الطرفني.

والتفسري الثاين لهذا التباين متعلق يف الواقع بعالقة التجمعات األكادميية املقارنة 
مع النظرية يف هذا الجانب أو ذاك من األطليس بعد الحرب العاملية الثانية. وهنا أيضاً 
حدث انقالب يف الرؤية. فقبل الحرب، تعرضت املقارنة الفرنسية للهجوم، استناداً إىل 
وجهة النظر القومية األملانية التعصبية، بسبب تجريديتها؛ والتجريدية إذا مل تكن ال 
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نظرية وال منهجاً، فإنها تحققهام. ورغم ذلك، بعد الحرب، ظهر الحديث عن غياب 
املنهج والنظرية، وقد الحظ ذلك ر. وليك )يف مقالة قدمية يرتدد االستشهاد كثرياً بها( 
يف الواليات املتحدة )1958(، و إيتامبل )1963(، و آ. مارينو )1988( يف فرنسا. واستُثِمر 
الحديث عن هذا الفشل بأنه خلل أسايس يف هذا التخصص. يف الستينيات، عززت 
التي اعتمدتها  املغلق  العمل  التشويه. ففكرة  آنذاك هذا  التي توهجت  البنيوية  هيمنة 
بقوة  تفوقت  آخر،  بلد  أي  من  أكرث  الفرنيس  التعليم  يف  شك  بال  وسادت  البنيوية 
وبصورة واضحة عىل فكرة »التأثري«. وكان من نتائج حلول مفهوم »التناصية« محل 
جيدة، حرمان  بطريقة   )2003  ،1979( كولر  جوناثان  »التأثري«، حسبام حلل  مفهوم 
األدب املقارن من ركائزه التاريخية، ومن رشعيته العلمية، ومن ادعائه املوضوعية. وتعد 
نقطة التحول هذه تدشيناً لنقاش جديد ال نهاية له حول منهج املقارنة وموضوعها. مل 
 décontextualisée تكن النظرية األدبية، يف صيغتها الشعرية الشكلية غري السياقية
]أي النسقية[، عىل وفاق مع املقارنة رغم ظهور بعض املحاوالت املعزولة كتلك التي قام 

بها عىل سبيل املثال ميشيل ريفاتري )1995(.

ومع ذلك كان إلضعاف االختصاص املقارن الذي استمر عقدين من الزمن بسبب 
هيمنة الشكالنية والبنيوية ميزة انعكست يف والدة تفكري جامعي بطبيعة املقارنة وبـ 
»مسوغاتها« )يف إعادة صياغة لتعبريات إيتامبل(. وقد غدت هذه القضايا يف الفرتة 
ة. باملحصلة، كان التجاوب  ما بني عامي 1985 و1995 تقريباً مركزية، إن مل نقل ملحَّ

معها متبايناً بني فرنسا وأمريكا.

 ميكننا أن نتبني عدداً من املظاهر التي ترسم ما نطلق عليه االسرتاتيجية السائدة 
يف الواليات املتحدة. فقد بدأ الجدل حول طبيعة املقارنة مبكراً  وكان حيوياً، ويدعم 
مت بصورة أساسية يف السبعينيات ونرُِشت عام 2003 مجموعًة  ذلك اإلسهامات التي قُدِّ
يدل  كام   .)(((((  World Literature Todayاليوم العاملي  األدب  مجلة  من  عدد  يف 
عىل هذه االسرتاتيجية أيضاً التقارير املتتالية ملؤمترات جمعية األدب املقارن األمريكية  
)ACLA(، يف عام 1965 و 1976، ثم وبصورة خاصة التقريران الصادران يف عامي 
1995 و 2006)))))(. إن الخالصة التي رسمتها ليندا هوتشيون، يف عام 1995 لثالثة 
عقود من املقارنة األمريكية، واعتمدت فيه تقرير ريتشارد برينهامير أمام مؤمتر عام 
1993 )نرُش يف عام 1995( معربة متاماً: كان جوهر النقاشات هو مزايا ازدياد أعداد 
جمهور األدب املقارن والقيمة املضافة إليه أخالقياً وسياسياً، وكذلك مخاطر انحالله 
وخسارة معارفه ومهاراته يف حال حلت الدراسات الثقافية بديالً عنه)))))(. تم الدفاع 
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عن جميع حاالت األدب املقارن يف عالقته مع النظرية األدبية: فهناك من قال بإمكانية 
وجود نظرية خاصة باملقارنة، مبا يف ذلك اللجوء إىل فكرة »الثبات بالتوسع«)B))))( )آنا 
باالكيان، 1995(؛ وآخرون بفكرة أن املقارنة هي يف حد ذاتها موضوع نظري )إليزابيت 
فوكس-جينوفيز 1995(؛ وغريهم بأهمية نسبية للنظرية يف الدراسات املقارنة)))))( ويف 
النظر  رضورة  أخرى  أطراف  ورأت  2006(؛  روريت،  )ريشار  عامة  اإلنسانية  العلوم 
إىل هذا الفرع من زاوية أيديولوجية، وذلك من خالل استحضار أسئلة مطروحة يف 
ميادين ومجاالت تخصصية أخرى، مثل النسوية )مارغريت هيغونيت، 1994، 1995(، 
أو عىل العكس من ذلك  من خالل الخطر الذي ميثله هذا االستحضار )جريميي أبياه 
1995(. سيكون من الغريب حقاً الحكم عىل األدب املقارن، يف الواليات املتحدة، بأنه 
مع  الفكرية  باملواجهة  فقط  يتعلق  الجدل  بأن  االعتقاد  وكذلك  فعالً،  متجانس  حقل 
أوروبا. فالدراسات الجندرية والثقافية ودراسات ما بعد االستعامر مل تفرض حضورها 
يف ميدان املقارنة األمريكية دون رصاعات ومعارك. باملقابل، الالفت للنظر يف أوروبا 
تلك  تجاه  الفرنسيون  املقارنون  أظهرها  التي  الكاملة  الالمباالة  هو  الفرتة  هذه  يف 

املوضوعات)))))( )وهذا ما أكده بشكل ال لبس فيه إيف شيفريل عام 1992()))))(.

والظاهرة األخرى التي يجب اإلشارة إليها هي الرتحيب الواسع الذي قدمته أقسام 
األدب املقارن يف الجامعات األمريكية والكندية للمنظرين الرائدين من أوروبا برشقها 
وغربها. وليس من العدل أبداً قرص تأثريهم، كام يرى روبرت ج. كليمنت، عىل املرحلة 
األعامل  الثانية ألن  العاملية  الحرب  بعد  األمرييك  املقارن  لألدب  األوىل  »األوروبية« 
املهمة للباحثني مثل ليبومري دوليزيل وتوماس بافيل نرشت يف العقود الثالثة األخرية 
املاضية. رمبا مل يتم النظر إليهام مبدئياً بوصفهام مقارنني. ومع ذلك فقد تم توظيفهام 
غداة خروجهام )األول من تشيكوسلوفاكيا، والثاين من رومانيا( للعمل يف أقسام األدب 
املقارن، واندرجت بال شك أعاملهام املؤثرة واملبتكرة يف ميدان عمل األدب املقارنة دون 
أن تدعي صفة املقارنة)))))(. ويذكرنا إيف شفريل بأن بول ريكور ألقى محارضاته التي 
كانت األساس لعمله الزمن والرسد يف قسم األدب املقارن بجامعة تورنتو. ومن الواضح 
أن أسباب هذه الفروقات بني فرنسا وبني الواليات املتحدة أو كندا متنوعة ال يتحمل 
مسؤوليتها جميعاً الباحثون الفرنسيون )مثل عدم إغراء الرشوط املادية التي تقدمها 
بنقاش  الفرنسية  املقارنة  أقسام  اكرتاث معظم  قلة  أيضاً،  بينها  لكن من  جامعاتهم(! 
األسئلة النظرية))1))( )فضاًل عن عدم االهتامم بنظريات النسوية وما بعد االستعامر(، 

يف تلك السنوات وحتى اليوم، وهذا أمر ال ميكن إنكاره)))))(.
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ومع ذلك، سيكون من غري املجدي أبداً تصور أن يكون سد هذه الفجوة ]بني املقارنة 
يف أمريكا ويف فرنسا[ عن طريق إلزام املقارنني الفرنسيني، إذا كان ذلك ممكناً، بـ 
»النظرية«. فهي يف الواقع ال تغطي أفقاً فكرياً واحداً عىل طريف األطليس. وإذا كانت 
ديريدا-فوكو،  اسمها  لثنائية  مقابلة  »نظرية«  كلمة  املتحدة  الواليات  لزمن طويل يف 
فهي اليوم مكافئة تقريباً، يف أقسام »األدب املقارن«، لثالوث بتلر-سعيد-سبيفاك)))))( 
)مع استمرارية تردد اسم فوكو بني حني وآخر يف هذا املجال(، إذا أخذنا بكالم ديفيد 
دامروش عن تقرير ساوسيس)C))))( لعام 2006. يف التقرير نفسه، يرى ريتشارد روريت 
أن »النظريات« رصعات عابرة، يعمل تغريها وتبدلها عىل إحياء االهتامم املحترض بـ 
»العلوم اإلنسانية«، وكأنه يردد يف صورة أكرث تطرفاً خيبَة األمل التي عرب عنها أنطوان 

كومبانيون يف عام 1998. 

ومن الجدير باإلشارة هنا مالحظة أن االرتياب الذي أبداه كومبانيون حول النظرية 
تبدل  نال  ذلك،  من  العكس  وعىل  »متوازن«.  بأنه  روريت  وصفه  موقفاً  بلغ  األدبية 
ت عن  معروفة عربَّ أصوات  عكسته  استحساناً  املتحدة  الواليات  النظرية يف  األمناط 
»دهشتها« من الثبات الدائم: أال يؤكد جوناثان كولر –الذي يعد من التقليديني بني 
املقارنة)))))(- أن »التفسري ال يكون  الداخيل حول  النقاش  الذين يشاركون يف  أولئك 
مثرياً لالهتامم إال عندما يكون غريباً؟«  )]1992[، 1996، ص. 102(. فنكهة الغرابة 

تؤدي حكامً إىل تجديد رسيع للموضوعات القادرة عىل إثارة اإلعجاب والدهشة)))))(.

هذا ال يعني بأي حال من األحوال أن تكون قراءة بتلر وسعيد وسبيفاك بال جدوى 
)السيام وأن هذين األخريين متخصصان باملقارنة بدقة(، وال حتى أنه يرتتب علينا أن 
نكون محصنني بأي مثن ضد هذه الرصعات العابرة: يف فرنسا، لقد كنا منيعني أكرث 
من الالزم. وال يزال الرأي القائل باعتامد هذا التوجه أو ذاك يعاين من االبتعاد عن 
تطوير رؤية نقدية مستنرية ما زلنا نفتقر إليها، كام أنه ال يسمح لنا بانفتاح حقيقي عىل 
اختصاصنا هذا. لقد حان الوقت متاماً لتحديد فهمنا، أو رمبا للدفاع عن خصوصية 

التوجه املقارن.

هذه القضية يف حد ذاتها ليست واضحة بعد. فهناك أيضاً اختالف مهم يف النهج 
إنهاء  إىل  مبكر  وقت  يف  يؤدي  أن  بإمكانه  كان  الفرنيس  بالنهج  مقارنة  األمرييك 
االستعامر  بعد  ما  لدراسات  وشامل  تام  إحالل  طريق  عن  إما  املقارن:  االختصاص 
محله )هذا ما أوصت به إمييل آبرت، 1995(، أو عن طريق توسيعه ليشمل الدراسات 
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الثقافية )هذا ما يخشاه جوناثان كولر، 1995(. يف عام 2006، افتتح هاون ساوسيس 
تقريره باإلشارة إىل أن املقارنة قد فازت باملعركة )فالثقافة مبجموعها، وأقسام األدب 
املقارن يف الجامعات، وفقاً له، ملتزمة اآلن بالتعددية الثقافية( لكنها مل تفز حتى اآلن 
باالعرتاف املؤسسايت املأمول. إذا مل يكن األدب املقارن، يف فرنسا، مهدداً باالحتواء 
تخصصات  عىل  االنفتاح  فإن  باالختفاء،  وبالتايل  االستعامر  بعد  ما  دراسات  ضمن 
مختلفة اشتغلت عليه بعض أقسام األدب املقارن ميكن أن ينافسه: يطرح املعارضون 
الرشسون للمقارنة سؤاالً أساسياً وهو ما الفائدة من املقارنة بني عملني يختلفان فقط 
مل  إن  أكرث،  لالهتامم  املثري  أن  حني  يف  أنتجتهام،  التي  والثقافة  اللغة  خالل  من 
يكن بدرجات كثرية، تناول املوضوع نفسه من خالل مقاربة أدبية، فلسفية، تاريخية، 
وسائل  أعامل  عىل  نفسه  األمر  وينطبق  نفسية...  تحليلية  أنرثوبولوجية،  اجتامعية، 
التواصل اإلعالمي األخرى: فعىل مدار العقدين املاضيني تطورت حركة املقارنة بني 
فيها  ارتفعت  بحيث  للنظر  الفتة  بصورة  مختلفة  إعالمية  وسائط  إىل  تنتمي  أعامل 
أصوات متتالية، ولديها حججها الخاصة والصحيحة، إلزالة كلمة »أدب« من مصطلح 
ألعاب الفيديو  »األدب املقارن«، وأصبحت دراسات األفالم والقصص املصورة وحتى 
شائعة يف تخصصنا هذا. وإذا أضفنا إىل املقارنة يف الوسائط اإلعالمية وجود أقسام 
»الدراسات املرسحية« و »دراسات األفالم« فستزداد ضبابية حدوده. إنها جميعاً تدرس 
من خالل الرتجمة أعامالً مختلفة األصول، وال تنحرف دراسة أعامل التواصل اإلعالمي 
عن املقارنة إال فيام يتعلق بتقدير ثقافة اآلخر التي ليست هدفاً رئيسياً: لكنه ال يُستبَعد 
بالرضورة من دائرة أبحاث هؤالء الزمالء)))))(. ويف معظم األحيان، يعدُّ الطابع متعدد 
الثقافات يف مجال األبحاث أمراً مفروغاً منه، وهو بال شك ما يتامىش مع روح العرص 
 2006 و   1996 لعامي  املتتاليني  التقريرين  وباستعراض  »العاملي«.  راية  يحمل  الذي 
املعنونني بـ »األدب املقارن يف عرص التعددية الثقافية« و »األدب املقارن يف عرص 
ففي  عملهم:  يسود  الذي  الوضع  انقالب  تطور  األمريكيون  املقارنون  رصد  العوملة«، 
البداية، ومع نهاية األلفية الثانية، كانت التعددية سمة لألعامل سواء من خالل تناولها 
ثقافات  إىل  وتنتمي  متنوعة  بوصفها  معها  التعاطي  من خالل  أو  متعددة  مبقاربات 
متعددة؛ بعد عقد من الزمن اختفى هذا املوضوع بسبب االنتقال من مفهوم الثقافات 

املتنوعة، أي )التعددية الثقافية( إىل مفهوم دمج الثقافات، أي )العوملة(.

الفاصلة بني  للحدود  ]املقارنة[، وكذلك  االنحالل ملوضوعنا  أن نالحظ هذا  ميكننا 
أيضاً، من وجهة أخرى، أن  لكن ميكننا  الثقافات.  البلدان، وبني  التخصصات، وبني 
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ننظر إىل هذا املحو بأنه وهم، وهذا واضح يف كثري من النواحي. وحول الشكل الثقايف 
كايرا  أوليفييه  اتخذ  العاملي،  املستوى  عىل  اتساقاً  األكرث  أنه  يبدو  الذي  األكرث عوملة 
للدراسة، ومتكن من الكشف عن أشكال ومفاهيم مختلفة  من لعبة الفيديو موضوعاً 
للعبة اعتامداً عىل ما إذا كانت قد صممت يف أملانيا أو فرنسا أو الواليات املتحدة أو 
حول  دوبرات  آن  مع  أجريتها  التي  الجامعية  الدراسة  أظهرت  كام   .)2010( اليابان 
مفهوم الرواية أن التصورات التي ميكن للمرء أن ميتلكها عنها يف القرنني السادس 
عرش والسابع عرش، يف مناطق ثقافية متباعدة جداً، ليست متباينة إىل هذا الحد كام 
قد يعتقد املرء، وهي اليوم، باملقابل، بعيدة عن أن تكون متجانسة كام قد يتوقع املرء 
)2010(. ليس من الرضوري الحديث عن »تراجع الهوية« الذي يتم استحضاره يف 
بشكل  يخفي  العوملة  أن خطاب  فكرة  لتأكيد  الحايل  العامل  حالة  ف  توصِّ مناسبة  كل 
مخادع االختالفات الثقافية واالجتامعية واللغوية. وال ميكن مالحظة هذه االختالفات 
الباحث املقارن.  عند  التزاماً  إال بالجهد وبالدربة. وهذه هي املهمة ويجب أن تكون 

وتزداد رضورتها أكرث مع فرض وهم عدم االختالف يف العوملة.

اإلعالمي  التواصل  وسائل  بسبب  تختفي  املقارنة  يجعل  سبب  يوجد  ال  لذلك 
والتخصصات املتعددة. وميكن أن نضيف هنا أن أفضل األعامل يف هذا املجال هي 
التي تستعني جدياً مبجاالت أخرى كالفلسفة والقانون وتاريخ العلوم أو حتى الطب)))))( 
والتي تتعامل مع النصوص وكذلك الصور أو العروض املرسحية يف لغات عدة. فهذه 
األعامل ال تقترص عىل »الوصل«)))))( بني موضوعات مختلفة، وهذا أمر مثمر بحد 

ذاته. بل إنها تعتمد لنفسها منظوراً مقارناً عىل وجه التحديد سأحاول توضيحه اآلن.

ملاذا نقارن؟

2-1 هل املقارنة أخالقية؟

هناك ترابط واقرتان بني طريقتنا يف التفكري، يف القيام بالبحث، يف التدريس، 
وبني طريقة حياتنا ورؤيتنا للعامل. 

هذه املقولة ال تصلح بالتأكيد لألدب املقارن وحده)))))(. لكننا سندعم هنا فكرة أن 
العمل أو التطبيق املقارن يلزم الباحث بأمور معينة، فهو يتعامل يف أغلب األحيان مع 
التنوع الثقايف ومع جمهور متعدد الثقافات. إن أخذ هذا البعد يف الحسبان، مبا يف 
ذلك تداعياته األخالقية والسياسية، ال يتم بوضوح يف فرنسا ألن األسلوب واألخالق 
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األكادميية املتمسكة بالحيادية بطريقة مثالية تشجع عىل تجاهل هذه القضايا أو التقليل 
يف  املقارنة  حول  النظر  وجهات  يف  التباين  بأن  االعتقاد  حتى  ميكننا  أهميتها.  من 
الواليات املتحدة ويف فرنسا يرجع يف قسم كبري منه إىل الرتكيز، الدقيق والحرصي 

.axiologique بشكل أو بآخر، عىل أهمية االختصاص من وجهة نظر قيمية

من الصعب بالفعل تجنب هذا املوضوع ألنه جوهري يف تاريخ هذا االختصاص. وقد 
تدخلت حجج وعوامل سياسية وأخالقية يف النقاش حول األدب املقارن منذ بدايته. 
يف الوقت الحارض، ميكننا التمييز بني مسارين متعارضني: يجمع األول االعتبارات 
املتباينة لكنه ال يلغي التوافق بينها. فهي تتجاوب، يف الواقع، مع توجهات األدب املقارن 
جميعها وتربرها منذ عرشين عاماً، كاالهتامم مبوضوعات مختلفة: األقليات، والنوع، 
وثقافات البلدان املستعَمرة سابقاً، والعامل بوصفه انفتاحاً عىل اآلخر، وعىل اإلنسانية، 
وعىل إعادة التوازن ألهمية الثقافات ولرتاتبيتها الهرمية. أما الثاين فهو توجه ارتيايب 
 ،)((1(D(بنجامني والرت  عنه مسار  يعرب  اآلخر  فهم  يشكك يف محاولة   dysphorique
كلود ليفي شرتاوس، إدوارد سعيد. فمن »أكل لحوم البرش)E))))(  املفرتض وجوده يف 
الرتجمة )راينري غولدن، 2008(، إىل التشكيك الشامل باملقارنة بوصفها أداة للسيطرة 
in-  والحد من االختالف، بناًء عىل اعتامد فكرة صعوبة فهم الثقافات واملقايسة بينها

السمية  بالخباثة  ترتفع أصوات منددة   ،)1993 أويانغ،  )أوجني   commensurabilité
التي تحملها املقارنة.

املقارن  األدب  والدة  سبق  نقاش  يف  متجذران  باآلخر  للعالقة  األسلوبان  هذان 
كتخصص مستقل. 

يف بداية عمله املثري لالهتامم حول الرمزية يف الرشق والغرب )2005( يّذكر تشانغ 
لونغ تيش)F))))( بالخالف بني اليسوعيني الذين مل يشكوا يف إمكانية ترجمة مصطلحات 
 ((((G(،( )(((((الكونفوشيوسية إىل الالتينية بتعبريات الديانة املسيحية )مثل ماتيو ريتيش
غري  قروداً  للمسيحية  املعتنقني  الصينيني  رأوا يف  الذين  أولئك  وبني   ،)1579-1610
قادرة عىل فهم مبادئها. وفقاً لـ تشانغ، كان موقف الفريق األول الدافع النتشار األفكار 
يف عرص التنوير عن دين صيني طبيعي يتجاوز املسيحية يف الحكمة. ومع أن فضول 
ريتيش ال ينفصل عن حامسه التبشريي، لكن تشانغ يرى موقفه أفضل نسبياً من الجهل 
والقناعة بعدم قابلية الثقافات للتواصل. بالنسبة إىل املقارنة املعارصة، فإنها ال تقبل 
باقتفاء قرص النظر الذي سيطر عىل عمل داريس األدب عرب الزمن الذين تحمسوا 
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للرتجمة وفق مصطلحاتهم ومعتقداتهم الخاصة، ولـ »أكل لحوم« أعامل املايض ويف 
 ،)((((H(»أي مكان، لذلك ال ميكن أن تكون املقارنة املعارصة راضيٍة عن »تأويل الكشف
عىل حد تعبري بول ريكور )1965، ص. 42  وما يليها(. ولكن ال ميكنها أيضاً أن تحرص 
نفسها بـ »تأويل شك« يرفض أي محاولة لبناء الجسور، ومينع النظر إىل الرتجمة كأداة 
يستطيع من خاللها الناس »الذين تفصلهم املساحات الجغرافية للكرة األرضية بأكملها 

أن يتواصلوا« )شاليرماخر، ]1813[، 2000، ص. 31(.

لذلك ميكننا ربط الشك بالتفاؤل املعريف لكن ليس برتكيب مخادع بل بتوازن متحرك 
يحافظ عىل التوتر ويثري ردود الفعل النقدية النشطة والرضورية للمقارنة. يعتقد بول 
ريكور أن التجاذب بني »تأويل الشك« و »تأويل الكشف« متأصل يف الفهم. إنه يتبنى 
فكرة توافق متناقض يناسب موقف الباحث املقارن. من الرضوري بالفعل تجاوز النية 
السليمة التي يُعربَّ عنها أحياناً دون تعّمدها يف الكتابات املقارنة. لقد أعطت الدراسات 
الجنسانية ودراسات ما بعد االستعامر حججاً وجيهة يف هذا الباب، ولكنها أرادت من 
ذلك أن تدعي لنفسها وقوفها يف املوقع الصحيح. من ناحية أخرى، إنه من غري املقبول 
إنكار الرغبة يف »الوصول إىل جميع املجتمعات البرشية دون استثناء« التي رأى فيها 

مارسيل ديتيان الهدف األسايس للمقارنة )2002: 68(.

لذا فإن السؤال القيمي ال ينفصل عن القضايا املعرفية. يجب علينا القيام بتفصيلها 
وتحديدها من أجل فهم أفضل ملحتوى ما هو، أو ما ميكن أن يكون، التزاماً باملقارنة.

2--2  املقارنة كتفسري

إذا كان التفكري التأوييل، من شاليرماخر إىل بول ريكور، يعنينا عن قرب، فذلك يف 
الواقع ألن األدب املقارن هو تخصص تفسريي بامتياز. سيعرتض بعضهم ويقول إنها 
السمة مشرتكة بني كل الخطابات أو املقاربات التي تهدف إىل فهم ظاهرة ما. لكننا 
سنعرتف أيضاً بأن مقاربة طالب يعد لكتابة أطروحة حول الفونتني مختلفة متاماً عن 
التي يعتمدها آخر يخطط لدراسة، عىل سبيل املثال، العالقة بني الرسد والشك  تلك 
انطالقاً من عرص النهضة)))))(. يف الحالة األوىل، وبغض النظر عن دقة وجهات النظر 
التي يتم تبنيها ملقاربة عمل الفونتني، يتعامل الطالب أو الباحث مع موضوع موجود 
مسبقاً بالفعل. باملقابل، ال يوجد بحث مقارن ال يرشع يف بناء موضوع أصيل جديد، 
وسيتعني  مسبقة؛  اصطالحية  وجهوداً  أولياً  تعريفياً  يتطلب جهداً  األمر  أن  يعني  مام 
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 »pluri-objet الوجوه  »املوضوع-متعدد  الـ  تحديد  سبق،  ما  إىل  إضافة  أيضاً،  علينا 
بحيّزه الواسع يف الزمان واملكان. ميكننا بالتأكيد نحت موضوعات أقل أهمية: فمثالً 
فن املوازيات )بروست/جويس، بروست/سفيفو)I))))(، سفيفو/جويس إلخ...( أصبح من 
املايض، ومع ذلك فإن هذه املوضوعات املحدودة تتطلب وجود مسوغ تفسريي مسبق، 
يختلط فيه يشء من االعتباط ونوع من املغامرة، ويُخىش، بدرجات مختلفة دون شك، 
 )((((J(من دور اللعب والذاتية فيه. من الرضوري عىل أي حال متثل مقولة مارسيل ديتيان
بالرضورة. وهذا  املقارنة موجود  )2000(: فموضوع  مقارنات«  »خلق  بـ  التي تقيض 
مرشوط بامتالك وعي كامل مبا تعنيه هذه اإلشارة اإلبداعية املبدئية التي حملت جرأة 
املكان، واألكرث امتداداً يف  ديتيان حينام طالب باختيار املوضوعات األكرث بعداً يف 

الزمن إىل أقىص حد ممكن.

مام ال شك فيه أن هذا هو السبب األول وراء تبني »تأويل الشك« الذي كان له تأثري 
مثل هذا  االختيار،  مثل هذا  إىل  الباحث  دفع  الذي  املقارنة: فام  األبحاث  مهم عىل 

التقسيم، مثل هذا التجميع؟

إنتاج  أي  املقارنة،  إنشاء  يف  ولكن  املوضوع،  بناء  يف  فقط  التفسري  يتدخل  ال 
واملفردة  املتكررة  بالسامت  مقبول  كشف  إجراء  املمكن  من  تجعل  تفسريية  فرضيات 
ثالث  من  عملياً  املقارن  التفسري/الدرس  يتكون  موضوعني.  بني  الربط  ينتجها  التي 
موضوع  تحديد  من  ينطلق  إنه  اآلتية:  بالطريقة  توصيفها  ميكن  مفهوماتية  عمليات 
امتدادي )ويتمثل يف اختيار من مجموع واسع  بعد   )1( تصوري وفق األبعاد اآلتية: 
االفرتاضات  من  مجموعة  )يتجسد يف  قصدي  بعد   )artefactes(، )2 النتاجات  من 
prédicats والخصائص املشرتكة والسامت التفاضلية التي تنطبق عىل هذه الفئة من 

النصوص(، )3( رشح وتفسري وتركيب هذه االفرتاضات.

فإذا حملت مراحل التفسري يف نهج املقارنة نوعاً من املعقولية plausibilité، فذلك 
يعنى أنها ستشكل حلقة تأويلية عىل مستويني. يف الواقع إن تحديد املوضوع يف البعد 
االمتدادي )النتاجات( يستوجب تعيينه يف البعد القصدي )االفرتاضات والخصائص( 
 fiction أيضاً، والعكس صحيح. فألنني أعرف عىل سبيل املثال موضوع رواية الشك
sceptique، أو أعرف نصاً بعنوان »نزهة«)))))( )2( أستطيع اختيار عدد من النصوص 
س عىل الخصائص املشرتكة والتفاضلية التي اختربتها  )1( التي متثل هذا التحديد املؤسَّ
يف هذا العدد من النصوص )2(. ثم أركب مقولة )3( أبنّي فيها الحالة واألمور يف 
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النصوص التي اخرتتها يف البداية )1(.

ال شك يف أن االنغالق عىل دائرة ثابتة يف الدرس املقارن )بسبب التحديد املسبق 
التخصص.  هذا  إضعاف  يف  تسهم  األعامل(  من  وسلسلة  النصوص  من  معينة  لفئة 
من  بدالً  التأويلية  الدائرة  عىل  نعتمد  أن  العرشين  القرن  يف  التأويل  تاريخ  علّمنا 
)كام  مختلفة  مستويات  بني  االنتقال  تكرار  فإن  شك  وبال  منها.  بالخروج  التظاهر 
أوىص شاليرماخر فيام يتعلق بالدائرة التأويلية )]1810-1809[، 1987، ص. 78-77؛ 
]1829[، 1987، ص. 181-173( هو ما يسمح لنا بالوصول يف نهاية املطاف إىل تفسري 
معقول. وميكننا أن نالحظ أيضاً أن اختيار مجموعة واسعة من النتاجات واملقابلة بني 
أمور غري متجانسة نوعاً ما –هذا ما يعيدنا إىل مقولة ديتيان الساخرة »مقارنة ما ال 
يًُقارن«- يضفيان عىل العملية طابع االكتشاف املفاجئ الذي يولّده هذا الجمع، ويجّنب 

تكرار الخوض يف أمور مكتشفة سابقاً.

التشابه  بأوجه  ممالً  فهرساً  نضع  أن  مطلقاً  التفسري  من  الثاين  البعد  يتطلب  ال 
واالختالف بني نتاجات املجموعة  املنتقاة، وإمنا نرى أن املقابلة بينها، والتدقيق يف 
كل واحد منها مقارنة بالباقي يسلط الضوء عىل التكرارات )سواء أكانت  مكاناً))1))( 
topoï، أو عنارص ثابتة، أو سامت مشرتكة خاصة بجنس معني، مبجال تأثري تقليد فني 
ما، بثقافة معينة... إلخ( ويربز التفردات املثرية لالهتامم، واملبتكرة: فمثل هذا النص 
اإلنجليزي ]نزهة[ يف القرن الثامن العارش، عىل سبيل املثال، هو األول يف موضوعه 
حيث يتحدث عن رجل مييش ال هدف له سوى املتعة )هل هناك عالقة، وما نوعها، 
بني حقيقة أن يكون إنكليزياً يف القرن الثامن عرش وبني مفهوم الرتفيه الحرضي يف 
التنزه؟(. يهدف البعد الثالث من التفسري إىل تحديد معامل االنتظام واالنقطاع التي 

تسيطر عىل هذا العامل التجريبي املصغر املتحقق عىل هذا النحو.

تجب مالحظة  ذلك  ومع  السياق،  إىل  محتاج  التفسري  فإن  التأويل،  لتقاليد  وطبقاً 
أن جوهر فعل املقارنة ذاته ينطوي عىل خلخلة لهذا املصدر التقليدي )مرة أخرى منذ 
انحسار البنيوية( يف التحليل األديب. يف الواقع، ال ميكن للتحليل املقترص عىل الروابط 
ha-  السببية ذات االتجاه الواحد أن يعطي تفسرياً للتكرار، والتباين، واالبتكار، والندرة

pax. هل سنعرتف بوجود ثوابت أنرثوبولوجية، معرفية، وما هي طبيعتها ووضعها؟ يف 
كل األحوال، يبدو يل أنه يرتتب عىل الباحثني املقارِنني الرجوع إىل النظريات التي 
تجعل من املمكن الربط بني أسباب متشابكة complexe عىل غرار النظام التعددي 
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ملحوظاً يف  التشابك تطوراً  K( Polysystème))))(. يف اآلونة األخرية، عرفت أشكال 
اآللية  وعىل  اآليل[  والتحكم  ]الحاسوبية  السيربانية  عىل  باعتامده  اإلنسانية  العلوم 
متعددة  وبني موضوعاتها  املقارنة  بني  علمية  إقامة صلة  البيولوجية، مام ساعد يف 

الوجوه)))))(. 

عىل أي حال املقارنة، التي أراد إتيامبل ومارينو إبعادها عن األدب املقارن، هي أداة 
سة لألدب املقارن الذي يُنتظر منه أن يكون مامرسة تأويلية. استداللية مؤسِّ

2--3 املقارنة كأداة استداللية

استُنِكرت املقارنة بني )ما يُفرَتَض( أنه معروف وبني املجهول، وهذه املقابلة هي يف 
ت  وُعدَّ ]املجهولة[،  األوروبية  ]املعروفة[ وغري  األوروبية  األعامل  األحيان، بني  أغلب 
أننا نقرأ معلومات عىل  أنها ال تعرّف يف حني ينتظر منها أن تقدم املعرفة. صحيح 
الغالف الخلفي للرتجمة الفرنسية التي قدمها أندريه ليفي ملرسحية تانغ شيانزو، الذي 
يقارن بشكسبري أو بـ كالديرون دي ال باركا)L))))(، وينظر إىل عمله »الوسادة السحرية« 
)حوايل 1600( بأنه معاكس ملرسحية كالديرون »الحياة حلم« ]1635[، لكننا ال نعرف 
طة )التي تحمل بال  شيئاً عن تانغ شيانزو. ومن خالل هذه املعلومات الجذابة واملبسَّ
شك خلفية تفكري مقارن متقدم نوعاً ما، وتعرض مسألة عالقة »مقلوبة« بني املرسحية 
]ليفي[  الصينية  باآلثار  املتخصص  الكبري  العامل  الصينية(، عرف  اإلسبانية واملرسحية 
كيف يشق طريقاً إيّل ويثري اهتاممي: لقد فتح يل األبواب. بعد هذا االكتشاف، بيّنت يل 
قراءايت لرتجامت عديدة من الحكايات الصينية والهندية والعربية حول املوضوع نفسه 
أن رسد األحالم املتخيلة مقرونة بالحياة الواقعية كان منترشاً جداً يف ثالث قارات عىل 
األقل بني القرنني السابع والثالث عرش. ثم بدت يل مرسحية كالديرون عىل أنها نسخة 
متأخرة، وتحمل إضافة إىل ذلك رؤية للعامل غري عقالنية بامتياز مقارنة بالحكايات 
التداخل بني الحلم والواقع شكل يف أوروبا سمة مميزة ملا يسمى  القدمية. ومبا أن 
للعديد  أساسية  مكونات  كحلم  والحياة  العامل  مرسح  موضوعات  وأن  »الباروك«،  بـ 
من الربامج املدرسية التي ال تستند إال إىل األعامل األوروبية حرصاً، فقد متكنت من 
زعزعة هذا النمط املستقر وتلك املجموعات الشائعة املنترشة بصورة واسعة، وذلك، مرة 

ثانية، بفضل املقارنة املخترصة والعرضية إىل حد ما ألندريه ليفي.

وبناء عليه، فإن قرن املعروف باملجهول ال يسمح لنا فقط إذا تتبعنا املسارات بتحقيق 
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نهائية.  أنه معروف وثابت بصورة  نعتقد  نظرتنا إىل ما  أيضاً  لكنه سيغري  اكتشافات؛ 
وما  األديب.  بتاريخنا  النظر  نعيد  وتجعلنا  ارتكازنا  نقاط  تفكك  الجديدة  فاملعلومات 
كنا نعتقد أنه فريد من نوعه مل يعد كذلك، وما كان جديداً، يف فرتة زمنية وجغرافية 
كان  وما  نهاية.  إىل  فجأة  تتحول  األشياء  بعض  بداية  وأن  نسبياً؛  جّدته  يفقد  معينة، 

مألوفاً لدرجة السأم يستعيد بريق األلوان.

إن عملية نزع األلفة )))))( défamiliarisation ]املقصود هنا تجاوز األمور املعروفة 
املستقرة، نزع األلفة عن املعتاد، تحريك الساكن، وذلك عن طريق البحث والوصول 
إىل اكتشافات أو معلومات جديدة.[ تقتيض بالرضورة تغيرياً للرؤية وتحتاج إىل عمل 
طويل. وقد أوىص شاليرماخر بالترصف كام لو أن املرء ال يعرف، وعىل وجه التحديد 
أن »سوء  أيضاً  73(. ورأى  1987، ص.  يعرف )1809-1810،  بأنه  يكون يظن  عندما 
العمل الجيد)))))(  أنه مل يشك يف أن  الفهم الرسيع وهم، مع  العام، وأن  الفهم« هو 
سيبدد يف النهاية هذا الوهم. يتعارض النهج املقارن مع اتجاه املعرفة الطبيعي الذي 

يقوم عىل جعل املجهول معروفاً.

اليوم معاً  يوجد تكامل فعيل بني عمليتي االستكشاف ونزع األلفة، فهام تصوغان 
–كام أرى- هدف املقارنة مبا تفتحانه أمامنا من مجاالت معرفية جديدة يف فضاءات 

املكان والزمان.

يرتدد املقارنون الفرنسيون يف االنفتاح عىل العامل. إن وجهات النظر الشاملة التي 
رسمها إيتامبل تجعلك تبتسم. فقد كان يقرص رؤيته عىل عدد محدود من املقارنات 
)عىل الرغم من وجود مركز لألدب املقارن يف بكني)))))( يحمل اسمه(. وكام كان يوىص 
بجدية أن يتقن املقارنون اثنتي عرشة لغة! يبدو لنا أن مثل هذا الربنامج غري عميل 
أبداً، لكننا نتساءل أال ميكننا تشجيع الطالب واملقارنني املستقبليني عىل أن يكون لديهم، 
باإلضافة إىل ثالث أو أربع لغات أوروبية، لغة واحدة غري أوروبية عىل األقل؟ سيتفاجأ 
والعمل  بالدراسة  واملتعبني  املرهقني  طالبهم  أن  يعلمون  عندما  املعلمني  من  العديد 
لديهم آفاق مفتوحة تجعلهم يتابعون بجد ونجاح دروس اللغة اليابانية لفهم املسلسالت 
الوقت  يف  التنظيم  إعادة  أدت  يحبونها.  التي   anime املتحركة  والرسوم   mangas
يحبون  املسلسالت  عشاق  من  )الكثري  أيضاً  واألدب  والسينام  التسلية  لثقافة  الراهن 
إليها، وسيكون  للوصول  إمكانية  وإىل  للفضول  هارويك موراكامي( إىل خلق مصادر 
من الحكمة استغاللها. وأود أن تقوم أقسام األدب املقارن الفرنسية بـ »عمل إيجايب« 
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الباحثني  الوصول  يْسُهل  )ألنه  األمرييك  األورويب وغري  الثقايف غري  الفضاء  لصالح 
يتيح  الذي  االستعامر  بعد  ما  دراسات  منظور  إن  واإلسبانية(.  اإلنجليزية  إىل  فيها 
الوصول بشكل فعال إىل قسم محّدد من األدب يف جزء كبري من العامل والتفكري فيه 
والتنظري له ليس كافياً. فإىل جانب أنه ال يشمل جميع مناطق العامل )عىل حد علمي، 
املعارص  الحارض  التوجه نحو  واليابان(، فهو يفضل  للصني  أهمية  قليالً ما يعري  إنه 
بصورة أساسية. ومع ذلك يشار إىل أنه ظهرت مؤخراً يف الواليات املتحدة العديد من 
األعامل عن العصور الوسطى تحت عنوان دراسات ما بعد االستعامر)))))(. لكن بجميع 
األحوال تعّد الدراسات املقارنة للمراحل القدمية )أي ما قبل القرن التاسع عرش( قلية 
جداً عىل مستوى العامل، حتى ولو كانت أفضل حضوراً يف الواليات املتحدة)))))( ويف 

فرنسا)))))( من أي مكان آخر.

لذلك يجب أن يحدث انفتاح الدرس املقارن وعىل أوسع نطاق ممكن عىل العوامل 
البعيدة ]جغرافياً[، وبالرضورة نفسها عىل ما يتصل باملايض ]زمانياً[: إن دراسة القرون 
القدمية من منظور مقارن ليست محصورة بأي حال عىل املناطق الثقافية واللغوية غري 
األوروبية))1))(.  لكن ربط املقارنة بالبعد الزمني هو أداة قوية لنزع األلفة بحيث ال متنع 
قيود الحدود يف أوروبا من بناء موضوعات أصيلة متاماً. ورغم صدور أعامل عديدة 
متخصصة حديثة)))))(، لكنها مل تكن كافية إلظهار الطابع متعدد الثقافات ألوروبا يف 
العصور الوسطى وعرص النهضة بتأثري الوجود اليهودي والعريب فيها. وبالنتيجة، كام 
ظهرت أعامل من املايض كانت طي النسيان )مثل أعامل سريفانتس أو شكسبري( وغالباً 
كنا نريد االستخدام  إذا  إلحاحاً،  آثار خالدة، سيكون »تفكيكها« أكرث  ما تحولت إىل 
الحريف لتعبري ديريدا يف حديثه عن الـ »فولغات« ]الرتجمة الالتينية للكتاب املقدس[، 

أو باألصح إعادة بنائها عن طريق »قابلية املقارنة«.

ومامرستها:  املقارنة  لتصور  أخريني  طريقتني  عىل  األلفة  نزع  طريقة  فّضلت 
بالحضارة  واملتخصص  الالمع  اللغة  عامل  أوضحها  األوىل،  والتحديث.  االستحضار 
اليونانية جان بوالك، تتمثل يف استحضار األعامل ضمن سياقاتها األولية، والوقوف 
عند دالالتها األصلية باستبعاد جميع التفسريات التي لحقت بها وأضيفت عليها مبرور 
من  العكس  فعىل  »التحديث«،  أما  االستقبال.  بدراسات  الطريقة  هذه  تتصل  الوقت. 
ذلك، يقرأ الباحث النصوص القدمية من خالل اهتامماته الخاصة ويف ضوء القضايا 
املعارصة. يبدو يل أن نزع األلفة صوت متوسط، تأوييل بامتياز، مينح اهتامماً خاصاً 
للرؤية التاريخية للباحث، رشيطة أن تكون قادرة عىل إبراز عمل ما وتقدميه بصورة 
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عالقته  ليشمل  ويتسع  السائدة،  املركزية  الرؤية  يتعدى  منظور  بفضل  وذلك  مختلفة، 
باألعامل والثقافات األخرى أقوى بكثري من زعم استعادة املعنى األصيل والنهايئ له. 
إن الهدف من هذه العملية هو إنتاج معرفة جديدة، وليس التحديث كغاية يف حد ذاته.

ميتد نزع األلفة املنهجية أيضاً ليشمل يف املقام األول النظريات واألدوات النقدية.

من أجل نظرية متعددة األوجه 

ظلت قضية العالقة بني املقارنة والنظرية موضع نقاش معمق طيلة السنوات املمتدة 
بني عامي 1980 و1990، ونتج عنه، كام قلت سابقاً، طروحات متنوعة، لكن مل يصل 

األمر إىل تبني نظرية محددة للمقارنة.

وكان املوقف األقوى )حسب معرفتي( ما طرحه أدريان مارينو لصالح نظرية مقارنة 
ومنهج مقارن مستقلني، يف سياق مختلف متاماً عام هو متداول اليوم )1988(. يف 
الواقع، دعا مارينو، متتبعاً خطى إيتامبل، إىل شعرية وجاملية مقارنة، مقابل مقارنة 
التاريخ األديب -وهو  ليست أكرث من فرع واحد فقط من فروع  وضعية وتاريخانية 
الوضع الذي مل يعد سائداً يف وقتنا الحارض)))))(. مع ذلك ميكننا األخذ ببعض مقوالت 
أدريان مارينو. فهو يربط، عىل سبيل املثال، بني املقارنة وبني التأويل، وهذه عالقة 
املقارن  التأويل  لتحقيق  التي وضعها  لكن االقرتاحات  وتثبيتها)))))(.  حاولت اعتامدها 
بنظره مختلفة عام أقرتحه هنا. فأوالً إن تصوره ملفهوم »األدب« الذي يراه هو مفهوم 
تاريخي ال ميكن تجاوزه. ثم، ولو أنه من الصعب إنكار وجود املشرتك)))))(، لكنه يشكل 
العمل عىل تحديده وإظهاره)))))(.يبدو  األساس والهدف يف نظرية مارينو، والبد من 
يل أن إبراز التفرد، والتميز والغرابة يف النتاجات الثقافية، وتوضيح االختالفات تصب 
جميعها يف مصلحة النهج املقارن)))))(. أخرياً، فإن الطابع الشامل للنظام الذي أراده 
تلميذ إيتامبل، والذي يتوافق بال شك مع أسلوب عرصه، ال يجعله اليوم ذا مصداقية 
ويجب  مهيمنة؛  تكون  أن  يجب  العامة  النظرية  هذه  إن  مارينو،  إىل  بالنسبة  تُذكَر. 
أن تحل محل »تعددية املناهج »Methodenpluralismus )ص. 137(، وكان منزعجاً 
إىل  ليتحولوا  التاريخانية  مع  قطعوا  كالحرباء حني  وتلونهم  زمنه  مقارين  تقلب  من 

السيميائية والبنيوية.

إنها مع ذلك تعددية النظريات التي سأدافع عنها هنا. فمن وجهة نظر عملية، يبدو 
جلياً أنه يف إطار ما يسمى باألدب املقارن، يتعايش العديد من املقاربات؛ وقد يكون 
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من الرضوري تعزيز هذا التنوع من أجل تقليل الهيمنة االستبدادية لنمط ما أو ملدرسة 
املثال، مقاربة جميع املوضوعات من  أيضاً، وعىل سبيل  إلزامياً  بعينها، ويك ال يكون 
منظور دراسات ما بعد االستعامر فقط رغبًة يف الحصول عىل اعرتاف باملواطنة يف 
املجتمع الدويل للمقارنني. ويبدو يل بديهياً، ووفقاً للموضوعات، أن تكون اإلسهامات 
األخرية لعلم الرسد، أو ملنطق العوامل املحتملة، أو للفلسفة األخالقية، أو املجاالت األخرى 
املتاحة، هي األكرث مالءمًة واألكرث صلة. ال يوجد سبب يدعو املقارنني إىل االبتعاد عن 
أحدث إنجازات البحث يف أي ميدان. من وجهة النظر املعرفية، يبدو يل أن التكامل 
نهج  تفضل  التي  النظريات  أو   ،)bricolage)((((( بينها  فيام  )الرتكيب  النظريات  بني 
التشبيك تتكيف بصورة أفضل مع »املوضوع-متعدد الوجوه« وتكون أكرث مالءمة لها، 

أو بتعبري آخر، مع مواد اشتغل عليها األدب املقارن أو أدخلها يف شبكته.

األدوات  يشمل  الذي  التأوييل  النهج  وإمنا يف  معينة،  نظرية  املقارنة يف  تكمن  ال 
النظرية املقارنة باعتبارها تأويالً ينزع األلفة تعمل يف إطار نظرية متعددة األوجه.

يف الواقع، إن التأثري املزعزع لالستقرار الذي اخرتت وضعه يف مركز النهج املقارن 
يطال النظريات املطروحة واملعتمدة كأدوات له؛ ويصل لدرجة أن يضعها عىل املحك 
بصورة فعلية. هل مفهومات الراوي، الرسد، الشخصية، عىل سبيل املثال بغض النظر عن 
موثوقيتها، واملستخلصة يف معظمها من الروايات اإلنجليزية أو الفرنسية املكتوبة يف 
القرنني التاسع عرش والعرشين، هل هي مالمئة ألن تكون موضوعات مستهدفة]البعد 
أطر مرجعية  ومكانياً، حيث سادت  زمانياً  البعيدة  العوامل  معتمدة يف  القصدي[)))))( 
أخرى)))))(؟ ميكن أن تتدخل املقارنة هنا كأداة للتحقق من صحة النظرية ]التي عرفت 

تلك املفهومات[.

إن دراسة عالية املستوى، من منظور مقارن وتطوري، لكل من هذه األشكال النقدية 
ستكون جديرة باملحاولة))1))(. ميكن بعد ذلك طرح مسألة ترجمة املفهومات يف إطار 

رؤية متعددة األوجه، وتحديد املفهومات غري القابلة للرتجمة، إن وجدت.

إين مقرتحي هو انفتاح األدب املقارن إىل أقىص حد ممكن، عىل مستوى املوضوعات 
يفرتض  وهذا  ممكن.  وزمني  مجال جغرايف  أوسع  ليغطي  املناهج،  مستوى  كام عىل 
بصورة حاسمة توسيع مساحة الرؤية أمام الدراسات وتشجيعها لتتجاوز املجال األورويب 

إىل العاملي ولتتخطى القرنني املاضيني وتصل إىل ما سبقهام.
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لـ  العقالين  بالخط  االلتزام  يف  سيام  )ال  التأويل  مع  بعالقتها  املقارنة  تصور  إن 
شاليرماخر وتزوندي وباألفق التوافقي لريكور( سيعني ضمناً وضع املرونة االنعكاسية 
réflexivité يف مركز االهتامم. يف فرنسا، تفرتض هذه املرونة االنعكاسية أوالً زيادة 
االهتامم باملناقشات التي تجري خارجها وتسهم يف الحصيلة الفكرية لهذا االختصاص؛ 
ويستطيع الدرس املقارن الفرنيس اإلفادة من ذلك كله. كام ميكن أن يكون مفيداً أيضاً 
التعرف عىل النقاشات الدائرة حول املقارنة يف التخصصات األخرى. بالتايل، سيكون 
يف صلب هذه العملية الوعي بطبيعة املوضوع متعدد الوجوه املقارن القائم عىل إيحاء 
تقف  للمفرس.  والثقافية  التاريخية  الهوية  يخص  مبا  الوعي  إليها  مضافاً  تفسريي، 
 agonistique املقارنة يف موضع يوصف عموماً بأنه غري مستقر بسبب الطبيعة الجدلية
اقترصت  التي  الخاصة  بتجربتها  الشك  بني  التوتر  والسيام  عليها،  تقوم  التي  للبنية 
فيها عىل ثقافة محددة وبني التفاؤل املعريف الذي يحث عىل معرفة اآلخر ويف أي 
مكان. إن التكامل بني االستكشاف ونزع األلفة )يف مجال املوضوعات والنظريات( هو 
الغاية التي تسعى املقارنة إليها، رغم أنه قد ال يكون موقفاً سهالً ومريحاً متاماً. ومن 
هذا املوقف املتأرجح صعب التحديد، املهدد باستمرار بطريقة أو بأخرى، ميكن تناول 
القصص الوطنية املحبَّبة عند الشعوب، والوقوف عند التصورات غري املتوقعة لكشف 
أرسارها املخبأة؛ ومن هذا املوقف أيضاً ميكننا أن نستخلص خصائص فريدة ومميزة 

يف هذه الوحدة املزعومة لعاملنا املعولَم ]املكان[ أو لصحراء املايض املنيس ]الزمان[.
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 Morel, Jean-Pierre ; Asholt, Wolfgang ; Goldschmidt, Georges-Arthur : Dans le dehors du
 .monde. Exils d›écrivains et d›artistes au XXe siècle, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2010
 Moretti, Franco : Conjectures on World Literature, in Christopher Prendergast, Debating

 .World Literature, 2004, p. 149-162
Nethersole, Reingard : » Comparing or connecting, )what is actually is the object ”for com-

 parative Literature and what is its Necessary method“( «, in Gerald Gillepsie éd. ,1991, p.
 .89-100

 Hermeneutics Need and the Inevitability of Comparing « Comparing Literature : Sharing «
 .Knowledge for Preserving Cultural Diversity, vol. I, UNESCO EOLSS, 2004-2007, p. 66-83
 Patron, Sylvie, éd: Théorie, analyse, interprétation des récits / Theory, analysis, interpretation

 .of narratives, Berne, Berlin, Bruxelles, Francfort-sur-le Main, Peter Lang, 2011

 Nyirö, Lajos : » Problèmes de littérature comparée et théorie de la littérature«, in Littérature
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 .Hongroise, Littérature européenne, I. Söter et O. Süpe éds, Budapest, 1964, p. 505-524
 .Prendergast, Chistopher, éd : Debating World Literature, Verso, Londres, Newyard, 2004

 Remak, Henry H. H. : » Interdisciplinary Dimension of Comparative Literature «, Dialog
 der Künste. Internationale Fällstudien zur Literatur des 19 und 20 Jahrunderts, Ferstschift
 für Erwin Koppen. Maria Moog-Grünewald et Christoph Rodiek éds. Francfort sur le Main,

 .New York, Berne, Paris, 1989
Comparative Literature and Literary Theory ; will the twain ever met ? «, in Katalin Kür- « 

 .tosi et Joseph Pál, 1994, p. 19-21
 .Ricœur, Paul : De l’interprétation. Essai sur Freud. Paris, Le Seuil, 1965

    .Le conflit des interprétations. Essais d›herméneutique I, Paris, Le Seuil, 1969
  Rinner, Fridrun : » Y a-t-il une théorie propre à la littérature comparée ? « in Mario J.

 .Valdés, 1990, p. 173-180
 Spivak, Gayatri Chakravorty : Death of a Discipline. Columbia University Press, New York,

 .2003
Schleiermacher, Friedrich, Daniel, Ernest, Herméneutique. Traduit de l’allemand par Chris-

 .tian Berner, Paris, CERF, PUL, 1987
 Des différentes méthodes du traduire ]1813[ ; Sur l›idée Leibnizienne, encore inaccomplie,
d›une langue philosophique universelle / Ueber die verschiedenen Methoden des Ueber-
sezens ; Ueber Leibniz unausgeführt gebliebenen Gedanken einer allgemeinen Philoso-

 phischen Sprache, traduction de Christian Berner et Antoine Berman, Paris, Point Seuil,
 .2000

Tomiche, Anne éd. : Le livre blanc de la littérature comparée en France. Presses universi-
 .taires de Valenciennes, 2007

 Tötösy de Zepetnek, Steven : Comparative Literature and Comparative Cultural Studies,
 .Purdue University Press, West Lafayette Indiana, 2003

 Valdés, Mario J. » Introduction «, in Toward a Theory of Comparative Literature. Selected
Papers Presented in a Division of Theory of Literature at the XIth international Compara-

 tive Literature Congress )Paris, 20-24 Août 1985( éd. Mario J. Valdés, Actes du XIe congrès
 de l’Association internationale de littérature comparée, éd. Daniel-Henri Pageaux, vol. 3,

 .Francfort-sur-le-Main, New York, Berne, Paris, Peter Lang, 1990, p. 9-24
Walfard, Adrien : » Tragédie, morale et politique dans l’Europe moderne. Le cas César. Lat-
 in, français, italiens, anglais, 1545-1789 «. Thèse de doctorat, sous la direction de F. Lecercle,

 .soutenue en Sorbonne, le 15 octobre 2011
 Weissten, Ulrich : » D’où venons-nous, qui sommes-nous ? Où allons nous ? The Permanent
Crisis of Comparative Literature «, Canadian Review of Comparative Literature, Revue Ca-

 .nadienne de Literature Comparée, 11, 1984, p. 167-192
 Wellek, René : » The Crisis of Comparative Literature «. 1958, Chapell Hill, AILC, Concept

 .of Criticism, éd Stephen Nicolas, New Haven, Yale University Press, 1963
 Zhang Longxi : » Penser d’un dehors : Notes on the ACLA Report «, in Bernheimer, 1995,

.p. 230-236
Allegorisis : Reading Canonical Literature East and West, Ithaca and London, Cornell Uni-

.versity Press, 2005
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هوامش
)1(    عناوين األعامل التالية تتحدث عن نفسها. رينيه ويلك: »أزمة األدب املقارن« )1958(؛ إيتامبل: »ال حجة للمقارنة. أزمة 

األدب املقارن« )1963(؛ أولريش فايسسنت »من أين أتينا، من نحن؟ و إىل أين نذهب؟ األزمة الدامئة لألدب املقارن« )1984(.

)2(    تنضم مقولة دامروش عن طموح األدب املقارن الحايل، والذي يتمثل يف احتضان اإلنتاج الثقايف للعامل، إىل طموح 
بعض مؤسيس هذا التخصص من أمثال هوغو ميلتزل دو لومينتيز )1948-1906( و هاتشيسون ماكوالي بوزنيت )1901-1882(.

)3(    ينظر يف هذا املوضوع هوغو ديزنيتش، 1991.

)4(     »األدب العاملي؟ رمبا قرأ الكثري من الناس أكرث وأفضل مام قرأته، بالطبع، لكننا ما زلنا نتحدث هنا عن مئات من 
اللغات واآلداب. يبدو أن قراءة )املزيد( ليست الحل. 2004، ص. 149.

)5(     باملعنى املرتبط عموماً مبفهوم »رواية القصص«.

)6(     ليس غريض مناقشة أصل الكلمة وتاريخها ومفهومها التي كانت وراء الكثري من الدراسة املقارنة. لنتذكر فقط أنه إذا 
كان غوته هو مخرتعها )وبالتايل فإن األملان عىل دراية بفكرة »األدب العاملي« منذ وقت طويل(، فإن املقارنني األمريكيني 
يطرحون منظوراً مفتوحاً لألدب العاملي قبل فرتة طويلة من الحرب العاملية الثانية، ويتضح ذلك من مجلة »األدب العاملي 
اليوم« التي تأسست عام 1927. يف فرنسا، كان إيتامبل، يف الستينيات، هو من أوىص بانفتاح األدب املقارن إىل أقىص حد 

عىل جميع اآلداب األجنبية. لكن هل ُسِمع طلبه؟

)7(     منذ إنشائها، يف عام 1959، قدم اختبار دبلوم التأهيل العايل لألدب الحديث »برنامجاً خاصاً يشمل الكتاب الفرنسيني 
واألجانب أيضاً«.  يف جانب التعبري الكتايب يشتغل الطالب عىل بحثني، وما يتعلق منهام بهذا الربنامج يسمى »موضوع التعبري 
الفرنيس الثاين«. حاولت الجمعية الفرنسية لألدب العام واملقارن تعديل هذا العنوان منذ عام 1970، لكنها مل تنج إال يف العام 
1986. ومنذ ذلك الحني، أصبح البحث الثاين »برنامجاً خاصاً باألدب العام واملقارن يف دبلوم التأهيل العايل لألدب الحديث«.  

أنني مدينة بهذه املعلومات لـ إيف شفريل الذي أشكره بحرارة.

)8(     ولالستشهاد بالكتب األساسية املنشورة يف هذه الفرتة، ميكننا أن نذكر كتاب كلود بيشوا وأندريه ميشيل روسو »األدب 
العام واملقارن« )1967(؛ سيمون جون )األدب العام واملقارن »محاولة التوجه« )1968(؛ بيري برونيل؛ كلود بيشوا، أندريه م. 

روسو، ما هو األدب املقارن )1983(؛ بيري برونيل وإيف شيفريل محرران، »ملخص لألدب املقارن« )1989(.

)9(     كام دار نقاش حول الجوانب املؤسسة للمقارنة يف الواليات املتحدة يف التسعينيات. ينظر ليونيل غوسامن و ميهيل 
ي. سباريوزو )1994(. 

)A   )10- غاياتري شاكرافوريت سبيفاك، املولودة عام 1942 يف كلكتا بالهند، أستاذة يف جامعة كولومبيا بنيويورك، ومنظِّرة 
أدبية معروفة بإسهاماتها الرئيسية يف دراسات ما بعد االستعامر والنسوية. تعد دراستها املعنونة »هل يستطيع املهمشون الكالم« 

نصاً مؤسساً لدراسات ما بعد االستعامر.

)11(     وفقاً لتقرير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  OCDE، وصلت نسبة السكان األجانب )املولودين يف الخارج( يف 
الواليات املتحدة عام 2000 إىل 11.1 باملئة يف الواليات املتحدة األمريكية، وإىل 6.3 باملئة يف فرنسا.

)12(     يف الجزء التمهيدي األول املخصص للقضايا النظرية املتعلقة باألدب املقارن، ال توجد أي مشاركة من قبل املتخصصني 
الفرنسيني باملقارنة، وإمنا يعرّب الكتاب الفرنسيون )مثل ميشيل بوتور( وجهات نظرهم فقط.

)13(     ميكننا أن نالحظ أيضاً أن مراجعات ACLA ]الرابطة األمريكية لألدب املقارن[ هذه منظمة حول أسئلة استفزازية، 
فهي تختار مقاالت مثرية للجدل، يف حني أن املنشورات الفرنسية املامثلة )مثل كتاب »األدب املقارن يف فرنسا« الذي كتبته 
آن توميش يف عام 2007( تختار تقديم جرد محايد ومتوازن فقط. يعزز الخيار الفرنيس توافق اآلراء ويحافظ عىل االنسجام 

بينها، لكنه يفقد فيها التعبري عن أهمية الرؤى.

)14(     دافع عن هذا املوقف جوناثان كولر وبيرت بروكس وميشيل ريفاتري )1995(.

)B   )15- أي ثبات اليشء مع توسعه أو كربه أو ازدياده يف الحجم أو العالقة أو االكتساب، فاإلنسان رغم ازدياد عدد سنواته 
يبقى محافظاً عىل الذات، أي هناك ثابت ترافقه متحوالت.

)16(     ينظر أيضاً، عىل سبيل املثال، يف هذا الصدد هاسكل م. بلوك يف »النظرية األدبية: اتباعها والتعسف يف اتباعها« )1985(.

)17(     بشكل ملحوظ، يف املجلد الثالث من وقائع املؤمتر الحادي عرش للرابطة الدولية لألدب املقارن AILC  املنعقد يف 
باريس عام 1985، تحت عنوان مختار بتفاؤل »نحو نظرية األدب املقارن« )نرُش عام 1990 تحت إرشاف ماريو فالديس(، ال 
توجد مساهمة فرنسية. لكن يشار إىل أن فريدرون رينري، الباحثة النمساوي التي تدرس يف فرنسا، قدمت بحثاً بعنوان: »هل 

هناك نظرية خاصة باألدب املقارن؟«.

)18(     مل تكن هذه الالمباالة منترشة يف جميع أنحاء أوروبا، كام يوضح، عىل سبيل املثال، بحث املجري الجوس نيريو »قضايا 
األدب املقارن ونظرية األدب« )1964(.

التشييك  للكاتب   )Heterocosmica( »التخييلية العوامل  أن كل فصل من فصول كتاب »نظرية  )19(     ميكننا أن نالحظ 
دوليزيل يعتمد املوازاة بني ثالثة أعامل مختلفة، مام يسمح بتوضيح االفرتاضات النظرية التي تم ذكرها للتو.

)20(     يبدو أن أعامل ج. بيسيري،  د. كوست، ف. رينري عىل وجه الخصوص، تحمل طموحاً ال ميكن إنكاره إضافة إىل النطاق 
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النظري. وزِّع كتاب برونيل »امليثيونقدية، النظرية واملسار« )1992( عىل نطاق واسع داخل الحدود الفرنسية وخارجها. ويجب 
أن نذكر علم الصورة أيضاً لـ د. ه. باجو، الذي يندرج بسهولة يف مجال دراسات ما بعد االستعامر.

)21(     مع ذلك يعرّب العمل األخري لـ هوبري، تودوار-سورالبيري و دومنيك ليفا )2012( ]املقارنة، عامل بأبعاد ثالثة، 2012، 
باريس[عن الدعوة إىل تجديد نظري ومنهجي للمقارنة الفرنسية. يف هذا الكتاب، يفضل هؤالء املؤلفون الدراسات الثقافية 
تقرتح  ليفا(،  )دومنيك  للرواية  والتطورية  األنرثوبولوجية  واملقاربة  ليفا(،  )دومنيك  األنجلو ساكسوين  النموذج  القامئة عىل 
تودوار-سورالبيري يف هذا العمل تفكرياً يف القياس والتامثل l’analogie  ]القياس والتامثل عملية فكرية نالحظ من خاللها 

تشابًها بني شيئني. يف الكالم، التشبيه الرصيح هو املقارنة، والتشبيه الضمني هو االستعارة[.

)22(     من الواضح اتسام هذا التطور بتناسق أكرب مام يرغب دامروش وروريت يف االعرتاف به: بدأت سبيفاك حياتها 
املهنية برتجمة إىل اإلنكليزية عام 1976 لكتاب علم الكتابة Grammatologie لديريدا.

)C   )23- هاون ساوسيس، أستاذ جامعي يف األدب املقارن ولغات رشق آسيا وحضاراتها. درّس يف عدة جامعات مثل جامعة 
كاليفورنيا و لوس أنجلوس و ستانفورد و ييل قبل أن يستقر منذ عام 2011 يف جامعة شيكاغو. واملقصود هنا هو الكتاب-

التقرير املعنون بـ »األدب املقارن يف عرص العوملة« الصادر عن جامعة جون هوبكنز عام 2006 بـ 261 صفحة. وهو واحد 
من سلسلة التقارير العرشية التي تصدر عن الرابطة األمريكية لألدب املقارن )ACLA( لتوصيف وضع األدب املقارن. يعتمد 
الكتاب-التقرير عىل فكرة أنه »تقرير متعدد األصوات« يقدم فيه املحرر ساوسيس آراء تسعة عرش مؤلًفا حول تطور األدب 

املقارن يف عرص العوملة الحايل.

)24(     يراجع عىل وجه الخصوص »األدب املقارن أخرياً!« لـ برينهامير، 1995، ص. 122-123. يف هذه الدراسة ذات التأثري 
ينصح برتك  لذلك  لالنحالل.  يعرضه  قد  الثقافية ألنه  الدراسات  إىل  املقارن  األدب  تحويل  كولر  يعارض جوناثان  الواسع، 

الدراسات الثقافية ألقسام تركز عىل مجال لغوي واحد.

)25(     يتحدث أمربتو إيكو يف هذا الصدد بجدارة عن »مدخل إىل الدهشة«، 1996، ص. 46.

)26(     يتضح هذا، عىل سبيل املثال، من خالل مقال لـ كاترين بالودي، )1999(.

)27(     أفكر هنا يف عمل الباحثني الشباب الذين يجمعون بني املقارنة وتعددية التخصصات مثل أعامل آريان بايل )األدب 
والفلسفة  املنطق  القانون،  )املرسح،  والفارد  أدريان   ،)2011 العلوم،  وتاريخ  )األدب  توايت  آيت  فريدريك   ،)2010 والطب، 

األخالقية، 2012(.

)28(     استعرت هذا التعبري من رينغارد نورتسول، 1991.

www.vox-( .أ. كومبانيون عىل سبيل املثال أن النقد األديب، يف نظره، هو نظرية املعرفة وعلم األخالق .A يؤكد     )29(
.)poetica.org/entretiens/intCompagnon.html

)30(   D- والرت بنجامني )1892-1940( فيلسوف أملاين وناقد أديب ومرتجم، من جامعة مدرسة فرانكفورت. 

)E   )31- يف إشارة إىل كتاب راينري غولدن املعنون بـ » التهام اآلخر: أكل لحوم البرش والرتجمة وبناء الهوية الثقافية«، حيث 
يستخدم فيه تعبري أكل لحوم البرش كاستعارة ثقافية.

)F   )32- أستاذ يف األدب املقارن ودراسات العرق بني الرشق والغرب، درس يف بكني وهارفرد، ودرّس يف هارفرد وكاليفورنيا 
وهونغ كونغ.

)33(     يراجع أيضاً حول هذه الشخصية املهمة ميشيل ماسون، 2010.

)34(   G- ماتيو ريتيش )1552-1610( مبرش إيطايل عاش يف الصني بني )1579-1610(، أدى موقفه من العادات الدينية 
املحلية إىل ظهور ما أطلق عليه »رصاع الطقوس«. 

)H   )35- ينب ريكور كيف »تنظم هذه الفئة التسليم dessaisissement وتغييب الوعي ليحل محله الجانب »الذايت« للتأويل 
الكشفي«.  أي ترك الوعي، وإفساح املجال أمام الذايت لتأويل يكشف عن رؤية دينية. 

)القرنان  األوروبية  الرواية  نشأة  وبداية  )الشكوك(  والشك  اإللحاد  والشك:  »الضحك  كوريار، تحت عنوان  نيكوال       )36(
الخامس عرش والثامن عرش(« نوقشت األطروحة يف 6 كانون األول/ديسمرب 2008.

)37(   I- إيتالو سفيفو )1861-1928(، أديب إيطايل مشهور يَُعدُّ أحد أعظم الروائيني يف القرن العرشين. 

)38(   J-  مارسيل إيتيان )1935-2019( أكادميي بلجييك متخصص بالدراسات املقارنة. له كتاب بعنوان »مقارنة ما ال يقارن«، 
صدر عام 2000، سوي، باريس. 

)39(     أشري هنا، عىل التوايل، إىل أطروحتي الدكتوراه لـ نيكوال كوريار، التي متت مناقشتها، واألخرى لـ إليز ريفون-ريفيري 
)قيد املناقشة(.

)40(     التوجه املقارن الذي اتبعته مجموعة الدراسات املتعلقة بالرواية، من خالل االنفتاح عىل اآلداب املكتوبة بلغة غري 
الفرنسية )منذ عام 2004 تحت قيادة جان بيري دوبوست( وثيق الصلة للغاية: الكشف عن املواقف الرسدية املتكررة يف أعامل 

مختلفة هو يف الواقع مامرسة مقارنة. 

)K   )41-  تستند نظرية النظام التعددي عىل الشكلية الروسية والبنيوية التشيكية، ويرى أنه ال ينبغي اعتبار الظواهر العالئقية 
األدبية معزولة، بل يجب وضعها ضمن شبكة عالقات تركيبية. 
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د. وائل بركات

»ذكاء  بـ  املهنون   )2005( سرييزي  مؤمتر  يراجع  املوضوع،  حول  التخصصات  تعددية  عامة  نظرة  عىل  لالطالع       )42(
التشابك«، الذي نرُش يف عام 2007 بتحرير ج. ل. ليموان و ي. مورالن.

)43(   L-  كاتب مرسحي وشاعر إسباين )1600-1681( مؤلف كتاب الحياة حلم. يعّد آخر شخصية عظيمة يف العرص الذهبي 
لألدب اإلسباين.

)44(     تم وضع نظرية نزع األلفة ]التغريب[ألول مرة من قبل الشكالنية الروسية، وال سيام فيكتور تشكلوفسيك )»الفن 
كتقنية«، 1917(. ثم استخِدم التعبري بهذا املعنى.

)45( وهذا ما يسميه بالتأويل التقني.

)46(  أسسها مينغ هوا عام 1995. شكراً لـ موريل ديرتي لتزويدي بهذه املعلومات. حول تأثري فكر إيتامبل عىل املقارنة يف الصني، 
ينظر مينغ هوا، 2002.

)47(  سيمون غويان، يف عام 2009، يذكر ما ال يقل عن تسعة كتب حديثة حول هذا املوضوع.

)48(  ينظر يف هذا الصدد تقييم حضور العصور الوسطى يف الدراسات املقارنة الذي قامت به كارولني دي إيكارت، 2006.

)49(  أقوم اآلن بإجراء بحث حول هذا املوضوع. ال أعرف يف الوقت الحايل ما هو وضع املقارنة يف العصور القدمية يف 
البلدان األوروبية األخرى؛ يف بقية العامل )غري الغريب( يبدو، من خالل املعلومات القليلة لدي، أنها شبه معدومة.

م يف فرنسا سوى عمل فيليب بوستيل، الذي درس الرواية يف إنجلرتا وفرنسا والصني يف القرن  )50(  عىل حد علمي، مل يقدَّ
الثامن عرش.

)51(  بالنسبة إىل فرنسا، ينظر عىل وجه الخصوص أعامل آن دوبرا و إمييل بيشريو،  )2011(.

)52(  ال أنوي هنا استبعاد دراسة العالقات الواقعية بني اآلداب، رشيطة أن يقرتن هذا العمل بنهج تفسريي.

)53(  1988، ص. 152«، وللتعرف عىل عرض أحدث يسري يف هذا االتجاه، ينظر ر. نيثريسول، 2007-2004. 

)54(  عىل أي حال، فإن النجاح العاملي ألفالم هوليوود يستند بصورة واسعة إىل تطبيق نظريات جوزيف كامبل التي تعتمد 
بقوة عىل املشرتك )1949(.

املقارنة،  العاملي، يجب أن يتخلص من  أنه دراسة لألدب  يُفهمه عىل  الذي  املقارن،  بأن األدب  أيضاً  أ. مارينو  )55(  يحكم 
كمصطلح  وكمامرسة )املرجع نفسه، ص. 11(: ولكن كيف ميكن فهم املشرتك إذا كنا مل نقارن بني عدد كبري من النصوص؟

)56(  ينضم هذا املنظور إىل منظور أويت هايدمان، الذي يدافع عن »مقارنة تفاضلية« يف إطار تحليل الخطاب )2003(. 
تستخدم فلورنس دوبونت هذا املصطلح وهذه الفكرة يف تعريفها لـ »األخالقية الشعرية ethnopoétique« ]هو مجال بحثي 

يدرس الشعر الخطايب يف املجتمعات التقليدية واملجتمعات القدمية من منظور أهميته الثقافية واالجتامعية.[

)http://ethnopoetique.com/?lbl=200709111205049845000(

األول ]نص معتمد[،  النص  الخاصة، مجموعة أعامل حول  ثقافتنا  االختالف عن  قاعدة  أوالً، وعىل  »نكّون  ما ييل:  وتحدد 
دة حتامً يف اإلطار الثقايف الذي تعرب عنه وباللغة األصلية التي كتبت بها؛ ثم باالستناد إىل هذه املجموعة نستطيع  ومَحدَّ

الدخول إىل ثقافة أخرى. 
ومن شأن هذه املقابلة ستحل املجموعة األوىل، وسيتم من خالل االختالف بناء مجموعة أخرى خاصة بالنص الثاين وبالسياق 
الثقايف الذي أنتجه. وبذلك ينفتح املسار بال حدود. ستتيح املقارنة التاميزية استنطاقاً مختلفاً للنصوص التي تنتمي إىل ثقافات 
»إيجاد  تهيمن عىل  مثلام  االختالفات«  »إيجاد  تهيمن عىل  التي  العرقية  النزعة  عن  بعيداً  الرؤية  زوايا  تعدد  وإىل  أجنبية، 
التشابهات« )2006(. ومع ذلك، ميكن للمرء أن يعرتض عىل ف. دوبون مبا يتعلق بـ »االنحالل« السحري لإلطار املرجعي 

األويل يجعل الدائرة التأويلية مستباحة.

)57(  ملعرفة رأي عامل اجتامع عِمل حول موضوع الرتكيب هذا )املصطلح شائع االستخدام جاء من ليفي-شرتاوس يف التفكري 
املتوحش، بلون، 1960، ص. 27( والسيام يف عالقاته مع املقارنة والرتجمة، ينظر الليامن، 2005.

)58(     استعري هذا التعبري من جوزيف مارغوليس، الذي مييز بصورة قاطعة، يف التفسري بني األشياء املادية الطبيعية وبني 
األشياء القصدية )2002(.

)59(     كان الرتابط بني النظريات والتطبيقات موضوع عمل جامعي حررته سيلفي باترون، 2011.

)60(     بالنسبة ملفهوم الرواية، فقد بدأنا آن دوبرات وأنا هذا املسح )2010(. الحظنا أنه من املثري لالهتامم أن هذا النهج 
املقارن، يف العديد من املجاالت الثقافية، مل يكن بأي حال من األحوال سهالً، وأننا واجهنا صعوبة كبرية يف االتفاق مع عدد 

كبري من محاورينا عىل املعنى الذي قدمناه ملفهوم الرواية.



العمـى وتمثالتـهالعمـى وتمثالتـه
بين )ميترلنك( و)لينين الرملي(

د. ياسني سليامين
ناقد وباحث وأستاذ جامعي من الجزائر

مرسحيتا )العميان( و)وجهة نظر( أمنوذجان

التمييز بني ما هو  الدراسات املقارنة يف املرسح عموماً عىل  تهدف 
قومي أصيل وبني ما هو أجنبي دخيل، وهو الهدف ذاته الذي يرومه هذا 
النوع من الدراسات يف مجال األدب بشكل عام، إذ يُبقي الكثري من النقاد 
املرسَح ضمن األدب من جهة النص، وابتداء من خمسينات القرن املايض 
يزيد  ما  خالل  ازدهاره  إىل  وصوالً  ُمشّجعة  خطوات  املجاُل  هذا  خطا 
 Paul Van Tieghem عن الثامنني عاما مثلام نجد عند بول فان تيجيم
وحتى بعض املحاوالت السابقة ملاريو فرانسوا جويار Fr.Guyard. فـ«منذ 
وقد  منهام،  كل  فضائل  لتقدير  بينهام  املقارنة  ُوجدت  أََدبَاِن  تعارص  أن 
حدث هذا بالنسبة لألدبني اإلغريقي والالتيني، وحدث كذلك بني اآلداب 
واإلنجليزي يف  الفرنيس  األدبني  وبني  الوسطى  العصور  الرومانية يف 

القرن الثامن عرش«))) 
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وإذا كانت هذه قيمة فعل املقارنة بني أدبني أو عملني فنيني من حيث أنها دراسة 
أو  للكشف عام بينهام من عالقات ووجوه شبه  بينهام  ُمقايسة بني عملني واملوازنة 
اختالف وتباين فإّن اختيار منوذجني للمقابلة بينهام ال تقف عند التصنيف البسيط بني 
أوجه التشابه واالختالف »وإمنا تسعى إلعطاء دالالت لصور ذلك التشابه واالختالف 
وإرجاع تلك الظواهر للعوامل القابعة خلفها وكل هذا من أجل الوصول إىل نظريات 
كربى تفرس الظواهر املختلفة أو عىل األقل التوصل إىل صياغة نظريات متوسطة من 

شأنها أن تُفرس بعض الظواهر«)))

مرسحية   )1949-Maurice Maeterlinck )1862 ميرتلنك)))  موريس  كتَب  ولقد 
»العميان« les aveugles عام 1890 التي ترجمت وتم تقدميها مبختلف اللغات مئات 
الرميل)))  لينني  قّدم  سنة  تسعني  بنحو  كتابتها  وبعد  وعرضا  نصا  العامل  يف  املرات 
)1945-2020( مرسحيته »وجهة نظر« )1989( والتي نجح عرضها عىل املرسح طوال 
من  مجموعة  تصوران  املرسحيتان  وهاتان  للتلفزيون،  تصويرها  تّم  كام  سنوات، 
العميان مجتمعني يف مكان واحد يف ظروف متشابهة وأفق محدود حيث أمل اإلعاقة 
الدعم، مرسحيتان تصوران اإلنسان األعمى  وانحسار املستقبل يف الحارض وغياب 
وهو يف ورطته اإلنسانية واالجتامعية. غري أّن هناك اختالفات ميكن عّدها بينهام 
تظهر الخط الفكري والفني الذي اشتغل عليه الرميل بعيدا عن الخط الفكري والفني 
الذي اشتغل عليه ميرتلنك. إّن كلتا املرسحيتني مهمة وناجحة، األوىل عامليا واألخرى 

عربيا لذلك تبدو املقارنة بينهام رضورية ولها وجاهتها الفكرية واملنهجية. 

التشابه  مدى  ما  التساؤالت:  من  مجموعة  نجمل  أن  ميكننا  هذا  من  وانطالقا 
نظر«  »وجهة  مرسحية  وهل  نظر«؟  و«وجهة  »العميان«  مرسحتي  بني  والتقاطع 
متثل مجرد خطة عمل معّدلة عىل ميرتلنك ونسخة ثانية منها أم أنهام مرسحيتان ال 
تتشابهان إالّ يف استخدامهام لشخصيات عمياء بينام تختلفان يف الفكرة واملوضوع 

والرؤية والطرح؟

العميان ووجهة نظر: الفكرة واملوضوع والتمظهر:  

- ميرتلنك ومرسحية »العميان«:

تقع أحداث املرسحية ببطء شديد عىل جزيرة مرتامية األطراف فيها غابة شاسعة، 
الوقت من املغرب،  البحر، يقرتب  العميان إىل  الذي أىت منه  امللجأ  وال يعرف أحد 
ست عمياوات من النساء وستة من الرجال وطفل ينتظرون الكاهن الذي أخربهم 
بأنه سيأخذهم إىل البحر مع رشوق الشمس قبل أن يحل الشتاء عليهم ويستحيل معه 
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الرملي ولينني  ميرتلنك  بني  ومتثالته  العمى 

خروجهم من امللجأ، أوصلهم إىل البحر وغادرهم ومل يعد ويبدو لهم أن الشمس قد 
غابت فقد مكثوا وقتا طويال والجو ازداد برودة، وبدؤوا يشعرون بالجوع والرغبة 
يف العودة من حيث جاؤوا، حيث األمن، وحيث املساحات املألوفة لديهم، وليس هناك 
أحد واٍع مبرص غريه ميكن أن يأيت لريشدهم إىل طريق العودة، يبدأ االضطراب يدّب 
فيهم واحدا تلو اآلخر، وتبدأ األسئلة الحريى والقلق واالضطراب يف رؤوس وأجساد 
الذي  الكاهن والسبب  إليه  الذي ذهب  املكان  هؤالء املكفوفني))) فهم يتساءلون عن 
أّخره عن الرجوع إليهم كام يتساءلون عاّم سيفعلونه وهو غائب عنهم ثم يتحدثون 

عن انحسار قدرته عن الرؤية هو نفسه.

إنها مشاعر متضاربة، متتزج فيها الحياة التي ال تزال تجري دمائها فيهم واملوت 
الذي بدأت تترسب رائحته إىل أنوفهم كام تترسب بعض األصوات القادمة من جرس 
دير بعيد، وأصوات الطيور وروائح الزهور. إنهم عاجزون وعجزهم يتأىت من العمى 
الذي يشرتكون فيه جميعا سواء بالوالدة بهذا العطب مثل الُكمه الثالثة أو العميان 
والعمياوات البقية، كام يتأىت العجز من عدم القدرة عىل الكالم عند الطفل الرضيع، 
فهو الشخص الوحيد الذي ينعم بعينني سليمتني لكنه يبقى عاجزا عن الكالم لصغر 
يثري  الطفل فجأة  يراه  تزيدهم وحشة وما  إنهم يف مكان موحش واألصوات  سنه. 
فيهم رعبا أكرب. تكتشف املجموعة أن الكاهن ميت إىل جانبهم ويتأكدون أال أحد قادر 

عىل مساعدتهم و تنتهي املرسحية بالرصاخ والبكاء))) 

- لينني الرميل ومرسحية »وجهة نظر«:

يتمثل املكان املرسحي يف »وجهة نظر« يف دار لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة 
يفتقد  مغلق  مكان  يعيش مجموعة عميان وهو  البرصية، حيث  اإلعاقة  من أصحاب 
ألدىن الرشوط اإلنسانية بحيث ال ينطبق اسمه عىل واقع الحال، إذ يعاين النزالء من 
سوء املعاملة ومن هضم الحقوق وفساد املسؤولني عن الدار وإهدار لألموال املخصصة 
لهم إىل أن يأيت إليهم أعمى جديد كان خارجا لتوه من السجن فيتحول بفضل نباهته 
وتفكريه الناضج برسعة إىل قائد لهم فنجده يحاول كشف مجمل األالعيب والفساد 

الذي يجري إىل درجة أن يظن أغلبهم أنه مبرص)))

املرسحية تشتمل عىل سبع عرشة شخصية منها مثانية عميان، يشكل هؤالء الثامنية 
لُحمة واحدة تعاين من املأساة ذاتها بينام تتباين درجات الوعي عندهم كام تختلف 

طرق التعامل مع مشكلتهم الجسدية ومشكلتهم مع القامئني عىل املؤسسة. 

املُؤتلف الرمزي واملختلِف الوجودي: 
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الرمزية يف مرسحيتي »العميان« و«وجهة نظر«:

القرن  نهاية  »قامت يف  الرمزية  األدبية  الحركة  فإّن  النّقاد  للعديد من  بالنسبة 
التاسع عرش بتعميم مفهوم الرمز وجعله مصطلحا للحقيقة ثم إنها بحثت عن »إلباس 
الفكرة شكال محسوسا«))) وميكن التمثيل بالعديد من النامذج املرسحية التي متظهرت 
فيها الحكاية الرمزية بوضوح، فـ«النورس يف املرسحية التي تحمل االسم نفسه عند 
تشيكوف))) ال »يرمز« إىل »نينا« فقط بل »يرمز« إىل الرباءة التي ذبلت بسبب الكسل 
وإذا ركّزنا قليال عىل الدال فيمكننا أن نجد بعض التسلية يف رؤية كيف أّن النورس 
أنتج عدة »نوارس« هّن مجموعة من النساء مقتلَعات من جذورهّن ومستهلكات«)1)) وال 
تبتعد مرسحية »العميان« عن هذا التوصيف، كام ال تبتعد عنه مرسحية »وجهة نظر«.

عن  فضالً  الشخصيات  حوار  خالل  من  نصيهام  والرميل  ميرتلنك  منح  لقد 
غري  مهامً  فكرياً  وعمقاً  كبرية  رمزية  قوة  البداية  املطّولة يف  املرسحية  اإلرشادات 
أّن أهم فارق بينهام أّن املرسحيتني مع أّن كلتيهام رمزية لكن األوىل فلسفية عدمية 
والثانية اجتامعية سياسية. األوىل غارقة يف الرتاجيديا والثانية مغرقة يف الكوميديا.  

العمى وبني املشكالت ككناية عن األخطاء  الفنية بني  الكثري من األعامل  تربط 
التي يتسبب فيها اإلنسان بسبب سوء إدارته وترصفه، وقد يكون هذا عند الكثري من 
املعاقني مثريا لالستياء، فالقول بأن أحدهم َعِمَي عن طريق الصواب عبارة مجازية 
ال تتوقف عند مدلولها اللغوي والفكري بقدر ما ميكن أن يرى فيها املصاب بالعمى 
كإعاقة  العمى  تناقشان  ال  واملرسحيتان  داٍع.  دون  ملشكلته  له وحرشا  ازدراء  حقيقًة 
تجعالن  ولكنهام  أسايس(  غري  عابر  بشكل  نظر  وجهة  نجده يف  ما  )عدا  ذاتها  يف 
واإلنسان  والضالل  الصائب  الطريق  عن  االبتعاد  عىل  إسقاطا  بالعمى  اإلصابة  من 
الذي حاد بسبب قصور عقله أو نقص درايته أو سوء ترصفه عن اختيار سبيل الحق 

والحقيقة ومن هذا نُسبت كلتاهام إىل املذهب الرمزي:

األكمه األول: إالّ أن أفّضل البقاء يف الدار. 

العمياء األكرب سنا: قال أيضا إّن علينا أن نتعّرف بعض اليشء عىل الجزيرة الصغرية 
حيث نقيم. ومل يُتح له هو نفسه أن يجوب أرجاءها كلّها، فهناك جبل مل يتسلّقه أحد 
من قبل، ووديان ال يرغب أحد يف نزولها، ومغاور مل تَلِجها قدٌم حتى اليوم، وقال 
أخريا إّن من غري املالئم دوما أن ننتظر الشمس ونحن تحت قباب املهجع، كان راغبا 

يف أن يقودنا حتى شاطئ البحر ولقد قصده مبفرده))))
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وهذا يعني أّن الجزيرة التي عاش فيها العميان مل يستطع أحد منهم أن يتجاوز 
فيها مساحة عيشه الصغرية أو تفكريه املحدودة لالطالع عىل آفاق أرحب، )وقد تكون 
الجزيرة مبعنى من املعاين هي النفس البرشية ذاتها( فهي جزيرة واحدة لكّن العامل 
أكرب من مجرد جزيرة واحدة، والجبال والوديان التي مل تصل إليها قدم من قبل 
إشارة إىل املجهوالت الكثرية يف النفس أوال ويف الحياة بأكملها. فالعمى هنا ليس إالّ 
الجهل ونقص الحيلة واالنكفاء عىل الذات واالنكامش عليها بعيدا عن اآلخر والعامل، 
فالذي ال يرى إال نفسه أو يقرص حتى عن معرفة نفسه كام ينبغي إمنا هو أعمى ال 

يرى. 

هذا ما نلحظه أيضا يف »وجهة نظر« حيث يتّم استخدام هذه اإلعاقة رمزا أو 
إشارة غري مبارشة وإذا كان ميرتلنك يرمز إىل الوجود والحياة بأكملها فإّن الرميل 

يرمز باألخص إىل وضع سيايس واجتامعي منترش يف البلدان املتخلفة: 

نظرية: نسبة عجز البرص كام يف املية؟

عرفة: تسعة وتسعني وتسعة من عرشة يف املية، مانا ريّس العميان.

السبعاوي: يعني بتشوف بنسبة واحد من عرش باملية؟

عرفة: ال، كده وكده ذّراً للرماد يف العيون عشان تبقى محبوكة))))

 يتضح من هذا املثال إسقاط عىل واقع السياسة عند البلدان الشمولية التي ينجح 
بينام  االنتخابات  صناديق  التزوير يف  خالل  من  للغاية  مرتفعة  بنسب  الحاكم  فيها 
الواقع ال يؤهله لهذه النتيجة وهذا ملمح أسايس يف الكوميديا التي اختارها الكاتب 
فالكوميديا »من وظيفتها األساسية تنبيه املجتمع بأكمله إىل ما به من عيوب وأخطاء 
وذلك من خالل النقد الالذع )وحتى التهكم عىل املشكالت والعاهات( الذي يهدف إىل 

اإلصالح والتوعية، فالهدف تغيري ما نحن عليه، وهي تهتم بالجامعة وليس الفرد«))))

كام ميكن اإلشارة إىل أّن ميرتلنك مل يضع أسامء للعميان وحدد الفرق بينهم يف 
األكرب  العمياء  الشابة،  العمياء  الثاين،  األكمه  األول،  )األكمه  وحسب  والسن  الجنس 
سنا..( بينام الرميل خّص كل أعمى باسم، بل تم اختيار اسم الشخصية بعناية تتفق 
مع تكوين شخصيته ذاتها مثل اسم عرفة الشواف الذي يعرف حّل املشكالت وفهام 
اللمعان( والتي متثل  أو  السناء  بعيدا عىل خالف غريه، وكذلك »سنيّة« )من  ويرى 
حبيبة عرفة التي يرغب بالزواج منها. وميكن تفسري هذا بأّن ميرتلنك »رمز« بهذا 
فال خصوصية  الجميع  عىل  ينطبق  واحد  املظلم  واملصري  واحدة  املشكلة  أّن  رأى  أو 
أن  ميكن  الحوارات  من  الكثري  أّن  إذ  النص،  يف  واضح  وهذا  آخر،  عىل  لشخص 
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تتبادلها الشخصيات يف ألفاظها وجملها دون أن تتغري تركيبة املرسحية أو أفكارها، 
بينام يف نص الرميل نجد الشخصيات مختلفة، يجمع بينها مشكل اإلعاقة لكن تختلف 
كل شخصية عن األخرى ولذلك متت تسمية كل واحد باسمه الخاص. وهذه إشارة إىل 
أّن ميرتلنك يعطي األولوية يف نصه للجامعة عىل حساب الفرد، بينام الرميل يهتّم يف 

نصه بالجامعة لكن دون أن يُغمط حق الفرد الذي ميلك تفرده واستقالليته.

عدمية ميرتلنك وتفاؤل الرميل: 

الكاهن يف وصولهم إىل ساحل  »العميان« عىل  الرضيرة يف  الشخصيات  تتكئ 
الجزيرة ويظل الجميع يف حرية شديدة بسبب غيابه، إنه هو الذي جاء بهم إىل هذا 
املكان وهو الذي تخىل عنهم وبيده وحده أمُر هدايتهم وإرشادهم. أّما »وجهة نظر« 
فالعميان مل يكونوا إال مجموعة من البائسني يعانون يف صمت وأىت »َعرفة« مرشدا 
لهم ومنبها، ومل يتخّل عنهم ومل يرتكهم. لذلك فالنهاية يف األوىل قاسية ومبهمة مل 
تبتعد عن الحرية والخوف أما يف األخرى فقد انفتحت أبواب املعرفة وظهر يف آخر 

النفق نور. 

يشري هذا إىل أّن ميرتلنك يف نصه »عدمّي« يرى أن اإلنسان تم التخيل عنه يف 
إىل  للعامل  النيتشوية  النظرة  يستجلب  واضح  بشكل  إنه  فيه،  ُرمي  بعدما  العامل  هذا 
أّن اإلنسان رهني وضع سائل  الرتبة املرسحية فيستنبت شخصياته منه، حيث يقرر 
»حيث يتدحرج اإلنسان إىل خارج املركز نحو املجهول، إنه الوضع أو العملية التي بها 
يف نهاية املطاف »مل يعد مثة يشء« فيام يتصل بالوجود، إنه شكل من أشكال التيه 
وتبّدالته الناجمة عن ضالل أو أكذوبة أو وهم ذايت مالزم للمعرفة، وجود »منيس« 

بال ريب ولكنه وجود مل يتبدد ومل يتالىش«)))) إنه أعمى وسيبقى أعمى.

وعىل الرغم من أّن بعض النقاد رأوا خالف هذه العدمية وظهر لديهم أّن ميرتلنك 
أّن »املؤلف مع هذه الصدمة  يبّث بعض األمل يف نهاية مرسحيته يف قول بعضهم 
)اكتشاف موت الكاهن واستحالة إيجاد مساعدة بديلة( يشعرك بأن مقصده األخري 
ليس هو الدعوة إىل اليأس، يأس اإلنسانية من جدوى السعي واألمل يف الهداية إىل 
سواء السبيل، فإنه عىل رغم ذلك اإلخفاق والفشل يشري إىل استمرار اإلنسانية يف 
األمل، فإّن الستار ينزل عىل أبطال مرسحيته »العميان« وهم ال يزالون ينتظرون«)))) 
رغم هذه النظرة النقدية املتفائلة للمرسحية إالّ أّن النَص ذاته ال يشّجع عىل األخذ بها:

العمياء الشابة: من أنت؟

)يسود الصمت(
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العمياء األكرب سنا: ارأف بحالنا !

)الصمت يسود، الطفل يبيك بتفجع كبري())))

إّن االنتظار هنا ليس بدافع األمل ولكن سببه اليأس، إذ ال يشء غريه ميكن فعله، 
أو رمزا  للبكاء أن يكون دليال  التفّجع يدل عىل هذا. فال ميكن  الطفل بذلك  وبكاء 
لألمل، بل حتى دعاء العمياء األكرب سنا للسامء بأن ترأف بحالهم ال ميكن فهمه إالّ 
بأنه آهة بائسة المرأة محرومة مكبلة باإلعاقة والربد واليأس غاب عنها أي شعاع 

يخرجها ومن معها من النفق املظلم. 

لكن الرميل يف »وجهة نظر« يقوم عىل فلسفة أخالقية ترى أّن العامل يجب أن 
يحكمه العدل، ويرى أن هناك من تسبب يف إبقاء األعمى بهذا العمى ويجب أن يأيت 

من يأخذ بيده ويفتح عينيه. 

سنيّة: عرفة...إنَت طالع وسايبني؟

عرفة: سالمة الشوف، ما انتي عارفة السّكة.

سنيّة: عايزة أشوفها بعينيك إنَت.

)ميّد لها يده فتتعلق بها ويسحبها صاعدا إىل أعىل())))

تنتهي املرسحية بتفاؤل واضح، لقد خرَج األعمى نفُسه من النفق املظلم وساعد 
العميان عىل الخروج، وعىل خالف عميان ميرتلنك الذين مألهم اليأس وانتهى األمر 
بهم كام بدأ يف املكان ذاته دون حركة إيجابية، فإّن عميان الرميل عرفوا طريقهم، 
الفتاة  بيد  النهاية  يأخذ يف  األعمى  فإّن  ولذلك  الحاصل واالضطهاد  الفساد  كشفوا 
التي كانت عمياء )عمياء البرص والبصرية أو الوعي( وصارت تتمتع بالرؤية لسببني 
متعاضدين: العملية الجراحية التي أُجريت عىل عينيها بعدما متاطلت فيها إدارة دار 
والوعي  بفضل إرصار وعزمية كبريين من طرف عرفة  أُجريت  إذ  الرعاية طويال 
الذي شّجعها عليه، والوعي أهم وهو ما بيّنه املرلف ذاته يف بعض حواراته إذ »عندما 
سئل عن فكره من خلف مرسحية »وجهة نظر« قال: أردت أن أميز بني فَقد البرص 
وفَقد البصرية وتحّدث عن »العمى االعتباري« وهو اإلنسان مفتوح العينني لكنه يسري 

مع القطيع دون أسئلة مغمض العينني والقلب«))))

- وعي العميان بني ميرتلنك والرميل: 

تحدث الفيلسوف الفرنيس هرني برغسون عن »وهم الوعي« وفرسه بأن اإلنسان 
فيه »ال ينظر إىل األنا بشكل مبارش ولكن من خالل نوع من االنكسار عرب األشكال 
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قد  يكون  أن  دون  من  له  يعيدها  ال  األخري  وهذا  الخارجي  لإلدراك  أعارها  التي 
احتفظ بجزء منها«))))، يُفهم من هذا أّن الوعي الحقيقي الذي يدافع عنه برغسون 
–ومجموعة من الفالسفة- هو الذي تتعامل فيه األنا مع نفسها دون وسائط خارجية 
الوعي ليصبح جزءاً من الحارض، ويسترشف  أو تحّوله، وهكذا يرتاكم هذا  تشّوهه 
املستقبل ويتحول إىل رؤية شخصية للعامل واألشياء. وهذا الوعي وهذه الرؤية هي ما 

ميكن البحث عنها يف نيّص ميرتلنك والرميل. 

الوعي عند عميان ميرتلنك حّولهم من لحظة الجهل باملكان إىل اكتشاف الوحدة 
بعد موت الكاهن وعّرى عنهم بطاّنية األمان التي كانوا يلتحفون بها وجعلهم مرشدين، 
إنه وعي بالعامل السوداوي، اكتشاف للحقيقة املؤملة والواقع الحزين، إنه وعي لكنه 
الواقع، ولذلك  أو فعل يخرجهم من ذلك  وعي ذهني وحسب مل يتحّول إىل حركة 

بدأت املرسحية وانهت يف املكان ذاته، بدأت بالهواجس وانتهت بها. 

األكمه الثالث: بتنا نعرف عىل وجه التقريب كل ما تلزمنا معرفته، فلنتحدث قليال 
يف انتظار رجوع الكاهن)1))

محاولة  أية  إىل  الحاجة  بعدم  إقرار  األشياء  أغلب  يعرفون  بأنهم  اليقني  وهذا 
البقية  األشياء  أما  منه،  أفضل  وضع  إىل  وضع  من  التحول  أو  التقيص،  أو  للبحث 
إليهم، لهذا  الكاهن ليقوم بدال عنهم بتوصيلها  التي ال يعرفونها فإنهم يتكلون عىل 
تكون الرغبة يف الحديث إمنا لتمضية الوقت والتسلية وليس إلدراك ما مل يُدرك، أو 
االستفهام عاّم مل يُفهم، إنها استقالة عقلية بامتياز، حيث التفكري الواعي يخترص يف 

شخصية الكاهن )بكل الدالالت الرمزية التي يحملها صاحب هذا اللقب(

إّن العالقة يف »العميان« ليست بني برش وبرش، ولكنها بني برش ونائب عن اآللهة، 
السامء عن  لها، هي عالقة بني األرض والسامء، ورحيل  أو ممثل  باسمها  ناطق  أو 
يف  عميان  وتركهم  ملجموعتهم  الكاهن  مغادرة  يف  يظهر  األرض  بشؤون  االهتامم 

أرض ال يعرفون تلّمس طرقها الوعرة. 

البرش، عالقة بني األرض  الرميل فإنه وعي برشي نحو  الوعي عند عميان  أّما 
واألرض، فهو يعرف أّن املشكلة التي يعاين منها العميان وتزداد حّدة سببها سوء إدارة 
برش مثلهم ألزمتهم، إّن العمى عند الرميل ليس حظّا أو قدرا إلهيا، لذلك فإمكانية 
تغيريه واقعية، وهذا ما نجده خالل املرسحية، من تبدل للمواقف إىل الوضعية التي 

يرغبون بها. 

»مافيش  عبارتها  تكرر  تظّل  التي  »ُمنتٌج«، فشخصية مسعود  الوعَي  أن هذا  كام 
فايدة«)))) هي ذاتها تقرر إعطاء املال لسنية من صندوقه الذي توفّر فيه لها اإلدارة 



295 اآلداب العاملية ـ العددان 189-190 ـ شتاء وربيع 2022

الرملي ولينني  ميرتلنك  بني  ومتثالته  العمى 

مستحقاته املادية، وهذا الترصف اإلنساين اإليجايب مل يكن ليحث لوال حرص عرفة 
أن  العمى  مينعه  مل  أعمى  ذاته  هو  الذي  والقائد  إرادتهم،  وتشجيع  توجيههم  عىل 
هو  السلبية  وضعيته  ليحّول  حقيقيا  وعيا  واعيا  يكون  ألن  وبصريته  قوته  يستجمع 

وزمالءه ويغرّيها إىل وضعية إيجابية:

عرفة: ساعات أشوف كل يشء بوضوح، العطش والجوع، والحر والسقعة، والعدل 
قدامي  اليل  اليشء  وأعرف  يلهمني  عقيل  وساعات   )...( والرحمة  القسوة  والظلم، 
واليل ورايا واليل جنبي، أشوف صاحبي من عدوي، وأالقيهم يقولوا دا مفتّح وشايف، 
وأحس بالزهو ميالين، لكن )...( ملّا أسمع سكاتكم وافهم أنكم قادرين تتكلموا بعيونكم، 
بتجنن من يقينكم وبقول إيش عرفني أنكم ما بتكذبوش عليا أو تكون الحقيقة فاتتكم 

وأقول ميكن لو فتّحت أشوف غري اليل انتو شايفينه ومتأكدين منه))))

هي  فالجزيرة  السوداوية،  يف  غارقة  وجودية  ميرتلنك  عند  املرسحية  تيمة  إّن 
األرض بأكملها، أو الكون، والعميان هم الناس أيّا كانوا، وهم مرتوكون ألقدارهم كام 
ترتك السفينة لقدرها مع الرياح العاتية دون مرفأ أو شاطئ للخالص، عىل خالف 
مرسحية الرميل التي تقوم عىل النقد االجتامعي والسيايس، بحيث متثل دار الرعاية 
يستغلون  الذين  الفاسدين  للحّكام  إسقاط  هم  الدار  يف  واملسؤولون  ذاتها،  البالد 
الشعب.  تفقري  يتم  بينام  الشخصية  ملصلحتهم  األجنبية  واملساعدات  املحلية  الرثوات 

ففي »العميان« نقرأ:

العمياء الشابة: سألته ماذا حصل قال يل إنه ال يعرف، وقال يل إّن عهد املسنني 
يوشك أن يويّل..

األكمه األول: إالم كان يرمي بقوله ذاك؟ 

العمياء الشابة: مل أفهم قصده، وقال يل إنه ذاهب شطر املنارة.

األكمه األول: وهل هناك منارة؟ 

العمياء الشابة: أجل، يف شامل الجزيرة، أعتقد أننا مل نبتعد عنها كثريا، كان يقول 
إنه شاهد ضياء املصباح واصال إىل هنا فوق األوراق. ومل يبُد يل قط عىل مثل الحزن 
الذي كان اليوم يتملكه، بل أعتقد أنه منذ أيام وهو يبيك ولسُت أدري ملَ كنُت بدوري 

أبيك من غري أن أراه. مل أسمعه مييض، ومل أعد أسأله عن يشء)...())))

وهذا الضياء يف املنارة التي مل يرها أحد عدا الكاهن ما عاد ممكنا أن يراها 
أحد بعد موت الكاهن ذاته، وهي فجيعة ثانية تتلو الفجيعة األوىل وهي العمى، وتظّل 
مسيطرة عليهم جميعا إىل النهاية، إّن الجميع يسري يف دائرة مغلقة حيث بدايتها العمياء 
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الحزينة هي نهايتها العمياء الحزينة. عىل خالف عميان الرميل الذين يسريون يف 
خط أفقي، بدايته تنطلق من عمى البرص والبصرية إىل نهاية الطريق حيث يتخففون 
من عامهم البرصي )عملية سنية مثال التي أرجعت لها برصها( ويتخلصون من عمى 

البصرية بفضل توجيه عرفة:

عرفة )ينقض فجأة عليه(: تبقى إنَت الدكتور، امسكوا معايا يا اخوانّا.

)الجميع يتكالبون عليه وميسكون به(

الدكتور: فيه إيه، بتعملوا كده ليه؟

عرفة: الزم تكشف عىل سنيّة )ينادي( يا سنيّة.))))

ولهذا يرى الباحثون يف علوم اإلعاقة أّن عملية النمو االجتامعي عملية تفاعلية 
اآلخرين  فعل  ردود  فإّن  ذاك  وبناء عىل  بفعالية،  اآلخرون  األشخاص  فيها  يشرتك 
للمعوق برصيا تلعب دورا بالغا يف منوه االجتامعي«)))) يف املرسحيتني يوجد قائد، 
الكاهن عند ميرتلنك وعرفة الشواف )األعمى( عند الرميل، لكن األول مل يساعدهم 
يف يشء وتخىل عنهم يف أوج االحتياج إليهم بينام اآلخر بقي إىل جانبهم وقدم لهم 
يد املساعدة ليتحقق الخري للجميع. فالبدايات يف املرسحيتني متشابهة لكن النهايات 

مختلفة حّد التناقض. 

- تراجيديا عميان ميرتلنك وكوميديا عميان الرميل: 

كل  والكوميديا هي  الرتاجيديا  بني  الشكلية  الفروق  أّن  النقاد  من  الكثري  اعترب 
ما يجعلنا نفّرق بني مرسحية وأخرى بحيث يضعون »متايزا فيام يختص بالطقوس 
والشعائر الدرامية بينهام باعتباره املميز الذي يفصلهام كنوعني أدبيني فيقول )الشاعر 

بريون(:كل الرتاجيديات تنتهي مبيتة وكل الكوميديات تختتم بزيجة«))))

وعىل الرغم من انفراط عقد هذا التقسيم الشكيل إالّ أّن الكثري من النقاد ال يزال 
يتمسك به، وبالطريقة الشكلية ذاتها ميكن تصنيف مرسحية ميرتلنك أنها تراجيدية، 
واملوت  والَفقد  والحرمان  األحزان  عن  إال  نهايتها  إىل  بدايتها  من  تتحدث  ال  فهي 
والبكاء والرصاخ، وإذا كان هذا واضحا يف »العميان« فإنه ليس بالوضوح ذاته يف 
»وجهة نظر«، إذ أّن النظرة األوىل حسب التقسيم الشكيل يجعلها تنتمي للكوميديا، فهي 
تنتهي باالتفاق بني عرفة الشواف وسنية بالبقاء مع بعض، إضافة إىل العدد الكبري 
الذي نقرؤه يف املرسحية من املواقف املثرية للضحك والتي تشري أيضا إىل أننا أمام 
مرسحية كوميدية بال شك، غري أّن حضور »اإلعاقة« يف ذاتها لن يكون أبدا موضوعا 
لتعاضدها  كتصنيٍف  للوراء  وترتاجع  الكوميديا  تتخلف  أن  ما ميكن  بقدر  للكوميديا، 
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الرملي ولينني  ميرتلنك  بني  ومتثالته  العمى 

التي وجدت عند  املشاعر  الجوع، وأغلب  ذاته،  العمى  الحرمان،  الرتاجيديا. فاألمل، 
ميرتلنك هي ذاتها عند الرميل، واألخري إذا كان نجح يف إصباغ الحوارات بالفكاهة 
الكوميديا  تّم تذويبها متاما بقدر ما كانت  أّن الرتاجيديا  الهزلية ال يعني  واملواقف 
قناعا يخفي وراءه مأساة حقيقية نضحك ملواقف أصحابها لكننا البّد أننا نقايس معهم 
ذات األمل وذات الرغبة يف االنعتاق منه، وكام رأى النقاد أّن الرتاجيديا تثري فينا 
الخوف من أن نصري إىل املصري نفسه الذي لحق بالبطل والشفقة عىل وضعه فإننا 

نتلمس كثريا من هذين الشعورين يف كامل مرسحية الرميل. 

خامتة: 

أّن  املقارنة بني كّل من املرسحيتني  إليه من خالل  نلّخص ما توصلنا  ميكننا أن 
إّن  قلنا  إن  الصواب  نبتعد عن  وال  والرتاكيب،  األجزاء  أغلب  النصني يشرتكان يف 
الرميل أخذ النص امليرتلنيك وقّدم إعداداً أو اقتباساً جديداً عنه غرّي فيه الكثري غري 
أّن األساس بقي ذاته من ناحية املكان )التغيري الذي أحدثه الرميل بسيط جداً(، اختيار 
الشخصيات العمياء، اختيار قائد )كاهن عند ميرتلنك تحول إىل أعمى لديه بصرية 
ومواقف  حياة  إضفاء  كانت يف  الرميل  قدمها  التي  اإلضافة  أّن  غري  الرميل(  عند 
للشخصيات، فإذا كانت شخصيات ميرتلنك مستنسخة عن بعضها، سلبية، فإّن الرميل 
باملواقف  العريب  النص  إغداق  إىل  إضافة  اإليجابية  الحركة  من  طاقة  إىل  حولها 

الكوميدية الكثرية. 

وإذا كانت العادة ترى يف السابق أصال ويف الالحق نسخة مقلدة، فإّن الرميل إذا 
صّح هذا التفسري فإنّه قّدم نسخة يف غاية الجاملية والوعي واألصالة الفنية، فقد بّث 
يف النص األول روحا حيّة وخّط مجموعة من الخطوط الدرامية الكثيفة والهامة بدال 
عن الخط الوحيد الذي ظهر عند ميرتلنك. فحول املشكلة من العالقة بني أهل األرض 
والسامء إىل عالقة بني أهل األرض أنفسهم وهذا ما يجعل من نص »وجهة نظر« حيّا 
مشبعا بالحياة، بينام يجعل من نص ميرتلنك مجرد عمل كالسييك يُنظر له كواحد من 
األعامل الشهرية التي بُنيت عىل الرمزية لكاتب حاز عىل نوبل لآلداب، لكن القارئ 

له أو املشاهد للعرض املأخوذ عنه ال ينظر إليه أبعد من هذا. 
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ومنها أيضاً كتابه املرجع يف هذا امليدان: فضاءات األدب املقارن.. دراسة يف تبادل 
الثيامت والرموز واألساطري بني اآلداب العربية واألجنبية )وزارة الثقافة، دمشق، 
2004(، الذي ركّز فيه عىل الجانب اإلجرايئ من نظرية األدب املقارن ومنهجياتها 
من  األمريكية  املدرسة  إىل  االهتاممات  انتقلت  كيف  املقدمة  يف  فبنّي  املتعددة، 
مدرسة التأثري والتأثر الفرنسية التي ولدت يف حضن املنهج التاريخي لدراسة األدب 
كام مثَّله غوستاف النسون، فهي تعّول عىل الوثيقة والتصنيف والوصف واستنتاج 
الخصائص ال األحكام املعيارية كام يف النقد األديب. لكن هذه املنهجيات ما فتئت 
أن تطورت يف الخمسينيات مع املدرسة األمريكية وانتقلت من دراسة املؤثر واملتأثر 
بالوثيقة إىل دراسة األدب من حيث عالقته باملعارف والفنون األخرى وتوسعت يف 
نظرية األدب وأشكاله ومظاهره وأساليبه وموضوعاته وأجناسه وهجرتها من بنية 
لها  متطورة جديدة. ونشأت علوم أخرى ال عهد  بنية أخرى واتخاذها صوراً  إىل 
مبدرسة التأثري والتأثر، كعلم )الثيمة( وعلم صورة اآلخر وتفاعل األدب مع التقنيات 
القدمية والجديدة كاملرسح واألوبرا والسينام والتلفاز واملوسيقا والرقص. واتسعت 
دائرة األدب املقارن حتى شملت املعارف والفنون واألدب وعالئقها املتبادلة يف حقل 

واحد مشرتك.
وتفرع عن دراسته هذه االهتامم باألدب وعالقته بامليثولوجيا باإلضافة إىل 
تتخذها  التي  بالتحوالت  وعنيت  واملذاهب  واألجناس  واألفكار  األساليب  هجرة 
األساطري يف انتقالها من بيئتها إىل بيئة أخرى يف تشكالتها الفنية وتعدد الرواية 

لألسطورة الواحدة وحوافزها وأسبابها النفسية.
كام نشأت منهجية جديدة أخرى تنظر إىل عالقة األدب ال سيام الشعر كفن 
سمعي بالفنون البرصية وتطورت منهجية الرتاسل بني الفنون يف هذا االتجاه، 

وهكذا فإن األدب املقارن ومنهجياته املتنوعة آلت إىل أربعة فضاءات:
فضاء التأثر والتأثري.  .1

فضاء األدب وعالقته باملعارف والفنون األخرى، وتطور عن هذا فضاء آخر   .2
هو:

فضاء الرتاسل.  .3

فضاء الرتجمة.  .4
مبنزلة  هام  اثنتني  منهجيتني  عىل  والتأثر،  التأثري  إطار  يف  الضوء،  وسلّط 

قنوات متّر من خاللها املؤثرات من املؤثر إىل املتأثر، وهام:
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املقارن األدب  العظمة.. أحد أعالم  نافذة أخرية: د. نذير 

نظرية الوهج: التي متارس فيها هالة النص وسمعته نفوذاً مامثالً ملتنه   أ. 
يف تأثري طرف أديب عىل طرف آخر.

نظرية النص املضاد: التي يولّد فيها النص ال شبيهه بل ضّده لحوافز وأسباب   ب. 
مختلفة.

وليك يربئ الدكتور العظمة دراسته هذه من انفعاالت االعتزاز القومي أوضح 
أن التأثري والتأثر هو حركة باتجاهني، فلقد تأثر األدب العريب باآلداب العاملية 
كام أثّر فيها يوم كانت إبداعاته يف الطليعة. حيث مارس األدب العريب دور املؤثر 
يف نشأة األدب األورويب يف القرون الوسطى وما تالها من الحركة الرومانسية 
يف حني أصبح متأثراً بدءاً من عرص النهضة العربية الحديثة واحتكاكه مع أوروبا 
وموضوعات  قضايا  هذه  دراسته  العظمة يف  الدكتور  وعالج  واملتقدمة،  الغازية 
العلمي يف  البحث  نتائج  إليه  توصلت  ما  آخر  إليها  وأضاف  تزال مطروحة،  ما 
بقصة  لدانتي  اإللهية  الكوميديا  عالقة  يف  فتكلم  واألجنبية.  العربية  الدراسات 
وعن  الرموز،  وتناسل  وليلة  ليلة  ألف  يف  أيضاً  وتكلم  النبوية،  واملعراج  اإلرساء 
تأثر قصيدة األرض الخراب لـ ت. إس. إليوت بألف ليلة وليلة أو بحكاية منها، ثم 
تكلم عن شكسبري العريب ومؤثراته يف شعراء العربية ونظام القصيدة عند كل 
)ثيامت(  إىل  أيضاً  والسياب، وأشار  وباكثري ولويس عوض  من شوقي ومطران 

شكسبريية يف الحركة املرسحية العربية.
وسياقاتها  العريب  األديب  املوروث  الجنون يف  )ثيمة(  الضوء عىل  سلط  كام 
باملقارنة مع ما انتقل إليها من الحركة الرومانسية األوروبية وال سيام من وليم 
بليك وفريدريك نيتشه وكيف انعكس ذلك يف كتابات جربان الشعرية والنرثية، 
وانتقل ذلك منه إىل أيب القاسم الشايب يف القصيدة وتوفيق الحكيم يف املرسحية.

كام قَرََن جلجامش بالخرض حيث يرى أنهام ينتميان إىل حقل داليل مشرتك، 
ويجتمع يف الخرض ثالث سامت تتوافر يف جلجامش، هي:

كالهام يتمتع مبيزة الخلود ولو إىل حني. 1
كالهام ميثل الرصاع بني الخري والرش باإلضافة إىل البعد املعريف الذي . 2

تنطوي عليه شخصية كل منهام.
بحث كل منهام عن الخلود مبفردات مختلفة.. 3

وأخرياً: يكون الدكتور نذير العظمة بدراسته هذه قد أضاف جوالت منهجية 
موثقة يف الجانب اإلجرايئ لنظرية األدب املقارن بشكل موضوعي، واكتشف آفاقاً 

جديدة يف عالئقنا األدبية باآلخر وعالقته برتاثنا وأدبنا.
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