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وامسينة فيدوح

إغـامغعؿؼدمعنمخاللمػذاماٌوضوعمأنماظدراداتِمايدؼـةَميفمذبالماظعالضةمبنيم
األدب املقارن والرتمجة متشفدمسالضةمععؼدة،مصاألدبماٌؼارنممبكؿؾفمعداردهم
واواػاتهمؼرىميفماظرتذيةمواحدا معنمأػممعقادؼـه،مبقـؿامترىمعامتوصؾتمإظقهم
اظدراداتماٌعاصرةميفمػذاماجملالمأنماألدبماٌؼارنمتابعمظدراداتماظرتذيةموظقسم
اظعؽس،محقثمتؼولمدوزانمبادـقتم-مأدؿاذةمدراداتماظرتذيةميفمجاععةمظـدنم
يفمعوضػفامعنماألدبماٌؼارن:م«ظؼدموظتمأؼاممسظؿةماألدبماٌؼارنمبوصػهمدرادةم
اطادميقة،موشريتمأحباثماٌـاضػةماظيتمأجرؼتميفمإرارمدراداتماٌرأةموغظرؼةمعام
بعدماالدؿعؿارمواظدراداتماظـؼاصقةموجهماظدراداتماألدبقةمبصػةمساعة،موؼـؾغيم
سؾقـامعنماآلنمصصاسدامأنمغـظرماديمدراداتماظرتذيةمبوصػفاماظدرادةماألطادميقةم
اظرئقلقةموإديماألدبماٌؼارنمبوصػهمصرسامضقؿامعنمذباالتماظدرادةمبفا» .م
وظؽنمؼوظيمداردوماألدبماٌؼارنمواظدراداتماظرتذيقةمـممسـاؼؿفممـمإديمزاػرةم
غؼلم"ماظـصماٌصدرم"مبؿػاوتميفمطقػةماظؿعاعلمععمػذاماظـؼل،مصإغهمالمبدمعنم
األخذميفماالسؿؾارمأنمطالمعـفؿامؼؼوممبدورمتطوؼرمثؼاصاتم"مغصماهلدفم"موعام
* دطؿوراه ميف ماظرتذية مو ماألدب ماٌؼارن محول":إشكالية الرتمجة يف األدب املقارن .ألف ليلة وليلة
منوذجا" 292،صفحة،مهتمإذرافماألدؿاذماظدطؿورمربؿدمسؾادة،مجاععةمعلؿغاٍ،م50مغوصؿربم.2008
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ؼػضيمإظقهمػذاماظـصمعنمأبعادموزقػقةمودالظقة.موبفذامتغدوماظعالضةمبقـفؿاميفم
غظرماظداردنيمسالضةمعدٍّموجَذِبٍ .م
وممامالمذكمصقهمأنماظدراداتماظرتذيقةمُتعَدُّمواحدةمعنمأطـرماٌػاػقمماٌؿداوظةم
بنيماظؾاحـنيمواٌؤدلاتماٌعـقةمبدورماٌعرصةميفمبـاءماٌـظوعةماظػؽرؼة،موالمؼؽادم
ؼوازؼفاميفماظؿؾػظمـمسؾىماألضلمعنمحقثماالػؿؿاممـمبفامأيّمعػفوممآخر،مأومودقؾةم
إجرائقةمأخرىمتُعـَىمباظؿواصل،مواظؿػاسلماظـؼايف،مبنيماألعمموايضارات .م
ويف متؼدؼرغا مأن مطال معن ماظدرادات ماظرتذيقة مواظدرادات ماٌؼارِغة محيؽؿفؿام
اظشروعميفمحرطةمغؼلماظـصمواظـظرمإديمأوجهماالخؿالفمواالئؿالفمصقه،موطالػؿام
ؼُذِسِنُماعؿـاالمياجةمغصماهلدفمإديمجينممثرةماظعؾممإديماظغاؼةماٌؼصودة،مطؿامأنم
طالمعـفؿامؼُلفِمميفمتـظقممإغؿاجماٌعرصة.م م
وظؽن،معامالعالقة بني دراسات الرتمجة واألدب املقارن ؟ موػلمدخلمحؼلم
األدبماٌؼارنميفمالمععؼوظقةماظؿواصلمععه،مبعدمأنمسُدّمغشاره،معؤخرا،مػاعشقام؟م
وػلمعامزالمؼصارعموضعماظؼاظبماظشؽؾيماظذيمحَصَرَمغػلَهمصقهم؟ موػلماألدبم
اٌؼارنميفموضعمحَرِجمعنمتـاعيمدورماظرتذيةم؟ موػلمأصؾقتماظرتذيةمدبرتقم
صعالًمايدَّماظػاصلَمبقـفاموبنيماألدبماٌؼارنم؟موعاماظذيمجعلماظرتذيةمتؿداخلم
ععماظدراداتماٌؼارغة؟مأممأنمػـاكماػؿؿاعاتٍمزبؿؾػةًميفماٌـففقةمبقـفؿام؟موعام
اظذي مميقزػا ميف مواوز مسالضؿفا مباألدب ماٌؼارن م؟ .موػل مأصؾقت ماظدراداتم
اظرتذيقةمحؼالمدرادقامبقِّـا،موحاجةمعادةمإلشـاءماظؾغةماحملؾقةموتطوؼرػا مبػعلم
التأثريات ماٌؿؾادظة م؟ موعا مػي معؽاغة ماظـؼاصة ماظورـقة ميف مزل ماظؿقوالت ماظػؽرؼةم
اظيتمتدسومإظقفامثؼاصةماهلدفم؟موػلماظرتذيةموصقةميفمعفاعفام؟مأممأغفامـمسؾىم
حدمتعؾريماظؼولماظػرغليماٌأثورمـممطـم"م"اًائـاتماىؿقالت " Les belles
 infidèlesيفمخقاغؿفامظؾـصماألصؾي
إنم"إذؽاظقةماظرتذيةميفماألدبماٌؼارن.مأظفمظقؾةموظقؾةممنوذجا" ػوماظعـوانم
اظذيمغطؿحمعنمخالظهمأنمتؽونمظـا ماظرؼادةميفماظلؾق،معنمعـطؾقمأنماظدراداتم
َؾؿسُماٌوضوعمإالمعنمضرؼب .م
اظيتمأعؽــاماالرالعمسؾقفامالمتَؿ َّ
وظعل مػذا معا مضاسف معن ماػؿؿاعـا مباظـظر مإدي مإذؽاظقة مذؾؽة ماظعالضة مبنيم
اظدراداتماٌؼارغةمواظدراداتماظرتذيقةموتـاوهلاممبامؼُعؿَؼَدمـمعـامـمأغفامعلأظةمملم
تـلمحظفاماألوصر،موالمطػاؼؿفامعنماٌـاضشة،مإنمملمغؼلمأغفامعامتزالمضقدماظدرس.
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وعَامعِنِمععطقاتٍمخاظصةمإالموتؤولمإديمغؿائجماحؿؿاظقة ،معنمعـطؾقماالدؿـؾاطم
اٌلؿـد مإدي مررائق معـففقة مععقـة .موظقس ماٌؼصود مباٌـفج ميف مػذه ماياظة مغظاعام
سؾؿقامؼعؿؿدمسؾىمبراػنيمدضقؼة،موخيؾصمإديمغؿائجمغفائقة،موإمناماٌؼصودمـميفم
عـظورغامـمػوماظطرؼؼة،مواظطرؼؼةمتؿضؿنمدؾالًمعنماإلبداعمواالبؿؽار .م
وظعل ميف مػذا ماظؿصور معا مؼؼودغا مإدي ماٌـففقة ماظيت مدـؿوخاػا ميف مإناز مػذام
اظؾقثماظذيمأردغامظهمأنمؼؽونمإجابةمسنمرػاغاتماألدؽؾةماظلابؼة،مواظؿطؾعمإديم
ععرصةمحؼقؼةماإلذؽالماظدائرمبنيماظدراداتماظرتذيقةمواظدراداتماٌؼارِغة،مبعقدام
سن ماظؿشؾت مباظرؤؼة ماألحادؼة مأو مإصدار ماألحؽام معن مدون مضرورة ماالسؿؿاد مسؾىم
األدظةماظؽاصقةمباالدؿشفاداتماظواصقة.موضدمتعؿدغاماإلطـارمعـفا،ميفمعواضفَمععقـةٍ،م
ظؿؽون مسوغا مظـا ميف مإضـاع ماٌؿؾؼي مباظـؿائج ماٌؿوصل مإظقفا ،مواظؿطؾع مادي مععرصةم
اإلذؽاظقةمهلذؼنمايؼؾنيمبوصػفؿام"فَرَسَيْ رهَانٍ"ميفماٌلاواةميفماظػضل .م
وضد مضلؿـا م ػذا ماٌوضوع مإدي مأربعة مصصول مهددُ مععا ٌَفَا ماًطةُ ماٌؿؾعةُ مظرصدم
زبؿؾفموؾقاتمعؾادئماظؾقثماظيتمأردغامهلامأنمتؼوممسؾىماالدؿػلارمواظؿأعل،م
صفاءماظػصلماألولمظقؿـاولم:مإذؽاظقةماظدراداتمواٌؼارغةموصعلماظرتذية،موإدخالم
اظـصميفمدقاقماظؿداخلمبقـفؿامعنمخاللماىفدماظرتذييموسالضؿهمباألدبماٌؼارنم
واًالفماٌرجعيمبقـفؿا.م م
يف محني متـاول ماظػصل ماظـاغي مرػاغت ماظذات مووؾقات ماآلخر معن معـظور مأنم
اظرتذية مصعل مثؼايف معن مذأغه مأن مؼُلفم ميف متأػقل ماظوسي ماظـؼايف معن مخالل متأثرم
اآلخر ميف مإطلاب ماظذات معلؿوؼات معؿـوسة معن ماٌعارف ماظيت متؼوم مسؾى مربطم
اظؿواصلميفممذؽلمسالضةمحوارؼةمبنيماظـصوصم .م
أعا ماظػصل ماظـاظث مصؼد مرطزغا مصقه مسؾى ماالتصال مواظؿؾؼي مبني ماظـؼاصاتم
واظشعوب،مودورماظرتذيةميفماظؿطورماٌعريف ،مععمعراساةمضرورةمتردقخمضقممثؼاصةم
اظذات ،مويف مذظك مهصني مظؾكصوصقة ماظـؼاصقة ماظيت متشؽل ماهلوؼة ،مواالحؿؿاءم
باألصول.م م
بقـؿا مجاء ماظػصل ماألخري مظقؿعرض مإدي م"أوجه مالتلقي يف ترمجة ألف ليلة
وليلة" موضد مبدأغا مبادؿفالء مبعض ماظؿلاؤالت مظػك مظغز ماٌـفز ماظلردي ماًاظدممممم
[أظفمظقؾةموظقؾة]موتأثرياتهميفماآلدابماظعاٌقة"ماغطالضامعنماألدبماظػرغلي.موطانم
سؾقـامضؾلمذظكمأنمغـظرميفمععضؾةماًالفمحولماالغؿؿاء،موتؾاؼنماآلراءماظعربقةم
واظغربقة محول ماألصول ماألوظقة مواىذور ماظؾدئقة مهلذا ماظرتاث ماظذي ممل مؼلؿؼر ميفم
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بقؽة مععقـة ،مو ُؼؿِؽِــا مايؽم مباغؿؿائه مإظقفا .مطؿا ممل متـؾت ماٌصادر ماظؿارخيقةم
إغؿلابهمإديمأيمعـفا،موظعلمعامؼفؿـاميفمػذاماظطرحمػوماغشغالماظغربقنيمبأػؿقةم
ػذاماظـص،موعاماطؿلؾهمعنماغؿشارمساٌيمعامؼزالمؼشفدمسؾىماغؾفارماظغرب مبهم
واالنذاب مإظقه مبشغف ،مواظوضوع ميف مدائرة مدقره ماظػقاض .موضد مدار ماظػصل ميفم
ععظؿهمحولمعؽاغةمأظفمظقؾةموظقؾةميفماآلدابماظعاٌقة،موطقفمتلربمذظكماظعاملم
اظلقري مبؽل متؾك ماىاذبقة مإدي ماألوداط ماظػـقة ،معن مععامل ماظرواؼة ،مواٌلرح،م
واظشعر،مواظػنماٌودقؼي،مواظػنماظؿشؽقؾي،محقثمأثرمتأثريامغَاصِذاًمبروحهماٌرحة،م
ودقرهمالعجيب  /الغروبميفمأوداطماظـؼاصةماظعاٌقة .م
وإذامطانمحبــامضدمتضؿنمإذؽاظقةماظرتذيةميفماألدبماٌؼارن،مصإنموراءمػذهم
اإلذؽاظقة مسدة مأدؽؾة معا مزاظت متأخذ مجدال مغؼدؼا ميف متـاصس مػذؼن مايؼؾني مبنيم
االدؿؿرارؼة ميف ماظؿواصل ،مأو ماالغلقاب معن معقدان ماظدرادة ،موأؼفؿا مؼعؿرب مصـام
ثاغوؼامصرسقا،مأومصـامأدادقا.موضدموضفمطلمعـفؿامؼؿصدىمٌلاسيماظـاغي،موداسدم
سؾىمػذهماٌـاصلةمأنمأخذتماظدراداتمايدؼـةمسؾىمساتؼفامعلأظةماظؾقث ميفم
ذأنمطقاغفؿا،موأحؼقؿفؿاميفماالدؿؿرار،موأؼفؿامتؽونمظهماظصالحقةميفماظؿعاؼشم
ععماظؿقؾقلميفمصؾبماظدراداتماألدبقة .م
وظؽنمطانماظؾاحثمضدمجُؾِلَمسؾىمإبرازماظـؿائج،موإصدارماألحؽام،مصؼدمارتأؼـام
عنمبابمأَوِديمتػاديمذظك،محبقثمأن اظدراداتمايدؼـةمملمتعدمتؿطؾعميفماظوصولم
إديمغؿائجمغفائقة؛مألنمذظكمؼُعَدمعنمصؿقممعؿِنماظؾقث،مبلمأصؾقتماظؾقوثميفم
علاسقفا ماألخرية ممتقل مإدي مإثارة ماظلؤال مبوصػه ماظؾاسث مسؾى ماظؿأعل ،مراٌا مأنم
ػـاكمإعؽاغقاتمظؾؽشفمالمتـؿفي،مباإلضاصة مإديمذظكمأنماظلؤالميفمغظرماٌػؽرؼنم
جزءٌ معن مصؿقم ماظؾقث ،موحػرٌ ميف مسؿؼه ،موتؼصٍّ ميؼائؼه ،موبعثٌ مسؾى مطشػه.م
خباصةمإذامطانمايؼلماظذيماذؿغؾـامسؾقهمؼُعدمعنمأطـرمايؼولماٌعرصقةمتعؼقدا،م
وعامزالمؼصادفمسوائقَمذيَّة،مدواءمسؾىماظصعقدماٌػفوعيميفمعلائلماالئؿالفمأوم
االخؿالف مبني معصطؾقي ماظرتذيقات مواظدرادات ماٌؼارغة ،مأو مسؾى ماظصعقدم
اٌـففي،محقثمؼلؿؿرماىدلميف مطقػقةمأداءموزقػةمطل معـفؿا.موعنمثم،مجاءم
هؾقؾـا مهلذه ماإلذؽاظقة معؾـقا مسؾى مسدة ماحؿؿاالت معن مأراء ماظداردني مهلذؼنم
ايؼؾني؛مظـصلميفماألخريمإديمإبداءماظرأيموادباذماٌوضفماٌـادبمحبلبمرؤؼؿـام
اٌـففقةماالدؿدالظقة.م م
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وضدماغطؾقمحبــامعنمصرضقةمحضورماظرتذيةموسالضؿفامباظدراداتماٌؼارغةميفم
اظؿػاسلمععماظـصماهلدف،مطؿاماغطؾؼـامعنمساعلمدقاقماظؿأثريميفمظغة ماهلدف،م
وملمندمأشـىمعنمغصمأظفمظقؾةموظقؾة،موعامؼؿؿؿعمبهمعنمدؾطةمذوضقةمضائؿةم
سؾىماظلردماظعفائيبم/ماظغرائيب،مالدباذهممنوذجامتطؾقؼقامظؾقــا .م
وضد مخرجت ماظرتذية مسـد ماظغربقني معن ماظـؼل مإدي ماظؿأثري ماظؽشػي ،مويظةم
اطؿؿالماظػائدةمعنمخاللموربؿفمميفمترذيةمأظفمظقؾةموظقؾةماظيتمعامظؾـتمأنم
وجدتمهلامأغصاراميفماظؿؾؼيميفمطلمأسباءماٌعؿورة،موضدمغاضشـامذظكميفماظػصلم
األخري مبؼدر معن ماالخؿصار ،مووجدغا مأن مأشؾب معلؿوؼات ماظؿؾؼي مال متؿؾـى مإرارام
عرجعقامواحدامثابؿاميفماظرتذية،مأو ماالضؿؾاس،مأوماظؿأثري،موإمنامطانمذظكمبـوعم
عنماألدؾوبماالغؿؼائي ،موػومعامأوضقـاهميفماٌلردمضؿنماٌؾققماٌرصقميفمغفاؼةم
اظؾقث.ممم م
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