مجل دديلل 2009 /

العدد الرابع والثالثون

وقفة بين األدب والثقافة

الدكتور عبد المحسن القيسي

تمييد
إف أكبر حاجة لئلنساف في مجاؿ األدب والثقافة أف يستكشؼ ذاتو ويسبر
ّ
شخصيتو ،فضبل عف دراسة المفاىيـ وتصويبيا ،واعادة النظر في المصطمحات
والكممات في ضوء الحقائؽ التي كشفت عنيا السنوات ،والوثائؽ التي رفع عنيا
الستار ،والتي تدعو اإلنساف الميتـ باألدب والثقافة إلى التعرؼ عمى أبعاد الغزو
والتغريب ،والى الصمود أماـ الحرب النفسية التي يشنيا أعداء التراث وماضيو
المجيد ،والذي يرمي إلى القضاء عمى ذاتيتنا وقاعدة نيضتنا ومقومات فكرنا
المستقبمية.
فإذا كاف األدب والثقافة ىما أخطر مجاالت الغزو ،فإف ىذا الميداف ىو أكثر
المياديف حساسية في المواجية وأكبرىا في فرص المقاومة والصمود ،وىذا ىو خط
الدفاع الفكري الذي يوازي تماماً خط الدفاع العسكري الميداني ،بؿ يتفوؽ عميو.
فعندما جاء نابميوف إلى مصر أحضر معو كبار العمماء واألدباء مف أىؿ

االختصاص وطمب منيـ أف يقطعوا حاضر األمة عف ماضييا ليسيؿ بمعيا .أو
ىكذا ذكر أىؿ التاريخ ممف اطّمع عمى ثقافة أىؿ الغزو والحروب التخريبية

التدميرية.

 -1محاضر لمادة (فقو المغة العربية) جامعة ماليا ،كمية المغات والمسانيات ،قسم المغة العربية ولغات الشرق األوسط ،ماليزيا،
كوالمبور.

ىواتف :جوال –  ، 0122160354مكتب –  ، 60379673036منزل . 60341498652 -
بريد إلكترونيmohsin.alkaisi@yahoo.com :
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إف قضية الغزو الثقافي ىي قضية ىذا الجيؿ وىذا العصر ،ألنو المحاولة
الباقية لمقضاء عمى قوة المقاومة النفسية القادرة دوماً عمى إعبلف الحذر واليقظة إزاء

مخططات أعداء التراث المجيد.

إف آية الجياد أف ال تجد موجة التغريب العاصفة الكاسحة ،استسبلماً أو

قبوالً .ولكف تجد دوماً مياديف المقاومة والصمود فيذه ىي خطوط المواجية الواسعة،
والثغور العديدة التي تحشد ليا القوى ،وتجند ليا األقبلـ بالمرابطة.

لقد بمغنا مرحمة التشبع واالمتصاص ،ومضى دور التقميد والمتابعة ،وبدأ
دور الوضوح ،والرشد ،واكتشاؼ المزاج النفسي االجتماعي األصيؿ ،فمقد كشفت
حركة اليقظة ،اتصاؿ مخططات األعداء في الغزو الثقافي ،وعممت عمى ردىا،
ودحض زيفيا وابراز ذاتية الفكر والتراث المجيد والثقافة العربية وآدابيا القادرة عمى
الصب في بوتقة الحضارات
إمداد العرب والمسمميف بأسباب القوة والحركة والتقدـ ،و ّ
والثقافة واإلبداع في تطوير األساليب والمناىج المفضية لخدمة البشرية.
ومف خبلؿ مظاىر الثقافة واألدب ،والقومية ،والفمسفة ،والحضارة والمغة .وفي
مجاالت االجتماع واالقتصاد والقانوف والتربية والسياسة ،يمكننا التأصيؿ لتراثنا
المجيد ،ألف لغتو خالدة باقية ثابتة وفي الوقت نفسو تتطور وتستوعب وتبدع.
األدب

َّ
االجتماعية ،والمنز ّلية ،والعقمية،
مف األدب نعرؼ أخبار األمـ ،وأحواليـ
والنفسية ،والسياسية ،واالقتصادية ،والدينية ،وغيرىا ،وبدراستو وحفظو ندرؾ ممكة
المساف.
وعمـ األدب ىو العمـ الذي يبحث عف معاني األدب المنثور والمنظوـ،
ويشرحيا ،ويكشؼ الغموض عنيا ،ويبيف ما فييا مف أخبار الناس ،وأحواليـ،
ويبيف ما فييا مف وجوه الحسف ،والقبح ،والخطأ والصواب في المعاني
وينقُدىاّ ،
واأللفاظ واألساليب ،ويوازف بينيا ،ويبيف ما فييا ،مف تأثير عصورىا فييا ،وتأثيرىا
في عصورىا .فاألدب ىو الحياة كميا ،ومنو استخرجت العموـ اإلنسانية ،وغيرىا مف
العموـ الدينية.

2

مجل دديلل 2009 /

العدد الرابع والثالثون

واآلداب العربية أغنى اآلداب ،ألنيا آداب الخميقة منذ طفولة اإلنساف إلى
اضمحبلؿ الحضارة ،فما كانت لغة مضر بعد اإلسبلـ لغة أمة واحدة ،وانما كانت
لغة لجميع الشعوب التي دخمت في ديف اهلل تعالى أو في كنفو ،أودعوىا معانييـ
وتصوراتيـ ،وأفضوا إلييا بأسرار لغتيـ ،ثـ جابت أقطار األرض تحمؿ الديف واألدب
والحضارة والعمـ ،فصرعت كؿ لغة نازلتيا ووسعت عموـ األوليف وآداب األقدميف،
مف يوناف وفُرس وىنود وأحباش ،واستمسكت عمى عرؾ الخطوب تمؾ القروف
الطويمة ،فشيدت مصارع المغات حوليا وىي مرفوعة الرأس رابطة الجأش ترث نتاج
القرائح وثمار العقوؿ مف كؿ أدب ونحمة .وأدب المغة العربية مأثور شعرىا الجميؿ
ونثرىا البميغ المؤثر في النفس المثير لمعواطؼ .وما يتصؿ بو مما يعيف عمى فيمو
وتذوقو ونقده مف لغة وأخبار وأياـ وأنساب ونحو ذلؾ مما تمس الحاجة إليو في فيـ
األدب ،كاإللماـ بأطراؼ مف الفمسفة ومذاىبيا والفمؾ والعقائد والنحؿ ،فإف مثؿ ىذه
األلواف مف المعارؼ تتردد كثي اًر في النصوص األدبية كما نجدىا في شعر أبي

العبلء المعري والمتنبي وغيرىما واألدب صورة الحياة ومرآتيا ،تتمثؿ في جوانب
النيضة ،ومظاىر المدنية ،وأدوات الحضارة ،وألواف الثقافة ،ومرافؽ الحياة ،ونوازع
النفوس ،لكؿ أمة مف األمـ في كؿ عصر مف العصور ،وليذا يقوؿ ابف خمدوف

(األدب حفظ أشعار العرب وأخبارىا واألخذ مف كؿ فف بطرؼ).2
الثقافة

عمى الرغـ مف حداثة مفيوـ (الثقافة) الذي ينطبؽ عمى ما يفيد الفيـ والدراية
أف العرب عرفوا ىذه الكممة
والميارة والذي سنسبغ عميو اىتمامنا في ىذه المقالة ،إالّ ّ
3
إف العرب
في أدبيـ ،فمقد عثرت عمى ىذا المصطمح في مجمع األمثاؿ لمميداني ّ ( :

أف القمر سقط مف السماء ما التقفو غير عتيبة ،لثقافتو) أي لميارتو
كانت تقوؿ :لو ّ
وحذقو وحسف طالعو .وكذلؾ عثرت عمى ما يشير إلى ىذا المعنى تقريباً في أحد

 -2المقدمة –  488ويالحظ أن ىذا ليس تعريفاً لألدب بمعنى ىذه النصوص التي ندرسيا وننشئيا ،وانما ىو في الواقع تعريف لما
يسمى

التأديب أو تحصيل الثقافة العامة الالزمة إلنشاء األدب ولفيمو ونقده.

 -3الميداني ،أحمد بن محمد ،مجمع األمثال

 86/2تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،مطبعة السنة المحمدية ،القاىرة

1347ىـ

1955م.
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إف الصحابي الجميؿ عاصـ بف عمرو التميمي األخ الشقيؽ لمبطؿ
كتب التاريخ ّ
اإلسبلمي القعقاع ،في معركة القادسية بيف المجوس العنصرييف والمسمميف الموحديف

أياـ الفتح اإلسبلمي المجيد ،يخاطب المسمميف بقولو( :يا معشر أىؿ الثقافة استدبروا
الفيمة فقطعوا وضنيا) أي يا أصحاب العمـ والفف العسكري والميارة القتالية ،قطعوا
حباؿ التوابيت التي تحمؿ جنود المجوس لمخبلص مف حشدىا.
والثقافة عمى ىذا فيي إنماء ممكة مف الممكات بالقياـ بتدريب معيف خاص
بيا .والثقافة كما نعمـ؛ حصيمة عمؿ اجتماعي ضخـ وطويؿ خبلؿ عصور كثيرة
وطويمة ،فمف الغبف أف نمخص أمرىا في مقطع أو صفحة أو فصؿ .إف ازدىار
الثقافة مرىوف بوضع نظرية في اإلنتاج الفكري ،متجردة مف االعتقادات الباطمة،
ومف الخرافات واألوىاـ التي عمقت باألذىاف طوؿ عيود االنحطاط.
والثقافة العربية في الحقب الخوالي ،تمؾ التي نمت منذ مطمع النيضة،
وكانت دائمة االنفتاح عمى العالـ وغير منطوية كما يزعـ الخصوـ! والحقيقة التي ال
مراء فييا أف الثقافة تدؿ عمى حالة الشخص المتعمـ القادر عمى استعماؿ معرفتو في
أبعاد تتجاوز حدود
تيذيب ذوقو ،وتسديد حكمو ،وترفيو عيشو .وبيذا أصبح لمثقافة ٌ
نسي
غنى ذىنياً وخمقياً يبقى أثره في شخصية المرء وا ْف َ
المعرفة ،ألنيا فرضت ً
الكثير مف معارفو .وينتج مف ىذا كمو أف لمثقافة مفاىيـ مختمفة باختبلؼ األزمنة

تدؿ بالنسبة إلى كؿ عصر،
والشعوب والطبقات التي يتألؼ منيا المجتمع .وىي ّ
وكؿ فئة مف الناس عمى مجموعة مف المعارؼ ،والميارات التقنية والذىنية ،وأنماط
مف التصرؼ والمخالقة التي تُميز شعباً عف سواه مف الشعوب .وىذا ما جعؿ
الباحثيف إلى درس خصائصيا مف حيث مضمونيا وارتباطيا بالزماف والجماعات
البشرية ،ووسائؿ تأمينيا ،واذاعتيا ،والتفاعؿ بيف شتى أنواعيا.
والحقيقة فإف الباحثيف يميزوف بيف أنواع مف الثقافات العتقادىـ بأف لكؿ
تعبر عف ماضيو الروحي .غير أف مفيوـ الثقافة
مجتمع مؤسساتو الخاصة بو التي ّ
 -4أحمد عادل كمال ،الطريق إلى القادسية ،141 ،دار النفائس ،بيروت1973 ،م ،والوضن ىي األحزمة التي تثبت توابيتيا عمى
ظيور

الفيمة.
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يتضمف عنص اًر معياريا لصمتو المتينة بمفيوـ الحضارة ،حتى ليكاد بعضيـ أف يجعؿ
ّ
مف األمريف شيئاً واحداً .والواقع أف المحققيف وعمماء االجتماع بخاصة ال يتكمموف
عمى ثقافة أكمة لحوـ البشر ،وعمى ثقافة البطش المبنية عمى العنؼ والتدمير ،بؿ

يذكروف الثقافة العربية بحضارتيا التي ىي عبارة عف مجموعة نظـ اجتماعية
واقتصادية وسياسية ،التي زادىا اإلسبلـ العظيـ تألقاً واشراقاً ،تمؾ النظـ التي تترآى
ليـ في العادات والتقاليد المتحضرة ،وفي المحصبلت الذىنية مثؿ األدب والفف

والفمسفة والعمـ.
وأما التنافذ الثقافي ،وىو ما يحدث عادة في تجاور دائـ بيف مجموعتيف
بارز بانتقاؿ
بشريتيف منتميتيف إلى ثقافتيف مختمفتيف ،وذلؾ أنو يتـ بينيما تناضح ٌ
مبلمح ثقافية مف إحداىما إلى األخرى .ويتمثؿ ىذا التنافذ أوالً في اقتباس المجموعة
الضعيفة الوسائؿ العممية ،مثؿ األلبسة واألسمحة واألدوات وغيرىا ،ثـ انتقاليا إلى

التقميد االجتماعي والفكري .وينجـ عف العناصر الدخيمة عمييا ضياع عابر في
شخصيتيا ،ثـ مف بعد ذلؾ إعادة في تنظيـ العناصر القديمة واغنائيا بالمقتبسات،

وظيور بنية جديدة مبتكرة  .5وخبلصة القوؿ في (الثقافة) المأخوذة أصبلً مف مادة
ؼ) أنيا ِ
الع ْمـ ،أخذه أو الظفر بو بسرعة  .6ولما كاف الحاؿ كذلؾ فبل يستغني
(ثَِق َ
دارس األدب عف الثقافة لدرس األدب وفيمو ،حتى ال يبقى محدود األفؽ ،يعمؽ

القشور ،ويتمّيى بالتوافو ،مف دوف أف يتم ّكف مف الغوص في عمؽ المسائؿ

اإلنسانية .وال يخفى ما لمثقافة اليوـ مف تأثير عمى شخصية صاحبيا ،وال سيما بعدما
يتحوؿ إلى قرية صغيرة.
أضحت البشرية قادرة عمى إيصاؿ الثقافة وكاد العالـ أف ّ
رابطة األدب
لطالما ربطت الوشائج اإلنسانية الشعوب ،وآخت بيف األفراد .وكاف األدب

دائماً يوطد العبلئؽ ،ويفتح النوافذ المغمقة بيف األمـ .وا ّف قصصاً وروايات كثيرة
وشدت الناس إلى بعضيـ ،مف مثؿ البؤساء (فكتور ىيجو) و (دوف
قربت المسافاتّ ،

كيشموت) و ( مداـ بوفاري) لػ (سرالفنتس) وسواىا ،وال ننسى المقاح الفكري

ضروري ،ألنو يحسف النسؿ في النتاج الفكري ،وكـ أثرت مسرحية (أوديب)
-5
-6

A. VARAGNAC, CIVILSATION TRADITIONALLE, ET GENRE DE VIE. PARIS.1946.
A. WILLIAMS. CULTURE AND SOCIETY 1780 TO 1950. LONDON.1965.
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لػ(سوفوكميس) في نتاج األدباء العالميف! وكذلؾ األمر بالنسبة إلى (ألؼ ليمة وليمة)
و (رسالة الغفراف) و(فاوست) وسواىا.
واألدب يحتاج أكثر مف غيره إلى الثقافة ،ألنو وثيؽ الصمة بمناحي الحياة
العقمية ،والشعورية ،والمادية .وكمما كاف غنياً بدالالتو ومحتواه ،تعمقت جذوره

وصبلتو في النفس البشرية ،وزادت فرصة نجاحو ،في آداب األمـ األخرى ،ومف ىذا
المنطمؽ نرى تأثير ممحمة جمجامش

7

في اآلداب األوربية التي وجدت في تراثي

اإلغريؽ والروماف مف خبلؿ األوديسا التي ىي محاكاة لػ (جمجامش) فزىى تراث
اإلغريؽ والروماف بعد أف تغذى بػ(جمجامش) فوزع إشعاعو عمى الكوف أجمع بما
يسمى بػ (إلياذة ىوميروس) والتي تروي قصة حروب طويمة جرت عندما حاصر
االيجيوف طروادة وسقطت بأيدييـ بعد مرور تسع سنوات وتمثؿ الممحمة السنة
األخيرة مف القتاؿ ومف ثـ اختراؽ االيجيف لطروادة .ويعود زمف الحوادث التي تدور
 1184قبؿ الميبلد ،وميما يكف سعينا

فييا الممحمة مف الناحية التاريخية إلى عاـ

لمبحث عف حقيقة إعدادىا أو تجميعيا أو تأليفيا ،فإف ىذه الممحمة وعبر أجياؿ
متبلحقة ،كانت تق أر إلى جانب األوديسا بإعجاب منقطع النظير مف اليونانييف عمى
مختمؼ أقواميـ وجزرىـ المنتشرة ىنا وىناؾ ،تبدأ الممحمة الشعرية بوجود حرب
انقضى عمى نشوبيا تسع سنوات بيف االيجييف والطروادييف حيث ال تزاؿ طروادة
صامدة .وكانت ىيميف المرأة اإليجية زوجة الممؾ مينيبلوس قد ىجرتو إلى طروادة
بسبب (باريسي) الطروادي وكانت اليجمات الشرسة التي شنت مف قبؿ اإليجييف قد
ردتيا دفاعات مدينة طروادة المستميتة .وىكذا فإف جميع الجيود قد أخفقت في
استعادة زوجة الممؾ بسبب أسوار طروادة المنيعة التي قاومت لمدة تسع سنوات .إالّ

بؿ قصة أخرى متداخمة معيا ،ىي قصة
أف اإللياذة ليست قصة ىيميف ومينيبلوس ْ

حميؼ قائد الحصار (أكامنوف) أخ مينيبلوس الذي يدعى (أخيؿ) وىو أحد أبطاؿ
أدى دو اًر في بداية حصار طروادة ال يمكف إنكاره في ىجماتو المقدامة
إيجة و ّ
والجريئة التي لو استمرت بيذا العنؼ والجبروت ربما كانت قد اختصرت زمف
الحصار .ولكف الذي حصؿ عمى زعـ الممحمة وبتأثير مف اآللية في البانثيوف
 -7وفي صفحة رقم  7سنعقد نموذج مقارنة تقابمية بين ممحمتي جمجامش

6
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األولمبي في أثينا ،أنيـ أثاروا غضب أخيؿ ،فقد اختمؼ مع أكامنوف مما أدى إلى
ولشدة اىتماـ
انسحابو مف الحصار وبذلؾ تأخر انتصار اإليجييف تسع سنوات.
ّ
اإللياذة بمشاعر الغضب عند أخيؿ ،فإنيا سميت بالممحمة األخيمية.
ويجمؿ ّبنا ونحف نتكمـ عف ممحمة جمجامش المميمة لممحمة األوديسا أف نعقد
مقارنة بسيطة نبلحظ عمييا الحالة العامة واليّـ المطمؽ ،إ ْذ كاف كبلىما مثاالً شعرياً
رائعاً نسيجو القصصي البطولي لنضاؿ شعب أو أمة.

موازنة بيف الممحمة السومرية العراقية جمجامش وممحمة األوديسة اليونانية
األوديسة

جمجامش
تاريخيا :األلؼ الثاني ؽ .ـ.

 -مطمع القرف السابع ؽ.ـ.

أصميا :سومرية – عراقية.

 -يونانية.

مؤلفيا :مجيوؿ .لكف المصادر تشير إلى كينة ذلؾ

 -ىوميروس.

العصر.

 -أوديسيوس.

بطميا :جمجامش .

 -مجموعة مغامرات أوديسيوس ممؾ أثينا في

7
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البحر اليائج أو في مصارعة الشخوص

خبلصتوا :مجموعة مغامرات جمجامش ممؾ أوروؾ
وكاف جزء منو يعد مف سبللة اآللية .كاف جمجامش

والحيوانات .وتتضمف تمؾ المغامرات روحاً

لكؿ راغبة في الزواج حسب الطقوس القديمة ،كما

عمى قير الطبيعة ،وتسعى حورية البحر

قاـ باستخداـ الشباب في بناء سور المدينة ربما

المقدسة (كالبسو) لبلنفراد باوديسوس البطؿ

المتجبر وطمبوا مف رئيس اآللية إلو السماء (آنو)

وطنو .ويتعرض وأصحابو مف المحاربيف

رفع الحيؼ عنيـ فأشار إلى آلية الخمؽ (أوروا) أف

اإليجييف الذيف شاركوا بفتح طروادة وقير

نداً لجمجامش فخمقت
تخمؽ شخصاً قوياً بحيث يكوف ّ

حصونيا لمغرؽ ،لكف اآللية (أثينا) التي أعجبت

حميمة بينيما إلدراكو بقوى أعظـ منو موجودة في

بسرعة خارقة فيصؿ إلى شاطئ البحر بسبلـ.

العالـ .وخاضامغامرات ،إلنقاذ أىؿ غابة األرز مف

وقاـ ىوميروس بتسمية كؿ مغامرة يقوـ بيا

اقتحامية تدؿ عمى شجاعة وقدرة نادرة تتغمب

في البداية ممكاً طاغية اتخذ لو حؽ الميمة األولى

والزواج منو .ييرب البطؿ منيا رغبة بالعودة إلى

بطريقة السخرة ،فاغتاظ أىؿ أوروؾ مف ممكيـ

ببطوالتو تمد يد العوف لو ،إذ يتمكف مف السباحة

(أنكيدو) .وحدث صراع بينيما أفضى إلى صداقة

وحش يدعى خمبابا ،انتيت بموت أنكيدو ،مما جعؿ

البطؿ أوديسيوس بػ(أوديسة) ،تيمناً باسمو .وىكذا

عشبة الخمود،ولكنو فقدىا في طريؽ العودة إلى

خطرة مميئة باإلحباطات والتضحيات.

جمجامش يشعر باإلحباط والحيرة وينبري لمبحث عف

تنقضي مدة طويمة لحيف العودة عبر أسفار

مممكتو.

 -تمثؿ ممحمة االوديسة صراع اإلنساف األبدي

حكمتو ا :تمثؿ ممحمة جمجامش صراع اإلنساف مع

مع الكوف وقدرتو عمى االنتصار شاركت بيا

فإف نيايتو الموت .وال يمكف أف يناؿ
قوياً وجبا اًر ّ
اإلنساف الخمود إالّ بأعمالو المفيدة والصالحة التي

في سير األحداث لمتدليؿ عمى أف حياة اليوناني

اآللية في كثير مف الحوادث والتعقيدات والتأثير

عقدة الفناء التي تقضي بأف كؿ مخموؽ ميما كاف

تمثؿ نموذجا معقدا تسيـ فيو اآللية بتأثيرات

مختمفة.

تظؿ تذكرىا األجياؿ.

مما تقدـ نعرؼ السر في انشغاؿ دارسي األساطير والنقاد الغربييف إ ْذ حاولوا

إيجاد تفاسير متعددة لتمؾ التشابيات بيف عوالـ جمجامش والمبلحـ واألساطير

اإلغريقية والرومانية بدءاً بػ (ىوميروس) مرو اًر بفرساف القروف الوسطى في أوربا

انتياء بػ (دانتي).
وليس
ً
يقوؿ روبيرت تمبؿ( :ممحمة جمجامش أساس معظـ ثقافتنا دوف أف ندرؾ

ذلؾ) فالبطؿ جمجامش ىو النموذج األصمي ليرقؿ اإلغريقي ..فمبدأ القصص
الزاخرة بالبطولة تنحدر أصوليا األولية إلى ممحمة جمجامش ،والى المبلحـ السومرية
األخرى حوالي ثبلثة آالؼ سنة قبؿ الميبلد .ومف المدىش أف تمبؿ في كتابو (ىو
الذي رأى كؿ شيء) قد فسر الممحمة تفسي اًر فمكياً ،يقوؿ( :ممحمة جمجامش مفعمة
8
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باأللغاز والطقوس المثيرة) .إنيا في غالبيتيا مكتوبة بالشفرة ،فيي مف ناحية تشبو
قصصاً دنيوية زاخرة باألحداث ،ومف ناحية أخرى تفسح المجاؿ لمكينة والعمماء أف

يخفوا معانييا األعمؽ بواسطة استعماؿ التورية

entendre

 Doubleوالرمزية

 Symbolismيأخذ تمبؿ كمثؿ عمى ذلؾ ما تذكره األسطورة مف أف ثمثي جمجامش
مف مادة إليية وثمثو اآلخر مف مادة بشرية ،فيرى أف جمجامش ينتسب إلى كوكب
عطارد الذي كاف يراقبو البابميوف باىتماـ بالغ اإلفراط .كانوا يعرفوف عطارد حيف
يجري في السماء فإنو ال يقطع كؿ نطاؽ البرج .إنو في الواقع ال يقطع إال ثمثيو ،كما
تحدث تمبؿ عف (تأثر الشاعريف اإلغريقييف ىوميروس وىيسيود بممحمة جمجامش
تبت مقاالت عديدة بيذا الشأف
وبالعقد والرموز المثولوجية المتعمقة بيا) وأيضاً فقد ُك ْ
حيث يقوؿ ؾ .جوردوف (يفسر حموؿ جمجامش بيف أيدي اإليجييف عمى بحر إيجو –
كثي اًر كانت العبلقات الوثيقة بيف الممحمة واألعماؿ األدبية ،المبكرة ،المتمثمة

بالمجموعة اليرقمية ،لدى ىوميروس وىيسيود .لقد كانت ممحمة جمجامش التحفة
الرئيسية واألكثر تأثي اًر قبؿ العصور السابقة لمتوراة وليوميروس .ويشير تمبؿ كذلؾ
إلى مقالة كتبيا جورج ىيمد تناوؿ فييا التشابيات بيف الممحمة وأفبلطوف ،موضحاً

(أف بذور النظرة األخبلقية الغائية تمؾ الشبيو بنظرة أفبلطوف وآرسطو يمكف العثور
عمييا في ممحمة جمجامش التي سبقت تمؾ العصور).
ىنا نستطيع القوؿ وببل مواربة أف الشرؽ كاف األرض الخصبة لنشأة ىذه
المبلحـ التي ال بد وأنيا رفدت عبر المتوسط الشعراء واألدباء مف شعوب أوربية مثؿ
اليونانييف والروماف .وىكذا الحاؿ في نشأة الميثولوجيا والديف التي كانت المبلحـ
صورة معبرة عف مشاعر وأحاسيس اإلنساف الذي يؤمف بيا ويعيشيا بخيالو المتعدد
الصور المعقد بتأثيرات اآللية التي مؤلت آفاؽ تفكيره.
ومما الشؾ فيو أف أصوؿ مبلحـ الشرؽ وعبر المتوسط جاءت مف ببلد ما
بيف النيريف ،وىكذا كانت العبلقة بيف جمجامش

 Gilgameshواإللياذة Iliad

واألوديسة  Odysseyوتتشابو ىذه المبلحـ الثبلث في أف مؤلفييا مشكوؾ فييـ،
ونحف نتساءؿ مع غيرنا مف الباحثيف عف صحة مؤلفييا إلى حد يمكف أف ال نصدؽ
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أف شخصاً واحداً قد ألّؼ وثابر وحده عمى صياغة مئات األبيات ومعيا أصوؿ

ميثولوجية وأخيمة ممونة في عالـ بسيط وأدواتو في التناوؿ أولية.

فممحمة جمجامش التي كتبت في ذروة حضارة ما بيف النيريف التي تمثميا
الحضارة البابمية بالمغة األكدية أياـ الممؾ جمجامش ،ممؾ المممكة التي تدعى أوروؾ
السومرية فيعود إلى القرف السادس والعشريف قبؿ الميبلد عمى األرجح .وعميو فإف
المبلحـ والقصص المطولة الشعبية ،التي تداوليا الناس في الغالب ،لـ تؤلؼ مف
قبؿ شخص واحد ،ولعميا تمثؿ مجموعة قصائد وحوادث محمية جرى تداوليا
عدة بعد أف تذوقتيا وأعجبت بيا وسعت إلى محاكاتيا
واإلضافة عمييا خبلؿ أجياؿ ّ
وشارؾ فييا في الغالب أروع الشعراء واألدباء معاً.
وال يفوتني بيف يدي ىذه المقالة التنويو بمفيوـ الممحمة مثاالً شعرياً رائعاً

نسيجو القصصي البطولي مف خبلؿ نضاؿ شعب أو أمة بكؿ ما يحمؿ ذلؾ النضاؿ
مف صراع ومآثر وقيـ وتاريخ أسموباً مجسداً أىمية اإلنساف جماعة ال فرداً ،وىنا

األحداث تنمو وتتراكـ وتتفاعؿ وتتصارع مف الجماعة نحو الفرد ،ومف ىنا امتزجت
الروح الغنائية الشعرية بالروح الممحمية في ىذا النمط أو الجنس الشعري ،وال سيما

في بداياتو األولى .والشعر الممحمي لدى جميع األمـ قبؿ أف يصبح فناً متكامبلً كاف
أناشيد تختمط فييا الغنائية بالممحمية أناشيد قصيدة ذات إيقاع سريع. 8

ويعد نتاج ممحمة جمجامش العراقية في مصاؼ اآلداب العالمية المشيورة كما
النقاد مجمعوف تقريباً عمى أف زمف تدويف الممحمة يرقى إلى مطمع األلؼ
أف أغمب ُ
تميز
الثاني ؽ ـ أي العيد البابمي القديـ الذي امتد
 2000 – 1500ؽ.ـ والذي ّ

بحركة كبرى في التأليؼ والجمع والتصنيؼ في شتى صنوؼ العموـ والمعارؼ
واآلداب ،وطبيعي فالمراحؿ التاريخية تسيـ والى ٍ
حد بعيد في تأليؼ البناء الفني في
أية ممحمة في الشعر اإلنساني فالصراع والتوتر النفسي الذاتي والجمعي مف خبلؿ
األحداث التاريخية ألية أمة مف األمـ ،ىو تجسيد لمضموف الممحمة بكؿ ما يحمؿ
-8
عن

فن الشعر الممحمي ومظاىره عند العرب ،ص  ،13أحمد أبو حاقو ،منشورات دار الشرق الجديد ،ط  ،1بيروت  ،1960وىو نقالً
النسون تاريخ األدب الفرنسي ص.27
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ذلؾ المضموف مف تناقض وتأرجح بيف الروح الذاتية أو الغنائية والروح الجماعية أو
االجتماعية ،وسرعاف ما يؤوؿ ذلؾ الصراع إلى صراع بيف حضارتيف أو ثقافتيف أو
فكرتيف عميقتي الجذور في نفوس أبناء كؿ منيما ،حيث يولد ما اصطمح بعالـ
(الممحمة) ثـ أف الممحمة تعتمد وبشكؿ كبير عمى مفيوـ الزمف ،والزمف الحقيقي ذو
أبعاد مستقبمية وآنية والتبلمس بينيما ،وىذا التبلمس ىو الذي يفتح األبعاد بعضيا

عمى بعض  .9ىذا ما أردت أف أخمص القوؿ فيو بصدد األدب والثقافة وما بينيما
مر
مف قواسـ مشتركة ال يمكف التحرؾ دونيما فيما العنصراف المتبلزماف عمى ّ
العصور والدىور ولكؿ األمـ والثقافات واآلداب.
ولئف رأينا الجاحظ مثبلً أديباً عظيماً ،فؤلنو كاف مثقّفاً ،ألّ َـ بكؿ عمـ ،مف لغة،
وبياف ،وفمسفة ،وتاريخ وجغرافية وفمؾ وطب وىندسة .ثـ أليس األدب (ىو األخذ مف
كؿ شيء بطرؼ) وألـ ِ
تأت ترجمة ممحمة (جمجامش)  .10أفضؿ الترجمات العالمية،
ليذا العمؿ الضخـ ،بنتيجة إلماـ المترجـ بعدة لغات أجنبية ،إلى جانب تعمقو بمغتو
األـ ،مما مكنو مف اإلطّبلع عمى كؿ ما قاـ بو مف سبقو في ىذا المضمار.

إف الثقافة ىي التي جعمت مف األعصر العباسية ،بنوع خاص ،واألندلسية،

والنيضة ،منائر إشعاع ،ومحطّات فكرّية ،كاف ليا الفضؿ األكبر في رقي الفكر
اإلنساني ،وفي تطويره.
كنا ال نعرؼ قواعد المغة ،وشيئاً مف
ىؿ يمكننا أف نفيـ شعر المتنبي ،إذا ّ
كنا لـ نطّمع عمى الديانات
متعمقاً إذا ّ
الفمسفة؟ وىؿ نفيـ شعر أبي العبلء فيماً ّ

الييودية والمسيحية واإلسبلـ ،ومذاىب اليند؟ واذا كاف األدب في جوىره ىو مأثور
قوية.
الكبلـ نظماً ونث اًر ،فإف الدارس ال يدرؾ أغواره ،إال إذا كاف ذا ثقافة عامة ّ

أردت قولو أف الباحثيف واألدباء والكتّاب قد يفوتيـ الكثير أثناء عممية
الذي
ُ
التأصيؿ لتمؾ األعماؿ الخالدة ،ومنيا أعماؿ األدب والثقافة التي تعتبر نسغ الحياة

الذي يستمد الناس منو حاضرىـ ومستقبميـ ،ومف تمؾ اآلداب واحدة مف أقدـ المبلحـ
األدبية في تاريخ الفكر اإلنساني ،والذي مف خبللو يمكننا ربط مفيوـ الزمف فيو في
-9

الزمن في المذىب الوجودي عند مارتن ىايدجر ،عبد الرحمن بدوي ،ص  ،491وزارة اإلعالم – الكويت1997 ،م.

-10

حققيا ونقميا إلى اإلنجميزية ن.ك.ساندرز ترجمة محمد نوفل وفاروق القاضي.دار المعارف بمصر 1960م.
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ضوء ما كاف يتصوره إنسانيا عصر ٍئذ بعالـ التغيير والتجدد ،والديمومة وبما يسمى
بعالـ الحركة الذي كاف يعيش بكؿ جزئياتو وشعائره وطقوسو ،وىذا ما حاولت
الممحمة تجسيده مف خبلؿ أحداثيا وصراعاتيا ومغامراتيا وخوارقيا وأساطيرىا سعياً
وراء الخمود والشباب الدائـ ،أي محاولة اليرب مف الموت والفناء أو العدمية إلى

البقاء والديمومة ،وبمقارنة الجوانب الفكرية بالجوانب األدبية في ممحمة جمجامش
نتوصؿ إلى أف وجود اإلنساف منذ األزؿ ىو وجود مأساوي في صراعو بيف البقاء
والفناء وال سيما في النظرة إلى الموت وىذا ما صورتو الممحمة وظير واضحاً فييا،
وباعتبار الجانب الفكري في الممحمة الذي يكمف في أنيا أثبتت الخمود إلى اإلنساف

بعد أف كانت اآللية مستأثرة في موضوع الخمود ولكف الممحمة أثبتت خمود اإلنساف
بأعمالو

11

وما يخمفو مف مآثر كبيرة عمى المستوى الفكري واإلنساني.ومف خبلؿ ما

تمخض لي مف رؤية نقدية أجمميا بالنقاط:
 .1جاءت الممحمة عمى ىيئة وحدة قصصية متكاممة.
 .2الممحمة أقرب ما تكوف إلى الجمع األدبي في ضوء تسمسؿ حوادثيا.
 .3الجانب االثرائي في الممحمة مف ناحية األعماؿ والحوادث المختمفة.
 .4وتعتبر الممحمة كميا وحدة فنية مطّردة عمى الرغـ مف المؤلؼ أو المؤلفيف

استعمموا ما يشبو طريقة سرد القصص المتبعة في ألؼ ليمة وليمة وكميمة ودمنة في

ربط قصة بأخرى.
 .5معنى ممحمة جمجامش (المحارب الذي في المقدمة) حسب المغة األكدية أما
حسب المغة السومرية فمعناه (الرجؿ الذي سينبت شجرة جديدة) .ويظير مف خبلؿ
نقد الممحمة ومنذ بداية المشيد األوؿ والذي يبدو الزمف فيو مظي اًر مف مظاىر الحياة
االجتماعية وفيو صورة أو مجموعة مف الصور لمظمـ والمعاناة ،ويتجمى معنى
الحكمة في ىذا النص كمظير مف مظاىر الفكر اإلنساني والموح ىو:

 -11وىنا أتذكر أبيات شعر لإلمام الشافعي تشير إلى ىذا المعنى أو ىي قريبة من ذلك:
دقات ِ
قمب المرِء قائم ٌة لـوُ
ُ
لنفس َك صالحاً تُكر بوِ
فاعمل ِ
ْ

دقائق وثو ِ
ان
إن الحـياةَ
ّ
ٌ
عمر ِ
ِ
ثان
فالذكر
لإلنسان ٌ
ُ
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فغني بذكره يا ببلدي ،وىو الذي عرؼ جميع األشياء
ىو :ىو الذي رأى كؿ شيء ّ
وأفاد مف غيرىا ،وىو الحكيـ العارؼ بكؿ شيء ،لقد أبصر األسرار وكشؼ عف
الخفايا المكتومة ،وجاء بأنباء ما قبؿ الطوفاف ،لقد سمؾ طرقا بعيدة متقمبا ما بيف
التعب والراحة.
وىنا يجمؿ بنا التركيز عمى ثنائية التعب والراحة والقدرة اإلنسانية في ىذا
المجاؿ  ،ثـ ثنائية أخرى جميمة في عمـ االجتماع وىي ثنائية الحضارة والبداوة وىذه
الثنائية في ممحمة جمجامش باعتبار الممؾ جمجامش يمثؿ رمز الحضارة وأنكيدو رمز
البداوة والعفوية التي ال تعرؼ القيود ،فيولد أنكيدو صنوا لمتعادلية االجتماعية بمفيوـ
الزمف .ونسمط الضوء عمى انتياء الصراع بيف بطمي الممحمة جمجامش وأنكيدو إلى
لقاء حميـ وصداقة عميقة األبعاد والجذور تتجاوز حدود الذات واألنا إلى مستوى
الفكر ،ويمكف أف نسمي ىذا المقاء بمقاء الحضارة والبداوة .ومف ىذه الثنائيات أعني
البداوة والحضارة تذكرنا ببيت لممتبني يقوؿ فيو:
وفي البداوة حسف غير مجبوؿ

حسف الحضارة مجبوؿ بتطرية

وأف المقاء الطبيعي بيف الحضارة والبداوة يعتبر ميـ لدحر عدو مشترؾ ليذيف
الرمزيف أال وىو خمبابا ذلؾ الوحش الذي يقيـ في غابة األرز ،وكاف يقطع الطريؽ
وينشر الرعب والخوؼ بيف أىميا.
وال يفوتني اإلشارة باعتراؼ الشاعر األلماني المعروؼ (ريمكو) بأف ممحمة
جمجامش قد سحرتو ،فيقوؿ في رسالة لو عاـ

( 1916ممحمة جمجامش مذىمة،

أعتبرىا مف أىـ األمور التي يمكف أف يصادفيا اإلنساف..لقد أغرقت نفسي فييا،
فخبرت في تمؾ الكسر اليائمة مف األلواح المفخورة ،أنظمة ،وأشكاالً تنتسب إلى

المجودة التي أنتجتيا الكممة الساحرة عمى طوؿ تاريخيا) .وكانت الممحمة
األعماؿ
َّ

النقاد الغربييف حيث
مف النصوص الشرقية العراقية التي شغمت دارسي األساطير و ُ
حالوا إيجاد تفاسير متعددة لتمؾ التشابيات بيف عوالـ جمجامش والمبلحـ واألساطير
اإلغريقية والرومانية بدءاً بيوميروس مرو اًر بقصص فرساف القروف الوسطى .بينما

يتطرؽ تمبؿ إلى كتاب (نجوـ بابؿ) لمؤلفو األلماني رونر بارؾ (الذي ترجـ الممحمة
يبيف بارؾ في بعض الحاالت كيؼ
وشرحيا شرحاً وافياً ،حاسباً إياىا قصيدة فمكيةّ ،
13
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أف جمجامش لو صمة ببرج الشعرى
 MERCURYالمعقدة ىي جزء مف القصة).

 ORIONوأدرؾ أيضاً أف تحركات

والواقع في ىذه النظرات وغيرىا تومئ إلى حقيقة واحدة ىي أف الممحمة معبأة
بالرموز واأللغاز ،وىذا أحد وجوه ثرائيا .ويبدو لي أف ىذا االىتماـ الشديد بممحمة
جمجامش ،ال يمكف أف يوجد لوال ممكة التأليؼ وببلغة التوقيت ،أي التقنيات .ومف
عدة ومتنوعة ليذه الممحمة وك ٌؿ
أف ىناؾ دراسات ّ
الضرورة بمكاف أف نشير إلى ّ
تناوليا مف وجية نظره العممية ومنيا الدراسة السيكولوجية التي قدمتيا الباحثة
األلمانية (كموجير) المتخصصة والحاصمة عمى الدكتوراه بػ(المغات السامية وتاريخ
األدياف) وىي تمميذة عالـ النفس السويسري الشيير (كارؿ يونغ) الذي حثّيا عمى

بحث موضوع كاف أحبو منذ أف بدأ بحثو العممي األوؿ في الميثيموجيا (جمجامش).

درست كموجير ممحمة جمجامش مف وجية نظر سيكولوجية ،وىي أوؿ دراسة
ْ
مف نوعيا ،إ ْذ اعتمدت في دراستيا عمى نظريات (يونغ) ال سيما في تحميؿ النص
ولقد وجدنا في كتابيا بعض االقتباسات مف كتب ومقاالت تعطي األسس
اإلركيولوجية والفيمولوجية لنص الممحمة.
ووجدنا الموسيقار (لبويسبلؼ مارتينو  1995 – 1890قد ألّؼ عمبلً موسيقياً

بعنواف (ممحمة جمجامش) حاوؿ فيو إعادة صياغتيا وتكثيفيا محتفظاً بما ىو أساسي
وجوىري ،خاصة فيما يتصؿ بتطمع البطؿ التراجيدي (جمجامش) إلى المعرفة

والصداقة ومواجية الموت .ىذه األركاف الثبلثة لمممحمة الخالدة عالجيا مارتينو
محققاً التأثير النفسي الدرامي عبر الصور النموذجية األولى التي تتسع دالالتيا

لتشمؿ كؿ كائف بشري ،صحيح أف جمجامش كاف ممكاً ،لكنو بالنسبة إلى مارتينو

منا دوف حدود الزماف والمكاف.
كاف كؿ واحد ّ
إف التقنيات التي استخدميا الشاعر في صناعتو ،ىي مف أىـ موجودات

الممحمة .وقد انتبو أكثر مف ناقد إلى ظاىرة التخطيط الييكمي ليذه الممحمة .تقوؿ
ستيفي بالّي( :بميارة فائقة – خمؽ الشاعر – عمبلً موحداً مف عناصر مختمفة .وقد

اتبع مف أجؿ ذلؾ عدة أساليب .البطؿ جمجامش حاضر في الممحمة دائماً ،واف كاف
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يقوـ بدور الشاىد الصامت إلى حكاية شخص آخر .تطورت قيمة التفتيش عف
الصيت في البداية إلى نشداف الخمود في القسـ األخير مف الممحمة).12

اف مف عبلمات التخطيط المسبؽ لتأليؼ الممحمة أف األلواح األحد عشر قُ ّدـ

ليا بالمقدمة  Prologueتُعاد كخاتمة  Epilogueفي النياية وربما استخدمت
أحبلـ جمجامش الثبلثة في الموح السادس وأحبلـ أنكيدو في الموح السابع لتصعيد
التوتر ،باستخداـ تفسيرات خاطئة متعمدة تتنبأ بدنو الكارثة والموت ،إال أف
المشاىديف يدركوف أنيا تفسيرات خاطئة ،ومما يعطي تبلحماً خاصاً لمممحمة
استعماؿ التعابير الجاىزة وعمى األخص المدخؿ إلى الخطاب المباشر.13

إف الفوائد التي يجنييا الباحث وكذلؾ القارئ غير المتخصص مف قراءة
الممحمة ،عميقة فعبلً .حاولت مف جانبي أف أكوف عوناً ليما ما أمكنني ذلؾ.

فمخصت أىداؼ الممحمة أوالً ،حاولت أف أسرد الوقائع األساسية لمممحمة بكممات

حتى يتابعيا مف لـ يقرأىا .اتخذ ىذا السرد صيغة التحميؿ ألبتعد عف عادات بعض
النسخ اإلنجميزية التي تجعؿ السرد إما بديبلً أو أساساً في الكتابة عف ممحمة

جمجامش ..توقفت لبموغ الغاية لمكشؼ عف تقنيات الممحمة عند:
 .1رثاء جمجامش ألنكيدو.
 .2التشابيو في الممحمة.
 .3انطباعات عف قصة الطوفاف.
.4مف داللة التكرار.
 .5الوزف الشعري لمممحمة.
 .6األبواب.

ومف الضرورة بمكاف اإلشارة ىنا لفصؿ الوزف الشعري في الممحمة حيث
نرى الثقافة العروضية ممحوظة عند العراقييف القدماء وىذا ديدف العرب في ثقافتيـ
الشعرية.

 -12مفيوم الخمود في ممحمة جمجامش ،ستيفي بالّي ،ترجمة أدورد بطّي ،الناشر دار الرشيد – العراق بغداد 1982م.
 -13جمجامش واإللياذة واألوديسة وجو آخر لمحضارة اإلنسانية ،فؤاد يوسف قزانجي ،مطبعة المأمون ،العراق .1989
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إف البحث والدراسة مجاؿ يواجو فيو الباحث والدارس شتى أنواع المعاناة
ّ
وكثير مف الصعوبات والمتاعب وخاصة إذا كانت مراجع بحثو قميمة ومحدودة ،ألنو
يكوف مقيد بتمؾ المعمومات المحدودة بقمتيا والمعدودة في نوعيتيا ،في ذات الوقت،
ومجاؿ حرية التصرؼ في إعداد البحث يكوف ضيقاً أمامو.

لذلؾ وجب عمينا توفير الحموؿ المناسبة ليذه الصعوبات والمعاناة وذلؾ

باإلكثار مف البحوث المقارنة والمتوفرة في األدب العربي واإلسبلمي مع غيره مف
اآلداب العالمية ،وبجميع لغاتو فيي في متناوؿ اليد ليكوف الباحث المسمـ نسيجاً

فكرياً مف الخيوط واأللواف المتعددة وربما الصور واألشكاؿ مف ىذا المفكر أو ذاؾ.

فإف جامعات العالـ الكبرى تعنى العناية كميا باألدب المقارف وبحوثو،
وكذلؾ ّ
وتفيد بما أثمر مف أسس فنية ناضجة في النقد الحديث .فمماذا نحف ال نيتـ بدراستو
في جامعاتنا العربية واإلسبلمية خصوصاً وأف لغتنا العظيمة (المغة العربية) فييا مف
المعيف ما ال ينضب أبد اآلبديف ،ألنيا لغة القرآف الكريـ.

وفي المغات اإلسبلمية (أعني لغات الدوؿ اإلسبلمية غير العربية) ما يمكف
الباحث مف اإلفادة منو في أعمدة المقارنة المتبادلة في مجاؿ عمـ (األدب المقارف)
وبالرغـ مما صدر مف الكتب في ىذا المجاؿ فيبقى اإلحساس بقمة المراجع شديد جداً
ونحتاج المزيد والمزيد مف البحوث األدبية في ىذا المجاؿ الحيوي والفذ.

وطالما ذكرنا التشابو بيف ممحمة جمجامش واألوديسة ،كنماذج متألقة مما يستمزـ
إلقاء نظرة عمى عمـ األدب المقارف باعتبار الدراسة النقدية واحدة مف أىداؼ وأدوات
ىذا العمـ.
األدب المقارن

ِقسـ مف تاريخ األدب ظير في إنجمت ار وألمانيا في أواخر القرف التاسع
عشر .الغاية منو دراسة الروابط بيف مختمؼ اآلداب في العالـ والبحث في التيارات
الفنية وبروزىا في اآلثار العالمية ،وتعميؿ التشابو والتقارب بينيا ،عمى ضوء التاريخ
والتحميؿ األدبي والنفسي واالجتماعي والسياسي .ويحسف بالمتصدي ليذا العمـ أف
يتصؼ بميزات الناقد الناجح ،وأف يكوف ضميعاً في المغات التي ُيعنى بآدابيا.
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– أصمو الدعاء .ومنو قيؿ لمصنيع

واألدب مف حيث المغة في لساف العرب
يدعى إليو الناس مدعاة أو مأدبة.

واألدب الذي يتأدب بو األديب مف الناس ،ألنو يأدب الناس إلى المحامد
وينياىـ مف المقابح .وا ّف عدـ ورود ىذه الكممة في المغات السامية األخرى
يدؿ عمى أنيا عربية األصؿ وليست بالدخيمة.
كالسريانية والعبرية ّ

فإذا لـ نجد ىذه الكممة في النصوص الجاىمية فيذا ال يعني عدـ استخداـ

الكممة في العصر الجاىمي ،ومعموـ أف األدب الجاىمي كمو لـ يصؿ إلى عصر
التدويف ،إال ما نجا مف طوفاف الزمف ،وىو قميؿ مف القميؿ جداً ،إ ْذ كاف مف المقرر
الثابت أف األدب الجاىمي ضاع منو الكثير.14

وليس مف المعقوؿ أيضاً ََ أف الكممة عربية األصؿ ولـ يعرفيا الجاىمي ،بؿ
تعدد معنى ىذه الكممة في عيد سيدنا النبي محمد صمى اهلل تعالى عميو وسمـ
تدؿ عمى معنى الخمؽ الكريـ وما يتركو مف أثر
وصحابتو وفي الجاىمية ،إ ْذ كانت ّ
في الحياة العامة ،وكممة األدب عرفت في الجاىمية ألداء ىذا المعنى.15
وفي العصر األموي كاف األدب معروفاً في معنى التعميـ والتثقيؼ يعنى المعنى

الخمقي التيذيبي والمعنى التعميمي القائـ عمى رواية الشعر والنثر وما يتصؿ بيما ،ثـ
ُ
يدؿ عمى أنو
تدؿ عمى مأثور النظـ والنثر ،وىذا المعنى الخاص ّ
صارت الكممة ّ
الشعر والنثر وما يتصؿ بيما مف األخبار واألنساب واألياـ واألحكاـ النقدية.16

ثـ صارت تطمؽ عمى التأثير في الكبلـ ،يعني المؤثر ىو األديب ،والتأثير
في كبلمو ىو األدب والمتأثر ىو المخاطب أو السامع.
فاألدب كما ىو معموـ كاف مدلولو غير واضح مف حيث االصطبلح في
األدب العربي القديـ ،ثـ رأينا التعريؼ باألدب في األدب العربي الحديث ،وعمى وجو
التحديد عند ما يسمى بدعاة التجديد في األدب وىو صياغة فنية لتجارب بشرية،
 -14كما ذكر محمد بن سالم في كتابو طبقات فحول الشعراء ص 17طبعة مصر.
أن ىذه العموم ضرورية لفيم أدب الكثير
أن مفيوم األدب اليوم يشمل عموم المغة والتاريخ والفمسفة والدين باعتبار ّ
 -15وال ننكر ّ
من
الشعراء واألدباء وألنيا لصيقة بحياة الكائن البشري ال يمكنو االستغناء عنيا ،وىي من مقومات حياتو اليومية.

 -16أنظر أصول النقد األدبي لألستاذ أحمد الشايب ص .5النيضة المصرية القاىرة.
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وكاف ىذا تحديداً عمى لساف المازني والعقاد عند نقدىما لشوقي وحافظ في كتاب

(الديواف) النقدي ،وفي كتاب (الغرباؿ) لميخائيؿ نعيمة ،وفي مقدمات الدواويف التي
نشرىا أحمد زكي أبو شادي والعقاد والمازني مف مدرسة (الديواف) فقد فسروا التجربة
بمعناىا الضيؽ ،فقالوا إنيا تجربة الشخصية التي يجب أف يصدر عنيا الشاعر،
وتجربتو الشخصية ومعاناتو الحقيقية وىي مقياس األدب الصادؽ ،والتصنع المفتعؿ
الذي ال يستند إلى تجربة ذاتية ىو األدب الكاذب ،ولكف في الواقع ال غنى عف
الخياؿ والمبلحظة الدقيقة في مجاؿ األدب ،إ ْذ األدب ذو الخياؿ الخصب الخبلّؽ

وذو المبلحظ الدقيقة النافذة يستطيع أف يخمؽ بخيالو تجارب بشرية قد تكوف أعمؽ

أدؽ تصوي اًر وأكثر غنى مف واقع الحياة فيو يستطيع أف يصوغ تجارب لمغير
صدقاً و ّ
يستمد عناصرىا مف محيطو اإلنساني ال تقؿ صدقاً وال مشاكمة لواقع الحياة اإلنسانية
أف الخياؿ
العاـ عف تجاربو الخاصة .ومعموـ ّ
مبلمح الحياة وخصائصيا ،وبدقة فائقة وبعمؽ.

17

والمبلحظة يستطيعاف أف يمتقطا

فاألدب ىو الفكرة وقالبيا الفني أو المادة والصيغة التي تصاغ فييا ،وىذاف
العنصراف يتمثبلف في جميع صور اإلنتاج األدبي ميما يكف بيف الباحثيف مف خبلؼ

في تعريؼ األدب وميما طاؿ جداليـ فيو.18

أما كممة المقارف فبل يقصد بيا المقارنة بمعناىا المُغوي بؿ التاريخي .ألف
األدب المقارف ِقسـ مف تاريخ األدب وبيذا يكوف األدب المقارف ىو دراسة األدب
القومي في عبلقاتو التاريخية بغيره مف اآلداب الخارجة عف نطاؽ المغة القومية التي
تكبت بيا.

ٍ
ٍ
وبحرية ليمتقط أطراف ما يبتكره من صور ،فيضم متناثرىا ويعمل فييا يده
بسعة
 -17الخيال :ىو الفضاء الذي ينتقل الفكر خاللو
الفنية
حتى تعود َح ْمقاً جديداً ،فيو من صفات األم – الطبيعة .مثمما فيو من صفات األب – الفنان .من كتاب الصورة أ.د .أحمد بسام

ساعي

ص.17

 -18المرشح لممرزباني ص  .172فمقد جعل القدماء صور اإلنتاج األدبي قائماً عمى تفكير ذىني منطقي ُيمغي الجانب النفسي الذاتي
في
عممية اإلبداع الفني ،لذلك يراعي المتكمم حال السامع ليقنعو بالفكرة.
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لقد كاف يظف في البداية أف مف العسير بؿ مف المستحيؿ تحقيؽ ىذا النوع
مف الدراسة ،ألف الناحية الفنية تعتبر مقوماً مف مقومات األدب ،وىي ناحية خاصة

بالعرض والصياغة ،ولمغة في ذلؾ دورىا الذي ال ينكر ،فالمغات إذاً حدود حصينة
تحوؿ دوف انتقاؿ األفكار في صورىا الفنية ،ولكف سرعاف ما تبدد ىذا الظف حينما

تبيف الباحثوف أف مف الحقائؽ التي ال مجاؿ ألدنى شؾ فييا أف اآلداب في مختمؼ
األمـ تتبادؿ فيما بينيا مف ع القات التأثير والتأثر بالرغـ مف اختبلؼ المغات التي
تكتب بيا.
فمدلوؿ األدب المقارف تاريخي ،ألنو يدرس مواطف التبلقي بيف اآلداب في
لغاتيا المختمفة ،وصبلتيا الكثيرة المعقدة في حاضرىا أو في ماضييا ،وما ليذه
الصبلت التاريخية مف التأثير والتأثر ،و ّأيا كانت مظاىر التأثير والتأثر ،سواء تعمقت
باألصوؿ الفنية العامة لؤلجناس األدبية والمذاىب األدبية أو التيارات الفكرية ،أو
اتصمت بطبيعة الموضوعات والمواقؼ واألشخاص التي تعالج وتحاكي في األدب،
أو كانت تمس مسائؿ الصياغة الفنية واألفكار الجزئية في العمؿ األدبي أو كانت
خاصة بصور الببلد المختمفة كما تنعكس في آداب األمـ األخرى ،بوصفيا صبلت
فنية تربط بيف الشعوب والدوؿ بروابط إنسانية تختمؼ باختبلؼ الصور وال ّكتاب.
19

في معناىا الحديث ،ألنو

إف األدب المقارف جوىري لتاريخ األدب والنقد
ّ
يكشؼ عف مصادر التيارات الفكرية لؤلدب القومي ،وكؿ أدب قومي يمتقي حتماً في

عصور نيضاتو باآلداب العالمية ،ويتعاوف معيا في توجيو الوعي اإلنساني والقومي،

ويكمؿ وينيض بيذا االلتقاء ،ولكف مناىج األدب المقارف ومجاالت بحوثو مستقمة
عف مناىج تاريخ األدب والنقد ،ألنو يستمزـ ثقافة خاصة ،بيا يستطاع التعمؽ في
مواطف تبلقي اآلداب العالمية .وانما يستعيف النقد وتاريخ األدب بنتائج بحوثو التي
تأتي ثمرة التعمؽ في دراسة الصبلت األدبية العالمية في ذاتيا.

 -19النقد :ىو فن تحميل اآلثار األدبية ،والتعرف إلى العناصر المكونة ليا لالنتياء إلى إصدار حكم يتعمق بمبمغيا من اإلجادة وىو
يصفيا

ومبنى.
معنى
وصفاً كامالً
ً
ً
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ويترتب عمى ما سبؽ مف تعريؼ أنو ال يعد مف األدب المقارف في شيء ما
يعقد مف موازنات بيف كتّاب مف آداب مختمفة لـ تقـ بينيـ صبلت تاريخية حتى يؤثر
أحدىـ في اآلخر نوعاً مف التأثير أو يتأثر بو.
وال يصح أف ندخؿ في مجاؿ المقارنة مجرد عرض نصوص أو حقائؽ تتصؿ

باألدب ونقده لمجرد التشابو أو التقارب بيف ال ّكتاب ومؤلفاتيـ بدوف أف تكوف بينيـ

صمة وأنتج عنيا توالد أو تفاعؿ مف أي نوع كاف ،فيذا النوع مف المقارنات ليست لو

قيمة تاريخية ،فبل يعد في باب األدب المقارف .عمى أف مثؿ ىذه الموازنات في
غالب صورىا عقيمة إالّ أنيا ال تشرح شيئاً ،وكذلؾ ليس مف األدب المقارف ما يساؽ
مف موازنات في داخؿ األدب القومي الواحد ،سواء أكانت ىناؾ صبلت تاريخية بيف

النصوص المقارنة أـ ال ،فالموازنة بيف أبي تماـ والبحتري أو حافظ وأحمد شوقي في
األدب العربي ،وكذلؾ الموازنة بيف (كورني وراسيف) أو بيف (راسيف وفولتير) في
األدب الفرنسي يتخمى عنيا مؤرخ األدب المقارف إلى مؤرخ األدب القومي ،فإف مثؿ
ىذه الموازنات الداخمية ألدب واحد أقؿ خصباً وأضيؽ مجاالً وأىوف فائدة ،ألنيا ال

تشرح إالّ نمو االستعداد والمواىب لمكاتب ،في عبلقاتو مع سابقيو .وكثي اًر ما تسير
عمى وتيرة واحدة ،وفي حدود ضيقة.

فالشرط األوؿ إذاً أف تكوف الدراسة المقارنة بيف أعماؿ كتبت في لغات

مختمفة .إذا انتفى الشرط خرجت الدراسة مف دائرة األدب المقارف.

والشرط الثاني ىو صمة األدب باألديب أو األدب باألدب ،فإذا لـ يثبت
التاريخ أف أحدىما وقؼ عمى فكرة اآلخر عمى أي وجو مف أوجو االتصاؿ ،فإف ىذا
ال يدخؿ في دائرة األدب المقارف.
فبتوافر ىذيف الشرطيف يتبيف األدب المقارف خبلؿ دراستو الصبلت العامة
بيف اآلداب ما ىو قومي أصيؿ وما ىو أجنبي دخيؿ ،ويوضح أىمية المقاح األجنبي
في األدب القومي بالتيارات الفكرية واألجناس األدبية والقضايا اإلنسانية في اآلداب
األخرى.
فاألدب المقارف يرسـ سير اآلداب في عبلقاتيا بعضيا ببعض ،وييدي إلى
تفاىـ الشعوب وتقاربيا في تراثيا الفكري ،ثـ يساعد عمى خروج اآلداب القومية مف
20
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عزلتيا إلى التراث األدبي العالمي مجتمعاً ،وبيذا يقضي عمى التعصب األعمى
والغرور القومي الذي يدفع بكؿ شعب إلى االعتداد بأدبو والوقوؼ عند حدوده

واحتقار ما عداه ،فإنو مع كؿ ىذا عامؿ ميـ في دراسة المجتمعات وتفيميا إلى
التعاوف لخير اإلنسانية جمعاء.
نشأة األدب المقارن وتطوره
متى نشأ األدب المقارف؟ وكيؼ؟ ومف ىـ الذيف ساىموا في إرساء قواعد
عمـ (األدب المقارف) وكيؼ استقرت قواعده عمى أساس متيف؟
وكإجابة عف ىذه التساؤالت نذكر (نظرية المحاكاة) ودورىا في نشأة األدب
المقارف وتطويره ،ألف محاكاة األدب البلتيني لؤلدب اإلغريقي معروفة في مجاؿ
نشأة األدب المقارف .وبفضؿ المحاكاة ظيرت ألواف كثيرة مف اإلرىاصات لنشأتو،
ففوؽ تأثير العصور القديمة الكبلسيكية ،أخذت إنجمت ار وايطاليا واسبانيا وألمانيا
وفرنسا تتأثر بعضيا ببعض وكثرت الترجمات وازدادت الصبلت الفكرية توثقاً

وغدت العالمية الفكرية التي يتميز
وأصبحت فكرة(جميورية اآلداب) أم اًر مألوفاً،
ْ
القرف الثامف عشر مف أىـ السمات ،وظير التاريخ األدبي.
وجاء القرف التاسع عشر والتاريخ األدبي غير واضح المعالـ ،واألدب
أف ىذا القرف قد شيد تقدماً كبي اًر في معرفة
المقارف في طور التكويف بعد ،ومع ّ
فإف األدب المقارف لـ تتقدـ معارفو التقدـ المنشود إالّ بعد بداية ىذا
اآلداب األجنبيةّ ،

القرف .وقد قاـ (النسوف) الفرنسي بدور كبير في إرساء قواعد عمـ األدب المقارف
فقدـ لممقارنيف مناىج استفادوا مف اتباعيا في كثير مف األحياف .وىكذا استقرت

قواعد (األدب المقارف) عمى أساس متيف ،حتى بدأ ُي ّدرس في جميع جامعات العالـ.
نظرية عالمية األدب
ِ
ب بيا إلى أدب لغة أو
عالمية األدب ىو خروجو مف نطاؽ المغة التي ُكت َ
آداب لغة أخرى .وىذه العالمية ظاىرة عامة بيف اآلداب في عصور معينة ،ويتطمبيا
األدب المتأثر في بعض العصور بسبب عوامؿ خاصة تدفعو إلى الخروج مف حدود
قوميتو ،إما لمتأثير في اآلداب األخرى ،واما إلكماؿ ومسايرة ركب األدب العالمي.
ومف نتائج ىذه العالمية حدوث تغيير شامؿ في عالـ الفكر واألدب.
21
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ولكف القصد منيا ليس ىو ما يسمى (األدب العالمي) الذي نادى بو (غوتو
األلماني) ومف ساروا عمى نيجو ،وىو أف اآلداب العالمية حيف تتجاوب بعضيا مع
بعض لف تمبث أف تتوحد جميعاً في أجناسيا األدبية وأصوليا الفنية وغاياتيا

اإلنسانية ،بحيث ال تبقى مف حدود سوى حدود المغة ،ألف ىذه الفكرة مستحيمة
– استجابة لمحوائج الفكرية واالجتماعية

أف األدب – قبؿ كؿ شيء
التحقيؽ ،إ ْذ ّ
لموطف ولمقومية ،وموضوعو تغذية ىذه الحوائج وىي محمية موضوعية ،فاآلداب

وطنية قومية أوالً .وخمود اآلثار األدبية ال يأتي مف جية عالمية دالالتيا ،ولكنو ينتج
عف صدقيا وتعمقيا في الوعي الوطني والتاريخي وأصالتيا الفنية في تصوير آماليا

وآالميا النفسية واالجتماعية المشتركة بيف الكاتب وجميوره ،فالمقصود ىنا ىو
(عالمية األدب) وليس (األدب العالمي) الذي ساد ألمانيا لجعميا مرك اًز لمثقافة
العالمية والفكر اإلنساني.

وعالمية األدب ليا أسسيا العامة التي تحدد سيرىا ،منيا اختيار األدب
المتأثر مف اآلداب حسب حاجتو ،وينشد في ىذا االختيار دوافع نيضتو وتقدمو،
ليكمؿ المأثور مف تراثو القومي ويعينو.
فيجب أف يكوف الدافع األوؿ عمى ىذا االختيار الحرص عمى توفير عوامؿ
النيوض لؤلدب القومي ،لئبل يقؼ معزوالً منطوياً عمى نفسو متخمفاً عف أداء رسالتو.
ومنيا محور التأثر في األدب أو اإلفادة مف اآلداب األخرى ىو األصالة،

وبيا تتحقؽ المحاكاة الرشيدة المثمرة ،فعبلقة المتأثر والمحاكي لف تكوف في ىذه
الحالة – عبلقة التابع بالمتبوع – وال عبلقة الخاضع بسيده ،بؿ تكوف عبلقة الميتدي
بنماذج فنية أو فكرية يطبعيا بطابعو ويضفي عمييا قوميتو.
فاألصالة الحؽ ليست ىي بقاء المرء في حدود ذاتو ،وليست ىي إباء
التجاوب مع العالـ الخارجي ،لكي يبقى المرء كما ىو دوف تغيير أو تحوير ،ولكف
األصالة الحؽ ىي القدرة عمى اإلفادة ،حتى االرتقاء بالذات عف طريؽ تنمية
إمكانياتيا.
وال يستطيع امرؤ أف يصقؿ نفسو ،وال أف يبمغ أقصى ما يتيسر لو مف
درجات الكماؿ إال بجبلء ذىنو بأفكار اآلخريف ،ويأخذ المفيد مف آرائيـ ودعواتيـ.
22
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فميست صنوؼ التأثر األدبية سوى بعث وتوجيو ،وىي بمثابة التمقيح واإلخصاب
لؤلدب أو بمثابة بذور فنية وفكرية تستنبت في آداب غير آدابيا متى تييأ ليا
العصر المبلئـ والعوامؿ المساعدة.
ميادين الدراسة في األدب المقارن
 .1انتقاؿ التأثيرات المختمفة مف أدب لغة إلى أدب لغة أخرى.
 .2دراسة األجناس األدبية (أو األشكاؿ واألنواع األدبية).
 .3دراسة الموضوعات األدبية.
 .4تأثير كاتب ما في آداب أخرى.
 .5دراسة مصادر الكاتب.
 .6دراسة التيارات الفكرية.
 .7دراسة بمد ما كما يصوره أدب أمة أخرى.
ىذا مجمؿ ما ذكر لفروع مياديف األدب المقارف مف بعض الباحثيف
الغربييف.وأجناس األدب أما شعرية أو نثرية.
فاألجناس الشعرية :ىي ،الممحمة ،والمسرحية ،والقصة عمى لساف الحيواف.
واألجناس النثرية ىي :التاريخ ذو الطابع األدبي ،والقصة والحوار والمناظرة.
فالمبلحـ الشعرية مثؿ (جمجامش)

20

و اإللياذة واألوديسة لمشاعر ىوميروس،

واإلنيادة لمشاعر البلتيني فرجيؿ والكوميدية اإلليية لمشاعر اإليطالي دانتي ورسالة
الخمود لمشاعر اإلسبلمي محمد إقباؿ والفردوس المفقود لمشاعر اإلنجميزي ممتوف
والميابيارتا لكينة اليندوس والشاىنامة لمشاعر الفارسي الفردوسي .عمماً بأف عدداً

مف الشعراء قد حاولوا كتابة المبلحـ في لغات مختمفة ،ولكنيـ فشموا.

ولـ تعد اإلنسانية تق أر وتعجب إال المبلحـ القديمة التي ذكرناىا ،فقد اختفى ىذا
الجنس األدبي بتطور اإلنسانية وبتعدد وسائؿ التسمية اآللية المتنوعة لدييا.
المسرحية (الدراما) وىي في جوىرىا الحدث أو الفعؿ ،أو الحوار ىو األداة الوحيدة
لمتصوير في المسرحية ،وكذلؾ ىو المظير الخارجي الحسي ليا ،والمظير المعنوي
ليا ىو الصراع .والحوار والصراع ىما الخاصيتاف المتاف تميزاف فف المسرحية .عمى
مر ذكرىا في صفحة رقم  7وما بعدىا ،من المقالة.
ّ -20
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أف المسرحية ال يتـ وضعيا الفني الحقيقي إال حيف تمثؿ عمى المسرح ،ولذلؾ نشأت
النظرية التي تنادي بالعبلقة بيف المسرحية والمسرح والممثميف والمتفرجيف.
لقد نشأت المسرحية في األدب اليوناني القديـ وانقسمت عمى (الكوميدية)
الممياة – و (التراجيدية) المأساة .وقد تأثرت المسرحيات الغنائية األوربية باألدب
العربي واآلداب الشرقية عامة ،فمسرحيات (عبلء الديف والمصباح السحري) و
(شيرزاد) مقتبسة مف (ألؼ ليمة وليمة).
القصة عمى لسان الحيوان وأي شعب كان أسبق في اختراع الحكايات؟
وعمى الرغـ مف وجود الخبلؼ بيف الباحثيف في ىذا الموضوع أجاب الدكتور
محمد غنيمي ىبلؿ عف ىذا قائبلً :إنيا خرافة أو حكاية ذات طابع خمقي وتعميمي
في قالبيا األدبي ،وتكوف في األسموب الرمزي في معناه المُغوي  ،وال في معناه
المذىبي ،ألف الرمزية مذىب أدبي مستقؿ بذاتو ،كما ىو معموـ

– ثـ قاؿ إف أقدـ

اآلداب الشرقية التي حكت لنا كثي اًر مف الحكايات عمى لساف الحيواف ىو األدب

اليندي فيناؾ القصص الخمسة  -ترجع نصوص ىذا الكتاب إلى ما بيف القرنيف
الثاني والخامس الميبلدييف ،وانتقؿ ىذا الكتاب إلى البيموية في عيد خسرو آنشرواف.

والحيواناف الرئيسياف فيو ىما مف فصيمة ابف آوى ،ويسمياف (كاراتا) و(داماناكا).
ومنيما استخرج اسـ الكتاب الفارسي (كمية ودمنة) الذي ترجمو ابف المقفع مف
البيموية إلى العربية حوالي منتصؼ القرف الثامف الميبلدي ،ومنذ أف اختفت الترجمة
البيموية أصبحت الترجمة العربية البف المقفع ىي األصؿ الذي نقمت عنو الترجمات
بعدىا .ومف أشير مف كتب القصص عمى لساف الحيواف في األدب الفرنسي
(الفوتيف) الذي تأثر بقصة كمية ودمنة في كتاب مترجـ (أنوار السييمي) ألبي
المعالي نصر اهلل محمد بف عبد الحميد بف يحيى الكاتب ،واتخذ مف بعض
أقاصيصو وسيمة لمنقد االجتماعي .وتأثر عدد مف أدباء األدب العربي الحديث
بموضوعات (كميمة ودمنة) واتبعوا طريقة (الفوتيف) مثؿ األديب محمد عثماف جبلؿ،
وأحمد شوقي وغيرىما.
ولكف أحمد شوقي قد تناوؿ ىذا الجنس األدبي بميارة عظيمة ،فقد اتبع
طريقة (كميمة ودمنة) وحكايات (الفوتيف) الفرنسي في نظـ األقاصيص ،وبمغ بيذا
24
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الجنس في األدب العربي الحديث أقصى ما قدر لو مف كماؿ حتى اليوـ ،حتى كاف

خير مف حاكى (الفوتيف) في العربية في جميع خصائصو الفنية.21
ومما جاء في ديواف شوقي

22

في ىذا السياؽ أبيات شعرية يمثؿ لنا بعبقريتو

الشعرية الشكوى مف الظمـ بثياب الكناية والتجوز:
وقػ ػػؼ اليدىد في
كف لي
قػػاؿ يا موالي ْ
ػت مف حبة ب ّػر
ِمػ ػ ُ

بػػاب سميماف ب ّذلػو

صارت مممّو
عيػػشتي
ْ
أحػدثت في الصدر غمّو

ال مي ػػاه النيؿ تروييا

وال أم ػ ػواه دجمػو

واذا دامت قم ػ ػػيبلً

فأشػ ػػار السيد العالي

شر قتمػو
قتػ ػػمتني ّ
إلى م ػػف كاف حولػو

قد جن ػػى اليدىد ذنبا ً

وأت ػػى في الموـ فعمو
وذي الشػػكوى تعمػو

تمؾ نار اإلثـ في الصػػدر
ما أرى الح ػ ػػبة إال

سػػرقت مف بيت نممو

إف لمظالـ ص ػ ػػد اًر

يشػػتكي مف غير عمّو

وىكذا نرى صورة الحكمة استحوذت عمى خياؿ الشاعر الكبير أحمد شوقي
فوظؼ لنا شعره الحكيـ.
األجناس النثرية :القصة والتي تأخر ظيورىا عف الممحمة والمسرحية في
اآلداب العالمية ،فالقصة ىي آخر األجناس األدبية التي ظيرت في آداب العالـ
وكانت أكثرىا تحر اًر مف قيود النقد األدبي وأقميا التزاماً بالقواعد ،وتمؾ الحرية ىي
التي جعمتيا تخطو بخطوات سريعة نحو التقدـ في العصور الحديثة.

وقد ظيرت القصة في األدب البلتيني في أواخر القرف األوؿ الميبلدي متأثرة
بالقصص اليونانية .وقد الحظ النقاد ذلؾ التأثير في أشير القصص البلتينية ىي
(المسخ) أو (الحمار الذىبي) ألّفيا (أبو ليوس) في القرف الثاني الميبلدي.

 -21األدب المقارن ،د.محمد غنيمي ىالل ص .93
 -22شوقي  ،الديوان.
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والقصة كانت قريبة مف الممحمة ،ألف العناصر القصصية المتواجدة في
المبلحـ اليونانية ىي التي ساعدت عمى ظيور النثر القصصي في القرف الثاني
ألوؿ مرة .وبذلؾ سبقت القصص الخيالية إلى الوجود القصص الواقعية .أما عناصر
الحب العفيؼ الفمسفي في القصص اليونانية والذي عرفو العرب أيضاً وفمسفوا شعرىـ

وقصصيـ الصوفية عمى غ ارره .عمى أف عاطفة الحب كانت عندىـ معمومة منذ
نشأتيا ،ثـ تأثرت بالديف اإلسبلمي قبؿ أف تتأثر بحب أفبلطوف الفمسفي األوسع

واألشمؿ الذي ال يقتصر عمى حب المرأة وحدىا.23

ومف الضرورة بمكاف أف ننوه حقيقة القرائف التاريخية التي تدؿ عمى أف
قصص الحب العؼ في اآلداب األوربية ظيرت متأثرة بحب الفروسية العربي بعد أف
أسرب أىمو روح اإلسبلـ ،فعبروا بشعرىـ العربي عف عاطفتيـ العفة الخالصة،
وجدير بالذكر أف ىناؾ فرؽ بيف قصص الفروسية والمبلحـ.
والقصص المعاصرة بخصائصيا الفنية التي نراىا في اآلداب األوربية لـ تكف مف
بؿ كاف يتخمى عنيا كبار األدباء
جوىر األدب العربي ،كالشعر والخطابة والرسائؿْ ،
لغيرىـ مف الوعاظ و ّكتاب السِّير والوصايا يوردونيا شواىد قصيرة عمى وصاياىـ،

وما يسوقوف مف حكـ ،وىناؾ بعض الصبلت بالقصة في األدب العربي القديـ مثؿ
(ألؼ ليمة وليمة) و (المقامات العربية) و (رسالة التوابع والزوابع) ورسالة (الغفراف) و
(حي بني يقظاف) وغيرىا .وىذه القصص ىي أشير القصص العربية قبؿ العصر
الحديث والقصة باعتبارىا جنساً أدبياً لـ تمؽ أية عناية مف ُنقاد العرب قبؿ العصر
الحديث ،ألنيـ لـ ييتموا بنقد األدب الموضوعي ،وكاف نقدىـ نقداً جزئياً مف حيث

جزئيات العمؿ األدبي في أغمب األحياف.

وفي الواقع ظيرت القصة الفنية في األدب العربي الحديث بعد اتصاؿ الشرؽ
بالغرب ،وتبادؿ التيارات الفكرية واألدبية مف خبلؿ التأثير والتأثر الحضاري والثقافي
بينيما ،فيي وليدة مراحؿ متعاقبة في القرف الماضي ،مف مرحمة الترجمة إلى
المحاكاة ومنيا إلى اإلبداع الفني.

 -23أفالطون ،المادية – فمسفة الحب ص .18
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وحري بنا أف نفرؽ األحداث التاريخية والظواىر االجتماعية كاألعياد
واالحتفاالت التي تمتد أصداؤىا مف شعب إلى شعب آخر تدخؿ في دائرة األدب
المقارف.
وعمى الرغـ مف كوف النزعة التاريخية قديمة عند العرب ،إال أنيا قد نيضت
في أوربا كذلؾ ،وفف تدويف التاريخ قد تأثر بالصبغة الروماتيكية أوالً ثـ بالنزعة
الواقعية في القرف التاسع عشر وفيما بعده.

وبالنسبة لمحوار والمناظرة ،فقد ظير أدب الحوار والمناظرة في أياـ الفتنة
بيف عمي ومعاوية ،ثـ بيف األموييف والخوارج وغيرىـ ،وكاف ىذا الفف يخدـ األغراض
السياسية ،وممف تناولوا ىذا الفف (الجاحظ) و (ابف قتيبة) وغيرىـ ،وكذلؾ ضمف
(الحريري) جانب المدح والذـ في مقاماتو.
والمذاىب األدبية الحديثة ىي :الكبلسيكية والرومانتيكية والواقعية والطبيعية
والرمزية والوجودية .والحقيقة أف المذاىب األدبية لـ تأخذ في الظيور في الغرب إال
منذ عصر النيضة ،والبعث العممي بعد أف خرجت اإلنسانية مف ظبلـ القروف
عبر عف حالة نفسية
الوسطى ،والمذاىب األدبية الكبرى آنفة الذكر ،فكؿ منيا ّ
لعصره أو اتجاه معيف مف الناحية االجتماعية والفكرية ،وأراد أف يتوجو بتياره الفكري
إلى جميور آمف بقضاياه وحرص عمى تصوير مشاكمو.
واألدب العربي الحديث تأثر بيذه المذاىب األدبية التي ذكرناىا .وكاف البد
سنة رشيدة سارت عمييا
أف يتأثر بيا مف حكـ التطور والتجديد ،ألف التطور والتجديد ّ
اآلداب في عصور نيضتيا لكي تعطي وتأخذ ،وتتحاشى االنطواء عمى نفسيا ،فبدأ
التجديد في مجاؿ الشعر والمسرح والقصة عمى وجو الخصوص .ولكف ما ىي
إف دعوة التجديد قد بدأت منذ فجر النيضة
مظاىر التجديد في األدب العربي؟ ّ
األدبية في مصر ،فحممت عمى األسموب الركيؾ المعتمد عمى المحسنات البديعية
وحممت عمى المقدمات والمطالع ،إلى غيرىا مما حممت عميو في بعض أغراض
الشعر كالمديح والفخر وشعر المناسبات ،ثـ بدأت بعد ذلؾ الدعوة لمتحرر مف قيود
الشكؿ في الشعر ،وصحبتيا دعوات تجديدية عامة في المضموف ،فبرزت في مصر
(مدرسة الديواف) و (مدرسة أبولو) كما برزت مدرسة (الميجر) في أمريكا ،وظير
27
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ىناؾ الشعر المنثور ،وكاف رائده أميف الريحاني وقد تأثر فيو بالشاعر األمريكي
(ولت .وتماف) ولكف دعوتو ما لبثت أف تبلشت.
والشعر الحديث أو الشعر الواقعي الحديث الذي يمسؾ المعوؿ في وجو
الشعر العمودي ،ىو إحدى ىذه الدعوات لمتجديد ،وىي دعوة تشبو دعوة الشعر
المنثور مف حيث الشكؿ ،غير أف دعوة (الشعر الحديث) عنيت بالمضموف أكثر،
وليا فييا التزاميا المتبايف عند شعرائيا.
والتحرر مف المغة العربية الفصحى إلى العامية المحمية كما تحررت المغات
المحمية في أوربا مف قيود اآلداب البلتينية واليونانية ىو أيضاً مظير مف مظاىر

اليدـ فيما يسمونو التجديد وأوؿ مف نادى بو ىو محمد عثماف جبلؿ ولكنو لـ ينجح
في محيط الشعر والشعراء فرفضو العقؿ السميـ ذلؾ ألنو مف جية يفقد التراث العربي
المجيد ويقطع صمة ونسب الحاضر بالماضي ،ومف جية أخرى يفصؿ األمة عف

لغة القرآف الكريـ ،وأيضاً فإنو يفصؿ الشعب المصري عف األمة العربية.24

أف البارودي ومف نسجوا عمى
وكاف مف أىـ أسباب إخفاؽ ىذا االتجاه ّ
منوالو أثبتوا أف ضعؼ المغة العربية ال يرجع إلى قصور ذاتي فييا ،وانما يرجع إلى
الجيؿ بيا ،وعدـ التزود بأساليبيا الناصعة والشفافة التي ال تحجب معنى مف
المعاني ،فالمغة العربية ليست ضعيفة ومحصورة في خنادؽ البديع وما يتصؿ بيا.
فطريقة البارودي كانت نيضة واحياء ورجوعاً بالشعر إلى صياغتو الطبيعية الحرة

التي تستمد جماليا مف جزالة األسموب ورصانتو ،فأعجب بذلؾ الشباب الناشئ مف

وسمي ىذا الجيؿ بػ (المحافظيف)
الشعراء وعمى رأسيـ شوقي وحافظ وغيرىماُ ،
يعتمدوف في شعرىـ عمى المادة األدبية القديمة ويتمسكوف بأىدابيا ،ذلؾ ألف التراث
األدبي القديـ ُي ّعمِـ الناشئيف أف يحذوا حذوه يحاولوف اإلنتاج ،حيث تكوف نفوسيـ قد
استقت منو ،فتأثرت بو ،وحيث يعرفوف كيؼ يكوف األدب الرفيع فبل ينحدروف إلى

التبذؿ واإلسفاؼ.25

 - 24األدب العربي المعاصر  .د .شوقي ضيف ،ص.45

 - 25مقدمة د .عبد الحميم حفني ،عمى المية العرب لمشاعر الجاىمي الشنفرى ص .7
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ثـ عمينا أف ال نتجاىؿ ما قاؿ أبو العباس ال ُػمَب ِرْد في (كتابو الكامؿ) ..وليس
تقدـ العيد يفضؿ القائؿ وال لحدثاف العيد ييتضـ المصيب ،ولكف يعطى كؿ ذي

حؽ حقو  .26وفي الواقع أف المحافظيف لـ ينادوا جميعيـ بالركود الشعري والجمود

فيو ،بؿ منيـ مف يرى ضرورة التجديد في المعاني والصور واألخيمة ،وفي األوزاف
والقوافي وىذا النداء جدير بأف نسميو التجديد في الشعر.
ويتضح بالنظر إلى مظاىر التجديد في األدب العربي الحديث أف ىذه
المظاىر التي نراىا مف جيود ضخمة بذليا األدباء وال ّكتاب الكبار مف أجؿ النيوض

باألدب إلى مستوى اآلداب العالمية ىي لـ تتبع تيا اًر فنياً كامبلً واضح المعالـ ،ولـ
تدعميا فمسفة تمثؿ االتجاه الفكري لمعصر ،ولـ تخاطب جميو اًر خاصاً لمعالجة

آالمو وتحقيؽ آمالو ،وىي مف تمؾ النواحي التي استحقت بيا نزعات التجديد في
أوربا أف تسمى مذاىب.
وكذلؾ معالـ تأثير اآلداب الشرقية في اآلداب األوربية واضحة ،ذلؾ بسبب
الصبلت بيف الشرؽ والغرب والتي ترجع إلى أزمنة قديمة وكانت متنوعة عبر
العصور ،وقد كاف اتصاؿ اإلسبلـ بغيره مف الحضارات والثقافات دائماً اتصاؿ

الغالب بالمغموب.

أما اتصالو بالغرب في الفترة األخيرة مف الزمف فقد كاف اتصاؿ المغموب
بالغالب ،ألف الفرنسييف استولوا عمى الجزائر ثـ تونس فالمغرب ،وضمت روسيا ببلد
القوقاز ،وسيطرت إنجمت ار عمى اليند ثـ عمى مصر ،واستعمرت ىولندا ببلد
إندونيسيا.
وبعد وقوع الدوؿ اإلسبلمية في كماشة االستعمار األجنبي كاف يجب أف
ييتـ المستعمروف بدراسة لغات أىالي البمداف اإلسبلمية المستَ ْع َمرة ،وذلؾ لمسيطرة
الكمية ،فنرى كثي اًر مف الفرنسييف واأللماف واإلنجميز واليولندييف يجيدوف المغات

الشرقية مثؿ العربية والتركية واليندية والفارسية واإلندونيسية ،وا ّف ىؤالء بذلوا
مجيوداتيـ الضخمة في نقؿ التراث القومي لمشعوب اإلسبلمية إلى أوربا ،حتى وجدنا
اليوـ في الدوؿ الغربية مف كتب األصوؿ والمصادر والمراجع والوثائؽ التاريخية

 -26نظرية الفن المتجدد تأليف عز الدين أمين ص  ،30الناشر دار المعارف المصرية.
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الخاصة بيا أكثر مما ىو في الدوؿ اإلسبلمية ،ألنيـ أخذوا كؿ ما كاف ميماً في

عيونيـ ،وىكذا تـ نقؿ جزء مف التراث اإلسبلمي المجيد إلى الدوؿ األوربية في فترات

مختمفة وبوسائؿ متعددة وطرؽ متباينة.
وتُ ّعد حروب اإلسكندر مف أبرز الوسائؿ التي نقمت تيارات التأثير المتبادؿ
بيف الشرؽ والغرب .وفي العصور اإلسبلمية ازدادت االتصاالت وتعددت المعابر
التي عبرت عمييا حضارة المسمميف حتى وصمت إلى أوربا.
وحيف طغت العربية عمى البلتينية في إسبانيا ،وكثر اعتناؽ الديف
اإلسبلمي ،وازداد اإلقباؿ عمى دراسة الثقافة اإلسبلمية ،نشطوا إلى دراسة المغة
العربية والتراث اإلسبلمي المجيد الستخراج الكنوز الثقافية التي تضميا المؤلفات
العربية واالستعانة بحضارة المسمميف عمى إقامة حضارة أوربية.
ففي البداية كانت دراسة التراث اإلسبلمي المجيد عمبلً ثقافياً خالصاً ثـ

أصبحت عمبلً دينياً أراد بو األوربيوف مياجمة اإلسبلـ واثارة الشكوؾ في الديف

اإلسبلمي الحنيؼ ،ثـ اصبح الغرض منيا سياسياً ،إ ْذ أخذت منيا أوربا وسيمة لفيـ
الشرؽ واستغبللو في تحقيؽ أطماعيا السياسية واالقتصادية.

وبالنسبة لمتأثير الشرقي في آداب أوربا ،فقد تأثرت المغات األوربية بالعربية،
أكد الباحثوف أف مجموعة كبيرة مف مفردات عربية دخمت اإلسبانية وتسربت منيا
و ّ
إلى لغات أوربية أخرى .وكذلؾ نبلحظ تأثير الشعر العربي في اآلداب األوربية،
وتأليؼ تمؾ القصص التي كانت رائجة في الشرؽ فف مف الفنوف التي اقتبسيا األدب
الغربي ،حتى قاؿ (مايكؿ)  ..إف أوربا مدينة في قصصيا لمقصص العربية

.27

وكذلؾ قصص المقامات العربية التي كاف ليا األثر في ظيور قصص في إسبانيا
عمى إطارىا والقت تمؾ القصص رواجاً كبي اًر في القرف السابع عشر ،وأطمؽ عمييا
فيما بعد مجموعة القصص (اإلطارية) مثؿ قصص (الدي كاميروف).

ومف تمؾ القصص الشرقية التي القت الذيوع واالنتشار في أوربا قصة (ألؼ
ليمية وليمة) و (السندباد) عمى نحو ما ىو معروؼ لدى الجميع.

 - 27تراث اإلسالم ص .173
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وظؿ ال ّكتاب األوربيوف يعتمدوف عمى أسموب ىذه القصص الشرقية في مؤلفاتيـ.

حتى قاؿ (جب) كاف نجاح القصص الشرقية في أوربا نجاحاً سريعاً وباى اًر ،وذلؾ
جعؿ الناشريف يتنافسوف عمى نشر ىذا النوع مف القصص.28

فقد وجيت قصص (ألؼ ليمة وليمة) أنظار المؤلفيف األوربييف إلى ما كاف
ينقصيـ في أدبيـ كاالىتماـ بالمغامرات وعوامؿ اإلثارة ،وباىتداء ىؤالء المؤلفيف
األوربييف إلى ّسر نجاح ىذه القصص الشرقية التي ظيرت قصص مماثمة ليا في
اآلداب الغربية ،وقد انتقؿ اإلعجاب بيذه القصص مف العامة إلى الخاصة ،حتى
قيؿ عف (فولتير) إنو لـ يزاوؿ فف القصص إال بعد قراءة (ألؼ ليمة وليمة) أربع عشرة
مرة .وتمنى القصصي الفرنسي (ستنداؿ) أف يمحو اهلل مف ذاكرتو ىذه القصص حتى
يعيد قراءتيا مف جديد ليجدد بذلؾ الشعور بمذتيا.29

وكتاب (كميمة ودمنة) لو نفس الحظ في النجاح الذي نراه لقصص (ألؼ ليمة
وليمة) وكاف اإلسباف مف أسبؽ الشعوب األوربية إلى ترجمة ىذا الكتاب ونشره بيف
األوربييف .وفي سنة  1774صدر كتاب وليـ جونز بعنواف (تعميقات عمى األشعار
اآلسيوية) وقد قاـ ىذا الكتاب بدور كبير في تعريؼ األوربييف باألدب الشرقي وقد
أسرع األدب األلماني قبؿ األدبيف اإلنجميزي والفرنسي لئلفادة مف األدب العربي .وقد
شؽ األدب الشرقي طريقو إلى األدب األلماني قبؿ ذلؾ فقبؿ ىذا التاريخ بأكثر مف
الرحالة
قرف ظيرت ترجمتاف لكتابي سعدي الشيرازي (كمستاف) و (بوستاف) قاـ بيما ّ

(أوالريوس) ت  1671واستمر تأثير األدب الشرقي بعد ذلؾ في األدب األلماني.

وكاف (ولياـ جونز) شاع اًر وقد حاكى غزالً الشاعر حافظ الشيرازي .وجاء بعده عدد
مف العمماء واألدباء الذيف ساىموا في الجيود المبذولة نحو نشر الوعي الشرقي في

األوساط األدبية في أوربا.
وبذلؾ أتيحت فرصة لآلداب الشرقية أف تحتؿ مكانيا في تاريخ اآلداب

األوربية  .30وكانت شاىنامة الفردوسي مصد اًر خصباً ألدباء أوربا مف الشعراء
 - 28المصدر السابق .188
 - 29األدب المقارن د .طو ندا،
 - 30المصدر السابق ص .156

ص .261

31

مجل دديلل 2009 /

العدد الرابع والثالثون

وال ّكتاب ،إ ْذ قاموا بترجمتيا ومحاكاة قصصيا .ويرجع الفضؿ إلى (ولياـ جونز) في
لفت أنظار أوربا إلييا بما نشره مف مقتطفات منيا في كتابو المشار إليو.

وال يكتمؿ حديثنا عف التأثير المتبادؿ بيف الشرؽ والغرب بدوف ذكر (رباعيات
الخياـ) وكذلؾ عندما ننظر إلى التعميقات التي أضافيا (غوتو األلماني) إلى ديوانو
تدؿ عمى ثقافة (غوتو) الواسعة في التراث الشرقي عامة واإلسبلمي خاصة.
ّ
ونرى (غوتو) متأث اًر باألدب الشرقي تأث اًر شديداً ،وخاصة بالشاعر الشيير

حافظ الشيرازي وقد بدأت صمة (غوتو) بو سنة  1814حيف اطّمع عمى ترجمة (فوف

أحس (غوتو) تجاوباً قوياً مع الشاعر وأفكاره .وىو ال يخفي
ىمر) لديواف حافظ .و ّ
ىذا التجاوب والتأثير .وكانت ترجمة (فوف ىمر) سبباً في ذيوع شعر حافظ الشيرازي
في المجتمع األوربي.

وقد تأثر (غوتو) بعد حافظ بعدد كبير مف أدباء الشرؽ منيـ (نظامي
الغنجوي) الذي نالت منظومتو (ليمى والمجنوف) إعجابو .وقمّد (غوتو) ىؤالء الشعراء
الشرقييف الذيف يعرفوف بمنظوماتيـ الخمس ،وأشير مف نظموا ىذه المنظومات

(نظامي الغنوجي) وىو أيضاً أفاد مف كتاب (بندنامو) لفريد الديف عطار ،وأخذ في

منظومتو (الفردوسي يقوؿ) عف الفردوسي ،وكذلؾ نظـ عدداً مف األمثاؿ التي

استمدىا مف (قابوسنامو) كما أفاد مف حكـ سعدي الشيرازي في كتابو (كمستاف).31
وممف تأثروا بالشرؽ المسمـ وساروا عمى منواؿ (غوتو) في إعجابو بالشرؽ

وتراثو اإلسبلمي الشاعر (ريمكو) األلماني ،وبدأت قصتو مع (ألؼ ليمة وليمة)
ويتجمى إعجاب الشاعر بيا في قصيدتو المسماة( :أغنية إلى أورفيوس) التي نظميا
في سنة  1822ويعكس فييا الشاعر تمؾ األوصاؼ الرائعة والصور البديعة التي
خرج بيا مف قراءتو في (ألؼ ليمة وليمة) عف مدف الشرؽ وما فييا مف ورود وحدائؽ
غناء ،حيث إنو يتخيؿ أنو يعيش بينيا ويشـ رائحتيا.
ّ
ىذا ىو جيدي المتواضع في لمحات سريعة عف عبلقة األدب بالثقافة أو
العكس ،وأرجو أف يفيد كؿ مف يريد اإلفادة مف ىذه المقالة األدبية في مجاليا.

 - 31األدب المقارن ،د .طو ندا ،ص .268
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الخاتمة
ونحف عند نياية مطاؼ البحث في ىذه المقالة المتواضعة يجدر بنا أف
نكشؼ المثاـ عف أصالة كممة (أدب وكممة ثقافة) إ ْذ برىنت المقالة أنيما في كبلـ
العرب وضمف فترة ما يدعى بعصر االحتجاج.

وكشفت المقالة كذلؾ بأف أدب الشعر والنثر والممحمة ىي أعماؿ عربية
أصيمة ال ينتطح فييا عنزاف ،وأف أدوات عمـ األدب المقارف قد تـ استخداميا إلثبات
صحة أدب الممحمة ،فقد تـ تسميط الضوء عمى عبلقة ممحمة جمجامش السومرية
العراقية بأوديسة ىوميروس اليونانية التي تحاكي سابقتيا جمجامش ،والتي وصمت
عبر المتوسط إلى أوربا مف ناحية ،وعبر ببلد فارس مف خبلؿ الحروب الرومانية
الفارسية مف ناحية أخرى.
أف اآلداب العربية وما تمخض عنيا مف ثروات وكنوز
وتوصمت المقالة إلى ّ
أفادت البشرية وىي ثابتة الخطى واضحة التعبير أبدعت وأضافت لآلداب العالمية
وعجمت في نيضات األمـ وكانت وال زالت قائدة رائدة ميما حاولت سموـ األفاعي
أف جذور اآلداب العربية ثابتة راسخة
مف تشويو مسيرتيا والتشكيؾ في قدرتيا إ ْذ ّ
رسوخ الجباؿ الراسيات وليا القدرة عمى إغراؽ األراجيؼ واألكاذيب التي تطمؽ عمييا
بيف الحيف والحيف.
وتمشياً مع التطور والقفزات التي حصمت في عالـ اآلداب ،ومادة األدب

المقارف بالذات والتي بدأ ظيورىا في القرف التاسع عشر الميبلدي والغاية منو دراسة
الروابط بيف مختمؼ اآلداب في العالـ والبحث في التيارات الفنية وبروزىا في اآلثار
العالمية وسبب التشابو والتقارب وخاصة موضوع الشعر الممحمي والنثر الفني
والقصص عمى لساف الحيوانات ،والذي تناولت جانباً منو ىذه المقالة فيما سمؼ.

فقد اىتدت المقالة إلى نموذج رائع وف ّذ في مجاؿ األدب الممحمي وكذلؾ

مبيناً
نموذج مف شعر عبقري الشعراء أحمد شوقي وكيؼ يحكي قصة الظمـ والجورّ ،
ذلؾ في شعر الحكمة.
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لقد لخصت المقالة كؿ ذلؾ وبطريقة السيؿ الممتنع الذي عيدىا العرب في
اآلداب القديمة والمعاصرة.
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