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امللخـ ـ ـ ــص
متثل عملية انتشار األدب العريب يف غري جمتمعاته ،قضية هامة حتتاج إىل بعد نظر ،ملا هلا
من دور يف تعريف العامل بقيمة اإلبداع العريب ،إال أن الواقع املعاش يكشف بعض القصور يف
رواج األدب العريب لدى اجملتمعات غري العربية ،وهو ما ميثل هاجسا يطرح عديد اإلشكاالت
حول أسباب ذلك.
وهتدف هذه الورقة إىل التطرق ملوضوع عاملية األدب العريب ،وتطرح جمموعة من اإلشكاالت
أمهها:
ما معىن عاملية األدب؟ وما عالقة الغرب بتحقيق األدب العريب لعامليته؟ مىت نطلق على النص
العريب صفة العاملية؟ وما هي أهم املعوقات اليت ميكنها احلد من ظاهرة العاملية؟
الكلمات املفتاحية :العاملية -العوملة -األدب العريب -التواصل -التفاعل -الصور النمطية.
The Universality of Arab Literature
and the Legacy of the Western Prejudices
Abstract
The expanding of Arab literature over non- Arab speaking
countries is a major factor in its global reputation as it is not
really well known in the global scale. This fact provokes much
debate among scholars and researchers.
This paper tends to shed light on the issue of the universality of
Arab literature. Then its main issues are: what is universality of
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literature? What is the relation between the West and the
universality of Arab literature? When may Arab literature
considered as universal literature? What are the obstacles that
?prevent Arab literature to achieve the universality
literature-

Key words: universality- globalization- Arab
communication- interaction- stereotypic pictures

حق التواصل األديب وماهية العاملية:
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لتا اع اارفُوا إ َّن أا ْكارام ُك ْم عْن اد هللا أاتْ اقا ُك ْم إ َّن هللاا اعل ٌ
لقد أقر هللا سبحانه وتعاىل ًبختالف األمم وتباينها ،ودعا إىل ضرورة التواصل والتعارف
بينها لتحقيق غاَيت متعددة ،وذلك االختالف الذي أشار إليه اخلالق يرتبط بثقافة كل أمة،
وسبل عيشها ،ونظم وجودها ككيان ،وهو ما جيعل لكل أمة هويتها اخلاصة ،اليت متيزها عن
بقية اهلوَيت ،وألن اهلوية هي جمموعة خصائص تستقل هبا الذات عن اآلخر ( ،)1فتتميز عنه
وختتلف ،وألهنا أيضا حالة وجودية يعيشها الفرد واجلماعة ،وال ميكن هلا أن تعيش معزولة(،)2
فإن التواصل بني األمم والشعوب ميثل ضرورة وغاية قصوى؛ ألن حياة اهلوية الواحدة ال
تتحقق إال من خالل متاسكها مع بقية اهلوَيت رغم اختالفها عن بعضها ،وهو ما مينحها

حركية خاصة نظري تفاعلها بغض النظر عن كوهنا غالبة أم مغلوبة ،أو كان تفاعلها إجيابيا أم
سلبيا ،وتلك احلركية تنبع من العالقة اجلدلية للهوية الواحدة ًبهلوَيت األخرى( ،)3اليت تتأسس
على مظهري التأثري والتأثر ،واملتأمل يف العصر الراهن يلمح تلك العالقات بني الدول اليت
تتسم ًبلتعقيد والتشابك( ،)4وذلك لتطور سبل التواصل وتنوعها وتعقدها ،فهي ال حتدث
على مستوى واحد ،وال يف جمال واحد ،وإمنا تتنوع سياسيا واقتصادَي واجتماعيا وثقافيا.
ويف خضم هذا التشابك الذي تتسارع فيه حركة العامل ،فإن اإلبطاء يف مواكبة تلك

السرعة ،وحتديد اآلليات املناسبة للتحرك ،سيجعل املآل وخيما ،والسبيل ضائعا( ،)5واهلوية
اليت ميكنها الربوز والبقاء ،هي تلك اليت تكون فاعلة ،وهلا القدرة على حتسني إنتاجها ،وجعله
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متداوال ومتبادال على أوسع نطاق( ،)6وهو ما يفتح سؤال العاملية اليت تتنوع مفاهيمها،
وتتباين معاملها ،إذ أهنا تعين يف أحد مفاهيمها االنتشار والوصول إىل أحناء واسعة من العامل
( ،)7مثلما تعين اجلودة واإلتقان ( ،)8كما تنطوي على جمموعة من القيم أمهها أهنا متثل
انفتاحا على ثقافات العامل ،وألن الشاعر األملاين غوته  hteoGeهو أول من أطلق مصطلح
األدب العاملي ،وذلك عام  ،1827فإن العاملية عنده تعين اخلروج عن قوانني األدب القومي،
إذ قال " :مل يعد األدب القومي يعين الكثري يف هذه األَيم ،لقد بدأ عصر األدب العاملي،
()9
املوحد الذي
وعلى اجلميع أن يسهموا يف التعجيل بقدومه"  ،قاصدا هبذا املفهوم األدب َّ
ختتفي فيه الفروق بني اآلداب القومية ،ولكنه أكد يف اآلن نفسه أن ترسيخ ذلك يف الواقع أمر
بعيد التحقق؛ ألن كل أمة لن ترغب يف التخلي عن خصوصيتها ( ،)10إال أن هذا اخلروج عن
إطار مقتضيات األدب القومي اعتربه أندري مارلو  André Marlauxمبثابة مواجهة ،حني
رأى أن العاملية هي مواجهة من قبل حضارة ال أدرية (ويقصد الغربية) جتاه كل األشكال الفنية

واإلبداعات اجلمالية ،اليت زعمت الوصول يف قلب احلضارات التارخيية إىل وضعية املطلق(،)11
ذلك أن كل أمة حسب مارلو تؤمن أن ثقافتها هي احلق املطلق ،لذلك كان اخلروج عن إطار
القومية واحمللية حمل رفض من طرف ماركس  Karl Marxوإجنلز  F. Engelsحني قاال عام
" :1848أحادية اجلانب وضيق األفق القوميان يغدوان مستحيلني أكثر فأكثر ،ومن اآلداب

القومية واحمللية الكثرية ،ينهض أدب عاملي" ( )12وماركس وإجنلز وإن بدَي مناهضني لضيق أفق
األدب القومي واحمللي ،إال أهنما مل يغبطا إمكانية أن خيرج من خصوصية تلك اآلداب ما
ميكنه أن ينال صفة العاملية ،وذلك حينما تتضافر تلك اآلداب لتخرج إىل العامل ،وتتفاعل مبا

متلكه من قيم مشرتكة بينها ،وهو ما يوافقه رأي حممد شوقي الزين حني يرى أن العاملية هي
الوجه اآلخر للخصوصية ،مبعىن أهنا خصوصية متكنت من إنتاج حلظتها التارخيية والثقافية،
()13
وبسط طرائقها ومناذجها ،وتوزيع أمسائها وصورها ورموزها.
إن هذا التناقض الذي يربز به مفهوم العاملية هو الذي جعل فرانكو مورييت
 itoeooMيرى أن العاملية ليست موضوعا ،بل مشكلة تتطلب منهجا نقدَي جديدا(،)14
ocnatF
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ومشكلتها تكمن يف كوهنا متثل نظام تنوعات واحدا وليس موحدا( ،)15مربزا أن حماوالت
التوحيد اليت انتهجها املركز األجنلو -فرنسي كلها ًبءت ًبلفشل؛ ألنه مل يستطع حمو واقع
االختالف ذلك احملو الكامل( ،)16وهو ما يفتح الباب من خالل هذا الرأي الذي يشري إىل
أن ماهية العاملية اليت تعين التنوع ،هي يف حقيقتها ختضع للهيمنة الواحدة ،وليس للتوحيد بني
ما هو خمتلف ،إىل استحضار مفهوم العوملة ًبعتبارها مظهرا من مظاهر السيطرة ،ويثري
إشكالية تواصل األمم من حيث معاملها ،واملدى الذي ميكنها الوصول إليه؟ كما جيعلنا أمام
ركام من األسئلة امللحة حول أمهية العاملية ًبلنسبة للهوية الواحدة؟ ذلك أن سؤال العاملية هو
يف عمقه سؤال هوية؛ ألن هذه األخرية تعيش كما أسلفنا الذكر حركية نظري عالقتها اجلدلية
مع بقية اهلوَيت ،وانعزاهلا سيكون فاحتة لفنائها ،إال أن مسألة فاعليتها وتواصلها مع اهلوَيت
األخرى ،تنتج أسئلة عديدة منها :ما الغاية من االنتشار؟ وما األدوات اليت ميكنها أن متنح
للهوية حق االنتشار؟ وكيف يكون ذلك االنتشار؟ وهل هناك معوقات وعقبات خاصة حتول
دون حتقيق االنتشار؟ وما احللول املناسبة؟
اهلوية األدبية العربية وظروف االنتشار عامليا:
إن أمهية التواصل مع اآلخر تكمن يف أن اهلوية يف حد ذاهتا ،ال ميكن هلا أن تتأسس من
غري تفاعل مع اآلخر ،فقيام أي حضارة ال يكون إال ًبلتفاعل مع حضارة أخرى( ،)17وذلك
التواصل ال يتحقق إال ًبلثقافة؛ ألن اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي يتجاوز مظاهر التفاعل
البيولوجي بتفاعل ثقايف خاصُ ،ميا ِكنُهُ من تغيري األوضاع احمليطة به ،ولذلك فإنتاج الثقافة
واألدب كما يرى نصر الدين بن غنيسة ،إمنا حيصل لتحقيق التواصل بني الناس( ،)18وحني
يتحقق التفاعل انطالقا من هذا املستوى ،فإنه يف عمقه ميثل تعريفا خبصوصية الذات
املتواصلة ،فهي حينما تتواصل إمنا ِ
تعرف بثقافتها وخصوصيتها.
ويهدف التوجه حنو العاملية إىل خلق حوار عميق مع العامل ،وإيصال صورة خاصة عن
األَّن كي يتفاعل معها اآلخر ،ولذلك ميثل هاجس العاملية أمرا ضرورَي وال شائبة فيه ،إال أن
الواقع أحياَّن يرسم طريقا خمتلفا ،فليس كل ما تشتهيه السفن تتفاعل معه الرَيح ،فقد هتب
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هذه األخرية من وجهة خمتلفة ،وغري متوقعة فتسري ًبلسفينة إىل اجملهول ،واحلديث عن عاملية
األدب العريب حديث طويل ومعقد؛ ألنه ال يرتبط حبقيقة واحدة ،فهو ينفتح على معطيات
عديدة اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية واترخيية ،مما جيعل رأَي واحدا ال يفي بغرض
اإلجابة عن سؤال العاملية ،ومنه عاملية األدب العريب ،الذي يعد َّنفذة مهمة حتيل حنو تثبيت
هوية النص األديب العريب ،وحتديد خصوصيته؛ ألن األدب ميثل يف عمقه مرآة ثقافية وهوَيتية
هلا حق التفاعل مع بقية اهلوَيت ،والسعي حنو ترسيخ قيمها ومكوَّنهتا وجعلها عاملية؛ ألن أي
حماولة لفصل الثقافة يف حجرات عازلة ،ستسبب ضررا لتنوعها واختالفها ( ،)19وألن للعاملية
يف ِ
حد ذاهتا مفاهيم عديدة ،فإنه يلزم قبل كل شيء حتديد املفهوم الذي نريد به حتقيق فاعلية
أدبنا ،فهل نريد بعامليته :حتقيق االنتشار له يف أصقاع العامل بغض النظر عن جودته وقيمته؟ أم
نريد ًب لعاملية جتاوز مقومات أدبنا احمللي؟ أم نريد ًبلعاملية التوجه حنو العامل بقيم مشرتكة مع
اآلخر؟ وغريها من األسئلة املهمة ،وانطالقا من هذا ميكننا الدخول إىل سبيل العاملية حني
حندد أهدافنا املرجوة من االنتشار.
إن قيمة النص وجودته هي اليت متنح له احلياة احلقيقية ،وهي اليت متنح له االنتشار حمليا
وعامليا ،لذلك فمن الضروري أن تكون أماين االنتشار عامليا ،مصحوبة بعمل مضن ومستمر
لتطوير األدب العريب وحتقيق جودته ،تلك اجلودة اليت تضمن له القبول واخللود واالنتشار ،إال
أن هذا األخري يفتح لنا سؤاال ال ميكن جتاوزه ،وهو سؤال عالقتنا ًبهلوَيت األخرى؟ فإذا
كانت غايتنا نشر األدب العريب لدى أمم أخرى ،فإن ذلك يستدعي أوال معرفة من هي تلك
األمم اليت نريد التواصل معها وملاذا؟ وما طبيعة عالقتنا هبا؟ وما طبيعة العصر الذي نعيشه،
الذي سنحقق فيه التواصل؟ ونوع املعوقات اليت تقف دون تواصلنا؟ وهو ما ِ
ميكننا من حتديد
أدواتنا اليت سنستعني هبا جلعل أدبنا عامليا.
أحالم العاملية والرهاانت املعاصرة:

ال خيفى على أحد ما يعيشه العامل اليوم من رهاَّنت ،ومن صدامات على مستوَيت
عديدة خباصة بني العامل العريب والغريب ،كما ال خيفى تلك الفروق احلاصلة بني عامل مركزي
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ميلك القوة والتطور ،وعامل هامشي يرزح حتت نري الصراعات الداخلية والتدخالت اخلارجية،
وهو ما جيعل سؤال العاملية سؤاال شائكا وضرورَي يف اآلن نفسه ،ورغم أن العاملية ال تعين
العاملني األورويب واألمريكي فقط ،إال أن طبيعة ما يعاش على مستوى الواقع املعاصر ،وطبيعة
العالقات الرابطة بني العامل العريب والغريب تستلزم الوقوف عند خصوصية الغريب ،وأهم مظاهر
عالقتنا به؛ ألهنا متثل املنفذ الضروري الذي جيب املرور عربه ،للتمكن من حتديد أجوبتنا إزاء
حلم العاملية ،وإزاء وضعية هويتنا يف ظل حركة الراهن املتسارعة.
إن الغرب ميثل عاملا مركزَي ،ميلك زمام القوة والتصرف والتطور ،ويشتغل عرب نظام
اقتصادي هو النظام الرأمسايل الذي يتميز بطبيعته املادية وأفقه النفعي ،والسلطة احلقيقية يف
هذا النظام ليست للجميع ،إمنا للذين خيدمون سطوة املال ،وهو ما يفتح الباب لتا اح ُّك ِم الغريزة
اليت تظهر يف حب التملك أو حب السيادة ،أو يف منع الدول من التقدم لرأب الفراغ املدين
والتكنولوجي( ،)20ورغم أن الرأمسالية تشهد اليوم عديد األزمات ،وتسري حنو طريق يُنظر إليه
على أنه مسدود ،إال أن هلا خصوصية جتعلها قادرة على االنبعاث ًبستمرار رغم األزمات اليت
متر هبا ( ،)21اليت تتمثل يف تغيريها ملعايريها تبعا للظروف املستجدة ،وتشبثها مبوازين القوة ،ولو
كانت تناقض مبادئها ،وإمكانية ختليها املستمر عن كل ما يقف يف سبيل توسعها وسيطرهتا،
وألن التطور التكنولوجي قد أزاح صعوًبت التواصل اليت كان يشهدها العامل من قبل ،فإن هذا
األخري يعيش اليوم يف مرحلة مبهمة املعامل؛ ألن الدول مقحمة يف شبكة عاملية معقدة من
العالقات االجتماعية واالقتصادية العابرة للحدود القومية ( ،)22وهو ما يفتح اجملال لوقوع
التفاعل بني الثقافات واألجناس وتداخلها ،ويؤكد حممد أمحد الراشد أن العامل اليوم يعيش فرتة
انتقال حضاري( ، )23ميثل السعي فيها للتعريف ًبلثقافات واجملتمعات أهم معاملها( ،)24إذ
تعمل اجملتمعات سواء أكانت أقلية أم أغلبية على التعريف بنفسها ،وبثقافتها املادية واملعنوية
دون إلزامية املرور على سلطة معينة؛ ألن وسائل االتصال خاصة االنرتنيت تكفل هلا حق
االنتشار دون رقيب.
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ورغم هذا االنتشار الذي يبدو يف ظاهره صحيا ،وميثل يف عمقه ظاهرة من ظواهر ما
بعد احلداثة ،إال أن البيئة الغربية تتوجس خيفة من نتائجهً ،بلرغم من أن الفكر ما بعد
احلداثي هو من إنتاجها؛ ألن هذا الفكر يصر على تعددية احلقيقة ،وهو ما خيشاه الغرب،
ويُشعره ًبلتوتر والرتدد واحلرية ،لذلك يسعى إىل عرقلته بتفككات مفهومية عنيدة ()25؛ ألن
هذا السري حنو حتقيق التعددية يثري مشاكل مجة للعامل الغريب على املستوى الداخلي ،وميسه يف
صميم هويته األوروبية ،وينشئ يف داخله إحساسا ًبلضياع املعريف وامليتافيزيقي ،وخوفا من
استمرار ذلك الضياع (.)26
حاد به
وبرغم إميان الغرب ًبألحكام املطلقة والعابرة للثقافات ،إال أن هذا اإلميان ا
ليصبح عرضة ألن يرى يف القيم اليت ينتجها قيما عاملية ،وأن ميارس نوعا من التمركز االثين
القتناعه أبنه ميتلك بشكل دائم احلقيقة والصواب( ،)27يف املقابل يعتقد هذا الغرب أبن كل
األحكام نسبية قياسا إىل حضارته ،وهو ما يهدده وجيعله عرضة إىل التكيف مع كل شيء
( ،)28وهذا التمركز على الذات ميثل يف نظر تزفتان تودوروف  Tzvetan Todorovبربرية
وليس تعددا ()29؛ ألن الغرب يدعو إىل فتح اجملال لتالقح الثقافات ،ولكنه يرفض يف اآلن
نفسه التعدد ،ونتيجة هذا االنغالق يفقد العامل الغريب اليوم كثريا من القيم اليت كانت سائدة
من قبل مثل قيمة اهلوية اجلماعية ( ،)30أو قيمة املوت من أجل الوطن( ،)31لذلك ميثل
مفهوم اهلوية الوطنية اليوم يف العامل الغريب أزمة عميقة؛ ألنه مرتبط بعناصر أخرى ،وهي اهلجرة
واالندماج والتنمية املشرتكة( ،)32وكلها تؤسس لوضعية متأزمة للهوية الغربية ،اليت تعيش على
شفا حفرة اخلوف من الضياع والتفكك والذوًبن يف هوَيت أخرى.
إن احلديث عن هذه اخلصوصيات اليت تسم العامل الغريب ،إمنا هو منفذ ملعرفة الراهن
الذي يعيشه الغرب ،ونعيش حنن أيضا آاثره ،كما ِ
ميكن من معرفة التوجهات الفكرية السائدة
لديه ،اليت من خالهلا حندد أدواتنا ووسائلنا أثناء السعي يف حتقيق انتشار أدبنا لديه؛ ألن
معرفة اآلخر يف خصوصيته وقيمه ومبادئه ،هو ما يوصلنا إىل معرفة كيفية التوجه إليه والتواصل
معه؛ كما أن ضرورة التواصل تستدعي منا إزالة العقبات ،ومنها ضرورة حتديد من حنن ومن
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اآلخر؟ ( )33وما ذكرَّنه ال يكفي لتفعيل أدواتنا ،بل حنن حباجة إىل معرفة جمموع تصورات
اآلخر القائمة اجتاهنا ،وهو ما يدعوَّن إىل تتبع صورتنا لديه ،اليت متنحنا منفذا مهما ملعرفة
اآلخر ،ومنه معرفة موقع األَّن عرب تتبع العالقة القائمة بيننا وبني الغرب.
أحالم العاملية وإرث التصورات النمطية:

التوجه حنو العاملية يعين منطقيا تسويق صورتنا اخلاصة لدى اآلخر ،إال أن عملية التسويق
يف حد ذاهتا قد تصطدم مبعوقات كثرية أمهها نظرة اآلخر إلينا ،وما حيمله عنا من أحكام
مسبقة ،فيصري توجهنا إليه مبثابة صدام بني صورة سائدة وصورة جديدة وافدة ،وهو ما جيعل
عملية التعمق يف دراسة صورتنا لدى اآلخر أمرا حتميا لتحقيق العاملية.
يعيش العامل اليوم حتت سيطرة النظام الرأمسايل الذي يتدخل يف شؤون الدول عدا تلك

اليت أدركت عمق خصوصيتها ،فحولتها إىل قوة متكنها من مواجهة ومنافسة قوة النظام
الرأمسايل ،هذه السيطرة احلاصلة هي ما يُعرف ًبلعوملة ،اليت من خصائصها العمل يف إطار
االستعباد ،الذي جيمع الناس يف رغبات حمددة ال ميكن جتاوزها ،فالثقافة واحدة ،والسلوك
واحد ،واالقتصاد واحد ،وكل ذلك إبنسان واحد ،أو إبنسان مؤمرك كما يقول نصر الدين بن
غنيسة( ،)34تبعا لقوة أمريكا وسيطرهتا على العامل ،ذلك أن العوملة يف معناها الثقايف تعد
مرحلة من مراحل التفكري الذي بدأ حداثيا ،مث ما بعد حداثي ،مث صار عامليا ،فعوملة ،فأمركة،
وهو يتجه يف املستقبل حنو الكوكبة ،نسبة لكوكب األرض مث حنو الكونية( ،)35والبعد الثقايف
للعوملة السائدة اليوم يعمل يف إطار معريف ،يسعى إىل جعل النظام الرأمسايل متقبال من مجيع
الشعوب( ،)36وبذلك ترسيخ عامل بال حدود ثقافية( ،)37كما هتتم مبيزان القوى الذي تفرزه
الصراعات العاملية مبا فيها الصراعات ذات الطابع اهلوَييت ،إذ أهنا ال تلتفت إىل قضية اهلوية
إال مبا يعود عليها ًبلنفع( ،)38والدليل املهم على االهتمام مبيزان القوى تبعا للظروف الطارئة
على العامل الغريب ،ما حدث من تقارب بني الثقافتني املسيحية واليهودية ،وجتاوز اجلذور
اليوَّننية والرومانية اليت اختلقتها ثقافة التنوير ،حىت تضفي شرعية حضارية على حرهبا ضد
الكنيسة( ،)39مما ولد تناقضا رهيبا يف الفكر الغريب ،فهو من جهة يقابل كل ما هو ديين بنوع
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من احلذر إىل حدود االلتصاق ًبلعلمانية كنوع من الدين ،ومن جهة أخرى يرجع بنوع من

االنفصام الثقايف كرد فعل على تنامي اإلسالم يف الدول الغربية إىل اجلذور املسيحية (،)40
ولذلك من املنطقي أن تكون العاملية رهينة للهوية الغالبة واملسيطرة على زمام األمور ،أي اليت
أثبتت عوملتها الثقافية وفتوحاهتا الكوكبية (.)41
ْ
لقد كان ظهور العوملة نتيجة لنظرية ملء الفراغ اليت سادت املنطقة العربية يف أعقاب
احلرب العاملية الثانية ،اليت دفعت القوى الغربية إىل اعتبار نفسها األحق ًبهليمنة على مناطق
الفراغ ،عرب حركات استعمارية مباشرة ،أدت إىل حتقيق هيمنة سياسية واقتصادية وفكرية
وثقافية ،هذه الفكرة اليت تطورت بعد االنتصار يف احلرب الباردة ،لتظهر فيما يعرف ًبلعوملة
ًبعتبارها طبعة جديدة من نظرية ملء الفراغ ( ،)42وقد برزت الثقافة يف العوملة كغاية ،وليست
وسيلة لتحقيق الغاَيت ،إذ سعت القوى الرأمسالية إىل حتويل الثقافة إىل واحدة من أهم

الصناعات اإلسرتاتيجية ،لكي تتحكم يف موازين القوى عامليا( ،)43وهو ما جعل العاملية تلتقي
مع العوملة يف مسألة االنتشار والقبول  -رغم االختالف البارز بينهما )44( -وخترج عن إطارها
الصحيح ،ويصري األدب العاملي ليس الذي يتوق إىل مالمسة املشرتك اإلنساين عامة ،ويؤسس
النفتاح وحوار عميق بني الثقافات ،وإمنا هو ذلك األدب الذي خيدم ثقافة العوملةً ،بعتبار أن
الثقافة الغالبة هي ثقافة النظام الرأمسايل ،اليت تقوم على إغراء الفرض وليس العرض( ،)45ما
جيعل العاملية رهينة قيود خاصة أمهها عدم القبول ًبلتعدد الثقايف ،ومواجهة التنوع ،وفرض
التهميش على الثقافات األخرى اليت ال متثل ثقافة املركز ،ومنها الثقافة العربية اليت ستالقي

حتما عديد العوائق اليت حتول دون حتقيقها لعامليتها؛ ألن العامل الغريب ال ميكنه أن يفتح اجملال
لتسويق ثقافات غري ثقافته ،وهو ما ميثل مشكلة حقيقية أمام مسرية التنوع الثقايف ،والتواصل
احلضاري بني الشعوب يف إطار سلمي ،ويف نطاق املساواة.
إن ارتباط العاملية ًبلعوملة جيعل عملية انتشار األدب العريب عملية مهددة خلصوصيته
وهويته ،فتوجهه حنو العاملية إمنا يفتح له ًببني ،إما التشبث خبصوصيته والسعي إىل نشرها ،ما
يصعب حتقيقها ًبلشكل املطلوب يف ظل العصر الراهن ،ويف ظل طبيعة
ميثل عقبة وأُمنية
ُ
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العالقا ت اليت تسم العامل العريب مع الغريب ،وإما اخلضوع حلاجيات القارئ الغريب ،وهو ما
َّدا يف وجوده ،واملسألة يف عمقها معقدة وشائكة جدا،
جيعل األدب منسلخا عن هويتهُ ،م اهد ا
فالتوجه لآلخر الغريب مرهون يف عمقه بطبيعة العالقات السائدة بيننا وبينه ،فإذا كان هو ممثال
للمركز ،فنحن ممثلون للهامش ،وبذلك ترتسم العالقة بيننا على عناصر تفريقية واضحة ،وعلى
كافة املستوَيت ،إضافة إىل طبيعة الراهن املعاش ،الذي خيتلف بني العامل الغريب والعريب ،وهو
ما ميثل ًبًب مهما لتتبع وضعية األدب العريب ،وإن كانت له إمكانية التوجه حنو العاملية؟ وتتبع
الوضع الراهن للعامل العريب حييلنا إىل واقع معاش اتفقت دوائر القرار على تسميته ًبلفوضى
البناءة أو اخلالقة اليت تقوم على فلسفة سياسية تفرتض وجود خطر داهم من عدو جمهول،
يتهدد األمن القومي الغريب يف كل حلظة ،كما تقوم على ثنائية التفكيك والرتكيب ،وذلك عرب
زرع الفوضى إلعادة تشكيل عامل جديد يستجيب ملتطلبات العامل الغريب( ،)46وهذه النظرية
هي يف عمقها صنيع غريب أنتج ضد احلضارة العربية واإلسالمية ،والدليل طبيعة تعامل العامل
الغريب مع األحداث السائدة يف الدول العربية ،اليت تقوم على التناقض تبعا ملا ختلفه األوضاع
()47
من املصاحل للعامل الغريب.
وهذا التفاعل املتناقض بني العامل الغريب والعريب ليس وليد اليوم ،بل هو ضارب يف
أنكرت احلضارة
أعماق التاريخ ،وقد بدأ العداء احلقيقي الظاهر منذ عصر األنوار ،حينما
ْ
الغربية دور احلضارة العربية يف نشأة هنضتهاً ،بلرغم من أمهية احلضارة العربية ،ودورها العميق
يف إخراج أوروًب من الظلمات إىل النور ،كما صحب ذلك اإلنكار سعي إىل تقويض أركان
تلك احلضارة عرب احلركات االستشراقية ،اليت سعت إىل أتسيس صورة مشوهة عن احلضارة
العربية ،وعن العرب واملسلمني كافة ،وما زالت تلك الصور ماثلة لدى عديد املفكرين
الغربيني ،ويف الكتب املدرسية والتارخيية والفكرية ،ويف إعالمهم وثقافتهم عامة ،تلك الصور
اليت جتتمع حول اهتام احلضارة اإلسالمية أبهنا كانت عائقا أمام تقدم أوروًب( ،)48وهذا التغييب

املتعمد للعرب ،الذي بدأ منذ عصر التنوير( )49هو ما جعل الغرب ينشأ ويف عينيه غشاوة جتاه
العامل العريب واإلسالمي ،تبعا ألسباب عدة منها :التفكري الغريب يف حد ذاته ،الذي يغيِب دور
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احلضارة العربية يف هنضة احلضارة الغربية ،إىل جانب اتسام الفكر الغريب ًبملادية النفعية ،اليت
تؤسس بدورها لتصورات خاطئة حول اإلسالم تراه من خالهلا مهددا للمسيحية ،إضافة لواقع
العرب املزري الذي يقدم صورة مشوهة عنه ،)50(.ورغم وجود آراء غربية حتيل إىل أمهية
احلضارة العربية ،وترى أن هنضة الغرب مل تكن ممكنة لوال تواصلها مع الشرق( ،)51إال أن
الصور املشوهة متغلغلة بشكل كبري ،خاصة أن أحد املفكرين الغربيني وهو إريك وولف
 Wolfيؤكد أنه يف الفصول الدراسية ،كانوا يتلقون معلومات حول كيان يسمى الغرب بصفته
جمتمعا وحضارة مستقلة عن بقية احلضارات ،اليت متثل معارضا له ومنها احلضارة الشرقية(.)52
Eric

وتؤكد دراسة للباحث حممد يسري إبراهيم أن مناهج التعليم الغربية بدءا من املرحلة
اإلعدادية حىت اجلامعية تتخذ موقفا من الثقافة العربية ،متأثرة مبا خلفته احلركة االستشراقية
والتنصريية ،وأهنا تقتصر يف معلوماهتا على فرتة العصور الوسطى ،وذلك يف كل من أمريكا

وفرنسا وأملانيا وبريطانيا( ،)53مما يولد صورا مشوهة وأفكارا خاطئة لدى الطالب عن الشرق،
ويف دراسة أخرى أقامها معهد جورج إيكرث لألحباث الدولية للكتب املدرسية الواقع يف
أملانيا ،توصل فيها إىل أن الكتب املدرسية األوروبية ما زالت متمسكة حىت اليوم بتقدمي صورة
سطحية لإل سالم تدل على أنه جامد ،ويقف يف مواجهة أوروًب ،خاصة كتب التاريخ والرتبية
والسياسة( ،)54وهو ما يعمق من اهلوة بني العامل الغريب والعريب ،وحيول دون حتقيق تواصل فعلي
ذي آاثر إجيابية؛ ألنه قائم على تشويه صورة العريب ،وهو ما يعيق عملية تقبل أدبه حتما،
وحىت حماوالت بعض املثقفني الغربيني اليت طالبت إبعادة االعتبار لدور الشعوب غري الغربية يف
تكوين حضارة هذه األخرية ،ال تعدو حسب تودوروف أن تكون ذات هدف نفعي يرى يف
رد االعتبار عملية حتول دون هتديد اهلوية الغربية( ،)55أي حال مؤقتا لتجاوز ردات فعل
الشعوب العربية حول عملية تشويه صورهتا ،ويشري هانس كوكلر  Hans Kocklerإىل عوامل
تشكل الصور النمطية عن العرب إىل عاملني اثنني مها:
 القصور الذي وسم الفكر الغريب جتاه احلضارة العربية ،حني أخلط بني اخلطر العسكريلإلمرباطورية العثمانية ،وبني اإلسالم كدين.
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 دراسة اإلسالم من طرف الغربيني كانت حتت قبضة املبشرين املسيحيني ،الذين تناولوااملوضوع بطريقة تربيرية ،وإعطاء صورة مغلوطة عنه يف كل اجلوانب السياسية واالجتماعية
والدينية )56(.مربزا أن هذه الصور النمطية هي اليت أدت إىل ظهور الصراع بني العامل الغريب
والعريب ،وأهنا مازالت ماثلة اليوم يف الكتب املدرسية ،وهي متثل عقبة حقيقية حسبه ،وحتول
دون تقارب العاملني اإلسالمي واملسيحي ،ورغم حماوالت بعضهم إصالح هذا السلوك،كما
حدث يف ندوة روما اليت عقدت عام  1981ملناهضة الصور التشويهية للعامل العريب املنتشرة يف
املقررات الدراسية ،إال أهنا ال جتد أتثريها املطلوب حسب كوكلر؛ ألن العامل الغريب مازال
متمسكا ًبألحكام املسبقة عن اإلسالم والعامل العريب ،وذلك خدمة ملصاحل معينة ،منها فرض
السيطرة على العامل ،وترويج فكرة صدام احلضارات( )57اليت ترى أن شعوب العامل غري الغريب ال
ميكن هلا الدخول يف النسيج احلضاري الغريب ،حىت وإن استهلكت البضائع ،واستمعت إىل
املوسيقى الغربية ،وشاهدت األفالم األمريكية؛ ألن روح احلضارة اليت تكمن يف اللغة والدين

والقيم والتقاليد والعادات ،ختتلف بني احلضارة الغربية وغريها من احلضارات ( ،)58وهو ما
جيعل عملية التقارب عملية ومهية ،وال طائل من إاثرهتا حسب مروجي فكرة الصدام
احلضاري.
هذه الصور التشويهية اليت تربز وجود وضع متأزم بني العامل العريب والغريب ،اليت حتول
دون حتقيق تواصل مؤسس على االنسجام ،جتعل عاملية األدب العريب أمامها كثري من العوائق
والعقبات؛ ألن املشكلة ليست يف جودة النص األديب العريب ،وإمنا يف اآلخر الذي سينتشر
لديه النص األديب رغم جودته وقيمته ،ولذلك يصبح تكرار السؤال العام ما الغاية من العاملية؟
سؤاال ال ينقضي؛ ألنه مرتبط يف عمقه ًبهلوية ،وهذه األخرية تبقى متحركة ًبستمرار ،لذلك
علينا منذ اآلن حتديد هدفنا احلقيقي ،هل هو مقاومة العوملة وإثبات خصوصيتنا مبختلف القيم
املكونة هلا؟ أم الدخول يف ثقافة الغرب والتشكل حسب متطلباته؟ وهل فعال ِ
ميكننا التنكر
خلصوصيتنا من حتقيق العاملية ،واحلفاظ على اهلوية يف اآلن نفسه؟
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حلول وسبل حنو حتقيق العاملية:
إن حتديد اهلدف من حتقيق العاملية هو املفتاح الذي ِ
ميكن من فتح ًبب التوجه حنو
االنتشار ،ويؤسس للحلول والسبل املناسبة لتحقيقه ،إال أن طبيعة اهلدف ال بد أن تكون
مؤسسة على بينة وروية ،فالسري حنو عاملية تتسم بتحقيق متطلبات وحاجيات املتلقي الغريب،
وأتسيس نص أديب يتكلم ًبسم ثقافة اآلخر ،وخصوصيته يعد عمال وخيما ال حمالة ،وعواقبه
سيئة ( )58؛ فهو ميثل انسالخا عن جذور اهلوية احلقيقية ،وهتديدا لوجودها ،ذلك أن
خصوصية كل أمة إمنا تنبع من فعلها الذايت يف زمكانية معينة ،تؤسس هلا حضورها وأتثريها،
أما السري حنو حتقيق عاملية مشروطة خبصوصية اهلوية العربية ومتطلباهتا ،فهي أيضا هلا من
الصعوبة ما جيعلها مشكلة؛ ألهنا رهينة العوملة اليت حتكم قبضتها ،وحتول دون انتشار الثقافات
األخرى ،ولذلك يصري أمر إبراز اخلصوصية العربية ،ونشرها مبثابة مقاومة للعوملة ،ويتطلب أن
تكون قوة األمة العربية واإلسالمية قادرة على منافسة قوة النظام الرأمسايل ،سياسيا واقتصادَي
وفكرَي وثقافيا ،وهو ما ميثل عقبة يف عصرَّن احلايل ،إال أن ذلك ال حيول دون بذل جهودَّن
لتحقيق العاملية ،ويتطلب األمر منا السعي حنو أتسيس سبل كفيلة بتحقيق عامليتنا ،وأول تلك
السبل وأمهها أن ندرك حجم قوتنا ،وعمق خصوصيتنا ،فإذا كان الغرب كما يرى جريار
ليكلرك  Gerard Leclercمنتجا للتقنيات واألفكار ،ويقوم بتحديث نفسه من الداخل،
فنحن ًبعتبارَّن ممثلني للشرق فإننا نتميز بتحديث أنفسنا من اخلارج ،مبعىن أننا خنضع ما جنلبه
من الغرب لتبيئة داخلية تناسب مكوننا الثقايف.
وهذا األمر على أمهيته يكون حسب ليكلرك مكلفا ألنه يظل حممال خبصوصية الغريب،
ْب على قواعد موروثة من تقليد حملي،
وإذا ما أثبت فشله كانت نتائجه وخيمة؛ ألنه مل يُ ْ ا

والنتيجة النهائية أنه حيدث توترا بني الفردانية واجلماعية أي اخلصوصية( ،)60وهو ما يدعوَّن
فعال إىل قراءة ذاتنا بشكل عميق ،وفهم خصوصيتها وحتديد حاجياهتا ،ومنها حاجيات
األدب طبعا ،أي االنطالق من خصوصية واقعنا ومكوَّنتنا يف حاضرها وماضيها ،واثين السبل
اليت علينا إتباعها تغيري صورتنا النمطية املشوهة لدى الغرب ،الذي فشل يف استقراء واقعنا عن
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وعي اتم من طرفه؛ ألن دافعه احلقيقي إلغاءَّن( ،)61والتنكر إلسهامنا احلضاري ،فال ينظر إلينا
إال بصفتنا الدخيل املغلوب على أمره ،واألدهى أننا تبنينا الصورة النمطية اليت شكلتها املخيلة
الغربية عنا( ،)62فإنه من الضروري جدا أن نعود إىل نقطة البداية ،فنعيد االعتبار للنموذج
األندلسي ليس بدافع اعرتاف الغرب بنا ،وإمنا إلحداث رجة كما يقول نصر الدين بن غنيسة
على مستوى الوعي العريب -اإلسالمي ،وإخراجه من خندق الغرب اإليديولوجي( ،)63وألن
تعامله معنا قائم على التناقض ،إذ يشهد العامل الغريب اليوم ظاهرتني متناقضتني يف احلركة
واالجتاه ،أوالمها تتمثل يف إقبال كثري من الغربيني على التعرف على اإلسالم والثقافة العربية،
خاصة بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب  ،2001وذلك ملعرفة حقيقة العامل العريب
ومبادئه ،وأما أخرامها فتتمثل يف الكيد له والرتبص به ،والساحة اليت تتجلى فيها ظاهرة اإلقبال
هي الشارع بكل ما فيه من فئات ،واجملال الذي تتجلى فيه ظاهرة الكيد هو اجملال السياسي،
بكل ما فيه من قادة ومسؤولني ( ،)64وهو ما يربز أن الصدام احلقيقي بني العامل العريب والغريب
هو يف عمقه صراع سياسي وليس ثقافيا؛ ألن الثقافات كما يرى تودوروف ال تتصادم ،وإمنا
الكياَّنت السياسية ( ،)65وهو ما يدعوَّن لاللتفات إىل هذه النقطة ،وتفعيل سبل انتشار أدبنا،
الذي ميثل وسيلة إلبراز هويتنا وخصوصيتنا ،وذلك عرب تنويع وسائل نشرَّن لألدب ،تبعا
للتناقض احلاصل لدى الغرب ،فإذا كانت الفئة السياسية تكيل لنا صورا مشوهة ،على خالف
العامة اليت بدأت تقرتب من اإلسالم وتعتنقه ،وتسعى إىل فهم الوعي العريب ،فإننا ملزمون
بتغيري نشاط نشر أدبنا وتوجيهه حنو العامة ،وليس ًبلضرورة أن تكون غايتنا احلصول على
جوائز عاملية ،وإمنا األهم أن نغري صورتنا لدى شرحية هامة من اجملتمع الغريب ،وعلينا االلتفات
يف هذه املسألة إىل طبيعة احلاجات اليت يرومها الغريب من قراءة أدبنا ،الذي عادة ال يهتم
ًبلتجريب الفين كما ترى مي التلمساين ،بل يبحث عن املضمون التشويقي الذي يطرح
مواضيع نسوية أو سياسية أو اترخيية تتعلق ًبلعامل العريب ( ،)66وتكون ذات طابع متردي كما
يرى صاحل جواد الطعمة ،أو مكتوبة بلغة غربية ،وألصحاهبا تصرحيات خاصة حتيل إىل
إعجاهبم وتعلقهم بتلك اللغة اليت يكتبون هبا( ،)67أو تلعب دور املخرب الصحفي كما يرى
مؤمن مسري ،اليت تنتهي صالحيتها وتنسى مع مرور الوقت( ،)68وهو ما يدعوَّن إىل التعامل مع
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هذه احلاجيات بنوع من الرباغماتية البناءة ،اليت ال تسلب أدبنا هويته وخصوصيته ،وتفتح له
اجملال ليدخل يف نطاق االنتشار اإلجيايب ،ومن ثة حتقيق العاملية.
وإذا كان الفكر الغريب اليوم يعيش انسدادا َّنجتا عن عدم مقدرته اجلمع بني سلطة الروح
وسلطة العقل ،وذلك تبعا للمسرية احلضاري ة اليت استهلها مبوت القيم الروحية ،وفتح اجملال
الستبداد العقل ،وظهور الفرد كمحور للوجود تتشكل هويته من خالل مسار شخصي ،ما
أدى إىل فرض منطق املنفعة واللذة  ،والتحرر من البعد الروحي يف أتسيس العالقات
اإلنسانية ،ومع جميء املسيحية انتصر الفكر الغريب للروح ضد العقل ،وشكل هوية مجاعية

ًبحلديد والنار ،ما أدخله مرة أخرى يف نفق مظلم ( ،)69فإننا ملزمون أيضا ًباللتفات حنو هذه
املسألة ،وأن ال نغفل هذه القيمة يف أدبنا وذلك ًبجلمع بني معطيات العقل والروح ،والتوجه
هبا حنو الغرب من أجل الدخول إىل أعماقه انطالقا من نقاط الضعف لديه.
وإذا كانت اللغة متثل عائقا فإننا ملزمون بنزع هذا العائق ،إما بتوسيع تعلم اللغة العربية
يف الغرب ،أو االهتمام ًبلرتمجة؛ ألن الغرب يف احلقيقة ال يرتمجنا ،وإمنا يرتجم ما يناسبه(، )70
لذلك وجبت املبادرة والعمل املستمر وتفعيل عملية الرتمجة ،عرب أتسيس مؤسسات خاصة
مهمتها ترمجة األدب العريب ،والتوجه به حنو العمق الغريب ،مع االلتفات إىل الفئات اليت ميكن
من خالهلا الدخول إىل ذلك العامل ،عرب املتفاعلني مع العامل العريب ،من جاليات عربية،
ومهتمني غربيني ،وعرب وسائط ووسائل متنوعة ،وإذا كانت دور النشر الغربية ال هتتم بنشر
األدب العريب العتبارات متعددة ،فإننا حباجة إىل تفعيل مؤسساتنا اليت هتتم ًبلرتمجة ،وتوسيع
نطاق انتشار منتوجاهتا عرب آليات حديثة ومتطورة ،وسبل َّنجعة.
إن حتقيق ما ذكر آنفا حيتاج يف عمقه إىل إقامة حوار شامل وعميق مع العامل الغريب،
وأخذ زمام املبادرة ،فإذا كانت العوملة تعتمد على أسس ثالثة وهي:
 تكنولوجيا املعلومات واالتصال. حرية التجارة الدولية.جملة رؤى فكرية – خمرب الدراسات اللغوية و األدبية – جامعة سوق أهراس
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 -اقتصاد السوق وحرية احلركة يف األسواق العاملية.

()71

فإنه علينا االنتباه إىل هذه األسس ،وجعلها مفاتيح لرتويج أدبنا وحماورة اآلخر ،وذلك
عرب تعزيز اهلوية العربية واإلسالمية أبقوى عناصرها ،وجتديد ثقافتنا ،وإغناء هويتنا ،والدفاع عن
خصوصيتنا ،ومقاومة الغزو الثقايف ،مع ضرورة االخنراط الواعي يف عصر العلم والتكنولوجيا

( ، )72وإذا كنا نعيش تفككا وتقهقرا نتيجة األوضاع السائدة ،وال ميكننا جماراة العوملة أو
مواجهتها ،فإننا حنتاج إىل حلول لتأهيل ثقافتنا ،ويتمثل ذلك يف حلقات ثالثة كما يرى عبده
عبود وهي :اإلنتاج ،والنشر ،والتلقي ،فعلى الصعيد اإلنتاجي على املفكرين واألدًبء أن يدركوا
أهنم ال ينتجون جملتمعهم فقط ،بل للعامل ،لذلك عليهم تطوير نتاجاهتم فنيا وفكرَي وتقنيا ،أما
على صعيد النشر ،فيتطلب األمر أتهيل مؤسسات النشر والتوزيع لتصبح قادرة على توصيل
اإلنتاج يف كل أرجاء املعمورة ،وعلى صعيد التلقي يتطلب الرتويج لإلنتاجات ،واالهتمام
إبدارة األعمال الثقافية عرب الصحافيني والنقاد ،واالنتباه إىل حاجات املتلقني األجانب ،وهم

يتوجهون حنو ثقافتنا(.)73

إن فتح سبيل احلوار مع العامل الغريب يتطلب إرادة قوية متعددة األطراف ،هلا من الطموح
ما يدفعها إىل أخذ زمام املبادرة ،دون الركون إىل معوقات الراهن ،وذلك عرب تفعيل جمموعة
من اآلليات ،وإاثرة عديد النقاط اليت تفتح اجملال للتفاعل ،وحتقيق العاملية ،وذلك عرب ما يلي:
 حتديد اهلدف من العاملية ،والغاَيت املرجوة من حتقيقها. التشبث خبصوصية اهلوية األدبية العربية ،والسعي إىل تفعيل عناصرها حمليا ،مث السعي إىلتروجيها عامليا.
 االلتفات إىل خصوصية الغريب ومعرفة قيمه وتوجهاته الفكرية ،وصورتنا لديه لتحديدآليات التفاعل معه.
 االلتفات إىل خصوصية العصر ،وآاثره على العاملني العريب والغريب ،وطبيعة العالقاتالرابطة بينهما.
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 التعرف على حاجيات الغريب ،ليتم من خالهلا حتديد العناصر الثقافية والقيمية اليت ميكنالتوجه هبا حنوه ،دون مساس خبصوصية اهلوية العربية.
 العمل الدائب على تغيري الصور النمطية املشوهة للهوية العربية. االهتمام آبليات نشر األدب العريب ،وإيصاله إىل الدوائر الغربية.اهلوامش:
 )1عبد العلي الودغريي :اللغة والدين واهلوية ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء ،املغرب،2000 ،
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