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*

نعد "األدب العربي" أدباً عالمياً؟
ىل يمكن أن ّ
وع ّشاقه من العررب وييرر؛مو وااجابرة عرن
سؤال كثي اًر ما يراود ُم ّ
حبي األدب العربي ُ
؛ررذا السرؤالذ الررذي يمكررن أن يبرردو لبعؤر م مجرررد سرؤال ب يرريذ ألن عالميةةة ىةةألا األدب
مجرد تحصيل حاصلذ تقتؤي بداية تحديداً واؤحاً:
في نظرىم ّ
 لمف وم األدب العالمي World Literatureذ
ةةةالمي)و
 ولممع ررايير التر رري تؤ؛ر ررل أي أدب قر ررومي لمر ررد ول إل ر ر دائةةةةرة األدب العة ّ
والنظر بعدىا في مسألة حيازة األدب العربري ل رذا المعرايير التري يمكرن أن تؤ؛مره لمرد ول
في ؛ذا الدائرة.
يناقش البحث بدايةً مف ومي األدب العالمي) السائدين في أوساط دارسيهذ و؛ما:
 األدب العالمي ؛و مجموع آداب العالمذ
 واألدب العالمي ؛و األفؤل واألكثر تداوالً وجاذبية لمقراء في آداب العالم.

ويمؤيذ بعرد إ ؤراع ؛رذين المف رومين لمسراءلة شرديدةذ إلر اقترراح مف روم مبردئي يقروم
الم لنتجةين لةو لخةارج جمةن إنتاجةو
عم تةدالل األدب الوةلمي لراح حةدلد البمةد أل المجتمةُ ي
حدي الجمان لالمكان لبعد تخطّيو للعائوَي المغة لالثوافة المتين تحتضنانو.
أي لراح ّ

رتفحص األدب العربرري مررن حيررث أداتُررهذ
واذ يسررتند البحررث إل ر ؛ررذا المف رروم ف نرره ير ّ
ومنتِجواذ والتفاعر ُل الرذي كران بينره وبرين آداب العرالم منرذ نشرأته وحتر يومنرا ؛رذاو ليردللذ
محددة كثيرةذ عم أن ؛ذا األدب يش ّكل متناً أساسياً من متةلن األدب
من ل إشارات ّ
العالمي لأنو ال سبيل إلى فيم الكثير من رلائُ آداب العالمي دلن تدبر التفاعل الةألي
ّ
عالمي لبحق.
أدب
م
ث
من
أنو
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لبينيا؛
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قام
َ
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ّ

* أس ررتاذ األدب المق ررارن والنق ررد الح ررديث ف رري قس ررم الم ررة العربي ررة وآداب ررا– كمي ررة ابداب والعم رروم اانس ررانية –
جامعة دمشق
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“The Universality of Arabic Literature”

Dr. Abdul Nabi Isstaif*
Abstract
Is Arabic literature a universal or world literature? The paper is an
attempt to answer such a question by discussing first the two most
common definitions of world literature:



World literature is the entire world‟s literatures, and
World literature is the best of what literature has to offer and that
which possesses universal appeals.

Critiquing both definitions for their shortcomings, the paper moves
on to propose a more realistic and viable definition, based on the notion
of its circulation beyond the temporal and special boundaries of its
birthplace. In other worlds, world literature comprises all literary works
that transcend in their circulation the limits of time and place and that
overcome the barriers of language and culture. Examining the nature and
history of Arabic literature in the light of such a definition, the paper
concludes by nominating this great literature for a central place in the
realm of world literature.

* Professor of Comparative Literature, Critical Theory and Translation, Faculty of
Letters and Humanities, University of Damascus.
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ىل يمكن أن نعد "األدب العربي" أدباً عالمياً؟
سؤال كثي اًر ما يراود محبي األدب العربي وع ّشاقه من العرب ويير؛م.
وااجابررة عررن ؛ررذا السرؤالذ الررذي يمكررن أن يبرردو لبعؤر م مجرررد سرؤال ب يرريذ ألن
عالمية ىألا األدب ىي تحصيل حاصل في نظرىمذ تقتؤي بداية تحديداً واؤحاً:
 لمف وم األدب العالميذ
 ولممعايير التي تؤ؛ل أي أدب قومي لمد ول إل "دائرة األدب العالمي".
والنظر بعدىا في مسألة حيازة األدب العربري ل رذا المعرايير التري يمكرن أن تؤ؛مره لمرد ول
في ؛ذا الدائرة.
 في مفيلم األدب العالمي:
إن يوتهذ الرذي ينسرب إليره عرادة وؤر ؛رذا المصرطملذ لرم يكرن أول مرن اسرتعممهذ
فقد سبقه إليه مواطنان ألمانيان آ ران 1ورد في أعمال ما قبل عقرود مرن اسرتعماله لره عرام
لكن ما قام به من نشاط في سنلات عمره األخيةرة لمتةرليل لةو لتييئةة نفةل
=7>8مذ ّ
المتعمّمين في بمده لفي ألربة عامة لمحفالة بو إأل بةات قريةب المتنةالل لمةا أدلةى بةو
من بيانات تتجالج العشرين بياناً عنو لما أنتجو من رلائُ جسدت نماألج رفيعة منةو
عني بره طبيعرةً
كل ذلك جعل منه (نبي ي
َّو) الذي يدت أقواله مرجعاً في الحديث عنه لكل َم ّ
ووظيفة وحدوداً.
ولكن المفارقة أن الرجل لم يقدم تعريفراً جامعراً مانعراً لرهذ برل لرم يحردد حتر م محره
عرف ب اذ ولذا كران تعريف األدب العالمي فسةحة اجتيةاد لخة ف
العامة التي يمكن أن ُي َ
بةةين دارسةةيو منةةأل مةةا يوةةرب مةةن قةةرنين ولررم يسررتقر أي مررن م عم ر رأي يمكررن أن ُيجم ر
 1؛ما المرؤرخ األلمراني أويسرت لودفيرن فرون شرموتزر )7>8?-7=9; August Ludwig von Schlözerذ
الررذي أوردا عررام  7==9فرري كتابرره األدب لالتةةاريا ا يسةةمنديان وكريسررتوف مررارتن فاي نررد Christophe
 )7>79-7=99 Martin Wielandالررذي اسررتعممه مبك ر اًر فرري مطم ر القرررن التاس ر عشررر فرري تعميررق لررهذ
مدون ب ط اليدذ عم ترجمة لرسائل ؛وراس.
َّ
وانظر:

وانظر كذلك:

,Theo D'haen
The Routledge Concise History of World Literature
(Routledge, New York and London, 2012), p. 5.
John Pizer,
“Johann Wolfgang von Goethe: Origins and relevance of Weltliteratur”, in:
The Routledge Companion to World Literature
Edited by Theo D'haen, David Damrosch, and Djelal Kadir
(Routledge, New York and London, 2014), p. 3.
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ردبر؛م لرهذ
المعنيون به عميهذ برل ظمروا حتر يومنرا ؛رذا يمارسرون حق رم فري االجت راد فري ت ّ
أو ألي وجه من وجو؛ه.
ومر ر ذل ررك س ررادذ عمر ر وج رره العم ررومذ مف وم رران ل ررذا األدب حتر ر تس ررعينيات الق رررن
الماؤرري عنرردما تجر ّردد اال؛تمررام برره برردواع تقرردمت ا ثررورة االتصرراالت المعاص ررة مررن ج ررةذ
وحر روادث أيم ررول ع ررام  8887فررري الوالي ررات المتحررردة األمريكي ررةذ الت رري تُ رردرج مقررررر األدب
العالمي ؤمن المقررات األساسية في ميدان الدراسات اانسانية في معظرم جامعات را منرذ
أكثر من قرنذ من ج ة أ رىذ و؛ذان المف ومان ؛ما:
العالمي ؛و مجملع آداب العالمو
ّ ألالً :األدب
ّ
رردذ أو جماعرةذ
و؛و مف روم افت ارؤريذ إذ ال يسرتطي ااحاطرة براداب العرالم مجتمعرة ف ٌ
أو فريق .وعم الريم من انقراض عدد كبير من ل ات العالم اليومذ تمثل ااحاطة بمرا ُينرتَ
عني ب ذا األدب .و؛رو تحرد مف روم وطبيعريو
من آداب في الم ات المتبقية تحدياً كبي اًر ألي َم ّ
ألن ااحاطة بأدب قومي عريق من آداب العالم الرئيسية أمر ياية في الصعوبة حتر لردى
بحثيذ أو جيل كاملذ فما بالنا بااحاطة بمجموع آداب العالم؟!
فريق
ّ
ومعن ر ؛ررذا أنرره ال بررد عنررد النظررر فرري مف رروم األدب العررالمي) ب ررذا المعن ر ذ مررن
تةدبر ىةألا األدب إلةى الترجمةة مةن جيةة
االختيار من جيةذ وال مندوحة عرن المجةلح فةي ّ
أخرى .ومن الطبيعي أن يؤسَّس اال تيار عم معرايير يعتمرد؛ا القرائمون عمر ؛رذا العمرل
المعني ررين ب رراألدب الع ررالمي م ررن
ال رردقيقذ مر ر ت ررذكر أن االتف رراق عمر ر مع ررايير واح رردة ب ررين
ّ
فرات ال
م تمف األمم والشعوب أمر بعيد المنالذ و؛ذا يفؤي فري ن ايرة المطراف إلر
رتبعدذ وذلرك الينفري
حدود ل را فيمرا بيرن م عمر مرا يرد ل فري دائررة األدب العرالميذ ومرا ُيس َ
إمكانية الوصول إل درجة ما من ااجماع عم بعض األعمالذ بفؤرل مرا تنطروي عميره
من القيم اانسانية المشتركةذ والقيم الفنية العابرة لم ات وابداب.
والترجمرررة تحت رراج لِتُْن َجر ر َرز إلر ر إمكانةةةةات معرفيةةةةة لماديةةةةةذ ووح ر َردا مر ررن يممرررك ؛ر ررذا
رود أن يترجمره مرن أعمرال أدبيرةذ وبعبرارة أ ررىذ
اامكانات يكون قاد اًر عم أن ينجز ما ي ّ
ِ
إن الترجمة في حاجة إل قاعدة معرفية ومادية في المجتم -ال دف حت تتحقق بالكفاءة
والمسررتوى المطمرروبينو ف رري فرري حاجررة إل ر متةةرجمين أكفةةاح فةةي كمتةةا المغتةةين لالثوةةافتين
المترجمذ و؛ؤالء في حاجة إل مرن ينفةق
فض ً عن االط ع الكافي عمى ملضلع النص
َ
المنجرزة
رة
م
ج
التر
و
.
الترجمةة
بعمميةة
قيةاميم
عمييم ليكفةييم حاجةاتيم الدنيليةة فةي أثنةاح
َ
الميمتةين لثمةة بعةدىا عمميةة تسةليق ىةأله
لمملل لكمتا
في حاجة إل ناشر لملجع
ّ
ّ
الترجمة لالترليل ليا بةين الوةراح لمسةاعدتيم عمةى حسةن تموّييةا لا فةادة مةن قةراحتيم
المرجل فنياً لانسانياً لاجتماعياً.
ليا عمى النحل
ّ
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وال ننس أن ا تيار األعمال األدبية األجنبية لترجمت ا إل الم ة-ال ردف تترد ل فيره
عوامل أدبيرة وعوامرل فروق-أدبيرة Extra-literaryو دا ميرة و ارجيرةذ و؛رذا يرفر مرن درجرة
إشكالية الترجمة وتعقيدات ا وعقابيم ا.
2
ثم إن الترجمة فري نفسر ا إنمرا ؛ري إعرادة كتابرة  Rewritingلمرا يف مره المتررجم مرن
النص الذي ين ض بترجمتهذ واعادة الكتابة ؛ذا تست دف في العادة جم و اًر محدداً تسع
إل ر استرؤررائه بتقررديم نررص ال ي ربرره وال يص ررفه عررن متابعتررهذ و؛ررذا يعنرري ؤررمناً القيررام
بتدجين ؛ذا النص لتوطينه في الثقافة ال دفذ حت ي ئم حساسيات متمقيه الذين يشكمون
العامررل األ؛ررم فرري انتشررار العمررل المترررجمذ ويس ر مون بشرركل أو بررا ر فرري تمويررل الترجمررة
بشرائ م ؛ذا النص.
والبحر ررث فر رري الترجمر ررة المرّكبر ررة والمتعر ررددة الجوانر ررب :بر رردءاً بمر ررن ي تر ررار النصر رروص
لترجمت رراذ وبم ررا ينب رري أن يتر روافر ف رري ؛ ررذا النص رروص م ررن ق رريم فني ررة وثقافي ررة واجتماعي ررة
وانسانية توافق تطمّعات الثقافرة ال ردفذ ثرم التفكيرر فري َم ْرن يترجم را لجم رور محرددذ ومرن
راء بافرراق اسررتقبال ا ومجتمعررات تمقي ررا مررن قر ّرراء
ينشررر؛ا ويوزع ررا ويسر ّروق ا ويررروج ل رراذ وانت ر ً
المترجمذ
لمعمل
المحمية
مح
الم
رن
م
كثير
ؤياع
طياته طر
ونقاد ودارسينذ يحمل في ّ
َ
ومن ثََّم يفقد ؛ذا العمل إس امه النوعي في إيناء التجربة اانسانيةذ إذ تضةيق فيةو نافةألة
االط ع عمى ثوافة اآلخر لأدبو لحساسياتو لصالح ما ىل مشترك لكلنيذ وفي ذلك ما
فيرره مررن َجر ْرور عم ر األدب-المصرردر وعم ر مصررداقية مررا يحممرره مررن تَصررور عررن منتجيرره
وتصرروير ل ررمذ و؛ررو مررا ي حظرره أي دارس لتمقرري العمررل العررالمي ألةةف ليمةةة لليمةةة3ذ الررذي
 2انظر:

Andre Lefevre,
“What Is Written Must Be Rewritten, Julius Caesar: Shakespeare, Voltaire, Wieland,
Buckingham”, in
Theo Hermans (ed.),
Second Hand: Papers on the Theory and Historical Study of Literary Translation
(Antwep, ALW-Cahier no.3, 1985, pp.88-106).

وانظر أيؤاً ألندريه لوفيفر كتابه:

Translating Literature: Practice and Theory in a Comparative Literature Context
(The Modern Language Association of America, New York, 1992).

 3انظر:
كاترينا مومسنذ غلتو لألف ليمة لليمةذ ترجمة الدكتور أحمد الحمو و ازرة التعميم العاليذ دمشقذ )7?>8ذ
د .عبد الواحد شريفيذ ألف ليمة لليمة لأثرىا فةي الرلايةة الفرنسةية فةي الوةرن الثةامن عشةر دار ال ررب
لمنشر والتوزي ذ و؛رانذ ) 8887ذ
Muhsin Jassim Ali, Scheherazade in England: A Study of the Nineteenth-Century
;)English Criticism (Three Continents Press, Washington D.C., 1981

وترجمته أيؤاً:
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ؤر ر لعممي ررات ياي ررة ف رري التن رروع) م ررن التح رروير والت يي ررر والح ررذف وااؤ ررافة والتنق رريلو
اسررتجابة ال؛تمامررات متمقيرره وحساسرريات مذ ف رردا عم ر ً ال يكرراد يمررت بصررمة وثيقررة ألصرروله
العربي ررةذ وأسر ر م عمر ر نح ررو م ررن األنح رراء ف رري تقرررديم صرررورة عجيب ررة يريب ررة ع ررن العررررب
والمسررممين ومجتمعررات م ترس ر ت تاري ي راً حترر بررات مررن المسررتحيل انتزاع ررا مررن أذ؛رران
الدارسرين والقرراء ال رربيينذ أو حتر تصرحيح ا أو تعررديم اذ برل برات التفكيرر فري ذلرك أرقراً
مستم اًر لدعاة حوار الثقافاتذ أو تحالف اذ ولممدافعين عن وحدة النوع البشري.
 ثانياً :األدب العالمي ؛و األفضل لاألكثر تدالالً لجاألبية لموراح في آداب العالم.
وتعريررف ك ررذا ينطرروي عم ر ىرميةةةة تتسررنم ذروت ررا أعمررال تنتمرري إل ر آداب قوميررة
م تمفة استناداً إل معايير مؤ؛مة ل رذا الرذروةو والسرؤال الرذي يطررح نفسره ؛نرا :مرن يؤر
؛ ررذا المع ررايير؟ وم ررا منطمقات رره ف رري وؤ ررع ا؟ و؛ ررل ؛ رري مع ررايير ع ررابرة لمثقاف ررات وابداب
والم ات؟ أو ؛ي منبثقة من آداب معينة تقف وراء؛ا أمم ل را مكانت را السياسرية والعسركرية
واالقتصادية والمعرفية؟
والواقر أن المتأمررل للعمررال األدبيررة الترري تُوسررم عررادة بأن ررا األفؤررل مررن ج ررةذ وأن ل ررا
جاذبيت ررا العالمي ررة الت رري تتج رراوز المك رران والزم رران م ررن ج ررة أ رررىذ ي ح ررظ بسر ر ولة أن جمَّيةةةا
غربيةةة لأن األعمةةال غيةةر
غربيةةةذ وأن الوةةيم التةةي تشةةكل جاألبيتيةةا العالميةةة ىةةي قةةيم ّ
أعمةةال ّ
الغربية التي تدخل عادة ضمن دائرة (األفضل) ىأله ىي أعمةال ظفةرت بعنايةة الغةرب لغةدت
ّ
بترجماتيةةا المسة ل
ةتحلَألة عمييةةا جةةجحاً مةةن مةةتن األدب الغربةةي الةةألي لاشةةجتو عمةةى نحةةل مةةن
األنحاح بعد أن ارتبطت بجانب من تاريا الغرب في فترة ما من ىألا التاريا.
و؛كذا يتبين أن ؛ذين المف ومين للدب العرالمي يمكرن أن ي ؤرعا لمسراءلة شرديدةذ
وقررد ؤررعا حقراً إلر ؛ررذا المسرراءلة منررذ تسررعينيات القرررن الماؤرريذ وال سرريما مررا ينطويرران
د .محسن جاسم الموسويذ اللقلع في دائرة السةحر :ألةف ليمةة لليمةة فةي نظريةة األدب ا نكميةجي -4071
4147ذ طبعة ثانية منقحة دار الشؤون الثقافية العامةذ ب دادذ <>?)7و
وانظر أيؤاً:
وكذلك:
ومقالة ساندرا نداف:

The Arabian Nights in English Literature
Edited by Peter L. Caracciolo,
(St. Martin`s Press, New York, 1988 ).
Ferial J. Ghazoul,
Nocturnal Poetics: The Arabian Nights in Comparative Context
;)(The American University in Cairo Press, Cairo, !996

Sandra Naddaff , “The Thousand and One Nights as World Literature”, in:
The Routledge Companion to World Literature, Edited by by Theo D'haen, David
Damrosch, and Djelal Kadir (Routledge, New York and London, 2014), p. 491.
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عمي رره م ررن مش ررك ت تتص ررل بالترجمرررة وس رريمةً الزبرررة ل حاطرررة بنصوص ررهذ أو برررالمنظور
األوربري المتمركرز حرول نفسرره  self-centeredوالرذي برات ييرر مقبررول فري عصرر العولمررة
تحول فيه العالم كمّه إل قرية كونيةذ وأصبل التواصرل الحمريم برين أج ازئره سرمة مرن
الذي َّ
أبرز سماتهذ نتيجة ان يار الحدود الج رافية والثقافية والم ويرة بفعرل ثرورة االتصراالت التري
تجاوزت حت حدود ال يال اانساني.
م ما كان األمر ف نه يمكن أن يقترح المرء تعريفاً مبدئياًذ يظل اجت اداً قراب ً لمنقراش
عما تقدم من سؤال" :؛ل األدب العربي أدب عالمي؟"
والمساءلةذ يت ذا منطمقاً ل جابة ّ
ال جرم أن عامرل التةدالل لةبدب الوةلمي لراح حةدلد البمةد أل المجتمةُ المنتجةين
لةةو لخةةارج جمةةن إنتاجةةو أي لراح حة ّةدي الجمةةان لالمكةةان عامةةل ميةةم فرري أي مقاربررة
لتعريررف األدب العررالميذ ييررر أن مررن الم ررم التنبيرره عم ر أن تجةةةالج ىةةةألا األدب ليةةةألين
الحدين ال يتحوق إال بتخطيو لعائوي المغة لالثوافة المتين تحتضنانو لال يتحوق لو ىةألا
ّ
التخطي إال بالترجمة المغلية من جانةب لالترجمةة الثوافيةة التةي تسةمح بتةلطين الةنص
المتةةةرجم فةةةي المغةةةة لالثوافةةةة اليةةةدف مةةةن جانةةةب آخةةةرو ومعن ر ؛ررذا أن أي أدب قةةةلمي
(لبدقةةة :أي نةةص مةةن ىةةألا األدب) ييتةةدالل خةةارج حةةدَّي جمةةان إنتاجةةو لمكانةةو ليتخطةةى
عائوي المغة لالثوافة يمكن أن يكلن من حيث المبدأ مؤى ً لمدخلل إلةى دائةرة األدب
وزمنررهذ ول تَررهذ وثقافتَررهو ألنرره يسررتجيب
العةةالميذ وم يرأً لتمقّرري جم ررور واسر يتجرراوز بمر َرداذ َ
لن روازع فرري نفرروس متمقيرره بسرربب مررا ينطرروي عميرره مررن قرريم فنيررة وانسررانية عررابرة لمحرردود.
وؤررروب ؛ررذا التمقرري تشررمل فيمررا تشررمل التموةةي المنفعةةل  :passive receptionأل تموةةي
الو ةراحة واالكتفرراء ب رراذ دون تجاوز؛ررا إل ر إنترراج نررص نقرردي أو أدبرري يتصررل ب رراو لالتموةةي
الفاعل  :active receptionأوالتموي النودي لاالستميامي الذي يتم ض عنره نرص نقردي
عررن الررنص المترررجمذ أو نررص أدبرري ُمسررتم َم مررن الررنص المترررَجمذ و؛ررذان يمكررن أن يؤجررل
الحديث عن ما إل فرصة أ رى.
يعد األدب العربي أدباً عالمياً؟
واستناداً إل ما تقدم من معاييرذ ؛ل يمكن أن ّ
الواقر أن أي دارس لترراريد األدب العربرري العريررقذ والممتررد نحرواً مررن سررتة عشررر قرن راً أو
يزيرردذ يسررتطي أن يتبررين جممررة مررن الحقررائق الترري ال يمرراري في ررا أي ناقررد موؤرروعي محايرردذ
والتي تشف ل ذا األدب في الدفاع عن حقه في ش ل موق متميز في دائرة األدب العالمي.
 لألل ىأله الحوائق أن أداتو العريوة التي ىي المغة العربيةة أداة منفتحةة عمةى
مختمف لغات العالم انفتاحاً ممتداً عمةى مةدى سةتة عشةر قرنةاً4؛ إذ تفاعمرت فري العصرر
 4انظر:
Kees Versteegh, “Linguistic Contacts between Arabic and Other Languages”, Arabica,
“Linguitique Arabe” Sociolinguitique et Histoire de la Langue”,
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رف ل رات األمرم المجراورة لمجزيررة العربيرةذ وتوسرعت دائررة تفاعم را ؛رذا
الجرا؛مي ؛ري وم تمِ ُ
وجنوبيهذ عنردما انتشررت
وشماليه
قي العالم القديم وير ّبيهذ
ّ
ّ
بنتيجة الفتوح ااس مية في شر ّ
عم نطاق واس بانتشار ااس م حت يدت لغة العمم لالمعرفة لاألدب لالتجارة لالحيةاة
اليلمية في معظم بمدان العصر اللسيطذ لاقترضت من لغات ىألا العةالم كثية ارً لمنحتيةا
سةنات الكة م فغةدت حاضةرةً فةي لغةات العةالم اللسةيط
كثي ارً من المفردات لالتعةابير لمح ن
مكلنات لغات األمم لالشعلب المسممة
حضل ارً الفتاً لمنظر مما جعميا ن
مكلناً ميماً من ّ
لالشةةعلب المجةةالرة ليةةا .وم ر د ررول العرررب والمسررممين المسررتعربين) العصررر الحررديث
توس ررعت دائر ررة تفاعم ررا لتش ررمل من رراطق جدي رردة ك رراألمريكيتينذ وأس ررتراليا ويير؛ رراذ وتوسر ر
انتشررار؛اذ وازداد عرردد النرراطقين ب ررا أو مسررتعممي ا مررن المسررممين وييررر؛مذ وال سرريما أن رراذ
عند المسممذ لغةة عبةادة لاتصةال بكتةاب اه لسةنة رسةللو مصةدري التشةريُ األساسةيين
في مختمف لجله حياتو.5
 لثةةاني ىةةأله الحوةةائق أن منتجةةي األدب العربةةي–فةةي عصةةلره المختمفةةة -كةةانلا
مةةن العةةرب لغيةةر العةةرب لال سةةيما فةةي العصةةلر اللسةةطىذ حت ر إن مصررطمل األدب
الولمي) يصبل موؤ مساءلة عندما يتصل األمر باألدب العربيذ الذي يدا بفعرل تنروع
منتجيره :مررن حيررث ل رات مذ وأعرراق مذ وديانررات مذ "صةةرحاً إنسةةانياً" 6عمةةى حةةد قةةلل السةةير
ري األدب ف رري أع رررق
ىةةةاميمتلن غيةةةب (المستشةةةرق األنكمةةةل-أمريكةةةي ال ررذي شر ر ل كرس ر َّ
جامعتين عم طرفري األطمسري :أكسةفلرد لىةارفرد)ذ وأسر م مرن ثَ َّرم برالتروي لعالميرة ؛رذا
األدب بكتابه الجو؛رة األدب العربي :مدخل) الذي كان حت سبعينيات القررن الماؤريذ
بسرربب صر ر حجمررهذ ومنظررورا الرردا ميذ ورفعررة بيرران صرراحبهذ مررن أكثررر الكتررب المقررروءة
عن ؛ذا األدب.
;Vol. 48, No. 4, 2001, pp. 470-508

وانظر كذلك:

Geoffrey Arthur, The Foreign Vocabulary of the Qur’an, with an introduction by
Gerhard Böwering and Jane Dammen McAuliffe (Brill, Leiden-Boston, 2007).
 5انظررر بحررث مورييررل ميرراك فايسررباخ "قرردرة الشررعر العظرريم عمر تشرركيل ش صررية األمررة وبنائ ررا :دانترريذ

؛ومبولت و؛يمين كيمير":

Muriel Mirak Weissbach,
“The Power of Great Poetry to Shape Character and Build the Nation: Dante, Humboldt,
and Helen Keller”, Fidelio, Volume, 5, No. 2, summer, 1996, pp. 4-28.

اصرةً فري إنشراء الم رة اايطاليرة مسرتم ماً فري ذلرك تجربرة الم رة العربيرة ودور؛را
الذي تناقش فيه دور دانتري
ّ
في توحيد المسممين بوصف ا ل ة عبادة وتشري وحياة في وقت واحد.
 6انظر:

H. A. R. Gibb,Arabic Literature: An Introduction, 2nd Edition,
(Oxford University Press, Oxford, 1963), p.1
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ومعن ر ر ؛ر ررذا أن األمر ررم والشر ررعوب ااسرر ر مية كر رران ل ر رراذ منر ررذ د ول ر ررا فر رري الر رردين
ااس ميذ نصيب من األدب العربريذ تفراوت حجمره وتفاوترت أ؛ميتره تبعراً لمردى التفاعرل
بين ا وبين م الثقافة العربية-ااس ميةذ وان راط ا في إنتاج ؛ذا األدب واسرت كه عمر
ٍ
نحو يتسق م ؛ذا الحجم وتمك األ؛ميةذ ف دا بذلك جزءاً من تاري ا األدبيذ فؤ ً عمرا
مّفه التفاعل بينه وبين آداب ا القوميرة مرن أثرر فري تطور؛را وفري التح ّروالت التري مررت ب را
مدة مرا بعرد الك سريكيةذ ومرا قبرل الحداثرةذ ومرا
المدة التي تمت العصور الوسط ذ أو ّ
في ّ
أس م به من دور في تشكيل ؛ذا ابداب.
 لثالةةث ىةةأله الحوةةائق ىةةي اتسةةاع دائةةرة التفاعةةل بينةةو لبةةين آداب العةةالمذ الترري
برردأت أول مررا برردأت مر آداب الرردول المجرراورة لمجزيررة العربيررةذ ثررم امترردت لتشررمل م تمررف
آداب األمررم والشررعوب ااس ر ميةذ لينت رري المطرراف برره حؤررو اًر متفاوت راً فرري معظررم آداب
وجنوبي رراذ حت ر إنرره ال يكرراد
رمالي ا
ّ
العررالم القررديم والوسرريط والحررديث :ش رر ّقي ا وير ّبي رراذ وشر ّ
ي مرو أدب ذو شرأن مرن حؤرور لرلدب العربري فيررهذ و؛رو مرا برات موؤر ا؛تمرام دارسرري
األدب المقارن في م تمف أنحاء العالم الحديث والمعاصر.
فعم ر سرربيل المثررالذ ؛ررل مررن الممكررن د ارسررة آداب عصررر الن ؤررة األوربيررة بمعررزل
روبي
رمالي إسرربانية وجنر ّ
عررن حؤررور األدب العربرري في ررا وال سرريما فرري منرراطق الت رروم شر ّ
فرنسررا وشررمالي إيطاليرراذ وصررقمية وجنرروبي إيطاليررة)؟ و؛ررل يمكررن ألي دارس أن يسررتكمل
9
د ارس ر ر ررة ك ر ر ررل مر ر ر ررن دانت ر ر رري )7987-78<; 7وبتر ر ر ررارك )79=:-798: 8وبوكاتشر ر ر رريو
 7انظر:

Jane M. Ziolkowski, “Introduction”, in:
Dante Studies, with the Annual Report of the Dante Society, No.125,
Dante and Islam (Dante Society of America, 2007), pp. 1-34.

الررذي يررورد فرري حاشرريته األولر ثبتراً وافيراً بالمؤلفررات ال ربيررة الترري تتنرراول ع قررة دانترري بررالموروث ااسر مي
المتصل بعالم اب رة.
وانظر كذلك:

Leila Anna Ouji, “Aspects of Orientalism in Dante”,
Ph. D. Thesis, Department of Italian Studies, University of Toronto, 2015.

 8انظر:
Charles Burnett,
“Petrarch and Averroes: An Episode in the History of Poetics”, in:
I. Macpherson and R. Penny, eds,
The Medieval Mind: Hispanic Studies in Honour of Alan Deyermond,
(Woodbridge, England, 1997: Tamesis), 49–56.
 9انظر الفصل الثاني من رسالة آنا كرونز بِيراتذ  Anna Coons Pyeatالتري حممرت عنروان "الثةاريل مةن

تلرمي لتوميد الحكاية-ا طار اللسيطة"9ذ التي تقدمت ب ا إلر جامعة تكسا فري أوسرتن ونالرت عمي را
درجرة الردكتوراا فري األدب المقرارن عررام 2005م)ذ والرذي تنراقش فيره الحكايرة-ااطررار الوسريطة فري عردد مررن
ابثار األدبية العالميةذ ومن ا "األيام العشرة" أو "ديكاميرلن" لجيوفاني بوكاتشيو:
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 )79=;-7979بمع ررزل ع ررن حؤ ررور ؛ ررذا األدب ف رري كتاب ررات م الش ررعرية والنثري ررةذ و؛ ررل
يمكررن د ارسررة برردايات الشررعر ال نررائي األوربرري10ذ والسرريما أناشرريد شررعراء التروبررادورذ مررن
يير األ رذ بالحسربان حؤرور الموشرحات واألزجرال العربيرة األندلسرية في را11ذ و؛رل يمكرن
ترردبر حكايةةات كةةانتربري 12لجفررري تشوسررر  )7:88-79:8بمعررزل عررن حؤررور األدب
العربرري في ررا؟ و؛ررل فرري اامكرران د ارسررة أعمررال ثيربررانتس = )7<7<-7;:ب يررر الوقرروف
عنررد الحؤررور العربرري ااسر مي فرري رائعترره دلن كيخلتةةو 13مررن جانرربذ وفرري مسرررحياته
Pyeatt, Anna Coons,
“Lazarillo de Tormes and the Medieval Frame tale Tradition”,
;D. Phil. Thesis, University of Texas at Austin, December, 2005, pp. 68-79

وكذلك كتاب ديفيد واكس:

David A. Wacks,
Framing Iberia: Maqāmāt and Frametale Narratives in Medieval Spain
(Brill, Leiden • Boston, 2007).

 10انظر بحث "األندلس :بوابة لمن ؤة الذ؛بية"ذ لمورييل ميراك فايسباخ:

Muriel Mirak Weissbach, “Andalusia: Gateway to the Golden Renaissance”,
Fidelio, Volume 10, No. 3, fall 2001, pp. 22-35.

والررذي تنرراقش فيرره التررأثير األندلسرري فرري آداب أوربررة عصررر الن ؤررة وتقررارن بررين زجررل أندلسرري البررن قزمرران
األندلسرريذ وقصررائد ينائيررة :إسرربانيةذ وايطاليررةذ وبروفنسرراليةذ وألمانيررةذ تنتمرري إل ر المر ّردة نفس ر ا مرك رزةً عم ر
نظام القوافي الذي يكاد يكون واحداً في جميع ا.
 11انظر:

Alice E Laster, Spain To England: A comparative Study of Arabic, European and
English Literature of the Middle Ages,
(University Press of Mississippi, Jackson, Mississippi, 1974 ).

عبد االه ميسوم
تأثير الملشحات في الترلبادلر الشركة الوطنية لمنشر والتوزي ذ الجزائرذ .)7?>7
ماريا رو از مونيكالذ الدلر العربي في التاريا األدبي لمورلن اللسطى (تراث منسي)
ترجمة الدكتور صالل بن معيض ال امدي جامعة الممك سعودذ الرياضذ ???.)7
عبد النبي اصطيفذ من األندل إلى أمريكا :الملشحات األندلسية لأثرىا في الشعر الغنائي الغربي
ال يئة العامة السورية لمكتاب ودار البعثذ دمشقذ =)888و
 12انظر:
Katharine Slater Gittes, “The Canterbury Tales and the Arabic Frame Tradition”, in:
 13انظر:

PMLA, Vol. 98, No. 2, March 1983, pp.237-251.

Maria Antonia Garces, Cervantes in Algiers: A Captive’s Tale
(Vanderbilt University Press, Nashville, 2002).

وانظر كذلك:
عبد النبي اصطيفذ "دون كي وته والموريسكيون" ذ
مجمة مجمُ المغة العربية بدمشقذ المجمد ذ88الجزء 7ذ كانون الثانيذ 2015ص ص )?.)=>-:
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مرن جانررب آ رر؟ و؛ررل فري إمكرران دارسري الحركررة الرومنتيرة األوربيررة أن يتجرا؛موا حؤررور
الشرق العربي في أعمال شعرائ ا و ُكتّاب ا المنتشرين في م تمف أنحراء أوربرة14ذ و؛رل فري
إمكان دارس يوته أن يت اؤ عن حؤور األدب العربي والثقافة ااس مية في م تمف
آثررارا الترري مدترره15ذ و؛ررل يمكررن قرراءة قصررة إديررار ألررن بررو حكايةةة شةةيرجاد الثانيةةة بعةةد
األلف) (The Thousand-and-Second Tale of Scheherazade)" 16دون استحؤرار قصرة
17
كتاب ألف ليمة لليمةة أو قرراءة قصريدتيه األعةراف)  Al Aaraafو إسةرافيل) Israfel
ب ير التفكير في حؤور النص القرآنري في مرا؟ و؛رل يسرتطي أي دارس أن ي فرل حؤرور
18
ألف ليمة لليمةذ ؛رذا الكتراب العرالميذ الرذي يردا جةجحاً ال يتجة أج مةن الةألاكرة ا نسةانية
في م تمف آداب العالمذ وال سريما آداب أوربرة وأمريكرا الشرمالية والجنوبيرةذ برل فري فنون را
الجميمررة؟ و؛ررل يمكررن ترردبر قصررائد بوشرركين ب يررر أ ررذ حؤررور الررنص القرآنرري ونصرروص
 14انظر:
Emily A. Haddad, Orientalist Poetics:
The Islamic Middle East in Nineteenth Century English and French Poetry
;)(Ashgate, Aldershot, U. K., Burlington, USA, 2002
Andrew Warren, The Orient and the Young Romantic
;)(Cambridge University Press, Cambridge, 2004
Samar Attar, Borrowed Imagination: The British Romantic Poets and Their Arabic-Islamic
Sources (Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth, UK: Lexington Books,
)A division of Rowman & Littlefield Publishers, 2014
وانطر كذلك:

نبيل حفار وحنان المالكيذ غلتو لىلغل لحلار الحضارات
؛يئة الموسوعة العربيةذ دمشقذ ?)888ذ ص )7?8و
 15انظر كتاب كاتارينا مومزن:

Katharina Mommsen, Goethe und Die Arabische Welt
(Insel Verlag, Frankfurt am Main, 1988),

وانظر كذلك ترجمة عربية لفصول منه في:
كاتارينا مومزنذ جلتو لالعالم العربيذ ترجمة د .عدنان عباس عميذ مراجعة د .عبد ال فار مكاويذ
عالم المعرفة الكويت)ذ العدد 7?:ذ فبراير-شباط ;??.7
وانظر ل ا أيؤاً:
كاترينا مومسنذ غلتو لألف ليمة لليمةذ ترجمة الدكتور أحمد الحمو و ازرة التعميم العاليذ دمشقذ .)7?>8
 16انظر نص القصة في:

Edgar Allan Poe, "The Thousand-and- Second Tale of Scheherazade", in:
Poetry and Tales (The Library of America, New York, 1984), pp 787-804.

 17انظر نص القصيدتين في :المرجُ السابقذ ص ص >;8-9ذ و ص ص  <:-<8عم التوالي.
 18انظر:

Jorge Luis Borges, Seven Nights, Translated by Eliot Weinberger, Introduction by
Alastair Reid (New Direction Book, New York, 1984 ), p 57

وانظر:
بور يسذ سبُ ليالذ ترجمة د .عابد إسماعيل دار الينابي ذ دمشقذ ???) 7ذ ص >=.
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أ ررى فيره بالحسربان19؟ و؛رل تمكررن د ارسرة روايرة مايكرل كريتررون
21
20
ردبر؛ا
" Deadأكمة الملتى" إال في ؤروء حؤرور رسةالة ابةن فضة ن في راذ برل فري ت ّ
بوصررف ا تطرروي اًر لعمررل ترراري ي-أدبرريذ وتحويم ررا إل ر عمررل أدبرري ررالصذ أيرررى صررناع
السينما بتحويم ا إل فيمم المحارب الثالث عشر) اجتذب م يرين المشرا؛دين فري م تمرف
أنحرراء العررالم؟ و؛ررل يمكررن أن تُرردرس روايررة الروائرري ااسررباني روان يويتسررولو Juan
22
التنبره عمر الحؤرور المحتفري بالثقافرة العربيرة وال
 Goytisoloموبرة  Makabrahب يرر ّ
سريما المروروث األندلسري؟ و؛رل يجررؤ أي دارس لروايرة  D. M. Thomasد .إم .تومراس
 Araratاَ اررات" 23أن يقارب ا مقاربة جادة دون ااشارة إل حؤرور ألف ليمةة لليمةة في را؟
وكررذلك ؛ررل يمكررن أن ترردرس روايررة الروائرري األسررترالي  Anthony O`Neillأنترروني أونيررل
" Scheherazade: A Taleشيرجاد :حكاية" 24بمعزل عن حؤور ألف ليمة لليمة في ا؟
درس أي أدب من آداب العالم الرئيسية الدراسة التي
وبا تصار ؛ل يمكن أن ُي َ
تحيط بم تمف جوانبه ب ير تممس حؤور األدب العربي فيه؟
تودم من أسئمة سيكلن بالنفي؛ ألن األمثمة التي ال تحصى تودم من
عما ّ
الجلاب ّ
النصية لفلق النصية ما يكفي لدحض من ينكر عمى ىألا األدب حضلره في
األدلّة
ّ
The Eaters of the

 19انظر:
Monika Greenleaf, Pushkin and Romantic Fashion: Fragment, Elegy, Orient, Irony
;(Stanford University Press, Stanford , California, 1994), pp. 108-156
Kaplana Sahna, Crucifying the Orient: Russian Orientalism and the Colonization of
Caucasus and Central Asia (White Orchid Press and The Institute for Comparative
Research in Human Culture, Oslo, 1997), pp. 33-71.
 20انظر:
Michael Crichton, Eaters of the Dead : the Manuscript of Ibn Fadlan Relating His
Experiences with the Northmen in A.D. 922 (Arrow, London, 1997).

وانظر أيؤاً:
مايكل كرايتونذ أكمة الملتىذ ترجمة تيسير كاملذ ط 8دار ال ل ذ القا؛رةذ ???)7
ومقدمة مصطف نبيل لمرواية ص ص ?.)7=-
 21انظر:
أحمد بن فؤ ن بن العباس بن راشد بن حمادذ

رسالة ابن فض ن في لصف الرحمة إلى ب د الترك لالخجر لالرل

لالصوالبة

حقق ا وعمق عمي ا وقدم ل ا الدكتور سامي الد؛انذ ط 8مكتبة الثقافة العالميةذ بيروتذ =>?.)7
 22انظر:

Juan Goytisolo, Makbara , Translated by Helen Lane (Seaver Books, London, 1981).

 23انظر:

 24انظر:

D. M. Thomas, Ararat (Abacus, London, 1984).
Anthony O`Neill, Scheherazade: A Tale (Flaming, Sydney, 2001).
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آداب العالم أل من يفكر في أنو يمكن أن يتجاىل ىألا الحضلر في دراستو ليا من
غير أن يخدع نفسو ليرضى بمحدلدية معرفتو بالتاريا األدبي لمعالم الألي شيد
تبدت آثارىا الحميدة في توديم حلافج ميمة عمى
عمى المستلى األدبي عللمة حميدة ّ
تطلير مختمف اآلداب الولمية لال سيما في العالم الوديم (آسيا لألربا لافريوية).
 لرابُ ىأله الحوائق ىل تعدد أدلات إنتاج األدب العربي في العصر الحديثذ
فبعد أن كان ؛ذا األدب ُينتَ بالعربية وحد؛اذ وينتِجه أدباء عرب ويير عربذ بات
تنوعت دواعي اذ إل م تمف
اليوم -م تنامي ال جرات العربية
ّ
وتوس دائرت اذ التي ّ
بقاع األرض بدءاً من النصف الثاني من القرن التاس عشرذ وم انتشار الجاليات
العربية في م تمف القاراتُ -ينتَ بم ات كثيرة كالفرنسية واانكميزيةذ واأللمانيةذ
وااسبانيةذ والبرت اليةذ واايطاليةذ ويير؛اذ وبات األدب العربي ذو الشرطة )-ذ أو ما
يمكن االصط ح عميه بر "األدب الميجري الجديد"ذ أدباً فريداً ال يندرج تحت عناوين
درس
درس بوصفه جزءاً من اذ وكذلك ال ُي َ
ابداب القومية التي يستعمل ل ات اذ وال ُي َ
ؤمن األدب العربي الحديث بسبب ا ت ف ل تهذ ومن ثَّم غدا أدباً خاصاً تتناللو
الدراسات الموارنة أل الدراسات ما بعد االستعمارية أل دراسات اليجنة  Hybridityذ
بالمكون العربي فيهذ والذي يشي بأصول أصحابه المتحدرين من
يير أنه ظل متمسكاً
ّ
مناف إجبارية وا تياريةذ مما جعم م ينتمون في آن واحدٍ
ٍ
أصول عربيةذ و َّ
الموزعين في
إل عالَمين :عالَم العربيةذ وعالَم المنف الذي ا تاروا أو أُجبروا عميه.
ردون بالم ررة العربي ررةذ ؛ رري
تيس رررت ل ررذا األدب فرص ررةذ ال تتيس ررر لرص رريفه الم ر َّ
وق ررد ّ
سيللة ترجمتو إلى المغات الحية األخرىو فترجمة أي عمل من الم ات العالميرة إلر ل رة
وسررعا مررن دائ ررة تداولررهذ حت ر إن ررا
عالميررة أ رررىذ وانتشررارا ب ررذا الم ررات فرري بقرراع أ رررى ّ
باتت تتجاوز دائرة تداول األدب العربي المترر َجم إلر الم رات األ ررىو واذا اسرتثنينا نجيرب
محفوظذ وبعض األعمال العربية الوسيطةذ من مثل كميمة لدمنةذ أو ألةف ليمةة لليمةة أو
الميالي العربيةذ أو حي بن يوظان25ذ أو رحمة ابن فضة ن26ذ أو مؤلفرات الشريد األكبرر
 25انظر:

حسن محمود عباس حيّ بن يوظان لرلبنسلن كرلجل  :دراسة موارنة

المؤسسة العربية لمدراسات والنشرذ بيروتذ د.ت )ذ ص ص .)7>?-7<9
وانظر أيؤاً :

Antonio Pastor, The Idea of Robinson Crusoe, Volume One
;)(The Gongora Press, Watford, 1930
Nawal Muhammad Hassan, Hayy Bin Yaqzan and Robinson Crusoe: A Study of an
Early Arabic Impact on English Literature (Ministry of Culture and Information, Al;)Rashid House for Publication, Baghdad, 1980
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محيي الدين بن عربيذ ليس ثمة أديب عربي يتفةلق فةي عةدد ترجمةات أعمالةو عمةى عةدد
ترجمات أي أديب ميجري جديد (عربي أل من أصةلل عربيةة) يكتةب بيةأله الم راتو برل إن
الحفرراوة الترري يتمقا؛ررا األديررب الم جررري الجديررد الررذي آثررر أن يؤلررف مررا يؤلِررف بم ررة عالميررة
كاانكميزيررةذ والفرنسرريةذ وااسرربانيةذ واايطاليررةذ واأللمانيررةذ وال ولنديررةذ والبرت اليررةذ تتجرراوز
بكثيررر فرري مظا؛ر؛ررا ووجو؛ رراذ الحفرراوةَ الترري يظفررر ب ررا األديررب العربرري الررذي ينررت مررا ينررتِ
بالعربيةذ م ما اتسعت دائرة ترجماته وتعرددت الم رات المتررجم إلي را .وحسرب المررء أن يشرير
في ؛ذا السياق إل ما يظفر به ؛ذا األدب الم جري الجديد المنت بم ات عالمية من:
وقارّية27و
 جوائز محميةذ واقميميةذ ّ
َّ
 ومررن ترجمررات إل ر م تمررف الم رراتذ بررل مررن س سررل عرردة ل ررذا الترجمرراتذ ودوريررات
اصة بدراستهو
 ومن مناقشة في المؤتمرات والندواتو
Lamia Mohamed Saleh Baeshen, “Ribinson Crusoe and „Hayy Bin Yaqzqn‟: A
;Comparative Study”, Ph. D. Thesis, The University of Arizona, 1986
Parveen Hasanali, “TEXTS, TRANSLATORS, TRANSMISSIONS:
‘HAYY IBN Yaqzan‟ and its Reception in Muslim , Judiac and Christian Milieux”,
;Ph. D. Thesis, McGill University, April, 1995
Samar Attar, The Vital Roots of European Enlightenment:
Ibn Tufayl’s Influence on Modern Western Thought
(Lexington Books, London- New York, 2007).
 26انظر :عبد النبي اصطيفذ "تمقي ال رب لر رسالة ابن فؤ ن"ذ التراث العربي دمشرق)ذ السرنة الحاديرة
والث ثونذ العدد ?78ذ ربي  2013؛ر 1434ذ ص ص =<.)=<-
 27يمكن أن يشير المرء إل الجوائز التالية:
 الطررا؛ر بررن جمررون جةةائجة غلنكةةلر عم ر روايترره ليمةةة الوةةدر عررام =>?7ذ لجةةائجة دبمةةن -انترناشةةيلنال












إمباك األدبية لعام  888:عم روايته  ":أللك الغياب المعمي لمضلح")و
أندريه شديد فاز كتاب ا "مواسم العبور" بجائجة ألبير كامل األدبية عام <??)7و
ديفيد معموف جائجة دبمن-انترناشيلنال إمباك األدبية عام <??)7و
آالن طاسو جائجة جمعية الشعراح الفرنسيين لعام <??)7و
عادل قرشولي جائجة مدينة اليبجيغ ;>?7ذ لجائجة شاميسل من األكاديمية البافارية لمفنون الجميمة عام )7??8و
شوقي عبد األمير جائجة ماك جاكلب الشعرية لعام 888:م)و
عبد القادر بن عمي جائجة ليبر ذ و؛ي أ؛م جائزة أدبية ؛ولندية عم روايته" :الطفل المنتظر" عام 8889م)و
مصطف ستيتو جائجة  VSBالشعرية بدورته الحادية عشرةذ عام 888:م)و
حفيظ بوعزة جائزة "البلمة الألىبية"ذ أرف جائزة أدبية في ؛ولندا وبمجيكا عم رواية "برافيون" عام 888:م)و
حافظ حيدر فاز بجائجة اآلداب لالشعر ا يطالية لعام 8888م)و
آسيا جبار نالت اللسام الفضي لمرئي ا يطالي 888:م)و
عزيز شواقي جةائجة ف يةانل لعرام  888:عمر روايتره " نجرم الج ازئرر العاصرمة" المترجمرة إلر اايطاليرة فري
العررام الفائررتذ وتعررد إحرردى أ؛ررم الج روائز األدبيررة فرري إيطاليرراذ وتحمررل جررائزة ف يررانو اسررم الكاتررب والسررينيمائي
اايطالي إنيو ف يانو .)7?=8-7?78

28

مجمة جامعة دمشق–المجمد  -43العدد األول8102 -

عبد النبي اصطيف

 ومن أعداد اصة في عدد من المج ت الدولية المرموقةو
 ومن مساقات وبرام جامعية في أبرز جامعات العالمو
 ومن نشر واس لنصوصه في م تمف دول العالمذ
حت يتبين مقدار األ؛مية التي بات يتمت ب ا في المش د األدبي العالمي اليوم.
طرَح بعد عرض ؛ذا الحقائق المدلّل عمي ا:
واألسئمة التي يمكن أن تُ َ
 ألم يتجاوز األدب العربي قديمه ووسيطه وحديثه َّ
حدي الزمان والمكان؟
 ألم يت ط عائقي الم ة والثقافة؟
 أليس ؛ذا األدب جزءاً ال يتج أز من متن األدب العالمي؟
ِ
 و؛ل يمكن أن يستبعد من دائرة األدب العالمي تحرت أي ذريعرة م مرا كانرت م رؤرةذ
ومعاديةذ واقصائيةذ ومتمركزة حول الذات؟
ومن ثََّم يصبل السؤال:
 أليست مؤى ت ىألا األدب التاريخيةة لاآلنيةة كافيةة بيةأله المعةايير لكةي يتبةلأ مكانة ًة
مرملقةةة فةةي دائةةرة األدب العةةالمي إن لةةم يكةةن ىةةألا األدب فةةي اللاقةةُ مةةن أقةةرب
إنسانيذ ولم يعد مج ّررد أدب
صرح
اآلداب إلى مركجىاو ألنه كما قال المستعرب ييب
ٌ
ّ
عالمي.
إنساني لمن ثََّم أدب
اص بالعرب وحد؛م؟ بم ذ إنو أدب
ّ
ّ
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المصادر لالمراجُ
المراجُ العربية
 .7ابن فؤ نذ أحمد بن فؤ ن برن العبراس برن ارشرد برن حمرادذ رسةالة ابةن فضة ن
في لصف الرحمة إلةى بة د التةرك لالخةجر لالةرل لالصةوالبة حقق را وعمرق عمي را
وقدم ل ا الدكتور سامي الد؛انذ ط 8مكتبة الثقافة العالميةذ بيروتذ =>?.)7
 .8اصطيفذ عبد النبيذ "تمقي ال رب لر رسرالة ابرن فؤر ن"ذ التةراث العربةي دمشرق)ذ
السنة الحادية والث ثونذ العدد ?78ذ ربي  2013؛ر 1434ذ ص ص =<.)=<-
 .9اصررطيفذ عبررد النبرريذ مةةةن األنةةدل إلةةةى أمريكةةةا :الملشةةحات األندلسةةةية لأثرىةةةا فةةةي
الشعر الغنائي الغربي ال يئة العامة السورية لمكتاب ودار البعثذ دمشقذ =.)888
 .:اصررطيفذ عبررد النبرريذ "دون كي وترره والموريسرركيون" ذ مجمةةة مجمةةُ المغةةة العربيةةة
بدمشقذ المجمد ذ88الجزء 7ذ كانون الثانيذ 2015ص ص)?.)=>-:
; .بور يسذ سبُ ليالذ ترجمة د .عابد اسماعيل دار الينابي ذ دمشقذ ???.)7
< .حفررارذ نبيررل وحنرران المررالكيذ غلتةةو لىلغةةل لح ةلار الحضةةارات ىيئةةة الملسةةلعة
العربيةذ دمشقذ ?.)888
= .شرريفيذ د .عبررد الواحرردذ ألةةف ليمةةة لليمةةة لأثرىةةا فةةي الرلايةةة الفرنسةةية فةةي الوةةرن
الثامن عشر دار ال رب لمنشر والتوزي ذ و؛رانذ .)8887
> .عبرراسذ حسررن محمررود حةةيّ بةةن يوظةةان لرلبنسةةلن كةةرلجل  :دراسةةة موارنةةة
المؤسسة العربية لمدراسات والنشرذ بيروتذ د.ت).
? .كرايتونذ مايكلذ أكمة الملتىذ ترجمة تيسير كاملذ ط 8دار ال ل ذ القا؛رةذ ???.)7
 .78الموسرويذ د.محسررن جاسرمذ اللقةةلع فةةي دائةةرة السةةحر :ألةةف ليمةةة لليمةةة فةةي نظريةةة
األدب ا نكميةةجي 4147-4071ذ طبعررة ثانيررة منقحررة دار الشررؤون الثقافيررة العامررةذ
ب دادذ <>?.)7
 .77مومزنذ كاتاريناذ جلتةو لالعةالم العربةيذ ترجمرة د .عردنان عبراس عمريذ مراجعرة د.
عبد ال فار مكاويذ عالم المعرفة الكويت)ذ العدد 7?:ذ فبراير-شباط ;??.7
 .78مومسنذ كاتريناذ غلتو لألف ليمة لليمةذ ترجمة الدكتور أحمرد الحمرو و ازرة التعمريم
العاليذ دمشقذ .)7?>8
 .79مونيكالذ ماريا روزاذ الدلر العربي في التاريا األدبي لمورلن اللسةطى (تةراث منسةي)
ترجمة الدكتور صالل بن معيض ال امدي جامعة الممك سعودذ الرياضذ ???.)7
 .7:ميس ررومذ عب ررد اال رره تةةةأثير الملشةةةحات فةةةي الترلبةةةادلر الش ررركة الوطني ررة لمنش ررر
والتوزي ذ الجزائرذ .)7?>7
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