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يعد الدكتور رجاء عبد المنعـ جبر أحد األساتذة األكاديمييف المصرييف الذيف أسيموا مف 
خبلؿ دراساتيـ النظرية والتطبيقية في تطوير األدب المقارف واالتجاه بو إلى وجية جديدة 
مغايرة؛ فبعد أف حمؿ محمد غنيمي ىبلؿ لواء المدرسة الفرنسية التي تقـو عمى إثبات 
العبلقات التاريخية بيف اآلداب محؿ المقارنة، أظير رجاء جبر، في حقبة الحقة، ميبل واضحا 

ؿ كثيرا عمى الدراسة النقدية التح ميمية إلى المدرسة األمريكية التي َتطَِّرُح الجانب التاريخي وتَُعوِّ
لؤلعماؿ األدبية. ويحاوؿ ىذا البحث التعريؼ بالدكتور رجاء جبر، ويتبُع المنيج الوصفي في 
الكشؼ عف جيوده في ميداف األدب المقارف عمى مستوى الترجمة والتنظير والتطبيؽ، 
موضحا ما أحدثتو ىذه الجيود مف أثر في تطوير ىذا العمـ في سياقو التاريخي، ثـ يقؼ عمى 

 مح منيج البحث عنده.أىـ مبل

 –المدرسة األمريكية  -كمود بيشوا وأندريو روسو  – الكممات المفتاحية: األدب المقارن
 -األدب والحضارة  –ترجمة الشعر  –فمسفة األدب  -المدرسة الفرنسية  -غنيمي ىالل 

 حوض السمطان. –تاجر البندقية  –سنائي الغزنوي  –الكوميديا اإلليية 

 

 

                                                                 
  .مدرس الببلغة والنقد األدبي واألدب المقارف بكمية دار العمـو جامعة القاىرة 

رجاء جبر وجهوده في األدب المقارن: بين التنظير والتطبيقالعنوان:

مجلة كلية اآلدابالمصدر:

جامعة الفيوم - كلية اآلدابالناشر:

متولي، محمد سيد أحمدالمؤلف الرئيسي:

مج13, ع1المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2021التاريخ الميالدي:

ينايرالشهر:

1671 - 1582الصفحات:

:MD 1179721رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

Arabicاللغة:

HumanIndexقواعد المعلومات:

األدب المقارن، الدرس األدبي المقارن، مدارس األدب المقارن، البحوثمواضيع:
األدبية المقارنة، أعالم األدب المقارن، جبر، رجاء عبدالمنعم

http://search.mandumah.com/Record/1179721رابط:

© 2022 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي لالستخدام المادة هذه

دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/1179721


4243)يناير(  3، ع35مج       لغىيات والثقافات المقارنة(  ال كلية اآلداب جامعة الفيىم           ) مجلة  

 

.متىلي أحمد سيد محمد ...(د.المقارن األدب في وجهىده جبر رجاء)      

2693 

 رجاء جبر وجيوده في األدب المقارن
 بين التنظير والتطبيق

 محمد سيد أحمد متولي                                 

mohammed.metwally@asu.edu.om 
 ممخص

يعد الدكتور رجاء عبد المنعـ جبر أحد األساتذة األكاديمييف المصرييف الذيف أسيموا مف 
خبلؿ دراساتيـ النظرية والتطبيقية في تطوير األدب المقارف واالتجاه بو إلى وجية جديدة 
مغايرة؛ فبعد أف حمؿ محمد غنيمي ىبلؿ لواء المدرسة الفرنسية التي تقـو عمى إثبات 
العبلقات التاريخية بيف اآلداب محؿ المقارنة، أظير رجاء جبر، في حقبة الحقة، ميبل واضحا 

ؿ كثيرا عمى الدراسة النقدية التح ميمية إلى المدرسة األمريكية التي َتطَِّرُح الجانب التاريخي وتَُعوِّ
لؤلعماؿ األدبية. ويحاوؿ ىذا البحث التعريؼ بالدكتور رجاء جبر، ويتبُع المنيج الوصفي في 
الكشؼ عف جيوده في ميداف األدب المقارف عمى مستوى الترجمة والتنظير والتطبيؽ، 
موضحا ما أحدثتو ىذه الجيود مف أثر في تطوير ىذا العمـ في سياقو التاريخي، ثـ يقؼ عمى 

 مح منيج البحث عنده.أىـ مبل

 –المدرسة األمريكية  -كمود بيشوا وأندريو روسو  – الكممات المفتاحية: األدب المقارن
 -األدب والحضارة  –ترجمة الشعر  –فمسفة األدب  -المدرسة الفرنسية  -غنيمي ىالل 

 حوض السمطان. –تاجر البندقية  –سنائي الغزنوي  –الكوميديا اإلليية 

 

 

                                                                 
  .مدرس الببلغة والنقد األدبي واألدب المقارف بكمية دار العمـو جامعة القاىرة 

لإلستشهاد بهذا البحث قم بنسخ البيانات التالية حسب إسلوب اإلستشهاد
المطلوب:

APA إسلوب
 متولي، محمد سيد أحمد. (2021). رجاء جبر وجهوده في األدب المقارن: بين التنظير

، 1582 - 1671. مسترجع من مجلة كلية اآلداب، مج13, ع1والتطبيق.
 http://search.mandumah.com/Record/1179721

MLA إسلوب
 متولي، محمد سيد أحمد. "رجاء جبر وجهوده في األدب المقارن: بين التنظير

مج13, ع1 (2021): 1582 - 1671. مسترجع من مجلة كلية اآلدابوالتطبيق."
 http://search.mandumah.com/Record/1179721

© 2022 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي لالستخدام المادة هذه

دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/1179721


4243)يناير(  3، ع35مج       لغىيات والثقافات المقارنة(  ال كلية اآلداب جامعة الفيىم           ) مجلة  

 

.متىلي أحمد سيد محمد ...(د.المقارن األدب في وجهىده جبر رجاء)      

2693 

 رجاء جبر وجيوده في األدب المقارن
 بين التنظير والتطبيق

 محمد سيد أحمد متولي                                 

mohammed.metwally@asu.edu.om 
 ممخص

يعد الدكتور رجاء عبد المنعـ جبر أحد األساتذة األكاديمييف المصرييف الذيف أسيموا مف 
خبلؿ دراساتيـ النظرية والتطبيقية في تطوير األدب المقارف واالتجاه بو إلى وجية جديدة 
مغايرة؛ فبعد أف حمؿ محمد غنيمي ىبلؿ لواء المدرسة الفرنسية التي تقـو عمى إثبات 
العبلقات التاريخية بيف اآلداب محؿ المقارنة، أظير رجاء جبر، في حقبة الحقة، ميبل واضحا 

ؿ كثيرا عمى الدراسة النقدية التح ميمية إلى المدرسة األمريكية التي َتطَِّرُح الجانب التاريخي وتَُعوِّ
لؤلعماؿ األدبية. ويحاوؿ ىذا البحث التعريؼ بالدكتور رجاء جبر، ويتبُع المنيج الوصفي في 
الكشؼ عف جيوده في ميداف األدب المقارف عمى مستوى الترجمة والتنظير والتطبيؽ، 
موضحا ما أحدثتو ىذه الجيود مف أثر في تطوير ىذا العمـ في سياقو التاريخي، ثـ يقؼ عمى 

 مح منيج البحث عنده.أىـ مبل

 –المدرسة األمريكية  -كمود بيشوا وأندريو روسو  – الكممات المفتاحية: األدب المقارن
 -األدب والحضارة  –ترجمة الشعر  –فمسفة األدب  -المدرسة الفرنسية  -غنيمي ىالل 

 حوض السمطان. –تاجر البندقية  –سنائي الغزنوي  –الكوميديا اإلليية 

 

 

                                                                 
  .مدرس الببلغة والنقد األدبي واألدب المقارف بكمية دار العمـو جامعة القاىرة 



4243)يناير(  3، ع35مج       لغىيات والثقافات المقارنة(  ال كلية اآلداب جامعة الفيىم           ) مجلة  

 

.متىلي أحمد سيد محمد ...(د.المقارن األدب في وجهىده جبر رجاء)      

2694 

 مقدمة:
ذا كاف عمـ لكؿ  عمـ مف العمـو ُروَّاُده ومؤسسوه ومطوروه وراصدو حركتو، وا 

األدب المقارف قد نشأ نشأة غربية فرنسية ارتبطت بأسماء نقاد ودارسيف مثؿ 
ـAbel-François Villemain (28:1- 2981 ،) «أبؿ فرانسوا فيمماف»
ـ(، ثـ 2911 – 2975) Jean-Jacques Ampère« جاف جاؾ أمبير»و

مف بعُد أساتذة آخروف واصموا المسيرة وطوَّروىا، فإف الذائع بيف مؤرخي  جاء
ـ( ىو حامؿ لواء البداية 2:79 – 2:27« )محمد غنيمي ىبلؿ»ىذا العمـ أف 

المنيجية لؤلدب المقارف في العالـ العربي، وذلؾ بعد عودتو مف البعثة العممية 
ذة آخروف مف مصر ـ. وقد جاء مف بعده كذلؾ أسات2:63إلى فرنسا عاـ 

وغيرىا مف الببلد العربية، استميموا روحو ووصموا حباليـ بالبيئة الغربية، فواصموا 
مسيرة البحث في ميداف األدب المقارف، وكانت ليـ إسياماتيـ وجيودىـ المميزة 
في التنظير والترجمة والتطبيؽ، تمؾ الجيود التي ُبِني كثير منيا عمى جيود 

ثير منيا إلى التعديؿ في رؤية غنيمي ىبلؿ وتطويرىا غنيمي ىبلؿ، وجنح ك
واإلضافة إلييا، وقد مثمت ىذه اإلسيامات وتمؾ الجيود عمى تنوعيا حمقة مف 

 حمقات تطور ىذا العمـ، أو لبنة رئيسة في بنائو.
ومف ىؤالء الذيف أسيموا في بناء صرح األدب المقارف في العالـ العربي بعد 

اء عبد المنعـ جبر الذي ييدؼ ىذا البحث إلى بياف غنيمي ىبلؿ الدكتور رج
 جيوده المتنوعة التي أسيـ بيا في ىذا الميداف.

ويتبع ىذا البحث المنيج الوصفي، حيث يستعرض جيود رجاء جبر، ويحاوؿ 
تقييميا ووضعيا في مكانيا مف خارطة األدب المقارف في العالـ العربي، 
وبخاصة أف لو إسياما متنوعا جديرا بالتوقؼ عنده ودراستو. وينقسـ ىذا البحث 

رجاء جبر، وفييا  لمدكتور« السيرة العممية»إلى أربعة محاور رئيسة، أوليا: 
« الجيود النظرية»تعريؼ بو وتتبع لمسيرة حياتو العممية. والمحور الثاني عف 
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فيتناوؿ جيود رجاء جبر في الترجمة عف الفرنسية والفارسية، وتبنيو فكر 
المدرسة األمريكية في األدب المقارف، ثـ بيانو دور األدب المقارف في بناء 

عامة لو، ثـ معالجتو لقضية ترجمة الشعر، أو تشكيؿ نظرية « فمسفة األدب»
ودور األدب في بناء الحضارة، ثـ عرضو لرسالة الدكتوراه التي تقدـ بيا محمد 

لمكاتب « حوض السمطاف»، وترجمتو لرواية غنيمي ىبلؿ إلى جامعة السوربوف
 اإليراني محسف مخممباؼ.

ؿ إسياـ رجاء ؛ فيتناو «الجيود التطبيقية»ويعرض المحور الثالث مف البحث 
جبر في البحوث األدبية المقارنة بيف األدب العربي واآلداب األخرى؛ فيعرض 

تاجر »لػرحمة الروح بيف ابف سينا وسنائي ودانتي، ومصادر شكسبير في 
، وقصة القروي والمدني في مثنوي جبلؿ الديف الرومي، والحكاية «البندقية

بالمحور الرابع الذي ُيعني برصد والتمثيؿ في حديقة سنائي. ثـ ُيختتـ البحث 
 المتبع في الدرس األدبي المقارف عند رجاء جبر.البحثي مبلمح المنيج 

 أوال: المسيرة العممية
يعد الدكتور رجاء عبد المنعـ جبر أحد أبرز أساتذة األدب المقارف مف الجيؿ 

ذي التالي لمدكتور محمد غنيمي ىبلؿ، وىو ينتمي إلى المعيد العممي نفسو ال
، ولـ تقتصر نقاط االلتقاء بينيما  تخرج فيو غنيمي ىبلؿ وىو كمية دار العمـو
نما نجده يضرب كذلؾ بسيـ وافر في الثقافة الفرنسية، والثقافة  عمى ذلؾ، وا 
الفارسية، وتتجو جيوده إلى الترجمة عنيما والبحث فييما كما كانت الحاؿ مع 

ف خالفو رجاء جبر في الفكر   والرؤية والتوجو البحثي عمى نحوٍ غنيمي ىبلؿ، وا 
 سيكشؼ عنو ىذا البحث. 

ـ، 2:42ولد الدكتور رجاء عبد المنعـ جبر في العاشر مف سبتمبر عاـ 
بمركز شربيف، بمحافظة الدقيمية، وتمقى فييا تعميما أزىريا، ثـ التحؽ بكمية دار 

الدبمـو ـ، وحصؿ في العاـ التالي مف تخرجو عمى 2:67العمـو وتخرج فييا عاـ 
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العاـ مف كمية التربية، ثـ عيف معيدا بقسـ الببلغة والنقد األدبي واألدب المقارف 
ـ، ثـ أوفد بعد ثبلث سنوات في بعثة 2:71في الثاني والعشريف مف نوفمبر عاـ 

ـ، لمحصوؿ 2:74عممية إلى فرنسا، في الثامف والعشريف مف أغسطس عاـ 
وآدابيا، فالتحؽ ىناؾ بكمية اآلداب جامعة  عمى درجة الدكتوراه في المغة الفارسية

، وحصؿ منيا عمى شيادة دبمـو الحضارة اإليرانية «ربوف الجديدةو الس»باريس 
ـ، ثـ حصؿ عمى دكتوراه الدولة في اآلداب تخصص 2:76في أكتوبر عاـ 

ـ، وكاف موضوع 2:84المغة الفارسية وآدابيا في الثاني والعشريف مف يونيو عاـ 
الشاعر الفارسي األخبلقي الصوفي سنائي الغزنوي )المتوفى »كتوراه: رسالتو لمد

ْيو الرئيَسْيف: 2252 -ىػ 646في  ـ(: حياتو، وآثاره، وفكره بخاصة في مثنويَّ
 «.]حديقة الحقيقة[ و]َسْير الِعباد[

Le poète persan Sanâʼî moraliste et mystique mort en 
535/1141 : sa vie, son œuvre, ses idées notamment dans ses 

deux mathnavîs principaux la "Hadîqatuʼl-haqîqé" et le 
"Sayruʼl-ʼibâd” 

صفحة، بإشراؼ  666وقد جاءت ىذه الرسالة في مجمد واحد قوامو 
ـGilbert Lazard (2:31 – 3129 .)« جمبرت الزارد»المستشرؽ الفرنسي 

في الحادي والعشريف مف يوليو ثـ انطمؽ رجاء جبر مف باريس إلى القاىرة 
ـ، ليصؿ إلى أرض الوطف في الثامف والعشريف مف الشير نفسو. ثـ تسمـ 2:84

 ـ.2:84العمؿ في دار العمـو بعد وصولو بيوميف في الثبلثيف مف يوليو 
عمـ المغة والدراسات »ُعيَِّف رجاء جبر بعد عودتو مف البعثة مدرسا في قسـ 

ـ، ألنو كاف قد سافر 2:84امس عشر مف أغسطس في الخ« السامية والشرقية
س المغة الفارسية لطبلب الكمية عاما  عمى البعثة المخصصة ليذا القسـ، ثـ َدرَّ
كامبل، إلى أف تقدـ رئيس قسـ الببلغة والنقد األدبي واألدب المقارف باقتراح في 

لمعمؿ ـ بنقؿ الدكتور رجاء جبر مف قسـ عمـ المغة 2:85األوؿ مف أكتوبر عاـ 
بقسـ الببلغة لحاجة القسـ الماسة إليو، فوافؽ قسـ عمـ المغة عمى نقمو تمبية 
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لرغبة قسـ الببلغة وحرصا عمى صالح العمؿ، ووافؽ مجمس الكمية عمى ذلؾ ثـ 
 وافقت الجامعة.

عمؿ الدكتور رجاء جبر في قسـ الببلغة مدة عاميف، ثـ تييأت لو فرصة 
اإلسبلمية بالسوداف، فقضى فييا أربعة « افأـ درم»السفر معارا إلى جامعة 

ـ، ثـ 2:92ـ، ثـ عيف أستاذا مساعدا في مايو 2:91ـ إلى 2:87أعواـ مف 
ـ، ثـ رئيسا لقسـ الببلغة والنقد األدبي واألدب المقارف 2:97أستاذا في يونيو 

 (2)ـ.2:97في األوؿ مف سبتمبر 

باكستاف، وشغؿ  –آباد ثـ سافر إلى الجامعة اإلسبلمية العالمية في إسبلـ 
، 3113فييا عميد كمية المغة العربية عدة سنوات، ثـ عاد إلى مصر في عاـ 

-ليعمؿ أستاذا متفرغا بقسـ الببلغة والنقد األدبي بكمية دار العمـو إلى أف توفي 
 ـ.3125في التاسع عشر مف يونيو عاـ  -رحمو اهلل

ياـ ممحوظ في حقؿ األدب ولمدكتور رجاء جبر في حياتو العممية الحافمة إس
المقارف، تكاد تخمص نسبتو إليو، فقد كاف حريصا في جؿ إنتاجو عمى أف يسير 
كيا، فيو لـ يكف يعيد كتابة ما  في دروب غير مطروقة، أو دروب لـ يكثر ُسبلَّ
كتبو غيره مف الدارسيف العرب، بؿ إف إنتاجو ليوحي بأنو لـ يكف يكتب ما كاف 

، إذ صرؼ ىمو وىمتو إلى ارتياد مناطؽ جديدة في عالـ يمكف لغيره أف يكتبو
المقارنة. وقد َمكَّنتو معرفتو الوثيقة بالمغة الفارسية مف أف يرتاد آفاؽ أدبيا، فرجع 
إلى األصوؿ، وطالع المراجع والدراسات النقدية الفارسية، وقد أعانتو ىذه األخيرة 

عمى كثير مف عوالـ األدب والنقد كثيرا وعبََّدت لو الطريؽ. فأطمع القارئ العربي 
الفارسي. كما أعانتو معرفتو الوطيدة بالمغة الفرنسية عمى ترجمة أحد الكتب 

 La Littérature« األدب المقارف»الُعمد في ىذا الميداف، وىو كتاب 
comparée   لكمود بيشواClaude Pichois ،األستاذ بجامعة باؿ السويسرية 

، األستاذ بجامعة إكس الفرنسية André Michel Rousseauوأندريو ـ. روسو 
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وىو الكتاب الذي اتخذ مف أفكاره منطمقا لكثير مف بحوثو ودراساتو ومقاالتو التي 
 تنوعت بيف التنظير والتطبيؽ.

 ثانيا: الجيود النظرية
واحد وعشروف عاما كاممة تفصؿ بيف عودة محمد غنيمي ىبلؿ مف بعثتو 

ـ، وىي مدة ليست 2:84الدكتور رجاء جبر عاـ  ـ وعودة2:63إلى فرنسا عاـ 
كبيرة في عمر تغير األفكار والمدارس النقدية، وقد يشي ذلؾ بأف ثمة تشابيا 
كبيرا بيف بضاعة الرجميف العائديف مف فرنسا، ولكف تجدر اإلشارة إلى أف 
الدكتور غنيمي ىبلؿ كاف قد عاد وىو يحمؿ فكر المدرسة الفرنسية التي تقـو 

وكانت ىذه المدرسة في ذلؾ الوقت قد بمغت ذروة « المنيج التاريخي»عمى 
نضجيا واكتماليا، ووصمت إلى أوج شيرتيا، حيث كانت تتصدر وحدىا الميداف 
لتفرض مناىجيا عمى الدراسات المقارنة، وتوجييا بقوة نحو تتبع الصبلت 

« تيجـ افڤ وؿپ»لػ « األدب المقارف»التاريخية األدبية بيف اآلداب. وكاف كتاب 
Paul Van Tieghem (2982- 2:59 الذي صدر عاـ )ـ، وكتاب 2:42ـ

 Maurice Francois Guyard« فرانسوا جويار»لػ « األدب المقارف»
ـ، قد قدما صورة واضحة 2:62ـ( الذي ظير في فرنسا عاـ 3122 -2:32)

في كؿ ما المعالـ ليذه المدرسة، وقد اعتمد غنيمي ىبلؿ عمييما اعتمادا كبيرا، 
الذي كاف صدوره « جويار»طرح مف أفكار وما ألؼ مف كتب، وبخاصة كتاب 

 إبَّاف وجود غنيمي ىبلؿ في فرنسا في آخر أياـ بعثتو، فأفاد منو إفادة كبيرة.
لكف مياىا كثيرة كانت قد جرت في نير األدب المقارف بعد عودة غنيمي  

ثورة عمى المدرسة الفرنسية، خبلؿ ورياحا جديدة كانت قد بدأت في اليبوب وال
متمثمة في التصور األمريكي لمدراسات المقارنة، وىو تصور يصرؼ االىتماـ 
إلى األدب وبنيتو التركيبية، وال يحفؿ كثيرا بالعبلقات التاريخية التي كانت عماد 
المدرسة الفرنسية. وظيرت عدة كتب ودراسات تعرض لفكر ىذه المدرسة 
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ة الجديدة لؤلدب المقارف، التي تنحو نحو العالمية وال الجديدة، وترسـ الخريط
تعترؼ باإلقميمية الضيقة. وكاف مف أبرز الكتب التي أسيمت في رسـ ىذه 

لكمود بيشوا وأندريو روسو، الذي ظير عاـ « األدب المقارف»الخريطة كتاب 
ـ في منتصؼ الحقبة التي قضاىا رجاء جبر في فرنسا، فأتاح لو ذلؾ أف 2:78

حبو مدة طويمة مف الزمف، وأف يتخذ منو فيما بعد أساسا لمحاضراتو في دار يص
ـ، 2:91العمـو وكميات اآلداب في السوداف، ثـ كاف أف ترجمو إلى العربية عاـ 

 ليقدـ بذلؾ إلى البيئة العربية فكرا مغايرا لفكر المدرسة الفرنسية.
ظرية لرجاء جبر في ميداف وال يغالي المرء إذا ما ذىب إلى أف ُجؿَّ الجيود الن

األدب المقارف تكاد تنحصر في ترجمتو لكتاب كمود بيشوا وأندريو روسو، 
وتنطمؽ منو، فقد استقى مف ىذا الكتاب جؿ األفكار التي عالجيا في كتبو 
ومقاالتو النظرية، باإلشارة المباشرة أحيانا، وباستمياـ الروح العاـ ألفكار ىذا 

وسيضطمع ىذا القسـ مف البحث، في الجانب األعظـ  الكتاب في أحاييف أخرى.
منو، بالحديث عف ترجمة رجاء جبر ليذا الكتاب، وما عالجو مف قضايا وأفكار 

 نظرية مستقاة منو.
 «روسو»و« بيشوا»لـ« األدب المقارن». ترجمة كتاب 1

معمما بارزا في تاريخ  وسوأندريو ر بيشوا و كمود لػ« األدب المقارف»كتاب يعد 
األدب المقارف في العالـ، فيو يمثؿ الحمقة الثالثة مف عمر ىذا العمـ بعد كتابي 

، المذيف يدؿ تاريخ نشرىما عمى أف مراحؿ البحث «فرانسوا جويار»و« تيجـ افڤ»
في األدب المقارف قد تجاوزتيما منذ زمف طويؿ. فقد صدر الكتاب األوؿ 

مو سامي الدروبي إلى العربية ـ، ]نق2:42سنة « تيجـ افڤ»لػ« األدب المقارف»
ـ[ وتعددت طبعاتو ثـ توقفت، وكاف يعكس وضع األدب المقارف في 2:59عاـ 

قمة ازدىار المدرسة الفرنسية، وانتيى بو األمر بسبب التوسع الكبير في مناىج 
 العمـ إلى أف يصبح ضمف المراجع والوثائؽ التاريخية. 
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ـ، 2:62سنة « فرانسوا جويار»لػ« األدب المقارف»وقد صدر الكتاب الثاني 
وكاف قد وضعو مؤلفو لغاية تعميمية، عندما ُجعمت دراسة األدب المقارف إحدى 
شيادات الميسانس في التعميـ الجامعي. فيذا الكتاب في أصمو مجموعة مف 
المحاضرات التي ُوضعت بوصفيا مدخبل ليذا العمـ الجديد، الستعماؿ الطبلب 

مف ثـ لـ َيْرَؽ كثيرا في عيوف األجانب، بسبب ليجتو الجدد مف الفرنسييف، و 
  (3)المدرسية التي تمجأ إلى لغة الحسـ واإلثبات، والخطابة الفجة.

وقد كاف ىذا الكتاب خير ممثؿ لفكر المدرسة الفرنسية في األدب المقارف، 
تمؾ المدرسة التي تقـو عمى إثبات العبلقات التاريخية بيف اآلداب قبؿ المقارنة 
بينيا، ثـ ظيرت مف بعُد المدرسة األمريكية، التي تضاءلت عند أصحابيا أىمية 
العبلقات التاريخية وانصرؼ جؿ االىتماـ إلى البحث األدبي، فجاء ظيور كتاب 

ـ ليرسـ الخريطة الجديدة لؤلدب المقارف، ويرصد 2:79عاـ « روسو»و« بيشوا»
، ويثبت أف ثمة آفاقا جديدة ليذا اآلراء المتضاربة بيف المدرستيف في ىذه الحقبة

العمـ ينبغي ارتيادىا، وينبغي أال تنحصر الجيود في نطاؽ اآلداب القومية، 
ثبات العبلقات التاريخية بينيا، ومف ثـ رأى رجاء جبر أىمية نقؿ ىذا الكتاب  وا 

 (4)إلى العربية؛ ألنو يمثؿ حمقة جديدة مف حمقات تطور ىذا العمـ.
لد مصطمح األدب المقارف، ويشير إلى ما يعتوره مف يرصد ىذا الكتاب مو 

إبياـ داللي، ثـ يرصد مراحؿ نموه وتطوره في األقطار األوروبية كميا، بدءا مف 
« جاف جاؾ أمبير»، و«أبؿ فرانسوا فيمماف»فرنسا عمى أيدي رواده األوائؿ 

ليذا االتجاه،  Sainte-Beuve« سانت بيؼ»، ويذكر دعـ «فيبلرت شاؿ»و
ثـ يرصد رحمتو كذلؾ في الواليات المتحدة وفي الياباف، وفي كوريا الجنوبية، 
يطاليا وفي ألمانيا، وسويسرا،  سبانيا والبرتغاؿ واليوناف وا  وفي بمجيكا وىولندا، وا 
نجمترا، وفي أوروبا الشرقية في روسيا وفي المجر وبولندا ورومانيا ويوغسبلفيا،  وا 

يند، وفي القدس وسورية ومصر والجزائر وغيرىا. قدـ ذلؾ كمو في وأستراليا وال
عرض بانورامي كاشؼ لمظاىر االىتماـ باألدب المقارف في ىذه الببلد عمى 
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اختبلؼ بينيا في ىذه المظاىر مف حيث إقراره في الجامعات مادة دراسية 
إقامة أساسية، أو مف حيث إنشاء مجبلت أو جمعيات قومية لؤلدب المقارف، أو 

مؤتمرات أو إصدار كتب أو كتيبات، أو إنشاء كراٍس عممية جامعية تحمؿ 
 اسمو، وغير ذلؾ.

ويخمص بيشوا بعد ىذا العرض الذي رسـ فيو خريطة األدب المقارف العالمية 
الذي ظؿ مدة طويمة تخصصا »حتى تاريخ تأليؼ كتابو، إلى أف األدب المقارف 

ا في تيكـ وحذر؛ لـ يعد ميزة مقصورة عمى نادرا، بؿ سريا، وُنظر إليو أحيان
، بؿ راح يتغمب عمى النزعة القومية الضيقة، حتى «بعض الجامعات المتقدمة

 (5)أصبح عالميا.
« روسو»و« بيشوا»ويندرج في إطار التأريخ لؤلدب المقارف، ما أطمؽ عميو 

ي ، وى«المبادالت األدبية بيف األمـ»في عنواف الفصؿ الثاني مف كتابيما 
تتضمف الوسائؿ التي تنقؿ مف أمة إلى أخرى أفكارا أو أجناسا أدبية، 
وموضوعات وصورا، وأعماال كاممة أو جزئية، وكذلؾ األشياء نفسيا التي 
تتبادليا األمـ فيما بينيا. فاألدب المقارف في ىذا التصور بمنزلة السمعة التي 

اسـ  -«تيجـ افڤ»منذ -يف يتبادليا الناس فيما بينيـ. حتى لقد أطمؽ عمى الناقم
)الوسطاء(، وعمى األمة المنتجة أو الكاتب المنتج اسـ )المرسؿ(، وعمى األمة 

وقد فصؿ الكتاُب القوؿ في ( 6)المستيمكة أو الكاتب المستيمؾ اسـ )المستقبؿ(.
الرحالة »، و«معرفة المغات»بعد أف حصرىـ في ستة أنماط ىي: « الوسطاء»

الترجمات »، و«الكتب والصحؼ»، و«ت يوتيوبيارحبل»، و«وأدب الرحبلت
 «.الشيرة والنجاح والتأثير والمصادر»، و«والمترجميف

ثـ عالج في الفصؿ الثالث تاريخ األدب العاـ، وفيو تناوؿ األدب العالمي 
، «تاريخ األفكار»واألجناس األدبية، وفمسفة األدب، وعرض في الفصؿ الرابع لػ

األخبلقية، واألفكار الدينية والعممية والسياسية، وتقاليد فتناوؿ األفكار الفمسفية و 
اإلحساس وتياراتو، وعبلقة األدب بالفنوف الجميمة، ثـ عرض في الفصؿ 
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الخامس لمبنائية األدبية، وجماليات الترجمة، ليخمص في نياية الكتاب إلى تقديـ 
 تعريؼ لؤلدب المقارف، كاشفا عف مبلمح شخصية المقاِرف وتكوينو.

قد أخذ بعض النقاد والمترجميف عمى ترجمة ىذا الكتاب، ما اعترؼ بو و 
تخفؼ مف حشد األسماء والتواريخ التي يزخر بيا الجزء »المترجـ نفسو مف أنو 

الخاص بالتاريخ في الكتاب؛ بحجة أنيا قد تقؼ َسدِّا دوف االنتفاع بمادة الكتاب، 
ى الحرؼ العربي، وتكاد توقع في مف حيث إنيا تُْعِيي القارئ وخاصة بعد نقميا إل

روعو مف أوؿ األمر أف الكتاب يمضي عمى ىذا النحو، مجرد ثبت لممراجع 
 (7)«.واألعماؿ، فيقؿ تحمسو لمتابعة رحمتو معو

أف ىذا التعميؿ الذي أورده رجاء جبر « أحمد عبد العزيز»فقد رأى الدكتور 
ثـ أعاد ترجمة الكتاب غير مقنع بالنسبة لترجمة كتاب في أصوؿ العمـ، ومف 

إلى العربية مستنكرا تخفؼ رجاء جبر مف حشد األسماء والتواريخ في جزء ىو 
خاص بالتاريخ والتأريخ لؤلدب المقارف، وذلؾ كي ال يضيع عمى القارئ الذي لـ 
يعرؼ أصؿ الكتاب، فرصة االطبلع عميو كامبل وتوثيؽ معموماتو. وبخاصة أنو 

لثغرات ليست بالقميمة، بؿ إنيا قد تكوف مطموبة أف ىذه ا» -فيما يقوؿ-وجد 
 (8)«.الستكماؿ فيـ ما قبميا، وترتيب فيـ ما بعدىا عمييا

ذا أردنا أف نضرب َمَثبًل عمى الفرؽ بيف الترجمتيف في النيج الذي انتيجتو  وا 
نص الكبلـ عف دور الرواد  -عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر-كؿ منيما، فمنأخذ 
دب المقارف، إذ يقوؿ رجاء جبر في ترجمتو ليذا المقطع متبعا الفرنسييف في األ

إف الرواد الحقيقييف لؤلدب المقارف في فرنسا ىـ أبؿ »نيج الحذؼ واإلجماؿ: 
AmpèreJacques –Jean وجاف جاؾ أمبير، Abel Villemainفيمماف 

. فقد ألقى األوؿ في السوربوف سنة Chasles Philarèteشاؿ  وفيالرت
)محاضرات في األدب الفرنسي تناوؿ فييا التأثيرات المتبادلة بيف إنجمترا  2939

وفرنسا والتأثير الفرنسي في إيطاليا خبلؿ القرف الثامف عشر، ويستعمؿ فيمماف 
في تمييده لممحاضرات تعبير )أدب مقارف( ويقوؿ إنو يريد أف يبيف في لوحة 
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ما أخذه الروح الفرنسي مف اآلداب األجنبية وما رده إلييا. ويعمف الثاني مقارنة 
في درسو االفتتاحي باألتينيو بمارسيميا أنو إذا كاف األدب عمما فإنو ينتمي إلى 
التاريخ والفمسفة، ويضيؼ أنو ما زاؿ سابقا ألوانو أف نأخذ في دراسة فمسفة 

فمف »ثـ فاألولولية لمتاريخ:  األدب والفف التي تدرس طبيعة )الجميؿ( ومف
التاريخ المقارف لمفنوف واآلداب لدى جميع الشعوب يجب أف تنبع فمسفة اآلداب 

 (9)«.والفنوف
بينما نجد ترجمة رجاء جبر عمى ىذا النحو نرى ترجمة أحمد عبد العزيز 
تمتـز حرفية النقؿ عف النص األصمي، وترجمة كؿ ما يشتمؿ عميو مف الحشو 

وفي وفرنسا، كاف »واالعتراض، فيقوؿ في ترجمة ىذا المقطع السابؽ نفسو: 
، Abel Villemain الرواد الحقيقيوف الذيف بدأوا األدب المقارف وىـ أبؿ فيمماف

Philarète وفيبلرت شاؿ  AmpèreJacques –Jean وجاف جاؾ أمبير
Chasles. 
 الرواد:

)التي استغرقت  2939خبلؿ الدورة الصيفية عاـ - Villemainألقى فيمماف 
فصبل دراسيا في األدب الفرنسي، ]نشر  –ستة أشير، وكذلؾ طواؿ التالية ليا( 
، 2939صرة راجعيا ونشرىا في عامي جانب منو عمى أساس مذكرات مخت

[ ويتناوؿ فييا التأثيرات المتبادلة بيف إنجمترا وفرنسا والتأثير الفرنسي في :293
التي تتصدر المجمد -إيطاليا خبلؿ القرف الثامف عشر. ]وتشير كممة الناشريف 

ليذا الدرس »إلى أف التوجو الجديد لكتاب القرف الثامف عشر كاف محبذا  -الثاني
ولـ يظير المجمد الرابع الذي يضـ الجزء «. لمقارف لآلداب الذي ىو فمسفة النقدا

ـ[. وفي ديباجتو يستخدـ فيمماف 2949األوؿ مف حمقتو الدراسية حتى عاـ 
]وفي ىذا الفصؿ الدراسي نفسو الذي ألقى دروسو « األدب المقارف»مصطمح 
في إطار مقارف ما تمقتو »[ قاؿ إنو كاف يرغب في أف يبيف 2939فيو عاـ 
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 –. وقد ترؾ ألمانيا جانبا «الروح الفرنسية مف اآلداب األجنبية، وما ردتو إلييا
 لجيمو بمغتيا، وألف مداـ دي ستاؿ كانت قد سبرت أغوارىا.

في آخر عيد Athenee وبعد باريس يأتي دور مارسيميا، حيث أسس أتينيو 
 Laycee de La Harpe ديـاإلصبلح اقتداء بما حدث لمعيد اليارب الق

بالعاصمة، حيث يوجد بو ما يشبو كمية حرة ومنبرا تنطمؽ منو األفكار الميبرالية، 
 Jean–Jacquesتحت ستار العمـو واآلداب. وقد كاف جاف جاؾ أمبير 

 Ampère  وىو ابف العالـ الكبير، الذي جمعتو القرابة واآلالـ بمداـ دي
 Coppetكاف أيضا وريثا لعالمية كوبيو،  RécamierMadame de ريكاميير 

، «لؤلدب المقارف في الشعر كمو»أف يكرس نفسو  2937، وقد أراد منذ عاـ 
(. وفي ىذا V. Cousinأكتوبر موجية إلى ؼ. كوزاف ) 37)رسالة بتاريخ 

شعر الشماؿ منذ »األتينيو ألقى خطبة االفتتاح قبؿ أف يحاضر حوؿ موضوع 
ثالث عشر حتى شيكسبير(. وقد أعمف في محاضرتو في القرف ال Eddaاإليدا 

أنو إذا كاف األدب عمما فإنو ينتمي إلى التاريخ والفمسفة عمى السواء، ومف 
السابؽ ألوانو التخصص في فمسفة اآلداب والفنوف التي سوؼ تدرس طبيعة ما 

أي: عمـ الجماؿ؛ كممة جرمانية تفرض  esthetoqueىو جميؿ )كممة استطيقا 
يئا فشيئا في فرنسا( والسبؽ إذف لمتاريخ: فمف تاريخ الفنوف واآلداب نفسيا ش

 (:)«.المقارنة عند كؿ الشعوب يجب أف تنبعث فمسفة اآلداب والفنوف
وبمقارنة ىذيف النمطيف مف الترجمة يتضح أف رجاء جبر في ترجمتو، في 
كثير مف المواطف، كاف يستؿ روح النص ويقدميا لمقارئ العربي منسابة واضحة 
جمية، ويتخمص مف الحشو التاريخي واالستطراد والجمؿ االعتراضية الذي قد 

ذي بدا في ترجمة أحمد ترىقو وتكد ذىنو، وتقمؿ مف انسيابية المغة، عمى النحو ال
عبد العزيز، )وبدا كذلؾ في ترجمة عبد المجيد حنوف، وىي أحدث ترجمات 

الترجمة األمينة  -عمى حد تعبيره-ـ( كما سبقت اإلشارة، فقد آثر 3121الكتاب )
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عمى الترجمة الجميمة، بيدؼ نقؿ األفكار والمفاىيـ نقبل دقيقا، ولو كاف ذلؾ 
 (21)بية وجماؿ أسموبيا أحيانا(.عمى حساب خصائص المغة العر 

عمى أف أحمد عبد العزيز لـ يكتؼ في ترجمتو بالرجوع إلى األصؿ الفرنسي 
نما رجع كذلؾ إلى الترجمة اإلسبانية لمكتاب، وأثبت  مف الكتاب والتزاـ نصو، وا 
في ترجمتو العربية الحواشي والتعميقات التي أضافيا المترجـ اإلسباني عف 

إسبانيا، وأضاؼ ىو نفسو بعض الحواشي والتعميقات حوؿ  األدب المقارف في
بعض األساطير واألعماؿ األدبية واألحداث واألماكف ذات الصمة بالموضوع، 

 وزاد في الكتاب ممحقا عف ببميوجرافيا األدب المقارف في العالـ.
 محاولة تفضيؿ أحد ىذيف النيجيف في الترجمة عمى اآلخر؛ وميما قيؿ في

بقى لرجاء جبر في الترجمة األولى ليذا الكتاب، وفي لفت األنظار فإف الفضؿ ي
، فأفرد كتابا آخر الذي اعترى ترجمتو القصورقد أدرؾ إليو، ثـ إنو ىو نفسو 

تاريخ »لشرح ىذا الجزء التاريخي مف الكتاب وتفصيؿ القوؿ فيو، وىو كتاب 
تب مقاالت أخرى ثـ ك«. ـ2:99، األدب المقارف: المبادالت األدبية بيف األمـ
، ومف أبرز ما التي عالجيا الكتاب عرض فييا قضايا األدب المقارف األخرى

طرقو الكتاب مف قضايا نظرية عالجيا الدكتور رجاء جبر مسألة التوفيؽ بيف 
المدرسة الفرنسية والمدرسة األمريكية وكيؼ أنو ال تعاند بينيما، وكذلؾ دور 

دب أو في صياغة نظرية عامة لو، وقضية األدب المقارف في تشكيؿ فمسفة األ
 ترجمة الشعر، ودور األدب في بناء الحضارة.

التوفيق بين المدرستين الفرنسية واألمريكية )حصاد  -2
 المعركة(:

حصادا لممعركة بيف « روسو»و« بيشوا»لػ « األدب المقارف»يمثؿ كتاب 
خيصا لموضع وجمعا المدرستيف الفرنسية واألمريكية في األدب المقارف، ويعد تم

ـ، :2:4لمشتات، إذ يذكر المؤلفاف أنو عندما قامت الحرب العالمية الثانية سنة 
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وقطعت العبلقات بيف الشعوب، أصيب األدب المقارف بكساد شديد، ولكف 
المنجزات التي نجح في تحقيقيا خبلؿ عمره القصير كانت كفيمة بأف تضمف لو 

الصبلت بيف الشعوب واآلداب، وكانت ىذه البقاء واطراد التقدـ حيف ُتستأنؼ 
المنجزات تتمخص في كتابة تاريخ المبادالت األدبية، وبصفة خاصة بحث 
المصادر والتأثيرات الفردية والجماعية ودراسة الموضوعات واألغراض، وكتابة 

 التاريخ األدبي لآلداب الغربية.
و المـو وحيف وضعت الحرب أوزارىا ُأعيد تقييـ ىذه المنجزات مرة  أخرى، فُوجِّ

إلى المقارنيف بأنيـ ُيَضحُّوف بالجماليات مف أجؿ فمسفة وضعية بالية. وظير 
 المدرسة»ممثبل في  االتجاه األمريكي الذي أخذ عمى األدب المقارف الغربي

موضوعات أو تقاليد خاصة بالبحث،  تحديد عدـ وضوح المنيج، وعدـ« الفرنسية
الواقعية، وحظ  اآللية لممصادر والتأثيرات والعبلقاتالدراسة  في بحوثو وانحصار

والنتائج التي  الكاتب مف الشيرة، واألسباب التي أدت إلى ظيور عمؿ أدبي
جوىر األدب. كما عاب االتجاه  ترتبت عميو، وىي جميعا أشياء عرضية ال َتَمسُّ 

ما أطمؽ العوامؿ القومية واالعتبارات اإلقميمية في البحث، أو  األمريكي تدخؿ
يبدو فوؽ  مما عمى الرغـ( 22)«سياسة إمساؾ الدفاتر الثقافية»عميو رينيو ويميؾ 

 السطح مف عالمية ظاىرية.
ىذا النقد الموجو إلييا  وما كاف مف أنصار المدرسة الفرنسية إال أف ردوا بأف

يركز عمى الجانب األضعؼ في المناىج التي انتيت إلييا الخمسوف سنة 
حققيا المقارنوف في تمؾ الفترة.  التي عترؼ بالمنجزات اإليجابيةي الماضية، وال

والواقع أف التطبيؽ في األدب المقارف قد سبؽ المنيج بزمف بعيد، وأعماؿ كبار 
عمى ذلؾ. كما أف الرواد مف المدرسة الفرنسية لـ يكونوا عمى  ةالمقارنيف شاىد

يشجع عمى دراسة  «تيجـ افڤ»واحد فيما يتعمؽ بالمنيج، فقد كاف  رأي
حيف يكاد  عمى مع أنو يراىا أقؿ أىمية مف المصادر والتأثيرات ،«الموضوعات»
 ـ( يستبعدىا مف اىتمامات األدب2989- 2:55) Paul Hazard« ىازار»
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تيتـ بمادة األدب، وتيمؿ  -أي الموضوعات-المقارف بسبب اعتقاده أنيا 
ريخية في أحسف أحواليا تتعرض إف الدراسات التا ثـ اعتبارات الشكؿ واألسموب.

ـ الذاتية  حقا ألشكاؿ الصبلت واالختبلفات والتأثيرات، وتبحث في الوقت ذاتو القي
 (23)وما تحتوي عميو أو تنميو مف تقاليد أدبية. لؤلعماؿ األدبية

ورغـ االستماتة في الدفاع عف االتجاه الفرنسي مف ِقَبؿ بعض رواده، فإف 
لفرنسييف أصبحوا ال يشاركوف شيوخيـ مف مقارني المقارنيف المتأخريف مف ا
ـRené Etiemble (2:1: – 3113 )« إتيامبؿ»الجيؿ الماضي تصوراتيـ، فػ

لى ضرورة إعادة التوازف بيف عنصري  يدعو إلى رؤية مقارنة أكثر انفتاحا، وا 
ونسوا « المقارف»األدب المقارف، ألف الناس في رأيو صرفوا جؿ اىتماميـ إلى 

. ولذا حاوؿ أف يضع تصورا شامبل إلصبلح األدب المقارف في كتابو «األدب»
 فيو يدعو إلى est pas raison'Comparaison n« المقارنة ليست سببية»

وبخاصة آداب الشرؽ األقصى  تناوؿ آداب أخرى غير اآلداب األوروبية،
 والتشبيو األسموب كدراسة كالصيف والياباف، واالنتقاؿ إلى مباحث جديدة

والبنية األدبية، ورفض الطابع الوصفي الضيؽ لممقارنات  واالستعارة والبديع
وجية النظر التي تسمح  ويتبنى األدب، السبية في المحصورة في عبلقات
 تأثيرات، وىي المعروفة بدراسات التوازي. وعف طريقيا بالمقارنة مع عدـ وجود

  (24).وقواعد عامة لحركة األدب العالمي يمكف اكتشاؼ أنماط
 J. Frappier« جاف فرابييو»وقد ظاىره عمى ذلؾ مقارنوف آخروف منيـ 

ـ(، الذي اعترؼ بقيمة مقارنة الظواىر المتوازية في األدب 2:85 – 2:11)
التعرؼ عميو  العالمي مف ناحية الشكؿ والمضموف بمعزؿ عف أي تأثير يمكف

ـMarcel Bataillon (29:6 – 2:88 )« مارسيؿ باتايوف»تاريخيا، وأبدى 
التي يفضميا  رضاه عف المقارنة البنيوية الموجية إلى التحميؿ الجمالي

أنيا تكمؿ المقارنة ذات التصور التاريخي التي يمارسيا  ورأى األمريكيوف،
 (25)وأف إحداىما مقضي عمييا بالفشؿ إذا لـ تستعف باألخرى. الفرنسيوف
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ف « روسو»و« بيشوا»ورأى  كاف صحيحا في جانب منو، أف ىذا االتياـ وا 
فالصحيح أيضا أف ما تـ إنجازه كاف جيدا وىو جدير بالبقاء، وال غرو في ىذا؛ 
فالمنجزات الحديثة مدينة إلى حد كبير لجيود الباحثيف اأُلَوؿ، وما أحرزوه مف 
نجاح. واتساع المنزؿ، كما يقاؿ، ال يبرر الحكـ باليدـ عمى األجزاء القديمة منو، 

 (26)زاء الجديدة ال تبدو أحيانا ىكذا إال بفضؿ زاوية النظر إلييا.ثـ إف األج

 ونشأ عف التقارب بيف فكر المدرسة األمريكية وفكر المقارنيف المحدثيف في
 فكرة التأثير والعبلقات يستبعد حديث لؤلدب المقارف المدرسة الفرنسية اتجاه

الدراسة التحميمية  بيف باعتبارىا أساسا لمبحث، ويدعو إلى المزاوجة في دقة
يقـو عمى ىذا التصور، « روسو»و« بيشوا»التاريخية. والحؽ أف كتاب  والدراسة

فيرى أف المدخؿ الحقيقي لؤلدب المقارف ىو دراسة األدب عمى المستوييف 
)النياكروني( ]التعاقبي، أو المتعاقب زمنيا[، و)السنسكروني( ]التزامني أو 

فإذا كاف التاريخ يمد الدراسة  (27)ألدب العاـ.المتوافؽ زمنيا[، الذي يقدمو ا
لمتبلحـ بيف أجزائيا، فينبغي أال تتحوؿ الدراسة إلى  بأساس صالح المقارنة

نما ينبغي أف يكوف لمنقد دور رئيس في  استعراض سطحي لؤلعماؿ األدبية، وا 
 (28)دراسة مقارنة. أي

مف دراساتو وقد آمف رجاء جبر كذلؾ بيذا التصور، وأكده في مواطف عدة 
بالجانب األدبي والفكري لمنصوص، »التطبيقية، فيو دائما يظير اىتماما واضحا 

وعدـ التضحية بو لحساب الجانب التاريخي الخارجي وىو ما يؤخذ عادة عمى 
البحوث في المصادر والتأثيرات، مف أنيا تعنى ببحث عوامؿ الصبلت بيف 

وبيذا يبدو رجاء ( 29)«.ية لمنصوصاآلداب، وتكاد تيمؿ الجوانب الجمالية والفن
جبر وكأنو مف أنصار المدرسة األمريكية في األدب المقارف، بعد أف كاف غنيمي 
ىبلؿ أكبر دعاة المدرسة الفرنسية، وبذلؾ يتجمى دور رجاء جبر في تطور 
األدب المقارف في العالـ العربي، عمى نحو سيزداد جبلء عند العرض لدراساتو 

 التطبيقية.
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 دب المقارن وفمسفة األدباأل -3
اتسعت رؤية رجاء جبر لوظيفة األدب المقارف، فيو لـ يقصره عمى رصد 
نما كاف ذا  العبلقات التاريخية بيف اآلداب، أو دراسة المصادر والتأثيرات فييا، وا 

، ورأى «روسو»و« بيشوا»نظرة رحبة فيما يتعمؽ بيذه الوظيفة، تأثر فييا بأفكار 
مف شأنو أف يسيـ في بناء فمسفة عامة لؤلدب، أو نظرية  أف األدب المقارف

« األدب المقارف وفمسفة األدب»حاكمة لو. وقد جاء ذلؾ في مقالة لو بعنواف 
ـ، تؤكد ما ألمحت إليو مف قبؿ مف 2:94عاـ « فصوؿ»نشرىا في مجمة 

« األدب المقارف»انطبلؽ رجاء جبر في جؿ كتاباتو وأفكاره النظرية مف كتاب 
، حيث يذىب المؤلفاف إلى أف المدخؿ الحقيقي لؤلدب «روسو»و« بيشوا»لػ

المقارف ىو تمؾ النظرة الكمية التي تقـو عمى دراسة األدب عمى المستوييف 
)النياكروني( و)السنسكروني( الذي يقدمو األدب العاـ، وأف األدب المقارف يتجو 

النقدي لمخروج بنظرية  بالفعؿ إلى االندماج في فمسفة األدب، واستعماؿ المنيج
عامة لؤلدب. وأف ىذا االتجاه كفيؿ بإخراج األدب المقارف مف أزمتو واستمرار 

 (:2)بقائو فرعا نشطا مف فروع الدراسة األدبية.
أف يبيف  ، متبعا أفكار بيشوا وروسو،ويحاوؿ رجاء جبر في ىذه المقالة

األدب في ميمتو. الكيفية التي يمكف لمباحث المقارف أف يساعد بيا فيمسوؼ 
، وفؽ المصطمح «فمسفة األدب»فيتناوؿ إسياـ األدب المقارف في صياغة 

، وفؽ المصطمح اإلنجميزي، أي «نظرية األدب»الفرنسي، أو إسيامو في بناء 
إسياـ األدب المقارف في البحث عف القوانيف التجريدية والقواعد العامة لؤلدب، 

ألساسية لمعمـ، التي ال بد لصياغتيا مف بوصؼ ىذه القوانيف والقواعد السمة ا
 (31)الخروج عف ضيؽ النزعة التجزيئية إلى رحابة النظرة الكمية العامة.

، «روسو»و« كمود بيشوا»استيؿ رجاء جبر مناقشتو لمقضية بفقرة مف كتاب 
نحو تعريؼ لؤلدب »كانا قد اختتما بيا المبحث الذي جاء في كتابيما بعنواف 
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يؤكداف فييا المفيـو السائد لؤلدب المقارف مف حيث قيامو عمى ( 32)،«المقارف
تناوؿ الظواىر األدبية مف خبلؿ المغات أو الثقافات تناوال يتضمف وصفا تحميميا 
ليا ومقارنة منيجية تفاضمية بينيا، وتفسيرا تركيبيا ليا، في ضوء التاريخ والنقد 

و مظيرا لئلبانة عف الروح والفمسفة. وذلؾ مف أجؿ فيـ األدب فيما أفضؿ بوصف
 اإلنساني.

ليبيف كيؼ  ، التي استقاىا مف كتاب بيشوا وروسو،انطمؽ جبر مف ىذه الفكرة
 إال المرحمة التي كاف ال ُيعني فييا أف مفيـو األدب المقارف قد تجاوز تمؾ

نشأ  المنيج التاريخي، الذي مف عمى أساس القومية العبلقات بيف اآلداب بدراسة
والمصادر  األسباب والنتائج، عف سفة وضعية تعنى بالبحثظؿ فم في

« التحميؿ»المقارف اليـو يجمع في بحوثو بيف منيجي  والتأثيرات، وأف الباحث
 الظاىرة التي ىذه أسرار عف باستنتاجات تركيبية تكشؼ لمخروج ،«العبلقات»و

كبيرة قادرة  دفع وأف ىذا التناوؿ الجديد مف شأنو أف يخمؽ قوة (33)«.أدبا»تسمى 
عمى أف ُتْخِرج األدب المقارف مف أزمتو التي كثر الحديث عنيا في العقود 

القرف العشريف، عمى نحو ما نجد عند رينيو ويميؾ في مقالتو التي  مف األخيرة
، «حصر األدب المقارف في دراسة التجارة الخارجية لآلداب»نعى فييا عمى 

الرغبة في تنمية »ىو الدافع القومي، و وكأفَّ الدافع الكامف خمؼ ىذه الدراسة
مدخرات أمة الباحث عف طريؽ إثبات أكبر عدد ممكف مف التأثيرات التي أثرتيا 
أمتو عمى الشعوب األخرى، أو عف طريؽ إثبات أف أمة الكاتب قد ىضمت 

، فيما أطمؽ عميو «أعماؿ أحد العظماء الغرباء وفيمتو أكثر مف أي أمة أخرى
، «الجيد الضائع»، وعده نوعا مف «مسؾ الدفاتر الثقافية»سة رينيو ويميؾ سيا

، حتى غدا األدب المقارف في «عفا عمييا الزمف»ورأى أف ىذه المنيجية منيجية 
قدرا ىائبل مف التماثبلت »فقد جمع المقارنوف  (34)«.بركة آسنة»ظميا 

الميـ إال  والتطابقات، لكنيـ نادرا ما سألوا عما يمكف أف تبينو ىذه العبلقات،
ىذه المنيجية التجزيئية التي أغرؽ فييا «. حقيقة أف ىذا الكاتب قرأ ذلؾ الكتاب
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« إرفنغ بابت»األدب المقارف حتى ثار عميو كثير مف أربابو، ومنيـ 
Irving Babbitt (2976- 2:44 الذي تنبأ بأف )األدب المقارف سيكوف مف »ـ

« بالدنسبرغر»و (35)،«يةأتفو المواضيع إف لـ يخضع لممعايير اإلنسان
Fernand Baldensperger (2982- 2:69 الذي رأى )أف البحث »ـ

األدبي الذي يحصر ىمو بتتبع تاريخ المواضيع األدبية ال بد أف ينتيي إلى 
 (36)«.طريؽ مسدود

وتحت وطأة ىذه األزمة التي فطف إلييا المقارنوف برز التساؤؿ: أال يمكف 
مف نظرة رحبة ورؤية شمولية لآلداب والثقافات أف لؤلدب المقارف بما يتسـ بو 

يصوغ فمسفة لؤلدب أو نظرية عامة لو، تشبو فمسفة التاريخ، تمؾ التي ال تقؼ 
نما تكشؼ عما وراء الظواىر التاريخية  مف عند حدود الوقائع وتوثيؽ األحداث، وا 

ؿ العمؿ واألسباب، وتطرح دراسات تركيبية واسعة عف الحضارات. فصياغة مث
في  ىذه الفمسفة األدبية ينبغي أال يقؼ عند حد رصد الظاىرة األدبية

نما ينبغي أف يمتد ضوء  في إلى تفسيرىا خصوصيتيا القومية، وا 
 تفسير وفقا لمقوالت التطور والسببية والتأثير، ومحاولة األجنبية، امتداداتيا

التي تحكـ ىذه  عمى القوانيف والتعرؼ الظاىرة األدبية، الثوابت والمتغيرات في
 بيف الفردية والجماعية، يجمع في ضوء وضعيا الخاص والمعقد، الذي الظاىرة

 والذاتية والموضوعية.
 ويذىب رجاء جبر إلى أف ثمة إشكاال يعترض صياغة ىذه الفمسفة وىو أف

 ُيْفَترض فيو التنوعُ  الذي لؤلدب، بالنسبة« النظرية»أو « الفمسفة»استنتاج ىذه 
والذاتية فيو، ال يمكف أف يكوف  لدخوؿ العناصر المحمية والقومية البلنيائي؛

واحد. ومف ىنا تفرض المقارنة  أمثمة فردية مف أدب تـ بناؤه عمى إذا سميما؛
إلقامة النظرية عمى أساس مف االستقراء  ال غنى عنو نفسيا بوصفيا منيجا

نظرية أف تطمح يمكف لم بالدرجة الكافية، ومف ثـ، تنويع النماذج يفرضو الذي
 (37)«.فمسفة أدبية»إلى العالمية، وأف يصدؽ عمييا ما يسمى بػ
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في أف جيود « روسو»و« بيشوا»ويرى رجاء جبر في ىذه الدراسة رأي 
االستقراء شبو الكامؿ، كما  عمى طريؽ ىذا المقارنيف اأُلَوؿ كانت خطوة حاسمة

المحظة  التقدـ في اتجاهأدب واحد تعنى  بأكثر مف القدرة عمى االستشياد أف
 ولكف أحبلـ (38)الُمثْمى التي يتحقؽ فييا االستشياد بآداب اإلنسانية جميعيا.

األولى أف اصطدمت  بعد فورة النشاط ىؤالء المقارنيف في عالمية أدبية ما لبثت
الصبلت بيف  حققوىا عمى طريؽ التي بحقيقة واقعية، ىي أنيـ برغـ المنجزات

 دراساتيـ عددا محدودا مف الموضوعات، مف لـ يجاوزوا في اآلداب، وجدوا أنيـ
اآلداب، والحظوا أف ىذه الدراسات لـ تكف تخمو مف دوافع  خبلؿ عدد محدود مف

قومية تحركيا مف تحت السطح. فكاف ال بد مف وجود فرع مكمؿ لؤلدب المقارف 
يف تاريخ إلى تكو  يتجاوز دائرة العبلقات الثنائية، ويطمح -بمعناه المحصور -

اإلحاطة بالحقائؽ األدبية  الكبرى، ويكوف أقدَر عمى في مجموعاتو األدب
دراستيا لذاتيا في آداب  فيميا بدوف ال يمكف واألفكار والمشاعر اإلنسانية، التي

، لتحتؿ فيو فمسفة األدب «األدب العاـ»حينو بػ  كثيرة. ونشأ لذلؾ ما سمي في
تفسير التيارات والحركات األدبية  ة في سبيؿمكاف الصدارة، وُبِذَلت جيود كبير 

األدب  عدد مف اآلداب والثقافات، وتكويف النظرات التركيبية لتاريخ في المتمثمة
ىؤالء مف  تنج بحوث العالمي، متعاليا عمى حدود القوميات والمغات. ومع ذلؾ لـ

ير مف أسر مقوالت التأث تسمط فكرة العبلقات عمييا، ولـ تتحرر تحرا كامبل
 (39)األدبية ذات األشكاؿ المتعددة. والسببية وفرضية األصؿ الواحد لمظاىرة

 خطا المقارنوف األوائؿ ىذه الخطوات، ثـ جاء المحدثوف ليعطوا قوة دفع
المعاصرة في  جديدة لفمسفة األدب، مستعينيف بمناىج مختمفة أمدتيـ بيا النيضة

طريؽ اإلدراؾ المكثؼ  والنقد. وعفمجاالت االجتماع والعمـو الطبيعية والمغة 
والمؤلفيف، استطاعوا أف يتناولوا  لمنصوص المتنوعة بحسب المغات واآلداب

ثارة الفكر معطيات أساسية في األدب تتعمؽ بمفاىيمو وأشكالو  بالتفسير وا 
  (:3)ومناىجو.
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وبناء نظريتو العامة؛ تبنى المقارنوف « فمسفة األدب»ومف أجؿ استخبلص 
مجموعة مف األسس أقاموا عمييا تصورىـ لوحدة األدب بوصفو مظيرا المحدثوف 

التفسير »مف مظاىر اإلبانة عف الروح اإلنساني العاـ، ومف ىذه األسس 
، فقد الحظوا أف الحركات األدبية التي ازدىرت «االجتماعي واالقتصادي لؤلدب

 ف الصبلتبينيا م لـ يكف أوروبا أثناء القرف السابع عشر في أماكف عدة مف
 فكرة التأثيرات ألنيا متزامنة تقريبا، ولـ المباشرة ما يسمح بتفسيرىا في ضوء

يجدوا بدا  يتوالد بعضيا عف بعض وفؽ إيقاع زمني في خط مستقيـ، ومف ثـ لـ
المشترؾ، وفكرة  مف الرجوع فييا إلى تفسير مزدوج يجمع بيف القوؿ باألصؿ

 (41)الحتمية االجتماعية واالقتصادية.
أمثمة عمى ذلؾ، وتابعيـ عمييا رجاء جبر، منيا « روسو»و« بيشوا»ضرب و 
اإليطالية والفرنسية واأللمانية والسبلفية، وكذلؾ  بأنواعيا «الباروؾ»أف 

كميا  فرنسا، في« الكونسبتسـ»و« الكولترانسـ»في إنجمترا، و« اإليفويسـ»
تكف تمؾ  شر. ولـالسادس ع في القرف« البتراركية»حفيدات لمجد المشترؾ وىو 

البتراركية وأفكارىا، بؿ أشكاليا التعبيرية  الحركات إال إعادة تقديـ إلحساسات
أعماؿ أدبية ذات روح مختمؼ، وال يكفي لتفسير ىذا الروح القوؿ  في والشعرية،

نما ىو االنعكاس لمحتمية االجتماعية االقتصادية، حسب تعبير  بمحف العصر، وا 
أو نتاج لبلتجاىات الدينية التي كانت تتصادـ  أيضا الماركسييف، وىو انعكاس

 (42)«.ضد اإلصبلح»و« اإلصبلح» في عيدي وتتفاعؿ
كذلؾ عمى التفسير االجتماعي « بيشوا»و« روسو»ومف األمثمة التي ضربيا  

تعرُض في إعجاب عالـَ الريؼ،  الواقعية التي واالقتصادي لؤلدب؛ الرواية الريفية
بالواقع. فقد ازدىرت ىذه  يمتزج الخياؿ الشعري ، وفييامف أجؿ أىداؼ تعميمية
نجمترا وفرنسا عمى فترات  الرواية في القرف التاسع عشر، وظيرت في سويسرا وا 

ـ، حيث 2947 متقاربة. كانت بداية ىذا النمط مف الرواية في سويسرا سنة
الديف السويسري،  لرجؿ Der Bauernspiegel «الفبلحيف مرآة»صدرت رواية 
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ـBitzius Albert (28:8 – 2956 ) «ألبير يتزيوس»يكتب باأللمانية  لذيا
 Jeremias« جرمياس جوتمؼ» مستعارا ىو لنفسو اسما والذي اختار

Gotthelf جورج صاند». ثـ تمتو في الفرنسية »George Sand (2915-
 -:George Elliot(293 « جورج إليوت»اإلنجميزية  وفي ـ(،2987
. وقد ـBjørnson(2943 – 2:21) «بيورنسف»النرويجية ـ(، وفي 2991

عمى مقارني األمس أف يسمكوا جميع ُكتَّاب ىذه الرواية في خط  كاف مف السيؿ
واحد، ينتيي إلى الكاتب السويسري ومصادره التي استقى منيا، وبخاصة أف 

ظ القرائف التاريخية قد تؤيد ذلؾ. ولكف فمسفة األدب ترى أف االزدىار الممحو 
لؤلدب الريفي في القرف الماضي يضرب بجذوره في األرض األوروبية، لكي 
يحتج بطريقتو عمى ما أوجدتو النيضة الصناعية مف تجمعات مكثفة ومزدحمة 
َتْذُبُؿ فييا حياة الطبقة العاممة... وىذه الظروؼ الجديدة التي أوجدىا تطور 

لرواية الريفية الواقعية الصناعة ىي التي ينبغي الرجوع إلييا لتعميؿ نشأة ا
 (43)وشيرتيا في أواخر القرف التاسع عشر.

ويتابع رجاء جبر مؤلفي الكتاب كذلؾ في أف مما يسيـ في خمؽ النظرية 
الكمية العامة التي تسيـ في صياغة فمسفة عامة لؤلدب باإلضافة إلى التفسير 

، ويراد «ت األدبيةالجواىر الثابتة أو األيونا»االجتماعي واالقتصادي، ما يعرؼ بػ
بيا تمؾ السمة األساسية لمتفكير الفمسفي في البحث عف الوحدة وراء الكثرة، 

ىذا  تطبيؽ بعض دارسي فمسفة األدب إلى والجواىر وراء األعراض. فقد لجأ
وجوىرىا الفرد، وال شؾ  عنصرىا البسيط إلى المبدأ لموصوؿ بالظاىرة المتشعبة

األشياء كفيمة بأف تعيد ترتيب خريطة  أصوؿ ىإل أف مثؿ ىذه النظرة النافذة
 (44)جديدة بيف الظواىر األدبية. عبلقات بما تخمقو مف األدب،

في أوروبا، فقد اعتاد مؤرخو  وُيضرب مثبل عمى ذلؾ بتاريخ الرومانسية
األدب أف يعزوا أسباب نشأة الرومانسية في فرنسا إلى التأثيريف األلماني 

« الباروكية»األدب يمكنو أف يممح اتصاال بيف  واإلنجميزي، لكف فيمسوؼ
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نجمترا.  والرومانسية، ويتعرؼ عميو بسيولة وراء واجية كبلسيكية في ألمانيا وا 
نجميزية،  وعميو يمكف القوؿ بأف الرومانسية الفرنسية لـ تنشأ بتأثيرات ألمانية وا 

ف كاف اتصاليا بالباروكية  نما بسبب اتصاليا بالباروكية كذلؾ، وا  أكثر خفاء، وا 
وبيذا يمكف القوؿ إف الرومانسية الفرنسية ثورة ال تُْعزى أسبابيا جميعا إلى رياح 
نما تكوف مجرد تطور ساعد عمى سرعة إيقاعو  التأثير األلمانية واإلنجميزية، وا 

 (45)سرعة التفاعؿ. التأثير األجنبي، الذي كاف لو دور العامؿ المساعد يزيد مف
يسري في كؿ « الباروؾ»ب إلى عنصر ثابت مف وبيذا يصؿ فيمسوؼ األد

الحضارات وفي كؿ العصور، وىذا العنصر الثابت التجريدي يجد تجسيده في 
المغات واألمـ والمجتمعات والتقاليد، واألفراد أنفسيـ. فميست ىذه كميا إال أكسية 
متنوعة لجوىر واحد، ومف ثـ تنوع تعريؼ الرومانسية حسب القوميات، وكانت 

غفاؿ  مثار تعميقات ال تنتيي. وىذه المسألة تعود إلى التشبث باألعراض وا 
 الجواىر.

أو « التراسؿ بيف الفنوف»ومف األسس التي تسيـ في بناء فمسفة األدب كذلؾ 
التداخؿ بينيا، ذلؾ أنو يسيـ في تكويف الصورة الكمية التي يسعى إلييا فيمسوؼ 

يف مختمؼ مناطؽ الشعور والذوؽ السميـ يدرؾ مقدار القرابة ب األدب، فالحس
والعقؿ، ويدرؾ أف االنتشاء بالجماؿ واحد في الموف وفي اإليقاع وفي  والفكر
أف تستعير أسماءىا  األدبية الكتؿ والمحف والنغـ، ومف ثـ جاز لمحركات تناسؽ

 مف تاريخ األدب. وعمى الحدود ولمحركات الفنية أف تحمؿ أسماء مف تاريخ الفف،
 خبلؿ المشكبلت، التي ال يمكف تناوليا إال مف يوجد كثير مف الفنوفبيف األدب و 

الثقافات واآلداب المختمفة: مثؿ العبلقة بيف الشعر  مف أمثمة تنتمي إلى مجموعة
والموسيقى، والشعر والرسـ، وتأثير الصور التوضيحية التي تصحب األعماؿ 

 (46)األدبية في النص األصمي أو الترجمة.
األدباء  جبر أنو إذا كاف الفنانوف قد استميموا أعماؿ األدباء؛ فإفويبيف رجاء 

القصور  عمى الشعراء وقؼ كيؼ :أيضا يدينوف لمفنانيف بكثير مف اإللياـ
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إلى جوتييو وشوقي عمى  والمتاحؼ، مف البحتري، والخاقاني عمى إيواف كسری
قضية  ُتطرح رةوالصو  العبلقة بيف الكممة لوحات إسبانيا وقصورىا. وعمى مستوى

فقد ساعدت السينما بمنطؽ الصور المتعاقبة التي  والرواية، السينما المنافسة بيف
 بالمستقبؿ عمى أف يتابع الجميور الموقؼ متابعة شاممة، تخمط الزمف الماضي

 والرواية. كما ارتبط التحويؿ السينمائي لؤلعماؿ المسرح عف الواقعية في وُيْعرض
ومف شأف ىذا التراسؿ بيف ( 47)حوؿ التصوير الشعري. دائمةال األدبية بالمناقشة

 الفنوف عمى تنوعيا أف يسيـ في بناء نظرية عامة لؤلدب.
وقد أسيـ في رحابة النظرة إلى وظيفة األدب المقارف كذلؾ اتباع منيج 

في الدراسة األدبية المقارنة، فمـ يعد األمر يقتصر عمى « التحميؿ والتركيب»
نما يمكف بحث األعماؿ األ دبية التي تثبت بينيا العبلقات التاريخية أو السببية، وا 
 مف بينيا سببية مباشرة، ولكف تجمع بينيا رابطة مشتركة تربط مقارنة أعماؿ ال

 أف المقارنة تعني في الواقع تقريب األشياء اعتبار عمى البناء أو الوظيفة،
المنيج عمى تصنيؼ  المشابية المقنعة، ويقـو ىذا بعضيا مف بعض عف طريؽ

إلى خيالية وحقيقية. ويندرج في  Motifs و Themes األدبية الموضوعات
والقصص الوىمية ذات األصوؿ  شفاىا، الخيالية: الحكايات الشعبية المروية

النماذج النفسية واالجتماعية،  واألساطير. ويندرج في الحقيقية المكتوبة،
القدـ لدى  ألشياء المفضمة منذومجموعة المواقؼ وا األدبية، والشخصيات

األدباء. ويمكف الوصوؿ مف خبلؿ فحص ىذه الموضوعات األدبية عمى تنوعيا 
 (48)إلى رؤية شاممة تسيـ في تكويف فمسفة األدب.

أو الجنس األدبي، في صياغة فمسفة األدب « الشكؿ األدبي»كما يسيـ 
ف اختمفت أشكاليا وتعدد ت خصائصيا بيف كذلؾ، ذلؾ أف األجناس األدبية وا 

األمـ المختمفة، فإف نقاط االختبلؼ بينيا تكاد تعدؿ نقاط االئتبلؼ، وىنا ال 
يتردد الباحث المقارف في أف ُيَشبِّو الجنس األدبي بأسرة مف بني البشر بفروعيا 
المقيمة الثابتة في وطف، وتمؾ الظاعنة المتجولة التي نزحت بعيدا عنيا 



4243)يناير(  3، ع35مج       لغىيات والثقافات المقارنة(  ال كلية اآلداب جامعة الفيىم           ) مجلة  

 

.متىلي أحمد سيد محمد ...(د.المقارن األدب في وجهىده جبر رجاء)      

2717 

ت جديدة، وتمتد جميعا في سمسمة مف األعقاب. واختمطت بغيرىا، لتنتج سبلال
ومقتضى ىذا التشبيو أف الجنس األدبي ينمو في سمسمة ال نياية ليا مف 
األعماؿ الخاصة، ال ىي متطابقة تماما وال ىي مختمفة كؿ االختبلؼ، واألدب 
المقارف يعمؿ عمى أف يتفيـ حياة الشكؿ األدبي ويستخمص الثوابت والمتغيرات 

صؿ في نياية المطاؼ إلى صياغة نظرية عامة عف األجناس األدبية فيو، لي
 (49)تسيـ في بناء فمسفة األدب.

ىذه ىي األسس العامة التي استخمصيا رجاء جبر مف كتاب األدب المقارف 
، لتوضيح كيؼ أمكف لؤلدب المقارف أف يسيـ في بناء «روسو»و« بيشوا»لػ
وحاوؿ التخمص مف النظرة الضيقة التي ، حيف ارتاد آفاقا واسعة «فمسفة األدب»

تحصره في نطاؽ دراسة العبلقات التاريخية والمصادر والتأثيرات، وىو التطور 
الذي لحقو حيف ظير التصور األمريكي لمبحث األدبي المقارف. والظاىر أف دور 
ف أضاؼ بعض الشواىد  الدكتور جراء جبر اقتصر عمى تمخيصيا وعرضيا، وا 

 ب العربي والفارسي في بعض األحياف.اليسيرة مف األد
 قضية ترجمة الشعر: -4

مف القضايا الميمة ذات الصمة باألدب المقارف التي طرحيا الدكتور رجاء 
، تمؾ التي أفرد ليا مقالة بيذا العنواف نفسو، وىو «قضية ترجمة الشعر»جبر 

ي عنواف يوحي ابتداء بأف القضية التي سوؼ يطرحيا الدكتور رجاء جبر ى
وىي قضية ذائعة في الثقافة  (:4)قضية ترجمة الشعر بيف الحظر واإلباحة،

بحجة  (51)العربية، كاف أوؿ مف طرقيا ىو الجاحظ، حيف رفض ترجمة الشعر،
أنيا تقوض ُبْنياَنو وتُْفِقد لغَتو أىَـّ خصائصيا، وقد تابعو عمى ذلؾ قـو آخروف 

نفسح المجاؿ آلراء بعض ساروا عمى نيجو؛ حتى إذا جاء العصر الحديث، فا
المشتغميف باألدب والنقد تقوؿ بجواز ترجمة الشعر. والحؽ أف الدكتور رجاء جبر 
ال يطرح ىذه القضية لممناقشة ليعمف انحيازه إلى أحد ىذيف الرأييف في النياية، 
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نما نجده يعمف موقفو مف البداية؛ إذ يرى أف  السؤاؿ حوؿ إمكانية ترجمة »وا 
وأنو  (52)«.عنى لو، فإف الشعر ُيَتْرجـ، بؿ وينبغي أف ُيَترجـالشعر أصبح ال م

، أو «أييا المترجـ أييا الخائف»ينبغي التخمص نيائيا مف اآلثار السمبية لمقولة: 
، ىذه المقولة التي ظمت تستنزؿ النفي واإلبعاد عف «الترجمة خيانة لؤلصؿ»أف 

الترجمات، وتردد ببل ممؿ ضرورة االطبلع عمى النصوص في لغاتيا األصمية. 
ذا العصر بوصفيا وسيمة لمتواصؿ بيف فالترجمة صارت عمبل ال بد منو في ى

 اآلداب والمغات.
وعمى ىذا، يرى رجاء جبر أف السؤاؿ الحقيقي الذي ينبغي أف ُتحشد الجيود 

نما ىو « ىؿ نترجـ الشعر؟»لئلجابة عنو ليس ىو  ، «كيؼ نترجـ الشعر؟»وا 
وأف ُيستعاف في ذلؾ بتجارب اآلخريف، ومنيـ الفرنسيوف عمى سبيؿ المثاؿ في 

جماتيـ إلى الفرنسية، لقصائد مف لغات أخرى. وىو يرى أف مقولة الجاحظ: تر 
إلى  کساد ترجمة الشعر األجنبي كاف ليا أثرىا القوى في« الشعر ال يترجـ»

اإلسياـ فييا، حتى مشارؼ العصور  عف العربية، وانصراؼ جيود المترجميف
ؿ في موقفيـ مف الحديثة. فقد تنبو المحدثوف إلى حقيقة ميمة أدت إلى تعدي

القضية، ىي أف الترجمة نفسيا نسبية، وأف التفاوت بينيا يجعؿ مف الممكف 
افتراض الترجمة القريبة مف حد الكماؿ، التي يقـو بيا مترجـ عمى معرفة كاممة 

األمر الى قبوؿ إمكانية الترجمة، بشرط وجود  بالمغتيف. ومف ىنا انتيى بيـ
يحاءاتيا. المترجـ الذي يدرؾ عبقرية المغة  (53)ويستطيع الوقوؼ عمى أسرارىا وا 

ويعزو الدكتور رجاء جبر فكرة قبوؿ ترجمة الشعر، تمؾ التي ظاَىَرىا بعُض 
ومف اإلنصاؼ »المحدثيف، إلى الجاحظ نفسو، الذي شاع عنو رفضيا، يقوؿ: 

لدى الجاحظ؛ فيو يعمؿ قصور الترجمة  أصؿ الفكرة يوجد أيضا أف نقرر أف
ما يحس بو، ويكوف في  يؤدي عمف ينقؿ عنو في دقة، الذي لناقؿا بتعذر وجود

إف الترجماف ال يؤدي أبدا ما قاؿ الحكيـ، عمى خصائص معانيو »نفس مستواه، 
يقدر أف يوفييا حقوقيا،  وال وحقائؽ مذاىبو، ودقائؽ اختصاراتو وخفيات حدوده؛
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مى أدائيا وتسميـ ويؤدي األمانة فييا، ويقـو بما يمـز الوكيؿ... وكيؼ يقدر ع
وصدقيا، إال أف يكوف في العمـ بمعانييا  معانييا واإلخبار منيا عمى حقيا

 (54)«.واستعماؿ تصريؼ ألفاظيا وتأويبلت مخارجيا مثؿ مؤلؼ الكتاب وواضعو
َؿ عمييا المحدثوف ممف يروف جواز  فالحؽ أف ىذه الفكرة ذاتيا ىي التي َعوَّ

د الحميد يونس المذاف رأيا جواز ترجمة ترجمة الشعر، ومنيـ عمي أدىـ وعب
الشعر؛ بشرط أف يساوي المترجـُ الشاعَر األصؿ، وىذه المساواة عندىما تعني 

لو، وىي الفكرة  شخصية المترَجـ أف يكوف المترجـ نفسو شاعرا، وأف يتقمص
ذاتيا التي أكدىا العقاد حيف ربط في َحْسـ ووضوح تخمؼ الترجمة عف األصؿ 

ألنو  إف الشعر قيمة إنسانية وليس بقيمة لسانية،»الشاعر:  جـ عفالمتر  بتخمؼ
مف الشعر  عند كؿ قبيؿ، وبيف الناطقيف بكؿ لساف، فإذا جادت القصيدة ُوجد

ذا ترجمت القصيدة المطبوعة لـ تفقد فيي جيدة في كؿ لغة، مزية مف مزاياىا  وا 
نفسو  ظـ فيالنا الشعرية إال عمى فرض واحد، وىو أف المترجـ ال يساوي

القصيدة مزية مف مزاياىا  إذا ساواه في ىذه القدرة لـ تفقد ولكنو وموسيقاه،
 (55)«.كما نرى في ترجمة فتزجيرالد لرباعيات الخياـ المطبوعة أو المصنوعة،

يستعرض الدكتور رجاء جبر ىذه اآلراء المؤيدة لترجمة الشعر بشروطيا، 
ليخمص إلى مناقشة القضية التي أرادىا، وىي أنو إذا كانت ترجمة الشعر قد 

ة ومبدأ ُمَسمًَّما بو في عصرنا، فيؿ تكوف ترجمتو  شعرا »غدت ضرورة ُمِمحَّ
، إذ رأى َنَفٌر مف ؟! وىو يستعرض في ذلؾ كبل االتجاىيف«نثرا»أو « منظوما

المترجميف وجوَب ترجمة الشعر إلى شعر عربي ممتـز باألوزاف التقميدية. وساعد 
عمى شيوع ىذا الرأي أف الترجمات األولى لؤلعماؿ الشعرية األجنبية مضت في 
ىذا االتجاه. حتى كاد يستقر في األذىاف أف الترجمة المثمى لمشعر ال تكوف إال 

بستاني في إلياذة ىوميروس، ومحمد عثماف جبلؿ في شعرا. وكاف سميماف ال
ىـ الرواد الحقيقييف  -حكايات الفونتيف، ووديع البستاني في رباعيات الخياـ 

لمترجمات المنظومة، الذي دعمت ىذا االتجاه، لكف ثمة اتجاىا آخر يفضؿ 
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الشعر، ويعده األسموب األفضؿ إلخراج العمؿ في صورة  في ترجمة اختيار النثر
المنقوؿ، وذلؾ لما في الشعر مف قيود يتطمب الحفاظ  اممة مطابقة لؤلصؿك

 في كثير مف األحياف. عف األصؿ عمييا االنحراؼ
يناصر الدكتور رجاء جبر ىذا االتجاه األخير، ويفضؿ ترجمة الشعر نثرا  

عمى ترجمتو شعرا منظوما، ويتخذ األدلة الداعمة لرأيو مف عمؿ البستاني نفسو 
أنيا برغـ الجيد العظيـ الذي بذؿ »ة اإللياذة شعرا، إذ يرى رجاء جبر في ترجم

القارئ العربي،  لـ تنجح قط في تقريب ىذا األثر اليوناني الخالد إلى -فييا 
الذي تنحصر أىميتو في أنو يمثؿ معمما مف  األكاديمي وظمت أقرب إلى العمؿ

عرضت في فترة مبكرة لكثير مف معالـ الحياة األدبية. ولوال مقدمتيا الحافمة التي 
 عشر لـ يحس جميور القراء العرب بوجود ىذه األحد قضايا األدب والنقد؛ ربما

الشعر التي سماىا طو حسيف نظما، وقد نعى عمييا بصفة خاصة  ألؼ بيت مف
النظـ العربي.  في تكدس األسماء الغريبة لآللية واألبطاؿ فييا، وسوء موقعيا

جد أف الترجمة النثرية الُمَمخِّصة التي قاـ بيا فيما بعد وعمى العكس مف ذلؾ ن
التي قربت الممحمة األجنبية لمذوؽ العربي، وأوجزت  األستاذ دريني خشبة ىي

بيا وتذوؽ ما بيا مف خياؿ  لمقارئ أنحاءىا الشاسعة، وأعانتو عمى اإللماـ
 (56)«.وجماؿ شعري

اذج لمترجمات النثرية ويستطرد الدكتور جاء جبر في تعضيد رأيو بذكر نم
الناجحة، فيذكر ترجمة خميؿ مطراف لبعض آثار شكسبير الشعرية، ويبيف كيؼ 
ف كاف مف المؤكد  أنو لـ يشأ أف ينيج فييا نيج البستاني في ترجمة اإللياذة، وا 

منو وأقدر عمى الترجمة شعرا. ويعمؿ رجاء جبر ذلؾ بأف إحساس  أنو أشعر
يفرضيا الوزف الشعري عمى المعاني وظبلليا ىو مطراف بالقيود التي يمكف أف 

الذي دفعو إلى أف يترجـ ىذه اآلثار نثرا، إيمانا منو بأف النثر ىو األنسب 
دقيؽ يكافئ دقة أسموب الشاعر اإلنجميزي  واألسمـ لتأدية المعنى في أسموب

بحيرة »الكبير. ويذكر رجاء جبر ثبلثة مف الشعراء يتعاقبوف عمى ترجمة 
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ـ ناجي، وينتيي إلى الحكـ «المْرتيف براىي ، ىـ عمي محمود طو، ونقوال فياض، وا 
تتفوؽ عمى مثيبلتيا  -ترجمة الزيات النثرية ليا في رأي طائفة مف النقاد »بأف 

 (57)«.الشعرية

ويخمص رجاء جبر بعد شيء مف االستعراض ألنماط مختمفة مف الترجمات 
وشاىنامة الفردوسي ومثنوي جبلؿ الديف الرومي لئللياذة والكوميديا اإلليية 

لمترجمات يؤكد تفوؽ النثر عمى  ال شؾ أف استعراض النماذج الناجحة»ليقوؿ: 
لغة إلى لغة. ويدؿ عمى أف الشعر  الشعر في الوفاء بمتطمبات النقؿ األميف مف

يمجأ إلى إثقاؿ النص بشتى  النظـ، الذي في الترجمة ينحدر بسيولة إلى مستوى
وتجزئة الموحات التصويرية.  أحيانا بيف البحور، والخمط أشكاؿ الحشو والزيادة،

ـ عمى أساس الشكؿ  الزمف الذي وقد مضى كانت التفرقة فيو بيف الشعر والنثر تت
 نجد في صانع جيد لؤلبيات. ولكننا عندما الخارجي، وعمى أف شاعرا جيدا ىو

أو في « ُعَمِريَّة حافظ» نجد في كؿ أحيانا أكثر مما فقرة واحدة مف نثر الرافعي
ـ بوجود النثر الذي فإننا  -لشوقي « ُدوؿ العرب»كؿ تاريخ  مضطروف إلى التسمي

يحوي مف الروح الشعري، أحيانا، ما ال يحويو الشعر ذو التأليفات الموزونة مف 
 (58)«.المقاطع واألصوات واإليقاعات

ما ساقو مف أدلة نظرية ولـ يقتصر رجاء جبر في إصدار ىذا الحكـ عمى 
حوؿ بعض الترجمات الرائدة وتأكيده تفوؽ الترجمات النثرية ليا عمى الترجمات 

نما نجده يخطو خطوة أبعد مف ذلؾ، فيقدـ مثاال تطبيقيا يقابؿ فيو  الشعرية، وا 
 La Maison duبيت الراعي»بيف الترجمة الشعرية واألصؿ، وىذا النص ىو 

Berger  » ألفريد دي فيني لمشاعر الفرنسيAlfred de Vigny (28:8- 
(، الذي ترجمو عمي محمود طو شعرا، وَبيََّف رجاء جبر أف مقابمة ىذه 2974

الترجمة الشعرية باألصؿ تكشؼ عف أف ترجمة نثرية لمنص تتصؼ بالدقة 
والوجازة والوضوح ربما فاقت ترجمة شعرية فييا إلى جانب الموسيقى وجماؿ 

 يؿ مف الحشو والفضوؿ واإلبياـ.اإليقاع قدر غير قم
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ومع مقابمة الترجمة الشعرية التي قدميا عمي محمود طو لنص ألفريد دي 
فيني بترجمة نثرية قريبة مف األصؿ قدميا رجاء جبر نفسو! يتجمى لرجاء جبر 
مف خبلؿ المقاببلت الجزئية أف الترجمة الشعرية تُْعِوزىا الدقة، فربما اضطر 

لحذؼ أحيانا، عمى أىمية المحذوؼ في تقديـ المعنى عمى محمود طو إلى ا
واستكماؿ عناصر الصورة، وقد تمجأ الترجمة الشعرية إلى التعميـ في الوقت 
الذي يتطمب التحديد والتشخيص، وقد ال توفؽ في نقؿ أبعاد الصورة، وقد 
تستبدؿ كممة بأخرى، وقد تفرض القافية ضربا مف اإليجاز المخؿ، إلى غير ذلؾ 

 جوانب القصور التي كشفت عنيا المقارنة.مف 
ورغـ ما أخذه رجاء جبر عمى ترجمة عمى محمود طو، فإنو يعترؼ بأنيا 

أف العبارات في النص  نموذج جيد لمتوفيؽ بيف أمانة النقؿ والتعريب، وبخاصة
متشعبة يذىب فييا الفكر  كما قاؿ المترجـ تحتمؿ الكثير مف التأويؿ، واألخيمة

ىذا السياؽ ينفي رجاء جبر عف نفسو مناصرة الترجمة الحرفية بعيدا. وفي 
إف المعنى في الشعر ليس معنى نثريا حرفيا يمكف اإلحاطة بو عف »فيقوؿ: 

نما ىو األثر الكمى لمكمماِت  طريؽ قراءة سطحية تقـو بيا العيف وحدىا، وا 
 اتيابكؿ أصو  األذف والعقؿ والعواطؼ،و عمى مجتمعًة، بالنظاـ الذي رتبت ب

يقاعاتيا وعبلقاتيا ونغماتيا. وأنو مف حيث المبدأ ال يمكف التعبير عف المعنى  وا 
في الشعر الحقيقي إال بكمماتو نفسيا، وال يمكف تغيير الكممات بدوف تغير 

  (59)«.المعنى
ويقرر رجاء جبر في نياية مقالتو أنو عمى الرغـ مما قد يعتور الترجمات 

 د مف التسميـ بحقيقة التواصؿ بيف اآلداب والمغاتبعامة مف القصور، فإنو ال ب
طريؽ الترجمة، وال مفر لمشعر مف الخضوع لقانونيا. لكنو يتخفؼ مف حدة  عف

حماستو لمترجمة الشعرية وتقديميا عمى الترجمة النثرية؛ فيقوؿ إف الترجمة 
ِذىا، الشعرية ليست بالضرورة أليؽ بترجمة الشعر، وليس معنى ىذا الدعوة إلى َنبْ 

ذا كانت الترجمة النثرية تقدـ ألمانتيا ودقتيا ضمانات أكثر؛ فإنيا أف  ال يمكف وا 
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تقدـ البديؿ المطمؽ لؤلصؿ أو ترجمتو الشعرية، فاألدب في حاجة الى اجتماع 
الترجمتيف لآلثار الفريدة في اآلداب األخرى، بؿ إلى تعدد الترجمات أحيانا لؤلثر 

 (:5)الواحد.

قشة رجاء جبر ىذه القضية تستدعي إلى الذىف ما أشاعو ويبدو لي أف منا
رواد حركة الشعر الحر مف أف نظـ الشعر عمى النمط التقميدي يغؿ طاقة 
الشاعر ويحد مف إمكاناتو، ألف تجربة الشاعر المعاصر مف الرحابة والتنوع 

التساع بحيث يصعب عمى الشعر أف يعبر عنيا في قالبو التقميدي، اوالتعقيد و 
وليذا ظير شعر التفعيمة، الذي أتاح بمرونة قوالبو الموسيقية طاقات تعبيرية لـ 
يتح مثميا لمشعر التقميدي، وعمى ىذا ربما كاف المجوء إلى قالب التفعيمة عند 

فية مف ناحية ويحقؽ ترجمة األعماؿ الشعرية أجدى؛ ألنو يحقؽ الوزف والقا
سبلسة النثر ومرونتو وعدـ االضطرار إلى رتؽ الوزف مف ناحية أخرى، عمى 

 نحو ما فعؿ الدكتور محمد عناني في ترجمتو ألعماؿ شكسبير. 
ال تتأثر بقيود قد يفرضيا  -فيما يبدو لي -والحؽ أف جودة الترجمة وبراعتيا 

ر كمو مرتبط بممكات المترجـ الشعر التقميدي، ويتحرر منيا النثر، إذ األم
ومياراتو الخاصة، فمف تمكنت في نفسو روح الفف، فيو قادر عمى أف يترجـ 
نظما ما يعجز عف اإلتياف بمثمو المترجموف نثرا. فاألمر ال يتعمؽ بطبيعة النظـ 
أو النثر بقدر ما يتعمؽ بطبيعة المترجـ نفسو، وكـ مف ترجمات منظومة، لـ 

نما تفوقت عمى األصؿ األجنبي الذي  تتفوؽ عمى الترجمات النثرية فحسب، وا 
 نقمت عنو أيضا.

« بيشوا»ومف الطريؼ في ىذا الموطف أننا نجد رجاء جبر الذي تابع 
عمى أفكارىما في كثير مف القضايا المتعمقة باألدب المقارف، يخالفيما « روسو»و

ف شاسع بيف لغة ىنا لممرة األولى في قضية ترجمة الشعر، فيما يرياف أف البو 
الشعر ولغة النثر، وأف الشعر ال يمكف أف يطمؽ عميو أنو نثر )ُمَصعَّد(، بالمعنى 
الكيميائي لمكممة، أي إنو نثر ترقى إلى درجة عميا مف المغة؛ فالشعر بالنسبة 
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لمنثر في رأييما ما يكونو الرقص بالنسبة لممشي، والغناء بالنسبة لمكبلـ، أي أنو 
والشعر »ـ تأتي عبارة قاطعة الداللة عمى لساف المؤلفْيف تقوؿ: إيقاع وجماؿ. ث

لكف ىذا لـ يمنع رجاء جبر مف مخالفتيما، والميؿ  (61)«.َيْختفي حيف ُيَتْرجـ نثرا
لى السيولة واليسر  إلى ما تمميو عميو طبيعتو السمحة، التي تميؿ إلى الدقة، وا 

 تو التطبيقية. والوضوح في كؿ موطف، عمى نحو ما سيظير في دراسا
ذا كاف رجاء جبر قد ماؿ إلى المدرسة األمريكية في األدب المقارف، في  وا 
مقابؿ تبني غنيمي ىبلؿ لممدرسة الفرنسية، فإف في حماسة رجاء جبر لمترجمة 
النثرية وتفضيمو ليا عمى الترجمة المنظومة ما يوحي بمخالفتو لغنيمي ىبلؿ 

« ما األدب»ي ىبلؿ في ترجمتو كتاب كذلؾ في ىذا الميداف، فقد آثر غنيم
سارتر أف يترجـ بعض أبيات الشعر الفرنسية الواردة في الكتاب  وؿپلجاف 

، ورأى ذلؾ أكثر مناسبة لممقاـ، « رامبو»و« مبلرميو»لػ إلى شعر عربي منظـو
ف اعترؼ بأف ترجمتو ليا تكاد تكوف حرفية.  (62)وا 

 دور األدب في بناء الحضارة -5
أثر الحضارة العربية « األدب والحضارة»جبر في مقالة لو بعنواف يعالج رجاء 

اإلسبلمية في بناء الحضارات العالمية، وبخاصة الحضارة األوروبية والفارسية، 
وىو موضوع مف الموضوعات الوثيقة الصمة باألدب المقارف، إذ يرصد رحمة 

سيامو في بنائيا.  األدب العربي في ثقافات األمـ األخرى، وا 
بعد أف ُيَعرِّؼ رجاء جبر باألدب، ويوضح مفيـو الحضارة، ويكشؼ عف ف

أف  ىو إنكاره يمكف الحؽ الذي ال»تأثير كؿ منيما في اآلخر، يذىب إلى أف 
الحضارة العربية اإلسبلمية التي  دورة في إال تتحقؽ لـ عالمية الحضارة فكرة

 دوف ساف في كؿ مكافالذي كـر اإلن دينيـ استطاع فييا المسمموف بفضؿ تعاليـ
وأف  فتحوىا، التي األمـ بشعوب ويمتزجوا يختمطوا أف ديف أو مف جنس عصبية

عالمية في  حضارة بذلؾ أوؿ فتكونت واحد، نسيج يخمقوا منيا أمة جديدة في
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أقاميا اليوناف الذيف ظموا عمى عزلتيـ ولـ  تمؾ التي عف اإلنساف مختمفة تاريخ
وىو يوضح، متأثرا بابف خمدوف، أف فكرة الدورة «. األمـ بغيرىـ مف يختمطوا

بالتدريج إلى أف  تنمو الصغيرة بالشجرة تقـو عمى تمثيؿ الحضارة»الحضارية 
تصؿ إلى غاية نموىا لتأخذ بعد ذلؾ في الذبوؿ إلى أف تجؼ وتسقط أوراقيا، 

 (63)«.وتبدأ الدورة بعد ذلؾ مف جديد في أرض ثانية
كبير في الحضارة اإلسبلمية إباف ازدىارىا، فقد والحؽ أف األدب كاف لو دور 

أسيـ في بناء منظومة القيـ، التي كاف ليا أثر كبير عمى الحضارات األخرى، 
الثامف  القرف مف منتصؼ إف المغة العربية كانت«: »سارتوف»حتى ليقوؿ 

كمو،  العمـ االرتقائية لمجنس البشري لغة عشر نياية القرف الحادي حتى الميبلدي
 ُيِمَـّ بثقافة عصره وبأحدث صورىا أف يتعمـ أف أراد مف كاف ينبغي لكؿ لقد تىح

 (64)«.المغة ىذه
 لؤلدب شيدا مثاال لميجرة ويذىب رجاء جبر إلى أف القرنيف الثاني والثالث

فمع  مييمنة، امتزاجو بحضارات بفضؿ إلى العالمية طريقو اإلقميمي الذي أخذ
 األدب حقؽ واحدة وحضارة واحدة لغة واحدة ذاتأمة  إلى المفتوحة تحوؿ األمـ

سامية وآرامية ويونانية  وكانت بيف المعاصرة لو، اآلداب عمى تقدمو العربي
 دخوؿ المنتصر عمييا بيا. دخؿ األدب العربي وتعيش أقواميا بيا تعتز وقبطية
 الشاـ في حدث كما روافده، رافدا مف وتصبح بو أف تمتزج بعد محميا ليحؿ

وشماؿ إفريقيا، ويذكر كذلؾ أثر األدب العربي عمى األدب الفارسي،  ومصر
وأثره في ازدىار الحياة العممية واألدبية في البصرة والكوفة وفي بغداد، وفي 
قرطبة. وعندما أخذت، بغداد تتقيقر وتتراجع عف موقعيا باستيبلء الفرس ثـ 

صؼ الثاني مف القرف الترؾ عمييا كانت القاىرة التي أسسيا الفاطميوف في الن
الرابع عمى موعد مع الشيرة، ولـ ُيْخِؼ الرحالة المعاصروف انبيارىـ بما شاىدوا 
ف لـ يبمغ تأثيرىا في مسيرة  فييا مف رقي في العمـو والفنوف وغنى المكتبات، وا 

 (65)الحضارة ما بمغو تأثير بغداد أو فارس.
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ر الحكـ اإلسبلمي وقؿ مثؿ ذلؾ في سورية، وفي جزيرة صقمية التي استم
فييا أكثر مف قرنيف، وقد ظؿ انتشار الحضارة اإلسبلمية فييا حتى بعد زواؿ 
الحكـ اإلسبلمي منيا في القرف الخامس اليجري، الحادي عشر الميبلدي. ثـ 
يتوقؼ رجاء جبر عند الحضارة العربية في األندلس وأثرىا في الحضارة 

ناطة آخر المعاقؿ اإلسبلمية في شبو األوروبية، وىو تأثير لـ ينتو بسقوط غر 
نما استمر بعد ذلؾ بأكثر مف قرف، بسبب الجماعات الكثيرة مف  الجزيرة، وا 
المسمميف التي بقيت في الببلد عمى الرغـ مف مبلحقة محاكـ التفتيش ليـ، ممف 

، الذيف أسيموا في نقؿ كثير مف ثمرات «الموريسكييف»ُعِرفوا في التاريخ باسـ 
 (66)ى الفكر اإلسباني األوروبي.تراثيـ إل

وبعد الطواؼ عمى حواضر الثقافة العربية اإلسبلمية وعواصميا، يجنح رجاء 
 األدبية جبر إلى شيء مف التفصيؿ، فيذىب إلى أف المشتغميف بالدراسات

 والحماسة دخؿ إلى اآلداب الغربية عف أدب الفروسية عمى أف المقارنة ُيجمعوف
 األدباء في نفوس في وكاف لو فعؿ السحر الخصوص، عمى وجو طريؽ األندلس
أنيـ  عمييـ أف ينعى القومية الثقافة عمى الغيوريف دعا بعض مما تمؾ العصور؛

أسى:  وىو يضيؼ في ،«قاىرييـ دوف غيرىا بمغة يحتقروف البلتينية ويكتبوف»
 ايكتب بي كؿ ألؼ في واحدا اليـو فييـ تجد فبل لغتيـ نسوا قد إف المسيحييف»

عمى  بيا التعبير يحسنوف الذيف أكثر العرب فما أما لغة إلى صديؽ، خطابا
 األناقة أنفسيـ في العرب شعر شعرا يفوؽ بيا ينظموف وقد أسموب، أحسف
 (67)«.األداء وصحة

ويرى رجاء جبر كذلؾ أف القصة األوروبية مدينة في نشأتيا لممقامات وأخبار 
 اإلسبانية بيف القصة - أثبت المقارنوف كمافالعبلقة واضحة.  الفروسية العربية؛

الصنعة  الذي يحتفؿ بضروب العربية في أسموبيا والمقامة« بيكارسؾ»الساخرة الػ
« وليمة ليمة ألؼ»لػ  وكاف السخرية والنقد، نفسو عف روح في الوقت ويشؼ
نتائجو  مف القصة األدبية وشخوصيا، وعاطفيتيا تأثير حاسـ عمى الفني، ببنائيا



4243)يناير(  3، ع35مج       لغىيات والثقافات المقارنة(  ال كلية اآلداب جامعة الفيىم           ) مجلة  

 

.متىلي أحمد سيد محمد ...(د.المقارن األدب في وجهىده جبر رجاء)      

2727 

« روبنسف کروزو»و ،«سويفت» كتبيا التي« جميفر رحبلت»سبيؿ التمثيؿ  ىعم
 «.ديفو»ألفيا  التي

« دانتي»في القرف الرابع عشر الميبلدي  الكبار وىنالؾ أدباء إيطاليا
صقمية  عف طريؽ العربي األدب تأثير ، وكميـ تمقوا«وبترارؾ» «بوكاشيو»و
والكوميديا  اإلسبلـ» المثير بحثوفي « آسيف ببلثيوس»كما يقوؿ  - «دانتي»فػ

ابف عربي وقصة  مصادر إسبلمية حددىا بآثار استمد عممو مف -« اإلليية
فقد أطمؽ صيحة غاضبة ضد « بترارؾ»الغفراف. أما  ورسالة اإلسراء والمعراج

احتذاء الشعراء المسيحييف حذو الشعراء المسمميف الذيف كانوا يتجمعوف في ببلط 
ممؾ صقمية، وراح ينعى الببلدة والخموؿ وضيعة العبقرية  «فريدريؾ الثاني»

)الصباحات العشرة( « دي كاميروف»الذي ألؼ « بوكاشيو»اإليطالية. وكذلؾ 
محتذيا فييا ألؼ ليمة وليمة. ويذكر رجاء جبر كذلؾ األثر العربي األندلسي عمى 

 شعراء التروبادور، وىو أثر تعددت البحوث العممية التي أكدتو.
د أف يبيف رجاء جبر دور األدب العربي في بناء الحضارة اإلسبلمية وأثره وبع

في بناء الحضارات األخرى، ينتقؿ إلى الحديث عف األدب مع دورة الحضارة 
الغربية، فبعد أف غابت شمس الحضارة اإلسبلمية بعد أف استمر ضوؤىا قويا 

ة، بعد عصر النيضة، مدة ألؼ عاـ تقريبا، بدأت دورة الحضارة األوربية الحديث
وىو عصٌر َبَدَأ بدايةً أدبيًة، وشيد بعثا جديدا لآلداب والعمـو والفنوف، وانقبلبا في 
مذاىب االجتماع والسياسة والديف. والحضارة الغربية تقدـ نفسيا عمى أنيا 
خبلصة التطور البشري ونتيجتو المنطقية، فيي ال تنتسب ألمة معينة أو عصر 

يي تعكس روح أمـ غربية تشعر أف مجدىا السياسي في بعينو، ومع ذلؾ ف
انحسار، عمى حيف أنيا شديدة االعتزاز بمجدىا الثقافي، ولذلؾ تحاوؿ أف تسجؿ 

 (68).نفسيا في أدبيا وفنونيا بروح قمقة متشائمة
ويعترؼ النقاد الغربيوف أنفسيـ بسمبيات ىذه الحضارة، فتراىـ ُيَنبِّيوف إلى 

عمى مستقبؿ األدب  -إحدى سمات الحضارة المعاصرة - خطر الوسائؿ المادية
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والفنوف، فتحت تأثير المطالب اليومية لوسائؿ اإلعبلـ والثقافة مف راديو وسينما 
وصحافة دخؿ اإلنتاج الثقافي عصر اإلنتاج الكبير؛ حيث َتُسود معايير الكثرة 

 (69)والعجمة والتخفؼ والسطحية واسترضاء الجماىير.
ذا تراجع  قد الجاد عند الغرب في اآلونة األخيرة فإننا نجده إلى األدب نظرنا وا 

إلى نوع قاتـ مف اإلبداع  انصرؼ المجتمع الصناعي المتقدـ، ولذا دوره في حياة
مشاعر  بوجود غالبا الوجودي. ويفسر ذلؾ والقمؽ اليأس والسخط يغمب عميو

واإلحساس  نطواء،يعاني مف العزلة واال المعاصر الذي األديب لدى اإلحباط
 شعور عف الحديثة وخوائيا الروحي والعاطفي، فضبل بإفبلس الحضارة العاـ

 حياتية أو قضايا حيوية. واألمر مف ىمـو ىناؾ ما يشغمو يعد لـ بأنو المجتمع
مطالبا  بمعزؿ ما زاؿ ببلدنا فاألدب في العكس بالنسبة لشرقنا العربي، عمى يبدو

وىي  األمة، عمى شخصية والمحافظة النفوس، بإذكاء اليمـ وزرع األمؿ في
 (:6)الكبرى التي مرت بيا. المحف قياـ في فترات خير بيا قاـ مياـ

سيامو في  والحؽ أف القوؿ بأثر األدب العربي القديـ في الحضارات األخرى وا 
بناء ثقافتيا عمى نحو ما أوضح الدكتور رجاء جبر ىو قوؿ ال جداؿ فيو، لكف 

دور األدب الغربي، وانصرافو إلى نوع قاتـ مف اإلبداع يغمب عميو إقراره بتراجع 
اليأس واإلحباط والقمؽ الوجودي، ال ينفي األثر الكبير ليذا األدب في اآلداب 
األخرى وبخاصة األدب العربي، وىو أمر ينبغي التوقؼ عنده؛ فالحؽ أف األدب 

ونستطيع أف نمحظ العربي ليس بمعزؿ عف ىذه الروح، ولكنيا سرت فيو بقوة، 
ذلؾ في موجة اإلبداع الحداثي وما بعد الحداثي في الثقافة العربية، وىي موجة 
عارمة تنعى حاؿ المجتمع الحديث وتنقـ عميو، ويتجمى ذلؾ بخاصة في أدب 

 حقبة الستينيات، ويتجمى كذلؾ في شيوع أدب التمرد والعبث.
أف رجاء  -الحضارة دور األدب في بناء-ويبلحظ في معالجة ىذه القضية 

جبر الذي ينتصر لممدرسة األمريكية في األدب المقارف يتحدث ىنا عف 
العبلقات التاريخية بيف اآلداب وعف المصادر وعبلقات التأثير والتأثر، ورحمة 
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اآلداب، وىذا مف صميـ تصورات المدرسة الفرنسية؛ لكف ىذا ال يقدح في والئو 
عا عف المنيج الذي ارتضاه؛ ذلؾ أف ىذه المقالة لممدرسة األمريكية، وال يعد تراج

النظرية تعد رصدا تاريخيا لرحمة اآلداب بيف األمـ، وبخاصة رحمة األدب العربي 
في حضارات األمـ األخرى، ومف غير الممكف أف يكوف المعوؿ في ىذا الرصد 

 التاريخي عمى غير التاريخ.
ىالل عرض رسالة الدكتوراه الفرنسية لمحمد غنيمي  -6

 :وتحميميا
مف الجيود النظرية لمدكتور رجاء جبر عرضو لمرسالة األولى التي تقدـ بيا 
الدكتور محمد غنيمي ىبلؿ لنيؿ درجة دكتوراه الدولة في اآلداب مف جامعة 

تأثير النثر العربي عمى »ـ، وقد جاءت ىذه الرسالة بعنواف 2:63السوربوف عاـ 
والسادس لميجرة )الحادي عشر والثاني عشر النثر الفارسي في القرنيف الخامس 

، وىي الرسالة التي َمثَّمت وجية نظر المدرسة الفرنسية في األدب »لمميبلد(
المقارف خير تمثيؿ. وقد قدـ ليا رجاء جبر عرضا وتمخيصا وافيا في خمسة 
وعشريف صفحة، أتى فييا عمى دقائؽ فصوليا ومحتوياتيا، حيث كشؼ أف 

، وقد تناوؿ فيو «الترجمة»بلثة أجزاء، الجزء األوؿ عنوانو الرسالة جاءت في ث
غنيمي ىبلؿ الترجمة وتأثيرىا عمى النثر الفارسي الجديد، مف خبلؿ التحميؿ 

تاريخ »والمقارنة لثبلثة أعماؿ مكتوبة بالعربية وترجماتيا الفارسية، وىي 
غنيمي ىبلؿ لمعتبي، فقد رأى « تاريخ يميف الدولة»و« كميمة ودمنة»و« الطبري

أف ىذه األعماؿ الثبلثة تمثؿ تيارات التأثير األدبي لمعربية عمى الفارسية خير 
 (71)تمثيؿ.

ثـ جاء الجزء الثاني مف الرسالة عف التقميد بوصفو وسيمة النتقاؿ جنسيف 
 أدبييف مف العربية إلى الفارسية الجديدة، ىما: المقامات، والكتابة الديوانية.

لممقامات يتحدث فيو عف أصوؿ المقامة ومؤلَفْييا )بديع فيخصص غنيمي فصبل 
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الزماف اليمذاني والحريري(، والخصائص األسموبية لكؿ منيما، ثـ يعقد مقارنة 
التي كتبيا القاضي حميد « مقامات حميدي»تفصيمية بيف ىذه المقامات العربية و

ية في المفردات ىػ( بالفارسية، وقمَّد فييا المقامة العرب:66الديف البمخي )ت. 
والتراكيب والصياغة واألسموب، حتى لقد وصؿ بو األمر إلى حد كتابة فقرات 
كاممة بالعربية. ويصؿ غنيمي ىبلؿ بعد عقد مقارنة تفصيمية إلى أف نموذج 
المقامة الفارسية كما قدمو الحميدي لـ يحقؽ النجاح الذي ُيَمكِّف ليذا الجنس 

الكتاب بعده عمى مواصمة السير في طريقو. األدبي الفارسي، ويشجع غيره مف 
ويخصص غنيمي ىبلؿ الفصؿ الثاني مف ىذا الجزء لمرسائؿ الديوانية واإلخوانية 
مف خبلؿ دراستو لمكاتب الفارسي بياء الديف البغدادي، ليصؿ كذلؾ إلى نتيجة 
تفيد بأف التأثير العربي بمغ مداه في عمؿ البغدادي عمى مستوى المفردات 

ـ النحوي واألسموب، حتى لقد بمغ التقميد الفارسي لمعرب في ىذه الرسائؿ والنظا
 (72)حدا أفقده األصالة!

التأثير العربي بدوف تقميد »ثـ يأتي الجزء الثالث مف الرسالة يحمؿ عنواف 
وفيو يتناوؿ غنيمي ىبلؿ أعماال فارسية ليست مجرد ترجمة أو تقميد « مباشر

تكشؼ عف أصالة ال تنكر، وتعكس في الوقت مباشر ألعماؿ عربية، ولكنيا 
ذاتو ثقافة مؤلفييا في ميداف الفكر أو المغة أو األدب وتأثرىـ بالثقافة العربية، 
يمانو بالمدرسة  ويعكس ىذا الجزء عقيدة غنيمي ىبلؿ في الدراسة المقارنة وا 

بو الفرنسية التي تحتفي بالتأثير والتأثر، حتى ليؤكد أف الكاتب ميما كاف نصي
مف األصالة فإنو ال يستطيع أف يتحرر تحررا تاما مف سيطرة طرائؽ التفكير في 
بيئتو، أو تيارت الفكر التي تسود المجتمع في عصره. وىذه المرحمة التي يممكف 

تعد تطور طبيعيا لمرحمتي الترجمة والتقميد المتيف « األصالة مع التأثر»تسميتيا 
رىا أعماؿ أدبية مثؿ تاريخ البييقي، ألبي أسيمتا في تطوير حضارة كاف مف ثما

الفضؿ محمد بف الحسيف، وجيار مقالة )المقاالت األربع( لناظمي عروضي 
لسعد الديف الوراويني وىو مف األعماؿ الشييرة « مرزباف نامو»السمرقندي، و
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لمحمد « روضات العقوؿ»التي وضعت عمى غرار كميمة ودمنة، وكذلؾ كتاب 
لتي عالجيا غنيمي ىبلؿ في ىذا الجزء مف رسالتو، ليصؿ غازي، وىي الكتب ا

ف كاف يمكف أف ُيمتمس ليا مصادر في الثقافة العربية، فقد  إلى أنيا جميعا وا 
حممت كذلؾ بذور األصالة الفارسية، ومف ثـ تدخؿ في نطاؽ الدراسة األدبية 

 (73)المقارنة بمفيوميا العممي األكاديمي.
و تمخيص ىذه الرسالة، التي ليا قيمتيا قدـ رجاء جبر عرضا غمب عمي

التاريخية والعممية األصيمة عمى كثرة البحوث التي تمتيا في ميدانيا، وذلؾ ألنيا 
ليست مجرد عمؿ موسوعي شامؿ في بابيا فحسب، ولكنيا إطار وتحميؿ لمرؤية 
سياـ حقيقي رائد في مجاؿ األدب المقارف ظؿ حبيس  النقدية المقارنة، وا 

المغة األجنبية التي كتب بيا، حتى كشؼ عنو الدكتور رجاء جبر المخطوط و 
 الغطاء بيذا العرض الوافي.

و ُجؿَّ جيوده في األدب المقارف إلى الوجية  ف َوجَّ والحؽ أف رجاء جبر وا 
الفارسية، كما فعؿ غنيمي ىبلؿ في ىذه الرسالة، فإنو لـ يمتـز صرامة المنيج 

فرنسية التي ولع بيا غنيمي ىبلؿ في ىذه التاريخي الذي تتبناه المدرسة ال
نما نراه ينظر في دراساتو التطبيقية نظرة رحبة، تثبت العبلقات  الرسالة، وا 
التاريخية بيف األعماؿ المدروسة إف وجدت، وتنفي ىذه العبلقات إف ثبت عدـ 

ِلو عمى البحث األدبي التحميمي التركيبي.  وجودىا، وكاف ُجؿُّ ُمَعوَّ
 عن الفارسية:« حوض السمطان»اية ترجمة رو  -7

يمكف أف يضاؼ إلى الجيود النظرية لمدكتور رجاء جبر في األدب المقارف 
، لمكاتب اإليراني المعاصر محسف مخممباؼ «حوض السمطاف»ترجمتو لرواية 

. . . .(، إذ إف ترجمة ىذه الراوية تعد إحدى ثمار إتقانو لمغة  - 2:68)
مة يتجو وجية جديدة، الفارسية، واىتمامو بأدبيا في دراساتو، غير أنو بيذه الترج

فإذا كانت جؿ دراساتو تنصرؼ إلى األدب الفارسي القديـ، عمى نحو ما سيتضح 
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عند الحديث عف جيوده التطبيقية فإف ترجمتو ليذه الرواية تعد اتجاىا إلى األدب 
الحديث في إيراف. إذ يعد محسف مخممباؼ مؤلؼ ىذه الرواية مف أبرز كتاب 

اف. وقد ظيرت كتاباتو األولى في مطمع الثمانينات الرواية المعاصريف في إير 
فمفتت إليو األنظار ودلت عمى مولد كاتب عارؼ بأساليب القص وتقنياتو 

 الحديثة، عميؽ الخبرة بحياة المجتمع اإليراني.
قص »فقد أصدر محسف مخممباؼ وىو بعد شاب كتابو النقدي الصغير 

ـ. ۱۸۹۱بة المسرحية( في عاـ )كتابة القصة وكتا« نويسى ونمايشنامو نويسى
وفيو يعرض تطورا نظريا لفف قصصي ممتـز يتناوؿ قضايا الحرية والعدالة 
االجتماعية، ويشاىد الحياة مف زاوية إسبلمية، ويعبر عنيا وفؽ األصوؿ الفنية 
المقررة. وبدت ىذه الفكرة في ذاتيا جديرة باالحتراـ ال ينقصيا إال التطبيؽ. ومف 

اتب أف أعطى لنظريتو البعد التطبيقي في سمسمة مف األعماؿ ثـ ما لبث الك
اإلبداعية المتميزة التي ظيرت بعد ذلؾ عمى فترات متقاربة. تنوعت ىذه األعماؿ 
بيف المسرح والقصة القصيرة والرواية وسيناريوىات األفبلـ، وقد غمب عمييا 

أغمبيا مف  جميعا الحس الثوري الرافض لمواقع األليـ، فقد استمد موضوعات
حياة الطبقة الدنيا التي تعاني ألواف الشقاء في سبيؿ العيش والبقاء، ومف حياة »

المعتقميف السياسييف التي يبدو أف الكاتب عاناىا في مرحمة مف حياتو. ألف 
كتابتو في ىذه الناحية يشع منيا ىذا النوع مف الحرارة الذي ال يوجد إال في 

 (74)«.بالفعؿ –والسجف والتعذيب  كتابات مف عرؼ تجارب الساڤاؾ

ـ 2:95عاـ « حوض السمطاف»وعف ىذا الموضوع صدرت لو ىذه الرواية 
ـ، التي تتناوؿ المجتمع ۱۸۹۸)حديقة البمور( عاـ « باغ بمور»ثـ تمتيا رواية 

مف خبلؿ أضعؼ شرائحو وىي المرأة في الطبقة الدنيا، التي تعرضت لمظمـ 
اناتيا وآالميا مف أسباب الوصوؿ بالمأساة إلى والقير االجتماعي، وكانت بمع

 ذروتيا، ومف ثـ التعجيؿ بالثورة. 
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التي ترجميا رجاء جبر تحكي بضمير المتكمـ « حوض السمطاف»ورواية 
قصة حياة امرأة مف عامة الشعب. فتصور مف وجية نظرىا حاؿ المجتمع 

الثورة اإلسبلمية اإليراني في واحدة مف فترات تحولو الكبرى وىي فترة ما قبؿ 
عزت »ـ. وبطمة الرواية التي ترتبط بيا أحداثيا جميعا ىي السيدة ۱۸۹۸سنة 
، تمثؿ نموذج اإلنساف البسيط، ضحية القير االجتماعي، الذي حـر «سادات

الماؿ والعمـ والحياة الكريمة، ولكنو لـ يحـر الذكاء وصدؽ اإلحساس. وقد 
باعاتيا عف معاناة الفقراء، ونشاط استطاعت في عفوية وسذاجة أف تعطي انط

التنظيـ اإلسبلمي نواة الثورة التي عصفت بنظاـ الشاه، ومواجية أجيزة األمف 
 ليذا النشاط بألواف القمع والتعذيب.

والرواية بيذا تنتمي إلى ما يمكف تسميتو بالرواية الواقعية السياسية، فقد 
عرض نماذج لطبقة البسطاء تناولت موضوع تعذيب المعتقميف السياسييف. وىي ت

الذيف يعانوف سوء العيش، ويعيشوف عمى ىامش الحياة، وطبقة رجاؿ الديف ممف 
يؤمنوف بضرورة اإلصبلح والتغيير، أو ممف يدعوف إلى ثبات الحاؿ ويتحدثوف 
باسـ السمطاف. وىي تعرض كذلؾ نماذج شائية لبعض رجاؿ األمف الذيف 

حوض »مطة. وقد استمدت الرواية عنوانيا يمثموف أداة عذاب طيعة في يد الس
إلى « تيراف»مف اسـ بحيرة ممحية تقع في الصحراء عمى الطريؽ مف « السمطاف

، يقاؿ إنيا كاف مقبرة لممعتقميف السياسييف مف أعداء النظاـ؛ ُيْمَقْوف فييا «قـ»
 أحياء مف الطائرة!

ليا  وتتكوف ىذه الرواية مف خمسة فصوؿ، ترجميا رجاء جبر، وعرض
عرضا مفصبل في مقدمة نقدية ضافية جعميا في صدر الترجمة، تناوؿ فييا 
تصوير الكاتب لمشخصيات، والمكاف، وعرض لمتقنيات الفنية المستخدمة، ولغة 
السرد. وىذه الترجمة تعكس اىتماـ رجاء جبر بالرواية الفارسية، وبخاصة ما 

العربي، تمؾ التي ذاعت في  تشابو منيا مع رواية الواقعية السياسية في األدبي
 عقد الستينيات وما بعده.
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 ثالثا: الجيود التطبيقية
لـ تقتصر جيود رجاء جبر في األدب المقارف عمى ما سبؽ طرحو مف 
القضايا النظرية والترجمة، بؿ كاف لو إسياـ ممحوظ كذلؾ في ميداف الدراسات 

طروقة في البيئة التطبيقية، التي آثر فييا جميعا أف يسير في دروب غير م
ما أف يعالج  العربية، فيو إما أف يعالج موضوعات جديدة خمصت نسبتيا إليو، وا 
موضوعات سبؽ تناوليا، ولكف معالجتو ليا تأتي مف زوايا جديدة لـ يسبقو إلييا 
واحد مف الباحثيف العرب في ميداف األدب المقارف، وقد ساعده عمى ذلؾ معرفتو 

وآدابيا، تمؾ المعرفة التي مكنتو مف أف يوجو جيوده كميا  العميقة بالمغة الفارسية
إلى ىذه الوجية. ومف أبرز جيوده التطبيقية التي سأعرض ليا في ىذا المحور 

مصادر تاجر »، و«رحمة الروح بيف ابف سينا وسنائي ودانتي»مف محاور البحث 
، «روميقصة القروي والمدني في مثنوي جبلؿ الديف ال»، و«البندقية لشكسبير

 «.الحكاية والتمثيؿ في حديقة سنائي»و
 رحمة الروح بين ابن سينا وسنائي ودانتي: -1
ىو أوؿ بحث تطبيقي في األدب « رحمة الروح بيف ابف سينا وسنائي ودانتي»

ـ، بعد عودتو مف البعثة بعاميف. ويبدو 2:86المقارف نشره رجاء جبر، في عاـ 
أف فكرة ىذا البحث كانت قد اختمرت في عقمو أثناء إعداده لرسالة الدكتوراه عف 

وعدَّه مف المصادر « إلى المعاد سير العباد»سنائي الغزنوي، فقد أفاد مف مثنوي 
والحؽ أف رجاء جبر بيذا البحث يسير «. الكوميديا اإلليية»المحتممة لدانتي في 

في درب غير مطروؽ في بحوث األدب المقارف المكتوبة بالعربية، فُجؿُّ ما كتب 
عف المصادر اإلسبلمية لمكوميديا اإلليية كاف مقتصرا عمى رحمة المعراج 

بعض ما كتب عف تأثير رسالة الغفراف ألبي العبلء، لكف رجاء جبر اإلسبلمية، و 
في ىذا البحث يحاوؿ أف يقدـ جديدا، وأف يخطو خطوات جادة في دروب غير 
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مسموكة، فيأخذنا في آفاؽ أرحب ليبحث عف مصادر جديدة لمكوميديا اإلليية في 
 األدب الفارسي.

و في مقدمة البحث والحؽ أنو ىو نفسو كاف يدرؾ صنيعو ىذا فنص عمي
ـ أشأ في بحثي ىذا أف أعيد ما قيؿ في ىذا الصدد عف وجود ُمشاَبيات »فقاؿ:  ل

وثيقة بيف ما ورد في بعض الكتب اإلسبلمية عف معراج النبي صمى اهلل عميو 
وسمـ، وما في رسالة الغفراف لممعري وبعض ما كتب محيي الديف بف عربي وما 

ني أردت أف أتقدـ بالبحث خطوة في ىذا المجاؿ، ورد في الكوميديا اإلليية، ولك
فسمكت فيو مسمكا آخر، يتناوؿ عبلقة الكوميديا بالمصادر الشرقية التي تناولت 

 (75)«.موضوع الرحمة إلى العالـ الغيبي تناوال فمسفيا صوفيا
والحؽ أف رجاء جبر لـ يكف أوؿ مف اىتدى إلى ىذه الفكرة، فيو نفسو يذكر 

 Reynold ف المستشرؽ اإلنجميزي رينولد نيكمسوفالباحث أ بأمانة
Alleyne Nicholson (2979- 2:56 ىو الذي أشار إلى ىذه الفكرة في )ـ

رائد فارسي » بعنواف بمجمة الجمعية الممكية اآلسيوية ـ2:54 عاـ مقاؿ نشره
وىي إشارة تمقفيا رجاء  (،A Persian Forerunner of Dante« )لدانتي

فعتو إلى تحمؿ مشقة المقارنة التفصيمية بيف العمميف، لينتيي جبر فتحمس ليا ود
 موثوؽ بيا؛ وىي أف تفصيبلت المشابيات بيف األثريف تحمؿ نتيجة عممية إلى

 في المادة الماثمة مصدرا مشتركا لمشاعريف، وىو ىناؾ عمى االعتقاد بأف
المنظومة  ىذه عمى أف المعراج؛ إذ ليس ثمة دليؿ الروايات اإلسبلمية عف

 قد ُنِقَمت إلى إحدى المغات األوربية بطريقة تسمح باطبلع دانتي عمييا، الفارسية
 (76)تُكتشؼ شروحيا. أف باإلضافة إلى صعوبتيا واستغبلؽ رموزىا قبؿ

استيؿ رجاء جبر بحثو بحديث عاـ عف رحمة الروح في اآلداب العالمية 
ذلؾ عند قدماء المصرييف  والتاريخ اإلنساني بعامة، فذكر طرفا مما كاف مف

وعند اليوناف والروماف والفرس والزرادشتييف، ثـ خص الرحمة في األدب الفارسي 
بشيء مف التفصيؿ، فذكر ما اتفؽ عميو الباحثوف األوروبيوف في الدراسات 
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كتاب »أي « ارتاؾ فيراز نامؾ»اإليرانية مف أف رائد ىذا الموضوع في إيراف ىو 
توب بالفارسية الوسطى، الذي يمثؿ الييكؿ األساسي لعدد ، المك«القديس فيراز

سير »مف اآلثار األدبية التي تنوعت في طريقة تناوليا لمموضوع، كما في 
لمكرماني، « مصباح األرواح»لمعطار، و« منطؽ الطير»لسنائي، و« العباد

حويو لبياء اهلل وغيرىا. وىو كتاب يشبو الكوميديا اإلليية لما ي« سبعة األودية»و
 (77)مف موضوع التجوؿ في عوالـ الجنة والمطير والجحيـ.

ثـ عرج رجاء جبر عمى الرحمة إلى العالـ الغيبي في األدب العربي، فذكر 
قصة المعراج النبوي في رواياتيا المتعددة عند اإلماـ أحمد والطبراني وأبي سعيد 

في رسالة  وابف عباس، وذكر قصة معراج أبي يزيد البسطامي، ثـ فصؿ القوؿ
البف سينا، بوصفو أوؿ مف أدخؿ موضوع الرحمة نحو اليدؼ « حي بف يقظاف»

األعمى بقيادة مرشد، عمى طريقة الكوميديا، إلى اآلداب اإلسبلمية، وأثرى بذلؾ 
 (78)الممحمة الصوفية الشعرية في األدب الفارسي.

 يزيد عرضو لمعراج أبي في ويأخذ صبلح فضؿ عمى رجاء جبر أنو اعتمد
اإلنجميزية، التي قدميا المستشرؽ « إسبلميكا»البسطامي عمى نشرة مجمة 

النشرة العربية  عمى اإلنجميزي نيكمسوف، ويرى أنو كاف األجدر بو أف يعتمد
ضمف مكتبة اآلداب الصوفية األستاذ الدكتور عمى حسف  أصدرىا التي الموثقة

والحؽ أف بحث رجاء جبر لـ يعتمد عمى  (79)ـ.2:75القادر بالقاىرة عاـ  عبد
نشرة مجمة إسبلميكا في عرض قصة معراج أبي يزيد البسطامي، ولكنو اعتمد 

 (:7)«.خمسة عشر مقاال»في كتابو « مجتبى مينوى»عمى عرض فارسي قدمو 
وصحيح أف الرجوع إلى األصوؿ خير مف االعتماد عمى المراجع الوسيطة عمى 

تذر عف ذلؾ في ىذا الموطف بأف بحث رجاء جبر لـ كؿ حاؿ، لكف يمكف أف ُيع
نما أوردىا في معرض التمييد  يكف ُمْنَصبِّا عمى قصة معراج أبي يزيد، وا 

 التاريخي لمرحمة في األدب العربي، ولـ تكف ىي المناط الرئيس لمبحث.
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عرضا « سير العباد إلى المعاد»ثـ يعرض رجاء جبر لما جاء في منظومة 
رب مف الترجمة الكاممة لمنص األصمي، مع محاولة لمشرح مسيبا يكاد يقت

والتقريب، في إيماف راسخ منو بأف النص مثقؿ بالتعبير الرمزي الذي بمغ حد 
 التعقيد، حتى كاد يصرفو عف السير في ىذا الطريؽ!

يبيف رجاء جبر أف الشاعر الفارسي سنائي الغزنوي كتب ىذه المنظومة في 
المثنوي الفارسي في بحر الخفيؼ المخبوف المقصور حوالي ثمانمائة بيت مف 
مرتيف(، وىو يصور فييا الفكرة الصوفية الفمسفية التي  –)فاعبلتف مفاعمف فعمف 

إف الكائنات في حركة دائبة نحو اتجاىيف: فيي تجيء مف اهلل، مف »تقوؿ: 
مية فيضو عمى العقؿ الكمي، ومف العقؿ الكمي عمى النفس الكمية، ومف النفس الك

عمى الييولى، وىي الصورة التي ترى األنفس الجزئية في عالـ األجساـ عمى 
ظواىر األشخاص واألجراـ، ثـ تعود مف جديد إليو، متحررة مف الكثرة صاعدة 
نحو الوحدة، لتمحؽ بموطنيا األصمي ومصدرىا األوؿ. وىذا الرجوع يتـ عف 

فة، إذا عرفنا أف لكؿ طريؽ المعرفة، وىو اليدؼ الحقيقي مف الحكمة والفمس
 (81)«.موجود كماال، وكماؿ النفوس في اتصاليا بالعقؿ

فكرة التطور بكؿ ما تعنيو مف صعوبة « »سير العباد»ويتناوؿ سنائي في 
التكمؿ والسعي إلى الكماؿ البلنيائي، فيرى أف اإلنساف يمثؿ قمة الخمؽ في ىذا 

نساف جمادا، ثـ صار نباتا، الكوف، فقبؿ أف يصؿ إلى الحالة اإلنسانية، كاف اإل
وبعد ذلؾ أصبح حيوانا، ليكوف في النياية إنسانا مزودا بالعقؿ. ويمكنو أف 
يتجاوز المرتبة اإلنسانية ليصير َمَمكا، كما يمكنو فوؽ ذلؾ أف يعبر المرحمة 

وىذا التطور يرسـ الغاية لكؿ الكائنات والمخموقات ويحدد لمنفس «. »الممكية
في الحياة وىو التعرؼ عمى اهلل ومسيرتيا بالرجوع إلى أصميا  اإلنسانية ىدفيا
 (82)«.ومنزليا األبدي

تصؼ ىذه الرحمة المراحؿ التي كاف عمى النفس الحيوانية ممثمة بَرُجؿ أف 
« عالـ العناصر األربعة»تقطعيا مع المرشد الذي يمثؿ العقؿ، فتبدأ رحمتُيُما بػ 
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التراب، وعنصر الماء، وعنصر اليواء، التي يتركب منيا اإلنساف، وىي عنصر 
وعنصر النار، ترصد المنظومة مشاىداتيما خبلؿ ىذه الرحمة العناصَر األربعة، 

بعد اجتيازىما عالـ العناصر، « عالـ األفبلؾ»ويصؿ السائحاف إلى حدود 
وىو عالـ روحي يمثؿ المرحمة « عالـ الممكوت»وبانتياء عالـ األفبلؾ يبدأ 

ة مف الرحمة، وفييا تكوف النماذج التي يقابميا السائحاف نماذج الثالثة األخير 
صوفية تتفاوت فيما بينيا بدرجة القرب مف اهلل، فكمما اقترب الرجؿ وشيخو 

 أبصرا مجموعات أنقى وأكثر استغراقا في التأمؿ والمشاىدة لمذات اإلليية.
ما طرحو ، وأىـ «سير العباد»وبعد االستعراض التفصيمي الدقيؽ لمنظومة 

سنائي فييا مف أفكار، يتوقؼ رجاء جبر ليرصد تأثير ابف سينا الفيمسوؼ في 
سنائي الصوفي، فيذىب إلى أف سنائي أخذ مف ابف سينا فكرة تصويره لمعقؿ 
ف اختمؼ سمات ىذا الشيخ عند كؿ  عمى ىيئة شيخ تبدو عميو نضارة الشباب، وا 

التشابو واالختبلؼ بينيما  ويقؼ كذلؾ عند بعض نقاط (83)منيما خبلؿ الرحمة
« حي بف يقظاف»و« سير العباد»عمى مستوى األحداث واألفكار، ثـ يقارف بيف 

مف الناحية األدبية، فيخمص إلى أف سنائي أغنى بكثير مف ابف سينا مف حيث 
قوة الخياؿ وجرأتو وتعدد الصور والرموز، ويسوؽ األمثمة عمى ذلؾ كمو، ومف 

يقـو غالبا عمى الخياؿ الذي يعيد صياغة المادة  ذلؾ أف الرمز عند سنائي
والصور المتفرقة الموجودة في الواقع بخمقيا في نظاـ جديد، لئليحاء بالمعنى 
المرموز لو عمى جية المشابية. وأما الرمز عند ابف سينا فيقـو غالبا عمى الوىـ، 

 (84)فيو يستدعي إلى الذىف صورا ال وجود ليا في الواقع.
 «:الكوميديا اإلليية»و« لعبادسير ا»بين 

لسنائي، « سير العباد»البف سينا ثابتا في « حي بف يقظاف»إذا كاف تأثير 
، «الكوميديا اإلليية»في « سير العباد»فإف األمر ليس كذلؾ فيما يتعمؽ بتأثير 

وىو ما دفع رجاء جبر إلى أف يقرر أف الدراسة التاريخية الخارجية إلثبات 
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نما يجب أف يدرس النص دراسة أدبية بيدؼ  التأثير والتأثر وحدىا ال تكفي، وا 
التعرؼ عمى القيمة الذاتية الداخمية لو، وىي دراسة ينظر فييا إلى الدور 
األساسي لمتفسير األسموبي والتركيبي. ويشرع رجاء جبر في تقديـ ممخص واؼ 

بيتا، ويرى أنو قد  25344عمى لمكوميديا اإلليية بمجمداتيا الثبلثة التي تحتوي 
يبدو عجيبا أف نقارف بيف منظومة كالكوميديا، ىذه الممحمة الطويمة مف الشعر، 

خمسمائة  -منذ أف اخترعت الطباعة-ذات األلوؼ مف األبيات، التي طبعت 
مرة، ونسخت قبؿ ذلؾ مئات المرات، وترجمت إلى جميع المغات، وتناولتيا 

التعميقات، وبيف منظومة متواضعة في مظيرىا، لـ مكتبات كاممة مف الشروح و 
 -فيما نعمـ  -تطبع سوى ثبلث مرات، ولـ تكف موضوع دراسة عممية جادة 

. ولكف يزوؿ العجب حيف نعرؼ أف ىذه المنظومة بأبياتيا الثمانمائة  حتى اليـو
ما يجعميا تقؼ  -تحوي مف األفكار والصور، فضبل عف الفمسفة التي تيدي إلييا

مف  -فيما قيؿ-ثقة إلى جوار المنظومة العمبلقة التي تمي الكتاب المقدس في 
 (85)حيث الطبعات والترجمات والبحوث المتعمقة بيا.

عقد رجاء جبر المقارنة بيف المنظومتيف مف حيث الموضوع والغاية والخياؿ 
ومف حيث تأثرىما بثقافة الشاعر والعصر، ثـ أدلى برأيو في العبلقة التأثيرية 

 بينيما. 
فأما عف الموضوع، فالمنظومتاف متشابيتاف في الفكرة، والخطة العامة، وكثير 
مف المواقؼ الجزئية. فأما الفكرة في كؿ منيا فيي وصؼ رحمة في العالـ الغيبي 
في صحبة مرشد. ففي سير العباد يقـو اإلنساف بالرحمة عبر عوالـ العناصر 

نازؿ بعيف العقؿ والمعرفة، حتى يصؿ إلى واألفبلؾ، فيطوي المسافات ويتأمؿ الم
غايتو في أدنى منازؿ القرب مف اهلل، وىناؾ ال ُيْؤَذف لو بالبقاء بيف صفوؼ 

، ويؤمر بالعودة إلى «حانة قاب قوسيف»الصفوة مف الصوفية المقيميف في 
األرض ليمارس العبادة والسموؾ مف جديد حتى يكوف صعوده فيما بعد ناتجا عف 

 لحقيقية. المجاىدة ا
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وفي الكوميديا يقـو الشاعر نفسو بالرحمة، برفقة دليؿ يسير بو في حمقات 
عمى مشارؼ الفردوس،  -مرغما  -الجحيـ، ودرجات المطير، ليتخمى عنو 

التي يصؿ في صحبتيا إلى سماء « بياتريس»وتتولى إرشاده بعد ذلؾ محبوبتو 
تأخذ مكانيا ىناؾ في السماوات حيث الوردة البيضاء حوؿ العرش. فتتركو ل

الطبقة الثالثة مف أوراقيا. ويتجو ىو إلى اهلل غاية الغايات، ويغيب نظره الصافي 
 (86)شيئا فشيئا في أشعة النور اإلليي.

وأما االتفاؽ في الخطة العامة فيظير في التقسيـ الثبلثي لمراحؿ الرحمة، 
عراؼ. فعند سنائي تبدأ والبدء بالجحيـ واالنتياء بالفردوس، مرورا بالمطير أو األ

الذي ىو بمنزلة الجحيـ، باعتباره مستودع الرذائؿ، « عالـ العناصر»الرحمة بػ
فمكؿ عنصر رذائمو الخاصة بو: فالشره والحرص والبخؿ لمتراب، والكسؿ والغفمة 
لمماء، واليوى والشيوة لميواء، والغضب لمنار. وبمقدار تخمص اإلنساف مف ىذه 

ارتقائو عمى معراج الروح نحو ربو، وباجتيازه عالـ العناصر  الرذائؿ تكوف درجة
األربعة ينطمؽ مف أسر الزماف وينجو مف الموت وىو عمى مشارؼ عالـ 

عالـ »األفبلؾ. وىذا العالـ يمثؿ األعراؼ في التصور اإلسبلمي. ويقابؿ 
 في الكوميديا، فكبلىما عالـ روحي يغمره« الفردوس»في سير العباد « الممكوت

 البياء والنور والجبلؿ، وكبلىما يقع في دائرة القرب مف اهلل. 
عمى أف سنائي أراد « سير العباد»وأما عف الغاية مف التأليؼ، فتدؿ منظومة 

أف يعرض بعض األفكار التي دخمت التصوؼ مف الفمسفة، ويقدميا في شعر 
لعقوؿ مقبوؿ، يضفي عمييا ما يخفؼ مف جفافيا وتجريديتيا، ويقربيا إلى ا

واألذىاف، وبخاصة بعد أف أصبح التصوؼ نظاما كامبل، وأصبحت الرحمة 
الروحية إلى العالـ العموي ىي جوىر التجربة الصوفية، ومف ثـ كانت فكرة 
التطور وما تمثمو مف الوصوؿ باإلنساف إلى الكماؿ ىي الفكرة الرئيسة في 

 المنظومة.
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يـ متحؼ ىائؿ مف الشخصيات أما ىدؼ دانتي مف تأليؼ الكوميديا فكاف تقد
المستمدة مف التاريخ المعاصر والقديـ، ليكشؼ لمواطنيو عف مواىبو وسعة 
معارفة الدينية والفمسفية، وينقد مف خبللو شئوف معاصريو وأحواليـ، وكاف مف 
أىدافو أف يميؿ بالناس إلى اتباع تعاليـ الديف ومحبة الوطف، وأف ينزؿ المسيئيف 

عمى تشريده ونفيو منازليـ في الجحيـ، وأف يخمد عمى الزمف  إليو الذيف عمموا
قصة حبو، وأف يقيـ األساس لبناء لغتو القومية، بنقؿ لغة األدب والفف مف 

 (87)البلتينية الكبلسيكية إلى الميجة اإليطالية التي ىي لغة قومو.
ىدؼ ديني مسيحي  -وفؽ ما ذىب إليو كثير مف النقاد-وىذا اليدؼ 

حيث ينزؿ أعداء المسيحية وأعداءه السياسييف في طبقات الجحيـ وسياسي، 
 المختمفة، كما يضع أبطاؿ المسيحية في منازؿ الفردوس.

ـ بيف األشياء   أما عف الخياؿ، فقد كاف سنائي في منظومتو صاحب خياؿ يقي
عبلقات جديدة، ويصنع الصور ويبتكر الرموز، ويبلئـ بينيا حتى تخرج متصمة 

ما دانتي فقد بير األجياؿ بقدرتو عمى التصوير والتأليؼ بيف شتى مؤتمفة. وأ
العناصر مف معموماتو عف الديف واألدب القديـ والمرئيات التي رآىا بعينو. ويتفؽ 
الشاعراف في التصريح بدور الرمز في عمميما، وطبيعة ىذا الرمز مف اإليحاء 

 (88)لكؿ متمؽ بما يناسب استعداده الروحي والمعرفي.

قد ظير كذلؾ في المنظومتيف تأثر كؿ مف الشاعريف بثقافة عصره، فقد و 
كانت األفكار الصوفية قد وجدت طريقيا إلى الشعر الفارسي، بتأثير العبلقة 
التي وجدت منذ القرف الثالث اليجري بيف التصوؼ والفمسفة، وقد ظير ذلؾ جميا 

تراث باذخ ىو حصيمة في سير العباد، أما دانتي فقد أقاـ منظومتو عمى أساس 
الثقافة البلىوتية الفمسفية الواسعة التي كانت في حوزة العصور الوسطى، 
رشادات ال حصر ليا ألحداث التاريخ واألساطير  ويضاؼ إلييا معمومات وا 

 اليونانية والرومانية.
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« سير العباد»ولعؿ رجاء جبر متأثر في تقسيمو محاور المقارنة بيف 
الكوميديا »النحو، بمقارنة عبد الرزاؽ حميدة بيف  عمى ىذا« الكوميديا»و

، فيو ينطمؽ كذلؾ مف نفي عبلقة التأثير والتأثر «رسالة الغفراف»و« اإلليية
بينيما، وبعد أف يقدـ تمخيصا لمعمميف يبدأ في الموازنة بينيما مف حيث الموضوع 

ىي المحاور واليدؼ والخياؿ والفف األدبي، وتأثر كبل المؤلفيف بثقافة عصره، و 
 (89)ذاتيا التي اعتمدىا رجاء جبر في مقارنتو بيف سير العباد والكوميديا.

ويخمص رجاء جبر بعد عقد مقارنة تفصيمية دقيقة بيف العمميف إلى سؤاؿ 
وينتيي إلى أف المبلمح « ىؿ أخذت الكوميديا مف سير العباد؟»جوىري ىو: 

المكتوبة « سير العباد»لقوؿ بتأثير المشتركة والتشابيات الجزئية ال تكفي لتأييد ا
المكتوبة في بداية القرف « الكوميديا اإلليية»في البداية القرف الثاني عشر عمى 

الرابع عشر. ويوضح أف مشكمة القنوات التي يمكف عف طريقيا وصوؿ التأثير 
ذلؾ أف البحوث «. رسالة الغفراف»تبرز ىنا بأكثر مما ىي عميو في القوؿ بتأثير 

يتعمؽ بالغفراف انتيت إلى أف احتماؿ اإلفادة منيا يحتاج إلى وجود الترجمة،  فيما
ذا كاف مف المستبعد وجود ترجمة  أو التبحر في العربية ال مجرد المعرفة بيا. وا 
لمغفراف، أو اطبلع دانتي عمى النص العربي؛ فإف األمر بالنسبة لسير العباد 

عاد. فيذه المنظومة أقؿ شيرة بكثير مف يبدو أقرب إلى االستحالة منو إلى االستب
، وىي أكثر صعوبة وتأبيا عمى الفيـ والترجمة. ويرجع تاريخ «رسالة الغفراف»

ـ، أي قبؿ أف 2386 -ىػ 785أقدـ شرح ليا يعيف عمى حؿ رموزىا إلى سنة 
 (:8)ينظـ دانتي ممحمتو الدينية بخمس وعشريف سنة.

ذا كاف  قد ذىب إلى وجود « رائد فارسي لدانتي»في مقالتو « نيكمسوف»وا 
احتماؿ التأثير بيف العمميف لوجود تشابو بينيما في ورود بعض المفردات، مثؿ 

في المنظومتيف، فإف رجاء جبر َيُردُّ ىذا الرأي، « السبع»و« الذئب»ورود لفظي 
يا مختمؼ كؿ االختبلؼ عف ويوضح أف السياؽ الذي ورد فيو الوحشاف بالكوميد

، وأف مف السذاجة أف يجعؿ الباحث اشتراؾ النصيف في «سير العباد»مثيمو في 
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ويدعـ رجاء جبر  (91)ذكر ىذه الوحوش قرينة عمى وجود عبلقة تأثيرية بينيما.
ىذا الرأي بأف مثؿ ىذا االستنتاج السريع قد حدث مف باحثيف آخريف ممف كانوا 

، وىو ما دفع بنت الشاطئ إلى «الغفراف»و« الكوميديا»ف ينظروف في العبلقة بي
السخرية الشديدة مف فيـ المستشرقيف القاصر لمنصوص العربية؛ حيف الحظت 

لموحوش الثبلثة قبؿ أف « دانتي»يربط بيف رؤية « ميجؿ آسيف ببلثيوس»أف 
نت يصؿ إلى الجحيـ والتقاء ابف القارح بأسد وذئبة قبؿ النار مباشرة، وألقت ب

الشاطئ بكثير مف الشؾ حوؿ قيمة النتائج التي ينتيي إلييا المستشرقوف بمثؿ 
  (92)ىذا التعامؿ العاجز مع النصوص.

ويخمص رجاء جبر إلى أنو ال يمكف إثبات عبلقة تأثير وتأثر بيف العمميف، 
« سير العباد»ومف ثـ ال مفر مف المجوء لتفسير ىذه التشابيات بيف 

جود المصدر المشترؾ، وىو ىنا التراث الفمسفي اإلسبلمي إلى و « الكوميديا»و
بوجو عاـ، مبتدئا مف اإلغريؽ ومارِّا بابف سينا فتوماس اإلكويني لينتيي إلى 
دانتي. ألف اإلطار العاـ لمرحمة إلى العالـ الغيبي مستعار مف الفمسفة في كبل 

ات النصيف. ويضاؼ إلى ذلؾ أف موضوع الرحمة نفسو ليس مف الموضوع
نما ىو موضوع قديـ، شغمت بو الفمسفة وامتؤلت بو األساطير،  المبتكرة، وا 
واىتمت بو األدياف، وتناولتو اآلداب كميا. وىذا مف شأنو أف يضيؽ مف مجاؿ 
القوؿ بالتأثيرات المتبادلة بيف أدبيف، ويوسع مف دائرة القوؿ بالتأثيرات العامة 

باعتبارىا مستفيدة مف كؿ ما سبقيا مف  التي تتعرض ليا األعماؿ األدبية البلحقة
 (93)تجارب وأفكار.

وفي الوقت الذي يولع فيو أكثر المشتغميف بالمقارنة بإثبات عبلقة التأثير 
والتأثر بيف األعماؿ والشخصيات التي يقارنوف بينيا ألدنى مبلبسة، لما لمثؿ 

فة، ذلؾ أف ىذه النتائج مف بريؽ ودوي كبير، فإف رجاء جبر قد سمـ مف ىذه اآل
ف كانت ىي أساس كؿ بحث عممي دقيؽ، فإنيا مف » فكرة التأثير والتأثر، وا 

أخطر المزالؽ في يد الباحث الذي يتصدى لدراسة التيارات الفكرية والنظريات 
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الدينية، فإف الفكر اإلنساني في محاولتو الوصوؿ إلى الحقيقة وتصوره لموجود، 
ع المادة الجامدة لو، فبل يكفي ظيور فكرة ال يخضع لقانوف العمة والمعموؿ خضو 

مف األفكار في فمسفة ما، ثـ ظيور نفس الفكرة أو ما يماثميا في فمسفة أخرى، 
لمحكـ بأف الفمسفة الثانية متأثرة باألولى إال إذا وجدت دالئؿ واضحة مستمدة مف 

 (94)«.الصمة التاريخية بيف الفمسفتيف

، فيو يبدو قميؿ الشغؼ بفكرة إثبات ويبدو أف رجاء جبر آمف بيذه الفكرة
المقارنيف المحدثيف أصبحوا ال يشاركوف الجيؿ السابؽ »التأثير والتأثر، ويري أف 

إيمانيـ بفكرة التأثير والتأثر، وصاروا يأخذوف بوجية نظر أكثر اتساعا في 
الموضوع، وال يطمحوف في بحوثيـ إلى الخروج بنتائج مثيرة فيما يتعمؽ 

ذا كاف االعتزاز القومي والطموح العممي قد بالصبلت الت اريخية بيف اآلداب. وا 
يرضييما الوصوؿ إلى نتائج حاسمة لصالح فرضية التأثير، فإف صعوبة التعرؼ 
عمى قنوات التأثير ومسالكو تدفع الباحث إلى المزيد مف األناة والتجرد في 

برغـ الشواىد الكثيرة النتائج، « تصيد»النظر، وتباعد بينو وبيف الحسـ والتحيز و
 (95)«.المؤيدة لموضوع القضية

ورغـ ما بذلو رجاء جبر مف جيد مضف في ىذه المقارنة فإنو يختتـ بحثو بما 
يشي بموضوعية العالـ وتجرده وعدـ سعيو إلى إحداث ضجة وصخب 
باكتشافات عممية دوف الوقوؼ عمى أدلة قاطعة، فيرى أنو لـ يعد يكفي أف نردد 

نما يجب معايشة تمؾ المسمما ت التي تقطع بتأثر دانتي بالمصادر اإلسبلمية، وا 
النصوص ومقارنتيا لمخروج بنتائج منيا، ولو كانت غير مثيرة. ويضرب المثؿ 

وىذا البحث المقارف المحدود شكبل، الواسع ىدفا »عمى ذلؾ ببحثو ىذا فيقوؿ: 
التي ُيْعِوُزىا مثبل ليذا النوع مف الدراسات  -عمى قصور فيو–وطموحا يقدـ 

 (96)«.البريؽ، وتحاوؿ برغـ ذلؾ أف تضيؼ بصدؽ شيئا إلى ما قيؿ
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ذا قيؿ إف رجاء جبر قد التقط الفكرة مف نيكمسوف، فالحؽ أنو أجرى المقارنة  وا 
التفصيمية بنفسو، وال يحط ذلؾ مف جيده، فجيد صبلح فضؿ نفسو بني عمى 

 عممو.كبلـ سابقيو، ولـ َيُحؿ ذلؾ دوف الثناء عمى 

 وبيذا البحث يكوف رجاء جبر قد نجح في إثارة االىتماـ بدور ابف سينا
مف الضوء عمى فكر الشاعر  مزيد األدبي بجانب دوره الفمسفي، وفي إلقاء

اآلداب اإلسبلمية والعالمية. ويؤخذ  الفارسي سنائي، وتنمية موضوع التبلقي بيف
اإلليية ال تدعو إليو  لمكوميديا إلى تقديـ ممخص مطوؿ نسبيا عمد»عميو أنو 
أثرى بيا المرحـو الدكتور  النموذجية التي الدقيقة الترجمة المتقنة بعد الضرورة

شروحيا وىوامشيا  بجميع العربية بأجزاء الكوميديا الثبلثة المكتبة حسف عثماف
ترجمة  تقديـ إلى ىمو أف يصرؼ وتعميقاتيا ]...[ وكاف األولى بالدكتور رجاء

ثمانمائة بيت ال أكثر، فيضيؼ  في التي تقع كما يقوؿ سنائي لمنظومة كاممة
يدي  بيف إلى األدب العربي، ويضع ما تبقى مف وثائؽ الموضوع حقا جديدا بيذا

 (97)«.القارئ
 مصادر تاجر البندقية: -2

إحدى روائع  The Merchant of Venice« تاجر البندقية»تعد مسرحية 
شكسبير الخالدة، وقد أفردىا الدكتور رجاء جبر بدراسة تطبيقية مقارنة، بحث 

 فييا عف مصادرىا في الشرؽ والغرب. 
الذي أراد أف « أنطونيو»تدور أحداث ىذه المسرحية حوؿ التاجر الشاب 

« بورشيا»في الحصوؿ عمى ماؿ يعينو عمى خطبة « باسانيو»يساعد صديقو 
يقة األصؿ عالية المقاـ كانت نفسو قد تاقت إلييا وكثر خطابيا مف وىي فتاة عر 

اضطر « باسانيو»ظروفو مف مساعدة صديقو « أنطونيو»األمراء. ولما لـ تمكف 
، فوافؽ الييودي لكنو «شيموؾ»إلى طمب قرض مف تاجر ييودي مراب يدعى 

مييودي أف يقطع اشترط أف يكتب في وثيقتو أنو إذا لـ ُيَسدَّد القرض في موعده فم
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عمى « أنطونيو»رطبل مف المحـ مف جسد الضامف مف أي موضع يشاء. ويوافؽ 
عمى الماؿ، ويأخذ طريقو إلى موطف محبوبتو. « باسانيو»الشرط، ويحصؿ 

وىناؾ يشترؾ في االختبار الذي وضعتو لخاطبييا، فقد وعدت أف تقبؿ الزواج 
فيو صورتيا، فيخفؽ الجميع ممف يختار مف بيف صناديؽ ثبلثة صندوقا توجد 

في اختيار الصندوؽ المراد فيتزوج مف « باسانيو»في االختيار وينجح 
، وينشغؿ بحياتو الجديدة عف صديقو الذي وجد نفسو في أثناء ذلؾ «بورشيا»

يمح في طمب الوفاء بالشرط « شيموؾ»، وراح «شيموؾ»عاجزا عف رد الديف لػ
 ؿ المحـ مف بدنو.الذي أخده عمى مدينو وىو اقتطاع رط

متنكرة في « بورشيا»توضع المسألة بيف يدي دوؽ البندقية لمحكـ فييا، وتأتي 
، وبعد أف تستنفد أسباب المصالحة مع «أنطونيو»ثوب محاـ لمدفاع عف 

الييودي تعمف في ميارة أنو إذا كاف لمييودي الحؽ في رطؿ المحـ فإف عميو أف 
دة، وبضربة واحدة ال تزيد عف الرطؿ وال يقتطعو مف غير أف يريؽ قطرة دـ واح

بالتآمر عمى حياة مواطف بالبندقية، « بورشيا»تنقص! فيعجز عف ذلؾ ثـ تتيمو 
وتطمب الحكـ بموتو، ولكف الدوؽ ييبو الحياة ويحكـ بمصادرة أموالو عمى أف 

« جيسيكا»والدولة، ويتخمى أنطونيو عف نصيبو لػ« أنطونيو»تكوف مناصفة بيف 
 «.يموؾش»ابنة 

تدور حوؿ واقعتيف « تاجر البندقية»يذىب رجاء جبر إلى أف أحداث مسرحية 
وأف الواقعتيف « واقعة الصناديؽ»، و«واقعة الضماف برطؿ المحـ»أساسيتيف ىما 

كانتا في األصؿ منفصمتيف كؿ منيما تمثؿ قصة مستقمة، ثـ جمع بينيما 
ر عمى أنو رجع في شكسبير في مسرحيتو. ويتفؽ الباحثوف في أدب شكسبي

وقائع »كتاب  :أغمب االحتماالت إلى واحد أو أكثر مف مصادر ستة أوليا
وىو مجموعة مف الحكايات بالبلتينية  The Gesta Romanorum« رومانية

ذات أغراض أخبلقية، تختمؼ فيما بينيا مف ناحية األصوؿ التي تنتمي إلييا، 
ألوروبية التي وجدت فييا، فكانت وقد تنوعت نسخ الكتاب الخطية بتنوع الدوؿ ا
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ىناؾ مخطوطة إنجميزية وأخرى إيطالية وثالثة فرنسية وىكذا.. وبينيا اختبلؼ 
شديد في الترتيب وفي العدد وفي أسماء األشخاص بحيث إف بعض الحكايات 
ورد في مخطوطة ولـ يرد في أخرى، ومف الحكايات التي وردت في النسخة 

ر في النسخة البلتينية حكاية الدائف والضماف وفييا اإلنجميزية ولـ يرد ليا ذك
قصة الضماف برطؿ المحـ والنصوؿ مف شرط الضماف بنفس الحيمة واالستيبلء 
نما يتعيد المقترض نفسو برد الديف،  عمى الماؿ، ولكف ال يوجد فييا الضماف، وا 

نما ُيذكر عمى أنو تاجر. ومف الم حتمؿ أال والدائف نفسو ال يرد ذكر لييوديتو، وا 
يكوف شكسبير قد اطمع عمى ىذه الحكاية، ألنيا ال توجد إال في مخطوطات 
النسخة اإلنجميزية مف ىذه الحكايات، ولـ ترد في النسخ المطبوعة مف الكتاب 

 (98)في حياة شكسبير أو قبميا.
]إيؿ بكرونو[ وىو  Il Pecoroneوالمصدر الثاني ىو الكتاب اإليطالي 

طالية ألفو أو جمعو سير جيوفاني الفمورنسي، معاصر مجموعة حكايات باإلي
ـ، وىو في طبعتو اإليطالية يشتمؿ 2665ـ، وطبع سنة 2489بوكاشيو سنة 

عمى خمسيف حكاية قديمة مف بينيا حكاية الدائف، والوثيقة برطؿ المحـ، والحيمة 
نفسيا لمتخمص مف الشرط، وبعض التفاصيؿ الفرعية األخرى. ولـ يكف ىذا 

ب قد ترجـ عمى عيد شكسبير إلى اإلنجميزية، ومف ىنا يأتي السؤاؿ: مف الكتا
أيف لو االطبلع عميو، ولـ يكف يعرؼ اإليطالية؟ وتأتي اإلجابة عنو في ثبلث 
افتراضات: إما أف يكوف أحد أصدقاء شكسبير قد ترجمو خصيصا لو، أو نقؿ 

« ي الُمرابيالييود»مضمونو إليو، أو أف يكوف مؤلؼ المسرحية المجيولة 
باإلنجميزية كاف قد سبؽ باالطبلع عمى الكتاب اإليطالي ، وعف طريقو وصؿ 

 (99)إلى مؤلؼ تاجر البندقية.

، «ألكساندر سيمفاف»لمكاتب الفرنسي « الخطيب»وثالث المصادر ىو كتاب 
 Silvany’sـ بعنواف 26:7وقد ترجمو أنطوني ماندي إلى اإلنجميزية عاـ 

Orator صوؿ خطابية تبمغ المائة، وعنواف الفصؿ الخامس وىو مجموعة ف
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عف ييودي يريد لدينو رطبل مف لحـ »والتسعيف منيا يرد عمى ىذا النحو: 
 Of a Jew who would for his debt have a pound of a“« نصراني

Christian”  وفيو أورد عبارة لييودي أراد في مقابؿ ديف لو عمى النصراني رطبل
خير، ورد النصراني عميو. ولـ يذكر المؤلؼ الفرنسي قصة أو مف لحـ ىذا األ

 (:9)يفصؿ واقعة، ولكف العبارة كافية لئلخبار بمضمونيا.

 The« قصة جرنوتوس ييودي البندقية»وأما المصدر المحتمؿ الرابع فيو 
Ballad of Gernutus, The Jew of Venice  وىي حكاية شعرية لمؤلؼ

مجيوؿ ال ُيعرؼ زمانو، أصميا محفوظ في مكتبة بكمية المادليف في كمبردج، 
وىي تحكي قصة ييودي مراب شديدة الشبو بما جاء في تاجر البندقية، وىو ما 
يقوي اطبلع شكسبير عمييا، والمؤلؼ يشير فييا ضمنا إلى مصدره حيف يصرح 

 ( 1:)ما يشبو قصتو. بأف المؤلفيف اإليطالييف حكوا

لكريستوفر مارلو، وكاف « ييودي مالطة»والمصدر الخامس ىو مسرحية 
ـ، أي قبؿ تاجر 26:1معاصرا لشكسبير، فقد كتبت ىذه المسرحية حوالي سنة 

رسـ لو « برعباس»البندقية بنحو ثماني سنوات، وىي قصة ييودي ثري اسمو 
لكنيا أكثر دموية ووحشية. المؤلؼ صورة شبيية بصورة شيموؾ عند شكسبير، و 

وغير مستبعد أف يكوف شكسبير قد اطمع عمييا، فمف المعروؼ أف مارلو كاف لو 
 (2:)تأثير كبير في صدر حياة شكسبير.

مثمت قبؿ تاجر « الييودي»وأما المصدر السادس فيو مسرحية بعنواف 
مقيف البندقية بنحو تسعة عشر عاما في الموضوع نفسو، ففييا تصوير شره المتع

بالدنيا، ودموية طباع المرابيف، وقد أشار إلييا اثناف مف المؤلفيف المعاصريف 
لشكسبير، واستنتج بعض الباحثيف أف ىذه المسرحية قدمت النموذج الذي احتذاه 

 (3:)شكسبير.

وبينما يرى الباحثوف في األدب اإلنجميزي أف مصدر شكسبير المباشر يتمثؿ 
بقميؿ، فإنيـ يروف أف أصؿ « تاجر البندقية»بؿ في المسرحيتيف األسبؽ عيدا ق
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القصة نفسيا يعود إلى الشرؽ القديـ. فإذا كانت القرائف تدؿ عمى أف مصدر 
فإف  –اإليطالي « ايؿ بكرونو»شكسبير المباشر في تاجر البندقية ىو كتاب 

القرائف تشير كذلؾ إلى أف مصدر المؤلؼ اإليطالي كتاب ذو أصؿ ىندي 
الذي صنؼ في جزيرة سيسؿ، وفيو وردت أقدـ « دلباتس»ب فارسي ىو كتا

 الروايات لقصة الضماف برطؿ المحـ أو الدائف القاسي. 
ويأخذ القوؿ بالمصدر الشرقي لقصة الضماف برطؿ المحـ اتجاىا أكثر تحديدا 
في أواخر القرف الثامف عشر، حيف ُيحصر ىذا المصدر في الشرؽ اإلسبلمي 

في  -فيما يشبو اإلجماع-ـ 2896ثوف ابتداء مف عاـ بخاصة، إذ يأخذ الباح
ترديد نسبة القصة إلى بيئات إسبلمية في إيراف والشاـ ومصر، معتمديف في ذلؾ 

، وفييا ترد «توماس منرو»عف مخطوطة « مالوني»عمى ما يسمى بمخطوطة 
ببلد الشاـ مسرحا لمقصة، التي تجري أحداثيا بيف مسمـ وييودي، وقد عرفت 

 «.قاضي حمص»ة في روايتيا الفارسية بحكاية الحكاي
قصص أخرى عمى امتداد األراضي « قاضي حمص»وثمة مع حكاية 

التي ترجميا لمفرنسية « الحكايات السبلفية»اإلسبلمية، منيا ما ورد في مجموعة 
، وفييا ييودي يضمف قرضو بدرىـ مف لساف عربي يدعى عمر، «لويس لوجيو»

في كتاب وضعو لتعميـ « فرنسيس جبلدويف»اإلنجميزي ومنيا ما رواه المستشرؽ 
مف حكاية العبيف  -ـ28:6طبع سنة -« منشى فارسى»المغة الفارسية بعنواف 

قاؿ أحدىما لصاحبو إذا لـ أفز في المعب فمتقطع ما يوازي فص ثـو مف 
في تعميؽ لو عمى ىذه الحكايات بأثرىا عمى « السير جاف ممكـ»جسدي! ويشيد 

 (4:)نجميزي، وُيَسمِّـ بأف شكسبير استمد منيا فكرة تاجر البندقية.األدب اإل

ويرى رجاء جبر أف محاولة نسبة فكرة الضماف بمحـ اآلدمي إلى الشرؽ 
تتضمف اتيامو بالوحشية وفساد الذوؽ أكثر مما تتضمف مف االعتراؼ بإمداد 

ريدوف أف يؤيدوا شكسبير واألدب اإلنجميزي باألخيمة واألفكار. وكأف القائميف بيا ي
الفكرة السابقة عف الشرؽ بأف مثؿ ىذا األسموب الوحشي في التعامؿ ال يصدر 
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إال عنو. ولكف تتبع الفكرة حتى أقدـ نص وردت بو سيدلنا عمى أف الفكرة وجدت 
في الببلد األوروبية قبؿ أف توجد في الشرؽ اإلسبلمي، وأف ىذا الشرؽ غير 

 (5:) إليو في ىذه المسألة بالذات. حريص بالمرة عمى أف ينسب الفضؿ
ويؤكد رجاء جبر في معرض نفيو أف يكوف الشرؽ مصدر ىذه القصة أف 

، وىي تعد األساس في «توماس منرو»قصة قاضي حمص التي كشؼ عنيا 
قصة متأخرة ال يمكف أف تكوف قد كتبت قبؿ أواسط القرف  -تكريس النظرة لمشرؽ

العربية القديمة التي عرضت لمحديث عف  الخامس عشر؛ ألنيا لـ ترد في الكتب
أىؿ حمص، ولو كانت الجزئية الخاصة بمسألة الضماف المنسوبة إلى قاضي 
حمص معروفة آنذاؾ لكاف مف المناسب جدا إيرادىا، لكف األبشييي لـ يوردىا 
في مستطرفو، وكذلؾ الراغب األصفياني لـ يوردىا في محاضراتو في معرض 

 .حكاياتيما عف أىؿ حمص
المذاف جمعا التراث الشعبي األلماني إلى  Grimmوقد ذىب األخواف جريـ 

االعتقاد بأف فكرة الضماف ترجع إلى أصؿ ألماني، وأف الحكايات المتعمقة بيا 
نشأت في ألمانيا وانتشرت منيا إلى سائر العالـ، لكف الباحث األلماني كارؿ 

ذىب إليو األخواف  المتخصص في أدب شكسبير سارع إلى نفي ما« سيمرؾ»
بشدة، وأنكر أف تكوف ألمانيا موطف ىذه الفكرة التي يحاوؿ الجميع أف « جريـ»

يتبرأ منيا، كما رفض األخذ برأي الباحثيف اإلنجميزي الذيف يروف أف موطنيا 
الشرؽ، وأرجعيا إلى القانوف الروماني؛ فقد كاف لمدائف حسب ىذا القانوف الحؽ 

بعد مرور ستيف « التيبر»بيعو عمى الشاطئ اآلخر لنير في أف يقتؿ مدينو، أو ي
يوما عمى األجؿ المضروب لوفاء الديف، وبعد إنذار المديف ثبلث مرات. وفي 
حالة تعدد الدائنيف لمديف واحد كاف ليـ أف يقطعوا وزف الماؿ الذي اقترضو مف 

ووزف جسده كؿ حسب نصيبو، بدوف اشتراط التساوي المطمؽ بيف الجزء المقطوع 
الديف، فمـ يكف ىناؾ قيد يضع الدائف موضع المؤاخذة والعقاب إذا نقص أو زاد 

 (6:)في القطع عف السيـ المخصص لو.
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والشي المؤكد أف ىذا القانوف قد وجد، ولكف غير المؤكد أف يكوف قد وضع 
فعبل موضع التنفيذ. والحقيقة أف الروماف بعد أف تقدموا في طريؽ اإلنسانية، 

رورة نسخ ىذا القانوف الوحشي أو إصبلحو. ومف ثـ كاف المرجح أف شعروا بض
« حسنا تريد أف تقطع، ىيا، كما تريد، ولكف يجب أال تزيد ذرة أو تنقص»يقاؿ: 

، وليذا يقوؿ القاضي في معظـ «ولكف يجب أال تريؽ دـ المديف»أو يقاؿ: 
وقد ذكر «. فيجب أال تقطع أكثر أو أقؿ مف الوزف المعي»الحكايات القديمة: 

 شكسبير في روايتو الشرطيف معا.
ف كانت موجية لتبرئة ساحة ألمانيا، « سيمرؾ»ويرى رجاء جبر أف مناقشة  وا 

فقد أفادت الشرؽ بطريؽ غير مباشر، بصفتو المتيـ األصمي في القضية. ومما 
يؤيد رأي ىذا الباحث أف المبلحظ في قصص الضماف اإلسبلمية أنيا وجدت 

أراض كانت جزءا مف اإلمبراطورية البيزنطية، مثؿ حمص  بصفة خاصة في
والقسطنطينية وببلد الصرب، ومف المعقوؿ أف يكوف المسمموف الذيف عاشوا في 
ذا كاف  ىذه المناطؽ قد ورثوا الفكرة فيما ورثوه مف تراث الحضارة الرومانية. وا 

نية بيف الييود الدائف الييودي قد أدخؿ في الحكايات الغربية بسبب المشكمة الدي
ومخالفييـ في العقيدة، وبسبب شيرة الييود التقميدية باإلقراض واسترباء الماؿ، 
فإف مف الطبيعي لمحكاية عندما تنتقؿ إلى الشرؽ أف يحؿ المسمـ فييا محؿ 

 (7:)المسيحي، ويبقى الييودي قائما بدور الدائف.
الباحثيف نفي التيمة والحؽ أف ىذه المناقشات التي يحاوؿ فييا كؿ فريؽ مف 

عف ببلده تعيد إلى الذىف واحدة مف أكبر مشكبلت المدرسة الفرنسية في األدب 
، «مشكمة اإلمساؾ بالدفاتر الثقافية»المقارف، تمؾ التي أطمؽ عمييا رينيو ويميؾ 

فالكؿ يحاوؿ أف يثبت إلى نفسو الفضؿ والسبؽ والريادة وفي مواطنيا، وكؿ 
السبؽ والريادة حيف يكوف األثر مسيئا ووحشيا. وىنا  يحاوؿ أف ينفى عف نفسو

تظير قيمة المدرسة األمريكية التي دعت إلى التركيز عمى القيمة األدبية والحد 
 مف االىتماـ بالجانب التاريخي، الذي قد يكوف مثيرا لممشكبلت والصراعات.
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 ويخطو رجاء جبر خطوة أخرى في البحث عف فكرة االقتراع عمى الصناديؽ
وأصوليا في الشرؽ والغرب، فيروي ما جاء في الحكايات القديمة عربية وغربية 

وما جاء في « بكرونو»، وما جاء في «حوادث حياة عبد اهلل بف حنيؼ»مثؿ 
وما ورد في الحكاية األولى « برالـ ويوسافات»، وكتاب «الحكايات الرومانية»

لمكاتب « ي كاميروفد»مف حكايات الميمة العاشرة مف المجموعة القصصية 
اإليطالي جيوفاني بوكاشيو، وغيرىا مف القصص والحكايات التي فييا إلماح إلى 
فكرة االقتراع عمى الصناديؽ، ويتضح بعد استقراء النصوص أف ىذه الفكرة ذات 
أصؿ بعيد ضارب في أرض الشرؽ، ويرى رجاء جبر أنو ال بأس مف التسميـ 

 برجوعيا إلى المصدر الشرقي!
ويخمص رجاء جبر بعد ىذا البحث المفصؿ إلى أف شكسبير قد سبؽ عمى 
األرجح بمؤلٍؼ كتب رواية في ىذا الموضوع، وأف ىذا المؤلؼ جمع بيف 
القصص الثبلثة: ضماف الديف برطؿ مف المحـ، والذىاب لخطبة حسناء عريقة 

منيا األصؿ واسعة الثراء، وطريقة اختيار واحد مف الصناديؽ الثبلثة، وجعؿ 
قصة مركبة أقاـ عمييا بناء مسرحيتو، ولكف ىذه الرواية التي كتبت قبؿ شكسبير 
قد فقدت، فبل يستطيع النقاد أف يحكموا عمييا مف الناحية الفنية. وال أف يبينوا 
إلى أي حد كاف شكسبير متأثرا بيا. ويؤكد أنو ال عيب عمى الشاعر أو الكاتب 

أو مسرحيتو عمى أرض ُوِجَدت قبمو، أو أف  المسرحي في أف يقيـ بناء منظومتو
يجمع مواد ىذا البناء مف تراث اآلخريف، فالشاعر الكبير أو الكاتب المطبوع 
يترؾ مف قريحتو وذوقو وموىبتو في عممو األدبي مف ناحية الشكؿ والخطة 

 والخصائص آثارا تميزه عف أعماؿ غيره مف الشعراء والكتاب.
ء جبر ببحثو مصادر شكسبير في تاجر البندقية وتجدر اإلشارة إلى أف رجا

كاف يعالج موضوعا لـ يسبقو إليو باحث عربي مشتغؿ باألدب المقارف، فمو بذلؾ 
فضؿ السبؽ في خوض غمار أرض جديدة وضميا إلى أرض األدب المقارف 
العربية، وال يحط مف قدر جيوده في ىذا المبحث أنيا لـ تكف خالصة النسبة 



4243)يناير(  3، ع35مج       لغىيات والثقافات المقارنة(  ال كلية اآلداب جامعة الفيىم           ) مجلة  

 

.متىلي أحمد سيد محمد ...(د.المقارن األدب في وجهىده جبر رجاء)      

2753 

مجتبى »معولو األكبر فيو عمى الباحث اإليراني المعاصر  إليو، فقد كاف
پانزده »، الذي عقد عف ىذا الموضوع بابا مطوال بالفارسية في كتابو «مينوى
)خمسة عشر مقاال(، وأكمؿ الموضوع باالطبلع عمى ما نشر في  (8:)«گفتار

 المراجع والبحوث اإلنجميزية الحديثة حوؿ أدب شكسبير بعامة.
 وي والمدني في مثنوي جالل الدين الرومي:قصة القر  -3

 -في األدب المقارف »يعالج رجاء جبر في الباب الثالث مف أبواب كتابو 
لجبلؿ الديف « مثنوى معنوى»قصة مف قصص « دراسة في المصادر والتأثيرات

الرومي، وىو الكتاب الذي وصفو الشاعر الصوفي عبد الرحمف الجامي بأنو 
د حاوؿ رجاء جبر مف خبلؿ ىذه القصة دراسة منيج وق«. قرآف الفارسية»

ـ الفكر األخبلقي الصوفي عف طريؽ القصة، وطريقتو في الرمز  المثنوي في تقدي
واالستطراد، وتأثره بالمصدر العربي مف نوادر وأشعار وأمثاؿ، فضبل عف القرآف 

 والحديث. 
د وسيمة والقصة في المثنوي بعامة تقـو بدور رئيس، يتخذىا الشاعر مجر 

لتجميع اآلراء واألفكار الجزئية وتشقيقيا والخروج منيا بأكبر قدر مف النصائح 
والعظات، ومف ثـ ينظـ حوؿ الواقعة الصغيرة مئات األبيات، فما إف تبدأ القصة 
في المثنوي حتى يتولد عنيا قصة أخرى، يستطرد منيا إلى ثالثة، وىكذا ثـ يعود 

ة طويمة مف التداعيات واالستطرادات يعرض ليكمؿ األولى. وفي أثناء سمسم
المعنى الواحد في صور مختمفة، والمثؿ يساؽ في إثر آخر وذلؾ في إيقاع سريع 
تساعد عميو طبيعة الرَّمؿ، وىو البحر الذي نظـ فيو الكتاب. وبسبب ىذه 
الظاىرة مف االستطراد والتناوب المستمر بيف العاطفة واألفكار وبيف الخاطرة 

تبدو عمى القصة أعراض الترىؿ  -ية والتعبير الصريح والحسي المباشرالتجريد
والتفكؾ وضعؼ البناء بالمقياس الحديث. وما كاف لمرومي أف يمتـز بشيء مف 
ذلؾ! فمـ يكف ىدفو الحكي في ذاتو، ولكنو كاف يجعؿ مف ىذه القصص الرمزية 
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راه لذلؾ يستطِرد معرضا آلرائو، ووسيمة إلى اإلبانة عف مذىبو في التصوؼ، فن
وُيْغِفؿ القصة حتى تضيع في االستطراد، ثـ يعود إلييا مرة أخرى. وليذا يتبيف 
القارئ في بعض األحياف ضعفا في القصص أو اختبلال في بنائيا، وأنَّى لجبلؿ 

 (9:)الديف في استغراقو ووجده وىيامو أف يبالي بإحكاـ القصص وتتابع أحداثيا!
البناء القصصي في قصص المثنوي بعامة يختار وفي ظؿ ىذه المآخذ عمى 

بوصفيا أقرب إلى مفيـو النضج في « خداع القروي لممدني»رجاء جبر قصة 
الفف القصصي، ففييا السرد الذي ينمو بالحدث في اتجاه العقدة، وفييا تصوير 
جيد لمشخصيتيف المتيف تتناوليما بالتحميؿ، باإلضافة إلى طرافة العقدة، ووجود 

لما يمكف تسميتو بالصراع واالستطراد الذي يخدـ الموضوع، واالستقبلؿ  مبلمح
النسبي الذي يمكف معو تحديد بدايتيا ونيايتيا. فيي تبدأ بالعنواف الذي يقوؿ: 

، وتستمر مف «خداع القروي لممدني ودعوتو لزيارتو بالتوسؿ واإللحاح الشديد»
 مثنوي.مف الجزء الثالث مف ال 777إلى البيت  347البيت 

يحكي جبلؿ الديف الرومي عمى مدار حوالي أربعمائة وثبلثيف بيتا ىذه القصة 
إذ يروي  (::)«البخبلء»التي رواىا الجاحظ في أقؿ مف صفحة واحدة مف كتابو 

جبلؿ الديف أف القروي اعتاد النزوؿ عمى صديقو المدني في كؿ مرة كاف يذىب 
لمدني يرحب بو وينزلو بيف أىمو، وال فييا إلى المدينة، قادما مف قريتو، وكاف ا

يجد القروي إزاء المعاممة الطيبة مف صديقو سوى أف يدعوه لزيارتو في قريتو، 
وكاف إلحاح القروي عمى صاحبو يزيد بحسب زيادة ما يمقاه لديو مف اإلكراـ. 
وفي النياية رأى أف يستجيب لدعوتو، فصحب أسرتو وأىمو في رحمة إلى القرية، 

بميـ القروي شر مقابمة، وأنكر معرفتو بالمدني، ميما بالغ األخير في وىناؾ قا
 تذكيره بالصداقة بينيما.

يذىب رجاء جبر إلى أف جبلؿ الديف أخذ قصة الجاحظ وخمع عمييا مف 
أسموبو الرمزي فجعميا قالبا يضمنو ما يشاء مف المعاني المتعمقة بالحياة الروحية 
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ويعرض مف خبلليا مادة جديدة فييا مزج بيف التي تحياىا النفس اإلنسانية، 
 أحداث القصة وما ترمز إليو.

عند جبلؿ الديف ترمز لمرحمة لكؿ ما ىو مضاد لممعرفة « القرية»فالرحمة إلى 
التي « المدينة»والعقؿ والديف، فيي الرحمة إلى الطيف واليوى والُحْمؽ، في مقابؿ 

روي لممدني في ىذا السياؽ ىي ترمز إلى العقؿ والمعني الحقيقي. ودعوة الق
دعوة إلى الجيالة واالنسياؽ وراء خداع الشكؿ والصورة الخارجية. والرحمة إلى 
القرية بيذا المعنى تبدأ حيف تبدأ اإلرادة اإلنسانية في الخضوع لمشيوات والغرائز 
الدنيا، مع قدرتيا عمى اختيار غير ذلؾ مف األفعاؿ، باصطناع الحـز في 

كاف المدني يمشي في سرور نحو مصيدة الممؽ كطائر يمشي »ى. مواجية اليو 
، وىي غاية  نحو الَحبَّة في الشََّرؾ، يحسب الطائر ىذه الحبة مف الجود والكـر

 (211)«.الحرص في الحقيقة
التي « نرتع ونمعب»وعمى مستوى آخر مف التعبير يربط جبلؿ الديف بيف 

قاليا أوالد المدني ألبييـ،  التي« نرتع ونمعب»أخذت يوسؼ مف حضف أبيو، و
وىي لعبة الحيمة فأخرجت الرجؿ مف داره ومضت بو إلى رحمة المعب بالروح، 

، وفييا الخسارة كؿ الخسارة، حتى ولو بدا فييا الربح مضاعفا. والمكر والخديعة
ويمثؿ ليذا النوع مف الرحمة الذي َيْفِصُؿ الحبيب عف حبيبو برحمة األصحاب عف 

يـو جمعة، عندما وصمت قافمة التجارة فانصرؼ إلييا أصحاب  رسوؿ اهلل في
ويربط بيف ابتياج أطفاؿ المدني بالرحمة وفكرة الفرح والحزف «. الميو والتجارة»

عند الصوفية، فيرى أف الفرح ال يكوف إال باهلل ال غير، وأف االبتياج بما عداه 
 ليس إال استدراجا نحو الخسراف.
لديف يقوؿ باالختيار ويحمؿ عمى الجبرية، لكف ومف المعمـو أف جبلؿ ا

اختيار اإلنساف عنده ليس بمعزؿ عف اإلرادة اإلليية، وىو يؤكد ذلؾ في القصة 
صرار أف يقاـو دعوة اليوى واإلغراء، بأف قدـ  بأف المدني حاوؿ في حـز وا 
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لمداعي شتى األعذار لكي يكؼ عف مبلحقتو، ولكف اإلرادة اإلليية كانت تقتضي 
 ؾ، فكاف حقا عميو أف يذعف لما أرادت، وأف يتقدـ عمى طريؽ الخضوع لميوى. ذل

ويستطرد جبلؿ الديف الرومي في اصطناع الرموز ويتابعو رجاء جبر في 
الوقوع عمييا ومحاولة تفسيرىا، فيضرب األمثمة ألىؿ القمب وأىؿ الوفاء، ويذكر 

وب، ولذا يدعو إلى أنيـ يشبيوف عيسى في مداواة النفوس مف اآلفات والعي
الوقوؼ ببابيـ، وفي االتجاه المقابؿ يضع أصحاب سبأ بوصفيـ مثبل لعدـ 

 الوفاء وكفراف النعمة.
ويختـ رجاء جبر استعراضو لرمزية الرومي في قصتو عف القروي والمدني 
بالوقوؼ عمى فقرة تكشؼ عف األساس المحوري لفمسفتو الروحية، وقد أتت ىذه 

حديث عف تعمؽ المدني وأطفالو بالقرية وليفتيـ لمقاء صاحبيـ. الفقرة في سياؽ ال
وىي تعد مف أدؽ االستطرادات في القصة، حيث يرى جبلؿ الديف أف سر تعمؽ 
اإلنساف باألشياء يكمف في انعكاس شعاع مف الصفات اإلليية عمييا، كما يسقط 

يزينيا. شعاع الشمس عمى الحائط فينيره أو طبلء الذىب عمى قطعة المعدف ف
ولما كاف الشعاع يرتفع عف الحائط إلى الشمس، والذىب يذىب مف وجو القطعة 
إلى المنجـ، فالواجب أف يتوجو اإلنساف إلى األصؿ، ويعقد صداقتو مع الذي ال 

 (212)يصير جمادا في يـو أو يوميف.

وىكذا يكشؼ رجاء جبر في دراسة مقارنة دقيقة كيؼ أف جبلؿ الديف 
ف القصة التي رواىا الجاحظ في البخبلء أساسا لبناء قصة استطاع أف يتخذ م

شحنيا بالرموز الصوفية، واستطاع مف خبلليا التعبير عف آرائو ومذىبو في 
 التصوؼ.

 الحكاية والتمثيل في حديقة سنائي: -4
الحمقة الثانية مف جيود « الحكاية والتمثيؿ في حديقة سنائي»يمثؿ كتاب 

ر الصوفي سنائي الغزنوي، وقد تمثمت الحمقة األولى رجاء جبر حوؿ إنتاج الشاع
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، ومحاولتو الوقوؼ عمى «سير العباد إلى المعاد»في جيوده حوؿ منظومة 
 الفكرة« الحديقة»مصادرىا األولى كما سبقت اإلشارة. ويطرح سنائي في 

الصوفية أو القضية األخبلقية طرحا مجردا، ثـ يدعميا بالحكاية والتمثيؿ، وقد 
جيد رجاء جبر في ىذا الكتاب في تقديـ تعريؼ واؼ بالشاعر، وعرض تمثؿ 

دقيؽ لمحديقة جعؿ محوره العنصر القصصي، كما قدـ لمحديقة ترجمة دقيقة 
لجميع حكاياتيا وتمثيبلتيا، وذكر في بعض األحياف مصادر ىذه الحكايات 

الب والتمثيبلت وأصوليا، وجاء في آخر الكتاب بالنص الفارسي ليفيد منو ط
 المغة واألدب عمى السواء.

وقد حرص رجاء جبر في أغمب الحكايات والتمثيبلت التي ترجميا عمى  
ربيع »اإلشارة في اليامش إلى أصوليا العربية أو الفارسية أو الغربية، مثؿ 

البف « عيوف األخبار»ألبي نعيـ، و« حمية األولياء»لمزمخشري، و« األبرار
« شرح التعرؼ لمذىب أىؿ التصوؼ»بدي، ولممي« كشؼ األسرار»قتيبة، و

لبياء الديف العاممي، « المخبلة»لمعطار، و« مصيبت نامو»لمكبلباذي، و
كميمة »، و«تاريخ الطبري»، و«ذيؿ األمالي والنوادر»لؤلصفياني، و« األغاني»و

، «أسرار نامو»و« تذكرة األولياء»جبلؿ الديف الرومي، و« مثنوى»، و«ودمنة
منطؽ »المسمى بنزىة األرواح وروضة األفراح لمشيرزوري، و« ءتاريخ الحكما»و

لمعوفي، « جوامع الحكايات»لمجامي، و« سمسمة الذىب»لمعطار، و« الطير
 لياقوت الحموي، وغيرىا.« معجـ البمداف»و

وكثرة ىذه المصادر يدفع إلى االستشياد بأقواؿ بعض المستشرقيف في دور 
يمكف تحديد أعماؿ سنائي عمى وجو أقرب »سنائي، إذ يقوؿ المستشرؽ أربري: 

لمصواب بالقوؿ إنيا تيدؼ إلى النظـ شعرا لما كتبو بالعربية نثرا ُكتَّاب مثؿ 
السراج والقشيري واألنصاري. فعمؿ سنائي عبارة عف استعراض عاـ ألفكار 

ويميؿ «. الزىد واألخبلؽ والتصوؼ تجممو حكايات الصالحيف والمتصوفة
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االعتقاد بأف عمؿ سنائي ال يتجاوز وضع التراث الصوفي  أيضا إلى« برلتس»
 (213)الذي وجد بعد الشيخ عبد اهلل األنصاري في عبارة منظومة.

ىؿ تكفي اإلشارة إلى مصادر الحكايات والتمثيبلت وميما يكف مف شيء، 
الحكاية والتمثيؿ في حديقة »التي أرودىا سنائي في حديقتو ليدخؿ كتاب 

ضمف جيوده في األدب المقارف، وفؽ المنيج النقدي لرجاء جبر « سنائي
 األمريكي الذي ارتضاه؟!

الحقيقة أف رجاء جبر لـ ينص صراحة عمى أف ىذه الدراسة في األدب 
ذا كاف ذِ  مصادر الحكايات والتمثيبلت التي أوردىا سنائي تدخؿ  رُ كْ المقارف، وا 

ليو رجاء جبر في بيا إلى عالـ األدب المقارف، فإف ىناؾ بابا آخر ألمح إ
معرض حديثو عف اتساع مفيـو األدب المقارف بعد المدرسة الفرنسية، إذ يقوؿ: 

وفي ضوء ىذا المفيـو يمكف أف تتحقؽ المقارنة عف طريؽ الشرح النقدي »
لمنصوص، ولكنيا ال تستمـز تعدد النصوص، بالضرورة، فمف الممكف أف يكوف 

والعالمية عمبل مقارنا جيدا، وربما  تفحص عمؿ أدبي واحد مف ناحيتيو الذاتية
فاؽ في قيمتو العممية دراسة قامت عمى المقارنة بيف نصيف أو أكثر، مف تمؾ 

، والتي ما زالت تمثؿ الجانب «س في ي»الدراسات التي يتحدد فييا تأثير 
  (214)«.األكبر مف الدراسات المقارنة

مف ىذه الزاوية، وأغمب الظف أف رجاء جبر نظر إلى عممو في ىذا الكتاب 
ف كاف يخمو مف مقارنة كتاب الحديقة بعمؿ آخر يشبيو، فقد حاوؿ جاىدا  فيو وا 

قبؿ سنائي لـ تتناوؿ األفكار الدينية، »بياف قيمتو العممية، فرجاء جبر يؤكد أنو 
والصوفية بوجو خاص، في الشعر الفارسي، ]...[ ولذا يمكف القوؿ إف سنائي 

، فقد نظـ في شعر جيد مجموع التراث الصوفي الذي كاف الرائد في ىذا المجاؿ
كاف موجودا قبمو، بالتأكيد، ولكنو بيذا الصنيع أدخمو إلى ميداف الشعر، فضمف 
لو بذلؾ الخمود والسيرورة عمى األلسف، كما أنو منح الشعر الفارسي بيذا التراث 
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، وأضحى شعر  دما جديدا وأعطاه نكية خاصة ما تزاؿ تميزه حتى اليـو
 (215)«.التصوؼ في الجنس األدبي األكثر شعبية وشيرة في األدب الفارسي

 رابعا: مالمح منيج البحث عند رجاء جبر
مف خبلؿ ىذا العرض لمجيود النظرية والتطبيقية لرجاء جبر، يتضح أف 
منيجو في البحث والدراسة األدبية المقارنة يتسـ ببعض السمات والمبلمح 

 فيما يمي: العامة، التي يمكف إجماليا
 في األدب المقارن:« المدرسة األمريكية»الميل إلى فكر  -1

يتضح مف ىذا العرض لجيود الدكتور رجاء جبر في األدب المقارف في 
التنظير والتطبيؽ أنو يبدي ميبل شديدا إلى المدرسة األمريكية في األدب 

اسة المقارنة المقارف، وال يرى ضرورة إثبات العبلقات التاريخية لكي تحقؽ الدر 
نجاحيا، وقد اتضح ذلؾ في مواطف كثيرة، فيو ال يتعسؼ في إثبات العبلقات 
التاريخية، بؿ قد يبادر في مواطف كثيرة إلى نفييا، ليخمص جيده إلى البحث 

 األدبي وحده.
الكوميديا »و «سير العباد»، عند عقد المقارنة بيف ومف ذلؾ مثبل إقراره

عمى ترجمة التينية لمنظومة سير العباد « دانتي»باستحالة اطبلع ، «اإلليية
رغـ ذلؾ نجده و وىو ما ينفي منذ البدء وجود عبلقة تاريخية بينيما، الفارسية، 
ويعمف إيمانو بأف  ،تتبع وجوه المشابية بيف النصيف -في جيد مضف-يحاوؿ 

ىذه المشابية في الجزئيات بيف النصيف ترجع إلى وجود المصدر المشترؾ 
وىو االطبلع عمى التراث األرسطي اإلسبلمي بوجو عاـ، وىو  ،الواسع بمعناه
مف  -مع القوؿ بعدـ تأثير مباشر في الموضوع-ال مفر لنا »كذلؾ أنو يؤكد 

رصد ىذه المشابيات والموازنة بينيا، آخذيف بوجية النظر الحديثة في األدب 
الدراسات المقارف، التي أصبحت تضيؽ بقصر الدراسة المقارنة عمى بحث 

 (216).«التاريخية بيف اآلداب
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دراسة في المصادر والتأثيرات  -في األدب المقارف»التي عنوانيا وفي دراستو 
، تبرز ىذه السمة ويحرص ىو عمى «لثبلثة مف األعماؿ األدبية العالمية

ويممس القارئ ليذه البحوث الثبلثة االىتماـ الواضح بالجانب »تأكيدىا؛ إذ يقوؿ: 
والفكري لمنصوص، وعدـ التضحية بو لحساب الجانب التاريخي األدبي 

الخارجي، وىو ما يؤخذ عادة عمى البحوث في المصادر والتأثيرات، مف أنيا 
تعنى ببحث عوامؿ الصبلت بيف اآلداب، وتكاد تيمؿ الجوانب الجمالية والفنية 

عف المصدر الفارسي »وقد تحقؽ ذلؾ في بحوثو الثبلثة  (217).«لمنصوص
قصة القروي والمدني في مثنوي »، و«ومصادر تاجر البندقية»، و«كوميديالم

 .«جبلؿ الديف الرومي
عمى إىماؿ الجانب عند رجاء جبر في دراساتو التطبيقية وال يقتصر األمر 

إسقاطو إسقاطا تاما، واالقتصار عمى  ى، بؿ قد يصؿ األمر إلفحسب التاريخي
رنتو بآخر، ثـ الزعـ بأف ذلؾ مف مف غير مقا ،فقط دراسة عمؿ أدبي واحد

في أثناء حديثو عف مفيـو األدب المقارف  يقوؿ الدراسات األدبية المقارنة، فيو
وفي ضوء ىذا المفيـو يمكف أف تتحقؽ : »مف وجية نظر المدرسة األمريكية

المقارنة عف طريؽ الشرح النقدي لمنصوص، ولكنيا ال تستمـز تعدد النصوص، 
مكف أف يكوف تفحص عمؿ أدبي واحد مف ناحيتيو الذاتية بالضرورة، فمف الم

والعالمية عمبل مقارنا جيدا، وربما فاؽ في قيمتو العممية دراسة قامت عمى 
الحكاية »ولعؿ ىذا ىو ما فعمو في دراستو  (218)«.المقارنة بيف نصيف أو أكثر

 ، كما سبقت اإلشارة.«والتمثيؿ في حديقة سنائي
 موضوعات جديدةالحرص عمى معالجة  -2

نما  ال يعيد رجاء جبر كتابة ما ُسبؽ إليو مف موضوعات األدب المقارف، وا 
نجده يحرص في بحوثو عمى تقديـ الجديد إلى البيئة العربية، فكؿ الموضوعات 
ذا كاف قد عوؿ في بعض مباحثو  التي طرقيا لـ يسبقو إلييا باحث عربي، وا 
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يف، فإف تناولو ليذه المباحث يعد إضافة عمى بعض الباحثيف اإلنجميز أو اإليراني
جديدة كذلؾ؛ ألنو َعرَّؼ القارئ العربي بيذه المباحث، ولو بطريؽ العرض 

 والترجمة، كما ىو الشأف في بحثو عف مصادر شكسبير في تاجر البندقية. 
والحؽ أنو ىو نفسو يدرؾ ىذه السمة في بحوثو؛ فنجده ينص عمييا في 

لـ أشأ في »فارسي في الكوميديا اإلليية لدانتي، فيقوؿ: مقدمة بحثو عف األثر ال
بحثي ىذا أف أعيد ما قيؿ في ىذا الصدد عف وجود مشابيات وثيقة بيف ما ورد 
في بعض الكتب اإلسبلمية عف معراج النبي صمى اهلل عميو وسمـ، وما في 
رسالة الغفراف لممعري وبعض ما كتب محيي الديف بف عربي وما ورد في 

يديا اإلليية، ولكني أردت أف أتقدـ بالبحث خطوة في ىذا المجاؿ، فسمكت الكوم
فيو مسمكا آخر، يتناوؿ عبلقة الكوميديا بالمصادر الشرقية التي تناولت موضوع 

 (219)«.الرحمة إلى العالـ الغيبي تناوال فمسفيا صوفيا
وال يقتصر حرصو عمى الجدة في بحوثو في األدب المقارف فحسب، ولكف 

أف ىذا األمر سمة شخصية أصيمة تبلزمو في بحوثو كميا، فيو يحرص  يبدو
معالـ عمى »عمى اإلضافة في كؿ موطف يتعرض لو، فنجده مثبل في كتابو 

ف كانت ترتاد طريقا « طريؽ النقد األدبي القديـ يؤكد أف فصوؿ ىذا الكتاب وا 
تكار كثر سبلكو، وتستيدؼ غاية تدريسية، فإنيا ال تخمو مف مبلمح االب

الشخصي الذي يجب أف يتوافر في أي بحث عممي، وربما رشحيا ذلؾ لتكوف 
إضافة إلى فيض الدراسات التي نجحت في عرض تراثنا النقدي في تمؾ الفترة 

 مف حياة النقد العربي وتقريبو مف أذىاف المعاصريف.
ثـ راح رجاء جبر يعدد وجوه الجدة في دراستو، ممثمة في اإلتياف بأمثمة 

دة تضاؼ إلى تمؾ األمثمة التقميدية التي ألفتيا األذف، ومحاولة التعرؼ عمى جدي
التوجو الفكري لمناقد القديـ، ولـ شتات الجزئيات المبعثرة لديو في إطار ىذا 
التوجو، ثـ تقديـ خبلصة آلراء الدارسيف السابقيف عمى شكؿ مناقشة صريحة 
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طريقة العرض نفسيا واستخداـ  أحيانا وضمنية أحيانا أخرى طمبا لئليجاز، وفي
 (:21)لغة تتوخى القصد والوضوح وتكثيؼ المعمومات.

 الحرص عمى الوضوح واالفتتان بالتمخيص -3
مف أىـ ما يميز كتابات رجاء جبر الوضوح الشديد ميما بمغت األفكار التي 
يطرحيا مف الدقة والتجريد، فيو شديد االىتماـ بالوصوؿ إلى القارئ واستمالتو 
واجتذابو إليو في تواضع شديد، وىي سمة ال نكاد نجدىا عند كثير مف نقاد 
زماننا، فقد فتف كثير منيـ باإلغراب واإللغاز ووعورة المغة، حتى ليعدوف ذلؾ 
أمارة العمـ وشارة المعرفة، وكأنيـ يريدوف أف ينتصروا بالرعب، وذلؾ بأف يمقوا 

فيتحقؽ ليـ بيذا اإلغراب واإللغاز ما في ُروع القارئ أنو دوف مستوى ما يكتبوف، 
 يبغوف!!

نما كاف عمى النقيض منيا، حريصا  لـ يكف رجاء جبر عمى ىذه الشاكمة، وا 
« األدب المقارف»عمى الوضوح واالقتراب مف القراء؛ فعند ترجمتو كتاب 

نجد أنو تصرؼ في الترجمة، وذلؾ بأف تخفؼ مف حشد « روسو»و« بيشوا»لػ
التي يزخر بيا الجزء الخاص بالتاريخ في الكتاب، ألنو وجد  األسماء والتواريخ

عف خبرة وتجربة أنيا ربما تقؼ سدِّا دوف االنتفاع بمادة الكتاب، مف حيث إنيا 
تعيي القارئ، وخاصة بعد نقميا إلى الحرؼ العربي، وتكاد تمقي في روعو مف 

واألعماؿ، أوؿ األمر أف الكتاب يمضي عمى ىذا النحو، مجرد ثبت لممراجع 
 (221)فيقؿ تحمسو لمتابعة رحمتو معو.

وال يكتفي رجاء جبر باإلشفاؽ عمى القراء مف ىذه الترجمة رغـ تخففو فييا 
ألنيا »مف األسماء والمراجع، لكنو يتيـ نفسو ويعترؼ بأنو مسئوؿ عف إخفاقيا؛ 

جاءت عجمى لـ تشفع بفيض مف الحواشي والتعميقات الضرورية التي تساعد 
العربي عمى فيـ اإلشارات المكثفة إلى األشخاص واألعماؿ األدبية  القارئ

والنصوص القديمة والحديثة، والمعروؼ أنيا تأتي في الكتاب األوروبي بغزارة 
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وببل اىتماـ بتوضيحيا اعتمادا عمى ثقافة القارئ مف ناحية، وعمى قرب المراجع 
ما القارئ العربي المتخصصة منو يستشيرىا في كؿ ما يعف لو مف مشكبلت. أ

ال بدت  فيو دائما بحاجة ماسة إلى ما يساعده عمى قراءة مثؿ ىذه الترجمات، وا 
ولذا أعاد رجاء جبر عرض مادة الكتاب بالصورة  (222)«.أماـ عينيو حروفا ميتة

التي تجعميا مستساغة لمقارئ عف طريؽ الشرح والتعميؽ عمى األمثمة واإلضافة 
تاريخ األدب »الكتاب في كتاب مستقؿ ىو إلييا، عرض الجزء األوؿ مف 

، ووعد بشرح الجزء الثاني، ولكنو لـ يخرجو في «المقارف المبادالت بيف األمـ
نما عرض الشطر األعظـ منو في مقاالت منشورة.  كتاب وا 

والحؽ أف اإللحاح عمى فكرة الوضوح والقرب مف القراء ىذه كانت تزايمو في 
ب ترجمة سميماف البستاني إللياذة ىوميروس، ويعمؿ كؿ كتاباتو وآرائو، فنراه يعي

بأنيا لـ تنجح قط في تقريب ىذا األثر اليوناني الخالد  -كما سبقت اإلشارة-ذلؾ 
إلى القارئ العربي، ونعى عمييا تكدس األسماء الغريبة لآللية واألبطاؿ فييا 

 (223)وسوء موقعيا في النظـ العربي.

أف »ؽ بالكوميديا اإلليية لدانتي، إذ يرى وىو يتبنى الرأي نفسو فيما يتعم
المكانة التي تحتميا الكوميديا في ضمير الثقافة األوروبية ال تمنع مف القوؿ بأف 
ىناؾ عوامؿ عدة تحوؿ بيف ىذا األثر األدبي وبيف وصولو إلى جماىير القراء 
عمى نطاؽ واسع، فطولو النسبي وامتبلؤه بالشخصيات واألحداث المحمية التي 
تتعمؽ بالعصور الوسطى وال تتعمؽ بالقارئ المعاصر، ورموزه العميقة وطابعو 

كؿ ذلؾ جعؿ مف قراءتو عمبل يحتاج إلى مزيد مف الصبر والجيد،  -الغيبي
لى شيرة جزء منو دوف آخر.  وأدى إلى االجتزاء في القراءة ببعضو عف كمو، وا 

ي يحمؿ عنواف فميس ىذا الكتاب في تصور الكثيريف إال ذلؾ الجزء الذ
ويمكف القوؿ بأف الكوميديا ىي العمؿ األدبي الذي كفت شيرتو «. الحجيـ»

ذا صدؽ ىذا الرأي  الفائقة مئونة الرجوع إليو ومعايشتو بعمؽ كنص أدبي... وا 
عمى القارئ األوروبي في أواخر عصر الكبلسيكية فإنو يبدو أكثر صدقا بالنسبة 
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ـ مف محاوالت متعددة لتقريبيا إليو بالترجمة بالرغ-لمقارئ العربي، فيذا القارئ 
 (224)ما زاؿ يتقبميا بقدر غير قميؿ مف الفتور وقمة الحماس. -والشروح والتعميقات

ولعؿ ىذه الرؤية وىذه الرغبة في الوضوح كانت السبب المباشر الذي دفعو 
إلى تقديـ ممخص واؼ لكؿ األعماؿ األدبية التي عرض ليا في دراساتو 

، حتى ليطغى الجيد المبذوؿ في التمخيص أحيانا عمى الجيد المبذوؿ المقارنة
في المعالجة النقدية، أو يتساوى معو. وفي صدارة ىذه األعماؿ التي لخصيا 

، فقد عمد إلى تقديـ ممخص مطوؿ ليا، حتى لقد رأى «الكوميديا اإلليية»
تقنة الدقيقة صبلح فضؿ أف ىذا الممخص ال تدعو إليو الضرورة بعد الترجمة الم

لكنيا رغبة رجاء جبر في أف ( 225)النموذجية التي قدميا الدكتور حسف عثماف.
 يجعؿ كؿ شيء بيف يدي القارئ، فبل يرىقو مف أمره عسرا.

سير العباد إلى »وقد فعؿ مثؿ ذلؾ في تقديمو ممخصات وافية جدا لمنظومة 
القروي والمدني  البف سينا، ولقصة« حي بف يقظاف»لسنائي الغزنوي، و« المعاد

لشكسبير، ولكؿ القصص المتعددة في « تاجر البندقية»في المثنوي، ومسرحية 
الشرؽ والغرب، التي يرى أف شكسبير قد تأثر بيا عند كتابة ىذه المسرحية. بؿ 
إننا نجده يمعف في التيسير عمى القارئ واالقتراب منو، فحيف يترجـ رواية 

لمعاصر محسف مخممباؼ، نجده يصدرىا لمكاتب اإليراني ا« حوض السمطاف»
بمقدمة نقدية تفصيمية ضمنيا ممخصا وافيا دقيقا لمرواية يكاد يكافئ ترجمتو ليا، 
ويرصد تفاصيميا الدالة كميا، حتى ألزعـ أف قراءة الممخص قد تغني بعض 

 (226) القراء عف مطالعة نص الرواية!!
يا، ومف ذلؾ حديثو ويرفض رجاء جبر الجفاؼ، وينبو إليو في المواطف كم

ينثر »لسنائي، فيو يقوؿ إف سنائي في ىذه المنظومة « حديقة الحقيقة»عف 
بيت مف الشعر الوقور المتجيـ، ذي المبلمح الفمسفية  22911الموضوعات في 

الكبلمية الواضحة، وال يخفؼ مف تجيمو إال الحكاية التي ترد في ذيؿ الفكرة، 
الحديقة منظومة أخبلقية »ويدعـ رأيو بإيراد رأي براوف مف أف  (227)«.وتابعة ليا
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، وأنيا واحدة مف (228)أكثر منيا صوفية، نظمت في بحر غير موسيقي وال جذاب
أشد الكتب الفارسية مدعاة لمممؿ والسأـ، مميئة بالحكايات الباردة والبديييات 

يقارف عمؿ مثؿ الساذجة، وىي ال تقارف بمثنوي جبلؿ الديف الرومي إال كما 
 (229)«.الشيطاف لروبرت مونتجمري بالفردوس المفقود لممتوف

وقد جاءت حديقة سنائي مقسمة إلى عشرة أبواب تحمؿ عناويف محددة، 
وجاءت الحكايات والتمثيبلت منثورة فييا عمى امتداد أبوابيا العشرة لتقريب 

، ولكف ىذه األفكار وتصويرىا تصويرا حسيا، رغبة في مزيد مف اإلقناع بيا
الحكايات ال ترتبط دائما في ورودىا بيذه العناويف، وخاصة الحكايات المتعمقة 
بالزىد وتقبيح العالـ، فيي منبثة في تضاعيؼ الحديقة، وتواجو القارئ في كؿ 
األبواب تقريبا، ولذا عمد الدكتور رجاء جبر، بأثر مف ىذه الرغبة في الوضوح 

ة ترتيب ىذه الحكايات وفقا لفصوؿ عشرة صنعيا واالقتراب مف القارئ، إلى إعاد
ىو، تجمع شتات موضوعات الحديقة وتحصرىا بقدر اإلمكاف. ويعمؽ رجاء جبر 

وأستطيع أف أقوؿ في غير ادعاء إف تقديـ حكايات »عمى صنيعو ىذا بقولو: 
الحديقة عمى ىذا النحو مما يساعد كثيرا عمى تقريب الحديقة كميا إلى القراء 

يف فقد طالما اكتفى المتخصصوف باإلعراب عف ثنائيـ عمى ىذه والدارس
فقط إذا صح التعبير، دوف أف يولوىا جيدا « ألقدميتيا االعتبارية»المنظومة 

حقيقيا لبلقتراب منيا والتعاطؼ معيا، فقد سرت بشأنيا أحكاـ مسبقة مف زمف 
صالحيا.. ولعمي بعيد وتمت المقارنة بينيا وبيف مثنوي جبلؿ الديف الرومي لغير 

 (:22)«.بيذا الجيد قد نجحت في اقتحاـ أسوار الحديقة وتذليؿ أكنافيا لمطالبيف
شيئا مف الرتابة التي نشأت « حديقة الحقيقة»والحؽ أنو بيذا الصنيع أكسب 

مف تشابو الحكايات المتتالية؛ النتمائيا إلى حقؿ أو مجاؿ واحد، لكنو بيذا لـ 
ء، بجمع الحكايات التي تخدـ الفكرة الواحدة في شعثيا، وحاوؿ تقريبيا لمقرا

صعيد واحد فيسيؿ االىتداء إلييا، وىو ما يؤكد حرصو عمى الوضوح، وتقريب 
 األفكار المجردة مف القراء. 
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 :الخاتمة
يعد الدكتور رجاء عبد المنعـ جبر أحد أبرز الباحثيف في األدب المقارف في 

لمدكتور محمد غنيمي ىبلؿ، ذلؾ أنو حمؿ فكرا العالـ العربي في الجيؿ التالي 
مغايرا لمفكر الذي كاف سائدا قبمو، فقد شايع فكر المدرسة األمريكية في األدب 
المقارف في الوقت الذي كانت فيو المدرسة الفرنسية تبسط ىيمنتيا عمى خريطة 
األدب المقارف العربية. وقد تجمى ذلؾ في جيوده النظرية والتطبيقية عمى 

 لسواء.ا
أندريو فأما عف الجيود النظرية؛ فقد ترجـ كتاب األدب المقارف لكمود بيشوا و 

روسو، وىو الكتاب الذي أعاد رسـ خريطة األدب المقارف بعد ظيور المدرسة 
األمريكية، فمثؿ بذلؾ حصاد المعركة بيف المدرستيف، وعمؿ عمى الجمع بينيما، 

رجاء جبر كثيرا مف القضايا النظرية  وأكد أف إحداىما ال تيدـ األخرى. وعالج
التي استمد أغمبيا مف ىذا الكتاب، مثؿ بياف دور األدب المقارف في بناء فمسفة 

 األدب، ودور األدب في بناء الحضارة، وكذلؾ قضية ترجمة الشعر وغيرىا. 
حي بف »وأما عف الجيود التطبيقية فقد تناوؿ رحمة الروح بيف ابف سينا في 

الكوميديا »ودانتي في « سير العباد إلى المعاد»ئي الغزنوي في وسنا« يقظاف
، وقد تجمي تأثره بالمدرسة األمريكية في ذلؾ، إذ أثبت التشابو الكبير «اإلليية

ف قضى باستحالة المقاء التاريخي بينيما ولذا رد ىذا  بيف عمؿ سنائي ودانتي، وا 
سبلمي بوجو عاـ. وعالج التشابو إلى األصؿ المشترؾ وىو التراث الفمسفي اإل

بيذا « تاجر البندقية»كذلؾ المصادر الغربية والشرقية لشكسبير في مسرحية 
 المنيج ذاتو، كما عالج قصة القروي والمدني في مثنوي جبلؿ الديف الرومي.

ـ البحث برصد أبرز مبلمح منيج رجاء جبر في البحث األدبي المقارف،  واختت
وىي ميمو إلى المدرسة األمريكية، وحرصو عمى السير في أرض غير مطروقة 
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ميما -أو لـ يكثر سبلكيا، وكذلؾ حرصو عمى الوضوح والوصوؿ إلى القارئ 
 مف أقرب طريؽ. -دقت األفكار المطروحة
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 الهىامش
                                                                 

( استقيت أغمب ىذه المعمومات مف ممؼ الدكتور رجاء جبر رحمو اهلل، في إدارة الكادر 2)
 .255، ص 3، ج«تقويـ دار العمـو»الخاص، بكمية دار العمـو جامعة القاىرة، وكذلؾ مف 

مكتبة الشباب، المبادالت األدبية بيف األمـ،  -( ينظر: رجاء جبر، تاريخ األدب المقارف3)
، ي. وينظر كذلؾ: جوف فميتشر، نقد المقارنة، ترجمة نجبلء الحديد8ـ، ص 2:99الجيزة، 

 .73ـ، ص 2:94، 4مجمة فصوؿ، ع
ذكر الدكتور رجاء جبر في ىذا السياؽ فيما يشبو الغمز أف كتاب األدب المقارف لمدكتور وقد  

تمادا كبيرا، حتى ليمكف القوؿ إنو غنيمي ىبلؿ قد اعتمد عمى ىذيف الكتابيف المبكريف اع
عبارة عف ترجمة مفسرة ليما، ومدعمة بشواىد وأمثمة مف اآلداب العالمية. ]تاريخ األدب 

في أحسف أحوالو دراسة تركيبية »[، وذكر في موضع آخر أف ىذا الكتاب 8المقارف، ص
synthèse   تيجـ وجويار، مع االستعانة بما تقدمو العبلقة بيف األدبيف العربي  افڤلكتاَبْي

والفارسي مف أمثمة وظواىر أدبية سبؽ لو دراستيا بعمؽ في رسالتو لمسوربوف بعنواف: تأثير 
األدب المقارف ]«. النثر العربي عمى النثر الفارسي في القرنيف الخامس والسادس اليجرييف

  [6-5لبيشوا وروسو، ص 
ة، فقد دو أف الدكتور رجاء جبر لـ يكف أوؿ مف نعت كتاب محمد غنيمي ىبلؿ بالمدرسيَّويب

سبقو طو حسيف إلى ذلؾ، فقاؿ إف مؤلفات غنيمي ىبلؿ ليست كما يراىا الناس، فيذه 
المؤلفات ُنُقوؿ مف مؤلفات فرنسية لممدارس الثانوية، فميست ابتكارات كما أنيا ليست في 

ينظر: محمد الدسوقي، أياـ مع طو حسيف، دار القمـ، ] !نى الصحيحاألدب المقارف بالمع
 .[55 – 54، ص3113دمشؽ، 

ولست ىنا بصدد امتحاف نظرياتو »وقد ذىب لويس عوض إلى شيء مف ذلؾ حيف قاؿ 
امتحانا تفصيميا ومضاىاتيا عمى منابعيا األولى. فمربما بدت ىذه النظريات، أو قؿ البديييات 

نظر طو حسيف أو العقاد أو محمد مندور أو غيرىـ مف فحوؿ النقاد!! بؿ أوليات ساذجة في 
ولربما بدت شيئا مف مألوؼ الكبلـ في كميات اآلداب بجامعاتنا المختمفة ال يفغر ليا أحد فاىا 

عندما نتمفت حولنا فبل »ينظر مقاؿ لويس عوض بعنواف ]«. أو يرفع حاجبا مف فرط الدىشة
ري، محمد غنيمي ىبلؿ ناقدا ورائدا في دراسة األدب المقارف، دار في الكتاب التذكا« نجدىـ

 .[367،  366ص ، 7::2الفكر العربي، القاىرة، 
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، مدىاولعؿ السبب في نقد رجاء جبر لكتاب غنيمي أنو يمثؿ مرحمة تاريخية معينة، انحسر 
المقارف، تمؾ وأنو ميما بمغت أىميتو فإنو ال يقدـ صورة واضحة المعالـ لخارطة األدب 

يجمع بيف ماضي »الصورة التي تحققت في كتاب بيشوا وروسو الذي يرى رجاء جبر أنو 
 «.األدب المقارف وحاضره

وبينما تكاد اآلراء تجمع عمى أف غنيمي ىبلؿ ىو رائد الدراسات األدبية المقارنة في العالـ 
سب تمؾ النظرة مف اإلجحاؼ أف نن»العربي، نجد مف ينفي ذلؾ، فيقوؿ مجدي يوسؼ: 

المعيارية الغربية في الدراسات العربية المقارنة لمحمد غنيمي ىبلؿ، ولو حاوؿ ىو أف يوحي 
يعد »ورأى كذلؾ أف كتاب األدب المقارف لغنيمي ىبلؿ «. بريادتيا، أو أف ينسبيا إليو غيره

جويار لما جاء مف أفكار وموضوعات في كتاب  -دوف إحالة في أغمب المواضع-نقبل حرفيا 
مجدي يوسؼ إخبلص غنيمي ىبلؿ لممدرسة الوضعية الفرنسية  دَّ ، وعَ «الموسـو بنفس العنواف

في األدب المقارف ضربا مف االنتحاؿ، ذلؾ أف المفكر المستقؿ ال يمكف أف ينقؿ أفكار غيره 
المجتمعي المغاير، ولكف  -دوف أف يختمؼ معيا أو يضيؼ إلييا صدورا عف موقفو الفكري

أف يفكر بصورة مستقمة وىو الذي لـ يتعمـ أصبل أف تكوف لو نظرة منيجية أو  كيؼ لو
ينظر: مجدي ]«. باألحرى نظرة معرفية قائمة عمى واقعو المجتمعي الثقافي العربي الحديث

 – 216يوسؼ، التداخؿ الحضاري واالستقبلؿ الفكري، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ص 
21:]. 

سو سعيد عموش إذ يرى أف ما صنعو غنيمي ىبلؿ إنما ىو ضرب مف ويذىب في االتجاه نف
، وىو ما دفعو إلى مقارنة إنتاج «ىجرة األفكار عف طريؽ الترجمة واالقتباس دوف إحالة»

حرر عممو باعتماد كمي »ي ىبلؿ مغنيمي ىبلؿ بإنتاج فرانسوا جويار ليخمص إلى أف غني
يا التطور، الذي يفترضو البحث، لسيطرة فكرة عمى ماريوس فرانسوا غويار، ناسيا أو متناس

سعيد عموش، ]«. واحدة عمى ذىنو، وىي تقديـ الدرس المقارف، إلى جميور ال عمـ لو البتة بو
 . [334 – :31دراسة منيجية، ص  –مدارس األدب المقارف 

 أو تناسوا أف كتاب األدبالذيف انتقدوا جيود غنيمي ىبلؿ قد نسوا كؿ ىؤالء والحؽ أف 
المقارف لمدكتور غنيمي ىبلؿ جاء في بيئة تكاد تكوف خموا مف كؿ دراسة منيجية في األدب 

الفرنسية أما أف نطالب الرجؿ بنقد ليذه المدرسة  !نقؿ العمـ في ذاتو عمؿ جميؿو المقارف، 
عمؿ فوؽ طاقة شاب كاف في الخامسة والثبلثيف مف مف غير شؾ وتقويـ لمسارىا، فيو 

ا جديدا ال عيد لنا بو. ومف الطبيعي أف تتمحص الرؤى بمرور الزمف، ومف عمره، ينقؿ عمم
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فيؿ مف المقبوؿ  !العسير أف يولد العمـ مكتمبل واضح المعالـ محدد القسمات مف أوؿ يـو
 والحاؿ كذلؾ أف نعاقب حامؿ ىذا العمـ ونسفو جيوده؟!!

كاف رجاء جبر صاحب أوؿ ترجمة ليذا الكتاب، فقد نقمو إلى العربية في أواخر سنة ( 4)
ثبلث ترجمات أخرى، ـ، وقد بمغ مف أىمية الكتاب أف صدرت لو بعد ىذه الترجمة 2:91

حاولت تبلفي ما اعتور ىذه الترجمة مف قصور كاف رجاء جبر نفسو قد فطف إليو وسيأتي 
األولى لمدكتور أحمد عبد العزيز، أستاذ األدب المقارف واألندلسي  بيانو. كانت الترجمة التالية

ـ، ثـ صدرت مف ىذه الترجمة طبعتاف 6::2بكمية اآلداب جامعة القاىرة، وصدرت عاـ 
ليذا الكتاب في سورية عاـ  ثانيةـ. وصدرت الترجمة ال3112ـ، و9::2أخرياف في عاـ 

ثـ صدرت في عاـ  تور غساف السيد.وىي لمدك« ما األدب المقارف؟»ـ، بعنواف 7::2
ـ ترجمة ثالثة في الجزائر، ترجميا الدكتور عبد المجيد حنوف وآخروف، وصدرت عف 3121

دار بياء الديف، ومف عجب أف ىذه الترجمة الثالثة عمى تأخرىا في الزمف، لـ تشر إلى أي 
 مف الترجمات السابقة مف قريب أو مف بعيد.

شيؿ روسو، األدب المقارف، ترجمة رجاء جبر، مكتبة دار العروبة، ( كمود بيشوا وأندريو مي5)
 .47 – 46، ص 2:91الكويت، 

 .64. وينظر: رجاء جبر، تاريخ األدب المقارف، ص 49( السابؽ، ص 6)
 .6( بيشوا وروسو، األدب المقارف، ص 7)
عزيز، مكتبة ( كمود بيشوا وأندريو ـ. روسو، األدب المقارف، ترجمة الدكتور أحمد عبد ال8)

 .28، ص 3112األنجمو المصرية، القاىرة، 
 .28 -27( بيشوا وروسو، األدب المقارف، ص 9)
( كمود بيشوا وأندريو ـ. روسو، األدب المقارف، ترجمة الدكتور أحمد عبد العزيز، مكتبة :)

 .48 - 46، ص 3112األنجمو المصرية، القاىرة، 
عبد المجيد حنوف، روسو، ما األدب المقارف؟، ترجمة  .ـ .بيير برونيؿ، كمود بيشوا، أ (21)

 .:ص ، ـ3121 بياء الديف،دار ونسيمة ـ. عيبلف، وعمار رجاؿ، الجزائر، 
رينيو ويميؾ، مفاىيـ نقدية، ترجمة محمد عصفور، عالـ المعرفة، المجمس الوطني ( 22)

 .479، ص 2:98، فبراير 221لمثقافة والفنوف واآلداب، الكويت، ع 
 .41رجاء جبر، تاريخ األدب المقارف، ص ( 23)
 السابؽ نفسو.( 24)
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 .42-41، ص السابؽ( 25)
 .27، وتاريخ األدب المقارف، ص 31( بيشوا وروسو، األدب المقارف، ص 26)
 .9( رجاء جبر، تاريخ األدب المقارف، ص 27)
 .42ص  السابؽ،(28)
والتأثيرات لثبلثة مف األعماؿ ( رجاء جبر، في األدب المقارف: دراسة في المصادر 29)

 .6، ص 2:97األدبية العالمية، مكتبة الشباب، الجيزة، 
 .9ص  ( رجاء عبد المنعـ جبر، تاريخ األدب المقارف،:2)
، ص 2:94، 4، ع4( ينظر: رجاء جبر، األدب المقارف وفمسفة األدب، فصوؿ، مج31)

47. 
 .2:9( بيشوا وروسو، األدب المقارف، ص 32)
 .47د المنعـ جبر، األدب المقارف وفمسفة األدب، فصوؿ، ص ( رجاء عب33)
 .474( رينيو ويميؾ، مفاىيـ نقدية، ترجمة محمد عصفور، عالـ المعرفة ص 34)
 .456، ص السابؽ( 35)
 .476، ص السابؽ( 36)
 .48( ينظر: رجاء عبد المنعـ جبر، األدب المقارف وفمسفة األدب، ص 37)
 .238لمقارف، ص ( ينظر: بيشوا وروسو، األدب ا38)
 .48( رجاء جبر، األدب المقارف وفمسفة األدب، ص 39)
 .السابؽ نفسو( :3)
 .السابؽ نفسو( 41)
 .السابؽ نفسو( ينظر: 42)
 .السابؽ نفسو( ينظر: 43)
 .49، صالسابؽ( ينظر: 44)
 .:4 – 49صالسابؽ، ( ينظر: 45)
 وما بعدىا. 254ص  وروسوا، األدب المقارف، يشواب. وينظر :4، صالسابؽ( ينظر: 46)
 .51( ينظر: رجاء عبد المنعـ جبر، األدب المقارف وفمسفة األدب، ص47)
 .52، صالسابؽ( ينظر: 48)
 ، وينظر بيشوا56( ينظر: رجاء عبد المنعـ جبر، األدب المقارف وفمسفة األدب، ص49)
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 .283ص وروسو، األدب المقارف، 
واإلباحة، وعرض آراء المعارضيف  ( لتفصيؿ القوؿ في قضية ترجمة الشعر بيف الحظر:4)

واألنصار؛ يراجع: عبد الحفيظ محمد حسف، قضية ترجمة الشعر، دار الثقافة العربية، القاىرة، 
ـ. ويراجع كذلؾ: محمد عبد الغني حسف، فف الترجمة في األدب العربي، دار ومطابع 6::2

مصرية العامة لمكتاب، ـ، وجابر عصفور، آفاؽ العصر، الييئة ال2:97المستقبؿ، القاىرة، 
 ـ.8::2

والشعر ال ُيستطاع أف يترجـ، »( يراجع قوؿ الجاحظ في معرض رفضو لترجمة الشعر: 51)
ؿ تقطَّع نظُمو، وبَطؿ وزُنو، وذىب ُحسنو، وسقط موضع  وال يجوز عميو النقؿ، ومتى ُحوِّ

لحكيـ عمى خصائص ا إف الترجماف ال يؤدِّي أبًدا ما قالو»، وكذلؾ قولو: «التعجب، . . .إلخ
)كتاب الحيواف، تحقيؽ عبد السبلـ ىاروف، مكتبة األسرة، « إلخ ... معانيو، وحقائؽ مذاىبو،

 (.87 -86، ص 2ج
سبلمية،( 52)  مركز المغات رجاء عبد المنعـ جبر، قضية ترجمة الشعر، دراسات عربية وا 

 .274، ص2:95 فبراير ،3ج ،األجنبية والترجمة بجامعة القاىرة
 .276رجاء جبر، قضية ترجمة الشعر، ص ( 53)
 – 86، ص 2( الجاحظ، كتاب الحيواف، تحقيؽ عبد السبلـ ىاروف، مكتبة األسرة، ج54)

87. 
. وينظر: عباس محمود العقاد، 278 – 277( رجاء جبر، قضية ترجمة الشعر، ص 55)
صر، ، نيضة م«دراسات في المذاىب األدبية واالجتماعية»كتاب ، ضمف «معراج الشعر»

 .58ـ، ص 3117
 .279( رجاء جبر، قضية ترجمة الشعر، ص 56)
 .281، ص السابؽ (57)
 .282، ص السابؽ( 58)
 .293، ص السابؽ( 59)
 .294، ص السابؽ( :5)
 .2:1األدب المقارف، ص  ( بيشوا وروسو،61)
سارتر، ما األدب، ترجمة محمد غنيمي ىبلؿ، نيضة مصر، القاىرة،  وؿپ( جاف 62)

 .28ـ، ص 1::2
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، 5حولية الجامعة اإلسبلمية العالمية باكستاف، ع ( رجاء جبر، األدب والحضارة،63)
 .251، ص 7::2

، نقبل عف: جبلؿ مظير، حضارة اإلسبلـ وأثرىا 255( رجاء جبر، األدب والحضارة، ص64)
 .234في الترقي العالمي، ص 

 .258( رجاء جبر، األدب والحضارة، ص65)
 .:25، صالسابؽ (66)
 .نفسوالسابؽ ( 67)
 .265، صالسابؽ( 68)
 .267ص السابؽ،( 69)
 .268، صالسابؽ( :6)
( رجاء جبر، تأثير النثر العربي عمى النثر الفارسي في القرنيف الخامس والسادس لميجرة، 71)

محمد غنيمي ىبلؿ ناقدا ورائدا في دراسة األدب »عرض وتحميؿ، ضمف بحوث كتاب 
كمية دار العمـو جامعة القاىرة،  -األدبي واألدب المقارف، إعداد قسـ الببلغة والنقد «المقارف

 .81، ص 7::2دار الفكر العربي، 
 .92 – 82( رجاء جبر، السابؽ، ص 72)
 .3: – 92، ص السابؽ( 73)
المنعـ جبر، دار  ( محسف مخممباؼ، حوض السمطاف، ترجمة وتقديـ الدكتور رجاء عبد74)

 .7، ص 4::2سعاد الصباح، الكويت، 
ـ، 2:86( رجاء جبر، رحمة الروح بيف ابف سينا وسنائي ودانتي، مكتبة الشباب، الجيزة، 75)

 . 4ص 
، وينظر كذلؾ: صبلح فضؿ، تأثير الثقافة 6 – 5( ينظر: رجاء جبر، السابؽ ص 76)

 . :اإلسبلمية في الكوميديا اإلليية لدانتي، دار الشروؽ، ص 
ف سينا وسنائي ودانتي، مكتبة الشباب، ( رجاء جبر، رجاء جبر، رحمة الروح بيف اب77)

 . : – 9ص  ،ـ2:86الجيزة، 
 . 25ص  ( رجاء جبر، رحمة الروح بيف ابف سينا وسنائي ودانتي،78)
( صبلح فضؿ، تأثير الثقافة اإلسبلمية في الكوميديا اإلليية لدانتي، دار الشروؽ، 79)

 .21ـ، ص 2:97
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چند تف از رجاؿ ادب اوربا، تيراف،  ۀمجتبى مينوي، پانزده گفتار، دربار ( ينظر::7)
 .84 – 82ص  ىػ،2494

 . :2 - 29( رجاء جبر، رحمة الروح بيف ابف سينا وسنائي ودانتي، ص 81)
 . 53 - 52، صالسابؽ( 82)
 . 62ص السابؽ،( 83)
 .66 – 65صالسابؽ،  (84)
 .:5( رجاء جبر، في األدب المقارف: دراسة في المصادر والتأثيرات، ص85)
 .61، ص ؽالساب( 86)
 .69، ص السابؽ( 87)
 .72، ص السابؽ( 88)
ـ، ص 2:59( عبد الرزاؽ حميدة، في األدب المقارف، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة، 89)

:3 - :8. 
 .:7 – 79( رجاء جبر، في األدب المقارف: دراسة في المصادر والتأثيرات، ص:8)
 .:7ص السابؽ،( رجاء جبر، 91)
( ينظر: عائشة عبد الرحمف )بنت الشاطئ(، الغفراف دراسة نقدية، دار المعارؼ، 92)

. وتنظر كذلؾ استدراكاتيا عمى نيمكسوف، وبيانيا ألخطائو في فيـ 438 -436ـ، ص:::2
، العدد «ذخائر العرب»النصوص العربية، في مقدمتيا لرسالة الغفراف المنشورة ضمف سمسمة 

 .215 – 9:، دار المعارؼ، ص 5
 .81( رجاء جبر، في األدب المقارف: دراسة في المصادر والتأثيرات، ص93)
، «في التصوؼ اإلسبلمي وتاريخو»( أبو العبل عفيفي في مقدمة ترجمتو لكتاب 94)

 «.ؾ»ـ، ص 2:58لنيكمسوف، لجنة التأليؼ والترجمة والنشر، القاىرة، 
 .82لتأثيرات، ص( رجاء جبر، في األدب المقارف، دراسة في المصادر وا95)
 .6:، ص السابؽ( 96)
( صبلح فضؿ، تأثير الثقافة اإلسبلمية في الكوميديا اإلليية لدانتي، دار الشروؽ، 97)

 .21ـ، ص 2:97
 .97 – 95دراسة في المصادر والتأثيرات، ص  -( رجاء جبر، في األدب المقارف 98)
 .98، ص السابؽ( رجاء جبر، 99)
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 .:9، ص السابؽ( :9)
 .2: – 1:ص ، السابؽ( 1:)
 3:، ص السابؽ( 2:)
 4:، ص السابؽ( 3:)
 .218، ص السابؽ( 4:)
 السابؽ نفسو.( 5:)
 .222 -221، ص السابؽ( 6:)
 .224، ص السابؽ( 7:)
 .:34 – 251( ينظر: مجتبى مينوي، پانزده گفتار، ص 8:)
. وينظر: 249دراسة في المصادر والتأثيرات، ص  -( رجاء جبر، في األدب المقارف 9:)

 – 28ـ، ص2:57وىاب عزاـ، فصوؿ مف المثنوي، لجنة التأليؼ والترجمة والنشر، عبد ال
29. 
( ينظر: الجاحظ، كتاب البخبلء، تحقيؽ طو الحاجري، دار المعارؼ، سمسمة ذخائر ::)

، دار الكتب 33(، ص 34العرب ) ، وينظر تحقيؽ الكتاب كذلؾ ألحمد العوامري وعمي الجاـر
 .65 – 64، ص 2ـ، ج2:49المصرية، القاىرة، 

 .275 – 271دراسة في المصادر والتأثيرات، ص  -( رجاء جبر، في األدب المقارف 211)
 .286، ص السابؽ( رجاء جبر، 212)
 .39ـ، ص :2:9( رجاء جبر، الحكاية والتمثيؿ في حديقة سنائي، مكتبة الشباب، 213)
 .42( رجاء جبر، تاريخ األدب المقارف، ص 214)
 .:3والتمثيؿ في حديقة سنائي، ص ( رجاء جبر، الحكاية 215)
( رجاء جبر، رحمة الروح بيف ابف سينا وسنائي ودانتي، مكتبة الشباب، الجيزة، 216)

 .72 – :6ـ، ص 2:86
 . 6( رجاء جبر، في األدب المقارف دراسة في المصادر والتأثيرات، ص 217)
كتبة الشباب، المبادالت األدبية بيف األمـ، م –( رجاء جبر، تاريخ األدب المقارف 218)

االتجاىات الحديثة لؤلدب ». وقد أحاؿ في ىذا الموضع إلى ىاسكؿ بموؾ، 42، ص 2:99
 «. المقارف
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Haskell Bloch, Nouvelles Tendances en Litterature Comparee, Paris, 
1970.  

 . 4( رجاء جبر، رحمة الروح بيف ابف سينا وسنائي ودانتي، ص 219)
 . 5طريؽ النقد األدبي القديـ، ص  ( رجاء جبر، معالـ عمى:21)
 .6، ص 2:91األدب المقارف، ترجمة رجاء جبر،  بيشوا وروسو، (221)
 .:( ينظر: رجاء جبر، تاريخ األدب المقارف، ص 222)
 .279( رجاء جبر، قضية ترجمة الشعر، ص 223)
. وينظر رحمة الروح ص 23 -22( رجاء جبر، دراسة في المصادر والتأثيرات، ص 224)

لـ يعد الناس في أوروبا يقرءوف »روى رجاء جبر كذلؾ قوؿ فولتير في ىذا الصدد:  . وقد72
. يمكف  دانتي، ألف األمر عنده عبارة عف إشارات إلى أشياء ووقائع ال يعمميا قارئ اليـو
لدانتي أف يجد طريقو إلى مكتبات محبي المعرفة واالطبلع، ولكنو لف ُيقرأ.. وستتأكد شيرتو 

قمما يقرأ.. لقد عرؼ الناس عنو بعض المبلمح وحفظوىا جيدا، وكفاىـ ذلؾ باستمرار ألنو 
 «.مشقة المعاينة لباقي مبلمحو

 .21ص  ، تأثير الثقافة اإلسبلمية في الكوميديا اإلليية لدانتي،( صبلح فضؿ225)
( ينظر: محسف مخممباؼ، حوض السمطاف، ترجمة وتقديـ الدكتور رجاء جبر، دار 226)

 .22 – 8، ص 4::2كويت، سعاد الصباح، ال
 . 45( رجاء جبر، الحكاية والتمثيؿ في حديقة سنائي، ص 227)
( نظمت الحديقة وبقية مثنويات سنائي في شكؿ النظـ المعروؼ بالمثنوي القائـ عمى 228)

مرتيف(،  -البيت المصرع، وفي بحر الخفيؼ المخبوف المقصور )فاعبلتف مفاعمف فعمف 
 52شكؿ بخاصة فاترا بطيء اإليقاع يقترب مف النثر المصنع.ويبدو بحر الخفيؼ في ىذا ال

 .7 – 6( رجاء جبر، الحكاية والتمثيؿ في حديقة سنائي، ص 229)
 .:( رجاء جبر، الحكاية والتمثيؿ في حديقة سنائي، ص :22)
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، إعداد قسـ الببلغة والنقد األدبي «ىبلؿ ناقدا ورائدا في دراسة األدب المقارف
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Rajaa Jabr and his Efforts in Comparative Literature 

Between Endoscopy and Application 

Abstract 

Rajāᵓ Abdel-Munᶜim Jabr is one of the Egyptian professors 

who, through his theoretical and applied studies, has 

contributed to the development of comparative literature, 

and directed it to a new different destination. After Ghunīmī 

Hilāl carried the banner of the French School, which is based 

on proving the historical relations between the literature in 

question, Rajāᵓ Jabr showed a clear inclination to the 

American school that diminishes the role of history and 

relies heavily on the critical and analytical study of literary 

works. This study tries to introduce Dr. Raja Jabr, and it 

follows the descriptive approach to review his efforts in the 

field of comparative literature at the level of translation, 

theory, and application, explaining the impact of these 

efforts on the development of comparative literature, and 

then stands on the most important features of his research 

method. 

Keywords: Comparative Literature – Claude Pichois - André 

Michel Rousseau - The American School - Philosophy of 

Literature - Translation of Poetry - Literature and 

Civilization - Sanaāᵓī Al-Ghaznawī - Divine Comedy – the 

Merchant of Venice. 
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