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األدب المقارن و حوار الحضارات
دراسة في تحوالت األدب المقارن عند عبده عبود

ملخص
يعد مصطلح احلوار فعال ثقافيا رفيعا يؤمن ابحلق يف االختالف،يكرس التعددية ،ويؤمن ابملساواة ،يدعو
الكتشاف املساحة املشرتكة وبلورهتا ،وكثريا ما يرتبط هذا املفهوم مبصطلح احلضارة املوسوم ب " :ذلك الطور األرقى يف
سلم تقدم اإلنسان" ،.1أو ما يعرب عنها أبهنا جمموعة املفاهيم املوجودة عند جمموعة من البشر ،وما ينبثق عن هذه
املفاهيم من ُمثل وتقاليد وأفكار ،ونظم وقوانني ومؤسسات تعاجل املشكالت املتعلقة أبفراد هذه اجملموعة البشرية وما
يتصل هبم من مصاحل مشرتكة  ،أو بعبارة خمتصرة " مجيع مظاهرة النشاط البشري الصادر عن تدبري عقلي"  ،2ويدخل
ضمن هذا النشاط كل ممارسة فكرية ،اعتقادية ،لغوية ،أدبية ،وما يصحبها من تفاعل يف عالقات التأثر و التأثري بني
هذه النشاطات.

الكلمات املفتاحية :األدب ،املقارن ،حوار ،احلضارات ،حتوالت ،عبده عبود
لقد أاثرت كثري من القضااي املعاصرة كقضية صدام احلضارات اهتمام كتاب ومفكري الغرب يف مرحلة توسع حضارهتم
 ،يف حني ظهرت دعوات وتعالت صيحات من منصفي الغرب ومن طرف من ينتسبون إىل العامل العريب و العامل
اإلسالمي يف إطار سعيهم ملواجهة التحدي املفروض عليهم من حماوالت اآلخر الغريب الساعية للهيمنة و التسلط و
االحتواء وفرض قيم وتوجهات الغرب على احلياة السياسية و الثقافية و االجتماعية و االقتصادية ،مستعمال القوة املادية
واعتبارها " هي احلامسة يف إخضاع اآلخرين و فرض شروط املنتصرين عليهم ،نشهد اليوم حتوال جذراي يف أدوات وتقنيات
إدارة الصراع سببه التطور الذي نشهده يف ميدان إنتاج املعارف و األفكار والرموز و القيم ،أي أن الصراع الثقايف قد
انتقل من كونه عامال مساعدا ليصبح أبرز حقول الصراع املعاصرة ".3
لقد كانت ألفكار الغرب وتصوراته ضمن خمططاته اإلعالمية و الثقافية يف وسم العامل العريب و اإلسالمي بتهمة
اإلرهاب و التعصب واهلمجية ردود فعل قوية من طرف مفكري وكتاب هذا العامل املتهم ،جتلت من خالل الدعوة إىل
حوار احلضارات  ،وإبراز قيم التسامح والتعايش اليت ت نبين عليها احلضارة العربية و اإلسالمية؛ ويف هذا السياق يؤكد عبده

عبود أن " حوار احلضارات كان موضوع ندوات كثرية أخرى متت يف أقطار العاملني العريب واإلسالمي ،مما يشري بكل
وضوح إىل وجود اهتمام عريب وإسالمي ،رمسي وشعيب ،كبري هبذا املوضوع ،ومن مؤشرات ذلك االهتمام العدد الكبري من
 1حممد عمارة  :الرتاث واملستقبل ،القاهرة  :دار الرشاد ،ط 1418 ،2هـ 1997-م ،ص215
 2أمحد عبد الرازق أمحد  :احلضارة اإلسالمية يف العصور الوسطى  ،القاهرة  :دار الفكر العريب ،1990 ،ص.11
 3كرمي أبو حالوة :هل أصبح العامل مؤهال حلوار احلضارات ،جملة املعرفة ،،العدد  ،473فيفري  ،2003ص.59
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احملاضرات اليت ألقيت ،واملقاالت واألحباث والدراسات والكتب اليت ألفت ونشرت حول (حوار احلضارات) ،للفيلسوف
الفرنسي روجيه غارودي و(صدام احلضارات) لصموئيل هانتينغتون إىل العربية أكثر من مرة ،وما شهده الكاتبان املذكوران

من رواج ،وقيام مجهورية إيران اإلسالمية إبحداث مركز دويل حلوار احلضارات".1
ولعل سائل ما قد حتريه أسئلة من قبيل :ما عالقة النقاش العاملي و العريب حول حوار احلضارات ابحلقل األديب ؟ وما
جتليات التناقضات احلضارية يف األدب؟ وهل يتطلب ذلك وضع أسس نظرية ،وحتديد إجراءات تطبيقية هلذا النوع من
الدراسات؟؛ ويف احلقيقة هي نفسها التساؤالت اليت طرحها عبده عبود على نفسه وهو يعاجل مسألة حوار احلضارات
بصفته خمتصا يف األدب املقارن.
لقد أكدت الدراسات و األحباث أن حلقة الوصل بني األدب و احلضارة هي مكون الثقافة؛ وهذا مانلمحه يف
خطاابت هنتغتون يف املزج املتعمد بني اخلصوصيات الثقافية وابلتايل بني الثقافة واحلضارة ومع أن التشابك بني الثقافة
واحلضارة مؤكد بسبب اشرتاكهما يف العديد من العناصر التكوينية ،مثل ما يؤكده العامل األنرتوبولوجي اتيلور الذي ينظر
للحضارة كمرادف للثقافة ابملعىن اإلثنوغرايف الواسع؛ أو ما يشري إليه ألفريد يف تعريف احلضارة بقوله"  :إهنا مجلة املعارف
النظرية و التطبيقية غري الشخصية اليت يعرتف إنسانيا بصالحيتها ،وميكن تناقلها،أما الثقافة :فهي مجلة من العناصر

الروحية و املشاعر و املثل املشرتكة اليت ترتبط يف خصوصيتها مبجموعة وبزمن معني" ،2وال يهمنا هنا الدخول يف
سجاالت ومناقشات قد يطول احلديث فيها عن عالقة الثقافة ابحلضارة ،قام هبا علماء يف الفلسفة والفكر
واألنرتوبولوجيا ،كسؤال ما احلقل الذي هو أعم ،والذي يشمل اآلخر؟؛ كنظرة فريق من العلماء الذي يرى أن الثقافة هي
جزء من حضارة أعم جغرافيا ويقصروهنا على جمتمع معني وجيعلون من احلضارات مجلة الثقافات اليت توجد بينها روابط
خاصة.
تعد هذه املقدمة أتكيدا واضحا على عالقة الثقافة ابحلضارة؛ ولكن ما عالقة األدب ابلثقافة؟ ،واإلجابة كانت
واضحة عند عبده عبود حني نقل الدرس املقارن من عالقات التأثر و التأثري إىل البحث يف األنساق الثقافية ،واالنفتاح
على العلوم اإلنسانية واليت تشرتك مجيعها يف املكون الثقايف؛ فاعترب النقد الثقايف املقارن خري ما ميثل هذه األحباث
املنفتحة على العامل؛ وقد صاغ هذا التوجه يف قوله " :من املعروف أن األدب مكون أساسي من مكوانت أية حضارة
ومرآة هلا ،فهو يعرب عن أوضاعها ،وخصوصياهتا ،والقيم اليت تنهض عليها .ولذا فان من البديهي أن تتبدى التوازايت
والتناقضات احلضارية بني اجملتمعات يف آداهبا .وهلذا السبب أيضا ميكن أن تشكل دراسة اآلداب أحد املداخل املمكنة
واجملدية حلوار احلضارات .إال أن ذلك يتطلب أمرين ،أوهلما أن تدرس اآلداب على ضوء ذلك اهلدف ،والثاين أن تدرس
بصورة مقارنة تتجاوز حدود األدب القومي الواحد إ ىل أدبني قوميني أو أكثر واىل األدب العاملي ،واألدب املقارن ،كما
هو معروف نوع من الدراسات األدبية والنقدية ال يكتفي بدراسة أي أدب قومي داخل حدوده اللغوية والثقافية ،بل

 1عبده عبود :األدب وحوار احلضارات  ،جملة املعرفة ،العدد  ،473فيفري  ،2003ص .27
 2كرمي أبو حالوة :هل أصبح العامل مؤهال حلوار احلضارات ،ص .65
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ختطى تلك احلدود ،ليدرس اآلداب ويقارن بعضها ابلبعض األخر انطالقا من موقع "فوق قومي" وهذا ما جيعله مهما
وضروراي حلوار احلضارات".1
-من منظور ظاهرة التأثر و التأثري:

من اجملاالت اليت يبحث فيها األدب املقارن معرفة مواضع التالقي واالختالف بني التقاليد األدبية للشعوب ،من
خالل تفعيل آلية التأثر والتأثري ،وابلنظر إىل قضية التالقي فليس هناك أي مشكل يطرح على مستواها من انحية التقريب

بني الشعوب ،إذ يتعرف أبناء كل شعب إىل اخلصوصية األدبية للشعوب األخرى ،ويتعلمون احرتام تلك الشعوب
وحضاراهتا ،ولكن االختالق قد يؤدي إىل مشاكل ،غري أنه ليس ابلضرورة أن يؤدي إىل التناقض أو الصراع احلضاري
أما األدابء فإهنم يتلقون اآلداب األجنبية بصورة منتجة ،فيستفيدون منها يف جتديد إبداعهم وتطويره.
يعرب عبده عبود عن عالقة ظاهرة التأثر و التأثري اليت هي مناط البحث وأساسه يف األدب املقارن يف منحى املدرسة
التقليدية الكالسيكية بقوله ":ومما ال شك فيه أن دراسات التأثري والتأثر ال جيوز أن تتحول إىل أعمال ،مسك دفاتر ،أو
صادرات وواردات أدبية ،فتأثر أدب قومي أبدب قومي آخر ال يقلل من أصالة األدب املتأثر ،وال يزيد من أصالة األدب
املتأثر به ،بقدر ما يدل على أن اآلداب القومية تتفاعل وتتبادل املؤثرات فيما بينها ويغين بعضها بعضا ،أما استخدام
دراسات التأثري والتأثر ألغراض التباهي القومي أو اإلقليمي فهو يتعارض مع روح األدب املقارن وموقعه العلمي واملعريف
فوق القومي ،ويتناقض بطبيعة احلال مع دعوة حوار احلضارات ،وجتنبا هلذا املأزق أخذت دراسات (التلقي املنتج) حتل
حمل دراسات التأثري والتأثر يف األدب املقارن ،وحررت دراسات التلقي املنتج األدب املتلقي من شبهة السلبية واالفتقار
إ ىل األصالة ،وجعلته الطرف االجيايب املبدع يف عملية التلقي ،ألنه يتلقى اآلداب األجنبية وفقا حلاجاته ويتمثل ما تلقاه
ويعيد إنتاجه إبداعيا وسواء مارس األدب املقارن دراسات التأثري والتأثر أم دراسات التلقي اإلبداعي ،فانه يقرب بني
اآلداب ،ومن مث بني احلضارات وتلك صورة من صور حوار احلضارات".2
من منظور حركة الرتمجة:لقد سامهت حركة الرتمجة األدبية يف اتريخ احلضارة العربية بدور فعال إذ ترمجت كتب ومؤلفات اليوانن عند احتكاك
العامل اإلسالمي ابلغرب مثل ما قام به العرب من ترمجة لكتاابت أرسطو ككتاب فن الشعر وغريه من مؤلفات شىت يف
خمتلف الفنون و العلوم ،وقد كانت على الدوام يف مدها وجزرها ومراحلها املختلفة مرآة لعالقات احلضارة العربية
ابحلضارات األخرى ،ومن خالل دراسات الرتمجة األدبية يرى عبده عبود أن األدب املقارن يستطيع أن يساهم يف توضيح
ما يسود بني احلضارات ،كما يقوم " بدراسة حركة الرتمجة األدبية ،من العربية وإليها على سبيل املثال ،فانه يوضح جانبا
أساسيا من العالقات احلضارية الدولية ،ومن نتائج هذا النوع من الدراسات املقارنة أنه يدل إىل مواضع القوة والضعف،
واال جناز والتقصري يف هذا النوع من التبادل األديب  ...وعندما يقوم املقارنون بدراسة حركة الرتمجة األدبية يف حضارة ما،
ويبينون ما استوردته تلك احلضارة وما صدرته إىل احلضارات األخرى يف هذا اجملال ،فأهنم يؤرخون جلانب مشرتك بني
 1عبده عبود  :األدب وحوار احلضارات  ،2003ص 29
2عبده عبود  :األدب وحوار احلضارات ،ص .31-30
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احلضارات ،ويظهرون أهنا كانت على الدوام مرتبطة فيما بينها بعالقات تبادل وتفاعل ،ولذا ليس هناك أي مسوغ ألن
تتعاىل أية أمة على األمم األخرى أدبيا أو حضاراي".1
-من منظور الصورولوجيا:

يؤكد عبده عبود أن دراسة صورة الشعوب وحضارهتا من صميم الدرس املقارين من خالل تتبع املالمح العامة هلذه
الصورة ،ومن الضروري أن ينشىء هذا التتبع عالقات بينية حيصل بينها تفاعل ما قد يعلو و قد ينخفض حبسب
اخللفيات الفكرية و اإليديولوجية لألشخاص الفاعلني،ولكنها يف العموم هي تفاعالت إجيابية ،ويصف هذا النوع من
األحباث يف قوله " :الدراسات األدبية والنقدية اليت ختدم حوار احلضارات هي تلك اليت تستقصي صور الشعوب
وحضاراهتا يف آداهبا ،كأن تدرس صور الشعوب األجنبية وحضاراهتا يف األدب العريب ،ودراسة صور الشعوب وحضارهتا
يف اآلداب متثل خطوة هامة على طريق تصحيح تلك الصور واستبداهلا بصورة أكثر واقعية ،وهذا إسهام جوهري يف حوار
احلضارات  ...وعلى هذا الشكل ميكن أن تؤدي دراسة اآلداب من منظور صورائي مقارن إىل تغيري جذري يف مقاربة
األدب ،ونقده وتدريسه مما يعد منعطفا يف الدراسات األدبية والنقدية ،ومما ال جدال فيه أيضا أن دراسة الصور النمطية
الثابتة املشوهة للشعوب األخرى يف اآلداب ونقد تلك الصور ،وردها إىل مرجعيتها االجتماعية واإليديولوجية والتارخيية،
هي أمور تساهم يف تعزيز التفاهم بني الشعوب ويف حوار احلضارات ".2

من منظور أدب الرحلة:يسعى أدب الرحلة إىل إجياد فرص لتبادل األفكار ونقل املهارات واملعارف ،وتبادل اخلربات واملوارد بني املنظمات
واملؤسسات من أجل تشجيع احلوار والتواصل بني الثقافات أبفضل السبل املمكنة ،.ولذلك يعد أبرز منوذج ملموس
للحوار بني الثقافات  ،ألن الناس انتقلوا على مدى قرون من مكان إىل مكان آخر إما للعمل ،أو لطلب العلم ،أو
للتجارة ،أو يف مهام دبلوماسية ،أو لغاية الرتفيه ،أما يف العقود األخرية فقد تشعبت األهداف ومشلت اخللفيات
اإليديولوجية والسياسية  ،الثقافية و اإلقتصادية
و ميكن تلخيص األهداف الرئيسة اليت يتوخى بلوغها يف جمال أدب الرحلة يف ما يلي :3
تعزيز احلوار من خالل تشجيع أدب الرحلة وترمجته. تيسري الوصول إىل أعمال أدب الرحلة األقل شهرة ،وخاصة تلك املكتوبة ابللغات املستخدمة على نطاق حمدود،وتلك األعمال األقل حضوراً يف الساحة الدولية.
تشجيع املزيد من التنوع يف امللتقيات األدبية الدولية ونشر األعمال األدبية لفائدة مجيع الفئات العمرية. 1نفسه :ص .33

 2نفسه  ،ص .37/36
 3حممد اشتاتو:حوار احلضارات من خالل أدب الرحالت ،املوقع اإللكرتوين https://marayana.com:بتاريخ  9019/09/13على
الساعة13:30
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 صياغة منهجيات مبتكرة لإلبداع األديب ،وتشجيع الرتمجة ودعمها وتدريب مرتمجي األعمال األدبية العاملنيابللغات األقل استعماال.
حتفيز أمناط التواصل اجلديدة متعددة األطراف ،وأشكال التعاون واملشاريع املبتكرة اليت متكن أدب الرحلة منالتفاعل مع غريه من األجناس الفنية ،واستكشاف الدور االجتماعي والسياسي للكتابة.
حتفيز النقاش حول القضااي ذات الصلة ابحلوار بني الثقافات.إجياد فرص لتبادل األفكار ونقل املهارات واملعارف ،وتبادل اخلربات واملوارد بني املنظمات واملؤسسات من أجلتشجيع احلوار والتواصل بني الثقافات أبفضل السبل املمكنة.
ونظرا ألبعاد أدب الرحلة اجلليلة على عدة مستوايت ( أدبية ،ثقافية ،فنية ،اجتماعية ،إيديولوجية ،سياسية،
اقتصادية) ومسامهته يف تقارب الشعوب يرى عبده عبود ضرورة تفعيله بقوله " :ويف كل األحوال فان أدب الرحالت
مصدر أساسي من مصادر صورة األخر األجنيب ،وهو جدير أبن يدرس بطريقة نقدية مقارنة من منظور حوار
احلضارات ،وأبن حتلل الصور اليت ينطوي عليها وتربط بدوافعها وخلفياهتا اإليديولوجية واالجتماعية والثقافية".1
من منظور اخللفيات الفكرية :وما يالحظه عبده عبود أن الدراسة املقارنة لآلداب يف ضوء حوار احلضارات هي دراسة تبني ما تنطوي عليه األعمال
األدبية من قيم وصور سلبية واجيابية تتعلق ابآلخر ،فقد يكون احتقار اآلخر ،والتعصب ضده ،واحلقد عليه خادما لصراع
احلضارات مشجعا على احلروب والنزاعات املسلحة ،اليت ترتافق دائما مع محالت إعالمية حترض الناس ضد اآلخر،
وتسعى تلك الدراسات األدبية املقارنة ابستقصاء التجليات والتجسيدات األدبية لتلك العصبيات على املستوى الفين
واجلمايل أيضا ،فتقارن األشكال والتقنيات واألساليب األدبية اليت تستخدم يف التعبري عن التعصب القومي والديين
والعنصرية ،وهي أدوات جيد الباحث فيها الكثري من التشابه وااللتقاء ،ومن خالل التعرف عليها يدرك مكامن الضعف و
القوة لدى اآلخر ،فيتمكن عندها من جماهبة أي خطر منه أو من غريه .2
يؤسس عبده عبود لفكرته املرتبطة بعالقة األدب و حوار احلضارات انطالقا من سعى غوته يف "الديوان" إىل بلورة
"تركيب عظيم يضم ويوحد الغرب والشرق مستشهدا ببعض أشعاره يف "الديوان الشرقي" :3
من يعرف نفسه واآلخرين
سيعرف أيضا
أن الشرق والغرب
ال ينفصالن
وكتب غوته يف مكان آخر من ديوانه الشرقي:
 1عبده عبود  :األدب وحوار احلضارات ،ص .37
 2نفسه ،ص ..42/41
 3نفسه ،ص.50
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هلل املشرق،
هلل املغرب،
األرض مشاال ،واألرض جنواب،
ترقد أمنة ،ما بني يديه.

ويف رأي عبده عبود أن لغوته أمهية كبرية جدا ابلنسبة حلوار احلضارات ،وترجع أمهيته إىل عدة أمور أبرزها :1
 موقفه من حضارة األخر ،وهو موقف االحرتام واحلب واالعرتاف ابلندية دون شعور ابلنقص ،وهذا هو الشرط األولحلوار احلضارات ،فمن ال حيرتم احلضارات األخرى ويقدرها حق قدرها لن يكون قادرا على الدخول يف عالقة حوارية
معها ،وهذا درس على كل املتحدثني عن حوار احلضارات أن يتعلموه من غوته.
 من الضروري االستعانة بنظرية التلقي يف أتسيس حوار احلضارات ،وهذا ما قام به غوته عندما قام ابالطالع علىاألدبني العريب والفارسي ،ومن هنا تنبع أمهية تيسري إمكاانت استقبال احلضارات األجنبية ،كالرتمجة وتعليم اللغات
األجنبية ،فأن حناور اآلخر حضاراي يعين ابلضرورة أن نعرض أنفسنا حلضارته وأن نتلقاها.
 انعكس تلقي اآلداب الشرقية من قبل غوته فنيا ومضمونيا يف إبداع ذلك األديب ،وبلغ ذلك التأثر اإلبداعي املنتجذروته يف (الديوان الشرقي للمؤلف الغريب) ،وتلك نتيجة حتمية لتلقي اآلداب األجنبية ،فمن يستقبل أداب أجنبيا يتأثر به
ابلضرورة.
مل يكتف غوته ابالنفتاح على اآلداب الشرقية و التأثر هبا إبداعيا ،بل قدم أيضا صيغة نظرية للعالقات املستقبليةلآلداب أال وهي صيغة أو مفهوم األدب العاملي ،ويصلح أن يتخذ كنموذج ملا نسميه (حوار احلضارات) .ومتاما كما وىل
زمن اآلداب القومية املنغلقة املتقوقعة ،وىل زمان الثقافات املتقوقعة واالنعزالية .نظرا ألمهية دراسة الصورة يف األدب
املقارن ودورها يف معرفة آداب الشعوب وثقافاهتم وتبينها للناس القواسم املشرتكة  ،مما يعزز الشعور ابالنتماء اإلنساين كما
أشران سلفا ،ونظرا ألمهية الصورة ومسامهتها يف تعزيز التفاهم بني الشعوب ويف حوار احلضارات ،ونظرا للقيمة اإلبداعية و
الفنية اليت تضفيها حركة الرتمجة على مستوى التلقي وعلى مستوى حوار احلضارات " ابت من الضروري أن تضع
الدراسات األدبية والنقدية لنفسها هدفا جديدا ،أال وهو أن تعيد قراءة األدب ،قدميه وحديثه ،عربيه وأجنبية ،من منظور
جديد هو منظور حوار احلضارات ،وهبدف جديد هو خدمة ذلك احلوار ،الذي أصبح مشروع األمل اجلديد للعرب
واملسلمني والبشرية مجعاء ،وعندما توضع الدراسات األدبية والنقدية يف خدمة مشروع حوار احلضارات ،تنفتح أمامها
أفاق رحبة جديدة ،وتتحول اىل شريك فاعل يف صنع مستقبل حضاري الئق لإلنسانية ".2
فيغدو بذلك حوار احلضارات -كما يرى روجيه غارودي -أكثر األمور إحلاحا من أجل إقامة عالقات جديدة مع

العامل مع سائر البشر ومع مستقبلنا املشرتك ،مما يساعدان على أن ننفتح يف الصعيد الثقايف ،على آفاق ال هناية هلا.3
 1عبده عبود  :األدب وحوار احلضارات  ،ص .51-50
 2نفسه ،ص .54
 3روجيه غارودي :يف سبيل حوار احلضارات ،ترمجة عادل العوا ،عويدات للنشر والطباعة ،بريوتـ لبنان ،دط ،1999،ص.216
38

مجلة مقاربات
مجلد06 :

عدد01 :

ISSN: 2335-1756
NDL/BNA/4949-2013

2020

املراجع:

 -01أمحد عبد الرازق أمحد  :احلضارة اإلسالمية يف العصور الوسطى  ،القاهرة  :دار الفكر العريب.1990 ،
 -02حممد عمارة  :الرتاث واملستقبل ،القاهرة  :دار الرشاد ،ط 1418 ،2هـ 1997-م.
 -03كرمي أبو حالوة :هل أصبح العامل مؤهال حلوار احلضارات ،جملة املعرفة ،،العدد  ،473فيفري .2003
 -04عبده عبود :األدب وحوار احلضارات  ،جملة املعرفة ،العدد  ،473فيفري .2003
 -05روجيه غارودي :يف سبيل حوار احلضارات ،ترمجة عادل العوا ،عويدات للنشر والطباعة ،بريوتـ لبنان ،دط.1999،
 -06حممد اشتاتو:حوار احلضارات من خالل أدب الرحالت ،املوقع اإللكرتوين https://marayana.com:بتاريخ
 9019/09/13على الساعة13:30

39

