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   کلیلة ودمنة، حی بن یقظان، ألف لیلة ولیلة. عبقریة القص :

 

هذا ما أعلنه کبیر نقاد العرب املعارصین جابر عصفور منذ نحو إنه 

، The Novelربع قرن فی معرض حدیثه عن األدب العربی املعارص. والروایة 

مولود أوربی تعود والدته تبعاً ملؤرِّخی الروایة  بوصفها جنساً أدبیاً رئیسیاً، هی

األوربیة إلی مطلع القرن السابع عرش، التقاه العرب، والرشقیون عموماً، فی 

نهایة القرن الثامن عرش ومطلع القرن التاسع، فرشعوا فی ترجمته ونرشه من 

بدؤوا  خالل الصحافة والطباعة، ثم ما لبثوا أن قلّدوه، وبعدما أتقنوا محاکاته،

مرشوعهم الروائی الخاص بهم، لیشهد الوطن العربی واملرشق عامة نهوضاً 

للروایة تنامی حتی طغی علی أدب الرشق، وطبَع زمنه بطابعها، وبات الحدیث 

 عن زمن الروایة حدیث الساعة.

هذه هی قصة دخول الروایة، هذا الجنس األدبی الحدیث، فی محراب األدب 

ویها مؤرخو األدب العربی الحدیث. ولکن ما مدی صحة العربی الحدیث، ک� یر 

هذه القصة، ومدی قربها من واقع تاریخ األدب العربی وتواریخ اآلداب الرشقیة 

األصل؟ أو الروایة األوربیة؟ متی ولدت، وکیف -عامة؟ وما قصة الروایة األ�وذج

آداب  نشأت وترعرعت، ونهضت حتی کان لها هذه املکانة املهیِمنة فی مختلف

 أوربا، بل آداب العا�؟

لیس �ة من إج�ع علی تاریخ محدد لوالدة الروایة فی أوربة، ولکن معظم 

مؤرخی نشأتها یرون أنها ولدت فی القرن الثامن فی کل من فرنسا وإنکلرتا، 

(نسبة إلی  وینظرون إلی رائعة میغیل دو ثیربانتس
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األوربیة –ها. ورأی کهذا محفوز بالنزعة املرکزیة مانشا) علی أنها سلَف مهم ل

Euro-centrism ،ر�ا ال یروق للبعض فیمضی إلی ما وراء الفسحة األوربیة ،

لسیدة البالط الیابانی شیکیبو  ویشیر بشکل خاص إلی 

م، غیر أن البعض اآلخر یتطلع إلی تاریخ  ١٠٠٠موراساکی، التی تعود إلی عام 

روایة الیابانیة من ناحیة، وفسحة أقرب من الرشق األقصی من ناحیة أقدم من ال

أخری، فیشیر إلی الرشق األدنی بوصفه موطناً ألصول الروایة، وهکذا نقرأ فی 

 «) املوسوم بـ ١٧٢١-١٦٣٠کتاب بییر دانییل أویت (

األدب األوربی، � ) أن الروایة بوصفها جنساً أدبیاً رئیسیاً من أجناس ١٦٧٠(

تبدأ فی فرنسة أو إسبانیة، وأن علینا أن �ضی أبعد منه� زماناً ومکاناً، بل أن 

 نتجاوز املوروث الکالسی، ونبحث عن هذا األصل:

فی طبیعة اإلنسان وروحه، اإلنسان املخرتع، عاشق األشیاء الجدیدة 

دی وهذا املیل عام ل والتخییالت، والراغب فی أن یتعلم ویبلِّغ ما اخرتع وتعلم؛

النوع البرشی فی کل العصور، وکل األزمنة: ولکن الرشقیین بدوا دا�اً أک� 

حیازة له، وبقوة، من اآلخرین، وهکذا ترک أ�وذجهم ذلک االنطباع فی معظم 

ن، ، فإنی أقصد املرصیی»الرشقیین«األمم الغربیة املؤدبة الربیئة. وعندما أقول 

ود، والسوریین. وسوف تُِقّر بذلک دون ریب �جرد أن والعرب، والفرس، والهن

 أبین لک أن معظم روائیی العصور القدیمة العظام قد

١جاؤوا من تلک الشعوب . 

نعم إن الرشقیین هم رّواد هذا الجنس األدبی الذی ف� اإلنسان منذ أقدم 

 :العصور، فهم

                                                             
 نقالً عن: ١

Margaret Anne Doody (Harper Collins Publishers, London, 

1997), pp. 12-13. 
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عة البدیهة، الذین یظهرون، وإلی املدی األتّم، القدرات اإلنسانیة فی رس «

لت التی استعملت أول ما استعم -هذه الخصائص -والخطاب، والخیال. وإنها

قیین الذین منحونا روایتنا، والتی کان علی النحو األفضل من جانب الرش 

١»السوریون، والفرس، واملرصیون أوائل م�رسیها . 

فی ورأی أویت هذا الذی تؤیده مارغریت آن دودی أستاذة العلوم اإلنسانیة 

الذی صدر وتستند إلیه فی کتابها  

علی شاطئی املحیط األطلسی، یتحّدی، �عرفة صاحبه الواسعة،  ١٩٩٧عام 

وربة الرأی السائد فی نشأة الروایة ویدعو إلی إعادة النظر فیه، والنظر ما وراء أ 

 الروایة.بحثاً عن الفسحة الحقیقیة التی ُولدت فیها 

وهو دعوة ملؤرخی اآلداب الرشقیة عامة، واألدب العربی خاصة، ودارسی األدب 

املقارن علی وجه الخصوص، إلی تلمس أصول الروایة الغربیة فی آداب الرشق، 

وهو ما یحاوله هذا البحث الذی یتناول ثالث روائع من القص الرشقی: ولدت 

واملکان فی مختلف أرجائه، ثم ما  فی الرشق، وترعرعت فیه، متنقلة عرب الزمان

لبثت أن تجاوزته إلی أوربة، ومنها إلی سائر العا�، لتغدو 

، ولیتحول أحدها إلی مکّون من مکّونات الذاکرة الجمعیة 

لإلنسانیة. لقد تخطت رقاب األعرص، وسِخرت من کل الحدود، فاندمجت 

اللغات الحیة فی ثقافات العا� الوسیطة والحدیثة، لتذکر  تجلیاتُها فی مختلف

هذا العا�، والغرب بشکل خاص، بدینه للرشق فی عا� القص العبقری، وتدعوه 

لیخفف من غلوائه، والتمرکز حول ذاته، ألن الحضارة اإلنسانیة، وال سی� 

بدأ فنونها، نتاج إسهام جمعی ملختلف األمم والشعوب، ولذا فإنها ترفض م

االحتکار، والتعالی. فاإلنسان واحد، وفنه واحد، وأدبه واحد، ولذا ینبغی التعامل 

معه من منظور عاملی ال یعبأ بالحدود اللغویة، أو السیاسیة، أو العرقیة، خاصة 

                                                             
 ).١٧املرجع نفسه ص ( انظر ١
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وأنه عندما یرتحل عرب الزمان واملکان ال یحتاج إلی جواز سفر خال قیمه 

اإلنسانیة الخالدة.

یشیر فرانسوا دو بلوا، صاحب کتاب 

وهذه إلی ثالثة مصادر اعتمد علیها بروزیه فی ترجمته لـ  

 املصادر هی:

 املوضوعة باللغة السنسکریتیة؛ أسطورة 

 کذلک باللغة السنسکریتیة،، املوضوعة وملحمة 

 املوضوعة بالسنسکریتیة أیضاً، والنسخة األصل لـ

املوضوع باللغة البهلویة، أو الفارسیة  ویضیف أن نصه 

 الوسطی، والذی یعود إلی القرن السادس، مستمد منها.

أن  غیر أن ما یؤرقه، ویؤرق الباحثین منذ علموا بهذه املصادر

، و� یع� علیه� قط، وأک� من هذا فإن 

بود  قام بها الراهب ، و� یبق من آثارها، غیر 

 فی القرن السادس املیالدی وهی 

املیالدی، وغدت  

لسائر ترج�ت الکتاب إلی مختلف اللغات، �ا فیها اللغتان  

الفارسیة الدریة والسنسکریتیة، اللتان اسرتدتا نسختیه� األصلیتین للکتاب 

 بإعادة ترجمته عن نسخة ابن املقفع، بعد مقارنتها �خطوطات ونسخ أخری.

معنی هذا أن ترجمة عبد الله بن املقفع قد جّددت حیاة هذا الکتاب، إن � و 

بإضافاتها املتِّسقة مع روح النص تکن وهبته حیاة جدیدة، وأک� من هذا، فإنها 

                                                             
 انظر: ١

Francois de Blois, 

(Royal Asiatic Society, London, 1990). 
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املرتَجم (الذی ینتمی إلی ثقافة املرتِجم األصلیة) ولغتها الهدف (العربیة) 

ی مختلف أنحاء املعمورة، حتی تجاوزت املتألِّقة، قد یّرست له انتشاراً واسعاً ف

ترج�ته عن العربیة الخمسین ترجمة، حّولته فی نهایة املطاف إلی کتاب 

کونی، وکنز أدبی إنسانی، وجعلته معل�ً بارزاً فی تاریخ الرتجمة من جهة، 

وکتب مرایا األمراء من جهة ثانیة، وأدب أنسنة الحیوان من جهة ثالثة، وجرساً 

ثقافات الرشق والغرب.مفتوحاً بین 

ولذا، فإن من الطبیعی، أنک، إذا ما سألت أی الکتب أک� رواجاً، وأوسع 

انتشاراً، فی عا� ما قبل العرص الحدیث، وأیها أک� ترجمة من حیث عدد 

اللغات التی تُرِجم إلیها، وعدد الطبعات التی وضعت بین أیدی القراء بعد 

رض �ا یشبه اإلج�ع: إنه کتاب اخرتاع الطباعة؟ ستجد الجواب الحا

. 

وقد یقول قائل إن الکتاب، ک� یقّر بذلک جمیع دارسیه، لیس مؤلَّفاً أصیالً من 

لکتاب  مؤلفات عبد الله بن املقفع، وأنه ال یعدو کونه ترجمة عن 

الکتاب  أو 

ندی، الذی تُرجم فی القرن السادس املیالدی من اللغة السنسکریتیة إلی اله

اللغة الفارسیة الوسطی أو اللغة البهلویة من جانب برزویه الطبیب فی بالط 

)، وأن ابن املقفع ترجمه عن ٥٧٩-٥٣١کرسی أنورشوان (الذی حکم بین عام 

 ، وأنم تحت عنوان  ٧٥٠الفارسیة الوسطی إلی العربیة نحو عام 

ترجمته هذه قد ُسبقت برتجمة إلی الرسیانیة (لغة املسیحیة املقدسة) أنجزها 

 .Periodeut Bud) فی الرشق القدیم راهب عرف باسم (

غیر أن من املهم التذکیر بأن هذه األخیرة، إذا ما قورنت بالنسخة العربیة، 

-Frameص اإلطار ألنها التحتوی إال علی عرش قصص من قص 

stories  التی یتخللها عدد من القصص الفرعیة، والتی یتفرع عنها قصص)

                                                             
 .Damanakaوداماناکا  Karatakaکاراتاکا ه� اس�ن محّوران عن االسمین الهندیین   ١
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، أشهر «ترجمة لألسفار/الفصول الخمسة لـ أخری). خمس منها هی 

کتاب قصصی باللغة السنسکریتیة، تلیها ثالث قصص مأخوذة من الکتاب 

طنیة الهندیة، وبعدها تأتی ، امللحمة الو الثانی عرش من

قصة رابعة مستمدة من مصدر هندی بوذی، وأما القصة األخیرة فقد کتبها 

 برزویه نفسه، صاحب النسخة البهلویة.

 Periodeutالتی أنجزها الراهب و  وفضالً ع� تقدم، فإن النسخة الرسیانیة هذه،

Bud  فی دیر  م، � یبق منها غیر نسخة وحیدة ُحفظت بدایة ٥٧٠نحو عام

 .�Mgrاردین، ثم فی مکتبة بطریرک املوصل، إلی أن وصلت إلی ید 

Graffin   فی باریس، وقامG. Bickell  بإعداد أول طبعة لها من نسخة غیر

 ١٨٧٦، عام Th. Benfeyکاملة عنها، نُِرشَت مشفوعة برتجمة أملانیة، قدم لها 

طبعة أک� إتقاناً، اعت�داً أعّد الحقاً  F. Schulthessفی مدینة الیبزیغ، ولکن 

ت فی املوصل، ظهرت فی برلین عام  . أی أنها � تر ١٩١١علی ثالث نسخ أُِعدَّ

 ١٨٧٦النور إال فی الربع األخیر من القرن التاسع عرش عندما نرشت ناقصة عام 

 ١٩١١م، ثم فی مطلع القرن العرشین عندما نرشت کاملة علی ید شولتز عام 

 م.

 ، الذی ر�ا کان أحدث من ترجم کتاب یکتب 

فی معرض تقدیمه لرتجمته التی أطراها أک� من  إلی اإلنکلیزیة وأفضلهم،

 مسترشق:

إلی الفارسیة الوسطی، مفقودة  -للکتاب–األصل الهندی، والرتج�ت الالحقة «

ملخطوطة �ثل ا منذ زمن بعید، ولذلک فإن النسخة العربیة لـ 

الباقیة الوحیدة التی تصل ما بین املاضی والحارض. وحتی التحریر الحدیث 

، یعتقد أنه اعتمد علی النسخة العربیة. ویعتقد للعمل الهندی، 
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الخرباء فی هذا العمل أن ابن املقفع کان مرتج�ً حَور مادته بحریة لتناسب 

١»أک� من مرتجمأهدافه الخاصة به، وبکلمة کان ابن املقفع  . 

ور�ا کان من الجدیر بالذکر أن النسخة العربیة تتضمن، إلی جانب ترجمتها 

للنص البهلوی، مقدمة أو مدخالً بقلم عبد الله بن املقفع تتخلله قصص فرعیة 

عدیدة، ک� هو الحال فی قصص الکتاب األخری؛ ویلی هذا املدخل عرض 

لفارسیة الوسطی، یبدو فیها الطبیب ، ثم سیرة له مرتجمة عن ا٢لرحلة برزویه

رافضاً لکل الدیانات القا�ة، وداعیاً إلی الزهد (وکال املدخل والعرض غیر 

موجودین فی النسخة الرسیانیة). وبعدها تأتی القصص العرشة املرتجمة عن 

األصل الفارسی. وم� یالحظ فی هذه القصص أن ابن املقفع قد أضاف إلی 

دمنة، تحدث فیها عن عاقبة -تمة عن محاکمة ابن آویت »األسد والثور«قصة 

أمره، وعقابه بعد اکتشاف حیله ومکره. أما نهایة الکتاب فإنها تتضمن أربع 

قصص: اثنتان منها تعودان إلی أصول هندیة، واثنتان أُخریان � یع� له� 

 علی أصل.

، رائعة کان کتاب  ولذلک فإن املصدر الوحید لـ 

ابن املقفع، التی افتتح بها فصالً جدیداً مرشقاً فی مسیرة الن� الفنی فی 

األدب العربی الوسیط، وقدمها رائعًة من روائع األدب العاملی تُرجمت إلی أک� 

من خمسین لغة من لغات العا� القدیم، والعا� الوسیط، والعا� الحدیث، 

هنود قد أعادوا ترجمتها أک� من مرة إلی ور�ا کان من املفارقة أن الفرس وال

لغتیهم من نسخة ابن املقفع، ولکنهم � یقولوا هذه بضاعتنا رُدَّت إلینا، ألنها 

                                                             
 انظر: ١

Saleh Sa’adeh Jallad, , Translated from the Arabic by Saleh 

Sa’adeh Jallad, (Melisend, London, 2004), p. 21. 
 انظر بغرض االطالع علی تفاصیل رحلة برزویه: ٢

Francois de Blois, 

(Royal Asiatic Society, London, 1990).   
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  جاءتهم محرَّرة ومنقحة ومزیدة علی نحو تجعل املرء یمیل إلی عدّ 

أصَل کل هذا الرتاث املرتبط بقصص الحکمة املوضوعة علی لسان الحیوان، 

١أن القصص املحوریة مع  أو قصَص  -ک� دعاها الدکتور عبد الحمید یونس -

قت بها، تعمرها کذلک Frame-storiesاإلطار  ، والقصص الفرعیة التی ُعشِّ

شخصیات إنسانیة، وحتی الشخصیات الحیوانیة فیها تتحدث حدیث البرش، 

 وتنحو فی سلوکها نحواً إنسانیاً.

عبد الله بن املقّفع فی ترجمته لـوهکذا فإن 

، بل باألحری إعادة کتابته لها (والرتجمة فی نهایة املطاف هی فی 

، تستند إلی فهم املرتجم، أو ر�ا ٢األساس إعادة کتابة للنص املصدر املرتجم

سوء فهمه، لهذا النص)، کانت املصدر املبارش وغیر املبارش لجمیع الرتج�ت 

ة لها إلی لغات املرشق العربی املختلفة وأوربة وسائر العا�، وکانت الالحق

 بحق من أهم عوامل دخول الکتاب فی دائرة األدب العاملی.

علٌَم، زاوج فی -إذا کان األ�وذج األول للقّص الرشقی العبقری قد أنجزه أدیب

                                                             
 انظر: ١

(الهیئـة العامـة املرصـیة للکتـاب، القـاهرة، ، ، ترجمة الدکتور عبد الحمید یـونساألسفار

 .٢٣)، ص ١٩٨٠
 فر حول کون الرتجمة إعادة کتابة:انظر ماکتبه أندریه لوفی ٢

André Lefevere, 

· “What Is Written Must Be Rewritten, Julius Caesar: Shakespeare, Voltaire, Wieland, 

Buckingham”, in Theo Hermans (ed.), 

(Antwep, ALW-Cahier no.3, 1985, pp.88-106); 

·  (Routledge, London and 

New York, 1992); 

· (The 

Modern Language Association of America, New York, 1992).
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فذٍّ غدا َمعلَ�ً بارزاً فی تاریخ إهابه بین الثقافتین العربیة والفارسیة فی عمل 

الن� الفنی العربی الوسیط، مثل� تحّول إلی مصدر إلهام فی تاریخ األدب 

فإن األ�وذج الثانی لهذا القّص العبقری صنعه فیلسوف من غرب العاملی، 

م)  ١١٨٥ه/ ٥٨١العا� اإلسالمی، هو ابن طفیل األندلسی (املتوفّی عام 

یب ومستشار الخلیفة فی آن معاً، والذی َ�َثّل فیه موروَث الطبیب والفقیه واألد

 »سالمان وأبسال«و »حی بن یقظان«القص الرشقی، وبخاصة قصتی ابن سینا 

١اللتین استعار منه� عنوان روایته وشخصیتیه� الرئیسیتین ، واملوروَث 

٢اإلسالمی فی مرشق العا� اإلسالمی ومغربه-الفلسفی العربی ، فکان عمله 

صیلة رائعة لجهد تراکمی قائم علی استیعاب املوروث وإعادة تشکیله وفق ح

رؤیة جدیدة، هی إضافته النوعیة لهذا املوروث. وقدم کل ذلک فی قالب روایة 

، عمل علی تشکیلها «فلسفیة قصیرة حملت العنوان نفسه 

، ومعل�ً خمس سنوات، فخرجت علی یدیه درّة ال نظیر لها فی األدب العربی

بارزاً فی تاریخ األدب العاملی، إذ کان لها، منذ إنجازها، تاریخ أدبی فرید، فقد 

تجاوزت فی تداولها زمن تألیفها، مثل� تجاوزت األندلس فی انتشارها فی رشق 

العالَم وغربه، وتخطّت اللغة التی أُلِّفت بها فُرتِجمت إلی مختلف لغات العا�، 

وکان جواز تنقلها فی العاملین القدیم والحدیث ما واندمجت فی ثقافاتها. 

عن  تنطوی علیه من فکر إنسانی عمیق، طاملا شاَغل الکائن البرشی الباحث

 نفسه وعن موقعه فی هذا العا� وعن عالقته بخالقه.

                                                             
 انظر بغرض معرفة املزید عن صلة ابن طفیل بابن سینا: ١

Dimitri Gutas, “Ibn Ṭufayl on Ibn Sīnā's Eastern Philosophy”, , Vol. 34 (1994), 

 pp. 222-241. 
 انظر بغرض معرفة املزید عن صلة ابن طفیل بهذا املوروث: ٢

SAMI S. HAWI, “IBN TUFAYL'S APPRAISAL OF HIS PREDECESSORS AND THE 

INFLUENCE OF THESE ON HISTHOUGHT”, , Vol. 13, No. 3 (SEPTEMBER 

1974), pp. 135-177. 
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لقد تحّولت هذه الروایة الفلسفیة القصیرة إلی مرکز جذب وإشعاع فی تاریخ 

احیة صفوة العقول البرشیة، وتحفز تفکیرها، األدب العاملی: تجتذب من ن

وتنرش من ناحیة أخری ضوع فنها، ونور استبصاراتها، فی مختلف فنون القول، 

بل الفن عامة، و�ضی من الفن إلی الفکر والفلسفة تنرش التنویر فی العا� 

 الغربی الخارج من العصور الوسطی.

ن لکبار األدباء فی العا� الذینعم لقد غدت هذه الروایة الفلسفیة مصدر إلهام 

متحوا من محتواها الغنی، وکان رائدهم فی ذلک الروائی اإلنکلیزی دانییل 

  ، الذی استلهم روایته Daniel Defoeدیفو 

-١٨٦٥( Rudyard Kiplingمن رائعة ابن طفیل، ثم لحق به رودیارد کیبلنغ 

) والذی یحکی ١٨٩٤(  ) الذی ألف ١٩٣٦

-١٨٧٥( Edgar Rice Burroughs، وإدغار رایس بوروز Mowgliقصة ماوغلی 

(املولود  Yann Martel)، ویان مارتل ١٩١٢( ) الذی ألف کتاب ١٩٥٩

 وغیرهم. ) والذی ألف ١٩٦٣عام 

، مصدر غونْرت ِسبَستیان طفیل، وک� یؤکدکانت روایة ابن «وعلی النحو نفسه 

الحظت  افتتان عظیم بالنسبة للعل�ء الیهود واملسیحیین فی أوربا، وقد

 Albertus دراسات حدیثُة العهد أن موسوعیین من أمثال ألربتوس ماغنوس

Magnus )وتوماس األکوینی ١٢٨٠-١٢٢٠ ،(Thomas Aquinas )١٢٢٥-

                                                             
 انظر القسم الخاص برتج�ت حی بن یقظان وتلقیه فی محارضته: ١

Sebastian Günther, “Ibn Tufayl’s Philosophical Novel and the Quest for 

Enlightenment in Classical Islam”, THE TWELFTH ANNUAL VICTOR DANNER 

MEMORIAL LECTUR, Department of Near Eastern Languages and Cultures, Indiana 

University, 2017; 

 وانظر کذلک کتاب سمر عطار:

Samar Attar, 

(Lexington Books, New York, 2007).
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-١٧١٢(Rousseau)، وروسو ١٧٧٨-١٦٩٤(Voltaire )، وفولتیر١٢٧٤

 Diderot)، ودیدرو ١٧٧٨

روه حق قدره١٧٨٤-١٧١٣(  وکذا الشأن بالنسبة . ») عرفوا عمَل ابن طفیل وقدَّ

 Gotthold Ephraim Lessing إفراییم لیسینغللکاتب األملانی غوتولد 

)، الذی اطلع علی روایة ابن طفیل برتجمتها الالتینیة وأفاد ١٧٧٨-١٧١٢(

 Ueber die“" فی معالجته املوسومة بـ "منها 

Entstehung der geoffenbarten Religion”.  لقد وجد الجمیع املصدر

لفکرة البحث عن الحقیقة والحق، عن الخلْق والخالق، وجّسدوها فی امللِهم 

 صور فی غایة التنوع والغنی.

 »نزعة التعلم الذاتی«عرف بـ تدخل فی تقلید ما بات ی صحیح أن 

auto-didacticism  عرفة العالَم والخالق، ولکنها مالتی تُفضی بصاحبها إلی

 تتفرد بأمور:

أولها أنها تستوعب مجموعة مهمة من نصوص هذا التقلید سواء تلک املیسورة 

البن سینا، أو  »سالمان وأبسال«باللغة العربیة مثل رسالة حی بن یقظان، وقصة 

سالمان «املنقولة من املواریث األخری وبخاصة الکالسیکیة منها مثل: تلک 

التی نقلها حنین بن اسحاق عن الیونانیة، فضالً عن املوروث  »واملرضعة أبسال

الشائعة بین  »أسطورة الصنم وامللک وابنته«الشعبی األسبانی املتمثل بـ 

، وتُنِشئ منها قصة املوریسکیین األرغونیین فی إسبانیا قبل ابن طفیل وزمنه

ما عرفه أهل زمانه من اآلراء فی العلم وما وراء الطبیعة «تُکثِّف علی نحو رائع 

١»والتصوف والتفسیر . 

والحقیقة أن هذه الروایة القصیرة �ثل ذروة هذا التقلید بتجاوزها لکل ما 

سبقها، وتقدیمها رؤیة للعا� مت�سکة ومنسجمة فی شکل فنی ساحر ما انفک 

                                                             
)، ١٩٦٦، (دار املعارف �رصـ، القـاهرة، ٣، ط أحمد أمین،  ١

 ، نقالً عن مقدمة غوتییه لتحقیقه لرسالة حی بن یقظان.١٣ص 



 

 

 
 
 

٥٧ 
 

١ذ بألباب قرّائه من محبی األدب والفلسفة حتی یومنا هذایأخ . ومن الطبیعی 

أن یکون لها هذا التلقی املستمر واملستدام. ذلک انها عمل فیلسوف محکک 

أنفق خمس سنوات فی إنشائها ُدرًّة ر�ا تُقرأ فی جلسة واحدة، ولکن حیاتها 

نفسه وعقله وروحه  �تد فی نفس قارئها لتواکب حیاته کلها �ا تستثیره فی

علیه من تأمالت فی تجارب حیاته، وطرق تفکیره، ورؤیته  من أفکار، وما تستحثه

 للعا� من حوله.

ابن طفیل األندلسی وقد خرب البیئة األندلسیة، التی کانت، علی  وثانیها أن

خالف البیئة اإلسالمیة املرشقیة، بیئة� ال ترحِّب بالفلسفة وتری فیها زندقة غیر 

، وتنظر إلی العاملین فی میدانها علی أنهم ٢غوبة فی مجتمع األندلسمر 

زنادقة، یمکن أن تُستباح حیاتهم، وتُحرق کتبهم، فّضل أن یضع فلسفته، أو 

رؤیته الفلسفیة، فی هذا القالَب الفنی الذی یمکن أن یروق للعامة والخاصة 

یحتویه من فکر ثاقب، معاً: للعامة �ا ینطوی علیه من إبداع فنی، وللخاصة �ا 

 وأفکار عمیقة، ورؤیة بعیدة للحیاة والعا� والله.

وثالثها أنها روایة ظفرت منذ ظهورها، قبل وفاة ابن طفیل بسنوات قلیلة، بتلق 

ُمتمیز وواسع ومستمر حتی یومنا هذا، و� یقترص هذا التلقی علی دائرة 

لناطقین بغیرها. وکذلک فإنه الناطقین بالعربیة، بل تجاوزه إلی دائرة أو دوائر ا

                                                             
 انظر نص املحارضة التی ألقاها الربوفیسور سبستیان غونرت فی جامعة إندیانا فی العام املاضی: ١

Sebastian Günther,“Ibn Tufayl’s Philosophical Novel and the Quest for 

Enlightenment in Classical Islam”, THE TWELFTH ANNUAL VICTOR DANNER 

MEMORIAL LECTUR, Department of Near Eastern Languages and Cultures, Indiana 

University, 2017. 
 انظر: ٢

Lawrence I. Conrad, “Introduction: The World of Ibn Tufayl ”, in:

, Edited by Lawrence I. Conrad (Brill, 

Leiden, 1996), pp. 9-12. 
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، و� شمل أتباع الدیانات الس�ویة الثالث: اإلسالم واملسیحیة والیهودیة

یقترص علی فن القول بأجناسه املختلفة، بل تعداه إلی الفنون الجمیلة 

األخری، وتجاوزه إلی میدان الفکر والفلسفة. وکانت أداة التلقی فی البدایة لغة 

اللغة العربیة، ثم ما لبثت أن تحّولت إلی لغة عاملیة ثانیة عاملیة فی زمنها هی 

فی العا� الغربی هی اللغة الالتینیة، بعد ترجمتها إلیها علی ید املسترشق 

إدوارد بوکوک، ومنها إلی لغات أوربة کلها، ابتدأت برتجمة النسخة الالتینیة 

 الحقاً لتنقلها من اللغة العربیة مبارشة.وتخطّتها 

ة ألی ُمنتَج أدبی، باإلضاف ن معیار التداول خارج حّدی الزمان واملکانوإذا کا

إلی مؤرش تجاوز عائق اللغة بالرتجمة وعائق الثقافة بالتوطین، یمکن أن تشکل 

ح للدخول  مجتمعة رشوطاً معقولة قابلة للتطبیق علی أی عمل أدبی مرشَّ

ذا مثاالً ممتازاً علی هتبدو  بجدارة فی دائرة األدب العاملی، فإن 

التداول العابر للزمان واملکان واللغات والثقافات. فتداول العمل األدبی فی 

أزمنة تلی زمن إنتاجه، وفی بقاع جغرافیة تقع وراء فسحة إنتاجه األولی، 

وترجمته إلی لغة أخری غیر لغته األصلیة أو قراءته بلغته من جانب من یتقنها 

 توطینه فی ثقافة غیر ثقافته حتی یغدو جزءاً ال یتجزأ لسبب أو آخر، فضالً عن

من مکونات هذه الثقافة، کل هذه العوامل یمکن أن تدفع بالعمل األدبی إلی 

بوصفها روایة  حراب األدب العاملی. وم –محراب الخلود 

 فلسفیة، مؤهلة بامتیاز للدخول فی آن معاً إلی فسحتی األدب العاملی، والفکر

العاملی. وقد دخلت بالفعل وبجدارة کالً من هاتین الفسحتین. واألدلة التی 

تؤکد دخولها هذا ال یمکن ردها، أو نقضها، أو تفنیدها، ألنها باتت جزءاً من 

 واقع التاریخ األدبی والفکری العاملی.

                                                             
 انظرعلی سبیل املثال: ١

Parveen Hasanali, “TEXTS, TRANSLATORS, TRANSMISSIONS: "HAYY IBN YAQZAN" 

AND ITS RECEPTION IN MUSLIM, JUDAIC AND CHRISTIAN MILIEUX”, Unpublished 

Ph. D. Thesis, Institute of Islamie Studies, MeGill University, April, 1995. 
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«وإذا ما استعان املرء �ا أورده لورانس کونراد فی خا�ة کتاب 

الذی حرره عام  »

فی  Wellcome Institute، وجمع فیه وقائع مؤ�ر نظمه معهد ویلکام ١٩٩٦

مصادر البحث فی «لندن، فضالً عن إسهامات أخری عن الروایة الفلسفیة، من 

، فإنه یمکن أن یشیر إلی أن مخطوطات حی بن »ابن طفیل وحی بن یقظان

املوزعة علی مختلف بقاع عاملنا، وطبعاته املنشورة فی العدید من  یقظان

عواصم العا�، وترج�ته التی تغطی أهم لغات العا�، إلی جانب الدراسات 

الحدیثة التی تدبرته فی مختلف التقالید البحثیة الحدیثة واملعارصة، تُؤکد أن 

تنین األدبی قد اندمج بیرس وسهولة، بل برتحاب، فی امل عمل ابن طفیل

١والفکری لإلنسانیة . 

                                                             
ر�ا یجدر باملرء التذکیر �ا قام به لیون غوتییه من عمل جمع بین التحقق العلمی والرتجمة والدراسة أسهم  ١

علی نحو حاسم فی تعزیز االهت�م بحی بن یقظان فی صفوف باحثی الدراسات العربیة واإلسالمیة فـی الغـرب، 

ققة للنص مشفوعة برتجمة فرنسیة، وإلی أنه نرش بعد عدة سـنوات رسـالة فیشیر إلی أن الرجل قد أعد طبعة مح

علمیة صغیرة عن ابن طفیل، لیتوج جهده املثمر بطبعة منقحة للکتاب أرفقها برتجمة فرنسیة، م� جعـل عملـه 

 ، وانظر:»ترجمة فرنسیة متاحة للدراسة أفضل نص عربی، وأفضل«فی� یبدو لکونراد 

Léon. 0. Gauthier, 

· , texte arabe publié d'après un 

nouveau manuscrit avec les variantes des anciens textes et traduction français, (P. Fontana, 

Algeiers, 1900); 

· , texte arabe avec les varients des 

manuscrits et de plusieures édition et traduction française, 2e édition, revue, augmentée et 

complètement remaniée. 

· 

". Paris: Ernest Leroux, 1900. 

· . Paris: Ernest Leroux, 1909. 

 وانظر کذلک:

Lawrence I. Conrad, “Introduction: The World of Ibn Tufayl ”, in: 

, p.2. 
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فعددها کبیر بأی معیار من املعاییر، وهی  مخطوطاتفأما 

موزعة علی کربیات املکتبات العاملیة فی أربع قارات، م� یدلل علی سعة 

دائرة انتشاره، فثمة نسخ منها فی مکتبات البودلیان (أکسفورد) واملتحف 

یدن (هولنده)، واإلسکوریال (إسبانیة) وجامعة الربیطانی (لندن)، وجامعة ل

) أنقرة (ترکیا) واملکتبة السلی�نیة (استانبول) ودار الکتب املرصیة (القاهرة

 واملکتبة الوطنیة (الجزائر)، ومکتبة الطنطاوی (دمشق) ومکتبة جامعة املاالیا

 فی کواالملبور عاصمة مالیزیا.

العرشین فقد ظهرت فی کل من  وأما طبعات الکتاب العربیة التی تتجاوز

 إنکلرتا ومرص وترکیا والجزائر وسوریة وقطر. وأما ترج�ته إلی اللغات األخری

فتقرب من العرشین فی� أحصاه کونراد حتی عام نرش کتابه، وتشمل ترج�ت 

لیة، هولندیة، وإنکلیزیة، وفرنسیة، وأملانیة، وعربیة، والتینیة، وإسبانیة، وإیطا

اد رسیة، وبولوندیة، وروسیة، وترکیة، وأردیة، وغیرها، حتی أن کونر وتشیکیة، وفا

َب ، ر�ا ال ینافس کتا، نفسه یؤکد أنه باستثناء 

أی کتاب آخر من األدب العربی القدیم کله فی عدد مرات  

 م إلیها.نرشه، وفی عدد ترج�ته، وفی عدد اللغات األجنبیة التی ترج

کبیر، إذ یمتد  أما الدراسات الحدیثة التی تناولت ابن طفیل وعمله فعددها

ثبتها تسع صفحات، فی کل صفحة منها أک� من �انی عرشة مادة موزعة علی 

 عدد من اللغات الحدیثة.

ومن املهم أن یتذکر املرء أن هذه املعلومات محدودة بتاریخ نرش الکتاب، 

لة وال راهنة، وهو ما تکشف عنه املواد التی تضمنها وهی بالتأکید غیر شام

 محرکات البحث العلمی علی الشابکة، والتی یزداد عددها یوماً بعد یوم.

ومن الجدیر بالذکر أن اهت�ماً متزایداً �حتوی الرسالة الفکری والفلسفی 

سه املرء فی کتب کاملة عن تأثیره فی الفکر األوربی بشکل  یمکن أن یتلمَّ
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، هذا علی الرغم من محاوالت املتعصبین من دارسین األدب األوربی، ١خاص

األدب اإلنکلیزی، طمس هذا التأثیر وعزوه إلی عمل مستلهم من حی وبخاصة 

لدانییل دیفو املتقدم ذکرها، ولکن  بن یقظان هو روایة 

مل ابن طفیل بغربال، ومسألة تأثر الروایة اإلنکلیزیة بع الشمس ال یمکن حجبها

٢باتت محسومة دللت علیها مراجع موثوقة ٣، ورسائل علمیة ، وبحوث محکمة م� 

 یکفی اإلشارة إلی بعضها فی هذا املقام.

 ، ک� یحب أو وکتاب 

                                                             
 ثال:علی سبیل امل انظر ١

Samar Attar, 

(Lexington Books, New York, 2007).
 انظر علی سبیل املثال: ٢

· Antonio Pastor,  Volume One, (The Gongora Press, 

Watford, 1930); 

· Nawal Muhammad Hassan, 

(Ministry of Culture and Information, Al-Rashid House 

for Publication, Baghdad, 1980); 

· Tom Verde, “Hayy Was Here, Robinso Cruseo”, , Vol. 65, No.3, May/June 

2014. 

 وانظر کذلک:

 (املؤسسة العربیة للدراسات والنرش، بیروت، د. ت.).حسن محمود عباس، 
 انظر علی سبیل املثال: ٣

 -Lamia Mohamed Saleh Baeshen, 

 “Robinson Crosoe and Hayy Bin Yaqzan: A Comparative Study”, 

 A D. Phil. Thesis, Department of English, University of Arizona, USA, 1986; 

-Rabia Abdul Salim Madhi, “The Writer's Journey Into Solitude: Self-Discovery in 

Ibn and  

 An M. A. Thesis Submitted to The English and Comparative Literature Department, the 

American University of Cairo, April, 2004. 
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، Hybrid Bookاب مولَّد کت ، کتاب رشقی فی مجمله، وهوالغربیون أن یدعوه

باملوروث الهندی، فی  Frame-taleاإلطار –تشی بنیته الفنیة األصلیة: الحکایة 

حین تعود حلقة حکایا السندباد البحار إلی التقلید الرسدی الشفوی الیونانی، 

١وتتصل حکایة عالء الدین بالصین  ه الرئیسیة (شهریار، و، وتدل أس�ء شخصیات

شاه زمان) علی أن الکتاب قد أمضی جزءاً من حیاته فی  و ازادیند شهرزاد، و

بالد فارس، ولذا فإننا ال نستغرب أن یری املسعودی العمل مستمداً من الکتاب 

(ألف حکایة). بین� تؤکد حکایاته فی محتواها وقیمها  الفارسی: 

 إلسالمیة.ا-وتقالیدها االجت�عیة بأن اللیالی متجذرة فی الثقافة العربیة

أداة الکتاب إذن هی اللغة العربیة، والثقافة التی تحتضنه (التی هی الثقافة 

اإلسالمیة) وهو فی نهایة املطاف نتاج جمعی للعدید من األمم -العربیة

والشعوب، الرشقیة أساساً، التی ُعرِفت باهت�مها بفن الرسد، أداًة تُقاوم بها 

بل . »األدب العاملی«ه جزء الیتجزأ من م� املوت، وتواجه بها تیار الزمن. ولکن

إنه رمز لهذا األدب، فهو من جهة عابر للعصور واألزمنة، و� یعبأ فی یوم بحّد 

الزمان، وهو من جهة أخری عابر للحدود والتخوم، و� یحتج فی أیة مناسبة إلی 

ة جواز سفر أو تأشیرة دخول إلی أی من فسح اآلداب القومیة، وهو من جهة ثالث

نص معلِّم، أستاذ فی فن الغوایة؛ غوایة الثقافات األخری ودفعها إلی التأقلم مع 

اإلسالمیة (مع أن -الثقافة املصدر، ثقافته التی انبثق منها وهی الثقافة العربیة

بعض قصصه ال یعیر کبیَر اهت�م لقیم هذه الثقافة)، مثل� هو أستاذ فی القدرة 

آلخر، بل اقتحامها، واإلقامة بین جنبات ثقافة علی تجاوز العوائق الثقافیة ل

                                                             
بالصـین، التـی یشـار إلیهـا فـی اللیـالی علـی أنهـا  یمکن أن یذکر املـرء مـن مـؤرشات صـلة  ١

بـدور التـی تـدور أحـداثها فـی إمرباطوریة بعیدة یحکمها اإلمرباطور فغفور، جزر الواق واق، وحکایة قمر الزمان و 

مملکة (َغیور)، وحکایة سیف امللوک التی یزور فیها البطل الصین بحثاً عمن یحب، و حکایة األحـدب، وغیرهـا. 

 وانظر:

Ulrich Marzolph and Richard van Leeuwen, Eds.,  2 vols. 

(Santa Barbara, Calif., and Oxford: ABC-CLIO Press, 2004), pp. 521-522.  
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 اآلخر بکل ما ینبغی من ترحاب ورضی.

والشک أنه کان للرتجمة دور مهم فی تعزیز القدرة الخارقة لهذا النص األساسی 

من نصوص األدب العاملی علی تجاوز حّدی الزمان واملکان وعائق الثقافة، إذ 

ی، واستقراره فی آدابها وفنونها دون سّهلت عملیة عبوره إلی الثقافات األخر 

یفاً ضمعاناة تذکر، إذ تأقلمْت هذه اآلداب والفنون معه، مثل� تأقلِم معها، وغدا 

باً به فی کل منزل، بل أصبح هو رب املنزل، علی حد تعبیر الشاعر  مرحَّ

 العربی.

) فی مقدمته للطبعة ١٧١٥-١٦٤٦( Antoine Gallandیکتب أنطوان غاالن 

ون، من ترجمته (األولی أوربیاً بل عاملیاً) والتی ظهرت قبل نحو ثالثة قر  األولی

 م فی� تنقله عنه ساندرا نداف: ١٧٠٤وبالتحدید عام 

لسنا بحاجة إلی أن ننبه القارئ علی ج�ل القصص املتضّمنَة فی هذا «

العمل. إنها توصی بنفسها. وأنت بحاجة فقط إلی أن تقرأها لتوافق علی أننا � 

١»نر قط أی شیء من هذا النوع من الج�ل، فی أیة لغة . 

نعم لقد تجاوز هذا النص غیر النهائی، واألساسی، فی آن معاً، حّدی الزمان 

ن واملکان، وعائقی اللغة والثقافة، وانرسب فی آداب هذه اللغات، مطلِقاً العنا

ه ر ترج�تهم لملرتجمیه لیفعلوا به ما یشاؤون، وما یرونه مناسباً لتعزیز انتشا

مبیعاً وقراءة. ذلک أن کل مرتجم کان یعید فی الحقیقة کتابة هذا النص 

(والرتجمة فی نهایة املطاف إعادة کتابة للنص املصدر تستند إلی فهم 

املرتجم له واستیعابه لدالالته) علی نحو یخدم معاییره الشخصیة والج�لیة 

 واألخالقیة والسیاسیة.

بفعل ی غیر الثابت، وغیر املحقَّق، ومجهول النسب، لقد تحّول النص العرب

                                                             
 انظر: ١

Sandra Naddaff, “The Thousand and One Nights as World Literature”, in: 

, Edited by Theo D'haen, David Damrosch, and Djelal Kadir 

(Routledge, New York and London, 2014), p. 487. 
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الرتج�ت التی التحصی، واملتمیزة بأصالة تعبیرها عن وجهة نظر أصحابها 

الخاصة بهم، إلی نص غیر رشعی فی نسبته للعربیة وأدبها، مع بقائه عنواناً علی 

آداب  فی آن معاً. ونجح من ثَّم فی أن یستوطن -الثقافة الرشقیة-ثقافته األصل

أوربة کلها، بل آداب العا�، بعد أن استوطن قلوب قرائه وأرواحهم، وقلوبهم، 

وأنفسهم، وأصبح نصاً متفاعالً مع نصوص هذه اآلداب، متخلِّالً لنسیجها 

اإلنشائی علی نحو الفت لألنظار، حتی أنه یمکن أن یشکل محوراً أساسیاً فی 

ر�ا الجنوبیة کذلک) فی القرنین التاریخ األدبی ألوربة وأمریکا الش�لیة (و 

التاسع عرش والعرشین، وهو ما تحدثت عنه ساندرا نداف فی بحثها املعنوان بـ 

١»ألف لیلة ولیلة بوصفه أدباً عاملیاً « والذی شارکت فیه فی مجلد  

. وهکذا نراها تکتب، بعد استعراضها لدور عامل الرتجمة فی 

 ت�م بکتاب ألف لیلة ولیلة فی مختلف آداب العا�، أن املرء:استدامة االه

یمکن أن یطوِّر، علی نحو منِتٍج، تاریخاً لألدبین األوربی واألمریکی فی القرنین «

بوصفه املصدَر املولِّد. ویشهد  التاسع عرش والعرشین مستعمالً 

نز، ماالرمیه، ستیفسنون، بیکفورد، کولریدج، دیک–کتّاب غربیون ال حرص لهم 

٢بروست، ییتس، فون هوفمنتشال، مارک توین، بورخیس من ضمن کتَاب  

علی تأثیر هذا العمل وأهمیته فی تطویر خیالهم األدبی الخاص بهم.  -آخرین

بشکل  وکان شکال القصة القصیرة، والقصة العجائبیة 

<فی  ، ومثاالن یکفیانخاص مستجیبین لإلمکانات التناصیة لـ 

اللیلة املائة « Théophile Gautierهذا املقام>: �ثل قصة تیوفیل غوتییه 

                                                             
 انظر: ١

Sandra Naddaff, “The Thousand and One Nights as World Literature”, in: 

, Edited by Theo D'haen, David Damrosch, 

and Djelal Kadir (Routledge, New York and London, 2014), pp.487-496. 
2 Beckford, Coleridge, Dickens, Mallarme, Stevenson, Proust, Yeats, von Hofmannsthal, 

Twain, Borges. 
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 Edgar ) وقصة إدغار ألن بو١٨٤٢( ”La Mille et deuxième nuit“ »واثنتین

Allan Poe »حکایة شهرزاد الثانیة بعد األلف« “The Thousand-and-

Second Tale of Scheherazade” )افتناناً عاماً �صیر شهرزاد، فور ١٨٤٥ (

مضیها إلی ما وراء زمن رسد األلف لیلة ولیلة، إلی الزمن الحقیقی بوصفها زوجة 

١»السلطان شهریار . 

 تقّدم ذکرهم من الکتّاب، ألن تأثیر  واألمر الیقترص علی من

مختلف اللغات الحیة، ممتد حتی یومنا هذا، فهو حضور مستدام بالرتجمة إلی 

٢والدرس البحثی والنقدی الذی ینتج موسوعات وکتباً فردیة وأخری جمعیة  

٣ومؤ�رات ، وأعداداً خاصة ملجالت مرموقة مثل ١ورسائل جامعیة 

                                                             
 انظر: ١

Sandra Naddaff, “The Thousand and One Nights as World Literature”, in: 

, p. 491. 

 اإلنکلیزی: وانظر للمزید من املعلومات عن تأثیر اللیالی فی األدب

Peter L. Caracciolo, ed., 

 (Macmillan Basingstoke; St Martin’s Press, 

New York, 1988).

 »أطفال اللیـالی«وانظر للمزید من املعلومات عن تأثیر اللیالی فی األدب الغربی فصل روبرت إروین املعنون بـ 

 فی:

Robert Irwin, “The Children of the Nights”, in Robert Irwin, 

(Tauris Park Paperback, London, 2004), pp. 237-292. 
 انظر علی سبیل املثال: ٢

Marina Warner, Arabian Nights (Harvard UP, 

2012). 
 :التالیة التی تضم وقائع ثالثة مؤ�رات عن کتاب  بانظر الکت ٣

 Edited by Saree Makdisi 

and Felicity Nussbaum, (Oxford University Press Oxford, 2008); 

Ulrich,Marzolph, Editor, (Wayne State 

University Press, Detroit, 2007). 

Yuriko Yamanaka and Tetsuo Nishio, (I. B. Tauris, London and New York, 2006). 
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(لیدن)، و

فی مساقات خاصة فی مختلف (القاهرة)، وغیره� إلی جانب تدریسه 

الجامعات الغربیة. فعلی سبیل املثال یمکن أن یشیر املرء إلی تأثیر کتاب 

القصیرة والتی تحمل عنوان  John Barthفی روایة جون بارث  

 Italo Calvino)، وراویة إیتالوکالفینو ١٩٧٢( 

، ومجموعة سل�ن رشدی القصصیة 

 .Dإم. توماس  د. وروایة)، ١٩٩٠( 

M. Thomas )وروایة الروائی األسرتالی أنتونی أونیل ١٩٨٤ ،(

Anthony O`Neill »  )٢٠٠١ ،(

)، وراویة عالیة یونس ٢٠٠٨(لدین، وروایة ربیع علم ا

 )، وروایة انتظار حسین ٢٠١٠( 

 ) وغیرها.٢٠٠٢( 

 مالحظات ونتائج

 العربیة-حول ترجمة النصوص الرشقیة

)

 نتشارها ودخولها دائرة األدب العاملیوا

الحظه املرء املتتبّع النتشار هذه النصوص أن املبادرة الفردیة أول ما ی أوالً:

                                                                                                                                            
 ی کل من محسن جاسم املوسوی وفریال غزول اللتین نُرشتا فی� بعد فی کتابین منفصلین:انظر رسالت ١

Ali, Muhsin Jassim, 

—— 

 (Three Continents Press, Washington, 1981).

 Ghazoul, Ferial. . (American 

University in Cairo Press, Cairo, 1996). 
 انظر العدد الخاص من املجلة الذی صدر عن دار بریل للنرش فی لیدن: ٢

 , Vol. 36, no. 3 (Brill, Leiden, 

2005). 
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فی القیام برتجمة أی من هذه األع�ل کان لها دور مهم بل حاسم فی انتشارها 

عاملیاً ودخولها من ثَمَّ دائرة األدب العاملی. ذلک أن ترجمة عبد الله بن 

ضمن العا� اإلسالمی، وما وراءه  قفع املتمیزة کانت وراء انتشار امل

من عوا� أوربیة، وإفریقیة وآسیویة، بل وأمریکیة. وکذا الشأن فی ترجمة إدوارد 

إلی الالتینیة، ثم ترجمة سیمون أوکلی للکتاب إلی لـ  کبوکو 

إلی الفرنسیة، ثم ترجمتی  اإلنکلیزیة، وترجمة أنطوان غاالن لـ 

إلی اإلنکلیزیة؛ فقد  إدوارد لین وریتشارد بیرتن الالحقتین لـ 

) موهوبون فی میدان الفن اللفظی، ١کانت هذه الرتج�ت التی قام بها أفراد (

العربیة واللغة الهدف التی ینقلون -) متمکنون من اللغتین: لغة املصدر٢و (

) وأصحاب خربة واسعة فی ثقافتی املصدر والهدف، ٣ذه النصوص، و (إلیها ه

ی  وراء انتشار هذه النصوص فی مختلف أرجاء العا� القدیم، وتجاوزها حدَّ

الزمان واملکان وعائقی اللغة والثقافة. ومن املالحظ أیضاً أن أصحاب هذه 

می قد طغی املبادرات کانوا أدباء بکل معنی الکلمة، غیر أن إسهامهم الرتج

 علی جوانب کتاباتهم األخری، وُعرِفوا به أک� م� ُعرِفوا بإسهاماتهم األخری.

ثانیاً: ومن املالحظ کذلک أن جمیع هذه النصوص نصوص مولِّدة 

generative ُملِهمة ،inspiring إنتاج  حفزت األدباء والفنانین واملفکرین علی

کمٍّ هائل من األع�ل األدبیة (فی حالة 

) والفکریة (وبخاصة ) والفنیة (والسی� 

) فی مختلف ثقافات العا�: رشقیها وغربیها ش�لیها وجنوبیها؛ 

األع�ل األدبیة والفنیة والفکریة التی  وغدت متَخلِّال عضویاً فی الکثیر من

 الثقافات القومیة املختلفة.أنتجتها 

من جانب، ورشقیة/عربیة من  universalثالثاً: وأن هذه النصوص نصوص کونیة 

جانب آخر، فمتلقوها املنترشون علی مساحة العا� کله ال یفکرون بدایة فی 

هویة منتجیها األوائل �قدار تفکیرهم �ا یمکن أن تنطوی علیه من تضمنات 
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عنی سائر اإلنسانیة، غیر أنهم من ناحیة أخری ال ینسون إنسانیة تعنیهم مثل� ت

 أنها رشقیُة النسب، عربیُة اللسان.

رابعاً: أن ما سّهل عملیة انتقالها من رشق العا� إلی غربه، ثم إلی کل زاویة فیه 

شعوب وأتباع أنها أُنِتَجت فی مناخ من التسامح والعیش املشرتک بین األمم وال

وبأداة عاملیة کانت لغة العلم، والفکر، والحضارة هی اللغة الدیانات املختلفة، 

 العربیة التی کانت اللغة املشرتکة فی العا� اإلسالمی، ولغة الحضارة والعلم

 واملعرفة فی سائر العا�.

حمیدة لإلبداعات اإلنسانیة التی ال  Globalizationخامساً: أنها نتاج عوملة 

، أو قومیة، أو عرقیة، بفضل ما تحمله من قیم تعبأ بأیة حدود سیاسیة أو لغویة

إنسانیة أسهمت فی تشکیلها أک� من أمة، أو شعب، أو قوم، فکانت �نتجیها، 

 ومتلقیها إنسانیًة بحق.

 فیحاء الشام

*** 

، (دار املعارف ٣، ط أمین، أحمد،  - 1

 ).١٩٦٦ �رص، القاهرة،

(املؤسسة العربیة للدراسات  عباس، حسن محمود،  - 2

 والنرش، بیروت، د. ت.).

 یونس، الدکتور عبد الحمید، - 3

ترجمة الدکتور عبد الحمید (الهیئة العامة املرصیة  ،األسفار - 4

 .)١٩٨٠للکتاب، القاهرة، 
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