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  املقدمة
يتـيح لنــا األدب معرفـة اإلنســان يف اإلنسـان،وعرب هــذه املعرفـة يــربز 

املشـــرتك لإلنســـان، عندئـــذ ننطلـــق إىل عـــامل األخـــوة الـــيت لنـــا اجلـــوهر 
  .جتمع األنا باآلخر

ولو تأملنـا هـذا اجلـوهر لوجـدناه ال يتبلـور إال بالتفاعـل مـع اآلخـر، 
األدبيـة املقارنـة الـيت تقـدم عالقاتنـا مـع  من هنا تربز أمهية الدراسـات 

ــــوم إحــــدى صــــور  ــــذلك باتــــت تشــــكل الي ــــا معــــه، وب العــــرب وحوارن
ت بــني األمــم الــيت تســهم يف حــوار احلضــارات، والشـــك أن العالقــا

 .مثل هذا احلوار يعرتف باآلخر شريكنا يف بناء احلضارة
إن هذا القول يعين أوال نبذ التعصب، وعقدة التفوق، ويعين 
االنفتاح على إجنازات اآلخرين، فاإلبداع ليس حكرا على أمة 

لبديهي أن يكون بعينها، وإمنا ملك اإلنسانية مجعاء، لذلك من ا
اإلبداع وليد االنفتاح على حضارات أخرى، وعدم العزلة، ألن 
العزلة تعين إغراقا يف الذات وابتعادا عن معطيات العصر، وبالتايل 
ختلفا أو يف أحسن األحوال دورانا حول األنا القومية، واملبالغة يف 
ا وما تعانيه من أمراض اجلهل  ا وغض الطرف عن سيئا إجنازا

التخلف، فأي تطور ال بد له من االطالع على إجنازات اآلخر و 
الذي سبقنا يف جمال العلم كما سبقنا يف جماالت األدب والدراسات 
النقدية، فالتعلم ممن سبقنا مرحلة ال بد منها يف البداية، والتعلم 
شئ والتقليد شئ آخر، ألن التعلم خطوة أوىل خنطوها حنو التطور 

لعرب، فأي إبداع أصيل قد حيوي تأثرا باآلخر لكنه واحلياة يف عامل ا
 . حيتوي يف الوقت نفسه خصوصيته، أي بصمته اخلاصة
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إن التأثر باآلخر أمر ال مفر منه اليوم، شئنا أم أبينا، ففي عصر 
االتصاالت احلديثة واملذهلة يف سرعتها، يغزونا اآلخر يف عقر 

املهم أن نعي أمهية أن بيوتنا، كي نكون تابعني له ال مبدعني مثله، 
ا، ولن تتحقق هذه الثقة إال بالتمسك  نكون أنفسنا وضرورة الثقة 
بكل مقوماتنا الشخصية اليت صنعت لنا حضارة خاصة، وجعلتنا 

 .منتلك صوتا متميزا يف هذا الكون، هو صوت اإلبداع 
االت كافة، وهذا لن  إننا اليوم أحوج ما نكون إىل اإلبداع يف ا

إال باالستفادة من إجنازات العلماء الذين سبقونا واملعاصرين يكون 
ال للمشاركة يف  الذين نعايشهم ليتم جتاوزها إىل أفق رحبة تفسح ا
التطور اإلنساين، فنكون أبناء عصرنا فاعلني يف حضارته، عندئذ لن 

 .يستطيع أي غزو أو مؤثر خارجي إلغاء شخصيتنا أو طمس هويتنا
ية الدراسات املقارنة، إذ تتيح لنا معرفة ذواتنا من هنا تربز أمه

والثقة بأنفسنا، إذ نستطيع أن نستجلي عربها الدور الذي قامت به 
حضارتنا اإلندونيسية يف بناء احلضارة اإلنسانية، فنكتشف أننا مل 
نكن عالة على اآلخر، بل على النقيض كان هذا اآلخر عالة علينا، 

نفسنا مبوضوعية عرب مرآة الدراسات لذلك نستطيع اليوم أن نرى أ
األدبية املقارنة، فنرى  مدى ما أصاب هذه الصورة من تشوه أو 

 .مجال
كما تربز خطورة األدب العريب يف كونه يؤثر يف وجدان املتلقي 
عرب لغته اجلميلة، وهو يؤثر يف عقله عرب أفكاره ومثل هذا التأثر لن 

ه تأثر حيفر عميقا ليؤثر يكون تأثرا بسيطا، ينسى بعد حلظات، إن
يف بناء الشخصية من الداخل، وينعكس على سلوكها وجممل القيم 

ا  .اليت تتبناها يف حيا



 v 

سيتناول هذا الكتاب مناذج تطبيقية يف الدراسات املقارنة ألدب 
العرب لغري الناطقني بالعربية،كثري االقتباس والتلخيص من كتاب 

مناذج متعددة للتأثر باآلخر األدب املقارن حملمد غنيمي هالل، 
وأيضا تبدو فيه أمهية تعليم اللغة العربية . والتأثر بالرواية والشعر

 وترمجة األدب العريب لألجانب 
إن هذه الدراسة ال ميكن هلا أن تدعي الكمال، فهي حماولة 
متواضعة يف الدراسات املقارنة، حتاول أن متهد هذا الطريق الشائك 

ا يف كلية اآلداب جامعة  أمام دراسات  لطالب اللغة العربية وأد
  واهللا الصواب. الرانريي اإلسالمية  أكثر عمقا
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  الفصل األول
  نشأته وتطوره  األدب المقارن،

  

  األدب المقارن .1
و ) األدب: (يتكون من لفظني " األدب املقارن"  

األدب هو الفكرة وقالبها الفين أو املادة والصيغـة اليت ). املقارن(
. العنصران يتمثالن يف مجيع صور اإلنتاج األديبتصاغ فيها، وهذان 

مهما يكن بني الباحثني من اختالف يف تعريف األدب ومهما طال 
. فعنصر املادة والصياغة يف األدب مقومان من مقوماته. جدا مل فيه

سواء قدم أحدمها على اآلخر أو . ومها له كاجلسد والروح لإلنسان
  .اعتربمها كليهما على سواء

فيدرس . د يعىن دراسة هاتني الناحيتني لألدب القوميوالنق  
  .هذا اإلنتاج فكرة وأسلوبا

ما هنا املقارنة مبعناها ) املقارن(وأما الكلمة    فال يقصد 
وبذا يكون . اللغوي، بل جيب أن يلحظ فيها املعىن التارخيي

يف عالقاته التارخيية . هو دراسة األدب القومي) األدب املقارن(
ا بغريه من   .اآلداب اخلارجية عن نطاق اللغة القومية اليت كتبت 
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ولقد كان يظن يف بادي األمر أن من العسري بل من   
املستحيل حتقيق هذا النوع من الدراسة، ألن الناحية الفنية تعنرب 
مقوما من مقومات األدب، وهي ناجية خاصة بالعرض والصياغة، 

ات إذن حدود حصينة فاللغ. وللغة يف ذلك دورها الذي ال ينكر
  .حتول دون انتقال األفكار يف صورها الفنية

وقد كان هذا الظن عقبة يف سبيل العناية بالدراسات   
املقارنة، ولكن سرعان ما تبدد حينما تبني الباحثون أن من احلقائق 
اليت ال جمال ألدىن شك فيها أن اآلداب يف خمتلف األمم تتبادل 

ري والتأثر بالرغم من اختالف اللغات فيما بينها من عالقات التأث
ا ذلك ألن األفكار والتعبريات كثريا ما تتناظر وتتكافأ . اليت كتبت 

  .يف معظم اللغات
إنه يدرس مواطن التالقي . تارخيي) األدب املقارن(فمدلول   

ا الكثرية املعقدة يف حاضرها  ا املخلفة، وصال بني لآلداب يف لغا
الصالت التارخيية من التأثري والتأثر، أيا كانت وما هلذه . أو ماضيها

سواء تعلقت باألصول الفنية العامة . مظاهر ذلك التأثري والتأثر
واملذاهب أألدبية أو التيارات الفكرية، أو اتصلت . لألجناس األدبية

بطبيعة املوضوعات واملواقف واألشخاص اليت تعاجل وحتاكى يف 
غة الفنية واألفكار اجلزئية يف األدب، أو كانت متس مسائل الصيا
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العمل األديب، أو كانت ختص بصور البالد املختلفة كما تنعكس يف 
آداب األمم األخرى، بوصفها صالت فنية تربط ما بني الشعوب 

فـ  1 .والدول بروابط إنسانية ختتلف باختالف الصور والكتاب
األفراد هي حالة أنطولوجية، مالزمة لسيكلولوجية ) املقارنة(

واجلماعات، وال ختص جمال األدب وحده، وهي باإلضافة إىل ذلك 
  .من العناصر املكونة هلرمنوتيك النثر

بناء على تعريف األدب املقارن السابق كان األوىل أن   
ولكنه ). تاريخ اآلداب املقارن(أو ) التاريخ املقارن لآلداب(يسمى 

ة يف مدلوهلا، ولكن وهي تسمية ناقص) األدب املقارن(اشتهر باسم 
  .إجيازها سهل فغلبت على كل تسمية أخرى

األدب املقارن جوهري لتاريخ األدب والنقد يف معنامها   
احلديث، ألنه يكشف عن مصادر التيارات الفنية والفكرية لألدب 

ضاته باآلداب . القومي وكل أدب قومي يلتقي حتمًا يف عصور 
ويكمل . وعي اإلنساين أو القوميالعاملية، ويتعاون معها يف توجيه ال

ذا االلتقاء ولكن مناهج األدب املقارن وجماالت حبثه . وينهض 
ألنه يستلزم ثقافة خاصة، . مستقلة عن مناهج تاريخ األدب والنقد

ا يستطاع التعمق يف مواطن تالقى اآلداب العاملية وإمنا يستعني 
                                                               

: ، القاهرةاألدب العربي المعاصردور األدب المقارن في توجيه دراسات حممد غنيمي هالل،  
16ضة مصر، ص  1  
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ة التعمق يف دراسة النقد وتاريخ األدب بنتائج حبوثه اليت تأتى مثر 
ا   2.الصالت األدبية العاملية يف ذا

وإن أمهية األدب املقارن ال تنحصر يف حدود دراسة   
والقضايا اإلنسانية يف الفن، . التيارات الفكرية، واألجناس األدبية

بل إنه يكشف عن جوانب، تأثر الكتاب يف األدب القومي 
ثر، وما أعمق معناها وما أغزر جوانب هذا التأ. باآلداب العاملية

وهذا هو ما عرب عنه الناقد . لدى كبار الكتاب يف كل دولة
 م1828يف حماضراته يف السربون عام  Villemain) فيلمان(الفرنسى 

على أن األدب ) السرقات األدبية اليت تتبادهلا كل الدول:  ( بأنه
املقارن أرحب أفقا وأعمق نظرا وأصدق نتائج يف دراسته للصالت 

دبية الدولية من الدراسات القدمية الضيقة األفق والقليلة اجلدوى األ
ً ). السرقات األدبية: (ملا كانوا يسمونه  كان من   ويليه أيضا

 .J.J) ـريپجون جاك أمـ(املعروف  الباحث العبقري الفرنسى 

Ampere  من أوائل من نبهوا إىل األمهية التارخيية لدراسة األدب
سنقوم : ( 1832اضراته يف السربون عام املقارن، حني قال يف حم

ا ال يكمل تاريخ األدب   3).بتلك الدراسات املقارنة اليت بدو

                                                               
17نفس املرجع، ص   2  
18نفس املرجع، ص   3  
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ولتوضيح معىن األدب املقارن توضيحا ال لبس فيه نقف   
عند مفهومه مث حندده يف أوسع معانيه، ونبني أن ما يتوهم أنه خارج 

ويرتتب على ما سبق من تعريف، أنه ال . عن نطاقه هو داخل فيه
يعد من األدب املقارن يف شيئ ما يعقد من موازنات بني كتاب من 

ت تارخيية حىت يؤثر أحدهم يف آداب خمتلفة مل تقم بينهم صال
فمثال ألف الكاتب الفرنسى . األخر نوعا من التأثري، أو يتأثر به

بوجوه اإلبداع يف مسرحيات ) راسني(التقليدية يف مسرحيات 
ولكنه ليس من األدب املقارن من حيث املنهج ) شكسبـري(

. من صلة تارخيية) راسني(و ) شكسـبري(إذ ليس بني . واملضمون
ر كذلك فيما يعقد مثال من موازنة بني الشاعر اإلجنليزى واألم

هـ  363(وبني أىب العالء املعرى ) م 1606-1674( Milton) ملتون(
ألن كليهما كان أعمى، وأنتج خاضعا هلذه ) م 1057 –م  973

العاهة، مث على األخص ألن لكل منهما آراء متطرفة فيما خيص 
رف األخر ومل يتأثر به، فتشابه وذلك أن كال الشاعرين مل يع. الدين

  .آرائهما وظروفهما أو مكانتهما االجتماعية ليست له قيمة تارخيية
وال يصح أن ندخل يف جمال املقارنة جمرد عرض نصوص أو   

ما بدون أن  هما أو تقار رد تشا حقائق تتصل باألدب ونقده 
. اننوع ك ييكون بينهما صلة ما نتج عنها توالد أو تفاعل من أ
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وقد يكون اجلري وراء مقارنات من هذا النوع مفيدا لتقوية املالحظة 
واإلحاطة مبعلومات كثرية، ولكنه ليست له قيمة تارخيية حىت يعد 

  . يف باب األدب املقارن
وعرفنا على أن مثل هذه املقارنات يف أغلب صورها   

ا ال تشرح شيئا، بل تقوم على نوع من الرتف إال  جمرد عقيمة، أل
ما يبدو من تشابه، فنخرج من األدب املقارن مثل هذا النوع من 
ات، جمرد  الدراسات اليت أساسها الصدفة واإلدراك الرخيص للمشا
اإلملام مبعلومات واالطالع على نصوص، ألننا ال نقصد بدراسة 
األدب املقارن إال الوصول إىل شرح احلقائق عن طريق تارخيي، 

لغة إىل أخرى، وصلة توالدها بعضها من بعض، وكيفية انتقاهلا من 
ا حني انتقلت إىل أدب آخر، مث  والصفات العامة اليت احتفظت 

ذا االنتقال ا أو كسبتها    .األلوان اخلاصة اليت فقد
وكذلك خنرج من األدب املقارن ما يعقد من مقارنات بني   

ن ما آداب ليست بينها صلة تارخيية، كذلك ليس من األدب املقار 
يساق من موازنات يف داخل األدب القومي الواحد، سواء أكانت 

  .هناك صالة تارخيية بني النصوص املقارنة أم ال
فاملوازنة بني أىب متام والبحرتي أو بني حافظ وشوقي يف   

األدب العريب، ألن مثل هذه املقارنات على أمهيتها وقيمتها التارخيية 



 
7 

، يف حني أن ميدان األدب 4احدأحيانا ال تتعدى نطاق األدب الو 
  .املقارن دويل يربط أدبني خمتلفني أو أكثر

فإن مثل هذه املوازنات الداخلية ألدب واحد، أقل خصبا   
ا ال  وأضيق جماال وأهون فائدة من الدراسات املقارنة، وذلك أل

واملواهب للكاتب يف عالقاته مع سابقيه . تشرح إال منو االستعداد
وكثريا ما تسري على وترية واحدة، ويف حدود ضيقة،   .من أبناء أمته

كدراستنا للحريرى وتأثره ببديع الزمان اهلمذاىن أو كدراستنا للشعراء 
أين هذا مما . الالحقني وتقليدهم الشعراء اجلاهليني يف األدب العريب

ا يف األدب العريب وتطورها فيهن مث  لو ندرس نوع املقامات ونشأ
لفارسي وحظها منه، أو ندرس موضوعا كموضوع انتقاهلا لألدب ا

يف األدب العريب، وكيف تطور يف األدب الفارسى ) جمنون ليلى(
وبعد عن ميدان احلب والغزل العذري إىل ميدان التصوف الرمزية يف 
األدب الفارسى، أو أن ندرس تأثري األدب القدمي اليونائى أو 

بناء على نظريتهم  الالتيىن يف أدب كتاب عصر النهضة وشعرائهم،
يف حماكاة األقدمني، أو ندرس تأثري شكسبري يف املذهب 

مثل هذه الدراسات تعد من صميم األدب . الرومانتيكى يف فرنسا؟
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املقارن، على حني تعد املوازنات األوىل من تطاق األدب القومي 
  .البحت

وهو  –بقى لنا أن ننبه إىل أن ميدان األدب املقارن   
أوسع مما يبدو ألول وهلة،  –ة بني خمتلف األداب الصالت الدولي

إذ هو اليقتصر على دراسة االستعارات الصرحية وانتقال األفكار 
واملوضوعات والنماذج األدبية لألشخاص من أدب إىل آخر، بل 
يثمل أيضا دراسة نوع التأثر الذي أصطبغ به الكاتب يف لغته اليت  

ما بعد أن إستفاد من أدب أخر وهو ما يطلق عليه . يكتب 
وقد يبعد هذا التأويل كثريا . تأويل الكاتب ملا قرأه من أدب أخري

  .أو قليال من احلقيقة
قد تأثر صوفية الفرس من املسلمني بالقرآن والدين، . فمثال  

ولكن بعد تأويلهما تأويال كبريا، حبيث أدخلوا يف مفيومهما كثريا 
القرآن وأحاديث الرسول  ولكنهم فهموا آيات) أفلوطني(من فلسفه 

م هلما  على هذه الطريقة، أى بعد أن أخضعومها آلرائهم وظنوا أ
ومع ذلك نعدهم متأثرين بالقرآن واحلديث عن طريق . خاضعون

  .التأويل
: ويندرج يف األدب املقارن نوع آخر من التأثري نسميه   

التأثري العكسى، كأن يقاوم الكاتب أثر كاتب آخر يف أدب أمة 
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فينتج عن هذه املقاومة أثرها يف تأليفه كما فعل الشاعر  5خرى،أ
فقد تأثر يف فكرة دفاعه ) كيلو بأترا: (أمحد شوقى يف مسرحيته 

باملسرحيات الثرية األوربية يف  –بوصفها مصرية  –) كيلوباترا(عن 
مثال املرأة الشرقية أو ) كيلوباترا(املوضوع، وفيها مجيعا اختذت 

هم فهي مستهرتة ولوعة بامللذات تتخذ إىل غايتها املصرية يف نظر 
فأراد شوقي أن يدافع هذه النظرية . طرقا ملتوية غري مستقيمة

وطنية خملصة، تقدم وطنها حىت على ) كيلوباترا(اخلاطئة بتصوير 
  .حبها فيعد شوقى متأثرا بأولئك الكتاب أو الشعراء تأثرا عكسيا

قريته ومهما مسا فنه مهما تكن عب –هذا، ولن يضري كاتبا   
ليخرج منه إنتاجا . أن يتأثر بإنتاج األخرين ويستخلصه لنفسه 0

فلكل فكرة ذات قيمة يف العامل . منطبعا بطابعه، متسما مبواهبه
املتمدن جذورها يف تاريخ الفكر اإلنساين الذي هو مرياث الناس 

  .عامة، وتراث ذوى املواهب منهم خاصة
املقارن على عرض احلقائق،  وعلى هذا ال يقتصر األدب  

بل يشرحها شرحا تارخييا مدعما بالرباهني وبالنصوص من اآلداب 
واألدب املقارن يتناول الصالت العامة بني اآلداب، . اليت يدرسها

ولكن ال غىن له من النفوذ إىل جوانب كل أدب ليتبني فيها ما هو 
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جنيب يف قومي أصيل وما هو أجنيب دخيل، وليبني أمهية اللقاح األ
  6.إخصاب األدب القومي وتكثري مثراته

ا    فاألدب املقارن، إذن يرسم سري األداب يف عالقا
بعضها ببعض، ويشرح خطة ذلك  السري، ويهدى إىل تفاهم 

ا يف تراثها الفكري مث هو بعج كل هذا يساعد . الشعوب وتقار
زاء كي ينظر هلا بوصفها أج. على خروج اآلداب القومية من غزلتها

ذا يقضى . من بناء عام هو ذلك الرتاث األديب العاملي جمتمعا و
على الغرور الذي يدفع بكل شعب إىل االعتداد بأدبه والوقوف 

ذا املعىن ال يكون األدب املقارن . عند حدوده واحتقار ماعداه و
مكمال لتاريخ األدب وال أساسا جديدا أقوم لدراسات النقد 

تمعات  فحسب، بل هو مع كل ذلك عامل هام يف دراسة ا
  .وتفهمها، ودفعها إىل التعاون خلري اإلنسانية مجعاء

فالشرط األول إذا أن تكون الدراسة املقارنة بني أعمال    
كتبت يف لغات خمتلفة وإذا انتفي الشرط خرجت الدراسة من دائرة 

  .األدب املقارن
 والشرط الثاين صلة األديب باألديب أو األدب باألدب،  

فإذا مل يثبت التاريخ أن أحدها وقف على فكرة اآلخر على أى 
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. وجه من أوجه االتصال، فإن هذا ال يدخل يف دائرة األدب املقارن
وليس من الضرورى أن تكون صلة شخصية بني األدباء، ولكن 
يكفي أن يثبت أن الفكرة انتقلت من بيئة إىل بيئة حبيث حيتمل أن 

يئة اجلديدة، وتلقاها أدباؤها بالتقليد تكون قد انتشرت يف تلك الب
ا   .واحملاكاة أو تأثروا 

 

  نشأة األدب المقارن وتطوره .2
استعمل يف فرنسا منذ أكثر من قرن ) األدب املقارن(اسم   

يستعمله يف  1727منذ عام ) فيلمان(وثلث قرن حني آخذ 
مسيت به كتب عدة منذ عام . حماضراته اليت كان يلقيها يف السوربون

م، وبلغ من فرط الذيوع اآلن ما جيعل من املستحيل إحالل  1840
  .أى اسم آخر مكانه

والباحثون الذين وقفوا أنفسهم على دراسات األدب   
وهذا االصطالح مستعمل منذ مخسني . املقارن يسمون مقارنني
  .عاما على وجه التقريب

:  7وقد عرف القدماء ضروب املوازنة بني األداب املختلفة  
أخذ كتاب الالتني عن األدب اإلغريقي وحاكوا األدباء فقد 

: شاعر الرومان للشعراء الالتينيني ) هوراس(اإلغريقيني، حىت قال 
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ارا( وحماكاة ) اتبعوا أمثلة االغريق، واعكفوا على دراستها ليال و
األدب الالتيىن لألدب اإلغريقى معروفة يف جمال نشأة األدب 

  8.ها بعد قليلاملقارن، واليت سنتحدث عن
أخذت اآلدب ) م 1453-395(ويف العصور الوسطى   

  .األوربية تقلد األدب الالتيىن، وأصبحت الالتنية لغة األدب والعلم
ويف القرن اخلامس عشر والسادس عشر والسابع عشر   

أخذت اآلداب بني خمتلف اآلثار األدبية، وظل األمر كذلك حىت 
حلبة النقد يف القرن الثامن  دخلت اآلداب األجنبية احلديثة إىل

عشر، فظهرت ألوان كثرية من اإلرهاصات لنشأة األدب املقارن، 
ففوق تأثري العصور القدمية الكالسيكية، أخذت آداب اجنلرتا 
وايطاليا وأسبانيا وأملانيا وفرنسا بتأثر بعضها ببعض، وكثرت 
الرتمجات، وازدادت الصالت الفكرية توثقا، وأصبحت فكرة 

أمرا مألوفا، وغدت العاملية الفكرية اليت يتميز يها ) رية اآلدابمجهو (
  .القرن الثامن عشر من أهم السمات، وظهر التاريخ األديب

وجاء القرن التاسع عشر، والتاريخ األديب غري واضح   
املعامل، واألدب املقارن ما يزال يف طور التكوين بعد، ومع أن هذا 

عرفة األداب األجنبية، فإن األدب القرن قد شهد تقدما كبريا يف م
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ا القرن، 1املقارن مل تتقدم معارفه التقدم املنشود إال بعد بداية هذ
  .وإن كانت دراساته يف أملانيا زادت أمهية قبل ذلك

. حياضر يف األدب املقارن) فيلمان(بدأ  1817ويف عام   
م درس يف السوربون التأثريات اليت أحدثها كتاب  1829ويف عام 

قرن الثامن عشر من الفرنسيني يف اآلداب األجنبية والفكر ال
  .األورىب

ويف . وتوسعت الدراسة يف موضوعات األدب املقارن   
الثذث الثاىن من هذا القرن التاسع عشر ظهر األدب املقارن إىل 
الوجود، ونشرت يف هذا الثلث الثاىن مقاالت ومؤلفات يف دراسة 

ادلة بني الشعوب كانت مؤذنة بظهور مسائل التاثريات األدبية املتب
وهو . اجتاه رئيسـى من االجتاهات احلالية لدراسات األدب املقارن

دراسات العالقات األدبية بني األداب األوربية املختلفة، ودرس 
يف كتاب ضخم نشر يف ستة أجزاء باللغة الدمناركية ) براندس(
واستمر ) سع عشرالتيارات األدبية األوربية الكربى يف القرن التا(

نشر هذه الدراسات وإلقاء البحوث يف موضوعات النقد املقارن إىل 
اية القرن التاسع عشر   9.قرب 
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) األدب املقارن(ظهر أول كتاب وهو  1886ويف عام 
ويعد ظهوره فاحتة لعهد ) بوسنت. ه.م(تأليف العامل اإلجنليزى 

أول كرسي لألدب املقارن يف ) تكست(جديد، ويف فرنسا شغل 
ا وهي جامعة  ) كولومبيا(واحتذت جامعة ). ليون(إحدى جامعا

. م1899يف نيويارك حذها، فأنشئت كرسيا لألدب املقارن فيها عام 
دراسات يف (وأصدرت جمموعة مكتبة األدب املقارن اليت مسيت 

  ).األدب اإلجنليزى املقارن
-1849(ناقد األدب الفرنسي احلديث ) برونتيري(وجاء 

فقرر أن األدب املقارن هو السبيل الدائم إىل التقريب بني ). 1906
األداب اخلمسة الكربى يف أوربا احلديثة وبني اآلثار الكربى من 

  .هذه اآلداب
الفرنسى بدور كبري يف إرسال قواعد ) النسون(وقد قام 

علم األدب املقارن، فقدم للمقارنني مناهج استفادوا من اتباعها يف  
  .كثري من األحيان
يف كرسى األدب ) تكست(خلفا ل ) الدنسربجر(وعني 

ويعد سيد املرسة الفرنسية للألدب املقارن ) ليون(املقارن يف جامعة 
شغل كرسى  1910األدباء املقارنني يف كل البالد، ويف عام  واعظم

  .األدب املقارن يف السوربون
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جملة األدب املقارن، : وظهرت يف فرنسا جمموعتان مها 
لة صدورها عام  ، 1961ومكتبة جملة األدب املقارن، وقد بدأت ا

وفيها نشر كثري من حبوث األدب املقارن، ويف املتبة نشر كثري من 
) باريس(تب والرسائل العلمية عن األدب املقارن، وأنشئ يف الك

وأنشئت يف أملانيا جملة األدب املقارن . معهد اآلداب احلديثة املقارنة
  10.وعمت كراسى األدب املقارن يف مجيع جامعات العامل. األملانية

على أساس متني، ) األدب املقارن(وهكذا استقرت قواعد 
قواعد النقد التأثرى وال على النقد ومل يعد النقد مؤسسا على 

التقريرى، بل جلأ إىل النقد التارخيى املبىن على الصالت الوثيقة بني 
  .اآلداب

  
  أهمية األدب المقارن .3

ّ املؤلفني العرب الذين كتبوا يف األدب املقارن أنّ  يرى   كل
ً  هذا العلم مهم، بل خطري ا ّ أن جنح أحد من . جدّ ولكن قل

اب يف أن  ة هذا العلم أوالكتّ ّ فالدكتور . خطورته يقنع الناس بأمهي
حممد غنيمي هالل، وهو أبرز أعالم املقارنة العربية، يعلن يف كتابه 

 ّ علمًا من علوم اآلداب احلديثة، أخطرها "األدب املقارن قد صار  أن
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، وأعظمها جدوى ا تُرى  11.شأنًا ما هي األمهية اليت يتمتّع 
 ؟ اليت تُنسب إليه" الرسالة اخلطرية"املقارن، وما كنه  األدب

حماولة لتوضيح أمهية األدب بالنسبة  يف  الطموح الكبري  
االهتمام بالدراسات املقارنة يف اجلامعات  للوطن العريب أنّ تزايد

قاطعة على بداية اإلجابة  يدلّ داللة"العربية منذ مطلع الستينات 
مما هو   يكن أقوىإىل نداء الوعي القومي العريب احلديث الذي مل

ة  ّ ّ ميادين احلياة العلمية والفني عليه اليوم، وقد أخذ يبحث يف شىت
ّ . يدعمه  عما ، أن هذا العلم يدعم وعي  فأمهية األدب املقارن إذًا

، و  ّ  ذلك هو الفرع األول من. 12"يغذي شخصية القومية"القومي
ا الفرع الثاين فيتمثّل يف الكشف عن . األدب املقارن ّ أصالة الروح أم

ة، وذلك ّ ألنّ تقومي األدب  القومية يف صلتها بالروح اإلنسانية العام
إىل  القومي تقوميًا سليمًا هو أمر غري ممكن إالّ بالنظر إليه يف نسبته

  13.الرتاث األدب اإلنساين مجلة
جد أنّ    ُ هو " رسالة إنسانية"ولكن إذا نُظر يف هذا القول و

هو " أصالة الروح القومية عن"فالكشف  .يف واقع األمر رسالة قومية
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ّ إالّ إذا وضعت  غاية قومية بال ريب، وليس غاية إنسانية، اللهم
ّ واإلنساين، واعتربت الكلمة الثانية مرادفة  عالمة تساٍو بني القومي

 ولذا ميكن القول إنّ الدكتور. وهذا ما ال يقبل به أحد لألوىل،
ة بالدرجة األوىل، وأنّ الرسالة هالل ينوط باألدب املقارن رسالة قومي

ا وسيلة ختدم الرسالة  اإلنسانية اليت يتحدّث عنها ال تتعدى كو
   .القومية

يؤدي األدب املقارن رسالته يف تدعيم الوعي  فكيف 
مالقومي وتغذية الشخصية القومية الدكتور هالل إجابة  ؟ ال يقدّ

دة واضحة ومقنعة عن هذا السؤال ّ  أقوى"أنّ  فهو يرى تارة. موح
وسيلة لدعم نداء الوعي القومي هي أن يتصل بالتيارات الفكرية 

اتصاالً يغذي به أصالته ويواصل سريه يف جماالت  والفنية العاملية
وعي "األفضل أن تُستبدل هنا عبارة  ولكن من. التطوير والتجديد

يتجدد عرب اتصاله  ، ألنّ األدب هو ما"أدب قومي"بعبارة " قومي
هالل مل  لكن فإنّ الدكتور. بالتيارات الفكرية والفنية العاملية

إظهار "يتحدّث عن أدوار قومية أخرى لألدب املقارن، مثل 
مات ّ مدى امتداد جهود "، وتوضيح "قومية العريب يف احلاضر مقو

 ّ ّ  العرب الفنية والفكرية يف الرتاث األديب نواحي "وجالء " العاملي
ّ األصالة يف األدب القوم  ". ي
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ّ يف الدراسات    فاألدب املقارن، يف رأي الدكتور هالل، مهم
 ّ ل لتاريخ األدب " للنقد احلديث ألنه  األدبية، وضروري ّ مكم

أمهية ال تقل عن  " ، وهذا من"وأساس جديد للدراسات النقدية
 أمهية النقد احلديث، بل أصبحت نتائج حبوثه عماد األدب والنقد

 ً ى.. احلديث معا ّ النقد احلديث النقد املقارن، إشارة إىل  حىت ليسم
 14.املقارنة يف جالء جوانبه واستكماهلا أمهية البحوث

   ّ ً "ما جيعل األدب املقارن  إن لتاريخ األدب والنقد " جوهريا
يكشف عن مصادر التيارات الفنية والفكرية "مبعنامها احلديث أنه 

 ّ اب يف األدب ا" ، وعن"لألدب القومي ّ جوانب تأثر الكتّ لقومي
، وذلك من  ، مما يعود بالفائدة"باآلداب العاملية ّ على األدب القومي

ة     :نواح عدّ
فاألدب املقارن يكشف عن جوانب وخصائص األصالة يف   .1

 ّ  .األدب القومي
وهو يتتبع حسن إفادة الكتاب والنقاد من اآلداب العاملية يف   .2

 .إغناء األدب القومي
ه حركات التجديد يف األد .3 ّ ّ وهو يوج توجيهًا رشيدًا "ب القومي

   ".اآلداب العاملية على هدى ما تسري عليه

                                                               
37حممد غنيمي هالل، املرجع السابق، ص   14  
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ما األمهية املعرفية ملا يقوم به األدب : يتساءل املرء هنا قد  
ة يف األدب  املقارن من كشف عن مصادر ّ ة والفكري ّ التيارات الفني

 ّ ّ  وهل الوقوف على جوانب األصالة يف؟ القومي ّ مهم األدب القومي
ه حركة التجديد؟ الدرجةإىل هذه  ّ  وهل بوسع األدب املقارن أن يوج

 ّ ّ ؟ وما هذه الوجهة" وجهة رشيدة"يف األدب القومي ؟ فيما خيص
يوليها املرء  السؤال األول فإنّ اإلجابة عنه تتوقف على األمهية اليت

يعتربها مسة أساسية  فمن النقاد، مثل من. ملسألة األصالة يف األدب
د، و  ّ ّ أدب جي الكل   .كبري أمهية  هناك باملقابل نقاد وأدباء ال يولو

وهكذا فإنّ تقدير أمهية الدور الذي يقوم به األدب املقارن   
هذا الصعيد يتوقف على موقفنا من مسألة األصالة ومفهومها  على

ا. الشديد اإلشكالية ّ ّ دور األدب املقارن يف توجيه  أم فيما خيص
ّ أدبحركة التجديد يف أدب العرب القوم قومي آخر،  ي، أو أي

، فإنّ أحدًا ال يستطيع أن مينع املقارنني من أن  توجيهًا رشيدًا
القيام بدور كهذا، ولكن رمبا كان من املفيد يف هذا  يطمحوا إىل

رهم بأنّ الطموح شيء، وحتقيق ذلك الطموح عمليًا  السياق أن نذكّ
  .شيء آخر
طموحه يف املقارن ليحقق  فإنّ الفرص املتاحة لألدب   

ّ ليست أكرب وال أصغر من  توجيه حركة التجديد يف األدب القومي
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ّ يف توجيه  الفرص املتاحة للدراسات األدبية والنقد األديب بوجه عام
ّ  حركة اإلنتاج ّ مدى يسمح األدباء للنقاد والباحثني . األديب فإىل أي

ا هوهم وجهة يعتربو ّ ؟ وهل الوجهة الرشيدة يف "رشيدة "بأن يوج
ً  ظر الناقد أو الباحث هي وجهة رشيدة يف نظر املنتجن ؟ األديب أيضا

ّ إىل توجيه احلركة األدبية ّ األحوال فإنّ طموح النقد األديب  ويف كل
غًا رئيسيًا من  ّ طموح مشروع، وبال هذا الطموح يفقد النقد مسو

غات وجوده ّ     . مسو
  نظرية المـحاكاة ودورها في نشأة األدب المقارن .4

إن نظرية احملاكاة كانت تطلق يف عصر النهضة األوربية على 
ضة  حماكاة الالتينيني اليونان والسري على أثرهم، رغبة منهم يف 

اليت ) املـحاكاة(وهذا معىن آخر للمحاكاة، يغاير . األدب الالتيىن
أرسطو حني أراد أن يبني الصلة بني الفن بعامة وبني (دعا إليها 

أن حياكي العباقرة الذين  –عند نقاد الرومان  – فللشاعر. الطبيعة
: يف فن شعره ) هوراس(فيقول . هم بدورهم قد حاكوا الطبيعة

ارا( ويف هذا ). اتبعوا أمثلة اإغريق، واعكفوا على دراستها ليال و
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م مثمرة على أالمتحو  القول اعرتاف منه بأن حمكاة اليونانيني يف أد
  15.أصالة الشاعر

 Quitilian) كانتيليان(ده الناقد الروماىن وقد خطا بع  
خطوات واسعة يف شرح هذه النظرية اليت كانت ذات أثر بعيد 

فقد سن هلذه احملاكاة قواعد . املدى لدى النقاد حىت الكالسيكية
أوالها أن احملاكاة للكتاب والشعراء مبدأ من مبادى الفن : عامة 

ني لليونان، وثانيها أن الغىن عنه، وهو يقصد طبعا حماكاة الالتيني
هذه املـحاكاة ليست سهلة، بل تتطلب مواهب خاصة يف الكاتب 
ا يف ذلك شأن حماكاة الطبيعة، وثالثها أن  الذي حياكى، شأ
احملاكاة جيب أن ال تكون للكلمات والعبارات بقدر ما هي جلوهر 
ا أن على من حياكى اليونانيني أن  موضوع األدب ومنهجه، ورا

ا، وأن تتوافر له قوة احلكم ليميز خيتار  مناذجه اليت يتيسر له حماكا
اجليد من الردئ، ليحاول حماكاة اجليد فيما حتتمل طاقته، وأخريا 

ا غري كافية، وحيب أالحتول دون ) كانتيليان(يقرر  أن احملاكاة يف ذا
  .أصالته

                                                               
 245مؤسسة الدين للطباعة، ص : ، القاهرةاألنواع األدبية، مذاهب ومدارسشفيق البقاعي،  

15  
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ويف ظل نظرية احملاكاة هذه مت للألدب الرومائى االزهار، بفضل  -
اكاة الكتاب الالتينيني لليونان مع توافر أصالتهم يف وقت حم

 معا
القرن اخلامس عشر (مث عاد رجال األدب يف عصر النهضة  -

إىل نظرية احملاكاة، حماكاة األقدمني من ) والسادس عشر
يوناييني والتينيني، وكانوا ولوعني مبا يف هذين األدبني من 

ما عنيا باإلنسان ومشكالته، المن  احتاهات إنسانية، أل
وجهة نظر ميتا فيزيقيه، بل من وجهة نظر إنسانية، ومن أجل 

 .هذا مسيت حركتهم النزعة اإلنسانية
وما يهمنا هنا هو شرح نظرية احملاكاة اليت بدأها من قبل 

  16.كما ذكرنا) كانتيليان(وشرحها ) هوراس(
من ) مجاعة الثريا(وكان هذا الشرح أوضح ما يكون لدى 

وقد اختذوا من هذه النظرية وسيلة .  يف عصر النهضةالفرنسيني
  17.ناجحة إلغناء اللغة الفرنسية نظرا وتطبيقا

الذي سلك يف تلقني تالميذه ) دورا(ومنهم الشاعر الناقد 
فقد أوضح لتالميذه ما . معىن نظرية احملاكاة مسلكا عمليا مثمرا

إذ ظلت الالتينية مخسة قرون كاملة ال . تدين به الالتينية لليونانية
                                                               

نفس الصفحة  16  
56سعيد علوش، املرجع السابق، ص   17  



 
23 

ا أثر اتصاهلا باألدب اليوناىن –أدب يذكر هلا  وتعد . مث ازدهر أد
على هذا النحو من أقدم ما عرف من الدراسات ) دورا(دراسات 

وقد كانت . األدبية املقارنة املثمرة، وإن تكن بدائية يف منهجها
الالتينية يف دراساته مثال واضحا يدل على أن اللغفة املعوزة الفرية 
تغىن وتنهض بتأثريها بأدب أرقى وأغىن، فتجدد أفكارها بتجديد 

 مثال الالتينية شاهذا آخر هو منابع إهلامها وسرعان ما أضيف إىل
وض األدب اإليطاىل يف عصر النهضة على أثار اتصاله باألدبني 

فرسخ يف األذهان أن األمل قوى يف أن حتذو . اليوناىن والالتيىن
اللغة الفرنسية حذو الالتينية وااليطالية، فتزجهر عن طريق حماكاة 

  18.اآلداب القدمية
بدون حماكاة (أنه ) دىبلى(خر اآل) مجاعة الثريا(ويرى ناقد 

اليونانيني والرمانيني لن نستطيع أن مننح لغتنا مااشتهربه األقدمون 
ويرى أنه البد للشعراء من الرجوع إىل نصوص . من مسو وتألق

ا . اآلداب القدمية بأنفسهم وعنده أنه التكفي الرتمجة يف األدب إ أ
وفية لألصل املرتجم حىت وإن كانت  أمينة . التغىن عن األصل شيئا

وبدون هذه . عنه، ألنه السبيل فيها إىل نقل اخلصائص األدبية
اخلصائص تظل كل جهود املرتجم عدمية اجلدوى فنيا، إذ يظل 

                                                               
56نفس املرجع،   18  
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وعنده أن كل ترمجة ) سيف رهني غمده(األصل كما هو، كأنه 
  .وجحود مباله من قيمة. خيانة لألصل

د من معرفة ودعوته هذه فيها شيئ من احلق، إذ أنه الب
الدارسني للغة النص الذي يدرسونه، كى يقفوا على كل ماله من 

  .وهذا أصل األدب املقارن اليوم. روعة فنية يف لغته
يقصد من دعوته إليه أن يوجب ) دى بيلى(وقد كان 

الرجوع إىل النصوص اليونانية والالتينية، وهذا عنده هو طريق 
  19.احملاكاة الصحيحة

السابق يف الرتمجة أكثر زمالئه من وقد خالف يف رأيه 
فريى بعضهم أن للرتمجة األمينة الوفية ألصلها ). مجاعة الثريا(
مبا تنقل من كلمات وعبارات ) فضيلة إغناء اللغة اليت ترتجم إليها(

  ).وإن ترمجة دقيقة خري من ابتكار أعوزه التوفيق. (طلية وحكم
ان  –نسانية يف نزعتهم اإل –ويبدو من آراء أولئك الدعاة 

ا وذلك . جرصهم كان الكشف عن كنوز اآلداب القدمية حملا كا
م   .لنهضة أد

وشرط آخر وضعه هؤالء الدعاة إىل النزعة اإلنسانية، هو 
ومهم من حيث املبدأ يف الدراسات  –جوهرى إلمثار هذه الدعوة 

                                                               
38، هيئة املصرية العامة للكتاب، ص في األدب العربيفحري أبو السعود،   19  
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. هو أنه الجتوز حماكاة الكتاب والشعراء من نفس اللغة –املقارنة 
حذار يامن : (مثل هذه احملاكاة تؤدى إىل مجود اللغة وركودها ألن 

من أن تلجأ إىل حماكاة  –تريد للغتك النمو، وتريد أن تنبع فيها 
فطرية، فتقلد أدباء لغتك فهذه نزعة مئوفة الجدوى منها، وال مسو 

ا سلفا ومبحاكاة ). فيها فليست سوى منسح لغتك ما هو يف حوز
اع خلق أجناس أدبية جديدة وهو ما ال يتيس اآلداب القدمية يستط

وهكذا نستطيع أن خنلق يف اللغة . مبحاكاة أدباء اللغة نفسها
أجناسا من الشعر أكثر جدة وخصبا، إذا حبثنا عنها يف آداب 

  .اليونان والرومان
واحملاكاة على هذا النحو جيب أن متحو أصالة الكاتب، 

وهو ) بلتييه(وهلذا يرى . تطلعه، وال تقضى على أن يسبق منوذجه
أن احملاكاة ليست تقليدا : متأثر بكانتيليان الروماين يف رأيه هذا 

  .حمضا، وإمنا هي السري على هدى مناذج مبثابة قدوة للكاتب
وقد اكتملت يف هذه احلدود نظرية احملاكاة كما صارت 

متجيد تراث اليونان : عند الكالسيكيني وهي مبنية على أمرين 
لالقتداء به، مث وجوب بذل اجلهد يف جماوزة النماذج  اليت  والرومان
كل شيئ قد  : (يف قوله ) البرويرب(وينص على األمر األول . حتاكى

قيل، وقد أتينا بعد فوات أوان، منذ ما يزيد على سبعة آالف سنة، 
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حني وجد أناس مفكرون ومل يبق إال أن نلتقط سقط احلصاد على 
وينص نفس الكاتب ). النابغون من احملدثنيأثر مامجعة األقدمون، و 
ملن يستطاع ملوغ منذ الكمال يف الكتابة، : (على األمر الثاىن بقوله 

التفوق على األقدمني، إال  –مع توافر القدرة  –ولن يستطاع 
م   ).مبحاكا

ا هي أن األصالة املطلقة  ونتائج هذه النظرية املسلم 
مستحيلة، فأكثر الشعراء والكتاب أصالة مدين لسابقيه، وأن التاثر 

  . طابع اآلداب واملدارس األدبية مجيعا
ا غامضة، طاملا أسفت إىل  غري أن كلمة احملاكاة يف ذا

ا التأثر اهلا. التقليد الذي مبحو األصالة ضم األصيل، وإمنا يقصد 
وقد تفلسف اإليطاليون يف شرح هذه . الالتقليد اخلاضع الذليل

ا إكمال لنظرية  يف ) أرسطو(النظرية يف القرن السادس عشر بأ
حماكاة الطبيعة، فعلينا أن حناكى الطبيعة من خالل مناذج القدماء 

يف نظر  –وعلى من حياكى . الربيئة من اخللل واالضطراب
أوهلا أن خيتار من بني : اعى ثالث مبادئ الكالسيكيني أن ير 

وأن مييز الصحيح عن الزائف يف منوذجه، ألن األقدمني . مناذجه
بشر خيطئون ويصيبون، وأساس االختيار العقل الشيد والدربة 
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وثالثها . وثانيها هذه املبادئ أن حياكى مايتفق مع عصره. الفنية
  . أالحياكى الكتاب من نفس لغته

القرن (احملاكاة هذه اجته العصر الكالسيكى  وبتأثري نظرية
السابع عشر والثامن عشر، إىل التفنني يف األدب، أى إىل النقد 

. الفين العملي، متخذا من األداب القدمية املثال الذي حيتذي
وأن . فكانت مهمة الناقد أن يضع قواعد ملختلف األجناس األدبية

يمة إنتاجهم مببلغ يدعو الكتاب للسري عليها، وأن حيكم على ق
اتباعهم لتلك القواعد، ما ال يتيسر ونقول أخريا إن رجال النهضة 

مث أخذوا . حاولوا أن يرجعوا إىل تلك النصوص يف أجناسها األصلية
  . يف طبع النصوص اليونانية وترمجتها والتعلبق عليها
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 الفصل الثاني
  عالمية األدب العربي وقضاياها لألجانب

  عالمية األدب العربيأهمية  .1
سؤال يشغل النقاد واألدباء والرأي العام الثقايف يف  هناك    

ة منذ الزمان، أال وهو هل بلغ األدب العريب : الوطن العريب بشدّ
القول إنّ ذلك األدب قد ارتقى  احلديث درجة العاملية؟ وهل أصبح

ّ والعمق املضموين إىل مصاف تلك اآلداب  من حيث النضج الفين
 ؟ إنه سؤال تطرحه الصحافة األدبيةاألجنبية اليت توسم بالعاملية

والثقافية العربية واإلندونيسية كاألجانب بإحلاح منذ وقت غري قصري 
، أال  ويف مناسبات خمتلفة، أبرزها تلك املناسبة اليت تتكرر سنويًا

األوساط األدبية  ففي كل عام تقوم. وهي منح جائزة نوبل لآلداب
 العربية برتشيح بعض األدباء العرب لنيل تلك اجلائزة والثقافية
ّ اجلائزة املشتهاة مل متنح قبل عام 20العاملية ّ من  1988، ولكن ألي

الذين رشحوا لنيلها، مما كان يصيب األوساط  األدباء العرب
املنددة باجلائزة والقائمني  املذكورة باإلحباط، فتتعاىل األصوات

                                                               
32، ص 2009، مايو 606جملة العريب، العدد   20  
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يف مؤامرة  وايا خبيثة، ويتهمون بالضلوععليها، الذين تنسب إليهم ن
  .صهيونية إمربيالية معادية للعرب

العام الثقايف  لقد تكونت لدى قطاعات واسعة من الرأي   
العريب قناعة مفادها أنّ األدب العريب احلديث قد بلغ درجة من 

ّغ أن حيصل أحد أعالمه على جائزة  التطور والنضج واجلودة تسو
األدباء العرب ال يتم ألسباب  حجبها عننوبل، وهناك فإنّ 

ة  واعتبارات أدبية، بل ألسباب واعتبارات غري أدبية، أي ّ سياسي
تتعلق بالصراع العريب الصهيوين وباملواجهة السياسية واحلضارية بني 

  .والغرب العرب
ّ احلديث قد    حجب جائزة نوبل عن األدب العريب إال أن ّ

ّ مناسبة سنوية ألة عاملية ذلك األدب، وملقارنة للتفكري يف مس شكل
باملستويات اليت بلغتها  مستوى التطور الفين والفكري الذي بلغه

عاملية  وكانت جائزة نوبل تعيد مسألة. اآلداب األجنبية احلديثة
األدب العريب احلديث إىل جدول أعمال النقد األديب العريب الذي 

أمل : فية عن سؤالالرأي العام العريب أن يقدم إجابة شا ينتظر منه
؟ وهل هو حقًا متأخر  يصبح األدب العريب احلديث بعد أدبًا عامليًا

؟ ولئن كان بعامليتها عن تلك اآلداب األجنبية اليت اعرتف العامل
 فلماذااألدب العريب احلديث مل يرتق بعد إىل مصاف تلك اآلداب، 
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ا إىل م واالرتقاء  املستويات  ال يقوم األدباء العرب بتطوير إبداعا
ّ  1988إالّ أن جائزة نوبل قد منحت عام  ؟العاملية لألديب العريب

ل الرأي العام العريب فرحًا لذلك احلدث  املصري جنيب حمفوظ وهّل
ة األدب ّ ه اعرتافًا متأخرًا بعاملي العريب احلديث، وتكرميًا ال  الثقايف،وعدّ

ّ ذلك  حيل  مللنجيب حمفوظ وحده بل لألدب العريب بأكمله، ولكن
دون أن ترتفع يف الوطن العريب بعض األصوات اليت تشكك يف 

منح اجلائزة هلذا األديب، وتزعم أنّ ذلك قد مت  النوايا الكامنة وراء
املؤيدة للسالم املنفرد الذي عقده  مكافأة له على مواقفه السياسية

  .اإلسرائيلية الرئيس املصري الراحل أنور السادات مع احلكومة
ورغم ما ظهر يف الرأي العام العريب من انقسام حول تلك    

فإنّ منح جائزة نوبل لألديب العريب جنيب حمفوظ قد شكل  املسألة
والتعمق يف مسألة عاملية األديب العريب  حافزًا إىل مزيد من التفكري

. اعرتف العامل بعامليته احلديث انطالقًا من حالة جنيب حمفوظ الذي
ة، كقضية العالقة بنيويف ذلك السياق  ّ احمللية  أثريت قضايا مهم

والعاملية، أي هل يتناىف الطابع احمللي الذي يتسم به األدب مع 
ل ذلك الطابع شرطًا من شروط العاملية عامليته أم ومن تلك . يشّك

ودورها يف التعريف باإلبداعات األدبية  القضايا قضية الرتمجة األدبية
  .دب العريبالعربية ويف صنع عاملية األ
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أنّ منح جائزة نوبل لآلداب مل يكن املناسبة الوحيدة  إالّ   
العريب احلديث، بل هناك مناسبات كثرية  إلثارة مسألة عاملية األدب
قيام حمفل ثقايف  ومن تلك املناسبات. أخرى إلثارة هذه املسألة

ّ معاصر، عرب منحه جائزة أدبية وإقامة  أجنيب بتكرمي أديب عريب
ذه املناسبة، كتكرمي الشاعر العريب الفلسطيين  احتفال أو ندوة 

، 21)اليونسكو(يف فرنسا من قبل  1997 حممود درويش سنة
الفرنسية، ) وتكرمي الكاتب املغريب طاهر بن جلون مبنحه جائزة

ّ السوري رفيق شامي يف أملانيا مبنحه جائزة وغري ) وتكرمي القاص
ا فقد كان الر . ذلك من أعمال التكرمي ّ يسعد  ّ العريب أي العام

ّ احلديث ويرى   .فيها اعرتافًا بعاملية األدب العريب
ة  ومن املناسبات اليت يكثر فيها احلديث   ّ عن تلك العاملي

ّ سعد اهللا ونوس ّ السوري . وفاة أديب عريب كبري كالكاتب املسرحي
اتسم ما كتب وقيل بتلك املناسبة األليمة بالرتكيز على أنّ  فقد

ّ بل كان كاتبًا  مل يكن جمرد كاتب الفقيد ّ أو عريب ّ سوري مسرحي
 ً ًا عامليا ّ للحديث عن عاملية األدب  وهناك مناسبة أخرى. مسرحي

 العريب احلديث، أال وهي صدور ترمجات ألعمال أدبية إىل لغات
ة، إذ تقوم الصحافة الثقافية العربية بتلقف أخبار صدور تلك  ّ أجنبي
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ا  الرتمجات وتربزها فتوح ثقافية خارجية ودليل ملموس على أن كأ
  .األدب العريب قد دخل مرحلة العاملية

ذه املناسبات كلها أنه      ّ ّ العريب لقد أظهر الرأي العام
ًا مبسألة عاملية ّ جدّ األدب العريب احلديث، وأن هذه املسألة  مهتم

املرجح أن يزداد  ومن. متثل قضية ثقافية عربية ذات أمهية كبرية
ذه القضية، وذلك يف ضوء تنامي ظاهرة العوملةاال  هتمام العريب 

الثقافية وما يرافقها من تصاعد للنقاش العريب حول ما تنطوي عليه 
   .خماطر وفرص بالنسبة للثقافة العربية تلك الظاهرة من

ماذا يكمن وراء هذا االهتمام العريب الكبري مبسألة  ترى  
التعويض عن عقدة نقص ثقافية  هوعاملية األدب العريب احلديث؟ أ

ة جتاه اآلداب األجنبية ّ وإحراز البطولة  أم هي الرغبة يف التفوق؟ مجعي
بغرض التباهي الوطين والقومي، مثلما حيدث يف املباريات الرياضية؟ 

هو الشعور بالظلم واإلحباط ألن العامل اخلارجي ال يبدي  أم
؟ من ما فيه من إجنازاتالعريب بل يتجاهل  اهتمامًا كافيًا باألدب

ح أنّ وراء التعطش العريب لالعرتاف َ بعاملية األدب العريب  املرج
ة احلديث دوافع ّ ة هلا تاريخ. ومشاعر وطنية أو قومي ّ طويل  فالعرب أم

ا(من االعتداد بلغتها  وهي . اليت اختريت لغة للقرآن الكرمي) لسا
ة شديدة ّ ا وبيا أم ا  االعتداد بفصاحتها وبالغة أد نه، إىل درجة أ
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غري قادرة على أن تتصور أن لدى  كانت ردحًا طويالً من الزمن
 .األدب فصاحة يف اللسان وبالغة يف) األعاجم(األمم األخرى 

   
  عالمية األدب واألدب العالمي .2

ة معتدة لغويًا وأدبيًا إىل هذا احلدّ مستعدة ألن    ّ إنّ أم
كاالقتصاد والعلم والتقنية وغري جماالت كثرية،   تعرتف بتأخرها يف

االت، ولكن يصعب عليها أن تعرتف بتقصريها يف  ذلك من ا
ا قد أحرزت فيه تفوقًا مطلقًا أال وهو األدب، وبأنّ  مباراة تعتقد أ

  .22قد سبقتها يف هذا املضمار) األعاجم(الشعوب األجنبية 
يث هو الدويل بعاملية األدب العريب احلد ولذا فإنّ االعرتاف  

أحد النقاد العرب  وها هو ذا. بالنسبة للعرب مسألة كرامة قومية
ّ عن تلك احلقيقة بأن يدعو العرب ألن جيعلوا من  املعروفني يعرب

ّ املعاصر"األدب مضمارًا  ، "يثبتون فيه وجودهم على املستوى العاملي
ضون فيه ّ ويبدو أن الرأي العام . تأخرهم يف امليادين األخرى ويعو

رأيه، ويرى معه يف عاملية األدب العريب   يشاطر هذا الناقدالعريب
ّ  إثبات وجود قومي على الصعيد"احلديث مسألة    ".العاملي
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الواضح أنّ الوعي العريب ألمهية مسألة عاملية األدب  من  
هل استند  ولكن. األعوام األخرية العريب احلديث قد تنامى إبان

أدّى ذلك  ذلك الوعي إىل فهم عميق ودقيق لعاملية األدب؟ وهل
ة حول عاملية  الوعي إىل وضع دراسات وحبوث نظرية وتطبيقية جادّ

رات ؟ احلديث األدب العريب ّ وهل أفضى ذلك الوعي إىل بلورة تصو
األدب العريب احلديث من  عملية ملا ميكن عمله من أجل متكني

ّ  يشغلها على خريطة األدب العامليتوسيع الرقعة اليت اإلجابة  ؟ إن
األدب "عن هذه األسئلة تتطلب من املرء أن يعرف بصورة دقيقة ما 

، فامتالك مفهوم واضح ومتماسك "عاملية األدب“ وما" العاملي
ّ  لتلك العاملية هو مقدمة نظرية ال بدّ  من توافرها قبل الدخول يف أي
وهيا بنا نلتفت إىل    .حلديثحديث عن عاملية األدب العريب ا

   غوته:تأسيس املفهوم 
إىل " األدب العاملي"الفضل يف صياغة مفهوم  يرجع  

 Johann) فون غوته األديب األملاين الكبري يوهان فولفغانغ
Wolfgang on Goethe)  الذي صاغ هذا املفهوم وبشر به يف

القومية قد  ورأى غوته أنّ عصر اآلداب. األخرية من حياته األعوام
، وأنّ عصر أدب جديد قد بدأ، أال وهو عصر  األدب "وىلّ



 
36 

عندما صاغ غوته هذا املفهوم اجلريء انطلق من أنّ الثورة  .23العاملي
ر يف وسائل النقل واالتصال والطباعة  الصناعية، ّ وما رافقها من تطو

املبادالت التجارية بني الشعوب، ستكون هلا  والنشر، ومن منو يف
بالضرورة إىل ختّطي  ة مرتتبات ثقافية وأدبية، وستؤديبالضرور 

غات واآلداب ة الضيقة لّل ّ   .احلدود القومي
يتمكن غوته يف ذلك الوقت من أن يطرح  من الطبيعي أال   

ر به، وأن يكون  تصورًا دقيقًا ومتكامالً لألدب العاملي الذي بشّ
 ً ّ  إالّ أن الزمن قد. مفهومه لذلك األدب رؤيويًا وتقريبيا  أثبت أن
وانطالقًا من رؤيته املستقبلية . ذلك املفهوم صحيح من حيث املبدأ

، واألدباء األملان على وجه اخلصوص،  هذه دعا غوته األدباء عمومًا
يستخلصوا ما يرتتب عليها  ألن ينظروا إىل حقائق العصر، وأن

م األدبية وا  وتتلخص تلك املرتبات يف أن. بالنسبة إلبداعا يتخّل
ة الصرف، وأن يكتبوا يف عن م ّ واضيعهم وأساليبهم األدبية الوطني

م تلك املنافسة األدبية العاملية اليت ال يصمد فيها إالّ من  أذها
 ً ّ شكال ر إبداعه األديب ّ وموضوعًا حبيث يرتقي إىل املستوى  يطو

 ّ الوطين من جانب  إن املنافسة اليت سيتعرض هلا األدب. 24العاملي
ّ عصر اآلداب األجنبية س تجعل ذلك األدب يف وضع حرج، ولكن
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نفس الصفحة  24  



 
37 

سيوفر لألعمال األدبية فرصًا مل تكن موجودة يف " العاملي األدب"
ا على  املاضي، أال وهي فرص أن ا ولغا تنتشر خارج جمتمعا

   .الصعيد العاملي
يف حينه على " األدب العاملي"يؤخذ حديث غوته عن  مل  

كانوا يكنونه هلذا األديب من  حممل اجلدّ من قبل معاصريه، رغم ما
ر فيه غوته باألدب. 25إجالل وتقدير العاملي كان  فالعصر الذي بشّ

من الناحية السياسية عصر حروب التحرير القومية ضد االحتالل 
ومن الطبيعي أن تطغى النزعة القومية يف مرحلة كهذه  النابليوين،

ه واستشرفها  اليت دعا إليها غوت على سواها، خصوصًا وأنّ العاملية
مما تنسجم  كانت منسجمة مع النزعة العاملية لفرنسا نابليون أكثر

مع املناخ السياسي واالجتماعي والثقايف القومي االنعزايل الرجعي 
  . سائدًا يف أملانيا الذي كان

  
  عالمية األدب وعواملها .3

ا البحوث املقارنة وأساس    وأما اخلطوة األوىل اليت تبدأ 
رخيى قبل كل شيئ، فهي جيب علينا أن نبني البحث فيها تا
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ا هذه العاملية لألدب املؤثر يف صلته  األسباب التارخيية اليت توافرت 
  .باألدب املتأثر

ا    وعاملية األدب معناها خروجه من نطاق اللغة اليت كتب 
ويطلبها األدب املتأثر يف بعض العصور . إىل أدب يف عصور معينة
عه إىل اخلروج من حدود قوميته، إما للتأثري بسبب عوامل خاصة تدف

ومن . يف اآلداب األخرى وإما إلكمال ومسايرة ركب األدب العاملي
  .26نتائج هذه العاملية حدوث تغيري شامل يف عامل الفكر واألدب

األملاين ومن ساروا على ) جوته(وال نقصد هنا ما فكر فيه   
 –أن اآلداب العاملية  يريدون بذلك) األدب العاملي(جه مما مسوه 

ا بعضها مع بعض  لن تلبث أن تتوحد مجيعا يف  –حني يتم جتاو
ا اإلنسانية حبيث ال تبقى من  أجناسها األبية وأصوهلا الفنية وغايا

) األدب العاملي(حدود سوى حدود اللغة، ألن هذه الفكرة 
استجابة  –قبل كل شيئ  –ذلك أن األدب . مستحيلة التحقيق

الفكرية واالجتماعية للوطن وللقومية، وموضوعه تغذية  للحاجات
فهي حملية موضعية أوال، وهي تطلع إىل غايات . هذه احلاجات

عاملية، ولكن من وراء التعبري عن املسائل واآلمال واآلالم القومية، 
وما تتبع ذلك من املواقف النفسية واخلواطر الذاتية اليت البد أن 
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بوصفه مواطنا أو فردا من مجاعة   تدل أوال على حال املؤلف
  27.كبرية

ومن وراء املوقف احملدد الذي يتوجه به الكاتب إىل    
مجهوره اخلاص، ترتاءى املعاين اإلنسانية العامة فاآلداب وطنية قومية 
ا، ولكنه  أوال، وخلود اآلثار األدبية ال يأيت من جهة عاملية دالال

ين والتارخيي وأصالتها ينتج عن صدقها، وتعمقها يف الوعي الوط
الفنية يف تصوير آماهلا وآالمها النفسية واالجتماعية املشرتكة بني 

وال ) عاملية األدب(وإذن فالذي نقصده هنا هو . الكاتب ومجهوره
الذي ساد يف أملانيا كان يرمى إىل اختاذ أملانيا مركزا ) األدب العاملى(

ر يف فكر هؤالء املفكرين للثقافة العاملية والفكر اإلنساىن، ورمبا خط
أن  –وإن مل يصرحوا  –األملان الذين نشروا هذا االجتاه يف أملانيا 

تكون الثقافة األملانية واألدب األملاىن مها نواة هذا األدب العامي 
  28.والفكر إنساين

نفسه هو مثال هلذه العاملية اليت جتمعت يف ) جوته(وجعل    
فهو وإن كان شاعرا املانيا جييد اآلداب الغربية إال أنه مع . شخصه
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ذلك عشق اآلداب الشرقية واجته إليها، فأصبح بشخصه مثال 
   29.للثقافة العاملية اليت تضم آداب الشرق والغرب

رضها يف شكل وقام بع) جوته(فكرة ) جيفورد(وقد التقط   
جديد تتجمع فيه اآلداب الصغرى يف جمموعة أدبية أو وحدة أدبية  

وهو كان يرى أن األدبني اإلجنليزي واألمريكي . كبرية تضمها كلها
مبا هلما صالت يصلحان ألن يتخذا نواة للفكرة بأن يتحدا فيما 
بينهما، ويكونا أدبا موحدا للناطقني باإلجنليزية تنضم إليه كل 

ويسري األمر على هذا النمط . الصغرية، اليت تتخذ اإلجنليزية اآلداب
أو األملانية وتنشأ . فيما يتصل باآلداب اليت تتخذ الفرنسية لغة هلا

  .ذا وحدة كبرية لألدب الفرنسي أو األملاين
وينتهي األمر باآلداب إىل أن تصبح أعضاء يف وحدات     

احتاد اآلداب اإلجنليزية أو الفرنسية أو (كبرية أو ما ميكن أن نسميه 
ذا يقل عدد اآلداب اخلاصة بكل شعب على حدة) األملانية . و

وقيام مثل هذه االحتادات ميكن أن ينتهي يف آخر األمر إىل وحدة 
ب عاملي موحد وتتحقق بذلك نظرية عامة بينها، فيظهر بذلك أد

  .األدب العاملي
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نفسه مل يكن متحمسا لفكرته، ألنه كان ) جوته(ولكن   
يرى يف هذا املثال أمرا بعيد املنال، ويف احلقيقة ليس هناك شعب 

وألن الفكرة نظرية يستحيل . واحد يرضى أن يتخلى عن شخصيته
  .تطبيقها عمليا

دب من حدودها القومية وعاملية األدب يف معىن خروج األ  
استجابة، لضرورة التعاون الفكري والفين بعضها مع بعض هلا 

  .أسسها العامة اليت حتدد سريها
ومن هذه األساسي اختيار األدب املتأثر من : األول  

اآلداب األخرى حسب حاجته وينشد يف هذا االختيار دوافع 
فيجب أن . ضته وتقدمه، ليكمل املأثر من تراثه القومي ويعينه

يكون الباعث األول على هذا االختيار هو احلرث على توفري 
عوامل النهوض لألدب القومي، لئال يقف معزوال منطويا على نفسه 

وأصالة اللغة القومية وتقاليدها املوروثة . متخلفا عن آداء رسالته
ا الفنية يف التعبري  وإمكانية أهلها الفكرية واالجتماعية، وطاقا

ة، كل هذه تقف مبثابة حراس أمناء وموانع حصينة، كي ال والصياغ
ينحرف هذا االختيار عن غايته، خوفا من أن متحى احلدود القومية 

وهي اليت يراد إكماهلا . أو اخلصائص العبقرية اللغوية لألدب املثأثر
ذا االختيار   .وإغناؤها 
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قد تعمقوا –يف هذا االختيار واالقتباس  –وهلذا كان البد   
م، وطوعوا لغتهم، وباالطالع واعي والتحصيل،  يف دراسة أد

م والوقوف على دقائق، لكي ينقلوا بروحها . وبالتعمق يف أد
وخصائصها الفنية يتطلع إىل اقتباسه من معان وأجناس أدبية 
م  ضة أد وتيارات فكرية البد منها يف إكمال ثقافتهم العصرية و

التجديد بإمهال هذا الشرط ومل يقل أحد من دعاة . 30القومي
اجلوهري عند حماولة اإلفادة من اآلداب األخرى عند حاجة األدب 

فإذا حدث أن أغفل الكتاب املتأثرون ما جيب عليهم من . إليها
إكمال ثقافتهم األدبية يف لغتهم، وانغمسوا مع ذلك يف اآلداب 
م خيرجون على مجهورهم برطانة ال تغىن، ا، فإ  اليت يعجبون 

فيكونون كمن حياول . وتفقدهم لغتهم القومية، كما يفقدهم لغتها
ر فيغرق فيه   .أن يرتوى من 

فمحور التأثر يف اآلداب أو اإلفادة من اآلداب : الثاين  
ا تتحقق  األخرى هو األصالة، أصالة األفراد، وأصالة القومية، و

عمى، فما واخلطر كل اخلطر يف التقليد األ. احملاكة الرشيدة املثمرة
أشبه بتقليد القرود ملا يرون من حركات أو تقليد األطفال اجلميع 

يف  –وعالقة املتأثر أو احملاكي . حركات آبائهم ومربيهم دون رشد
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ليست عالقة التابع باملتبوع، وال عالقة اخلاضع  –هذه احلالة 
بل عالقة املهتدى بنماذج فنية أو فكرية يطبعها بطابعه، . بسيده

  .ليها صبغة قوميتهويضفي ع
وهذه هي األصالة احلق، فاألصالة ليست هي بقاء املرء   

يف حدود ذاته، وليست هي إباء التجاوب مع العامل اخلارجي، لكي 
يبقى املرء كما هو دون تغري أو حتوير، ولكن األصالة احلق هي 
القدرة على اإلفادة من مظن اإلفادة اخلارجية عن نطاق الذات، 

ا وال يستطيع حىت يتسىن اال رتقاء بالذات عن طريق تنحية إمكانيا
امرؤ أن يصقل نفسه، وال أن يبلغ أقصى ما يتيسر له من كمال، 
إال جبالء ذهنه بأفكار اآلخرين، وباألخذ باملفيد من آرائهم 

  31.وأفكارهم
وهذه الدعوات تتجه إىل الصفوة من ذوى : الثالث  

م . املواهب الذين خيرجون تلبية حلاجتهم الفكرية من نطاق أد
وهم يتبعون، عادة، روح احلركة الفكرية والفنية . والفنية أينما وجدت

وقديرون يف عيون اآلداب األخرى ما مل ير مؤلفوها . واجتاهها العام
م ينمون يها مواهبهم واستعدادهم   .أنفسهم، أل
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فليست صنوف التأثر األدبية سوى بعث وتوجيه، : الرابع  
وهي مبثابة التلقيح . لصفوة من كتاب األدب القوميتفيد منها ا

واإلخصاب لألدب، أو مبثابة بذور فنية وفكرية تستنبت يف آداب 
يأ هلا العصر املالئم والعوامل املساعدة ا مىت  ومن . غري آدا

 :العوامل اليت جتعل األدب العريب عامليًا فهي
  م القو مي استجابة شعور ذوى املواهب الرشيدة بعدم كفاية أد

 .حلاجات عصرهم
  وكانت تنتج يف القدمي عادة من اضطرابات طبيعية : اهلجرات

تنتقل بسببها مجاعة من بلد إىل بلد آخر، فتؤثر . أو سياسية
كما حدث بني الفرس والعرب . يف أدب البلد اآلخر وتفكريه

وما حدث من جتديد يف . من ناحية تأثري يف األلفاظ واملفردات
 .ملهاجرين يف أمريكا أثر اهلجراتأدب العر ا

  واحلروب بني الشعوب واجلول كاحلروب الصليبية املتعصبة قد
فتحت عيون ذوى البصرية يف العرب على جماالت نشاط 

 .فكرى وأدىب
  يأتى الغزو عادة نتيجة للحروب، وقد ميهد للهجرات وييسر : والغزو

 .32خطراببيلها، ولكنه مع ذلك عامل مستقل أقوى أثرا وأعظم 
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  الدراسة في األدب المقارن  مجال .4
إن موضوع األدب املقارن هو تبادل االستعارات األدبية   

واالستعارات األدبية هي أجناس أدبية، وصور . بني آداب اللغات
فنية، وموضوعات وأساطري ومناذج ألشخاص بشرية، وقد ينظر يف  

أدب كل ذلك إىل وسائل عبور هذه االستعارات من أدب لغة إىل 
ومن بلد إىل بلد آخر، وقد ينظر إىل املسائل املتبادلة . لغة أخرى

نفسها، وكيف تغريت، فزيد فيها أو نقص منها حني انتقلت من 
ففي احلالة األوىل تدرس . اللغة اليت أثرت إىل اللغة اليت تأثرت

ويف احلالة الثانية تدرس املوضوعات . عوامل االنتقال ومالبساته
ومن كل ذلك . 33ية، ومن املصادر التيارات الفكريةواألجناس األدب

  : يتبني تنوع فروع األدب املقارن اليت سنجمل القول فيها إمجاال 
عوامل انتقال التأثرات املختلفة من أدب أمة إىل لغة أدب أمة  -أوال

  . ولذلك االنتقال الكتب واملؤلفون. أخرى
  )ألنواع األدبيةأو األشكال وا( دراسة األجناس األدبية  – ثانيا

وهي املظهر اخلارجي لألدب، ينظر إليها قبل أن ينظر إىل 
األجناس : املضمون، ويراد باألجناس األدبية القوالب الفنية اخلاصة

  .النثرية والشعرية
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القصة، والتاريخ ذو الطابع األديب، واحلوار أو : األجناس النثرية هي 
  .املناظرة

ملسرحية والقصة على لسان اللحمة وا: واألجناس الشعرية هي
  .احليوانات

  :دراسة املوضوعات األدبية  – ثالثا
ذا النوع من الدراسة وخباصة    يهتم كثري من الباحثني 

واهتمام اإليطاليني والفرنسيني . األملان ويسمونه تاريخ املوضوعات
ا وذلك لضعف . بدراسة املوضوعات أقل من اهتمام األملان 

هود فيه الرابطة بني  الشخصيات يف هذا النوع من احلث، وألن ا
ومع ذلك ال . يتطلب سعة يف العلم ال تتصل كثريا باألدب البحت

ختفي أمهية تلك البحوث يف معرفة خصائص الشعوب ونفسيتها يف 
دراسة الكاتب الذي يتخذ من هذه املوضوعات منفذا للتصريح 

على اختيار املوضوع  وقيمة هذه الدراسات تتوقف. بآرائه وفلسفته
   34.وبراعة الباحث يف التحليل واملقارنة واالستنباط

  :تأثري كاتب ما يف أدب أمة أخرى  - رابعا
وهو أكثر فروع األدب املقارن انتثار الدى  –وهو يتطلب   

سعة اطالع ودقة يف التحليل، وصربايف  –انباحثني من الفرنسيني 
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 ذلك من معرفة البحث، وذكاء يف فهم النصوص، كما يتبني
  :األسس اآلتية اليت جيب اتباعها فيه 

جيب حتديد نقطة البدء يف التأثري من مؤلفات كاتب ما، أو   - 1
كتاب واحد من بينها، أو من شخصية ذلك الكاتب 

 . بوصفه وحدة التتجزأ من مؤلفاته
جيب حتديد الوسط املتأثر، بلدا كان أم جمموعة مؤلفني أم  - 2

 .مؤلفا
حظ الكاتب يف ذيوعه وانتشار مؤلفاته،  جيب التمييز بني - 3

فقد يكون الكاتب ذا حظ . وبني حظه يف حماكاته والتأثري به
ولكنه مع ذلك ذو حظ . عظيم يف ذيوع مؤلفاته وترمجتها
 .أقل من جهة حماكاته والتأثري به

فهناك ألتأثري الشخصي، : مث إن هناك أنواعا كثرية من التأثري 
 القصصي، والتأثري الفكري، والتأثري املوضوعي، والتأثري الفين، التأثري

  35.والتأثري الغنائي الشعري
  :دراسة مصادر الكاتب  - خامسا

إذا أخذنا كاتبا ما لندرسه دراسة مقارنة، وحبثنا عن   
مصادره اليت استقى منها أدبه يف لغة أو لغات أخرى فإننا بذلك 
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أثر الكاتب ومظاهر ت. نكون يف منطقة من مناطق األدب املقارن
فمن ذلك تأثره مبناظر البالد . يف هذه الناحية متعدد النواحي

ا، وحمادثاته مع رجاهلا وهذا ما يصعب الوقوف . األخرى وعادا
مث من ذلك قراءاته املختلفة يف األداب األخرى، وجيب . عليه أحيانا

أن يفرق الباحث بني التأثر وبني جمرد توارد اخلواطر وتال قى 
  .األفكار
  :دراسة التيارات الفكرية  –سادسا 

يقصد بذلك دراسة التيارات الفكرية اليت تسود عصرا ما 
أو حركة معينة من حركات األدب، كالتيارات الفكرية يف القرن 

وكالفلسفة العاطفية والصوفية يف األدبني . الثامن عشر يف أوربا
  36.العريب والفارسي، وكفلسفة الواقعية بني خمتلفي األداب

  :دراسة بلد ما كما يصوره أدب أمة أخرى  –سابعا 
ويف هذه احلالة ندرس حياة الكاتب، ومدى صلته بالبلد   
مث نبني كيف استقى معلوماته أو كيف رأى البلد رأى . املقصود

العني، وإىل أي حد كانت الصورة اليت رمسها لذلك البلد صادقة أو  
  .كاملة
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يكونوا ملمني بثقافة فمدارسو األدب املقارن جيب أن   
واسعة يف تاريخ العصر الذي يدرسونه من شىت جوانبه، وهذا شرط 

وأن يكونوا مطلعني إطالعا واسعا على تاريخ اآلداب . جوهري
املختلفة يف كل عصورها أو يف العصر الذي يتخذ موضوعا 

وإن يكونوا ملمني بنغمات عدة لقراءة النصوص املختلفة . للدراسة
ا األص وأن . ألن االعتماد على الرتمجة طريقة ناقصة. ليةبلغا

وبطريقة البحث العلمي يف . يكونوا ملمني بشىت املراجع العامة
  .وأن يدرسوا على الدراسات األدبية والنقدية واملقارنة. املسائل

جيب دراسة النـزاع السياسي والعرقي بني الدويالت يف   
لقرن العاشر أو وائل العرب وبني اخللفاء العباسيني يف أواخر ا

احلادي عشر، وجيب كذلك أن يدرس ما مهد حلركة الشعوبية 
وتاريخ احلركة العقلية بني العرب وغري العرب، فمعرفة التاريخ إذن 

  .شرط جوهري للدراسات املقارنة
ومقارنة الرتمجات أمر مهم جدا، ألن الرتمجة تارة تكون   

  .قارن بأصوهلا يف لغتهادقيقة وأمينة وتارة يتصرف فيها، جيب أن ن
كالطربي ومحزة واألصفهاىن وابن املقفع وابن : مراجع عامة  

وذلك  ما خيص اللغة العربية . قتيبة وما أكثرهم من أصل فارسى
  .ونصوصها
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  الفصل الثالث
  األجناس األدبية 

األجناس األدبية عند الكالسيكيني والقدماء حمددة ال خيتلط  
بعضها على بعض وقواعدها شبه أو أمر  وال جيور. بعضها ببعض

  37.فنية للنقاد والشعراء والكتاب املنتجني
وأما يف العصر احلديث، فليست هي بأوامر فنية عمليه 
مرسومة لدى املؤلفني، ولكنها شروح وتعليل ال حيددان العمل الفين 

ويف هذه النظرة الوصفية . وال حيصرانه حصرا تلقائيا. حتديدا حتكميا
ة ميكن أن خيتلط جنس أديب جبنس أديب آخر ليؤلفا جنسا العلمي
فاألجناس متثل جمموعة من االخرتاعات الفنية اجلمالية . جديدا

يكون الكاتب على بينة منها، ولكنه قد يطوعها ألدبه أو يزيد 
  .فيها

وإذا كان بعض النقاد ال يريدون االعرتاف باألجناس 
الوسع توضيح الشخصية  األدبية، بل باملواهب الفردية، فإن يف

وهذه األنواع ليست ضرورية لبيان . بالنوع، والنوع بالشخصية
ا كذلك خري  العالقات بينها وبني املواهب الفردية فحسب، بل أ

 .تصنيف لأللوان األدبية
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  :األجناس الشعرية - 1
 :امللحمة : أوالً 

إن شعر املالحم قد ازدهر يف فجر اإلنسانية، وهو الشعر 
أحداث املعارك والبطولة واألبطال على حنو ساذج من  الذي يقص

التعقيدات العقلية والفنية، وامللحمة حتتوى أيضا على أفعال عجيبة، 
ومن أهم عناصرها األهم فيها مع . وحوادث خارقة للعادة

االستطراد العناية باحلوادث العارضة، ويف هذه ختتلف امللحمة عن 
  .املسرحية والقصة اختالفا كبريا

والناس كانوا خيلطون فيها بني اخليال واحلقيقة وبني احلكاية 
على . بل كانوا يهتمون مبغامرات اخليال أكثر من الواقع. والتاريخ

أن اخليال اجلامع كان يعيش يف وفاق  تام مع العقل يف العصور 
  38.البدائية

اإللياذة : ومن أهم املالحم يف األدب اليوناين القدمي 
اإلنيادة لفرجيل، مث نظم : وس، ويف األدب الالتيين واألوديسا هلومري 

  ).الفردوس املفقود(وميلتون ) الكوميديا اإلهلية(دانىت ملحمة 
 ً  ) :الدراما(أو ) فن التمثيل(املسرحية : ثانيا
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ا تعتمد على  ختتلف املسرحية عن امللحمة والقصة بأ
ا كالقصة تشتمل. احلوار، وجوهرها احلدث أو الفعل على  إال أ

وال مييزها متييزا واضحا عن . احلادثة والشخصية، والفكرة والتعبري
القصة إال طريقتها يف استخدام أسلوب احلوار بصفة أساسية، فإن 

فاحلوار هو املظهر اخلارجي . احلوار هو األداة الوحيدة فيها للتصوير
) دراما(وكلمة . واملظهر املعنوي هلا هو الصراع. احلسي للمسرحية

فاحلوار والصراع مها اخلاصيتان الفنيتان اللتان .  صراعا داخلياتعىن
على أن املسرحية ال يتم وضعها الفين احلقيقي . متيزان فن املسرحية

إال حني متثل على املسرح، ولذلك نشأت النظرية اليت تنادى 
  .بالعالقة بني املسرحية واملسرح واملثلني واملتفرجني

حية اليونانية قلدوها وحاكوها يف وملا عرف الالتينيون املسر 
ونشأ املسرح الالتيين يف حنو منتصف القرن . مجيع خصائصها الفنية

واحتذيت القوالب الفنية اإلغريقية احتذاء  . الثالث قبل امليالد
  . كامال

وعندما بدأت حركة البعث األوريب يف القرن اخلامس عشر 
عاد األوربيون إىل األدب اإلغريقى والالتني ي القدمي، فقلدوا 
مسرحيات اليونانيني والرومانيني ورأيناهم جيمعون يف املسرحية بني 
احلوار والغناء والرقص، ولكن هذا النوع من املسرحيات مل يدم 
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تكون، وينفصل فيها فن التمثيل طويال وأخذت  الكالسيكية ت
ومنذ انفصل الغناء عن احلوار . القائم على احلوار عن الغناء

التمثيلي كان من الطبيعى أن يتطور هذا احلوار وأن يتجه حنو النثر 
وباستمرار تطور فن املسرحية واجتاهه حنو . 39بد ال من الشعر

طغى على الواقعية وظهور ما يسمى بالدراما احلديثة أخذ النثر ي
الثعر املسرحى حبيث يندر يف العصر احلديث أن جند أدباء كبارا 

  .يكتبون مسرحيات شعرية
وأصدق مسرح أورىب تنطبق عليه قواعد الكالسيكية هو 

حىت ) كورىن(وعلى العكس من ذلك مسرحيات ) راسني(مسرح 
) السيد(لقد هوجم من النقاد هجوما عنيفا بعد ظهور مسرحيته 

  .للقواعد الكالسيكية اليت مل ختضع
وتأثري االتصال بني األدب العريب احلديث واآلداب الغربية 
ظهر فن املسرحية يف سوريا يف ما يقرب من منتصف القرن التاسع 

. وانتقل فن املسرحية إىل مصر يف أواخر القرن التاسع عشر. عشر
عام ) مصرع كليوباترا(كذلك حىت أخرج أمحج شوقى مسرحيته 

ت إقبال اجلماهري النظريله، وكانت مرحلة جديدة يف ، فالق1929
وكتب بعد ذلك أبو . خلق املسرحية يف األدب العريب احلديث
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شادى وعزيز أباظة مسرحيات شعرية، كما كتب تيمور وتوفيق 
احلكيم وبشر فارس وإبراهيم رمزى وحممود كامل وغريهم أدبا 

  .سرحيا جديدا
 ً  :القصة على لسان احليوان: ثالثا

هي اخلرافة أو احلكاية ذات طابع خلقي وتعليم يف قالبها و 
ا، وتكون يف األسلوب الرمزي يف معناه اللغوى، وال  األديب اخلاص 

، فالرمز فيها أن يعرض الكاتب أو الشاعر 40يف معناه املذهيب
ا شخصيات وحوادث أخرى عن  شخصيات وحوادث، ويريد 

ذهن قراءها مبتابعة صور  طريق املقابلة أو املناظرة، حبيث ينتقل
  .ومواصفات إنسانية تتخذ رموزا لشخصيات أخرى

وحكايات احليوان تنشأ فطرية يف األدب الشعيب قبل أن 
  .ترتقى إىل املكانة األدبية الفنية

فأي الشعوب كان السبق يف اخرتاع احلكايات على ألسنة 
  .؟ فيه خالف كبري بني الباحثنياحليوان

ا ي ا الفنية، ومنهم فمنهم من يرى أ ونانية األصل يف صور
من يرى أن اهلند أسبق إىل هذه احلكايات من اليونان، ومنهم من 
يرى أن احلكايات املصرية هي اليت أثرت يف هذا اجلنس يف األدبني 
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وال سبيل إىل القطع برأي يف هذه املسألة،  41اهلندي واليوناين معا
اليونان كلها قد أعطت وليس من املستبعد أن تكون مصر واهلند و 

  .وأخذت فيما خيص هذا اجلنس األديب يف وقت معا عرب العصور
وما هي خصائصه ؟ وكيف بدأ ينمو هذا اجلنس األديب

؟ وكيف أخذ من ذلك كله يف العامة يف اآلداب الشرقية والغربية
  .األدب العريب القدمي واحلديث

ألديب فبالنسبة لآلداب الشرقية، اليت كان فيها الطابع ا
وأقدم اآلداب الشرقية اليت حكت لنا  . غالبا على حكايات احليوان

  . كثريا من حكايات احليوان هو األدب اهلندى
ومن خصائص حكايات احليوان الفنية يف الكتب اهلندية 
ا حتكى بالتساؤل واالستفهام عن أصل املثل اليت املثل اليت وردت  أ

؟ ولسلرد على  ان ذلكوهي وكيف كفيه احلكاية، بعبارة خاصة 
، ومنها ..زعموا أنه كان: السؤال كانت تستخدم عبارة خاصة وهي

كذلك تداخل احلكايات، فكل حكاية رئيسة حتوى حكايات  
فرعية، وكل واحدة من احلكايات الفرعية قد حتتوى على حكاية أو 

ويتبع ذلك دخول شخصيات جديدة . أكثر متداخلة فيها كذلك
  .يف احلكايةأو حيوانات جديدة 
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وقد كان األدب اإليراين القدمي مهزة الوصل بني األدب 
ففي عهد . اهلندى واألدب العريب فيم خيص هذا اجلنس األديب

قد حصل طبيبه ) القرن السادس امليالدى) (خسروأنوشريوان(
اهلندى ونقله إىل ) بنج تانرتا(على نسخة من كتاب ) برزوية(اخلاص 

واحليوانان الرئيسيان يف . ليه قصصا أخرىاللغة البهلوية، وأضاف إ
 karataka) كارتاكا(ذلك الكتاب من فصيلة ابن آوى، ويسميان 

ومنهما استخرج اسم الكتاب الفارسى  – damanaka) داماناكا(و 
الذي ترمجه عبد اهللا بن املقفع من البهلوية إىل ) كليلة ودمنة: (

  42.العربية حواىل منتصف القرن الثامن امليالدى
ومنذ أن اختفت الرتمجة البهلوية أصبحت الرتمجة العربية 

  .البن املقفع هي األصل الذي نقلت عنه كل الرتمجات بعدها
اية القرن التاسع اهلجرى قام حسني واعظ كاشفي  ويف 
بعرض جديد لرتمجة اىب املعاىل نصر اهللا حممد بن عبد احلميد 

ري الشيخ أمحد سهيلى ، وأهداها إىل األمم1144الكاتب حواىل عام 
ا تأثر ) أنوارسهيلى(أحد األمراء يف عهده، ونسبها إليه باسم  و

  .وترجم كتاب ابن املقفع إىل اللغات) الفونتني(
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يف األدب العريب تأثريا كبريا، ) كليلة ودمنة(وأثر كتاب 
فقد نقله شعرا أبان بن عبد احلميد الالحقي إىل العربية يف حنو أربعة 

بيت وحاكاه يف ذلك شعراء آخرون، منهم على بن عشر ألف 
داود، وبشر بن املعتمر، وأبو املكارم أسعد بن خاطر، ولكن مل 
يصل إلينا من هذه اآلثار األدبية إال حنو سبعني بيتا من نظم أبان 

  ).األوراق: (بن عبد احلميد، نقلها الصوىل يف كتابه 
) لة ودمنةكلي(ونسج إخوان الصفا يف رسائلهم على منوال 

حيث نقلوا هذا اجلنس األديب من املضمون االجتماعي إىل 
 5504املضمون الفلسفي كما نظم الشريف ابن اهلبارية املتوىف عام 

وله كتاب آخر حاكى فيه ) نتائج الفطنة يف نظم كليلة ودمنة(باسم 
وينسب إليه كتاب ) كتاب الصادح  والباغم(ومساه ) كليلة ودمنة(

كما ينسب هذا ) احلكم يف أمثال اهلنود والعجم جور(آخر امسه 
الكتاب إىل مؤلف آخر وهذا الكتاب إىل مؤلف آخر وهو عبد 

  .املؤمن بن احلسن الصاغاين من رجال القرن السابع اهلجري
وآخر من نظم الكتاب كان جالل الدين النقاش من  

رجال القرن التاسع، وكذلك قد تأثر حممد بن أمحد بن ظفر بكليلة 
وحكايات ) سلوان املطاع يف عدوان األتباع(ودمنة يف كتابه النثري 
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فيها واضح ) كليلة ودمنة(احليوان فيه ذات صبغة دينية، ولكن تأثري 
  .43كل الوضوح

أمحد بن حممد بن عبد اهللا، املتوىف عام (مث ألف عريشاه 
وهو ترمجة حرة لكتاب ) فاكهة اخللفاء ومفاكهة الظرفاء) : (5754

مث . الذي دون باللهجة الطربستانية يف القرن الرابع) ن نامةمرزبا(
يف أوائل القرن ) سعد الدين وراويىن_(ترمجه إىل الفارسية احلديثة 

وقد سار يف تلك الرتمجة  ) الثالث عشر امليالدي(السابع اهلجري 
ج    ).كليلة ودمنة(أىب املعايل نصر اهللا يف كتابه ( على 

كليلة (العصر احلديث مبوصوعات  وقد تأثر عدد من أدباء
، منهم األديب املصرى حممد عثمان )الفونتني(واتبعوا طريقة ) ودمنة

العيون اليواقظ يف احلكم (الذي قام بتأليف ) م1898: ت (جالل 
. وحاول ان يقدم أقاصيصه بصبغة مصرية عربية) واألمثال واملواعظ

  .إىل العربية) الفونتني(ويف احلقيقة أنه حول أن يرتجم حكايات 
قد تناول أمحد شوقي أيضا هذا اجلنس األديب، ولكن 

وحكايات )  كليلة ودمنة(مبهارة عظيمة، فقد اتبع طريقة 
فكانت يف ظاهرها . 44الفرنسى يف نظم األقاصيص) الفونتني(

ا األطفال وعامة  قصصا لطيفة جترى على ألسنة احليوان فيسعد 
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معاين سياسية وطنية يفهمها الناس، ولكنها يف احلقيقة تتضمن 
  .الكبار واخلاصة

ذا اجلنس  وقد تطلع شوقي إىل تزويد األدب العريب 
الفنية حني كان يدرس يف أوربا، وبلغ ) الفونتني(األديب على طريقة 

ذا اجلنس يف األدب العريب احلديث أقصى ما قدر له من كمال 
لعربية يف مجيع يف ا) الفونتني(حىت اليوم، حىت كان خري من حاكى 

  .خصائصه الفنية
احلكاية على : (وجدير بالذكر أن هذا اجلنس األديب 

فقد تردد بني . كان يف أصله اهلندى واإليراىن  نثران) لسان احليوان
الشعر والنثر يف األدب العريب القدمي، مث استقر يف األدب العريب 

  ).الفونتني(احلديث يف جنس الشعر بتأثري 
 ً  :الوقوف على األطالل يف األدبني العريب الفارسى : رابعا

الوقوف على األطالل واآلثار طابع عاطفي، وبكاؤها عادة 
الشاعر العريب يف اجلاهلى وبعده، حبيث نرى هذا اللون عند امرئ 

وما أكثر الشعراء وقفوا .  القيس يف اجلاهلى وأىب نواس يف العباسى
ا  اعلى آثار احلضارات القدمية يصفو ذا . ويبكو وخري من تقدم 

) أيوان كسرى(يف الوقوف على ) البحرتى(اللون األديب هو 



 
61 

باملدائن، يف سينيته الشهرية كما وقف شوقي على األهرام، وأىب 
  .اهلول، وقصر أنس الوجود، وقصر احلمراء

وقد أثر األدب العريب من جهة النثر ال الشعر، يف الوقوف 
فمن أشهر شعراء . ألدب اإلندونيسيعلى األطالل واآلثار يف ا
الذي وقف على آثار  Laskar Pelangiاإلندونيسي مؤلف كتاب 

الذي  Lima Menaraوأطالل مدنياته، و  جزيرة سومطرةحضارة 
  . وقف على ذكريات املعهد اإلسالمي دار السالم 

  
  األجناس النثرية -2

وبعدما درسنا أهم األجناس الشعرية، نبدأ دراسة أهم   
  .األجناس النثرية

 :القصة - 1
تأخر ظهور القصة النثرية عن امللحمة واملسرحية يف اآلداب   

. فالقصة آخر األجناس األدبية اليت ظهرت يف آداب العامل. العاملية
وكانت أكثرها حتررا من قيود النقد األديب وأقلها التزاما بالقواعد 

م يف العصور وتلك احلرية قد جعلتها ختطو خبطوات سريعة حنو التقد
فسبقت األجناس األدبية األخرى يف أداء رسالة األدب . احلديثة
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وأصبحت يف اآلداب الكربى تفوق املسرحية وحلت . اإلنسانية
  .45مكانة اجتماعية وفنية ال يفضلها فيها جنس أديب أخر

وقد كانت يف املالحم اليونانية القدمية عناصر قصصية،   
القصصي يف األدب اليوناين يف هي اليت ساعدت على ظهور النثر 

وكانت القصة ذات طابع ملحمي . القرن الثاين امليالدي ألول مرة
. فكانت تشمل املغامرات الغيبية، والسحر، واألمور اخلارقة. آنذاك

وكانت تدور أحداث القصة يف ذلك العهد حول افرتاق احلبيبني 
ت تقع حدا واألخطار املروعة واملناظر املخيفة والعقبات اليت كان

فاصال بينهما، ولكنهما كانا يفلتان منها بطرق غري عادية، وكانت 
  .ختتم دائما ختاما سعيدا بلقاء احلبيبني

والقصة كانت قريبة من امللحمة، فالقاص كان يهتم   
باألحداث العجيبة واألخطار اخليالية، على حني كانت اجلماهري ال 

لقصص اخليالية إىل الوجود تعبأ بالواقع وال حتفل به وبذالك سبقت ا
  .46القصص الواقعية، سبق الشعر النثر الفين يف آداب املالحم

ويف العصور الوسطى األوربية كانت القصص األدبية ذات   
طابع شعىب، وكان فيها تأثي والثقافة العربية، ولكنها مل تكن جديرة 
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ة بأن تندرج يف القصة يف معناها الفىن، ومل تساعد على تطوير القص
  . كجنس أديب

وأهم قصص العصور الوسطى هو القصص احلب، وفيها   
تأثري عريب ذو قيمة أدبية كبرية، وقد ظل التأثري العريب فيها طـوال 

  .العصور الوسطى وحقبة من الزمن من عصر النهضة
وكان طابع احلب العفيف يف القصص اليونانية، ولكن   

 عرفه العرب ففلسفوا نظرياته كانت حمصورة يف دائرة الفلسفة، حىت
على أن عاطفة . به عاطفة احلب يف شعرهم وقصصهم الصوفية

ا، مث تأثرت بالدين اإلسالمي قبل أن  احلب كانت لديهم منذ نشأ
تتأثر حبب أفالطون الفلسفي األوسع واألمشل الذي ال يقصر على 

  .حب املرأة وحدها
يف القصة -والشك أن اإلدراك اجلديد للحب    
قد نشأ بعد اتصال الغرب بالشرق، إما يف احلروب - عاوالشعر م

  .الصليبية، وإما عن طريق حضارة العرب يف األندلس
وتنقسم القصة املعاصرة من حيث القالب والصورة إىل 

  .أقصوصة وقصة ورواية وحكاية
) قصة قصرية( Noveletteفاألقصوصة وتسمى باإلجنليزية 

ياة أو جانبا من جوانب يتناول فيها الكاتب ناحية من نواحي احل
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شخصية، فيقتصر على واقعة أو وقائع حمددة تكون موضوعا قائما 
بذاته مستقال بشخصياته، وجمال القاص يف هذا النوع ضيق يعتمد 
على الرتكيز وال يسمح باإلطالة والتفصيل ويتطلب عرض ملوضوع 

  .يف إجياز وضوح تام
يعاجل فيها الكاتب   Novelوالقصة وهي باإلجنليزية 

موضوعا أكثر اتساعا من األقصوصة وأقل فسحة من الرواية، فهي 
حد وسط بينهما وال تكاد ختتلف عن األقصوصة إال من حيث 

  47.الكم
يعاجل فيها القاص  Romanceوالرواية وهي باإلجنليزية 

موضوعا كامال من جوانبه املتعددة، ويعرضه على القارئ عرضا 
احيه، ويتسع فيه املقام لإلطالة والتفصيل، شامال من شىت نو 

ويستغرق فيه زمنا كافيا ميكنه من التعريف بشخصياته واإلملام بشىت 
مراحل موضوعه وتطور احلياة يف قصته حبيث ال ينتهي القارئ منها 
إىل أوقد أحاط بالصور والشخصيات والبيئة واألفكار اليت يقدمها 

  .إليه القاص إحاطة تامة
فال خترج عن  Short Storyاية وهي باإلجنليزية وأما احلك

سرد واقعة أو وقائع حقيقية أو خيالية، وهي أكثر ما تكون منقولة 
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عن الغري، ويرسل احلاكي الكالم فيها على سجيته إرساال دون تقيد 
  .بقواعد فنية دقيقة

املوضوع : وتتألف القصة عادة من ثالثة عناصر رئيسية 
ويراعى الكتاب فيها أصوال عامة أمهها . الشخصيات واحلوار

وهي أن يربز القاص فكرته األساسية يف جالء  48الوحدة الفنية،
وحيصر عمله القصص يف جوهر املوضوع دون أن تتشعب قصته إىل 
موضوعات أخرى وتفاصيل زائدة تطفي على املوضوع األصلى 
وتشتت ذهب القارئ، فال خيرج من القصة بصورة حمدودة واضحة 

مث على القاص أن يعتمد يف عرض املوضوع على التلميح . عاملامل
متحاشيا التصريح ما أمكن، وكذلك يلزمه العناية بتصوير شخصياته 

وكذلك ال ختلو القصة الناجحة من . تصويرا صادقا عن واقع احلياة
  .تأثري قوى ينطبع يف نفس القارئ

حيث والقصة املعاصرة اليت نراها يف اآلداب األوربية من 
عناصرها الفنية مل يكن هلا يف األدب العريب القدمي شأن يذكر، ألن 

كالشعر (القصة يف األدب العريب القدمي مل تكن من جوهر األدب 
بل كان يتخلى عنها كبار األدباء لغريهم من ) واخلطابة والرسائل

ا شواهد قصرية من مسلمي  الوعاظ وكتاب السري والوصايا، يوردو
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العربية : صص واملواعظ العربية ممن كانوا جييدون اللغتني إيران يف الق
  .والفارسية
فنوجز القول فيما له صلة بالقصة الفنية يف األدب العريب   

رسالة التوابع (و ) و املقامات) ألف ليلة وليلة: (القدمي مثل قصة 
  .وغريها) قصة حى بن يقظان(و ) رسالة الغفران(و ) والزوابع

 :ألف ليلة وليلة   . أ
هذه القصة مشهورة، هلا شهرة واسعة يف آداب العامل   
ا ترمجت . وهذه القصة دونت يف عصور خمتلفة. املختلفة ويقال إ

ألف (الفارسية، معناها ) هزارداستان(يف عصور الرتمجة من قصة 
. كما ترمجت كتب أخرى من كتب القصص الفارسية) خرافة

جلهشيارى صاحب  أن ا) الفهرست(وبروي ابن الندمي يف كتابه 
بدأ بتأليف الكتاب واختار فيه ألف مسر من أمسار ) الوزراء(كتاب 

العرب والعجم والروم وغريهم، وأحضر املسامرين، فأخذ عنهم 
أحسن ما يعرفون، واختار أيضا من الكتب املدونة يف األمسار 

وكل قصة منها تشتمل ) أربعمائة ليلة ومثانون ليلة(واخلرافات، فألف 
سني ورقة أو أقل وأكثر، مث أن املنية ل تتح له الفرصة على مخ

الفهرست البن الندمي . (ليستويف ما يف نفسه من تتميمه ألف مسر
). ألف ليلة وليلة(ولعل ذلك كان أصال من أصول ) 304: ص 
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) الفهرست(وابن الندمي يف ) مروج الذهب(ويشهد املسعودى يف 
جم عن الفارسية، ويزيد على أن كتاب هذه احلكايات يف أصله مرت 

املسعودى على ذلك أن هذه احلكايات قد تناوهلا األدباء يف عهده 
بالزيادة والتهذيب، وكان أصل الكتاب على أية حال معروفا لدى 

  . املسلمني العرب قبل منتصف القرن العاشر امليالدى
إىل الفرنسية أوال ترمجة حرة، )) ألف ليلة وليلة(وقد ترمجت   

، إىل غريها من اآلداب العاملية فظهرت منذ القرن الثامن ومث ترمجت
ذات طابع عاملى، مث ) شهرزاد(عشر ترمجات كثرية، وصارت 

رجعت إىل العامل العريب املعاصر مرة أخرى مبزايا جديدة،  فظهرت 
أحالم (لتوفيق احلكيم، ولعلي أمحد باكثريو ) شهرزاد(قصة مسرحية 

ونرى يف هذه . لعزيز أباظة) ريارشه(لطه حسني ومسرحية ) شهرزاد
  .القصص تأثري اآلداب األوربية بشكل واضح

ليس هلا طابع خلقي تعليمي، ) ألف ليلة وليلة(وحكايات   
إال يف قصص احليوان، وهي قليلة نسبيا، وبقية القصص زاخرة 
باملخاطرات وعامل السحر والعجائب والرابطة بني حوادثها مصطنعة 

خليط الذي يربط بني احلكايات بعيد عن فن عن طريق التساؤل، فا
  .القصة يف معناها احلديث

  



 
68 

 :املقامات   .ب
وهناك حكايات قصصية عربية أخرى غري مرتمجة، فهي 
الس أصال، مث  أصيلة النشأة، منها املقامات وهي يف معىن ا
أطلقت على ما حيكى يف جلسته من جلسات على شكل حكاية 

ا حكاية قصرية يسودها ذات أصول فنية، وموجز هذه  األصول أ
  .حوار درامي، وحتتوى على مغامرات يرويها راو

املقامة يف االصطالح فن من فنون النثر األديب، وهي يف 
حقيقتها عرض ملهارة املؤلف اللغوية يف قالب قصصي يغلب عليه 

واجلديد يف املقامات هو القالب الذي يعرض فيه . عنصر الفكاهة
ا املؤلف هي املؤلف ثروته ال لغوية، وهذه الثروة اللغوية اليت يتفنن 

ا قبل أصحاب املقامات كثري  مادة املقامات األساسية، فقد عىن 
من علماء اللغة الذين تركوا بعدهم من املؤلفات يف اللغة قدرا 

ومن . عظيما كان بال شك املصدر األول املؤلف هذه املقامات
د وعبد الرمحن اهلمذاين، وأبو على هؤالء اللغويني املربد وابن دري

وهذا جلنس األديب الذي تتصف به املقامات . القايل وابن فارس
يقوم على سرد قصة ساذجة يتخفي بطلها مث ينكشف أمره بعد 

  .قليل لصفات معينة فيه ال ختتلف من قصة إىل أخرى
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ويقال إن مقامات بديع الزمان بلغت أربعمائة مقامة أو 
ومن املرجح أن يف هذا العدد . ا ياقوت احلمويمقالة كما يسميه

  . ميال واضحا إىل املبالغة
وألصحاب . واملوضوع الرئيسي يف املقامات هو الكدية

ا  هذه احلرفة حيل وأساليب وحصيلة واسعة من اللغة ينالون 
ا الدراهم والدنانري من جيوب  اإلعجاب، ويستخرجون 

  .املستمعني
ف مقاماته وحذا فيها حذو بديع فقد ثبت أن اجلرير قد ألّ 

ذا اجلنس األديب خطوات مل  الزمان ولكنه قد تفوق عليه، فخطا 
يبلغ فيها شأوه أحد من هؤالء الذين قلدوه قبل العصر احلديث 

تتكرر ) أيب زيد السروجي(فشخصية . فيما خيص النضج القصصي
يف مقامات احلريرى املختلفة لتكشف عن جوانب نفسية متعددة 

  .تلك الشخصيةل
وهذا نوع من التفنن يف التصوير النفسي يقرب من النضج  

فبطل املقامات . الفين الذي متتاز به القصة يف العصر احلديث
احلريرية أكثر وضوحا يف جوانبه النفسية من بطل مقامات بديع 

وكالمها كذلك . على أن كليهما من البيئة االجتماعية. الزمان
وينص احلريري . ا وينقده من خالئها يصف مفاسد عصره ليهجو
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على أنه قصد من وراء الوصف للشر التحذير منه، والعظة به، 
والتنبيه إىل خطره، وأن قصده خري من وراء تصويره لصنوف هذا 

  ).مفاسد العصر(الشر 
ففي . وقد أثرت املقامات العربية يف األدب الفارسي

عمر (الدين البلخى  مقامات محيدا الدين الفارسية، للقاضي محيد
يسري مؤلفها على ) م1167- 1166(هـ  559املتوىف عام ) بن حممود

كما يعرتف يف مقدمة مقاماته ) احلريري(و ) بديع الزمان(ج 
، على الرغم من أن مقاماته ختتلف عن املقامات العربية 49الفرسية

من وجوه كثرية منها شخصية املؤلف حتتل املكانة األوىل ملباشرة 
يف مقامات ) عيسى بن هشام(فليس فيها راو معني كما نرى . هافي

وإمنا يروى . يف مقامات احلريرى) احلارث بن مهام(و . بديع الزمان
  . املؤلف أحداثه عن كثري من أصدقائه دون أن يذكر أمساءهم

مث ليس يف مقاماته بطل تتعدد مواقفه يف خمتلف املقامات  
يف أكثر مقامات بديع ) هو ابوالفتح اإلسكندرى(كما نرى بطال 

بل إننا نرى يف  . يف مقامات احلريرى) أبوزيد السروجى(الزمان و 
وجدير بالذكر . كل مقامة من مقاماته الفارسية بطل ايقوم مبغامرته

بقرن من الزمان بني ظهور املقامات  أن هناك فاصلة زمنية تقدر
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العربية والفارسية، ألن محيدى قد ألف مقاماته يف حواىل منتصف 
القرن السادس اهلجرى بينما عرفت املقامات العربية يف األدب 

فلماذا حدث التأخري طول هذه . العريب يف القرن الرابع اهلجرى
  .املدة إىل أن ألف محيد الدين مقاماته

مل يكن محيد الدين هو أول من ألف املقامات يف احلقيقة 
بالفارسية وإن كان أعظمهم شأنا، فهناك مقامات أبو نصر 

وأبو نصر هذا هو . مشكان اليت ألفت يف أواسط القرن اخلامس
أمحد بن عبد الصمد مشكان صاحب ديوان الرسائل على عهد 

أنه  وكان هذا الكتاب متداوال إال. السلطان حممود ومسعود الغزنوى
ضاع بعد ذلك، وإن كانت قد بقيت منه بعض الفقرات واألجزاء 

  .يف عدد من املصادر مثل جوامع احلكايات حملمد عويف
مث إن التجربة قد دلت على أن كل جديد يف األدب 
العريب احتاج إىل قرن من الزمان على وجه التقريب لكي يظهر 

ة ال تنتقل من نظرية يف األدب الفارسى، ذلك ألن الظواهر األدبي
قوم إىل قوم، وال من أدب إىل أدب يف يوم وليلة فهي حمتاجة إىل 

وهي حمتاجة إىل أن تشق . مدة طويلة للتسلل إىل البيئات األخرى
ا، حاكوها، فجرت أقالمهم،  طريقها إىل أذواق الناس، فإذا تأثروا 

م   .وظهرت يف آدا
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كان هلا تأثري وكما أثرت املقامة العربية يف األدب الفارسي  
يف األدب األوريب أيضا، فقصص الشطار يف األدب األسباين أثر 
للمقامات يف جوانبها الفنية، وعناصرها ذات الطابع الواقعي، 
والواقعية يف القصة األوربية مدينة للمقامات بنزعتها الفنية، وقصص 
ذه النزعة  العادات والتقاليد يف أوربا يف معناها احلديث تأثرت 

ضا، وهي اليت نشأت عنها القصة االجتماعية أو القصص اليت أي
  .صارت ذات الطابع االجتماعي فيما بعد

  :التوابع والزوابع . ج
هذه رسالة من اجلنس القصص يف األدب العريب القدمي   

-382(ألفها الشاعر الكاتب األندلسي أبوعامر أمحدبن شهيد 
كى فيها التقى ، وهي رحلة خيالية يف عامل اجلن، حي)هـ 426

مجع تابع أى مايتبع اإلنسان (بشياطني الشعراء السابقني من توابع 
وكيف ). مجع زوبعة اسم شيطان أو رئيسى اجلن(والزوابع ) من اجلن

  .جرى بينهم مناظرات وحوار أديب
وقد وجه ابن شهيد رسالته إىل أىب بكرين حزم، وهي   

ا  . مييل إىل السجعرسالته نفيسة، وفيها فكاهات طريفة وأسلو
وهو حريص على مظاهرة . وهو يعارض فيها كتاب املشرق وشعرائه

التفوق عليهم حيث أنه يعتقد أنه أشعر الناس وخاصة يف جمال 
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وذكر زكي مبارك أن ابن شهيد ألف هذه الرسالة  فيما بني . الرثاء
ويرجح زكي مبارك أن رسالة ابن شهيد  ). هـ 407و  403(عامي 

ويرجح النقاد مجيعا أن رسالة . لة املعري بعشرين سنةكتبت قبل رسا
  .الغفران هي األصل الذي احتذاه ابن شهيد

هذه القصة أول رحلة أدبية إىل العامل اآلخر، ومثل هذه   
ولكن القيمة . الرحالت ترتكز أصال على قصة اإلسراء واملعراج

  .القصصية لرسالة أمحد بن شهيد ضئيلة من الناحية الفنية
  
  
  :رسالة الغفران  .د

وأما رسالة الغفران اليت ألفها أبو العالء املعرى املتوىف عام   
نثرا، فهي أيضا رحلة خيالية ختيلها أبو العالء يف اجلنة ) م1059(

ا يف عامل . والنار ليحل يف خياله الشعري مسائل ومشاكل ضاق 
كثري ويف الرسالة  . واقعة، وهي تتعلق بالدين واألدب واللغة والنقد

. من احلكايات الفرعية اليت تقليل القيمة الفنية القصصية للرسالة
أن رسالة أىب العالء متأخرة عن رسالة ابن . حىت ولو قلنا صحيح

فإنه مل يتأثر  –على حد قول زكى مبارك ) التوابع والزوابع(شهيد 
بابن شهيد يف شئ، كما يعتقد الدكتور غنيمى هالل وأن رسالة 
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وأعمق وأكثر غىن يف جوانبها الفنية القصصية من الغفران أمشل 
  ).التوابع والزوابع(رسالة 

) الكوميديا اإلهلية(تشبه ) رسالة الغفران(وال شك أن   
وقد دفع . لدانىت اإليطاىل يف نوع الرحلة وأقسامها وكثري من مواقفها

). دانىت(هذا التشابه بعض الباحثني إىل القول بأن أبا العالء أثر يف 
على رسالة ) دانىت(ذا خطأ، إذ ال يوجد أى دليل على إطالع وه

  .أىب العالء املعرى
دانىت، فقد ) كوميديا(وأما التشابه بني رسالة أىب العالء   

ما كليهما قد أفادا من حكاية اإلسراء واملعراج   يكون راجعا إىل أ
ا   .كما وردت يف األحاديث اإلسالمية غري املوثوق 

يكون ألىب العالء فضل اإلفادة أدبيا من  ويف هذه احلالة  
  ).دانىت(الرتاث اإلسالمي قبل 

وقد يكون أبو العالء متأثرا مبصدر فارسي يف رحلته   
وفيه حكاية رحلة املوبد ) أرده ويراف نامه(اخليالية، هو كتاب 

إىل اجلحيم واألعراف واجلنة، بل ال يبعد ) أرده ويراف: (الزرادشىت 
لفارسى املذكور أصال ملا سار بني املسلمني من أن يكون املصدر ا

  .خرافات حول اإلسراء واملعراج
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  :رسالة حي بن يقظان . هـ
أبو على احلسني بن عبد (هي قصة فلسفية ألفها ابن سينا   

- 980(الذي كان يلقب بالرئيس، عاش فيما بني ) اهللا بن سينا
: يت هذه أول رسالة كتبت على طريقة الصوفية وهي مس). م1037

يقصد به العقل الفعال، أو ) حى(و ).  رسالة حى بن يقظان(
وابن يقظان  . غري متغري. النفس املفكرة، وهذا العقل حى دائما

كناية عن صدوره عن مصدر وهو القيوم الذي ال تأخذه سنة وال 
  . يعىن أن هذا العقل صادر عن اهللا. نوم

ملعارف وهذه قصة رحلة رمزية، ترمز إىل طلب اإلنسان ا  
حيث يستعني اإلنسان بالعقل . اخلالصة، بصحبة رفقته من احلواس

الفعال الذي يهديه عن طريق املنطق والفلسفة، وبفضل مصدر 
ذا . وهذا العقل قدسي. املعارف الذي هو مصدر النفس امللكية و

العقل الفعال يهتدي اإلنسان إىل احلقائق العليا، واألفالك التسعة  
  .التسعة، مث علة العلل، وهو العقل العاشر اليت هي العقول

-1110(وألف الفيلسوف العريب ابن طفيل األندلسى   
ذا لعنوان ) م1185 حي بن (قصة رمزية أخرى ذات طابع صويف 
دعا فيها . وذلك  بعد ابن سيناء بنحو قرن ونصف قرن) يقظان

وهي . ابن طفيل إىل فلسفة اإلشراق النفسي عن طريق التأمل
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وفيها نضج قصصي كبري، يف الشرح . ة عند مجيع الباحثنيمعروف
وهلذا عدها بعض نقاد أوربا خري قصة . والتربير واإلقناع باألحداث

  . يف العصر الوسطى مجيعا
ونرى يف القصة تصوير النشأة طفل يف جزيرة مقفرة وتربيته   

فيها، مث تعلمه واهتدائه إىل اهللا سبحانه وتعاىل وإىل رسالة حممد 
  .وقد تأثر فيها بابن سيناء. لى اهللا عليه وسلمص

شهاب الدين حيىي حبش املعروف (وألف السهروردى   
الغريبة (قصة مساها ) م1183(هـ  578الذي قتل عام ) باملقتول
والقصة هي حكاية . وقد تأثر فيها بابن طفيل األندلسى) الغريبة

ل رمزية أقرب إىل قصة ابن سينا يف جوهرها، وذلك حسب قو 
  .املؤلف يف مقدمتها

 م1341وقد ترمجت قصة حي بن يقظان إىل العربية   
 م1936مث إىل الفرنسية : ومنها إىل اإلجنليزية  م1617والالتينية 
  .م1920والروسية 
يف ) بلتاسارجراسيان(وأثرت القصة يف الكاتب األسباين   

) يف ربيع الطفولة: (هلا ثالثة أجزاء، األول منها ). النقادة(قصته 
يف شتاء : (والثالث األخري ) يف خريف عهد الرجولة: (والثاىن منها 



 
77 

وهي نقد للعادات والتقاليد يف عصر املؤلف يف ). الشيخوخة
  .لقصصىاألسلوب الرمزى والقالب ا

حى بن : (واهتم الفالسفة األوربيون بقصة ابن طفيل   
وخاصة يف القرن الثامن عشر والتاسع عشر، ملا توحي به ) يقظان

من إمكان اإلنسان اهتداء إىل املثل العليا والفضائل والشرائع 
اإلنسانية الرفيعة، وكان هلا تأثريها يف اآلداب األوربية تأثريا بالغا، له 

  .عةدالالت متنو 
هذه القصص اليت ذكرناها هي أشهر القصص العربية قبل   

والقصة باعتبارها جنسا أدبيا له قواعد ورسالة فنية . العصر احلديث
وغاية إنسانية مل ينظر إليها ومل تلق أية عناية من نقاد العرب قبل 
م مل يهتموا بنقد األدب املوضوعي، وكان  العصر احلديث، أل

حيث جزئيات العمل األديب يف أغلب  نقدهم نقدا جزئيا من
  .األحيان

وأخبار التوحيدي وأحاديث دريد وروايات أىب الفج   
األصفهاىن يف كتابه األغاين وحكايات األنباري وغريها ال ميكن 
اعتبارها يف جمال القصة الفنية يف معناها احلديث، ويف اعتبارها 

الروايات من بل ان هؤالء حشدوا هذه األخبار وتلك . جنسا أدبيا
ذيب وتنظيم   .غري ترتيب و
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  القصة في األدب العربي الحديث .3

القصة باعتبارها جنسا أدبيا ظهرت يف األدب العريب احلديث     
بعد اتصال الشرق بالغرب وتبادل التيارات الفكرية واألدبية من 
خالل التأثري والتأثر احلضاري والثقايف املتبادل بينهما، ولكن القصة 

جديدة عند العرب، ففي األدب اجلاهلي قصص كثرية تدور  ليست
على تلك احلروب اليت دارت بني العرب وحتكى لنا تاريخ أيام 
العرب، وكذلك يف القرآن الكرمي قصص كثرية عن األنبياء 
واملرسلني، وكذلك ترمجت يف العصر العباسي قصص كثرية من 

) يلة و ليلةألف ل(و ) كليلة ودمنة( قصص األمم األخرى مثل 
  .ولكن العرب مل يهتموا بصياغة القصة الفنية إال يف العصر احلديث

أما القصة يف األدب العريب احلديث فهي وليدة مراحل   
من الرتمجة، فاحملاكاة، فاإلبداع الفين، : متعاقبة يف القرن املاضي 

برتمجة -نتيجة الجتاهه صوب أوربا –فقام اجليل العريب احلديث 
تراث أوربا العلمي والفكري من اللغات األوربية وعلى جوانب من 

أسبق ) حبركة الرتمجة(وكانت مصر بتلك . وجه حاصر من الفرنسية
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بلدان العامل العريب يف تلقيحها األدب العريب باآلثار الفكرية 
  50.واألخيلة الغربية

ولكن الرتمجة مل تعتمد على زينة من سجع وبديع، وإمنا    
 ودقتها على حنو ما نرى يف ترمجات فتحي زغلول اعتمد على املعاين
وبعد ما خرجت مصر من معارك استخدام اللغة . وكتب قاسم أمني

العامية والفصحى يف صياغة النثر، اليت دارت حىت أواخر القرن 
التاسع عشر، استقرت يف االعتماد على اللغة العربية الصحيحة 

ا يف  احلرة اخلالية من قيود السجع والبديع، واخت ا أداة للسا ذ
وملا اتسعت حمتويات تلك الرتمجات مث ظهرت حركة . كتابتها

بإعطاء شخصيات القصص أمساء عربية وكذا ) التمصري(التعريب 
  .أماكنها، والتصرف يف بعض أحداثها

فبتأثري اآلداب األوربية دخلت القصة إىل األدب العريب   
الفرتة كانت من  احلديث، ولكن معظم القصص املرتمجة يف تلك

آثار املدرسة الرومانتيكية، مبا مييزها من حدة العاطفة واإلغراق يف 
  51.اخليال

وكان رفاعة الطهطاوي هو الرائد حلركة الرتمجة، فرتجم   
) مواقع األفالك يف وقائع تلماك(لفنلون ومساها ) مغامرات تليماك(

                                                               
233صالح عيد، املرجع السابق، ص   50  
234نفس املرجع، ص   51  
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قامات فانه نقل القصة إىل أسلوب السجع والبديع املعروف يف امل
العربية، ومل يتقيد باألصل إال من حيث روحه العامة، مث أباح لنفسه 
التصرف فيه، وخاصة يف أمساء األعالم واملعاين، وإدخال األمثال 

  . الشعبية واحلكم العربية
فلم يكن رفاعة مرتمجا فحسب، بل كان ممصرا للقصة،   

ىل اللغة بل إن منهم من آثر التمصري إ. حىت تقرتب من ذوق القراء
من ) العربيني(العامية مثر حممد عثمان جالل ولكن املصرين 

ومن أشهرهم يف . أصحاب الفصحى هم الذين رجحت كفتهم
أوائل هذا القرن حافظ إبراهيم واملنفلوطي، وقد ترجم أوهلما 

فإنه مل . لفيكتور هيجو، وبعبارة أدق وبتعريب ناجح) البؤساء(
ن حيث اخلطوط األساسية، يتقيد باألصل الذي ترمجه إال م

وتصرف كثريا يف الرتمجة من عنده وأضاف فقرات ليست يف 
  .األصل

أوسع من ) التعريب(ورمبا كان عمل املنفلوطي يف التمصري    
عمله، ألنه مل يكن يعرف شيئا من اللغة الفرنسية، وإمنا اعتمد على 

للكاتب الفرنسى ) بول فرجيىن(من قرأ له بعض القصص مثل 
األماىن واملنة يف قبول (اليت ترمجها عثمان جالل ومساها ) ببريسان (

فكانت قصة ) الفضيلة(كما ترمجها املنفلوطى يف ) ورود اجلنة
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، كلها تكاد 52وأمثاهلا من القصص اليت نشرها املنفلوطى) الفضيلة(
فلم يكن الغرض األول القصص، وإمنا كان . تفقد الصلة باألصل

  . ية واسرتسال يف أسلوب بليغتصوير االنفعاالت العاطف
ومن ارتفع مبستوى األداء والدقة يف األسلوب ويف صياغة   

وأمحد زكى ) جوته(من أدب ) آالم فارتر(العبارة هو الزيات يف قصة 
  ).جان دارك(يف قصة 
مث عىن األدباء برتمجة القصص األوربية ترمجة دقيقة غري   

ية األدبية، فألف جرجي حرة، وبتأليفها متأثرين باالجتاهات األورب
، )ولرتسكوت(قصصه التارخيية متأثرا باجتاه ) 1914:م(زيدان 

وكتب عبد الرمحن الشرقاوى ) عودة الروح(وكتب توفيق احلطيم 
أما توفيق احلكيم فاعتمد يف قصصه على جتاربه ) األرض(قصة 

كما تناول املشاكل ) يوميات نائب يف األرياف(الذاتية كما نرى يف 
اليت سبق ذكرها انه أراد أن ) عودة الروح(ية الوطنية كم يف القوم

وتلك احملاولة من جانبه كانت . يصور معامل الروح الشرقية ملصر
و ) خان اخلليلى(وكتب جنيب حمفوظ قصصه . جادة وناجحة

ومن قبل كتب حممد حسني هيكل ) بني القصرين(و ) زقاق املدق(
  ).سارة(صته وكتب العقاد ق) زينب(قصته  1914عام 

                                                               
، ص 1997جميد طراد، لبنان، مكتبة املعارف،س : ، وشرح النصوص1النظرات  املنفلوطي، 

752  
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فكانت هناك حماوالت مستمرة يف جمال تأليف القصة يف   
حديث عيسى (األدب العريب احلديث، حماولة يف إطار املقامة هي 

وحماولة أخرى باملعىن الغريب احلديث هي حماولة جديدة ) بن هشام
حملمد حسني هيكل وهي تعد حبق ) زينب(خالصة كما نراها يف 

ع قصة فنية، وتلتها بعد سنوات حماولة أول حماولة كاملة يف صن
حممد تيمور يف تأليف جمموعة أقاصيص قصرية امتازت بواقعيتها،  
كما امتازت خبصائصها الفنية، مث ظهرت كتابة األقصوصة، وكانت 
الكتابة فنية بارعة، ومن هؤالء الذين تناولوها حممود تيمور وحممود 

  ...).أنحيكى (و ) سخرية الناى(الشني يف جمموعتية 
أما القصة االجتماعية الطويلة اليت كان قد بدأها حسني   

ومن أهم من . هيكل قطعت خطوات سريعة يف ظل النهضة األدبية
ال  طه حسني واملازين، وامتاز األول  ملعت أمساؤهم يف هذا ا

األيام ودعاء : بتصوير احلياة املصرية يف كثري من قصصه مثل 
بتحليله الواسع ) املازين(تاز اآلخر وام. الكروان وشجرة البؤس

للمجمع الذي عاش فيه وعاداته وتقاليده وعالقات أهله حتليال 
واستمد هذا االجتاه إىل التحليل النفسى من كتاب الغرب . نفسيا

النفسيني وخاصة النظريات النفسية املعروفة من عقد وتعويض وما 
  ).بدء عود على(و ) إبراهيم الكاتب(إىل كما نرى يف قصة 
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فهذه هي القصص املشهورة يف األدب العريب احلديث،   
ال مثل  علي اجلارم وحممد سعيد العريان : وهناك كثريون يف هذا ا

وحممد عوض حممد وغريهم من هؤالء الذين برزت أمساؤهم يف جمال 
القصة واألقصوصة مجيعا ولكل منهم أسلوبه اخلاص، ومنهجه 

  .واضحةاملدروس وطريقته املرسومة ال
ومعىن ذلك أن العامل العريب وخاصة مصر اعتمدت يف   

البداية على النقل الواسع من أوربا يف جمال القصة واملسرحية 
واملقالة، مث ظهرت احملاكاة، ويف النهاية بدأ اإلبداع، فالقصة الفنية 
يف األدب العريب احلديث هي مثرة البعث اجلديد الذي متخضت 

  .بالغربعنه صالت الشرق 
وخري كتاب يدل على التأثري األوريب يف القصة العربية   

للدكتور حممد ) النقد العريب حديث(و ) األدب املقارن(احلديثة هو 
للدكتور شوقى ضيف ) األدب العريب املعاصر(غنيمى هالل و 

للدكتور حممد غنيمى هالل الذي ). النقد العريب احلديث(وخاصة 
  ).ة يف اآلداب األوربيةتطور القص(يتحدث فيه عن 
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  الفصل الرابع
  الترجمة األدبية وتعليمها

  
   نقد الترجمة األدبية .1

الثقافة اإلندونيسية كثريًا من املعارك النقدية حول  شهدت  
املعارك كانت تدار بصورة شخصية،  الرتمجة األدبية، إالّ أنّ تلك

ا  ذلك  وسبب. فتتحول إىل مساجالت بني النقاد واملرتمجني أ
كانت متارس بصورة ذوقية انطباعية، وال تستند إىل أصول وأسس 

ة موضوعية ّ ولذلك مل تؤد تلك املعارك إىل تقييم الرتمجات . ومنهجي
يسهم يف تطوير حركة الرتمجة األدبية يف  وتقوميها بصورة جمدية مما

األدبية احلديثة مل  وبعد أن ظهرت نظرية الرتمجة. الوطن اإلندونيسي
أصبح  قبوالً أن ميارس نقد الرتمجة األدبية بالطريقة القدمية، بليعد م

ة تستند إىل أسس نظرية  ّ من الضروري أن يتمَّ بصورة منهجي
ة ولغوية  واضحة، وأن يكون ناقد ّ الرتمجة متمتعًا بكفاءة علمي

   .وثقافية مناسبة
مقدمة األسس اليت ينبغي أن يعتمد عليها نقد الرتمجة  ويف  
حمور نظريات الرتمجة كلها، أدبية أم  ، فهو"التعادل"فهوم األدبية م

ة ّ ،  يف الرتمجة األدبية" التعادل"إالّ أن . علمي مسألة خالفية جدًا
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. للرتمجة خصوصًا عندما يتعلق األمر باألبعاد األسلوبية واجلمالية
ّ أدب قومي تقاليده األسلوبية اليت قد ختتلف جذريًا عن  فلكل

إالّ أنه ال جيوز لتلك اإلشكالية . ة لآلداب األخرىاألسلوبي التقاليد
، بل عليه أن "التعادل"مفهوم  أن تدفع املرتجم ألن يستغين عن

ة وأن يستخدمه بصورة ديناميكية تأخذ  حيدد مضمونه بدّق
  .خصوصية النصوص األدبية يف احلسبان

نقد  ومن األمور اليت تنطوي على إشكالية خاصة مسألة   
م الناقد تلك . تنجز عن لغات وسيطة الرتمجات اليت ّ هل يقي

الداليل واألسلويب مع الرتمجات الوسيطة  الرتمجات يف ضوء تعادهلا
تعادهلا مع األعمال األدبية  اليت استندت إليها، أم يقيمها يف ضوء

وسيلة ضرورية  ؟ ومهما يكن من أمر فإن نقد الرتمجة األدبيةاألصلية
 وصوالً إىل االرتقاء حبركة الرتمجة األدبيةلتقييم الرتمجات وتقوميها، 

وإىل تفعيل دورها يف العالقات األدبية والثقافية بني اإلندونيسية 
    .واألمم العروبة

 
   :معارك نقدية .2

احلياة الثقافية العربية من حني آلخر معارك نقدية  تشهد  
ا لألصل حول الرتمجات األدبية ومدى تها ومكافأ . أمانتها ودّق
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ل إىل مهاترات  وكثريًا ما تتطور تلك املعارك بصورة دراماتيكية ّ وتتحو
ة تبعد األطراف املتخاصمة عن املوضوع األصلي ملعركتهم، ّ  شخصي

ا   .أال وهو سالمة الرتمجة وجود
املعارك  ويف احلقيقة فإنّ للمستوى الذي تنحدر إليه تلك  

ة مفرطة لدى ك: أسباب متعددة أبرزها ّ ثري من انتشار نرجسي
ل النقد بروح رياضية،  املرتمجني العرب، ّ ين لتقب مما جيعلهم غري مستعدّ

دوا  .وغري قادرين على االستفادة منه ّ فهؤالء املرتمجون الذين مل يعو
يه برحابة صدر، والنظر إىل جوانبه  أنفسهم على تقبل النقد وتلقّ

د أشخاصهم، جه ضّ ّ م مو ّ ج ة، ال يرون يف النقد سوى  ّ  املوضوعي
 ّ ّ نزق وعدوانية، وكأن الكرامة الشخصية لكل فينربون للردّ عليه بكل

  .امليزان منهم يف
ة إىل ضعف الثقة بالنفس لدى    ّ من املمكن ردّ تلك العصبي

وإىل إدراكهم بصورة غري واعية أنّ الرتمجات اليت  بعض املرتمجني،
ن عنها باحلجج املوضوعية،فيحرفو  أجنزوها هزيلة، وال ميكن الدفاع

معارك شخصية،  املعركة من معركة حول شأن ثقايف هو الرتمجة، إىل
 ً ّ األحوال فإن. وكأن بني أحدهم وبني الناقد ثأرًا قدميا  ويف كل

ما بعض املرتمجني العرب على ما  ة اللتني يردّ  ّ ة والعدواني ّ العصبي
ه إىل ّ م من نقد هو شكل من أشكال غياب التقاليد  يوج ترمجا
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ة، ومظهرالنقدية من ح ّ من مظاهر السلوك الالدميقراطي  ياتنا العام
ي يف جمتمعنا   .املتفشّ

أوهلما : من أمرين إن هذا سلوك من ال يعرف سوى واحد   
 التأييد املطلق الذي يأخذ شكل اإلطراء الشديد، حىت وإن كان من

ق ا األمر الثاين . الواضح أنّ ذلك اإلطراء من قبيل النفاق والتمّل ّ أم
مفهو الته ّ ّ والعداء واالفرتاء ج إنّ ما نفتقر إليه يف حياتنا . الشخصي

ية وغريها ة بروح التسامح،  الثقافية والعمّل ّ هو النظر إىل األمور اخلالفي
ق  وأنّ نقبل النقد ونستفيد منه إذا كان ّ ، وأنّ نفر صحيحًا وموضوعيًا

وبني  بني موضوع النقد، أي الرتمجات األدبية يف هذه احلالة،
إنّ سلوكًا . املرتمجني اليت ال جيوز أن تكون موضوع نقد أشخاص

ل بعد يف نفوسنا ويف جمتمعاتنا بدرجة كافية،  حضاريًا كهذا مل يتأصّ
ذلك السلوك هو أحد أعراض األزمة  وغياب. رغم كثرة حديثنا عنه

ّ  العميقة اليت تعاين منها الدميوقراطية يف العامل    .العريب
ا   ّ هلذه الظاهرة فهي اجلهل بأصول نقد الداللة الثانية  أم

اد بأسس هذا النوع من  الرتمجة األدبية وعدم إحاطة كثري من النقّ
فنقد الرتمجة  .النقد وإجراءاته، وعدم معرفتهم بإمكاناته وحدوده

ة  ّ األدبية ضرب خاص من النقد، وتنبع خصوصيته من خصوصي
بية غري وأصول نقد الرتمجة األد. الرتمجة األدبية موضوعه، أي
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اد الرتمجة غري  مستوعبة بصورة كافية يف العامل العريب، مما جيعل نقّ
رع  قادرين على ممارسة هذا النقد بصورة مناسبة، ّ ويؤدي إىل تس

ة قاسية على الرتمجات، وأحيانًا  ّ بعضهم يف إطالق أحكام تقييمي
املرتمجني أنفسهم، فيثريون بذلك حفيظتهم، وينجم ذلك  على

ادالتوتر السائ ًا . واملرتمجني د بني النقّ ّ ر جانبًا أساسي ّ ّ هذا يفس ولعل
العربية املتعلقة بالرتمجة  من جوانب ما تتصف به املعارك النقدية

مات شخصية ّ ج وجمافاة  األدبية من افتقار إىل املوضوعية، ومن 
  .لألهداف الثقافية والعلمية

  
    أهمية نقد الترجمة األدبية .3

غاته وجدواه، أمهية نقد  ما   ّ الرتمجة األدبية، وما هي مسو
   ؟يؤديه يف احلياة الثقافية العربية وما هو الدور الذي ميكن أن

   ّ وظيفة نقد الرتمجة ال ختتلف من حيث املبدأ عن وظيفة  إن
الوظيفة يف غربلة النصوص األدبية  وتتلخّص تلك. النقد األديب

د عن الرديء ،املرتمجة، وصوالً إىل فصل الغثّ عن السمني ّ . واجلي
 أوهلما إرشاد املتلقّي أو: ومن خالل ذلك الفرز ميكن حتقيق هدفني

القارئ إىل الرتمجة اجليدة ليقوم باستقباهلا، وحتذيره من الرتمجة الرديئة  
  .يتجنبها كي
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ّ جتاه القارئ    فهل . إن نقد الرتمجة يقوم هنا بدور إرشادي
وجوابنا عن هذا السؤال هو أنّ ؟ ذلك املرشد القارئ حباجة إىل

ة إىل ّ هذا النوع من اإلرشاد، وذلك  متلقي الرتمجة األدبية حباجة ماس
ّ األديب املرتجم يف صورته ة  ألنه ال يعرف النص ّ أي بلغة (األصلي

ر مدى تكافؤ الرتمجة مع) املصدر العربية  ، وال يستطيع أنّ يقدّ
ّ لنقد لذا فإن حاجة ذلك املتلقّي إىل الدو . األصل ر اإلرشادي

حاجة متلقي األدب غري املرتجم إىل النقد  الرتمجة تفوق بكثري
   .األديب

اهلدف الثاين الذي حيققه نقد الرتمجة فهو يتعلق  أما  
ة واجلودة يف ترمجته  فالنقد يهديه إىل. باملرتجم نفسه ّ مواضع القو

زها، ويدله على مواطن الضعف والفشل ّ ا ويعز والرداءة  ليتمسك 
حها ّ م للمرتجم . يف ترمجته ليتالفاها ويصح إنّ نقد الرتمجة يقدّ

أو ردة فعل على ترمجته، وهذا أمر  (Feed back) "راجعة تغذية"
ّ مبدع أو . بفارغ الصرب بالغ األمهية ينتظره املرتجم فاملرتجم، كأي

، حباجة ألن يعرف رأي املتلقّني يف ّ إنه . إبداعه وإنتاجه منتج ثقايف
مته، أو: حباجة ألن يقرأ أو يسمع من يقول له  :لقد أجدت فيما قدّ

َ إلزالة أسباب اإلخفاق ق يف عملك، فاسع أما الشيء . إنك مل توّف
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تمع  الذي ال يرضى عنه املبدع وال املرتجم، فهو أن يتجاهل ا
  .إبداعه أو إنتاجه

مصدر ملا يعاين منه املبدعون  فالتجاهل هو أكرب   
ّ ردود الفعل. من إحباط وخيبةواملرتمجون  اليت تصدر  والنقد هو أهم

وهذا هو . عن املتلقّني وأبرزها، ولذلك يعريه املبدعون أمهية قصوى
 ّ ون عنه من خيبة أمل، بل ونقمة، على النقد،  سبب كل ّ ما يعرب

ر القائم بني  وهذا هو مصدر رئيس من مصادر ذلك ّ التوتر املستم
بني طرف  لتناقض الذي حيكم العالقةإنه وليد ا. اإلبداع والنقد

ّ عليه) الثناء(اإلجيابية" التغذية الراجعة"حيتاج إىل  وطرف يضن
   ".التغذية"بتلك

ضوء ما تقدم فإنّ نقد الرتمجة األدبية العربية ليس أمرًا  يف  
وعلمي حيوي، إذا أردنا أن  مشروعًا فحسب، بل هو نشاط ثقايف

الثقايف ،ثقايف  الثقافية ذلك الدور متارس الرتمجة األدبية يف حياتنا
ّ الذي ينبغي هلا أن متارسه     .اجلوهري

 
   :ناقد الترجمة .4

ّ ناقد كان أن ميارس نقد الرتمجة األدبية، أم  هل   بوسع أي
تتوافر للناقد مؤهالت وكفاءات  يتطّلب هذا النوع من النقد أن
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ة ثقايف لنشاط  ؟ إنّ ممارسة نقد الرتمجة األدبية هي ممارسةخاصّ
 ّ وعلمي ينبغي ملمارسه أن يكون ذا تكوين لغوي وثقايف وعلمي

ويف مقدمة املؤهالت اليت . عن تكوين الناقد األديب خاص، خيتلف
حميطًا باللغة األجنبية اليت تُرجم  البدّ له من أن ميتلكها أن يكون

اللذين ينتمي إليهما  عنها العمل األديب، وباألدب والثقافة األجنبيني
ن الناقد. العملذلك  من أن  وإنّ هذه الكفاءة اللغوية والثقافية متّك

ّ مدى  ّ األصلي، وأن يقارنه بالرتمجة ليتبني يرجع إىل العمل األديب
األشخاص الذين ال تتوافر هلم كفاءة كهذه فمن  أما. جودته

لني ملمارسته    .األفضل أن يرتكوا هذا العمل ألشخاص مؤهّ
ً من يعرتض على هذا ا مثّة   ليس من الضروري : لرأي قائال

ّ ناقد الرتمجة باللغة األجنبية أي العربية، وأن يكون قادرًا على  أن يلم
م يف لغته األصلية، ّ بل ميكنه أن  الرجوع إىل العمل األديب املرتج

وباستطاعة الناقد . ميارس نقد الرتمجة دون أن تتوافر له تلك الكفاءة
المتها اللغوية واألسلوبية يف ضوء يقرأ الرتمجة ويتذوقها ويقيم س أن

التقاليد األسلوبية للغة اهلدف، أي اإلندونيسية،  انسجامها مع
ها من الركاكة واألخطاء اللغوية وما إىل ذلك من  ّ ّ مدى خلو فيبني

ه ّ   . أمراض ترمجي
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هذه احلدود أمر ممكن،  ومن املؤكد أنّ نقد الرتمجة ضمن  
 در الذي تُرجم عنه العملحىت بالنسبة لناقد ال يعرف لغة املص

لع على األدب العريب الذي ينتمي إليه ذلك العمل . األديب، ومل يّط
كهذا أن ميارس تلك اجلوانب من نقد الرتمجة  إنّ باستطاعة ناقد

ق بلغة اإلندونيسية النواحي القواعد،  كسالمة اللغة من: اليت تتعّل
ه من العجمة ّ ته وخلو ّ ، وهذه وسالسة األسلوب وأصالته وأدبي

ا من نقد الرتمجة جوانب    .ال يستهان 
ّ بأمانة الرتمجة   ّ غري معين تها ومدى  فاملتلقي العادي ودّق

ني فقط،  ا لألصل وما إىل ذلك من األمور اليت تعين املختصّ مكافأ
ًا  بل هو ّ املرتجم الذي يستقبله نصّ ّ األديب ّ بأن يكون النص معين

قيهاألسلوب، وأن جي سليم اللغة، مجيل ة يف تّل ّ . د القارئ متعة أدبي
ّ  إال أنّ نقد الرتمجة األدبية ال م جيوز أن ينحصر يف اجلوانب اليت 

من أن ينطلق من  املتلقّي العادي وأن يقتصر عليها، بل البد له
، وهو  ّ حقيقة أنّ العمل األديب املرتجم هو عمل ذو أصل أجنيب

ّ واملعىن بأن يكون متناظرًا مع ذلك األصل من ح مطالب يث النص
يها حقّها ما مل  واألسلوب، وهذه مسألة ال يستطيع الناقد أن يوّف

ا    .وثقافتها يكن حميطًا باللغة األجنبية وأد
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النوع الثاين من الكفاءة اليت ينبغي أن تتوافر لناقد  أما  
على صياغة أفكاره وحتليالته وتقييماته  الرتمجة األدبية فهو القدرة

الناتج واألحكام  مناسبة، وعلى خماطبة املتلقي وإيصالبصورة 
واألسلوبية  ومن هذه الناحية ال ختتلف الكفاءة اللغوية. النقدية إليه

. لناقد الرتمجة األدبية عن كفاءة الناقد األديب بصورة جوهرية
مطالب بأن يعرض حتليالته النقدية وآراءه وأن يصوغها  فكالمها

  .بطريقة مناسبة
يقم بذلك، كأن حيتفظ بنتائجه لنفسه، فال  ملفإذا    

ّ تأثري وال  ال" النقد"يصوغها وال ينشرها، فإنّ ذلك يكون له أي
 والشيء نفسه ميكن أن يقال عن احلاالت. ميارس الدور املطلوب

ّ فيها الناقد عن آرائه وال يقدم النتائج اليت توصل إليها  اليت ال يعرب
ة واضحة أنيقة األسلوب، ختاطب مناسبة، أي بطريقة منهجي بصورة

د الناقد إيصاهلا املتلقي وتوصل إليه الرسالة ّ ّ   . اليت يو ا إذا عرب ّ أم
املنهجية والرتتيب، أو  الناقد عن نقده بصورة مشوشة تفتقر إىل

ر املتلقي وال يؤثر فيه ّ جاف ومعقَد، فإنه ينفّ  بأسلوب موضوعي
ّ . وخيسره مية الكتابات النقدية ال تسو غ صياغة تلك إن عّل

ا، فهي بذلك  الكتابات بطريقة جتعل املتلقني يعرضون عن قراء
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على حدّ سواء، وتعجز  تفقد القدرة على إرشاد املتلقني واملرتمجني
 .عن أن تؤدي وظيفتها الثقافية اليت ندبت نفسها ألدائها

  
   جوهر نقد الترجمة .5

ّ مكونات لئن   ة"كانت هذه أهم ية، ناقد الرتمجة األدب" عدّ
؟ يف طليعة تلك ينبغي له أن ميتلكها فما هي األدوات النظرية اليت

األدبية، وهو مفهوم  األدوات يأيت املفهوم السليم لطبيعة الرتمجة
ده به نظرية الرتمجة ّ ّ تلك النظرية هو. تزو  ومن املعروف أنّ لب

ّ املرتجم الذي "التكافؤ"أو" التعادل"أو" التناظر"مفهوم بني النص
ة صيغ ّ والتناظر يف . بلغة اهلدف وبني أصله يف لغة املصدر األجنبي

تنطوي على إشكالية كبرية، خصوصًا يف مضمار  الرتمجة مسألة
ّ أن حيقّق  ففي هذا النوع من. الرتمجة األدبية النصوص ليس املهم

قه على  املرتجم تناظرًا يف املضمون أو احملتوي فحسب، بل أن حيقّ
ً الصعيد األسلويب واجلم  وهذا ما محل بعض علماء الرتمجة. ايل أيضا

 وأخرى بارزة "بارزة املضمون"ومنظريها على التمييز بني نصوص
  .الشكل

 وذهب بعض منّظري الرتمجة إىل حدّ الشك يف جدوى   
بينما  .التقارب"نفسه، ودعوا إىل استبداله مبفهوم " التناظر"مفهوم
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وإىل حتديد حمتواه من " التناظر"دعا آخرون إىل إعادة صياغة مفهوم
فالرتمجة الصحيحة، وفقًا . هي زاوية التأثري على املتلقي زاوية أخرى،

اليت يعادل تأثريها يف نفس املتلقي الذي  لذلك املفهوم، هي الرتمجة
ّ األصلي يف  يستقبلها يف لغة اهلدف ذلك التأثري الذي حيدثه النص
 أطلقت على هذا وقد. نفس املتلقّي الذي يستقبله يف لغة املصدر

التناظر  متيزًا له عن التناظر الديناميكي،"النوع من التناظر تسمية
  .باملعىن التقليدي

يكن من أمر، فإن التناظر يف الرتمجة مفهوم إشكايل  مهما  
ولكن هل . مضمونه وجدواه خاليف، وليس هناك إمجاع على حتديد

ى عن هذا املفهوم، ونعفي  ُستنتج من ذلك أن نتخّل  الرتمجة مني
؟ إنّ إشكالية مفهوم ما ال تعين بالضرورة أنه غري مطلب حتقيقه

هو " التناظر"فتحقيق. تدفعنا إىل االستغناء عنه صاحل، وال جيوز أن
ة كانت أم أدبية مطلب جيب أن تلتزم به الرتمجات، ّ إنه . علمي

ّ املرء على حتقيقه بصورة كاملة  مطلب مثايل أو شبه مثايل، إذا أصر
ّ . ن كمن يطالب باحلدّ األقصى وينشد الكماليكو  الكمال غري  وأن

  .ممكن التحقيق، وكذلك التناظر الكامل يف الرتمجة
ا التناظر املمكن    ّ فهو التناظر اجلزئي أو النسيب، وكلما  أم

وسواء . صحيح زادت تلك النسبة كانت الرتمجة أفضل، والعكس
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ا عنه مبفهوم آخر  أخذنا مبفهوم التناظر أم استبدلناه واستعضن
فإننا ال نستطيع أن نتخّطى حقيقة جوهرية، أال وهي  كالتقارب،

ّ صيغ بلغة ّ ) اإلندونيسية(اهلدف أنّ الرتمجة نص وفقًا ملعطيات نص
مطالب بأن  ، وهو هلذا السبب) العربية(آخر صيغ بلغة املصدر

 ً ًا ومعىن وأسلوبا د مبعطيات أصله األجنيب نصّ ّ  ةوما نقد الرتمج. يتقي
ة،  ّ ص الرتمجة ودراستها بصورة منهجي ّ األدبية يف جوهره إال تفح

دها ّ ّ األجنيب وانسجامها معه إلظهار مدى تقي . مبعطيات النص
ّ نقد  فمقارنة الرتمجة باألصل أو مواجهتها به هلذه الغاية هي لب

  .الرتمجة األدبية وجوهرها
 

   أصول نقد الترجمة .6
ري ناقد الرتمجة األدبية  كيف   تلك املقارنة أو املواجهة، جيُ

ل إىل أحكام ة نتيجة لذلك وكيف يتوصّ ّ ؟ إنّ إجراءات نقد نقدي
ف على طبيعة الكتابة النقدية ق األمر  .الرتمجة تتوّق فعندما يتعّل

 ً ة لعمل أديب مرتجم، يكون الناقد مضطرا ّ ة صحفي ّ  مبراجعة نقدي
ة، وألن يكتفي بالتطرق إىل ّ  جودة إلصدار تقييمات وأحكام إمجالي

فاملقالة الصحفية ال تتسع للتحليل املنهجي  .الرتمجة بإجياز
يراجع كتابًا مرتمجًا يف  التفصيلي، بل إنّ ذلك ليس مطلوبًا ممن
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احلالة أن  إنّ القارئ ينتظر من الناقد يف هذه. الصحافة الثقافية
م له حكمًا نقديًا إمجاليًا يتّخذ منه أساسًا لقراره أن يقرأ الكاتب  يقدّ

  . أو أال يقرأه
ات    ّ ا عندما يتعلق األمر بدراسة أو ببحث إلحدى الدوري ّ أم

ً  الثقافية إن حجم حبث  . والعلمية واجلامعية فإن األمر يكون خمتلفا
ال إليراد مناذج  كهذا يبلغ يف املتوسط عشرين صفحة، مما يفسح ا

نات من الرتمجة وحتليلها من خالل مواجهتها ّ ّ األصلي  وعي بالنص
مقارنتها به مجلة جبملة، وكلمة بكلمة، وإظهار مواطن النجاح و 

إنّ هذا النوع من نقد الرتمجة األدبية واسع . يف الرتمجة واإلخفاق
 ً   االنتشار نسبيا

هو ذلك النوع الذي يأخذ  ومثة نوع ثالث من نقد الرتمجة  
ة  ّ  والكتب اليت تعاجل) املاجستري والدكتوراه(شكل رسائل جامعي

ة بصورة تطبيقيةترمجات  ّ فمن املمكن أن ختصص رسالة . أدبي
لنقد ترمجة أدبية واحدة كما أجنز الكاتب   جامعية أو كتاب بأكمله

. أو عدة ترمجات أدبية) األعمال الكاملة لفوزي املعلوف(كتاب 
ّ ما ينطوي عليه العمل  يف دراسات كهذه مثة متّسع الستقصاء كل

ة  ّ عد كافةاألديب املرتجم من أخطاء ترمجي ُ ة: على الص ّ ة  النصي ّ والداللي
   .واألسلوبية واجلمالية
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   الصعيد النصي 6.1  
الصعيد النصي يقوم الناقد باستقصاء ما إذا كان  فعلى  

كلمات أو مجل أو  املرتجم قد جلأ إىل اختصار النص حبذف
ة ّ  مقاطع أو فصول منه، وهو أمر كثري الورود يف الرتمجات األدبي

فقد يلجأ املرتجم إىل اختصار العمل األديب املرتجم  .ألسباب كثرية
الكتاب نزوالً عند رغبة ناشر يريد أن يضغط  بغرض تصغري حجم

املرتجم يف إجناز  وقد يتم االختصار رغبة من. نفقات الطباعة
الرتمجة بسرعة لوقوعه حتت ضغط إنتاجي، أو بسبب حاجته إىل 

فة غري ذات أمهية وال يؤثر أو ظنًا منه أنّ املواضيع احملذو  املال،
  .اجلمالية والفكرية للعمل األديب املرتجم حذفها على القيمة

ُسقط املرتجم تلك  وكثريًا ما يتم احلذف ألسباب رقابية،    في
 ً وتداوالً،  املواضيع اليت ميكن أن تستغلها الرقابة ملنع الكتاب نشرا
بية املعمول ألن مضمون املواضع املذكورة يتعارض مع القواعد الرقا

ة أو دينية أو  ا يف ّ البالد، وهي قواعد تستند إىل اعتبارات سياسي
ومن املعروف أن ممارسات رقابية  . الشرح أخالقية جنسية غنية عن

تمعات اليت تسود فيها أنظمة حكم دكتاتورية  كهذه تكثر يف ا
ه يف التعبري عن ة ال حترتم حقوق اإلنسان وعلى رأسها حقّ ّ  ومشولي

   .يه حبريةرأ
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، بل  إال   ّ املرتجم شيئًا أنّ املرتجم قد ال حيذف من النص
فهناك من . توسيعه وإطالته يلجأ على العكس من ذلك إىل

ّ أنّ من حقه أن ر"املرتمجني من يظن ّ نَه"وأن النص األديب" يطو ّ " حيس
ة" عيوب"وأن يتالىف ما فيه من ّ إنّ مرتمجًا  . وثغرات فنية أو فكري

، ويكون دوره أقرب إىل دور املعدّ ينصّب ن كهذا فسه مؤلفًا مشاركًا
م نفسه  منه إىل دور املرتجم، ومن األفضل يف هذه احلالة أن يقدّ

 ً   .معدًا ال مرتمجا
    ً ما تغري املرتجم بأن يضيف إىل  ومن األسباب اليت كثريا

ّ األصلي ّ املرتجم أمورًا ليست واردة يف النص رغبته يف شرح  النص
إالّ أن . وتوضيحه، ظنًا منه أن يقدم بذلك خدمة للمتلقيالنص 
ففيها . املناسب لزيادات وإضافات كهذه هي اهلوامش املكان

يرى ضرورة لشرحه وتوضيحه،  يستطيع املرتجم أن يشرح ويوضّح ما
خيتلط فيها  وهذا أفضل من اللجوء إىل طريقة الرتمجة الشارحة، اليت

   .دور املؤلف بدور املرتجم
   لصعيد الداليلا .6.2
املستوى الثاين للتحليل النقدي للرتمجات األدبية فهو  أما  

هذا الصعيد يستطيع الناقد أن  وعلى. مستوى الداللة أو املعىن
نه ّ األجنيب ومتّك د املرتجم مبعاين النص ّ من نقل تلك  يدرس مدى تقي
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ة  ولكن من املعروف أنّ الدقة. املعاين إىل لغة اهلدف بأمانة ودّق
ة، مما يعين أن حتقيق التناظر و  ّ األمانة يف ترمجة املعاين مسألة نسبي

ً  الداليل الكامل ومع ذلك البدّ . بني الرتمجة واألصل أمر نسيب أيضا
نوع : االحنرافات الداللية يف الرتمجة من التفريق بني نوعني من

ختلو منه ترمجة  طفيف أو ضئيل، وهو كثري الورود وال ميكن أن
ع آخر يتمثل يف االحنرافات الكبرية أو الفاحشة اليت أدبية، ونو 

  .ترجع
ا إىل خطأ يف فهم النص العريب، أو إىل خطأ يف التعبري     ّ إم

ّ األصلي  .عن املعىن بلغة اإلندونيسية وأشكال إساءة فهم النص
اصطالحي أو  خمتلفة، فقد تتمثل يف إساءة فهم مفردة أو تعبري

ها قد تتعلق بإساءة فهم البنية وحدة معجمية صغرية أخرى، ولكن
ة ّ ّ  53.للجمل والنص النحوي ومن أكثر أشكال إساءة فهم النص

االصطالحية والعبارات اليت  األجنيب شيوعًا إساءة فهم التعابري
ة للغة ّ دّلت دراسات نقدية   وقد. تنطوي على استخدامات جمازي

ازية  لكثرية على أنّ إساءة فهم التعابري االصطالحية وا  يشّك
ة  ّ     .مصدرًا رئيسيًا من مصادر اخلطأ يف الرتمجة األدبي

 

                                                               
.عبد الكرمي جماهد، الداللة اللغوية عند العرب  53  



 
102 

   الصعيد األسلويب .6.3
ة  أما   ّ ّ للتناظر يف الرتمجة األدبي املستوى الثالث واألهم

وهذا . املستوى األسلويب واجلمايل وبالتايل يف نقد الرتمجة، فهو
إن حتقيق  .املستوى هو يف الوقت نفسه أكثر املستويات إشكالية

تناظر يف الرتمجة األدبية على هذا الصعيد هو أمر يصعب تصوره، ال
بني اللغات واآلداب من اختالفات كبرية يف التقاليد  وذلك ملا

من املمكن إيراد بعض املعايري اليت ما مل  إال أنّه. األسلوبية واجلمالية
ًا مناسبًا من التناظر  تتوافر يف الرتمجة األدبية، ال ميكن القول إن حدّ

وبالطبع فإنّ   .األسلويب واجلمايل بني الرتمجة واألصل قد حتقّق
مشكالت هذا النوع من التناظر ختتلف باختالف اجلنس األديب 

فمشكالت التناظر األسلويب واجلمايل يف ترمجة . 54املرتجم للعمل
الوجدانية تتعلق بصورة رئيسة مبسائل  النصوص الشعرية الغنائية

واالنزياح يف اللغة الشعرية  ى الشعر والقافيةاألوزان الشعرية وموسيق
ازات  والطاقة اإلحيائية والتعبريية للمفردات والتعابري والرتاكيب، وبا

ة ّ ّغ  وهذه املشكالت كبرية إىل درجة... والصور البيانية والفني تسو
ّ على الرتمجة ) 21(القول بأنّ هذا النوع من النصوص األدبية عصي

عرية خيتلف من أدب آلخر، ومن غري املمكن األوزان الش فنظام. 

                                                               
16دار العربية للكتاب، ص : ، لبناناألسلوبية واألسلوبعبد السالم،   54  
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ر . كاملة هلذه املسألة أن يتوصل املرتجم إىل حلول ويكفي أن يذكّ
قصائد شعرية من  املرء باملفارقات اليت حدثت وحتدث عندما ترتجم

 اآلداب األوروبية إىل العربية، وتستخدم يف ذلك حبور الشعر العريب
العامودية، فتكون النتيجة املعهودة، أو يستخدم شكل القصيدة 

ا نصوص . مما تصلح ألي شيء آخر نصوصًا تصلح للتندر أكثر إ
نعفي من  فهل. ليست من التناظر األسلويب واجلمايل يف شيء

يرتجم قصائد شعرية إىل اللغة العربية من مشقّة حتقيق التناظر بني 
ة، واألصل على صعيد الوزن الشعري وموسيقى الشعر والقافي الرتمجة

؟ إنّ املرتجم مطالب يف هذه  ونقبل بأن يرتجم الشعر األجنيب نثرًا
الرتمجة واألصل، فال يستخدم يف  احلالة بأن حيقّق تقاربًا نسبيًا بني

القصيدة العمودية  ترمجة قصيدة أجنبية حرة األوزان والقوايف شكل
 وعلى صعيد. العربية اليت يلتزم فيها الشاعر بوحدة الوزن والقافية

للغة الشعرية ينبغي للمرتجم أن حياول استخدام مفردات وتعابري ا
تقرتب على قدر املستطاع من إحياءات  وتراكيب ذات إحياءات

   .العربية املفردات والرتاكيب والتعابري اللغوية
ّ والرموز يف  وفيما   يتعلق باجلوانب البالغية والتصوير الفين

أن يصوغ معادالت أن حياول  النصوص الشعرية، على املرتجم
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 مناسبة بلغة اهلدف، وإن كانت فرص حتقيق التعادل األسلويب
 ً    .واجلمايل على هذا الصعيد ضئيلة جدا

الفرصة لتحقيق قدر أكرب من ذلك التعادل متوافرة  تبدو  
فهذا النوع من النصوص نوع  .بالنسبة للنصوص القصصية والروائية

ّ يعتمد على عنصري السرد واحلوار الظاهرية  ولعل بساطتها .نثري
وبالفعل فإنّ ما يرتجم . هي ما يغري املرتمجني باإلقدام على ترمجتها

ل نسبة عالية من جمموع النصوص  من نصوص قصصية وروائية يشّك
جيوز أن يغيب عن أذهان إنّ لغة القصة  إال أنه ال. األدبية املرتمجة

يب األدبية األسال والرواية هي بدورها لغة أدبية، تستخدم فيها
 املختلفة اليت يتوجب على املرتجم أن يوجد ما يعادهلا أو يقرتب

  .منها يف لغة اهلدف
ففي النصوص الروائية والقصصية يرد كثري من التعابري    

ات واالستعارات والكنايات والرموز وأنواع  االصطالحية والتشا
از املختلفة اليت جيب على معها  املرتجم أن يعرف كيف يتعامل ا

يطرح  كذلك فإنّ احلوار الروائي والقصصي. بصورة مناسبة
ة خاصة ّ فقد يكون ذلك احلوار يف األصل بإحدى . مشكالت ترمجي

ة  اللهجات العامية أو ّ باللغة الدارجة املنطوقة اليت حتمل مسات حملي
ات ترمجية كبرية،  إلحدى املناطق، وهذه أمور تنطوي على ّ حتدي
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من  هلا حلوالً مناسبة حتقق أكرب قدر ممكنوعلى املرتجم أن جيد 
  .التقارب األسلويب بني الرتمجة واألصل

إىل نقل  ويف مطلق األحوال ال جيوز أن يلجأ املرتجم   
 ّ ا مع مسات لغة النص ّ الروائي أو القصصي بلغة تتناقض مسا النص

واضح، كأن يستخدم املرتجم لغة متقعرة عويصة أو  األصلي بشكل
ذه الصفة مهما تكن  ترمجة نص أديب ال تتّصفقدمية يف  لغته 
غات ّ    .املسو
ة  وينطبق عن ترمجة احلوار الروائي والقصصي   ّ بصورة كلي

ُكتب  ّ أديب مل ي ّ نص ّ املسرحي ، فالنص ّ على ترمجة احلوار املسرحي
قرأ ُ ُستقبل من  لي عرض وميثل على خشبة املسرح وي ُ فقط، بل لي

ّ منطوق ذو . بأفواه املمثلني جانب املشاهدين عرب إلقائه إنّه نص
 ً ً  بنية لغوية وأسلوبية جتعل إلقاءه أمرا ويف الرتمجة جيب أن . ممكنا

ة، وهذا ليس ّ املسرحي على تلك السمات اخلاصّ  حيافظ النص
ة تبدو للوهلة . باألمر السهل ّ إنّ ترمجة النصوص املسرحية والدرامي

   .كبري الرتمجة، ولكن هذا وهم   األوىل أسهل أنواع
املشكالت العويصة يف الرتمجة األدبية مشكلة ترمجة  ومن  

مي ّ والساخر النصوص ذات األسلوب التهّك فما يثري . والفكاهي
تب أو قيل بلغة ما، قد ال يكون له التأثري  الضحك والسخرية إذا كُ
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نفسه وال تأثري مشابه أو قريب إذا نُقل إىل لغة اهلدف 
التأثري يعتمد على حتريك األبعاد الرتاثية ألنّ ذلك  ،"أمينة"بطريقة

عليه التلميح والتضمني اللذان  والالشعورية للغة بأسلوب يغلب
ان إىل إطالق تداعيات بعضها واٍع والبعض اآلخر ّ   .غري واعٍ  يؤدي

ي بلغة     ّ كم ّ ساخر أو مضحك أو  ولذا فإن صياغة نص
ة بالغة ّ ويف . زةالصعوبة، وليس هلا أية حلول جاه اهلدف مهم

قدراته اإلبداعية  حاالت كهذه البدّ من أن يستخدم املرتجم
ات اللغوية. اخلالّقة ّ  فالرتمجة األدبية ليست جمموعة من العملي

ّ األديب  فحسب، بل هي نشاط إبداعي، وإعادة إنتاج خالّقة للنص
   .يف لغة إندونيسية

اليت هي أبرز أبعاد مسألة التناظر يف الرتمجة األدبية  تلك  
يبلور إجراءاته النقدية ويضعها موضع  ينبغي للناقد أن يعيها عندما

   .التطبيق
   الرتمجة عن لغة وسيطة .6.4
حالة إشكالية خاصة من حاالت نقد الرتمجة، أال  هناك  

ز َ عن اللغة األصلية للعمل  وهي حالة تلك الرتمجات اليت مل تُنج
اإلقرار باألمهية  هنا البد من. األديب األجنيب بل عن لغة وسيطة

ا على صعيد استقبال بعض اآلداب العربية يف البالد  اليت تتمتع 
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فلوال الرتمجات اليت ّمتت عن لغات وسيطة لكانت . اإلندونيسي
 ً بالنسبة للعديد من  املكتبة جبامعة الرانريي اإلسالمية فقرية جدا

  . اآلداب األجنبية، العربية وغري العربية
؟ إنّ ع من الرتمجات دراسة نقديةكيف ندرس هذا النو   

األخرى، بأن حتقق التناظر أو  هذه الرتمجات مطالبة، كالرتمجات
ّ أصل؟ مع األصل الوسيط،التقارب مع األصل، ولكن  أم  مع أي

وهل يكتفي الناقد بأن يدرس تناظر ترمجات  ؟ "األصلي"مع األصل
ّ الوسيط الذي انطلق منه املرت  كهذه مع أصلها، أي مع جم، النص

ة أن املرتجم ال يعرف إالّ ذلك ّ األصل، أم يستقصي  وذلك حبج
ّ األصلي األول ؟ هناك من يرى أنه ال جيوز مدى تناظرها مع النص

ّ الذي  أن ا إالّ مقارنة بالنص حياسب املرتجم على دقة الرتمجة وجود
فاملرتجم الذي نقل إحدى . بالرتمجة الوسيطة انطلقت منه، أي

جربان إىل اإلندونيسية عن العربية جيب أن يأيت قصص العريب خليل 
  .ذه الرتمجة

  
 تعليم العربية لألجانب .7

   مكانة العربية الدولية  .7.1
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م العرب  هل   يستحق تعليم العربية لألجانب أن يتخذ معّل
ماذا تعنينا هذه  منه موضوعًا ملقالة أو لبحث أو حىت حلديث؟

األجانب اللغة العربية أو املسألة؟ ماذا يعين  معلم العرب أن يتعلم 
ّ األجانب وحدهم، إن  أال يتعلموها؟ أليست هذه مسألة ختص

موا العربية وإن شاؤوا مها شاؤوا تعّل ؟ ال جدال يف أنّ أعرضوا عن تعّل
م أية لغة أجنبية هو من حيث املبدأ شأن يعين املتعلم نفسه  تعّل

ّ طرف آخر تلك اللغة، فهو الذي يقرر أن يتعلم . أكثر مما يعين أي
م، وهو املستفيد من تلك العملية وصاحب  وهو الذي يقوم بالتعّل

م هو الطرف الوحيد ذو  إالّ أنّ ذلك. املصلحة فيها ال يعين أنّ املتعّل
وله مصلحة فيها، أال  فهناك طرف آخر تعنيه هذه املسألة. املصلحة

ة صاحبة اللغة املتعلَّمة ّ م أية لغةملاذا. وهو األم أجنبية  ؟ ألن تعّل
م على ثقافة األمة صاحبة تلك  يؤدي بالضرورة إىل انفتاح املتعّل

  .اللغة
وعاء للثقافة، واكتساب اللغة هو بالضرورة  فاللغة   

ة وثقافتها  ومن يستوعب. اكتساب للثقافة واستيعاب هلا ّ لغة أم
ة وعلى ّ  يصبح قادرًا على فهم الواقع االجتماعي والثقايف لتلك األم

م قضايا ّ اتفه إنّ اإلنسان ليس عدوًا ملا جيهل . ها ومشكال
يعرف، ومن يتعلم لغة قوم يأمن شرهم  فحسب، بل هو صديق ملا
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وناجم عنه،  ويفهم قضاياهم، وذلك ألنّ التفهم مشتق من الفهم
 ً واللغة اليت يتعلمها . ليس يف اللغة وحدها وإمنا يف الواقع أيضا

لع العامل اخلا األجانب ة يّط ّ رجي على ثقافتها، مما يوفر هي لغة أم
  .وتفهمها مقدمة لفهم قضاياها

وبصريح العبارة فإن تعليم اللغة لألجانب هو عملية ذات    
وإعالمية، هو نوع من اإلعالم الثقايف اهلادئ املتغلغل  أبعاد ثقافية

ّ بعيدًا عن ذلك . الصخب الذي يرافق اإلعالم السياسي الذي يتم
، ويرتكز إىلإنه إعالم يغزو العقول وال قاعدة اجتماعية  قلوب معًا

 واسعة، ألنه ال يستهدف خنبة قليلة العدد، بل أكرب عدد ممكن من
إنّ اإلعالم الثقايف الذي ميارس من خالل تعليم اللغة . الناس

ً  لألجانب هو أكثر أشكال   .اإلعالم فاعلية وأعمقها تأثريا
 ولكن أمهية تعليم العربية لألجانب ال تقتصر على   

فهو . النواحي اإلعالمية اخلارجية، بل هلذا التعليم أبعاد ثقافية وأدبية
األجانب لغويًا ألن يطلعوا على أدب العرب بصورة مباشرة،  يؤهل

األجانب الذين يكتسبون اللغة العربية  دومنا ترمجة، ومن بني هؤالء
اللغات األجنبية،  يظهر مرتمجون ينقلون أعماالً أدبية عربية إىل

فون باألدب العريب ويشرحونه ويوسطونه ّ  فتعليم العربية. ونقاد يعر
لألجانب مسألة وثيقة الصلة بتلقي األدب العريب يف العامل وباملكانة 
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ّ األوساط الرتبوية . األدب الدولية هلذا م ولذا فإنّ هذه املسألة ال 
ّ املقارنني ودارسي العالقات والتعليمية واإلعالمية م  وحدها، بل 

لألجانب نقطة تتقاطع  إنّ تعليم العربية. األدبية على حدّ سواء
   .فيها علوم خمتلفة

ا .7.2    الدول املتطورة ترعى لغا
ا  وقد   تمعات املتطورة يف عصرنا أمهية تعليم لغا وعت ا

لألجانب، كما يبدو تعليم اللغة اإلندونيسية يف الدول األوربية 
ال، فرصد ونشطت بقوة يف هذا ت ميزانيات مالية كبرية هلذا ا

رت مؤسسات وأجهزة تعليمية ّ ثت طرائق  الغرض، وطو مناسبة، وحدّ
 التدريس ومواده وتقنياته بصورة جذرية، منطلقة يف ذلك من أن

ّ نشاطها الثقايف اخلارجي وركيزة من  ا لألجانب هو لب تعليم لغا
  .اخلارجية ركائز سياستها

بية والتعليم العايل واخلارجية إن من يرجع إىل ميزانيات الرت    
لدول غربية كربى كفرنسا وبريطانيا والواليات املتحدة  والثقافة

األمريكية وأملانيا جيد أنّ مبالغ معتربة من تلك امليزانيات قد 
وقد . املذكورة يف اخلارج خصصت لدعم تعليم لغات الدول

، كز كاملرا  أحدثت مؤسسات متارس ذلك التعليم وترعاه تربويًا
 الثقافية بفروعها الكثرية املنتشرة يف خمتلف أرجاء العامل، واإلدارات
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اخلاصة يف وزارات الرتبية والتعليم العايل والثقافة، والدوائر اخلاصة 
وتقوم املراكز الثقافية وأقسام تعليم اللغة اليت حتتوي  .يف اجلامعات

، سواء تعليم العربية لألجانب ودعمه عليها بدور مركزي يف تنشيط
العون الرتبوي  من خالل الدورات اليت تقيمها، أم من خالل تقدمي

س تلك اللغة، وذلك بتدريب ّ  واملادي للمؤسسات احمللية اليت تدر
املدرسني وتطوير املناهج والكتب واملواد التعليمية وما شابه ذلك من 

  ". الرتبوي االرتباط"أعمال
على الوجه ولكي تتمكن تلك املراكز من أداء دورها    

ا تتمتع بقدر كبري من االستقاللية، وال تتدخل اجلهات  األكمل فإ
 ّ م هلا الدعم املايل ا بصورة مباشرة، بل  احلكومية اليت تقدّ يف شؤو

ال ألن تعمل وتنشط بالشكل الذي تراه ً  تفسح هلا ا ومن . مناسبا
 لية عاملاملؤكد أنّ هذه العالقة املرنة اليت جتمع الدعم إىل االستقال

  .رئيسي من عوامل جناحها
وللجامعات يف األقطار املتقدمة دور كبري يف مضمار    

ا، ويتمثل ذلك الدور يف تأهيل  تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
وممارسة البحث العلمي، وإقامة الدورات  الكوادر التعليمية والعلمية،

اجلامعات إىل حدّ  وقد ذهب بعض تلك. والنشاطات التعليمية
ة باللغة كلغة أجنبية، يدرس فيها الطالب  إحداث أقسام خاصّ
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ر بضع سنوات، تنتهي باحلصول على  دراسة ّ جامعية نظامية تستم
ا جامعة   - املاجستري شهادة جامعية كاإلجازة أو كما أدت 

أو الدكتوراه، ويؤهل  -الرانريي اإلسالمية احلكومية بدار السالم
سًا للغة العربية كلغةالطالب خالل ت ّ  لك الدراسة ألن يكون مدر

ال  .أجنبية أو باحثًا يف هذا ا
ة .7.3 ّ    التنافس على املكانة الدولي

، بل صراعًا حممومًا بني  من   الواضح أنّ هناك تنافسًا
ا لألجانب األقطار املتقدمة يف جمال تعليم إنه تنافس يسعى . لغا

م لغته بصورة أ ّ طرف ألن يعّل للعامل  فضل، وأن يقدمهافيه كل
اخلارجي بشكل أكثر جاذبية، وأن يضمن هلا مزيدًا من االنتشار 

ً  واملكانة ويف احلقيقة فإنّ التنافس العاملي بني اللغات . إقليميًا ودوليا
ّ لغة من اللغات احلية،  هو تنافس سيتوقف على نتائجه مصري كل

ومات ودول األمم ما دعا حك وبالتايل املستقبل اللغوي للعامل، وهذا
والتكنولوجي يف هذه  الواعية ألن تلقي بثقلها املايل والبشري والثقايف

االت، وبصورة. املعركة  ويظهر هذا الصراع بصورة خفية يف بعض ا
واضحة ومعلنة يف جماالت أخرى، حيث حتاول كل دولة أن تنتزع 

  .لغة رمسية أو لغة عمل على األقل للغتها القومية مكانة
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ّ أنّ الصراع اللغوي يف العامل قدو     حسم جزئيًا  من اجللي
لصاحل اللغة اإلنكليزية، اليت تلعب دورها كلغة رمسية يف املنظمات 

الدولية واإلقليمية، وكلغة تعامل وتداول عاملية، وكاللغة  واهليئات
 ً ّ هذه احلقيقة ال . بصفتها لغة أجنبية األكثر تعلمًا وتعليما ولكن

اية الص ذا الوضع، وهي  فهناك أمم مل. راع اللغويتعين  م  تسّل
يف  مستمرة يف بذل ما متلكه من جهود بغية حتسني مكانتها اللغوية

ا يف  العامل، واحلد من الضرر الذي أحلقه الوضع الراهن مبكانة لغا
  .اخلارج

ويف اختتام هذا الكتاب جند تلك األمم أممًا ذات رصيد    
دة، كفرنساحضاري كبري، وإمكانات ما ّ وإسبانيا وأملانيا  دية جي

أمريكية  -فهي تقاوم اهليمنة اللغوية األجنلو. ومصر والسودان وإيران
دد  باعتبارها شكالً خطريًا من أشكال اإلمربيالية الثقافية اليت 

وتأيت فرنسا يف . والتنوع الثقايف يف العامل بإلغاء التعددية اللغوية
ا  املكانةطليعة الدول اليت تنافح عن  ّ بإمكانا العاملية للغتها، وتزج

  .على الفرنسية لغة عاملية املادية والثقافية والسياسية يف سبيل اإلبقاء
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