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مقدمة املرتجم

ميكن فهم األفكار املثارة عىل نحو
مح ِّفز ييضء األفكار العربية الحالية
والتطورات املستقبلية لهذا الحقل
املعريف

سمحت مرونة األدب املقارن وإمكاناته
الخاصة له بأن يحتفظ بهيبته بوصفه حقال
معرفيا متميزا تجاه الدراسات األدبية والثقافية
بأنواعها ومختلف حاالتها ،إذ كان ال بد له من
أن ينهض ملواجهة التحدي املفروض عليه ُمشهرا
ما لديه من املقومات يك يخرج من مشكالته
وتناقضاته ،ويتبنى وجهات نظر جديدة ويكامل
بينها ،ويتقدم عىل طريق املعرفة املتنوعة
املتكاملة .ويجيء الكتاب الحايل ملخاطبة هذه
القضية عىل نحو مبارش.
صدر كتاب «تقديم األدب املقارن:
اتجاهات وتطبيقات جديدة» ،يف طبعته األوىل
ملؤلِّ ِفيه :سيزر دومينغز ،وهاون سويس ،وداريو
فيالنويفا ،يف لندن ونيويورك ضمن منشورات
دار روتلدج ،يف العام  .2015يقع الكتاب يف
 190صفحة بلغته األصلية ،وتظهر فصوله تباعا
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بعد استهاللية املؤلف تحت العناوين اآلتية :األدب املقارن ومستقبل الدراسات
األدبية ،األدب املقارن بوصفه نظرية أدبية بينية ،األدب املقارن وإنهاء االستعامر،
األدب العاملي بوصفه مامرسة مقارنة ،مقارنة املوضوعات والصور ،األدب والرتجمة
املقارنة ،التاريخ األديب املقارن ،املقارنة الفنية البينية ،عودة األدب.
ميكن أن ُيع ّد هذا الكتاب دليال حديثا شامال يف حقل الدراسات األدبية املقارنة،
إذ يز ِّودنا مبعلومات واضحة ودقيقة ومفيدة باإلضافة إىل تحليالت وأمثلة جديدة.
ويعيد تشكيل املعلومات املتوافرة ضمن حوارات نظرية جديدة ومتنوعة تخص
األدب املقارن ،بينام يتطرق إىل تاريخ هذا الحقل املعريف وإىل تطبيقاته العملية.
فمن خالل نظرته إىل األدب املقارن ضمن سياق عوملي وكوين وما بعد أو عرب
قومي ،يقدم الكتاب نقاشات ومقارنات بني األدب وكتابات أخرى وبني وسائل
االتصال املرئية مثل السينام واألدب املنشور إلكرتونيا .وتتناول الفصول األربعة
األوىل من الكتاب قضايا نظرية واسعة من حقول معرفية مثل نظرية التبادل األديب،
وإزالة االستعامر ،واألدب العاملي ،بينام تنامز الفصول املتبقية بكونها أكرث تطبيقية،
إذ تعالج موضوعات رئيسة ،يف مقدمتها قضية الرتجمة ،والتاريخ األديب ومقارنة
األدب بفنون أخرى .ويشتمل هذا الكتاب الحيوي واملحفز عىل مرسد ملصطلحات
ومفاهيم ذات صلة ،باإلضافة إىل قامئة مفصلة لقراءات إضافية يف مجال اهتامماته.
الكتاب وأثنى عليه مؤلفون وباحثون وأساتذة معروفون عامليا
قرأ هذا
َ
مبناقشاتهم لقضايا ثقافية وأدبية ونقدية ،منهم ساندرا بريمان (حاصلة عىل زمالة
كوتسن للعلوم اإلنسانية) وتدرس األدب املقارن يف جامعة برينستون (أمريكا)
قائلة« :من خالل توجهه نحو جذب اهتامم الشخص األكادميي االحرتايف ،باإلضافة
إىل القارئ العام ،يستدعي كتاب تقديم األدب املقارن تبرصات عدد كبري من
الباحثني النظريني املميزين ،واملؤرخني ،واالختصاصيني بعلم اإلنسان ،والفنانني،
والفالسفة يك يقدموا – ويف الوقت نفسه يعيدوا  -التفك َري يف هذا الحقل املعريف.
ويتيح مؤلفو الكتاب عىل نحو رشيق فرصة للتفكري بطرق جديدة تتعلق باألدب
املقارن ،وهم يعرضون بصورة فعالة إسهاماته الرضورية جدا يف العملية التعليمية
العاملية التعددية ،وذلك من خالل سلسلة من الفصول الدقيقة والواضحة املخصصة
للنظرية األدبية البينية ،وإزالة االستعامر ،واألدب العاملي ،واملوضوعات والصور،
10
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والرتجمة ،والتاريخ األديب ،واملقارنات الفنية البينية .وسيغدو هنا الكتاب يف وقت
قريب من متطلبات القراءة يف الدروس األدبية» .ويعلق عىل الكتاب ديفيد الغارديا،
أستاذ األدب الفرنيس واألدب املقارن يف دارمتوت كوليج (أمريكا) بأن« :كتاب تقديم
األدب املقارن مفيد ومنعش ،حيث يزود معا بنظرة تاريخية شاملة لهذا الحقل
املعريف من خالل تعاريفه املتنوعة وبعض أطروحاته املعقدة فيام يخص التوجهات
التي ينمو فيها األدب املقارن ،أو التي ميكن أن ينمو فيها مستقبال .إنه كتاب رفيع
يجب أن يتوافر عىل رفوف املكتبات وضمن مقررات األساتذة الذين يسعون إىل
الكتاب الباحث ُة
املحافظة عىل مامرسات األدب املقارن وإىل تجديدها» .وتصف
َ
سوزان باسنيت ،أستاذة األدب املقارن يف جامعة ورك (اململكة املتحدة) قائلة:
«يقدم هذا الكتاب بديال مثريا وجديدا لنظريات األدب املقارن اآلنجلو -أمريكية
التقليدية».
إن القضايا الحيوية املثارة يف الكتاب تسمح بتضمني قضايا أخرى .بيد أن
الكتاب بشكله الحايل يلبي حاجة الباحثني وأساتذة الجامعات وطلبة الدراسات
العليا واملهتمني بالدراسات األدبية والقراء عموما الذين لديهم معرفة معينة باألدب
املقارن ،إذ ميكن فهم األفكار املثارة عىل نحو مح ِّفز ييضء األفكار العربية الحالية
والتطورات املستقبلية لهذا الحقل املعريف .لذلك ،كانت استعادة الحوارات القدمية
مفيدة لنا من أجل الرشوع يف فهم املشكالت الحالية عرب مناقشات مفتوحة.
وستنجح املناقشات ،من دون شك ،حني تتجاوز فكرة أن املقارنات غري محببة
وتؤدي إىل مشكالت ال َغناء فيها ،وباإلضافة إىل فكرة موت هذا العلم ،ألن هذا
العلم ببساطة شديدة مازال حيا.
ُ
حاولت ما استطعت أن أكون أمينا يف نقل النص
بالنسبة إىل أسلوب الرتجمة،
األصيل ،مل أترصف إال يف مواضع محدودة .وقد واجهتني صعوبة نقل أسامء وعناوين
ومصطلحات وكلامت ُكتبت بلغات مختلفة من حيث طريقة لفظها ومعانيها،
األمر الذي تطلب وقتا وجهدا إضافيني للتدقيق واملراجعة .حاولت ما أمكن إيجا َد
ُ
ورشحت ما هو
مصطلحات مقبولة تفي باملعنى من حيث الوضوح والصياغة.
جديد أو رئيس أو مهم منها يف الحوايش بشكل واف ،ومل أستطع تغطية املزيد منها
بسبب الحيز الذي ستشغله .حاولت أيضا إيراد الكلامت والعناوين واملصطلحات
11
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األساسية بلغاتها األصلية ،ما عدا التي باإلنجليزية ،يف أول ظهور لها مع الرتجمة،
وأوردت الرتجمة العربية فحسب يف املرات التالية لحدوثها ،إال حني كان ذكر األصل
مجددا يف الرتجمة رضوريا .مل أترجم مراجع الكتاب إىل العربية فأبقيتها كام هي،
ألنها قد تكون أكرث فائدة بالنسبة إىل القارئ أو الباحث املتقيص .أخريا ،إن ُو ُ
فقت
يف تقديم ترجمة عربية مقروءة بوضوح ،أكون قد وصلت إىل ما أسعى إليه .والله
من وراء القصد.
د .فؤاد عبداملطلب
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«سيحقق هذا الكتاب أهدافه فقط
إذا نجح يف إظهار أن األدب املقارن
مل ميت ،وأن املقارنات ليست كريهة»

بينام يتعرف املرء عادة عىل األدب املقارن
للمرة األوىل خالل الحلقات الدراسية للشهادة
الجامعية واملاجستري (إن مل يكن الحقا) ،بعد
فرتة طويلة سابقة من كونه «قارئا عاما» يف
لغته األوىل ،وكونه قد تعرض ألنواع أخرى
من التدريب األديب ،من الدقة الفائقة القول
إن األدب املقارن بالنسبة إىل كثري من الناس
ميثل اكتشافا مثريا ميكن أن يغري اتجاه مهنتهم
األكادميية .وغالبا يحدث مثل هذا التغيري ،وفق
التنظيم الحايل ملناهج الجامعة ،حني يكون طالبا
خريجا .ويكمن حامس االكتشاف يف عاملني
رئيسني :أوال ،يدرك املرء وجود عامل كبري خارج
حدود األدب «القومي» الذي قدم الحجم الكيل
للقراءات اإللزامية خالل املدرسة االبتدائية
والثانويـة .وثانيــا – وليس أقل أهمية – يدرك
املرء أن الحامس حول األدب املقارن له عالقة
13
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كبرية بحقيقة أنه شكل آخر من أشكال القراءة – ليس أفضل ،وال أسوأ ،بل يختلف
فقط – يحمل تشابهات مميزة بالطريقة التي يقرأ بها املرء ملجرد التسلية .وبكلمة
أخرى ،يؤكد األدب املقارن علميا بعض البديهيات التي لدينا بكوننا قراء عاديني.
ميكن أن يصور مثال أديب هذه النقطة بشكل جيد جدا .يف رواية ديفيد لودج
«عامل صغري» الصادرة يف العام  ،1984يقول الشاب الجامعي اإليرلندي بريس
ماكغاريغل إن أطروحته للامجستري هي «حول تأثري ت .س .إليوت يف شكسبري»،
وهو ما يجيب عليه الربوفيسور دمبيس « ُمطلقا قهقهة عالية»« :يبدو ذلك إيرلنديا
إىل حد ما ،إذا أمكنني قول ذلك» (لودج  .)51و ِردَّة فعل دمبيس الهزلية ناجمة عن
حقيقة أن املرء قد يتوقع دراسة عن التأثري املعاكس – تأثري شكسبري يف ت .س.
إليوت – ألن كاتبا من القرن العرشين ال ميكنه التأثري يف كاتب تويف يف القرن السابع
عرش .أو هل ميكنه /ميكنها ذلك؟
قال بريس« :حسن ،ما أحاول توضيحه ،هو أننا ال نستطيع تجنب
قراءة شكسبري من خالل رؤية شعر ت .س .إليوت .أعني ،من يستطيع
قراءة مرسحية «هاملت» اليوم من دون التفكري يف قصيدة «بروفروك»؟
من يستطيع سامع خطابات فرديناند يف مرسحية «العاصفة» من دون أن
يتذكر قسم «الخطبة النارية» يف قصيدة «األرض اليباب»؟».
(لودج )52

بينام أساس مفهوم دمبيس هو املؤلف ،أي أن التأثري ينتقل من حارض الكاتب
«أ» إىل مستقبل الكاتب «ب» ،فإن مفهوم نظرة ماكغاريغل أساسه القارئ ،أي
أن تجربة القارئ قد تتحرك يف كل االتجاهات ،حتى يف تلك الغريبة عن العملية
اإلبداعية .إن ذهننا ال يستطيع مقاربة األعامل األدبية ،باإلضافة إىل األمور الصنعية
الفنية األخرى ،وكأنه لوح ممسوح؛ وهو ال يستطيع محو كل املعرفة واألحداث
التي جرت بعد تأليف العمل األديب .إن كال من املعرفة واألحداث ستتوسط قراءتنا،
ولذلك ال نستطيع قراءة العمل كام أعده مؤلفه ،وال ميكن أن نقرأه كام قرأه أكرث
قرائه الفوريني .إن قارئ هذا الكتاب قد يعدُّ أن هذه خسارة .وهي كذلك .لكنها
مكسب أيضا .ال يوجد مفهوم – أساسه املؤلف أو القارئ – أفضل أو أسوأ بحد
14
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ذاته ،ولكن كال منهام قد يكون أكرث مالءمة لهدف بحث معني .عىل أي حال ،إن ما
ال ريب فيه هو أن البحث املستند إىل مفهوم القارئ يضاعف تجربة القارئ العادي.
رمبا تكون أمثلة ماكغاريغل حول تأثري إليوت يف شكسبري قد تضاعفت
بسهولة .ومنذ معرفة أن كتابات خورخي لويس بورخيس هي عامل من التناقضات،
ومن الواضح أن «تناقض التأثريات» هذا اسرتعى انتباهه أيضا .يف قصته القصرية/
مقالته يف العام ( Kafka y sus precursors 1951كافكا وأسالفه) ،يناقش
بورخيس أن أعامل كافكا تساعدنا يف فهم أعامل لكتاب سابقني ،إىل حد أن بعض
هذه األعامل السابقة مل تكن ستوجد من دون كافكا« :لو مل يكن كافكا قد كتب
سطرا قط ،ملا كنا سندرك هذه النوعية؛ وبكلمة أخرى ،مل تكن ستوجد .وتتنبأ
قصيدة براونينغ «مخاوف ووساوس» بعمل كافكا .ويشحذ كافكا بشكل محسوس
قراءتنا للقصيدة .إن براونينغ مل يقرأها كام نفعل نحن اآلن» (بورخيس .)201
وتعالج أمثلة كل من لودج وبورخيس تأثري عمل أديب «مستقبيل» (من وجهة
نظر الكاتب) يف عمل أديب «ماض» .ولنستبدل كلمة تأثري – وهو مفهوم تقني
يف الدراسات األدبية معناه قابل للنقاش ،كام سيبني هذا الكتاب – بتعبري إعادة
الكتابة ،وكالهام مبعنى مجازي (بينام نقرأ شكسبري /براونينغ ،نحن نعيد كتابتهام
من خالل إليوت /كافكا) وهو معنى حريف .لقد تخيل بورخيس هذا التناقض
الحريف أيضا خالل عمله العام Pierre Menard, autor del Quijote 1939
(بيري مينارد ،مؤلف كيشوت) .ويهدف الكاتب الفرنيس (الخيايل) من أواخر القرن
التاسع عرش وأوائل القرن العرشين بيري مينارد إىل كتابة دون كيشوت ثانية،
بالضبط كام كتبها رسفانتس يف القرن السابع عرش .ومع أن كيشوت مينارد هي
نسخة طبق األصل متاما عن دون كيشوت رسفانتس – سطرا بسطر ،وكلمة بكلمة
– فهي ليست دون كيشوت رسفانتس لعدة أسباب ،ويكفي ذكر واحد فقط هنا.
«التفاوت يف األسلوب واضح أيضا .إن أسلوب مينارد القديم  -األجنبي متاما ،عىل
أي حال  -يعاين تصنُّعا معينا .ومل يكن هكذا أسلوب سابقه ،الذي يعالج بسهول ٍة
اإلسباني َة الدارجة يف وقته» (بورخيس .)43
بوصفنا قراء عاديني ،تتخلل تجربتَنا يف القراءة أمور مصطنعة مشابهة متاما
للتي عند مينارد .رمبا مل يقرأ الكثري من قراء هذا الكتاب قط «جحيم دانتي» ،لكن
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العديدين قد يكونون لعبوا لعبة مغامرات الفيديو املثرية «جحيم دانتي» (الحظوا
كيف يخرب عنوان لعبة الفيديو مستعمليها بأنها تستند فعال إىل عمل دانتي).
ورمبا مل يكن آخرون قد قرأوا أ َّيا من روايات جني أوسنت ،لكنهم يعرفون حبكاتها
وشخصياتها بشكل جيد جدا بفضل األفالم املستندة إليها .ويستمتع أغلب القراء
بقراءة األعامل األدبية التي مل تكن مكتوبة أصال باللغة التي يقرأونها بها ،أي أنهم
يقرأون ترجمة (نوعا آخر من إعادة الكتابة) – وهذه الحقيقة متر غالبا من دون
مالحظة .نحن نقرأ كتابا إما ألن شيئا منه اسرتعى انتباهنا (املوضوع ،الحبكة،
الشخصيات ،وغريها) ،وإما ألن شخصا ما نصحنا به ،ونحن نقرأه باللغة التي نشعر
باالرتياح لها – سواء لغتنا األوىل أو «الثانية» ،فهذا ال يهم .والكتّاب – عىل األقل،
الكتّاب املميزون – قراء عاديون مجربون ،لذلك فإن هذا النوع وغريه من أنواع
إعادة الكتابة يدخل أيضا يف قوام أعاملهم.
رمبا الحظ القارئ أننا استعملنا عبارة «قارئ عادي» مرات عدة .إن «القارئ
العادي» هو عنوان مجموعتي مقاالت كتبتها فرجينيا وولف .وقد أخذتها وولف
بدورها من صموئيل جونسن ،الذي يقول يف عمله «حياة غراي» إنه يبتهج «بلقاء
القارئ العادي؛ ألنه ميتلك الحس السليم للقراءة ،الذي مل يفسده التحيز األديب،
بعد جميع تحسينات املهارة ورصامة العلم ،يجب اإلقرار أخريا بالتسليم للفضائل
الشاعرية» (مقتبس يف وولف  .)1وبينام ُيعدُّ رأي وولف بالقارئ العادي نخبويا
جدا « -إنه متعلم بشكل أسوأ ،والطبيعة مل متنحه بسخاء كبري»  -ومع هذا فإن
متثيلها للقارئ العادي يتالءم كثريا جدا مع رأينا :إن القارئ العادي شخص «يقرأ
ملتعته الخاصة بدال من نقل املعرفة أو تصحيح آراء اآلخرين .وقبل كل يشء ،إنه
موجه بغريزة ليخلق لنفسه ،بغض النظر عن أي نرثيات ميكن أن يحصل عليها،
نوعا ما من الكل» (.)1
باختصار ،يحاول القارئ العادي فهم ما يقرأ ،ويخلق «نوعا ما من الكل»،
املكون من نسيج كلامت محوكة ثانية يف موسوعته العقلية .وتجري ضمن هذه
املوسوعة العقلية ارتباطات بني األعامل األدبية ،وتتألف أغلب هذه االرتباطات من
مقارنات عرب اللغات ،والزمان ،واملكان ،والثقافات ،والفنون ،واملحادثات .وباملقارنة
نبني فهام ،ألن املقارنة عملية إدراكية ،والرابط بني عنرصين عىل األقل يشكل
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العنرصين كليهام .ولذلك كانت املقارنة األدبية هي قراءة عمل من خالل أعامل
أخرى ،وقراءة تلك األعامل األخرى من خالل العمل الحايل.
رمبا تكون لدى قارئ هذا الكتاب بعض األفكار االستنتاجية حول ما يستلزمه
األدب املقارن .ويقول تعريف قيايس إن األدب املقارن يدور حول مقارنة أعامل يف
لغات مختلفة .إذا كان األمر كذلك ،ما عالقة بعض األمثلة املذكورة آنفا؟ يف مثال
لودج جرت مقارنة بني كاتبني يكتبان باإلنجليزية – شكسبري وإليوت .وعىل غرار
ذلك ،يقارن راوي «بيري مينارد» عملني باإلسبانية ،عمل من القرن السابع عرش مع
نسخته املطابقة لألصل يف القرن العرشين .ويف حاالت أخرى نقارن عمال أدبيا مع
إعادة كتابته يف لعبة فيديو أو فيلم .فقط يف حالة مثال بورخيس عن براونينغ
وكافكا ،يبدو أننا نتعامل مع مقارنة عرب لغات ،برشط أن القارئ ال يقرأ براونينغ
يف األصل وكافكا يف الرتجمة اإلنجليزية ،أو كافكا يف األصل وبراونينغ يف الرتجمة
األملانية .وإذا كنا نتمسك مبثل هذا التعريف التقليدي لألدب املقارن مبقارنة أعامل
يف لغات مختلفة ،فإن حالة براونينغ /كافكا فقط تصلح بوصفها مقارنة.
كانت قضية عبور الحدود اللغوية ُمت ََض َّمنَة يف التعاريف األولية لهذا الفرع
املعريف ،ألن التأكيد كان عىل حقيقة أن مجال األدب املقارن شمل دراسة «العالقات
بني آداب مختلفة» (تكست 253؛ التأكيد مضاف) ،حيث «العالقات» كانت
مفهومة بوصفها «تأثريات» و«مختلفة» كام «يف لغات مختلفة» .ويف الحقيقة ،كان
هذا التعريف ُمضمنا يف املحارضة األوىل لحلقة دراسية قدمها جوزيف تكست يف
جامعة دي ديجون تحت عنوان L'Influence des littératures germaniques
( sur la littérature française depuis la Renaissanceتأثري اآلداب األملانية
يف األدب الفرنيس بعد عرص النهضة) يف أوائل تسعينيات القرن التاسع عرش .ومع
ذلك ،قد يتضمن هذا التعريف أيضا مقارنات بني أعامل يف لغة وحيدة (إليوت/
شكسبري وكيشوت رسفانتس /كيشوت مينارد ميكن عندئذ أن تالئم هنا) .وألنه يبدأ
من فكرة منطق سليم – الحدود اللغوية – يفرض األدب املقارن أسئلته املتحدية.
إذا كانت املقارنة مسألة قراءة عرب حدود لغوية ،فام الذي ُي َعدُّ لغة؟ هل إنجليزية
أو إسبانية القرن العرشين لغة مختلفة عن إنجليزية أو إسبانية القرن السابع عرش؟
هل األدب األرجنتيني «كل» أديب مختلف عن املجموعات األدبية األخرى التي
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تستعمل اللغة اإلسبانية أيضا؟ هل ت .س .إليوت كاتب أمرييك أو بريطاين؟ أليست
السينام والرسم واألوبرا واملجالت الهزلية وغري ذلك ،أنواعا من اللغة أيضا ،بحيث إن
املقارنة ،عىل سبيل املثال ،بني رواية وفيلم تعترب قراءة عرب حدود لغة؟
مهام تكن األجوبة عن هذه األسئلة ،فالحقيقة هي أن األدب املقارن ُض ِّيق
فسح مجال له بني املجاالت األدبية
تعري ُفه األويل أكرث فأكرث نتيجة هدفه ،يك ُي َ
األخرى .نحو أربعني سنة بعد تعريف تكست ،يف العام  ،1931ع ّرف بول فان تيغيم
األدب املقارن يف الكتاب الجامعي الدرايس األكرث تأثريا يف فروع املعرفة بأنه «دراسة
األعامل األدبية لآلداب املختلفة عرب عالقاتها املتبادلة» (فان تيغيم  ،)5وهو تعريف
كان مفهوم التأثري فيه مفهوما بوصفه ( rapport de faitرابطا واقعيا) ،ما يعني
ليس مجرد أن التأثريات تحدث بني عملني فقط (مقارنة مزدوجة) ،ولكن أيضا أن
التأثري الصحيح يتطلب أن كاتب «العمل ب» قد قرأ «العمل أ» (يف اللغة األخرى)
ودمجه يف عمله الخاص ،وهو دمج يجعله املقا ِرن مرئيا عرب التحليل .ومام يستحق
الذكر أن فان تيغيم اعرتف بأن كتّابا عدة قرأوا «العمل أ» ليس يف لغته األصلية
ولكن مرتجام ،أو «قرأوا» ذلك العمل فقط عرب تلميحات ُمت ََض َّمنَة يف أعامل أو
التوسط فقط .يدل هذا
خالصات أخرى يف املجالت ،هذا مع ذكر نوعني من أنواع ّ
عىل اعرتاف ضمني بأن الكاتب «قارئ عادي» ،وبالتايل رؤية لألدب املقارن بوصفه
نوعا من نسخة علمية طبق األصل من تجربة القارئ العادي .ومع أن هذه القضية
مل يسبق أن نوقشت بوصفها شكال تعريفيا لألدب املقارن ،فإنها تظل معنا بوصفها
فهام عاديا للفرع املعريف .وسيتم وصفها أكرث الحقا.
ولكن لنعد إىل القيود .يف أواخر خمسينيات القرن العرشين ،كانت الفرتة
الطويلة لرتاكم الروابط املزدوجة الواقعية التي واجهها بعض املقا ِرنني عىل شكل
جو خانق دفع الفرع املعريف إىل مأزق ،أو كام سمي «أزمة» .ويف العام ،1958
َق ّد َم رينيه ويليك ،وهو عالِم تشييك منفي تدرب ضمن التقليد اللغوي األورويب
لغويي مدرسة براغ ،ومؤسس قسم األدب املقارن يف جامعة
املركزي ،وناشط بني
ّ
ييل ،يف املؤمتر الثاين لرابطة األدب املقارن الدويل ورق ًة بعنوان «أزمة األدب
املقارن» .يف تلك السنة نفسها ،نرش الربوفيسور الفرنيس ومر ِّوج اللغات والثقافات
الرشق أوسطية واآلسيوية ،رينيه إيتامبل ،مقالة بعنوان Littérature comparée
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( ou comparaison n'est pas raisonاألدب املقارن أو املقارنة ليست منطقا)
( )Hygiène 173-154والتي ستكون مقدمة لتشخيص آخر ألزمة األدب املقارن،
ومقالته يف العام Comparaison n'est pas raison. La crise de la 1963
( Littérature comparéeاملقارنة ليست منطقا .أزمة األدب املقارن) .وقد كانت
تأثريات تشخيص ويليك فورية ،إذ ُنوقشت ورقته بشكل مبارش أو غري مبارش من
املقا ِرنني خالل النصف الثاين من القرن العرشين ،بينام كان لورقة إيتامبل تأثري
ثانوي ومتأخر.
بالنسبة إىل ويليك ،كان األدب املقارن يعاين أزمة كبرية ،ألنه مل يكن هدف
الدراسة (التأثريات بني اآلداب) ،وال الطريقة (املقارنة) مام مييز هذا الفرع املعريف
تحديدا .ويف الواقع ،مل يكن هناك فارق مطلقا ،كام ناقش ويليك ،بني دراسة كيف
يؤثر كاتب يف كاتب آخر ضمن أدب واحد ،ودراسة العملية يف آداب متميزة .وواجه
منفي أورويب آخر ،وهو الباحث األملاين هرني هـ .هـ .رمياك ،الربوفيسور يف جامعة
إنديانا ،أزمة الفرع املعريف بتقديم تعريف «جديد» أصبح مقياسا .ويف شكله األكرث
اختصارا ينص عىل ما ييل :األدب املقارن هو «مقارنة أدب معني بآخر أو آداب
أخرى ،ومقارنة األدب مبجاالت أخرى من التعبري اإلنساين» («األدب املقارن» .)3
ولكن ،كام هو واضح ،هذا التعريف الجديد ال يعالج أي مشكلة  -الهدف أو
الطريقة  -لكنه يوسع فقط املجال من األديب البيني (املقارنة التقليدية لآلداب
املختلفة) إىل الفني البيني (مقارنة األدب والفنون األخرى) واالستطرادي البيني
(مقارنة األدب والخطابات األخرى).
وعىل الرغم من أن هذا التعريف الجديد مقبول عموما ،فقد تبني أنه غري قادر
عىل حل األزمة ،إىل حد أن السنوات العرشين املاضية شهدت مقارنني مشهورين
عدة (مثل سوزان باسنيت يف العام  1993وغياتري تشاكرافوريت سبيفاك يف العام
 )2003مؤكدين أن هذا الفرع املعريف قد مات .إن نغمة مثل هذه البيانات
استفزازية بشكل واضح؛ وما تريد تأكيده فعال هو أن بعض أشكال األدب املقارن
املامرسة مل تعد صحيحة اآلن .وبالنسبة إىل بعض الباحثني ،مثل باسنيت ،يتعلق
عدم الصحة بالطريقة (إحدى القضايا التي حددها ويليك) ،وتشتمل حلولها عىل
دمج األدب املقارن يف فروع معرفية أخرى (دراسات الرتجمة يف حالة باسنيت).
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وبالنسبة إىل اآلخرين ،مثل سبيفاك ،تكمن املشكلة يف الهدف ذي التوجه املركزي
األورويب النموذجي للفرع املعريف (األدب املقارن بوصفه مقارنة األعامل ضمن نحو
خمسة أو ستة آداب أوروبية «أساسية»  -وهي قضية عالجها إيتامبل) ،وتشتمل
حلولها عىل كل من تعلم لغات أخرى (مثل اللغات غري الغربية) ،ودمج األدب
املقارن مع مجاالت أخرى (دراسات النطاق يف حالة سبيفاك).
اآلن وقد مرت عرش سنوات أو عرشون سنة منذ صدور شهادات الوفاة هذه،
قد يعتقد القارئ أن مؤلفي هذا الكتاب ال بد أن يكونوا مهتمني عىل نحو منحرف
باملوىت ،يريدون إصابة قرائهم مبرض االنجذاب إىل الجثث ،أي األدب املقارن.
وبطريقة ما ،هذا حقيقي ،ألننا نريد قراءنا أن يصبحوا مصابني بحامسنا حول
األدب املقارن .ولكن مبعنى أكرب هذا ليس حقيقيا ،ألننا ،مثل الكثري من العلامء
والطالب يف جميع أنحاء العامل ،ال نعد األدب املقارن فرعا معرفيا محترضا أو ميتا.
إن حقيقة قراءتكم لهذا الكتاب تدعم وجهة نظرنا .ورمبا تكون الحالة أنكم تقرأون
هذا الكتاب الدرايس التمهيدي ألنكم تحرضون حلقة دراسية لشهادة جامعية أو
ماجستري حول األدب املقارن .أو سمعتم عن يشء ما ُيدعى األدب املقارن وتريدون
معرفة ما هو .إذا كان األمر كذلك ،فإن هذا الكتاب سيحقق أهدافه ،وذلك عىل
رشط أن ينجح يف إصابتكم بالحامس الذي يخفيه األدب املقارن ،الذي قد يعني
أنكم ،بعد قراءة هذا الكتاب الدرايس ،ستكونون راغبني يف قراءة كتب أخرى حول
هذا الفرع املعريف.
بالنسبة إلينا ،الحامس هو مجموعة من ثالثة عوامل عىل األقل – تجربة القارئ
العادي ،والحامس حول التنويع اإلنساين ،وإغراء املجازفة واألزمة .ويف الحقيقة ،إن
األدب املقارن هو التكرار ،تحت رشوط صارمة منهجيا ،لتجربة القارئ العادي ،أي
تجربة القراءة التي تعرب جميع أنواع الحدود (الدنيوية ،املكانية ،اللغوية ،الثقافية،
وغريها) لتبني معنى يعتمد ،إىل درجة كبرية ،عىل مقارنات مع أمور مبتدعة أخرى،
سواء أكانت أدبية /فنية أم ال.
وبالنسبة إىل التنويع اإلنساين ،هل يوجد برهان أكرث أهمية عىل إبداع البرش
من عدد اللغات التي وجدت ،وتوجد ،وستوجد؟ مع مادة هشة ومحدودة جدا
يف العدد كام يبدو ،خلق البرش آالف اللغات لغايات االتصال ،ولعدم رضاهم عن
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ذلك ،احتفظوا بجزء من تفاعالتهم اللغوية لتنفيذ تجارب أخرى مع اللغة .وهذا
الجزء إىل درجة كبرية هو ما ندعوه اليوم األدب ،لذلك ميكن للمرء القول إن األدب
لغة تهتم بذاتها ،لغة تنعكس عىل إبداع اللغة .وكام أنه ال توجد مجموعة إنسانية
محرومة من اللغة ،كذلك ال توجد مجموعة إنسانية محرومة من األدب ،باملعنى
الذي نعطيه للكلمة اليوم .ويف الحقيقة ،لقد ناقش املختصون بعلم اإلشارة أن
اللغات ممكنة متاما ألن جزءا منها محفوظ للتجريب اللغوي املهتم بذاته املذكور
آنفا .ليس هناك أدب من دون لغة؛ لكنه حقيقي أيضا أنه ليس هناك لغة من دون
أدب ،أي إبداع وتفكري لفظي حول التواصل .واملتطلب اآلخر لوجود اللغات ،كام
يقول املختصون بعلم اإلشارة واللغويون ،هو االتصال ،بحيث تتطور اللغات بفضل
االتصال مع اللغات األخرى .ويتحقق هذا االتصال حني ميزج املتحدثون اللغات،
ويصبح بعض املتحدثني ماهرين يف لغات عدة ،ويصبح بعض املتحدثني (املرتجمني)
متخصصني يف التوسط بني املجتمعات اللغوية .ال ميكن أن توجد لغة يف فراغ لغوي
أو رمزي .وهذا صحيح عىل حد سواء بالنسبة إىل اآلداب .تتصل اآلداب باآلداب
األخرى إما ألن بعض القراء وضعوها باتصال (القارئ األديب املزدوج أو املتعدد،
املكافئ للمتحدث اللغوي املزدوج أو املتعدد) ،أو أن بعض الوسطاء شجعوا عمدا
مثل هذه االتصاالت (مرتجمني أدبيني ،عىل سبيل املثال) .وقد شجع وعي حاد حول
اآلداب التي تتبادل التأثري يف ظهور األدب املقارن خالل أوائل القرن التاسع عرش
بوصفه مجاال محددا للبحث .وكانت رشوط ظهور هذا املجال ،بالتأكيد ،متحيزة
ثقافيا (مع اقتصار املقارنة عىل اآلداب يف بعض اللغات األوروبية) وقوميا (مع
سعي املقارنة غالبا جدا إىل دعم دور مميز لبعض الدول بسبب صادراتها األدبية
الضخمة) .لكن الحامس حول التنويع اإلنساين يجب أال يكون موقفا ساذجا .وعىل
غرار التنوع الحيويُ ،تعدُّ األنظمة البيئية اللغوية يف خطر أيضا .ووفقا إىل بيرت
ك .أوسنت وجوليا ساالبانك« ،هناك نحو  7آالف لغة محكية حول العامل؛ و[…]
نصف هذه عىل األقل قد ال تستمر يف الوجود بعد بضعة أجيال أخرى ،ألن األوالد
ال يتعلمونها بوصفها لغات أوىل»(()1٭) .لذلك من السخرية أنه بينام يعلن بعض
(٭) الرقم بني القوسني إحالة إىل رقم الصفحة التي ورد فيها الكالم يف املصدر األصيل ،وهذه الطريقة يتبعها املؤلفون
يف الكتاب كله ،وهي طريقة رابطة اللغة الحديثة ( )MLAاألمريكية يف التوثيق[ .املرتجم].
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الباحثني أن األدب املقارن ميت ،فإن اللغات – املادة التي يصاغ منها هدف دراسة
األدب املقارن – تنقرض بنسبة خطرية ،لذلك فإن الفرع املعريف قد يجد نفسه قريبا
قد تحول إىل نوع من علم اآلثار املقارن.
وأخريا وليس آخرا ،إننا نتفق مع ويليك وإيتامبل كليهام بأن األدب املقارن
يف حالة أزمة ،ولو ألسباب مختلفة عن أسبابهام .ويف الحقيقة ،قد يقول املرء إن
األزمة كام شخصاها قد تم التغلب عليها بعد أكرث من خمسني سنة .إن استكشاف
اتجاهات جديدة ومثرية ،خصوصا الدراسات الرشقية /الغربية ،قد لطف إىل حد
ما التمركز األورويب لهذا الفرع املعريف ورد عىل نقد إيتامبل .كذلك كان «املثال
الجديد» يف مثانينيات القرن العرشين قد جعل من املمكن وجود تعاون مثمر بني
األدب املقارن والنظرية األدبية ،مام سبب تحسنا مميزا يف منهجه ردا عىل نقد
ويليك .لعل فهمنا لألدب املقارن بوصفه فرعا معرفيا يف أزمة أقرب إىل تشارلز
برينهامير حني يقول« :إن األدب املقارن مسبب للقلق» («مخاوف»  .)1وبالنسبة
إلينا ،إن أزمة األدب املقارن ليست سمة إيجابية وال سلبية ،لكنها ببساطة نتيجة
تطوره ضمن عدم أمان وجودي ،والذي سببه هدفه من الدراسة .واألدب املقارن
هو الفرع املعريف الوحيد ضمن الدراسات األدبية الذي يعرتف باألدب من دون
حدود (عمل غوته ( Weltliteraturاألدب العاملي) مبعنى معني) بوصفه هدفه من
البحث .وبينام يعمل التاريخ األديب والنقد األديب تقليديا ضمن حدود قومية /لغوية
من ناحية ،ومن ناحية أخرىُ ،تعدُّ النظرية األدبية ،عىل الرغم من أهدافها العاملية،
منحازة إىل أوروبا ووحيدة اللغة بشكل ملحوظ ،يهدف األدب املقارن إىل دراسة
األدب العاملي .لذلك فنحن نشارك يف رؤية كالوديو غيني(٭) حول مهمة املقا ِرن
بوصفها خطة مرشوع.
اكتشف املقا ِرن يف أيامنا أن هدف بحثه ميكن ويجب أن يظهر،
مثل طفل مولود جديد ،من تجربته ومبادرته وخياله .عليه أن يحدد
مجال البحث بني االحتامالت الكثرية التي يقدمها األدب ]...[ ،وحني
يبدأ ]...[ ،ال يستطيع املقا ِرن االعتامد عىل بعض الحقائق املعطاة،

(٭) أكادميي إسباين مختص باألدب املقارن[ .املرتجم].
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املحدودة بشكل استنتاجي .إن هدف دراسته ،باإلضافة إىل تعريفه
وتخطيطه ،هو مجرد مرشوع.
(بني املعرفة )103

إن الطبيعة الصعبة لألدب العاملي – سواء من منظور خاص بالوجود (ما األدب
العاملي؟) أو منظور معريف (هل األدب العاملي قابل للمعرفة؟) ،الذي يضع األدب
املقارن يف موقع حرج بحيث يواجه باستمرار مشكالت جديدة – تعكس الطبيعة
الصعبة ملنهجه .وتوجد هناك وجهتا نظر متعارضتان يف هذا الصدد .بالنسبة إىل
بعض الباحثني ،املقارنة مقبولة ببساطة بوصفها طريقة .وبالنسبة إىل اآلخرين ،مثل
بنيديتو كروتشه وويليك ،نظرا إىل أن طريقة املقارنة مشرتكة مع فروع معرفية
عدة ،فهي ال تقترص عىل تحديد فرع معريف متميز .وتختلف وجهة نظرنا يف أننا
نرى أن املقارنة يجب فهمها من ثالثة منظورات مختلفة – ما قبل التخصص،
والتخصص ،وعابر للتخصص .يف «منظور ما قبل التخصص» نشري إىل حقيقة أن
املقارنة هي عملية عقلية تشمل ترسيخ ترابط فكري أدىن للتناظر بني عنرصين (أو
أكرث) ،حيث كل من التشابهات واالختالفات محققة .واملقارنة هي فعل منطقي
شكيل ،وعالقة جدلية بني طريقة تفكري مميزة (استقراء) وموقف إجاميل يبحث
عام هو ثابت (استنتاج) .وهي تتضمن طريقة للتعلق باآلخر ،ما كان غاي جاكوا يف
كتابه (املقارنية) قد دعاه ( décentrationاإلبعاد عن املركز) ،أي استطالع الحقائق
وتعليق األمن .وبتعبري «املنظور التخصيص» ،نعني أن هذه الطريقة تسود يف
بعض فروع املعرفة (التخصصات) ،مثل األدب املقارن ،وعلم اللغة املقارن ،والدين
املقارن ،والفلسفة املقارنة ،وعلم الترشيح املقارن ،والقانون املقارن ،والسياسة
املقارنة ...وهلم جرا .وبتعبري «منظور عابر للتخصص» ،نناقش بأن االستكشاف
املتبادل للمشكالت ،املشرتك بني جميع هذه الفروع املعرفية ،سيكون مثمرا جدا
حني يتعلق األمر مبعالجة املشكالت املنهجية وتبني التعاون البيني يف املجاالت
املعرفية.
عىل الرغم من النفي املتكرر («ما نفعله ليس مقارنة حقا») ،فإن عملنا يف
هذا الكتاب أقنعنا مبركزية فعل املقارنة للبحث األديب الدويل .هي ليست غاية
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يف ذاتها ،ولكن باعتبارها وسيلة لالكتشاف ،متكننا املقارنة من اكتشاف العالقات
واالختالفات واألسباب الخفية ،وأسئلة مل تطرح من قبل .وكلام كان مجال األمور
التي يجب ربطها عرب املقارنة أوسع ،كانت النتائج أغنى.
من الجدير مالحظته أن عدد الفروع املعرفية املقارنة أكرب يف العلوم
اإلنسانية واالجتامعية من العلوم األخرى ،وهي حقيقة تحدد بدقة الطبيعة
املتعددة الوجوه واملتباينة إلبداعات البرش ،مبا فيها اللغة واألدب .وعىل غرار
الفروع املعرفية املقارنة األخرى ،إن نقطة البداية لألدب املقارن هي االعرتاف
بأن الظاهرة التي يهدف املرء إىل توضيحها موضع إشكال .ومن جديد علينا
تذكر أن غيني ،بالتباين مع تعاريف أخرى لألدب املقارن ،يؤكد بدقة أهمية
كلمة مشكلة« :لقد كان األدب املقارن واليزال فرعا معرفيا فكريا متيز بخلق
بعض املشكالت التي ُيعدُّ األدب املقارن الوحيد القادر عىل مواجهتها» (تحدي
األدب املقارن  .)104ومبواجهة هذه املشكلة وبهدف حلها ،يصوغ املقارن
فرضية ميكن استنتاج بعض النتائج منها .تفحص هذه النتائج ،بدورها ،بشكل
استقرايئ بحيث يعمل االنتقال من الحقائق املتجانسة إىل أسبابها بطريق ِة ما
«الخ ْطف» .يشمل َ
دعاه تشارلز س .بريس َ
الخ ْطف «فحص كتلة من الحقائق،
والسامح لهذه الحقائق باقرتاح نظرية .بهذه الطريقة ،نكسب أفكارا جديدة؛
ولكن ال توجد قوة يف املنطق» (بريس« ،رسالة إىل كالديروين» ،مقتبسة يف نيرش
 .)178تبني املقارنة بوصفها اختطافا أن البيانات العلمية عرضة للخطأ ،ألن
االختبار التجريبي قد يثبت أن النتائج خطأ .بشكل مشابه ،يف حالة األدب
املقارن ،الفرضية مؤقتة دامئا ،ألن األدب العاملي هدف تجب معرفته.
هذا املزيج الخاص من تجربة القارئ العادي ،والحامس حول التنويع
اإلنساين ،وإغراء األزمة ،يجعل األدب املقارن فرعا معرفيا مثريا ومطلوبا .يوجد
عامل أديب كبري هناك ،ومع أن املرء يحاول جاهدا بقدر اإلمكان تعلم لغات
جديدة (الحية وامليتة معا) ليقرأ أعامال أدبية بلغاتها األصلية ،فإن القدرات
البرشية محدودة .ومثة حل جزيئ ،طبعا ،هو القراءة عرب الرتجمة ،األمر الذي
كان َيعدّ ه املقا ِرنون كريها قبل بضع سنوات ،بينام املقبول اآلن بشكل عام أنه
من األفضل القراءة عرب الرتجمة من غياب القراءة مطلقا ،السيام أن الكتاب
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أنفسهم يقرأون الرتجمة ،والرتجمة تضع اآلداب عىل اتصال .لذلك« ،مع أننا ال
نستطيع جعل شمسنا /تقف بال حراك ،لكننا سنجعلها تدور»(٭).
هذا الكتاب مقدمة لفرع معريف مثري ومطلوب .ويف مجال محدود ،حاولنا
تقديم نظرة عامة غنية باملعلومات للفرع املعريف بتأكيد اتجاهات وتطبيقات
َ
أحدث املوضوعات
جديدة .ويجب فهم صفة «جديدة» بوصفها ،يف آن واحد،
التي ناقشها املقا ِرنون ،وطرقا ليست مألوفة جدا يف الجو الجامعي العاملي ،مع
أنها ليست جديدة باملعنى السابق .ما من كتيب جديد حول األدب املقارن ُنرش
باإلنجليزية يف السنوات العرشين املاضية .وهناك ،طبعا ،عدد كبري نسبيا من الكتب
املؤلفة يشارك فيها مساهمون عدة ،ويناقشون مجاالت خربتهم بشكل منفصل،
وهذا دليل عىل التعقيد املتزايد يف الفرع املعريف ،ومع أنه مؤلف باالشرتاك بني ثالثة
مقا ِرنني ،فإن هذا الكتاب يقصد تزويد القارئ برؤية متامسكة للحالة الراهنة لهذا
الفرع املعريف والتطبيقات املستقبلية .والتامسك ليس ميزته الوحيدة .فأحيانا كان
يتم تقديم التناقضات والفروق الدقيقة يف الهوامش ،ألنه حيث مل يكن املؤلفون
املشاركون عىل اتفاق كيل ،رأينا أن هذا دليل عىل حيوية الفرع املعريف وديناميكيته
املتبدلة محليا ،وبالتايل ،ومع أن ثالثتنا معا قرأنا وأسهمنا يف جميع الفصول ،فإن
املسؤولية األساسية للفصول  ,1و ،8و 9كانت مسؤولية فيالنويفا؛ والفصول  ،2و،3
و 7كانت مسؤولية دومينغيز؛ والفصول  ،4و ،5و 6كانت مسؤولية سويس .وكان
عىل دومينغيز مهمة تركيب املسودات من الثالثة كلهم وتأليف املقدمة الحالية.
ينقسم «تقديم األدب املقارن :اتجاهات وتطبيقات جديدة» إىل تسعة فصول.
يناقش الفصل األول موقع األدب املقارن ضمن الدراسات األدبية ،ويتفحص
برسع ٍة تاريخ الفرع املعريف منذ أصوله حتى الوقت الحارض .وهو يتعلق مبارشة
تجب إعادة
بالفصل التاسع ،ألن اإلرصار قليل التبرص حيال أزمة الفرع املعريف ِ
معالجته ضمن أزم ٍة أكرث مدعاة للقلق ،واملتعلقة بالعلوم اإلنسانية عموما ودور
التعليم األديب .ومن الواضح أن نظام همبولت(٭٭) – كانت للتعليم الجامعي
(٭) من قصيدة «إىل سيدته الخجىل»  To His Coy Mistressللشاعر اإلنجليزي آندرو مارفل (.)1678 – 1621
[املحررة].
(٭٭) فيلهلم فون همبولت ( ،)1835 – 1767وإميانويل كانت (.)1804 – 1724
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ُ Humboldtian - Kantianيستبدَل يف أماكن عدة يف جميع أنحاء العامل مبا
ميكن أن يدعوه املرء «الجامعة املشرتكة» ،وهي مؤسسة للتعليم العايل منظمة
حول ما تصنفه الليربالية املحدثة بأنه فروع معرفية تجلب الربح الفوري .يف كل
من كندا والواليات املتحدة ُأغ ِلقت عدة أقسام لألدب املقارن .ومع ذلك ،إن ما
قرئ بأنه برهان آخر عىل موت الفرع املعريف قد يتحول إىل فرصة فريدة للبحث
عن تراكيب جديدة تجعل التعاون بني األقسام والفروع املعرفية البينية القاعدة
بدال من االستثناء .بني الفصلني األول والنهايئ ،تعالج سبعة فصول ،سبعة مفاهيم،
نرى أنها معنية أكرث يف الوقت الحارض بتنظيم علمي للبحث حول تجربة القارئ
العادي .ويراجع الفصل الثاين نظرية العملية األدبية البينية .وصلتها ناجمة من
ثالثة عوامل عىل األقل .أوال ،يناقش التقسيم التقليدي لألدب املقارن بني مدرستني
 «الفرنسية» و«األمريكية» .ثانيا ،يناقش العقيدة األساسية لهذا الفرع املعريف ،أي،عىل أي من جانبي االنقسام القومي /الدويل يقف ذلك التطور األديب وفقا لتقسيم
العمل بني الدراسة األدبية القومية واألدب املقارن .وثالثا ،يعالج األدب العاملي
بوصفه الهدف الصحيح لدراسة األدب املقارن .يستكشف الفصل الثالث الصالت
بني األدب املقارن ودراسات إنهاء االستعامر ،وهو مجال ارتبط مبارشة بأمريكا
الالتينية ،ويهدف إىل إظهار كيف أن االستعامرية ،مع أن اإلمربيالية واالستعامرية
رمبا انتهتا بوصفهام نظاما سياسيا ،التزال نشيطة بوصفها الطريقة األكرث انتشارا
للهيمنة عرب عاملنا .ومع أن بعض بيانات مفكري إنهاء االستعامر قابلة للجدل،
نناقش بأن دراسات إنهاء االستعامر متثل إسهاما مثينا ملواصلة عملية التغلب عىل
املركزية األوروبية يف األدب املقارن .ومن نظرية األديب البيني ،التي ترى األدب
العاملي هدفا بحثيا لألدب املقارن ،ودراسات إنهاء االستعامر ،التي تتحدى املفهوم
الغريب لألدب ،يتبع الفصل الرابع ،الذي نناقش فيه مفهوم األدب العاملي بعناية،
مبا يف ذلك االهتامم املتجدد باألدب العاملي خالل السنوات العرش املاضية ،وإعادة
ظهوره إما عىل شكل مثال جديد لألدب املقارن أو حتى بوصفه فرعا معرفيا
جديدا .ويف الحقيقة ،إن ما ال ريب فيه هو أن اهتاممنا باألدب ،سواء القريب
أو البعيد ثقافيا ،موضوعي .إذا كان األدب استعامال للغة يدل عىل إبداع البرش،
فإن إبداعه يرتبط بشكل وثيق مع هدف التغلب عىل َفنائنا .يتحدث األدب عن
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املوضوعات التي تتعلق بنا كبرش عرب الزمان واملكان ،الوسيلة األكرث كامال لإلصغاء
إىل موىت منذ زمن طويل ،إىل اللغات التي أصبحت منقرضة ،إىل عوامل مل تعد
موجودة ،وأخريا وليس آخرا ،إىل آراء بعيدة تتحدانا وتغنينا يف آن واحد .هذا
ما يهدف الفصل الخامس إىل تقدميه .والفصل السادس مكرس للرتجمة ،الوسيلة
التي تنترش من خاللها األعامل األدبية عرب الزمان واملكان ،وتتواصل اآلداب ،ويقرأ
الكتّاب ،مثل القراء العاديني اآلخرين ،ويدربون أنفسهم حتى .وحاملا تصبح لدينا
صورة أوضح لهذه الشبكة األدبية البينية الضخمة ،يناقش الفصل السابع إمكانية
بناء تواريخ أدبية عاملية .فقد أصبح التاريخ األديب املقارن املجال األكرث تجريبية
ضمن الفرع املعريف خالل العقود الثالثة املاضية ،ويستحق املناقشة بالتفصيل
بسبب عالقة وجهة نظره البديلة حول األدب عرب الزمان بالتباين مع التقييد
األمنوذجي وفقا للخطوط القومية .ويستكشف الفصل الثامن املحور الفني البيني
لألدب املقارن ،الذي أسهم ،عىل الرغم من حسبانه جديدا بتعريف رمياك ،يف
تطوير الفرع املعريف منذ تأسيسه يف القرن التاسع عرش .يتبع قسامن بعد الفصل
التاسع – َمرسد باملصطلحات األساسية لألدب املقارن ،وقامئة لقراءة إضافية.
من الواضح أن الكثري من املحتويات األخرى كان ميكن تضمينها .لكن هذا
كتيب متهيدي يهدف إىل تزويد طالب الشهادة الجامعية واملاجستري الذين ليست
لديهم معرفة سابقة باألدب املقارن (أو أن معرفتهم محدودة يف أحسن األحوال)،
باإلضافة إىل أي قارئ مهتم باملوضوع ،مبقاربة واضحة ومخترصة لهذا الفرع املعريف
الذي ميكن قراءته بسهولة خالل حلقة دراسية منوذجية لفصل واحد .سيحقق هذا
الكتاب أهدافه فقط إذا نجح يف إظهار أن األدب املقارن مل ميت ،وأن املقارنات
ليست كريهة ،عىل الرغم من جون ليدغيت(٭) .وإن كان املقصود بكلمة «كريهة»
أن املقارنات تؤدي إىل مشكالت (بتقدير َغيني) ،فإننا يف هذه الحالة نوافق يف
الحقيقة عىل أن املقارنات كريهة ورائحتها فائحة  -كام يعرب عنها دوغبريي(٭٭) يف
مرسحية «جعجعة بال ِطحن».
(٭) شاعر وراهب إنجليزي (نحو .)1451 – 1370
(٭٭) شخصية أبدعها شكسبري يف مرسحيته الكوميدية «جعجعة بال ِطحن» التي يُعتقد أنها ُكتبت بني العامني
[ .1599 - 1598املرتجم].
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كلمة شكر

إن املؤلفني مدينون خصوصا ملجموعتني من الناس :زمالئنا يف املهنة ،وطالبنا.
بالنسبة إىل املجموعة األوىل ،تربز ثالثة منتديات – جمعية األدب املقارن األمريكية،
والجمعية اإلسبانية لألدب العام واملقارنSociedad Española de Literatura
 ،General y Comparadaوجمعية األدب املقارن الدولية .ويستحق املكافأة عىل
حد سواء الجو الثقايف لألكادميية األوروبية ،وجمعية ستوكهومل للتاريخ األديب العاملي،
باإلضافة إىل اتحاد هرمس للدراسات األدبية والثقافية(٭) .أما بالنسبة إىل الطالب،
فإن حامسهم ومشاركتهم يف حلقاتنا الدراسية للدرجة الجامعية األوىل واملاجستري
والدكتوراه – من املقررات املسحية حول األدب العاملي ما قبل العرص الحديث
واملقررات التمهيدية ،إىل األدب املقارن ،إىل حلقات البحث الدراسية املنفردة حول
األدب األورويب املقارن ،واألدب والسينام  -هام تح ٍّد ممتع مستمر .وقد منحتنا
محررتنا ،روث مودي ،التشجيع والصرب كلام اقتضت الحاجة .وأخريا وليس آخرا ،كان
كل من النشاطات والتمويل من كريس جني مونيت «ثقافة التكامل األورويب» (الرقم
 )528689ذا أهمية أساسية.

(٭) اتحاد يضم املدارس عىل مستوى الدكتوراه يف معظم بلدان أوروبا الغربية والواليات املتحدة ،ويهدف إىل
تعميق فهم الحضور األورويب يف األدب والفن والثقافة يف عرص العوملة ،ولتعزيز األفكار املشرتكة يف حقيل األدب
والدراسات الثقافية ،الستكشاف التغريات يف نقد الذات األوروبية ومعرفتها عرب الثقافات خارج أوروبا ،ولتطوير
التعاون بني األوساط البحثية األوروبية وغري األوروبية[ .املرتجم].
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األدب املق��ارن ومس��تقبل
الدراسات األدبية

رمبا ،أكرث من أي وقت مىض ،يتطلب
كسب معرفة معمقة للظاهرة
األدبية منظورا مقارنا ،منظورا ميكن
تحقيقه فقط مع استرشاف وموقف
ومنهجية فرع معريف جامعي ظل
مستمرا طوال قرنني تحت اسم
األدب املقارن.

قبل مناقشة حقيقة األدب املقارن ،يجب
ترسيخ إمكانيتها .إن األساس األول إلمكانيتها
هو حقيقة أن البرش ،من أي زمان وبالد وثقافة،
قد استعملوا اللغة .لكن اللغة :ماذا تكون؟
تجدر مالحظة الفارق الوارد يف الفرنسية
بني التعبريين  langageو  ،langueاللذين
يرتجامن كالهام إىل الكلمة اإلنجليزية الوحيدة،
« Languageلغة» .هذا الفارق ال يحصل يف
جميع اللغات .يوضح فردينان دو سوسري هذا
يف نصه التأسييس حول علم اللغة الحديث،
« Cours de linguistique généeraleمنهاج
يف اللسانيات العامة» (الذي نرشه طالبه من
ملحوظاتهم يف العام .)1916
إن اللغة َ langageم َل َكة فطرية ميتلكها
جميع البرش بفضل تشكيلهم الترشيحي
والعصبي .ومل يكن هناك ُّ
قط مجتمع برشي
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مكون من أفراد من دون القدرة عىل التواصل .ولكن يك تتحقق اإلمكانية
اللغوية بالكامل ،فإن وجود  langueرضوري أيضا .وميكن تعريف هذا بأنه
تجمع أعراف تبناها الجسم االجتامعي الذي يسمح بتمرين امللكة اللغوية لدى
كل فرد« :لغة» ،مبعنى أننا نتحدث عن اإلنجليزية أو الصينية أو أحد تنوعات
لغة اإلشارة بوصفها «لغة».
وهكذا نجابه نظاما معقدا ،يتطلب تبرصات علم األحياء وعلم االجتامع وعلم
النفس لحله .وتبدو اللغة خارقة تقريبا ،وقبل كل يشء ،عادلة ودميوقراطية أصال،
ألن أحدا ال يفتقر إىل املشاركة فيها .ومن ناحية أخرى ،إن التعبريات األسمى يف
اللغة البرشية هي مجال أولئك املوهوبني بإدراك واقتدار متميزين ،والذين ينتجون
اللغة عىل شكل فن ،بهدف إعطاء «إحساس أنقى بكلامت القبيلة» “un sens plus
 ”pur aux mots de la tribuاستشهادا بقصيدة ماالرميه الشهرية «قرب إدغار بو»
 Le Tombeau d'Edgar Poeإذا كانت اللغة َم َل َكة عاملية ،كذلك يكون تعبريها
عىل شكل فن .ومنذ القرن الثامن عرش ،وصف العالَم األورويب هذا التعبري بصفة
أدب(.)1
إن اللغة والشعر حجتان قويتان عىل وجود حالة إنسانية عاملية .وإىل درجة
كبرية ،إن كال من غوته ومؤسيس األدب املقارن  Littérature comparéeهم ممثلو
روح عقلية التنوير ،التي ألهمت ،بني إنجازات أخرى ،االعرتاف بحقوق اإلنسان
العاملية .يعرب األدب عن عنارص التجربة اإلنسانية األكرث عمقا ودواما وعاملية،
تلك التي تنجو من خاصية العواطف واملشاعر الفردية .ويصح اليشء نفسه عىل
الحقيقة التي تحيط بنا ،بعنارصها األساسية األربعة الثابتة أيضا (الرتاب واملاء
والهواء والنار) .إذا كانت القاعدة األساسية لجميع الفنون هي التقليد ،كام حدس
أرسطو ،فإن البرش هم بشكل أسايس مخلوقات مقلدة (فن الشعر  1447أ 16-12
و 1448ب  .)2( )8-4وإلرضاء دوافعنا للتقليد ،لدينا الفنون .إن جميع الفنون تتسم
باملحاكاة ،وهدفها هو نفسه :الحقيقة البرشية والطبيعية .لكن كل فن يستمر يف
عمله بأدوات مختلفة .والفن الذي يحايك بالكلامت هو الذي ليس له لدى أرسطو
اسم معني (فن الشعر  1447ب ،)9لكنه يخصص له كتابه «فن الشعر» ،العمل
األول يف النظرية األدبية.
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يخربنا يوهان بيرت إيكرمان أنه يف مايو  1827استقبل غوته يف بيته العامل الفرنيس
الضليع جان جاك أمبري ،وأنهام تحدثا مطوال عن األدب .وقبل ذلك ببضعة شهور
صاغ الكاتب األملاين أفكاره حول األدب القومي ،الذي مل َيعد بالنسبة إليه امتيازا ذا
صلة ،مفسحا املجال أمام «األدب العاملي»  Weltliteraturاملتعدد الثقافات .ويف
الحقيقة ،بني العامني  1827و 1831ذكر غوته مرات عدة مفهوم Weltliteratur
الذي دعاه أحيانا باسم «األدب العاملي الكوين» ،أو «األدب العاملي العام» .ويف
مناسبة أخرى يشري إىل «األدب األورويب ،العاملي ،بكلامت أخرى»( .غوته« ،حول
األدب العاملي» .)3()14
ينتمي أمبري ،من جهته ،إىل حلقة املؤسسني الفرنسيني للفرع املعريف الجديد
( Littérature compareاألدب املقـارن) ،الذي كــان يتشكـل يف السنـــوات
 1830-1815تحت تأثري آبل فرانسوا فيلامن ،وكان لدينا ،عندئذ ،يف بداية القرن التاسع
عرش ،مفهومان  -األدب العاملي واألدب املقارن  -اللذان يرتبطان بشكل وثيق جدا.
أول هذين املفهومني« ،األدب العاملي»  Weltliteraturهو جزء من الرؤية
التنبئية لشاعر استعمل هذا التعبري لتعريف مجال جديد ،أدب بال حدود.
وسيكون هذا هدف فرع معريف جديد ،يستند إىل طريقة املقارنة ،التي كانت يف
ذلك الوقت تتقدم يف مجاالت علمية مختلفة ،من علم األجناس البرشية املقارن
لفيلهلم فون همبولت ،الذي يعود تاريخه إىل العام  ،1795إىل علم الترشيح
املقارن لجورج كوفييه ( ،)1805-1800إىل علم األجنة لجان جاك م .س .ف.
كوست ،إىل علم اللغة املقارن لفرانز بوب ،فريدريك دييز ،أوغست شاليرش،
كريستيان راسك ،أو أ .و .شليغل.
بعد قرنني تقريبا ،اكتسب مفهوم ( Weltliteraturاألدب العاملي) أهمية
يرص ديفيد دامروش («ما األدب
متجددة .وروجع محتواه عىل نحو دوريّ .
العاملي؟»  )15عىل أن التعبري ال يشري إىل مكتبة مشوشة من أعامل ذات مصادر
متنوعة ،ولكن إىل شبكة وظيفية ،تأسست ضمن سياق نظام عاملي .وتعريفه ثاليث
األوجه ( :)281األدب العاملي بوصفه «انحرافا إيجازيا لآلداب القومية» ،وبوصفه
«كتابة تكتسب بالرتجمة» ،وبوصفه «ليس مجموعة معيارية من النصوص ،بل
أسلوب للقراءة ،شكل من انشغال منفصل بعوامل خارج مكاننا وزماننا».
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إن مفهوم «النظام األديب» تكاميل برأي دامروش .وهذا املفهوم متضمن يف
فكر ت .س .إليوت ،ونظرية ديونيز دوريشني حول العمليات األدبية البينية (انظر
الفصل الثاين) ،وعمل كالوديو غيني املبكر(«األدب بوصفه نظاما»”Literatura
 ،)”como sistemaو«املثال الجديد» لألدب املقارن الذي سنشري إليه بتفصيل أكرب
يف مرحلة تالية يف هذا الفصل األول .وبالنسبة إىل دامروش («ما األدب العاملي»؟
 ،)173أيضا ،فإن «العمل له حياة فعالة فحسب بوصفه أدبا عامليا كلام وحيثام ُوجد
بشكل نشيط ضمن نظام أديب خارج نظام ثقافته األصلية».
إن الروح التي حركت والدة املقارنة ،والتي تبقى لدى الذين ميارسونها اليوم،
هي نفسها التي يصفها ت .س .إليوت يف عمله املشهور «التقليد واملوهبة الفردية»
( .)1920ووفقا لخريج هارفارد هذا  -ويجب أن نتذكر أن هارفارد كانت جامعة
رائدة يف دراسة األدب املقارن  -يتشكل نظام مثايل من مجموع األعامل التي
ُكتبت ،نظام يعدل جزئيا مع ظهور كل عمل جديد( .)4وال تتغري أهمية كل عمل يف
النظام املثايل بإضافة كل نص جديد فحسب ،ولكن كذلك أهمية املجموع املثايل
الذي تشكله .يؤثر املايض يف حارض األدب ،لكن الحارض يؤثر يف املايض أيضا (انظر
املقدمة) .إذا كانت هذه هي الحالة من ناحية الزمان ،فهي صحيحة أيضا من ناحية
املكان .ومن السخف االعتقاد بأن األدب املكتوب بلغة أو ثقافة معينة يوجد يف
فراغ مكتف ذاتيا .إن كالسيكيات الثقافة اليونانية  -الرومانية ،والصينية ،والعربية،
بشكل ال يقل عن أعامل معارصة يف لغات وجنسيات متنوعة ،كلها تسهم يف خلق
كل نتاج أديب فردي ،والذي ميكن فهمه وهو من خالل املقارنة فقط.

دراسة األدب

تتشكل الدراسة األدبية باندماج أربعة فروع معرفية متميزة وتشاركها :فن
الشعر أو النظرية األدبية ،والنقد األديب ،والتاريخ األديب ،واألدب املقارن .غري
أن التاريخ األديب كان هو املفهوم املهيمن خالل الـ  150سنة املاضية  -تراث
الرومانتيكية األملانية ودورها يف ظهور مفهوم الدولة القومية.
الحقيقة املتناقضة للمسألة هي أن القومية األدبية تتيح وتحدد يف آن
واحد مامرسة األدب املقارن .لقد اصطدم التاريخ األديب بوصفه فرعا معرفيا مع
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مفاهيم سابقة مل متيز بني اآلداب وفقا للغات التي كتبت فيها ،لكنها افرتضت
وجود استمرارية أدبية ُتفهم األعامل فيها وفق األنظمة فوق القومية لفن الشعر
والخطابة .من هذا املنظور كان هناك ببساطة األدب ،الذي اتخذ مظاهر مختلفة
يف رموز لغوية مختلفة ،لكنه كان ينتمي إىل بالد مشرتكة واحدة ،عامل شعري أديب
حيث الخطابة وفن الشعر ،عىل رغم نشوئهام يف اليونان وروما ،أسسا تقليدا ال
يتقيد بأي ثقافة وطنية وحيدة .وكام يعلق غيني« ،إن الوحدة الشعرية منترصة دامئا
عىل تنوع الشعر» («تحدي األدب املقارن» .)25
حاملا انتهت سيطرة هذا املفهوم يف بداية القرن التاسع عرش ،استعاد األدب
املقارن استمراريته ،ولكن يف هذه املرة من منظور ال يستند إىل «عموميات أدبية»
بل من خالل «الخصوصيات األدبية» لكل لغة كام متيزت يف تعبريها الفني ،ومن
خالل مقارنة وتقويم هذه التوضيحات املختلفة وفق تشابهاتها واختالفاتها.
ضمن مجموع «العلوم األدبية»  -تعبري مشتق من «علم األدب»
 Literaturwissenschaftاألملاين – ُيعدُّ األدب املقارن أحد مفاهيم أساسية أربعة
للظاهرة األدبية .وترتبط هذه املفاهيم يف ترتيب زمني واضح .يحلل املفهوم األول
النصوص ُويق ّومها ،وهو ميل واضح يف النقد األديب من مرحلة ما قبل سقراط .حاملا
ُتن َّفذ هذه العملية عىل مقياس عريض بشكل كاف ،تظهر تشابهات عميقة بني
النصوص املختلفة .وبذلك يربز الدافع للتعميم وتلخيص القوانني  -وهو ما ميكن
أن نسميه القفزة النظرية .وحني تبدأ ثقافة معينة بتبني إحساس تاريخي بنفسها،
خصوصا مع تطوير إحساس باألممية ،يتقدم التاريخ األديب .ويظهر األدب املقارن
حني يبدأ التاريخ األديب ألمم بالظهور محددا أو ناقصا :فهو َيعدُّ التاريخ األديب
القومي عنرصا ضمن تاريخ أديب جمعي.
أكد إيوجينيو كوشرييو أن اللغوي الجيد يجب أن يكون يف آن واحد عامل نبات
وبستانيا ،منظرا ومامرسا ،باحثا مصمام عن بيانات متامسكة لكنه منتبه أيضا إىل
الثوابت التي تؤسس لها .واألمر نفسه يصح يف دراسة األدب :يجب أن نكون منتبهني
إىل تفاصيل نص معطى ،وأن نكون قادرين أيضا عىل رؤيتها يف السياق ،يك نلتقط
منها معاين أغنى .تتطلب دراسة األدب انسجاما متوازنا وخصبا لهذه املفاهيم
األربعة .ال ميكن لنقد أديب ،وال لنظرية أدبية عندئذ ،االنفصال عن املفاهيم املقارنة
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والتاريخية .والنظرية األدبية التي ال تستند إىل نقد تحلييل تطور مبا فيه الكفاية
ستكون نظرية ضعيفة؛ وستكون ضعيفة عىل حد سواء إذا مل تأخذ يف الحسبان مبا
فيه الكفاية النظرة التاريخية الشاملة .عىل أي حال ،إن ما يوجده األدب املقارن هو
مقاربة مقا ِرنة رضورية جدا ،والتي ،حني تحلل التسلسل التاريخي لإلنتاج األديب إىل
مناطق لغوية مختلفة ،تسمح بتجاورها .وما مينحنا إياه األدب املقارن يف النهاية
هو إقرار االستنتاجات التي تقرتحها املجاالت الثالثة األخرى للعلم األديب .وهو يدعم
فرضيات النظرية األدبية كلام طابق الثوابت أو القوانني العامة الشائعة يف التقاليد
املتنوعة .وهو مينح التاريخ األديب ألمة أو لغة محددة صدى أعمق يف قدرتها عىل
مقارنة تقليد معني مع التقاليد األخرى .وهو يغني النقد األديب ،ويزوده بنظرة
حسن بها أدواته.
شاملة واسعة ُي ِّ

األصول

كان األدب املقارن ُيعدُّ شكال مختلفا للتاريخ األديب منذ ترسيخه يف عرشينيات
وثالثينيات القرن التاسع عرش ،بعد تشكيله األويل يف عمل الرواد مثل اليسوعي
اإلسباين ،خوان أندريس ،مؤلف الكتاب التأسييس «األصل ،والتقدم ،والحالة
الراهنة لألدب كله» Dell'origine, progressi e stato attuale ،1799 - 1782
 d'ogni letteraturaوالذي خطط غوته لزيارته خالل منفى أندريس يف مانتوا
( 1-8داهن ،ودومينغيز وتومسني).
مؤسسو األدب املقارن فرنسيون ،منهم شخصيات مهمة مثل فيلامن املذكور
آنفا ،الذي نرش بعد محارضاته األوىل من  ،1826-1816بني  1828و ،1849مقررات
تعليمية حول األدب الفرنيس أسس فيها مقارنات بني املؤلفني والحركات يف آداب
أخرى ،وهو الذي استخدم تعبري «األدب املقارن» «.)5(»Litterature comparée
ولكن يف كتاباته األوىل ظهرت بدايات ثنائية من املهم مالحظتها .وسبق أن أرشنا
إىل العالقة الوثيقة بني األدب املقارن والتاريخ األديب .غري أن فيلامن يرصح يف
املقدمة التحريرية للمجلد الثاين من عمله «صورة األدب يف القرن الثامـــن عشــر»
) Tableau de la littérature au XVIIIe siècle (1828-1827بأن «هذه الدراسة
املقارنة لآلداب» هي فلسفة النقد .وهذا هو املكافئ لنظريتنا األدبية ،أي استمرار
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ما بدأه أرسطو :فن الشعر ،ويشتمل عىل صياغة املبادئ األساسية التي هي أساس
الظواهر األدبية.

التعريف والحالة املثالية

إن تعاريف األدب املقارن متعددة ،وتضاعفها مل يتوقف منذ أن افتتح فرناند
بالدنسربغيه يف العام « 1921مجلة األدب املقارن» Revue de Littérature
 Comparéeباستفسار عن «االسم واليشء» “.”le mot et la chose
لكن اقرتاح هرني هـ .هـ .رمياك ،الذي اعتربه روالن مورتييه ( )12يف املؤمتر
التاسع ( )1979لرابطة األدب املقارن الدولية (« )AILC/ICLAأفضل تعريف
لألدب املقارن» ،ال يزال ميتلك الصالحية:
إن األدب املقارن هو دراسة األدب خارج حدود بلد معني ودراسة
العالقات بني األدب من جهة ومجاالت أخرى من املعرفة واالعتقاد مثل
الفنون (الجميلة) ،والفلسفة ،والتاريخ ،والعلوم االجتامعية ،العلوم،
والدين ،وغري ذلك من جهة أخرى .وباختصار ،هو مقارنة أدب معني بأدب
آخر أو آداب أخرى ،ومقارنة األدب مبجاالت أخرى من التعبري اإلنساين.

(رمياك« ،األدب املقارن» )3

إن جوهر هذا التعريف أيضا يقع يف قلب ما يراه أ .أوين ألدردج ( )1بأنه
خصوصية األدب املقارن« :ميكن النظر إىل أن األدب املقارن هو دراسة أي ظاهرة
أدبية من منظور أكرث من أدب قومي أو باالرتباط مع فرع أو حتى عدة فروع
معرفية فكرية أخرى».
باعتباره أحدث الفروع املعرفية املخصصة لدراسة األدب ،فإن األدب املقارن كان
حساسا للتحديات والتناقضات التي تواجه البحث التاريخي ،املستمد من تطور الفكر
واأليديولوجيا والثقافة يف الحداثة وما بعد الحداثة ،لكنه خاضع أيضا بشكل جوهري
للتوترات التي يصعب التغلب عليها .ونحن نشري إىل حقيقة أن األدب املقارن يتضمن
أساسا مكونات مثالية معينة ،ولدت من سعة املجال الذي يحاول تغطيته والتقييدات
البرشية الطبيعية لبعضنا الذين يتخذون من هذا الفرع املعريف مهنة لهم.
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صحيح أن بعض املقا ِرنني ،بسبب أصولهم العائلية أو الجغرافية ،متيزوا
باتساع مجالهم .كان هوغو ملتزل دو لومنيتز ،مؤسس أول مجلة يف هذا املجال
يف العام  ،1879-1877هنغاريا ناطقا باألملانية عاش يف ترانسلفانيا بصفة مواطن
يف اإلمرباطورية النمساوية الهنغارية ،وتدرب يف هايدلربغ و َع َل َم يف جامعـة
فرانز – جوزيف  Franz-Joseph Universitatيف مدينة كلوج نابوكا .كذلك
فإن املظاهر الدولية ،متكررة بني املقا ِرنني الكبار .وقد نذكر لويس بيتز بوصفه
مثاال دالليا ،فقد كان من سكان نيويورك من أبوين أملانيني ،درس وعلم يف
زيوريخ ،باإلضافة إىل إدوارد و .سعيد (خارج املكان) ،وهو فلسطيني ولد يف
القدس يف العام  1935وانتقل الحقا مع عائلته إىل لبنان ،ومن هناك إىل مرص
يف العام  ،1948ودرس يف برينستون وهارفارد قبل تعليمه األدب اإلنجليزي
واملقارن يف كولومبيا.
غري أن القصور حتى عند هؤالء األشخاص املوهوبني بينّ  .لقد صاغ
ملتزل ،عىل سبيل املثال ،أدبه العاملي  Weltliteraturعىل شكل عرشي اللغة
 ،Dekaglottismusيشتمل عىل األملانية واإلنجليزية واإلسبانية والهولندية
والهنغارية واآليسلندية واإليطالية والربتغالية والسويدية والفرنسية ،باإلضافة
إىل اللغة الالتينية .فباإلضافة إىل الحذف الواضح لليونانية والعربية ،فإن جميع
اللغات الرشقية واألفريقية مستثناة ،وكذلك بعض اللغات األوروبية ذات الرتاث
األديب الرثي( .استثنى ملتزل الروسية عمدا استنكارا للرقابة القيرصية ).وعمليا،
كانت (العرشية اللغوية) “ ”decaglottismيف املجلة التي أسسها( ،أعامل
مقارنة اآلداب كلها) ،Acta Comparationis Litterarum Universarum
ظاهرية أكرث مام هي حقيقية .وبحساب النسبة املئوية ،كانت اللغات السائدة
خالل سنواتها اإلحدى عرشة هي الهنغارية واألملانية ،وقد كتبت نصف املقاالت
تقريبا باللغة الثانية.
دافع ملتزل عن «مبدئه حول تعدد اللغات» ضد «مبدأ الرتجمة» ،مرصا
عىل «أن املقارنة الحقيقية ممكنة فقط حني تكون أهداف مقارنتنا ماثلة أمامنا
بشكلها األصيل»( .)20وميكن لهذا الطموح نحو األصالة أن يشكل هالة املقا ِرنني
«الحقيقيني» وصوال إىل النقاش املعارص .وعىل نحو ما ،شكل األدب املقارن منذ
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بداياته احتياطي باحثي الدراسات األدبية :مجاال محدداُ ،ينظر إليه عىل أنه
مكان حيث ميكن للسعداء القالئل ،القادرين عىل إتقان تنوع واسع من اللغات
واملنفتحني عىل أكرث اآلفاق عاملية ،أن يظهروا تألقهم .ولكن حتى بالنسبة إىل
أكرث املقا ِرنني موهبة تظل متطلبات األدب املقارن مثالية بعيدة املنال دامئا،
تتضمن يف الحقيقة إتقان جميع اآلداب واللغات التاريخية واملعارصة.
كان األدب املقارن ،ألسباب معينة ،قد اتهم بالنخبوية واملركزية األوروبية.
وباإلضافة إىل ذلك ،بوصفه فرعا معرفيا ،فقد أقلق منذ بداياته املدافعني املحرتفني
عن التواريخ األدبية القومية ،خصوصا حني تطلعت املقارنة إىل مرتبة فرع معريف
مستقل ورفيع املستوى .ونتيجة ذلك كان عىل املقا ِرنني الدفاع عن أنفسهم دامئا
ضد عداوة زمالء يف فروع معرفية ذات عالقة ،وضد أشكال أحادية اللغة أو أحادية
السبب للتاريخ التي حاولت بشكل مستمر التأثري يف تطوره ،وضد قابلية الفرع
املعريف نفسه لالخرتاق املنهجي والفكري ،التي جعلته عرضة ألمناط وأمثلة عابرة يف
الدراسات األدبية واإلنسانية.
كان األدب املقارن دامئا مييل نحو التاريخ ،لكنه يف الوقت نفسه ،منذ بداياته،
كانت لديه إمكانية اإلسهاب النظري ،الذي أدى مبرور الوقت ،إىل تطوير توجهني.
األول ،زمنيا ،يتميز بتأكيد تاريخي بشكل أسايس ،ويويل اهتامما أكرث إىل «الروابط
الواقعية»  rapports de faitوإىل العالقات املبارشة والسببية بني األعامل واملؤلفني،
وإىل انتشار املدارس واألجناس األدبية وامليول واألساليب واملوضوعات ،وغريها؛
بينام مييل الثاين أكرث نحو النظرية.
طوال أكرث من قرن رأى التوجه األول ،املستمد من الفلسفة الوضعية ،أن
الهدف األسايس لدراسة انتقال املوضوعات (انظر تروسون) ،املوتيفات (الدالالت)
والشخصيات واملدارس وغريها من دولة إىل أخرى ،أو بدقة أكرث ،من لغة إىل أخرى،
وهي مقاربات جعلته هدفا للسخرية باعتباره دراسة لــ«التجارة الدولية لآلداب».
والنموذج ،يف هذه الحالة ،هو أطروحات دكتوراه مثل عمل فرناند بالدنسربغيه
«غوته يف فرنسا»  Goethe en Franceيف العام  ،1904الذي تاله عمل ج .م .كاريه
«غوته يف إنجلرتا»  Goethe en Angleterreيف العام  ،1920أو عمل روبري باجارد
«غوته يف إسبانيا»  Goethe en Espagneيف العام .1958
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مقابل هذا ،يهتم التوجه اآلخر قبل كل يشء بالتقاربات ،من دون البحث
بالرضورة عن عالقات سببية .يجيب هذا املفهوم عن األسئلة التي يثريها تعدد
املصادر ،حقيقة وجود تعبريات أدبية مامثلة بشكل استثنايئ يف األجزاء البعيدة من
العامل ال نتمكن بالرضورة من تأكيد عالقة مبارشة بينها.
حني ُسئل وليم فوكرن ،عىل سبيل املثال ،حول تأثري جيمز جويس يف كتاباته،
وهو سؤال بدهي ألن تقنيته القصصية تبدو مشابهة جدا لتلك التي ابتدعها جويس
يف رواية «يوليسيس» ويف رواية «يقظة فينيغان» ،كان رده االعرتاف بالتشابهات بني
األعامل ،ولكن مع االحتجاج بأنه حقق أسلوبه هذا قبل أن يقرأ جويس .ويكمن
الدليل ،وفقا لفوكرن ،يف حقيقة أنه «ال بد من وجود نوع من غبار طلع لألفكار يعوم
خصب العقول التي مل تقم باتصال مبارش بشكل مشابه هنا وهناك»
يف الهواءُ ،ي ِّ
(مقتبس يف فيالنويفا 7؛ انظر فيالنويفا للمناقشة).
أو لنفكر مبوتيفة «االزدواج» املوجودة يف الخرافات واألساطري يف جميع أنحاء
العامل .إن بروزها املفاجئ بني أوائل ومنتصف القرن التاسع عرش (هوفامن ،بو،
بودلري ،دوستويفسيك .وهلم جرا) ميكن توثيقه باقتفاء أثر صالت التأثري الذي
يربط هؤالء وغريهم من الكتاب ،ولكن لتوضيحها أو تحديد موقعها ،من الرضوري
استحضار أنواع أخرى من األسباب :تجربة املدن الكبرية الحديثة ،والحساسية نحو
النفاق ،الخاطبات الجديدة لكل من النزعتني الفردانية والجامعية ،عىل سبيل املثال.
إن «التأثريات» و«التناظرات» هي مبنزلة فرضيات تساعدنا عىل اكتساب الفهم؛ وال
شأن لها يف التحول إىل عقائد خاصة.

التقلبات التاريخية

كام أرشنا سابقا ،منذ بداياته األولية من السهل إدراك عالقة مبارشة جدا بني
تقلبات تاريخنا القريب جدا وتطور األدب املقارن .فمن منتصف القرن التاسع
عرش يعتمد منو األدب املقارن عىل إنجازات فردية .وبعد عمل ملتزل وبعض
رواد القرن الثامن عرش املهمني مثل خوان أندريس ،عنون لوي بنلوس يف العام
 1849خطابه االفتتاحي لجامعة ديجـــون «مقدمـــة لتاريــخ اآلداب املقــارن»،
« »Introduction à l'histoire comparee des literaturesويف العام 1886
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نرش إيرلندي يقيم يف أوكالند ،وهو هتشيسون ماكاويل بوسنيت ،أول كتاب درايس
مخصص عىل نحو محدد لدراسة األدب املقارن ،ويسعى إىل تأطري هذا الفرع
املعريف الناشئ وفق مذهب التطور لدى تايلور أو سبنرس(٭).
لكن القرن العرشين سيكون الزمن األهم لرتسيخ األدب املقارن .ففي هذه
اللحظة لن يصبح األدب املقارن موضوعا ُيد َّرس ضمن الجامعات فحسب ،لكنه يربز
أيضا عىل نحو مؤسسايت يف أثناء نشوء روابط قومية ودولية .لكن املهم جدا أيضا
هو السياق التاريخي هنا ألن الفكرة ،بعد الحرب العاملية األوىل ومعاهدة فرساي،
منت فكرة بأن النزاع ميكن تفاديه عرب فهم أكرب بني األمم؛ وقد كان الفهم الثقايف
والفني املتبادالن ُيع َّدان أساسيني يف هذا املسعى.
ميكننا أن نوثق هذا االنفتاح ضمن الحاجة إىل تفاهم بني الثقافات من خالل
أعامل بعض املقا ِرنني بني الحربني ،مثل ألربت ليون غريارد ،الذي كان ناشطا مؤيدا
للحكومة العاملية .ويتضمن الكتّاب املميزون الذين سعوا إىل هذه املثالية رجاال
مثل رومان روالن ،توماس مان ،هايرنيش مان ،والكثري من الكتّاب املوالني للمعسكر
السوفييتي( .)6ولكن يف ثالثينيات القرن العرشين عىل األقل مل يكن صدى هذه
املبادرات من نخبة صغرية يرتدد بني الجمهور األوسع ،حيث كانت تسيطر برامج
القوميني .وكانت بعض املنظامت شبه األكادميية نشيطة مثل «مركز التوليف»
 Centre de synthèseبقيادة هرني بري ،أو «كلية علم االجتامع» Collège de
 ،sociologicأو تحالفات الكتّاب اليساريني التي قادها يف أغلب األحيان االتحاد
السوفييتي ،لكنها مل تغرس جذورا مؤسساتية .وكانت تعبريات هذه الفكرة حول
«التفاهم الدويل» ستتأسس وتصبح متداولة بعد الحرب العاملية الثانية ضمن
منظمة اليونسكو والهيئات املتعلقة بها فحسب .وبني الحربني ،كانت تقاليد
«علم نفس الشعوب»  Volkerpsychologieحية وبحالة جيدة .ويف الحقيقة مل
يصبح األدب املقارن متامسكا عىل نحو مؤسسايت إال بعد الحرب العاملية الثانية.
تدرب إرنست روبرت كورتيوس وليو سبيتزر وإريك أورباخ بصفة طالب دراسات
الرومانسية؛ وكان تشارلز دو بوس ورميون فرنانديز ناقدين يكتبان للمجالت .وبني
الكتّاب ،بتناقض كثري :كان عزرا باوند ،الذي كان عامليا يف أحكامه األدبية ،ملتزما
(٭) إدوارد تايلور ( ،)1917 – 1832األنرثوبولوجي اإلنجليزي؛ هربرت سبنرس ( )1903 – 1820الفيلسوف اإلنجليزي.
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سياسيا بفاشية موسوليني ،أما إليوت ،الذي آمن بتوصيل «عقل أوروبا» فقد انتقل
من التعاطف مع شارل موراس(٭) إىل شكل من املحافظة املسيحية.
أوقفت الحرب العاملية الثانية تقدم األدب املقارن بشكل مؤقت .وجلبت
الحرب قدرا كبريا من املقارنات القومية األنانية ،بقصد إظهار البالد منترصة عىل
منافسيها الفكريني .وكان عىل املرء أن يغوص فقط يف املجالت األدبية آنذاك لرؤية
«الروح األملانية» l'esprit germanique ،و«الروح الفرنسية»der franzozische
 Geistوغريهام مجسدة يف ممثيل التاريخ .وهذه التجسيدات مقارنة دامئا  -الروح
األملانية توجد مقابل العقالنية الفرنسية ،األنجلوسكسونية عمليا ،أو أميا فكرة
شائعة أخرى سائدة .غري أن هذه املقارنات الهادفة إىل دعم هوية أساسية عقيمة
بطبيعتها .وقد تعلم بعض الناس هذا حتى من دون الحاجة إىل خوض حرب رهيبة.
ولكن يف الواليات املتحدة ،بسبب مايض البالد االنعزايل وامليل إىل «تنظيف»
املهاجرين من مايض بالدهم القدمية ،جلبت الحرب العاملية الثانية موجة جديدة
من االهتامم باالختالفات الثقافية التي ميكن تغذيتها من خالل توسع الجامعات،
كام يذكرنا روبرت ج .كليمنتس يف بحثه حول تطوير الدراسات املقارنة ضمن
الواليات املتحدة .يالحظ كليمنتس أن األدب املقارن أصبح حتى موضع تشجيع عىل
نحو واضح من قبل اليونيسكو ،التي مضت يف العام  1976إىل حد تأسيس منهاج
جامعي لدراسته يف مستويي الدكتوراه وما بعد الدكتوراه.
من الواضح أن أحوال فرتات السالم تشجع التبادالت األدبية والرغبة يف اكتشاف
التشابهات بني آداب مختلف اللغات والثقافات .يف النصف الثاين من القرن
العرشين ،كانت الحرب الباردة عائقا رئيسا أمام تطوير األدب املقارن ،خصوصا يف
دول ما وراء الستار الحديدي ،مثل هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا ،اللتني كانتا رائدتني
يف تطوير هذا الفرع املعريف .تزامن انهيار االتحاد السوفييتي وسقوط حائط برلني
يف نهاية مثانينيات القرن العرشين مع رؤى حول أوروبا جديدة متكاملة اقتصاديا
وسياسيا معا ،وهي رؤية كان متييز الجذور الثقافية املشرتكة فيها أساسيا( .سيكون
تعريف هذه الجذور موضع اختبار بتقدم تركيا للعضوية يف االتحاد األورويب).
(٭) ) Charles Maurras (1868-1952مؤلف وناقد وشاعر فرنيس ،مؤسس الحركة املوراسية املناهضة للثورة
الفرنسية[ .املحررة].
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وميكن احتساب ظهور األدب العاملي ردة فعل عىل دوافع مامثلة ضمن سياق
العوملة االقتصادية ,وهو ميل حدده كارل ماركس وفريدريك إنغلز يف العام 1848
(انظر الفصل الرابع) ،حني أعلنا ظهور «أدب عاملي» من اآلداب القومية واملحلية
العديدة كأثر جانبي «للسوق العاملية» الصاعدة (.)13
عىل أي حال ،تبقى رضورة أن يتخىل األدب املقارن بوصفه فرعا معرفيا عن
املركزية األوروبية األيديولوجية ،والتي مثة «معاد أيديولوجي» للمركزية األوروبية
مشابه لها سيعارض نفسه .ومع أن مفهوم أدب مقارن أو عاملي شامل يجب متييزه
بأنه وهمي ،من املنطقي متاما تشجيع الدراسة املقارنة لألدب األورويب ،عىل سبيل
املثال ،بوصفها «أقلمة» واحدة بني أخرى من املجال الواسع للدراسات األدبية ،وهي
مبادرة يربطها سيزار دومينغيز («األدب األورويب»  )Literatura europea 25مع
اقرتاح غياتري تشاكرافوريت سبيفاك لدمج دراسات املنطقة مع «التطور اللغوي
التقليدي لألدب املقارن» («موت فرع معريف» .)8

التقلبات النظرية واأليديولوجية

واجه األدب املقارن لحظات من األزمة يف السنوات الثالثني املاضية ،بسبب
منو كل من الشعور القومي وكذلك منو التعددية الثقافية ،حني أصبحت الثانية
مهيمنة كثريا ضمن أقسام الجامعة البعيدة جدا عن مجال علم األجناس البرشية
الثقايف الذي تطورت منه .ومن هذا املنظور ،كان ميكن رؤية الظاهرة األدبية ضمن
سياق اإلمربيالية واالستعامر فحسبُ .ينظر إىل الثقافة الغربية هنا باعتبارها أداة
للقوة املستبدة ،وإىل األدب املقارن باعتباره حوارا ذا توجه أورويب بشكل أسايس
يفرض القيم األدبية التي تستند يف آن واحد إىل النخبوية والنظام الطبقي .بالنسبة
إىل الباحثني يف هذا املجال ،أي أدب ميكن مقارنته بآخر ،واألعامل التي عُ دَّ ت
معيارية أو «كالسيكية» هي كذلك فقط بقدر ما تكون مصحوبة برتاكيب القوة
التي تقلل من شأن التعبريات الثقافية الهامشية .ويف كل حالة ،من الواضح أن
األدب كان يزدهر عرب قرون قبل وجود ما يسمى بــ «الثقافة الغربية» ،يف اللغات
الصينية واليابانية والعربية والسنسكريتية والفارسية وغريها .ألنه إذا مل تكن أي
ثقافة واحدة «متميزة» حقا عىل ثقافة أخرى ،وإذا كانت جميع األعامل األدبية
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الحالية ميكن مقارنة أحدها فعال باآلخر ،فإن النظر إىل بعض األعامل بوصفها
«كالسيكية» أو «جوهرية» أو «معيارية» ،ميكن فحسب أن يكون مسألة سياسة
ثقافية ،وعمال أحادي الجانب من تراكيب القوة يسعى إىل تقليل شأن التعبريات
الثقافية من «الهوامش».
إن التوازن غري املستقر بني التاريخي والنظري الذي أكدناه آنفا يثري أزمات
متكررة يف هذا الفرع املعريف .مثل هذا النزاع كان واضحا يف محارضة رينيه
ويليك يف املؤمتر الثاين لرابطة األدب املقارن الدولية  AILC/ICLAالذي عقد يف
العام  ،1958التي عنونها «أزمة األدب املقارن» .جادل ويليك آنذاك ضد الشكل
السائد من األدب املقارن التاريخي بالدرجة األوىل ،والذي يستند إىل قضية التأثري،
نافيا ذلك األسلــوب من البحــث ألنــه يشكــل «حالــة ركــود» من الحيـاة
الثقافيــة ( .)167وطرح ويليك بأنه لتفادي هذا الركود ،يجب أن يتخذ مامرسو
األدب املقارن والنظرية األدبية والتاريخ األديب والنقد األديب العمل األديب بحد
ذاته هدفا لدراستهم وليس ظرفه التاريخي ،وليفعلوا ذلك يجب عليهم مواجهة
«مشكلة ‘املثاقفة’ ،وهي القضية املركزية يف علم الجامل ،وطبيعة الفن واألدب»
( .)169ورمبا بدا ويليك ،فيام يتعلق بالنقاشات العنيفة آنذاك ،معتنقا منوذجا
«أمريكيا» لألدب املقارن (يختلف عن النموذج «الفرنيس» األكرث تاريخية) ،لكن
وضعه «مشكلة ‘املثاقفة’» يف مركز هذا الفرع املعريف يعود إىل بنيوية ثالثينيات
القرن العرشين يف مدينته الجامعية ،براغ.
إن العالقة بني موقف ويليك يف العام  1958والظاهرة األدبية لتلميذ إدموند
هوسريل(٭) البولندي ،رومان إنغاردن(٭٭) ،واضحة ،خصوصا إذا أخذنا يف الحسبان
العنارص السالفية املهمة التي ضمنها ويليك يف العام  1948نفسه يف عمله «نظرية
األدب» ،الذي نرشه مع زميله يف آيوا أوسنت وارن .لكن الدعم األكرث تحديدا إلعادة
(٭) فيلسوف أملاين ( )1938-1859مؤسس علم الظاهر ّيات الذي انبثق منه النقد الظاهرايت الذي يرى أن العمل
األديب ذايت يقوم عىل قصد من املؤلف ،ينغمس فيه القارئ بوعي عرب التجربة القرائية ،ألن النص مرشوع داليل
وجاميل ال يكتمل إال بالقراءة التي متأل ثغراته[ .املرتجم].
(٭٭) مفكر نقدي بولندي ( )1970-1893تلميذ هوسريل ،ويُعدُّ مؤسسا لعلم الجامل الظاهرايت ،اشتغل ضد نزعة
أستاذه نحو فلسفة التسامي املثالية .أثر كتابه الرئيس «العمل األديب الفني» يف النظرية األدبية والجامليات الفلسفية
والنقد الجديد ونظرية استجابة القارئ[ .املرتجم].
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توجيه األدب املقارن ،وتغيريه من فرع معريف وضعي بشكل خاص إىل فرع معريف
نظري بشكل تكاميل ،كان سيأيت من فرنسا.
كان الدافع األويل إلعادة التوجيه هذه هو عمل رينيه إيتامبل ،الذي نرش يف
العام  1963مقالته «املقارنة ليست منطقا .أزمة األدب املقارن» .كان هذا نصا
جداليا بالتأكيد ،وكانت له أهمية لدى إيتامبل ليس من زاوية الفروع املعرفية
األدبية فحسب ،ولكن من زاوية تأكيد سيايس للعاملية واالنفتاح التاريخي والفكري.
وتظل هذه األفكار ،مثل أفكار ويليك ،عىل عالقة مع الدراسة املعارصة لدور األدب
املقارن يف مستقبل الدراسات األدبية .بالنسبة إىل مقا ِرن من جيل بالدنسربغيه،
كانت املعرفة العملية باللغات األملانية واإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية واإليطالية
كافية .وبالنسبة إىل إيتامبل مل تعد هذه هي الحالة؛ كان الجهل بالروسية واليابانية،
من دون ذكر الصينية والعربية ،غري مقبول مطلقا .وعىل الرغم من دفاعه عن
دراسة اللغة ،ال يتجاهل  -يف الحقيقة ،العكس هو ما حدث  -األهمية األساسية
التي يجب أن تحرزها الرتجامت يف مرشوعه حول املقارنة الجديدة .والواضح هو
رفضه أدبا مقارنا وضعيا بشكل خاص واهتاممه مبا هو جاميل ،وبالدراسة املتكاملة
لألشكال ،والتحليل املقارن لألنظمة والرموز العروضية ،وهو اهتامم سيؤدي إىل «فن
الشعر املقارن» لتلميذه إيرل مايرن («فن الشعر املقارن».)238 ،

أزمة ما بعد الحداثة

يف نهاية القرن العرشين أكدت سوزان باسنيت أن «األدب املقارن اليوم ميت
مبعنى معني» ( .)47وبعد عرش سنوات ،أكملت هذا التأكيد غياتري تشاكرافوريت
سبيفاك التي ال تقل تأثريا بكتابها «موت فرع معريف» .هل مات الفرع املعريف؟
هل كانت األصوات الناقدة لنفسها واملبدعة ضمن األدب املقارن غري مهمة إذن؟
كانت األعراض التي وصفتها باسنيت لتربير تشاؤمها ،بشكل مختلف :استبدال
األدب اإلنجليزي للنظرية األدبية يف الجامعات األمريكية ،وتأثري الدراسات الثقافية،
وتخفيض كرايس التدريس املحددة املخصصة لألدب املقارن ،وبشكل عام ،األعامل
النقدية من وجهات نظر ما بعد االستعامر واملتعددة الثقافات .ورأت سبيفاك
(«موت فرع معريف» ،)xii ،من جهتها ،أن كتابها «الن َفس األخري لفرع معريف
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محترض» ،وهي معاناة تنسبها إىل الظروف العامة نفسها التي وصفتها زميلتها
الربيطانية .ورأت أن املقا ِرنني يجب أال يتجرأوا فقط عىل «عبور الحدود» ،ولكن
عىل محاولة اسرتداد القراءات ذات املغزى أيضا («موت فرع معريف».)72 ،
صحيح أن األدب املقارن يشكل نوعا من األيديولوجية السياسية .إنه نظام من
األفكار مرتافق مع رؤية واسعة لألدب واإلنسانية والتاريخ ،ألنه يقال إنه ببحث اآلداب
وتعليمها عىل نحو ثقايف متقاطع ،يهدف املقا ِرنون إىل زيادة الفهم املتبادل بتأكيد
القيم اإلنسانية املشرتكة خارج الحدود .ويف تأييد لهذا الزعم ،يظهـر تاريخ األدب
املقارن نظائر مميزة مــع تاريخ القانــون الدويل ،تصل إىل املشاركة يف بعض النصوص
التأسيسيـة ،مثل عمل إمانويل كانـت«( ،فكرة لتاريخ عاملي بهدف دويل )»1784
 Idee zu einer allgemeinen Geschichteيف weltbürgerlicher؛absicht؛ و
 Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurfو«السالم الدائم.
مخطط فلسفي .)»1795
يف الطبعة الثانية لكتابه «بني الواحد واملتنــوع .مقدمــة إىل األدب املقـارن»
،Entre lo uno y lo diverseo. Introducción a la literature comparada
يردد كالوديو غيني إىل حد ما صدى تشاؤم باسنيت وسبيفاك ،ويصف الجو الذي
ِضمنه يعمل املقا ِرنون املعارصون بأنه مقيد بالشكوك ،مقارنة مع السنوات األربعني
بني العامني  1945و ،1985التي تشكل العرص الذهبي للدراسة النقدية والتاريخية
املنظمة لألدب يف سياق مجال أديب عاملي .وما أقلق غيني أكرث ،وفسرّ تشاؤمه،
كان التسييس الذي مل يسبق له مثيل للعلوم اإلنسانية .وقد ركز بشكل خاص عىل
االنتشار املتزايد للدراسات الثقافية ،ودراسات ما بعد الكولونيالية عىل حساب
مفاهيم أكرث تقليدية لدراسة األدب .ولكن من املهم هنا أيضا أن نأخذ يف الحسبان
تطور النظرية األدبية ،خصوصا يف الواليات املتحدة.
عىل الرغم من الدقة الفكرية لفكر جاك ديريدا وبول دي مان ،يجب االعرتاف
بأن انتصار القراءات االختزالية للتفكيك كان له تأثري سلبي يف سمعة األدب يف
املناهج األكادميية ،التي كانت تعد حتى ذلك الحني «اآلداب الجميلة» عنرصا
رضوريا يف تعليم إنساين عام يف مجاالت األخالق والتعبري وعلم الجامل واملعرفة
العامة .وكان األدب ُيعدُّ جوهريا ذا هدف ،ودليال إىل اهتاممات إنسانية أساسية –
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وهو ما يدعوه نورثروب فراي («املسار النقدي») «إلزاميا».
يبدو أن هذه القراءات االختزالية للتفكيك توحي بأن األدب هو بالضبط
االفتقار إىل املعنى األسايس ،وبأنه أقرب إىل غرفة رجع الصدى ،حيث ال يستطيع
املرء الوثوق بالصالحية النهائية للصوت ،وحيث يذوب املعنى املتوازن .وإذا كان
للكتاب داللة ،فإنه يدل عىل ما يرغب القارئ يف أن يدل عليه .بيد أن هذا خطوة
كبرية من هذه النسبوية التفسريية ،التي يصبح فيها العمل األديب مخططا يجب أن
«ميأل» القارئ عدم وضوحه ،وفقا للمفهوم الظاهرايت الذي استشهد به إنغاردن إىل
التفسرييات السلبية الراديكالية للمفاهيم التحليلية ،التي ستنكر قدرة األدب عىل
التعبري عن أي معنى مطلقا.
يف هذا االتجاه تحرك التفكيكيون ،مع نتائج سلبية ملكانة الدراسات األدبية يف
الجامعة .بالنسبة إىل كثريين ،أحدث التفكيك فراغا ،منطقة قاحلة تجذرت فيها
مقاربات مثل الدراسات الثقافية .ومثة رد عىل هذه القراءات االختزالية اقرتحته
نصوص معينة وضعها ديريدا تتعلق باألدب املقارن ،عىل سبيل املثال« ،من أو ما الذي
تتم مقارنته؟» .وأطروحات ديريدا السبع ذات دور فعال يف إعادة التفكري يف دور
األدب (املقارن) ضمن العلوم اإلنسانية («مستقبل املهنة»؛ انظر أيضا كوهن) .ولكن
يف آن واحد مع ظهور هذه التفسريات االختزالية ،ورمبا بسببها وبسبب عوامل خارجية
(ستُناقش األبعاد الدقيقة طويال) ،فقد التقليد األديب دوره املركزي ،ومعه التقليد
الجامعي واللغوي للدراسة األدبية التي ضمنها نال األدب املقارن مكانته( .)7وقد ميز
إدوارد سعيد هذا ،مالحظا أن الفروع املعرفية الجديدة كانت تحرف «العلوم اإلنسانية
عن اهتاممها املالئم باالستفسار النقدي عن القيم والتاريخ والحرية ،وتحولها ،كام
يبدو ،إىل مصنع كيل لنسج الكلمة واالختصاصات الفاترة ،كثري منها أساسه الهوية،
والتي تخاطب يف رطانتها وتعللها الخاص الناس املتشابهني يف التفكري واألتباع وجامعيني
آخرين فقط»«( ،اإلنسانوية»  .)14ومن ناحية أخرى« ،تنتهي تنوعات قراءات ديريدا
التفكيكية يف الشك وفقدان املقدرة عىل اتخاذ القرار («سعيد ،اإلنسانوية»  .)66لذلك
يجب أال يفاجئنا أن الحل الذي يقرتحه سعيد ( )34يف عمله األخري هو «عودة إىل
منوذج لغوي تفسريي أقدم وأوسع استنادا إىل النموذج الذي ساد يف أمريكا منذ تطبيق
الدراسة اإلنسانية يف الجامعة األمريكية قبل  150سنة».
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من الصعب تجنب توجيه بعض الالمئة إىل الزيادة النظرية يف هذا الرتاجع
املفاجئ ،وهي الزيادة التي ،كام يالحظ جورج ستايرن («وجودات حقيقية»،)7 ،
أنها تسهم يف بناء ثقافة أكادميية ذات سجل سائد «ثانوي وطفييل» .ميكن رؤية
ردة الفعل هذه عىل التوسع النظري بني كثري من الجامعيني يف الواليات املتحدة،
مع متييز عمل كارين ج .وينكلر «الباحثون يحددون بداية عرص ما بعد النظرية»
بكونه تغيريا كبريا مهام(.)8
هذا سياق تقرير برينهامير يف رابطة األدب املقارن األمريكية  ،ACLAالذي
كان ناقدا للتحول التفكييك يف العلوم اإلنسانية .وقد وصف برينهامير («تقرير
برينهامير» )5 ،ميال إىل إعطاء «أولوية للنظرية عىل األدب ،للمنهجية عىل املادة»
بسبب التأثري التدمريي «للتناقض الحتمي لفقدان القدرة عىل اتخاذ القرار
التفكييك» .عىل غرار ذلك ،قدم برينهامير عمدا صورة ضيقة جدا عن التفكيك،
يك يجعل الدراسات الثقافية تظهر عىل شكل منقذ .إىل جانب هذا التقليل من
قيمة خصوصية األدب وإمكانية املعنى يف النص أضيفت سياسات التعددية
ورفضها للمعيار الغريب ،وحذف من املناهج الدراسية الكتّاب الذين كانت ُتعدُّ
أعاملهم حتى ذلك الحني كالسيكية ،وهو ميل امتعض منه هارولد بلوم «املعيار
الغريب» باعتباره نتيجة لسيطرة «مدرسة االستياء»( .)9ومنذ لحظة فهم أن «قيمة
العمل تكمن أساسا يف أصالة الصورة التي تنقلها عن الثقافة التي ُتعدُّ أنها متثلها،
سياسيا وعرب التقليد» («تقرير برينهامير» ،)8 ،يصبح كل أدب بالتأكيد مكافئا
ألي أدب آخر ،ولذلك فإن كل عمل يكون أساسيا ،و ُيد َرك من دون متييز ألي
أولوية أو تفوق سياقي .ونتيجة لذلك تصبح أي إمكانية لحكم مقارن محيدة،
واملبدأ املرفوض املنحاز ألوروبا مل يحل محله أي بديل أفريقي أو آسيوي .وعىل
هذا املسار نصل إىل تناقض آخر ،والذي فيه «تبدأ املقارنة متعددة الثقافات
يف املوطن مع مقارنة املرء مع ذاته («تقرير برينهامير» .)11 ،ولكن ما يسميه
برينهامير «مخاوف املقارنة» يقدم مجاال واسعا من االحتامالت للمفهوم املتضافر
بني أحدث الفروع التعليمية األدبية واملظاهر املتعددة للدراسات الثقافية.
منذ العقود األخرية للقرن العرشين ،سمعنا عن احتامالت «مثال جديد» لألدب
املقارن ،باستعامل العبارة التي تبناها بيري سويغرز ،ودووي و .فوكيام («األدب
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املقارن واملثال الجديد») ،مستلهمني أعامل توماس س .كون .هل ميكننا القول إن
هذا «املثال الجديد» اليزال ساري املفعول بعد ثالثني سنة من صياغاته األوىل؟
بني األفكار التي صيغت يف ذلك الوقت ،يظل بعضها ذا قيمة ال ريب فيها حتى
اليوم .وأهم هذه األفكار اقرتاح االنتقال من اعتبار النص األديب املنفرد املحور املركزي
للدراسة إىل نظرة أوسع للظاهرة األدبية .يجب أن يأخذ الدارس األديب بعني االعتبار
نظام التواصل األديب ،الذي يتضمن النص نفسه ،السامت الحاسمة والسياق إلنتاجه
وتلقيه وعملياته الالحقة ،مع النظم املختلفة الحادثة خالل هذه العمليات كلها.
وستكون السامت البالغة القومية لهذا النظام األديب هدفا مهام لألدب املقارن ،وسيكون
من الرضوري إذن ،باتباع فوكيام ،االعتامد عىل أدوات التحليل التي ستتمم املنهجيات
التقليدية ،خصوصا التي تستلهم املقاربات التجريبية واالجتامعية والنفسية .وتكمن
مهمتنا يف إعادة بناء الحاالت األدبية املختلفة عرب التاريخ ،ومن أجل هذاُ ،تعدُّ معرفة
ردات أفعال القراء التاريخيني رضورية ،ألن منها ميكننا استنتاج النظم التي حددت
التلقي التاريخي للنصوص بوصفها أدبية أو غري أدبية .ويجب مقارنة هذه النظم مع
نظم من أنواع مختلفة .ويف النهاية ،إن الهدف هو مقارنة األنظمة األدبية مع وجهة
نظر لفهم التأثريات التي تستمر يف إحداثها لدى القراء ،ولتحليل رشوط إنتاج األدب
وتلقيه من منظور أوسع من الواقعية الرمزية لنظرية التواصل.
عىل أي حال ،إن فكرة كون عن «املثال» قد تحتاج إىل تعديل يك تصبح ذات
عالقة أكرث يف هذا املجال ،ألن الدراسات األدبية ،عىل عكس علوم الطبيعة ،ال تقدم
توضيحا بقدر ما تقدم تفسريا وتأويال (وفق تعبري دلتاي)(٭) وتقومييا أيضا .والشكل
األديب «للمثال» يجيب عن السؤال« :ما املهم؟» بدال من السؤال« :كيف ميكن
تفسري هذا؟» ،حيث إن «األهمية» بشكل واضح مسألة إجامع أكرث مام هي سببية؛
وسوف تخلص قصة كون حول «علم األدب»  Literaturwissenschaftإىل التأكيد
عىل املحددات االجتامعية أكرث مام فعل كون حني كتب عن الثورات العلمية.
يف ضوء اقرتاحات فوكيام («األدب املقارن واملثال الجديد»  ،)13فإن هيمنة
الباحثني النظريني الذين قدموا ،يف الثلث األخري من القرن العرشين ،إسهاما
(٭) فلهلم دلتاي ( ،)1833 – 1911الفيلسوف األملاين الذي عرف باهتاممه بالنقد األديب وبالنظرية األدبية[ .ملحررة].

47

تقدمي األدب املقارن

للمثال املقارن الجديد ،ويف الحقيقة «املثال الثقايف» ،واضحة متاما .تتضمن هذه
املجموعة من الباحثني النظريني ،بعد فيكتور شكلوفسيك ويوري تينيانوف ،جان
موكاروفسيك ،وفيليكس فوديكا ،وهانز روبرت ياوس ،ويوري لومتان ،ونوربريت
غرويبني ،وسيغفريد ج .شميدت ،وعىل نح ٍو خاص جدا ،ديونيز دوريشني وإيتامار
إيفن زوهار .ومبعنى آخر ،باإلضافة إىل حلقة براغ ،التي أنجزت هذا االنسجام
الغني للشكالنية مع االعتبارات التاريخية واالجتامعية لألدب ،نجد هنا ممثلني من
نظرية التلقي األملانية ،ودراسة علم اإلشارة الثقايف يف تارتو(٭) ،ونظريات األدب
العلمية والتجريبية ،وأخريا ،نظرية األنظمة املتعددة.
وفق هذا التقليد علينا أن نضع االقرتاح األخري ألدب مقارن جديد ،وهو
اقرتاح ستيفن توتويس دي زيبيتنيك ،الذي شكل منذ تسعينيات القرن العرشين
املقاربات التي ميكن وضعها تحت العنوان العام «املقاربة املنهجية والتجريبية
لألدب والثقافة».
بالنسبة إىل سيغفريد ج .شميت ،يتضمن النظام األديب أربعة مجاالت أساسية:
إنتاج النصوص ،والوسيلة التي تخضع لها هذه النصوص يك يتم نرشها ،وتلقيها،
وأخريا ،عمليتها الالحقة أو تحويلها إىل منتجات غري أدبية .من هذه البنية النظرية
ميكن إجراء مقارنات ليس بني اآلداب فقط ولكن بني األنظمة األدبية التي تشكل
جزءا من نظام عاملي .وهذا هو إجراء إيتامار إيفن زوهار يف تنظريه لـ «النظام
املتعدد» ،وهو أيضا مقاربة العامل البلجييك البارز خوزيه المبريت.
تسمح لنا هذه النظريات بدراسة الشبكة املعقدة للعالقات بني األنظمة املرتابطة
واملتبادلة االعتامد وتعمل مع البنى االستكشافية  -مثل «النصوص املعيارية وغري
املعيارية» ،و«النامذج املهيمنة وا ُملسيطر عليها» ،و«الذخرية الفنية» ،و«األنظمة
األساسية والثانوية» ،و«املركز واملحيط» ،و«العالقات الداخلية واملتبادلة» ،و«اإلنتاج
والتقليد واالسترياد» ،و«االستقرار وعدم االستقرار»  -لنظام ما .من هذا الرسد
القصري ميكننا استنتاج أهمية نظرية دراسة التداخل أو االعتامد بني األنظمة األدبية
املتعددة ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أهمية مصادر كل من إيفن زوهار من فلسطني
(٭) مدرسة تقدم برامج تعليمية للفنون بأنواعها يف تارتو بأستونيا ،وقد تخرج فيها عدد كبري من الفنانني األستونيني
والعامليني[ .املرتجم].
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املحتلة والمبريت من بلجيكا – ويتميز كال البلدين بتاريخ غني من التداخل املتعدد
اللغات واملتعدد الثقافات .ويهتم املفكران كالهام أيضا بالعالقات بني األنظمة
األدبية أو الفنية واألنظمة الرمزية األخرى ،انطالقا من االفرتاضات النظرية نفسها
التي تتوصل إىل تشكيل نظام كبري متكامل ،وهذه الرؤية الكبرية قريبة من بعض
سامت فكر مدرسة تارتو .وتجدر اإلشارة أيضا إىل االهتامم الخاص الذي توليه هذه
النظريات الشاملة لدور الرتجمة.
ُيع َّرف «النظام األديب» بأنه مجموع الكتّاب واألعامل والقراء املرتبطني عرب
سلسلة املعايري والنامذج املشرتكة التي ال تتطابق بالضبط مع تلك التي تخص
األنظمة األخرى .يسمح لنا هذا التعريف بتجاوز مظاهر القومية الصارمة حيث
حدود كل نظام متحركة ،استنادا إىل االستقرار األكرب أو األقل لكل نظام .وعىل أي
حال ،ال ميكن ألي نظام أن يوجد يف عزلة ،والروابط بني األنظمة متغرية جدا ،مام
يسمح مبجال ال ينضب من البحث املقارن والشامل.
يف هذا الخصوص ،يفرتض إيفن زوهار («قوانني التداخل األديب» )60 - 58
فرضية عاملة عن وجود قوانني التداخل التي تنظم العالقات األدبية :اآلداب ليست
أبدا يف وضعية فقدان تواصل ،والتداخل األديب أحادي الجانب بشكل دائم تقريبا،
وليس مصحوبا بالرضورة بتداخالت نظام مختلف .واألدب املصدر هو هكذا
بسبب السمعة والقوة ،ويتطلع إليه األدب الهدف من أجل تلك العنارص التي
يفتقر إليها يف مخزونه الخاص .واالتصاالت املشار إليها هنا ميكن ترسيخها بني
قطاع واحد فقط من النظامني كليهام ،ومتتد الحقا (أو ال متتد) إىل األخرى .وال
يتطلب أن تقوم العنارص املستوردة بالدور نفسه يف النظام املتلقي كام كانت تفعل
يف نظام األصل ،ويف الحقيقة يتضمن تخصيص العنارص عموما تبسيطها وتنظيمها
وتخطيطها .وبالنسبة إىل إيفن زوهارُ ،يعدُّ األدب العربي حالة دراسية ممتازة،
حيث أشارت عالقات اعتامده وتكافله عرب التاريخ إىل قطبني متميزين ،مع عمل
أدب لغة اليديش(٭) ،حتى فرتة قريبة ،بوصفه «النظام غري املعياري لألدب العربي»
(«التداخل» .)620
(٭) ترتجم أحيانا اللغة الي ْيدية :وهي لهجة من لهجات اللغة األملانية تكرث فيها الكلامت العربية والسالفية وينطق
بها يهود روسيا وأوروبا الوسطى ،وتكتب بأحرف عربية[ .املرتجم].
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ميكن إضافة بحث توتيس دي زيبيتنيك أيضا إىل هذه املقاربات املنهجية
الجديدة لألدب املقارن .وتوتيس ،الهنغاري الذي أمىض معظم حياته املهنية يف
النمسا وسويرسا وكندا ،ويستقر حاليا يف الواليات املتحدة ،مل يشكل مفهوما شامال
لألدب فقط ،بل ط ّبقه عىل مجال يعرفه شخصيا بشكل جيد بسبب أصوله الشخصية:
الثقافة األوروبية املركزية .عىل أي حال ،غري أن تغيريا مهام طرأ عىل منظور توتيس
دي زيبيتنيك خالل السنوات األخرية ،حيث أصبح أكرث ميال إىل الدراسات الثقافية
املقارنة (توتيس دي زيبيتنيك وسيوينيك).

الصلة الحالية مع «املثال الجديد»

يوجد بعد آخر لـ «املثال الجديد» يف األدب املقارن والذي يبدو لنا غري قابل
للجدل .وهو يتضمن ،أساسا ،رضورة ترك أي عالقة وراثية مفرتضة لتسويغ التحليل
املقارن ،واالهتامم بالدليل التجريبي املتوافر لدينا .إذا ظهر عنرص مشرتك ،بني
نظامني أدبيني متميزين ،أو بني عمل أديب وعمل من وسط فني آخر ،سواء أكان
تشكيليا أم موسيقيا ،من دون وجود عالقة تبعية بني عمل وآخر ،عندئذ سيظهر
عنرص نظري أسايس؛ شكل ثابت من األدب.
كان جوناثان كولر («األدب املقارن») أحد األشخاص املؤثرين الذين دافعوا عن
عالقة مميزة ،إن مل تكن خاصة ،بني النظرية األدبية واألدب املقارن يف العام .1979
وبعد أربعني سنة تقريبا ،يف أعقاب جميع العواصف األيديولوجية واملنهجية التي
هزت هذا الفرع املعريف ،وألزمته باإلبحار بني صخرة ِسي ّلة(٭) للتفكيك ودوامة
كاريبديس(٭٭) للدراسات الثقافية ،وما بعد الكولونيالية ،والعوملة ،يواصل الدفاع
عن «مركزية األدب» ويناقش بأنه من املهم ،مع أننا قد نقرأ نصوصا من أنواع
مختلفة ،االنشغال يف مامرسة «القراءة حرفيا» («األدب املقارن ،أخريا» .)241
ويضيف كولر أن البحث يف األدب املقارن «ميكن أن يركز عىل السؤال النظري حول
املفاهيم املحتملة لألدب العاملي ،أخطارها ومزاياها» ( ،)246مكمال الترصيحات
اإليجابية لهاون سويس  -محرر كتاب «األدب املقارن يف عرص العوملة» ،الذي
(٭) ِسي ّلة :صخرة خطرة يف الجانب اإليطايل من مضيق َمسينا[ .املرتجم].
(٭) وحش بحري متثل بدوامة وعُ َّد خطرا عىل اإلبحار يف مضيق َمسينا[ .املرتجم].

50

األدب املقارن ومستقبل الدراسات األدبية

يتضمن مساهمة كولر  -يف تأكيد أنه «كام هي الحال مع النظرية ،كذلك مع األدب
املقارن :يبدو أن انتصاراتنا مقدر لها أن تكون انتصارات من دون نرص» (.)247
ُنرش كتاب «األدب املقارن يف عرص العوملة» بناء عىل توصية جمعية األدب
املقارن األمريكية العام  .2006وعىل رغم أن األدب املقارن بالتعريف هو فرع
معريف دويل ،فإن أغلبية العواصف النظرية املذكورة آنفا التي غريت العلوم
اإلنسانية بشكل أسايس قد تطورت يف األكادميية األمريكية؛ وكتاب العام  2006هو
األخري يف تقليد التقارير التي نرشتها جمعية األدب املقارن األمريكية والتي تحاول
تفحص صلة األدب املقارن ومكانته الحالية ،بدءا من «تقرير ليفني» يف العام ،1965
و«تقرير غرين» يف العام  ،1975والكتاب الذي نسق فصوله برينهامير العام - 1993
«األدب املقارن يف عرص التعددية الثقافية».
يناقش العامل الروماين أدريان مارينو («املقارنية»  )146 - 141أيضا هذا «املثال
الجديد» .وبالنسبة إىل مارينو ،يتضمن التحدث عن األدب بالرضورة بعدا عامليا مقابل
بعد قومي مفرط .ميزج مارينو مجموع اآلداب العاملية كلها مع «األدب النقي والبسيط»
(144؛ األدب النقي والبسيط) ،ومن خالل («املقاربة الشاملة لألدب») «approche
 – »globale de la literatureالتي مارسها الحقا عمل باسكال كازانوفا («الجمهورية
العاملية لآلداب») « - »république mondiale des lettersميكن تحقيق فن شعر
ذي أساس صلب ،ألن جميع املعايري واألمناط العامة ال ميكن فصلها عن العاملي .ويتبع
هذا أن النظرية األدبية املبنية من العنارص التي هي يف الوقت نفسه واسعة االنتشار
ومبدعة للفئات العامة ،العنارص التي تدعى بالثوابت عادة ،تبني أنها أكرث صحة يف كل
مناسبة تظهر فيها هذه الثوابت نفسها بني اآلداب التي مل تكن عىل متاس نظامي أو
مبارش ،مثل اآلداب األوروبية واآلسيوية (مارينو« ،املقارنة» .)92
يتبع إيرل مايرن («فن الشعر املقارن») هذا املسار من املنظور الشكيل لفن
الشعر .ووفقا لهذا الخط من التفكري ،حني نكتشف يف األدب الصيني نوعا من
الرتكيب الغنايئ مشابها للقصيدة الغزلية يف لغات القرون الوسطى الرومانسية،
ميكن للمرء أن يدعي ،بكل مرشوعية ،أن هذا النوع من الرتكيب ثابت بحيث
يتجاوز احتامالت ما هو تاريخي متاما .ويذكر مايرن بشكل ال لبس فيه وجود رابط
وثيق بني األجناس األدبية وفن الشعر الواضح بناء عىل االفرتاض بأن األجناس األدبية
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متامثلة عىل الرغم من أسامئها املختلفة عرب الثقافات« :فرضية هذه املقالة هي أن
فن الشعر اإلبداعي يتطور حني يحدد ناقد أو نقاد ذوو تبرص طبيعة وأحوال األدب
فيام يتعلق بالجنس األديب املثمن عاليا آنذاك .ويعني «الجنس األديب» املرسح
والقصيدة الغنائية والقصة .وميكن تسمية «هذه األجناس األدبية املؤسسة» بأسامء
أخرى» («فن الشعر املقارن» .)7 ،لكن مجرد التنوع االسمي هو فرع معريف يصعب
تقبله بوصفه مفهوما مقارنا لألجناس األدبية .ولنتذكر ،نقاش املقا ِرنة البولندية
ستيفانيا سكوارتزينسكا« :ليس من املمكن إنكار أنه بالنسبة إىل أورويب من الصعب
االتفاق مع هندي أو صيني حول طبيعة األجناس األدبية :يشك املرء عادة فيام إذا
كانوا يتحدثون عن اليشء نفســه» (مقتبس يف نافــــارو« ،مــثال من الكفــاح»
 .)86(»Un ejemplo de luchaباإلضافة إىل ذلك ،يتناقض نقاش مايرن مع مبدئه
الثاين عن إمكانية املقارنة ،ألنه يذكر أن جنسني أدبيني قد تكون لهام وظائف مامثلة
يف أنظمتهام األدبية الخاصة .عىل أي حال ،يبدو واضحا أنه يستحيل بناء نظرية وطيدة
لألجناس األدبية من عدد من األعامل مأخوذة حرصيا من تاريخ األدب األورويب.

املنهجية املقارنة

كان األدب املقارن متهام غالبا بنوع من عدم التحديد املنهجي ،ويبدو أن
املقا ِرنني مرتددون غالبا يف توضيح هذه القضايا .ولكن عىل الرغم من أن األدب
املقارن ،بسبب االتساع الكبري للمجاالت التي يغطيها ،يتضمن نوعا من الطموح
املثايل ،فإن هذا ال يعني القول إن هذا الفرع املعريف ال يعتمد عىل املنهجيات
القادرة عىل تقديم نتائج متامسكة.
أوىل مانفريد شميلينغ اهتامما خاصا بصعوبات املقارنية املنهجية ،واقرتح أنواعا
مختلفة من االسرتاتيجيات للتغلب عليها .توسع إيرل مايرن ،من جهته ،يف كتاب
«فن الشعر املقارن» ،الذي وضع له عنوانا فرعيا «مقالة بني الثقافات حول نظريات
األدب» .وبالنسبة إىل مايرن ،كانت تلك حالة مقارنة مختلف «املفاهيم أو النظريات
أو أنظمة األدب» («فن الشعر املقارن» ،)4 ،واألجناس األدبية والثوابت التي عرب
عنها استطراديا املبدعون واملفكرون عىل امتداد التاريخ ،يف الغرب ويف الرشق معا.
وليس من قبيل املصادفة أن يستشهد مايرن بإتيامبل وويليك بوصفهام شخصيتني
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أساسيتني ملهمتني ،وأن يكرس عمله« ،إحياء لذكرى» ،إىل جيمز ج .ي .ليو ،مؤلف
كتاب «النظريات الصينية يف األدب» .ورمبا يكون استنتاج مايرن الكبري أن الثالثية
الشاملة «املرسحي  -امللحمي  -الغنايئ» أساسية يف جميع األنظمة األدبية ،كام أن
الفرق الوحيد بني التقليد األرسطي األورويب والتقليد الصيني الياباين الرشقي هو
أنه يف األول تصاغ القصيدة الغنائية أوليا بشكل ضمني فقط ،بينام األمر يف الثاين
عىل العكس متاما ،مع اشتقاق فن شعر املرسح والقصة من تأمل القصيدة الغنائية.
من ناحية أخرى ،يؤطر مارينو («املقارنة» ،)214 ،أدبه املقارن الجديد وفق
مقاربة ظاهراتية ،وهو مخلص للعودة الهوسريلية إىل «األشياء نفسها» (zu den
 ،)Sachen selbstيف مواجهة األوصاف الرصفية األكرث سطحية للظواهر األدبية.
ويقاوم تحليل التناظرات والتشابهات ،من هذا املنظور ،بناء العالقات الوراثية
املفرتضة ليكتشف ثوابت نظرية أساسية.
فيام يتعلق بالنظائر ،التي يفهمها مارينو بوصفها ظواهر موضوعية ،يقرتح أن
منيز بني مجموعتني رئيستني ،ميكن تقسيمهام أيضا إىل احتاملني متميزين («املقارنية»،
 .)232 - 224من جهة ،هناك تلك التي ميكن فهمها من الناحية التاريخية لكن من
دون افرتاض اتصاالت أو تأثري (ما يسميه «تعدد املصادر املتناظر») ،وتلك التي ميكن
فهمها بأنها نتيجة االتصال والتأثري ،كام فهم غوته وكارليل عملية التبادل األديب .إن
النموذج األول للتناظر قد أزيل بالكامل من العالقات الوراثية ،ويسعى إىل تناظرات
متباينة بني املؤلفني واألعامل يف اللغات واللحظات التاريخية املتاميزة ،بهدف كشف
تفردات واختالفات ،أو االنتقال يف اتجاه معاكس ،مقرتحا تناظرات عامة بني اآلداب.
٭٭٭

مر وقت كاف منذ تقرير برينهامير العام  1993للسامح لنا بالرد عىل نحو مؤكد
عام إذا كانت مسامية األدب املقارن ومرونته قد سمحتا له باالحتفاظ مبكانته فرعا
معرفيا جامعيا تجاه تنوع الدراسات الثقافية ومجالها .ونحن نناقش بأن األدب
املقارن قد قبل التحدي ،مظهرا ما لديه من مصادر كافية ليك يتجاوز تناقضاته،
ويكامل بني وجهات نظر جديدة ،ويتقدم عىل طول مسار التخصصات املشرتكة.
يؤكد تقرير هاون سويس هذا التشخيص ،ومييض سويس («الجثث الرائعة») إىل
حد أن يعلن «انتصار األدب املقارن» ،الذي ال يتعاىف فقط من أزمته يف نهاية القرن،
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لكنه مغطى حاليا مبرشوعية ومرجعية جديدتني ،ويضطلع بدو ٍر يف الدراسات األدبية
ال يختلف عن دور آلة الكامن األوىل يف أوركسرتا .وقد أظهرت أقسام األدب املقارن
كرما سخيا «نحو املقاربات املتنوعة واملكروهة والعتيقة أو األجود من أن تصدق»
(«الجثث الرائعة» .)34 ،إن النزعة الكونية األساسية لألدب املقارن سمحت له بتجاوز
قيود الدراسات الثقافية ،وبتصحيح انحيازه ألوروبا .ويف الوقت نفسه ،ساعدت يف تأطري
النقاش حول املعيار وانفتحت أمام النامذج الجديدة للمعيارية .ويف عالقته مع األدب
العاملي ،يبدو كأننا عدنا تقريبا إىل لحظة لقاء غوته وأمبري ،حيث أصبح ذلك الفرع
املعريف ليس منافسا إىل حد كبري بل «هدف ،وحتى مرشوع ،لألدب املقارن» (.)11
إن حكم سويس ليس خياليا وال أنانيا .فهو ُم َؤ َسس عىل أسس قوية ،ليس أقلها
«عاملية التجربة اإلنسانية» ( ،)12وحقيقة أنه «ال توجد ثقافة إنسانية من دون فن
شفاهي»( .)17إن املنطقة التي يستكشفها األدب املقارن صلبة مثل ذلك االستعامل
الخاص للغة من أجل خلق الجامل الذي ندعوه أدبا .لهذه األسباب يدافع سويس
عن «مركزية املثاقفة بالنسبة إىل الفرع املعريف» ،وهذا تركيز يجب أن يكون مركزيا
أيضا نحو الفروع الثالثة األخرى للدراسات األدبية ،وخصوصا نظرية األدب ،من دون
التقليل من قيمة التاريخ والنقد .وكام يالحظ سويس« ،كل شخص وضع أو طبق
النظرية أصبح مقا ِرنا»(.)18
إن دراسة األدب هي أن تقرأ نصوصا ،ومتارس «قراءة قريبة» ،بحيث تكتشف
وحدة جاملية ضمن النظام اللغوي .وتشكل هذه النصوص جزءا من نظام األعامل يف
قلب املجتمع ،وأهم هذه األعامل هو اإلبداع والقراءة األدبيان ،لكن األشكال املتميزة
لتدخل النصوص األدبية واشتقاق نصوص ثانوية من هذه هو أيضا موضع اهتامم.
وهذا ال يؤدي حتام إىل التفكري يف حوارات ومصطلحات أخرى ،ولكن إىل التفكري يف
الدور الذي تضطلع به تقنيات التواصل الجديدة ،ليس يف انتشار األدب فقط ،ولكن
أيضا يف تحويل املامرسات املبدعة وتأثريها يف الرتكيب الثقايف و«أفعال القراءة» (إيزر)
لألجيال الجديدة من «املواطنني الرقميني» (برنسيك).
رمبا ،أكرث من أي وقت مىض ،يتطلب كسب معرفة معمقة للظاهرة األدبية
منظورا مقارنا ،منظورا ميكن تحقيقه فقط مع استرشاف وموقف ومنهجية فرع
معريف جامعي ظل مستمرا طوال قرنني تحت اسم األدب املقارن.
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األدب املق��ارن بوصف��ه
نظرية أدبية بينية

«إن الهدف النهايئ للنظرية األدبية
البينية هو تقديم تفسري لألدب
العاملي ،كام ُذكر منذ أقدم أعامل
دوريشني يف ستينيات القرن
العرشين .وهذا فارق أسايس عن
كيفية مامرسة األدب املقارن ،حتى
ذلك الوقت يف الواليات املتحدة
وأوروبا الغربية».

وضع النظرية األدبية البينية العامل
السلوفايك ديونيز دوريشني(٭) ليس بوصفها
مجرد مجال متميز عن األدب املقارن ،ولكن
بوصفها أيضا مجاال سيحل محله يف النهاية.
ومع ذلك ،متحدِّين التناقض ،عنو َّنا هذا الفصل
«األدب املقارن بوصفه نظرية أدبية بينية».
ومثة مسوغ جاهز للقيام بذلك ،سنعرضه عرب
مقدمة قصرية لهذه النظرية ،وهي استعراض
إلسهاماتها الرئيسة يف إعادة التفكري يف األدب
املقارن ،وأخريا تقيص بعض مبادئها مع مناقشة
للتطورات املستقبلية.
(٭) (ُ )1997 - 1929من َِّظر أديب ومقارن سلوفايك بارز ،ينتمي
إىل املدرسة السلوفاكية – التشيكية يف األدب املقارن ،وعمل
مفاهيم األدب املقارن
ضمن تقاليدها .اشتهر دوريشني بتطويره
َ
والعمليات األدبية البينية ،وله أعامل عدة من أهمها« :نظرية
فن املقارنة األدبية» (« )1984ونظرية العملية األدبية البينية»
([ .)1989املرتجم].
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ما النظرية األدبية البينية؟

إن سؤال «ما النظرية األدبية البينية» – أو ،باستعامل اسمها األطول ،نظرية
العمليات األدبية البينية  -مثل سؤال «ما النظرية النسبية :ما الذي يسأل عنه
املرء حقا؟» .لنبدأ بالنظرية النسبية .إن األجوبة التي تأخذ شكل تعريف  -لنقل
«النظرية النسبية [إما الخاصة وإما العامة] - »...ستكون ناقصة ،حتى إذا قدمها
ألربت آينشتني نفسه« :إن النظرية النسبية الخاصة هي تكيف املبادئ الفيزيائية
مع الديناميكا الكهربائية ملاكسويل – لورنتز» ( .)484مثة مقاربة أكرث فائدة وهي
إعادة صياغة السؤال« :ماذا تفعل النظرية النسبية الخاصة؟ لقد تطورت أصال
لتوضيح السبب وراء أن رسعة الضوء مستقلة عام إذا كان إما املصدر وإما املراقب
ُيعدُّ متحركا ،ألن رسعة الضوء ،كام أكدت تجربة ميكلسون وموريل يف العام ،1887
هي نفسها بجميع االتجاهات.
لذلك ،فإن النظرية هي حل ملشكلة .فأي مشكلة تقوم النظرية األدبية بحلها؟
يف الحالة املحددة للدراسات األدبية ،ناقش جوناثان كولر بأن النظرية  -النظرية
البسيطة أو النظرية النقدية « -ليست وصفا لطبيعة األدب أو طرق دراسته (مع
أن هذه األمور هي جزء من النظرية [ »)]...لكنها «مجموعة من التفكري والكتابة
من الصعب جدا تعريف حدودها» («النظرية األدبية»  .)3وبالنسبة إىل كولر ،من
األفضل تعريف النظرية وفق تأثرياتها العملية (ليس مجرد الحلول التي تقدمها
للمشكلة ،ولكن الطرق التي تحملها إلعادة فهم املشكلة) .ويتضمن وصفه اآليت:
النظرية هي غالبا نقد مشاكس ألفكار سليمة املنطق ،وكذلك محاولة
إلظهار أن ما َنعدُّ ه بشكل بديهي «تفكريا سليام» هو يف الحقيقة بنية
تاريخية ،نظرية معينة أصبحت تبدو طبيعية جدا لنا بحيث ال نراها حتى
بوصفها نظرية .تتضمن النظرية ،بوصفها نقدا للحس السليم واستكشافا
ملفاهيم بديلة ،مناقشة أكرث املقدمات أو الفرضيات حيوية يف الدراسة
األدبية.
(النظرية األدبية )4

للنظرية ،إذن ،الكثري من املعاين املتداخلة واملتناقضة أحيانا .وباملصطلحات
العامةُ ،تعدُّ النظرية حال ملشكلة عىل شكل تفسري تخميني معقد غري واضح .ينطبق
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هذا ،مثال ،عىل استعامل النظرية يف «النظرية النسبية» ،ومثة حاالت مامثلة يف
مجال الدراسات األدبية .ولكن كام نص عليها كولر ،قد تشري النظرية (النقدية) يف
الدراسات األدبية أيضا إىل «جنس أديب» ،وإىل مجموعة غري محدودة من الكتابات
[ ]...من املشكالت األكرث تقنية للفلسفة األكادميية إىل الطرق املتغرية التي تحدث
فيها الناس وفكروا بشأن ذلك» (.)4 - 3
يف حالة نظرية دوريشني األدبية البينية ،تستعمل كلمة نظرية باملعنى األول.
وقبل السؤال عن املشكلة األدبية التي يهدف دوريشني إىل حلها بنظريته ،علينا
أن نؤكد عىل معنى إضايف ضمني  -وخاطئ من وجهة نظرنا  -للنظرية التي تظهر
عىل السطح حني ُيذكر أن «دراسة عالقات األدب القومي مع اآلداب األخرى ،أي
مع السياق األديب البيني ،ال تسهم يف صياغة قوانني العملية األدبية البينية فحسب،
ولكن كثريا كذلك ،وحتى قبل كل يشء ،يف معرفة الشخصية الفردية والطبيعة
الخاصة لألدب القومي» («النظرية»  .)24ال يشء خاطئ حتى اآلن؛ لكن املستويات
تتشوش حني يستمر دوريشني يف اقرتاح أن النظرية األدبية البينية يجب أن تحل
محل األدب املقارن« .لقد رأينا أنه يف الوقت الحارض من الرضوري تضمني ما كان
ُيعدُّ حتى اآلن مهام فن املقارنة األدبية عمدا يف مجال [النظرية األدبية البينية]»
( .)149ويبدو أن تفسري دوريشني التخميني املعقد غري الواضح للمشكلة قاده
إىل استبدال األدب املقارن بالنظرية األدبية البينية ،مام يعني الخلط بني فرع
معريف (األول) مع نظرية (الثاين) .ويف الواقع ،ينتقد دوريشني «تقسيم العمل»
التقليدي يف الدراسات األدبية بني القومي (علوم فقه اللغة القومية ،التواريخ األدبية
القومية) والقومي املتبادل أو املفرط (األدب املقارن) ،ألن العملية األدبية البينية
ال تتوقف عند أي جانب من هذه الحدود .والفرع املعريف هو مجال أوسع بكثري
من النظرية .وتتضمن أغلب الفروع املعرفية نظريات متناقضة يف داخلها .قد يكون
التشبيه مساعدا :ترتبط الجاذبية بقوة مع فرع الفيزياء املعريف .وبشكل مشابه،
ترتبط النظرية األدبية البينية بقوة مع فرع األدب املقارن املعريف .لكن النظرية
األدبية البينية ليست األدب املقارن كله ،ليست أكرث مام تساوي نظرية الجاذبية
يف الفيزياء .ويف الحقيقة ،توجد مدارس فكرية يف الفيزياء ترى أن الجاذبية ظاهرة
عدمية األهمية.
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مع قول هذا ،لرنجع إىل سؤالنا األويل :ما الذي تفعله النظرية األدبية البينية،
أي ،ما املشكلة التي تهدف إىل توضيحها؟

املشكلة

بالنسبة إىل النظرية األدبية البينية ،توجد املشكلة يف الرشوط اآلتية« :توجد
وحدة جدلية متناقضة تؤدي إىل مامرسة تاريخية أدبية من خالل التوتر بني تاريخ
األدب القومي وتاريخ األدب العاملي» (دوريشني« ،مفاهيم» .)14

النظرية بوصفها تفسريا للمشكلة

إن النظرية التي تحاول تقديم تفسري لهذه املشكلة تسمى «النظرية األدبية
البينية» أو «نظرية العملية األدبية البينية» ،ألن العملية األدبية (البينية) تشري إىل
«التطور والتقدم وطرق االزدهار األديب ،ومنو األدب» («مفاهيم» .)13

تعريف النظرية األدبية البينية

النظرية األدبية البينية هي تفسري معقد تخميني غري واضح للعملية األدبية
(البينية) بني أقطاب األدب القومي واألدب العاملي من خالل فئات وسيطة مثل
«مجتمعات أدبية بينية معينة ،ومجتمعات أدبية بينية قياسية ومبادئ الوسطية
األدبية» («أفكار» .)14
وبكلامت أخرى (لنا) ،تهدف النظرية األدبية البينية إىل توضيح كيفية ترسيخ
العالقات بني األعامل الفردية ،ونتيجة لهذه العالقات ،كيف ُوجدت املجموعات
األدبية  -من األصغر إىل األكرب  -وبالتايل كيف تقرر بعض االتجاهات املهيمنة يف
(عامل) األدب.
وفقا لفهمنا للنظرية األدبية البينية (النظرية مبعنى تفسري معقد تخميني غري
واضح للمشكلة) ،باعتبارها نظرية واحدة بني نظريات أخرى أسهمت يف التطورات
الجديدة ضمن األدب املقارن ،يجب فهم عنوان هذا الفصل بوصفه إحدى الطرق
املحتملة التي يتحول فيها الفرع املعريف.
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النظرية األدبية البينية بوصفها نقدا لألفكار البديهية

كام قيل آنفا :ترتبط النظرية األدبية البينية بقوة مع فرع األدب املقارن املعريف.
يستلزم مثل هذا الترصيح استحقاقا آخر .إن شكل فعل «يكون» يستلزم أن يحل
محله «يجب أن يكون» يف حالة أن املجتمع العلمي يرى (كام نفعل نحن) أن هذه
النظرية قد تقدم إسهامات ذات بصرية لألدب املقارن .باإلضافة إىل ذلك ،عىل املرء
أال يغفل أن بعض التحوالت يف األدب املقارن تظل محلية ،عىل الرغم من أن بعضها
اآلخر له امتداد عاملي .إن النظرية األدبية البينية مثال عن النوع األخري املنترش
محليا .وهو مل يناقش يف أي كتاب درايس غريب ،ومل يكن له تأثري كبري يف الغرب؛
وقد ظل تأثريه محدودا يف موقع بدايته (سلوفاكيا ،جمهورية التشيك) ،مع بعض
االنتشار إىل الغرب (النمسا) ،والجنوب (يوغسالفيا السابقة) ،والرشق (روسيا).
إن كون النظرية نقدا لألفكار املنطقية السليمة السابقة له أهمية خاصة
يف حالة النظرية األدبية البينية .ويف أكرث الكتب الدراسية حول األدب املقارن
يجد املرء تاريخا مزدوجا للفرع املعريف ،مكونا من مدرستني متتاليتني ،الفرنسية
واألمريكية .و ُيعدُّ بول فان تيغيم ،بكتابه الدرايس «األدب املقارن» يف العام 1931
 ،La Littérature comparéeالشخصية الرائدة للمدرسة الفرنسية ،بينام ُيعدُّ
رينيه ويليك ،بتشخيصه العام  1958ألزمة األدب املقارن ،وهرني هـ .هـ .رمياك(٭)،
الذي رد بتعريفه يف العام  1961لهذا الفرع املعريف ،الشخصيتني الرائدتني للمدرسة
األمريكية .ومهام تكن هذه الرؤية لتاريخ األدب املقارن مالمئة تربويا ،فهي تظل
مقيدة جدا ومضللة عىل نحو فادح .فمن جهة ،يعطي مفهوم املدرسة االنطباع
الخاطئ عن مجموعة متامسكة من العلامء الذين يشرتكون يف املبادئ والنظريات
واملنهجيات املعرفية .وهذا أبعد ما يكون عن الصحة ،ومع أن كالوديو غيني حاول
تلطيف املضامني املوحدة لتعبري املدرسة عن طريق استبداله بكلمة الساعة
(«تحدي األدب املقارن»  ،)60 ،46فإن املشكلة التزال قامئة .ومن جهة أخرى ،إذا
نظر املرء إىل هذه التعبريات القومية بكثري من الجدية ،يجب عليه أن يتصارع مع
(٭) ( )2009 - 1916عمل أستاذا لألدبني األملاين واملقارن يف جامعة إنديانا ،ونرش أعامال واسعة يف مبادئ نظرية
األدب املقارن وتاريخه بوصفه فرعا معرفيا ،والرومانتيكية والواقعية األوروبية ،والعالقات األدبية الفرنسية األملانية.
[املرتجم].

59

تقدمي األدب املقارن

حقيقة أن كثريا من العلامء الفرنسيني مثل رينيه إيتامبل كانوا مؤثرين يف األكادميية
األمريكية أكرث بكثري من الفرنسية؛ وأن ويليك ،مع أنه أسس قسم األدب املقارن
يف جامعة ييل وع ّلم وألهم جيال من املقا ِرنني ،كان منفيا تشيكيا تدرب يف جامعة
تشارلز يف براغ ،وشارك يف حلقة براغ اللغوية( .يف الحقيقة كان ويليك يرفض دامئا
أن ُيع َّد زعيام للمدرسة األمريكية) .واألهم من كل يشء ،كان علامء من أجزاء أخرى
من العامل غري فرنسا والواليات املتحدة قد قاموا بإسهامات كبرية يف األدب املقارن؛
و ُيعدُّ دوريشني ،من سلوفاكيا ،مثاال بارزا.
يف عملني مؤثرين Slovenská realistická poviedka a N. V. Gogol -
(1966؛ «ن .ف .غوغول والقصة القصرية الواقعية السلوفاكية»  -أطروحته
للدكتوراه و1967( Problémy literárnej komparatistiky؛ «مشكالت املقارنية
األدبية»)  -يعارض دوريشني ما َيعدُّ ه املبدأ الرئيس لألدب املقارن الفرنيس الطراز،
الذي انتقده أيضا ويليك العام  ،1958أال وهو دراسة التأثريات بني األعامل األدبية.
وبشكل مثري لالهتامم ،وباملقارنة مع ويليك ،مل يكن اعرتاض دوريشني األسايس عىل
«السمة التجارية» لدراسات التأثري ،وال عىل الغموض املنهجي يف تحليل التأثري
ضمن أدب واحد (كام مارسه النقد األديب القومي) ،أو بني آداب مختلفة (كام مارسه
األدب املقارن) .ما يناقشه هو مفهوم التأثري نفسه .يرى املفهوم الكالسييك للتأثري أن
الكاتب يعيد بشكل آيل إنتاج عنرص من عمل سابق بطريقة سلبية وأحادية الجانب.
وبالنسبة إىل دوريشني ،عىل العكس ،يجب أن يكون التأثري متخيال ثانية عىل شكل
التلقي ،بشكل فردي (لكاتب يعيد كتابة العنارص عىل نحو خالق من أعامل سابقة)،
وعىل نحو نظامي (افتتان كاتب بأعامل معينة من آداب أخرى تكشف شيئا ما عن
الوضع النظامي ،لكل من نظامي اإلرسال والتلقي ،وهو ليس قضية قيمة) .وقد
مهدت حجج دوريشني حول البعد اإلبداعي للتلقي الفردي يف الثامنينيات الطريق
لعمل هانز روبرت ياوس(٭) «دراسات التلقي» Rezeptionsästhetik .كذلك كانت
حججه حول الرشوط الشاملة للتلقي ذات دور فعال لنظرية إيتامار إيفن زوهار
املتعددة األنظمة ،يف االنتشار منذ أواخر السبعينيات.
(٭) ( )1997 - 1921ناقد ومؤرخ أديب أملاين ،برز من خالل عمله يف نظرية التلقي واألدب الفرنيس يف العرصين
الوسيط والحديث .استمد منهجه النقدي من مذهب التأويل عند هانس جورج غادامري[ .املرتجم].
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كان نقد دراسات التأثري هذا كام مارسه تقليديا األدب املقارن ممكنا
ألن دوريشني بنى عىل الدروس املتوافرة ،بطرق مختلفة ،من عمل ألكسندر
فيسيلوفسيك(٭) «فن الشعر التاريخي»  Istoricheskaia poetikaوالشكالنيني
الروس( .)1قد يبدو هذا مثل علم أنساب صعب ،ألن فيسيلوفسيك تعرض لالنتقاد
بشكل مرير من شكالنيني روس عدة ،خصوصا شكلوفسيك .عىل أي حال ،عىل املرء
أال ُيغفل وضع األدب املقارن خالل عرص الستالينية املتأخر ،حني ا ُّت ِهم هذا الفرع
املعريف  -وبالتايل فيسيلوفسيك بوصفه مؤسسه يف روسيا  -بأنه «اتجاه برجوازي
عاملي التوجه يف الدراسات األدبية» (مقتبس يف دوبرينكو .)172 ،ويف هذا الجو
أيضا كان الشكالنيون ،مثل بوريس إيخنباوم ،فكتور جريمونسيك ،فالدميري بروب،
وغريغوري غوكوفسيك ،بني آخرين ،قد أبرأهم أندري جدانوف(٭٭) يف العام 1947
  .1948أدين إيخنباوم ،عىل سبيل املثال ،ملقارنة برودون(٭٭٭) مع تولستويودراسة عمل لريمونتوف ضمن سياق الرومانتيكية األوروبية ( .)172ومثة مقاربة
أبسط لرتاث فيسيلوفسيك عن الشكالنيني قدمها دراغان كوجوندزيك ،الذي يؤكد
أن «فيسيلوفسيك كان ميثل إلهاما ورمزا نظريا جادله الشكالنيون الروس بعنف
شديد» (كوجوندزيك.)7 ،
ميكن قول يشء مامثل عن عالقة دوريشني بنظريات فيسيلوفسيك .فقد ألهمته
يك يطور أكرث منوذج النمو األديب من خالل تحديد مواطن ضعفها .وبالنسبة إىل
دوريشني ،كان ملناقشة فيسيلوفسيك حول كيفية اتفاق العوامل االجتامعية مع
تطور األدب أهمية كربى ،خصوصا فيام يتعلق مبا دعاه فيسيلوفسيك «التناظر
النفيس»  .psikhologichesky parallelismوبهذا عنى فيسيلوفسيك أن بعض
الصيغ اللفظية التخطيطية تستعمل عموما لتمثيل الحقيقة ،ولذلك يوجد تشابه
يف املوضوعات األدبية حول العامل( .)2جرى تقديم تفسري مقارن مشابه يف أوروبا
(٭) (ُ )1906 - 1838من َّظر أديب رويس رائد ،وضع أسس الدراسات األدبية املقارنة .درس األدب اإليطايل والتأثريات
الرشقية البيزنطية ،وحاول بناء نظرية شاملة عن أصل الشعر وتطوره[ .املرتجم].
(٭٭) ( )1948 - 1896مؤسس سياسة ثقافية سوفييتية قمعية تسوغ للحزب الشيوعي مراقبة األدب والفن من
خالل منظور الواقعية االشرتاكية الصارم وفرض آراء شيوعية عىل املامرسات األدبية والنقدية والفكرية السائدة.
[املرتجم].
(٭٭٭) ( )1865 - 1809سيايس فرنيس وفيلسوف اشرتايك[ .املرتجم].
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الغربية يف العام  1929من قبل أندريه يولس عىل أساس ما دعاه (األشكال البسيطة)
 ،einfache Formenمبا فيها تسعة أشكال منوعة (القصة الخيالية ،أسطورة
القديس ،الحكاية الرمزية ،الخرافة ،اللغز ،القول املأثور ،الحادثة ،التقرير ،والنكتة)
التي َعدّها تأسيسية لألدب العاملي .ولكن حني تتجمع هذه الوحدات األصغر يف
أعامل أدبية «عالية» وفق مفهوم جيكوب غريم «ألدب الفن» ،Kunstpoesie
فإن التشابهات ،كام يناقش فيسيلوفسيك ،ال ميكن تفسريها بالنشوء التلقايئ ،ولكن
نتيجة االتصاالت الثقافية.
إذا كان ممكنا أن نجري تناظرا :إن صنع األوعية أمر عاملي بني الثقافات
اإلنسانية .لكن تقنية معينة تتضمن عوامل عدة ،مثل صقل الفخاريات بامللح ،من
ثم انترش خارجا من
شأنها عىل األرجح أن تكون اخرتاعا ابتُكر يف مكان واحد ومن َّ
نقطة البداية تلك.
غري أنه ،بالنسبة إىل دوريشني ،فإن وجهة النظر هذه محددة جدا يف معنيني
عىل األقل .أوال ،إنها تقلل من قيمة دور الفنان ،ألنها تفضل حتمية الشكل عىل
اختيار املواد وتحويلها من قبل الفنان .ثانيا ،إنها ال تستطيع توضيح التشابهات
الفعلية للمواد األدبية بني الثقافات التي مل تكن عىل اتصال .دفع هذا العامل األخري
دوريشني إىل تطوير مجموعة معقدة من «الصالت النمطية» (التشابهات األدبية
التي ال ميكن توضيحها باالتصال) إىل جانب فرع من «االتصاالت الوراثية» ،الذي
كان املجال الرئيس من الفولكلور املقارن وعلم األساطري .وبالنسبة إىل مجموعته
من الصالت النمطية ،استفاد دوريشني بشكل رئيس من تلميذ فيسيلوفسيك ،فكتور
م .جريمونسيك(٭) ،الذي اختار ،مفارق ًة ،الرتكيز عىل هذا النوع من التشابه بعد
حملة تطهري  1948 - 1947بوصفها طريقة إلثبات أن الخواص التي يبدو أن األدب
(٭) ( )1971 - 1891أكادميي ومؤرخ أديب رويس يُعدُّ ممثال للدراسات الشكالنية الروسية .درس الرومانتيكية األملانية
واملالحم اآلسيوية .واشتغل باملقارنية أو دراسة االقرتاضات املحتملة وانتشار املوضوعات والقصص بني الثقافات .ط ّو َر
نظرية مقارنة ترى أن التشابهات ال تنشأ من تأثريات تاريخية بل من املؤسسات االجتامعية والثقافية املتشابهة.
[املرتجم].

62

األدب املقارن بوصفه نظرية أدبية بينية

الرويس يتشارك بها مع اآلداب األخرى ،ليست كذلك بسبب تأثري اآلداب األخرية يف
األول ،ولكن لتشابهات يف النظم االجتامعية والثقافية.
أما بالنسبة إىل الشكالنيني الروس ،فإن دوريشني يهتم بكيفية ردهم ضد بعض
مبادئ فيسيلوفسيك ،خصوصا كيف تحدوا الصورة التقليدية للنمو األديب بوصفه
عملية متناغمة .وهو يجد الجزء من عمل يوري تينيانوف يف العام « 1929الطليعة
والتقليد»  Archaisty i novatoryاملخصص لدراســة تأثــري دوستويفسكــي
( )1881 - 1821يف غوغول ( )1852 - 1809مهام (تذكر أن دوريشني كتب
أطروحته حول تأثري غوغول يف القصة القصرية الواقعية السلوفاكية) ،ألن تينيانوف
رأى االستمرارية األدبية «رصاعا وتوترا ،غالبا بني االتجاهات التطورية املتناقضة»
(دوريشني« ،املصادر».)53 ،
باختصار ،قدّم نقد دوريشني وتطويره لبحث فيسيلوفسيك – جريمونسيك
األساس املنطقي لنظريته عن
املقارن ووجهة نظر الشكالنيني حول التطور األديب
َ
العملية األدبية البينية ،التي هدفت إىل تتبع النمو األديب من األدب الوطني إىل
األدب العاملي .وبالتباين مع التأثري الواسع االنتشار آنذاك ملا يسمى باملدرسة
الفرنسية لألدب املقارن ،التي ركزت عىل االتصاالت الثنائية بتمييز العمل املصدري،
أكد دوريشني عىل العملية اإلبداعية الفردية ا ُملت ََض َمنّة يف التلقي ،وبأهمية مامثلة،
عىل األسباب املحددة حيث ينجذب نظام أديب إىل نظام أديب آخر عند استرياد املواد،
يبتعد يف املقابل عن األنظمة املصدرة األخرى (يف هذا املجال ،انظر إيفن  -زوهار،
«الدور الرويس» وغامسا) .ولهذا يعرتف ياوس ( )1125بتزامن بحث دوريشني حول
التلقي مع بحثه.

فرعان للنمو األديب

بداية من أواخر ستينيات القرن العرشين ،كان هدف دوريشني صياغة نظرية
عامة لألدب العاملي ،التي تضمنت للوهلة األوىل ،كام تبني آنفا ،نقدا منهجيا ملا
يسمى باملدرسة الفرنسية لألدب املقارن .وبالتباين مع الصيغة املزدوجة للكتّاب/
األعامل « Xو »Yأو « Xيف  »Yالتي طبقها عدة من املقا ِرنني (الفرنسيني) ،الذين قد
يشهد الباحث بينهم «رابطا واقعيا»  ،rapport de faitيناقش دوريشني بأن العالقات
63

تقدمي األدب املقارن

األدبية ال تتطور أبدا بني عنرصين فقط ،ولكن يف مستويات عدة بشكل متزامن،
عىل سبيل املثال ،بني العنرص املصدري ،والعنرص الهدف وسياقاتهام الخاصة ،أو
بني أنظمة املصدر والهدف وسياقاتها( .)3والتلقي الخاص لبايرون يف سلوفاكيا خالل
الثلث الثاين من القرن التاسع عرش ،عىل سبيل املثال ،هو نتيجة العالقات األدبية
البينية سواء بني اآلداب اإلنجليزية والسلوفاكية وبني اآلداب السلوفاكية والروسية
(مبا يف ذلك استقبال الشخصيات األدبية الروسية الخاص لبايرون) .هذه العالقات
املتعددة املستويات تزودنا مبعلومات حول الحالة الشاملة لألدب السلوفايك يف
تلك اللحظة بالذات (دوريشني« ،نظرية فن املقارنة األدبية»(٭)  .)114باإلضافة إىل
ذلك ،ميكن أن توضح عبارة «رابط واقعي»  rapport de faitالتشابهات األدبية بني
عملني من اآلداب املتميزة يف حال «قرأ» (وهي كلمة تحتاج إىل رشوط أخرى) كاتب
العمل الثاين عمال سابقا لكاتب آخر ودمجه بشكل ما مع عمله .ولكن ماذا عن
التشابهات بني األعامل حني ال يعرف كاتب العمل الثاين شيئا عن اآلخر؟
«إن موضوع فن املقارنة األدبية» ،كام يقول دوريشني (واضعا جانبا كام يبدو
اقرتاحه حول استبدال النظرية األدبية البينية باألدب املقارن)« ،يشمل العالقات
املتعددة بني الظواهر األدبية ،مقابل خلفية كل من السياق األديب القومي واألديب
البيني ،بينام ينشأ اتجاه الدراسة عن تكافؤ هذه الظواهر» («نظرية فن املقارنة
األدبية» .)100 ،واعتامدا عىل عمل جريمونسيك وإرينا ج .نيوبوكويفا املبدع،
واألخذ بعني االعتبار نقد بعض التناقضات التي قدمها املقا ِرن التشييك البارز فرانك
ووملان ،يتوصل دوريشني إىل مثال مزدوج من العالقات األدبية ،الذي يشمل إما
االتصال الورايث وإما الصالت النمطية َ -م َساري العملية األدبية البينية .يتضمن
إسهام دوريشني الخاص من جهة تصنيفا مفصال للتشابهات ،ومن جهة أخرى تعريفا
باألنواع الثانوية وفقا لألدوات أو القرائن التي توضح مثل هذه التشابهات .يظهر
منوذجه يف الجدول (.)1 – 2
تسمي العالقات الوراثية التشابهات الناجمة عن اتصال واقعي بني عملني من
اآلداب املتميزة .قد يكون هذا االتصال إما خارجيا وإما داخليا .تتضمن العالقات
(٭)  :Comparatisticsميكن ترجمتها املقارنية أو فن املقارنة أو علم املقارنة عىل غرار مصطلح  poeticsالشعرية
أو فن الشعر أو علم العروض /أو نظم الشعر[ .املرتجم].
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الوراثية الخارجية إشارات إىل األعامل األدبية والتواريخ األدبية والدراسات النقدية،
أي ما دعاه األدب املقارن تقليديا التلقي أو («التأثري ،البقاء»)  ،Wirkungمع
أن دوريشني يؤكد «أن التلقي يدل عىل يشء مختلف» بالنسبة إليه («نظرية فن
املقارنة األدبية» 108 ،ن ،)2مبعنى فهمه للتلقي بأنه نشيط ومبدع .وبالنسبة إىل
دوريشني ،مثة مثال لهذا النوع من االتصال يقدمه الفصل الثاين من عمل زالتكو
كالتيك يف العام « 1965أتباع ستور واليوغوسالفيون» ،Štúrovci a Juhoslovania
حيث توثق عالقة زعيم اإلحياء الوطني السلوفايك ،بودفيت ستور(٭) L’udovít
 ،Štúrبالشعر امللحمي اليوغوساليف ،باإلضافة إىل أسباب انجذابه إىل عمل الشاعر
الرصيب برانكو راديسيفيك .وبالتباين مع امليل الذي أظهره األدب املقارن التقليدي
لهذا النوع من البحث ،فإنه ميثل بالنسبة إىل دوريشني مجرد «منهج تجريبي
ومبكر لتحليل مثار التطور األديب البيني» (نظرية املقارنة األدبية .)108 ،وبشكل
مثري لالهتامم ،يض ّمن دوريشني أيضا «الصور» (مبعنى األفكار الوطنية الشائعة)
بوصفها نوعا من االتصاالت الخارجية ،ألنها قد تتطابق مع سبب اهتامم كاتب
معني بأدب أجنبي محدد.
أما بالنسبة إىل االتصاالت الداخلية ،فهي تحدد تضمني عنرص (موضوع ،شخصية،
أسلوب ،شكل ،حالة ،وغري ذلك) من عمل يف آخر ،إما «محيل» وإما «أجنبي»( .)4تحدد
االتصاالت الداخلية «عن طريق مواجهة الظواهر األدبية ،أي بتحليل هذه الوحدات
األدبية التاريخية ومقارنتها» (نظرية فن املقارنة األدبية .)118 ،ومثة مثال عىل االتصال
الداخيل هو تأثري «غادة الكاميليا» يف العام  ،1848من تأليف ألكساندر دوماس االبن،
يف رواية «األبله»  1869 - 1868من تأليف فيودور دوستويفسيك ،كام أكده م .س.
ألتامن يف دراسته يف العام « 1963دوستويفسيك ورواية أ .دوماس غادة الكاميليا»
« .»Dostoevsky i roman A. Duma Dama s kamelianiقد تكون االتصاالت
الداخلية إما مبارشة وإما غري مبارشة .تحدث االتصاالت الداخلية املبارشة حني يقرأ
الكاتب العمل بلغته األصلية ،بينام تحدث االتصاالت الداخلية غري املبارشة (بوسيط)
(٭) ( )1856 - 1815سيايس وفيلسوف وشاعر ولغوي سلوفايك .تزعم حركة اإلحياء الوطني السلوفاكية يف القرن
التاسع عرش وله جهود لغوية سلوفاكية أدت إىل بلورة اللغة األدبية السلوفاكية املعارصة .ونظم حملة املتطوعني
السلوفاكيني خالل ثورة [ .1848املرتجم].
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من خالل الرتجمة ،أو التكيف الفني التباديل ،أو أي تنوع آخر مام سيدعوه لوبومري
دوليزيل الحقا «تحويل العنارص األساسية» (انظر الفصل  ،)6مبعنى انتقال النص بني
الوسائط ،والذي يتضمن دامئا درجة معينة من التحول( .)5ومثة مثال عن االتصال الداخيل
غري املبارش هو تأثري رواية «األحبة ال يخرسون أبدا»  ،Un de Baumugnesالصادرة
يف العام  ،1929من تأليف الكاتب الفرنيس جان جيونو ،يف الروائيني السلوفاكيني مثل
مارغيتا فيغويل وفرانتيسيك سفانترن ،وهذا التأثري ،كام وضحه ج .ستيفسيك ،ظهر يف
رواية دوبروسالف رشوباك «الصديق جاسيك» .Kamarát Jašek
الجدول ( :)1 – 2تصنيف العالقات األدبية البينية

مسارات العملية األدبية البينية
الصالت النمطية
العالقات الوراثية (االتصالية)
الصالت االجتامعية النمطية
االتصاالت الخارجية
االتصاالت الداخلية املبارشة االتصاالت الداخلية املبارشة
االتصاالت الداخلية
االتصاالت الداخلية املتوسطة
الصالت النفسية النمطية

إن كون ما عناه دوريشني شيئا مختلفا جدا عن الفهم التقليدي للتأثري والتلقي
يثبته تصنيفه للطرق التي ميكن فيها توضيح العالقات الوراثية  -إما الخارجية وإما
الداخلية  -كام يظهر يف الجدول (.)6()2 – 2
من وجهة نظر التلقي بوصفه عملية نشيطة ومبدعة ،حيث يغري عنرص املنح
تركيب التلقي والعكس بالعكس ،مييز دوريشني شكلني للتلقي األديب البيني :أما
«التكامل» ،حني يسود تطابق العمل الهدف مع عنرص املصدر؛ أو «التمييز» ،حني
يكون الهدف تأكيد الفارق بني العمل الهدف وعنرص املصدر .وهناك ستة أنواع
للتلقي التكاميل« .التلميح» هو استعادة بسيطة للعمل املصدر عادة «مرتبط
بشخصيات مشهورة جديرة بالثقة من األدب العاملي» («نظرية فن املقارنة األدبية»،
 ،)171ويرتاوح بني االقتباس املبارش والشعارات شبه النصية إىل إعادة الصياغة.
و«االقرتاض» هي تضمني موضوع ،أو صورة ،أو أداة فنية ،أو غري ذلك .و«التقليد»
له دور هيكيل أعمق ،ألن الهدف هو تقديم الصالت بالعمل املصدر أو الجنس
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األديب بحيث يشجع تطور النظام األديب يف اتجاه معني .وبالنسبة إىل دوريشنيُ ،يعدُّ
تقليد قصيدة غوتفريد أوغست بريغر «لينور»(٭)  Lenoreاملتكرر كثريا عرب أوروبا
مثاال مناسبا .ويشري «التبني» إىل االقرتاض أو التقليد حيث العالقة العرقية أو األنواع
األخرى من القرابة تضطلع بدور أيضا ،كام يحدث ،وفق قول دوريشني ،بني اآلداب
األوكرانية والسلوفاكية والتشيكية؛ ويشري هذا إىل بنية املجتمع األديب البيني (انظر
الحقا) .ويشري «االنتحال» ضمنا إىل أن االهتامم يكمن بشكل حرصي تقريبا يف
الظاهرة املستقبلة ،التي تكتسب دورا مهيمنا يف عملية التلقي .ويغطي «التك ُّيف»
الرتجمة اللغوية البينية والتبادلية التوسطية( .)7متثل األوىل ،أو الرتجمة الصحيحة،
وفق دوريشني« ،شكال متميزا ومهام جدا من التلقي األديب البيني» («نظرية فن
املقارنة األدبية» ،)178 ،الذي أواله اهتاممه ،ولو بطريقة محدودة ،ألن املركز الرئيس
لدراسات الرتجمة كان يوجد يف جامعة نيرتا برئاسة أنتون بوبوفيك (انظر الفصل .)6
أما بالنسبة إىل متييز التلقي ،فإن دوريشني يفرق بني ثالثة أنواع  -الخالف
األديب ،واملحاكاة التهكمية ،والتقليد الساخر ،التي ال يعرفها .ومبا أن منوذجه القابل
للتصنيف منطقي جزئيا ،عىل املرء فهم أن هذه الفئات الثالث هي اسرتاتيجيات
للتمييز ،من درجة أخفض إىل درجة أعىل ،فيام يتعلق باألعامل املصدرية.
الجدول ( :)2-2أشكال التلقي األديب البيني

أشكال التلقي األديب البيني
العالقات الوراثية
متييز األشكال
تكامل األشكال
الخالف األديب
التلميح
االتصاالت الخارجية االتصاالت الداخلية
املحاكاة التهكمية
االقرتاض
التقليد الساخر
التقليد
التبني
االنتحال
التكيف  /الرتجمة
(٭) قصيدة قصصية كتبها املؤلف األملاين غوتفريد أوغستت بريغر يف العام  1773ونرشت يف العام  ،1774وترتجم
أحيانا ليونورا أو إلينور .متثل القصيدة أحد مناذج القصائد القوطية يف القرن الثامن عرش .وقال عنها وليام تيلر ،أول
من ترجمها إىل اإلنجليزية« ،مل ترتجم قصيدة أملانية إىل اإلنجليزية أكرث من إلينور»[ .املرتجم].
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يتشكل الفرع الرئيس الثاين للعملية األدبية البينية بوساطة صالت منطية ،متثل
مرحلة أقرب إىل األدب العاملي ،ألنها تجسد القوانني العامة لألدب حيث ال ميكن
توضيحها باالتصال .ووفقا لدرجتها من الحدة والتك ُّيف ،مييز دوريشني ثالث فئات
 صالت تصنيفية اجتامعية ،وصالت منطية أدبية ،وصالت منطية نفسية .تحددالصالت النمطية االجتامعية التشابهات التي هي نتيجة حاالت اجتامعية مامثلة.
ومثة مثال هو منو «واقعية نقدية» عىل شكل أسلوب أديب يف اآلداب األوروبية خالل
القرن العرشين ،نتيجة النمو الرسيع للرأساملية وأشكالها اإلمربيالية («نظرية فن
املقارنة األدبية»  .)200والصالت النمطية األدبية هي تشابهات أدبية ال ميكن عزوها
إىل أي نوع من التأثري الخارجي ،وبالنسبة إىل دوريشني ،فإن أفضل متثيل لهذا النوع
من الصلة هو تحليل األنواع .وتتضمن الصالت النمطية النفسية تشابهات أدبية
ناجمة عن شخصيات تأليفية مامثلة .قد يكون النظام الذي يقدم دوريشني فيه
هذه األنواع الثالثة من الصالت مفاجئا ،ألنه ،إذا كانت درجة القرب من القوانني
األدبية الصحيحة هي املنطق الضمني لألدب العاملي ،فإن النظام العكيس ،من
الصالت النفسية إىل الصالت األدبية ،يكون أكرث وضوحا.

فاصل ثقايف بيني

حني َش ّخص ويليك ،يف العام  ،1958مبناسبة انعقاد املؤمتر الثاين لرابطة األدب
املقارن الدولية ،أن األدب املقارن كان يف أزمة ،تعاىف املريض بعدها بثالث سنوات -
أو هكذا تجري القصة العادية  -بفضل تعريف هرني هـ .هـ .رمياك الجديد للفرع
املعريف ،الذي يشري إىل أن األدب املقارن هو «مقارنة أدب معني بآخر أو بآداب
أخرى ،ومقارنة األدب مبجاالت أخرى من التعبري اإلنساين»( .)8()3كان هذا حال
صالحا ،عىل األقل يف الواليات املتحدة ،ألن رمياك يذكر أن تعريفه «رمبا يكون مقبوال
لدى أغلبية طالب األدب املقارن يف هذه البالد» ،يعني «املدرسة األمريكية» ،بينام
«سيكون خاضعا لنقاش كبري بني أفراد قطاع مهم من املقا ِرنني الذين سندعوهم،
بهدف اإليجاز« ،املدرسة الفرنسية»(.)3
إذا كان نص رمياك يف العام  1961سيتباين مع نص ويليك يف العام ،1958
سيدرك املرء أن األول يقدم عالجا غريبا جدا ،ألن تعريف رمياك ال يعالج القضية
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املركزية التي أكدها ويليك مطلقا ،أي أن األدب املقارن «مل يكن قادرا عىل ترسيخ
مادة بحث متميزة وعلم منهج محدد» («أزمة األدب املقارن» .)9()162 ،هل يقدم
تعريف رمياك أي حل لهاتني القضيتني؟ كال عىل اإلطالق.
غري أن دوريشني واجه املشكلة األوىل التي قدمها ويليك ،ألن النظرية األدبية
البينية تهدف إىل توضيح عملية مستمرة ،كام رأينا آنفا ،وبالتايل ال تتوقف يف أي من
جانبي القومي/الدويل .وبشكل مثري لالنتباه ،أصبحت اقرتاحات دوريشني «مرئية»
أوال للعلامء الغربيــــني يف أوائل مثانينيات القـــرن العرشيـــن ،حني شــهد دووي
و .فوكيام («األدب املقارن واملثال الجديد» 10 ،ن ،)20يف رد جديد عىل أزمة ويليك،
ظهور «مثال جديد» لألدب املقارن (انظر الفصل األول) ،الذي تحقق بكونه مفهوما
جديدا لهدف الدراسة ،وتقدميا لطرق جديدة ،ورؤية جديدة للصلة العلمية يف
دراسة األدب ،ورؤية جديدة للتسويغ االجتامعي لدراسة األدب ،التي كانت نظرية
دوريشني األدبية البينية أداة مساعدة لها .وميكن لحقيقة أن أعامل دوريشني أىت
ذكرها بصورة عابرة فقط يف هامش من قبل فوكيام أن توضح ،بني أسباب أخرى،
ملاذا التزال إسهاماته تحتل اليوم مكانة ثانوية يف األدب املقارن السائد.
لرنجع إىل تعريف رمياك ونرى كيف تجىل حله يف مجرد توسيع مجال األدب
املقارن ،من املحور األديب البيني التقليدي (مقارنة أدب معني بآخر أو بآداب
أخرى) إىل املحاور الفنية التبادلية (مقارنة األدب والفنون األخرى) واالستطرادية
البينية (مقارنة األدب ومجاالت املعرفة األخرى ،مثل التاريخ ،الفلسفة ،العلوم
االجتامعية ،العلوم ،الدين ،وغريها) «الجديدة» .املفارقة هنا ،ومع أن رمياك رصح
بأن تعريفه كان «مقبوال رمبا لدى أغلبية طالب األدب املقارن» يف الواليات املتحدة،
أن محاوالت جديدة لحل أزمة األدب املقارن شملت توسعا آخر للمحور األديب
البيني يف األكادميية األمريكية من خالل ما قد يدعوه املرء ثالث موجات متتالية -
الدراسات ما بعد الكولونيالية (انظر الفصل الثالث) ،والدراسات الرشقية/الغربية،
واألدب العاملي (انظر الفصل الرابع) .تشرتك هذه املوجات الثالث يف هدف التغلب
عىل التوجه املركزي األورويب ،وهي مشكلة مل يذكرها ويليك ،بالتباين مع مخاوف
أحد الباحثني البارزين فيام يدعوه رمياك ،بغرض اإليجاز« ،املدرسة الفرنسية»،
وبالتحديد رينيه إيتامبل.
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نريد هنا تأكيد الدور الذي اضطلعت به الدراسات الرشقية/الغربية ،ألن لها
رابطا مبارشا  -مع أنه غري ملحوظ  -مع تصنيف دوريشني للصالت النمطية .وكام
مر آنفا ،يدرك دوريشني أن الصالت النمطية األدبية تتضمن «ظواهر أدبية معينة»،
التي «تنجم عن قوانني النمو الداخيل عىل سبيل املثال لألساليب واالتجاهات
األدبية ويف التحليل النهايئ ملقومات العمل الفني األكرث تفصيال» («نظرية فن
املقارنة األدبية» .)203 ،وباالستفادة من هذا املبدأ نفسه ومن تحذيرات إيتامبل
يف ستينيات القرن العرشين للتغلب عىل التوجه املركزي األورويب بإعالن أن «األدب
من اآلن فصاعدا ميكن أن يعني فقط مجموع اآلداب كلها ،سواء الحية أو امليتة،
التي تبقى منها آثار مكتوبة ،أو حتى شفاهية فحسب ،من دون متييز آخر بالنسبة
إىل اللغة أو السياسة أو الدين» («هل علينا أن نراجع»  ،)96ظهرت الدراسات
الرشقية/الغربية بوصفها محورا أفقيا لبحث الصالت املشرتكة مع اآلداب الرشقية
(بشكل أساس الصينية واليابانية) والغربية .وبطريقة ما ،كان هذا يعني العودة
إىل منوذج الرابط الواقعي  rapports de faitاملزدوج ،لكنه مطبق اآلن عىل أعامل
من دون عالقات تاريخية أو وراثية( .)10وقد وجد باحثون عدة من الذين عملوا يف
الدراسات الرشقية/الغربية  -مثل إيتامبل – أو الذين يهتمون بإمكانات املجال إىل
حد كبري يف جريمونسيك (أحد التأثريات األساسية يف دوريشني) مصدر إلهام (انظر،
عىل سبيل املثال ،تشادويك وجريمونسيك) .ويعلن كالويو غيني ،عىل سبيل املثال،
أن «أولئك الذين رعوا الدراسات الرشقية/الغربية طوال سنوات ،رمبا يكونون أجرأ
الباحثني يف مجال [األدب املقارن] ،ومن مفهوم نظري قبل كل يشء» (تحدي األدب
املقارن  ،)16وعىل منط عملهم يصوغ «منوذجه  »Cبشأن القومية العليا ،التي
تجعل من املمكن «الحوار بني الوحدة والتنوع اللذين يحفزان املقارنة للرتكيز عىل
املجابهة املفتوحة للنقد /التاريخ مع النظرية» («تحدي األدب املقارن» .)11()71-70
ميثل نرش كتاب «فن الشعر املقارن .مقالة ثقافية بينية حول نظريات األدب»
الصادر يف العام  ،1990من تأليف إيرل مايرنَ ،م ْع َلماَ يف تاريخ الدراسات الرشقية/
الغربية ،ألن املقارنة املزدوجة لألعامل الرشقية والغربية املنفردة مهملة هناك
ملصلحة مقارنة االنعكاسات التأسيسية األدبية التي تدرس نفسها من الغرب
والرشق ،مثل «فن الشعر» ألرسطو ،ويف «فن الشعر» لهوراس ،و«املقدمة العظيمة»
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إىل شيجنغ ( Shijingكالسيكية الشعر) ،و«تعاليم حول األسلوب والصفوة»
 Füshikadenلزميي( .)12وباالستفادة مام قام به جيمز ج .ي .ليو ،يختار مايرن
أهدافا للمقارنة ما يدعوه «فن الشعر اإلبداعي الواضح» .يكون فن الشعر واضحا
حني يتخذ شكل نص شبيه باألطروحة يعالج مبادئ «األدب»  -مثل التي أىت ذكرها
آنفا .ويكون إبداعيا حني «يع ّرف ناقد أو نقاد ذوو بصرية طبيعة وأحوال األدب فيام
يتعلق بالجنس األديب املقدر األكرث تقديرا آنذاك» («فن الشعر املقارن» 7؛ انظر
هنا الرابط مع وجهة نظر دوريشني حول الصالت النمطية األدبية) .ومبقارنة فن
الشعر اليوناين والالتيني والصيني والياباين يف كتابه يف العام  ،1990يستنتج مايرن
أنه «مع استثناء واحدُ ،تعدُّ القصيدة الغنائية الجنس األديب األسايس ألنظمة العامل
الشعرية الواضحة ،وهي األساس الضمني لألخرى» («فن الشعر املقارن» .)127 ،إن
االستثناء الوحيد هو النظام األديب الغريب ،ألن جنسه األديب األساس هو املرسح .ومد
مايرن استنتاجه هذا العام  1991إىل الهند ،التي جنسها األديب األسايس هو القصيدة
الغنائية أيضا.
بنقلة وحيدة  -مقارنة فن الشعر ،وليس األعامل األدبية  -وصل مايرن إىل
استنتاجات واسعة النطاق حول كيفية عمل األنظمة األدبية حول العامل ،وزود األدب
املقارن مبعجم مقارن جديد ،وواجه قضية أساسية يف هذا الفرع املعريف  -النسبية
الثقافية .وفيام يخص املعجم املقارن الجديد ،كان مايرن يرد مبارشة عىل إحدى
املشكالت التي عرضها ويليك يف العام  ،1958وهي املقارنة بوصفها طريقة منهجية.
ويقول مايرن« ،قد تكون القضية األقل دراسة يف األدب املقارن ما تعنيه كلمة
«مقارن» ،وبدقة أكرث ،ما هي مبادئ أو معايري إمكانية املقارنة» («بعض النظري»،
 .)135ومييز مايرن ثالثة معايري إلمكانية املقارنة :العزل والتجانس وسوء القراءة.
وبكلمة «عزل» ،يفهم مايرن «تقدميا متعمدا ليشء قريب لكنه غري مرتبط تاريخيا
بالقضية أو املسألة قيد البحث» («بعض النظري» .)139 ،واملثال هو عزل تسلسل
سونيتة عرص النهضة الغربية من خالل تكامل دراسة املجموعات امللكية اليابانية.
ويشري «التجانس» إىل حقيقة أنه «يف آداب ومجتمعات مختلفة ،قد تقوم عنارص
متنوعة بالدور نفسه وبالتايل تجري مقارنتها» ( ،)137كام يحدث يف صور الدراما
الصينية وحبكات املأساة اليونانية حني يتعلق األمر برتسيخ شخصية درامية .ويعني
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«سوء القراءة» «تفسري كل مركب بسمة ثانوية مهمة ،بدال من املهيمنة» (.)140
ومثة مثال هو سوء قراءة القصائد الغنائية بوصفها قصصا ،أو القصص بوصفها قصائد
غنائية .جرى توسيع مقالة يف العام « 1987بعض املوضوعات املنهجية النظرية
لألدب املقارن» يف ترجمة فرنسية لها يف العام  .1989ويف هذه النسخة ُي َس َمى
«العزل» «اختبار األجانب» ،I›épreuve de I›étrangerبينام يحل محل «سوء
القراءة» «الصالت الشكلية»  ،affinités formalesالتي يشمل اتخاذ ظاهرة أدبية
متامثلة شكليا يف أكرث من ثقافة واحدة ،مثل املختارات األدبية ،هدفا للدراسة .هذا
التغيري وثيق الصلة باملوضوع ،ألن مايرن يقول «إن هذه الطريقة الثالثة هي التي
وجدتها أكرث فائدة» («دراسات مقارنة» .)Études comparées 175
باختصار ،عىل غرار جريمونسيك قبله وغيلني بعده ،يجد مايرن يف «الصالت
الشكلية» («الصالت النمطية األدبية» بتعبري دوريشني) املفتاح إىل العموميات
األدبية ،وبالتايل خطوة عىل طريق ما يدعوه إيتامبل نظرية أدبية (شاملة فعال)
 .vraiment generaleتتعلق هذه بقضية النسبية الثقافية ،التي ،بكلامت فوكيام،
«تشمل موقف التسامح نحو األمناط الثقافية األخرى» («النسبية الثقافية» .)240
وللنسبية الثقافية درجات عدة ،ويف أكرثها راديكالية ،ال تعود مقارنة (النظريات
األدبية) ممكنة ،ألنه ال توجد نظرية إما حقيقية وإما زائفة .لذلك من التناقض يف
تاريخ األدب املقارن أن النقاش حول عالقة املقارنة كان يركز بشكل رئيس عىل
النص (أي عنارص نصية تضمن إمكانية املقارنة؟) بدال من الرتكيز عىل السياق (أي
قضايا التلقي واإلنتاج تضمن إمكانية املقارنة؟) .وضمن سياق إعالن ظهور مثال
جديد لألدب املقارن ،يعالج فوكيام القضية التي تضمن منها حاالت رصيحة إمكانية
املقارنة عن طريق أخذ التنبيه اآليت يف الحسبان« :مع أننا نريد احرتام مثالية النسبية
الثقافية ،فإننا يف املامرسة سنفرض حتام اعتباراتنا النظرية املعرفية عىل هدفنا من
البحث ]...[ .ومع هذا ]...[ ،بالرتكيز عىل حالة االتصال بدال من نصوص وحيدة،
نكون يف موقع أفضل الحرتام كل من معايري النسبية الثقافية ومعايري نظريتنا
املعرفية الخاصة» («النسبية الثقافية» .)245
هذه هي الظاهرة التي دعتها ماري غاريت «التناقض املنهجي» ،مبعنى أنه
حني يدرس املرء ثقافة أخرى ،تبدأ هذه الدراسة غالبا جدا ضمن موقع ذي مبادئ
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ومفاهيم غريبة عن تلك الثقافة ،لكنها مألوفة للباحث .ويوجد دامئا إذن خطر
فرض مبادئ ومفاهيم خارجية عىل الثقافة التي يجري تحليلها .لهذا وضع مفهوم
األدب ضمن عالمات اقتباس آنفا :إن فن الشعر واضح حني يكون نصا شبيها
باألطروحة يعالج مبادئ «األدب» .وضمن سياق فن الشعر الثقايف البيني لدى
مايرن ،ظل بروز املفهوم الغريب الحديث لألدب واألجناس األدبية األساسية عىل
كل من الثقافات الغربية قبل الحديثة والثقافات غري الغربية من دون مناقشة.
وبشكل مثري لالهتامم ،ال يقترص هذا الربوز عىل العلامء الغربيني« .يف معارضة
املدرسة «الفرنسية» لدراسات التأثري واملدرسة «األمريكية» للدراسات املامثلة (يك
نكون بسيطني جدا)« ،كام يقول جيمز سانت أندريه« ،اقرتحت املدرسة «الصينية»
منهجها الخاص :تطبيق النظرية الغربية عىل النصوص الصينية»( .)294لكن هذا
ال يعني ،كام هي الحال أيضا مع فن الشعر الثقايف البيني ،مترينا أورويب  -مركزي
التوجه جوهريا ،ألن هذا املنهج ،يف أحسن األحوال ،أثبت يف آن واحد طريقة جديدة
لقراءة النصوص الصينية وطريقة لفحص ادعاء النظرية الغربية بالعاملية»(.)294

نحو األدب العاملي

كام رأينا ،إن الهدف النهايئ للنظرية األدبية البينية هو تقديم تفسري لألدب
العاملي ،كام ُذكر منذ أقدم أعامل دوريشني يف ستينيات القرن العرشين .وهذا
فارق أساس عن كيفية مامرسة األدب املقارن حتى ذلك الوقت يف الواليات املتحدة
وأوروبا الغربية .وعىل املرء عدم إغفال هذه الحقيقة عند مقاربة إعادة الظهور
الحديثة لدراسات األدب العاملي يف الواليات املتحدة (انظر الفصل الرابع) .ويقول
دوريشني« ،إن األدب العاملي هو الدرجة النهائية للبحث األديب ]...[ .وهو ميثل
الدرجة النهائية وموقعه يف قمة مبادئنا العامة حول العملية األدبية البينية»
(األفكار  .)25وبطريقة ما ،كان دوريشني يرجع إىل األصول املعرفية لألدب املقارن،
ليس يف فرنسا ،وال يف الواليات املتحدة الحقا ،ولكن خالل الثلث األخري من القرن
التاسع عرش مع عامل إيرلندي يعمل يف نيوزيلندا  -وهي حالة هامشية مزدوجة
يف العامل الناطق باإلنجليزية .فبينام كان يتوىل الكالسيكيات واألدب اإلنجليزي يف
الكلية الجامعية ،بأوكالند ،نرش هتشيسن ماكاويل بوسنيت يف العام  ،1886ضمن
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«السلسلة العلمية الدولية» املشهورة من دار النرش اللندنية «كيغان بول ،ترينتش
ورشكاه» (روتلدج الحالية ،بعد بعض الدمج) كتابا بعنوان «األدب املقارن»َ ،يعدُّ
فيه املقارنة طريقة للتمييز فيام إذا كانت «حلقة الحديث والفكر املشرتكان ضيقة
مثل العصبية العشائرية» ،ولها «الكثري من هذه الحلقات املرتابطة ضمن مجموعة
قومية»( ،)78أو أنها يف شكلها األقىص «أدب عاملي» ،عالمتها األساسية «هي فصل
األدب عن املجموعات االجتامعية املحددة»(.)236
وبالنسبة إىل دوريشني ،تبدأ العملية األدبية البينية باآلداب القومية وتتقدم
منها إىل األدب العاملي عرب سلسلة من املراحل املتوسطة ،كام يبني الجدول (.)3-2
كام يوضح الجدول ( ،)3-2يؤدي استعامل تعبري األديب البيني إىل تضارب،
ألنه ميكن أن يسمي العملية العامة من األدب القومي إىل األدب العاملي ،املرحلة
املتوسطة بني اآلداب القومية واألدب العاملي ،والعملية من املرحلة املتوسطة إىل
األدب العاملي .كذلك ،تتضمن بعض الفئات فئات فرعية منطية (هذه هي حال
األدب القومي واملجتمعات األدبية البينية) ،حيث تتضمن األخرى أمثلة (املركزية
األدبية البينية) أو تعريفات متميزة (األدب العاملي) .لكن هذه ليست املشكالت
الوحيدة.
الجدول( :)3 - 2مراحل العملية األدبية البينية

األدب الشفهي للمجتمع العشائري
أدب الدولة  -املدينة
األدب العرقي يف العصور الوسطى
اآلداب القومية
األدب القومي
األدب العرقي الحديث
املجتمع األديب البيني الخاص
املجتمعات األدبية البينية
املجتمع األديب البيني القيايس
املركزية األوروبية الوسطى
املركزية األدبية البينية
املرحلة األدبية البينية
املركزية األوروبية الشاملية
املركزية األوروبية الجنوبية
املقاربة املضافة
املقاربة االنتقائية
األدب العاملي
املقاربة التاريخية األدبية
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إن إحدى أكرث السامت الخالفية لنظرية دوريشني هي فهمه لآلداب القومية
بأنها الوحدات األصغر للعملية األدبية البينية .ويكمن جزء من املشكلة يف تطبيق
مفهوم «األدب القومي» عىل خمس فئات مختلفة .مبا أن الفئات الثالث األوىل -
األدب الشفاهي للمجتمعات العشائرية ،وأدب الدولة  -املدينة ،واألدب العرقي
يف العصور الوسطى – ُتعدُّ أنواعا ما قبل حديثة من األدب القومي ،والفئة األخرية
 األدب العرقي الحديث  -تشري إىل أدب مجتمع يعيش ضمن مجتمع آخر (عىلسبيل املثال ،األدب السلوفايك يف هنغاريا) ،فإن السمة الغائية للتصنيف واضحة،
مع قيام الفئة الرابعة  -األدب القومي  -بدور ظاهرة
مصاحبة« :عملية تشكيل
ِ
األدب القومي مل تنته حتى اآلن ،وليست ضمن أوروبا فقط» (دوريشني« ،األفكار»
 .)18هذه الغائية القومية بارزة أكرث حتى حني َيعدُّ دوريشني أن األدب القومي
هو الوحدة املنهجية األساسية« :إذا كانت الوحدة املنهجية للمقومات األساسية،
الظاهرة بالعالقات والصالت ،متثل القومية األدبية ،فإن ما يعزز األديب البيني
سيتألف بشكل أساس من مجموعة العالقات الخاصة نفسها ،واملعرب عنها ،عىل أي
حال ،بالتصنيف املنهجي املختلف» (نظرية فن املقارنة األدبية.)94 ،
ترتبط سمة خالفية أخرى يف النظر إىل أن اآلداب القومية هي الوحدات األصغر
للعملية األدبية البينية بتجانسها .إذا كانت العملية األدبية القومية ،كام يناقش
دوريشني ،تطبع نوعا من الوحدة عىل األعامل املنتجة ضمنها ،فهذا يعني أن هذه
السامت األدبية التي مل يستوعبها املعيار القومي ال تستطيع التقدم إىل املرحلة
اآلتية  -املرحلة األدبية البينية  -وبالتايل ال تستطيع املشاركة يف األدب العاملي.
وباختصار ،سيكون األدب العاملي وفقا لهذه النظرية مجرد نتيجة لعملية مرتاكمة
وغري قابلة للنقض ،عىل الرغم من تأكيد دوريشني عىل التغيري (رؤية االستمرارية
األدبية بوصفها رصاعا وتوترا ،كام تبني آنفا).

الدولة القومية

إن الدولة القومية نوع خاص جدا من الحكم املقدس يف التاريخ األورويب
(سالم وستفيليا يف العام  1648ومؤمتر فيينا يف العام  1815-1814هام َم ْع َلماَ ن
لهذه العملية) وتوسعها (ال توجد اليوم أرض يف العامل ليست دولة قومية ،حتى
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القارة القطبية الجنوبية) متالزم مع اإلمربيالية األوروبية واملوجات املتتالية إلنهاء
االستعامر  ،decolonizationمن الثورة األمريكية وإنهاء استعامر أمريكا اإلسبانية
إىل إنهاء االستعامر بعد العام  .1945وعىل نحو متناقض ،تحقق إنهاء االستعامر من
اإلمرباطوريات األوروبية السابقة بوساطة حكومة أوروبية الطراز من الدرجة األوىل
(الدولة القومية) ودور واضح يف منح تلك الدول هوية جديدة اضطلعت به أداتها
السائدة يف تخيل مجتمعات قومية( ،انظر أندرسن) – ونقصد اآلداب القومية .إن
كلمة أدب ،مبعنى أدب قومي ،هي استعارة معجمية أيديولوجية توسعت عرب العامل
بالتوازي مع الدولة القومية .وعىل سبيل املثال ،التعبري العريب «أدب» كان متامثال
مع املعنى الغريب لألدب خالل نهضة القرن التاسع عرش (النهضة الثقافية)؛ وكلمة
« »bungakuاليابانية جرى استعاملها أوال لرتجمة الكلمة « »wenxueالصينية
(وهي نفسها عبارة قدمية تعني تقريبا «دراسة الوثائق») يف العام  ،1870ضمن
سياق تبني الثقافة الغربية الذي شجعه إحياء  Meijiميجي(٭).

األدب الوطني :من الوحدة إىل الترشيع

عىل غرار القواعد بالنسبة إىل اللغاتُ ،تعدُّ اآلداب القومية أوصافا ذاتية شاملة
ومنظامت ذاتية متيز ما هو شامل («قومي») عام هو شامل جدا («أجنبي») .وهي
تجمع املراجع واألعامل وفقا لخطة محددة بحيث ميكن وجود خطط مختلفة
تتنافس حول كيف يجب أن تكتسب مجموعة أعامل صفة قومية .وكام أن املرء ال
يخلط القواعد مع لغة معينة ،عىل املرء أال يخلط األدب القومي مع « »Xوال ُينظر
إىل اآلداب القومية بوصفها وحدات صغرى من األدب العاملي(.)13
ومع أنها مهيمنة حول العامل ،ليست اآلداب القومية التنوع الوحيد للوصف
الذايت ،سواء مؤقتا (ظهرت فكرة األدب القومي خالل القرنني الثامن عرش والتاسع
عرش) أو جغرافيا.
(٭) وتعرف أيضا تحت اسم ميجي إيشن ،أي ابتكار أو ثورة أو إصالح أو تجديد ،وتشري إىل سلسلة أحداث أعادت
الحكم اإلمرباطوري إىل اليابان يف العام  1868تحت حكم اإلمرباطور ميجي .جددت هذه األحداث القدرات العملية
يف البالد وعززت الحكم السيايس تحت سلطة اإلمرباطور .امتدت الفرتة حتى العام  1912وكانت مسؤولة عن بروز
اليابان بوصفها دولة عرصية يف بداية القرن العرشين[ .املرتجم].
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ميثل املستوى املتوسط األول للعملية األدبية البينية «املجتمعات األدبية
البينية» .ونتيجة للصلة التي منحها دوريشني لألدب القومي ،مييز صنفني من
املجتمع اعتامدا عىل درجة قربهام من الوحدات القومية .ويشري «مجتمع
أديب بيني معني» إىل تعايش أنظمة أدبية عدة مستواها من التكامل قريب
من مستوى اآلداب القومية( .)14وبالنسبة إىل دوريشنيُ ،تعدُّ آداب يوغسالفيا
السابقة واالتحاد السوفييتي السابق وإسبانيا أمثلة واضحة عن هذه املجتمعات
املعينة التي ينجم امليل فيها إىل «الوحدة التاريخية األدبية لألدب القومي» عن
عوامل سياسية إدارية (األفكار( .)23-22 ،يتساءل املرء إىل أي درجة تظل هذه
هي الحال .توجد أمثلة معاكسة واضحة ،حيث الحدود السياسية ال تضمن
التكامل الثقايف .هل ُيعدُّ كتّاب اللغة العربية واللغة العربية يف [فلسطني
املحتلة] أنفسهم جزءا من «املجتمع األديب البيني» نفسه؟) يشري «مجتمع أديب
بيني قيايس» إىل تعايش اآلداب القومية التي ينجم تفاعلها عن عوامل عدة،
مثل االنتامء العرقي (املجتمع األديب البيني الساليف) ،أو جغرايف (املجتمع األديب
البيني اإلسكندينايف) ،أو أيديولوجي (املجتمع االشرتايك األديب البيني) ،أو ديني
(املجتمع األديب البيني اإلسالمي) ،لكن نتيجتها ليست وحدة أدبية متجانسة
كالتي يف األدب القومي .وبالنسبة إىل املجتمعات األدبية البينية ،خطط دوريشني
لدراسة بحثية واسعة النطاق ،جمعت نتائجها يف األجزاء الخمسة األوىل من
مجلدات «املجتمعات األدبية البينية الخاصة» Osobitné medziliteráme
 .spoločenstváوبنرشها بني العامني  1987و ،1993مثلت هذه الكتب بديل
دوريشني عن التواريخ األدبية التي رعاها معهد غوريك ولجنة تنسيق رابطة
األدب املقارن الدولية ( AILC/ICLAانظر الفصل السابع) ،اللذان يفتقران
كالهام ،وفقا للعامل السلوفايك ،إىل ما َيعدُّ ه متطلبا رئيسا« :تصنيف املبادئ
األولية ملنهجيات العملية األدبية البينية» (نظرية العملية األدبية البينية.)140 ،
ومع ذلك ،كام يحدث باستعامل «األديب البيني» ،ليس استعامل «الخاص» يف
«املجتمع األديب البيني الخاص» منهجيا ،ألن الكتب تتضمن الفصول املخصصة
للمجتمعات األدبية التي ُنظر إليها سابقا عىل أنها قياسية.
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اآلداب يف إسبانيا :مجتمع أديب بيني خاص؟

زعم دوريشني مرات عدة أن اآلداب يف إسبانيا مثال جوهري عن مجتمع
أديب بيني خاص .وكام ُذكر آنفا ،إن املعيار الرئيس للتمييز بني املجتمعات
الخاصة والقياسية هو سيايس إداري ،مام يفرض درجة أعىل من التالحم .قد
يتساءل املرء يف أية فرتة محددة بدأت شبكة األدب يف إسبانيا تصبح كثيفة
جدا بحيث تشكل مجتمعا خاصا .ال يقول دوريشني شيئا بهذا الخصوص ،مام
يؤدي إىل تجسيد واضح لآلداب يف إسبانيا بكونه إسهاما يف أدب قومي وحيد
بشكل راسخ .كذلك ،تدفع أهمية العامل القومي دوريشني إىل استثناء أية
إشارة لألدب الربتغايل ،ومع هذا فإن آداب عدة يف إسبانيا (الكاتاالين والغالييس
واإلسباين) كان لها درجة عالية من التفاعل مع األدب الربتغايل يف أزمنة عدة
من التاريخ ،إىل درجة أنه يوجد كثري من الكتّاب ثنائيي اللغة (امللك ألفونسو
العارش املثقف ،جورج دي مونتاميور/جورج دي مونتيمور ،جيل فيسينت،
بذكر بعضهم فقط) الذين يشعر التاريخان األدبيان القوميان كالهام (اإلسباين
والربتغايل) معهم بعدم االرتياح.
يف السلسلة املخصصة ملجتمعات خاصة ،يوجد فصل وحيد حول اآلداب
يف إسبانيا .ويذكر فسيفولود جفغينيجيفيك باغنو أنه يوجد أدب دويل إسباين
 mnohoárodnej literatúry Španielskaكام شكلته اآلداب املكتوبة باإلسبانية
والكاتاالنية والغاليسية الباسكية .وهو أدب إسباين متعدد الجنسيات ذو حدود
واضحة  -حدود الدولة القومية – ويرتتب عىل ذلك أن األدب الربتغايل هو نوع من
التابع الذي يستمد صلته باألدب الغالييس من رابط أريض.
من وجهة النظر هذه ،تكرر النظرية األدبية البينية إيديولوجيات قدمية من
التاريخ األديب اإلسباين ،أي الخصوصية واالستثناء« .التقليد األديب العام هو مسألة
خاصة يف املر ّكب اإلسباين .ويف الواقع ،مل يكن يوجد بالشكل املعروف يف مجتمعات
اآلداب السالفية الرشقية والجنوبية» (باغنو .)182 ،ومن أجل تاريخ أديب مقارن يرى
أن إحدى منطلقاته النظرية هي النظرية األدبية البينية ،ويف الوقت نفسه ،يرى أن
دستور اآلداب يف إسبانيا مشكلة بكونه مجتمعا خاصا ،انظر «تاريخ مقارن لآلداب
يف شبه الجزيرة اآليبريية» (كابو أسيغوينوالزا ،أبوين غونزاليز دومينغز).
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املستوى املتوسط الثاين متثله «املركزيات األدبية» ،التي ُيع ّرفها دوريشني إما بأنها
مجموعات إقليمية أكرب من املجتمعات ،أو مجتمعات تضطلع بدور تكاميل واسع النطاق،
كام ميكن مالحظته يف «املركزية النشيطة ضمن الحياة األدبية يف أفريقيا وأمريكا الالتينية
وآسيا ،عىل سبيل املثال» (األفكار .)24 ،ويشكل تكامل املجتمعات األوروبية الفردية
ضمن مجموعة أعىل (األدب األورويب) مثاال منوذجيا عام سيدعوه دوريشني «املركزية
األوروبية» .ومن أجل أفكاره حول املركزية ،يعتمد دوريشني عىل عمل رينيه إيتامبل
(مفاتحات )Ouverture(s) ،ومناقشات ديسيديريو نافارو حول التوجه األورويب ،الذي
يصفه العامل السلوفايك باملعنى الذي يرى فيه املركزية نتيجة للعملية األدبية العاملية
نفسها .لذلك فإن دور التكامل الذي تقوم به املركزية ميكن ربطه باملجتمعات األدبية التي
تعمل ،بطريقة تشبه طريقة وولرشتاين ،بوصفها آدابا عاملية حقيقية .ومن أجل البحث
حول املركزية ،جمع دوريشني فرق بحث جديدة وفقا ملجاالت الخربة املطلوبة (بوسبيزيل
وزيلينكا للمركزية األوروبية الوسطى؛ دوريشني ونييش ملركزية البحر املتوسط) .ولكن،
بسبب موت دوريشني غري املتوقع العام  ،1997فليس من املحتمل توقع أية اتجاهات
جديدة قد تظهر من دراسة كل من املركزيات واألدب العاملي ضمن هذا املنظور.
رئيس يف مفهوم فرانكو
بينام يضطلع بحث إميانويل وولرشتاين يف االقتصاد بدو ٍر ٍ
موريتي الشكيل الجديد حول انتشار الجنس األديب ،فهو مل يؤ ِد دورا مامثال يف تكوين فكرة
عن األدب العاملي .وولرشتاين  -تلميذ فرناند براودل (انظر الفصل  - )7هو عامل اجتامعي
اشتهر عىل نحو أفضل بعمله «نظرية النظام العاملي الحديث» .ويعتمد مفهومه عن النظام
العاملي عىل عمل براودل «اقتصاد العامل»  .économie - mondeإن النظام العاملي أكرب من
األمم ،ولكن ليس عليه أن يكون كونيا؛ قد تتعايش عدة أنظمة عاملية مع بعضها .وعىل غرار
ذلك ،قد يقول املرء إن عدة آداب عاملية (يف لغات كونية ،كاإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية
والربتغالية والصينية والهندستانية(٭) ،وغريها) تتعايش ألنها تعتمد عىل املصادر الداخلية
(أعامل مكتوبة أصال باللغة الكونية) أكرث من اعتامدها عىل األعامل املرتجمة )15(.وبينام يشري
«األدب العاملي» إىل األدب يف العامل كله ،فإن األدب العاملي هو جزء ،الجزء األكرب ضمن أدب
العامل .وبهذا املعنى ،مل يأخذه دوريشني بالحسبان يف نظريته حول األدب البيني.
(٭) تشري إىل مجموعة من اللهجات املنترشة يف شامل غرب الهند ،ويف مقدمتها الهندية واألردية[ .املرتجم].
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ومع ذلك ،مثة دليل عىل هذه االتجاهات الجديدة املحتملة قد يوجد يف
كتابني .يقدم لنا املجلد السادس من «املجتمع األديب البيني خصوصا» Osobitné
 ،medziliteráme spoločenstváالذي ألفه دوريشني فقط ،تركيبا اصطالحيا
ومنهجيا للعمل التجريبي ا ُمل َن َف ْذ عىل مجتمعات أدبية بينية يف مواقع مختلفة ،من
وسط ورشق أوروبا إىل أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية .ويستحق القسم حول األشكال
الرئيسة للمعرفة األدبية البينية إشارة خاصة ،ألنه يشمل ما رأيناه آنفا كأشكال للتلقي
األديب البيني ،ليس بني أعامل منفردة بعد ،ولكن بني أنظمة أدبية بطريقة متكاملة
أو مميزة .ونحن نضع مخططا لبعض األمثلة األساسية عن الظواهر التي حددها
دوريشني ضمن املواد من البحث الواسع النطاق حول املجتمعات األدبية البينية.

التشغيل املتعدد ()Polyfonctionnalité

مع أنه سمة أساسية ملجتمعات أدبية بينية خاصة ،فهو ينطبق عىل العملية
األدبية البينية عموما .وهو يشمل كاتبا ،ضمن نظام أديب ،يؤدي جميع أدوار
ُكتّاب عدة ضمن أنظمة أخرى .هذه هي الحال ،عىل سبيل املثال ،مع جان
كالينسياك ( ،)1871 - 1822الذي ُيعدُّ بالنسبة إىل األدب الرومانتييك السلوفايك
نظريا أللكسندر بستوجيف ( )1837 - 1797وميخائيل زاغوسكني ()1852 - 1789
وإيفان الزيشنيكوف
( )1869 - 1792وألكسندر بوشكني ( )1837 - 1799ونيكـــوالي غوغول
( ،)1852 - 1809جميعهم معا ،بالنسبة إىل األدب الرومانتييك الرويس.
الطريقة التكميلية للتقليد الشفاهي ()Complémentarité de la tradition orale
خالل فرتة زمنية معينة ،يصبح التقليد الشفاهي من أمة معينة هو الرتاث
املشرتك ملجتمع أديب بيني كامل .حدث هذا يف األغاين الشعبية  Bylinyالروسية
القصائد امللحمية و Dumyاألوكرانية يف املجتمع األديب البيني الساليف.

االندماج املتأخر ()Incorporation subséquente

ميثل عودة مفاجئة إىل مراحل سابقة من التطور األديب بهدف دمج بعض مواده ضمن
الحالة األدبية الحالية .عند اكتشاف «حكاية حملة إيغــور» Slovo o polku Igoreve
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(يف نهاية القرن الثاين عرش) العام  ،1795خلقت حراكا يف النقد األديب الرويس وقدمت
اتجاها جامليا جديدا يف األدب الرويس والعاملي معا.
الكتاب الثاين املذكور آنفا هو املجلد الجمعي «مفاهيم األدب العاملي يف عرص
العوملة Koncepcie svetovej literatúry v epoche globalizácie؛ كوسكا
وكوبردا» ،الذي تم نرشه بعد وفاة دوريشني ،لكن دوريشني نفسه كان قد خطط له
بوصفه اختبارا لنظريته حول األدب العاملي فيام يتعلق بالعوملة .وهو يقدم إشارات
جيدة حول السبيل الذي جدد دوريشني فيه النظرية العملية األدبية البينية وفقا
لظواهر جديدة.
تتمثل املرحلة األخرية للعملية األدبية البينية باألدب العاملي ،الذي يجب عليه
بالنسبة إىل دوريشني تحديد جميع مفاهيمنا وتعبرياتنا للدراسات األدبية .وهذه
ظاهرة متغرية ،ألنها تتغري من فرتة إىل أخرى ،ومن أدب إىل آخر ،ومن قارئ إىل
آخر .و ُيع ّرف األدب العاملي بأنه النسق ا ُملن ََظم للظواهر األدبية املرتبط إما جينيا
أو منطيا (ما األدب العاملي .)200 ،ويلخص هذا التعريف املقاربة التاريخية األدبية
لألدب العاملي ،التي هدفها التغلب عىل مقاربتني تقليدتني (انظر الجدول :)3 - 2
املقاربة اإلضافية ،التي ُتع ّرف األدب العاملي بأنه الحصيلة الصافية لجميع اآلداب
يف العامل؛ واملقاربة االنتقائية ،التي ُتعرف األدب العاملي بأنه مجموعة من الروائع
األدبية املعيارية .يلخص كتاب «ما األدب العاملي؟» ،Čo je svetova literatúra
املنشور العام  ،1992ثالثة عقود من البحث حول العملية األدبية البينية من وجهة
نظر األدب العاملي (انظر الفصل الرابع).

النظرية األدبية البينية بعد دوريشني

رأينا آنفا كم هو مضلل تاريخ األدب املقارن املستقطب يف مدرستني  -الفرنسية
واألمريكية .وهدفنا ليس تقديم مدرسة ثالثة ،بل باألحرى اإلسهام يف تقديم وجهة
نظر متعددة الجوانب أكرث لهذا الفرع املعريف ،والتي تتطلب دراسة تغيريات الفرع
املعريف حول العامل .ونظرية دوريشني حول األدب البيني ذات أهمية أساسية لكل
من هذا الهدف إلعادة التفكري باالتجاهات املستقبلية .ومع أن نظرية األديب البيني
81

تقدمي األدب املقارن

نشأت عن طريق بحث قام به دوريشني ،الذي هو ممثلها الرئيس ،فهذا ال يعني
أنها مرشوع فردي .وقد ذكرنا الشخصية الجمعية لسلسلة دراسات الحالة يف كتاب
«املجتمع االديب البيني» خصوصا ،وكيف تطورت مشاريع بحوث معينة أجرتها فرق
بحثية ،كام هي الحال يف مركزيات أوروبا الرشقية  -الوسطى والبحر املتوسط .كذلك
اعرتف دوريشني مبركزية دراسات الرتجمة للنظرية األدبية البينية ،ومع أنه خصص
بعض الدراسات للرتجمة ،فقد اعتمد بشكل أسايس عىل البحث الذي قام به أنتون
()16
بوبوفيك وفريقه يف نيرتا.
توجد طريقتان أخريان ُتعدُّ فيهام النظرية األدبية البينية ُمنت ََجا جامعيا .أوال،
اخترب دوريشني بشكل متواصل نتائج بحثه بطرحها للمناقشة أمام الزمالء الذين
عمل معهم بتعاون حميم ،إما يف مؤسسته الخاصة  -معهد األدب العاملي يف
براتسالفا  -أو مراكز البحوث يف براغ وموسكو .ومثة مثال أسايس حول هذا وهو
قضية سالفيكا سلوفاكا الخاصة العام  ،1985التي ناقش فيها ثالثة عرش باحثا املبادئ
الرئيسة لنظرية دوريشني األدبية البينية .ثانيا ،بعد موت دوريشني العام  ،1997تم
تعديل نظريته وتوسيعها عن طريق تالميذ وزمالء عملوا معه ،إما بشكل مبارش أو
غري مبارش .وقد ذكرنا سابقا حالة املجلدين الصادرين بعد «الوفاة البحر األبيض»
التوسط  Il Mediterraneoو«املفهوم األديب العاملي» Koncepcie svetovej
 .literatúryومثة مثال عن الغنى والجاذبية املستمرة للنظرية األدبية البينية
وهو املجلد الجمعي الصادر العام « 2010مجتمعات متخيلة جديدة» (فاجدوفا
وغافريك) ،الذي اقرتن فيه مفهوم أندرسن «املجتمع املتخيل» مع مجتمع دوريشني
األديب البيني.
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األدب املق��ارن وإنه��اء
االستعمار

«إذا كان األدب املقارن يهدف إىل
مواجهة املشهد الغني للتعدد األديب
عرب العامل ،فإن ارتباكه كان مسبوقا
بعلم األجناس البرشية املقارن ،الذي
هدف منذ أوائل القرن السادس عرش
إىل مواجهة املشهد الغني للفوارق
الثقافية البرشية وفقا للمواقع التي
كانت املجتمعات البرشية املختلفة
قد وصلت إليها عىل مقياس زمني
تاريخي»

تبني مراجعة الكتب الدراسية الصادرة حول
األدب املقارن أن إدراج قضايا ما بعد االستعامر
حديث جدا يف تاريخ هذا الفرع املعريف ،إذا
أخذ املرء يف الحسبان أن مجال دراسات ما
بعد االستعامر وصل إىل اهتامم واسع االنتشار
بعد نرش عمل إدوارد سعيد «االسترشاق»
يف العام  .1978وكان كتاب سوزان باسنيت
الصادر يف العام « ،1993األدب املقارن :مقدمة
نقدية» ،أول كتاب درايس يبحث يف «عامل ما
بعد االستعامر» عىل أساس أن املجال الناشئ
لدراسات ما بعد االستعامر له أهداف مامثلة
ألهداف األدب املقارن .وهكذا ،باالعتامد عىل
البيانات االفتتاحية لبيل آشكروفت وغاريث
غريفيث وهيلني تيفني يف العام  1989يف
كتاب «اإلمرباطورية ترد بالكتابة» القائلة بأن
«تعبري «ما بعد االستعامر» [ ]...مالئم جدا
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[ ]...لنقد التقاطع الثقايف الجديد الذي ظهر يف السنوات األخرية وللحوار الذي
تشكل من خالله»( ،)2تتساءل باسنيت «ماذا يكون هذا سوى األدب املقارن تحت
اسم آخر؟»( .)10لذلك عىل املرء أن يستنتج أن «نقد التقاطع الثقايف» هو الكلمة
األخرية للمجالني كليهام ،ومع ذلك فإن آشكروفت وغريفيث وتيفني يعلنون بشكل
واضح أن «كتابهم يهتم بكتابة أولئك الناس الذين استعمرتهم بريطانيا سابقا»()1
– الذين كتبوا باإلنجليزية ،قضية رئيسة ال تقول باسنيت شيئا فيها .باإلضافة إىل
ذلك ،ليست دراسات ما بعد االستعامر اسام بديال خاصا لألدب املقارن .وتتابع
باسنيت القول« :علينا أن ننظر إىل دراسات الرتجمة بوصفها الفرع املعريف الرئيس
من اآلن فصاعدا ،مع النظر إىل األدب املقارن بوصفه مجاال ملوضوع ذي قيمة لكنه
ثانوي» ( .)161من الواضح أن هذه البيانات صممت لدعم نقاش أسايس يف هذا
الكتاب الدرايس ،مبعنى أن «األدب املقارن ميت اليوم عىل نحو ما» ( .)47ومهام
يكن موقف باسنيت مثريا ،فإن إدراجها لدراسات ما بعد االستعامر يف كتاب درايس
مخصص لألدب املقارن جاء وفقا لسامت تلك املرحلة .ويف العام  1993يؤكد تشارلز
برينهامير أيضا يف التقرير الثالث حول حالة الفرع املعريف لرابطة األدب املقارن
األمريكية (انظر الفصل األول) «أن األدب املقارن يجب أن ينشغل بنشاط يف دراسة
صياغة املعيار ويف إعادة فهم املعيار» ،وهو هدف ُحسبت من أجله نظرية ما بعد
االستعامر ذات دور فعال (تقرير برينهامير.)44 ،
من املغري  -وصحيح متاما بالتأكيد – القول ليس فقط بأن دراسات ما بعد
االستعامر حولت األدب املقارن ،بل إن األخري هدف إىل تغيري دراسات ما بعد
االستعامر أيضا .بعد عرش سنوات من اإلخصاب املتبادل ،وبالتباين مع التعريف
املقتبس آنفا من آشكروفت وغريفيث وتيفني لدراسات ما بعد االستعامر ،دعا
كل من وائل س .حسن وريبيكا ساوندرز إىل «مقاربات مقارنة لدراسات ما بعد
االستعامر» ،التي ستفسح املجال إىل «دراسات ما بعد االستعامر للتحرك خارج
أحادية اللغة وحرفية النص الضيقة» ( .)19وهذا أساس ما دعاه حسن وساوندرز
«مرشوع (ما بعد) االستعامر املقارن» .وعىل الرغم من ذلك ،مع أن دراسات ما
بعد االستعامر اعتنقت معرفة أساسية استطرادية أوسع ،فهي تظل بالدرجة األوىل
أحادية اللغة (باإلنجليزية) .يوضح هذا ،جزئيا ،ملاذا ُس ّمي هذا الفصل «األدب
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املقارن وإنهاء االستعامر» وليس «األدب املقارن ودراسات ما بعد االستعامر».
رمبا الحظ القارئ أن «إنهاء االستعامرية»  decolonialityكلمة غريبة ال ميكن
أن توجد يف قاموس إنجليزي .وعىل شكل اسم ،أقرب كلمة عامة يف اإلنجليزية هي
«إنهاء االستعامر» ،الذي يعني «سحب القوة االستعامرية من مستعمراتها السابقة»
(قاموس أكسفورد اإلنجليزي) .عىل املرء أن يفرتض ،من جهة ،أن «إنهاء االستعامرية»
يحمل معنى مختلفا عن «إنهاء االستعامر»  - decolonizationوإال فإنه سيكون
تعبريا زائدا عن الحاجة  -ومن جهة أخرى ،إنه مقرتن مع تعبري «االستعامرية»
(الكولونيالية) ،الذي بدوره يجب أن يختلف عن االستعامر .وعىل الرغم من هذه
الفوارق ،فإن املعلومات التاريخية التي قدمها  OEDوثيقة الصلة جدا بذلك .فقد
كان أول من استعمل كلمة «االستعامر» يف العام  1770إدموند بورك يف النقاش أمام
الربملان الربيطاين ضد السلطة امللكية غري املحدودة فيام يتعلق بنمو بريطانيا عن
طريق الغزو .وكان أول من استعمل عبارة إنهاء االستعامر يف العام  1938االقتصادي
األملاين موريتس يوليوس بون نتيجة انهيار النظام اإلمربيايل بسبب «الحرب األهلية»
األوروبية ( .)1945-1914ويف أعقاب عملية إنهاء االستعامر ،يف العام  ،1952حدد
إريك آورباخ مفهوم غوته حول «األدب العاملي»  Weltliteraturللتعامل مع الحالة
املتناقضة لعدد متزايد من الدول القومية الجديدة (املستعمرات السابقة)  -وبالتايل
لعدد متزايد من اآلداب القومية (انظر الفصل الرابع)  -وتوحيد القياس« ،عملية
التسوية» التي «تتقدم برسعة أكرب من أي وقت مىض» (.)127
صاغ كلمة إنهاء االستعامرية باحثون أمريكيون التينيون  -من باحثي علم
اجتامع وفالسفة إىل باحثي إنسانيات وباحثي علم اإلشارة ونقاد لألدب ضمن
مرشوع فهم نقدي للحداثة .ويف العام  ،1991نرش عامل االجتامع من البريو أنيبال
كويخانو(٭) مقالة بعنوان «االستعامرية والحداثة العقالنية» «Colonialidad y
 ،»modernidad racionalidadجرى فيها التمييز أوال بني كلمة colonización
(االستعامر) وكلمة ( colonialidadاالستعامرية) كام استعملها الحقا أعضاء
(٭) عامل اجتامع و ُمن َِّظر من بريو ،ولد يف العام  ،1928وعمل رئيسا لقسم أمريكا الالتينية واالستعامرية يف جامعة
ريكاردو باملا يف مدينة ليام وأستاذا لعلم االجتامع يف جامعة بينغامتون يف مدينة بينغامتون يف والية نيويورك.
[املرتجم].
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«مجموعة الحداثة /االستعامرية  . )1(Orupo Modernidad/Colonialidadووفقا
لكويخانو ،لعل االستعامر انتهى بوصفه نظاما سياسيا بعد عمليات إزالة االستعامر
يف العام  ،1945لكن االستعامرية مازالت ناشطة بوصفها أكرث الطرق انتشارا للهيمنة
عرب عاملنا .وبالنسبة إىل كويخانو ،يحدد االحتالل «العالقة بني الثقافة األوروبية -
التي تدعى «الغربية» أيضا  -والثقافات األخرى ،وهي عالقة «سيطرة استعامرية»»
( .)169وهي ،لذلك ،استعامر ملخيلة املستع َمرين من الداخل .وقد تحقق هذا
االستعامر بشكل أسايس خالل قمع أمناط املعرفة واملعنى بفرض مناذج املستع ِمر يف
التعبري واملعتقدات ( ،)169وهو عملية ثالثية املراحل .أوال ،القمع الذي ذكرناه آنفا،
والذي يسبب استحالة إنتاج املستع ِمرين للثقافة ،ثانيا ،يفرض املستع ِمرون صورة
ملغزة ألمناطهم من املعرفة واملعنى ،التي توضع مبعزل عن املستع َمرين .وثالثا،
يجري تعليم هذه األمناط الحقا ،بطريقة جزئية وانتقائية ،لبعض املستع َمرين من
أجل اختيارهم يف بعض مؤسسات سلطة املستع ِمرين .وتؤدي هذه العملية الثالثية
املراحل إىل تحويل الثقافة األوروبية إىل منوذج ثقايف عاملي ،وهو يشء مغر ،ألنه
يجعل الوصول إىل السلطة أمرا ممكنا (.)169
قد يتساءل املرء ما الفوارق بني ما بعد االستعامر وإنهاء االستعامرية حني
يؤكد تعريف مؤثر لألول أن «البادئة «ما بعد» هي التي تعقد األمور ألنها تدل
عىل «أمر تال» يف معنيني  -زمني ،كام يف «الحصول بعد» ،وأيديولوجي ،كام يف
«الحلول محل» .والداللة الثانية هي التي يجدها نقاد هذا التعبري موضع خالف:
لو مل ُي َ
لغ ظلم الحكم االستعامري ،فسيكون من السابق ألوانه رمبا إعالن زوال
(٭)
االستعامر» (لومبا  ،)7ووفقا ملفكر إنهاء االستعامر البارز والرت د .مينيولو ،
يكمن الفارق يف أنه بينام « َتغيرّ إزالة االستعامر[ ]...هو مرشوع فك ارتباط»،
فإن «نقد ما بعد االستعامر ونظريته هام مرشوع تحول علمي ضمن األكادميية»
(«فك االرتباط» .)2()452 ،يف مفهوم «فك االرتباط» يجمع مينيولو مفهوم سمري
أمني حول فك ارتباط  ،desconnectionالذي يظل راسخا يف مستوى علمي
االقتصاد والسياسة ،ومفهوم كويخانو حول فك االرتباط desprendimiento
(٭) باحث أرجنتيني يف علم اإلشارة ،ولد يف العام  .1941اشتغل يف جامعة ديوك يف أمريكا ونرش أعامال كثرية يف علم
اإلشارة ونظرية األدب ،واستكشف مفاهيم مثل االستعامرية والحداثة واملعرفة والتعددية[ .املرتجم].
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(املتضمن يف املقالة املقتبسة آنفا) ،الذي يقدم مستوى معرفيا .ويعني «فك
االرتباط» تغيري «أفكار الهيمنة حول ماهية املعرفة والفهم ،وبالتايل ،حول ماهية
االقتصاد والسياسة واألخالق والفلسفة والتقنية وتنظيم املجتمع وكيف يجب
أن تكون» («فك االرتباط» .)459 ،يتطلب هذا املرشوع ،وفقا ملينيولو ،االنفصال
عن نظرية املعرفة الغربية ألنها محكومة بالسياسة الالهوتية واألنانية للمعرفة
والفهم («فك االرتباط» )3(.)459 ،ويجب إضافة فارق زمني مزدوج الجانب إىل
هذا ،ألنه بينام ركزت دراسات ما بعد االستعامر عىل القرون الثالثة املاضية ،يتتبع
موضوع إنهاء االستعامرية أصوله إىل «االستعامر املسيحي والقشتايل لألمريكتني»
(مينيولو وتلوستانوفا ،)111 ،الذي أدى إىل أربعة تغيريات جذرية )1( :استيالء
كبري عىل األرض واستغالل هائل للعمل )2( ،ترسيخ املؤسسات املسيحية للسيطرة
عىل السلطة )3( ،السيطرة عىل الجنوسة واملسائل الجنسية ،و( )4السيطرة عىل
املعرفة والذاتية .وهذا يعني أن موضوع إنهاء االستعامرية مل يسبق موضوع ما
بعد االستعامر فحسب ،ولكن ما هو أكرث أهمية أنه جعله ممكنا« .من أجل
تخيل االسترشاق يف القرن الثامن عرش عليك أن ترى االستغراب نقطة مرجعية.
واالستغراب  ،occidentalismيف عالقته الخاصة مع االسترشاق ،هو اخرتاع
من القرن السادس عرش» ،تحديدا «االخرتاع األورويب لجزر الهند الغربية بعد
االكتشافات» (مينيولو ،الجانب األظلم للحداثة الغربية .)56 ،إن التغيريات األربعة
املذكورة آنفا هي أساس «الجرح االستعامري».

الجرح االستعامري

يعرف مينيولو «الجرح االستعامري»  herida colonialبأنه «حقيقة أن املناطق
والشعوب حول العامل مصنفة عىل أنها متخلفة اقتصاديا وعقليا» («العصيان املعريف»،
 .)3ضمن هذا اإلطار ،تبدو حداثة أوروبا املركبة بأنها قدر اإلنسانية االقتصادي واملعريف
املطلق معا من خالل املراحل املتعاقبة للتنصري (القرنني السادس عرش والسابع عرش)،
والحضارة (القرنني الثامن عرش والتاسع عرش) ،والتحديث( ،القرن العرشين) ،وإحالل
النظام الدميوقراطي (منتصف القرن العرشين والقرن الحادي والعرشين).
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تضمنت السيطرة عىل املعرفة يف املستعمرات ،معا ،رفض املعارف والذاتيات يف
اللغات «املحلية» .وكان الهدف الرئيس لعمل مينيولو« ،الجانب األظلم لعرص النهضة»
 وهو كتاب صدر يف العام  1995حيث مل يكن إنهاء االستعامرية مفصال بوصفه مفهومارئيسا بعد  -إظهار االستعامر الثقايف لألمريكتني فيام يتعلق ،مثال ،بالكتابة (األبجدية
مقابل النقوش التصويرية) ،ومادية الكتاب (املخطوطة األوروبية مقابل كلمتي amoxtli
و()quipu٭) ،واألنواع األدبية االستطرادية (التاريخ مقابل كلمة ()toltecáyotl٭٭)(.)4
بالتباين مع التبعية ما بعد البنيوية (ميشيل فوكو ،جاك الكان ،وجاك ديريدا)
ُملن َّظري ما بعد االستعامر (إدوارد سعيد ،غاياتري سبيفاك ،وهومي بابا) ،يبدأ
ُم ّ
نظرو إنهاء االستعامرية من مصادر أخرى ،من فيليب غوامني بوما دي أياال ،املهامتا
غاندي ،وخوسيه كارلوس مارياتيغوي وصوال إىل إميي سيزير ،فرانز فانون ،ريغوبرتا
منشو ،وغلوريا أنزالدوا ،بني آخرين.
(٭٭٭)
بالنسبة إىل مينيولو ،يجسد نبيل الكويتشوا بوما دي أياال
«املنظور
املتصدع للهندي األمرييك التابع» (الجانب األظلم لعرص النهضة .)246 ،وكان كتابه
(٭) كلمة «أموكستيل» وتعني سجال تاريخيا للشعوب التي سكنت
وادي املكسيك ،وتقدم ملحات تاريخية أيضا عن الحضارة املتقدمة
«هوهتالهتويل»  Huehuetlahtoliالتي تتميز بكتاباتها املعقدة
وبالغتها الغريبة بالنسبة إىل العامل الغريب[ .املرتجم].
وكلمة «كيبو» لفظة إسبانية ومعروفة باإلنجليزية ،وتعني أصال
الع ّقدْ» وتشري إىل أدوات تسجيل تاريخ منطقة األنديز يف
«حديث ُ
أمريكا الجنوبية .وتتألف األداة من خيوط محبوكة ملونة مصنوعة من
القطن أو األلياف .وبالنسبة إىل اإلينكا يعني ذلك النظام الذي يجمع
املعلومات ويدونها سواء أكانت رقمية أم زمنية تقوميية أم عسكرية.
وقد ظهرت بعض هذه املدونات عىل خشب محفور يف آثار مكتشفة
تعود إىل األلفية امليالدية األوىل[ .املرتجم].
(٭٭) كلمة «تولتيكوتل» استخدمتها قبائل األزتيك لإلشارة إىل حضارة
«تولتيك»  toltecالتي سبقتهم يف حوض املكسيك ،وتتضمن سجال
للكلامت القدمية واملجالس التقليدية والرتاث الشفاهي وغريها من
الوثائق[ .املرتجم].
(٭٭٭) ( )1616-1535ويُع َرف أيضا باسم غومني بوما أو وامني
بوما ،ويتحدر من عائلة نبيلة من البريو ،اهتم بعلم األجناس البرشية،
وقام بالتأريخ للسكان املحليني يف منطقة األنديز ورفض معاملة الغزاة
اإلسبان السيئة لهؤالء السكان .اشتهر بكتابه (السجل التاريخي الجديد
األول والحكم الصالح) ،الذي يحاول فيه استنطاق السكان حول
تواريخهم الشخصية وأساطريهم[ .املرتجم].
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ا ُملنجز يف العام « 1615-1612السجل التاريخي الجديد األول والحكم الصالح»El
 primer nueva corónica y buen gobiernoمؤثرا يف تغيري إنهاء االستعامرية،
ألن بوما دي أياال يقدم نقدا قاسيا لحكم املستعمر اإلسباين ويعارض معرفة ما قبل
اإلينكا واإلينكا للمعرفة األوروبية.

أين يجب تحديد مكان املقارنة؟

بشكل الفت لالنتباه ،بينام يظهر مفهوم إنهاء االستعامرية بشكل تدريجي يف
كتابات مينيولو ،تتالىش اإلشارات إىل املقارنية ،ولو بشكل أبطأ من اإلشارات إىل
األدب املقارن ،فهل هذه الظواهر غري مرتابطة؟
يف مقالته يف العام « 1991املعيار ومجموع الكتابات» ،يظل األدب املقارن
فرعا معرفيا ميكن تطبيقه عىل «اآلداب» يف الحاالت االستعامرية ،برشط األخذ يف
الحسبان تحذيرين وطرح سؤالني .أما بالنسبة إىل التحذيرين ،فإن مينيولو يحدد
بدقة أن األدب املقارن ،من جهة ،هو اخرتاع أورويب متأصل يف املقارنة التي تظهر
خالل توسع اإلمرباطوريتني اإلسبانية والربتغالية ،حني يحدث االنتقال من ثالث
لغات تعليمية رئيسة (اليونانية والالتينية والعربية) إىل اللغات القومية الغربية
واآلداب القومية نتيجة تشكيل الدول القومية .ومن جهة أخرى ،بالتباين مع املوقع
الخاص لألدب املقارن (اخرتاع أوروبا الغربية) ،تكون عمليات املقارنة مشرتكة عامليا
بني البرش( .)219أما بالنسبة إىل السؤالني ،فإن تشكيل األدب املقارن يتطلب ،وفقا
ملينيولو ،أن يتساءل املرء أوال« ،ماذا ميكن أن يقارن املقا ِرن؟» وثانياَ « ،منْ يقارن
ماذا و ِمنْ أين؟».
أال تحمل هذه األسئلة معاين معرفية أخرى؟ يف الحقيقة ،هذه األسئلة مامثلة
للتي طرحها علم األجناس البرشية فيام يتعلق مببادئها املعرفية .لنتأمل ،عىل
سبيل املثال ،أعامل جيمز كليفورد املبدعة حول قضايا مثل الراوية األنرثوبولوجي/
«املحيل» ،وأدبيات مقارنة املجموعات اإلنسانية ،وتقرير فن الشعر اإلثنوغرايف
«العلمي» ،وعبور الحدود ،والسفر .ومثة قضية مهملة يف تاريخ األدب املقارن
يف فرنسا أوائل القرن التاسع عرش هي تحديدا كيف وجد األدب املقارن موضعا
أكادمييا خاصا به عن طريق إبعاد نفسه عن علم األجناس البرشية واستعامل بعض
89

تقدمي األدب املقارن

طرقه وتقنياته يف آن واحد .من ناحية ،أنشأ األدب املقارن مكانا خاصا به بحرص
مجموعته يف «اآلداب الحديثة» ،أو كام دعاه جوزيف تكست ،اآلداب «بعد عرص
النهضة»  ،depuis la Renaissanceألنه يف أواخر القرن الخامس عرش/أوائل القرن
السادس عرش أصبحت اآلداب املنفردة متميزة ،بالتباين مع إغفال االسم والنقل
الشفاهي املهيمنني عىل آداب العصور الوسطى (الحظ املصادفة التاريخية مع
ظهور ما يدعوه مينيولو االستغراب) .ومن ناحية أخرى ،كرر تقابل األدب املحيل/
األجنبي ،وتركيز األدب املقارن عىل الثاين،
تقسيم عمل علم األجناس البرشية ،حيث
َ
()5
يحلل عامل اإلنسانيات مجتمعات إنسانية أخرى .

األدب املقارن بوصفه عمال ميدانيا

مثة مثال مناسب لتاريخ األدب املقارن املبكر املنيس هو كتاب «اليونان وروما
ودانتي .دراسات أدبية وفق الطبيعة» La Grèce، Rome et Dante. Études
 littéraires d'après natureالصادر يف العام  ،1848تأليف جان جاك أمبري ،ا ُمل ْعترَ ف
بدور منشوراته األخرى األساسية عىل نطاق واسع يف التأسيس لألدب املقارن (انظر
الفصل األول) .وبالتباين مع مناقشته التعليمية (املجاالت الفرعية للدراسات
األدبية ،مبا فيها التاريخ األديب املقارن) والبحث املقارن (العمل غري املكتمل «تاريخ
أدب العصور الوسطى»  ،)Histoire de la littérature au Moyen Âgeمل يجذب
الكتاب املذكور آنفا انتباه املقا ِرنني .ومع ذلك ،يناقش أمبري فيه ملصلحة ما َيعدُّ ه
نوعا جديدا من النقد األديب « -النقد املتنقل»  - critique en voyageضمن األدب
املقارن .ويشمل كتاب «النقد املتنقل» «مقارنة الفن بالحقيقة التي ألهمته ويفرس
الفن من خالل تلك الحقيقة» (.)i
إن كتاب «اليونان وروما ودانتي» هو قصة رحلة أمبري األوىل إىل «املرشق»
(تركيا اآلسيوية) يف العام  1841برفقة الكاتب بروسبري مريمييه ،وعامل اآلثار جيهان
دي ويت ،وعامل اآلثار املرصية شارل لينورمان .وهي قصة منوذجية ملسترشق
يرسم فيها أمبري بالتفصيل التقسيم الغريب/الرشقي ،ويناقش التأثريات الرشقية يف
هومريوس ،ويلفت انتباه النقاد الفرنسيني إىل عمل دانتي للمرة األوىل ،دامئا بالرتكيز
عىل الدور الذي يضطلع به املشهد الطبيعي وكيف يسهم يف فهم األعامل األدبية.
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إذا كانت السوربون قد فتحت أبوابها لألدب املقارن يف العام  1832بدعوة
أمبري إللقاء محارضة ،فقد حدث يشء مامثل مع علم األجناس البرشية ،الذي متيز
أساسه التعليمي بإنشاء «جمعية علم األجناس البرشية» Société Ethnologique
يف باريس يف العام  .1839وبشكل الفت ،مع وجود «النقد املتنقل» ،كرر أمبري يف
الدراسات األدبية مبدأ نقل العمل امليداين لعلم األجناس البرشية التقليدي .فمثل
عامل اإلنسانيات ،ينتقل املقا ِرن إىل آداب أخرى (بشكل حريف متاما يف حالة املقا ِرن
املتنقل) ،ويالحظها (كام يالحظ عامل اإلنسانيات مجتمعات إنسانية أخرى) ،ويختار
بعض الرواة (املشهد الطبيعي يف اقرتاح المبري) ،ويكتب تقريرا «علميا» موجها
بشكل رئيس إىل الجمهور املصدر.
لنالحظ ،من ناحية ،كيف أن تنوع األدب املقارن هذا هو جزء ال يتجزأ من
مرشوع املسترشق ،ومن ناحية أخرى ،كيف أن االنتقال وعبور الحدود (فكرة
متكررة يف تاريخ األدب املقارن) ظهر ثانية أخريا يف علم األجناس البرشية بوصفه
قضية قابلة للنقاش فيام يتعلق ،عىل سبيل املثال ،بالعمل امليداين املحيل .ومن دون
الحاجة إىل ذكر أن الصورة البالغية املعكوسة ناقصة إذا مل ُي َض ّمن املرء ذلك يف هذه
الصورة ،وبينام اقترص علم األجناس البرشية التقليدي عىل ما يسمى «املجتمعات ما
قبل املتعلمة» ،اقترص األدب املقارن التقليدي عىل الكتابة األبجدية يف «املجتمعات
الحديثة».
إن الرابط الذي رسخه مينيولو بني األدب املقارن كاخرتاع أورويب ،واملقارنية
خالل التوسع اإلسباين والربتغايل ،واالستغراب  Occidentalismبوصفه رشطا
لالسترشاق يتضح أيضا من وجهة نظر تاريخ املقارنية .والحظ أننا نتحدث اآلن
ليس عن تاريخ األدب املقارن ،ولكن عن تاريخ املقارنية بوصفها عملية ذهنية.
ووفقا إىل غاي جوكوا«( ،علم األصول»  )Généalogieكانت للمقارنية يف الفكر
الغريب ثالث مراحل رئيسة للتطور ،تزامنت عىل التوايل مع سوفسطائيي اليونان
القدمية وعرص النهضة والقرن التاسع عرش .وبينام كانت األصول املعرفية لألدب
املقارن تعود تقليديا إىل أوائل القرن التاسع عرش كناتج للمرحلة الثالثة من
املقارنية (كان التطور املهيمن لهذه الفرتة ذا دور فعال للمرشوع االسترشاقي)،
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فإن مفكري إنهاء االستعامرية عموما ومينيولو بشكل خاص يحددون بدقة عالقة
املرحلة الثانية ببنية الفرع املعريف املستقبلية ،ألنه آنذاك كان «مفهوم األدب قد
متت صياغته وتعزيزه تحت تجربة الكتابة األبجدية («املعيار واملجموعة»-223 ،
 .)224إذا كان األدب املقارن يهدف إىل مواجهة املشهد الغني للتعدد األديب عرب
العامل ،فإن ارتباكه كان مسبوقا بعلم األجناس البرشية املقارن ،الذي هدف منذ
أوائل القرن السادس عرش إىل مواجهة املشهد الغني للفوارق الثقافية البرشية
وفقا للمواقع التي كانت «املجتمعات البرشية املختلفة قد وصلت إليها عىل
مقياس زمني تاريخي» (بادغن.)4 ،
ومع أن مفكري إنهاء االستعامرية ال يعتمدون عىل مؤرخي املقارنية ،فإنهم
يتوصلون إىل نتائج مامثلة .وبالنسبة إىل جوكوا ،عىل سبيل املثال« ،املقارنة يف
آن واحد نظرية معرفة ومنهجية وأخالق» ،ألنها «تفرتض بشكل معريف ابتعادا
منهجيا عن الظواهر قيد الدراسة وتضمينا أخالقيا شخصيا» (املقارنية «Le
 .)Comparatisme»، 18ويذكر جوكوا بعد بضع صفحات أن «املقارنية تتضمن
يف آن واحد تنفيذ دراسة كل من الهدف املرصود واملوضوع املالحظ والتقدم عرب
العالقات الداخلية بينهام لتوضيح روابط الهدف واملوضوع والسياق االجتامعي
الثقايف والتاريخي»( .)39أال متاثل هذه املقولة سؤايل مينيولو بخصوص األدب
املقارن؟ « -ماذا ميكن للمقا ِرن أن يقارن؟» و « َمنْ ُيقارن ماذا و ِمنْ أين؟» وميكن
إضافة ُب ْعد ثالث إىل ُب ْعدي مينيولو اآلن حول «الفصل» ،ويف هذه املرة باالعتامد عىل
مؤرخي املقارنية .يعني الفصل أيضا «إلغاء الرتكيز»  - décentrationوهو حركة
باتجاه ما بعد معرفة األنا  -ألن «التنوع من مقومات الحياة البرشية وأساسياتها،
الفردية والجامعية معا» («املقارنية».)29 ،

بعض الدروس من الفلسفة املقارنة

يتطلب األدب املقارن الذي يعالج اآلداب يف الحاالت االستعامرية ،وفقا ملينيولو
(«املعيار واملجموعة»« ،)238 ،تأويال عرب موضوعي» نتيجة اختالف عالقات القوة.
ومفهوم التأويل عرب املوضوعي مأخوذ من رميوندو بانيكار (املعروف أيضا باسم
رميون بانيكار وراميوند بانيكار) ،وهو اختصايص إسباين يف الدين املقارن ومدافع
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عن الحوار بني األديان .واعرتافا بصلة األدب املقارن يف تفكري بانيكار بخصوص
الفلسفة املقارنة  -حيث يتضمن مفهوم التأويل عرب املوضوعي  -سترُ َاجع هنا
ببعض اإلطالة(.)6
لنعد إىل املبدأ الرئيس لدراسات إنهاء االستعامر .بينام تكون اإلمربيالية/
االستعامرية قد انتهت ،يكشف موضوع إزالة االستعامر الجانب الخفي «للحداثة»
عرب عالقة الهيمنة بني الثقافة األوروبية والثقافات األخرى .وبالنسبة إىل بانيكار،
كانت املقارنية ماتزال ذات دور فعال فيام يخص عالقة القوة هذه (لنتذكر دور
وصف األعراق البرشية املقارن منذ القرن السادس عرش) ألن الدراسات املقارنة
«تعود إىل االندفاع نحو خاصية عوملة الثقافة الغربية» ( .)116حني ال تعود
السيطرة السياسية ممكنة ،يحاول الغرب تحقيق هذه السيطرة الشعوريا بإنشاء
صورة كونية ومتجانسة للعامل  -متضمنة العامل األديب  -تستند إىل املقارنات .إن
األفكار التقليدية عن «األدب الكوين/العاملي» و«الكالسييك» حالة وثيقة الصلة
باملوضوع ،مع االحتفاظ بحصة األسد لنحو خمسة أو ستة آداب أوروبية «رئيسة»،
«موضع اإلبداع» األديب الذي ترى فيه اآلداب األخرى أن دخولها مرفوض .لذلك فإن
حقيقة أن األدب املقارن ظهر بوصفه فرعا معرفيا متميزا خالل العرص اإلمربيايل
ليست منفصلة عن إنهاء االستعامرية.
بشكل الفت لالنتباه ،يتتبع بانيكار أصول الفلسفة املقارنة إىل علم فقه
اللغة املقارن ( ،)117ومع ذلك فإن الصالت بني الثاين واألدب املقارن تظل غري
ملحوظة عموما ،مع أن الفرعني املعرفيني كليهام يتعامالن مع يشء إنساين أساسا
مثل اللغة .عىل أي حال ،مييز بانيكار أربعة أنواع من الفلسفة املقارنة كام
جرت مامرستها حتى اآلن .أوال« ،فلسفة التسامي» ،التي تضع عىل مقياس عاملي
املفاهيم الذاتية املختلفة للفلسفات املتنوعة ( .)122ثانيا« ،الفلسفة البنيوية»،
أو «الشكلية» التي تشكل تحليال ذا طابع رسمي للنامذج املشرتكة يف األنظمة
الفلسفية املتنوعة ( .)124ثالثا« ،الفلسفة اللغوية» ،التي تساوي كل فلسفة
مع اللغة التي تعرب فيها عن نفسها ( .)125ورابعا« ،الفلسفة الظاهراتية» ،التي
تشمل مقارنة طريقة التعامل مع مشكلة فلسفية معينة يف أكرث من مدرسة
فلسفية واحدة (.)126
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تشابهات بني الفلسفة املقارنة واألدب املقارن؟

عىل الرغم من أن هناك تداخالت واضحة ،فإن بعض التشابهات توجد بني
الفرعني املعرفيني كليهام كام جرت مامرستهام تقليديا .قد تتساوى فلسفة التسامي
 Transcendental philosophyمع أدب مقارن ذي توجه أورويب مركزي َيعدُّ
اآلداب األوروبية األمريكية الحديثة فنا أدبيا يف أحسن أحوالها ،حيث لن تكون
اآلداب األخرى املتعلقة بها معارصة أبدا .وقد تتساوى الفلسفة البنيوية مع أدب
مقارن يصنف التشابهات األدبية عرب العامل إما كاتصاالت وراثية وإما روابط منطية.
وبينام تركز الفلسفة اللغوية عىل كيف تقرر لغة طريقة صياغة املشكلة الفلسفية،
قد يتساوى هذا التنوع مع األهمية املتزايدة للرتجمة بالنسبة إىل األدب املقارن
(انظر الفصل السادس) .وقد تتساوى الفلسفة الظاهراتية إما مع تحليل الروابط
الواقعية  rapports de faitاملزدوج التقليدي وإما الدراسات الرشقية/الغربية
(انظر الفصل الثاين).

بالنسبة إىل بانيكار ،ال يشء من تنوعات الفلسفة املقارنة هذه واع ذاتيا حول
مشكلة رئيسة ،مبعنى أن أي مرشوع فلسفة مقارنة يبدأ من موقع فلسفي ملموس.
لهذا يدعم بانيكار «فلسفة إلزامية» أو «حوارية» أو (« ،V.L. imparareلنتحدث
بشكل علني»« ،لتفاوض») ،التي تشمل «موقفا فلسفيا ينفتح عىل فلسفات أخرى
ويحاول فهمها من املنظور األويل  -مع أنها تتغري خالل العملية ]...[ ،ويجب أن
يرعى موقفا للتعلم أكرث منها كلها» ( .)127لذلك فإن الفلسفة املقارنة بصفتها
فلسفة إلزامية جاهزة للتعلم من أي زاوية فلسفية يف العامل ،ولكن من دون
ادعاء مقارنة الفلسفات من موقع أفضلية متسامية ومحايدة وموضوعية» (.)127
إن مامرسة املقارنة هذه متأصلة يف ما يدعوه بانيكار «التأويل عرب املوضوعي»
(املفهوم الذي يلفت مينيولو االنتباه إليه) ،وهي طريقة تفسري مطلوبة حني ال
تكون املسافة للتغلب موجودة إما ضمن ثقافة واحدة وحيدة (تأويل صرَ ْ ّيف) أو عرب
األزمنة (تفسري لغوي تاريخي) ،ولكن «بني ثقافتني (أو أكرث) ،طورتا بشكل مستقل
يف أماكن مختلفة ( )topoiطرقهام الخاصة للبحث الفلسفي وطرق الوصول بوضوح
إىل جانب فئاتهام املالمئة» (بانيكار.)130 ،
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واآلن ميكن أن نعود إىل األدب املقارن ونرى كم هو منتج هذا التفكري بالنسبة
إىل الفلسفة املقارنة .ويف الحقيقة ،مثة تعارض حني تستوجب دراسات ما بعد
االستعامر ودراسات إنهاء االستعامرية مبادئ األدب املقارن ،فال يأخذ أي من
هذه املجاالت بالحسبان التساؤل الذايت الذي تولد من داخل األدب املقارن ،أي
الدراسات الرشقية /الغربية (انظر الفصل الثاين) .ومع ذلك ،فمن الصحيح متاما
أيضا أن باحثي الدراسات الرشقية /الغربية ال يدخلون عموما يف حوار مع باحثي ما
بعد االستعامر ،عىل األقل يف هذا املجال من الفكر املعريف أيضا .وقد متت مناقشة
التأويل عرب املوضوعي الذي َيعدُّ ه مينيولو حاسام جدا لتويل مقارنة اآلداب يف
الحاالت االستعامرية التي قام بها باحثو الدراسات الرشقية/الغربية يف الرشوط،
عىل سبيل املثال ،التي دعتها ماري غاريت «التعارض املنهجي» (انظر الفصل
الثاين) ،مبعنى أن الباحث ال يستطيع تفادي موقعه .ولتنوعات بانيكار الخمسة يف
الفلسفة املقارنة تشابهات مميزة مع أمناط كاو شونكينغ وجي يو حول مقاربات
الحوار الثقايف البيني عرب مقارنة النظريات األدبية حول العامل )1( :خطابات مختلفة
ولكن موضوعات مشرتكة )2( ،خطابات مختلفة ولكن حالة لغة مشرتكة)3( ،
حوار بني الخطابات عرب الرتجمة ،و( )4فئات متشابكة وبقاء مخاطبات مختلفة.
ولتنوع كاو وجي الرابع أهداف مامثلة لفلسفة بانيكار اإللزامية ،أي للتغلب عىل
النظريات األحادية اللغة (األدبية) عن طريق «خطابات متعددة حول النظرية
األدبية املعارصة» التي «تبقى يف الوقت نفسه [ .]...وهذه حالة متألقة تكون فيها
للخطابات الثقافية املختلفة رأيها الخاص» ( .)102إىل هذه الصورة ،قد يضيف املرء
مناقشة ديسيديريو نافارو حول املركزية األوروبية (انظر الفصل الثاين) ،ونقاشات
روبريتو فرنانديز ريتامار ضد إمكانية فهم األدب األمرييك الالتيني عند قراءته
انطالقا من مقاييس أوروبية ،وتطبيق ماو لومينغ للفارق اللغوي  etic/emicعىل
البحث الثقايف البيني ،بني احتامالت أخرى(.)7
عىل أي حال ،يظل األدب اإللزامي املقارن يف مرحلة موجهة برمجيا أكرث من
املوجهة تحليليا .يعود أحد اإلسهامات املهمة باتجاه أدب إلزامي مقارن إىل لو
زينغ ،الذي ُيقدّر عاليا مقاربة تشارلز تايلور الخالفية بخصوص الفهم الثقايف البيني
 «لغة التباين الواضحة»( .)8وتهدف هذه املقاربة إىل تقدير قيم الثقافات غري95
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الغربية ودمجها مع الثقافات الغربية بفضل «تباين واضح» يجعل املعاين املعارضة
مرئية بني الثقافات .يناقش تايلور بأن مفهومه يستند إىل فكرة هانز جورج غادامري
عن «اندماج اآلفاق»  ،Horizontverschmelzungوهي ستقلل امليل للتعامل مع
الثقافات األخرى بوصفها فاسدة وبالتايل التحامل عىل التفوق الثقايف( .)9وعىل رغم
أن لو يوافق عىل هذه األهداف ،فهو يؤكد أن هذا املفهوم قد يديم فهم الفوارق
الثقافية باعتبارها مطلقة« .متيل لغة املقارنة الواضحة إىل تقديم وجهات نظر خاصة
متبادلة بني ثقافتني .ولذلك فإن فهم االختالف يزداد ،ويخلق موانع ويعزز األفكار
الشائعة املرتبطة بالثقافات»( .)91بالتباين مع لغة تايلور حول التباين الواضح،
يدافع لو عن «لغة التشابه الغامض» ،التي تستند إىل مبدأ أن االخرتاع البرشي للغة
محدد ثقافيا ومتامثل عامليا معا ،ولذلك فإن تصوراتنا العاملية متنوعة ومتامثلة يف
آن واحد ( .)91خالل البحث عن لغة ذات تشابه غامض ،يؤكد املرء أن الثقافات
ليست متعارضة ،إقصائية عىل نحو متبادل ،وأن الفئات ليست ثنائيات متعارضة.
لقد تأسست أرضية مشرتكة لالتصال ،وتعدّل موقف العناد ،وجرى تشجيع املصالح
الثقافية البينية ( .)92 - 91ويؤدي لو بحثه ملثل هذه اللغة مبقارنة التقاليد البالغية،
كام ميكن مالحظته بشكل تخطيطي يف املقطع اآليت:
قد تكون معاين  ،mingو ،shuoو(bian٭) عىل صلة أوثق
بكلمة ( logosالعقل) ،الكلمة التي استعملها السوفسطائيون اليونانيون
حاجة ،والنقاش ،واألسئلة واألجوبة ،واألحاديث.
لتعني أشكال ا ُمل ّ
ومفاهيم  yanو bianقد تشبه بشكل أوثق الفكرة اليونانية rhêtorikê
(البالغة) التي تضمنت خطاب الحديث الرسمي واإلقناع لغاية سياسية.
كذلك تتشارك ( rhêtorikêالبالغة) و( ming bianقدرة عىل املحاكمة)
بتشابهات أكرث غموضا .ويشري كل م��ن  rhêtorikêو ming bianإىل
حاجة .وبشكل أكرث تحديدا ،تعني البالغة  rhêtorikêخلق
الحديث وا ُمل ّ
تغيري عرب اإلقناع؛ وترتبط  ming bianبالقدرة عىل تغيري املواقف

(٭) الكلمتان  shuo mingمعا تعنينان (رشح ،حديث ،كالم)؛ والكلمتان  ming bianمعا تعنيان (فطنة ،قدرة عىل
املحاكمة)؛ و yan bianأيضا تعنيان (ينشأ ،ينمو)؛ وكلمة  bianوحدها تعني (يمُ ّيز ،يُح ّولُ ،يغيرّ )؛ وكلمة  yanوحدها
تعني (يقوم بدور ،يفعل ،ينجز)[ .املرتجم].
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واملعتقدات .وتتضمن َ Rhêtorikêم َل َكة التقيص وهي مامثلة للجدل.
وعىل غرار ذلك ،تحتوي  ming bianعىل عملية إحداث متايزات
وتصنيفات .وتشري  Rhêtorikêإىل الخطاب ا ُمل ْق ِنع املستعمل يف الحاالت
السياسية والقضائية .وبالشكل نفسه ،تهدف  ming bianإىل تحقيق
النظام االجتامعي والعدالة .وبشكل واضح اشرتك الصينيون واليونانيون
القدماء يف بعض األفكار البالغية والتطورات املامثلة ،والتي تتضمن:
قدرات فهم عن دور الحديث يف تغيري املواقف والسلوك؛ وأمناط
البحث املعريف والفكري؛ وأفكارا تتعلق بتأثري اللغة والقضايا األخالقية
والسياسية واالجتامعية .توجد هذه التشابهات ضمن األنظمة اللغوية
املختلفة ،التي ،عند رؤيتها بشكل سطحي ،تبدو أن بينها أمورا مشرتكة
عىل نحو قليل .ومبناظرة تشابهاتها ميكن متييز صفات مشرتكة أكرث بني
النظامني البالغيني.
بخصوص العالقة ب�ين ال��ب�لاغ��ة  rhêtorikêوال��ق��درة عىل
املحاكمة  ،ming bianيجب مالحظة أن الكلمتني ليستا متطابقتني.
ومعنى كل كلمة يظهر من خالل سياقها االجتامعي والفلسفي واللغوي.
(لو )93-92

مثة إسهام مهم آخر باتجاه أدب إلزامي مقارن – عىل األقل بوصفه إجراء –
وهو عمل كاو شونكينغ املنشور يف العام « :2013نظرية تنوع األدب املقارن» .يف
هذه الحالة ،يبدأ كاو بجعل موقعه الخارجي (etic location٭) مرئيا .بالتباين مع
«املدرسة الفرنسية» و«املدرسة األمريكية» لألدب املقارن ،يدافع كاو عن «نظرية
املرحلة الثالثة» ،أي« ،منوذج مبتكر وعلمي للمدرسة الصينية»« ،إبداع نظري
وتنظيم للمدرسة الصينية باالعتامد عىل طرقنا الخاصة» (نظرية التنوع43 ،؛ مع
تأكيد مضاف) .بداية من موقعه  eticهذا ،يتقدم اقرتاحه تحليليا من خالل تطوير
«دراسة حضارية متبادلة عن التفاوت بني الثقافة الصينية والغربية» ( ،)43مام
(٭) أقرب معنى لهذا العنوان :موقع موضوعي أو موقع بديل .وكلمة  eticتشري يف اإلنجليزية إىل دراسة لغة أو
ثقافة ووصفها من خالل عنارصها الخارجية[ .املرتجم].
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يؤدي إىل إضفاء الطابع األجنبي عىل النظريات األدبية الصينية وإضفاء الطابع
الصيني عىل النظريات األدبية الغربية.

بعض األسئلة عن أدب مقارن إلزامي

كام أىت ذكره آنفا ،يظل األدب اإللزامي املقارن حتى اآلن يف مرحلة برمجية
موجهة أكرث منها مرحلة تحليلية موجهة .وهذه الحالة ليست منفصلة عن ظاهرة
أخرى ،الخسارة التقدمية التي سبق ذكرها أيضا ألهمية األدب املقارن ضمن
دراسات إنهاء االستعامرية .وبينام تضطلع املقارنية بوصفها طريقة منهجية بدور
رئيس ،عىل سبيل املثال ،يف عمل مينيولو يف العام « ،1995الجانب األظلم لعرص
النهضة» ،فهي لن تؤدي أي دور مطلقا يف كتابيه عامي  2000و« ،2011تواريخ
محلية /تصاميم عاملية» و«الجانب األظلم للحداثة الغربية» .وميكن تطبيق هذا
التشخيص عىل بحث أعضاء آخرين من جامعة الحداثة /االستعامرية Grupo
.Modernidad/Colonialidad
قد يكون مفيدا التذكر اآلن بأي اتجاهات كانت تشري دراسات إنهاء االستعامر
أوليا إىل األدب املقارن .باالعتامد عىل منشورات مينيولو التي كان األدب املقارن
فيها اليزال يف مركز نقاش إنهاء االستعامر («العيار واملجموعة» و«الحدود» Los
 ،)limitesتصبح ثالثة مجاالت ذات عالقة :األدب الشفاهي ،واإلبداعات غري
الغربية ،واآلداب الناشئة .وقبل استعراضها ،يجب تأكيد أن مينيولو يحدد هذه
املجاالت الثالثة ضمن حالة أمريكا الالتينية من وجهة نظر خاصة جدا ،أي «غياب
تقليد األدب املقارن يف أمريكا الالتينية» ،حيث ستكون الربازيل استثناء («املعيار
واملجموعة» 239 ،222 ،ن .)5وتتطلب هذه املقولة كفاءة إضافية (انظر الحقا).
 – 1األدب الشفاهي .يقول مينيولو« :نتيجة لبعض الحاالت االستعامرية
الخاصة ،مثل حاالت يف أمريكا الوسطى واألنديز ،وميكن يف الوقت نفسه تحدي كل
من مفهوم األدب ومفهوم املامرسة االستطرادية املستند إىل الكتابة األبجدية» (،15
«الحدود») .وأحد االحتامالت املشار إليها هنا هو األدب الشفاهي .ذكرنا سابقا
أن األدب املقارن وجد بيئة تعليمية بدقة عن طريق استثناء األدب الشفاهي من
مجموعته ألنه ينضوي تحت التسمية العامة «األدب ما قبل الحديث» .وكان هذا
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االستثناء مستندا إىل فرضية أن األدب الشفاهي مل يوجد يف الغرب خالل األزمنة
الحديثة (إنه هنا – وليس يف «األدب الشفاهي» ،وهو مفهوم يستبدله بيو زيرميو
بكلمة «خطاب شفاهي»(٭)  -وأن التناقض اللفظي الحقيقي يكمن يف الفئات
الغربية ،ألن الشفاهية عىل خالف مع الحداثة) ،أو إذا وجد ،فهو ُم ْه َمل .منذ
تأسيس األدب املقارن ،اليزال توزيع العمل بني اآلداب املكتوبة الحديثة (depuis la
 )Renaissanceمن أجل األدب املقارن واآلداب الشفاهية ما قبل الحديثة من أجل
علم األجناس البرشية ووصف األعراق البرشية وعلم األساطري ودراسات الفولكلور
جاريا ،ولذلك فإن تحدي األدب املقارن كام أوجدته دراسات إنهاء االستعامر وثيق
الصلة جدا باملوضوع.
غري أن مثة تغريا ضمن الدراسة الشفاهية يجب أن يؤخذ يف الحسبان ،أي
ظهور الدراسات الشفاهية كمجال متميز يهدف ،من جهة ،إىل تقديم وجهة نظر
شاملة ملا يسمى عموما  -بشكل متعارض ،بسبب معانيه اإلضافية ا ُمل َقا ِو َمة للتغيري
 «التقليد الشفاهي» ،ومن جهة أخرى إىل إظهار حيويته أيضا يف األزمنة الحديثةواملعارصة (أما بالنسبة إىل القضية الثانية ،فانظر عىل سبيل املثال فويل« ،التقليد
الشفاهي واإلنرتنت» .قد يقول املرء ،بسبب تركيزه األوسع فيام يتعلق بالفروع
املعرفية واملجاالت املذكورة آنفا :إن الدراسات الشفاهية َش ّكلت نفسها بوصفها
مكافئا معرفيا لألدب املقارن من أجل األدب الشفاهي ،الذي عرفه جني ناندوا
وأوسنت بوكينيا بأنه «تلك األلفاظ ،سواء محكية أو مقروءة أو مغناة ،التي يظهر
تركيبها وأداؤها إىل درجة واضحة السمة الفنية للمالحظة الدقيقة واملخيلة الحيوية
والتعبري املبدع» ( .)1ومع أن املقارنية كانت ذات دور فعال لكل من الدراسات
الشفاهية وسوابقها املعرفية ،فإنها تظل مقيدة إىل الرتاكيب الشفاهية إىل حد
كبري .ونتيجة ذلك ،ال ُيعدُّ األدب الشفاهي فقط تحديا لألدب املقارن يف الرشوط
التي افرتضها مينيولو ،لكن األدب املكتوب ُيعدُّ أيضا تحديا للدراسات الشفاهية.
ويف هذا املجال كان الباحث الرائد يف موضوع التقاليد الشفاهية املقارنة ،جون
مايلز فويل ،قد ناقش بأن «منوذج االنقسام الكبري» للشفاهية مقابل معرفة القراءة
(٭)  ،oratureلعل ترجمتها «خطاب شفاهي» هي األنسب هنا[ .املرتجم].
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يحجم
والكتابة يحجب أكرث مام يوضح .عالوة عىل ذلك ،مع أن األدب الشفاهي ّ
األدب املكتوب من حيث كميته ،بني قضايا أخرى ،فإن دور الوصول الذي يضطلع
به األدب املكتوب فيام يتعلق بعدد كبري من الرتاكيب الشفاهية ال ميكن إنكاره ،من
دون ذكر «فرتة الربط» الطويلة ،أي تعايش الوسيلتني كلتيهام .لذلك قد يتوقع املرء
إعادة تكامل مثمرة لألدب الشفاهي ضمن األدب املقارن« ،أدب مقارن حقيقي»
كام يدعوه يل هارينغ ،ألن «األدب املقارن ،الذي يستند إىل كل من تعدد أهداف
الدراسة والطريقة القياسية ،ذو عالقة ،خصوصا يف هذا املجال» لألدب الشفاهي
()10
(«األبيض» .)Le Blanc ،16
 – 2اإلبداعات غري الغربية .وعىل نحو مشابه ،يشكل مقطع مينيولو املقتبس
آنفا التحدي اآلخر لألدب املقارن ،نظرا إىل أن الفكرة الغربية لألدب تتطلب أيضا
«مراجعة ثانية من وجهة نظر الكالم والكتابة» («املعيار واملجموعة» .)224 ،إن
حالتي «السجل التاريخي للشعوب»  amoxtliو quipusأىت ذكرهام آنفا .إنها
مجال مجهول لألدب املقارن ،وحالة قد تكون ناجمة عن الرشوط نفسها التي
عرفت فيها القضية« .إنها ليست حول مقارنة ُ
الكتّاب واألعامل األدبية ،ولكن حول
مقارنة املامرسات اإلشارية يف ثقافات عدة ،باإلضافة إىل الطرق التي ُفهمت فيها
هذه املامرسات» (مينيولو« ،الحدود»  .)15وقد يحدد هذا الغياب يف األدب املقارن
بدقة حضوره يف مجال آخر ،مثل الدراسات اإلعالمية ،وميلها نحو ما بعد الحداثة
والشعبية أيضا .عىل أي حال ،يكرر هذا التمييز محتوى /شكل املعارضة التقليدي،
ولذلك فإن نقاش مينيولو قد يستعمل بوصفه فرصة إلعادة تكامل كليهام ضمن
األدب املقارن.
 – 3اآلداب الناشئة .يزعم مينيولو أن الحاجة إىل إعادة التفكري يف مجال األدب
املقارن تفرتضها أيضا «اآلداب الناشئة» («املعيار واملجموعة» .)22-221 ،ومن
أجل هذا املفهوم ،يعتمد مينيولو عىل فالد غودزيتش ،الذي ،وفقا لألول ،يفرق
بني آداب «صاعدة» و«ناشئة» .ومفهوم اآلداب الصاعدة متضمن يف وجهة نظر
تطورية حول األدب ،التي قد ال تكون «متطورة كليا» حتى اآلن .واآلداب الناشئة،
بدورها ،تتحدى التكوين الفعيل لألدب املقارن وتقاوم النظر إليها بوصفها ناشئة.
هذا التمييز التصوري قابل جدا للنقاش ،كام تثبته ثالث حقائق )1( :إن املفهومني
100

األدب املقارن وإنهاء االستعمار

كليهام استعملهام الباحثون بالتناوب ( .)2إن جغرافية اآلداب الصاعدة /الناشئة
تقترص عىل موقع وحيد (بشكل واسع ،عمل جيمسن «أدب العامل الثالث»))3( .
ال يقدم غودزيتش تعريفا واضحا لآلداب الناشئة ،ما عدا ذكر أنها «متثل مفهوما
يف املجال والهدف مختلفا عن املفهوم املمثل بالتعبري ا ُملستَعمل غالبا «اآلداب
الصاعدة» ( ،)35مهام كان هذا املفهوم مختلفا .والحقيقة الثانية – الجغرافية
– ذات عالقة خصوصا هنا ،ألن املراجعة العلمية حول اآلداب الناشئة /الصاعدة
(غايل ماسرتودوناتو؛ غيني« ،اآلداب الصاعدة»؛ غراسان؛ ملفهوم مختلف ،انظر
دومينغيز) تبني أن اللغات األوروبية هي وسيلتها للتعبري يف الدول القومية الجديدة
بعد إزالة االستعامر يف العام  ،1945خصوصا املستعمرات الربيطانية والفرنسية
السابقة .وباختصار ،إن جغرافية اآلداب الناشئة /الصاعدة هي إحدى دراسات ما
بعد االستعامر.
٭٭٭

بالتباين مع املناقشة العادية لدراسات ما بعد االستعامر من منظور مقارن
منذ تسعينيات القرن العرشين ،قررنا استكشاف نقاط التقاطع بني األدب املقارن
ودراسات إنهاء االستعامر .وهذا ال يتضمن إنكار عالقة دراسات ما بعد االستعامر.
بل عىل العكس ،إن دراسات ما بعد االستعامر ُمت ََض َّمنَة يف دراسات إنهاء االستعامر
وفقا لنقاش مينيولو بأن إنهاء االستعامرية ال يسبق ما بعد االستعامر فقط لكنه،
واألكرث أهمية ،جعل ما بعد االستعامر ممكنا .كذلك ،إن التحرك من نظرية ما بعد
االستعامر إىل إزالة االستعامرية يتحدى أحادية لغة األول املهيمنة (باإلنجليزية)،
التي كانت ذات دور فعال لرتاكيب الثاين ،مثل «القصة اإلنجليزية العاملية» و«األدب
العاملي» (مرتجام إىل اإلنجليزية) .لكن استبدال أحادية لغة واحدة (إنجليزية ما
بعد االستعامر) بأحادية لغة أخرى (إسبانية إنهاء االستعامرية) هو مامرسة ساذجة
ال نريد تكرارها( .)11عىل أي حال ،ال ميكن إنكار أن اللغات «الهندية  -األمريكية» –
يكفي أن نذكر هنا اللغات التي يف أصل نقاش مينيولو فقط ،أي لشعوب كويتشاوا
 ،Quechuaوناهتول  ،Nahuatlوأناهوك  - Anahuacمل تدخل حتى اآلن «مجال»
األدب املقارن (وفقا لغودزيتش  -مينيولو) .وبالنتيجة ،نحن نأخذ نقاشات إنهاء
االستعامر حول جعل اللغات ثانوية بوصفها وجهة نظر نقدية ملرشوع أدب مقارن
101

تقدمي األدب املقارن

إلزامي «موسع» ،وهو مرشوع راديكايل أكرث من الذي أيدته دراسات ما بعد
االستعامر (اليزال متأصال يف صيغة «أوروبا والبقية») يف مسار عالقة غاياتري سبيفاك
بني األدب املقارن ودراسات النطاق .هذه الراديكالية ليست حول عدد اللغات
وموقعها ،وال حول تنوع اللغات املعرض للخطر يف األكادميية – مع أنها قضايا حاسمة
أيضا – ولكن حول تساؤل منعكس ذاتيا عن األدب املقارن بوصفه فرعا معرفيا،
يتضمن القضيتني املذكورتني آنفا (عدد لغات املامرسات االستطرادية قيد املقارنة
وموقعها ،وأحادية اللغة املتزايدة يف األكادميية العاملية) ،باإلضافة إىل إنهاء استعامر
املعرفة .إنه املرشوع الذي دعاه ديبيش تشاكراباريت «أقلمة أوروبا» وآرماندو نييش
( decolonizzazione europeaإزالة االستعامر األورويب) ،الذي ،برأينا ،ال يستطيع
إغفال ،كام كانت الحالة ،حقيقة أن تحويل اللغات إىل لغات ثانوية مل يحدث خارج
أوروبا فقط ،ولكن داخل أوروبا أيضا .لكن األدب املقارن اإللزامي لن يتوقف عند
تفكيك املركزية األوروبية والتغلب عليها ،بل سيعالج جميع أنواع التوجه العرقي يف
جميع أنحاء العامل ،باإلضافة إىل اإلمربيالية غري األوروبية.
مثة أدب إلزامي مقارن يعتمد عىل دراسات إنهاء االستعامر يجب أن يكون
متأمال ذاتيا أيضا حول بعض مبادئ هذه الدراسات ،مثل قيود االستعامر ،بتسمية
بعضها فقط ،الجغرافية (األمريكتني) والزمنية (أواخر القرن الخامس عرش
والقرن السادس عرش) وأحادية لغتها ،وإنكار الدراسات األدبية املقارنة يف أمريكا
الالتينية( .)12وبالتباين مع الخسارة املتصاعدة ألهمية األدب املقارن ضمن دراسات
إنهاء االستعامر ،يهدف استعراضنا هذا إىل عرض بعض الرؤى املثرية للتطورات
املستقبلية املنتجة عىل نحو تباديل .مثة دليل عىل حيوية هذه التطورات قد
يوجد يف بحث حديث عن األدب املقارن مستمد من دراسات إنهاء االستعامر.
ويكفي ذكر مفهوم ريفايث كريشناسوامي عن «املعارف األدبية العاملية» ،الذي
هدفه «انفتاح قانون النظرية والنقد األدبيني عىل طرق بديلة لتفهم اإلنتاج األديب
وتحليله» (.)408
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«إن السعة التاريخية والجغرافية
للقصة املنشورة فعال تحرينا»

ذات يوم يف يناير  ،1827أخرب الشاعر
ا ُملسنّ غوته صديقه إيكرمان بأنه كان يقرأ
رواية صينية .قال إيكرمان «ال بد أن ذلك
غريب جدا يف الحقيقة» .فقال غوته« :ليس
غريبا كام قد يظن الناس؛ فالشخصيات تفكر
وتترصف وتشعر كام نفعل نحن ،ويشعر املرء
بأنه أحدهم تقريبا ،ما عدا أن كل يشء أوضح
وأكرث حشمة وأخالقي أكرث فيام بينهم [.]...
وتابع غوته« :إنني أرى دامئا بشكل واضح أن
الشعر ِم ْل ِك ّية عامة للبرشية كلها [ .]...إن األدب
القومي مل يعد له شأن كبري؛ إن عرص األدب
العاملي قريب منا ،وعىل كل شخص أن يعمل
لتعجيل وصوله» (غوته.)329-327 ،
ميكن أن تكون إعادة رواية هذه الحادثة
املشهورة فرصة لنا للسؤال« :ما األدب
العاملي؟» ولكن ليس مبعنى طلب تعريف؛
103

تقدمي األدب املقارن «اجتاهات

بل باألحرى للسؤال« :ماذا يحدث ليؤدي إىل ظهور عبارة« ،األدب العاملي»؟»
ميكن أن نبدأ بتعداد الرشوط .مثة شاعر أملاين ولد يف العام  1749يقرأ رواية
صينية ،لذلك ال بد أن املرتجمني كانوا يعملون والنارشون (يف إنجلرتا ،كام صدف)
ال بد أنهم رأوا بعض الربح يف نرشها .مييز الشاعر يف تلك الرواية مجتمعا يشبه
كثريا مجتمعه ،أو مجتمعا أنقى حتى (ويفكر يف أن الصينيني لديهم آالف كثرية
من مثل هذه الروايات« ،وكانت موجودة لديهم بينام كان أسالفنا يعيشون
يف الغابة») ،لذلك ال بد أن عمل املرتجمني كان ناجحا يف نقل ،أو صوغ ،طرق
«التفكري والترصف والشعور» املشرتكة بني الروائيني الصينيني وقارئهم األملاين.
يدفع شعور األلفة هذا القارئ األملاين إىل اإلحساس بأن «أدبه القومي» تقييد
إلدراكه ،وللدعوة إىل «عرص األدب العاملي» ،لذلك ال بد أنه كان مثة فكرة ما
عن «عامل» ،وعن إطار مرجعي كامل وشامل ،حيث عىل «األدب» منذ اآلن أن
يحدث يك يزدهر.

تنوعات يف األدب العاملي

طوال نحو  185سنة قبل اآلن كان «األدب العاملي» عنوانا لطريقة تفكري حول
األدب املقارن الذي نشأ ،بشكل مختلف ،مبفهوم املجال العاملي للتبادل الثقايف،
وأفق التقويم األديب ،ومبدأ لغايات القراءة والتعليم ،وبرنامج تربوي ،وميدان
للبحث .وكانت أسباب مختلفة قد دفعت إىل تطوير هذه الخالفات حول املوضوع،
بحيث تكون امتدادا لجعلهم يحصلون عىل نحو جامعي عىل املرجعية أو املضامني
نفسها؛ وكام يحدث غالبا يف األدب املقارن ،حيث يتعلق «باألدب العاملي» ،تكون
طموحاتنا املعلنة ومجالنا الفعيل أمرين مختلفني .و«األدب العاملي» دامئا (كام
قال غوته يف العام  )1827يوشك أن يصل؛ وهو موضوع مرغوب ،وكامل مستقبيل،
ومعيار لإلنجاز املتعذر إدراكه .ومهام تكن الغايات وراء تعبرياته يف وقت معني،
فقد ساعد مفهوم «األدب العاملي» كثريا يف تعريف الرتابط بني الدراسة األدبية
وما يفرتض وجوده خارج املجال األديب « -عامله» ،مبعنى رسمي ومنطقي .إن تأثري
طلب االعرتاف «باألدب العاملي» هو قول« :انظر كيف جعلت أفكارنا السابقة حول
األدب األمر سهال علينا لتجاهله ،لتجاوز هذه الحدود».
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يتضمن األدب العاملي تعريفا للعالَم( .حول الصفة التاريخية ملفهوم «األدب»،
انظر هويسيل أوليغ؛ وحول تعدد «العوامل» ،انظر هايوت ).استعمل غوته العبارة
بوصفها مقابال لألدب القومي ،الذي كان ،خصوصا يف أملانيا خالل أوائل القرن
التاسع عرش ،قد صيغ بيانا لالستقالل الثقايف عن النامذج السائدة آنذاك للكالسيكية
التقليدية الحديثة (بشكل أساس ،االقتباسات الفرنسية من اليونانيني والرومان).
وهكذا فإن املجموعة العاملية املزعومة من األنواع واألساليب واملقاييس حلت
محلها الخاصية القومية ،ورسعان ما كانت ستفسح املجال ،يف مخيلة غوته املتلهفة،
لألدب العاملي ،ليس مجاال للتشابه بل تبادل بني تقاليد مختلفة.
كان التبادل سمة مالحظة غوته التي ظلت يف ذهني ماركس وإنجلز ،اللذين
كتبا يف العام  1848أن:
منحت البورجوازية عرب استغاللها السوق العاملية شخصية عاملية
لإلنتاج واالستهالك يف كل دولة ]...[ .أصبحت اإلبداعات الفكرية لألمم
الفردية ملكية عامة .وأصبح التحيز وضيق أفق التفكري القوميان ال
يطاقان أكرث فأكرث ،ومن اآلداب القومية واملحلية العديدة ،يظهر هناك
أدب عاملي.
(ماركس وإنجلز )13-12

لنالحظ كيف مييز كل من غوته وماركس /إنجلز العملية بشكل مختلف ،مع
أنهام يدعوانها باالسم نفسه .كان غوته قد دفعته رواية صينية إىل االعرتاف «باملِل ِك ّية
العامة لإلنسانية» يف كتابة القصة واألفكار واملشاعر التي تسجلها؛ وعقب ذلك حث
زمالءه القراء والكتّاب عىل املجازفة والخروج إىل تلك املرحلة األوسع واملشاركة
يف صنع أدب عاملي .ويرى مؤلفا البيان الشيوعي أن ظهور «أدب عاملي» مرشوط
بفرض التشابه عرب العامل عن طريق «البورجوازية [ ]...من خالل استغاللها السوق
العاملية» .وما يظن غوته أنه يكتشفه بوصفه حقيقة للطبيعة البرشية العاملية ،يرص
ماركس /إنجلز عىل أن البورجوازية صنعته؛ وحيث يتوقع غوته تجمعا لالختالفات،
يرى ماركس /إنجلز أن جميع الخالفات «القومية واملحلية» قد أصبحت باطلة.
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كالهام عىل حق ،ولكن برشط أن نعزل املعاين الغامضة .والقدرة عىل خلق
أعامل الفن الشفاهي هي ،يف الحقيقة ،عامة لدى اإلنسانية كلها ،مع أنها ال ُتد َرك
بشكل متساو لدى كل كائن برشي أو ُترعى بشكل متساو لدى كل مجتمع إنساين.
عىل أي حال ،قبل أن نتمكن من متييز «أدب» مجموعة إنسانية أخرى بأنه أدب،
عىل شخص ما أن ينجز الرتجمة أو الوساطة أو املناظرة التي تجدد جزءا من السلوك
املجرد إىل أدب.
إن عمال لأليروكراسيني  ،Iroquoiansحتى إن امتأل بالسخافات،
سيكون كنزا مثينا؛ فهو يعرض منوذجا فريدا لطرق عمل العقل اإلنساين،
حني يوضع يف ظروف مل نختربها قط ،ويتأثر باألساليب واآلراء الدينية
املتناقضة كليا مع ما لدينا .وال بد أحيانا أن ُندهش و ُنوجه بتناقض
األفكار الناتج هكذا [ ]...وعلينا أن نتعلم هناك ليس أن منتلك فحسب،
ولكن أن نشعر بقوة التحامل.
(إدوارد غيبون« ،مقالة حول دراسة األدب» [ ،]1761مقتبسة يف
ريس )137-136

طوال آالف السنني ،كانت قصص الجنيات ُتحىك يف جميع أنحاء العامل ،ولكن يف
مئات السنوات القليلة املاضية فقط باتت ُتعدُّ منتمية إىل النوع العام نفسه من
املوضوعات مثل القصائد امللحمية أو القصائد الغنائية أو املرسحيات .وحني يتم
التنقيب عن الحضارة القدمية وترجمة أقراصها الطينية ،عىل الباحثني أن يقرروا أي
أشياء يف األرشيف هي تاريخ ،وقانون ،ومحاسبة ،وصلوات ،وهلم جرا ،وأيها أدب.
إذا كانت مجموعة برشية مجهولة سابقا اتصلت بحضارة أخرى ،قد يصبح جزء ما
من أغانيها وحكاياتها «أدبا» عرب ترجمتها وتجميعها وتذوقها .ومنذ حركة الدَّاد ّية يف
أوائل القرن العرشين ،كانت مقاطع تافهة ،وبطاقات يانصيب ،ونرشات إعالن ،مؤهلة
للنظر إليها بوصفها أدبا ،لو أنها ُنسخت إىل نص ميكن تقبله بوصفه أداء فنيا .ويف
جميع أفعال التخصيص والتصنيف هذه ،كان الوسيط رضوريا :املرتجم أو الناقد أو
جامع املختارات األدبية الذي يؤدي عمل تصنيف النص ضمن مجال الفن الشفاهي.
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يف بادرته لالعرتاف والرتحيب بروايئ أجنبي (الصيني) بوصفه زميال مساهام
يف األدب العاملي ،نيس غوته املرتجم والنارش وهيئات أخرى عدة من التي
مهدت الطريق من بكني إىل فاميار :هيئات اقتصادية وفلسفية وسياسية وتقنية.
ويف تأكيدهام ،رأى ماركس /إنجلز أن عاملا جديدا ولد من نشاطات الرأساملية
املتجانسة املمتدة عرب العامل ،كام رأيا أن أهداف التبادل ستكون مجرد مصادفات يف
قصة كيفية بناء شبكات التبادل .إن «أحادية النظر وضيق أفق التفكري القوميني»
اللذين َيعدُّ هام ماركس /إنجلز آثارا مدانة ،هي السلع ذاتها التي افرتض غوته أن
عىل الكتّاب واألمم إحضارها إىل احتفال األدب العاملي.
إذا كانت فائدة توسيع األدب إىل مقياس العالَم ،بالنسبة إىل غوته ،هي زيادة
تنوع السلع األدبية املعروضة ،فإن ماركس وإنجلز ،مثل عدة من االقتصاديني منذ
ذلك الوقت ،كانا يريان أن إزالة العوائق أمام التجارة خطوة نحو التوحيد :إن مزايا
املقياس ستكافئ الذين يتعاملون باملواد األسهل تقييام وتبادال يف السوق املحتملة
األكرب .وبخصوص هذا التمييز ،ميكن النظر إىل أن غوته يؤكد بشكل غري مبارش فكرة
ماركس /إنجلز .كان العمل الذي استطاع أن ُيع ّرف فيه املشاعر الحساسة للصينيني
رواية عامية ،نوعا من العمل الذي أثار صعوبات أقل للمرتجم من ،دعونا نقل،
الشعر الرسمي الصيني؛ كانت له أيضا ميزة التوافق مع نوع مألوف يف الجانب
األورويب ،رومانسية الغزل .وباملقارنة مع أنواع عدة من الكتابة اآلسيوية الرشقية،
كانت الرواية الصينية عند أكرث من نصف املسافة عىل طريق التقبل من قارئ مثل
غوته( .سيمر قرن آخر تقريبا قبل إمكانية ترجمة الشعر الصيني والياباين وتقدميه
بطريقة يستطيع معها الغربيون إدراك الغاية منه) .كان أي نوع أو عمل ليس
له صدى لدى القارئ شبه مفقود يف األدب العاملي  -مع أن مثل هذا النوع أو
العمل كان ميكن أن يتضمن أعىل قيمة أدبية ممكنة لدى مراقب يف موقع مختلف،
مثل إدوارد غيبون الواسع الخيال .وهكذا ،برشحنا األدب العاملي ،ميكننا باالعتامد
عىل املناقشات األ َّول ّية لغوته وماركس /إنجلز فحسب رؤية رضورة الفهم املتميز
واملوضوع يف سياقه بعناية حول:
 القدرة الواسعة النوعية عىل اإلبداع الفني ،مقابل مناذج اإلدراك والجهلاملتعلقة مبكان وزمان املتلقي.
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 التبرص املرهف الذي يتجاوز العصور والثقافات ،مقابل تدخل املرتجمنيوالتاريخ األديب املتبادل.
 فردانية األعامل والثقافات ،مقابل سوق التواصل.يف حالة عدم تقدم عمل إىل مكانة «األدب العاملي» هل ميكننا القول ببساطة
إنها مسألة عامل واحد ،مع استثناء نظريه.

حوار بني النظائر

من أجل تفسري ماركيس ال يدري مبفهوم غوته بعد سبعني سنة من انتشاره
العاملي ،لنتأمل كيف رد الناقد الدمناريك جورج براندس عىل تساؤل صحيفة أملانية
حول األدب العاملي يف العام :1899
إن بضعة كتّاب من آالف عدة ،وبضعة أعامل من مئات األلوف ،هم
جزء من األدب العاملي .كل شخص لديه أسامء هؤالء الكتّاب واألعامل
عىل رأس لسانه :ليست الكوميديا اإللهية خاصة بإيطاليا وحدها ،وال
دون كيشوت بإسبانيا ...[ .ولكن] من املؤكد أن املعنيني هم كتّاب الدول
واللغات املختلفة الذين يحتلون مواقع مغايرة جدا تشمل فرصهم يف
الحصول عىل شهرة عاملية ،أو حتى درجة معتدلة من االعرتاف .والكتَّاب
الفرنسيون هم األفضل موقعا ،مع أن اللغة الفرنسية تحتل املرتبة الخامسة
فقط من حيث االنتشار .وحني ينجح كاتب يف فرنسا ،يصبح معروفا يف
جميع أنحاء العامل .ويأيت اإلنجليز واألملان ،الذين ميكنهم االعتامد عىل
جمهور كبري إذا كانوا ناجحني ،يف املرتبة الثانية .وكتّاب هذه األمم الثالث
فقط هم الذين ميكنهم متني أن ُيقرأوا يف األصل من أشخاص أكرث تعلام يف
جميع األمم [ ،]...ولكن من الواضح أن من يكتب بالفنلندية أو الهنغارية
أو السويدية أو الدمناركية أو الهولندية أو اليونانية أو ما شابهها يوضع
بشكل سيئ يف حلبة الرصاع العاملي عىل الشهرة .ويف هذه املنافسة يفتقر
إىل السالح األسايس ،اللغة  -التي هي ،بالنسبة إىل الكاتب ،كل يشء تقريبا.
()63-62
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إذا كانت مخيلة غوته حول األدب العاملي قد جعلته حوارا بني النظائر ،حيث
كل تقليد يأيت بشخصيته الخاصة إىل الطاولة ،ففي عرص براندس متنح تسمية
«عمل من األدب العاملي» يف جولة اإلزالة النهائية «للرصاع العاملي عىل الشهرة»
فقط .لقد تغريت كل من قاعدة اللعب ووحدة الحساب :وهي اآلن منافسة
من أجل الحصول عىل االعرتاف ،أو عىل حصة السوق ،والفائزون والخارسون
هم املؤلفون .عىل أي حال ،إن الحلبة ليست هي نفسها بالنسبة إىل الجميع.
فالكتاب الذين يستعملون عددا قليال من اللغات املفضلة لهم ميزة ساحقة.
«السمة الدولية لإلنتاج واالستهالك» (كام يقول ماركس /إنجلز) يف «السوق
العاملية» هي أن اإلنجليزية أو الفرنسية أو األملانية متارس هيمنة يتعذر إلغاؤها.
اللغة ،وقد كانت سابقا النسيج العضوي الذي يربط الكاتب مع الجمهور والرتاث
األديب ،هي مسؤولية اآلن يف بضع حاالت فحسب ،وداللة عىل «محدودية وتحيز
قومي» .أصبح االنتقال من «اآلداب القومية» إىل «األدب العاملي» متضاربا كام
قال ماركس /إنجلز إنه سيكون متاما.
بعد أكرث من  100سنة ،دعمت تأثريات املقياس السوق األدبية ،وظلت فرنسا
متلك موقعا خاصا يف موازنة التذوق (انظر كازانوفا) ،ولكن يف عدة مجاالت من
الكتابة ،حلت اإلنجليزية محل لغات أخرى ،اللغة الوحيدة األساسية للنرش .وتؤكد
مامرسات االعرتاف األديب العاملي ،مثل جائزة نوبل السنوية ،كل من املؤلف ،وعىل
نحو ثانوي األمة ،بوصفها وحدات الحساب التي متنح الشهرة أو تحجبها .وكام يف
زمن براندس ،ال يبدو أن العدالة الكونية هي التي تقود العملية .ويصور براندس
فعالية الشهرة العاملية مبثالني دمناركيني :هانز كريستيان أندرسن ،الذي شقت
أعامله عن «قصص الجنيات طريقها يف كل مكان نتيجة وضوحها العام» ،مع أنه
كان بني مواطنيه «غري مهم بوصفه مفكرا ومل يكن له تأثري ثقايف مطلقا»؛ وكريكغارد،
«أعظم مفكر ديني يف الشامل اإلسكندنايف [ ]...ال أحد يعرفه» ( .)65وألنه كاتب
صعب بلغة صغرية ،بدا كريكغارد إىل براندس يف العام  1899حالة ميئوس منها .وكان
الوقت والرتجمة وظهور الفلسفة الوجودية قد أصلحت التوازن بعض اليشء منذ
ذلك الحني ،وحصل كريكغارد عىل مكانته آنذاك يف املرسح العاملي  -لكنه مل يغدُ
صاحب كلمة شائعة مألوفة مثل أندرسن.
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يقارن براندس بني الشهرة العاملية والنوعية – أي تقديره للنوعية ،بالطبع؛
لكن الناقد الذي منح أوال إبسن ونيتشه ودستويفسيك وكريكغارد جمهورا عامليا
يستحق اإلصغاء إليه .إن األدب العاملي هو تصنيف ملبدأ األعامل العظيمة خالل
زمن طويل وخالل الكثري من تغيريات التذوق .ونحن معتادون عىل التحدث وكأن
الشهرة الحالية للكاتب الضحل هي ظاهرة اجتامعية والشهرة املستقبلية للكاتب
املغمور حاليا هي نتيجة حكم أديب فعيل .إن معرفة ماذا نحب ،وفصل أنفسنا عن
الحشد األحمق  -هي بوادر مألوفة بني املفكرين األدبيني .لن يجري علم اجتامع
األدب العاملي الذي اقرتحته باسكال كازانوفا (طالبة سابقة لبيري بورديو) مثل هذا
التمييز بني املديح والقيمة .فهي ترى العالَم األديب سلسلة هرمية من العوامل ،يتمتع
فيه املستوى األعىل للتقدير باملجال األوسع أيضا .وقد يشري هذا إىل صورة ثابتة
للهيمنة من جانب القلة .ولكن مبا أن األدب تواق دامئا لإلبداع ،ومبا أن املنافسة بني
املؤلفني واألجناس األدبية واألساليب دامئة ،فبإمكان ُ
الكتّاب من الهوامش االخرتاق
إىل املركز ،لو أن طريقتهم يف تحقيقه ميكن تسويغها بتعبريات جاملية «متنقلة
بلطف» من القضاة املركزيني .إن حاالت وليم فوكرن والقصة األمريكية الجنوبية
غنية جدا باملعلومات املفيدة ،وقد ارتقى مثاال الكتابة اإلقليمية املذكوران كالهام
إىل أهمية عاملية من خالل التفسري والتعزيز الباريسيني .و ُيعدُّ تركيز كازانوفا عىل
النرش مثينا بوصفه توازنا مقابال للميل إىل افرتاض أن السمعة األدبية تحصل أو
تتحطم يف قاعة الدروس.
تفيد نظرة كازانوفا الثانية بأن األدب العاملي مجموعة من املؤسسات
والعمليات التي تقرر نتيجة محاوالت الكتّاب للشهرة .وصياغة ديفيد دامروش،
«األدب العاملي هو الكتابة التي تفوز بالرتجمة» (ما األدب العاملي؟ ،)291 ،تؤكد
بالشكل نفسه انتشار األعامل أكرث من محتواها .إن نظرية اجتامعية حقيقية
لألدب ،يف أثناء تأكيدها نقاءها املعريف ،يجب أن تعامل الكتب بوصفها صناديق
سوداء يؤدى من خاللها نوع من العمل االجتامعي (الرتكيز الحقيقي للبحث).
(قارن كولينز من أجل وصف للفلسفة بأنها مسعى متشابك عاملي االنتشار) .ومن
دون امليض بعيدا كليا ،فإن املؤلفني الذين َيعدُّ ون األدب العاملي أوليا مسألة انتشار
ميالون إىل رؤية محتويات األعامل بكونها ثانوية ،ولو عىل نحو مجازي ،وقابلة
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لالستمداد من مكانتهم يف العمليات االجتامعية .ويؤكد فريدريك جيمسن ،يف
مقالة مستشهد بها كثريا و ُم ْل ِه َمة من «املسألة القدمية حول األدب العاملي الفعيل»
( ،)67أن قصص العامل الثالث مجازية دامئا لجهد بناء أمة ما بعد االستعامر.
ويجد فرانكو موريتي ،يف بحثه عن قوانني األدب العاملي ،أنه «يف الثقافات التي
تنتمي إىل محيط النظام األديب [ ]...تظهر الرواية الحديثة أوال ليس بوصفها تطورا
مستقال ذاتيا ،بل تسوية بني تأثري رسمي غربـي (فرنســي أو إنجليـــزي عــادة)
ومواد محليــة» («التخميـنات» .)58،إن الرواية الهامشية التي تعكس يف تركيبها
عملية بنائها ليس لها موضوع إال من خالل عالقتها بالسوق األدبية العاملية .ويف
هذه األوصاف لالنتشار العاملي األديب ،يكون خارج األدب وداخله قابلني للتغيري
بشكل متبادل؛ وتعادل معطيات املعلومات (إن استعرنا من مفردات وكالة األمن
القومي األمريكية) واملعلومات اليشء نفسه« .النظام األديب الوحيد واملختلف ليس
مجرد شبكة خارجية هنا ،فهو ال يبقى خارج النص :إنه راسخ جيدا يف شكله»
(«التخمينات».)66 ،

املدرسة واملكتبة

عىل أي حال ،تظهر فجوات يف موقعني بني مناذج التوزيع واألشياء املوزعة.
أحدهام هو قاعة الدروس؛ واآلخر هو املكتبة .يف قاعة الدروس ،نرى أنه عىل الرغم
من توسع معيار األدب العاملي دامئا ،فإن عدد الساعات املخصصة له يف فصل درايس
أو مهنة أكادميية ليست لهام املرونة نفسها .ألن مع كل عمل يدخل ،يجب أن يخرج
يشء ما .وكنتيجة متناقضة لتوسع األدب العاملي الجغرايف ،يتقلص عدد املؤلفني
املدروسني عموما ،وكذلك كمية السياق  -العاملي  -عام ميكن تقدميه (دامروش،
«األدب العاملي») .إن األدب العاملي ،ا ُمل َع ّد لتوسيع املعيار ،يخلق «معيارا فائقا»،
عددا صغريا جدا من الكتب يرتتب عليه عبء ثقيل جدا من التمثيل :ستمثل رواية
واحدة لسلامن رشدي جنوب آسيا كله ،وستمثل رواية واحدة لتشينوا أتشيبي
أفريقيا ،وهلم جرا ،يف منهاج الجامعة األمريكية الشاملية.
ترفع العوملة بضعة كتّاب إىل درجات غري متوقعة .ومع ذلك فإن املكتبة ،كام
يالحظ موريتي ،تتخم ثانية بكتب غري مقروءة .نحن نزعم أننا ندرس «الرواية»،
111

تقدمي األدب املقارن «اجتاهات

لكن معظمنا غري مطلع بعمق عىل أكرث من بضع روايات يف أسهل اللغات وصـوال.
إن السعة التاريخية والجغرافية للقصة املنشورة فعال تحرينا .ويقرتح موريتي
التعامل مع هذا األرشيف الضخم بتقسيم عمل القراءة .إن ناقد أو ُم ِّ
نظر األدب
العاملي لن يقرأ األعامل األدبية .وعدد كبري من القراء الذين يتقنون اللغات املحلية
وأشكال اآلداب املختلفة سيقرأون آالف الروايات ويكتبون امللخصات ،ونقاط
معلومات عن الحبكات ،ويصنفون التقارير .وسيكون الباحث النظري ،بجمع مئات
التقارير (مأثرة مهمة للقراءة) ،يف موقع يخوله بإنجاز قوانني األدب العاملي« ،من
دون قراءة نصية مبارشة واحدة» («التخمينات» .)57 ،ال يهتم موريتي باحتامل
أن أيا من هؤالء الخرباء املحليني قد يكون مخطئا بشأن النصوص األساسية ،وبذلك
يصيب املناقشة العالية املستوى بالخطأ ()61؛ وسيقدم اتفاق األكرثية الربهان عىل
أن التحليالت صحيحة عامليا.
ما يبدو هنا نظاما للبحث هو يف الحقيقة تجربة اجتامعية مصممة يك تعكس
فهام لكيفية عمل األدب العاملي .إن األدب العاملي ،يف هذا النموذج ،هو عملية
انتشار حيث تصدر أشكال ثقافية من مركز إىل مناطق هامشية مختلفة ،ومن هناك
يعاد تصديرها إىل املركز ،بعد اكتسابها مضامني جديدة خالل إقامتها املؤقتة .بأي
رشوط سريسل املراسلون املطلعون جيدا محليا ،والقراء القريبون ،تقاريرهم عن
األعامل القصصية؟ أليست الرشوط (حتى أكرثها تجريدا :الفرتة ،النوع ،الشكل،
التسلسل ،الراوي ،الحكاية التلقائية) محملة باملضامني؟ ولكن إذا كان اختبار دقة
التحقيق الصحايف املحيل هو الدرجة التي تعكس الصورة العامة ،فيبدو أنه ال يوجد
دور تؤديه االستثناءات ،ما عدا دور فهارس «التحيز القومي» أو عقبات التوزيع.
إن «األدب العاملي» هو أحد تلك املفاهيم التي ،من دون أمثلة ،تكون فارغة؛
ولكن حاملا تبدأ بكونها مفهومة عرب األمثلة ،تجازف بأن تصبح رهينة لهذا أو ذلك
املثال الرفيع املستوى .لذلك فإن الطريقة الوحيدة إلحراز تقدم يف فهم الظاهرة
التي تشري إليها العبارة هي االستمرار يف إضافة مفاهيم ،وتركها تلغي أو تعزز التأثري
الذي لها بشكل فردي يف املفهوم العام .واختيار املثال الجوهري لربنامج بحث أو
تعليم يف «األدب العاملي» قد يكون أهم تدخل يقوم به الباحث .لكن ذلك املثال
يجب أن تتبعه أمثلة أخرى ،وكلام كانت أكرث تحديا ومقاومة كانت أفضل.
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إن املثال العادي حول الذي يضع «األدب العاملي» النظرية حوله ،وهو الرواية
الحديثة ،يتفق مع النموذج املتوقع :نشأ يف أوروبا ،و ُنقل إىل أفريقيا ،وإىل آسيا ،وإىل
الرشق األوسط ،عن طريق البريوقراطية االستعامرية أو عن طريق مصلحني فكريني
وطنيني .لكن هذا هو تعريف «للرواية» بطريقة مسهبة عىل نحو غريب .وهذا ال
يعني أن تلك قصص النرثية الطويلة من الصني (بالعودة إىل مثال غوته) أو اليابان
هي بالرضورة أطراف يف املجموعة نفسها بالضبط مثل الروايات األوروبية بعد
العام 1750؛ مام سيكون إساءة فهم للخصوصية الثقافية؛ لكن الوجود ذاته لهذه
القصص يدفعنا إىل التفكري مجددا يف تعريفاتنا املوروثة ،وفسح املجال يف كوننا
لهذه الكواكب الجديدة ،مثلام كان مفكرو القرن التاسع عرش الصينيون واليابانيون
مرغمني عىل تلقي الفكر الذي أوجدته شعوب أوروبا واألمريكتني ،بشكل مستقل،
مع نصوص تقرأ كثريا مثل خيال  xiaoshuoأو رواية .shosetsu
مثة سبب آخر للتساؤل عن ميزة انتشار الرواية األوروبية عىل شكل حالة
منوذجية هو حقيقة أن هذا النمط من االنتشار يقال غالبا إنه يرتبط مع ،أو
يفسرَّ بوساطة ،التاريخ االقتصادي ألنظمة إميانويل وولرشتاين العاملية (انظر الفصل
الثاين) .إن «النظام العاملي» هو النسيج املنجز بشكل تدريجي لجميع املجتمعات
اإلنسانية يف شبكة رأساملية واحدة ،عملية بدأت يف أواخر العصور الوسطى برسملة
الزراعة ،وتصل اآلن فقط إىل الكامل .إذا كان «العالَم» يف «األدب العاملي» هو عالَم
وولرشتاين ،فإنه سيميل إىل تعقب عمليات بناء اإلمرباطورية األوروبية  -وهي
بالتأكيد فصل مهم يف تاريخ العامل ،ولكن ليس كله .يتضمن تاريخ شلدون بولوك
حول األدب السنسكريتي والسنسكريتي الجديد ،الذي يشق طريقه عرب جنوب
رشق آسيا ،اإلمرباطوريات األوروبية عىل شكل إحالة يف هامش وعقبة منهجية
فقط .وإعادة بناء جانيت أبو لغد لنظام عاملي من القرون الوسطى ليست له
هيمنة «جوهرية» واحدة ،بل «توازن نسبي ملراكز متعددة» و«عدة من مناطق
العيش غري املتأثرة بالجوهر» ( .)372-371وهذان الوصفان كالهام مصمم عمدا
ملواجهة نقاش ال يقاوم كام يبدو لتشكيل «سوق عاملية» وحيدة .ويف الحقيقة ،إن
أوصاف «األدب العاملي» ميكن الحصول عليها من بعض التواريخ مثل تواريخ بولوك
وأبو لغد :أوصاف مركبة ،وقوية بشكل توضيحي ،ومقنعة بشكل تصويري يساعد يف
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استنتاجات مختلفة حول ما هو «األدب» وماذا يفعل .هناك كثري من تواريخ العامل،
كام كان هناك كثري من شبكات اإلبداع والتأثري األدبيني .واملسألة هي كيف تتبنى
وجهة نظر من دون السامح لها بإزالة وجهات النظر األخرى.

املثاقفة ،التبادل الثقايف ،العوملة

اختلفت اإلمرباطوريات املنبثقة من أوروبا يف الفرتة الحديثة عن اإلمرباطوريات
السابقة (املرصية ،البابلية ،الفارسية ،الصينية ،الرومانية ،املايا ،املنغولية ،العثامنية،
املنشورية ،وغريها) يف جهودها لتقديم استعامرها بأنه «مهمة حضارية» تتحقق
بالتعليم .وظهر تخصص احرتايف جديد ،من موظفي املنطقة أو املديرين متوسطي
املستوى الذين وضعوا أنفسهم بني «السكان املحليني» والسلطات املدينية :فقد
حلوا النزاعات ونفذوا مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة املنظمة وجمعوا
الرضائب وقمعوا التمرد وأرسلوا التقارير عن األوضاع املحلية إىل رؤسائهم( .عرث
أحد هؤالء الوسطاء ،السري إدوارد جونز ،عىل ما يشبه لغات أوروبا والهند ،وهو
اكتشاف أسس علم اللغة املقارن يف القرن التاسع عرش) .أدت االسرتاتيجية املتكررة
حول السعي إىل التعاون مع نخب محلية إىل تشكيل طبقة من السكان املحليني
امتلكت السلطة ،ودانت بالوالء يف آن واحد إىل حضاراتهم املحلية وإىل حضارات
املستع ِمرين .كانت طبقة املتقدمني  ،évoluésكام دعا الفرنسيون هذه الطبقة
من الرعايا املستع َمرين املتعلمني ،يف موقع معقد ،إىل درجة أن الكثريين منهم
انتقلوا إىل املقاومة حني أصبحت تصفية االستعامر نتيجة متوقعة .وكان هؤالء
الناس يعيشون بصفة مرتجمني ،بشكل مريح أو غري مريح ،بني ثقافتني.
ظهر ،يف الوقت نفسه مع التوسع األورويب إىل األمريكتني وآسيا وأفريقيا ،فرع
معريف جديد ،اقرتحه أوال كتّاب مثل بارتولومي دي الس كاساس ،وميشيل دي مونتني،
ودينس ديديرو ،وآيب دي رينال .ومن مالحظة طرق الحياة املختلفة (الكثري منها
يف حالة انقراض) والشكوك حول صواب الطرق األوروبية ،خطط هؤالء ُ
الكتّاب
طريقة ستصبح مؤسساتية مثل علم األجناس البرشية الثقايف (تايلور) .أحد األسئلة
التي ناقشها علامء اإلنسانيات هو ما إذا كانت «املثاقفة» ،التبني الكامل لثقافة غري
التي ولد فيها املرء ،ممكنة أو مرغوبة (هرسكوفيتس؛ مالينوفسيك)؟ وباكتشاف أن
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«املثاقفة» و«االنتشار» و«االستيعاب» وتعبريات مامثلة قد حرفت عملية التبادل
الثقايف دامئا باتجاه أحادي القطب  -جعل إحدى الثقافتني مانحة والثقافة األخرى
متلقية  -اقرتح عامل األجناس البرشية ،والعامل املوسيقي ،واملؤرخ الكويب فرناندو أورتيز
تعبريا جديدا ،وهو «التبادل الثقايف»  ،Transculturationألنه يعرب بشكل أفضل عن:
املراحل املختلفة لعملية االنتقال من ثقافة إىل أخرى ألن هذا
ال يتضمن مجرد اكتساب ثقافة أخرى ،وهو ما تشري إليه الكلمة
اإلنجليزية التثاقف  acculturationفعال ،لكنه خالل ذلك يتضمن أيضا
بالرضورة خسارة أو اجتثاث ثقافة سابقة ،وهو ما ميكن تعريفه بأنه
إلغاء للثقافة .وهو باإلضافة إىل ذلك يحمل فكرة اإلبداع الناجم عن
ظواهر ثقافية جديدة
(أورتيز )103-102

وضح أورتيز ظواهر عديدة يف الحياة الكوبية ،من تدخني السيجار إىل اللحن
املوسيقي ،بوصفها نتائج للتبادل الثقايف؛ وحتى اآلن ميكن القيام باليشء نفسه
عمليا لجميع السكان يف العامل ،ألن التبادالت واالعتامد البيني لن ترتك أي أمة أو
ثقافة غري متأثرة (لنظرة عامة حول تأثريات العوملة منذ العام  ،1945انظر إيريي
.)814-681
وكام أرص أورتيز ،فإن نتاج مامرسات ومفاهيم وقيم وهويات جديدة ،مل يكن
باإلمكان توقعها من أفراد الثقافات السابقة ،هو ما مييز التبادل الثقايف .يستحق
هذا املفهوم التذكر بوصفه تصحيحا للتصنيف السطحي لألعامل واملؤلفني واللغات
واملامرسات باعتبارها منتمية إىل هذه الثقافة أو تلك .وستبني وجهة نظر تاريخية
أطول أن أي ثقافة قد ظهرت من عملية التبادل الثقايف ،ويصح ذلك عىل األعامل
واألنواع األدبية .إن املقا ِرنني يف موقع أفضل من أفراد الفروع املعرفية األخرى يف
تتبع مسارات الجيل املختلط تلك (انظر برات) .ويف وجهة نظر تاريخية وثقافية
يقظة ،ال ميكن بالتأكيد أن يخلط بني األدب العاملي وبني خصوصية ثقافية معتدلة
أو بحدود دنيا ،أو بني إنتاج ثقايف يهدف نحو «سوق عاملية» موحدة.
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محتوى األدب العاملي

هل ميكن تأطري «النظام العاملي األديب» يف رشوط غري التي عرضها غوته وماركس
وبراندس ،و ُم َقلدوهم األحدث عهدا؟ إن مل تكن الرواية وإن مل يكن التوسع األورويب،
فام الذي ميكن أن يكون محتوى «األدب العاملي»؟ ستقدم الروايات التي ركزت
عىل أنواع مختلفة من املوضوع األديب تواريخ أحداث مختلفة ،وجغرافيات مختلفة،
ووسائل انتشار مختلفة .لنأخذ الحكاية الرمزية التي تحتوي عىل حيوانات متكلمة:
بفضل انتشارها الثقايف املتعدد وتأثريها الرمزي ،لها عىل األقل حق مثل الرواية بأن
ُتختار أساسا لألدب العاملي .إن جغرافية أدب حكاية الحيوان قد ترتكز عىل الهند
القدمية وتنترش إىل أيسلندا من جهة وبورنيو من الجهة األخرىُ ،متضمنة أوروبا
بوصفها مجرد فكرة متأخرة .كام َع َر َف علامء فقه اللغة والشعراء طوال قرون ،فإن
حكايات أيسوب هي تعديالت من كليلة ودمنة  ،Panchatantraكام هي النصوص
الرئيسة يف اآلداب الفارسية والعربية؛ وقد أدت إعادة الرتجامت وإعادة التعديالت
خالل القرون إىل كتلة متشابكة من التاريخ األديب ،ولكن مع نسق أسايس سهل التمييز.
إن الشعر ،كام يقال غالبا ،يقاوم الرتجمة .لكن أشكال الشعر قابلة للرسيان جدا،
خصوصا حني تتحالف مع املوسيقى .ورمبا يكون تاريخ القافية الشعرية قد بدأ يف
الصني القدمية ،حيث تحولت النقوش الربونزية وتراتيل ساللية الزو عىل نحو متزايد،
خالل الفرتة  400-1200قبل امليالد ،إىل أبيات مقفاة ذات طول متساو مرتبة يف مقاطع
شعرية رباعية .ويبدو أن شكال من الشعر الرمزي عىل نحو مفرط والذي يحتوي
عىل القصائد والقوايف املتكررة ،البانتون  ،pantunقد انتقل قبل قرون من األرخبيل
املالوي إىل مدغشقر ،حيث ُيعرف باسم هاينتني  .hain-tenyوقد أخذه شعر القرن
التاسع عرش األورويب (باسم بانتوم (pantoum٭)) من األوصاف الفقه لغوية .ويف
مثل هذه التعامالت من غري املحتمل أن ينتقل معظم املحتوى مع الشكل؛ ولكن رمبا
يو ّلد الشكل محتوى مالمئا يف كل مكان ولغة جديدين يأيت إليهام .ويف أغلب األحيان،
أيضا ،تتولد أشكال شعرية جديدة نتيجة االتصال بني اللغات (مري ومي).
(٭) شكل شعري مالويَ ،ت َق ّلد بالفرنسية واإلنجليزية ،ويتألف من اقتباسات لها قافية  ،ababويتكرر بأبيات
مرتابطة[ .املرتجم].
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غري أن النظر إىل حكاية الحيوانات أو الشكل الشعري باعتباره جوهر التاريخ
األديب العاملي يعني نبذ عنارص األهمية التي اعتدنا عىل تقويم الشهرة األدبية بها:
املؤلف ،العمل ،األمة .وكام يف علم اللغة ،وكام يف الفولكلور أو علم األساطري املقارن،
يجب أن نوجه انتباهنا إىل حزمة مضاعفة من امليزات املتحركة دامئا واملتغرية
من دون توقف .إن النص الحايل ،يف هذه الفروع املعرفية ،مجرد دليل .والقراءة
ا ُمل ْح َك َمة ال تبالغ يف أصالة النص ،لكنها تسعى إىل كشف أهمية التفصيل من خالل
مالحظة تكراره ،أو بقائه ،أو مناذجه املنتظمة من التغيري.
ف ّكر براندس ،عند اإلجابة عن سؤال حول األدب العاملي« ،يف املقام األول
بأعامل املكتشفني واملخرتعني يف العلوم الطبيعية .إن كتابات باستور أو داروين
أو بنسن أو هلمهولتس تنتمي إىل األدب العاملي بالتأكيد؛ وتنطبق مبارشة عىل
الجنس البرشي وتغني اإلنسانية بكاملها» ( .)62وقد تبدو هذه األمثلة خارج
املوضوع؛ ومن بني األربعة ،رمبا يكون داروين فقط مقروءا كثريا بالنسخة األصلية
اليوم ،مع أن اكتشافات كل منهم تنتمي إىل املعلومات العامة اآلن .ولكن بدال من
االعتامد عىل سابقة اصطالحية تعود إىل نحو  200سنة وحرص «األدب» يف مجال
اآلداب اإلنسانية ،ميكننا أن نتعلم من تاريخ االنتشار العلمي .ويف الحقيقة ،إذا كان
التوزيع هو امل َِح ّك ،فإن أعامل علامء الطبيعة ،عند تقوميها بالرسعة التي تسافر بها
وتشعر بالراحة يف أبعد الثقافات واللغات ،كام أشار براندس ،هي أنجح أنواع األدب
العاملي .باإلضافة إىل ذلك ،خضع هذا النوع من الكتابة كليا إىل متطلبات السوق
العاملية الوحيدة من حيث االهتامم :قيايس من حيث الشكل ،غري معروف تقريبا،
مكتوب عادة باللغة املهيمنة الوحيدة ،وتقدم الصحف العلمية القليل بطريقة
اللون املحيل( .للمالحظات حول رسية التأليف العلمي بالتباين مع فردية التأليف
األديب ،انظر فوكو؛ لكن هذه امليزات ليست رضورية أو دامئة عىل اإلطالق) .إن
االكتشاف التقني ليس مهام بسبب مؤلفه ،أو بسبب مدى انتشاره ،ولكن بسبب
التأثريات التي يحدثها .شاهد:
تلك [االخرتاعات] الثالثة التي كانت مجهولة لدى القدماء ،والتي
أصلها ،مع أنه حديث ،غامض وشائن؛ الطباعة والبارود واملغناطيـس.
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ألن هذه الثالثة غريت وجه األمور وحالتها بالكامل يف جميع أنحاء
العامل؛ األوىل يف األدب ،والثانية يف الحرب ،والثالثة يف املالحة؛ وبعد
ذلك تلت تغيريات عديدة ،إىل درجة أنه ال إمرباطورية وال طائفة وال
نجم يبدو أنه مارس قوة وتأثريا يف الشؤون اإلنسانية أكرث من هذه
االكتشافات اآللية.
(بيكون )300

ماذا لو أننا فكرنا بعمل أديب بوصفه اكتشافا – مثل اكتشاف «آيل [أو علمي]»؟
إذا اعتُرب أنه عنارص من األدب العاملي نفسه الذي يحتوي عىل باستور وداروين
وإديسون ،ستبدأ القصائد واملرسحيات والقصص بالظهور بصفتها أشياء مغايرة
ألهداف التقدير الجاميل .إن ابتكارا أدبيا سيكون سهل التمييز يف ذاته نتيجة قدرته
عىل الوقف بوصفه منوذجا للكتابة املستقبلية (هنا ميكن لنموذج موريتي للشكل
املستورد واملحتوى املحيل أن يعطى شكال أكرث تحديدا ،ويوضع سجل موريتي
الزمني الخرتاع الرواية البوليسية قيد استعامل أوسع) .وهي ميكن أن تكون براهني
ملفهوم يف استكشاف طرق جديدة عىل كون املرء إنسانا .ويف الحالتني كلتيهام،
س ُت ّعدُّ اآلن سوابق مفيدة للتكرار  -صيغة تنطبق أيضا عىل انتقال األشكال الشعرية
عرب حدود اللغة والعادة .إذا كان الفولكلور وعلم األساطري يقدمان لنا رؤية لألدب
العاملي عىل شكل كتاب لألفكار املهاجرة ،ويعطينا تاريخ األدوات الشعرية رؤية
األدب العاملي عىل شكل كتاب حيوانات لألشكال املهاجرة ،فإن هجرة أحد هذه
النامذج املتلقاة عامليا ستندمج يف املسارين كليهام .كان لدى كينيث بورك إحساس
باألعامل الفنية التي تلبي الحاجات االجتامعية واملعرفية .ورمبا يكون هو من
يستطيع مساعدتنا عىل التفكري حول سوق عاملية لألدب ليس فقط عىل شكل
منتدى حيث يتم تبادل التذكارات ،ولكن بوصفه مكانا حيث تلتقي االحتياجات ،يف
أغلب األحيان من مزودين غري متوقعني.
إن عمال مثل مدام بوفاري [ ]...هو التسمية االسرتاتيجية لحالة
واف هيكلنا االجتامعي،
معينة .فهو يفرد منوذجا لتجربة متثل بشكل ٍ
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واف بعد إجراء التغيريات الرضورية،
الذي يتكرر يف أغلب األحيان بشكل ٍ
ألناس يك «يحتاجوا إىل كلمة له» والتخاذ موقف نحوه .وكل عمل فني
هو إضافة كلمة إىل قاموس عادي.
(بورك )259

تتطلب رؤية هذه «الكلامت» و«حاالتها» وهي تهاجر إىل ومن أبعد حدود
انتشارها يف املكان والزمان شحذا خاصا لبرص املقا ِرن .ويجب أن يكون تاريخ األدب
تاريخا ليس للمؤلفني واألعامل والحركات فحسب ،ولكن لالكتشاف واالستعامل
ا ُملك ّيف لدى قراء «تجهيزات العيش» هذه.
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مقارنة موضوعات(٭) وصور

«األدب يف جوهره ذو موضوع»،
إن
َ
(٭٭)
وفقا لجورج شتايرن  .وهو يعني بهذا أن
أي عمل يحوي ثروة من التلميحات لألدب
السابق« ،اختزال» الستحضار حاالت أو
تجارب مامثلة؛ وهو ينتهز الفرصة للتحرس
عىل فقدان املعرفة الثقافية ويلوم القصة ما
بعد الحديثة لتقديم «سلسلة من االختالفات
من دون موضوع» («رونسيسفو»-299 ،
 .)300غري أن متييز شتايرن الضمني بني
األدب وما هو أقل من األدب ال ميكن وضعه
عىل أساس العودة إىل موضوع ،ألن الثقافة
الشعبية مثقلة باإلحالة مثل الشعر األكرث
«يكتشف ال��ق��ارئ اليقظ من��اذج
ال�تراب��ط أو اإلق��ص��اء ال��ت��ي متنح
موضوعات عمل ما دورها النشيط
يف إنتاج معانٍ جديدة»

(٭)  themeترجمها البعض ثيمة أو فكرة رئيسة أو إنشاء أو موضوع
(يف كالم أو كتابة) وكلها ورادة ومحتملة وفق السياق[ .املرتجم].
(٭٭) ( )1929مؤلف وناقد وفيلسوف وعامل لغة أمرييك من أصل
منساوي ،عمل يف جامعة كمربدج وجامعات عدة ،وأهم مؤلفاته:
تولستوي أم دستويفسيك :مقالة يف التباين ( ،)1959وموت املأساة
( ،)1960وبعد بابل ([ .)1975املرتجم].
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نقاء متاما .ويحتوي عمل بيكسار وول – إي (Wall-E٭)  2008عىل اقتباسات
من وثناءات عىل عمل كوبريك(٭٭)« ،)1968( »2001خصوصا اقتباس من املقطع
املوسيقي الذي أخذه األخري من عمل ريتشارد شرتاوس «هكذا تكلم زرادشت»
) ،Also sprach Zarathustra (1896وهو قصيدة سيمفونية مكتوبة استنادا إىل
كتاب فريدريك نيتشه الصادر يف العام  1892عن الحكايات الرمزية ،مستعمال النبي
القديم زرادشت شخصية مستعارة ساخرة .مييز أغلبية رواد السينام عىل األقل جزءا
من شبكة التلميح هذه وهم يشاهدون فيلم وول – إي  ،Wall-Eمع أنه ال ميكن
إلدراك أي شخص أن يرجع وصوال إىل زرادشت .ويف أحيان أخرى ،تسعى اسرتاتيجية
ثقافية إىل إبقاء اإلحاالت مخفية .إن الشهرة الهائلة أللفيس بريسيل بنيت عىل
عمل فناين البلوز السود ،الذين مات معظمهم وهم يف فقر مدقع .وبغطاء من
التفرقة العنرصية ،حصل بريسيل واقتباساته عىل قبول مل يتحقق ألولئك املبدعني
غري املعرتف بهم .وهكذا ،يف مزيج من التبني والرفض ،أصبحت «املوسيقى العرقية»
ما يسمى «الروك أند رول األمريكية كليا».
إن تحديد املوضوع هو عالقتنا الفعلية مع عمل أديب .نحن نسأل« :حول
ماذا يدور ذلك الكتاب»؟ ونقول إن رواية فلوبري «الرتبية العاطفية» تدور حول
مغامرات شاب أناين ساذج يف فرتة فوضوية – ورواية توتوال «سكري نبيذ النخيل»
تدور حول اليشء نفسه( .إنه طبعا ليس اليشء نفسه بالضبط أبدا  -لكنه قريب
مبا يكفي لغايات املقارنة ).عىل رغم أن تحليالت األدب الشكالنية والبالغية قدمت
دامئا زعام بأن املحتوى ال عالقة له باإلنشاء األديب ،وأن كلمة كيف أساسية وكلمة
ماذا عرضية فقط ،فإن املوضوعاتية تعود إىل الحياة بشكل مستمر .ومع ذلك ،نادرا
ما يكون املوضوع هو ما يجعل العمل األديب جديرا بالتذكر بوصفه أدبا :بكلمة
أخرى ،إن االعرتاف باملوضوع وإنكاره يتبعان مسارات متييز «الثقافة األدبية» عن
اللغة العادية.
(٭) فيلم رسوم متحركة أمرييك من نوع الخيال العلمي ،أصدرته أستديوهات بيكسار .تدور أحداث الفيلم حول
الروبوت وول -إي ،وهو مصمم لتنظيف األرض املهجورة املغطاة بالنفايات يف املستقبل البعيد .يقع وول– إي يف
حب روبوت آخر اسمها إيف ،فيتبعها إىل الفضاء الخارجي يف مغامرة تغري جنسه والجنس البرشي .يُظهر كل من
الروبوتني مظاهر من حرية اإلرادة واملشاعر التي تتطور مع أحداث الفيلم[ .املرتجم].
(٭٭) « :2001أوديسة الفضاء» ( )a space odyssey :2001أحد أهم أفالم الخيال العاملي األمريكية ،من إخراج
ستانيل كوبريك ،وقصته مستوحاة من قصة آرتريس كالرك «الحارس»[ .املحررة].
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سوء فهم املوضوعات

يف أي حال من األحوال ،تتمتع أسهل قطعة كتابية بعنارص يف موضوعها :النقاش،
واملجاز ،واألسلوب ،والحالة .والوحدات املوضوعية  -سواء أكانت معرفة باملوضوع
أم األسطورة أم الفكرة املتكررة أم الرمز أم الصورة أم الخيال أم األداة  -هي سبب
متاسك عمل ما وربطه باألعامل األخرى .ومتييز هذه الوحدات ال غنى عنه يف أي
قراءة .وحني نحاول بناء نقاش أكرث طموحا عن حدوثها ووظيفتها تصبح مهمة
للقراءة املقارنة.
بينام كان الناقد آي .إيه .ريتشاردز ُيد ّرس األدب اإلنجليزي يف جامعة تسينغهوا يف
بكني خالل العرشينيات ،قرر لطالبه رواية توماس هاردي «تس من عائلة أوبرفيل».
وهذه الرواية مشهورة .ولدت تس يف عائلة مزارعة فقرية ،لكن جاملها يلفت انتباه
اض محيل يغويها ثم ينتقل إىل طريدة أخرى .تتزوج رجال آخر .يرتعب حني
مالك أر ٍ
تخربه بالحقيقة عن عالقتها السابقة ،ويرفض العيش معها كزوج وزوجة ،ويرحل
إىل الربازيل لبدء حياة أخرى ،مخلفا تس وراءه .وتصبح عشيقة الرجل الذي سبب
لها املتاعب أصال ،لكنها نتيجة عدم تحملها مغادرة زوجها تطعن الرجل ،و ُتحاكم،
و ُتعدُّ مذنبة بجرمية قتل .كانت رواية طويلة ،لذلك استغرق ريتشاردز وص ّفه أشهرا
للوصول إىل نهاية القصة ،وحني أنهوا ذلك ،وفق كلامت ريتشاردز:
قرأت بصوت عال واضح وبطيء عىل قدر استطاعتي جميع
املقاطع الرئيسة .عملت بجد ،وأخريا وصلت إىل الفقرة األخرية التي
قرأتها بصوت عال أيضا .وصلت إىل رفع العلم األسود إلظهار أن تس قد
ُشنقت« :عىل إفريز الربج ثبتوا سارية طويلة .كانت أعينهم مركزة عليها.
بعد بضع دقائق من دقة الساعة ،ارتفع يشء ببطء عىل السارية وانترش
مع النسيم .كان علام أسود» يف تلك اللحظة اندفع الطالب بتصفيق
تلقايئ ،التصفيق الوحيد الذي م ّيز املرور الكامل للفصل .مل أستطع أن
ُأخرج الجملة التالية .مل أستطع اخرتاق التصفيق .وفكرت ،كانت هذه
فرصة ،لذلك وزعت أوراقا فورا وطلبت منهم قول ما يحبون عام كانوا
يصفقون له قبل قليل .وهكذا كان ،فقد وافقت األغلبية العظمى كلها
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معا عىل ما حدث ،بشكل متناغم .وميكن مالحظة ذلك يف إقراراتهم.
كانت تس ابنة غري مطيعة منذ بداية الكتاب .فهي مل تعامل أباها
باالحرتام الالئق ،وكانوا ينتظرون جميعا خالل كتاب طويل جدا رؤيتها
تنال ما تستحقه ،ويف النهاية ذاتها ،ذلك الفنان العظيم ،ذلك الرجل
الرائع ،توماس هاردي ،رأى أنها نالته :أن ُتشنق حتى املوت  -وهو ما
استحقته متاما.
(آي .إيه .ريتشاردز« ،مستقبل القراءة» ،مقتبس يف مينغ )281

كيف أخفق الطالب يف فهم تعاطف هاردي الواضح مع البطلة ،وتجميعه
الظروف املعاكسة لجعل جرميتها معقولة إن مل تكن مسوغة؟ إذا فكر املرء اآلن
يف قاعة دروس قدمية العهد من وجهة نظر اختصايص يف الرواية اإلنجليزية ،فإن
الطالب الصينيني فهموا ذلك بشكل خطأ كليا؛ فاألفكار األساسية يف تفسريهم للرواية
كانت ،عىل أي حال ،معارضة ألفكار الرواية كام يبدو أن هاردي تخيلها .ولكن إذا
تأملها املرء من وجهة نظر املقا ِرن ،فإن «سوء فهم» الطالب يعرب عن تحيز ثقايف
قوي ،عرب تفاعل مع عمل أجنبي .ميكننا القول إن مواجهتهم مع توماس هاردي
كانت حول رغبات ومخاوف واستحواذ وقمع جمهورين مختلفني.
مل تكن تلك مجرد مسألة إخفاق يف فهم رواية وحيدة؛ بل كانت تتعلق مبا اعتقد
الطالب أنه سبب كتابة عمل أديب يف املقام األول .إن املعنى سياقي( .)1و«األدب»
الهدف نفسه موجود يف السياق .عند كتابة عمل ،مع فهم أن القصص التي ُحكيت
بأسلوب مأساوي هي أمثن مواجهات لجمهور فهمه متأثر جدا من القصص املحكية
بأسلوب تعليمي ،يتغري معنى نتيجة قصة مثل قصة تس :فبدال من كونها ضحية
ظروفها ،تصبح مثاال ملا يحدث لألشخاص السيئني.
والتخاذ خطوة أخرى ،فإن السياقات ليست واضحة ذاتيا .فال أحد يف قاعة
دروس ريتشاردز عبرّ عن النظرية بأن الروايات كام يفرتض تنقل تعليام أخالقيا
رصيحا؛ تلك النظرية كانت ضمنية ،وبالتايل غري مسموعة ،مع أنها وجهت قراءة
الطالب بالطريقة األكرث حسام .وقد برزت فقط عرب الرد عىل رواية من تقليد
مختلف .وعىل رغم أن الجمهور الصيني معتاد عىل البحث عن توافق بني نتائج
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القصص وهدفها التعليمي ،فإن الوجود ذاته لهذا التوقع يجعل من املحتمل ،أحيانا،
أن شخصا ما يف الصني كان سيكتب ضد التقليد ،ويخرب أو يسخر عمدا من العرف
التعليمي .إذا وجد مثل هذا العمل ،فسيكون فعاال ألنه يتحدى سياقه(.)2
إن املحاكاة الساخرة والتخريب مثاالن مفيدان لتقويض إحدى فرضيات املقارنة
التاريخية القدمية ،بأن التأثري هو مسألة دَين و«تجارة خارجية يف األدب» .ووفق
تلك الفرضيةُ ،يعدُّ العمل املؤثـــر أفضـــل من األعمــال الناتجــة تحت تأثريه.
ولكن لنتأمل مرسحيـة ديفيد هرني هوانغ(٭) «م .فراشة» .(1988) M. Butterfly
مـع أنـه يقتبــس ويستفيد مــن أوبـــرا بوتشينــي «السيـــدة فراشــــة»
) Madama Butterfly (1904من البداية حتى النهاية ،فهو ميثل رفضا عنيفا لكل
ما أكد العمل السابق صدقه عن الرجال والنساء ،والرشق والغرب ،واملال والقوة
واالستعامر وغري ذلك .إن النظر إىل «فراشة» بوصفه عمال تم «تحت تأثري» «السيدة
فراشة» سيكون عدم فهم كيل للفكرة.

الصور القومية

حني يكون أشخاص من ثقافات مختلفة  -أو يف الواقع ،من قرى مختلفة  -عىل
اتصال ،فإنهم ميالون إىل إنشاء تعميم أو «صور» للشخصية األجنبية .اقرتح املقا ِرن
الفرنيس ماريوس فرانسوا غويار دراسة هذه «الصور» (أو أحيانا «الخياالت»)
بوصفها مهمة مركزية لألدب املقارن (غويار .)119-110 ،إنه بالتأكيد مجال حيث
ميكن لنقد أديب يتناول أفكارا تقليدية مبتذلة أن يح ِدث فرقا اجتامعيا .وقد اقرتح
يويب لريسن دراسة الرتكيب الواسع االنتشار ،ورمبا العاملي ،ملجموعات املعاين التي
تتشكل حول «الشخصية القومية» من األشخاص املجاورين والدخالء واملنافسني.
بني األمم األخرى يف العاملُ ،يالحظ أن اإلنجليز اكتسبوا الكثري،
وحسنوا أنفسهم عىل نحو غري محدود بالسفر برا وبحرا يف آن معا ،ومن
أولئك األشخاص البارزين األربعة الذين داروا حول الكرة األرضية ،أجد
أن القسم األكرب منهم كان إنجليزيا [.]...

(٭) كاتب وأكادميي أمرييك ( )1957من أصل صيني يكتب للمرسح والسينام والتلفزيون ،ويكتب أيضا القصائد
الغنائية[ .املرتجم].
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مثة يشء واحد أود أن أثني [املسافر] عنه [ ...وهو] اإلطراء
والتمجيد املفرط لبالده [.]...
بعد عبوره جبال الربانس سيدرك بوضوح [ ]...التفاوت األغرب
واألكرث مفاجأة بني نزعة شخصني وثيابهام ،مع أنه بعيد ولكن بفارق
صغري جدا ،وهام يختلفان كام هي الحال بني أي شخصني آخرين عىل
سطح األرض [ ]...ليس عرضيا وظاهريا فقط يف ثيابهام وعربتهام ،يف
غذائهام ،يف حديثهام وعاداتهام؛ ولكن حتى بشكل أسايس يف الم َ َل َكات
الروحية ذاتها ،وعمليات ذلك ،ويف كل يشء آخر ...فأحدهام نشيط
ورشيق ،واآلخر تأميل وكئيب؛ أحدهام رسيع ومرح ،واآلخر بطيء
وثقيل؛ أحدهام منطقي واجتامعي ،واآلخر متحفظ ورصني؛ أحدهام
يكرس نفسه بالجزء األكرب لدراسة القانون والرشائع ،واآلخر لدين
ووضعي؛ [ ]...أحدهام يدرك وينىس برسعة ،واآلخر يفعل االثنني
مدريس
ّ
ببطء ،مع حكم أكرث غموضا وأفضل ثباتا [ ]...إنه نوع من املرض أن
يكتم فرنيس رسا ملدة طويلة ،وكل مخدرات مرص ال تستطيع إخراجه
من إسباين [.]...
لنذهب إىل زيهام وثيابهام ،فأحدهام له شعر طويل ،واآلخر قصري؛
أحدهام يرتدي لباسا رقيقا ومكشوفا ،واآلخر مغلقا ودافئا [ ،]...أحدهام يبدو
مرحا خارجيا ،واآلخر داخليا؛ أحدهام يرتدي معطفا طويال ،واآلخر قصريا
[ ،]...الفرنيس يزرر نحو األسفل دامئا ،واإلسباين نحو األعىل [ ،]...أحدهام
يخلط أوراق اللعب بشكل أفضل ،واآلخر يلعب لعبته مبكر أكرث [.]...
(هاويل )33-30 ،19 ،15
منذ أن دخل ماتيو ريتيش الصني ،مل يتوقف عدد األوروبيني هنا
عن االزدياد .مثة شخص اسمه ألفونسو فاغنوين ،يعيش يف نانكينغ ،ال
يفعل شيئا سوى إثارة عامة الناس بدين رب السامء [ .]...إنهم يعقدون
اجتامعات ليلية ويتفرقون عند الفجر .ودينهم ال يختلف عن طوائف
اللوتس البيضاء وغياب الفعل [الطاوية].
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واألشخاص الذين يأتون من إيطاليا مثقفون بارعون وأذكياء بشكل
خاص .وغايتهم الوحيدة هي نرش دينهم؛ وهم ال يريدون راتبا أو فائدة.
ويف كتبهم عدة من األشياء التي مل نصادفها قط من قبل ،ولذلك ،ولفرتة،
منحهم أولئك التواقون لألشياء الغريبة والجديدة موافقتهم.
(جانغ تينغيو )930-929
عىل الرغم من وجود بعض سامت الشخصية القومية ،واألسلوب
الذي يعم تقريبا جميع السكان املختلفني يف هذه األمة [إسبانيا]،
كمظهر خاص من الوقار والرصانة الدامئة يف السلوك ،حتى وهم أكرث
مرحا؛ وعىل الرغم من هيمنة تشابه يف الذوق واللهو والعواطف؛
فهنالك أعراق مختلفة جدا من الناس [.]...
إن غاليسيا هذه من جديد نوع مختلف من البالد عن السابقة،
وعىل رغم أنها استمرار لسلسلة الجبال نفسها ،فإن هذه ذات شكل
وتربة وبنية مختلفة ،ويسكنها عرق متميز من الناس [.]...
يبدو هؤالء الغاليسيون فقراء وبثياب رثة غالبا ،وهم إىل حد ما
عرق صغري الحجم أو قصري من الناس ،ولهم شبه قوي مع فالحي بعض
األقاليم الفرنسية .وأعتقد أنهم أصبحوا قصارا وممتلئني بسبب عادة
حمل األثقال عىل رؤوسهم ،وبشكل خاص النساء ،اللوايت ينقلن أحامال
ثقيلة جدا بتلك الطريقة ،وغالبا ما يحملن الرجال عرب األنهار عىل
رؤوسهن يف سلة.
(جاردين )55 ،54-53

يالحظ املرء من هذه األمثلة أن بالد املؤلف هي دامئا البالد العادية ،حيث
تجري األمور بشكل صحيح؛ واألمم األخرى مبالغة ومنحرفة .ويف النهاية ،هذه
املقارنات  -ال شك يف أنها السبب وراء عبارة «مقارنات غري عادلة»  -تعيدنا إىل
املقا ِرن؛ ونحن ال نرى أنها معلومات موثوق بها حول األمم املوصوفة.
127

تقدمي األدب املقارن

من التشابه إىل االختالف

يبحث نوع أديب واحد ضمن األدب املقارن عن موضوعات متكررة أو صور يف
أعامل من تقاليد متنوعة .وهكذا فإن موضوع رحلة إىل ما بعد املوت قد يكون
خيطا مشرتكا لربط أعامل تنتمي إىل فرتات وثقافات عدة .إن الطيور يف األدب
العاملي ،ورثاء الحبيب ،والعدد ثالثة  -كثري منها موضوعات قد تؤدي إىل قامئة من
األمثلة ،البعيدة عن كونها غري مهمة .وبرؤيتها من وجهة نظر التشابه ،تصل األمثلة
يف القامئة كلها إىل اليشء نفسه .ولكن عند رؤيتها من وجهة نظر االختالف ،رمبا ال
يكشف مثاالن بالضبط مجموعة املعاين نفسها ،والنتائج نفسها ،والوظيفة نفسها يف
العمل الذي تحدث فيه؛ ومبا أن األدب شكل من أشكال السلوك املعرب ،فإن البحث
األديب مدين لقرائه ببعض الوصف ملعنى األشياء التي تدرسها.
أحيانا ،كان كشف التشابهات بني األعامل واملؤلفني والحركات والفرتات
والثقافات هدفا مهام لألدب املقارن .وهذا مهم حني مينع التعصب وجهة نظر
أكرث عاملية لإلبداع األديب (كام حدث يف االتحاد السوفييتي خالل الخمسينيات،
حيث تعرض أي شخص يكتب عن اقتباسات بوشكني من شيلر أو واشنطن إرفينغ
إىل النقد الغاضب) .وهو يهم أيضا حني يتغلب التقليد القومي عىل أخبار أعامل
من الخارج (إنه خطر دامئا عىل املتحدثني باللغة العاملية املهيمنة ،وهي اإلنجليزية
حاليا) .لكن جزءا من مهمة األدب املقارن يكمن يف إحداث بيئة مالمئة لطموحاته
العاملية .وحني يكون وجود املحاكاة والتطابقات يف األدب العاملي مقبوال بشكل عام،
ُفس بأنها اقتباسات
ميكن طرح السؤال عن كيفية وجود التشابهات وسببها .هل ست رَّ
من التقليد نفسه (كام أظهر إي .آر .كورتيوس أن كثريا من األفكار والصور يف أوروبا
خالل العصور الوسطى مستمدة من الكتّاب الالتينيني)؟ هل تعكس جوهرا ثابتا
للطبيعة البرشية (كام تقرتح بعض النظريات النفسية ،مع «رومانسيتها العائلية»
و«مناذجها األصلية»)؟ أو هل تواجه البرش عىل نحو متكرر املشكالت نفسها ،وبذلك
يتوصلون مرارا وتكرارا إىل حلول مامثلة؟
إن بعض املجموعات العرقية ُمن َّظمة مبنطقة جغرافية  -أفريقيا يف مقر،
واملنطقة الشاملية الغربية للمحيط الهادي يف آخر ،وهكذا .هذا الرتتيب ،املألوف
لدى معهد سميثسون أو املتحف امليداين ،يسمح للزائر بفهم الثقافة ككل من
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خالل اختيار األهداف .لكن بعض املجموعات ،بشكل خاص متحف ِبت-ريفرز
 Pitt-Riversيف أكسفورد ،إنجلرتا ،منظمة بالعمل .ففي إحدى املساحات يستطيع
الزائر أن يتفحص عرشات األنواع من القوارب الصغرية لثقافات مختلفة .ويف أخرى،
عرشات املناجل أو دواليب الغزل أو األحذية .إن الحاجات ،كام نرى ،هي نفسها
تقريبا ،لكنها مكتفية باستعامل مواد مختلفة ،واستخدام أدوات وتقنيات مختلفة،
تحت رشوط مختلفة لالستعامل.
ميكن لألدب املقارن بشكل مفيد أن يتناوب بني الجمع الثقايف واألمناط الوظيفية
عند التفكري يف كيفية وضع أعامل الفن الشفاهي يف عالقات ذات معنى بعضها
مع بعض .يعكس ترتيل التيني نظمه برودنتيوس قدرا كبريا من السياق (الثقايف
والديني واألسلويب والبالغي واللغوي ،وغري ذلك) لعرصه؛ ولكن إذا وضع بجانب
أنشودة شامان سيبريية ،ستصبح وظيفتهام املشرتكة بارزة.
مييض أحد شخصيات رواية جورج إليوت «ميدملارتش» حياته وهو يصوغ
«مفتاحا لجميع األساطري»  -و ُيعدُّ سخيفا لهذا السبب .ثبت أن لبعض األفكار أو
الصور املعاين نفسها عند وجودها يف أزمنة أو أماكن أو لغات مختلفة .إن الحرب
والحب واملوت والرحالت  -لتسمية بضع سامت عامة مشهورة فقط  -ال تتطابق
متاما أبدا .وبعيدا عن ترسيخ اإلمكانات األساسية للرتجمة ،عىل القارئ املتباين
الثقافة اإلحساس بأن املكافآت تكمن يف اكتشاف ما هو مختلف وفردي يف عمل ما،
وليس يف تأكيد ما هو مشرتك مع جميع األعامل األخرى .حتى حيث تكون الكلامت
هي نفسها ،لجميع النوايا واألغراض ،يظهر املعنى من توصلها إىل حالة ما.
مثة مثال قد يجعل هذه النقطة أوضح .إحدى روايات الصني (والعامل) العظيمة،
وهي سجل عائيل واسع ُيعتقد غالبا أنها سرية ذاتية ُم َقنّعة ،تتضمن يف مقدمتها
املقطع اآليت:
بعد أن أخفقت متاما يف حيايت ،وجدت نفيس ذات يوم ،يف وسط
فاقتي وتعاستي ،أفكر يف رفيقات شبايب .وبينام كنت أستعرضهن واحدة
بعد األخرى ،وأتفحصهن وأقارنهن بعني ذهني ،خطر ببايل فجأة أن
هؤالء البنات التافهات  -وهذا كل ما يصفهن آنذاك  -كن بشكل عام،
أخالقيا وفكريا معا ،أسمى من ذلك «السيد الوقور ذي الشاربني»
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املفرتض أنني أصبحت عليه اآلن .واكب هذا اإلدراك إحساس ساحق
بالخزي والندم ،ولفرتة كنت غارقا يف قنوط عميق للغاية .يف ذلك الزمان
واملكان قررت أن أسجل جميع ذكريات تلك األيام التي ميكنني حشدها
 تلك األيام الذهبية حني كنت ألبس الحرير وآكل بشهية ،وحني كناالنزال مستكينني يف ظل حامية األسالف والتزال السامء مبتسمة فوقنا.
وقررت إخبار العامل ،تحديا لجميع محاوالت عائلتي لتنشئتي بشكل
قويم وجميع تحذيرات أصدقايئ ونصائحهم ،كيف أوصلت نفيس إىل
هذا الوضع التعس الحايل ،الذي أجد نفيس فيه بعد أن بددت نصف
عمري ،من دون مهارة واحدة ميكنني أن أكسب بها مصدر عيش الئق.
وقررت ،مهام قد تكون عيويب شنيعة ،أنني يجب أال أسمح بنسيان
تلك البنات الرائعات من دون تذكار من أجل أن أبقيها خفية []...
رمبا كنت أفتقر إىل التعلم واملوهبة األدبية ،ولكن ماذا كان سيمنعني
من استعامل خطابات مختلفة ولغة ريفية إلحياء حكاية قصة؟ بهذه
الطريقة كان ميكن أن يصبح تذكار بنايت املحببات مصدر ترفيه غري مؤ ٍذ
وتحذيرا ،يف الوقت نفسه ،للذين كانوا يف املأزق مثيل لكنهم اليزالون
بحاجة إىل تنبيه.
(كاو وغاو ،قصة الحجارة )21-20 :1

ليس لدى القارئ الناطق باإلنجليزية مشكلة مبتابعة النقاش العام .ولكن ،يف
منتصف فرتة الساللة اإلمرباطورية األخرية للصني ،ما يكون رجل كهل قد عناه
متاما باستعامل كلمة «إخفاق» ميكن كشفه فقط باستقصاء آخر لنظام الفحص
مع خدعه وفخاخه ونتائجه؛ وهذا النموذج ملسار مهنة يشمل ،بالتضاد الضمني،
تواريخ الذين انسحبوا أو استسلموا وأصبحوا يف النهاية أبطال ثقافة مضادة صينية
 هؤالء األشخاص القانونيون مثل كو يوان وتاو يوامنينغ؛ وهذه «اإلخفاقات»البارزة تثري عندئذ املهن غري العادية بشكل مشابه للنساء املثقفات يف اإلمرباطورية
املتأخرة ،اللوايت كتنب ونرشن عىل الرغم من عدم وجود أمل لديهن للتقدم عرب نظام
الفحص الذكوري فقط؛ وجميعها تنشئ معرضا لألنواع والصور والنامذج التي سيمر
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من خاللها بطل الرواية الرئيس ،بكل فرديته ،بصفته حالة دراسية مقارنة .والقارئ
الذي يفتقر إىل هذه املعلومات السياقية ميكن بالتأكيد أن يفهم ويتابع ويتعاطف،
لكن القارئ الذي يعرف أكرث يرى أكرث .وإذا كان القارئ يحاول جر هذه الرواية
الصينية إىل مجموعة مقارنة عاملية قد تتضمن ،لنقل ،أعامال من تأليف أوغستني
وروسو وبروست وبيكيت ،فإن املعلومات الخاصة بالصني اإلمرباطورية قد تبدو يف
بادئ األمر فوىض من التفصيل الخارج عن املوضوع ،ولكن يف املدى البعيد ستضمن
قراءة ذكية ومتقنة أكرث لجميع األعامل التي يف املجموعة.
إذا كان املعنى سياقيا ،فإن املقارنة املدروسة لن تكون عن أشياء أو نصوص،
ولكن عن عالقة املوضوعات مع سياقاتها التي تجعل معناها ممكنا .حتى حني نبدو
أننا نقارن  Aمع  ،Bفإننا نحاول فعال أن نوجد عالقة املوضوع  Aمع سياقه ،A’،فيام
يتعلق بعالقة املوضوع  Bمع سياقه .B´،إن مقارنة شعر مشهد طبيعي صيني بشعر
مشهد طبيعي بريطاين تعني التعرض لعدم االستجابة؛ لكن السؤال عام يفعله
شعر مشهد طبيعي صيني ،أو فعله ،يف لحظات مختلفة من تلك الثقافة ،ومقارنة
نتائج ذلك االستفسار مع ما يفعله شعر مشهد طبيعي بريطاين ،أو فعله ،تؤدي إىل
مجموعة معقدة من املعاين املرتبطة داخليا التي ميكن أن تظهر منها قيم متامسكة
للوظيفة والقيمة ،من دون أن نحذف الجامل .تحت رشوط كهذه ،ال ميكن لتجربة
ريتشاردز يف قاعة الدروس أن ُتع ّد إخفاقا.
ومع ذلك فإن برامج بحث كثرية يف منطقتنا التزال تسعى إىل ترسيخ قوانني
عاملية ثابتة .وقد تتبعت نظريات اإليقاع الشعري يف القرن التاسع عرش متعتنا
بالشعر إىل ثوابت وظائفية؛ وحاولت النظريات االجتامعية لألدب تحديد موقع كل
عمل يف تطور مجتمعه بوصفه جزءا من خطة جربية شاملة لحركة الجنس البرشي
عرب مجموعة من املراحل؛ واليوم ،يعرض علم األعصاب إغراء تفسري األدب من
خالل وظيفة الدماغ (بورتولويس وديكسن؛ كوك وترينر؛ كرين؛ هوغان؛ سبولسيك؛
وولف؛ زونشاين) .ومن أجل مقاربات كهذه ،فإن إظهار كيفية متاثل شيئني هو
خطوة عىل طريق التقدم .العلم يعمم ويقلل بالرضورة التفصيل حول طريقة تأطري
قوانني الطبيعة .غري أن عىل املقا ِرن الطموح أن يكون حذرا من ترسيب سامت
اصطالحية معينة لنص من أجل جعله مالمئا ضمن خطة محددة.
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إن متابعة التشابه ،ولكن باستعامل التشابه نقطة بداية الكتشاف ما هو
مختلف ،من شأنها أن توجه مرشوعا مقارنا نحو قراءة دقيقة وتتضمن مع ذلك،
عن طريق التشابه ،التحرك الرضوري بعيدا عن الوصف املجرد نحو التفسري .إذا
اكتشفت تشابها ،فسيكون لديّ اآلن مهمة توضيح ملاذا هذا التشابه مهم ،وما الذي
يسببه ،وما هي تأثرياته ،وماذا ميكن أن نتعلم منه للمالحظات املستقبلية .وبشكل
مامثل ،إن التناظر ال يختزل شيئا إىل آخر  -كام يحدث إذا كان سؤالنا النهايئ هو
«هل هذا مثل ذلك متاما؟»  -لكننا نسأل باألحرى« ،ماذا ميكن أن يخربنا هذا
عن ذلك؟» إن شكل هذا السؤال الثاين يفسح املجال لتعددية اللغات ،وتعددية
التخصصات ،والتعاون العلمي  -األبعاد ذاتها التي يحتمل أن ينتقل فيها أكرث فأكرث
من املرشوع املقارن.

املوضوعاتية بوصفها تحويال إىل موضوع

يجب أن تقاوم املقاربات التي تهتم مبوضوعات األدب عموما تهمة أنها بسيطة
وسطحية .إذا كان األدب يتألف من «شكل» يغلف «محتوى» (كام يقول الناس
غالبا ،بشكل تخطيطي) ،فإن سحب «املحتوى» يعني عندئذ تحطيم الشكل ،وذلك
يعني التخيل عن متاسك العمل الفني .ولكن عىل األقل منذ أيام أرسطو ،كان الناس
يعرفون أن عمال فنيا جميال ميكن تنفيذه بحيث ميثل األشياء القبيحة أو ا ُمل َن ّفرة يف
ذاتها  -مثلام يساعد شخص جميلُ ،م َم ّثل بشكل سيئ ،يف صنع صورة قبيحة .إن
االستياء من القراءة املتعلقة باملوضوع يتعلق بسامت العمل الذي ال ميكن إدراجه
بني «محتواه».
ولكن ردا عىل ذلك يجب القول إن محتويات عمل فني (حتى قصة يف صحيفة
إخبارية) متثل خيارا من مجموعة أكرب بكثري من املحتويات املحتملة .والفكرة هي
يشء اختاره مؤلف (أو تقليد جامعي) لتحويله إىل موضوع  ،thematizeأي وضعه
يف مركز االنتباه .حني يتحرس جون دون ،ا ُمل َغوي الذيك دامئا ،عىل مغادرته الوشيكة
إىل الجبهة بهذه الكلامت:
الرحالت الطويلة هي استهالكات طويلة،
والسفن هي عربات أحكام اإلعدام.
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نعم ،إنها حاالت موت؛ أليس األمر كله أن يطري املرء
إىل عامل آخر ،كأنه ذاهب ليموت؟
ذراعاك تسجنانني ،وذراعاي تسجنانك؛
قلبك هو فديتي؛ خذي قلبي من أجيل.
يحارب الرجال اآلخرون حيث ميكن أن يكسبوا راحتهم،
لكننا سرنتاح يك ميكننا أن نحارب ثانية.
الحب ا ُمل َج ّرب،
تلك الحروب الجاهلة ،وهذا ُ
هناك نحن دامئا تحت ،وهنا فوق.
وهناك محركات بعيدة تسبب الخوف الحقيقي،
اندفاعات وشيكة ،حراب ،طعنات ،نعم ،رصاصات ال تؤذي هنا [.]...
(«مرثية :حرب الحب» ،دَن )127-126

حبك اللغتني العسكرية والجنسية معا هو لعب عىل تركيزنا :فهو
نالحظ أن قراره لَ ِ
يرصف اهتاممه واهتاممنا عن الحرب التي استُدعي إليها بجعلها نظريا للمامرسات
الجنسية التي يفضل القيام بها ،وجعل الحبكة الجنسية متألقة بدرجة أكرب،
والتفاصيل التي يستطيع استالبها أكرث من مفردات القتال :عىل القارئ أن يتوقف
ويتخيل ماذا يجب أن تكون مرادفات غرفة النوم لكلامت «اندفاعات وشيكة،
حراب ،طعنات ،نعم ،رصاصات» .إن اختيار معاملة الحب والحرب بكونهام فكرتني
متضافرتني ،بدال من كونهام مخصصتني بشكل متبادل ،يخلق دراما القصيدة
وفطنتها وفرديتها.
ليس األمر كذلك ألن مزيج الحب والحرب مل يسبق له مثيل؛ يف الحقيقة ،هو
جزء من األدب األورويب منذ أيام هومريوس ،ويكمل دون ببساطة جزءا من الفكرة
التي تركها فرجيل أو برتارك ناقصة .إن تاريخ كورتيوس ألدب العصور الوسطى
بوصفه سلسلة من التوسعات والتنوعات عن موضوعات كالسيكية (التي كان ميكن
أن يكتمل فيها مثال دون هذا) يبحث عن مثل هذه الفرص ليظهر عرشين قرنا من
األدب األورويب بوصفه وحدة أساسية ،مع شغف خاص ومتكرر مبوضوع الطبيعة،
سواء بدت عىل شكل إلهة ،أو مقدرة وإمثار ،أو بوصفه مشهدا طبيعيا مثاليا .يرى
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قارئ كورتيوس هذا الخيار الالفت للنظر بأنه تحويل ملوضوع الرغبة يف الكامل
الذي يجعل الكتاب كله مفعام بالحيوية .هذا املوضوع النقدي مينحه ،عند مقارنته
بأعامل فنية مميزة من ثقافة منتصف القرن العرشين ،طابعا قدميا وبريئا عىل نحو
غريب.
إن املادة املوضوعية ،إذن ،ليست مجرد «املادة» التي يتشكل منها األدب ،كام
أن الطني هو املادة التي تتشكل منها الفخاريات ،لكنها تسيطر عىل االنتباه ،وتشكل
العامل املتخيل إىل عامل صنعته هذه اإلمكانات ،ويتضمن الرتكيب والنتيجة .وكام أن
منزال مصنوعا من اآلجر سيتخذ شكال مختلفا وجوا مختلفا عن منزل مصنوع من
الخشب ،كذلك فإن قصيدة مبنية حول أمور «الحب والحرب» ستدخل يف اتجاهات
مختلفة عن قصيدة تتبع التعريف األفالطوين للجامل والحقيقة .وباختياره أن يجعل
جزءا كبريا جدا من تاريخه يدور حول صور الطبيعة ،يستبعد كورتيوس تاريخا
محتمال رمبا أعطى الدور األساس إىل صور الرباعة ،أو الفوىض ،أو الرصاع.
باإلضافة إىل ذلك ،بالنسبة إىل األشخاص العرصيني عىل األقل ،إن املوضوع ليس
ببساطة مسألة جرد  -ملا يوجد «يف» النص ،وملا «يتضمن» مشاركة مع نصوص
أخرى .يف لحظة تحليل ذايت مشهورة وجد فرويد نفسه غري قادر عىل تذكر اسم
رسام إيطايل من عرص النهضة ،ألن اسم الرسام ردد صدى كلامت كانت لها تداعيات
مؤملة له (فرويد  .)11-5وبحجب الكلامت التي تحمل أي تشابه مع املصطلحات
الخطرة ،كان عقل فرويد الباطن قادرا عىل االحتفاظ بالهدوء .لكن النسيان ،مثل
زالت اللسان ،يصبح عاجال أو آجال واضحا وصارفا لالنتباه ،ويعيد األفكار املكبوتة
إىل الوعي .إن «حجب املوضوع» (إذا كنا نستطيع تسمية العملية هكذا) يؤدي
باألفكار املحرمة إىل السيطرة عىل جزء من العقل أكرب حتى مام ميكن أن تفعله لو
كان مسموحا االعرتاف بها ،وأن تصبح موضوعا.
عىل نحو مامثل ،يركز إدوارد سعيد االنتباه عىل يشء ما َعدّه قراء سابقون
لرواية جني أوسنت «حديقة مانسفيلد» غري مهم ،وهو اإلشارات «العرضية»
و«العابرة» إىل ملكية السري توماس بريترام لعقار يف أنتيغواُ .تعدُّ أوسنت غالبا مؤرخة
لقاعات االستقبال واملجتمع املنغلق بإحكام ،املناسب ملعالجات هوليوود الساحرة،
وتلميحاتها لألسلوب الذي يدير به السري توماس مزرعته وعبيده متحفظة؛ لكن
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ضعف تلك التلميحات الشديد ،وفق رؤية سعيد ،يؤكد أنها ستكشف إىل أي درجة
ُيعدُّ نظام املزرعة أمرا مسلام به بالنسبة إىل كل شخص إنجليزي ثري« :مهام يكن
املكان اإلنجليزي بعيدا ومنعزال (مثل حديقة مانسفيلد) ،فإنه يتطلب دعم ما وراء
البحار» (الثقافة واإلمربيالية .)89 ،بعد إعادة القراءة هذه ،من العدل القول إنه ال
ميكن ألحد أن يعدد موضوعات رواية حديقة مانسفيلد بالطريقة نفسها متاما كام
يف السابق .أصبحت «حديقة مانسفيلد» اآلن عن العبودية وامللكية الغائبة ،إىل
جانب موضوعاتها املميزة بشكل تقليدي أكرث.
إن التحويل إىل موضوع  ،Thematizationإذن ،هو عملية عن املعاين الخاملة
يف اللغة ،ويف املجتمع ،ويف الثقافة ،التي يؤديها املؤلفون والقراء أيضا .ويكتشف
القارئ اليقظ مناذج الرتابط أو اإلقصاء التي متنح موضوعات عمل ما دورها النشيط
يف إنتاج معانٍ جديدة .بهذا الهدف ،ال ميكن أن توضع قراءة املوضوع جانبا بوصفها
مجرد عملية وضعية .Stoffgeschichte
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«م��ن خ�لال االنتباه إىل تعددية
اللغات ،ومزج الرموز ،واللهجات
املركبة من لغات ع��دة ،يستطيع
املقا ِرنون أن يجعلوا الرتجمة شيئا
ما غري مجرد راب��ط بني منطقتني
فارغتني»

إذا كان األدب املقارن يصف «تجارة اآلداب
الخارجية» (ويليك« ،أزمة األدب املقارن»،
 ،)163فإن الرتجمة يشء ال ميكن للمرء العمل
من دونه؛ ألننا بعبارة «التجارة الخارجية» نعني
خصوصا الواردات والصادرات من وإىل لغات
أخرى .هل يفكر شخص إسباين يف أن بورخيس
أو كورتازار كاتبان أجنبيان؟ ال أفرتض ذلك ،كام
ال يحتاج قراء اللغة اإلنجليزية إىل مساعدة
مرتجم يف تقدير عمل أكرث الكتّاب األسرتاليني
أو األمريكيني .أكرثهم ،ولكن ليس الكل ،ألنه
ضمن لغة وحيدة منترشة عىل نطاق واسع،
مثل اإلنجليزية أو اإلسبانية ،توجد منطقة
مركزية من السهل الوصول إليها ،وكثري من
اللهجات اإلقليمية أو التاريخية أو االحرتافية أو
الطبقية أو العرقية .وبفعل العادة والتواصل،
ُتعدُّ إنجليزية تشورس أسهل ألغلب القراء
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اليوم من إنجليزية معارصه شاعر اللؤلؤة(٭) ،وقد يضيف فيلم ُأع ّد يف إسكتلندا
أو مسيسبي ترجمة ملساعدة مشاهديه املعتادين عىل أنواع منوذجية من اللغة
اإلنجليزية .وتنبهنا رضورة مثل هذه الرتجمة  -ضمن لغة وحيدة  -إىل حقيقة أن
حدود أي لغة ليست خطوطا واضحة ،بل مناطق رمادية «مبا أنه ال توجد حدود
دقيقة بني اللغات [وميكن أال توجد] ،تفرعات [دقيقة] بني لهجات هذه اللغات
[ ،]...ومنذ لحظة وجود لهجات منفتحة فقط ،تشكلت من إضافة موجات [التنوع
اللغوي] التي تشارك بها ،ال توجد لغات منغلقة» (سوسري ،منهاج يف علم اللغة،
462؛ ترجمتنا).
ومع ذلك فهم األدب املقارن نفسه دامئا بأنه يهتم أوليا بالعالقات بني آداب
اللغات املختلفة .ومبدأه األسايس هو أن التقاليد األدبية مختلفة ،مثل اللغات،
وعمل املقارنة يزيل فوارقها ،كام يزيل عمل الرتجمة الفوارق بني اللغات .واإلسهام
بهذا التعريف الذايت للمقارنة بأنها ترجمة ثقافية كانت الرشوط السياسية لفرتة
تشكيل هذا الفرع املعريف ،يف أوائل القرن التاسع عرش ،عند االفرتاض بأن يكون
«األدب» امللكية املشرتكة ملتحديث لغة وحيدة ،وبالتايل ،بالتمني عىل األقل ،الرتاث
الثقايف ألمة وحيدة (إن مسرية الشاعرين الرومانتيكيني لألمم التابعة  -ميتسكيفيتش
يف بولندا ،وبيتويف يف هنغاريا  -تؤكد القاعدة .فقد دعام الرتاث الثقايف لجمهورهام
الوطنيني الجديدين) .وألن أكرث األوروبيني الجامعيني يف القرن التاسع عرش كانوا
يجيدون لغتني أو ثالثا (عادة لغتهم ،إىل جانب اللغة الالتينية ،وبعد ذلك الفرنسية
أو األملانية أو اإلنجليزية) ،ميكن توقع أن يجد الكتّاب تأثرياتهم الدولية وحدهم،
من دون مساعدة الباحثني .وعىل سبيل املثال ،يف بعض قصائده األخرية ،يقلد شييل
دانتي يف الشكل واملادة؛ ويعيد بوشكني كتابة قصيدة من تأليف هوراس؛ ويرتجم
بودلري بو ودي كوينيس وإميرسن .واليوم ،مع منو األدب املرتجم ،قد يكتب كويتزي
رواية عن دوستويفسيك ،وقد يكرس أوكتافيو باز قصائد إىل وانغ وي ،وميكن
أن تفرتض روايات هارويك موراكامي(٭٭) معرفة تفصيلية بأوبرا موزارت «الناي
(٭) لقب الشاعر اإلنجليزي مؤلف قصيدة «السري غاوين والفارس األخرض» التي كتبت باللغة اإلنجليزية الوسيطة
يف أواخر القرن الرابع عرش[ .املرتجم].
(٭٭) ( )1949كاتب ياباين ومرتجم ،حصل عىل جوائز أدبية عاملية عدة منها جائزة فرانز كافكا عن روايته «كافكا
عىل الشاطئ» ،وصنفته جريدة الغارديان عىل أنه أحد أفضل الروائيني عىل قيد الحياة[ .املرتجم].
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السحري» ورواية كريواك «عىل الطريق» .وهذه هي الكونية العادية لألدب ،سواء
انتقلت بالرتجمة أو من خالل املعرفة باللغات األصلية.

إظهار /إخفاء الرتجمة

إن كثريا من األعامل األكرث تأثريا يف أي تقليد أديب هي ترجامت ،وليست
مؤلفات «محلية» .ال ميكن تخيل األدب اإلنجليزي من دون الكتاب املقدس للملك
جيمس ( ،)1611أو «ألف ليلة وليلة» (ترجمت يف األعوام  1706و 1859و،1885
وغريها) ،أو «دون كيشوت» (ترجمها شيلنت 1612؛ وسموليت  ،1755وغريها) ،أو
«قصص الجنيات لإلخوة غريم» ( ،)1823أو «رباعيات عمر الخيام» (ترجمها إدوارد
فتزجريالد 1859 ،و ،)1868هذا بذكر فقط بعض األعامل التي ُتع ّد عىل نحو مسلم
به جزءا من الخلفية اللغوية والثقافية لكل شخص يستعمل اللغة اإلنجليزية .إن
الرتجامت تغني وتوسع كل ثقافة.
إننا ننىس أسامء املرتجمني عادة ،وإذا كان هدف الرتجمة إخفاء نفسها ،وجعل
العمل املرتجم يبدو كأنه يف صدوره األول بلغة الرتجمة ،فإننا بنسيانهم نكرمهم
ونعرتف بنجاحهم ،ولكن عىل حساب فقدان التاريخ الفعيل النتشار األعامل واألفكار.
وقد حاول لورانس فينويت(٭) أن يعكس عادة «اختفاء املرتجم» هذه .إن املرتجمني
ليسوا مخفيني بطبيعتهم ،لكننا نتوقعهم أن يوجدوا لنا وهام بأننا عىل اتصال
مبارش مع املؤلف :من ال يحبذ رفقة ليو تولستوي عىل كونستانس غارنيت؟(٭٭)
إذا كانت كونستانس غارنيت ستجعل نفسها مرئية جدا ،فإننا نلوم ترجمتها بأنها
متكلفة وغري اصطالحية ،ومثقلة باألخطاء وإعادة الصياغة ،وما شابه ذلك .لكن
حقيقة املسألة هي أننا بقراءة ترجمة تولستوي ،نقرأ دامئا تقرير شخص ما حول ما
قاله تولستوي ،مصوغا بتعبريات عرص املرتجم وأفكاره :بريطانيا الفيكتورية يف حالة
كونستانس غارنيت ،والواليات املتحدة اآلن يف حالة ثنايئ الرتجمة ريتشارد بيفري
(٭) أستاذ جامعي ولد يف العام  ،1953وهو من أصل إيطايل ،يعمل حاليا يف جامعة متبل يف أمريكا ،ويُع ّد من أهم
ّ
املنظرين واملؤرخني املعارصين لعلم الرتجمة ،من أهم كتبه «اختفاء املرتجم :تاريخ الرتجمة» ([ .)1995املرتجم].
(٭٭) ( )1946 - 1861مرتجمة إنجليزية أنجزت أعامال مرتجمة من الروسية إىل اإلنجليزية من أدب القرن التاسع.
ورمبا كانت أول مرتجمة إنجليزية ألعامل ليو تولستوي وفيودور دوستويفسيك وأنطون تشيخوف ،وقد خدمت هذه
األعامل املرتجمة قاعدة عريضة من القراء اإلنجليز[ .املرتجم].
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والريسا فولوخونسيك ...وهكذا ،عىل الرغم من األحالم بإنجاز ترجمة «حاسمة»،
فإن الرتجامت تجب إعادتها كل جيل أو اثنني.
ملاذا يجب أال يكرم عمل املرتجمني بوصفه حرفة شاعرية ويؤىت به إىل واجهة
املرسح ،بدال من إبقائه خلف الستارة؟ يقرتح فينويت أن الرتجامت يجب أن «تضفي
الطابع األجنبي» عىل اللغة التي ُكتبت بها ،بدال من «إضفاء الطابع املحيل» عىل
أفكار املؤلف األجنبي وتعبرياته .وبدال من «تقريب الكاتب إىل القارئ» ،عىل
املرتجمني أن «يقربوا القارئ إىل الكاتب» ،كام يعرب فينويت عن ذلك بإعادة استعامل
صياغة العامل الديني األملاين واملرتجم فريدريك شاليرماخر (اختفاء املرتجم.)49 ،
إن جعل الرتجمة مرئية له مثن؛ فالقارئ مل يعد يف إمكانه اآلن أن يتغاىض
عن حقيقة أنه يقرأ نصا منقوال من مصدر آخر ،وقد ُيدفع إىل مناقشة دقة األداء
أو قدرة املرتجم  -أو لعمل ذلك بنفاد صرب أكرث مام يفعله قارئ لرتجمة سلسة،
حيث تزيل سلطة الكتابة املقنعة مثل هذه الشكوك .يف املصطلحات النقدية ،قد
تكون مزية (ملن يف إمكانه ،عىل الجانب النقدي ،مقاومة الدعوة لجعل آليات
اإلنتاج مرئية) الرتاجع فيام يتعلق بالتلقي الشعبي أو املتعة الجاملية .والروائيون
الذين يريدون دخول العامل األديب الناطق باإلنجليزية (كام يحدث حاليا ،عىل األقل)
سيسوغ قلقهم إذا اختار مرتجموهم «إضفاء طابع أجنبي» عىل أعاملهم ،ألن تلك
طريقة مؤكدة إلبعاد قراء تقليديني .والشعراء الذين قرأوهم رمبا أكرث استعدادا
ملواجهة االستعامالت الغريبة للغة ،قد يكونون أقل ارتيابا عىل نحو آيل باختيار إبراز
عمل الرتجمة .وحيث يوجد إجحاف تجب مقاومته ،قد تكون ترجمة سهلة أعدل
(مبعنى أخالقي) للمؤلف من ترجمة تعالج اللغة الهدف بقسوة بالغة وتوحي بأن
األصل نفسه كان مبتذال .قارن:
يتحدث امللك :أيها الحكيم! ليس بعيدا ألف ميل وتحرض؛ ستكون
هنالك فائدة أيضا تكسبني مملكتي ،أليس كذلك؟
(ويتني ()331٭)
?) King Speak: Sage! Not Far Thousand mile and come; also will have use gain me realm, hey٭(
(whitney 331).
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قال امللك« ،يا سيدي املوقر ،مبا أنك مل تجد مسافة أكرث من
ألف ل(٭) بعيدة لتحرض إىل هنا ،هل ميكنني االفرتاض بأنك مزود
[مبستشارين] لتنفع مملكتي؟»
(ليغ ()124٭٭)

مع أخذ املشاعر الحالية يف العامل الناطق باإلنجليزية حول الصني والصينيني
يف أواخر القرن التاسع عرش ،فإن محاولة ويتني إلظهار« ،بأقرب ما نستطيع
تقدميه»( ،)331السمة األحادية املقطع للغة الصينية تبدو تجريدا من الصفات
اإلنسانية ،ومحاولة ليغ ،باملقارنة« ،إضفاء للطابع املحيل» عىل العمل األجنبي ضمن
الصحبة اللطيفة للباحثني واملتحرضين .إن «إضفاء الطابع املحيل» مقابل «إضفاء
الطابع األجنبي» ليس قضية أحادية البعد ،إنه يتضمن دامئا سياق التلقي.

تحويل العنارص األساسية

مبا أن الفقرات السابقة قد أشارت بذكرها املتكرر إىل التبادالت ،فإن الرتجمة
هي مسألة تقويم لإلمكانات والبدائل والنتائج .واهتاممنا باألدب املقارن ليس
خصوصا حول دقة الرتجامت ،ولكن حول ماذا تفعل عند وصولها ،وكيف يثري عمل
(أو حتى إشاعة عمل) القراء والكتّاب يف اللغة الهدف .إن التاريخ الفعال ،لنقل،
يف «غارغانتوا وبانتاغرويل» ،املحاكاة التي تنتجها ،والسلوك األديب الذي تجيزه ،ال
يعتمد عىل ترجامت مثالية .إن تأثرياته الالحقة هي نوع من الرتجمة بحد ذاتها ،أو
أفضل حتى هي «تحويل للعنارص األساسية» ( Transductionدوليزيل« ،تحويل
العنارص األدبية» 167 ،و.)168
مينح تحويل العنارص األساسية أفضل قياس لتأثري عمل ما .وميكن لعمل ذي
تاريخ طويل كاف (لنقل ،مالحم هومريوس) أن يحفز عدة عهود من «إعادة
املعالجة» ،املختلفة كلها إحداها عن األخرى .وميكن للمرء القول إن هذه النامذج
(٭) يِّ
الل :وحدة صينية لقياس املسافات تبلغ نحو ثلث أو نصف كيلومرت[ .املرتجم].
) The King Said, Vererable Sir, Since you have not cownted it far to come here, a distance٭٭(
»?over a thousand li, may I presume that you are provided with [counsels] to profit my kingdom
)(Legge 124
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املختلفة للتلقي األخري كانت متضمنة فعال يف املالحم القدمية ،لكن ذلك لن يكون
أكرث من نصف الحقيقة :يجب أن تنشط اإلمكانية باألوقات واللغات والثقافات
وطرق التفكري التي مل يكن معارصو هومريوس سيتخيلونها.
إن الرتجمة هي دامئا نتيجة حكم أديب مقارن .واختيار كلمة أو منوذج جملة أو
لهجة أو نوع أديب أو غري ذلك ،هو عرض تناظر بني مجالني للثقافة واملعنى .ومثل
أي تناظر ،ميكن أن يخفق يف بعض النواحي ،لكن قيمة التناظر هي ما ينجح يف
اقرتاحه.

مثال

جرت ترجمة رواية مويب ديك(٭) إىل الفرنسية أربع مرات عىل األقل يف السنوات

السبعني املاضية ،وأقدم ترجمة يف العام  ،1939التي قام بها الروايئ جني جيونو
ومساعدان ،معروفة بأنها األكرث تحررا ،وغالبا األكرث إيجازا أيضا .وقد الم عدد
كبري من النقاد جيونو لتعامله بحرية مع النص ،وهو اتهام ساعد ،باإلضافة إىل
ذلك ،يف تسويغ إنتاج ترجامت أخرى (خصوصا من أرميل غرين [ ]1954وفيليب
جاوورسيك[ .)]2006وقد يجد القراء املتربمون من أسلوب ملفيل يف ترجمة
جيونو تحسينا عىل األصل .لكن نظرة إىل السطر االفتتاحي املشهور للرواية «نادين
إسامعيل» ،حيث يبتعد جيونو عن تركيب الجملة اإلنجليزية ،تظهر أن ما هو
عرضة للخطر ليس الحرفية.
“( ”.Je m›appelle Ishmaël. Mettonsملفيل/جيونو )1 :1939
وإلعادة الرتجمة« :اسمي إسامعيل .لنقل»( .أو« :عىل سبيل املثال»؛ «ملَ ال؟»)
بهذه املبادرة اللغوية الصغرية يطالب جيونو مبكان لرواية ملفيل إىل جانب
حكايات موجودة يف تقليد «الحكاية» الفرنيس ،وهو نوع أديب يربز الصوت الخاص
باملؤلف ويثري مسألة الرسد الخيايل .تضع كلمة  Mettonsملفيل إىل جانب كتّاب

(٭) رواية كتبها األديب األمرييك هرمان ملفيل وصدرت يف العام  ،1851تدور حول رصاع مأساوي بني إنسان وحوت،
ويرمز الرصاع إىل وضع اإلنسان وعالقته بالوجود ومحاولة البقاء[ .املرتجم].
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الحكاية مثل جيد ،بولهان ،سيلني ،بالنشوت(٭) ،وجيونو نفسه .وهذا غري محتمل،
بتجيل رفقة مؤلف القرن التاسع عرش األمرييك .ورمبا يكون إبقاء االرتباط الشامل
بهذا القرار قد وجه اختيارات جيونو األخرى يف تحويل أو تعديل نص ملفيل .وهذه
القرارات تصبح مفهومة يف الوجود الضمني للخيارات األخرى .وميكن أن يتخيل
املرء ترجمة تسعى إىل محاكاة أسلوب ولهجة جول فرين معارص ملفيل .كانت
النتيجة ستوائم بعض سامت رواية مويب ديك الواضحة (حكاية املغامرات ،واالفتتان
بالتقنية ،وشخصية برميثيوس الرئيسة)؛ لكنها كانت ستلغي سامت عدة أخرى.
واألهم من ذلك ،من دون شك ،بالنسبة إىل جيونو ،أن ترجمة بأسلوب فرين كانت
ستحمل جاذبية قليلة يف العامل األديب يف العام  .1939كان من املمكن أن تفنى مويب
ديك قبل وصولها .ولكن هل كانت الرتجمة بأسلوب فرين ستُع ّد أكرث «أمانة» من
واحدة بأسلوب سيلني؟ هذا ليس سؤاال فعال .فاملرتجمون والناس ليس لديهم فعال
خيار األمانة ،بل مجرد خيارات «أساليب» مناسبة تقريبا .إن الرتجامت محاكاة.
ومهمة املرتجم هي إفساح املجال للعمل املرتجم يف اللغة الجديدة ،وهناك أنواع
كثرية من املجاالت لالختيار بينها.
أصبحت عملية إعادة تفكري واسعة يف مجال دراسات الرتجمة ممكنة بعمل
إيتامار إيفن زوهار وجدعون توري عىل «النظام األديب املتعدد» بوصفه مزيجا من
األعامل واألمناط واإلمكانات الناشطة يف لحظة معينة ضمن مجال أديب للغة معينة،
إننا قادرون اآلن عىل اعتبار عمل مرتجم مقبوال ،ليس بعالقته مع األصل الذي ميثله
فقط ،ولكن كذلك فيام يتعلق مبعايري اللغة والثقافة «الهدف» التي يدخل فيها.
ومنذ أصبح مصطلح «التناصية»  intertextualityأمرا شائعا يف السبعينيات ،اعتاد
النقاد القول إن اللغة اقتباسية دامئا  -لكن هذه الفرضية متيل إىل أن تكون موضحة
بشكل واسع (انظر ديريدا مقالة «توقيع سياق الحدث» Signature évenément
 ،)contexteبدال من متابعتها بالتفصيل .تحصل الرتجمة عىل فرصة الختبار هذا
التأكيد يف سياقات خاصة .ويف فرتة أحدث ،استفادت الرتجمة اإللكرتونية من
(٭) أندريه جيد ()1951 – 1869؛ جان بولهان ()1968 – 1884؛ لويس – فرديناند سيلني ()1961 – 1894؛ موريس
بالنشو (.)2003 – 1907
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مجموعات كبرية من املادة الرقمية لرتسيخ الروابط بني التعاقبات يف لغات مختلفة
عىل مقاييس أكرب من الكلمة املفردة .إن جمع وجهات النظر الثالث هذه  -توجيه
هدف ،االقتباسية ،وارتباطات جامعية واسعة النطاق  -مع أمثلة معينة يجب أن
يؤدي إىل فهم أفضل للرتجمة ،أدق شكليا وأكرث إيحاء من الناحية الثقافية.
عند وصف نص بأنه مركب ،مزيج متجمع من أجزاء نصوص أخرى ،غالبا ما
نصل إىل تشبيهات مثل الفسيفساء؛ ولكن لتقديم الرؤية املضاعفة الناتجة هنا،
علينا اإلضافة بأن كل قطعة من الفسيفساء تحتفظ بخيط أثري يربطها مبكانها
السابق يف كتلة من الحجارة .لنتخيل ،إذن ،أننا بشد الخيوط ميكننا جعل قطع
الفسيفساء تتمحور بني سياقيها .ومهام يكن ذلك غري محتمل تقنيا ،سيكون ما تريد
عمله قراءة مقارنة لكتابة مرتجمة .إن الكلامت يف اللغة الهدف مختارة لتنشيط
إمكان ما مييزها املرتجم يف اللغة املصدر ويتمنى تنشيطها لدى جمهور القراء
الجديد .وعىل غرار ممثل أو مؤد لتأليف موسيقي ،يعرب املرتجم عن النص املصدر،
مفضال تفسريا عىل آخر .وهكذا فإن ترجمة جيونو لعبارة «نادين إسامعيل» تؤكد
سيطرة الراوي عىل حقائق القصة ،التي قد تكون مختلقة أو اعتباطية كليا ،وإدراك
الراوي أن األمر هكذا؛ وترجمة غويم Appelons-moi Ismahel ،توحي عىل نحو
ما بأن الراوي وسامعيه مسؤولون معا عن طريقة تطور القصة ،وهي نتيجة تفتقر
إىل عالقة ذات مغزى مع قواعد النوع األديب التي ينشدها جيونو .ومع ذلك فإن
ترجمة أخرى (لنقل )»On m›appelle Ishmaël« ،قد تؤكد التخيل املأساوي
املرتبط باسم «إسامعيل» ،وتقود الرواية باتجاه مختلف .اختيار كلمة وحيدة ميكن
أن يوجه «تحويل عنارص» عمل ما.
عن طريق االختيار ،يضع املرتجم سامت محددة للنص ظلت غري محددة يف
األصل .ومثة مثال آخر :عند الرتجمة من لغة مثل الصينية ،حيث املفرد والجمع
نادرا ما يتميزان ،إىل لغة هندية أوروبية ،عىل املرتجم أن يقرر إذا كانت األشياء
املسامة واحدة أو معدودة .ويف املقابل ،ترتك اللغات الهندية األوروبية غالبا سامت
مبهمة يجب تحديدها يف الصينية (مثل أي من األخوين أو األختني أكرب سنا).
وبالتباين ،تظهر اللغة اإلنجليزية األمريكية يف منتصف القرن التاسع عرش والفرنسية
يف ثالثينيات القرن العرشين تطابقات ال حرص لها يف النحو واملفردات ومجاالت
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اإلحالة الثقافية ،حتى حني يتعلق األمر باللغة العامية لصيد الحيتان :مبعنى آخر،
إن التحديدات توضع بشكل عام أوال .إن الرتجمة بني اللغات التي لها تاريخ مشرتك
أقل ،أو املنفصلة أكرث يف بعد آخر للمعنى ،ترتك مجاالت أكرث من عدم التحديد التي
يجب ملؤها ،بشكل اعتباطي رمبا ،من املرتجم .تجعل حاالت عدم التحديد هذه
من الصعب الحكم عىل هذه الرتجمة بحسب دقتها (قد ال توجد أحيانا داللة ميكن
تجاوزها) ،لكنها بطريقة مامثلة ترتك معيار الصواب مفتوحا للمزاج الفردي .إذا
كانت املوهبة (كام قال كانت) هي إبداعا غري محدود بالقواعد ،فإن بعض الحاالت
ترتك القليل من الخيار للمرتجمني غري االعتامد عىل املوهبة.

غري قابل للرتجمة

إن لفت االنتباه إىل الجانب «الهدف» للرتجمة  -إىل التأثري الذي توشك الرتجمة
الوصول إليه  -قد يبدو مجازفة بحرص مسؤولية املرتجم يف تقديم ترجمة أمينة
ودقيقة للمصدر (من أجل استكشاف آخر للمضمون األخالقي لكلمة «أمانة»
واملعايري املتعلقة بها ،انظر برمان ووود) .قد يبدو األمر وعدا بلعبة ال ميكن أن
يخرس املرتجم فيها أبدا .أو بتعبري أقل إيجابية ،إذا عملت الرتجمة باالقتباس من
نصوص وسياقات موجودة سابقا مختارة من البيئة الهدف ،يبدو ،يف التحليل األخري،
أن «إضفاء الطابع املحيل» عىل الرتجامت هو النوع الوحيد  -مع أن الرتجامت
«التي تضفي الطابع األجنبي» هي مجرد ترجامت «تضفي الطابع املحيل» بقناع
خفيف (مقنّعة ،أي بأحد الرموز املميزة للغرابة املوجودة يف لغة الوصول) ،ولكن
هل يستحيل أن تخفق الرتجامت؟ هل ميكن أن تخفق الرتجامت ،ليس بشكل
مفصل ومحيل (كام هي الحال حني تدرج إحداها كلمة أو تضمينا بشكل خاطئ)،
ولكن عامليا ،حني تكون اللغتان غري قابلتني للقياس مطلقا؟ أليس من املمكن
أن تكون لغتان مختلفتني إىل درجة أن ما من ترجمة صحيحة من إحداهام إىل
األخرى ستمثل بدقة املحتوى الذي سيرتجم؟ أال ُتعدُّ بعض األشياء عموما غري
قابلة للرتجمة؟ وإذا كان األمر كذلك ،أال يجب عىل األدب املقارن أن يعلن ،مثل
نظرية قابلية الرتجمة األدبية ،أنه عاجز عن متابعة أهداف اهتاممه حني يعرب
هذه الحدود؟
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تستعمل عبارة «غري قابل للرتجمة» لتعني أشياء مختلفة ،أحيانا مع دالالت
ضمنية .حني يقول شخص ما إن كلمة من لغة معينة «ال متكن ترجمتها» إىل
اإلنجليزية ،قد يسأل املرء دامئا عن السبب ،ويحصل يف املقابل عىل وصف للفروق
الدقيقة والخصائص واملضامني التي تحملها الكلمة يف لغتها األصلية .إن الوصف،
إذن ،هو ترجمة ،أو إعادة صياغة عىل األقل ،لذلك كانت الرتجمة ممكنة إىل درجة
ما (قارن ديفيدسن« ،التشويش الجيد»؛ «حول الفكرة ذاتها»)؛ وما كان مستحيال،
رمبا ،هو ترجمة الكلمة األجنبية إىل كلمة إنجليزية مرادفة وحيدة .وبشكل
مامثل ،إذا قيل إن التورية أو عنوان كتاب أو بيتا من الشعر أو ما شابه ذلك غري
قابلة للرتجمة ،فإن ذلك ميكن توضيحه أيضا بأنه ليس محوال بشكل مامثل قياسيا
لألصل فقط .ومن املفيد تذكر أننا يف الرتجمة لسنا مقيدين دامئا ،مثل املغنني يف
األوبرا ،لتوضيح املعنى باملالحظات نفسها متاما .وأن أهمية أن تكون الرتجامت
مكافئة يف الشكل الخارجي تفرض متطلبات استثنائية عىل املرتجمني ،وبعضهم،
يف معظم األحيان ،قادرون عىل تحقيقها .ولكن بالنسبة إىل نظرية الرتجمة ،فإن
متطلب املكافئ الشكيل ليس محفزا بشكل كاف .وحيث يبدو أن الالتكافؤ يشكل
الخطر األكرب  -أي يف الرتجمة بني لغات ذات تاريخ مشرتك قليل وبضع ترجامت
سابقة  -يكون عدم التحديد أكرب أيضا ،مام يجعل من املؤكد تقريبا أن الشخص
الذي يكشف الالتكافؤ سيكون الشخص الذي يتخذ الخطوات األوىل لحله .إن
ترجمة كلمة «برية»  aleبكلمة «نبيذ»  wineقد تكون خطأ يف بعض الظروف
(إذا قصدنا حانة ،عىل سبيل املثال) ،لكنها قد تكون مالمئة يف ظروف أخرى حيث
املطلوب هو اإلشارة إىل يشء ما مثل مضامني الطبقة األرستقراطية لكلمة «نبيذ»
(انظر ليو« ،الفن»  .)59وترجمتها بعبارة «مرشوب كحويل غري محدد خالف ذلك»
تحافظ عىل جزء من عدم التحديد مبا يكفي عىل األقل إلنقاذ الرتجمة من الخطأ،
مع أنها قد تفتقر كليا إىل إشارة واضحة لألصل .وحني نسمع حديثا عن الالتكافؤ،
فهو أمر مامثل عادة الستبدال كلمة «نبيذ» بكلمة «برية» مع إحساس الزبون
بأنه مغشوش .ولكن كام يشري ديفيدسن ،إن حقيقة وجود توافق كاف حول
الفارق بني االثنتني هي رشط مسبق لحل مشكلة اإلشارة :اختالف ،وليس التكافؤ
(«التشويش الجيد»).
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يف الواليات املتحدة ،عىل األقل ،يعتمد الفارق بني األدب املقارن واألدب
العاملي عىل الرتجمة .ويفتخر علامء األدب املقارن بقراءة األعامل يف لغاتها األصلية،
ألسباب تتعلق يف آن واحد باألمانة النقدية (ال يستطيع املرء أن يتقبل كلمة مرتجم
كام هي فحسب) ،وبالحاجة إىل متييز مرشوعها عن مرشوع األدب العاملي يف
الرتجمة اإلنجليزية ،لكن اإلرصار عىل إجادة اللغة يؤدي إىل التفكري فيام هو مالئم
أو مستحسن .ويف وقت مبكر من تاريخ املجال ،كان مقياس إحراز اللغة ميكن
دعمه ألن األغلبية العظمى من العلامء (يف الواليات املتحدة عىل أي حال) كانت
تقارن األعامل املكتوبة باللغات األوروبية املألوفة األساسية .وكان املقا ِرن النادر
املهتم باليابانية أو الصينية أو العربية أو السنسكريتية أو ما شابهها سيكون قد
اكتسب اللغات األوروبية أيضا .وقد شجعت التعددية الثقافية ،حني ظهرت يف
الثامنينيات ،النقد بحيث إن متطلبات اللغة من األدب املقارن كانت يف الوقت
نفسه إقليمية جغرافيا ،ونخبوية فكريا .ويف ردة فعل ،أوصت شخصيات بارزة يف
املجال بأن األعامل املكتوبة بلغات غري أوروبية ،والتي ُتقرأ يف الرتجمة ،ميكن أن
تصبح جزءا من مخزون املقا ِرن («تقرير برينهامير» .)44 ،سمح هذا الحل للنخبوية
بأن تختفي بعيدا ،أي أن ُيعاد إدراجها يف املنهج الدرايس :كانت توجد لغات تستحق
التعلم ،وكانت توجد لغات تستحق التعلم عنها .وكانت ردة الفعل األكرث شموال
عىل التطور غري املتناسب ملوضوعات البحث املقارن يف املجاالت اللغوية والثقافية
املختلفة هي اإلرصار عىل قيمة النصوص األصلية ،يف أي لغة ،خصوصا تلك النصوص
املكتوبة يف األشكال اللغوية األبعد أو األقدم أو األصعب أو املتحجرة مؤسسيا؛ ألن
هذه هي التي تشكل أكرب التحديات للرتجمة .وكانت تحدياتها للتالؤم الثقايف أكرب.
مثة رواية من تأليف بانانا يوشيموتو(٭) ،لن تحتاج إىل أي وساطة نشيطة لدى
القراء األمريكيني الشامليني ،فقد الءمت نفسها .وهنالك ترنيمة هندوسية سببت
كثريا من املفاهيم املتعارضة عىل مر القرون ستبعد القارئ عىل نحو إضايف عن
الطريق املألوف.
لقد أكد األدب العاملي غالبا  -ألغراض هذه القضية pour les besoins de la
 - causeتوافر ،أو مبعنى ما قابلية ترجمة ،األدب بكامله للمراقب املوجود يف موقع
(٭) كاتبة يابانية من مواليد طوكيو ،يف العام [ .1964املحررة].
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مناسب .وقد يرص الذين ال ُيعدُّ اإلبداع يف اللغات األجنبية بالنسبة إليهم مجرد
وثيقة قيد االنتظار من األدب العاملي عىل غياب قابلية استبدال الشعر األصيل
وضياعه يف الرتجمة «فهو ينفصل عن مكانه ،و ُيرمى يف هوة صناعة الثقافة العاملية
أو مسار درايس شامل ،ويخضع لالنتقال التعليمي عن طريق مدرسني ذوي مستويات
منخفضة من املعرفة الثقافية وجهل بلغة العمل املرتجم األصلية ،ويفقد األدب
املحيل أو الوطني سامت تعريفه الذاتية حاملا يجري تصديره ونقله مثل أي نتاج
صنعي» (آبرت .)326 ،وما يقاوم كونه «منفصال» ،و« ُم َص َّدرا» ،و«منقوال» ،وما تجب
حاميته من «الدافع النهم واملجازف لجمع مصادر العامل الثقافية ومنهجيتها»(،)3
هو الفعيل غري القابل للرتجمة اصطالحيا .فهل توجد كلمة يف أي لغة سوى الروسية
ميكن أن تحل محل كلمة )Pravda (34 - 33؟ وأين غري لدى وولرت بنجامني ميكننا
البحث عن معنى كلمة  Jetztzeit؟ (« )66هنالك سمة من العناد العريض املتطرف
مرتبطة بغري القابل للرتجمة» ،كام يقول آبرت ( ،)34سمة يجب أن تؤدي إىل «سياسة
األدب الناقد لإلدارة األدبية العاملية ضمن التعليم الشامل» ( .)16عىل أي حال،
قد يجعل املرء ،من دون أدىن تسويغ ،الرتجمة نظريا لالنفتاح العاملي ،أو الفرار
الهائم ،يف مواجهة الحكم االستبدادي .والحجج التي قد تشكل قاعدة ،يف املفاوضات
التجارية األوروبية ،لحامية «ضبط تسمية»  Appelation contrôléeللشمبانيا
أو «جبنة جرس األسقف» (Pont l'Évêque٭) ،كانت التزال مستعملة أيضا لتأكيد
تفرد ثقافة هذه البالد أو تلك ونظامها السيايس ،وإبعادهام عن اهتاممات الغرباء.
واالستثناءات األمريكية واليابانية واألملانية والصينية والروسية (وغريها) كلها لها
ماض ُم ْلت ِبس.
بالنسبة إىل آبرت ،قيمة الرتجمة العاملية تجارية ،وقيمة فقدان قابلية الرتجمة
عىل خالف التجارة مثل :الوطن ،والهوية ،واملقدس «تظل الصعوبة تتعلق بكيفية
االلتزام بغياب قابلية الرتجمة القدسية من دون تنازل دنيوي» ( .)14لكن التقديرات
ذاتها (املشكوك فيها لغويا أحيانا) ا ُمل َق ّد َمة ملصلحة غري القابل للرتجمة إلظهار كيف
تظل الكلامت الدالة للغة وزمن معينني متأصلة بشكل راسخ يف حالة ظهورها هي،
(٭) اسم لنوع من الجنب الفرنيس[ .املرتجم].
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يف اإلنجليزية أو الفرنسية أو أي كان ،إعادة صياغة واقتباسات وترجامت وسيطة.
إن القول بأن شيئا ما غري قابل للرتجمة حسن جدا ،ولكن حاملا يبدأ املرء بتوضيح
ملاذا هو هكذا ،يكون قد بدأ بنقله إىل منطقة الرتجمة .إن قبوال بحتمية الرتجمة
كان سيسمح بوصف أدق ملا ميكن أن يطلق عليه األشياء غري القابلة للرتجمة؛ ألن
هذه ليست ببساطة رشوطا جوهرية للغة معينة؛ وهي تنال اسمها نتيجة محاوالت
ترجمة متعددة ،لكنها ليست ناجحة متاما ،وهي محاوالت تخلف تذكريا بأنها هي
نفسها متاحة للوصف (كاسان) .وال يوجد يشء قديس حولها ،إذا كنا بذلك التعبري
نعني الكامل واملناعة ألساليب االستبدال.
رمبا يجب أال نفهم قصة غري القابل للرتجمة باعتبارها تشري إىل ما ال ميكن
ترجمته ،بل بأنها تحجب الفارق بني ما مل تتم ترجمته ( َب ْعدُ أو بنجاح) ،وما ال تجري
ترجمته ،وهو فارق مفتوح عىل األقل للدراسة التجريبية .حني تظهر كلامت أجنبية
يف نص ما ،فهي تجعله خليطا :مزيجا ،ومتعددا .والعمل الذي يؤديه كاتب الخليط
ليس عمل ترجمة ،لكنه عمل استنساخ ،أو اقتباس ،أو واجب ،يشء يختلف قليال
عن اخرتاع كلمة جديدة.
“Paris rawly waking [...] In Rodot›s Yvonne and
Madeleine newmake their tumbled beauties, shattering
with gold teeth chaussons of pastry, their mouths yellowed
”with the pus of flan Breton
«استيقاظ باريس بربود [ ]...يف الجامل الزائل لرودو إيفون ومادلني
نيوميك ،يقطعن بأسنان ذهبية شباشب املعجنات ،و َت ْص َف ُّر أفواههن
بعصارة فطرية بريتون».
(جويس )42

إن تعبريي «شباشب»  chaussonو«فطرية بريتون»  flan bretonال يقبالن
الفصل ،كام يبدو ،من التجارب الباريسية التي يتذكرها ستيفن ديدالوس(٭) ،وهام
(٭) الشخصية الرئيسية يف رواية جيمس جويس «صورة الفنان يف شبابه» ([ .)1915 ،1914املحررة].
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يظهران هنا بالفرنسية عىل شكل كناية عن فرنسا .واالستشهاد بهام هنا ،بالضبط،
ليس ترجمة ،لكنه التفاف عىل الرتجمة .وليس األمر أنه ال ميكن أبدا إيجاد مرادف
للتعبريين (يعرض القاموس كلمتي ( popover٭) ،و( custard٭٭) ،لكن ستيفن ال
يحبذ ذلك.
إن عدم الرتجمة ،أقىص درجات «إضفاء الطابع األجنبي» ،يسبب األذى للغة
الهدف أكرث حتى من الرتجمة غري املنظمة (التقريبية) .ويف بعض التقاليد األدبية،
فإن أكرب التأثريات يدخلها عمل غري محيل يحتفظ بلغته األصلية ،كام يشهد القرآن
بالعربية الفصحى يف الثقافات الفارسية والرتكية واألوردو واملاليزية .وتصعب
مناقشة األدب األورويب يف العصور الوسطى من دون مناذجه الالتينية (كورتيوس).
واالزدواجية اللغوية  ،diglossiaكام تدعى هذه الحالة ،تفرتض معرفة لغتني عىل
األقل قد ال تسمح عالقتهام ،كام يحققها العمل االجتامعي والسياق ،لهام بأن توجدا
يف اللفظة نفسها .واالزدواجية اللغوية تضع بعض مجاالت اللغة خارج  -عادة فوق
 الخطاب العادي .وإذا كانت االزدواجية اللغوية متطابقة ،فإن نظريها ،الخليط،يرسخ كرنفاال ،مازجا القديس والدنيوي (باختني) .وأحيانا ،كام لدى رابليه ،تسعى
االزدواجية اللغوية املختلطة لجعل اللغة األدىن منزلة (الفرنسية) تعليقا ساخرا عىل
اللغة األعىل منزلة (الالتينية):
Et [Pantagruel] trouva la librairie de sainct Victor fort
magnifique, mesmement d›aulcuns livres qu›il y trouva,
comme Bigua salutis, Bragueta iuris, Pantoufla decretorum,
Malogranatum viciorum, Le Peloton de theologie [...] Le
moustardier de penitence, Les Houseaulx, alias les bottes
de patience, Formicarium artium.
)( Rabelais, Œuvres 193-196
(٭) الَ ْب َفر :فطرية ُتع ّد من بيض وحليب ودقيق[ .املرتجم].
(٭٭) ال َق ْسترَ  :مزيج محىل من الحليب والبيض يُخبز أو يُغىل أو يُثلج[ .املرتجم].
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يف مقر إقامته هناك وجد [بانتاغرويل] مكتبة حصن سانت فيكتور
فخمة ورائعة جدا ،خصوصا يف بعض الكتب التي كانت هناك ،والتي
يتبعها مخزن املعلومات والدليل .أوال ،الخالص من أجل الله .حاملة
القانون .خف املرسوم البابوي .رمانة الخطيئة .أسفل زاوية رشاع
الالهوت [ ]...إناء خردل التوبة .الغاماش ،االسم املستعار لحذاء الصرب.
فنون مزرعة النمل.
(رابليه ،غارغانتوا  200و)201

هنا العامي والالتيني ،املبتذل والثقايف ،مسحوقة معا بشكل مرح .ومع ذلك
فإن التأثري الشعري لرتكيبها يعتمد عىل بقاء السجلني متميزين ،يف ذهن القارئ ،إن
مل يكن عىل الصفحة.
إن كتابة الخليط تعجل عملية املزج خالل العمل يف جميع اللغات مع
مرور الوقت .وقد غرقت الفرنسية والالتينية اللتان استعملتهام البيوت النبيلة،
واملحاكم العدلية ،والكنائس ،والجامعات يف إنجلرتا العصور الوسطى يف مفردات
اللغة املشرتكة؛ وتبنت الصينية كلامت من الجوار ،والفاتحني ،واملبرشين
البوذيني؛ و ُتعدُّ اليابانية املعارصة منفتحة بشكل استثنايئ أمام كلامت من مكان
آخر .لقد تحولت االزدواجية اللغوية التي بقيت مع مرور الوقت إىل خليط،
إىل لهجة مركبة من لغات عدة (برنايب ،شاموازو وكونفيو) .ويف الحقيقة ،نحن
نكتب هذه الصفحات بنوع من الخليط  -بلغة إنجليزية أغنتها االقتباسات،
واألصداء ،واالستعارات ،وسوء الفهم الوارد من الخارج .والتفكري طويال حول
الخليط واللهجات املركبة من لغات عدة يدفع املرء إىل الشك يف وجود تلك
اللغات ،تلك األقطاب التي يفرتض أن تحدث الرتجمة بينها .رمبا توجد بني أي
لغتني منطقة اقتباس متبادل ،منطقة حيث تكون الرتجمة غري الزمة أو خاطئة
دامئا .رمبا وجدت العربية والصينية «النقية» ،وما شابههام يف مكان ما ،ولكن يف
مناطق سيئة بشكل ملحوظ يف عملية التبادل اإلشاري« .علينا ،إذا كان لوجهة
نظر الخليط هذه أي أساس ،أن نكون راغبني يف نبذ خرائطنا الذهنية للغات
التي تحتل ،من دون تفريق ،منطقة محدودة .إن اللغات ،باألحرى ،مغطاة
151

تقدمي األدب املقارن

ومغلقة دامئا يف رصاعات من أجل الهيمنة والتفتت ،وتصل من حني آلخر إىل
التآلف املوسيقي والسيايس.
يجب أال يكون وجود الرتجامت أبدا مربرا للمحافظة عىل أحادية اللغة .إن
أحادية اللغة تشكل فراغا عىل خريطة األدب املقارن .ومن خالل االنتباه إىل
تعددية اللغات ،ومزج الرموز ،واللهجات املركبة من لغات عدة ،يستطيع املقا ِرنون
أن يجعلوا الرتجمة شيئا ما غري مجرد رابط بني منطقتني فارغتني.
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«كيف سيكون شكل تاريخ مقارن
لآلداب يف بابوا غينيا الجديدة ،حيث
ُيتَحدَّث بأكرث من  800لغة»

يف األصول الفرنسية لألدب املقارن بوصفه
فرعا معرفيا خالل القرن التاسع عرش ،أيد بعض
مامرسيه دعوته «التاريخ املقارن ل�لآداب».
وناقش جان جاك أمبري ،عىل سبيل املثال،
ضن خطابه يف مدرسة مرسيليا الثانوية (12
مارس  ،)1830بأن «العلم األديب» (la science
 )littéraireيتألف من فرعني ،هام «الفلسفة
األدبية» (- )philosophie de la littérature
التي ندعوها اليوم «النظرية األدبية»  -و«تاريخ
األدب» (« )histoire de la littératureعن
التاريخ» ( .)7أما بالنسبة إىل منهجية الثاين،
فإن أمبري مييز طريقتني – املقارنة واالرتباط.
واملقارنة هي «طريقة إلبراز السامت األساسية
لألعامل األدبية مبساعدة متوازيات وتباينات».
واالرت��ب��اط ،ب��دوره ،هو «ترابط أوث��ق» (un
 )rapport plus intimeحيث األعامل األدبية
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«يتصل أحدها باآلخر بسبب حقيقة إنتاجها :تنتج األعامل أعامال أخرى عىل
مر القرون («عن التاريخ»  .)31 ،30وحاملا ُتطبق هذه الطرق ،يتوقف التاريخ
األديب عن كونه يف آن واحد «قامئة منشورات ومجموعة حكايات» ( )14وتصنيفا
للكتّاب واألعامل وفقا ملوقعها الزماين ( ،)33ليتحول إىل تاريخ مقارن (histoire
.)comparative; 8
بشكل عام ،يستطيع املرء القول إن وصف أمبري للتاريخ األديب يغطي ما ندعوه
اليوم «األدب املقارن» ،بينام «التاريخ األديب املقارن» هو مجال متميز ضمن األول.
ما التاريخ األديب املقارن إذن؟ يف كتاب «األدب املقارن» La littérature comparée
) ،(1931رصح بول فان تيغيم بأن السمة املميزة للتاريخ األديب املقارن – الذي
يدعوه «التاريخ األديب العاملي» ( – )I'histoire littéraire internationaleيكمن
يف محتواه وتنظيمه .بالنسبة إىل املحتوى ،يتحدى التاريخ األديب العاملي املعايري
القومية ألن الكتّاب الذين نحسبهم «ثانويني» يف تقاليدهم القومية قد يؤدون دورا
أساسيا ضمن املشهد العاملي( .)1أما بالنسبة إىل التنظيم ،فإن التاريخ األديب العاملي
يجب أن يتبنى «نظاما عقالنيا» ( ،)un ordre rationnelميكن أن ينشأ إما من
فرتات طويلة ( )grandes périodesأو مجاالت أدبية تسهم بتعاقب الوقت يف
تطوير موضوع ،أسلوب ،نوع أديب ،حركة ،وغريها ( .)207-205لكن بالنسبة إىل
فان تيغيم ( ،)200فإن التاريخ األديب العاملي هو مجال يقع ضمن «األدب العام»
( ،)literature generalوليس ضمن األدب املقارن(.)2
من ف�ترة قريبة ،ناقش كالوديو غيني ب��أن «دراس��ة املعرفة التاريخية»
 historiologyهي مجال بحث مناسب لألدب املقارن ،ألن املكونات األساسية
لدراسة الكتابة التاريخية األدبية ،الكيانات الكبرية  -الحقب ،التيارات ،املدارس،
الحركات  -التي تقدم الرتاكيب ،وتجعلها مفهومة ،وتنظم تطورها الزمني ،نادرا
ما تقترص عىل أمم منفردة ( تحدي األدب املقارن .)288 ،ومع أن غيني ال يقدم
تعريفا موجزا للتاريخ األديب املقارن ،فإن املقطع اآليت – الذي يشهد عىل تذوق
موجه بأنظمة عىل نحو منوذجي – يطرح تفسريا .يهدف التاريخ األديب املقارن
إىل اتباع «املسار الزمني لألدب [ ...بوصفه] عملية معقدة وانتقائية للنمو .تتطور
األنظمة األدبية بطريقة خاصة جدا ،تتميز باستمرار بعض املكونات ،واختفاء أخرى،
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وانبعاث إمكانات منسية ،وتدفق رسيع لإلبداعات ،وتأثري بطيء لألخرى» (.)294
وبشكل مل َهم عىل نحو واضح من غيني ،تقدم فرانكا سينوبويل(٭) ( )1هذا التعريف
الواضح« .عن طريق التاريخ األديب املقارن يفهم املرء بشكل عام تاريخا أدبيا له
هدف خاص للدراسة هو شبكة التفاعالت بني آداب عدة».
مع أخذ التعريفني كليهام نقطة انطالق ،لنستكشف التاريخ األديب املقارن
باالتجاه إىل مجالني .أوال ،وبطريقة عامة تقريبا ،سنقرتب من التاريخ املقارن.
ومام يثري االنتباه أن الروابط بني التاريخ املقارن والتاريخ األديب املقارن – عىل
الرغم من اشرتاكهام يف املنهج الوحيد نفسه – مل ترسخ ،والنتيجة أنه يوجد
القليل من اإلدراك حول ما ميكن أن يتعلم أحدهام من اآلخر .قد يكمن سبب
هذا يف حقيقة أن املفاهيم الشاملة للتاريخ املقارن – مثل مفاهيم كارل ماركس
وماكس وفيرب وأوزوالد سبنغلر وآرنولد توينبي وأمثالهم – لن تؤخذ بجدية
كام كانت سابقا .ومع ذلك فإن أشكاال أكرث اختالفا من التاريخ املقارن أصبحت
منترشة يف السنوات األخرية .ثانيا ،وبطريقة أكرث تفصيال ،سنتفحص نتائج مخترب
نشيط للتاريخ األديب املقارن ،وهو لجنة تنسيق رابطة األدب املقارن الدولية
 ICLA/AILCللتاريخ األديب املقارن يف اللغات األوروبية ،وستيل ذلك بعض
املالحظات النهائية.

ماذا ميكن أن نتعلم من التاريخ املقارن؟

تتضمن كتب حديثة عدة عبارة «التاريخ املقارن» يف عناوينها ،مثل كتاب بن
عامي شارفشتاين يف العام « 1998تاريخ مقارن للفلسفة العاملية :من األوبانيشاد(٭٭)
إىل كانت»؛ وكتاب لريد و .برغارد يف العام « 2007التاريخ املقارن للعبودية يف
الربازيل وكوبا والواليات املتحدة»؛ وكتاب ويم كلوسرت يف العام « 2009الثورات يف
العامل األطليس .تاريخ مقارن» ،وهذا بعضها فحسب .وبشكل مثري لالنتباه ،ال يقدم
أي من هذه الكتب تفسريا ملا يعنيه «التاريخ املقارن» ،وكأن العبارة بديهية .مع
ذلك ،توضح العناوين أن تاريخا مقارنا يغطي منطقة أكرب من األمة (أي أكرث من
(٭) أستاذة مساعدة يف النقد األديب واألدب املقارن يف جامعة ال سابينزا (روما)[ .املحررة].
(٭٭) نصوص هندوسية كتبت بالسنسكريتية وأ ّثرت يف العديد من الفلسفات الهندية[ .املحررة].
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دولة واحدة ،األطليس ،العامل) من جهة ،ومن جهة أخرى ،قد يقترص عىل فرع معريف
أو موضوع واحد (الفلسفة ،العبودية ،الثورة) ،مجازفا بإثارة إحساس بالغموض (يف
غري محله بالتأكيد) .من بني الكتب املذكورة ،يقدم شارفشتاين تحليال تاريخيا مقارنا
ضمن فرع معريف – الفلسفة – بينام يقدم برغارد وكلوسرت تحليال تاريخيا مقارنا
لكتابة تاريخ يشء ما (الثورات ،العبودية) .ويف الحالة الثانية ،ما نقرأه هو تاريخ
مقارن عىل شكل تنوع محدد من التاريخ (العام) .هل س ُيعدُّ األدب فرعا معرفيا،
أو هدفا يف شكله من «التاريخ املقارن»؟ سنستمد أوال دروسا للتاريخ األديب املقارن
من الشكل املتعلق بالهدف.
«ال ميكن أن يكون التاريخ علام» ،كام قال عامل االجتامع الفرنيس إميل
دوركهايم يف العام « ،1898ما مل يقدم تفسريات ،وال ميكنه تقديم تفسريات ما
مل يقم مبقارنات» ( .)iiوقد ألقى مؤيد آلراء دوركهايم ،وهو العامل الكالسييك
غوستاف غلوتس ،خطابا بعنوان «تأمالت حول هدف التاريخ ومنهجه»
 Réflexions sur le but et la méthode de 1'histoireمبناسبة توليه كريس
التاريخ اليوناين يف جامعة السوربون يف العام  .1907ناقش غلوتس يف هذا
الخطاب أن التاريخ قد يواجه تقدما استثنائيا مشابها للتقدم يف العلوم األخرى
فقط إذا جرى تطبيق منهج املقارنة ،برشط استعامله بحذر .كان خطابه مؤثرا
جدا يف مؤرخني مثل هرني بريين ومارك بلوك ،والثاين مؤسس مشارك ملدرسة
الحوليات .Annales School
عىل الرغم من إمكانية تتبع تسلسل أطول للتاريخ املقارن (انظر هانيك -301
 ،)321من أجل أهداف هذا القسم ،سنكتفي ببلوك(٭) ومقالته املؤثرة يف العام
« 1928إسهام نحو تاريخ مقارن للمجتمعات األوروبية» Pour une histoire
 comparée des sociétés européennesنقطة بداية .م ّيز بلوك – الذي تأثر
بأعامل يف علم اللغة املقارن – طريقتني يستطيع املؤرخون استعامل املقارنة بهام.
ولكن قبل بحثهام ،يستحق األمر قراءة تعريف بلوك للمقارنة ،ألنه ،كام يجب أن
يكون واضحا اآلن ،من غري املعتاد الحصول عىل تعريف دقيق وواضح.
(٭) مؤرخ فرنيس ( )1944 – 1886اشرتك كجندي يف الحربني العامليتني وتزعم املقاومة ،عُ رف بأعامله املبتكرة يف
مجال التاريخ االجتامعي واالقتصادي ،وركز يف أعامله عىل املسؤولية املدنية للباحث التاريخي[ .املرتجم].
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ماذا يعني أن تقارن يف التاريخ العام؟

أن تختار من حالة أو حاالت اجتامعية عدة ظاهرتني أو أكرث تبدوان للوهلة
األوىل أنهام تعرضان بعض التشابهات بينهام؛ ثم تتابع مسار تطورهام ،وتالحظ
التشابهات واالختالفات ،وتوضحها بقدر اإلمكان .وهكذا فإن رشطني رضوريان
لجعل مقارنة ممكنة ،من الناحية التاريخية :يجب وجود تشابه معني بني الحقائق
املالحظة  -نقطة واضحة  -واختالف معني بني الحاالت التي ظهرت فيها.
(بلوك )45
أما بالنسبة إىل استعامالت املقارنة ،فمن ناحية ،بإمكان املرء مقارنة املجتمعات
التي يبتعد أحدها عن اآلخر يف الزمان و/أو املكان ،كام كان يجري غالبا يف القرن
التاسع عرش (عىل سبيل املثال ،يف ضم جيوسيب فرياري الزمني للمجتمعني الصيني
واألورويب ،أو إعادة بناء باخوفن للنظام األمومي البدايئ) .هذا االستعامل للمقارنة،
الذي َيعدُّ ه بلوك ميزة لعلم اللغة (العام) ،يقود املثقف إىل اكتشاف «الوحدة
األساسية للعقل البرشي» ( .)47من ناحية أخرى ،كام أيده بلوك نفسه متبعا تنبيه
غلوتس ،ميكن للمرء مقارنة املجتمعات املعارصة املتجاورة جغرافيا والتي يؤثر
بعضها عىل نحو ثابت يف بعضها اآلخر .وهذا النوع من املقارنة يتميز به علم اللغة
التاريخي ،مع أنه أكرث محدودية ،ويؤدي إىل نتائج افرتاضية أقل ودقيقة أكرث (.)47
يزودنا بلوك ببعض األمثلة حول كيف ميكن تطبيق املقارنة – باملعنى املحدود الذي
مياثل غلوتس .ل َرن أحد هذه األمثلة .فيام يتعلق باملجالس الفرنسية اإلقليمية والعامة
يف القرنني الرابع عرش والخامس عرش ( ،)états généraux/provinciauxيرى بلوك
أن دراسات عدة استهدفت متييز املؤسسة عام تطورت منه .ومتت متابعة هذا الهدف
عن طريق التحقيقات املحلية حول أصول هذه املجالس يف أرتوا ،بريتاين ،أو حتى
فرنسا كلها .وبوصفها ظاهرة عامة مع منظور أورويب ( StändeاألملاينParliamenti ،
اإليطايل Cortes ،اإلسباين) ،يستنتج بلوك أنه ميكن تتبع أصولها بوساطة تطبيق املنهج
املقارن فقط .ويناقش بلوك« ،ميكن إنتاج ظاهرة عامة بأسباب عامة فقط عىل حد
سواء» .لذا فإن املقارنة وحدها «ستكون قادرة عىل اختيار األسباب التي متارس تأثريا
عاما – الحقيقية فقط من جل تشابك األسباب املدركة» (.)56
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كان البحث املقارن الذي نفذه بلوك – خصوصا كتابه يف العام « 1924اللمسات
الم َ َل ِك ّية»  ،Les Rois thaumaturgesوهو دراسة مقارنة ألفكار حول السلطات
الخارقة للملوك يف إنجلرتا وفرنسا يف العصور الوسطى – مؤثرا جدا وأدى إىل اهتامم
متجدد بالتاريخ املقارن بعد الخمسينيات .عىل أي حال ،إن مكانته بوصفه فرعا
معرفيا ثانويا للتاريخ التزال موضع نقاش ،ألن بعض الباحثني يناقشون بأنه ال توجد
طريقة وحيدة للمقارنة .ويف كثري من الحاالت ُيعدُّ نوعا أدبيا بدال من طريقة
لكتابة التاريخ ،والتي ،يف أحسن األحوال ،تستعمل تشابهات ،بحيث ال يتطلب
األمر مناقشة منهجية سابقة .باإلضافة إىل ذلك ،يبدو أن الطلب املتزايد باستمرار
عىل التخصص األكادميي عىل خالف مع الرؤية األوسع التي تقدمها الفروع املعرفية
املقارنة ،مبا يف ذلك التاريخ املقارن .ولكن بغية التوضيح ،دعونا نحتفظ بهذا
التعريف للتاريخ املقارن.

تعريف التاريخ املقارن

 – 1توجه نحو دراسة املايض ،يستند إىل استعامل تناظرات بني مجتمعني أو
فرتتني أو أكرث.
 – 2فرع معريف ثانوي لعلم التاريخ متيز باملقارنة املنهجية لألفكار أو املؤسسات
ا ُمل َع ّرفة بعناية يف املجتمعات املختلفة.
 – 3طريقة محددة للتفسري التاريخي تكون فيها تطورات حالة اجتامعية
واحدة موضحة مبقارنتها مع تطورات حاالت اجتامعية أخرى.
(ريرت )55
كام ورد يف مقدمة هذا الفصل ،مل تستكشف الروابط بني التاريخ املقارن
والتاريخ األديب املقارن ،عىل الرغم من حقيقة أن األول تجاوز األهداف النموذجية
للتاريخ العام  -كاالقتصاد ،البنى االجتامعية ،التجارة  -ووصل إىل ما يدعى «التاريخ
الفكري» ،الذي َيعدُّ كتاب «اللمسات امللكية»  Les Rois thaumaturgesثانية
مثاال مناسبا له .ومع ذلك ،ميكن لكل من الفرعني املعرفيني الثانويني أن يتعلم
الواحد منهام من اآلخر.
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بعض دروس التاريخ املقارن

 – 1ميكن تطبيق املقارنة بوصفها منهجا عىل عدة أنواع من األهداف ،من
املجالس اإلقليمية والعامة  états généraux/provinciauxواستعامل العمالت
املعدنية الذهبية إىل أنظمة حيازة األرايض وامللوك ذوي السلطات الخارقة.
 - 1 - 1منوذجيا ،تتجاوز هذه األهداف حدود أي نظام اجتامعي منفرد.
 - 2 - 1املقارنة ليست مامثلة لتجاور أهداف الدراسة.
 - 3 - 1ميكن لتاريخ ما أن يكون مقارنا حتى إذا تعامل مع هدف وحيد،
برشط أن تستعمل املقارنة يف صياغة املشكالت ويجري اختبار التفسريات مقارنيا.
 - 1 - 3 - 1عند تطبيقها عىل هدفني مختلفني عىل األقل ،ال توجد قواعد
بديهية لتحديد كيف يجب أن تكون هذه األهداف مختلفة /متامثلة.
 - 2بالتباين مع التاريخ املقارن يف القرن التاسع عرش («املقارنة باألسلوب
الكبري») ،مييز التاريخ املقارن املعارص يف أعقاب بلوك مقارنات املجتمعات
املتزامنة املتواصلة عىل املجتمعات البعيدة  -بشكل مكاين و/أو زماين  -بعضها
عن بعض.
 - 1 - 2من املقرر ضمنيا أن التجاور الزماين واملكاين يؤكد التشابه.
 - 3مع اهتاممه أوليا بتأكيد التشابهات ،وجه التاريخ املقارن بتقدم تدريجي
نحو ما يجعل التميز هدفا للدراسة.
 - 4إن املقارنة املنهجية يشء؛ واملقارنة النظرية يشء آخر .واملقارنة النظرية
تتحدى االنحياز االستعاليئ العرقي.
 - 5مع أن النهج املقارن ميكن تطبيقه عىل غايات متميزة ويف سياقات
مختلفة ،فإن منطقا وحيدا يؤكد هذه االستعامالت املختلفة  -منطق اختبار
الفرضية.
 - 6ميكن تطبيق املقارنة فقط حاملا يتم اجتياز مرحلة سابقة ،أي مرحلة
الجمع بشكل دقيق لألدلة حول الحقائق املحلية البسيطة .وال يستطيع التاريخ
املقارن التقدم من دون هذه الدراسات السابقة مع تركيز محيل .من جهة
أخرى ،ال يستطيع الدليل وحده فرض نتائج عامة.
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التجريب مع التاريخ األديب املقارن

يف العام  ،1964خالل مؤمتر رابطة األدب املقارن الدولية ()AILC/ICLA
الرابع ،اقرتح جاك فوازين أن عىل الرابطة رعاية تاريخ مقارن عىل صعيد دويل(.)3
وتم إحداث لجنة لهذه الغاية – لجنة تنسيق التاريخ املقارن لآلداب يف اللغات
األوروبية – وجرى انتخاب فوازين رئيسا أوال لها .وبعد تسع سنوات ،تم نرش
التاريخ األديب املقارن األول برعاية  ،AILC/ICLAوهو كتاب أولريك فايشتاين
«التعبريية بوصفها ظاهرة أدبية دولية» Expressionism as an International
 .Literary Phenomenonبعد خمسة عقود من إحداثها ،تضم السلسلة حتى
اليوم ستة وعرشين مجلدا ،ترتاوح من عرص النهضة إىل الفرتات ما بعد الحديثة.
وبسبب عدد مجلداته ،ومجاله الجغرايف ،ومداه الزمني ،ال يضاهى البحث الذي
نفذته اللجنة حني يتعلق األمر بتفحص ما هو التاريخ األديب املقارن.
تقدم أوراق العمل التي إما تبني توجيهات البحث العام الذي نفذته اللجنة،
أو تعطي معلومات – آنذاك  -عن املشاريع املستمرة ،رؤى مثينة يف التاريخ األديب
املقارن بوصفه مجاال للتقيص الواقعي .وألجل التبسيط ،سرنكز عىل خمس من هذه
األوراق.
كان الرئيس الثاين للجنة ،هرني هـ .هـ .رمياك ،مسؤوال عن «املقدمة العامة»
للعديد من املجلدات حول التاريخ املقارن لآلداب يف اللغات األوروبية .إن
«املقدمات األساسية» للمرشوع هي ،وفقا لرمياك («املقدمة العامة»  ،)5من
جهة« ،أن كتابة التواريخ األدبية املقترصة عىل أمم أو شعوب أو لغات معينة
يجب استكاملها بكتابة التاريخ األديب الذي مياثل الظواهر ذات العالقة أو القابلة
للمقارنة من وجهة نظر دولية» ،ومن ناحية أخرى« ،أنه من غري املحتمل أن يكتب
الباحثون األفراد مثل هذه التواريخ الشاملة» .وبعد ثالث سنوات ،عىل املسار نفسه
إىل حد كبري ،أسهم الرئيس الثالث للجنة ،جان فايسغربر ،يف كتاب جامعي حول
النظرية األدبية مع فصل وصف فيه مبادئ التاريخ األديب املقارن باالعتامد عىل
مجلدات اللجنة املنشورة سابقا واملخصصة ألربعة مجاالت :التعبريية ،والرمزية،
وأنواع الشعر بني عامي  1760و ،1820والرواد (وهو موضوع كان فايسغربر املحرر
الرئيس له) .أوال ،يسوغ فايسغربر حرص املرشوع باللغات األوروبية عىل أساس
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مجال تخصص الفريق ،مع أنه يرفض أي اتهام بالتوجه األورويب ،ألن املسح يتضمن
«أعامال كتبها بهذه اللغات أفريقيون وآسيويون» ( .)353ثانيا ،يصف السامت
األساسية للمرشوع :إن التواريخ األدبية املقارنة تكمل التواريخ األدبية القومية بدال
من أن تحل محلها ،وقد نفذتها فرق من الباحثني الدوليني املدربني عىل الفروع
املعرفية البينية واالنتقائيني يف استعاملهم األدوات األدبية .وأخريا ،يؤكد فايسغربر
أن الفرتات تشكل محور املرشوع الرئيس ،مع أن بعض املناطق تصبح بارزة بالنسبة
إىل بعض التواريخ األدبية املقارنة ،مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وأمريكا
الالتينية وجزر الكاريبي .وبعد عرشين سنة أقرت مرغريت هيغونيت ،الرئيس
السابع للجنة ،توجيهات رمياك ،التي أضافت إليها ،يف نسخة جديدة من «املقدمة
العامة» للسلسلة ،التغيري الذي بارش يف العام « 1986توجها بنيويا ثانيا للسلسلة»
يستكشف «أهمية املقررات اإلقليمية ،املؤدية إىل سلسلة فرعية حول أفريقيا،
ورشق وسط أوروبا ،وجزر الكاريبي ،وآيبرييا ،إسكندنافيا» (.)x
للوثيقتني األخريني ،اللتني كتبتا يف الوقت نفسه وصفا لحالة تطور تاريخ أديب
مقارن ،دور فعال يف تحديد مراجع جديدة للمقارنة يف مشاريع اللجنة  -املقارنة
بالنسبة إىل التحرك بني املايض والحارض ،واملقارنة املطبقة عىل املناطق الجغرافية،
مع أن أكرث التواريخ التزال موجهة زمنيا( .)4وضع الورقة األوىل ماريو ج .فالديز،
والثانية مارسيل كورنيس بوب وجون نويباور.
شارك ماريو ج .فالديز وجالل قدير يف تأليف كتاب «الثقافات األدبية ألمريكا
الالتينية :تاريخ مقارن» .مل ترشف اللجنة عىل هذا التاريخ ،لكننا نذكره هنا ألن
فالديز كان رئيس اللجنة الرابع .باإلضافة إىل ذلك ،إن اختيار منطقة جغرافية
كهدف تأريخي يف تواريخ اللجنة يدين بالكثري ألعامل مختلفة أ ّلفها فالديز ،يتأمل
فيها تطبيقات منهج فرناند بروديل عىل املجال األديب.
إن التاريخ األديب املقارن ،بالنسبة إىل فالديز ،هو «دراسة تعاونية معرفية بينية
إلنتاج اآلداب وتلقيها يف سياقات اجتامعية وثقافية معينة [ ...وهو] يتفحص األدب
بوصفه عملية تواصل ثقايف ضمن منطقة لغة واحدة أو بني عدد منها من دون
محاولة التقليل من شأن التنوع الثقايف» («إعادة التفكري» .)75 ،إىل جانب التأكيد
عىل التاريخ األديب املقارن « -التطور الحديث نسبيا يف الدراسات األدبية» (- )75
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بوصفه عمال جامعيا للفروع املعرفية البينية ،يشري هذا االقتباس القصري إىل تغيريين
مهمني متعلقني باملشاريع املستمرة للجنة ،أي الرتكيز عىل اللغة بدال من األدب
(القومي) ،وفهم األدب بوصفه نوعا من التواصل الثقايف .وبالنسبة إىل األخري ،يرى
فالديز أن الصياغة النصية االجتامعية لألدب هي إحدى النتائج الرئيسة لتطبيق
«منوذج بروديل» عىل التاريخ األديب .يقول فالديز« ،يف التاريخ األديب املقارن تعاد
صياغة األعامل األدبية عىل شكل أحداث تاريخية ضمن سياق ثقايف فعال .ويعيد
هذا التعهد ،للرضورة ،تفحص النقاط الخفية التاريخية األساسية وتعريفها مثل
البعد الثقايف والتقدم أو القمع املؤسسايت لألدب وسياسة املشاركة يف الحدث األديب/
التاريخي ويناقش أيضا االفرتاض األسايس للقصة التاريخية :اإلطار الزمني القصيص
والتأليف القصيص» («من الجغرافية».)202 ،
كان املؤرخ الفرنيس فرناند بروديل قائد الجيل الثاين يف مدرسة الحوليات
 Annales Schoolاملذكورة آنفا .وبالتباين مع فهم بلوك للمقارنة بوصفها هدفا
يف ذاته ،فإن املقارنة ،بالنسبة إىل بروديل ،أداة إرشادية حرصيا ،أداة ميكن أن
تنقل التعدد والغنى للتجربة التاريخية (جيمييل  .)124كان كتاب «البحر األبيض
املتوسط والعامل املتوسطي يف حقبة فيليب الثاين» La Méditerranée et le
 monde méditerranéen à l'époque de Phitippe IIأول كتبه ( )1949وأكرثها
تأثريا .ولنفهم ملاذا يتحدث فالديز عن «منوذج بروديل» من التاريخ األديب املقارن،
دعونا نركز عىل سمتني من كتاب بروديل األول .أوال ،كيف يحدد بروديل هدفه
من الدراسة؟ «إن البحر املتوسط ليس حتى بحرا منفردا ،إنه ُم َج َّمع من البحار»،
كام يقول بروديل ،ولذلك« ،ما من سرية ذاتية بسيطة تبدأ بتاريخ ميالد ميكن
كتابتها عن هذا البحر؛ وما من رسد بسيط حول كيف حدثت األشياء سيكون
مالمئا لتاريخه» (البحر املتوسط 17؛ «مقدمة الطبعة األوىل») .من الواضح أن هذه
املقولة ،يف حالة فالديز ،يجب وضعها فيام يتعلق بطريقة فهم أمريكا الالتينية:
«اإلشارة إىل أمريكا الالتينية ،بوصفها ضعيفة ومنترشة كام هي ،ال تستطيع يف ذاتها
أن تشكل األساس لدراسة شاملة عن اإلنتاج األديب للمنطقة بوصفها مجموعة عاملية
متميزة» («من الجغرافية» .)203 ،ثانيا ،لكل من مجلدات البحر األبيض املتوسط
 La Méditerranéeالثالثة مستوى مختلف من البحث :البيئة ،حيث التغيري غري
162

التاريخ األدبي املقارن

مدرك تقريبا؛ والتاريخ االجتامعي واالقتصادي والثقايف الطويل املدى ،حيث التغيري
ميكن أن يكون رسيعا؛ واألحداث ،زمن الفرتة القصرية  .courte duréeبشكل مشابه،
ينظم فالديز وقدير تاريخهام عن األدب يف أمريكا الالتينية ضمن ثالثة مجلدات،
تعكس مستويات بروديل الثالثة – ترتيبات الثقافات األدبية ،النامذج املؤسساتية،
واألمناط الثقافية ،والخاضعة للتاريخ .باإلضافة إىل ذلك ،وبالتباين مع الفهم العادي
للمقارنة يف الدراسات األدبية بوصفها طريقة تتعلق باألهداف يف اللغات املختلفة،
يعتمد استعامل فالديز «املقارن» يف «التاريخ األديب املقارن» عىل عالقات بروديل
باألزمنة .وهذا ما يدعوه فالديز «تحدي تاريخ اإلنتاج والتلقي األدبيني» («إعادة
التفكري» ،)76 ،مبعنى أنه «ال يوجد شك حول رضورة فهم أهمية األعامل السابقة
أوال وفقا لقيم مؤثراتها ورؤاها الجاملية الخاصة وليس وفقا لقيمنا ورؤانا املختلفة
جدا .ولكن من ناحية أخرى ،فإن تجاهل معاين إعادة توصيفنا لألحداث سيكون
ترصفا غبيا» ( .)80هذا هو املبدأ الذي عرب عنه بروديل يف مقدمة تاريخه الضخم
عن العامل الحديث قبل الصناعي بأنه «مقارنة يف آن واحد عرب زمن [ ]...الفرتة
الطويلة وجدل املايض /الحارض» (الرتاكيب .)25 ،إىل جانب بعد املقارنة هذا ،فكر
بروديل أيضا بجعل تاريخه «مقارنا عرب مجال واسع بقدر اإلمكان ،ألنني أردت أن
تغطي دراستي العامل بأكمله إذا كان ميكن عمل يشء كهذا» ( .)25وقد ترتبط هذه
األمنية بالتحول املكاين لتواريخ اللجنة املقارنة األدبية.
ُيعدُّ مارسيل كورنيس بوب وجون نويباور ،بدورهام ،أن تحديهام األول هو
تحديد املنطقة  -رشق  -وسط أوروبا ،التي متتد أكرث بكثري من أمريكا الالتينية« .إن
ما ميكن أن ندعوه «التوجه املستقبيل» للتعبري قد يكون شيئا مثينا وليس مسؤولية.
وهو يتضمن أن رشق – وسط أوروبا ليس معطى جغرافيا أو سياسيا لكنه باألحرى
اخرتاع يجب بناء حقيقته من العنارص اللغوية والدينية والعرقية التي تجمعت
بشكل مختلف يف املايض وميكن ،يف الحقيقة ،أن تتجمع بوساطة عنارص أخرى يف
املستقبل عىل نحو يختلف عن الطريقة التي نقرتحها» (نحو تاريخ.)19-18 ،
بعد ذلك يسأالن عام إذا كان تاريخ أديب مقارن ما ميثل أي نوع من التقدم فيام
يتعلق بالتواريخ األدبية القومية .وبالنسبة إىل كورنيس بوب ونويباورُ ،يعدُّ تغيريا
منوذجيا ،تغيريا نظريا بدال من تقدم أو خيار «أفضل» .ومثل التاريخ القومي ،ال يقل
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التاريخ املقارن فعالية حني يتعلق األمر – يف هذه الحالة – بتخيل منطقة عاملية،
وبالتايل املشاركة يف اخرتاع املنطقة ( .)19ويف حالة رشق – وسط أوروبا ،فإن تاريخه
األديب املقارن «سيصبح مفهوما حني يعزز ،ولو بشكل قليل ،التواصل بني الشعوب»
يف املنطقة ( .)22يف تتمة الورقة التي عربا فيها عن موقفهام ،يتفحص كورنيس بوب
ونويباور سامت أدبية معينة ،سيناقش بعضها الحقا.

بعض اإلسهامات ذات العالقة للجنة التواريخ األدبية املقارنة التابعة
لرابطة األدب املقارن الدولية

كام قيل آنفا ،إن أغلب تواريخ اللجنة موجهة زمنيا ،بينام املجموعة التي ُتعدُّ
اآلن «سلسلة فرعية إقليمية» قد تعاملت – والتزال تتعامل – مع أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى ،وجزر الكاريبي ،وأمريكا الالتينية (مع وضعها الخاص) ،ورشق -
وسط أوروبا ،وشبه الجزيرة اآليبريية ،وإسكندنافيا.
عىل الرغم من هيمنته ،للرتكيز عىل الزمن التواءات عدة (من الفرتات الزمنية
املمتدة  1600 – 1400لعرص النهضة ،و 1760-1680للحداثة) واألنواع األدبية
والتقنيات خالل فرتة معينة (املرسح الرومانتييك ،السخرية الرومانتيكية ،الشعر
الرومانتييك) إىل الحركات واملدارس املرتبطة بعصور معينة (الرمزية ،والطليعية،
والحداثة ،وما بعد الحداثة) .وبينام كان هدف املرشوع منذ بدايته ،حسب
«املقدمات العامة» لرؤساء اللجنة ،الرتكيز عىل «ظواهر مقارنة أو ذات صلة من
وجهة نظر دولية» (التأكيد مضاف) ،فإن التواريخ املقارنة األوىل تظهر فيهام ملا هو
«دويل» مثل إضافة املجموعات القومية .وهكذا ،عىل سبيل املثال ،بعد فصل عام
يكون هدف الدراسة فيه قريبا من الرؤية الدولية (لنقل التعبريية أو الرمزية) ،تتبع
عدة فصول تعالج القضية ضمن حدود قومية ،مثل التعبريية يف هنغاريا أو بولندا،
والرمزية يف بلجيكا أو فنلندا .يبني هذا أن الرتابط بني التواريخ األدبية املقارنة يف
القرن التاسع عرش وأوائل العرشين اليزال قويا ،باستثناء حقيقة أن الوحدة الدنيا
ليست اآلداب القومية مثل السابق ،بل الحركات القومية واألساليب ،وغريها .يف
املقابل ،تتمتع تواريخ اللجنة األوىل هذه بسمة متميزة أصبحت أقل شيوعا فيام
بعد ،وهي االهتامم املنصب عىل الظواهر الفنية باإلضافة إىل األدبية.
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ُتعدُّ تواريخ اللجنة املوجهة زمنيا إسهامات مثينة جدا لتطوير التاريخ األديب
املقارن بذاتها .فهي تسهم يف إعادة تقويم مفهوم «الفرتة األدبية» وتتحدى امتداد
الفرتات الزمنية املحلية إىل املجال الدويل .ومع ذلك فهي مل توجد معجام لها قد
يتشكل باتجاهات جديدة للنهج املقارن بعيدا عن الروابط بني آداب عدة .وهذا ال
يعني ،طبعا ،أن التواريخ املوجهة مكانيا متثل خيارا أفضل .ولنتذكر كيف برر ألربت
س .جريارد ( )23 :1هدفه األديب الجغرايف – أفريقيا جنوب الصحراء الكربى.
كانت غاية مرشوع [ HALELتاريخ األدب األفريقي باللغات
األوروبية] أن يتعامل مع كتابة إبداعية باللغات األوروبية منتجة يف
جنوب الصحراء .غري أن هذه الكتابات هي بشكل منوذجي ما يدعوه
علامء الرياضيات باملجموعة الضبابية .ومع أنها واضحة جيدا بشكل
جغرايف ،فإنه ال يوجد دليل موضوعي مثري لالهتامم وال توافق مؤكد
حول أي أعامل أو مؤلفني يشكلون «األدب األفريقي».

مثة فئة جغرافية – أفريقيا جنوب الصحراء الكربى – مقرتحة بوصفها معيارا كافيا
لتحديد كتابات أدبية ،حتى إذا مل تكن الكتابات الناتجة شيئا سوى «مجموعة ضبابية».
لكن األسئلة األساسية تظل بال جواب ،مثل :ما أسس الفئة الجغرافية موضع السؤال،
خصوصا حني تضطلع عوامل عرقية ودينية بدور يف تعريفها؟ إن أفريقيا يف هذا السياق
متحولة إىل مشهد محتمل من رصاع الحضارات« :مل َيبدُ محتمال يف املرحلة الحالية دمج
أفريقيا البحر املتوسط يف حسباننا :ألنه يبدو من األفضل يف الوقت الحارض اعتبارها
جزءا من العامل اإلسالمي ،هذا مع عدم التغايض عن الحقيقة التاريخية بأن اإلسالم قام
واليزال يقوم بشق طريق عميقة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى» (جريارد .)22 :1
والحقيقة املجردة بأنه مل يكن رضوريا التعمق أكرث يف هذا التصنيف الجغرايف (أفريقيا
البحر املتوسط /أفريقيا جنوب الصحراء الكربى) مؤرش إىل حد كبري عىل طرق العمل
الالشعوري ضمن الجغرافيا نفسها .يف هذه الحالة ،تؤدي طرق العمل هذه إىل مكافئ
جغرايف أديب يعتمد فيه تعريف األدب األفريقي مع الناتج اإلبداعي ألفريقيا جنوب
الصحراء الكربى عىل إزالة ا ُملك ّون الجغرايف الثقايف للبحر املتوسط.
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عىل الرغم من هذا ،أثبتت التواريخ املوجهة مكانيا أنها أكرث قابلية لالنفصال
عن التواريخ املقارنة يف القرن التاسع عرش ،حتى املكانية (مثل عمل جني تشارلز
ل .سيموند دي سيسموندي «أدب جنوب أوروبا» La Littérature du midi
 ،de l›Europeوأكرث عرضة للتجريب ،ونتيجة ذلك أنتجت معجام غنيا خاصا
بها .وسيجري اختبار بعض هذه اإلسهامات بشكل مخترص اآلن.

الخرائط

يظهر األدب املقارن بشكل خاص ،والدراسات األدبية عموما ،عالقة محدودة
مع أي وسيلة مكانية أساسية تستعملها فروع معرفية إنسانية أخرى (التاريخ،
الجغرافيا ،علم االجتامع ،وصف األعراق البرشية ،علم األجناس برشية ،علم
اللغة) أو العلوم االجتامعية ،مثل فن رسم الخرائط .وتبدو الل
حتى حني يفكر املرء يف عدد مفاهيم الشخص املقا ِرن األولية التي تكشف
سمة مكانية واضحة :األدب األورويب ،أدب الكومنولث ،األدب القومي ،األدب
العاملي ،أو اآلداب الناشئة ،من بني الكثري من املفاهيم .ماذا عن التواريخ األدبية
املقارنة املوجهة مكانيا؟
يتضمن كتاب «الثقافات األدبية ألمريكا الالتينية :تاريخ مقارن» عددا ضخام
من الخرائط ،معظمها مصمم عىل شكل وسائل لتحديد مكان التدخالت العسكرية
واللغات وكثافة السكان واملراكز الحرضية وغري ذلك .واالستثناء ،مبعنى تقديم
خرائط أدبية ،هو ملحق هرييف ثريي« ،املواقع الرئيسة لألدب األمرييك الالتيني».
إن هدف خرائط ثريي هو إثبات مفهوم «املركز الثقايف» ،الذي يع ّرفه مساهمون
آخرون يف التاريخ بأنه «أقطاب مغناطيسية لجذب نظام رمزي ثقايف ،مارسته حركة
مزدوجة االتجاه – مندفعة من املركز ومنجذبة إىل املركز  -يف املنطقة الداخلية
ملنطقة مفرتضة لبلد معني ،لكنها تركز حول مدينة محورية» (كوتينو وبريالتا .)310
من بني خرائط ثريي الخمس ،لرنكز عىل الخريطة الرقم  ،4التي تبني أماكن
والدة الكتّاب الذين ماتوا يف «املراكز الثقافية» ذات العالقة (.)175
تظهر الخريطة مجموعة املراكز الثقافية التي تتطابق مع الشبكة الحرضية
األمريكية الالتينية ،وهي هنا املدن العالية املستوى  -بوينس آيرس ،وريو دي
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جانريو ،واملكسيك ،وغريها .وكام ميكن مالحظته ،إن أماكن الوفاة أقل من أماكن
الوالدة ،وهي نتيجة منوذج هجرة عامة ريفية  -حرضية ،لكنها أيضا بسبب
حقيقة أن الكتّاب بحاجة إىل االنتقال إىل مدن معينة للنجاح يف مهنهم األدبية.
كذلك ،يبدو أن أكرب عاصمة أدبية يف أمريكا الالتينية هي بوينس آيرس ،ألن فيها
أكرب املناطق استخداما وأكرثها تنوعا ،أما هافانا وريو دي جانريو فهام مركزان
جاذبان خصوصا للكتّاب املولودين يف الكاريبي والربازيل ،عىل التوايل .تأيت
باريس بعد بوينس آيرس بوصفها عاصمة أدبية ألمريكا الالتينية ولذلك (تأكيدا
وإعادة صياغة لنتيجة باسكال كازانوفا) ُتعدُّ «أوروبا جزءا من مجال أمريكا
الالتينية الثقايف» (ثريي  .)170وهذا مثال جيد لحقيقة أن الجغرافيا السياسية
والجغرافيا األدبية ليستا متامثلتني دامئا .إن لألدب طرق عمله الخاصة ،ويف
جغرافيته ،قد تكون األماكن البعيدة يف نظام ما هو حقيقي متجاورة يف نظام
ما هو رمزي.
رمبا تكون حاالت الصمت ،التي هي فراغات يف الخرائط ،بليغة كاألصوات.
وباتاغونيا واألمازون هي فراغات أمريكا الالتينية بال منازع فيام يتعلق باملراكز
الثقافية .وال مفاجأة هنا ألن كثافة سكانهام منخفضة جدا .ومع ذلك« ،تخلق
مكانتهام يف أدب أمريكا الالتينية وجغرافيتهام الخيالية تناقضا جميال .وميكن
أن تكون املناطق الفارغة يف الخريطة مثرية لالهتامم أحيانا مثل مناطق النشاط
الرئيس» (ثريي  .)170وقد يقارن املرء ذلك بالغرب الربي ومكانته يف الخيال
األمرييك الشاميل.
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نقاط اللقاء

تناقش ورقة موقف كورنيس بوب ونويباور املقتبسة آنفا أن املفهوم البنيوي
لتاريخهام املقارن هو مفهوم نقطة اللقاء ،الذي «يكتسب معا َين مختلفة يف أجزاء
مختلفة ،مامثلة ملفاهيم مختلفة من األدب املقارن» (نحو تاريخ .)35 ،توجد نقاط
لقاء زمنية وطبوغرافية ومؤسساتية ومجازية .وبتعبريات عامة ،إن نقطة اللقاء هي
محور ضمن شبكة.
إن الجزء  1من املجلد  1من «تاريخ الثقافات األدبية لرشق  -وسط أوروبا»
منظم حول «نقاط لقاء فرتة سياسية» ،أي نقاط لقاء زمنية تعود ،بدءا من العام
 ،1989إىل  .1789/1776وقد تكون نقاط اللقاء هذه أحيانا سنوات منفردة،
مثل ( 1989سقوط حائط برلني)؛ وتكون أحيانا أخرى مجموعة من السنوات،
مثل  ،1881/1878/1867التي متيز تسويات سياسية مع تأثري منفرد أو متغري
االتجاه :من جهة 1867 ،للتسوية التي أدت إىل الحكم املليك النمساوي الهنغاري،
و 1878لالحتالل النمساوي للبوسنة والهرسك ،األحداث التي كانت حاسمة للناس
املوجودين يف مدار السلطة النمساوية ،ومن جهة أخرى ،1881 ،التي كانت مهمة
لدول البلقان (التحالف النمساوي الرويس األملاين) .إن «نقاط اللقاء الزمنية هي
نقاط (أو «تقاطع طرق») تجتمع فيها خيوط مختلفة من دون تشكيل قلب أو
جوهر وحدة عضوية» ،كام يقول كورنيس بوب ونويباور .ويضيفان« :يف الحقيقة،
إن التواريخ السياسية التي اخرتناها متيل إىل أن تكون لحظات انفصال [ .]...ونقاط
اللقاء إذن هي مجرد لحظات تاريخية (بكثافة معينة) تسبب حكايات عاملية
قصرية وغري مكتملة تختلف عن الرؤى القومية حول األحداث» («نقاط اللقاء
األدبية».)34 ،
أما بالنسبة إىل حاالت نقاط اللقاء الزمنية التجريبية ،فإن املؤلفني يظهرون
ارتيابا نحو الفرتات األدبية التقليدية وسمتها الغائية .وقد تبنّى دوين أولييه
إسرتاتيجية مامثلة يف عمله ا ُمل َق َّلد غالبا «تاريخ جديد لألدب الفرنيس» (،)1989
املبني عىل  175مقالة تتعلق بسنوات محددة بني  1778و .1989غري أن نقاط
لقاء كورنيس بوب ونويباور الزمنية تختلف عن نقاط أولييه يف سمتني أساسيتني
عىل األقل .من ناحية ،إنها ليست سنوات تتعلق بأدب وطني وحيد ،لكنها محاولة
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مؤثرة يف التقسيم الزمني التاريخي البيني ،كام مارسها هانس أولريك غمربخت يف
كتابه «يف العام  .»1926من ناحية أخرى ،إن تسلسل مجموعات السنني يتبع نظاما
«معكوسا» ،يقلد مبدأ بروديل حول املقارنة بوصفها وسيلة لفهم جدل املايض/
الحارض من منظور الحارض/1878/1867,1918,1945,1948,1968/1956,1989 :
.1789/1848, 1776,1881
يجري بحث نقاط اللقاء الرمزية يف املجلد الرقم  ،4من الشعراء املحليني والهوية
النسائية إىل الخارجني عىل القانون ،والصدمة ،والوساطة« .إننا ال َنعدُّ الرموز ساكنة
بل موضوعات تدخل وتنمو وترتاجع وتختفي من العامل األديب عرب الترشيع والقمع
والتحول املعتدل» (كورنيس بوب ونويباور« ،املقدمة العامة»  .)8إن جوراج
جانوسيك هو واحد من نقاط اللقاء الرمزية من نوعية «الخارج عىل القانون» ،وهو
قاطع طريق كربايت(٭) مشهور «مل يكن قط أكرث من بطل إقليمي يف بولندا]...[ ،
دخل الثقافة التشيكية فحسب بني منتصف القرن التاسع عرش ومنتصف القرن
العرشين بوصفه رمزا للصالت التشيكية السلوفاكية ...[ ،و] برز ليصبح بطال قوميا
قويا يف الثقافة السلوفاكية» (راسلوف .)442 ،هذه السرية العاملية كليا التالية للوفاة
هي دليل عىل عمل التاريخ اإلقليمي الفكري واألديب.

املدن املتمركزة هامشيا

«املدينة املتمركـزة هامشيا»  mrginocentric cityمفهوم آخـر يدين
للموهبـة اإلبداعيـة لدى محرري التاريخ األديب املقارن يف رشق  -وسط أوروبا.
وهذه هي «مدن نقاط اللقاء املتعدد األعراق [ ]...التي أعادت بتزامن تاريخي
مالئم كتابة النموذج الثقايف القومي من الهامش ،ناسبة إليه بعدا حواريا داخليا (يف
حوار مع تقاليد عرقية أخرى) وخارجيا (يف حوار مع مناذج جغرافية ثقافية أكرب).
إن تهميش هذه املدن الفعيل ]...[ ،باإلضافة إىل تركيبها املتعدد األعراق هو الذي
أتاح لها النظر بشكل متزامن إىل كل من الرشق والغرب ،مرسخة عالقة مثمرة بني
التقاليد الثقافية» (كورنيس بوب ونويباور ،نحو تاريخ  .)26وبعض املدن املتمركزة
(٭) نسبة إىل سلسلة جبال متتد بني وسط أوروبا ورشقها ،تبدأ يف التشيك وتستمر عرب سلوفاكيا وبولندا وهنغاريا
وأوكرانيا ورومانيا[ .املرتجم].
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هامشيا املدروسة يف املجلد الرقم  2هي تشرينفتيس Czernowitz/Cernauti/
 ,Chernivtsi/ Czemiowceوفيلنيوس  ,Vilnius/Wilno/Vilnaوبراغ Prague/
( Praha/Prag٭).

براتسالفا /برسبورغ /بوسزوين /بوسونيوم

لنفكر يف مدينة متمركزة هامشيا  -وهي براتسالفا(٭٭)  -والتي مل تكن مدرجة
يف تاريخ كورنيس بوب ونويباور .إن تعريفهام التقني لعبارة «متمركزة هامشيا»
موضح جيدا يف اقتباس من كتاب كلوديو ماغريس «الدانوب» ،الذي يعتمد عىل
تجربة الراوي يف مراجعة الكتاب الصادر يف العام  1745يف أربع لغات ،األصناف
الدوائية البوسزونية  ،Taxa Phannaceutica Posoniensisتأليف جان جوستاس
توركوس.
وطي األحداث.
إن سكان أوروبا الوسطى يجهلون علم النسيانّ ،
يذكرين دليل الصيدلية هذا ذو األربع لغات ،مع صفته البوسزوين
« ،»Posoniensisكيف اعتدنا  -أصدقايئ وأنا  -يف املدرسة أن نناقش
اسم املدينة ،وأي األسامء أحببنا أكرث :براتسالفا ،االسم السلوفايك ،أو
برسبورغ ،االسم األمل��اين ،أو بوسزوين ،االسم الهنغاري املشتق من
بوسونيوم ،املخفر األمامي الروماين القديم عىل الدانوب .أضفى سحر
تلك األسامء الثالثة روعة خاصة عىل تاريخ دويل مركب ،وكان تفضيل
شخص ما لواحد منها أو اآلخر ،عىل نحو طفويل ،موقفا أساسيا ُمت ََّخ َذا
تجاه روح العامل .مبعنى آخر ،كان علينا أن نختار بني االحتفال الفطري
بالثقافات العظيمة والقوية مثل األملانية ،الثقافات التي تصنع التاريخ،
أو إعجابنا الرومانتييك مبآثر الشعوب املتمردة والنبيلة واملغامرة مثل
املجريني ،أو خالف ذلك تعاطفنا مع ما هو أكرث كبتا وتخفيا ،مع
الشعوب الصغرية مثل السلوفاكيني ،الذين يظلون فرتة طويلة بنية

(٭) فيلنيوس عاصمة ليتوانيا ،تشرينفتيس مدينة يف أوكرانيا ،براغ عاصمة التشيك[ .املرتجم].
(٭٭) عاصمة سلوفاكيا[ .املرتجم].
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تحتية صبورة ال يؤبه لها ،وتربة خصبة متواضعة تنتظر قرونا لحظة
ازدهارها( .ماغريس .)220

وفقا ملفهوم كورنيس بوب ونويبار عن املدينة املتمركزة هامشيا ،يبني ماغريس
للقارئ كيف ميكن لدليل عن علم الصيدلة ،املنشور بأربع لغات (الالتينية
والسلوفاكية والهنغارية واألملانية) يف براتسالفا يف منتصف القرن الثامن عرش ،أن
يحدد بدقة قصة «مخفية» (مخفية عىل األقل بالنسبة إىل التاريخ األديب القومي)،
قصة مدينة متعددة الثقافات واللغات ،محور يحيط بشبكة ضمنه .وهكذا ،بينام
ميكن لتاريخ األدب «السلوفايك» القومي أن يربز صلة آدم فرانتيسك كوالر بوصفه
ناشطا سلوفايك الوالء ،فإن التاريخ األديب املقارن الذي َيعدُّ براتسالفا /برسبورغ/
بوسزوين /بوسونيوم محورا متمركزا هامشيا قد يذكرنا بأن كتابه حول «األصل
واالستعامل املستمر للسلطة الترشيعية» (De originibus et usu )1764
 perpetuo potestatis legislatoriaeقد أحرق علنا يف ساحات املدينة .ومع ذلك
فإن حافز اإلصالح الرضيبي الذي أيده الكتاب مل يكن ليضمن ماال أكرث ملاريا ترييزا،
ولكن إليقاف تدفق هجرة عبيد طبقة النبالء ،وهي معركة أقرها جانوسيك الشخص
املذكور آنفا والشبيه بروبن هود .ويف املقابل ،فإن املوقع الهاميش لرباتسالفا ضمن
ملكيات هابسبورغ جعل محاوالت جوزيف الثاين إلضفاء الطابع األملاين عليها أقل
فعالية.
بعد تفحصنا بيانات لجنة تنسيق رابطة األدب املقارن الدولية الرسمية
حول مهامها ،وأوراق املوقف ،وبعض اإلسهامات األكرث تجريبية ،ميكننا إجراء
بعض االستنتاجات عن حالة التاريخ األديب املقارن .ومع أن مجلدات اللجنة ال
تغطي مجال التاريخ األديب املقارن بكامله ،ال ميكن إنكار أنها متثل أهم إسهام
حتى اآلن.
 - 1وفقا لبيان مهمة لجنة التنسيق ،يتعلق عملها املقارن باللغات األوروبية،
إما يف أوروبا وإما يف مناطق أخرى من العامل.
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 - 1 - 1يتجاهل تاريخ مقارن مثل التاريخ املخصص ألفريقيا جنوب الصحراء
الكربى أي أعامل أدبية يف لغات غري األوروبية.
 - 2بالتباين مع التواريخ املقارنة العامة الفردية ،كالتي وضعها بلوك وبروديل،
ُيعدُّ فريق العمل رشطا ال غنى عنه للتاريخ األديب املقارن.
 - 3بينام يعتمد التاريخ املقارن العام عىل بيانات قدمها التاريخ املحيل ،يفرتض
أن التاريخ األديب املقارن تكملة للتواريخ األدبية القومية.
 - 4اليزال املحور الزمني مهيمنا بوصفه مقارنة مستعرضة عرب اآلداب.
 - 1 - 4تصبح الفرتات األدبية هكذا مرادفة لألهداف التي درسها التاريخ
املقارن العام.
 - 2 - 4بسبب الرتكيز عىل اآلداب األوروبية ،تحتفظ الفرتات األدبية التقليدية،
مثل التنوير والرومانتيكية والحداثة ،إذا سمينا بعضها فحسب ،بأهميتها.
 - 1 - 2 - 4تستكشف بعض التواريخ التعديالت الخاصة يف هذه الفرتات لبعض
اآلداب .قد يؤدي هذا (من غري قصد) إىل فكرة أن األخرية تتخىل بشكل ما عن
«اآلداب األساسية» ،التي متثل القاعدة.
 - 3 - 4تتبنى بعض التواريخ تسميات أكرث تجريدية ،مثل أعداد السنوات.
 - 5ظهر املكان عىل شكل تركيز جديد للتاريخ األديب املقارن ،مع أنه ال يتطابق
مع املجاالت األدبية القومية كام كان خالل القرن التاسع عرش ،حني كانت املقارنة
تتم ضمنيا بإضافة اآلداب الوطنية واحدة بعد األخرى.
 - 1 - 5أدى الرتكيز عىل املكان إىل محاولة وضع خرائط للمناطق األدبية.
 - 1 - 1 - 5تتطابق املناطق األدبية عادة مع املجموعات الدولية ،مثل أفريقيا
جنوب الصحراء الكربى أو جزر الكاريبي أو رشق وسط أوروبا أو شبه الجزيرة
اآليبريية.
٭٭٭

كام ورد يف مناسبات عدة ،ال تعالج التواريخ األدبية املقارنة ،برعاية لجنة
تنسيق رابطة األدب املقارن الدولية  ،AILC/ICLAمجال التاريخ األديب املقارن
بكامله .ويف الحقيقة ،لقد أدرج أرتورو كاساس مجموعة املشاريع هذه بوصفها أحد
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مناذج التاريخ األديب املقارن األربعة الحالية ،مع أن منوذج لجنة التنسيق ،كام حاولنا
أن نبني هنا ،متعدد الجوانب كليا ويتطور باستمرار .أما بالنسبة إىل النامذج الثالثة
األخرى التي أدرجها كاساس ،فهي األديب البيني ،والشامل ،والثانوي.
إن سبب تضميننا النموذج األديب البيني هنا هو أنه متت مناقشته يف الفصل
الثاين ،ألن تطبيقاته التأريخية ليست سوى إمكانية واحدة ضمن نظرية عامة ،وهي
نظرية العملية األدبية البينية ،التي تستهدف تحدي التقسيم الفرعي املعريف الذي
يتضمنه األدب املقارن .لذلك بإمكان القارئ إعادة قراءة الفصل الثاين واستكشاف ما
تقدمه النظرية األدبية البينية للتاريخ األديب املقارن .أما بالنسبة إىل «منوذج بروديل
– فالديز» ،فقد ناقشناه كجزء من منوذج لجنة التنسيق .وقد ذكرنا ،مع أن مجلد
الثقافات األدبية يف أمريكا الالتينية مل يكن متضمنا أخريا يف سلسلة لجنة التنسيق،
أن فالديز كان الرئيس الرابع للجنة وكتب «املقدمة العامة» لبعض املجلدات.
باإلضافة إىل ذلك ،إن التاريخ األديب ألمريكا الالتينية تأليف فالديز وقدير ،والتاريخ
األديب لرشق وسط أوروبا تأليف كورنيس بوب ونويباور وكليهام يشكالن جزءا من
«مرشوع التاريخ األديب» ،الذي كان فالديز املحرر العام له («املقدمة»  .)13لذلك
هنالك أسباب مع وضد احتساب «منوذج بروديل – فالديز» منوذجا مستقال.
إن النموذج النظامي ليس أقل تعددا للوجوه من منوذج لجنة التنسيق .ويف
الحقيقة ،إن نظرية ديونيز دوريشني األدبية البينية هي تنوع للنموذج الشامل كام
ميزه كاساس فيام يتعلق بالبنيوية الوظيفية والفعالة ( .)59ويدرج كاساس ضمن
النموذج النظامي نظرية إيتامار إيفن زوهار املتعددة األنظمة ،ودراسة سيغفريد
ج .شميت التجريبية لألدب ،ودراسات ستيفن توتويس دي زيبتنيك الثقافية املقارنة.
لدى هذه النظريات كلها الكثري مام تقدمه للتاريخ األديب املقارن ،مع أنه ال واحدة
منها أنتجت تاريخا أدبيا مقارنا يف حد ذاته .سيجد القارئ هذه اإلسهامات البارزة
مذكورة يف مكان آخر من هذا الكتاب.
إن منوذج كاساس الرابع  -دراسات التابع  -حالة مختلفة كليا .ومع أن هذا
التعبري سمى يف البداية مجموعة من املؤرخني  -الهنود بشكل أسايس  -املهتمني
«بالسمة العامة للتبعية يف املجتمع اآلسيوي الجنويب سواء جرى التعبري عن هذا
وفق الطبقة والطائفة والعمر والجنس والوظيفة أو بأي طريقة أخرى» (غوها،
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«املقدمة»  ،)7فإن دراسات التابع اليوم مسعى جامعي عاملي يتجاوز جدول أعامل
بحثه الحدود اإلقليمية واملعرفية (انظر تشاتورفيدي) .يكمن الفارق املذكور آنفا
يف حقيقة أن دراسات التابع استهدفت مراجعة علم التاريخ النخبوي للمستعمرين
أو املستعمرين الجدد يف الهند وجنوب آسيا .ومثة مثال جيد يتعلق بنقد األسباب
األساسية لفلسفة التاريخ الغربية ،وهو كتاب راناجيت غوها املنشور يف العام 2002
«التاريخ عند حد التاريخ العاملي» ،الذي يخاطب فيه «العمالق» هيغل ومرشوعه
التاريخي العاملي الذي يسوغ فيه تقدم أوروبا «بشكل عقالين» .أما بالنسبة إىل
«تاريخ التابع» ،فإن كتاب غوها الذي صدر يف العام « 1983السامت األولية لتمرد
الفالح يف الهند املستعمرة» وعمل ديبيش تشاكراباريت «أقلمة أوروبا» منوذجيان
أيضا .وعىل الرغم من حقيقة أن ُمن َّظري دراسات التابع قد اتجهوا إىل اللغة واألدب
ا ُملنت ََجني خالل العرص االستعامري ،فإن التاريخ األديب للتابع مل يكن قد ُكتب بعد.
وقد ناقشنا هذا ،باإلضافة إىل حالة دراسات التابع األمريكية الالتينية ،يف الفصل
الثالث.
ال يزال أمام التاريخ األديب املقارن الكثري من التحديات التي سيواجهها بعد.
وأحدها املهم جدا هو التخيل عن السيادة املطلقة املفرتضة لآلداب يف اللغات
األوروبية ،مع أن تأييد السيادة املطلقة لآلداب يف اللغات غري األوروبية لن يكون،
بالطبع ،حال جيدا .إن األماكن (ما بعد) االستعامرية هي مواقع واضحة للتحليل من
املقا ِرنني واسعي االطالع واملثقفني ،لكن هذه ليست املنطقة الوحيدة التي ميكن
فيها لوجهات النظر املقارنة أن تقدم بعدا جديدا للتحليل .لنتأمل حالة تدفقات
الهجرة (العاملية) العاملية وكيف تتحدى أي محاولة للتعامل مع اللغات كأنها
مامثلة لألمم والشعوبُ .يقدّر عدد السكان العرب يف أوروبا حاليا بنحو خمسة
ماليني ،ونتيجة ذلك ُتعدُّ العربية اآلن إحدى لغات األقليات الكثرية التي تشكل،
إىل جانب اللغات القياسية املحلية« ،السوق اللغوية» األوروبية الحديثة (بومانز
ودي رويرت  .)259ويتحدث الغاليسية نحو  3.2مليون ،والويلزية نحو  720ألفا،
والباسك العدد نفسه تقريبا  -وهذا ما يجعلها لغات «ثانوية» يف أوروبا باملقارنة
مع العربية .لذلك قد يتحدث املرء عن أدب «يوروعريب» لو مل يكن األمر يتعلق
باملعنى اإلضايف املتطرف واملتميز برهاب األجانب لصياغة كلمة «يورابيا» .ويتساءل
175

تقدمي األدب املقارن

املرء ،بشكل مامثل ،كيف سيكون شكل تاريخ مقارن لآلداب يف بابوا غينيا الجديدة،
حيث ُيتَح َّدث بأكرث من  800لغة.
مثة تقييد مهم آخر يحتاج التاريخ األديب املقارن للتغلب عليه ،وهو اختيار
املناطق العاملية .تتالءم املدن واملناطق الوطنية الداخلية مع الدراسة العاملية ،ألن
كال من األهداف الصغرية والكبرية خاضعة لتشكيل النظريات عند اختبار العمليات
يف مجال وطني ودويل وتحليل مستويات مختلفة من التغيري الجاري يف املنطقة
املحلية .هنالك عمل كثري يجب القيام به أيضا مع مناذج تاريخية بديلة ،التغلب
عىل الفرتات األدبية ذات التوجه املركزي األورويب ،و«خلل النظام» األديب البيني
والفني البيني ،والتقسيم إىل فرتات زمنية بينية ،والسنوات األدبية ،ووضع خرائط
املناطق األدبية ،والتاريخ املقارن لظواهر التصنيف النموذجي األدبية ،واإلحصائيات
األدبية ،وإدراج األدب الشفاهي والرتجمة ،والتعاون بني الدراسات األدبية وعلم
اللغة (خصوصا علم اللغة املقارن وعلم اللغة االجتامعي) ،والعلوم اإلنسانية
الرقمية ،هذا بتسمية مجرد بعض مجاالت الفرص النظرية .وسواء أكانت منهجا أم
رؤية ،يجب أن تؤكد «املقارنة» يف «التاريخ األديب املقارن» البعد القصيص للتاريخ
األديب ،والرؤية النظرية ،وجدل املايض والحارض من منظور الحارض ،وأخريا وليس
آخرا ،الخالف بأنه ما من تاريخ أديب مقارن ميكن أن يتجاوز الحدود القومية وميثل
بشكل مالئم العمليات األدبية البينية إذا مل يكن املشرتك عامليا ملهام من موقع
خاصيته املحلية/اإلقليمية/القومية .واألدب العاملي ليس أكرث تجريدية من األدب
(عرب) القومي أو اإلقليمي أو املحيل .ويف املقابل ،فإن األخري ليس محددا بشكل
تجريبي أكرث من األدب العاملي .وكام حذرت دورين مايس ( ،)129إن إبقاء النظري
سيكون مامثال لخلط «املقياس الجغرايف بعمليات التجريد يف الفكر».

جبل طارق :منطقة لتاريخ أديب مقارن

جبل طارق منطقة بريطانية وراء البحار تقع يف النهاية الجنوبية لشبه الجزيرة
اآليبريية عند مدخل البحر املتوسط .تبلغ مساحته  2.3ميل مربع .استولت قوة
إنجليزية هولندية عىل جبل طارق من إسبانيا يف العام  1704خالل حرب الخالفة
اإلسبانية .وجرى التنازل عن املنطقة بعد ذلك لربيطانيا وفق معاهدة أوتريخت
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يف العام  .1713وتربز أهميته االسرتاتيجية لكونه بوابة البحر املتوسط .إذ كانت
السيادة عىل جبل طارق لفرتة طويلة نقطة أساسية للخالف يف العالقات اإلنجليزية
 اإلسبانية .وعىل خالف املناطق االثنتي عرشة الربيطانية األخرى وراء البحارُ ،يعدُّجبل طارق املنطقة «املستعمرة» الوحيدة الباقية يف قارة أوروبا ،والتي ميكن إضافة
أكروتريي ودكليا يف جزيرة قربص إليها .وبشكل ما ،إن مكانة جبل طارق مشابهة
ملناطق ما وراء البحار الفرنسية ،التي ُتعدُّ جزءا مكمال لالتحاد األورويب.
أما بالنسبة إىل األدب ،فإن جبل طارق حالة واضحة للملكية املشاع ،أو من
األفضل القول ،مكان األدب الوطني املشاع .ال توجد إشارة واحدة إىل «أدب خاص
بجبل طارق» يف أي تاريخ لألدب اإلسباين أو الربيطاين سوى ،يف حالة الثاين ،عىل
شكل قضية عرضية (كمثال عن أدب ما بعد االستعامر) .ويف الحقيقة ،بالنسبة إىل
الشاعر ترينو كروز سريويا ،فإن األدب الخاص بجبل طارق هو أدب مل يولد بعد
 ،nonataوهذا أمر متناقض ،مع األخذ يف الحسبان أن تاريخ املستعمرة وثنائية
لغتها الرسمية (ولكن هل سكانها فعال متحدثون باإلنجليزية واإلسبانية فقط؟ ) كان
يجب أن يؤيدا ظهور التعبري األديب.
حني يقرتب املرء من جبل طارقُ ،مقارنا ،يتبني أن الحالة أكرث تعقيدا .يوجد
أدب متعدد اللغات يف جبل طارقُ ،كتب باإلنجليزية (إنجليزية جبل طارق)،
واإلسبانية ،والكرييويل (اليانيتو) ،والالدينو ،واملالطية ،والعربية املغربية .ومع ذلك
كانت توجد محاوالت قليلة جدا لتنظيم أدب خاص بجبل طارق .يدرج إدواردو
فيريو كوبييال يف القسم  2من «جبل طارق» فصال مخصصا لألدب ،محددا متيزه
التأسييس نحو العام  ،1990عرب قامئة كتّاب باللغة اإلسبانية (ألبريتو بيتساريلو) ،أو
اللغة اإلنجليزية (إيريك تشيبولينا ،جوزيف باترون ،ليوبولد سانغوينيتي) ،أو لغة
إسبانية  -إنجليزية ثنائية (ماريو أرويو ،لويس بروزون) وإنجليزية  -يانيتو (إليو
كروز) .ومثة رؤية مثرية أخرى تخص دومنغو ف .فايلدي غارسيا ،الذي يقدم مشكلة
«إعادة التكامل األديب» ،مبعنى أنه يف قراءته للشعر املؤلف يف معسكر جبل طارق
(مقاطعة يف إقليم قادس حيث استقر سكان سابقون لجبل طارق بعد العام ،)1713
يدعم الحاجة إىل تباين اآلداب من أي جانب للحدود مع الدور الرمزي الذي تقوم
به املستعمرة الربيطانية (أفرد يف عمل لدييغو باوتيستا برييتو ولوال بيتش أندريد).
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ال تشارك أي من مقاربات النقاد اإلسبان هذه إطار فيليب دنيس وآن تايلور
(الذي ذكرناه آنفا بأنه «عريض») ،أي أن األدب الخاص بجبل طارق بوصفه أدب
ما بعد االستعامر ُكتب باإلنجليزية .ويف الحقيقة ،إن شاعر جبل طارق اإلنجليزي
اللغة ليوبولد سانغوينيتي قد زعم أن مجموعة قصائده« ،قصائد كالبيان»(٭)
) ،The Calpean Sonnets (1957هي «إسهام خاص من جبل طارق يف أدب
الكومنولث» (مقتبس يف فيريو كوبييال  .)76وبتبني وجهة النظر الجغرافية السياسية
التي تجعل جبل طارق «تبعية بريطانية يف الطرف الغريب للبحر املتوسط» ،تحدد
صيغة دنيس وتايلور اإلمربيالية ( )585أن والدة األدب الخاص بجبل طارق جرت
يف العام  .1704وبالتعبريات اللغوية ،هام َيعدّان أن اإلسبانية هي وسيلة مستخدمة
يف املايض ،بينام اإلنجليزية «أصبحت اللغة األكرث استعامال لدى كتّاب جبل طارق»
(.)586
أليس جبل طارق بوصفه هدفا لتاريخ األدب املقارن برهانا جيدا ،من جهة،
عىل أن «ما مينح الحياة والسمة الخاصة لألدب املقارن»  -كام يقرتح كالوديو
غيني (تحدي األدب املقارن« - )19 ،هو مجموعة من املشكالت التي ميكنه وحده
ويتمنى مواجهتها» ومن جهة أخرى ،أن هذا الفرع املعريف هو دامئا عىل خالف مع
التبسيط؟

(٭) يدعي الشاعر ليوبولد سانفوينيتي أن مجموعته الشعرية «قصائد كالبيان» ( )1957هي إسهام من منطقة جبل
طارق يف أدب الكومنولث ،حيث يشري فيها إىل والء بتتويج امللكة إليزابيث الثانية ،عرب قصيدة غنائية[ .املرتجم].
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«مثلت السينام نقطة لقاء املكان
والزمان .وامتلكت بعدا تشكيليا
ووصفيا قويا أتاح لها أن تدمج يف
تناغم جاميل كيل عنارص تصويرية
ونحتية ومعامرية»

يف الفصل األول ميزنا أس��اس األدب
املقارن مع الم َ َل َكة الشاملة للغة ،واالستعامل
الجاميل لهذه الم َ َل َكة التي هي األدب .وأثبتنا
أيضا أن أصل الفنون يكمن يف مبدأ املحاكاة
األرسطوطالييس ،وأن الطبيعة البرشية تتسم
أساسا باملحاكاة .إن جميع الفنون ُم َق ِّلدة
وه��دف التقليد هو نفسه دامئ��ا :الواقع
البرشي والطبيعي .لكن كل فن يقلد بطرق
مختلفة ،وهذا االختالف يف الوسائل الفنية
هو السبب يف أن الدراسات الفنية البينية
رضورية لألدب املقارن .والتفكري يف طبيعة
التقليد يسمح لنا بفهم سبب عدم اقتصار
هدف األدب املقارن يف الدراسة عىل مقارنة
اآلداب املكتوبة بلغات مختلفة ،بل مقارنة
الفنون املفهومة وفق الوسائل املختلفة التي
تستخدمها أيضا.
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ينظم مبدأ أرسطوطالييس آخر هذه املقارنة الفنية البينية ،وهو التطهري ،الذي
يصف البعد النفيس الجاميل ،االنفعاالت التي يثريها العمل الفني لدى املتلقي .ويف
العام  ،1719يف عمله «تأمالت نقدية حول الشعر والرسم» Réflexions critiques
 ،sur la poésie et sur la peintureزعم آيب دو بو أن أعظم قيمة للشعر والرسم
تكمن يف قدرتهام عىل تقليد أشياء مثرية لالهتامم ،وأن تلك القصائد واللوحات
ميكن تقوميها وفق مدى وقعها أو تأثريها فينا فحسب .وقد تحدث تيودور ليبس
( ،)1903من جهته ،عن اندماج متعاطف  - Einfühlung -بني العمل واملتلقي،
يف سياق جاميل ذايت حقيقي  -صالح يف آن واحد لألدب وللفنون الخمسة األخرى
يف النظام الكالسييك.
تشكل هذه التأمالت تقليديا جزءا من مجال معريف فلسفي معني ،هو علم
الجامل .وال تسمح أفكارها التجريدية لنا بالتفكري يف قضايا أكرث واقعية ،كالتقنيات
املختلفة واإلجراءات ومصادر كل فن .ومحاكاة الواقع شائعة لديها كلها ،لكن
الوسائل التي تنفذ فيها هذه املحاكاة خاصة بكل منها .لذلك تصبح املقارنة أداة
رضورية كليا من أجل فهم كامل لدافع محاكاة تنوعات التعبري الفني .وميكننا
القول يف مصطلح معارص أكرث إن هذه التنوعات توافق لغات مختلفة ،أي أن
«اللغة» املفهومة يف تقليد أورويب ،ميكن إدراكها من عمل فرديناند دو سوسري
يف دراسة اإلشارات  ،semiologyأو ما دعاه تشارلز ساندرز بريس «علم اإلشارة»
 .semioticsويشري الفارق الذي يضعه الفيلسوف األمرييك بني ثالثة أنواع من
العالمات  -الرمز ،واأليقونة ،واملؤرش  -إىل الطرق التي يحايك فيها كل من الفنون
الواقع .من األسايس ،إذن ،مقاربة مجال الدراسات الفنية البينية وفقا ملا دعاه أندريه
ميشيل روسو (« )50عامل كوين من العالمات»  .un univers global de signesوقد
وضع هيغل ،يف عمله «علم الجامل» ،الشعر  Dichtungيف قمة ترتيبه للفنون ،قبل
الهندسة املعامرية والنحت والرسم واملوسيقى والرقص .وكان األدب بالنسبة إىل
الفيلسوف األملاين فنا عامليا ،ألن املخيلة فيه جوهرية ،واملخيلة هي أساس الفن كله.
ردا عىل استفسار كالوديو غيني (تحدي األدب املقارن )124 ،حول ما إذا كانت
دراسة العالقات بني األدب والفنون األخرى يجب أن تقع اليوم تحت مسؤولية
األدب املقارن ،تبني إميليا بانتيني جدال مثريا لالهتامم .وتناقش بأن األدب املقارن
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هو املجال املالئم لهذه االستفسارات ،ألن األدب أساسه الكلمة والروابط بني الفنون
التي يجب التعبري عنها بالكلامت .وتعرتف بانتيني بأن األدب غري شامل ،وال ميكن
أن مينح نفسه مكانة الفن املمتاز .ولكن ،يف النهاية ،ومن خالل اللغة ،الوسيط الذي
ُين ََظم عربه الفكر والتواصل بني البرش ،ينتج التأمل حول الفنون.
يف هذا الصدد ،يعكس تعزيز هذا املجال الفني البيني بوصفه مالمئا لألدب
املقارن يف أعامل كالتي أ ّلفها هرني هـ .هـ .رمياك («األدب املقارن») أو أ .أوين
ألدردج ،الذي استُشهد به يف الفصل االفتتاحي ،يعكس التأمل النقدي الذايت الذي
َع ّده رينيه ويليك ،عند تحدثه يف مؤمتر رابطة األدب املقارن الدولية AILC/ICLA
الثاين ،أساسيا لألدب املقارن .لذلك تصبح دراسة العالقة بني الفنون سمة أساسية
لألدب املقارن ،لكن أولوية ويليك ،التي خصها يف خطابه يف العام  ،1958ليست
مفاجئة ،مع األخذ يف الحسبان السياق األوسع لعمله .لقد كان الفصل الحادي عرش
كله يف كتابه املؤثر «نظرية األدب» ،الذي شارك ويليك يف كتابته أوسنت وارن يف
العام  ،1949مخصصا للعالقة بني األدب والفنون األخرى ،وكان الناقد التشييك قد
نرش مقالة تبحث يف التشابهات بني الفنون بعد وصوله مبارشة إىل الواليات املتحدة
(ويليك «التناظرية»).
منذ أوائل الستينيات فصاعداُ ،تالحظ زيادة كبرية يف هذا النوع من الدراسة.
يعود تاريخ دراسة يس .أس .براون األساسية «املوسيقى واألدب :مقارنة بني الفنون»،
عىل سبيل املثال ،إىل العام 1963؛ ويف هذا الوقت ،تضمنت قامئة مراجع رابطة
اللغة الحديثة دراسة فنية بينية كأحد «موضوعاتها العامة» ،ويف العام ُ 1968نرشت
«قامئة مراجع حول عالقات األدب والفنون األخرى( »1967 - 1952 ،براون).
يؤكد «تقرير برينهامير» انتشار هذه املقاربات بزعمه أن «مجال املقارنة يتضمن
اليوم مقارنات بني منتجات فنية درستها عادة فروع معرفية مختلفة» ،واليزال هذا
حقيقيا عند بداية القرن الحادي والعرشين .ويتضمن تقرير هاون سويس األحدث زمنيا
نصا كتبه كريستوفر بريدر حول األدب املقارن والفنون البرصية يف دراسات حديثة
مبكرة ،يعيد صياغة عنوان مقالة كتبها إروين بانوفسيك ونرشت يف العام  ،1955حيث
يؤكد أن األدب املقارن فرع معريف إنساين أيضا ألن اهتاممه ال يقترص عىل األعامل
ينصب عىل «أعامل فنية جاملية» من الفنون األخرى أيضا.
األدبية ولكن
ّ
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اإلضاءة املتبادلة بني الفنون

ليسينغ(٭)،

خصوصا عمله
إن كتابات األملاين الكالسييك املحدث غوتهولد إفرايم
السابق لعرصه  avant la lettreيف األدب املقارن املنشور يف برلني يف العام 1766
«الوكون ،مقالة حول حدود الرسم والشعر» Laokoon, oder Über die Grenzen
 ،der Malerei und Poesieأساسية يف هذا الصدد .يحاول ليسينغ تصحيح االلتباسات
التأويلية أو أخطاء القراءة يف أبيات شعر هوراس املشهورة ut pictura, poesis; erit
quae, si propius stes / te capiat magis, et quaedam, si longius abstes
)(361 – 623؛ كام الرسم ،كذلك الشعر :سيكون مثة واحد يأرسك أكرث إذا وقفت أقرب
وآخر إذا وقفت أبعد)  -والذي ُفهم غالبا بكونه إعالنا عن خضوع الشعر للرسم.
من جهة أخرى ،يتبنى ليسينغ موقفا ميكن مقارنته مع ما يدعى اليوم
«نظرية التلقي» ،حيث مييز يف مقدمته التأثريات املامثلة التي ميكن أن يحدثها
الرسم أو النحت أو العمل األديب يف «رجل ذي ذوق رفيع» .يف كل حالة،
يضع الكاتب أو الفنان أمامنا حقائق غائبة وكأنها حارضة ،ويقدم لنا مظهرا
للواقع ،يغشنا لكنه يف الوقت نفسه يريحنا .ويدافع ليسينغ يف الوقت نفسه
عن االستقاللية املطلقة للوسائل التي يحقق بها كل فن أهدافه .إن الرسم
والنحت ساكنان ،ألنهام يعمالن باألشكال واأللوان املوزعة يف املكان ،والرموز
التي يعمالن بها «طبيعية»  -أيقونات يف التعبريات الرمزية  -بينام األدب
هو فن يتبع فيه بعض األصوات الواضحة بعضها اآلخر مع الوقت وتتجمع
لتشكل كلامت ،أي رموزا اعتباطية وتقليدية .وبسبب هذا ،يستطيع األدب أن
ميثل األفعال بسهولة ،وهو يشء يحاول الرسامون تحقيقه ،بضعف ،عند متثيل
مواضيعهم الطبيعية ،األجساد.
بالعودة إىل النقاشات (كانت الشخصية الرئيسة فيها يوهان يواخيم فنكيلامن)
التي تركزت عىل املنحوتات اإلسكندرية املنسوبة إىل آغيساندروس وبوليدوروس
وأثانادوروس ،املنحوتات التي متثل كاهن طروادة الوكون وأوالده يف رصاعهم
(٭) مرسحي وناقد أملاين ( ،)1781 - 1729تتضمن أعامله املرسحية ثالث مرسحيات مأساوية :اآلنسة سارة سامبسون
( ،)1755وإمييليا غالويت ( ،)1772وناثان الحكيم ( .)1779أسهمت أعامله النقدية يف تطور الرومانتيكية األملانية،
وبخاصة دفاعه عن شكسبري أمام منظري الكالسيكية املحدثة الفرنسيني[ .املرتجم].
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مع ثعبانني ضخمني أرسلتهام اإللهة مينريفا ،وبالنظر إىل املقطع الثاين من إنيادة
فرجيل .الذي يصف املشهد الرهيب ،يدافع ليسينغ عن التفرد الجاميل الذي مثل
به النحاتون هذا الرصاع بالحجر .وليسينغ عنيف يف رفضه االلتباس يف هذين الفنني،
حيث يصبح فيه الشعر هوسا وصفيا ،وينزل الرسم إىل مستوى الحكاية الرمزية،
فتخلق «لوحة متحدثة» و«شعرا صامتا» وحشيني.
من املفيد هنا التفكري يف أهمية هذه القضية من املنظور النظري والرمزي
كليهام ،وكذلك من منظور األدب املقارن ،بدءا من الفارق األساس الذي يطوره
ليسينغ يف الفصل  16من «الكون»  Laocoönيف دراسته لظواهر شكلني من التعبري
الجاميل :الفنون املكانية (الرسم ،باإلضافة إىل النحت والهندسة املعامرية أيضا)،
والفنون الزمانية (األدب ،باإلضافة إىل املوسيقى والرقص أيضا).
يف بداية القرن التاسع عرش ،لحظة التوسع الكبري للمقارنة الوصفية بوصفها
منهجا يف مجاالت املعرفة املختلفة ،نرش جان فرانسوا سوبري عمله « منهاج الرسم
واألدب املقارن» ) .Cours de peinture et littérature compares (1810ولكن
سيكون أوسكار فالتزل ،تلميذ املؤرخ الفني الكبري هايرنيش فولفلني ،هو الذي
سيصوغ يف مؤمتر مربمج يف العام  1919التعبري الذي يعكس بشكل أفضل هذه
الوسيلة املقارنة« :اإلضاءة املتبادلة بني الفنون» Wechselseitige Erhellung der
 Künsteوهي صياغة مواتية تكمل فكرة «املواهب املزدوجة» ،الفنانني املبدعني
مثل مايكل أنجلو ،بليك ،هوفامن ،فاغرن ،روسيتي ،أملادا نغريروس ،دايل ،بيري باولو
بازوليني ،أو فدريكو غارسيا لوركا ،الذين عربوا عن أنفسهم من خالل وسائل فنية
متعددة.

فنون الحداثة السبعة

صحيح أنه يف دراسة العالقات الفنية البينية من السهل الوقوع يف فخ مقارنات
سطحية تفتقر إىل الدقة ،لكنه صحيح أيضا أن علم اإلشارة (السيميائية) ،املفهوم
بأنه نظرية عامة للرموز ،ميكن أن يقدم للمقا ِرن أدوات منهجية ودقة مفاهيمية.
نواجه عىل مستوى أويل مقارنات موضوعاتية محضة ،ليست من دون فائدة،
خصوصا إذا كانت متطورة وفق «دراسة األيقونات» لدى إروين بانوفسيك ،الذي
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ورث فلسفة األشكال الرمزية عن إرنست كاسريير .تفتح األشكال املختلطة ،مثل
الشعارات أو األوبرا ،مجاال واسعا من الدراسة أيضا .ودراسات األشكال والرتاكيب
ذات صلة أيضا ،وبالبناء عىل عمل ماريو براز وآخرين ،كان يوجد بحث مثري
لالهتامم جدا حول تشابه مناذج التأليف املوسيقي ،مثل السوناتا والسيمفونية
وموسيقى الفوغا  Fugueومزج األلحان ،واألشكال األدبية .ويف هذا السياق ميكننا
مالحظة كيف ميكن ملفهوم مقارن لدراسة السينام ،مثال ،أن يعطي نتائج ذات قيمة
حقيقية (برونيل وشيفريل .)298 - 263
كان أبولينري يف فرنسا أحد رواد النظر إىل السينام بوصفها فنا ،مثل نيكوالس
فاتشل لينديس يف الواليات املتحدة «فن الصورة املتحركة .»1915 ،يف البداية عبرّ ت
هذه الدفاعات عن السينام بنوع من الرتدد ،باستثناء كتابة ريتشيوتو كانودو ،الذي
يعود تاريخ عمله «بيان عن الفنون السبعة» إىل العام  ،1911ومؤيدي مارينيتي،
الذين نرشوا يف الطبعة التاسعة لكتابهم «إيطاليا املستقبلية» L’Italia futurista
يف سبتمرب  1916بيانهم «السينام املستقبلية» .La Cinematografia futurista
حني كان ريتشيوتو كانودو ( ،)8يتخذ براهني تكشف نوعا من اإللهام البعيد
يف االنقسام الذي رسخه ليسينغ بني الفنون املكانية والزمانية خالل القرن الثامن
عرش ،عرب عن نفسه باقتناع« :إننا بحاجة إىل السينام يك نخلق ذلك الفن الشامل
الذي تتجه نحوه الفنون األخرى كلها من بداياتها» .وعىل الشاشة ،بسبب الدمج
املتناغم للعلم والفن ،يستطيع املرء أخريا أن «ميتلك إيقاعات الضوء ويثبتها» ،وقد
م ّثل «هذا االقرتان بني الضوء والصوت حول مشعل ال يضاهى» بالنسبة إىل كانودو
شعارا مثاليا حول «روحنا العرصية الجديدة» (روماغريا وألسينا ثيفينيت .)18 ،16
مثلت السينام نقطة لقاء املكان والزمان .وامتلكت بعدا تشكيليا ووصفيا قويا
أتاح لها أن تدمج يف تناغم جاميل كيل عنارص تصويرية ونحتية ومعامرية (ميكن
أن يتذكر املرء هنا تعاون مهندسني معامريني مثل كيتلهوت أو هنت أو فولربخت
مع فريتز النغ ،مخرج فيلم «العاصمة»  .)Metropolisكام أنها متلك إمكانية
قصصية هائلة ،مشابهة إلمكانية الرواية أو املرسحية ،باإلضافة إىل القدرة عىل دمج
املوسيقى والرقص .هي ،إذن ،فن توفيقي وعرصي ،تغني نفسها عىل حساب فنون
العرص القديم الستة ،لتصبح بشكل ما الرتكيب األكرث كامال وخصوبة بني هذه.
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وتتوسع مكانتها اليوم حتى يف عرص أجهزة اإلعالم الرقمية ،وفقا لليو مانوفيتش،
عىل سبيل املثال.
يف العام  1971عرض منتج األفالم لوتشينو فيسكونتي فيلمه «موت يف فينيسيا»
 ،Morte a Veneziaاملستند إىل رواية تومــــاس مان القصيــــرة ،املنشـــورة يف
العام  1911باالسم نفسه  ،Der Tod in Venedigولكن أيضا عىل عمل آخر من
تأليف األملاين الفائز بجائزة نوبل ،وهو رواية دكتور فاوستوس ،يف العام  .1947وال
يؤكد املخرج اإليطايل ،الذي كتب املخطوط مبشاركة نيكوال بادالوكو ،كام يفعل يف
أغلبية أفالمه ،عىل صور املدينة ومشاهدها التي سحرت كاناليتو كثريا فحسب،
لكنه يحول بطل مان ،غوستاف فون أخنباخ ،إىل موسيقي أيضا .وميكن أن نرى
وراء غوستاف فون أخنباخ شخصية غوستاف ماهلر ،الذي ُتعدُّ موسيقاه عنرصا
أساسيا يف الفيلم .تتضمن موسيقاه التصويرية الحركة الرابعة من سيمفونية ماهلر
الرابعة ،باإلضافة إىل الكونرتالتو املنفرد الذي عنوانه «أيها اإلنسان» O Mensch
من السيمفونية الثالثة ،الذي يؤدى يف مشهد حيوي بشكل رائع عىل شاطئ ليدو،
املمتلئ بعائالت من الطبقات املتوسطة الراقية من وسط أوروبا .إن «اإليقاع
البطيء» من الحركة الخامسة ميثل فكرة متكررة خالل الفيلم ،وهذا يعني أن
مؤلفات ماهلر ،باإلضافة إىل اإلسهام يف الزخرفة املوسيقية للفيلم ،هي أيضا عنارص
حوارية تشكل جزءا من التطور الرسدي للقصة ،األمينة عموما للنص األديب األصيل،
لكنها تسمح باإلضافة من املوسيقي ألفريد ،وهو تلميذ فون أخنباخ بالشكل نفسه
الذي كان فيه آرنولد شوينربغ تلميذ ماهلر.

املناقلة ،التناص التشعبي ،ما بعد املعالجة

يف السنة نفسها حني كان فيسكونتي ُيعدُّ فيلمه ،كان املؤلف املوسيقي
اإلنجليزي بنجامني برينت يبتدع أوبرا من فصلني ،مع نص أوبرايل باإلنجليزية كتبه
مايفانوي بايرب مستندا إىل رواية توماس مان «موت يف فينيسيا» .مل تكن رؤيته
وتفسريه للرواية متأثرين بفيلم فيسكونتي ،مع أن باليه جون نيوماير ،الذي عرض
يف العام  ،2003كان كذلك فعال .ومصمم الرقصات األمرييك هذا مختص يف تحويل
األعامل األدبية إىل رقصات ،وقد حول عددا من أعامل شكسبري  -حلم منتصف
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ليلة صيف ،هاملت ،عطيل ،وكام تحبها  -إىل باليه .كام أعد مرسحية هرنيك إبسن
«بري جنت»  Peer Gyntأيضا ،ويف أثينا يف العام  1995عرض نسخته املعدلة من
ملحمة األوديسة.
هذه التعديالت هي ما ع ّرفه رومان ياكوبسن («حول السامت اللغوية») بأنه
«مناقلة إشارية بينية من نظام عالمات إىل آخر» :وهو مفهوم ُأطلق عليه أخريا تعبري
«تحويل العنارص األساسية» .وقد استخدم أصال يف مجال الكيمياء الحيوية لإلشارة
إىل نقل املادة الوراثية من بكترييا إىل أخرى ،وظهر يف مقالة لوبومري دوليزيل يف
العام  1989املعنونة «دراسة إشارات االتصاالت األدبية» ،مام أعطاه معنى مزدوجا
هو االنتقال والتحويل يف املعالجة الالحقة لألعامل األدبية.
كام يكرر دوليزيل يف كتابه «الشاعرية الغربية :التقليد والتقدم» ،إن تحويل
العنارص األساسية اليوم هو أحد أفضل أقسام أي دراسة إلشارات االتصال األديب.
يتضمن املفهوم الكثري من الظواهر والنشاطات املتنوعة :من إقحام نص يف آخر إىل
تحويل النوع األديب (تحويل رواية إىل مرسحية ،عىل سبيل املثال) .لكن الرتجمة
أو إعادة الصياغة النقدية ،أو تحويل عنارص الفنون التشكيلية أو املوسيقية أو
السينامئية الخاصة بنص أصيل تقع تحت هذا اإلطار املفاهيمي أيضا .هذه املامرسة
األخرية هي سمة بشكل خاص ملجتمع معلوماتنا واتصالنا ،كام سرنى الحقا.
ما يكمل هذا العمل هو دراسة جريارد جينيت حول الجوانب املختلفة املفصلة
للتناص املتبادل يف عمله «املخطوطات املعدلة» .وبالنسبة إىل الروايئ الفرنيس،
يجب فهم اإلسناد عىل أنه العالقة بني نص ( Bنص تشعبي)(٭) وآخر ،سابق ،نص A
(نص أصيل)(٭٭) ،واألول مشتق من الثاين يف عملية سامها «التحويل» ،و ُيع ّرف هذا
التعبري عىل نحو مثايل التبادل بني الفنون التي نشري إليها.
ولكن ،كام بينّا يف الفصل األول ،فإن ما دعاه نوربرت غروبن «الدراسة التجريبية
لألدب»  Empirische Literaturwissenschaftيرى األدب يف سياق أساس لألفعال
التواصلية واالجتامعية التي تبدأ باإلبداع والقراءة ،لكنها تتضمن أيضا األشكال
املختلفة من التدخل والتحويل اللذين يشكالن كال من املنتجات األدبية وتلك
(٭)  hypertextترتجم حرفيا «نص أعىل» ،ولعل «نص تشعبي» أقرب للسياق هنا[ .املرتجم].
(٭٭)  hypotextترتجم «نص أدىن» مبعنى «أساس» ،ورمبا «أصيل» يُع ّد أفضل[ .املرتجم].

186

املقارنة الفنية البينية

املستمدة منه .وهذا ال يؤدي بشكل حتمي إىل رؤية الخطابات الفنية األخرى
والرموز املحددة املتأصلة فيها.
بالنسبة إىل مامرسة «اإلضاءة املتبادلة للفنون» ذات خاصية تحويل العنارص
األساسيةُ ،تعدُّ أهمية املرحلة الالحقة لإلبداع أساسية ،التدخل وتلقي النصوص
التي يدعوها عضو آخر من املجموعة األملانية nicht - konservative NIKOL
 ،Literaturwissenschaftالعلم األديب غري املحافظ) ،وهو غوتس فينولد ،باسم
 ،Textverarbeitungالذي ترجمته «ما بعد املعالجة» (مبعنى مختلف متاما عن
كيفية استخدام هذه الكلمة يف الدراسات السينامئية) أو ببساطة «تحويل الرسائل
األدبية» ،بتوافق مع مصطلحات جينيت للتناص التشعبي .من الواضح أن لذلك
عالقة بإعادة اإلبداع ،أي القراءة ا ُملح ّولة لعنارص النص األصيل األديب الذي يوجد
عىل شكل النقد ،التفسري ،التعليق ،املحاكاة الساخرة ،إعادة الصياغة ،التكييف،
تغيري النوع األديب ،الرسوم الهزلية ،الرسم ،النحت ،األوبرا ،املرسح الغنايئ ،الشكل
السيناميئ أو التلفزيوين ،وغري ذلك.
يف نظرية مجموعة  NIKOLورئيسها ،سيغفريد ج .شميت ،هذا «النظام
األديب» متضامن كليا :فهو يشكل بنية مك ّيفة فيها كل عنرص أو مرحلة أو عامل
يتشارك مع ،أو يعتمد عىل ،كل عنرص آخر .إن «املن ِتج» ،مثال ،يف منوذج توماس
مان املذكور آنفا ،هو الوسيط الذي يوصل أداؤه إىل العمل؛ و«ا ُملح ّول» أو «ا ُملعالِج
الالحق» أو « ُمعيد اإلبداع» هو الوسيط الذي يتفاعل مع تلقي العمل ،مسهبا
يف إنتاج آخر متعلق بهذا األول .هذا هو الدور الذي اتخذه منتجو األفالم مثل
فيسكونتي ،أو املؤلفون املوسيقيون مثل برينت ،أو مصممو الرقص مثل نيوماير
ضمن النظام األديب ،الذي يتحقق عمله يف املصطلح الناتج :Textverarbeitung
«ما بعد املعالجة».
نعتقد أنه من املهم أن ندرج يف اإلطار النظري للدراسة التجريبية عن النظام
األديب املعارص نشاطات أخرى لتحويل العنارص األساسية ،مثل اإلسهاب يف ناتج
موسيقي ،أو أداء راقص ،أو مخطوط سمعي  -برصي من نص أديب .يؤدي الدمج
الالحق لهذه النصوص التشعبية األصلية إىل معالجة الحقة معقدة قد تنتج نصا
سينامئيا تشعبيا نهائيا ،سيكون منشأه األسايس نصا أدبيا أصليا.
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املوسيقى واألدب

تطلق إحدى أفكار مارشال ماكلوهان النهائية يف كتابه «مجرة غوتنربغ» الزعم
بأن انفصال الشعر واملوسيقى لوحظ أوال يف الصفحة املطبوعة .ستكون هذه نتيجة
أخرى لتطبيق تقنية جديدة ،وهي آلة الطباعة النقالة يف خدمة الكتابة الصوتية،
عملية لها أصولها يف بالد ما بني النهرين نحو العام  3500ق.م .قبل األبجدية
الصوتية ،كان التواصل شفهيا بشكل أساس ،ومل يكن االنتقال من املجتمع العشائري
إىل ما يسمى باملدين ممكنا من دون هذا النظام الجديد لتثبيت املحتوى ونقله.
كام يتذكر ل .كرمير يف كتاب مخصص لهذا املوضوع ،فاألغنية هي يف أصل نقل
املعلومات الجديرة بالذكر ،وتعريف املوسيقى والشعر موجود يف حقيقة أن كال
منهام فن يعتمد عىل التنظيم الفوري والفعيل ملرور الوقت .وفق هذا النظام ،األساس
الهيكيل هو نفسه ،مع أن مؤلف كتاب «املوسيقى والشعر» مييز فورا أننا مل نتقدم
ببطء يف البحث عن طريقة تتعلق بالفروع املعرفية البينية لدراستها املقارنة فحسب،
ولكن حتى يف العام  ،1984حني كتب كرمير عمله ،مل تكن مثل هذه اللغة متوافرة.
غري أن كتاب نيكوالس رويت منذ العام  1972حول اللغة واملوسيقى والشعر
مؤرش مرجعي مثني لدراسة العمل املوسيقي واألديب التحليلية من مبدأ منهجي عام.
يبدأ رويت من أساس لغوي صاغه رومان ياكوبسن ،وهو إسقاط املحور النموذجي
عىل الرتكيبي ،الذي ُينتج يف حالة التسلسل الشعري تركيزا حادا من التكرارات
أو «التزاوج» .وميكن االستنتاج من هذا أن ظواهر التكرار والتنوع هي ظواهر
محددة يف أي ترتيب هيكيل ،يتطور مع مرور الوقت ،كام يف حالة النصوص األدبية
واملوسيقية وهي فكرة تشكل بالطريقة نفسها عمل براون «املوسيقى واألدب».
كان خطاب ستيفن ب .شري أمام مؤمتر رابطة األدب املقـــارن الدوليــة
 ICLA/AILCالتاسع ،املنعقد يف إنسربوك ،والذي تضمن دعوة إىل مفهوم متعلق
بدراسة رموز العالقات بني الفنني كليهام ،مقدمة لسلسلة من اإلسهامات املثرية
لالهتامم باملوضوع ،مثل إسهامات إيزابيل بييت أو جان بيري باريسييل ،من دون
ذكر املجلدات التي أ ّلفتها نانيس آن كالك ،ويندي شتايرن ،ورافاييل سيليس.
ولكن ،ال ميكن النظر إىل متاهي املوسيقى والشعر بأي حال باعتباره مقترصا عىل
ما يحدث بني الشعر والرسم قبل ظهور آلة الطباعة بوقت طويل .بالطريقة نفسها
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التي يتبع فيها ترتيب الكلامت والتوقفات والنربات واألحرف الصوتية واألحرف
الساكنة ،باإلضافة إىل توزيع التتابعات الشعرية يف األشطر والقصائد واملقطوعات
الشعرية ،أو املؤلفات مثل السوناتة ،ويخضع للمبادئ اإليقاعية املستندة أساسا
إىل التكرار والتنوع ،يستطيع املرء معالجة التدفق الشفاهي للقصيدة يك يحقق
تناغامت تشكيلية وبرصية .إن العبارات واملنطوقات هي غنائية يف كثري من الحاالت
بسبب إيحائية معانيها ،وبسبب املوسيقى واإليقاعات يف كلامتها وتتابعاتها ،ولكن
إىل جانب هذه العنارص ميكن أن يكون حتى التوزيع ذاته للكلامت املطبوعة عىل
صفحة مهام ،كام هي الحالة يف مجموعة قصائد غيوم أبولينري(٭) .تستمد مؤلفات
أبولينري معنى متامسكا بشكل غنايئ ليس من أهمية كلامتها فحسب ،ولكن كذلك
من طرق إيحاء توزيعها عىل الصفحة بصورة لها عالقة مبعنى القصيدة ،كام يف حالة
قصيدة «القلب ،تاج ومرآة» .Coeur, couronne et miroir
متتبعة عمل أبولينري ،أسهبت تجارب مامثلة فيام ُسمي شعرا «واقعيا» أو
«برصيا» ،رعته عىل سبيل املثال مجموعة نويغاندريز الربازيلية (Noigandres٭٭)،
التي أ ّلف أعضاؤها البارزون ،هارولدو وأوغستو دي كامبوس ،باإلضافة إىل ديسيو
بينياتاري ،يف العام  1954بيان «الخطة األولية للشعر الواقعي» Plan piloto para a
 ،poesía concretaالذي تك ّون اشتقاقه األورويب يف عمل الشاعر البوليفي/السويرسي
يوجني غومرينغر ،الذي سيكون عنوان بيانه «من الشعر إىل الكوكبة» Vom vers
.zur konstellation
مع أن املرء ميكنه أن مييز تطور هذه امليول يف طليعة القرن العرشين ،فإن لديها
يف الحقيقة تاريخا أطول بكثري ،بالعودة إىل ما دعاه اليونانيون  ،technopaigníaأي
بشكل حريف «األلعاب البارعة» أو ما كان يدعى يف اللغة الالتينية carmina figurata
أو القصائد الرمزية .إن قصيدة سيمياس من رودس املشهورة ،التي تعيد تصوير أجنحة
(٭) ( )1918 - 1880شاعر وقاص وكاتب مرسحي وروايئ وناقد فني فرنيس ،من أصل بولندي .أغنى الشعر الفرنيس
املعارص ،وأسهم يف النقد الفني ،وله فضل كبري يف التنويه لكبار املصورين العباقرة يف عرصه[ .املرتجم].
(٭٭) كلمة بروفنسية احتار يف معناها اللغويون الذين درسوا الشعر املوسيقي (الرتوبادور) .وقد ظهرت أناشيد
الشاعر األمرييك عزرا باوند حني اكتشفها املرتجمون الربازيليون يف أثناء ترجمة شعره .وقرنوا بني غموض الكلمة
واملكانة املميزة للشاعر األمرييك ،ومن ثم َتبينوا الكلمة  Noigandresواتخذوها شعارا ملغامرة فنية وجعلوها عنوانا
ملجلتهم التي تنرش شعرا غنائيا تجريبيا وواقعيا[ .املرتجم].
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إيروس ،مثال جيد لىن هذا النوع من العمل ،الذي كان له يف العاملني الكالسييك
والهيليني غالبا استعامل واقعي عىل شكل نذور تقدم إىل اآللهة.
جرت معالجة العالقة بني الشعر واملوسيقى يف عمل جيوسيفو زارلينو(٭)
«مؤسسات متناغمة»  Institutioni harmonicheمنذ العام  ،1558وعىل غراره،
مال املفكرون املعارصون إىل معالجة املشكلة من خالل ثالث رؤى يتمم بعضها
بعضا .تتعلق األوىل باالهتاممات اإليقاعية والرخيمة كليا؛ والثانية مبا يدعوه التقليد
البالغي «ترتيب» ( dispositionما قد نسميه نحن «بنية») العمل ،ألنه توجد
أشكال من التأليف ذات أصل موسيقي ميكن تطبيقها عىل التعبري القصيص والغنايئ
كليهام؛ وأخريا ،املسألة الصعبة ملعنى الرموز والكلامت الشعرية واملوسيقية ،التي
هي رموز اعتباطية وتقليدية معا ،إال يف حالة تقليد املوسيقي املتآلف ألصوات
الطبيعة ،أو استعامل الشاعر للمحاكاة الصوتية.
يف هذه الحالة ،ال مينعنا متاثل الرموز الشعرية واملوسيقية التي ُيع ّرفها بريس بأنها
رمزية من التمييز بينها وفقا لطبيعتها االعتباطية والتقليدية والغامضة .إن العالقة
بني ّ
الدال واملدلول معربة لغويا يف حالة األدب أكرث بكثري مام هي يف املوسيقى .وكام
يشري إيرو تاراستي ( ،)30معيدا صياغة كلود ليفي شرتاوس ،فاملوسيقى هي لغة من
دون مدلول ،وهذا ال يتضمن افتقارا جوهريا إىل املعنى .ويف الحقيقة ،إن العكس
صحيح ،ألن املوسيقى لديها قدرة كبرية عىل التأثري يف املستمع عاطفيا بحيث يضفي
عىل أصوات األغنية أو السوناتة أو السيمفونية معنى ال يكون نفسه بالرضورة لدى
املستمعني اآلخرين.
هذه الرؤية مشابهة جدا لرؤية دراسة رومان إنغاردن للظواهر األدبية ،التي
تصف العملية التي يعيد قارئ النص األديب من خاللها إبداع النص بكل وفرته،
وميأل ،عىل سبيل املثال ،الفراغات و«حاالت عدم اليقني» التي متيز العمل باعتباره
تركيبا لغويا رصفا  -للرموز الكيفية – كام هو بالفعل .وهناك هامش كبري من حرية
الترصف يف القراءة بحيث ميكن ألي منا صنعه من رواية أو قصيدة معينة ،نضفي
عليها عمدا معنى مستمدا من إحساسنا وتجربتنا وآفاقنا الثقافية الخاصة .ولكن
(٭) مؤلف و ُمن َّظر موسيقي إيطايل من عرص النهضة ([ .)1590 - 1517املرتجم].
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بالنسبة إىل مجال خاصية التلقي هذه كله ،ال يستطيع األدب أبدا أن يصل إىل
غموض املعنى العميق الذي مييز املوسيقى.
يقرتب من فكرة القصد هذه املتعلقة باملفهوم الظاهرايت ما يصفه فرانسوا
دوالالند بأنه «مناذج سلوك اإلصغاء الرسدي» ،وهو مفهوم يسوغ منه جان جاك
ناتييه («ميكن لشخص ما أن يتكلم») إمكانية الرسد املوسيقي والحبكة .وبالنسبة
إىل ناتييه ،إذا كنا نستطيع التحدث عن حكاية موسيقية ،فهذا ألن املوسيقى تشرتك
مع األدب يف بعد تركيبي أو زمني ،ولكن يف الوقت نفسه إن املستمع هو الذي يبني
التطور الرسدي من قطعة موسيقية معينة .ويعني هذا أن عمال موسيقيا ما ميكن
أن يكون نقطة البداية لدافع رسدي ،لكنه ال يشكل قصة بذاته.
غري أن الرابط األكرث عفوية وأصالة بني املوسيقى والشعر ميكن أن يوجد يف
أصول القصيدة الغنائية ،حني كانت القصيدة أغنية .هذا االتحاد مل يتوقف أبدا عن
كونه جزءا مهام من ثقافتنا ،كام أثبتته شعبية املغنني وكتّاب األغاين املعارصين،
لكنه كان مير بلحظات من الرونق الخاص ،مثل سلسلة حكايات ( Liederاألغاين)
األملانية ،من مجموعة املؤلفات الواسعة التي تربز منها الخلفيات املوسيقية لقصائد
غوته عن طريق موتسارت وبيتهوفن وشوبرت وشومان وليست .واألوبرا ،وهي
نوع أديب يستحق االهتامم أكرث بكثري مام يسمح له طول هذا الفصل ،تؤسس أيضا
حوارا خصبا بني املوسيقى والنص املرسحي ُي ْف َهم يف آن واحد بوصفه أدبا ومشهدا.
بإمكاننا هنا أيضا أن نذكر املرسحية املوسيقية التي تنشأ عىل شكل استجابة
إىل نص شعري ،مثل عمل كلود ديبويس «مقدمة لبعد ظهرية فون»(٭) Prélude à
 ،l’aprés - midi d’un fauneالذي استمده من نشيد رعوي أ ّلفه ستيفان ماالرميه.
إن إسرتاتيجية إنهاء تطور عمل أوركسرتايل كبري بالحدة القصوى بدمج نص أديب عند
الذروة السيمفونية هو عنرص مهم آخر يف العالقة بني املوسيقى والشعر ،وميكننا أن
نذكر هنا سيمفونية بيتهوفن التاسعة واستعامل قصيدة فريدريك شيلر «قصيدة
للفرح» « »Ode an die Freudeأو عمل فرانز ليست «قبضة – سيمفونية يف ثالث
صور شخصية» ،Eine Faust - Symphonic in drei Charakterbildern
(٭)  ،Faunكائن أسطوري نصفه األعىل يشبه اإلنسان (بقرنني) ونصفه األسفل يشبه املاعز ،ويعيش وحيدا يف
الغابات كام ورد يف امليثولوجيا الرومانية[ .املحررة].
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باإلضافة إىل الكونرتالتو املنفرد «أيها اإلنسان ،احذر» O Mensch! Gib acht
الذي يستمده غوستاف مالر من كتاب نيتشه «هكذا تكلم زرادشت» إلضاءة
الحركة الرابعة من سيمفونيته الثالثة.
يف املقابل ،ميكن أن تقدم املوسيقى مخططا إنشائيا للشعراء والروائيني ،كام
تناقش نانيس آن كالك .واألمثلة هنا عديدة ،من «الرباعيات األربع» تأليف ت.
س .إليوت ،أو الروايات مثل «السيمفونية الرعوية» La Symphonie Pastorale
ألندريه جيد ( ،)1919أو عمل أرماندو باالثيـــو فالديـــز «السيمفونيــة الرعـوية»
) .Sinfonía pastoral (1931يبني أنتوين بريجس ،أيضا ،تأثري املوسيقى يف عمله
«سيمفونية نابليون :رواية يف أربع حركات» ،وطبعا يف روايته األخرى «برتقالة
آلية» ،حيث تؤدي سيمفونية بيتهوفن التاسعة دورا رئيسا ،وتنعكس مركزية
املوسيقى هذه يف فيلم ستانيل كوبريك يف العام  1971املأخوذ عن الرواية .وقد
ألهمت رواية ليو تولستوي القصرية «سوناتة كروتزر» (The Kreutzer )1889
 Sonataمقطوعة بيتهوفن املوسيقية عىل البيانو والكامن ،وهذا الشكل املوسيقي
يوجد أيضا يف أساس روايات رامون ديل بايي إنكالن باإلسبانية «سوناتة أوتونو»
« Sonata de otoñoالعرصية» )« ،modernismo (1902سوناتة إسيتو» Sonata
)« ، de estío (1903سوناتة الربيع» ) ، Sonata de primavera (1904وكذلك
«سوناتة الشتـاء» ) .Sonata de invierno (1905وهذه هي الحالة أيضا يف رواية
توماس مان «طونيو كروجر»  ،Tonio Kröger 1903ورواية هريمان هيسه «ذئب
الرباري» ).steppenwolf (1927
حلل ناتييه («املرسحية املوسيقية») بالتفصيل ،استنادا إىل منوذج الفوغا fugue
املوسيقي ،رواية أوبري يف أكان العام « 1965الحلقة القادمة» ،Prochain épisode
وحللت ليلينغ تشانغ الرواية املوسيقية «حفل موسيقى الباروك» Concierto
 ،barroco 1974التي اعرتف مؤلفها الكويب ،أليخو كاربنتيري ،وهو عامل موسيقي
مشهور ،بأنه أ ّلف وفق الرتكيب الثاليث للسوناتة والكونرشتو ،مع أن الشكلني كليهام
ميكن أن يتشكال من أربع حركات أيضا.
يوجد اإللهام املوسيقي يف قلب التجديد العميق للرواية الذي مييز حركة
الحداثة الدولية ،وهي حركة سندرج فيها املؤلفني املذكورين آنفا بايي إنكالن
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وأندريه جيد .يف الفصل الثالث للجزء الثاين من رواية «املزورين» Les Faux-
) ،Monnayeurs (1925وعنوانه «إدوارد يناقش أفكاره حول الرواية» ،يزعم
إدوارد ،وهو روايئ ،خالل حوار حول باخ مع أستاذه يف املوسيقى ال بريوس ،أن
ما يود عمله يف القصة هو «يشء ما سيكون مثل فن موسيقى الفوغا»qudque .
 ،chose, qui serait comme L›Art de la fugueمن املهم ،يف هذا املجال ،تذكر
أحد األعامل األساسية الحديثة األخرى ،والذي يعرب عنوانه عن نفسه :رواية ألدوس
هكسيل «نقطة مقابل نقطة»  .point counter point 1928تبدأ القصة بحفلة
موسيقية يف «الدار الراقية»  Tantamount Houseحيث ُيعزف عمل باخ Suite
 .in C minorيالحظ الراوي أن كل آلة تفرس العمل املوسيقي بشكل مختلف،
وهي مالحظة تشكل ذريعة لتفسري نسبية الحقيقة والتقويم املتعدد للرواية .إن
رواية «نقطة مقابل نقطة» مبنية ،إذن ،عىل الشكل املوسيقي الذي يعطيها عنوانه،
ويفصل أفكارها ،مستندا إىل ازدواجية هذا الشكل ،يف استكشاف تناقض العاطفة/
املنطق ،الجسد /الروح ،التي كانت بالنسبة إىل هكسيل موضع اهتامم أساس .وهنا
ميكن أن نالحظ تأثري د .هـ .لورانس ،الذي تكمن السعادة لديه يف القدرة عىل
التوفيق بني هذه األضداد بشكل متناغم.
هذا التخصيب املتبادل املثمر بني املوسيقى والرواية ،الذي يوليه براون
«املوسيقى واألدب» اهتامما خاصا ،يوجد أيضا لدى ُكتّاب مثل ميالن كونديرا
وعمله «كتاب الضحك والنسيان» ( )1979أو «كائن ال تحتمل خفته»(.)1984
بهذه األمثلة ،وعدة غريها ،ميكننا مناقشة أن القصة املعارصة متثل قول وولرت باتر
املشهور املتضمن يف دراسته« ،عرص النهضة» (« :)1873يطمح الفن كله باستمرار
إىل الوصول إىل مكانة املوسيقى».

األدب والفنون التشكيلية :الوصف الدرامي

نسب بلوتارك إىل سيمونيدس السيويس مقولة إن الرسم «شعر صامت» وإن
الشعر «لوحة ناطقة» ،وهو تناظر عبرّ عنه أيضا يف الرشق شاعر القرن الثاين عرش
سو دونغبو ،الذي زعم ،باإلشارة إىل شاعر آخر ورسام أيضا لساللة تانغ (القرن
الثامن وفق التقويم الغريب)  -وانغ وي  -أنه «يوجد شعر يف رسمه ورسم يف شعره»
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(مقتبس يف فاينربغر .)230
وكام بينّ الباحث البولندي هرنيك ماركييفيتش ،أصبحت فكرة قابلية التحويل
املتبادلة لالثنني صيغة مستهلكة منذ صيغ «إساءة قراءة» ليسينغ وما تالها ،وهذه
مقارنات قياسية ال تصل إىل تكافؤ فعيل لنظامني فنيني مختلفني يف الحقيقة .فالرسم
يستند إىل رموز ودالالت تحافظ عىل عالقة التشابه مع اليشء أو الواقع الذي متثله.
واألدب ،من جهة أخرى ،هو أعامل بالكلامت ،التي هي وفق مصطلح بريس دالالت
تقليدية رمزية.
اقرتب ليسينغ من موضوع الحدود بني الشعر والرسم مركزا ،بشكل متناقض،
عىل النحت اإلسكندري الذي ميثل قصة موت الوكون وأوالده األسطورية عىل يدي
اإللهة مينريفا .مع األخذ بالحسبان أن هذه الحادثة أىت وصفها يف املقطع الثاين
من إنيادة فرجيل ،يقرتح الفيلسوف األملاين ثالثة خيارات محتملة :أن أشكال
النحات ألهمها الشاعر؛ وأن فرجيل ألهمه التحول الرمزي للمشهد؛ وأخريا ،إن
الشاعر والنحاتني ألهمتهم املصادر الكالسيكية نفسها ،التي نسبها اللغوي الروماين
ماكروبيوس إىل الشعر امللحمي لليوناين بيساندر.
تثري هذه الخيارات إحدى القضايا األساسية يف بحث التحوالت املمكنة بني
الفنون التشكيلية واإلب��داع األديب .ونحن نشري ،بالطبع ،إىل الوصف الدرامي
( ekhrasisكريغر) .ومنذ ديونيسيوس املولود يف هاليكارناسوس فصاعداُ ،يعدُّ
الوصف الدرامي الكالسييك البالغي رمزا قابال للمقارنة مع الوصف الحي ،و ُيفهم
بأنه وصف واضح وقوي يحاول جعل الحقيقة املادية مرئية عرب الكلامت .يتضمن
هذا املفهوم تقليال ما من شأن األدب أمام الفنون التشكيلية ،ألن صور األدب،
ورموزه ،مصطنعة وتقليدية ،مقابل الرموز «الطبيعية» التي يصف بها الرسام
الحقيقة .عىل أي حال ،بحلول القرن الثامن عرش ،خضع معنى تعبري الوصف
الدرامي إىل تقييد مهم وصل إىل تحديد وصف يف نص أديب لعمل فني تشكييل،
سواء أكان هذا معامريا أم منحوتا أم رسام أم لوحة .وأصبــح ،كام يــشري جيمز أ.
و .هفرنان ،التمثيل الشفاهي لتمثيل برصي.
أحد أكرث األمثلة استشهادا للوصف الدرامي هو وصف درع أخيل يف الكتاب
الرقم  ،18األبيات  608-478من إلياذة هومريوس .ولكن حتى يف العرص الكالسييك
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القديم ميكن اقرتاح وجود «وصف درامي عكيس» ،يتحول فيه عمل أو مقطع أديب
إىل شكل لوحة أو نحت .ميكننا يف هذا السياق أن نقدر سلسلة الزخارف الجنائزية
املرمرية اإلترورية(٭) ،املوجودة منذ القرن الثامن عرش يف متحف غواماتيش ببلدة
فولتريا ،والتي تصور مبنحوتات نافرة رائعة مغامرات عوليس وحوادث هومريية
أخرى .ويف العامل الناطق باإلنجليزية ،تربز قصيدة جون كيتس الوصفية الدرامية
املشهورة «غنائية عىل جرة إغريقية» ،عىل غرار مجموعة وليم كارلوس وليمز
الشعرية «لوحات من بروغل» .ويف فرتة أحدث ،ويف سياق إسباينُ ،تعدُّ قصيدة
«حذاء وربطة عنق ،فنست فان جوخ» Botines con lazos, de Vincent Van
 Goghللكاتبة األرجنتينية أولغا أوروزكو مثاال رائعا للوصف الدرامي.
يف مثال حديث للوصف الدرامي العكيس ميكن أن نربز الشكل السيناميئ لشعر
والت ويتامن الوصفي النيويوريك ،وهو فيلم «مانهاتا»  Manhattaيف العام .1920
كان املنتجان السينامئيان ،بول سرتاند وتشارلز شيلر ،وكالهام مصور ورسام مشهور،
عضوين يف حلقة ألفريد شتايغليتس بنيويورك ،ومتيز عملهام القصري ،الذي عرض يف
مرسح ريالتو يف العام  ،1921بأنه أول فيلم طليعي يف أمريكا الشاملية .وهو يشكل
إعادة صياغة بصور سينامئية الثني عرش بيتا من قصائد ويتامن «أوراق العشب».
ويف مناقشة مفهوم الوصف الدرامي ،يتحدث ميشيل ريفاتري عن «املحاكاة
املزدوجة» بالطريقة التي ميثل فيها نص وصفي درامي بالكلامت لوحة تشكيلية.
لكن فيلم سرتاند وشيلر يكشف اإلمكانات اإلبداعية للوصف الدرامي العكيس ،كام
يحاول يف صوره السينامئية التشكيلية ترجمة الصور اللفظـــية لشـــعر ويتمــان:
( Ut poesis pictureمثلام هو الرسم ،كذلك الشعر).
وباختصار :إن مانهاتا  Manhattaقصيدة وصفية درامية برصية ال تستند
فقط إىل القصيدة ذات العنوان نفسه  -القسم الذي كتبـــه ويتامن باســـم
 - Mannahattaولكن إىل أبيات مختلفة من أقسام أخرى ألشعار «أوراق العشب»
 ،Leaves of Grossوالتي ُتن َّظم فيها نصية الكتابة ،املعاد إنتاجها يف ملصقات
عند بداية كل مشهد ،إيقاع الفيلم وتعطيه معناه .إن اختيار النصوص ،وقبل كل
(٭) نسبة إىل إتروريا ،وهي بالد قدمية يف غرب إيطاليا[ .املرتجم].
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يشء موضعها ،يكتسب أهمية كبرية .وبشكل ما ميكننا القول إن هذه النصوص
هي مخطوطة الفيلم ،الذي تدور أحداثه يف تعاقب اثنتي عرشة لحظة بني الفجر
والغسق ،التي يوجد بينها عدد متسا ٍو من الفراغات أو املحذوفات.

صور دون كيشوت

تحتوي رواية رسفانتس العظيمة «دون كيشوت» عىل كثري من اللحظات
التنبؤية التي يبدو أنها تتكهن للعمل بحياة خصبة يف الفنون التشكيلية .يف بداية
املغامرة األوىل لفارس املالمح الحزينة ( )2 ،1يعلن« :محظوظ الزمان ومبارك العرص
حني تتكشف أعاميل املشهورة ،التي تستحق الحفر بالربونز ،والنحت بالرخام،
والرسم عىل ألواح بوصفها ذكرى للمستقبل»(.)25
يعود تاريخ الصور املعروفة األوىل لشخصية دون كيشوت ومرافقه وشخصيات
أخرى من الرواية إىل العام  ،1614حتى قبل نرش الجزء الثاين من الرواية .ويبدو أن
هذه التشكيالت الرمزية ،املنسوبة إىل أندرياس برتشنايدر ،تتعلق باقتباسات مبكرة
أخرى من الرواية ،شخصيات رسفانتس التي شكلت جزءا من العروض واإلميائيات
يف املهرجانات الباروكية.
تجاوب املرسح البارويك فورا مع اإلمكانية التمثيلية غري املحدودة لشخصيات
رسفانتس ،وحتى خالل السنة األوىل من نرش الكيخوته  ،El Quijoteعرض املرسحي
الفالنيس غيني دي كاسرتو كوميديا بعنوان «دون كيشوت دوالمانشا» Don
 ،Quixote de la Manchaحكت قصة مغامرات كاردينيو ولوسيندا ،ودوروتيا
ودون فرناندو الغرامية .لفتت القصة نفسها انتباه وليم شكسبري الذي كتب مع
جون فليترش مرسحية «تاريخ كاردنيو» ،التي عرضت مرتني أمام البالط اإلنجليزي
يف العام  1613وفقدت منذ ذلك الوقت.
تساعد هذه األمثلة يف تشكيل أساس نجاح دون كيشوت الطويل عىل املرسح،
وهو نجاح سيتضمن أيضا باليه ماريوس بيتيبا وألكسندر غورسيك ونوريفيف وجورج
باالنشني؛ وأوبرات ساليريي وكالدارا وبايسييلو ومندلسون وماسينيت وكريستوبال
هالفرت وخوزيه لويس توفينا .تبنت املوسيقى أيضا شخصية دون كيشوت ،وميكن
أن نذكر هنا القصيدة السيمفونية املعنونة «دون كيشوت» ،التي عرضها ريتشارد
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شرتاوس يف العام 1898؛ وأوبرا للدمى أ ّلفها مانويل دي فاال «إل ريتابلو دي ماييس
بيدرو»؛  ،)El retablo de Maese Pedro (1923وأعامل أخرى ملوسيقيني إسبان
مثل جيسوس غوريدي وأوسكار إسبال وجرياردو كومباو وإرنستو هالفرت وخواكني
رودريغو.
تستحق الرسوم اإليضاحية التي ترافق طبعات رواية الكيخوته El Quijote
املتتالية اهتامما كبريا .ظهر أولها يف طبعة أملانية للعمل نرشت يف فرانكفورت
يف العام  ،1648ويف ترجمة جيكوب سيفري الهولندية املنشورة يف دوردريخ`ت
يف العام  ،1657ويف الرتجمة اإلسبانية التي طبعها خوان مومنارتر يف بروكسـل يف
العـــام  .1662وهذه بداية سلسلة كبرية من األوصاف الدرامية العكسية املستندة
إىل الرواية التي ستستمر حتى رسوم سلفادور دايل اإليضاحية الرائعة لطبعة
جوزيف فوريه الباريسية يف العام .1957
ال يتجاهل مرشوع رسفانتس ومكتبة كوشينغ يف جامعة إي آند أم A&M
بتكساس تقليد الكيخوته  El Quijotالرمزي بوصفه عنرصا أساسيا يف تكريس النص
وتحويل دون كيشوت إىل رمز ثقايف .تسمح لنا تقنيات املعلومات الجديدة مبراجعة
بنك صور الكيخوته ( ،1905 QBI )1605عىل اإلنرتنت ()www.qbi2005.com
الذي يديره خوزيه مانويل لوسيا ماغياس ،الذي غطى  550طبعة و 17603صورة
يف نهاية العام .2013
هذه الطبعات املصورة هي مجرد واحدة من التيارات العديدة التي تشكل
سيل الصور الرمزية املستندة إىل الكيخوته  ،El Quijotالتي ستتضمن أيضا
لوحات ورسوم دومينيكوس فان واينن ،وفراغونارد ،ووليم ترنر ،وغويا ،ولسيل،
وكاميل كورو ،وأونوريه دومييه ،وبول سيزان ،وبابلو بيكاسو ،وبول كيل ،ومارسيل
دوشامب ،وجورج غروسز ،وإدوارد هوبر ،وجاكسن بولوك ،وصور لويس دي
أوشاران ،وبالطبع ،أفالمه.
تفرس اإلمكانية التصويرية ألوصاف رسفانتس االهتامم الذي أواله إىل عمله
املصورون وفنانو الحفر والرسامون ،وحتى مديرو اإلعالنات ،لكن هذه السمة
الدامئة ،املتحالفة مع الفعالية االستثنائية لبناء الرتكيب الرسدي ،تسوغ يف الوقت
نفسه تحويالت الكيخوته  El Quijotالسينامئية املختلفة.
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بالبناء عىل مشهد قصري استند إىل الكيخوته  El Quijotجرى تصويره يف العام
 1898ملصلحة رشكة غومونت السينامئية ،كان للعالقة الخصبة بني األدب والسينام
معلم تأسييس يف العام  ،1903مع عرض فرديناند زيكا ولوسيني نونغوي عملهام
«مغامرات دون كيشوت دو ال مانشا» Les Aventures de Don Quichotte de
 ، la Mancheيف واشنطن ،الذي ُص ّور ملصلحة املنتجني الفرنسيني العظيمني األخوين
باثيه .ومن بني  150عمال سينامئيا وتلفزيونيا عن رواية الكيخوته  ،El Quijotتوجد
أعامل ذات مستوى تجاري وجاميل متفاوت جدا .غري أن بعض هذه األعامل قد
أصبح جزءا من تاريخ السينام .وقد وصلت إىل هذا املستوى بالتأكيد نسخ يف العام
 1932للتعبريي األملاين جورج فلهلم بابست ،أو نسخ رافاييل جيل يف العام .1948
إن نسخة تلميذ أيزنشتاين ،غريغوري كوزينتزيف ،وهي إنتاج سوفييتي ممتاز
جرى تصويرها يف شبه جزيرة القرم يف العام  ،1957جديرة بالذكر أيضا.
تستحق محاوالت أورسن ويلز لنقل رواية «الكيخوته» إىل الشاشة معالجة
منفصلة .فقد كتب ويلز ،وهو أحد أعظم معدي أعامل شكسبري ،مع عمله التعبريي
«مكبث» يف العام  ،1948وعمله «عطيل» يف العام « ،1952وقرع األجراس عند
منتصف الليل» (املستند إىل شخصية فولستاف)(٭) يف العام  ،1966نصا سينامئيا
مستندا إىل رواية «الكيخوته» وسعى إىل تحقيق رؤيته السينامئية للفيلم حتى
وفاته ،وهي محاولة مل يبق منها سوى أجزاء مفرقة فقط .وأخريا ،فإن عمل املخرج
اإلسباين مانويل غوتيرييز أراغون مثري لالهتامم بشكل خاص .يف العام  1991صور
أراغون نسخة تلفزيونية للرواية يف خمسة أجزاء ،مبدة إجاملية تبلغ أكرث من خمس
ساعات .والحقا ،يف العام  ،2002ستُعدُّ نسخة سينامئية تغطي النصف الثاين من
الرواية خالل ساعتني.

(٭) شخصية كوميدية منوذجية يف مرسحية شكسبري «هرني الرابع»[ .املرتجم].
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الشكل ( )1-8اللوحة  .30دون كيشوت يقهر فارس القمر األبيض ،الجزء الثاين ،الفصل
الرقم  ،64الصفحة الرقم  © 273أنطونيو كارنيتشريو و ج .فابريغات1780 RAI /
199

تقدمي األدب املقارن

ما قبل السينام

يرى إدوارد يس .راييل ،مؤلف كتاب «نظرية رسفانتس حول الرواية» الجدير
بالذكر ،أيضا أن «الكيخوته»  El Quijotرواية ميكن فهمها يف الواقع برشوط برصية،
وأن مشكالت الفهم البرصي كانت أساسية يف بنية الكتاب نفسه .مل يكن راييل
الناقد الوحيد الذي يقارب الرواية من خالل هذه الرشوط .يف العام  ،1981درست
ديان تشاف تقنيات لوحة الوجه ،والصورة ،والحياة الساكنة ،واملشهد الطبيعي
التي استخدمها رسفانتس ،الذي ُتع ّرفه بأنه «رسام دون كيشوت» .إن مالحظات
تشاف مشابهة ملالحظات هرني سوهامي فيام يتعلق مبرسح شكسبري ،الذي وفقا له
ُتعدُّ األشياء  -اآلالت ،واألدوات ،والوثائق ،والكتب ،والسوائل ،والجواهر ،والطعام،
واملالبس  -باإلضافة إىل املكان وطبيعة الشخصيات  -بدانة فولستاف ،والبثور عىل
وجه باردولف ،ونحول بينتش أو كاسيوس ،أو شخصية تشارلز البارزة يف مرسحية
كام تحبها  -هي يف ذاتها أبطال كل مشهد.
حقيقة أن هيلينا بريكاس دي بونسيتي تعنون أحد أعاملها األخرية حول
رسفانتس« ،رسفانتس كاتب ورسام  ،»Qهو مؤرش إىل مفهومها .فهي تصف ميال
رسفانتسيا وصفا دراميا تسميه «تقنيات الكتابة التصويرية» ،متنبئة يف طرق شتى
بالتقنيات التصويرية لالنطباعيني والتعبرييني والرسياليني يف القرون التالية.
تساعدنا هذه املناقشات يف فهم الجاذبية االستثنائية التي مارستها رواية
«الكيخوته»  El Quijotدامئا عىل فناين الصورة ،سواء أكان هؤالء رسامني أم منتجي
أفالم .إذا كانت الرواية تنظم حقيقة شفاهية ،ويحدث الفيلم التنظيم نفسه
بالحقيقة البرصية ،فإن املرء ميكنه تقديم الحجة بأنه يوجد يف رواية «الكيخوته»
تحديد شفاهي متعمد مسبق ملا هو برصي ،ليس يف العنارص املتعلقة مبا هو جاميل
أو تصويري أو وصفي رصف فقط ،ولكن أيضا املتعلقة مبا هو دينامييك وعالئقي
وسيناميئ .هذا التحديد الشفاهي املسبق ملا هو برصي يسهل إعداد كتّاب النصوص
السينامئية ومنتجي األفالم لعمل رسفانتس ،لكنه يسمح لنا أيضا بالتحدث عن «ما
قبل التصوير السيناميئ» يف رواية دون كيشوت.
كانت والدة السينام يف العقد األخري من القرن التاسع عرش بفضل مسارين من
التطوير ميكن تتبعهام متاما بالعودة زمنيا .فمن جهة ،هناك التقدم العلمي والتقني
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الذي سمح لإلخوة لوميري يف فرنسا ،باإلضافة إىل مخرتعني آخرين يف دول مختلفة،
بالتقاط ثم عرض صور متحركة .ولكن ،من جهة أخرى ،يجب إضفاء أهمية أكرب عىل
التطور الجاميل لألشكال املكانية أو الرمزية أو الرسدية خالل قرون مختلفة .لذلك
فإن السينام منذ بداياتها ستتضمن بعدين متكاملني :التجديد التقني وتأليف أشكال
فنية متنوعة .وقد تحدث كانودو ،بهذا الخصوص ،عن ce nouveau-né fabuleux
( de la Machine et du Séntimentمقتبس يف روماغريا وألسينا ثيفينيت 15؛
أعجوبة ولدت من اآللة واملشاعر).
لهذا السبب ،ميكن فهم تعبري «ما قبل السينام» بطريقتني .إن التقبل األكرث
شيوعا اليوم هو الذي يشري إىل فرتة ما قبل  1895واألدوات التي كانت مستعملة قبل
هذا التاريخ لتحريك وعرض الصور .يف هذا السياق ،عىل املرء أن يأخذ يف الحسبان
أدوات مثل «املصباح السحري» الذي صوره اليسوعي األملاين أثاناسيوس كريترش،
الذي يناقش يف الكتاب العارش لعمله املنشور يف العام  ،1646بعد وفاة رسفانتس
بثالثني سنة« ،الضوء والظل من الفن العظيم يف العامل» Ars Magna Lucis et
 ، Umbrae in Mundoما يدعوه «شبه الساكن» أو «السحر التمثييل» ،ومييز
التقدم الذي أحدثه يف هذا املجال عامل الرياضيات الدمناريك توماس فالغنشتاين.
ولكن يبدو أن امليل إىل فهم «ما قبل السينام» اليوم بتعبريات تقنية كليا قد
ُألغي ملصلحة صياغة نصية ومعرفة بينية ثقافية ملا سمي «العامل ما قبل السيناميئ».
ال يغطي هذا املفهوم أمناط التمثيل البرصي قبل نهاية القرن التاسع عرش فقط،
بل التقاليد الرمزية والرتفيه الشعبي واملرسح وفنون تصويرية أخرى أيضا ،وبشكل
خاص القصص واألدب الرسدي ،مع إدراك وجود قدر كبري من التداخل واالنتقال
بني هذه الفنون كلها .وترى ساندرا ماشيتي ( )33أن ما قبل السينام هو كل ما
سبق السينام ،وما يوضحها يف الوقت نفسه ،لذلك تناقش بأنه من الرضوري األخذ
يف الحسبان تاريخ الفن واملرسح واألدب والثقافة بشكل عام عند مناقشة الفيلم.
وتجادل بأنه يستحيل استثناء التقليد الرسدي من تاريخ اإلدراك البرصي الذي يؤدي
بالرضورة إىل صناعة السينام.
قد نتذكر هنا عمل بول لغليز الرائد ،الذي درس قبل أكرث من خمسني سنة
«إنيادة فرجيل» بوصفها عمال سابقا للسينام .ويف املؤمتر الدويل للدراسات السينامئية
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الذي عقد يف السوربون يف العام  ،1955كان بيري فرانكاستل قد وجد يف النصوص
األدبية الكالسيكية عنارص تنبأت بالنسبة إليه بوصول الفيلــم .كان لهذا عالقة
ببعــض طرق التعبري عن القصـــص واملؤلفـــات من تعدد الصــور الطبيعيـــة
التي متر أمام أعيننا .ومييز لغليـــز ( )23الطرق التي ميكن فيها فهـم عمل فرجيـل
علــى شكل فن بصــري ،حتى أنه يذهب إىل حد الزعم بأن اإلنيــادة soutient un
)rythme filmique d›une extraordinaire et éclatante pureté (25؛ تحافظ
عىل إيقاع سيناميئ ذي نقاء استثنايئ ومدهش) .هذا «الفن السيناميئ» للكتّاب
ما قبل السينامئيني يتضمن صنع صور متحركة ،تغنيهم بجميع مهارات الرؤية،
وتضعهم عىل مستويات مختلفة مرتابطة وفقا لرتكيب نحوي فني يدمج استمرارية
العمل مع إيقاع يريض خيال القارئ البرصي.
ال نظن أن هذه الحجج تتضمن فهام للفيلم بأنه شكل مشتق من األدب،
وهي عالقة قد تتجاوز ما ميزه منتجو األفالم مثل جريفيث وأيزنشتاين يف التاريخ
املبكر للسينام ،ولكن باألحرى إن كال من هاتني اللغتني ،لغة األدب ولغة السينام،
تقدم حلوال للصعوبات الرسدية التي ُتعدُّ يف أشكال عدة قابلة للمقارنة .ولهذه
التشابهات أساس يف العالقة الطبيعية بني واقع ميكن روايته ورؤية وجهة نظر
محددة (أو «نقطة ُ
األ ُذن» ،كام يدعوها فرانسوا بوست يف كتاب له أصدره منذ
العام  ،)1987وميكن أن تخلق عالقة مطابقة لألحداث وأوصاف املشاهد الطبيعية
واألشياء والناس.

شكسبري

مل يستغرق تفسري لغليز لإلنيادة وقتا طويال إلثارة ردة فعل بني الخرباء يف
أعامل وليم شكسبري ،الكاتب الكالسييك الذي رمبا تدين له السينام عىل نحو أكرث،
من الناحية النوعية إن مل تكن الناحية الكمية .لن نتعمق يف كل تاريخ املعالجات
السينامئية ملرسحيات شكسبري بكاملها ،التي جمعها يف دراسة كينيث س .روثويل،
بل سرنكز باألحرى عىل الطرق التي ُيعدُّ فيها عنرص ما قبل السينام ذا أهمية كبرية
لدراسة عمل شكسبري .بهذا الخصوص ،يكتب هرني ليميرت يف العام  1960عام
يدعوه «الطبيعة ما قبل السينامئية للمرسح الشكسبريي» (ليميرت  ،)27ويع ّرف
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رينيه اللو مؤلف مرسحية «مكبث» ،وهي مأساة صدرت منها ثالثون ترجمة عىل
األقل ،بأنه «رائد السينام» الحقيقي.
تركز الدراسات الفرنسية ملا قبل السينام عىل مرسحيــة «هرني الخامس»
( .)1599-1598وما ُيعدُّ ذا أهمية خاصة هنا هو دور الجوقة ،التي تطلق مقدمة
ساحرة للمرسحية مع محاولة استكشاف أسئلة ستتكرر خالل العمل كله .لهذه
األسئلة عالقة بحدود قدرة املرسح عىل تقديم حكاية بطولة حافلة مبشاهد وأحداث
وشخصيات مدهشة .تستثري جوقة مرسحية «هرني الخامس» الجمهور ،وتشجعه
عىل استعامل خياله لتعويض نواقص تجهيزات الديكور يف مرسح مثل الغلوب،
النواقص التي كانت موجودة أيضا يف املسارح اإلسبانية املعارصة أو الكوراليس
( corralesأو املقصورات) ،التي قدم فيها لوب دي فيغا وكتاب مرسحيون
كوميديون إسبان آخرون أعاملهم:
هل ميكن لهذه الحجرة أن تحتوي
حقول فرنسا الشاسعة؟ أو قد نتزاحم
ضمن هذه الخوذ الخشبية ذاتها
التي أرعبت الهواء يف أغينكورت؟
آه ،عفوا! ألن شكال مقوسا قد
يشهد يف مكان صغري عىل مليون؛
واسمح لنا ،فإن رموز هذا الحساب العظيم،
تفرض العمل عىل قواك الخيالية.
(شكسبري )363 :1966
ميكن أن نالحظ هنا نقاشا رمزيا بارعا وسابقا لعرصه : avant la lettre
يستفيد املؤلف من عُ ْرف اللغة ذاته ومن مخيلة الجمهور يك يعوض العرض
الشكيل بالرضورة للمعارك الكبرية والدسائس الديبلوماسية التي تحدث يف
كل من فرنسا وإنجلرتا .تخاطبنا الجوقة بصيغة األمر ،عىل نحو لغوي إقناعي
صادق يؤثر مبارشة يف سلوكنا .ويصبح الجمهور مشاركا يف إعادة خلق لعاملي
البالط والجيش .يف الفصل الثالث ميكن أن نقرأ« :الجوقة :وهكذا بجناح متخيل
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تطري مشاهدنا الرسيعة  /يف حركة ال تقل رسعة  /عن تلك املتعلقة بالفكـــر»
(شكسبري  .)389ويف مقدمة الفصل الرابع« :مع ذلك أجلس وأنظر؛  /مراقبا أشياء
حقيقية مبا تكون عليه مهازلها» (.)409
إن التامس الجمهور للتعاون بنشاط يف ملء الفجوات وحاالت الغموض يف النص
الدرامي يتكرر يف مقدمة مرسحية «التاريخ املشهور لحياة امللك هرني الثامن»(٭):
«لذلك ،ألجل السامء ]...[ /فكر بأنك ترى /األشخاص ذاتهم لقصتنا النبيلة /كام
كانوا يعيشون؛ فكر بأنك تراهم عظامء /ويتبعهم الحشد والكدح العام /من ألف
صديق؛ ثم ،بلحظة انظر /الرسعة التي تقابل فيها هذه القوة البؤس» (.)56-855
ال ميكننا توجيه أي اعرتاض عىل الزعم بأن شكسبري كان منتج أفالم محتمال ،كام
يناقش سوهامي .إن سامت كتابته تتفق مع هذا الزعم ،كام هي رغبته يف تجاوز
الحدود التقنية واملعربة التي فرضتها تجهيزات املشهد آنذاك عليه .والنتيجة أن
بإمكاننا إضافة إنجاز األعامل ما قبل السينامئية إىل كثري من ميزات شكسبري التي
ألهمت الكثري من النقاش بني النقاد والباحثني .هذه الظاهرة ،التي برزت قبل أكرث
من نصف قرن مع «إنيادة فرجيل» ،تفسح املجال ملفهوم آخر حول العالقة بني
األدب والفيلم ،والذي يغني عىل نحو أكرث الفكرة املقارنة الكالسيكية حول التوضيح
املتبادل للفنون.

(٭) مرسحية تاريخية من خمسة فصول كتبها وليام شكسبري وجون فليترش ،يصوران فيها العرص املبارش السابق
لعرصهام من خالل بالط امللك هرني الثامن وتفاصيل طالقه وزواجه الثاين ومترده عىل السلطة الدينية التي تشاركه
الحكم .وتنتهي املرسحية برتقب الشعب اإلنجليزي لخليفته ،امللكة إليزابيث ،التي عايشها املؤلفان ورسبا من خاللها
انتظارهام للحكم الجديد وعربا عن امتنانهام للملكة[ .املرتجم].
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«ما نحتاج إليه هو أماكن ،أي طاولة
مع بعض ال��ك�رايس حولها ،حيث
ميكننا أن نتعلم ثانية كيف نقرأ،
كيف نقرأ معا»

هل األدب املقارن «ف��رع معريف يدرس
نفسه»؟ هــذا زعــم مغامــر ،ولكن ميكن
 عىل األقل  -تخيل مستقبل لألدب املقارنضمن الدراسات األدبية بأنه «فن يف الوسط،
ديبلوماسية بني الفروع املعرفية ،مركز تبادل
للخصوصيات الثقافية» (س��ويس« ،الجثث
الرائعة» .)20
قد يبدو هذا املوقف املتفائل عن مستقبل
األدب املقارن مضلال ،مع األخذ يف الحسبان
الظروف التاريخية واالقتصادية والتقنية
واالجتامعية التي نجد أنفسنا فيها مع بداية
األلفية الجديدة .مثة إحساس بنهاية عرص– قبل
كل يشء  -فيام يتعلق بالتقليد األديب واإلنساين
الذي كان جزءا من التجربة الغربية قبل وقت
طويل من وصول ما يدعى مبا بعد الحداثة.
إذا أعلن نيتشه موت اإلله يف العام  ،1883فإن
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القرن التايل يردد مزاعمه ،مع كثري من الفكر الفلسفي الذي يتخذ مظهر املرثاة.
سيتبع فرانسيس فوكوياما هذا االتجاه بإعالنه نهاية التاريخ ،الذي بلغ بشكل مزعوم
نقطة وصوله بالدميوقراطية التحررية واقتصاد السوق .غري أن فوكوياما سيخفف
مزاعمه باالعرتاف بأن التاريخ لن ينتهي كليا حتى يكون التقدم يف التقنية الحيوية
غي البرش إىل درجة أننا قد ندخل عرص ما بعد اإلنسان الجديد .كذلك تأمل
قد رّ
داميان تومسن ،الذي يدرس االعتقاد بنهاية العامل املعارص« ،نهاية األزمنة» هذه
بالطريقة نفسها التي استكشف فيها ج .هـ .بالمب «موت املايض» .باملقارنة مع
هذه الوفيات الكبرية ،تبدو نهاية الرواية مسألة بسيطة ،كام هي الحال مع عمل
جورج شتايرن «موت الرتاجيديا» ،أو عمل روالن بارت املشهور «موت املؤلف» الذي
جرى توضيحه يف «هسهسة اللغة» (Le Bruissement de la langue٭).
ضمن هذا السياق اإليحايئ علينا وضع زعم سوزان باسنيت ،املذكور يف الفصل
األول ،بأن «األدب املقارن اليوم ميت مبعنى معني» ( .)47فقد ربطت باسنيت
هذا الرتاجع لألدب املقارن بانخفاض عدد كرايس الجامعة املخصصة لهذا الفرع
املعريف ،واستعادة دراسة األدب اإلنجليزي عىل حساب النظرية األدبية يف الواليات
املتحدة ،وتأثري الدراسات الثقافية ،وكشف التحيز املركزي األورويب بدراسات ما
بعد االستعامر .وذكرنا أيضا وصف غياتري تشاكرافوريت سبيفاك يف العام  ،2000يف
«محارضات مكتبة ويليك يف النظرية النقدية» يف مدينة إرفاين ،حول آخر «لهاث
لهذا الفرع املعريف املحترض» ،الذي َعدّته أيضا نتيجة سيطرة ما بعد االستعامر عىل
الفكر الثقايف واالجتامعي .وهذا ليس تشخيصا واعدا حني يتعلق األمر بتنشيط
األدب املقارن يف بداية قرن جديد ،وهو مامثل يف نربته الستهالل الطبعة الثانية من
مقدمة كالوديو غيني لهذا الفرع املعريف «األدب املقارن وأزمة العلوم اإلنسانيـة»
.La Literatura comparada y la crisis de las humanidades
يف هذا النص ينقل غيني إحساسا عاما بالشك ،مع األخذ يف الحسبان أن العرص
الذهبي للمقارنة ،الذي استمر منذ نهاية الحرب العاملية الثانية إىل منتصف الثامنينيات،
(٭) كتاب صدر بالفرنسية ( )1983بعد وفاة بارت ،ترجمه إىل العربية د .منذر عيايش تحت عنوان «هسهسة
اللغة» ،وقد صدر عن دار اإلمناء الحضاري بحلب يف العام  .1999وميكن ترجمة العنوان ،حفيف اللغة ،أو ضوضاء
اللغة[ .املرتجم].
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بدا أنه قد انتهى .وأفكار غيني ليست بعيدة عن تلك التي قدمها إدوارد سعيد( )9يف
كتابه األخري «اإلنسانوية والنقد الدميوقراطي» .ويتخذ «تقرير سويس» (األدب املقارن
يف عرص العوملة) ،بدوره ،وجهة نظر أكرث تفاؤال بكثري حول فرص وإمكانات األدب
املقارن املعارص بوصفه فرعا معرفيا جامعيا ومجاال للبحث يف آن واحد.
عىل مستوى أقسام العلوم اإلنسانية الجامعية ،يعلن ج .هيليس ميلر ()3-2
برصاحة أن زمن دراسة األدب قد «انتهى» ،أوال بسبب التأثريات الالحقة للموجة
التحليلية التي كان هيليس ميلر نفسه جزءا منها ،وبسبب التأثري املتزايد للدراسات
الثقافية أيضا .إن األدب ،بالنسبة إىل هيليس ميلر ،هو فئة فقدت خصوصيتها
تدريجيا يف فئات «الخطاب» و«التناص» و«املعلومات» األوسع .ويف حكمه ،الذي
ال يقل قسوة عن مسوغات الحالة ،فإن األدب مجرد من القوة التي ستُعدُّ بديهية
لو كانت جزءا وثيقا من ثقافة متجانسة وحيدة يستقر فيها مواطنو أمة معينة (.)4
وكنتيجة طبيعية لحاالت املوت واالنقراض املختلفة التي ذكرناها آنفا ،نرش
بروفيسور برينستون ألفني كرنان يف العام  1990نصا تعرض للنقاش كثريا« :موت
األدب» .يصف كرنان كيف وملاذا حدث أنه حاملا تفقد الرومانتيكيات التي دعوناها
باألدب جاذبيتها بوصفها فئة ،تختفي من العامل االجتامعي ومن وعي األفراد يف
آن واحد .إن كال من العنارص الداخلية املنشأ والخارجية املنشأ تضطلع بدور يف
هذه العملية ،ويرى كرنان أن تأثريات التفكيك والتلفزيون مؤذية عىل حد سواء
الستمرارية األدب .والثاين ،التلفزيون ،بالنسبة إىل كرنان هو رمز الثورة التقنية التي
َع َّدها ماكلوهان نعيا ملجرة غوتنربغ .والتفكيك ،الذي يؤجج أثرا مدهشا عرب النظام
الجامعي األمرييك بإرصاره عىل غياب املعاين املستقرة للغة والنصوص ،قد ترك
الطريق مفتوحا لنسبية أدبية راديكالية ،ولتمييع املعيار ،ويف النهاية ،لالنتقاص من
قدر الطرق التي كان األدب ُيد َرس فيها بشكل تقليدي بوصفه مصدرا مميزا للمعرفة
والتعليم الجاميل .ويربز اثنان من علامء املدرسة القدمية  -كالهام باملصادفة اسمه
بلوم :أالن وهارولد  -يف شجبهام لهذه الرؤية اإلنسانية ،بعملني مهمني هام «إغالق
العقل األمرييك» و«املعيار الغريب» ،عىل التوايل.
سيكون الناقد األمرييك الشاميل سفني بريكرتس راديكاليا حتى بدرجة أكرب ،بنرشه
يف العام « 1994مرثيات غوتنربغ» ،العمل الذي يوضح فيه موقفه املتشائم نحو
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مستقبل القراءة يف العرص اإللكرتوين .يجمع بريكرتس سلسلة من النقاشات حول كيف
ميكن للتقنيات الجديدة أن تشوه الوضع اإلنساين ،بتمزيق هويتنا وإضعاف عمق
وعينا .ثم يضيف إىل األخطار املختلفة عىل اإلنسانية ،التي حددها غيني ،أو هيليس
ميلر ،أو سعيد ،أو جورج شتايرن ،النتائج التي ال تقل فظاعة للتقنيات الجديدة.
لكن جوهر املسألة ال يكمن كثريا يف كيف ستنهي تقنيات االتصال الجديدة
حالة األمور التي هي ضمن مجال اهتاممنا ،وهي الثقافية واألدبية ،ولكن يف
الطريقة التي سيغريون حالتها هذه بشكل جوهري خالل تقدمنا .إن املوت املنذر
كثريا للكتّاب ليس جازما أو يتعذر وقفه ،ومع ذلك ،ميكن يف السنوات املقبلة
أن تتعايش املكتبة الرقمية مع ،أو حتى تحل محل ،األشكال التقليدية للقراءة.
وباملنطق نفسه ،بدال من الرتكيز عىل موت األدب ،يجب أن نتخيل إمكانات األدب
اإللكرتوين وحدوده ،أو بشكل أفضل حتى ،الطرق التي سيتغري فيها األدب نتيجة
للعرص الرقمي ،ليصبح ما ميكن تسميته «ما بعد األدب».
يتناول كرنان «األدب» مبعناه األوسع ،وهو موقف مسوغ بسهولة مع األخذ يف
الحسبان تاريخ حضارتنا .وبالنسبة إىل كرنان ،تشكل األعامل العظيمة نظاما أدبيا
للثقافة املطبوعة ،وتكمن قدرتها املؤسساتية إىل حد كبري يف قوة الوسائل اآللية
التي وضعها غوتنربغ يف خدمة ثورة تقنية أقدم ،وهي اخرتاع األبجدية املكتوبة
التي اكتشفها السومريون بني العامني  4000و 3000ق .م( .قارن الفصل الثالث).
ومن املهم مالحظة املدى الذي تكرر فيه تقنيات الرتتيب األبجدي والحرف املتنقل
 Movable Typeأصداء وحاجة بعضها إىل البعض اآلخر ،يف مفهومها التجزيئي
للغة ومنطها الرتكيزي لإلنتاج والتوزيع .وبالنسبة إىل الخاصية الصناعية للطباعة
األوروبية ،ميكن أن يقارنها املرء بالكتاب اآلسيوي الرشقي ،املنتج من كتل خشبية
محفورة ،والذي حافظ عىل جذوره يف خط اليد والرباعة اليدوية والصناعة املحلية.

مجرة غوتنربغ

بهذا الخصوص ،أوضح تلميذ ماكلوهان ،وولرت أونغ ،كيف أن الثورة الثانية (آلة
الطباعة) أعطت دفعا استثنائيا إىل الثورة األوىل (األبجدية الصوتية) ،حني كانت
الطباعة ال الكتابة هي ما يجسد الكلمة ،ومعها التواصل والنشاط الفكري.
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قبل أكرث من ثالثني سنة ،حاملا بدأت دراسات ما بعد االستعامر تحدث تأثريا يف
العامل األكادميي ،تويف ماكلوهان .باعتباره أستاذا لألدب يف جامعة تورنتو ،وخبريا يف
تينيسون وبوب وكولردج وبو وماالرميه وجويس وباوند وجون دوس باسوس ،من
بني آخرين ،نرش ماكلوهان يف العام  1962عمال سيكون له تأثري كبري يف الفكر يف
الثلث األخري من القرن العرشين« :مجرة غوتنربغ :صنع إنسان مطبعي» .حني صاغ
ماكلوهان هذه العبارة – مجرة غوتنربغ  - Gutenberg Galaxyالتي ستستمر يف
حصولها عىل هذا النجاح ،والتي أشارت إىل دورة الحداثة التي تجلت يف اخرتاع
آلة الطباعةَ ،ع ّرفها مقابل مجرتني سابقتني :الشفاهية ،واملخطوطة .وعنى عمله
أيضا أن اسمه س ُيستعمل لتعريف عهدنا املعارص بأنه الذي متيز بتقنيات االتصال
«الكهربائية» ،التي ظهرت يف القرن التاسع عرش باخرتاع الربقية الرائد ،الذي تاله
هاتف غراهام بل ،وحايك إديسون ،وصور األخوين لوميري السينامئية ،ومذياع دي
فورست وماركوين ،وأخريا التلفزيون ،الذي كان تقنية فعالة يف الثالثينيات لكنها
ستصبح متوافرة عامليا يف نهاية الحرب العاملية الثانية فقط.
يف العقود الثالثة التالية لوفاته ،جرت أحداث مهمة جدا من املنظور الذي
جعله ماكلوهان خاصا به .فقد ذكر يف كتاباته الحاسب اآليل بوصفه وسيلة لخزن
البيانات إلكرتونيا ،ومن وجهة نظر معارصة تبدو كتاباته تنبؤية .وحني يكتب عن
كيف يجعل االعتامد اإللكرتوين املتبادل العامل قرية عاملية ،ستختزن فيها املعلومات
داخل دماغ إلكرتوين عمالق بدال من مكتبة اإلسكندرية الضخمة ،أو يصف الطريقة
التي يغزو بها األخ الكبري داخليتنا ،بينام يصبح وعينا خارجيا ،يبدو أنه كان قادرا
عىل توقع كثري من سامت عرصنا املرتابط بدقة فائقة.
بعد بضع سنوات من «مجرة غوتنربغ» ،يف مقابلة طويلة مع مجلة «بيل بوي»
 ،Playboyيعرب ماكلوهان عن هاجس يتعلق بالحاسبات اآللية التي رمبا كانت يف
تلك اللحظة مجرد حلم ،لكنها اليوم أهم سمة ملا سندعوه ،مع مانويل كاستلز،
«مجرة اإلنرتنت» ،أو ما يفضل آخرون مثل نيل بوستامن ( )22تسميته «عرص
االتصال اإللكرتوين» .ووفقا لرأي ماكلوهان ،يوحي الحاسب اآليل بالوعد الذي
يحدث تقنيا حالة فهم ووحدة عاملية ،حالة استيعاب يف العامل ملا ميكن أن يوحد
البرش كلهم ضمن عائلة واحدة ويخلق انسجاما وسالما جامعيا دامئا .سيكون هذا
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االستعامل املالئم  -الحقيقي بتعبري ماكلوهان – للحاسب اآليل ،وفقا ملعايريه ،مقابل
استخدامه وسيلة للتسويق أو لحل املشكالت التقنية (ماكلوهان وزينغرون).
ولكن مانويل كاستلز يناقش ( )31أنه عىل الرغم من حقيقة أن اإلنرتنت قد
تخيله خرباء الحاسب اآليل منذ بداية الستينيات ،فإن شبكة اإلنرتنت العاملية قد
ولدت يف العام  ،1995وبالنسبة إىل األفراد والرشكات واملجتمع عموما ،مبعنى القول
إننا مل نتجاوز بعد الفرتة املؤثرة « -التمهيدية»  -ملا ميكن تسميته ثقافتنا الجديدة
كاف لنسأل أنفسنا إىل أي مدى
حول اإلنرتنت .عىل أي حال ،غري أنه قد مر وقت ٍ
ميكننا تحديد تأثرياتها يف الوضع البرشي .أو رمبا نتساءل ،وبأهمية أقل ،وإن بقيت
مهمة عن مسألة عالقتها ببقاء األدب.

الكلمة والتقنية :التداخلية

فضل ماكلوهان اإلشارة إىل «أطفال التلفزيون» بأنهم أنصار مجرة غوتنربغ،
لكننا وصلنا اآلن إىل مجرة اإلنرتنت ،ولعرض هذا التغيري يستعمل نيكوالس
نيغروبونتي عبارة «األطفال الرقميون» ،وهي صياغة تتنبأ بعبارة مارك برنسيك
«املواطنون الرقميون» .مع أن ماكلوهان حسب أن من دعاهم أطفال التلفزيون
سيدخلون روضة األطفال مع  4آالف ساعة مرتاكمة من التعرض للتلفزيون ،فقد
فكر بأنه اليزال من املمكن وجود مزيج مبدع من غوتنربغ األبجدي وما دعاه
بالثقافة «الكهربائية».
يجب أن نتفادى هنا األفكار الشائعة السهلة .إن تصنيف التلفزيون بأنه أصل
جميع علل ثقافتنا اليزال أمرا مألوفا بني املثقفني ،لكن هذا تبسيط كبري أيضا .ويف
الحقيقة ،أثار التلفزيون كثريا من التأمل الجدير باالهتامم بني مفكرين معارصين
يف دراسات األدب واالتصاالت .ووصف بيري بورديو ( ،)55-54عىل سبيل املثال،
الطريقة التي استعمل فيها التلفزيون الحكومي خالل الخمسينيات احتكاره
ملحاولة تشكيل أذواق الجمهور من خالل منتجات ثقافية مثل األفالم الوثائقية،
وإعداد األعامل الكالسيكية ،والنقاش الثقايف وغري ذلك .وبالنسبة إىل بورديو ،من
جهة أخرى ،أرىض تلفزيون التسعينيات أذواق جمهوره وقدم رشائح بسيطة من
الحياة – برامج حوارات ،وعروض إباحية – مصممة إلشباع دوافع اختالس النظر.
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تستحق هذه النتائج املالحظة :فقد فسح التلفزيون الرتبوي السابق الخاضع لرقابة
األهل املجال إىل استسالم غوغايئ للقاسم املشرتك األدىن.
يف الوقت نفسه كتب رميوند وليمز  -أحد مؤسيس حلقة بريمنغهام ونصري
مهم لعلم االجتامع املاركيس املوجود يف أساس الدراسات التاريخية والثقافية
الجديدة  -مقالة مهمة عن العالقة بني التلفزيون والشكل الثقايف .وبالتباين مع
ازدراء باحثني آخرين للتلفزيون ،رأى وليمز ،الذي كان معلقا تلفزيونيا بني العامني
 1968و 1972ملجلة  BBCالشهرية« ،املستمع» ،أن التلفزيون وسيلة ثقافية قوية،
مشرتكة بني النخب والناس العاديني ،واالهتاممات التجارية والعامة ،واألفراد من
مؤسسات حكومية وخاصة .يرفض وليمز ،قبل كل يشء ،أي شكل للحتمية التقنية،
وبالنسبة إليه ،التحسينات الجديدة يف بنى االتصاالت التحتية ليست مستقلة
ذاتيا ،وال مستمدة من التطورات الجوهرية ضمن العلم ،لكنها استجابة لرضورات
خلفتها عمليات التغيري التاريخي واالقتصادي والسيايس واالجتامعي والثقايف.
لذلك ،فقد ولد التلفزيون نتيجة «مزيج من االخرتاعات والتطورات يف الكهرباء
والربق والتصوير الفوتوغرايف والصورة املتحركة والراديو» (وليمز  ،)7ولكن أيضا
من استثامر وتحويل «أشكال متلقاة من أنواع أخرى للنشاط الثقايف واالجتامعي
[ :]...الصحف ،اللقاءات العامة ،الدراسة الرتبوية ،املرسح ،السينام ،مدرج األلعاب
الرياضية ،األعمدة واللوحات اإلعالنية» (.)39
ما يبدو ،عىل أي حال ،رضوريا لتطوير األدب املقارن يف عرصنا هو رفض التحامل
الذي ميكن أن نجده لدى نخبة «القلة السعيدة» القادرة عىل تجاوز حدود لغة أو
أدب منفردين .تبدي حاالت التحامل هذه رفض الرتجمة بوصفها وسيلة للوصول
إىل نصوص يف لغات أخرى ،وكذلك الفصل املتشدد بني ما هو شعبي وواسع الثقافة
كأهداف لالهتامم األكادميي.
يف هذا السياق ميكن أن نفهم األهمية املتزايدة ضمن األدب املقارن للمقارنات
الفنية البينية ،التي ُخصص الفصل السابق ملناقشتها ،ويف هذا املجال ،الحظ
االهتامم املنصب عىل املقارنة الفنية البينية يف «تقرير برينهامير» (« :)45يجب
أن يتضمن األدب املقارن مقارنات بني وسائل اإلعالم ،من املخطوطات املبكرة إىل
التلفزيون ونظام التخزين الحاسويب والنص التشعبي والواقع االفرتايض .إن الشكل
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املادي الذي شكل هدفنا من الدراسة طوال قرون ،وهو الكتاب ،عىل طريق التحول
عرب تقنية الحاسبات اآللية وثورة االتصاالت ،وبوصفه مكانا مميزا للتفكري الثقايف
املتقاطع ،يجب أن يحلل األدب املقارن اإلمكانات املادية للتعبري الثقايف ،الظاهرايت
واالستطرادي معا ،يف سياقاتهام املختلفة املعرفية واالقتصادية والسياسية .ال يتضمن
هذا الرتكيز األوسع دراسة إنتاج الكتب فقط« ،ولكن أيضا املكان والدور الثقافيني
للقراءة والكتابة والسامت الطبيعية لوسائل التواصل اإلعالمي األحدث».
بالطريقة نفسها ،وتقريبا يف الوقت نفسه ،اقرتح دوو و .فوكيام («األدب املقارن
واملشكلة») اعتداال يف الرتكيز املقترص عىل ما هو أديب ضمن الفرع املعريف ،وشجع
املقارنة بني األديب وغري األديب – النصوص املوسيقية والتاريخية والفلسفية والقانونية.
إن التعامل مع هذه بوصفها «أنظمة استطرادية» قابلة للمقارنة يتفق متاما مع
تعريفات األدب املقارن مثل تعريفات رمياك وألدردج ،املستشهد بها يف الفصل األول.
إننا ال نفتقر إىل سوابق لتقويض املواقف الرؤيوية التي اتخذناها يف ضوء
الثورات الثقافية .لقد أظهرت البرشية دامئا قدرات استيعابية هائلة فيام يتعلق
بالتقنيات الجديدة ،مبا فيها ما دعاها أونغ «تقنيات الكلمة» .وقد نتذكر هنا
االرتياب اليوناين يف الرسالة كام وردت يف الحوارات السقراطية(٭) .ويف حوار
فيدروس  ،Phaedrusيطلب أفالطون من سقراط أن يروي قصة اخرتاع الكتابة
من اإلله املرصي تحوت .وكام ُيعرف ،حني قدم تحوت اخرتاعه إىل امللك ثاموث/
آمون ،ارتاب الثاين يف الكتابة ،مستشهدا بآثارها الضارة عىل الذاكرة ،و َعدَّها مخالفة
للمعرفة الحقيقية ،التي ميكن تعلمها من الكلامت التي ينطق بها األساتذة .يتفق
سقراط ،خالق الفلسفة السقراطية ،مع هذه الرؤية .وبالنسبة إليه ،كانت الكلامت
املكتوبة أحرفا ميتة ،ومجرد محاكاة للخطاب الحي األصيل الذي حاملا ُيكتب عىل
روح الطالب ،يسمح له يف آن واحد بالدفاع عن نفسه ،ومعرفة متى كان مالمئا أن
يتكلم ومتى يظل صامتا.
عىل غرار الكتابة ،املحتقرة جدا من سقراط ،أو اخرتاع آلة الطباعة ،الذي
يربطه ماكلوهان مع انفصام الشخصية واالنعزال (ماكلوهان وزينغرون) ،ميكننا،
(٭) هي عبارة عن سلسلة من الحوارات كتبها أفالطون وزينوفون عىل شكل مناقشات بني سقراط وأناس يعيشون
يف زمانه ،أو مناقشات بني أتباع سقراط عن مفاهيمه وأفكاره[ .املرتجم].
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وفق سفني بريكرتس ،التفكري يف املدى الذي تغرينا فيه وسائل اإلعالم الجديدة،
وإن كانت هذه التغيريات مفيدة .وبالنسبة إىل بريكرتس ،فإن أجوبة هذه
األسئلة سلبية بشكل حرصي :فوسائل اإلعالم الجديدة قوى عازلة ،تفصلنا عن
العامل وعن أنفسنا.
يشجب بوستامن ( )12ميوال مامثلة يف كتابه «التعدد التقني» ،Technopoly
غيت بها اإلمكانات الجديدة
الذي يناقش استسالم التقنية للثقافة والطرق التي رّ
التي قدمتها التقنية بشكل أسايس ما َنعدُّ ه «معرفة» أو «حقيقة» ،وبالتايل
الرتاكيب األساسية التي تضفي عربها ثقافة ما معنى للحقيقة .يعرف بوستامن
التعدد التقني بأنه حالة ثقافية تؤسس رشعيتها يف التقنية ،وتجد فيها فهمها
واتجاهها (.)71

الشفاهية ،الكتابة ،الطباعة

يبدو منطقيا أن مستقبل األدب – املفهوم يف أوسع تقبل له بأنه مجموع
املعرفة املنقولة عرب الكلمة ،ويف املعنى األضيق والحديث نسبيا النصوص التي لها
مفهوم وعمل جامليان أساسا – كان يجب أن يصبح الشغل الشاغل للمفكرين
وأنصار الحركة اإلنسانية والطالب واملبدعني .تسلط فلورنس دوبون الضوء عىل
بعض هذه اإلمكانات املستقبلية يف كتابها املفيد «اخرتاع األدب» ،الذي يبحث يف
أساس مفاهيمنا عن األدب ،وعالقتها مع الرصاع بني الشفاهية والكتابة.
تفرتض دوبون ،بتذكر األعامل الفلسفية والجاملية العظيمة للعالَم اليوناين -
الروماين« ،اختالفا تأسيسيا» فيها ،والذي تربطه بشفويتها األصلية .ودفاع دوبون
عن الشفاهية التأسيسية ملعظم ما نعتقد أنه أدب يسمح لنا بتخيل مستقبل
للشفاهية املعاد اخرتاعها والتي ال تشكل انفصاال عن ماضينا .بالنسبة إىل دوبون،
يكمن ذلك املستقبل يف تكرار ما هو مكتوب ،وتحويله إىل طاقة حية ،مسرتدين
معنى «األدب» اليوناين – الروماين «ما قبل الحرف»  ،avant la lettreوهو أدب مل
يكن يف الواقع شيئا أكرث من كلمة محكية بحثا عن عمل كالمي .وقد أبرز ماكلوهان
نفسه انبعاث الشفاهية يف القرية العاملية بفضل مجرة وسائل االتصال الكهربائية،
وهي مجرة أعطاها اسمها الخاص.
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ينشأ نص آخر غني باملعلومات املفيدة خصوصا املتعلق بتحوالت وسائل
اإلعالم املعارصة من خالل تجربة جانيت موراي ،التي ،بعد إخفاقها يف إيجاد متويل
للدكتوراه يف األدب اإلنجليزي ،أصبحت مربمجة ألنظمة  IBMيف السبعينيات.
وحني استطاعت تحقيق طموحاتها األكادميية ،أصبحت عضوا يف «مخترب التقنية
املتقدمة للعلوم اإلنسانية» التابع ملعهد ماساتشوستس التقني  ،MITوهو
مؤسسة َتعدُّ نيكوالس نيغروبونتي بني أساتذتها .وجدت موراي نفسها ،وهي
عاملة متألقة تدربت يف هارفارد ،ليس يف مقدمة علم التحكم اآليل يف  MITفقط،
ولكن كذلك بني مجموعة قراصنة الحاسب اآليل  Hackersاملمتازين الذين أمضوا
أوقات فراغهم مستغرقني يف ألعاب متثيل األدوار عىل شبكات املجال متعددة
املستعملني  .Multi-User-Domainالحظت موراي ،مبراقبة هذه األلعاب،
قابلية تطبيق النظرية الرسدية عليها ،مع الرصاع الذي ميز األلعاب املطابقة
لألشكال الرسدية األسبق.
عززت مؤسسات التسلية بالفن واألدب والقصة ،و«التعليق الطوعي لعدم
التصديق» ،املوضحة لدى شيلر وكولردج ،واملنسوبة إىل جوهر الحالة اإلنسانية
التي وضعها هويزينغا ،الحجة بأننا ندخل عرصا للرسد الرقمي ،الذي توجد جامليته
يف حبكات القصة والتجارب الغامرة التي تقدمها ألعاب معينة عىل الحاسب
اآليل .وهذا سيجعلها جزءا من نوع أديب جديد ،وهو ما ميكن أن ندعوه «الدراما
اإللكرتونية» ،التي لن تكون تحويال لنوع موجود حاليا ،بل إعادة اخرتاع لفن رسدي
يف العرص الرقمي الجديد.
والسؤال األساس هو إن كانت الدراما اإللكرتونية ميكن أن تتقدم من عامل الرتفيه
إىل عامل الفن .وبالنسبة إىل موراي ،هذه مسألة وقت فقط .تستكشف موراي أيضا
أدوار «املؤلف اإللكرتوين» أو «الشاعر اإللكرتوين» ،اللذين لن يعودا ناقيل نص
إلكرتوين مبارش قد يكون عرضة ألشكال تأويلية مختلفة لدى القراء ،لكنهام سيكونان
باألحرى صانعي أسس وقواعد تخطيطية ميكن أن يطور املستخدمون عليها .لذلك
كانت الوساطة هنا أهم من التأليف ،وهذه املنتجات الصنعية الجديدة ستفتقر
إىل االستقرار واالستمرارية الزمنية واملوضوعية التبادلية للنصوص التي نصنفها بأنها
أدبية اليوم.
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يوافق بوستامن ( )118عىل أن آلة الطباعة ،بحلولها محل املخطوطة ،قد
خلقت أشكاال جديدة من األدب ،وأن الكتابة اإللكرتونية لديها اإلمكانية للقيام
باليشء نفسه .وهو ُيع ّرف ثالثة أنواع أساسية ميكن أن تشكل عامل األدب اإللكرتوين.
بعد الدراما اإللكرتونية املستشهد بها ،ستوجد الرواية ذات النص اإللكرتوين ،التي
ستتألف من سالسل قصص ستتصل عرب روابط قد تتضمن أيضا عنارص متعددة
الوسائط مثل الصوت أو الصورة .وسيكون النوع الثالث هو الشعر اإللكرتوين ،الذي
يرتبط غالبا مع تصميم تصويري أو فن برصي ،والذي قدم املخطط اإللكرتوين مثاال
عنه يف الفصل الثامن .عىل أي حال ،مثة ظاهرة متميزة أخرى ،هي ،عىل سبيل
املثال ،األدب «التقليدي» املنترش عرب الربامج اإللكرتونية .هذا السيناريو الجديد
والصعب يجب عدم تجاهله يف مراجعة مايض وحارض ومستقبل األدب املقارن
الذي نحاول وصفه.

مجرة اإلنرتنت

إننا مستغرقون يف ثورة اتصاالت جديدة مل يكن مؤلف «مجرة غوتنربغ» قادرا
عىل تخيلها ،أو عيشها .إن التقدم خالل العقدين الطويلني اللذين أعقبا وفاته،
والذي حدث مع بداية سيطرة الحاسبات اآللية الشخصية واملنزلية متاما ،كان
كبريا جدا بحيث بدا من املستحيل تصوره فعال .ولكن ،بشكل متناقض ،م ّثل هذا
كله تعايف الكتابة ورؤيتها املرافقة :العنارص التي يفرتض أنها فقدت يف العودة إىل
الشفاهية التي تصورها ماكلوهان .ويبدو أن تسلسالت املجرات ،كام حاولنا إظهاره،
ال متثل أجزاء مستقلة ثابتة أو تغيريات غري قابلة للنقض.
يتأمل أمربتو إيكو هذه التناقضات ،ويناقش بأن الحاسب اآليل يتميز يف
الحقيقة بعملية توفيق جديدة .وهو مامثل يف املظهر لعدو الثقافة املكتوبة الكبري،
التلفزيون ،لكن شاشاته تحمل دليال عىل حضور مستمر متزايد لألحرف واألرقام.
والتناقض اآلخر الذي ميكن أن نذكره هنا هو وجود الصوت واالستامع بوصفهام
عنرصين أساسيني من عنارص ثقافة القرن العرشين ،وهو تبرص أوضح إذا تذكرنا
أن التلفزيون مبني عىل األساس العام للراديو ،إىل درجة أن بعض علامء االتصال
النظريني يتحدثون يف هذا املجال عن «الرؤية السمعية» (انظر تشيون) .ومثة
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تعاكس مامثل ميكن مالحظته يف العالقة بني مجرات غوتنربغ واإلنرتنت .ويتأمل
تيد نيلسن ،أحد خرباء النص التشعبي ،هذا يف صياغته لتعبري «اآلالت األدبية» يف
وصف الحاسبات اآللية.
من املمكن االستنتاج ،يف ضوء هذه التناقضات الواضحة ،أن األلفية السابقة
متيزت بالتوافق بدال من اإلقصاء ،وأن الكتابة إذا مل تتخلص من الشفاهية ،ومل
تتخلص الطباعة من املخطوطة ،فإن مجال اإلنرتنت يجب أن يكون قادرا عىل
استيعاب إجراءات االتصال التي ط ّورها البرش عرب التاريخ يك ترتابط مبوضوعية
تبادلية .لقد سمحت لنا إجراءات االتصال بنقل مجال معرفتنا وثقافتنا؛ وما توصلنا
ملعرفته بأنه أدب هو جزء أسايس من هذه العمليات.
عىل الرغم من التنبؤات الرؤيوية لبعض املفكرين ،فالكتاب اليوم مازال يف
صحة جيدة .إننا عرب التاريخ مل نكتب كتبا ُّ
قط ونطبعها ونوزعها ونبيعها وننتحلها
ونوضحها وننتقدها ونقرأها مبثل هذه الدرجة الشديدة ،وال توجد داللة عىل أن
هذا النشاط يتناقص .وتنتمي نسبة كبرية من هذه الكتب إىل ما نواصل تعريفه
بأنه أدب .فهذه الحقائق ،واملكانة الثقافية الكبرية املرتبطة بالكتب ،باإلضافة إىل
عاداتنا الراسخة يف القراءة ،تعني أننا يجب أن نكون حذرين يف إعالن موت الكلمة
املطبوعة ،ومعها موت األدب ودراسته املقارنة.

صُ نْع املعيار الحديث

مثة قوة أساسية لألدب .ولهذه عالقة مع حقيقة أنه توجد كتب أكرث من أي
وقت مىض ،ولهذا معنى مزدوج :بتعبريات كمية ومادية كليا ،كام ذكرنا آنفا؛ ولكن
أيضا مبعنى نوعي وفني وفكري .وحتى إذا مل ُتكتب مرة أخرى رواية أو قصيدة
أو مرسحية أو مقالة أخرى مطلقا ،فإننا سنظل ،بفضل الكمية التي ال تنضب من
اإلنتاج األديب التي جمعتها ثقافاتنا ،متخمني باألدب .وتذكرنا الفرضية السخيفة
حول اجتثاث األدب املعارص باعتامدنا عىل آداب املايض ،وتقودنا إىل السؤال الكبري
واإلشكايل عام يدعى باملعيار ،وهي فكرة درس منشأها ،عند تطبيقها عىل األدب،
جان غوراك ،منطلقا من مقاالت سابقة (غومربيتش وفراي وكرمود وسعيد) قبل
كتاب هارولد بلوم املثري للجدل «املعيار الغريب» .The Western Canon
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ولكن ،كام يحذر خرباء االسرتاتيجية النظريون ،إن ما ميكن حسبانه قوة يف
سياق مؤسسايت معني ميكن أيضا ،بشكل متناقض كام قد يبدو ،أن يكون ضعفا.
وبهذا املعنى ميكننا فهم مشكلة «عديد من الكتب» التي ميزها الشاعر واملهندس
وكاتب املقاالت غابرييل زيد ( .)1()52بالنسبة إىل كل كتاب ينرش ،يوجد فارق
أكرب بني ما قرأنا وما يحتمل أن نقرأ .ووفقا لزيد« ،إن مشكلة الكتاب ليست
محددة مباليني الفقراء الذين ال يتقنون بالكاد القراءة والكتابة ،لكنها تنطبق أيضا
عىل ماليني طالب الجامعات الذين ال يريدون القراءة بل الكتابة» ( .)52وهو
يقرتح ،حال لهذه املعضلة ،حالة رفاه أدبية تكون الفنانات اليابانيات التقليديات
 Geishasمكلفات بالقراءة واملديح واملواساة لجحافل ُ
الكتّاب املحبطني من
غياب الجمهور.
تتزامن أفكار غابرييل زيد مع إحدى سامت التعدد التقني التي يصفها
بوستامن ( .)70-69وفقا ملا قاله بوستامن ،توجد يف هذا العامل فجوة بني املعلومات
والحاجة البرشية .تبدو املعلومات بشكل عشوايئ غري موجهة إىل أحد بشكل خاص،
يف الحجم والرسعة الهائلني ،ومن دون عالقة بأي نظرية أو معنى أو رضورة.
إننا غارقون بفيض من املعلومات ،إىل درجة أن إحدى طرق تحديد التعدد
التقني هي القول إنها ما يحدث حني تنجرف دفاعات املجتمع من جراء زيادة
املعلومات .بشكل تقليدي ،كانت املحاكم واملدارس ُ
واألرس هي املؤسسات املسيطرة
عىل املعلومات .وفيام يتعلق باألدب ،كان املعيار ،بأساسه الراسخ يف الجو األكادميي،
طريقة لفرض النظام عىل انتشار املعلومات .وكان تقني هذه الطريقة ما يدعوه
بوستامن «الخبري» ،سواء أكان ناقدا أم أستاذا لألدب .وسيكون هذا الخبري أكرث
فعالية كلام ازدادت معرفته باألعامل املكتوبة يف تنوع من اللغات والعصور،
ويتزامن اكتساب هذه املعرفة مع متطلبات األدب املقارن.
وقد حذر جوليان غراك ،يف كتيبه «أدب املعدة» ،La litérature à l'estomac
يف العام  1950من امليل الذي كان يتزايد يف السنوات الستني املاضية :إن ما يصفه
بأنه «دراما الكتاب السنوي» ،هو نسبة اإلنتاجية التي يربطها برغبة املؤلف
الفرنيس يف أن يتحدثوا عنه أكرث مام يقرأون له .والنتيجة هي اإلنتاج املسعور لكتب
القصة املعني بهدف املبيعات الضخمة والفورية ،وهي ظاهرة أيدتها صناعة النرش
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العاملية .ومتيز كثري من هذه األعامل األكرث رواجا بعدم حرفية غريبة .ويعكس عدم
أسلوبيتها موقفا ينص عىل أن أي نرث يستغل إمكاناته الشاعرية سيكون العدو الكبري
لرواية القصة.
املفاجئ يف هذا الخصوص هو املديح الصادق واملتكرر الذي يغدقه ماريو
فارغاس يوسا عىل عمل ستيج الرسن البالغ الشعبية .ويؤكد أديب البريو الفائز
بجائزة نوبل ميزة الكاتب السويدي التي يستمتع بها أيضا ،وهي القدرة عىل
الرسد ،لكن فارغاس يوسا ال يذكر عيوب الرسن الواضحة .ويناقش بأنه ميكن كتابة
رواية هي يف الوقت نفسه ناقصة واستثنائية رسميا ،مشابهة رمبا إىل «الكتابة غري
املرتابطة»  escritura desatadaالتي ينسبها معيار طليطلة يف رواية «الكيخوته»
 El Quijoteإىل كتب الفروسية.
ميثل عمل فارغاس يوسا الخاص ،الروايات اإلحدى والعرشون التي متتد من
«األشبال»  Los jefesإىل «البطل العاقل»  ،El héroe discretoمثاال رائعا عن
التحالف املنسجم الذي ميكن أن يوجد بني غنى القصص املحكية وفخامة اللغة
التي توجد فيها .مع فارغاس يوسا ،مل يكن الرصاع الذي رسخه إيكو يف فرتة نرش
«زمن البطل»  La ciudad y los perrosموجودا بني الثقافتني الشعبية والنخبوية.
وخالف ذلك متاما ،كان يستطيع يف عمله استاملة جمهور كبري من القراء من خالل
رسد القصص بشكل نرثي جميل بقدر ما هو مؤثر ،ومع إجادة االسرتاتيجيات
القصصية املستمدة من التقنيات التي اخرتعها ُكتّاب الثلث األول من القرن
العرشين يك يتفوقوا عىل طريقة استثنائية أخرى يف كتابة الروايات ،وهي طريقة
الواقعية والطبيعية يف القرن السابق.
إذا أخذنا يف الحسبان ما قبل ،أو ما دون ،أو شبه األدب لدى املؤلفني التافهني
الذين يكشفهم غراك ،وكذلك لدى اآلخرين الذين ،كام يصفهم زيد ،يكتبون من
دون أن يقرأوا ،فإننا نجابه بكتلة ضخمة مام ميكن أن ندعوه ،بتعديل عبارة جياين
فاتيمو الدالة عىل الفكر« ،األدب الضعيف»  .letteratura deboleوميكن أن يكون
التعبري اآلخر لهذه الكتابة «ما بعد األدب» .postliterature
ضمن سياق الوضع الحايل للدراسات األدبية بشكل خاص ،والعلوم اإلنسانية
عموما ،ميكن أن نتخيل الحاجة إىل استعادة دور الناقد الذي وجده تريي إيغلتون
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مفقودا حني قارن حارضنا بالوضع عند بداية القرن الثامن عرش يف إنجلرتا .وباملقارنة
مع الدور االجتامعي للنقاد مثل أديسون(٭) أو ستيل(٭٭) ،يف نهاية القرن العرشين،
يبدو النقد األديب إما مجرد مسألة أكادميية ،كام سخر شتايرن منها ،وإما  -ما هو
أسوأ حتى  -جزءا من سالح الدعاية واإلعالن يف صناعة الكتاب ،الذي يحقق وظيفة
تكريس أعامل بعيدة عن إنجاز الدور املهم الذي احتفظ به الشاعر اإلسباين
أنطونيو ماتشادو لألدب بوصفه «( »palabra esencial en el tiempoماتشادو
1802؛ الكلمة الالزمة يف الوقت املناسب).
مثة تهديد كبري آخر ملستقبل األدب ميكن أن يكون طغيان الجمهور ،الذي تؤثر
فيه غالبا وسائل الدعاية واإلعالن القوية .وقد الحظ بوستامن ( )136أن األدب
الشعبي ،عىل غرار الطريقة التي يتخذ بها السياسيون القرارات حول االنتخابات،
يعتمد كثريا عىل أذواق الجمهور بدال من إبداع الفنان .والنتيجة هي أدب لالستعامل
مرة واحدة ،أو أدب يشبه الخداع أو االحتيال ،والذي يدعوه غراك «أدب الحثالة»
 littérature au culotأو «أدب الهراء» .l' esbroufe
إن إحدى أكرث السامت رضرا يف تدمري املعيار هي بالضبط موقف الذين يكتبون
من دون أن يقرأوا .من جهة أخرى ،يبني هـ .بلوم نظريته حول األدب عىل قراءة
(أو سوء قراءة) األعامل التي كانت لها األهمية األكرب يف تاريخ األدب .وتضعه ريبته
حول القراءة املستمرة لهذه األعامل بني األجيال الجديدة قريبا جدا من املتنبئني
اآلخرين بالكوارث .ونتيجة صدمته بانتشار التقنيات الجديدة التي متأل وقت فراغنا،
يبدو محاطا مبعاريض املعيار ،الذين يعتقد أن بينهم بعض طالبه يف جامعة ييل.
مع أن هـ .بلوم َيعدُّ مهمة تعليم القراءة شبه مستحيلة ،سائال نفسه ،إذا كانت
«القراءة الحقيقية نشاطا منفردا» ،فإن املهمة املستحيلة للمعلم هي أن «يعلم
العزلة» («املعيار الغريب ،)»519 ،وهذا ال يقوض «النتيجة الرثائية» لكتابه الصادر
يف العام  ،1994الذي يخربنا «ليس ما نقرأ وال كيف نقرأه ،ولكن ما قرأته وأظن
أنه يستحق إعادة القراءة فقط ،هو الذي قد يكون االختبار الواقعي الوحيد ملا هو
معياري» ( .)518إن هـ .بلوم مصيب  -عىل األقل  -يف إحدى وجهات نظره األقل
(٭) جوزيف أديسون ( )1719 - 1672ناقد وكاتب مقاالت وصحايف إنجليزي[ .املرتجم].
(٭٭) السري ريتشارد ستيل ( )1729 - 1672كاتب مرسحي وصحايف ومعلق سيايس أنجلو  -إيرلندي[ .املرتجم].

219

تقدمي األدب املقارن

تطرفا :بأنه ال توجد كتابة نشيطة أو مبدعة من دون عملية التأثري األديب  -وهي
عملية صعبة الفهم ألن الكتّاب العظامء ال َيختارون أسالفهم ،بل هم ُيختَارون عن
طريق أسالفهم.
مقابل الذين يؤكدون أن املعيار  - canonمفهوم ديني يف األصل  -هو نظام
النصوص املكافح للبقاء الذي تتوسط له املجموعات االجتامعية واملؤسسات الرتبوية
والتقاليد النقدية ،يؤكد هـ .بلوم أن الحل يكمن يف القرارات التي يتخذها الكتّاب
الذين يشعرون بأنهم ْاخ ِتريوا من أسالفهم .وخالفا لفكرة اعتامد القيم الجاملية عىل
الفعاليات الطبقية ،يؤمن هـ .بلوم بأن الفرد هو النهج الوحيد واملقياس الوحيد
للقيمة الجاملية ،ويخىش من أن نحطم جميع املعايري الجاملية والثقافية للعلوم
اإلنسانية باسم العدالة االجتامعية.
عىل الرغم من املبالغات املختلفة يف نظرياته ،مييز هـ .بلوم ما هو واضح:
من املستحيل السيطرة عىل ما دعاه غوته األدب العاملي  ،Weltliteraturوإذا
كانت الحالة هكذا ،فمن الوهم تخيل أن يستطيع فرد أو مجموعة معينة
فرض معيار الحضور واإلقصاء .ال أحد ميلك السلطة إلخبارنا ماذا سينشئ
املعيار الغريب ،لكنه يف الوقت نفسه ،موجود عىل شكل كيان فكري وواقعي
هو مثرة الصالت االختيارية للمجموعات االجتامعية (ما يدعوه ستانيل فيش
«املجتمعات التفسريية») ،وعمل األنظمة التعليمية ،والتقليد النقدي ،وقبل
كل يشء «القلق من التأثري» ،الذي هو اإللحاق الطوعي للكتّاب بالرواد
األدبيني املقررين ،وهو املوضوع الذي درسه هـ .بلوم «القلق» قبل نرش عمله
عن املعيار.
بالنسبة إىل جريالد جيلسبي («وحيد القرن») ،ميكن أن تسهم نظرية تعدد
األنظمة يف هذا النقاش حول املعيار ،مبفهومها غري املانوي عن العالقات األدبية
الدولية وتحييد معارضة األوروبية املركزية « -طقوس إدانة اإلسهام األورويب يف
الشؤون اإلنسانية» – الذي ميز الكثري من الخطاب املتعدد الثقافات .يشرتك
يف رؤى كهذه جميع املقتنعني بأن الدراسة املختلفة اليوم لألنظمة األدبية
املتعددة تشكل مجاال للتعامل والتبادل بني األدب املقارن وأفضل الدراسات
الثقافية.
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األدب والزمن

يف أي نقاش يستكشف املجرات التواصلية املختلفة ،جوهر األدب وظاهرته
ومعياره ،وترسيخ القراءات عرب القرون ،تظل األهمية األساسية للزمن دامئة الحضور.
ميكن فهم الزمن من ناحية االستمرارية ،وهو يشكل يف ذاته عامال ممثال للمعيار.
ويتعلق بكل من وسائل اإلعالم وشكل الرسائل األدبية .بينام تضفي الشفاهية،
مبرونتها وانفتاحها ،دميومة أدبية عىل ذاكرة الراوي الشفاهية وجمهوره ،تزيد
الكتابة من رسوخ الشكل النيص وبالتايل ثباته ،مع أن هذا ميكن أن يتقوض باألخطاء
النصية أو سوء القراءة .لقد أدت ثورة غوتنربغ إىل إضفاء طابع دميوقراطي معني
عىل الكتابة والقراءة ،كام فتحت صندوق باندورا ملشكالت التدخل االقتصادي
والصناعي للنص األديب .ولكننا نرى اليوم عودة املرونة ،مع تحدي التناص التشعبي
والتفاعل املتبادل لتجربة اإلنرتنت ملحاوالت فهمنا السابقة ملوضوع التأليف .يف
هذه الحالة األخرية ،كام يف تكاثر الكتب ورسعة زوالها املتزايد ،ميكننا يف الحقيقة أن
نجد الحجج لدعم نداء كرينن حول إعالن نعي األدب يف العام .1990
إن األدب املقارن منظور فكري ومنهجي تأسس تحديدا عىل آفاق عريضة زمانية
(ومكانية) .و ُيعدُّ األدب نظاما للعالقات املتزامنة ،املستقرة ولكن الفعالة أيضا،
نظاما ميتلك معناه الخاص لكنه يضفي أيضا أهمية عىل كل من عنارصه .وهذا أدب
من دون حدود مكانية أو زمانية ،ويتجاوز عوائق اللغات املختلفة بفضل انتشار
النصوص ،والرتجمة ،وتعددية اللغات ،وخصوصا بفضل املبدعني والوسطاء واملتلقني.
إن ما هو معرض للخطر عىل ضوء الوضع الحايل لألدب املشار إليه آنفا أمر
أسايس :بقاء األدب بوصفه لغة خارج قيود املكان والزمان .ودميومة األدب هذه
متأصلة ألنها تشكل قوام خطابه ذاته ،وثقافته ،وتكثيف رسالة غري مدركة منفصلة
عن سياقها التعبريي األصيل لكنها يف ذاتها منفتحة أمام أي قارئ من أي عرص
يستطيع أن يجعل النص ملكه ،ويجد نفسه ضمنه .من ناحية أخرى ،قد يكون من
األفضل وصف حالة اليوم ليس عىل غرار عبارة ماتشادو «الكلمة الالزمة يف الوقت
املناسب» ،ولكن بوصفها كلمة عادية للحظة عابرة.
إن الكتابة املفهومة مع تقبل مؤلفها لفرتة حياتها القصرية ستكف ،وفق هذا
املنظور ،عن كونها أدبية ،وتصبح شيئا ما غري ذلك  -مادة تافهة مللء الفراغ تقدمها
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وسيلة صناعية قوية .ويكمن الخطر ،إذن ،يف إزاحة األدب من أجل يشء ما سيكون
بديال باهتا ،يصبح فيه الكتّاب مجرد عامل ضمن خط اإلنتاج الثقايف للتعدد التقني.
عىل األدب املقارن أن يقدم ردا قويا عىل السؤال عام إذا كنا ندخل فرتة «ما بعد
األدب» .يشكل هذا السؤال أحد التحديات الكبرية التي يفرضها عرصنا عىل هذا
كاف ،مع وجود الجواب يف عنرصين
الفرع املعريف ،لكنه سؤال عام هو مهيأ بشكل ٍ
أساسيني لألدب املقارن يف الحارض ويف املستقبل معا :التعليم واألخالق.

القراءة والتعليم

إن «رصاع النصوص» الذي نستمد منه القيمة األدبية هو حوار يحدث يف
النصوص نفسها ،ولدى القارئ ،ويف اللغة ،ويف املناقشات ضمن املجتمع ،ولكن أيضا،
وبشكل ال يقل أهمية ،يف قاعة الدروس.
إن الشعر والرواية واملرسح واملقالة تكشف إحساسا أصيال حول من نحن،
وما يحيط بنا ،وتعمل أيضا عىل شكل وسائل حيوية يف تنمية إدراكنا ويف تشكيل
فكرنا عىل نحو صحيح .ويوجد يف صفحات األدب الحقيقي أيضا مصدر ال بديل
منه لتطوير الكفاءة اللغوية بشكل كامل ،وهو عون أسايس يف قدرة املواطنني عىل
الترصف ضمن املجتمع.
مبعنى آخر ،سيكون أمرا متناقضا جدا ألساتذة األدب أن يكونوا «معادين
للمعيار» .ال نستطيع تخيل كيف ميكن أن تكون الحال هذه بني الباحثني والقراء
الذين هم ،نتيجة الواجب والحامس معا ،قراء ال يكلون ،ولكن أيضا ألن األدب الذي
درسناه مبني عىل استمرارية متتد من أصول االستعامل الجاميل للغة ،يف جميع
اللغات والثقافات ،والذي يوجهنا خالل حياتنا بوصفنا قراء .وكام يناقش هـ .بلوم
نفسه ،إن املعيار هو الفن الحقيقي للذاكرة ،واألساس الحقيقي للفكر الثقايف .وإىل
املدى نفسه حيث يبدو من املستحيل دراسة األدب من دون الرجوع إىل تقويم
مقارن ضمن سياق تاريخي ،سيكون مقيدا إىل ح ٍد كبري أيضا تقليص دراستنا إىل
أدب وحيد.
تؤكد ذلك مقالة ت .س .إليوت «التقليد واملوهبة الفردية» ،التي استشهدنا
بها يف فصلنا األول .وبالنسبة إىل الفائز بجائزة نوبل من سانت لويس ،ال يوجد
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شاعر ،وال فنان يف أي مجال ،ميكنه أن يجد معناه الكامل يف نفسه ،ولكن باألحرى،
هذا «متاح للتباين واملقارنة ،بني املوىت»( .)49ولهذا كله ،من املهم أيضا االنتباه إىل
صياغة «تقرير برينهامير» الربمجية(« :)44يجب أن يشارك األدب املقارن بنشاط يف
الدراسة املقارنة لتشكيل املعيار ويف إعادة فهم املعيار .ويجب أن ُيوىل االهتامم
أيضا إىل دور القراءات غري املعيارية للنصوص املعيارية ،القراءات من وجهات نظر
تنافسية أو هامشية أو ثانوية» .تنعكس عالقة هذا النقاش حول املعيار بالثقافة
املعارصة يف مجموعة مؤلفات جان غوراك املنشورة يف العام .2001
بشكل مشابه ،ترك إدوارد و .سعيد تراثا مهام يف ندائه ،ضمن عمل ُنرش بعد
وفاته« ،العودة إىل فقه اللغة» كأساس لـ «فكرة الثقافة اإلنسانية بوصفها تعايشا
ومشاركة» («اإلنسانوية»  .)xviولتحقيق هذا الهدفُ ،تعدُّ القراءة ،املهارة التي
ميكن تعليمها وتعلمها ،أساسية .وهذه قراءة عىل شكل «قراءة من أجل املعنى»
(«اإلنسانوية»  ،)70للنصوص التي قد تكون بعيدة ثقافيا أو لغويا ،التي من أجلها،
كام ذكر رينيه إيتامبل ،أن الرتجمة بوصفها مامرسة ثقافية ،وحتى هدفا استقصائيا
للمقا ِرنني ،رضورية جدا.
مقابل هذه الرؤى املأساوية مثل رؤى صموئيل هنتنغتون «رصاع الحضارات»،
يذكرنا سعيد بأن كلمة قرآن يف العربية تعني «القراءة» ،وأن مامرسة االجتهاد -
وهي قراءة شخصية وطويلة ،ما ميكن أن ندعوها «قراءة ُم ْح َك َمة»  -تتزامن يف
اإلسالم مع التزام إنساين عميق ،لدى األدب املقارن الكثري لإلسهام فيه ،خصوصا يف
قدرته عىل تعليم كيفية القراءة بشكل جيد ،الذي يعني اليوم املشاركة يف التقليد
األديب ولكن من دون تجاهل ثقافة اآلخرين .جورج شتايرن ،أيضا ،كان يود أن نتذكره
بوصفه قارئا مهتام ،ونحن قد نتذكر هنا أن سعيد رأى ،قبل فرتة قصرية من وفاته،
أن عمله بوصفه مؤلفا إنسانيا كان قراءة نصوص أساسية ،مهام تكن أسبقيتها
الزمنية .والتعليم ،بالنسبة إىل سعيد ،كان تعليم كيفية القراءة ،متاما مثلام كانت
القراءة الطريق إىل التعلم.
تناقش غياتري تشاكرافوريت سبيفاك («موت فرع معريف»  ،)13من جهتها ،عىل
الرغم من اعرتافها بصعوبات قضية «فرع معريف محترض» ،ليس أن عىل املقا ِرنني
«عبور الحدود» بحثا عن وجهات نظر استطرادية متعددة وفروع معرفية فقط،
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ولكن أن مهارات القراءة يجب أن تستعاد أيضا« :باعتقادي أن املبارشة يف التفسري
الثقايف هي نوع من هذا التدريب عىل القراءة .وبالتخيل عن التزامنا بالقراءة ،نحن
نلغي التواصل بني العلوم اإلنسانية والتعليم الثقايف»(.)72
تتطلب مجرات املعلومات واالتصال الجديدة أطرا تربوية جديدة ،ولبعضها
عالقة مع التعليم بتقنية جديدة .وهذا هو التحدي الكبري للذين مل يولدوا «أطفال
رقميني» والذين يكتبون ويعلمون ويبحثون ويحكمون اليوم .عىل تعليم األدب أن
يشارك يف جهد مستمر السرتداد األساس الظاهرايت للحقيقة األدبية ،أي عالقة القارئ
بالنص .ومنذ لحظة ضعف هذه العالقة ،أو اختفائها حتى ،سيصبح أي تعليم آخر
لألدب سخيفا .وكام عرب شتايرن عن هذا العام  ،1979يف مناقشة انتشار نظريات
ومناهج واقرتاحات جديدة تتعلق بتعليم األدب« :ما نحتاج إليه هو أماكن ،أي
طاولة مع بعض الكرايس حولها ،حيث ميكننا أن نتعلم ثانية كيف نقرأ ،كيف نقرأ
معا» («الناقد»« /القارئ»  .)452هذه القراءة معا ،بعد عقود عدة ،هي أفضل
اسرتاتيجية لألدب املقارن ،وميكن رمبا أن تصبح شعارا لوصف فعاليتها :القراءة معا
لنصوص من تقاليد مختلفة ،أهم أمثلة لألدب العاملي.
رمبا تكون املسألة األكرث مبارشة وإلحاحا يف تعليم األدب هي العودة إىل
القراءة ،تعلم قراءة األدب مرة أخرى .ألن هذه القدرة ،بشكل متناقض ،تتضاءل،
ومثة تناقض غريب يف حقيقة أن املجتمعات األكرث تطورا وتعلام هي أيضا التي
تبدو فيها قدرة الناس عىل قراءة نصوص معقدة عن قضية التخيل عن نظام التعليم
تسوء بشكل تدريجي .إن األدب سيزول من الوجود بذاته إذا مل يعد مثة أفراد
يعرفون كيف يقرأونه ويفهمون تعقيد نظامني يتألف منهام :النظام اللغوي ،وفوق
هذا ،النظام الخاص بالتقاليد األدبية عىل نحو مالئم ،الذي يجب أن يكون معروفا
ومامرسا يف آن واحد .لكن السيناريو األكرث كفاءة وكامال لقراءة النصوص هو الذي
يخلو من الحدود ،والذي نتحرك خالله بوصفنا قراء مبنظور مقا ِرن.

األدب والعوملة

من املهم جدا ،يف هذا املجال ،أن مفهوم األدب العاملي  Weltliteraturالذي
صاغه غوته يف العام  1827يكتسب اآلن ،بعد وفاته بقرنني تقريبا ،صلة متجددة.
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إن التطور الرسيع للمجتمع املعارص ،الناجم بدرجة كبرية عن التطورات الهائلة
يف تقنية االتصاالت ،ح ّول العامل إىل «قرية عاملية» ويوضح رمبا ملاذا استعادت
الدراسات األدبية الفكرة القدمية للكاتب األملاين .إن االزدواجية ،التي يحبها كثريا
كالوديو غيني ،حول فكرة «الواحد» و«املتعدد» تشكل أساس الدستور األمرييك
الشاميل يف العام  1778من خالل عبارة «( E pluribus unumواحد من الكرثة»)،
و«املعاهدة التي تؤسس دستورا ألوروبا» املوقعة يف روما بتاريخ  29أكتوبر .2004
يف مقدمة هذه املعاهدة ،يأيت ذكر أوروبا بأنها «موحدة يف تنوع» ،وهي
فكرة متناولة يف املادتني الرقمني 1و  ،3التي تندرج ضمن أهداف االتحاد األورويب
بأنه «سيحرتم تنوعه الثقايف واللغوي الغني ،وسيضمن حامية تراث أوروبا الثقايف
وتحسينه» .وفكرة اللقاء املحرتم للتباينات هذه تتكرر يف النص كله .يف الجزء الرقم
 ،2الذي يعرض الحقوق األساسية لالتحاد ،تدور نسبة مهمة منها حول «احرتام تنوع
ثقافات شعوب أوروبا وتقاليدها» ،وهو موقف يتكرر يف املادتني الرقمني  2و82
ويف املادتني الرقمني 3و « :280سيسهم االتحاد يف ازدهار ثقافات الدول األعضاء،
كام يحرتم تنوعها الوطني واإلقليمي ويف الوقت نفسه يضع الرتاث الثقايف املشرتك
يف الصدارة».
هذا الرتتيب التاريخي الجديد ألوروبا ،الذي ال يخلو من صعوبات وتناقضات
كثرية ،يضع يف السياق أحدث الفروع املعرفية األدبية ،كام كانت الحالة قبل 200
سنة .ولكن كام نعرف ،يجب أن يكون لألدب املقارن هدف رائد يكمن يف التخيل
بشكل حاسم عن املركزية األوروبية للوصول إىل آفاق األدب العاملي Weltliteratur
األوسع التي أثارها غوته .يجب أن يكون الدور األساس لهذا النوع من الدراسة
األدبية اإلسهام أكرث من السابق ،خالل سنوات وجوده املئتني ،يف إعادة الصياغة
املتعددة الثقافات للرؤى األوروبية واإلنجليزية  -األمريكية والرشقية واألفريقية.
وهذا ال يعني إلغاء هذه الرؤى ببساطة ،ولكن باألحرى مناقشة هيمنتها ،كام
اقرتح فوكيام («األدب املقارن ومشكلة تشكيل املعيار») يف عمله عن األدب املقارن
ومشكلة تشكيل املعيار.
ضمن سياق عامل جعلته وسائل االتصال الجديدة صغريا ،حيث حطم تقليص
أبعاد املكان والزمان العوائق التي كانت منيعة تقريبا بني األفراد والثقافات
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والشعوب ،دخل مفهوم جديد إىل الوجود ،العوملة اإلقليمية ( -التنوع) العاملي
و(التنوع) املحيل  -وهو مفهوم تكمن أصوله يف مجال االقتصاد الياباين ،والذي
ط ّوره الحقا عامل االجتامع األملاين أولريتش بيك ونظريه الربيطاين روالند روبرتسن.
تولت هذه الفكرة يف الدراسات األدبية ماري لويز برات («األدب املقارن» ،)64
التي أثارت قبل أكرث من عرشين سنة موضوع مقارنة أدبية ال تتضمن مقارنة أفقية
فقط ،بني «الحالة  »Aو«الحالة  ،»Bبل وشاقولية أيضا «تربط بني العاملي واملحيل».
ووفق برات ( ،)59ال ميكن لألدب املقارن أن يتجاهل ثالث عمليات تاريخية
ُتح ّول «طريقة فهم األدب والثقافة ودراستهام يف األكادميية» :إضفاء الطابع
الدميوقراطي ملصلحة األقليات؛ إنهاء االستعامر؛ وقبل كل يشء ،فهم العوملة بأنها
«التكامل املتزايد للكوكب» .يربز من هذه العمليات الثالث إحساس «باملواطنة
العاملية» التي تفرتض «الحاجة إىل األشخاص الذين لديهم معرفة عميقة بأكرث
من لغة وأدب وثقافة واحدة» (برات  .)63وهي تتطلب من الباحثني دراسة
«التشكيالت األدبية والثقافية بشكل عالئقي» ،أو القراءة «عرب التقسيم اإلمربيايل»،
أو دراسة «تفاعل أشكال الهيمنة أو الهيمنة املضادة للتعبري ،أو تفاعل وسائل
اإلعالم» .عىل أي حال ،ومن دون نبذ إمكانية الرتجمة ،عىل األدب املقارن «أن
يبقى مقر األشخاص متعددي اللغات؛ وعىل تعددية اللغات والتعددية اللغوية يف
املنطقة نفسها أن تظال سمته املميزة».
يعمل التوجه األكرث خصوبة لدراسات ما بعد االستعامر يف مزاج مامثل ،مع
«تحليله املزدوج» (سعيد« ،الثقافة واإلمربيالية»  )67 - 66الذي يضيف اهتامما
مناسبا لآلداب الهامشية أو املهملة .وكام يالحظ غيني («ضمن الواحد» Entre lo
« :)uno 23إن العقلية اإلمربيالية ليست سياسية فقط؛ إنها ثقافية وتتزامن أخالقيا
مع الكربياء .إننا نعيش يف عوامل متعددة وعدونا الكبري هو التبسيط .ال توجد رؤية
لها هيمنة كاملة عىل املجال الذي تتأمله .وال توجد ثقافة موحدة .وال أحد منا هو
يشء واحد ببساطة».
تجسد فكرة مامثلة إحدى أكرث األفكار اتقادا يف عمل سعيد «اإلنسانوية والنقد
الدميوقراطي» .يناقش سعيد يف هذا العمل إلحياء إحدى أكرث السامت ا ُمل َس َّي َسة
يف األدب املقارن ،والتي ،خارج األكادميية ،كانت أساسية دامئا يف أذهان مؤسسيها
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ورعاتها .ويقرتح سعيد ،القتناعه بأن اإلنسانوية األكادميية يجب أن تكون مسعى
نظريا وعمليا معا ،إحياء «نوع مختلف من اإلنسانوية الذي كان عامليا ومقيدا
بالنص واللغة بطرق استوعبت دروس املايض العظيمة» (.)11

األخالق العاملية

مييز أولف هانرز ،مثل روبرتسن أو بيتز ،بني «العامليني» و«املحليني» ،ويدعم
العاملية التي تقر بعالقة قصوى مع الذين ،مثل ديوجانسَ ،يعدُّ ون أنفسهم مواطني
العامل .وبالنسبة إىل هانرز (« ،)239تتضمن العاملية مبعنى أدق موقفا نحو تعايش
الثقافات يف التجربة الفردية[ ].وهو موقف فكري وجاميل عن االنفتاح نحو تجارب
ثقافية مختلفة».
هذه هي العاملية التي يربطها فوكيام («األدب املقارن واملشكلة») مع إحدى
املهام األساسية لألدب املقارن ،وهي بحث تشكيل املعيار ،أو بشكل أفضل ،تشكيل
القوانني املتنوعة املفصلة باملجتمعات التفسريية لعوامل ثقافية مختلفة .ميكن فهم
أي من هذه املعايري بوصفها مختارات أدبية من نصوص مشهورة ُتعدُّ مفيدة،
ومستعملة يف العمليات الرتبوية ،وتصلح بوصفها مرجعا دامئا للنقاد وطالب األدب.
هذا هو املعيار بالنسبة إىل فوكيام ،لكن تعريفه يغفل نقطة أساسية :إن نصوص
املعيار قبل كل يشء قد اختارها الكتّاب ،الذين هم قراء مجدون قبل أن يصبحوا
مؤلفني .وبالنسبة إىل الحاجة املنطقية كلها لتنوع القانون ،من املهم تذكر القدرة
«التوسعية» لبعضها ،قدرتها عىل التمدد إىل ثقافات ومناطق بعيدة جدا.
تتضمن اقتناعات فوكيام السياسية مفهوم العاملية املستند إىل شمولية الوضع
البرشي ،وهي معايري أخالقية مستندة إىل الحقوق املالزمة لكل من ميكنه أن
يتنافس مع أي سياسة هوية مختزلة ،وهو ما سنشري إليه الحقا .نحن البرش لدينا
يشء مشرتك مييزنا عن الحيوانات األخرى :الرغبة يف التحرر من الرشوط الطبيعية
أو الحيوية أو املادية .لكن هذا ال يعني أننا تغلبنا عىل إمكانية شن الحروب ليس
عىل القضايا الجغرافية السياسية أو االقتصادية أو االسرتاتيجية فقط ،ولكن عىل
الفوارق الثقافية والدينية واملتعلقة بالهوية أيضا .الحروب ،حتى ،بني املعايري ،كام
أشار هرني لويس غيتس يف كتابه يف العام .1992
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ميكننا التحدث ،إذن ،عن «قراءة عاملية» فعلية كام يفعل كوامي أنتوين أبياه
(العاملية) .وإذا كانت عامليته تكمن يف صيغة بسيطة مثل «الشمول ّية زائد الفارق»،
فإن «القراءة العاملية» هي التي يحدث فيها هذا الفارق .حني يضيف أبياه ()204
أن «القراءة العاملية تفرتض عاملا تنتقل فيه الروايات [ ]...بني أماكن حيث ُتفهم
بشكل مختلف ،ألن الناس مختلفون ويرحبون باختالفهم» ،رمبا كان يفكر يف ُكتاب
«عامليني» ،من دون االستشهاد بهم ،مثل الياباين هارويك موراكامي أو اإلنجليزي
الكاريبي من أصل هندي فيديادهار سوراجرباساد نيبول أو األلباين إسامعيل كاداريه.
وفيام يتعلق بستانيل فيتش ،تكمن هذه القراءة العاملية ببساطة يف مضاعفة
«املجتمعات التفسريية» التي ستترصف بشكل متزامن ،وهي إمكانية قابلة للتطبيق
اليوم مع األخذ بعني االعتبار عوملة األنظمة األدبية املتعددة ،وتدويل صناعة الثقافة،
والتدخل املطلق للمرتجمني .قد يسبب هذا باستمرار الكثري من «أخطاء القراءة»
ولكن هذه هي الحالة دامئا ألي عمل أديب يبقى بعد أغلبية قرائه املبارشين.
لقد زعمنا أن عاملية الوضع البرشي مشابهة لفكرة األدب املقارن منذ تأسيسه،
من فكر جوان أندريس والسيدة دي ستايل وغوته إىل جان جاك أمبري وآبل فيليمني
وهوغو ميلتزل دي لومنيتز ،والذي اكتسب عالقة متجددة اليوم مع العاملية التي
ميكن فهمها يف تعبريات كوامي أنتوين أبياه «األخالق يف عامل من الغرباء».
لفهم هذه النقطة ،ميكن أن نتذكر وجود معنيني محتملني لكلمة كانت تتعلق
دامئا باألدب :الهوية .وميكن فهمها ،ورمبا غالبا جدا ،مبعنى فردي ،وفقا ألي هوية
هي «حقيقة من أو ماذا يكون شخص أو يشء :إن الخصائص هي التي تقرر من أو
ماذا يكون شخص أو يشء» .إىل هذا التعريف ،املؤكد أحيانا بحامسة كبرية ،وفقا
ألي شخص يجب أن يكون مشابها لآلخرين أو مختلفا عنهم ،يجب أن نضيف معنى
آخر ال يقل منطقا ،والذي يشري باألحرى إىل «تشابه قريب بحكم الصلة» ،أي الهوية
مبعنى مطابق« ،مامثل يف كل تفصيل ،مشابه متاما» .ال ميكن لهذا التعريف الكيل
أبدا أن يحدث بني البرش ،ولكن يف الوقت نفسه ،نحن نشعر ،وهذا االقتناع يتوطد
غالبا من خالل السفر والقراءة ،بأن األفكار واالنفعاالت الكبرية التي تدخل عمق
وضعنا البرشي ،منذ والدتنا حتى موتنا ويف حاالت كراهيتنا وحبنا ،أساسية وشائعة
لدى جميع البرش.
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هذه الفكرة ،التي تتطلب جمع أنواع الفروق الدقيقة وتوحي بتفكري عميق
يف الوقت نفسه ،موضحة بشكل كامل يف هذه الكلامت الدقيقة للكاتبة البولندية
والفائزة بجائزة نوبل ،فيسوافا شيمبورسكا ،التي تختم بها قصيدتها Nic dwa razy
(«ال يشء مرتني»):
باالبتسامات والقبل ،نفضل
البحث عن انسجام تحت نجمنا،
مع أننا مختلفون (نحن نتفق)
كام تكون قطرتان من املاء.
			
()20
من الرضوري ،أيضا ،استعادة االعتقاد بأن األدب مؤسسة اجتامعية وجاملية
فائقة األهمية ،وأن تعليم األدب ليس مجرد تنميق للنظم التعليمية املخصصة أوليا
الهتاممات أكرث «جدية» .يضطلع تعليم األدب بدور ال بديل له يف تشكيل املواطنني
التعدديني والدميوقراطيني والعامليني .ويف هذا الخصوص ،من املحتمل جدا ،كام
بالح ّجة هو ذلك
يناقش إد أهرين وآرنولد فأينشتاين ( ،)80بأن «األدب املقارن ُ
الفرع املعريف اإلنساين الوحيد املؤهل ملواجهة هذا التحدي الرتبوي واأليديولوجي».
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يقدم هذا املرسد تعريفات واضحة وقصرية
حول املفاهيم األساسية لألدب املقارن .ويدرج
املفاهيم التي توسعت ضمن األدب املقارن
فقط ،عىل الرغم من عالقة مفاهيم هذا الفرع
املعريف للمفاهيم املوسعة بفروع معرفية
ومجاالت أخ��رى .إن غاية هذا املعجم هي
تزويد القارئ بصورة خريطة األدب املقارن
املفاهيمية األساسية .أما الطرق املختلفة التي
تستخدم فيها هذه التعبريات ،وأصولها ،وأسباب
عالقتها بالنقاشات الحالية حول هذا الفرع
املعريف فإنها تقع خارج مجاله.
َ
الخ ْطف  :Abductionنوع من االستدالل
متيز باالحتاملية ،وبذلك ،يرتبط باإلبداع ،ألنه
مسؤول عن تقديم أفكار جديدة يف البحث.
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العزل  :Alienationمعيار إلمكانية املقارنة يشمل تقديم يشء ما قريب لكنه
غري مرتبط تاريخيا بالظاهرة قيد البحث.
التاريخ األديب املقارن  :Comparative literary historyمجال ضمن األدب
املقارن يشمل بناء رسديات عىل شبكات التفاعالت بني آداب عدة يف وقت محدد.
األدب املقارن  :Comparative literatureأحد الفروع املعرفية األدبية
األساسية األربعة التي تضاعف تجربة القارئ العام بهدف فهم طرق عمل األدب
العاملي عن طريق َ
الخ ْطف.
فن الشعر املقارن  :Comparative poeticsمجال ضمن األدب املقارن يحلل
التشابهات واالختالفات بني فنون الشعر الواضحة عرب العامل.
الدراسات الرشقية /الغربية  :East/West studiesمجال ضمن األدب املقارن
يبحث يف التشابهات /االختالفات بني الثقافتني األدبيتني الرشقية والغربية.
التقارب الشكيل  :Formal affinityمعيار إلمكانية املقارنة يشمل اتخاذ
ظاهرة أدبية مامثلة شكليا يف أكرث من ثقافة أدبية واحدة هدفا للدراسة.
االتصال الورايث  :Genetic contactتشابه أديب ناجم عن اتصال فعيل بني
عملني (عىل األقل) من اآلداب املتميزة.
التجانس  :Homologyمعيار إلمكانية املقارنة يحلل العنارص األدبية املختلفة
التي تؤدي الوظيفة نفسها يف ثقافات أدبية مختلفة.
الفنون البينية  :Interartsمجال ضمن األدب املقارن يبحث يف عالقات األدب
والفنون األخرى.
الخطاب البيني  :Interdiscourseمجال ضمن األدب املقارن يبحث يف عالقات
اآلداب وباملجاالت األخرى للتعبري اإلنساين.
املركزية األدبية البينية  :Interliterary centrismمجموعات إقليمية أكرب
من املجتمعات األدبية البينية أو املجتمعات التي تضطلع بدور تكاميل واسع
النطاق.
املجتمع األديب البيني  :Interliterary communityتعايش أنظمة أدبية
عدة ،والتي ينجم مستوى تكاملها عن عوامل لغوية ،وتاريخية ،وجغرافية ،و /أو
سياسية إدارية.
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النظرية األدبية البينية  :Interliterary theoryنظرية مقا ِرنة تعالج النمو
األديب عرب مسارين رئيسني :االتصاالت الوراثية والصالت الرمزية.
الوسطية البينية  :Intermedialityيشمل هذا التعبري كال من تفاعل وسائل
إعالم عدة ضمن عمل منفرد ،وانتقال عمل من وسط إىل آخر.
املقارنة األدبية  :Literary comparisonبحث يف العالقة بني عملني أدبيني
(عىل األقل) أو أجزاء منهام بهدف تحديد التشابهات واالختالفات.
تحويل العنارص األساسية  :Transductionتحويل للعنارص األدبية عند
تقدميها يف شبكات التواصل.
التقارب الرمزي  :Typological affinityتشابه أديب بني عملني (عىل األقل) ال
ميكن توضيحه باالتصال.
األدب العاملي الكوين  :Weltliteraturمفهوم صاغه غوته لإلشارة إىل مجال
التفاعالت األدبية الذي يتجاوز حدود األمة والذي يشري إىل اتصال أديب حول العامل.
املعرفة األدبية العاملية  :World literary knowledgeطريقة بديلة لتكوين
مفهوم عن إنتاج أديب وتحليله.
األدب العاملي ُ :World literatureيفهم تاريخيا بأنه جميع األعامل األدبية يف
العامل ،أو معيار الروائع األدبية ،أو شبكة العالقات الوراثية والرمزية.
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الفصل األول
( )1حول التناظرات مع «األدب» و«األدبيات» يف الحضارات األخرى ،انظر عىل سبيل املثال
مايرن« ،فن الشعر املقارن».
( )2مقارنة فن الشعر الواضح ،أي األعامل التي تهدف إىل توضيح كيف يعمل «األدب»،
كام نفذها مايرن ،تبني أن النظرية األدبية الغربية هي الوحيدة يف جميع أنحاء العامل
املستندة إىل نوع من املرسح (كام يف كتاب أرسطو «فن الشعر») ،وبالتايل ،تتعلق
مبفهوم املحاكاة .وتقبل استنتاجات مايرن ،طبعا ،النقاش .عىل أي حال ،كلمة «تقليد»
مستعملة هنا مبعنى أوسع من املعنى األرسطي ألنها تتضمن التقليد وتصوير املشاعر.
( )3إن املساواة بني األدب العاملي  Weltlitetaturواألدب األورويب من قبل غوته برهان
جيد عىل حدود مفهومه .وعىل رغم أن صياغة التعبري تبدو مرتبطة بقراءة «رواية»
صينية ،فإن مناقشته تنتهي بوضع الكتّاب اليونانيني والالتينيني يف صميم األدب العاملي.
( )4ولكن ،وإىل حد كبري كام يف حالة غوته ،ال يستطيع املرء إغفال أن ت .س .إليوت يعرتف
مبكانة أساسية للشاعر الالتيني فرجيل.
( )5كذلك يجب أال ننىس مدام دي ستايل ،التي ُتعدُّ عىل نح ٍو ضمني مقا ِرنة متاما يف كتابها
«عن أملانيا» ) ،De l’Allemagne (1810 - 1813مع أنها ال تستعمل الكلمة.
( )6إن «مؤمتر الكتّاب الدويل من أجل الدفاع عن الثقافة» ،الذي عُ قد يف العام 1935
وتضمن كثريا من هؤالء الكتّاب ،قد أحييت ذكراه أخريا يف مختارات تريوين وكالين
األدبية.
( )7يثري كتاب بول دي مان «األيديولوجية الجاملية» ( )1996الشك يف هذا الدور األسايس
للدراسة األدبية واإلنسانية بالضبط ،وهي حقيقة استقبلها ببهجة فائقة خصوم دي
مان.
( )8لكن التفكيك و ّلد أكرث بكثري من مجرد القراءات التي تسبب «فقدان املقدرة عىل اتخاذ
القرار» .ويتعلق به ،مثال :تفكري جورجيو أغامنب حول «الحياة العارية» ،موجة دراسات
الصدمة ،استجواب األمة باسم «دميوقراطية آتية» ،تنويعات من الدراسات اإلعالمية،
الدراسات الحيوانية ،النقد البيئي ،وغري ذلك ،وكثري من املناقشات النظرية األخرى التي
قد َيعدُّ ها كثري من الناس مالمئة وجوهرية يف آن واحد.
( )9يتدفق مزيد من التناقضات مام يدعى «انفتاح» املعيار .يتوصل املعيار إىل تضمني
كتّاب جدد ،لكن القامئة ليست قابلة للتوسع بشكل النهايئ ،كام أشار ديفيد دامروش
(«األدب العاملي») .ومام يدعو إىل السخرية أن معيار ما بعد التعددية الثقافية ،من
نواح كثرية ،أضيق من القانون األقدم.

الفصل الثاين

( )1لنظرة عامة قصرية لكنها شاملة حول فيسيلوفسيك ،انظر تقديم بوريس ماسلوف
(فيسيلوفسيك« ،التصور» .)442 - 439
( )2تتضح الصيغة األساسية للتناظر النفيس بتعبريات فيسيلوفسيك اآلتية« :موضوعان
متباينان؛ يشري أحدهام إىل اآلخر والعكس بالعكس ،وكل منهام يلقي الضوء عىل اآلخر،
لكن املوضوع املتعلق بالبرش هو السائد» ( فن الشعر  .)170يقدم فيسيلوفسيك هذا
املثال :متيل فروع السنديان عىل الوادي بسبب البلوط  /أحبك أكرث ،كام تحب أم ابنها)
«Pochylyvsja dub na duba, hil'em na dolynu/lipše tebe, ljubcja, ljub'ju,
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 ( »jak maty dytynuفن الشعر.)171 ،
( )3الصيغة املزدوجة « Xو  »Yأو « Xيف  »Yمتثلها بشكل أفضل بعض الدراسات كالتي
قدمها جوزيف تكست حول تأثري غوته وشيلر يف املرسح الفرنيس يف القرن الثامن
عرش ،أو جولز كالريتي حول تأثري شكسبري يف موليري .عىل أية حال ،مثة حقيقتان يجب
أال نغفلهام .أوال ،كان لهذه الصيغة تقليد طويل يف األكادميية األملانية ،خصوصا ضمن
مجال تاريخ توزيع املواد  ،Stoffgeschichteالذي ُيظهر مرة أخرى كم هو مضلل
التناقض بني مدرستني  -الفرنسية واألمريكية .ثانيا ،مع أن عمل بول فان تيغيم العام
 La Littératitre comparée 1931أصبح ميثل الكتاب الدرايس بال منازع يف «املدرسة
الفرنسية» ،حتى لدى دوريشني ،فان تيغيم نفسه رصح بأن األدب املقارن املقترص عىل
العالقات املزدوجة  rapports binairesكان منقوصا بشكل واضح« :ليس مبضاعفة
عدد هذا النوع من الدراسات أو حتى بإضافة نتائجها سيتم فهم ظاهرة أدبية دولية
كبرية» ( .)170ولهذا يؤيد فان تيغيم فكرة أن عىل األدب املقارن التقدم إىل األمام نحو
املرحلة اآلتية ،أي (األدب العام) .littérature générale
( )4يعرقل دوريشني «تقسيم العمل» التقليدي بني علوم فقه اللغة القومية واألدب املقارن،
التمييز بني «الداخل» و«الخارج» ،وفقا ملفهومه عن العملية األدبية البينية بوصفها
منوا مستمرا.
( )5لهذا قلنا قبل ذلك إن «القراءة» ضمن إطار دراسات التأثري تتطلب كفاءة ،مبعنى أن ما
قرئ قد يكون تنوعا متحول املادة ملا هو «أصيل» مميز بشكل تقليدي.
(« )6أفهم هذا املفهوم املقارن [التأثري] بأنه أثر بائس لطريقة مقارنة «البحث عن التأثري»
[…] .وتعبري «التأثري» مبعناه األصيل مينح األولوية ملقوم اإلنابة ويقمع أو يخفي
النشاط املبدع األصيل للظاهرة األدبية املتلقية ،وهو بكلمة أخرى نتيجة التطبيق
املبارش للسببية ،حيث الظاهرة املانحة بوصفها السبب توضح الظاهرة املتلقية بوصفها
النتيجة» (دوريشني ،نظرية من املقارنة األدبية.)160 - 159 ،
( )7يف مقالة العام ُ ،1985يدرج دوريشني التك ّيف بوصفه نوعا ثانويا للتقليد ،والرتجمة
بوصفها نوعا ثانويا للتك ّيف (« »Aspects ontologiquesمظاهر متعلقة بعلم
الوجود.)20 ،
( )8كانت قراءة تعريف رمياك العام  1961بوصفه عالجا ألزمة األدب املقارن معاناة تنبع
من مقالته العام  ،1960املعنونة بشكل الفت للنظر «األدب املقارن عند مفرتق الطرق:
التشخيص والعالج والتنبؤ».
( )9يشري ويليك بتعبري «مادة البحث» إىل «التجارة الخارجية» ،العالقات املتبادلة بني أدبني
من حيث املصدر والتأثري ،التي يدينها ويليك من جهة ألنها تجعل األدب املقارن
«مجرد فرع معريف ثانوي يستقيص البيانات حول املصادر األجنبية وسمعة الكتّاب»
(«األزمة» ،)163 ،ومن جهة أخرى يحدد بدقة أنه ال يوجد اختالف منهجي بني مقارنة
األعامل ضمن أدب وحيد وأعامل من أدبني متميزين.
( )10مع أن األدب املقارن يف القرن التاسع عرش حدد البحث حول الروابط الواقعية
 rapports de faitضمن فصيلة ثقافية أو لغوية وحيدة (أوروبية بشكل رئيس)،
ميكن للدراسات الرشقية/الغربية أن تكشف عن روابط واقعية أيضا بني الرشق والغرب
بصورة أسهل يف القرن العرشين .عىل أية حال ،جاء الحافز األول للمقارنات الرشقية/
الغربية من الباحثني يف فرتة ما قبل الحداثة.
( )11يحتوي تعريف غيلني «لنموذجه  »Cحول القومية العليا عىل اآليت« :تختلق بعض
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الظواهر املستقلة جينيا كيانات قومية عليا وفقا للمبادئ والغايات املستمدة من
نظرية األدب» ( تحدي األدب املقارن.)70 ،
( )12يجب التأكيد عىل أن فن الشعر املقارن ،كام مارسه مايرن ،ميثل مجرد جزء مام تدور
حوله املقارنة الرشقية/الغربية .إن األعامل األدبية املقارنة مسألة مختلفة ،كام أن
فلسفة شخص ما األخالقية املعلنة ال متاثل سلوك ذلك الشخص اليومي.
( )13عىل الرغم من وثاقة صلة تحديد ما توصف به الكينونة من قبل اآلداب القومية ،فإن
هذه ليست قضية تناقش عموما يف األدب املقارن .لتعريف « »Xيف الحياة األدبية،
انظر دومينغيز« ،النشوء األديب».
( )14تجدر قراءة مفهوم دوريشني حول مجتمعات أدبية بينية معينة فيام يتعلق بفكرة
ياكوبسن عن .)»Sprachbund («Uber die phonologischen
( )15يشتمل تعريف قيايس «للغة العاملية» عىل عاملني :عدد املتحدثني والتوزع العاملي.
ويقول ديفيد كريستال« ،إن لغة ما تحقق مكانة عاملية بشكل حقيقي حني تطور دورا
خاصا معرتفا به يف كل دولة ] ...[ .لتحقيق هذه املكانة ،يجب أن توافق عىل اللغة دول
أخرى حول العامل .ويجب أن تقرر منحها مكانة خاصة ضمن مجتمعاتها ،عىل الرغم
من أنه قد يكون لديها متحدثون قالئل (أو ال يكون) للغة األم» ( .)4 - 3ففي حالة
اللغات املذكورة آنفاُ ،تعدُّ اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والربتغالية لغات عاملية،
بينام متثل الصينية (املندرين) والهندستانية أجزاء كبرية جدا من اللغة مع شتات مهم.
وتحتل العربية مكانة متوسطة .ومن أجل دراسة الوحدات األدبية التي تتفادى تسمية
«أدب عاملي» ،انظر بيكروفت والفصل .4
( )16جمعت األكادميية الناطقة باإلنجليزية الدراسات التي قام بها مجلس االتصال واملنهجية
التجريبية يف نيرتا برئاسة بوبوفيك تحت اسم «مدرسة نيرتا» (موزيجكو) .وكان هذا
عىل تناقض صارخ مع نظرية دوريشني األدبية البينية ،التي ،باستثناء مالحظة فوكيام
القصرية ،مل تلفت انتباه األكادميية الناطقة باإلنجليزية .وقد يكمن سبب مهم لهذا يف
حقيقة أن دوريشني ،بالتباين مع عمل بوبوفيك يف كندا ،مل يسمح له بالذهاب إىل
الدول الغربية (دعاه غيني إللقاء محارضة يف جامعة هارفارد ،ولكن من دون جدوى).
وكانت مشاركته يف مؤمترات رابطة األدب املقارن الدولية  AILC/ICLAمقترصة عىل
املناسبات التي عقدت فيها املؤمترات يف دول قريبة ،مثل النمسا وهنغاريا.

الفصل الثالث

( )1ترتبط جامعة االستعامرية /الحداثة  Grupo Colonialidad/Modemidadعىل نحو
رئيس بعمل والرت د .مينيولو ،وأنيبال كويخانو ،وإنريكو دوسيل .وضمن الباحثني
اآلخرين املرتبطني بهذه املجموعة سانتياغو كاسرتو غوميز ،وفرناندو كورونيل،
وإدواردو رسرتيبو ،وأدغاردو الندير ،ونيلسن مالدونادو ،وزوملا بالريمو ،وكاثرين والش،
بني آخرين (إسكوبار 203 ،ن.)3
( )2إن اقتصار نظرية ما بعد االستعامر عىل مرشوع تحلييل ،بالتباين مع إزالة االستعامر
األوسع بالنظر إىل أنهام كليهام تحلييل وبرمجي ،أمر قابل جدا للنقاش.
( )3الكهنوت هو «اإلطار التاريخي واملهيمن للمعرفة يف العامل الحديث /االستعامري منذ
القرن السادس عرش إىل النصف األول من القرن الثامن عرش» («فك االرتباط»-459 ،
 ،)460أي باعتبار أن الله هو ضامن املعرفة ،بينام تضع األنانية الفلسفية «اإلنسان
واملنطق يف مكان الله ،ومتركز األنا» (الجانب األظلم للحداثة الغربية.)15 ،
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شعبي أناهوك  Anahuacوناهتول
(( Amoxtli )4مدونات) هي كلمة يف لغة
ّ
 Nahuatlتحدد شيئا «يقرأه» املبرشون الفرنسيسكان بوصفه كتابا .وكلمة Toltecáyotl
يف لغة الناهتول تعني النتاج الصنعي الذي يحفظ التقاليد الثقافية ملجتمع ما.
وبالنسبة إىل منطق إنهاء االستعامر ،ال ميكن استبدال  amoxtliبكلمة «كتاب»،
وال ( Toltecáyotlسجل تقاليد) بكلمة «تاريخ» ،ألن نظرية املعرفة الغربية تعارض
تسمية الكتب ( amoxtliمدونات) أو ترفض أي قيمة معرفية لكلمة .Toltecáyotl
(« )5كرايس األدب األجنبي»  ،Chaires de littérature etrangéreكان اسام مبكرا لألدب
املقارن (انظر إسبانيا) .بشكل الفت للنظر ،عىل غرار الباحث بعلم األجناس البرشية،
يحتاج الباحث املقا ِرن إىل املعرفة بالثقافة التي أنتج فيها األدب الهدف ولديه درجة
من الرباعة يف لغتها ،لذلك متثل الرتجمة قضية شائكة لهوية الفرع املعريف حتى
وقت حديث جدا ،كام يعرضه السؤال :هل ُيسمح للمقا ِرن بأن يعمل بالرتجامت؟
هذه «التأثريات السلبية» ليست غريبة عىل علم األجناس البرشية (التوسط الخاليف
إلليزابيث بورغوس مثال جيد يف شهادة ريغوبرتا منتشو) أو دراسات ما بعد االستعامر
كام يحولها السؤال «هل يستطيع الشخص التابع أن يتكلم؟».
( )6إن تاريخ املقارنية بوصفها عملية ذهنية واللحظات املتنوعة التي قد يظهر فيها فرع
معريف مقارن تؤدي إىل متييز ثالثة مستويات (انظر املقدمة) )1( :ما قبل املعرفية:
املقارنة عملية ذهنية )2( ،املعرفية :فرع معريف تسود فيه الطريقة املقارنة )3( ،ما
بعد املعرفية :اتصال بني الفروع املعرفية املقارنة .وبشكل الفت لالنتباه ،إن ال ِذ ْكر
املتكرر غالبا ألزمة األدب املقارن املعرفية منذ محارضة رينيه ويليك يف العام 1958
(انظر الفصل  )1مل يأخذ يف الحسبان وجهة النظر ما قبل املعرفية وال ما بعد املعرفية.
عند قراءة مناقشات بانيكار حول الفلسفة املقارنة ،سريى القارئ مدى إسهام هذه
املناقشات يف األدب املقارن.
( )7للفارق بني الكلمتني  etic/emicعالقة بقضية املوضوعية يف البحث .فقد توسع البحث
فيها أوال ضمن علم اللغة ( emicمشتقة من اللفظي و eticمن الصويت) ،وكام جرى
التطبيق الحقا عىل علم األجناس البرشية لوصف وجهات النظر خالل عمل ميداين.
وفقا لكونراد فيليب كوتاك« ،يدمج علامء األجناس البرشية منوذجيا يف امليدان
اسرتاتيجيتي البحث( emic ،موجهة للمواطن) و( eticموجهة للعالِم)» )53( .يناقش
ماو بأنه بعد مرحلة أوىل حتمية يكون فيها البحث مستندا إىل أدوات ( eticمفاهيم
مغايرة عن الثقافة قيد الدراسة) ،عليه بعدئذ أن يتقدم إىل مرحلة  ،emicمع أن
مفاهيم الثقافة الهدف ستجري تنقيتها دامئا مبقاربة  .eticويجب املالحظة أيضا أنه ال
دراسات إزالة االستعامر وال األدب املقارن توصلت إىل نتائج كاملة من البالغة املقارنة
(لقراءة متهيدية ،انظر كندي).
(« )8اللغة املناسبة التي ميكننا فيها فهم مجتمع آخر ليست لغة فهمنا ،أو اآلخرين ،ولكن
باألحرى ما ميكن للمرء أن يدعوه لغة تباين واضحة .وستكون هذه لغة ميكننا فيها
أن نصوغ أسلوب حياتهم وحياتنا معا بوصفها احتامالت بديلة فيام يتعلق ببعض
الثوابت البرشية عند العمل فيهام كلتيهام .وستكون لغة التنوعات البرشية املحتملة
فيها مصوغة بحيث ميكن ألسلوبنا وأسلوبهم يف الحياة أن يوصفا بشكل واضح كبديل
ملثل هذه التنوعات» (تايلور.)125 ،
(« )9كل حارض محدود له قيوده .ونحن نعرف مفهوم «الحالة» بالقول إنه ميثل وجهة
نظر تحدد إمكانية الرؤية .لذلك فإن الرضوري ملفهوم الحالة هو مفهوم األفق .واألفق
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هو مدى الرؤية الذي يتضمن كل يشء ميكن رؤيته من موقع مرشف معني» و«أفق
الحارض هو بشكل متواصل يف طريق التشكيل ألن علينا باستمرار أن نخترب تحامالتنا
كلها .يحدث جزء مهم من هذا االختبار يف مواجهة املايض ويف فهم التقليد الذي أتينا
منه ]...[ .والفهم هو دامئا اندماج هذه اآلفاق التي يفرتض أنها موجودة وحدها»
(غادامر.)317 ،313 ،
( )10عىل نحو الفت لالنتباه ،إن زعم هارينغ عن «أدب مقارن حقيقي» عىل عالقة مع
إعادة تكامل األدب الشفاهي أقل مام هي مع ما يدعوه القاعدة النظرية لألدب
املقارن « -املنطق السليم لعلم األجناس البرشية» (.)37
( )11رمبا يالحظ القارئ أننا ذكرنا «اإلسبانية» بشكل خاص بوصفها أحادية اللغة املتعلقة
بإنهاء االستعامر ،بينام يتتبع مفكرو إنهاء االستعامر أصل االستعامرية بالعودة إىل
التوسع اإلسباين والربتغايل يف أواخر القرن الخامس عرش والقرن السادس عرش ،وبالتايل
فإن دور الربتغالية بوصفها لغة مهيمنة جديدة للحداثة يجب االعرتاف به أيضا.
وعىل نحو متعارض ،يتعامل مفكرو إنهاء االستعامر مع التوسع الربتغايل بشكل عريض
فقط ،وهو ما قد يكون ناجام عن حقيقة أنهم يركزون عىل األمريكتني (يف الحقيقة،
عىل األمريكتني الناطقتني باإلسبانية)  -وهذا تقييد قابل جدا للنقاش  -بينام تضمن
التوسع الربتغايل املحيط الهندي وجنوب رشق آسيا نتيجة للتقاسم الثنايئ املصدق
عليه مبعاهدة تورديسيالس يف العام  .1494كذلك ،مل يشارك الباحثون (املتحدثون
بالربتغالية) يف دراسات إنهاء االستعامر ،مع أن مفكري إنهاء االستعامر يزعمون تأثري
عالِم االجتامع الربتغايل بوافنتورا دي سوسا سانتوس.
( )12إن اعتامد دراسات العصور الوسطى عىل نظريات ما بعد االستعامر مؤرش إىل عملية
االستعامر التي ال تعالجها دراسات إنهاء االستعامر أيضا ،أي استعامر الحداثة ملا قبل
الحداثة (لنظرة عامة مساعدة ،انظر المبريت  -ويسيغ) .وقول مينيولو حول غياب
األدب املقارن يف أمريكا الالتينية ،ما عدا الربازيل ،من دون براهني إضافية يبدو أنه
ناجم عن قلة املعلومات أكرث مام هو عن غياب فعيل يف األدب املقارن .وتلميحه،
مثال ،إىل «تقليد طويل ومتامسك» («املعيار واملجموعة» 239 ،ن )5يف الربازيل ،كام
متثله تانيا فرانكو كارفالهال وأفرانيو كوتينهو ،عىل الرغم من الصلة الوثيقة إلسهاماتها،
يغفل املناقشات املؤثرة لألمريكيني الالتينيني الذين ،مع متنيهم تطبيق األسلوب املقارن
عىل اآلداب يف أمريكا الالتينية ،يشعرون بعدم االرتياح حول مبادئ الفرع املعريف
املنحازة ألوروبا .ومثة مثال جيد هو كتاب بيدرو هرنيكيز أورينا الصادر يف العام
«، 1945التيارات األدبية يف أمريكا اإلسبانية».

الفصل الخامس

( )1يصبح القول «واضحا حني يوضع ضمن سياق الحالة التي له فقط [ ،]...ويجب أن
يتوسع مفهوم السياق فعليا [ ،]...ويف الحقيقة يجب أن يتجاوز روابط علم اللغة
املجرد وينتقل إىل تحليل الظروف العامة التي يتم تحدث اللغة وفقها» (برونسالف
مالينوفسيك ،مقتبس يف أوغدن وريتشاردز 306؛ األحرف املائلة يف األصل).
( )2تتضمن أمثلة عن هذه األعامل ا ُمل ِّخربة يل يو (منسوب) ،رو بو توان Rou pu tuan
الج َس ِد ّية»  )The Carnal Prayer Matوساو زويكن« ،هونغلو
(1657؛ «حصري الصالة َ
مينغ» ( ،Honglou mengنحو العام 1750؛ «قصة الحجارة»).
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الفصل السابع

( )1املقطع اآليت من عمل جورج برانديس يف العام « 1899األدب العاملي» توضيحي« :من
بني جميع كتّاب الدمنارك يف القرن التاسع عرش ،حقق واحد فقط ،وهو كريستيان هانز
أندرسن ،شهرة عاملية .وقد سبب هذا دهشة فائقة يف الدمنارك .يُعدُّ أندرسن بيننا
واحدا بني كثريين ،ال يشء أكرث» (65 - 64؛ انظر الفصل الرابع).
( )2يكمن السبب يف حقيقة أن األدب املقارن يحدد نفسه ،وفق فان تيغيم ،باالرتباطات
الثنائية ،بينام يعالج األدب العام «ظواهر أدبية تنتمي يف الوقت نفسه إىل عدة آداب»
(فان تيغيم.)175 ،
( )3ليس التاريخ األديب املقارن ،بالطبع ،إبداعا ملنتصف القرن العرشين .فقد كان املقا ِرنون
الفرنسيون األوائل ،يف الحقيقة ،مؤرخني مقارنني وفق التعريف املقتبس من فرع
أمبري الثاين للدراسات األدبية .وقد كتب أمبري عمال غري مكتمل يف العام  1833وهو
«تاريخ األدب الفرنيس من خالل العرص املقارن مع اآلداب األجنبية» Histoire
de la littérature française au Moyen Âge comparée aux littératures
 étrangéresهدفه أن ُيق ّوم متييز األدب الفرنيس يف العصور الوسطى مبقارنته مع
آداب أوروبية أخرى .وهنالك مرشوع مامثل قام به آبيل فرانسوا فيليمني يف عمل
عنوانه «جدول األدب يف العصور الوسطى يف فرنسا وإيطاليا ،وإسبانيا وإنجلتـرا»
Tableau de la littérature au Moyen Âge en France, en Italie, en Espagne
) ،et en Angleterre (1846الذي قدمه املؤلف بأنه «املرة األوىل التي ينفذ فيها
أستاذ فرنيس تحليال مقارنا لآلداب الحديثة» ( .)i :1ولتواريخ القرن التاسع عرش األدبية
العاملية هذه يف أدىن وحدتها آداب قوميةُ ،تعالَج منفردة واحدة بعد األخرى .لذلك
عىل املرء استنتاج أن العمل املقارن مطلوب ضمنيا من القراء الذين سيجدون الروابط
املمكنة .ومثة طريقة مختلفة  -مقارنات متزامنة مختلفة الثقافة  -طبقها مؤرخون
إنجليز ،مثل عمل جوزيف بريينغنت «التاريخ األديب للعصور الوسطى» ( ،)1814وعمل
هرني هالم «وجهة نظر لحالة أوروبا يف العصور الوسطى» ( .)1835وقد تبنى فريدريك
شليغل منوذجا متوسطا يف كتابه «تاريخ األدب القديم والحديث» Geschichte der
).alten und neuen Literatur (1815
( )4نرش ألربت س .جريارد يف العام  1986تأريخا من مجلدين مخصصا ألفريقيا جنوب
الصحراء الكربى ،وبني العامني  1994و 1997نرش أ .جيمز آرنولد تأريخا من ثالثة
مجلدات حول جزر الكاريبي.

الفصل التاسع

( )1توجد يف عامل الرشكات واملؤسسات الكبرية وسيلة إسرتاتيجية موضع ثقة عالية مصممة
الكتشاف الوضع الحقيقي ملنظمة ما واتخاذ القرارات التي تحمي مستقبلها .وهذه
هي طريقة ( SWOTالقوى ،نقاط الضعف ،الفرص ،التهديدات) للتحليل .نحن عىل
ثقة بأن التطبيق املنهجي لهذا املصدر عىل كيان معقد مثل األدب لن يُعدُّ بال مس ِّوغ.
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املؤلفون يف سطور

اشرتك يف تأليف هذا الكتاب سيزر دومينغيز ،أستاذ األدب املقارن يف جامعة
سانتياغو دو كوموستيال يف إسبانيا ،وداريو فيالنويفا ،أستاذ نظرية األدب واألدب
املقارن يف الجامعة نفسها ،وهاون سويس ،أستاذ األدب املقارن يف جامعة
شيكاغو يف الواليات املتحدة.
يعد هاون سويس أشهرهم ،فقد حصل عىل درجة الدكتوراه يف األدب
املقارن من جامعة ييل ،وانضم إىل هيئة تدريس جامعة شيكاغو منذ العام
 .2011وقبل ذلك د ّرس يف جامعة ستانفورد ،وجامعة باريس الثالثة ،وسيتي
يونفرسيتي يف هونغ كونغ ،وجامعة أوتاغو يف نيوزيلندا .ترأس سويس رابطة
األدب املقارن األمريكية بني العامني  2009و ،2011وأصدر عددا من الكتب
أهمها :مشكلة جاملية صينية (ستانفورد  ،)1993وجدران الخطاب العظيمة:
ومغامرات أخرى يف الصني الثقافية (مركز آسيا :جامعة هارفارد  ،)2001وشارك
يف تحرير كتب عدّ ة منها :نساء شاعرات صينيات :مختارات شعرية ونقدية
من األزمنة القدمية حتى العام ( 1911ستانفورد  ،)1999واألدب املقارن يف
حقبة العوملة (جامعة جونزهوبكنز  ،)2004وجدران صينية يف الزمان واملكان
(مركز آسيا يف جامعة كورنيل  ،)2009ورشيك الفقري :دليل ألعامل بول فارمر
(منشورات جامعة كاليفورنيا  ،)2010وكتاب فردينان دو سوسري منهاج يف
اللسانيات العامة (منشورات جامعة كولومبيا  ،)2011واشرتك يف كتابة تقديم
األدب املقارن مع دومينغيز وفيالنويفا (لندن :روتلدج ،)2015 ،وأصدر كتابه
األخري إثنية اإليقاع :الشفاهية وتقنياتها (نيويورك :منشورات جامعة فوردهام،
 ،)2016ونرش مقاالت بحثية ،كام حصل عىل عضوية أو زمالة هيئات وجمعيات
علمية عدة.
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د .فؤاد عبداملطلب

 دكتوراه الفلسفة يف األدب اإلنجليزي ـ جامعة إسكس ـ بريطانيا يف العام
.1989
 يعمل حاليا أستاذا يف قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها يف جامعة جرش
(األردن) وعميدا لكلية اآلداب.
 باحث ومرتجم ـ شارك يف مؤمترات علمية محلية ودولية عدّ ة ،ود ّرس يف
عدد من الجامعات العربية.
 له بحوث ومقاالت ومراجعات وكتب مؤلفة ومرتجمة منشورة باللغتني
العربية واإلنجليزية.
 أرشف وناقش رسائل جامعية عدة يف اللغة واألدب والنقد والرتجمة.
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سلسلة عـالـَم املعرفة
«عالم املعرفة» سلس��لة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل ش��هر ميالدي عن املجلس
الوطن��ي للثقاف��ة والفن��ون واآلداب  -دولة الكويت  -وقد صدر الع��دد األول منها في
شهر يناير العام .1978
ته��دف هذه السلس��لة إلى تزويد القارئ مب��ادة جيدة من الثقاف��ة تغطي جميع فروع
املعرفة ،وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية املعاصرة .ومن املوضوعات
التي تعاجلها تأليفا وترجمة:
 - 1الدراس��ات اإلنس��انية :تاريخ ـ فلسفة  -أدب الرحالت  -الدراسات احلضارية -
تاريخ األفكار.
 - 2العل��وم االجتماعي��ة :اجتم��اع  -اقتص��اد  -سياس��ة  -عل��م نف��س  -جغرافي��ا -
تخطيط  -دراسات استراتيجية  -مستقبليات.
 - 3الـدراســات األدبيـة واللغويـة :األدب العـربـي  -اآلداب العامليـة  -علـم اللغة.
 - 4الدراس��ات الفني��ة :عل��م اجلمال وفلس��فة الفن  -املس��رح  -املوس��يقى  -الفنون
التشكيلية والفنون الشعبية.
 - 5الدراس��ــات العلمي��ة :تاريــ��خ العلـــ��م وفلس��ـــــفته ،تبس��يط العلــ��وم الطبيـــعي��ة
(فيــزي��اء ،كيمــي��اء ،عل��م احلــي��اة ،فل��ك) ـ الرياضــي��ات التطبيــقية (م��ع االهتــمام
باجلــوانب اإلنسانية لهــذه العــلوم) ،والدراسات التكنولوجية.
أم��ا بالنس��بة إل��ى نش��ر األعم��ال اإلبداعي��ة ـ املترجم��ة أو املؤلف��ة ـ م��ن ش��عر وقصة
ومس��رحية ،وكذلك األعمال املتعلقة بش��خصية واحدة بعينها فه��ذا أمر غير وارد في
الوقت احلالي.
وحترص سلسلة «عالم املعرفة» على أن تكــون األعمـال املترجــمة حديثة النشر.
وترحب السلس��لة باقتراح��ات التألي��ف والترجمة املقدمة م��ن املتخصصني ،على
أال يزي��د حجمها عل��ى  350صفحة من القطع املتوس��ط ،وأن تك��ون مصحوبة بنبذة
وافية عن الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته .وفي حالة الترجمة ترسل نسخة
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مصورة من الكتاب بلغته األصلية ،كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب ،وكذلك
تدون أرق��ام صفحات الكتاب األصل��ي املقابلة للنص املترج��م على جانب
يج��ب أن ّ

الصفحة املترجمة ،والسلسلـة ال ميكنهـا النظـر فـي أي ترجمـة ما لم تكن مستوفية لهذا
الش��رط .واملجلس غير مل��زم بإعادة املخطوطات والكتب األجنبي��ة في حالة االعتذار
عن عدم نش��رها .وفي جميع احلاالت ينبغي إرفاق س��يرة ذاتية ملقترح الكتاب تتضمن
البيانات الرئيسية عن نشاطه العلمي السابق.

وف��ي ح��ال املوافقة والتعاق��د على املوضوع ـ��ـ املؤل��ف أو املترجم ــ تص��رف مكافأة
للمؤلف مقدارها ألفا دينار كويتي وللمترجم مكافأة مبعدل ثالثني فلس��ا عن الكلمة
الواحدة في النص األجنبي (وبحد أقصى مقداره ألفان وخمسمائة دينار كويتي)
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سعر النسخة

الكويت ودول اخلليج دينار كويتي
الدول العربية

خارج الوطن العربي

االشتراكات

دولة الكويت
لألفراد

ما يعادل دوالرا أمريكيا

أربعة دوالرات أمريكية

 15د .ك

للمؤسسات

 25د .ك

لألفراد

 17د .ك

دول اخلليج

للمؤسسات

الدول العربية
لألفراد

للمؤسسات

خارج الوطن العربي
لألفراد

للمؤسسات

 30د .ك
 25دوالرا أمريكيا
 50دوالرا أمريكيا
 50دوالرا أمريكيا

 100دوالر أمريكي

تسدد االشرتاكات واملبيعات مقدما نقدا أو بشيك باسم املجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،مع مراعاة سداد عمولة البنك املحول عليه املبلغ
يف الكويت ،ويرسل إلينا بالربيد املسجل عىل العنوان التايل:
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
ص .ب  23996الصفاة  -الرمزي الربيدي 13100
دولة الكويت
بدالة)00965( 22416006 :
داخيل1152 /1153/1193 /1194 /1195 /1196 :
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م

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

السودان

اليمن

فلسطني

األردن

املغرب

تونس

لبنان

مصر

قطر

سلطنة ُعمان

اإلمارات

البحرين

السعودية

الكويت

الدولة

وكيل التوزيع

1761774400973 /

– 121277400966 /12121766

cir@alayam.com
rudainaa.ahmed@alayam.com

bander.shareef@saudidistribution.com
babiker.khalil@saudidistribution.com

مؤسسة أخبار اليوم

شركة دار الثقافة

00961 1666314 /15

00202 25782700/1/2/3/4/5
00202 25806400

– 4462218200974 /44621942

165325900961 /
165326000961 /

2578254000202 /

4462180000974 /

topspeed1@hotmail.com

ahmed_isaac2008@hotmail.com

thaqafadist@qatar.net.qa

دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع

القائد للنشر والتوزيع

شركة رام الله للتوزيع والنشر

وكالة التوزيع األردنية

الشركة العربية األفريقية

الشركة التونسية

مؤسسة نعنوع الصحفية للتوزيع

مؤسسة العطاء للتوزيع

– 2449139900968 /24492936 – 24496748

2449320000968 /

124088300967 /

7132249900216 /

83242703002491 /

124088300967 /

2296413300970 /

6533773300962 /

7132300400216 /

daralryan_cup22@hotmail.com
daralryan_12@hotmail.com

alkaidpd@yahoo.com

wael.kassess@rdp.ps

alshafiei.ankousha@aramex.com
basem.abuhameds@aramex.com

83242702002491 /

2298080000970 /

– 79720409500962 /6535885

52224920000212 /

52224921400212 /

s.wardi@sapress.ma

sotupress@sotup.com.nt

alattadist@yahoo.com

essam.ali@eppdco.com

00971 43916501 /2/3

– 3661616800973 /17617733

– 1441897200966 /14419933

eppdc@emirates.net.ae
info@eppdco.com

رقم الهاتف

رقم الفاكس

اإلمييل
ثانياً :التوزيع اخلارجي

00965 24826820 /1/2

2482682300965 /

im_grp50@yahoo.com

– 4391801900971 /43918354

شركة اإلمارات للطباعة والنشر
والتوزيع

مؤسسة األيام للنشر

الشركة السعودية للتوزيع

املجموعة اإلعالمية العاملية

أسماء وأرقام وكالء التوزيع
ً
أوال :التوزيع احمللي – دولة الكويت

279

280

تنويـــــه
لالط�لاع عل��ى قائم��ة كت��ب السلس��لة انظ��ر عدد
ديس��مرب (كان��ون األول) م��ن كل س��نة ،حي��ث توجد
قائمة كاملة بأسماء الكتب املنشورة
يف السلسلة منذ يناير .1978

281

282

قسيمة اشتراك في إصدارات
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
عامل املعرفة الثقافة العاملية عامل الفكر إبداعات عاملية جريدة الفنون املرسح العاملي

البيان

د.ك دوالر د.ك دوالر د.ك دوالر د.ك دوالر د.ك دوالر د.ك دوالر

مؤسسة داخل الكويت

25

12

12

20

18

20

أفراد داخل الكويت

15

6

6

10

8

10

مؤسسات دول الخليج العريب

30

16

16

24

36

24

أفراد دول الخليج العريب

17

8

8

12

24

12

مؤسسات خارج الوطن العريب

100

50

40

100

48

100

أفراد خارج الوطن العريب

50

25

20

50

36

50

مؤسسات يف الوطن العريب

50

30

20

50

36

50

أفراد يف الوطن العريب

25

15

10

25

24

25

الرجاء ملء البيانات يف حالة رغبتكم يف :تسجيل اشرتاك

تجديد اشرتاك

العنوان:
املدينة:

الرمز الربيدي:

البلد:
رقم الهاتف:
الربيد اإللكرتوين:
اسم املطبوعة:
املبلغ املرسل:
التوقيع:

مدة االشرتاك:
نقدا  /شيك رقم:
التاريخ:

20 / /م

للتوزيع واالشتراكات يمكنكم التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني

التاليdist.nccal@nccal.gov.kw :
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