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Abstract:
Juan Goytisolo tackles The concept of
Western Orientalism through criticizing
the negative stereotypes that Western
Orientalists in general, and Spaniards in
particular, created about the Arab world.
Theses stereotypes, in general, result
from cultural hostility, which makes it
difficult to deal with different cultures
and civilizations.
Proceeding from his critique of this
concept, the author reveals the
relationship between colonialism and
Orientalism as a correlated one. The
stereotypes made by western Orientalists
In regards of Arabs in general, and
Moslems in particular , were used to
justify the occupation of Arab lands that
were ruled by the Ottomans; these
stereotypes were employed by Zionism
protagonists, as a pretext, to throw out
the Palestinians out of their land, and
bring into existence their own state, "
Israel".
At the end of this study, We came to a
final, and basic conclusion; that is, the
deconstruction and critique of the
language of the Spanish Orientalism, and
that of alastarab by Goytisolo , in spite
of the flaws and insufficiency they have,
yet it is a Western evidence , despite the
deeply-rooted hatred towards Moors /
Muslims in the European subconscious,
and despite their religious and cultural
intolerance.
Key Words: Spanish Orientalism- Juan
Goytisolo- Arab world- Moors.
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متهـ ـ ـ ـيـ ـ ــد:
حيتل "خوان غويتيسلو")Goytisolo
ّ

 (Juanكروائي وابحث ،موقعا هاما يف املشهد

األديب والثقايف اإلسباين ، 1ساعده انفتاحه على عدة ثقافات على بلورة مشروع إبداعي ملتزم،
معاد لعمى األان األصولية االستشراقية اليت تتباهى برصيدها من التعصب وكراهية الغري وثقافته،
فصب نقده الالذع لصورة املورو لدى املستشرقني ويف اخليال اجلماعي اإلسباين .مل يستثن من
ذلك حىت أولئك الكتاب الرحالة الذين يشعر اجتاههم ابلتقارب الفكري ،والذين اختاروا
اإلقامة بني العرب ،وأبدوا إعجااب بثقافتهم ،اليت شكلت مصدر إهلام يف كتاابهتم.
يستوحي "غويتيسلو" جتربته اإلبداعية وماضيه الثقايف من إقامته يف جمال اآلخر ،املغرب،
"مراكش ،على وجه التحديد" ،إنه يستحضر دوما بالد األندلس قبل خروج املسلمني منها،
حني كانت ملتقى ثقافات خمتلفة ،إسالمية ،ومسيحية ويهودية ،تتعايش وتتالقح داخل فضاء
مفتوح ،ال يعوقه اختالف اللغة أو الدين أو الساللة .ضمن هذا التصور ،حياول الكاتب من
خالل إسهاماته الفكرية التعريف ابجلوانب املضيئة هلذا اإلرث.
يعد "غويتيسلو " من الكتاب األوروبيني القالئل الذين انتصروا حلقوق وثقافات الشعوب
املضطهدة ،نظرا الهتمامه ابلقضااي اإلنسانية بشكل عام والعربية اإلسالمية بشكل خاص،
حيث تبىن مواقف جريئة لصاحل الفلسطينيني واملهاجرين املغاربة إبسبانيا ،وأدان اإلابدة العرقية
فعد بذلك من الكتاب األوروبيني ذوي
حل بسراييفوّ ،
اليت حلقت البوسنيني ،والدمار الذي ّ
النزعة اإلنسانية.
وقد استطاع القارئ العريب اال طالع على بعض من إنتاجه الفكري الغزير ،بفضل الرتمجات
اليت قام هبا مثقفون عرب ،كالشاعر العراقي كاظم جهاد ،والباحث املصري طلعت شاهني،
واألديب املغريب إبراهيم اخلطيب ،...هذا األخري ترجم بعضا من إصداراته ،منها "عالمات
هوية".
وسنحاول التعرف على تصور "غويتيسلو" لقضية االستشراق األورويب عامة ،واإلسباين
خاصة ،من خالل مفهومي "املورو" و"املدجن".
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ميكن حتديد الفضاء النقدي الذي يتحرك فيه "غويتيسلو" يف معاجلته ملفهوم
االستشراق الغريب ،انطالقا من نقده للصورة النمطية السلبية اليت رمسها املستشرقون الغربيون،
بشكل عام ،واإلسبان بشكل خاص ،للعامل العريب ،شرقه وغربه ،والناجتة يف جمملها عن
االستعداء احلضاري الذي مينع التجاور بني خمتلف الثقافات.
يؤكد الكاتب ،كما سبق وأن ق ام بذلك مفكرون عرب قبله ،كالتونسي هشام جعيط يف مؤلفه
أوراب واإلسالم ، 2والفلسطيين إدوارد سعيد يف مؤلفه "االستشراق" ،على أن جممل ما كتبه
املستشرقون الغربيون حول الشرق أدى إىل نشوء منت استشراقي يتكلم عن اآلخر ،حماوال
متثيله ،وتشكيل "إرث صوري" له  ، 3مثقل ابلقيم اجلاهزة والنعوت السلبية ،كاالستبداد
الشرقي ،وانعدام العقالنية ،والعنف والفساد.
هذه الصور النمطية ،نتج عنها تشويه إعالمي وفكري ،من ذلك استعمال مصطلح التعصب
اإلسالمي ،الذي يصفه الباحثان "برايسفرك  "Preiswerkو"بريو  ،"Perrotبكونه يوظف
لكل ما يشبه العريب من قريب أو بعيد .ولكثرة ما يصطدم الفرد هبذا
كوصفة توضيحية ّ
اللفظ ،يتشكل لديه االنطباع أبن التعبري" :عريب ،متعصب" ،يكون لفظة واحدة:
"عربيمتعصب".
يوظف "غويتيسلو" نقده آلراء بعض أعالم االستشراق ،وبعض املفكرين الغربيني،
حول الشرق ،أمثال مونتيسكيو ،وهيغل ،وإجنلز وحىت ماركس ،للربهنة على الكثري من
املغالطات اليت تضمنتها رؤيتهم للشرق.حىت كتاب املوسوعة الكربى للقرن التاسع عشر
الروس

la Rousse

مل يتخلصوا من هذه املغالطات ،فبعد ثالثة قرون من التفكري يف موضوع

االستبداد ،خترج املوسوعة مبا مفاده ،أنه ال مناص من أن يولد االستبداد يف القارة األسيوية،
هذه األرض املختارة للتعصب ولالمباالة اإلسالميني .حتدد املوسوعة الوضع الثقايف لشعوب
الشرق على أنه نتيجة حتمية للجهل ،والبؤس ،والغباء واإلحجام ،الذي يتخبط فيه اإلنسان
الشرقي.
يف مؤلفه حول "االستشراق اإلسباين" يؤكد املؤل ف على عدم وجود فوارق جوهرية بني
اخلطاب االستشراقي يف العصر الوسيط ،وبني ما وصل إليه يف عصري النهضة واألنوار،
جملة رؤى فكرية – العدد السابع – فيفري 2018
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وصوال إىل عصران احلاضر .وحييل القارئ على مؤلف "بنية السرااي" ،لكاتبه
» Grorichart

« Alain

الذي حيلل حمتوايت الصحافة الغربية الفرنسية على اخلصوص ،اليت تربهن يف

جمملها على استمرارية األحكام املسبقة املعادية للعامل العريب واإلسالمي ،وعلى غياب التسامح
الفكري.4
إن العالقة بني االس تعمار واالستشراق عالقة تالزمية حبسب رأيه ،فالصور النمطية اليت رمسها
املستشرقون الغربيون للشرقي عامة ،واملسلم خاصة ،استخدمت لت ربير احتالل األراضي العربية
اخلاضعة للحكم العثماين ،كما اختذها دعاة الصهيونية ذريعة لطرد الفلسطينيني من أرضهم
وإقامة دولتهم.
ويف مقارنته لالستشراق األورويب بنظريه اإلسباين ،يوضح غويتيسلو يف مؤلفه "رحالت إىل
الشرق" االختالف القائم بينهما:
إن تصور املستشرقني اإلسبان لإلسالم خيتلف عن تصور األوروبيني له ،ومرد ذلك إىل أسباب
اترخيية تعود إىل أمد بعيد ،أي إىل األندلس .فاألورويب مفتون ابلعامل الذي يستعمره ويستغل
خرياته ،إنه افتنان ،بنوع من األصالة "املتخلفة" ،والرؤى الروحانية يف هذا الشرق املسحوق5
أما اإلسباين ،فتص وره لإلسالم ينبين على عدد من األساطري اليت تراكمت يف خميلته عرب
العصور ،ففتح املسلمني لألندلس مثال ،يفسر يف املعتقد اإلسباين كعقوبة على خطيئة أصلية
ارتكبها آخر امللوك القوطيني "رودريغ أو رذريق" ،بعد أن اعتدى على ابنة حاكمه على طنجة
"يوليان الغماري" أو "دون خوليان" .انتقاما لشرفه قام هذا األخري بتسليم مفاتيح األندلس
للمسلمني 6

وفيما يتعلق مبصطلح "استشراق" ،مل يشر غويتيسلو إىل البدائل األخرى اليت صيغت حول
هذا املفهوم ،كاإلفريقانية واالستعراب ،حيث كانتا حمط نقاش طويل يف أوساط املفكرين
واملؤرخني اإلسبان ،نظرا ملا حتمالنه من دالالت ُم َش ْـرقِنَة ،أفرزهتا الظرفية التارخيية اليت عاشتها
إسبانيا .حيل فكتور موراليس على سبيل املثال ،لفظة اإلفريقانية حمل االستشراق يف إسبانيا

القرن التاسع عشر ،فيعرف األوىل على أهنا "احلقوق السياسية اإلسبانية يف املغرب" ،يف حني
يقصد ابلثا نية "املوروث احلضاري العريب ابألندلس"
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مصطلح اثلث يستعمله "كارثيا كوميث"

Gomez

 ،" Garciaاعتقد أنه أكثر ارتباطا

خبصوصية الواقع التارخيي واحلضاري إلسبانيا ،هو لفظ "استعراب"

Arabismo

عوض

"استشراق"  Orientalismoوحيصره كوميث يف دراسة الرتاث احلضاري والثقايف األندلسي7

ولتجاوز منطية اخلطاب االستشراقي اإلسباين ،يقوم غويتيسلو بنقده ،هبدف أتسيس تصور

قي ،حملال بذلك مكوانت ثقافته
خمالف لآلخر ،الذي هو اترة ٌّ
مسلم ،وطورا آخر شر ٌّ
عريب ٌ
األصلية اإلسبانية أوال واألوروبية اثنيا.
ومن املفاهيم اليت يتواتر استعماهلا يف معظم أ عماله األدبية والفكرية ،نذكـر:
 1ـ املورو أو املورس :Moro
لقب أطلقه اإلسبان على املسلم الذي استقر ابألندلس بعد الفتح اإلسالمي هلا ،ويشمل
املصطلح أيضا املسلم على وجه العموم ،يرتكز تصوره للمورو على قولة مأثورة "جلرترود
شتاين" حك جلد إسباين وستجد مسلما"
ميارس املورو يف نظر غويتيسلو مغنطة يف املتخيل اإلسباين ،منتقدا يف نفس الوقت ،تصور أبناء
جلدته له ،إذ يصنفهم إىل ثالث فئات:
أ ـ الفئـة األولـى:
غالبا ما يكون املورو أو املسلم يف متخيلها سليب الصورة ،يعكس ما يقمع بداخلها،
فكثريا ما يكون موضوع حسد وكراهية.
يلعب ،برأيه ،العامالن اجلغرايف والتارخيي ،وتشابه املعايري بني املسلم واإلسباين ،دو ار أساسيا
يف تشكيل هذا التصور ،الذي انعكس بدوره على األدب اإلسباين طوال قرون عديدة ،وقد
كان للسجال أيضا مع اإلسالم الذي ظهر يف القرن احلادي عشر ملقاومة املسلم اإلسباين ،مث
امتد يف القرن التاسع عشر ضد اجلار اإلفريقي ،أثره يف توجيه هذا األدب .فتكونت بذلك
أنطولوجيا كاملة حول املورو ،مليئة ابلشتائم والنعوت القدحية.
ويف حماولته للربط بني الفكر والسياسة ،أشار غويتيسلو إىل أنه منذ ألفونسو العاشر إىل اليوم
تراكم تراث أديب واسع ،موجه خلدمة احلمالت الدعائية والتبشريية اليت كانت من أهدافها
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تشويه صورة املورو الذي دام حضوره فوق األراضي اإلسبانية عدة قرون .وأصبح بذلك يشكل
جزءا من جتربة اإلسبانيني اجلماعية.
وقد ركز الباحث اهتمامه فيما يتعلق هبذا املوضوع ،على األدب الرومنثريي ،وهي
مقطوعات شعرية وقصصية إسبانية ،انتشرت بعد حروب اإلسبان وملوك الطوائف ابألندلس،
غالبيتها ذات مضمون سجايل قدحي ،بل ومناوئ لإلسالم ،ابستثناء بعض النماذج الشعرية
والقصصية املنصفة .يربط غويتيسلو ازدهار هذه األشكال األدبية ،منذ ظهورها يف هناية القرن
اخلامس عشر حىت بداية القرن العشرين ،ابلتحوالت السياسية والتارخيية اليت عرفتها العالقات
اإلسبانية مع العامل اإلسالمي.
يقدم املورو ،من جديد ،يف هذا األدب على أنه اخلالصة الرتكيبية "للرببرية" ،هبدف ترسيخ
الثقافة العرقية .تقول إحدى املقطوعات القصصية " :للمسلمني األفارقة مرأى الوحش ،حمياهم
قذر وثقيل ،وكل ما فيهم هو من الغرابة ،حبيث يثري فيك االمشئزاز والذعر" 8

العناصر نفسها جندها يف قصص أخرى ،اليت تعتمد بالغتها املعادية لإلسالم ،على تشويه
شخص ية املورو ،يقول غويتيسلو منتقدا" :إن صورة اآلخر" ،أي املورو" اليت صنعناها لنقلل من
شأنه ،واليت يستحضرها البعض والبعض اآلخر ،كل من موقعه اخلاص ،إمنا تنتهي إىل إخافتنا
حنن أنفسنا".9
ظل األدب الرومنثريي يكرس التصورات السلبية اليت تكونت لدى اإلسبانيني حول املورو،
ليس فقط ثالثة قرون بعد الفتح اإلسالمي لشبه اجل زيرة اإليبريية ،كما أشار إىل ذلك كاتبنا،
بل حىت حرب تطوان سنة  ، 1845إذ اعترب هذا األدب من أكثر األشكال التعبريية أتثريا على
األساليب االستعمارية ،ومصدرا أساسيا من مصادر االستشراق.
مسألة أخرى جانب فيها غويتيسلو الصواب ،هو أن الصنف الثاين من هذا األدب الذي متيز
ابلتسامح واإلنصاف اجتاه املورو ،مل يكتب من طرف أدابء إسبان ،بل هو من أتليف أدابء
مسلمني ،كانوا يتقنون اللغة اإلسبانية ،كما أوضحت ذلك بعض الدراسات العربية لألدب
اإلسباين احلديث.10
جملة رؤى فكرية – خمرب الدراسات اللغوية واألدبية – جامعة سوق أهراس

45

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/1162

د .سـعـاد الكتبـيـة

نقـد األديـب "خـوان غويتيسلـو" لصـورة العربـي/املسلـم

ب ـ الفئـة الثـانيـة:
هذه الفئة اليت خصها غويتيسلو ابلدراسة ،تتعلق بصنف من األدابء اإلسبان ،الذين سعوا
من خالل إنتاجاهتم الشعرية والقصصية ،لتعظيم املورو تعظيما أسطوراي ،يدعى هذا اجلنس
األديب " :السراجيات" ،نسبة آلخر األسر العربية اليت حكمت األندلس" ،بنو سراج".
تحسر على خسارهتم ،وقد عرب عن
يقوم أدب "السراجيات" على ذكر أجماد هذه األسر ،وال ّ
ذلك أيضا الكاتب الفرنسي »  « Chateaubriandيف مؤلفه "بنو سراج".
استقطب هذا التحول اإلجيايب الذي شهدته صورة املورو يف األدب اإلسباين ،كل العناصر
املثالية .يفسر غويتيسلو الظاهرة بعاملني أساسني:
 أوال ،تدهور املورسكيني عسكراي يف القرن السادس عشر. اثنيا ،تراجعهم الثقايف ،األمر الذي أثر بشكل واضح يف تعديل رؤية األدابءاإلسبان إىل خصمهم املورو الذي زال خطره العسكري.
هذه النزعة احملبة للعرب ،كما يصفها الباحث ،ظهرت بعد آخر معارك غرانطة ،ومشلت
أشكاال تعبريية أخرى ،كالشعر الغنائي ،واألدب املسرحي ،واملالحم ،ومجيعها ازدهرت بفعل
النجاح الذي عرفته السراجيات.
ألف أحد الكتاب اإلسبان "كالدرون" مسرحية يتعرض فيها لقضية املورسكيني املهزومني
واملطرودين ،وما حلقهم من بؤس وهوان بنوع من التعاطف واحلنني ،مستنكرا مرسوم ،1566
الذي كان حيظ ر عليهم "إقامة احلفالت ،وارتداء احلرير ،وارتياد احلمامات العمومية ،واحلديث
بلهجتهم األصلية :اخلميادو عوض اإلسبانية" .11
وقد اكتشف األدابء وكتاب املسرح يف الغرب ،عامل املورو بعد أن ترمجت "السراجيات" إىل
لغات أوروبية أخرى.
وهنا نتساءل :هل هذه النماذج الشعرية والروائية اليت ينعتها غويتيسلو "ابلطيبة" ،كانت تعرب
عن آراء شرحية معينة من اجملتمع ،علما أن الصورة احلقيقية اليت صاغها عموم اإلسبان مل خترج
على مر العصور عن نطاق االحرتاس منه ومن ثقافته؟
جملة رؤى فكرية – العدد السابع – فيفري 2018
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مث هل ميكن احلديث عن ازدهار وشيوع هذا النوع من األدب يف ظل هذا الظرف التارخيي
ابلتحديد القرن السادس عشر  ،الذي عرف نكبة املسلمني يف األندلس وما صاحبها من عداء
هلم؟
جانب آخر يتحدث عنه الكاتب ،كون األدب اإلسباين أصبح يف القرن السابع عشر،
يعاجل موضوع "املورو" ،ليس من معرفته اخلاصة به ،ولكن عن طريق أصناف أدبية مستوردة
من النموذج الفرنسي أو األجنلوسكسوين .بعض املفردات احمللية ،على سبيل املثال ،تغريت
صورهتا الصوتية ،بعد أن مت استريادها من الغرب ،وفصلها عن ماضيها الثقايف .استعمال مثال
لفظة

Minarette

الفرنسية بدل املنار

Alminar

اإلسبانية ،وأيضا لفظة

Couscous

يف

موضع .Alcuzcuz
يف السياق نفسه  ،يشري الباحث إىل أن تسمية إحدى رواايته بـ » «Makbaraقد أاثر
الكثري من التساؤالت حول األصل اللغوي هلذه التسمية ،فاللفظ يرجع إىل الكلمة العربية
"مقربة" استعارهتا اإلسبانية ،فأصبحت  Macabroكانت تطلق يف املاضي على املقابر
اإلسالمية ،مث ظهرت اللفظة من جديد على هيئة نعت "مقابري" ،فأصبحت كما لو أهنا
كلمة مأخوذة عن الفرنسية

macabro

وقد بقي اللغويون اإلسبان يعتربوهنا استعماال فرنسيا

وليس عربيا.
ج ـ الفئـة الثالـثـة:
يثري غويتيسلو إشكاال آخر تطرحه هذه الفئة من األدابء ،يف معاجلتها للمورو ،إذ ينظر هلذا
األخري بطريقتني متناقضتني ،اترة يوصف ابلتخلف وأخرى ابلتعصب.
ازدواجية هذه الصورة ،درسها انطالقا من قصائد وأشعار أهم الكتاب اإلسبان "أالركون
 ." Alarconاألديب الذي أبدى ،بشكل الفت للنظر ،إعجااب وتعلقا ابلعامل العريب ،وحنينا
ملاضي إسبانيا األندلسي ،مما جعل أحد معاصريه

Galdos

يلقبه بـ "احلفيد األصيل هلاجر".

ابلرغم من ذلك ،يالحظ غويتيسلو أن مؤلف أالركون "يوميات شاهد على حرب إفريقيا" ال
خيلو من نزعة استشراقية تتغلب على مشاعره "الطيبة" ،فصوره الشعرية والنثرية مفعمة خبيال
عنصري ،ال ينقصه احلماس للحملة اإلسبانية ضد إفريقيا اليت ستكون من أولوايهتا ،يف نظره،
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حمو اإلسالم كليا من على البسيطة لتمكني املورو من وسائل التقدم ،كالربيد ،التغلراف،
سكك احلديد ...ليستيقظ من سباته العميق وينفتح على احلضارة العصرية ،بعد أن تكون
احلضارة اإلسالمية اخلاملة ،وغري املكرتثة أبي تقدم ،قد كتب هلا الزوال.
إهنا نظرة استشراقية شديدة التأثر بتلك اليت تالحظ عند جريانه األوروبيني أمثال شاتوبراين،
ودوال كروا ،وفكيتور هوجو وغريهم.
ومن شط حاته املوروية أيضا ،وصف أالركون للمسلمني ابلفلول "اهلجمية" اليت ظلت تتوافد
على إسبانيا لعدة قرون .لفظة "فلول" هذه مل تستعمل فقط يف األدب اإلسباين ،كما يعتقد
غويتيسلو ،بل أطلقها أيضا املؤرخون التقليديون اإلسبان على العرب ،فقد وردت تسمية
"فلول" عوض "حشود" أل ول مرة يف الغرب ،لدى علماء األنثروبولوجيا يف وصفهم لطبائع
الشعوب البدائية غري القابلة للنظام أو االنتظام .ونظرا الشرتاكهما يف نفس الصفات ،أطلقت
التسمية أيضا على املورو.
فيما يتعلق هبذا املزيج من األحكام املغرضة حول اإلسالم واملسلمني ،يتحدث املؤرخ هشام
ج عيط عن جتذر هذه النعوت القدحية يف الالشعور اجلمعي للغربيني ،لدرجة خيشى أن ال
يقدر على استئصاهلا ذات يوم.
 2ـ املـدجـن ـ :Mudejar
يرد مفهوم مدجن يف معظم أعمال غويتيسلو سواء منها األدبية أو الفكرية فماذا يقصد به
12؟
هو اإلبداع األديب والفين اإلسباين "الغريب عموما" املتشبع حبساسية إسالمية ومبعايري اجلمالية
العربية اإلسالمية.
وقد اعترب الباحث أدب احلقبة اليت تلت خروج املسلمني من األندلس :القرن اخلامس عشر
والسادس عشر ،وبداية القرن السابع عشر  ،أداب مدجنا ،استلهم مناذجه من األدب العريب ،أو
من آداب شرقية مرتمجة إىل العربية ،انتقلت إىل شبه اجلزيرة اإليبريية .وبذلك ينتهك أحد أهم
احملرمات يف الثقافة اإلسبانية ،إذ ينفي أن يكون هذا األدب وجد تلقائيا كما يدعي العديد
من الكتاب ،إنه مثرة جمتمع وثقافة مدجنني.
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يهدف غويتيسلو من خال ل قراءته هلذا األدب ،إىل الكشف عن ظاهرة اإلقصاء اليت ظلت
تسكن الفكر اإلسباين طوال القرن التاسع عشر ،واملتجلية يف استبعاد املوروث احلضاري
والثقايف األندلسي ،ابعتباره عنصرا غريبا مقحما يف اجلسم املسيحي.
يرى الكاتب يف قصته "برزخ" أن هذا االستبعاد لكل ثقافة خارجة عن مسيحيته ،ليس يف
واقع األمر سوى رفض لألجنيب /املسلم ،واليهودي  ،فهما السبب احلقيقي يف تقدمه ،إنه
جهل كبري ملرحلة مشرقة من مراحل اترخيه ،وال جيد غويتيسلو يف مؤلفه "عالمات هوية" ،أبلغ
من قولة اإلسباين "كاسرتو" لالستشهاد هبا يف هذا املقام:
"يتطلب العيش ثقافيا أن يكون املرء دائما متنبها ،وأن يدرك أنه ال يكفي استهالك ثقافة الغري
أو تطبيقها .عندما يعرف اإلسبانيون من كانوا ،وكيف كانوا ،فالشك أن ظروفهم ستتحسن
بشكل كبري ،إهنم يف احلقيقة ال يقيمون يف اترخيهم الذايت ،لكوهنم ال يعرفون من هم ،وألهنم ال
يعرفون من كانوا يف املاضي".13
وقد كشفت مؤخرا الدراسات العربية لألدب اإلسباين ،وكذلك املقاربة التارخيية والثقافية اليت
قام هبا ابحثون إسبان لألدب املدجن ،عن ضعف وهشاشة دراسة وحتليل هذا األدب الذي
يعترب حضور اإلسالم واملسلمني على أرضه أذى اترخيي .14ويستثين غويتيسلو من ذلك
بعض األعمال الرائدة ملفكرين ،أمثال "آسني بالثيوس  ،"Asin Palaciosو"أمري كاسرتو"،
خصوصا مؤلفه" ،آاثر اإلسالم" .فالفضل يرجع هلذا األخري يف تصحيح اتريخ إسبانيا بتأكيده
على وجود العنصر اإلسالمي يف ثقافتها واترخيها ،وختطيه كل املغالطات واألساطيرب اليت
علقت هبذا التاريخ يف العصر الوسيط.
يعد كاسرتو من أوائل الكتاب الذين تنبهوا ألمهية الثقافة العربية يف تشكيل الثقافة
اإلسبانية ،مربزا حضور اإلهلام العريب من خالل دراسته ألعمال أدبية إسبانية ،نذكر منها
املنظومة الكهنوتية اليت يرجع اترخيها إىل القرن 12م واليت نشرت إحدى وثالثني حكاية شرقية
األصل .وهو أمر ذو داللة ،إذ يشوش على أفكار راسخة ،تعتقد أن اجملتمع اإلسالمي ونظريه
املسيحي عاشا يف األندلس داخل حدود منيعة يتعذر اخرتاقها من اآلخر.
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إن قراءة آاثر كل من خوان مانويل

Juan Manuel

وكهنة هيتا ،ويوحنا الصليب،

وثرفانتس ،وفرانندو روخاس وغريهم ،ابعتبارها أعماال مدجنة ،مل تكن سعيا من غويتيسلو
الستعادة أصالة ماضية ،إمنا إمياان منه بتعدد الروافد األجنبية ،الثقافة العربية على اخلصوص،
اليت أخصبت فكر هؤالء الكتاب بفعل غىن وتسامح ثقافة العصر الوسيط.
ضمن هذا التصور ،يستعرض كاتبنا عددا من الدراسات احلديثة اليت تؤكد على التالقح العريب
الالت ين الذي غذى عدة فروع معرفية إسبانية كاألدب .من تلك األحباث ما قام به "غامليس
ده فوينتيس" ،حول األدبني امللحميني العريب واإلسباين ،اليت تظهر أنه ال ميكن فهم أغنية
"السيد" أو "سيدي" للك هنة هيتا ،السالفة الذكر ،أو الوقوف على دالالهتا ،إال بدراستها يف
سياق عريب ،لغوي واجتماعي .فالشاعر يستلهم قصائد الفخر العربية ،والتدجني البنائي يسود
مجيع مستوايت النص.
ال خترج أحباث الكاتبة "لوثة لويس ابرالت"

Luce Lopez Baralt

عن هذا التوجه ،فهي

حتلل اخل يال الرمزي للقديسني ماراي ترييسا ويوحنا الصليب على ضوء التصوف االستشراقي
الشاذيل ،يوضح غويتيسلو .إن احلب املتقد الذي مييز شعر يوحنا الصليب ،ما كان ليصدر إال
عن شاعر عاش يف إسبانيا اليت عرفت تعايش الدايانت الثالثة ،مسيحية ،إسالمية ويهودية.
وعن شاعر يعرب عن مشاعره املسيحية مبجازات عربية إسالمية.
أكدت الدراسات املهتمة بفن املعمار اإلسباين ،أنه كذلك فن مدجن ،أي متأثر أبساليب
البناء العربية .ولد على أيدي املعماريني املسلمني الذي اشتغلوا يف بالط امللوك املسيحيني،
فأنشأوا كنائس وقصورا أبسلوب مزج بني املعمار العريب وبني عناصر مسيحية .يورد ابحثنا ،يف
هذا السياق ،قولة مأثورة لغاودي "أصل العمارة اإلسبانية املدجن".كان للحضور اإلسالمي
فوق الرتاب اإلسباين عدة آاثر ابقية على عدة مستوايت ،اللغة ،طريقة العيش ،العادات،
واملعمار  ...واليت أضفت على إسبانيا هذه املسحة الفنية العربية ،كما عرب عن ذلك الرحالة
الغربيون.
بعد الطرد الثاين للمسلمني من األندلس سنة  ، 1609شرع امللوك الكاثوليك يف التدمري
املمنهج لكل اآلاثر اإلسالمية ،سواء أكانت مدنية أو دينية ،وطمس معاملها ابسم التجانس
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الديين .املعلمة الوحيدة اليت أفلتت من معول اهلدم ،صومعة اجلريالدة ،بتدخل من ألفونس
العاشر  ،إىل جانب قصر احلمراء ومسجد األمويني بقرطبة.
يواجه غويتيسلو بقوة نقد الذعة ،الالمباالة اليت تقابل هبا هذه اآلاثر اإلسالمية الصامدة على
أرضه املسيحية .فهو ال يعترب اختالف إسبانيا يف هذا اجلانب عن أورواب عقدة أو نقصا ،بل
هي رمز للغىن واألصالة.
يقول " :ال أحد يدعي أنه ميلك ترااث غنيا ،كالذي حتظى به األندلس ،وهذا ال ينتقص شيئا
من أوروبيتنا ،ألننا أوروبيون خمتلفون ،مبعىن أوروبيون بقيمة مضافة .Des européens en plus
إن التاريخ يعلمنا أنه ال وجود لثقافة طاهرة كما يدعي ذلك املسيحيون اجلدد"15

إن أتثري الرتاث العريب اإلسالمي يف الثقافة اإلسبانية يف العصر الوسيط ،يكتب ابحثنا
مالحظا ،يكشف على أنه ال ميكن فهم اتريخ إسبانيا وال أدهبا من دون فهم التاريخ واألدب
العربيني.
وهنا نتساءل  :ماهي الدوافع اليت جتعل غويتيسلو يتعامل مع الرتاث األندلسي ابنتقائية ظاهرة
مركزا على اجلانب األديب ،ومغيبا اجلان ب العقالين والفلسفي منه؟ ملاذا مل يشر ،ولو عرضا ،يف
نقده لالستشراق ،لردة فعل املستشرقني الغربيني مبا فيهم اإلسبان اجتاه هذا ا لفكر الذي أسال
الكثري من مدادهم؟
إن نزعة الغرب االستشراقية املضادة للفلسفة العربية اإلسالمية اليت أحجم الكاتب عن
إاثرهتا ،كان ه دفها واضحا ،إبعاد هذا الفكر العقالين العريب ،لتجديد االرتباط املباشر
ابلفلسفة اليواننية ،والقطع مع كل ما ليس مسيحيا أو رومانيا ،لذلك ال ينفك املستشرقون
يرددون أن الفلسفة يواننية مث أملانية ،متع مدين إخفاء جزئها الفلسفي العريب ،شأهنم يف ذلك
شأن املستشرق الفرنسي ارنست رينان  ، Ernest Renanالذي اعترب فلسفة ابن رشد يف كتابه
"ابن رشد والرشدية" ( ،) 1852املرتمجة إىل الالتينية ،أهنا ليست سوى مغامرة لغوية تشوهبا
الكثري من اهلرطقة واللغو.
يشري غويتيسلو بعجالة إىل أن مدينة طليطلة كانت أهم مركز ثقايف ،أنشأ هبا ألفونسو
العاشر مدرسة للمرتمجني ،انكبت على نقل الفلسفة اليواننية من العربية إىل الالتينية ،إال أنه مل
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يتحدث عن أتثري هذه الفلسفة العربية يف الفكر الغريب ،يف حني كان انتقال العلوم إىل الغرب
قد مت استنادا على هذا الفكر العقالين الذي اكتسبت به أورواب هويتها الفلسفية.
يف حوار خص به الشاعر "كاظم جهاد" يصرح غويتيسلو ،أن الرتاث العريب غري حياته
وكتاابته.
ولنا أن نستفسر عن ماهية هذا التغيري :هل ابالكتفاء كإسباين بنقده لوطنه الذي أشاح بوجهه
عن اترخيه الثقايف واحلضاري ابسم "قيم" مطهره فقدت سياقها التارخيي؟
أم ابختاذه من ا لكتابة أداة للتصريح إلخوانه املسيحيني بوجود دين غري مفكر فيه حيتاج إىل
من يربزه ويرد االعتبار له؟ أسئلة تستلزم اإلجابة عنها استحضار بعض من فكره وإنتاجه.
نقول هبذا الصدد ،إن كاتبنا من املثقفني الذين حياولون تطوير كتاابهتم األدبية بفعل انفتاحه
على عدة ثقافات .ويعترب أكرب زالت الثقافة اإلسبانية ،انغالقها على نفسها وغياب فضوهلا،
فبدل أن يكون اإلسباين ذاات متأملة ،هو ابستمرار موضوع أتمل .وقد هاجم يف كلمته أثناء
تسلمه جلائزة أوروبليا بربوكسيل  ،16هذا القصور الذي تعاين منه ثقافته ،يقـول:
"عوض أن يكون ذاات متأملة للغىن الثقايف الكوين وتعدده ،واختالفه ،فإن البلد املصاب بداء
انعدام الفضول يتحول إىل حمض موضوع للتأمل ،لذا فإن ما حدث يف إسبانيا منذ هناية القرن
السابع عش ر ،جيب أن يكون تنبيها بليغا لنا  :إذ بينما تالحظ أن تدخل إسبانيا يف الثقافات
األجنبية كان شبه منعدم ،فإن األمم اليت مل تكن مثلها منغلقة يف عملية البحث عن جوهرها
وهويتها ،جعلت من سباتنا ومن ركودان موضوعا خصبا للمالحظة والتحليل".17
من بني هذه الثقافات اليت خيصها ابلذكر ،واليت مارست أتثريا ابرزا اليزال ساري املفعول على
آرائه وأعماله ،الثقافة العربية اإلسالمية يف عصرها الذهيب .وهو بذلك يعد أكثر الكتاب
اإلسبان متسكا ابلرتاث اإلسالمي ،إنه يؤمن بقولة مأثورة طاملا رددها" :التفرد يف العودة إىل
األصل".
أاثر موقفه هذا من تراثنا ،انتقادات املثقفني من أبناء جلدته ،فاهتمه بعضهم بكونه حين إىل
إسبانيا املسلمة وإىل ثقافتها العربية.
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وقد اكتشف ابحثنا من خالل احتكاكه ابللغة العربية أن اإلسبانية تتوفر على أزيد من ثالثة
آالف لفظ من أصل عريب ،أغلبها انقرضت .الحظ كذلك جهل اإلسبان مبعرفة أصول بعض
الكلمات املستعملة ،وبعض العبارات املرتمج ة من العربية إىل اإلسبانية مثل" :إن شاء هللا"
و "إذا أراد هللا" ،وغريها ،وقد مكنته عالقته أيضا ابألدب العريب من إعادة تداول بعض
املفردات العربية اليت اندثرت من االستعمال اليومي ،والبحث عن صيغ لغوية جديدة ،فضال
على أن معرفته ابللهجة املغربية ساعدته على ترمجة عبارات مباشرة من اإلسبانية إىل العامية،
يف حالة تشخيص األفعال الالزمة مثال:
ِعيَّا ْن" يف حني يستحيل ذلك ابلنسبة للغتني الفرنسية واإلجنليزية.

Anocheci cansado

ت
"صَب ْح ْ
ميكن ترمجتها بـ ْ

إن حضور كاتب نا الدائم بساحة جامع الفناء مبراكش ،اكسبته معارف على املستوى الشعيب

ساعدته على فهم أمور عديدة يف ثقافته اإلسبانية ،كما خرب أشكاال تعبريية أخرى يف األدب
اإلسالمي ،كالشعر الصويف الذي يعرتف بتأثره الواضح به ،إذ استهل كتابه "الطائر الوحداين"
مبقطع شعري ل ـ "سا ن خوان دي الكروت" ،قابله ببيت آخر للشاعر "عمر الفارض" يقـول
فيه:
الكرم
سكران هبا من قبل أن خيلق ُ

شربنا على ماء احلياة مدامة

ويف روايته "أربعينية" ميزج غويتيسلو بني املتخيل املسيحي واملتخيل اإلسالمي،
مستوحيا التجربة الصوفية حملي الدين بن عريب.
متاثالت أخرى حاضرة يف التعبري الصويف لدى متصوفة مسلمني ،ومسيحيني ويهود،
يالحظ كاتبنا ،وقد استنتج من مقابلته لشعر هؤالء أهنم انتهوا ،عرب طرق خمتلفة ،إىل لغة
شد ه ابستمرار لشعرهم الصويف هو اكتشافه للغتهم اليت تصل إىل أقصاها
متناسقة .إن ما ّ
ابلرغم من اختالفها ،وبذلك يتقاسم مع ابن الفارض ،ودي الكروث ،وابن عريب وغريهم من
املتصوفة جتربتهم األدبية اليت جتعله أكثر قراب منهم .إنه يعترب الشعر احلديث يف إسبانيا ،قد بدأ
فقط مع قصيدة النشيد اإلهلي ،ل ـ "دي الكروث" ،كما متثل أشعار ابن الفارض ،يف نظره،
احلداثة املطلقة.
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حتتوي الظاهرة الصوفية على بنيات متناسقة وهذا التطابق ال يلغي االختالف ،بل إن
الشمولية الصوفية ال تدرك إال يف تنوعها واختالفها .وإذا كان العامل الغريب املسيحي ،مل
يكتشف هذه الوحدة يف التعدد إال مؤخرا ،فإن متصوفة اإلسالم قد تبنوها يف أشعار ابن
عريب ،وال جيد غويتيسلو أفصح من أبيات هذا املسلم املتصوف لالستدالل هبا ،يقول ابن
عريب:
كل صورة
لقد صار قليب قابال َّ

#

فمرعى لغزالن وديرا لرهبان

وبيت ـ ــا ألصنام وكعب ـ ــة طائ ـ ـ ــف

#

وألواح توراة ومصحف قرآن

أن توجهت
أديـ ـ ــن بـ ــدين احلب ّ

#

ركائبه فاحلب ديين وإمياين 18

اخل ـ ــالصـ ـ ـ ــة
إن مساءلتنا للفكر االستشراقي يف عالقته برتاثنا الثقايف ليس هدفها فقط استنكاران لردود
الفعل الرافضة هلذا اإلرث ،كلما جاد بنا احلنني إىل ماضينا الذهيب ،وإمنا حتفيز الذاكرة كذلك
لالضطالع بدراسة هذا الرتاث املنسي حملو أول عائق حيول دون إبراز العنصر العريب يف الثقافة
الغربية ،بشكل عام ،واإلسبانية على وجه اخلصوص.
إن تفكيك ونقد كاتبنا للغة االستشراق واالستعراب اإلسبانيني ،مع ما يعرتيهما من بعض
القصور ،هلي شهادة غربية ،على تغلغل كره اآلخر يف الالوعي األورويب ،وعلى عدم تساحمه
الثقايف.
فكاتبنا من األصوات األوروبية النادرة اليت جتلجل بني الفينة واألخرى ،متوسلة بقدر كبري من
اإلنصاف ،نظر إليه بكثري من الشك والريبة ،فآراؤه عن العامل اإلسالمي اعتربت ضالة وزائغة
عن التصور السائد يف الغرب لآلخر/املسلم.
وما مييزه أيضا عن ابقي الكتاب الغربيني كونه يسبق يف الكثري من األحيان ،املراسلني
الصحفيني إىل بؤر التوت ر ليس إلحصاء جثث الضحااي ورصد حجم معاانهتم ،وإمنا من أجل
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فهم ما يدور حوله وختزين أكرب عدد من الصور والشهادات يف ذاكرته عن معارك الشرق
األوسط ومعركيت اهلجرة واإلرهاب ،لذلك فإن كتاابته هي مشاهد خطها أثناء املعركة أو
بعدها.
إن تعريفه ابلرتاث اإلسالمي ،واعتباره منوذجا لألصالة واملعاصرة ،ليس جمرد إبداع فكري ،إمنا
هاجس خلقي أيضا ،هدفه إعادة بناء صرح التواصل الثقايف واحلضاري املثمر بني اإلسالم
واملسيح ية ،كما هيأت له حكمة أجدادان األندلسيني.
كما أن حضور اإلسالم بقوة يف فكره وخزانته ،وارتباطه الوجداين والنفسي أبرض اإلسالم،
أصر على أتكيدها ،حني قال يف واحد من
"مراكش" ،يثبت مرة أخرى نزعته اإلنسانية اليت ّ
مؤلفاته:
" ...من اآلن فصاعدا ،يعترب املغرب بصفة عامة ،ومراكش بصفة خاصة جزءا ال يتجزأ من
حيايت ،بيد أنه إذا كان جهدي اإلبداعي وثيق الصلة وإىل األبد ابلرتاث اإلسباين ،فإن
صداقيت الراهنة لإلسالم ولكبار شعرائه الصوفيني ،وكذا للتدين الشعيب املتمثل يف "املواسم"،
متنحين إحساسا أبنين يف بييت ،وأنين كلما أتملت ،سواء من أعلى أو من أسفل قامة الكتبية
الرشيقة كلما أدركت أنين سأستمتع جمددا بفضلها وبركتها واببتسامة أطفاهلا النرية".19
اهلـ ـ ـ ـوامش:

 - 1ولد خوان غويتيسلو يف مدينة برشلونة سنة  1931وسط عائلة تنحدر من أصول ابسكية –
كتالنية ،وقد فجر غياب األم املبكر ينابيع األمل يف داخله عندما كان طفال .كما جترع معاانة مبذاق آخر يف
فرتة شبابه نتيجة االستبداد السياسي الذي مارسه النظام الديكتاتوري الفرنكاوي على شبه اجلزيرة االيبريية.
نفي خوان من وطنه يبحث عن حياة أخرى يف عدة مدن عاملية .فقد عاش بباريس مث يف نيويورك قبل أن
حيرتف السفر امللتزم املناصر للقضااي اإلنسانية الكربى .وبعد طول تنقل حط خوان غويتيسلو الرحال
مبراكش اليت يكتب منها عن جراح اإلنسانية.

من بني أعمال الكاتب اليت ترمجت من اإلسبانية إىل العربية :

ـ رحالت إىل الشرق ،غزة ،القاهرة ،كابودوكيا ،ترمجة وتقدمي كاظم جهاد ،إفريقيا الشرق.1991 ،
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ـ دفاتر العنف املقدس ،سراييفو ،اجلزائر ،غزة ،أرحيا ،الشيشان ،ترمجة وتقدمي  :طلعت شاهني،
مصر.1996 ،
ـ يف االستشراق اإلسباين ،دراسا ت فكرية ،ترمجة كاظم جهاد ،الدار البيضاء.1997 ،
ـ ملحمة آل ماركس ،ترمجة رفعت عطفة ،حلب.1999 ،
ـ أسابيع احلديقة ،ترمجة إبراهيم اخلطيب ،الدار البيضاء.1997 ،
ـ حصار احلصارات ،ترمجة إبراهيم اخلطيب ،الدار البيضاء.2001 ،
ـ عالمات هوية ،ترمجة وتقدمي إبراهيم اخلط يب ،الرابط.2005 ،
من مؤلفاته ومقاالته اليت نقلت إىل الفرنسية:

- Don Julian, traduit par Aline Schulman, Gallimard, 1971.
- Makbara, réalisée par la même traductrice, Fayard, 1985.
- Les vertus de l’oiseau solitaire, traduit par Aline Schulman,
Fayard,
1990.
- Barzakh, traduit par Céline Zins, Grallimard, 1994.
- La forêt de l’écriture, traduit par Abdellatif Ben Salem,
Fayard, 1997.
- Etat de Siège, traduit par Aline Schulman, Fayard, 1999.
Gogitus interruptus, traduit par Abdellatif Ben Salem,
Fayard, 1999.

بعض مقـاالتـه :
- Jemaa-el-Fna, patrimoine oral de l’humanité par Juan
Goytisolo, le Monde diplomatique, juin 1997.
- Racisme en Espagne par Juan Goytisolo et Sami Nair, le Monde,
Février
2000.

 - 2يدرس املفكر واملؤرخ التونسي هشام جعيط منهج بعض املستشرقني الذين تركوا بصماهتم يف
مسرية االستشراق مثل الفيلولوجي والالهويت املستشرق الفرنسي إرنست رينان ،ليكشف من خالله عن
حقيقة املنهج االستشراقي يف ما كتبه عن اإلسالم ،فجعيط وعلى الرغم من إقراره بصحة بعض آراء رينان
اليت تعطي أمهية للعامل الديين يف اتريخ اإلنسان ،إال أن ابقي أفكاره تؤسس ملنهج خطري يفسر التاريخ
وفق رؤية إنسانية جتعله عائقا أمام مسرية اإلنسان التارخيية ( .أوراب واإلسالم ،صدام الثقافة واحلداثة ،ط3 .
دار الطليعة ،بريوت ،2007 ،ص.) 35 - 34 - 33 .
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د .سـعـاد الكتبـيـة

نقـد األديـب "خـوان غويتيسلـو" لصـورة العربـي/املسلـم

 - 3الصور اليت يتضمنها تراث أمة حول تراث أمة أخرى .تظهر بوضوح الصورة اليت رمسها
بعض املستشرقني عن املسلمني وعن تراثهم الديين يف دراستهم لإلسالم ،حيث يبخسون هذا
التاريخ ويصنفونه يف مرحلة اترخيية تعد برأيهم منحطة ،ابملقارنة مع فرتات اترخيية مشرقة من اتريخ
اإلنسانية ،كعبقرية اليوانن أو اتريخ وتراث احلضارة اهلندية القدمية .
 - 4غويتيسلو خوان :يف "االستشراق اإلسباين ،دراسات فكرية" ترمجة كاظم جهاد ،الدار
البيضاء  ،1997ص  103ـ .106
 - 5حوار كاظم جهاد مع خوان غويتيسلو ،افتتح به مؤلفه "رحالت إىل الشرق" ،إفريقيا
الشرق  ،1991ص 27 ،ـ .28
 - 6كتب غويتيسلو رواية حتت عنوان "دون خوليان" ،وهي قراءة معاصرة هلذه األسطورة ،وفق
منهج حتليلي نفسي  ،قومي .ختيل فيها الكاتب أن إسبانيا ستعرف غزوا ذهنيا يقضي على كل العناصر
واألفكار احملبطة اليت أدت إىل قيام الفرانكوية.
 - 7اكمري عبد الواحد " :اإلفريقانية واالستشراق اإلسبانيني يف القرن التاسع عشر" دفاتر
الشمال ،العدد اخلامس  ،2002ص  58ـ .59
 - 8غويتيسلو خوان" :يف االستشراق اإلسباين" ،ص.29 .
 - 9املرجع نفسه ،ص .30
 - 10أنقار حممد" :بناء الصورة يف الرواية االستعمارية" صورة املغرب يف الرواية اإلسبانية،
تطوان  ،1992ص. 95- 77.
 Aljamiado- 11اللهجة اليت كانت مستعملة من طرف املورسكيني ،وهي خليط من
مفردات إسبانية وأخرى عربية ،تكتب ابحلروف الالتينية .توصف بـ اخليمائية"( اخلميادو) ،نظرا
للغموض والغرابة اليت يعرتايهنا.
 - 12تدل لفظة مدجنون على مسلمي إسبانيا الذين حافظوا على داينتهم بعد سقوط آخر
ملوك الطوائف ،والذين جسدوا استمرار الثقافة العربية اإلسالمية يف البالد.
 - 13غويتيسلو خوان" ،عالمات هوية" ،ترمجة وتقدمي ،إبراهيم اخلطيب ،الرابط ،2005
ص.50 .
 - 14أنقار حممد" :بناء الصورة يف الرواية االستعمارية" ،ص.79. 78 .77 .
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املسلـم/نقـد األديـب "خـوان غويتيسلـو" لصـورة العربـي

 سـعـاد الكتبـيـة.د

 أطلق هذا االسم على املسلمني واليهود الذين تنصروا بعد إقامة حماكم التفتيش- 15
. متييزا هلم عن املسيحيني األصليني،إبسبانيا
Goytisolo. Juan, Gogitus interruptus, traduit de l’espagnol par
Abdellatif Ben Salem,
Fayard 1999, p 119.

. عن جممل أعماله األدبية1985  جائزة أدبية أوروبية منحت لغويتيسلو سنة- 16
.16  ـ15 ، ص، عالمات هوية، غويتيسلو- 17

18- Grould Levine, Linda, L’écriture infectieuse de Juan Goytisolo

contamination et quarantaine, Horizons Maghrébins, n° 50, 2004, p, 119 –
120.

.17 ، ص، عالمات هوية، غويتيسلو- 19
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