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شرو ،النّشر يف اجمللّة
* تنش ــر ا ل ــة الال ــو وال ادراس ــات العلمي ــة األل ــيلة ال ــا تع ــع بق ــا األدب الع ــام
واملقارن والنقد والرتمجة ،شريطة أالا تكون منشورة أبياة ليغة كانت ،أو مق ادمة للناشر.
غتي :الفرنسية أو اإلجنليزية.
* تنشر ا لة الالو ابللاغة العربية أساسا ،وابللا ْ
* تنشر املقاالت املرتمجة شرط أن ترفق ابلناص األللي.

* تكت ــب الال ــو العربي ــة ـ ـ ( )Traditional Arabicحج ــم ،61واهل ـ ـوامش،61
وتك ــون اهل ـ ـوامش ق ل ــر املق ــا و ـ ـ للي ــة .اأم ــا الال ــو األجناي ــة ،فتكت ــب ـ ـ
( )Times New Romanمقاس ،61واهلوامش61
وصلعــص حــد اللاغتـ ْـي :الفرنســية أو اإلجنليزيــة( ،ال
صلعــص عــرص ،ا
* يرفــق الالــخ ا

يقــن عــأ طســة أســطر وال يزيــد عــأ العشــرة)؛ حت ـ ادد في مــا اإلشــكالية وأهـ اـم العنالــر
امللعــص بكلمــات مفتاحيــة ال تقـ اـن عــأ طــا كلمــات وال تتجــاو
والنتــائ ؛ ويُرفــق ا
العشرة.

كن الالو للتالكيم العلمي ،وخيطر الااحخ ابلناتائ .
* خت
ا
يتلمن الااحخ مسؤولية تصليح حبثه وسّلمته مأ األ طاء.
* ا
تعرب املقاالت ابل رورة عأ رأي ا لاة.
* ال ا
* خي ترتيب املوضوعات العتاارات فناية ال
* ال تُعاد الالو إىل أللاهبا نُشرت أم مل تُنشر
كن الالو عرب الربيد اإللكرتوين للمجلة:
* ترسن ا

ettawassol.eladabi@gmail.com
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االفـتـتـاحية
هــا هــي "جملاــة التاوالــن" األدص ،بعــد يــاب تعــود عنقــاء تــن مــأ جديــد،
الص ــدور بعــد تعثاره ــا مـ اـر ْتي ،ك ــان ل ري ــا يــاب مراجع ــة نوعيــة تطلاا ــا تغي ـ
وتعــاود ا

طاعم ــا ويديــد هيئاهتــا (هيئــة حتريرهــا ،هيئت ــا العلميــة ،وشــروط الناشــر في ــا)؛ ف ــي ق
إل ــدارها اجلدي ــد تنف ــتح عل ــا اإلنت ــاو العلم ــي اللا ــي وال ـ ـ ادويل ،وتس ــعا إىل التاط ــوير
املســتمر ،وتفــتح لــدرها ملّلحرــات الغيــوريأ وانتقــادات العلمــاء الــا تســعا إىل رف ـ
مستواها العلمي أو التاقين.
تصــدر ا لا ـة ع ــددها اس ــاما ا ــر صقــاالت الا ــاحثي م ــأ اجلزائ ــر و ارج ــا،
تنوعت موضـوعات أحبـاا م بـي جمـاالت علميـة متعـ اددة :أدب مقـارن ،دراسـات نقديـة
ا
(رواي ــة ومس ــرحا) ،دراس ــات فلس ــفية ،وترمج ــة؛ كم ــا ض ـ اـمت م بل ــدان أربـ ـ م ــأ املغ ــرب
العرص( :اجلزائر جبامعات ستاة) ،وتونا ،واملغرب ،ومأ املشر العرص :األردن.
ـاص ابألدب
اأمـ ــا املوضـ ــوعات ،فتنا عت ـ ــا أربعـ ــة ـ ــاور :نفتتل ـ ــا صلـ ــور ـ ـ ا
ا
ورواد
املقارن ،وي ام مقالي ،اأوهلما :مقـا يع اـرب مبعلـ ام رائـد مـأ أعـّلم األدب املقـارن ا
ق اجلزائر ،وهو "ال ادكتور أبو العيد دودو" م
العامل املتواض الذي أم ـا حياتـه ق دمـة
اجلامعــة اجلزائريــة ،أســتااا ،مؤلافــا ومرتمجــا؛ وضني مــا مقــا يعــر لـ ـ ـ "النامــواو العــرص
بصـفته لغـة ضنيــة ق األدب الربا يلـي" راكـزت فيــه لـاحاته علـا واحــد مـأ أهـم الكتاـاب
مؤسا األكادمييـة
الواععياي ق برا ين القرن التااس عشر وبداية القرن العشريأ ،وهو ا

نصـ ـ ه
األدبي ــة الربا يلي ــة الكات ــب الع ــاملي ـ ـواكيم ماش ــادو دي أس ــيا ،م ــأ ــّل ا
ـالي :اأوهلمــا
الروايــة ،وعــد ضـ اـم مقـ ْ
"الطاايــب النافســي"؛ اأمـا الــور الثاـاين ،فيتعلاـق بنقــد ا
الرواية والتااريخ" ،ااختذ فيه لاحب املقـا "روايـة األمـ " أمنواجـا لدراسـته ،يليـه
عأ " ا
الزمأ ق رواية عابر سرير" ،تتااعـت فيـه لـاحاته طريقـة جـ ار جينيـت ق
مقا "بناء ا
الروايـة؛ اأمـ ا الـور الثاالـخ ،فقـد تف اـرد بالـخ واحـد
تقصي خمتلف احلركات ا
ا
الزمنيـة ق ا
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الش ـ عر
الش ـ عر ،راك ـ ز فيــه لــاحاه علــا أالــاء الناســاء واتاســا دالالهتــا ق ا
حــو نقــد ا
اجلاهلي ،مكتفيا بقصيدة "هريرة" لألعشا ،معتمدا املن التاأويلي ق رلد موضو
الرابـ بالـخ عـأ "إشـكالية ترمجـة الفلسـفة" ،راكـ ز فيـه
القصيدة الـرئيا؛ وتف اـرد الـور ا

لــاحاه علــا مقاربــة طــه عاــد الـ اـرسأ ال اداعيــة إىل الســيا فلســفة عربيــة مــأ ــّل
إعــادة النارــر ق ترمجــة الفلســفة؛ كمــا تفـ اـرد الــور اســاما بالــخ عــأ "األدب العــرص
القــديف ق كتــاابت املستشــرعي الفرنســياي" ،راكـ ز فيــه لــاحاه علــا علمـ ْـي مــأ أعــّلم

السـ ادس ،فقـد ض اـم
االستشرا الفرنسي ويا :شار بـيّل وأنـدري ميكـا ؛ اأمـ ا الـور ا
الشعري :أنواع ا وأسا بنائ ا،
الرتاجيدية ق املسرح ا
مقالي :أحديا عأ ا
الشعصية ا
ْ
الشعصـية الوريـة تسـ م ق إجنـاح املسـرحية إاا مـا أُحسـأ ا تيارهـا؛
علـا اعتاـار أ ان ا
ق ح ــي راكـ ـ ز الال ــخ الثاـ ـاين عل ــا الاطول ــة األنثوي ــة ق املس ــرح الع ــرص ،تناول ــت في ــه
لـاحاته جمموعــة مــأ النامـااو األنثويــة الــا لعاــت دور الاطولـة ق املســرح العــرص؛ اأمـا
الشـعر األمريكـي -العــرص
للرتمجــة ،وض اـم مقــاال عـأ ا
خمصصـا ا
السـاب  ،فقـد كــان ا
الـور ا
الشـ عراء األمـريكيي العـرب املعالـريأ الـذيأ
ومأ اهلوياة املزدوجة ،مراكـ زا علـا بعـ
ا

تعرضوا لق ية اهلوية املزدوجة.
ا
خي ـ ترتيــب املقــاالت ق ا لاـ ـة إىل اعتاــارات فنايــة ال ـ ؛ وخيتلــف تنـ اـو
بتنو ما يصلنا مأ مقاالت.
موضوعاهتا ا
حرية التافكـ والتاعاـ ؛ لـذلف ،فـم ان مـا يُنشـر في ـا مـأ مقـاالت ال
ا
تتاع ا لاة ا

يعرب عأ لراء أللابه.
يعرب ابل ا رورة عأ رأي ا لاة ،وإ امنا ا
ا
تطمــح جملاــة "التاوال ــن األدص" بعــد عيام ــا مــأ عثرهت ــا ،إىل أن تشـ اـق لنفس ـ ا
طريقــا بــي ا ـّلات الوطنيــة والعامليــة -إن أمكــأ الــف ،-ولــأ يتل اقــق هلــا هــذا الطامــوح

إن مل يــد هلــا ركــائز علميــة ترتكــز علي ــا ،وس ـواعد تســندها ،ولــأ تكــون هلــا عائمــة إالا
جب ود طاعم ا العلمي اأوال ،وهيئة حتريرها ضنيا.
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الرلــانة العلميــة ،لــذلف ،تتاعــذ ا ـ يأ
تســعا "التاوالــن األدص" إىل حتقيــق ا
لكـ اـن مقــا  ،ويطلــب مــأ لــاحب املقــا إجـراء التاعــديّلت املطلوبــة -إن رأ اساـ ان
الف ،-وعد يع د اسا يْأ ضلخ إن كان أحـد التاقريـريْأ إبابيـا واآل ـر سـلايا ،اأمـا إاا
وخيرب بذلف.
سليب ،فتعتذر لصاحب املقا عأ نشر مقاله ُ
كان كّليا ا
يص ــدر كـ ـ ان ع ــدد م ــأ ا لا ــة ب ــدءا م ــأ الع ــدد اس ــاما هبيئ ــة علمي ــة فعلي ــة،
أس ـ مت فعــّل ق تقيــيم مقــاالت العــدد ،لــذلف لــأ تك ــون هيئت ــا العلميــة ضبتــة ،بــن

ختتلف مأ عدد إىل ل ر.
ـربأ جملاــة "التاوالــن األدص" مــأ كـ اـن مــا ميكــأ أن ت ـ اـمه املقــاالت مــأ أ طــاء
تتـ ا
ويتلمن لاحب املقا وحد مسؤولية ما يرد ق مقاله.
مصللة،
ا
ا
نتمـ اـع أن بــد كـ اـن عــارة للمجلاــة مــا يرضــي ف ـوله املعــرق بــي انــا لــفلاهتا،
وأن بــد ق كـ اـن مقــا مــأ مقاالهتــا أفــذة تفــتح أمامــه أفقــا معرفيــا جديــدا ،يدفعــه إىل
الكتابة والعطاء أو اإلعاا علا عراءة أعدادها املقالة ،فمـأ اعرائ ـا تسـتم اد ا لاـة بقاءهـا
واستمرارها.
ابلشــكر اجلزيــن إىل األســاتذة األفاضــن
و تامــا ،تتقـ ادم رئيســة هيئــة حتريــر ا لاــة ا
ومعين ــا الــذي
الكتاــاب الــذيأ أس ـ موا ق إا ـراء هــذا العــدد صقــاالهتم ،ف ــم اــروة ا لاــة م
ابلشـكر اجلزيـن إىل األسـاتذة اسـرباء -جنـود اسفـاء /
ترجو ا اـرا ال ين ـب؛ كمـا تتقـ ادم ا
القراء األوائن لتو "التاوالن األدص" الذيأ كانوا دلـيّل ي ـدي كتاابنـا إىل سـاين ا لاـة؛
ا

الســاهريْأ علــا جناح ــا :مــدير
كمــا تتق ـ ادم ا
ابلشــكر إىل اهليئــة اإلداريــة (عمــودا ا لاــة) ا
مادهتــا ،وترتيا ــا وتصــنيف ا،
ا لاــة ،وهيئــة حتريرهــا الــا أنفقــت الوعــت الطاويــن ق حتريــر ا
الشكر والعرفان.
فل م مجيعا جزين ا
رئيسة هيئة التالرير:
د .سامية عليوي

9
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أبو العيد دودو رائد األدب املقارن
( )
يف اجلزائر و توجهه التارخيي *
Abou laid Doudou Pionnier de la littérature comparée en Algérie
et son orientation historique

األستاذ الدكتور :عبد اجمليد حـنــون
جامعة :ابجي خمتار/عنابة (اجلزائر)
امللخّص:
ك ــان أب ــو العي ــد دودو ()1001-6391
أوا أسـ ــتاا جزائـ ــري ق األدب املقـ ــارن ابللاغـ ــة
العربية ،كراس حياته امل نيـة منـذ التلاعـه جبامعـة
اجلزائــر ســنة  6313م ،إىل أن وافتــه املنيــة ســنة
1001م ،لتـ ـ ـ ــدريا األدب املقـ ـ ـ ــارن ونرريـ ـ ـ ــة
األدب واآلداب األجنايـ ـ ــة ،واإلش ـ ـ ـراب علـ ـ ــا
طلاة الداراسات العليا .وف ّل عأ الف ،ترجم
م ــأ األملاني ــة إىل العربي ــة العدي ــد م ــأ املؤلاف ــات
الناقدي ــة واألدبي ــة اإلبداعي ــة لف ــتح اآلف ــا أم ــام
الطالاــة والداارســي .وبــذلف تواعــت ج ــود ب ـي
الرتمجة والتاأليف.
التادريا و ا
واتاسمت كنا ج ود املعرفية بتوجاه
اترخييا نتيجة دراساته اجلامعية ق دار
من جي
ا
املعلامي باغداد والعليا ق عسم الداراسات
الشارعية جبامعة فيينا.

Résumé :
Abou laid Doudou est le
premier enseignant universitaire,
Algérien,
arabophone,
de
littérature comparée, il a
consacré sa carrière depuis 1969
à l’enseignement de la littérature
comparée, la théorie de la
littérature,
la
littérature
étrangère, et l’encadrement de
post- graduant ; il a traduit de
l’allemand à l’arabe plusieurs
œuvres
pour
enrichir
la
bibliothèque universitaire.
Durand toute sa carrière, sa
démarche méthodologique était
historique.
Mots clés : Abou laid doudoulittérature comparée - traduction
méthode
historique
orientalisme.

الكلمات املفتاحية :أبو العيد دودو  -أدب

مقارن -ترمجة  -املن

التارخيي  -االستشرا
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نشـرت سـنة 1002م ق العـدد احلـادي عشـر مـأ جملـة "اللغـة العربيـة" الصــادرة

عــأ ا لــا األعلــا للغــة العربيــة مقــاال بعن ـوان« :أبــو العيــد دودو ،واألدب املقــارن ق
اجلزائـ ــر»( ،)6بينـ ــت فيـ ــه أن األدب املقـ ــارن مل يرتسـ ــخ ق جامعـ ــة اجلزائـ ــر ،ر ـ ــم عـ ــدم ا
اترخيي ــا( ،)1إالا عن ــدما التل ــق هب ــا "أب ــو العي ــد دودو" ق الس ــنة الدراس ــية ،6313/6311
فكــان أو أس ــتاا جــامعي جزائــري ت ــوىل م مــة تــدريا األدب املقــارن ونرري ــة األدب
واآلداب األجنايــة ابللغــة العربيــة« :واحلقيقــة الــا ال م ـراء في ــا أنــه أو أســتاا جــامعي
درسه وأشرب فيه علا ع ادة رسـائن ح اـررت ابللاغـة
لألدب املقارن يعتمد العربية أساسا .ا
م
ُســا جبامعــة اجلزائــر منصــب
الوطنيــة علــا مســتويي املاجســت ودكتــورا الدولــة .نعــم! أ ا
املؤسسـي لـذلف
( )6319ومجعية وجملة ( )6311لألدب املقارن ،إال أنه مل يكأ مأ بـي ا
أس ــتاا ج ــامعي واح ــد ،وال ك ــان ف ــي م م ــأ يس ــأ العربي ــة .إمن ــا ك ــانوا حبك ــم دراس ــت م
وش اداهتم إىل الفرنسية أعرب من م إىل العربية»(.)9
أكرر أن "دودو" هو رائد األدب املقـارن ،ابملف ـوم العلمـي األكـادميي،
وعليه ،ا
ق جامع ــة اجلزائ ــر وابلت ــايل ق اجلامع ــة اجلزائري ــة إا بع ــدما انف ــرط عق ــد الفري ــق الش ــاب
أسا كرسي األدب املقارن ق جامعة اجلزائر سـنة ،6319
جزائريي وفرنسيي -الذي اوع ـ اـز جبمعي ــة األدب املق ــارن اجلزائري ــة ودف ــاتر األدب املق ــارن اجلزائري ــة س ــنة 6311م،
ف ــاجر إىل فرنســا وأورواب مــأ هــاجر عصــد متابعــة الدراســة االســتقرار هنــاك ،وف اــن
املسؤوليات السياسية واملنالب اإلدارية مـأ ف ا مـن( ،)1التلـق "أبـو العيـد دودو" جبامعـة
اجلزائــر ،وعــام برتســيخ األدب املقــارن ق اجلامعــة اجلزائريــة ابللغــة العربيــة بف ــن نشــاطاته
التالية:

 -2ع ــام بت ــدريا األدب املق ــارن ونرري ــة األدب واآلداب األجناي ــة ابللغ ــة العربي ــة من ــذ
 6313إىل ل ــر أ م ــه ،حي ــخ« :ش ـ اـق دودو طريق ــه بكف ــاءة ق اجلامع ــة وف ــر نفس ــه
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عل ــا ال ــي األك ــادميي والثق ــاق بقلم ــه الع ــرص الراع ــي ،ر ــم أن ــه ك ــان يع ــيش ق عل ــب
أورواب ( )...شارك ق جلنة إلّلح التعليم ،وق إدارة شؤون اجلامعة»(.)2
 -1وبناء علا هذ الش ادة لألسـتاا سـعد هللا -أحـد رمـو جامعـة اجلزائـر -يت ـح أ ان
"دودو" كان وراء ترسيخ األدب املقارن ونررية األدب واآلداب األجنايـة ابللغـة العربيـة
ضــمأ مقــرر ليســانا األدب العــرص بف ــن إس ـ امه وج ــد ق جلنــة إلــّلح التعلــيم
العايل سنة 6396م ،م يفا بذلف لامنمة ضنية ق لرح األدب املقارن ق اجلزائر.
 -3عام "دودو" ابإلشراب علا عدد مأ رسائن املاجست دكتـورا الدولـة ق األدب
املق ــارن ،وعل ــا ال ــر م م ــأ علات ــا ع ــددا ،إال أب ــا كان ــت ق ل ــميم األدب املق ــارن م ــأ
حيخ موضوعاهتا .وبذلف والن أللاهبا ج د أستااهم ق ترسـيخ األدب املقـارن ق
العديد مأ اجلامعات اجلزائريـة مثـن جامعـة عنابـة وجامعـة اجلزائـر وجامعـة وهـران وك اـون ـوا
بـ ــدورهم العديـ ــد مـ ــأ أسـ ــاتذة األدب املق ـ ــارن انتشـ ــروا ق خمتلـ ــف اجلامعـ ــات اجلزائري ـ ــة
مرسعي األدب املقارن في ا (.)1

 -4عــام "دودو" برتمجــة العديــد مــأ النصــوص واملؤلفــات مــأ األملانيــة أساســا إىل اللغــة
العربية .ويت ح مأ تتا مرتمجاته أبا تدور ق جممل ا ق فلف اآلداب األجنايـة ونرريـة
األدب واألدب املقارن.
 :1/4ترجم "دودو" جمموعة مـأ النصـوص األدبيـة اإلبداعيـة شـعرا ومسـرحا وروايـة

مــأ خمتلــف اآلداب األجنايــة القدميــة واحلديثــة؛ ففــي الشــعر تــرجم عصــائد لســتة عشــر

ش ــاعر م ــأ خمتل ــف أ ـ ـاء الع ــامل ض ــمأ كتاب ــه «الش ــاعر وعص ــيدته» و « أب ــق أش ــعار
عاملية» و«خمتارات شعرية ونثرية» ل ـغــوتــه و «حلنيات إىل أورفيوس» للشاعر راينر مـار
ريلك ــة R.M Rilke؛ وق املس ــرحية ت ــرجم «حديق ــة احل ــب» ل ـ ــلوركا ، Lorca
و«مســرحيات جــورو بــو نر

Büchner

...»G.إخل .أمــا ق الرواي ـة فقــد تــرجم الرائعــة
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اجلزائرية الرومانية الا كتا ا "لوسيوس أبوليوس  "L.Apuliusبعنوان «احلمار الـذهيب»،
وف ــّل عــأ روع ــة الرتمجــة ودعت ــا ،فقــد م ــد هلــا ال ــدكتور "دودو" بدراســة مستفي ــة
ومعمقة عأ شعصية احلمار ق اآلداب القدميـة وسوالهتـا الدالليـة والرمزيـة أوال ،عـأ
سار "أبوليوس" وترمجاهتا املعتلفـة إىل اللغـات األوروبيـة ق العصـور الوسـطا واحلديثـة،
وابلتــايل أوضــح بدراســته املقارنيــة املعمقــة الاـ ات هــذ الروايــة ق اآلداب األوروبيــة مــأ
حيخ موضوع ا .مأ حيخ تقنياهتا السردية ،وأبعادها النفسية.
ويتا ــح مــأ جممــن النصــوص الــا ترمج ـا "دودو" مــأ األملانيــة أو عــأ طريق ــا
إىل اللغ ــة العربي ــة أن ــه س ــعا طيل ــة نش ــاطه الرتمج ــي -ق ا ــا اإلب ــداعي -إىل تعري ــف
الق ــارة والطال ــب والااح ــخ بنم ــااو ش ــعرية ومس ــرحية وعصص ــية وروائي ــة م ــأ خمتل ــف
ا ـ ـ ـ ـ ــاالت اللس ـ ـ ـ ـ ــانية أوال (ا ـ ـ ـ ـ ــا اجل م ـ ـ ـ ـ ــاين ،والس ـ ـ ـ ـ ــّلق ،والّلتي ـ ـ ـ ـ ــين ،والي ـ ـ ـ ـ ــوأين،
واألجنلوسكسـ ـ ــوين ،واهليسـ ـ ــااين ،والصـ ـ ــيين...،اخل)؛ ومـ ـ ــأ خمتلـ ـ ــف األ منـ ـ ــة والعصـ ـ ــور
(القدميــة ،والوســطا ،واحلديثــة ،واملعال ــرة) وعــد فعــن كــن الــف -حســب اعتقــادي-
متاشــيا مـ متطلاــات تكــويأ طلاــة اللغــة العربيــة ولداهبــا ق مــادة "اآلداب األجنايــة" الــا
كان أحد مدرجي ا ق املقرر التعليمي الو اري إاا مل يكأ مدرج ا الفعلي.
 :2/4وإىل جانب ترمجاته لنصوص إبداعية عديـدة ومتنوعـة ،فقـد تـرجم مصـنفات

معرفيـة ق الـدرس األدص مثـن «العمـن الفـين اللغـوي» لفولفغـان كـايزر  W. Kayserق
ج ـزئي ،و«ألــن العمــن الفــين» ملــارتي هيــديغر  ،M. Heideggerو«العمــن الفــين
األدص» ل ـ ـ "رومـان إنغـاردن  ."R. Ingardenوهـي عنـاويأ تصـب تو هتـا ق التنرـ
للعمـن الفــين اللغــوي األدص بصــفة عامـة ،وابلتــايل ف ــي مراجـ مـأ أعمــق كتــب التنرـ
األدص نقل ا الدكتور "دودو" إىل القارة العرص ليس اد فرا ـا كاـ ا ق جمـا نرريـة األدب
ورسع ا ق اجلامعة اجلزائرية.
الا كان يدرس ا بشغف ق جامعة اجلزائر ،ا
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 :3/4و دة عما ساق اكر اعتع الدكتور "دودو" عناية الة برتمجة نصـوص

ق أدب الرحلة ونصوص اترخيية لرفة كتا ا ج مـانيون عـأ اجلزائـر ومـدبا وطايعت ـا
وجمتمع ا مثن « عسنطينة أ م أسد ابي» لـ ـ "شلولـر ،"Schlosserو«الطـب الشـعيب
ق اجلزائر اإابن االحتّل » لـ ـ "شـونا " و«مـذكرات بفـايفر» و«األمـ عاـد القـادر»
لـ ـ ـ ـ "كـ ــار يوهـ ــان ب ن ـ ــت" ،و« األم ـ ـ عا ـ ــد الق ـ ــادر والعّلع ـ ــات العربي ـ ــة الفرنس ـ ــية»
لـ ـ ـ "دي ــرتن" ،و«م ــد نو احلش ــيش» لـ ـ ـ ـ "مالتس ــان"...اخل .وه ــذ املرتمج ــات التارخيي ــة
مجعاء ترفد موضو الصورة ق األدب املقارن.
ب الــدكتور دودو العديــد
 -5و دة عــأ التعلــيم واإلشـراب علــا الرســائن والرتمجــة مكتمـ م
()9
مأ الدراسات األدبية املقارنة مجـ الـاع من ـا ق كتابـه «دراسـات أدبيـة مقارنـة»
مثانيــة من ــا تتعل ــق صوض ــو الص ــورة (لــورة اآل ــر)  ،والثماني ــة األ ــر دراس ـات ق
العّلعــات التارخييــة املتاادلــة بــي العــرب وأدهبــم مــأ ج ــة وبــي اآلداب األوروبيــة مــأ
ج ـ ـ ــة أ ـ ـ ــر  .أم ـ ـ ــا الدراس ـ ـ ــة األ ـ ـ ـ ـ ة فموض ـ ـ ــوع ا عّلع ـ ـ ــة الت ـ ـ ــأا والت ـ ـ ــأ ار ب ـ ـ ــي
"ليســن  "Lessingاجل مــاين و"فــولت  "Voltaireالفرنســي؛ وبقــي الــاع اآل ــر
مقدمات لرتمجات مثـن مقدمتـه لرتمجـة روايـة "احلمـار الـذهيب" الـا جـاءت مـأ أعمـق
الدراس ــات ق أل ــو الرواي ــة وق الا اهت ــا ع ــرب ال ــزمأ ق خمتل ــف اآلداب ،ومقدمت ــه
ملسـرحيا "شيكســا « "Shakespeareهاملــت» ،و«عطيـن» املنشــورتي ق سلســلة
"األنــيا" ق اجلزائــر وكــذا مس ــرحيا «مكاــخ» و«العالــفة» ق السلســلة نفس ـ ا،
ومقدمتــه لكتــاب «العمــن الفــين األدص» وكــذا كتــاب «العمــن الفــين اللغــوي»..إخل؛
وجــاءت مقدماتــه دراســات مقارنــة ق ألــو النصــوص املرتمجــة وق أبعادهــا الفنيــة أو
املعرفية ،وبذلف جاءت دراسات مقارنة أبد معع الكلمة.
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وبعــد ه ــذا العــر لنش ــاط الــدكتور "دودو" املع ــرق ترمجــة والليف ــا نس ــتعلص
أمريأ ااني:
درس األدب املقــارن طيلــة
أوهلمــا :أنــه كــان أو أســتاا جــامعي جزائــري ابللغــة العربيــة ،ا
حياتــه امل نيــة اجلامعيــة ،وكـ اـون فيــه أســاتذة نشــروا بــدورهم األدب املقــارن ق العديــد مــأ
اجلامعات اجلزائرية تدريسا وتكوينا وحبثا ،وكتب دراسات أدبية مقارنـة إمـا ق "الصـورة"
وإمـ ــا ق العّلعـ ــات األدبي ـ ــة التارخييـ ــة ب ـ ــي األدب العـ ــرص و ـ ـ مـ ــأ اآلداب ،وت ـ ــرجم

مصنفات إبداعية وفكرية تصب كل ـا ق جمـر األدب املقـارن أو اآلداب األجنايـة الـا
تصــب بــدورها -بطريقــة ـ مااشــرة -ق جمــر األدب املقــارن ،وبــذلف ألــاح لزام ــا
علين ــا أن نق ــو دون مـ ـراء أبن ال ــدكتور "أب ــو العي ــد دودو" ه ــو رائ ــد األدب املق ــارن ق
اجلزائر..
وضني ما :أ ان الـدكتور "دودو" كـان متعـدد االهتمامـات والنشـاطات اإلبداعيـة واملعرفيـة
ترمجــة والليفــا ـ أن املــتمعأ ق ترمجاتــه وكتاابتــه املعرفيــة يّلحــب عنايتــه الكاـ ة بصــورة
اجلزائــر ومــدهتا وطايعت ــا وجمتمع ــا عنــد الرحالــة واملــؤر ي اجل مــان؛ وإىل جانــب الــف
يّلحــب تركيــز القــوي ق تتاـ العّلعــات التارخييــة املتاادلــة بــي األدب العــرص و ـ مــأ
اآلداب األوروبية عموما واجل مانية علـا وجـه اسصـوص؛ وبـذلف نسـتنت أن دراسـات
الدكتور "دودو" املقارنة وترمجاته املعرفية كانت اات طـاب اترخيـي تـرب الوعـائ ابلزمـان
وابملكان وتتاع ـا تعاعايـاو وتزامنيوـا إلااـات الـرواب والصـّلت بُغيـة الكشـف عـأ املصـادر

أوال والتأا ات ضنيا األمر الـذي يـد ا علـا أن توجـه الـدكتور "دودو" ق األدب املقـارن
توج ـ ــا اترخيي ـ ـاو ال يتعطـ ــا لـ ــيغة "س"" ،و"" ،ص" ( )1فمـ ــأ أيـ ــأ جـ ــاء هـ ــذا
كـ ــان ا
التوجـ ــه هـ ــن يرج ـ ـ الـ ــف إىل تكوينـ ــه اجلـ ــامعي ق الع ـ ـرا أم إىل تكوينـ ــه العـ ــايل ق
ا
النمس ــا أم إىل الا ــر ابلرتمج ــات ال ــا أجنزه ــا أم ا ت ــار ال ــف املنر ــور الت ــارخيي ألن ــه
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األنســب إىل طايعــة األدب العــرص وترااــه عنــدما بــدأ الــدكتور "دودو" نشــاطه املعــرق ق
األدب
التلــق "أبــو العيــد دودو" ســنة - 6326ق إطــار بعثــة دراســية جلمعيــة العلمــاء
املسلمي -باغداد ،واخنرط ق دار املعلمي العالية حيخ« :درس أربـ سـنوات ق عسـم
اللغــة العربيــة ،وكــان مــأ أســاتذته في ــا املرحومــون العــامل اللغــوي وال اقــق الشـ الــدكتور
مصطفا جواد ،وشاعر الثـورة العراعيـة ق مطلـ العشـرينيات الـوطين الغيـور الـدكتور
م ــدي الاصـ ( )...كــذلف الناعــد املعــروب الــدكتور "علــي ج ـواد الطــاهر" ،والــدكتور
"عاــد الــر ا ــي الــديأ" ،والــدكتور "لــفاء لولــي" ،و ـ هم مــأ األســاتذة الكاــار،
الذيأ يديأ هلم ابلكث مأ عنالر تكوينه»(.)3
لقــد تتلمــذ طيلــة أرب ـ ســنوات ق بغــداد ،علــا أعــّلم ع ـراعيي كاــار ،كــان هلــم
األاــر الكاـ ق تكوينــه .وعنــدما ســألته ،ق لقــاء مــأ لقاءاتنــا ،عمــا اســتفاد ق الع ـرا
أجـ ــابين صـ ــا معنـ ــا  :أنـ ــه تعلـ ــم هنـ ــاك حـ ــب األدب العـ ــرص وتذوعـ ــه ،والتـ ــدعيق اللغـ ــوي
واالستمتا جبمالية اللغة العربية ،واالن ااط املن جي والتلقيـق .ومل أ مُع ْـر وعت ـا اهتمامـا

تتمـة حـديخ .لكـأ التفكـ ق
كا ا إىل االن ااط املن جي والتلقيـق ،واعتـربت الـف ا
توجه الدكتور "دودو" املعرق عادين إىل دور أسـاتذته ق دار املعلمـي العاليـة واكتشـفت
اعتمــادا علــا ش ـ اداته الشــفوية واملكتوبــة -أن جــزءا مــأ تكوينــه املن جــي كا هنــاكـتمعأ ق أال ــاء أس ــاتذته
علــا أي ــدي أســاتذته ال ــذيأ اكتف ــا بــذكر ال ــاع م ــن م .وابلـ ا
العراعيي وطايعة تكويأ كن واحد من م وتوج ه املعرق واملن جي يت ح لنا ما يلي:

 -1تتلمذ "دودو" علا أستاا الـدكتور "مصـطفا جـواد" ،وولـفه "ابلعـامل اللغـوي
والقق الش  ،أل ان "مصطفا جـواد" ح اقـق العشـرات مـأ الكتـب الرتاايـة لغويـة وأدبيـة
واترخييــة ،وعــد تعلــم بــدور الدراســات التارخييــة ( .)60وملـا رجـ إىل العـرا  ،أرســا دعــائم
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الــدرس التــارخيي -كمــا تعلمــه ق الســوربون -تدريســا ق دار املعلمــي العاليــة وكتابــة ق
أحباا ـ ــه وحتقيقات ـ ــه األدبي ـ ــة واللغوي ـ ــة والتارخيي ـ ــة ح ـ ــل ع ـ ـ اد ش ـ ــيخ األجي ـ ــا ومعلام ـ ــا ق
العرا ( .)66وكان مأ حب "دودو" أن تتلمذ عليه ،وتعلام منه شيئا مأ التـدعيق اللغـوي
والتلقيق املن جي التارخيي.

 -2وتتلمذ أي ا علا شاعر الثورة العراعية " م دي الاص " الذي كث ا ما كـان
يســلر طلاتــه أببيــات مــأ شــعر  ،علــا ح ـ اد عــو "دودو" نفســه( ،)61و دة عــأ الــف

فقــد كــان -أي الاصـ  -أمنواجــا ق تــذو الشــعر وإلقائــه ،وق التــدعيق املن جــي الــذي
تعلم ـ ــه ق مرحل ـ ــة دراس ـ ــاته العلي ـ ــا ق فرنس ـ ــا ال ـ ــا أح ـ ــر في ـ ــا -ق جامع ـ ــة مونا ـ ـوليي
 -Montpellierعلـا شـ ادة الـدكتورا  .وملــا رجـ إىل دار املعلمــي العاليـة ألــاح معلمــا
الس ـنة الثاانيــة ،ف ــيمأل الاص ـ
فكــر و وأدبي ـاو مــأ معامل ــا« :إ ان الطالــب مناــا يقــرتب مــأ ا

عامل ــه :يا ــه وخياف ــه ،يع ـ ـ اد ل ــه الع ـ ـ ادة ويس ــب احلس ــاب ،وينر ــر خملص ــا فيم ــا ل ــه م ــأ
ـاد ( )...إنـه شـرب كاـ أن تكـون تلميـذا للـدكتور
مؤهّلت ،ألنه مقان علا أستاا ج ـ ا
ا
()69
الاص »  .وهذا ما وع ابلفعـن ل ــدودو ،عنـدما تتلمـذ علـا الـدكتور م ـدي الاصـ ،
تذو الشعر ،والول بسلر العربية ،والتادعيق املن جي.
فقد تعلم منه ا
 -3كما تتلمذ علا األستاا النااعد ال ادكتور "علي جواد الطااهر" الذي تتلمذ بـدور
الســالف الـ اذكر ،وأكمــن دراســاته العليــا ق فرنســا ،حيــخ
علــا العّلامــة مصــطفا جـواد ا
السـوربون -مــأ جامعــة ابريــا
ع اـا في ــا« :طــا سـنوات ونصــف ق كلايــة اآلداب – ا

 ،6321-6311فكانــت التاكــويأ الثاــاين لشعصــياته األدبيــة ،مل يكــأ االستش ـرا ياــه –
منــذ الاــدء -ولكناــه ال ينكــر ف ــن املســيو بّلش ـ ق مــن الالــخ» ( ،)61وال خيفــا
الص ــرب كم ــا
علــا أح ــد أ ان مــن األس ــتاا املستش ــر "بّلش ـ " ه ــو امل ــن التاــارخيي ا
الشـ ـ «اتري ــخ األدب الع ــرص» جبزئي ــه،
يتجلا ــا ق ك ـ اـن كتاابت ــه ،وعل ــا رأسـ ـ ا كتاب ــه ا
وكتياــب ألافــه ابالش ـرتاك م ـ املستشــر "لــوفاجي" بعن ـوان «عواعــد لتلقيــق الناصــوص
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العربية وترمجت ا» ،بن من ما علي جواد الطاـاهر "املـن " ( ،)62وشـر ق تعليمـه لطلاـة
دار املعلامي العالية فور عودته مأ ابريا سنة  ،6321وكان "أبو العيـد دودو" مـأ بـي
الطالاـة الـذيأ تتلمــذوا عليـه ،وأُعجاـوا بــه ،تل اقـا علـا يديــه توجي ـات ودروسـا من جيــة،

مجع ــا لــاحا ا -أي علــي ج ـواد الطاــاهر -ق كتــاب بعن ـوان «مــن الالــخ األدص»
ل ــار من ــذ طاعت ــه األوىل عم ــدة الطالا ــة والا ــاحثي الع ــرب؛ ساــص في ــه مؤلاف ــه اسط ـوات
املن جية اإلجرائية الا جـاء هبـا املـن التاـارخيي كمـا يتجلاـا ق أوضـح لـور وتطايقاتـه

مــأ ــّل كتــاابت األســتاا " وســتاب النســون" وأتااعــه الــا تش ـ اكن أســاس مراج ـ
كتاب «من الالخ األدص»؛ وبذلف يكون "أبو العيد دودو" عد تتلمذ بطريقـة ـ
مااشــرة علــا "النســون" رأس املــن التاــارخيي ق دراســة األدب والتاــأريخ لــه منــذ مرحلــة
ـا املن جــي التاــارخيي عــد تكـ اـون لديــه ق
ال ادراســة اجلامعيــة ق بغــداد؛ وبــذلف يكــون احلـ ا
دار املعلامي العالية علا أيدي خناة مأ أساتذته العراعياي.

الســنة نفس ـ ا إىل
وبعــد ا
خترجــه مــأ دار املعلامــي العاليــة ســنة  ،6321انتقــن ق ا
الشــرعية ق جامعــة "فيينــا" ،فــدرس األدبــي العــرص
النامســا ،والتلــق بقســم ال ادراســات ا

والفارســي ،والعلــوم اإلســّلمية والفلســفة ،وعلــم ال ـنافا واللاغــات القدميــة وعلــا رأس ـ ا
الســوري "ابــأ نريــف احلمــوي" أ هبــا
اللغــة الّلاتينيــة ،وأجنــز رســالة عــأ ا
الشــاعر املـ ا
ـؤر ا
درج ــة الـ ـ ادكتورا س ــنة  ،6316شـ ـراب املستش ــر "ه ــانا لودفيـ ـ وتش ــالف Hans
خترجـه -ق النامسـا سـنوات عـ ادة،
 ."Ludovic Gottschalkا
ودرس اللاغـة العربيـة -بعـد ا

وتعامــن علميــا م ـ أعــّلم االستش ـرا اجل مــاين ق النامســا وأملانيــا الغربيــة مثــن "فيل ــامل
هونراب .)61("Wilhalm Hoenrbach

الرلـ ــي ق اآلداب واللاغـ ــات والتاـ ــاريخ
تفاعـ ــن "دودو" م ـ ـ الفكـ ــر اجل مـ ــاين ا

والفلســفة مرتك ـزا ق الــف علــا أعمــا املدرســة االستش ـراعية اجل مانيــة املعروفــة ابل ادعــة
الرلانة واملوضوعية واحلياد ،وتلـف هـي منطلقـات املـن التاـارخيي ق الالـخ،
العلمية و ا
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تعمق ـ ــا ق ال ـ ــف أس ـ ــتاا املش ـ ــرب " وتش ـ ــالف" الول ـ ــو ابملعطوط ـ ــات العربي ـ ــة
و اد ا
اإلس ــّلمية وال ــذي ت ــرك للمكتا ــة العلمي ــة العشـ ـرات م ــأ ال ادراس ــات ق التا ــاريخ الع ــرص
اإلسّلمي وأعّلمه ( ،)69وعّلعاته العلميـة العديـدة مـ العديـد مـأ املستشـرعي اجل مـان
الذيأ كان معجاا هبم مثن املستشـر "هـونراب " لـاحب ال ادراسـات العديـدة ق اتريـخ
اإلسّلم وترااه( .)61وبذلف ،بن "دودو" مأ منا املن التاارخيي.
بفأ األدب وعلم التااريخ ق دار املعلامـي
و ّللة القو  ،فم ان "دودو" تغ اذ ا
توج ــه األدص والتا ــارخيي ق النامس ــا عل ــا أي ــدي املستش ــرعي
العالي ــة ق بغ ــداد ،وا داد ا
اجل مــان الولــوعي ابلتاــاريخ العــرص اإلســّلمي وترااــه اللاغــوي واألدص ،األمــر الــذي جعلــه
الشــاعر "ابــأ نريــف احلم ــوي" موضــوعا لرســالة ال ـ ادكتورا  ،فــدرس س ـ ة
ـؤر ا
خيتــار املـ ا
ـؤر  ،وح اق ــق أش ــعار  ،وت ــرجم ك ـ اـن ال ــف إىل اللاغ ــة األملاني ــة مطااق ــا ق عمل ــه
ال اش ــاعر امل ـ ا
وجــه التاــارخيي ق حيــاة
منطلقــات املــن التاــارخيي و طواتــه اإلجرائيــة؛ وهكــذا ،بــدأ التا ا
الرسـ ــائن
دودو املعرفيـ ــة بصـ ــفة ا
عامـ ــة،وق دراسـ ــاته األدبيـ ــة املقارنـ ــة ،وق إش ـ ـرافه علـ ــا ا
اجلامعية علا وجه اسصوص ،فكيف كان الف
ك ــان "دودو" متعـ ـ ادد االهتمام ــات –كم ــا رأين ــا -األم ــر ال ــذي جع ــن نتاج ــه
ـب ق جمــا واحــد ،وابلتاــايل تواعــت ج ــود ؛ ومـ الــف ،فقــد
األدص أو املعــرق ال يصـ ا
ترك عددا معتربا مأ ال ادراسات األدبية ميكأ تقسيمه إىل عسمي ااني:
الصورة مثن« :لـورة مدينـة اجلزائـر» ،و«لـورة الاليـدة» ،و«لـورة
اأوهلما :دراسات ق ا

املؤر ون األملـان واجلزائـر»...إخل ( ،)63وكتـاب
شّلالة ما ونة» ،و«لورة ا
الصلراء» ،و« ا
الرحــالي األملــان»؛ وهــي دراســات حبــخ في ــا لــاحا ا انعكــاس
«اجلزائــر ق مؤلافــات ا
لــورة اجلزائــر كليــا أو جزئيــا ق كتــاابت األدابء والارحــالي اجل مــان .وابلتاــايل فقــد درس
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الرحــالون والكتاــاب اجل مــان اجلزائــر أو جــزءا من ــا وكيــف ال ـاـروا هبــا ،وكيــف
كيــف رأ ا
انعكا الف ق كتاابهتم.
واملعــروب أ ان هــذا ال ا ــرب مــأ ال ـ ادرس ينــدرو ق لــميم األدب املقــارن منــذ

املكوأت اسارجية للناص األدص ،واملعروب
اّلاينيات القرن العشريأ ابعتاار دراسة ق ا
الش ــعوب ق لداب بع ـ ـ ا تق ــوم
ق أدبي ــات األدب املق ــارن أ ان من جي ــة دراس ــة ل ــور ا
علا املن التاارخيي أساسا(.)10
وهكــذا ،كانــت اهتمامــات الـ ادكتور "دودو" التاارخييــة منطلقــه األســاس لدراســة
الرحال ــة واألدابء
ل ــورة اجلزائ ــر وم ــدبا وتقالي ــدها وشعص ــيااهتا عن ــد اآل ــر ،أي عن ــد ا
اجل مان ،فأجنز العديد مأ ال ادراسات ق لور اجلزائر ،وهو األمر الـذي مل ينجـز ـ ،
الصـور املدروسـة -أي العـامل اجل مـاين .-وبـذلف،
كما وال كيفا ،وال مأ حيخ جما ا
ال ا
متفردا ق دراسة لور اجلزائر دراسة اترخيية عند اآل ريأ.
كان ا

وضني ما :دراسات أدبية ،حبخ في ـا العّلئـق التاارخييـة املتاادلـة بـي األدب العـرص و ـ
مــأ اآلداب مثــن «بوشــكي والقــرلن الكــريف» و«األع ـراص وال ادجاجــة والف ـّلاح والــواة»،

و«هاينــه واملنصــور» ،و« ريلاارتســر وحنااعــن» ،و«فــيل لم هــاوب وألــف ليلــة وليلــة»،
و«جـ ــورو هـ ــايف ويو رطـ ــة» ،و«مـ ــؤارات عربيـ ــة ق شـ ــعر هاينـ ــه» ،و«كـ ــاري واألدب
املعمقــة ملرتمجــات أدبيــة مثــن مق ادمتــه
العــرص»...إخل؛ ف ــّل عــأ مق ادماتــه املستفي ــة و ا
لروايــة «احلمــار الـ اذهيب» ،ومق ادمتــه ملســرحيات شكســا الــا لــدرت ق اجلزائــر ضــمأ
سلســلة «األنــيا» .ويتا ــح لقــارة هــذ ال ادراســات أ ان "دودو" راكــز في ــا علــا إااــات
التاأا والتاأار عرب للة أو لّلت اترخييـة مااشـرة أو ـ مااشـرة معتمـدا ق الـف علـا
األدلاــة والرباه ــي التاارخيي ــة؛ ف ــو يثا ــت الا ــر "بوش ــكي" ابلق ــرلن الك ــريف اعتم ــادا عل ــا
الشعرية مثن عوله:
نصوله ا
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«كنت أهيم علا وج ي ق عفر مرلم،
وكانت روحي حترت ظمأ إىل احلقيقة،
حي ظ ر يل ق مفرت الطار مّلك
ابلسيف
بستاة أجنلة ..ا
شق ا
لدري ،وأ رو عليب النااب ،
و رس ق لدري املشقو فلمة
عارمة اللا يب!»

()16

ـرص
أي شـرح أو تعليـق ابلناسـاة إىل ا
وال حتتاو أبيات "بوشكي" هذ إىل ا
أي ع ا
الشـ "هــاوب" أبلــف ليلــة وليلــة ،حيــخ
أو مســلم .كمــا أااــت ال ـاـر الكاتــب األملــاين ا
عــا ق ل ــر حبثــه« :وكيفمــا كــان األمــر ،فــم ان هــذ ال ادراســة مل يُقصــد هبــا تتاا ـ مجي ـ

التافالــين واجلزئيــات ق حكــا ت "هــاوب" املعتلفــة ،بقــدر مــا يُقصــد هبــا إااــات الاــر
الكاتــب األملــاين أبلــف ليلــة وليلــة وال ســياما ق مرحلتــه األدبيــة األوىل .إالا أنـاـه يناغــي لنــا
أن نعــرتب أ ان "هــاوب" كــان عــارم متمياـزا ،فقــد حــاو أن يتمثاــن احلكــا ت الــا عرأهــا
اسال ـ ــة ال ـ ــا مل تك ـ ــأ ختل ـ ــو م ـ ــأ مس ـ ــلة
ويطوره ـ ــا وخي ـ ــع ا ابلتا ـ ــايل لوج ـ ــة نر ـ ــر
ا
ا
()11
الش "هاينريش هاينه" صؤارات عربيـة تتجلاـا
الشاعر األملاين ا
واععية» ؛ وأاات الار ا
الشــعرية بعنـوان «املنصــور» الــا اســتعر في ــا جمــد
علــا ســاين املثــا  -ق مســرحيته االش ـ ـ ة بعن ـ ـوان «عـ ــذرة» الـ ــا
الشـ ــعرية ا
مطولتـ ــه ا
العـ ــرب ق األنـ ــدلا ومأسـ ــاهتم ،وق ا
الشعر العذري العرص (.)19
استل م ا مأ ا

ابلشــعر العــرص الق ــديف ق
الشــاعر األملــاين "م ــوريتا كــاري " ا
كمــا أااــت ال اــر ا
الش ــعر ،جــوهر وأشــكاله عل ــا أســا اتري ــخ األدب
الش ـ بعن ـوان « ا
كتابــه ال ا ــعم و ا
املقــارن» ألنـاـه أورد ق كتابــه العديــد مــأ النامــااو ا
الشــعرية العربيــة –مثــن أبيــات لتــأبا
الشــعرية الــا درسـ ا أو نراــر هلــا ق كتابــه ،وبــذلف
شـ اـرا -لّلستشـ اد هبــا علــا الق ــا ا
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ابلشــعر العــرص معتمــدا علــا الـ ادليلي الفـ اـين والاياليــو راق ويــا
أااــت دور ال ـاـر "كــاري " ا
عمــاد املنرــور التاــارخيي ليقــو ق األ ـ « :وهكــذا ،نــر الفيلســوب األملــاين مل يغم ـ
األدب العــرص ح اقــه ،وإامنــا حــاو ألن ينـ اـو بــه وبشــعرائه كلامــا اســتوجات طايعتــه الــف،
ويُعلــي مــأ شــأنه بــي اآلداب العامليــة ،شــرعية كانــت أو ربيــة ،عدميــة كانــت أو حديثــة،
فكتابه يش د هبذا كلاه»(.)11
ومأ دراساته األدبية املقارنة الـا يتجلاـا في ـا املـن

التاـارخيي ق أوضـح منطلقاتـه،

وأد ا طواته اإلجرائية مق ادمته لرواية «احلمار الـ اذهيب» ،حيـخ درس حيـاة "أبوليـوس"
الروايـ ــة مـ ــأ حيـ ــخ ألـ ــوهلا ومصـ ــادرها املعتلفـ ــة ،ا عّلعت ـ ــا
دراسـ ــة دعيق ـ ـة ،ا درس ا
بشعصــية مؤلاف ــا ،وأ ـ ا الا اهتــا ق العصــور الوســطا واحلديثــة ،معتمــدا ق الــف عل ــا
مصـادر ومراجـ ابللاغــات الّلاتينيـة واألملانيــة والعربيـة والفرنسـية ،فجــاءت ال ادراسـة اترخييــة،
أبكا معع الكلمة ،أدرة ق لنف ا ،وعلاما جند دراسات شاي ة هبا ابللاغة العربية.

وبنــاء علــا مــا ســاق اكــر  ،يتا ــح جلياــا أ ان الـ ادكتور "دودو" طااــق ق دراســاته
األدبيــة املــن التاــارخيي كمــا وضــعه األملــان ق القــرن التااسـ عشــر وطـ اـور الفرنســيون ق

بدا ت القرن العشريأ وطااقو ق دراسة األدب والتاأريخ له (.)12

الرس ــائن اجلامعي ــة ،فق ــد أش ــرب عل ــا ع ــدد م ــأ
اأم ــا ق جم ــا اإلش ـراب عل ــا ا
رسائن ال ادكتورا  ،مثن:
الرتوابدور» لعاد اإلله ميسوم
« -الا املو اشلات ق ا

 «الفكر الفرويدي وأار ق الناقد العرص» لعاد هللا بأ حلي «الّلانسونية وأبر أعّلم ا ق الناقد العرص احلديخ» لعاد ا يد حنون « تيمور و ي دي موابسان ،دراسة مقارنة» لعاد القادر بو يدةالرواية الفلسطينية» حلسي أبو الناجا.
 «لورة االص يونية ق ا
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معأ ق عناوين ــا أ ان أربع ــة من ــا تع ــا ع ــية التا ــأا والتا ــأ ار
ويتا ــح م ــأ ال ــتا ا
توجــه
املتاادلــة عــرب ا
ـب كلا ــا ق ا
الزمــان واملكــان وعــرب حــدود لغويــة ،وابلتاــايل ف ــي تصـ ا
الروايــة
املدرســة الفرنســية التاــارخيي ق األدب املقــارن .اأمــا اسامســة ،فتــدرس ا
الصــورة ق ا

العربي ــة ،وابلتاــايل ف ــي أي ــا تن ــدرو ض ــمأ املنر ــور التاــارخيي للمدرس ــة الفرنس ــية أل اب ــا
تدرس مؤارا ق األدب الفلسطيين أجنايا عنه.
توج ـه املعـرق التاـارخيي ق اإلشـراب
وهكـذا ،نـدرك أ ان الـ ادكتور "دودو" احــرتم ا
ـجن
الرس ــائن اجلامعي ــة ،ص ــا ق ال ــف رس ــائن املاجس ــت ال ــا مل أاكره ــا .وهن ــا أس ـ ا
عل ــا ا
ـح ق عراءاتــه لفصـو رسـالا -الـا أشـرب علي ــا-
للتاـاريخ أ ان املرحـوم "دودو" ،كـان يل ا
علا:
احلي ــاد واملوض ــوعية والنازاه ــة العلمي ــة ق إل ــدار األحك ــام والنات ــائ  ،وضـ ــرورة
الرجـو إىل
االعتماد علا األدلاة العلمية والعقلية والناقلية ق معاجلة الق ا املدروسـة ،و ا
الركون إىل املسلامات ،وعـدم إلـدار األحكـام املطلقـة
املصادر واملراج األللية ،وعدم ا
يلح كثـ ا علـا دعاـة اللاغـة وسـّلمت ا ومجاهلـا أل ان األدب ياقـا فناـا
أو النا ائية .كما كان ا
حل لو كان حبثا أكادمييا.
ا

وبنــاء علــا مــا ســاق اكــر  ،فــم ان ال ـ ادكتور "دودو" هــو رائــد األدب املقــارن ق
اجلزائــر دون مـراء؛ وأنـاـه ــا ق دراســاته األدبيــة منلــا اترخييــا تعـ اـرب عليــه أانــاء دراســته
األولــي،
ق دار املعلامــي العاليــة ق بغــداد ،ومت اكــأ منــه ق مناتــه األلــلي ،وعنــد أهلــه ا
أعــّلم املدرســة اجل مانيــة ق االستش ـرا  ،وطااقــه ق دراســاته التاارخييــة واألدبيــة املقارنــة،
ووجه طلاته ق خمتلف مستو هتم ال ادراسية إىل تطايقه.
ا
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وتوجـهـه التارخيي
أبو العيد دودو رائد األدب املقارن يف اجلزائر ّ

اهلوامش:
٭ أبو العيد دودو مأ مواليد عرية اتمنجر ،بلدية العنصر ،والية جيجن يوم 6391/06/96م  ،تو اق
يوم  ،1001/06/61ق اجلزائر العالمة.
( )6حنــون (عاــد ا يــد):أبــو العيــد دودو واألدب املقــارن ق اجلزائــر ،جملــة اللاغــة العربيــة ،العــدد
 ،66ا لا األعلا للاغة العربية ،1002 ،ص.610-626
( )1الساست جامعة اجلزائر سـنة  ،6303ق ظـنا االسـتعمار الفرنسـي ،وبـذلف ،تعـدا اترخييـا مـأ
أعدم اجلامعات ق العـامل العـرص ،إالا أ ابـا كانـت ق واعـ األمـر امتـدادا للجامعـة الفرنسـية ،أساسـ ا
املستعمرون سدمة أبنائ م وترسيخ استيطابم ق اجلزائر ،وبذلف كانت الداراسات اللاغوية واألدبية
العربي ــة في ــا استشـ ـراعية ال ــراوح والطاــاب  ،ول ــذلف ال ا ــر ظ ــور األدب املق ــارن في ــا إىل مرحل ــة
االستقّل .
( )9نويـوات (خمتـار) :الـ ادكتور أبـو العيـد دودو ناـذة وجيـزة عـأ حياتـه ولضر  ،جملـة اللاغـة العربيــة،
العدد  ،66ص.10-93
( )1حنون (عاد ا يد) :األدب املقارن ق اجلامعة اجلزائرية ،حبخ عُدام ق ملتقا "املقارنون العرب
اليوم" ق جامعة اساما أكدا  ،الراابط ،يومي  13و 90أفرين .1069
( )2سعد هللا (أبو القاسم) :الـ ادكتور أبـو العيـد دودو ( ،)1001-6391جملاـة الغاـة العربيـة ،العـدد
 ،66ص .601-609
( )1حنون (عاد ا يد) :مرج ساق اكر  .ص.612
( )9دودو (أبو العيد) :دراسات أدبية مقارنة ،ديوان املطاوعات اجلامعية ،اجلزائر.6336 ،
( )1برونين (ب) وبيشوا (ك) وروسـو (أ) :مـا األدب املقـارن ترمجـة :عاـد ا يـد حنـون ،ونسـيمة
عيّلن ،وعمار رجاا  ،دار هباء الدايأ للناشر والتاو ي  ،عسنطينة /اجلزائر ،1060 ،ص.602-600
( )3دودو (أبو العيد) :حياة وأعما  ،بقلم لاحب السـا ة ااتـه ،جملاـة اللاغـة العربيـة ،العـدد ،66
ص.110
( )60جنيـ ــب العقيقـ ــي :مـ ــأ األدب املقـ ــارن ،اجلـ ــزء الثـاــاين ،األجنلـ ــو مصـ ـرية ،القـ ــاهرة،6391 ،

ص.626
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( )66الطـاـاهر (علــي ج ـواد) :أســاتذي ومق ــاالت أ ــر  ،دار الشاــؤون الثاقافيــة العامــة ،بغ ــداد،
 ،6319ص.10-62
( )61دودو (أبو العيد) :حياة وأعما  ،جملاة اللاغة العربية ،العدد  ،66ص.110

( )69الطااهر (علي جواد) :مرج ساق اكر  ،ص.13-11
( )61الطااهر(علي جواد) :املرج نفسه ،ص.911-912
( )62الطااهر (علي جواد) :من الالخ األدص ،مطاعة أسعد ،ط ،9بغداد ،6391 ،ص.2-1
( )61دودو (أبو العيد) :حياة وأعما  ،جملاة اللاغة العربية ،العدد  ،66ص.116-110
( )69جنيب العقيقي :املستشرعون ،دار املعارب،و ،1ط ،1القاهرة ،6310 ،ص.131-136
( )61جنيب العقيقي :املرج نفسه ،ص.121-129
( )63دودو (أبو العيد) :دراسات أدبية مقارنة.
( )10للتاوساـ ق هــذ الق ــية ،يُراجـ القســم الثـاـاين مــأ الفصــن األوا بعنـوان "الصـاـورة" ،ضــمأ
كتاب عاد ا يد حنـون ،بعنـوان "لـورة الفرنسـي والفرنسـية ق الراوايـة املغاربيـة" ،دار عـّلء الـدايأ
للناشر والتاو ي  ،اجلزائر.1069 ،
( )16دودو (أبو العيد) :املرج الساابق ،ص.11
( )11دودو (أبو العيد) :املرج نفسه ،ص.691-699
( )19دودو (أبو العيد) :املرج نفسه ،ص.612-629
( )11دودو (أبو العيد) :املرج نفسه ،ص.691
( )12للتاوساـ ق املــن التـاـارخيي ونشــأته وتطــوار وطايعتــه ،يُراجـ الفصــن الثـاـاين مــأ كتــاب عاــد
ا يد حنون ،بعنوان" :املدرسة التاارخيية ق الناقد العرص احلديخ" ،دار هباء الدايأ للناشر والتاو ي ،
اجلزائر ،1060 ،ص.690-32
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