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 بالتجربة السالفية والدرس المقارن لألد

2Fحيدر خضري

١ 

 الملخص:
تعد التجربة السالفية إحدى احملاوالت اهلامة والنافعة يف جمال الدراسـات األابيـة املقارنـة، مـع أ�ـا قوميـة يف شـكلها 

واشـرتاكية يف حمتواهـا، لكنهـا إنسـانية وعامليـة يف نزعتهـا وهـی، بعـد املدرسـتني الفرنسـية واألمريكيـة، أشـهر احملـاوالت 

األاب املقــارن. ممثلــو هــذا االجتــاه املقــارن ينطلقــون مــن النظريــة "املاركســية القائلــة إن األاب جــزء  املوجــواة يف عــامل

يتطور بتغيري التمع وتطوره، وفضالً عن أن لكل جمتمع أابا خاصا، فهنـاك  تغري وفيمن" البناء الفوقي "للمجتمع، 

بقة يف مؤلفاته واراساته سواء بطريقة واعية أم لكل طبقات التمع الواحد أيضاً أاب خاص يصوره أايب تلك الط

غـري واعيــة، ولــذلك فإننــا حينمــا نـدخل يف إطــار الدراســات املقارنــة ونبحــث عـن وجــوه التشــابه بــني أابــني أو وجــوه 

اختالفهمــا البــد لنــا أن نــرى الواقــع االجتمــاعي واالقتصـــااي الــذي يســوا يف التمعــني، أل�مــا يؤايــان اوراً هامـــاً 

 يف اإلنتاجات األابية. ورئيساً 
 

 .األاب املقارن، مدارس األاب املقارن، التجربة السالفيةلية: الكلمات الدليّ 
 

 مقدمة
فبــالرغم مــن مــرور مــا يقــارب القــرنني علــى الدراســات املقارنــة يف البلــدان األوروبيــة وخاصــة فرنســا ومــن مث 

يعــاين مــن مشــكالت وإشــكاليات كثــرية، وقــد األمريكيــة، فــإن هــذا الفــرع األايب ال يــزال  ةالواليــات املتحــد
بــــدأت هــــذه املشــــكالت واإلشــــكاليات بتــــداخل األاب املقــــارن مــــع خمتلــــف املعــــارف األابيــــة واإلنســــانية 

                                                                                                                   
 .اللغة الفارسية وداابا قسم حماضر يف جامعيت امشق والبعث، فی األاب املقارن، جامعة امشق؛ مدرسطالب اكتوراه  -١
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األخرى كالنقد األايب والتاريخ األايب وعلم االجتماع، وبتغيـري كثـري مـن الدراسـات األابيـة املقارنـة بنزوعهـا 
بتطرقـــه إىل موضـــوعات هامـــة وشـــاقة كالعامليـــة والعوملـــة واالستشـــراق، حنـــو التوســـع والتجديـــد، كمـــا بـــدأت 

راجــع: ســـعيد، االستشـــراق...، (يف التمركـــز حــول الـــذات  "أمريكيــة-فرنســـية-األجنلـــو" وانتهــت بتطـــرف النزعــة

"تتجاهــــل عــــن قصــــد أو قلــــة معرفــــة دااب العــــامل الشــــرقي بشــــقيه اآلســــيوي واألورويب، كمــــا والــــيت  )٥٠ص
 )١٠-٧جريمونسكي، ص( واإلسالمي) والقارة اإلفريقية جتاهًال ملحوظاً".(عريب تتجاهل الوطن ال

هــذه النزعــة املتمركــزة حــول الــذات مــع اهليمنــة السياســية واالقتصــااية والثقافيــة األمريكيــة باإلضــافة إىل  
يكيــة وطــأة العوملــة أات إىل مــا هــو صــائر اآلن مــن تــاٍو، وحتــول، واخــتالف يف كثــري مــن الدراســات األمر 

3Fاملعاصــرة لــألاب املقــارن، إذ يصــرح هنــري رميــاك

بــذا األمــر وحيمــل نفســه قــدراً مــن املســؤولية جتــاه هــذه  ١
 )٣مدين، ص( القضية ويقول: "إذا كان هناك مذنبون فأنا بالتأكيد واحد منهم".

لفرنسـيني هذا وظهرت هذه النزعة املنافية لروح الدراسات املقارنة تطرَف بعض اارسـي األاب املقـارن ا 
4Fواألمريكيني يف التمركز حول الذات

من شـأن سـائر احملـاوالت واملنـاهج النقديـة املقارنـة األخـرى مـن  مقللة ٢
5Fجانــب، واســتجابة البلــدان ذات اآلااب احمليطــة

6Fهلــذه الفكــرة مــن جانــب دخــر، وتقليــدها ٣

هلــذه اخلطــة،  ٤
ياتمـا وصـارت متحمسـة هلـذه املدرسـة أو حبيث دمنت إمياناً ال يشوبه الشك مبناهج هاتني املدرسـتني و غا

تلك، مراوحة بينهما من حني آلخر، حبيث أصبحت ال ترى أن األاب املقارن مبنظاره العـاملي يعـد األاب 
جتربًة موحدة، ساعدت شعوُب العامل قدر استطاعتها يف بنائهـا، وبـذا أصـبح األاب املقـارن جتربـًة إنسـانية 

لك يف هذا الال مناهج عديدة ويهتم باآلراء والنظريات املختلفة، "لكـي عاملية فريدة، فوجب عليه أن يس
7Fيتحقــق لــه بعــد هــذه الرحلــة القصــرية

االســتقالل املنهجــي أو االســتقرار البــين، ومــن مث ... حتديــد جماالتــه،  ٥
وتقنــني مفاهيمــه، وتطــوير أااتــه، واســتكمال مناهجــه وتأصــيلها ... لتحقيــق أهدافــه، لكــي يثبــت شــرعيته، 

                                                                                                                   
١-  Henry Remak .من أشهر أعالم األاب املقارن يف الواليات املتحدة األمريكية 
نني األوائل مل يكن لديهم نزعات فوقية ومتطرفة، مع ذلك نالحظ تلك النزعة املتمركزة حول الذات يف قسم فبالرغم من أن املقار   -٢

، ٧٣...؛سعيد، االستشراق...،ص ٨٤، ٢٣، ١٥، ١٠.(راجع: باسنيت، صغري قليل من الدراسات الغربية يف جمال األاب املقارن
٨٤، ٧٦(... 
ومنها األابان  -ة  لآلااب األخرى والسيما دااب اجلنوب، مبا يف ذلك دااب البلدان الشرقية التسمية اليت وضعتها أوربة املتمركز   -٣

 ).٤٦-٤٣انظر: اصطيف، العرب واألاب املقارن، ص.(  -العريب و الفارسي
ارن وسري نشأته و على سبيل املثال نستطيع أن نشري إىل أن املعاجم الرئيسة يف اللغة و األاب مع تطرقهم إىل مفهوم األاب املق  -٤

، تطوره و مدرسيت الفرنسية و األمريكية مل تذكر ولو أمساء سائر التجارب واحملاوالت األابية املقارنة األخرى و منها التجربة السالفية
مااة ؛ بديع يعقوب  و دخرون،  ٦٢( انظر: عاصي و دخرون، مااة األاب املقارن، صوالتجربة األملانية يف األاب املقارن ...إخل 

 )٨٠؛ وهبة، مااة األاب املقارن، ص ٥٨األاب املقارن، ص
 باملقارنة مع سائر الفروع األابية احلديثة األخرى.  -٥
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والسيما أن البحث عن املناهج اجلديدة والتجـاوز  )٦٧نفسه، صاملصدر ويؤكد استقالليته املنهجية املرجوة"، (
عـن تلــك الرؤيـة الســائدة عــرب البحـث يف �ــج مقــارين واحـد، ال يتعــارض مــع رسـالة األاب املقــارن وغايتــه، 

"البحـث عـن  القصـوى الـيت هـيبل على النقيض مـن ذلـك إنـه يتعلـق بصـميم رسـالة األاب املقـارن وغايتـه 
االحتمــــاالت الالمتناهيــــة للتجــــارب اإلبداعيـــــة اإلنســــانية مبســــتوياتا الفكريـــــة والفنيــــة الفرايــــة واجلماعيـــــة، 

ولــذلك الحظنــا  )٤٢٠ - ٤١٩اللــس األعلــى لرعايــة الفنــون ...، ص( وعالقاتــا األابيــة الداخليــة واخلارجيــة". 
ر احلكـم علـى الدراسـات الـيت ختضـع ملنظـور تقليـدي واحـد، والـيت ونالحظ يف تاريخ األاب املقـارن، إصـدا

ــــة إىل األاب املقــــارن،  ــــة اإلنســــانية املنتمي تتعــــارض وروح األاب املقــــارن العــــاملي يف احملكمــــة العامليــــة األابي
 وطراها من الذاكرة البشرية اخلالدة إىل رفوف املكتبات ومن مث نسيا�ا ... .

ظـر يف األاب املقـارن ونفـتح ملفاتـه املطويـة ونتعمـق يف اجتاهاتـه وغاياتـه الرفيعـة إذاً البد لنا أن نعيـد الن 
ونزعاتـــه اإلنســـانية والعامليـــة، بـــالنظرة الواحـــدة إىل كـــل دااب العـــامل كأ�ـــا وحـــدة مشـــرتكة للجـــنس البشـــري 

، والسـيما الوحيد، ذي الطموحات واملشكالت املتشابة إلنقاذ األاب املقـارن مـن األزمـات الـيت وقـع فيهـا
ــــذي ميكــــن أن يعــــد عصــــر املقارنــــة،  ــــب، األاب املقــــارن...، ص( يف هــــذا القــــرن، القــــرن ال  )٢٨٩راجــــع: اخلطي

وللوصـــول إىل هـــذا املهـــم جيـــب توســـيع اائـــرة األاب املقـــارن، عـــرب الســـماح بـــدخول االجتاهـــات واملـــدارس 
هج والتجـــارب املقارنــة الغنيـــة أابيـــاً األابيــة احلديثـــة إىل ســاحة األاب املقـــارن، وعــرب الرجـــوع إىل ســـائر املنــا

والعامليـــة توســـعاً واإلنســـانية نزعـــة، واملهمشـــة سياســـياً أو عســـكرياً أو اقتصـــااياً، ألن يكـــون لـــألاب املقـــارن 
أهليـة محــل هــذه الرسـالة العامليــة العظيمــة لتوحيــد الشـرق والغــرب والبشــرية كلهــا وتفـاهم بعضــها مــع بعضــها 

 اآلخر.
8Fايــة يريـد هــذا البحـث أن يســلط الضـوء علـى جتربــةوللوصـول إىل هـذه الغ 

روسـيا وبلــدان أوربـة الشــرقية  ١
يف جمــال األاب املقــارن بوصــفها إحــدى احملــاوالت والتجــارب النافعــة واهلامــة، الــيت صــارت صــفحاتا شــبه 

 أمريكيـــة املتمركـــزة حـــول الـــذات يف تمـــيش ســـائر احملـــاوالت واالجتاهـــات -مطويــة إثـــر هيمنـــة النزعـــة األورو
 املقارنة األخرى.

 أ: التجربة السالفية والدرس المقارن لألدب
 نشأة التجربة السالفية وتطورها: -١

                                                                                                                   
 فبالرغم من اسهام املقارنني الروس ومقارين بلدان أوروبا الشرقية بقوة يف نشر الثقافة املقارنة يف بلدا�م بعد حقبة طويلة من حترمي -١

اولة إثبات وجواهم على الساحات الدولية، نالحظ أن هذه احملاوالت مل ترَق إىل مستوى نظرية متكاملة إىل جانب هذه الدراسات، وحم
 ).٧٨النظريتني الفرنسية واألمريكية.( راجع: عبوا ودخرون، ص
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عند تصفح تاريخ األاب املقارن منذ نشأته، نالحظ تأخر روسيا وبلدان أوربة الشـرقية يف الـدخول ميـااين 
وربـــة الغربيـــة بســـبب عوامـــل الدراســـات املقارنـــة، الـــيت كانـــت "نتيجـــة تـــأخر أابمـــا يف التفاعـــل مـــع دااب أ

ومنهــا أن هــذا العلــم  )١١٦راجــع: اخلطيــب، دفــاق األاب املقــارن...، ص( متعــداة تارخييــة وثقافيــة واجتماعيــة،" 
"جــاءت لتـدير ظهرهــا إىل معظــم  -السـتالينية  -قـد كــان ممنوعـاً طــوال املـرحلتني اللينينيــة والسـتالينية، وإ�ــا 

الغــــرب ويف مقــــدمتها الرومانســــية والفرويديــــة والوجوايــــة  أنتجهــــايــــة الــــيت احلركــــات الفكريــــة واألابيــــة واحلداث
اليـــايف، ( والســـريالية والتكعيبيـــة والبنيويـــة ومـــا بعـــد البنيويـــة ... إخل، باعتبارهـــا مجيعـــاً إبـــداعات بورجوازيـــة". 

ينية حـىت بدايـة اللينينية ظلت عقيـدة رمسيـة للدولـة بعـد زوال السـتال -ومبا أن األيديولوجيا املاركسية  )٤١ص
 -العهــد اجلورباتشــويف، فقــد مــارس املقــارنون األوروبيــون الشــرقيون األاب املقــارن بصــورة تــتالءم مــع املاايــة 

 )٤٥عبوا، ص(  الديالكتيكية واملااية التارخيية".
هذا وإن الدراسات املقارنة التطبيقيـة تقـدمت علـى الدراسـات النظريـة بـزمن غـري قصـري، إذ إن األسـتاذ  
9Fروسي ألكسندر فيسيلوفسكيال

قد استخدم املصطلح يف حماضرته االفتتاحية بصـفته أسـتاذاً لـألاب العـام  ١
م، ويف كتابه "فن الشعر: اراسـة مقارنـة" الـذي قـارن فيـه بـني الشـعر اجلرمـاين ١٨٧٠جبامعة بطرسبورغ عام 

ة كليفــال الفنلنديــة وملحمــة القــدمي و الشــعر عنــد قــدماء اإلغريــق واهلنــوا، وقــارن بــني إليــاذة هــومري وملحمــ
(  م.١٩١١بيوولف الدامنركية، ووصل األمـر إىل ارجـة أن جامعـة بـراغ شـهدت كرسـياً لـألاب املقـارن عـام 

 )٤٦-٤٥راجع : شلش، ص
م، والــيت أات إىل بنــاء اولــة احتــاا اجلمهوريــات الســوفييتية ١٩١٧و بعــد ثــورة مــارس االشــرتاكية عــام  

تطـورات كثـرية وهامـة يف الـال االقتصـااي واالجتمـاعي والسياسـي والثقـايف، االشرتاكية، نالحظ تغيريات و 
ففــي �ايــة العشــرينيات بــدأت الدولــة تطبــق سياســات اقتصــااية جديــدة، وتســلك سياســات حزبيــة أكثـــر 
صرامة، وشجع هذا أنصار الواقعية االشرتاكية، وكـان هـؤالء يريـدون مـن األاب أن يكـون شـيوعياً خالصـاً، 

ساعدة الدولة. ومارست هذه اجلماعة ضغطاً شديداً لتجعل األاب السوفيييت كله مرتبطاً بـاألحوال وأااة مل
 )١٦١-١٥٧، صيمک( االجتماعية واالقتصااية املتغرية. 

م شــــاهدنا انعقــــاا مــــؤمتر خــــاص يف موســــكو حــــول األاب املقــــارن، ولكــــن اتمــــه ١٩٦٠ ينـــاير"يف  و 
نزعــة عامليــة، وجاهــل بالعناصــر التارخييــة واالجتماعيــة يف األاب،  الدارســون الســوفيتيون بأنــه شــكالين، ذو

م ُعقـد مـؤمتر دخـر مبدينـة بواابسـت ١٩٦٢ومعـاا لـآلااب القوميـة، وخـاام لإلمربياليـة األمريكيـة. ويف عـام 
يف الـر حــول األاب املقــارن يف أوروبــا الشــرقية، وراا بعـض الدارســني الــروس االتامــات الســابقة، ويف عــام 

م هامجه اارس جمري مبؤمتر الرابطة الدولية لألاب املقارن الذي انعقد مبدينة فرايبورج األملانيـة، وقـال ١٩٦٤

                                                                                                                   
١-  Vesselovsky (1838-1906). 



 ٢٣   التجربة السالفية والدرس المقارن لألدب

  )٥٦شلش، ص( عنه إنه يريد تفكيك عضوية الشكل واملضمون، ويرفض التاريخ".
علــى كــل حــال نشــأة هــذا الفــرع وتطــوره مــدين إىل منظــور النظــام السياســي واالقتصــااي وإىل فلســفة 

10Fاركسيةامل

 )١٢٧علوش، ص( .ة بالتاريخ االقتصااي واالجتماعيالسائدة اليت تربط الظواهر األابي ١
و بصورة عامة بعد منتصف مخسينيات القرن العشرين شاهدنا اهتماماً بالغاً بـاألاب املقـارن ألسـباب 

فقــر والتخلــف، اقتصــااية، وسياســية وثقافيــة، منهــا: "الــتخلص مــن املشــكالت الداخليــة املتصــلة بــالرق وال
والتخلص من تلك االنعزالية اليت أصيب با األاب السوفييت؛ فضالً عـن كـون التعلـيم واجبـاً، وكـون الثقافـة 

 )١٦١-١٥٧؛ مكي، ص٤٦-٤٥نفسه، ص(  بكل ألوا�ا شيئاً رخيصاً ومتاحاً لكافة الناس".
مــؤمترات اجلمعيــة العامليــة لــألاب وأخــرياً مشــاركة األابــاء والنقــاا الســوفيتيني وبلــدان أوروبــة الشــرقية يف 

11Fاملقارن

قد أتاحت هلم التعبـري عـن درائهـم ومبـاائهم املميـزة يف جـو عـاملي وإبـراز متييـز صـوتم بـني أصـوات  ٢
12Fسائر املدارس األابية املقارنة األخرى، وإبراز وجواهم  باجلهوا التأليفية

13Fوالتنظيمية ٣

 يف شكل جديد. ٤
 

 وجه التسمية: -٢
ية هــذه التجربـــة املقارنــة مـــن أايــب إىل أايــب دخـــر بســبب إرجـــاعهم إياهــا إىل مصـــاار خيتلــف وجــه تســـم

خمتلفـة، فبعضــهم ينظــر إليهــا مــن جانبهــا اللغــوي، وبعضــهم يراعــي فيهــا النظــام السياســي أو االقتصــااي أو 
 الفلسفي، ودخرون يهتمون جبانبها اجلغرايف.

فرتجــع إىل اللغـات السـالفونية والشـعوب الــيت  14F٥"الفيةاملدرسـة السـأمـا تسـمية هـذه التجربـة املقارنــة بــ "  
مبـا فـيهم األابـاء  -تنطق با يف البلدان األوروبية الشرقية، وبالطبع اللغات اليت يفيد منها األابـاء واملثقفـون 

                                                                                                                   
أرسطو، توما االكويين، مدام او ستال، هيبولت تني،  نالحظ أن تاريخ احلياة البشرية مل يكن حمرومًا عن أشخاص كأفالطون،  -١

بيلنسكي، بليخانوف ...إخل الذين كانت لديهم تأمالت سوسيولوجية، ودراء حول عالقة األاب بالتمع، ولكن كارل ماركس هو أول 
جتماعية، واعترب أن األاب واقعة من أعطى تفسريًا موضوعيًا للعالقة بني األاب والتمع، وعني هلا موضوعًا ااخل جمموعة العلوم اال

 اجتماعية تارخيية نسبية، وأن الكاتب يعرب يف أعماقه عن وجهة نظر الطبقة اليت ينتمي إليها بوعي أو بغري وعي 
 ).٥٢-٤٨؛ بركات  و دخرون، ص٨٨-٨٦(انظر: حجازي،ص 
)، و ندوة برلني ١٩٦٤ة بوخارست ()، وندو ١٩٦٠)، وندوة موسكو(١٩٧٦)، و(١٩٦٢)، و(١٩٣١والسيما ندوة بواابست ( -٢
 ).١٩٦٧)، وندوة بلكراا (١٩٦٦(
 الدراسات النظرية املقارنة و الدراسات التطبيقية املقارنة.  -٣
 الندوات و املؤمترات ... إخل.  -٤
قارن الفلسطيين يف ويقول حسام اخلطيب امل -أي املدرسة السالفية  –لقد قام سعيد علوش، املقارن املغريب برتويج هذه التسمية  -٥

 هذا الال " وقدظلت املكتبة السوفيتية ومكتبة لغات أوربة الشرقية شديدة الفقر يف عناوين األاب املقارن، وليس هناك أية مؤلفات ذات
تشكل  ... واون االستهانة بذه اجلهوا ميكن القول إن هذه اآلراء يصعب أن١٩٩٢قيمة يف هذا احلقل حىت �اية الدولة السوفيتية 

نظرية متناسقة، ومن الضروري االنتظار بعض الوقت لتبّني ما سوف يقوى على الصموا والتوالد منها وما سوف يؤول إىل التغيري 
 )١٨، ١٧( اخلطيب، دفاق األاب املقارن...، صوالتعديل." 



 مجلة الجمعية االيرانية للغة العربية و آدابها   ٢٤

15Fللتعبري عن درائهم يف جمال الدراسات األابية. -املقارنون 

١ 
" فمراهـا إىل البلـدان األوروبيـة الشـرقية، الـيت نـرى هلـا اوراً ةاملدرسـة األوروبيـة الشـرقيو أما تسميتها بـ "  

بـارزاً يف تطـوير هـذا الفـرع األايب والسـيما عـن طريـق انعقـاا املـؤمترات والنـدوات الدوليـة يف جمـال الدراسـات 
 املقارنة.

اســــــي " فــــــرتا إىل النظــــــام السيالواقعيــــــة االشــــــرتاكية" أو " املدرســــــة االشــــــرتاكيةو أمــــــا تســــــميتها بـــــــ "  
واالقتصااي واالجتماعي االشرتاكي الـذي سـاا اول االحتـاا السـوفييت واول حلـف وارسـو، والـذي أثـر يف  

 كل جوانب حياة هذه الدول مبا فيها اجلانب األايب.
أنظــر: اصــطيف،  (" فإمــا هــي مــن قبيــل إطــالق اجلــزء علــى الكــل املدرســة الســوفيتيةو أمــا تســميتها بـــ "  

وإمــا راعــى فيــه األابــاء املقــارنون األســبقية الزمنيــة للدراســات املقارنــة، والســيما أن  )٧، ص...املدرسـة الســالفية
رواا هــــذه املدرســــة كــــانوا مــــن روســــيا وفيمــــا بعــــد مــــن االحتــــاا الســــوفييت، وهــــذا فضــــالً عــــن اورهــــم البــــارز 

 وإسهاماتم اخلاصة، وفضًال عن كون احلكومة السوفيتية يف املركز.
" فإ�ــا تعــوا إىل الفلســفة املاركســية الســائدة يف هــذه التمعــات درســة املاركســيةامل"  و أمــا تســميتها بـــ 

 مبظاهرها السياسية واالقتصااية واالجتماعية والثقافية. 
فتعــرب عــن وجهــة نظــر أصــحاب هــذا االجتــاه املقــارن  16F٢" )التيبولوجيــة( النمطيــة أو الطوبولوجيــة أمــا صــفة " 

فهنــاك مــن التشــابه بــني اآلااب مــا ال ميكــن راه إىل عوامــل التــأثري " حــول ضــروب املشــابات بــني اآلااب.
والتأثر. ولكن ميكـن إرجاعـه إىل مسـتويات التطـور االجتمـاعي للمجتمعـات. فالتمعـات الـيت بلغـت بناهـا 
االجتماعيـــة مســـتويات متشـــابة مـــن التطـــور تتشـــابه أيضـــاً يف بناهـــا األابيـــة. أمـــا التمعـــات الـــيت تتفـــاوت 

ورهــا فــإن بناهــا األابيــة تتفــاوت أيضــاً ... ومبــا أن هــذا النــوع مــن التشــابه ال ميكــن أن يــرا إىل ارجــات تط
 )١١٥راجع: عبوا ودخرون، ص".(عالقات التأثري والتأثر، فقد مساه جريمونسكي تشاباً منطياً أو تيبولوجياً 

فجــــاءت مـــن الفلســــفة املاايــــة " الديالكتيكيـــة" أو " اجلدليـــة املاايــــة" أو " املاايـــة اجلدليــــةأمـــا صــــفة "  
اجلدليـة املعهـواة عنـد األحــزاب الشـيوعية واالشـرتاكية الــيت تنتقـد الفلسـفة الوضـعية وهــي تعتـرب وريثـة فلســفة 
هيجــل اجلدليــة الــيت تــرى يف األاب شــكالً مــن أشــكال الــوعي اإلنســاين الــذي يعكــس الوجــوا االجتمــاعي 

 )١١٠سه، صنف (املااي للناس مثلما تعكس املردة األشياء. 
 

                                                                                                                   
انتماؤهم إىل العرق الساليف، ألن منهم  نالحظ بأن " هذه التسمية غري صائبة، وخالفية، فما جيمع بني ممثلي هذه املدرسة ليس  -١

م األملاين والروماين وغريمها من غري السالفيني. وإن القاسم املشرتك بينهم هي األسس النظرية واملنهجية اليت ينطلقون منها يف اراسات
 ) ١١٤املقارنة، وهي أسس ال عالقة هلا بانتمائهم إىل العرق الساليف ".( عبوا ودخرون، ص

٢-  Typology. 



 ٢٥   التجربة السالفية والدرس المقارن لألدب

 التعريف بالتجربة السالفية في الدرس المقارن لألدب: -٣
تعد التجربة السالفية إحدى احملاوالت اهلامة والنافعة يف جمال الدراسـات األابيـة املقارنـة، مـع أ�ـا قوميـة يف 

 شكلها واشرتاكية يف حمتواها، لكنها إنسانية وعاملية يف نزعتها. 
ستني الفرنسية واألمريكية أشـهر احملـاوالت املوجـواة يف عـامل األاب املقـارن، تعد هذه التجربة بعد املدر  
"إن كانــت املدرســة الفرنســية مدرســة تارخييــة واملدرســة األمريكيــة مدرســة مجاليــة، فاملدرســة الســالفية هــي  و

 )١٣٣علوش، ص ( مدرسة نقدية، مبنية على الدعامتني الفلسفية والعلمية".
االجتاه املقارن ينطلقون من النظرية "املاركسية القائلة إن األاب جـزء مـن" البنـاء  بصورة عامة ممثلو هذا 

اجتمـاعي، يربطــه  -اقتصـااي " بنـاء حتـيت " أو "للمجتمـع، وهـو بنـاء أيـديولوجي، تقابلـه" قاعـدة " الفـوقي
اً للمقولـــة فقـــبـــاألول تـــأثري متبـــاال، أو عالقـــة جدليـــة، يكـــون الـــدور األكـــرب فيهـــا للبنـــاء التحـــيت، وذلـــك و 

" الوجوا املااي حيدا الوعي االجتماعي ". وعلى صـعيد نظريـة األاب تعـين هـذه املقولـة املاركسية الشهرية 
االجتمــاعي يــتحكم يف اإلنتــاج األايب وحيــدا شــكله ومضــامينه. فهــو يــزواه مبااتــه، -أن الواقــع االقتصــااي

لــى ارجتــني متقــاربتني مــن التطــور، فــإن ومواضــعه، ومســتقبليه ووســائل إنتاجــه. وعنــدما يكــون جمتمعــان ع
ذلــك يــؤاي إىل ظهــور أوجــه تشــابه كبــرية بــني أابيهمـــا، حــىت إذا مل تقــم بــني هــذين األابــني عالقــة تـــأثري 
وتـــأثر. وعنـــدما نقـــوم بتفســـري ظـــواهر التشـــابه واالخـــتالف بـــني اآلااب القوميـــة  ال جيـــوز لنـــا أن نـــرا تلـــك 

ي إىل تــأثر أاب قـومي بــأاب قـومي دخــر كمــا يفعـل التقليــديون مــن الظـواهر إىل " البنــاء الفـوقي " فقــط، أ
ممثلـــي املدرســـة الفرنســـية يف األاب املقـــارن، بـــل علينـــا أن نبحـــث أيضـــاً عـــن اخللفيـــات املوضـــوعية للظـــواهر 

 )٤٧-٤٦عبوا، ص(  االجتماعي لشعبني أو أمتني". -املذكورة، وهي خلفيات كامنة يف الواقع االقتصااي
هــذه املدرســـة أن األاب نشــاط ال ينفصـــل عــن التمـــع، وأنــه يعـــد إحـــدى أاوات  يف عــرف أصـــحاب 

التعبــري االجتمــاعي الــيت تعكــس التمــع مبــا فيــه، وإنــه يتغــري ويتطــور بتغيــري التمــع وتطــوره، وفضــالً عــن أن 
لكل جمتمع أابا خاصـا، فهنـاك لكـل طبقـات التمـع الواحـد أيضـاً أاب خـاص يصـوره أايـب تلـك الطبقـة 

 مؤلفاته واراساته سواء بطريقة واعية أم غري واعية، بعبارة أخرى فثم عالقة ثنائية بـني الواقـع االجتمـاعي يف
واإلنتــاج األايب، أي أن الواقـــع االجتمـــاعي واالقتصـــااي يــؤثر مباشـــرة يف اإلنتـــاج األايب، و اإلنتـــاج األايب 

لـــذلك فإننـــا حينمـــا نـــدخل يف إطـــار و ) ١٠٠راجـــع: حجـــازي، ص( يصـــور الواقـــع االجتمـــاعي واالقتصـــااي، 
الدراســـات املقارنـــة ونبحـــث عـــن وجـــوه التشـــابه بـــني أابـــني أو وجـــوه اختالفهمـــا البـــد لنـــا أن نـــرى الواقـــع 
 االجتماعي واالقتصااي الذي يسوا يف التمعني، أل�ما يؤايان اوراً هاماً ورئيساً يف اإلنتاجات األابية.

الفية يف الـــدرس املقـــارن لـــألاب الفلســـفة املاركســـية يف تـــدبرها بعبـــارة أخـــرى " تســـتلهم املدرســـة الســـ  
للمشابات املالحظة بني اآلااب القومية املختلفة، فرتاهـا إىل املشـابات القائمـة بـني البـىن التحتيـة املنتجـة 
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هلــذه اآلااب. ذلــك أن التشــابه يف مراحــل تطــور التمعــات الــذي ينطــوي علــى تشــابه فيمــا بينهــا يف البــىن 
قتصااية ال بد أن يؤاي يف عرف أتباع هـذه املدرسـة، إىل تشـابه يف مكونـات البـىن الفوقيـة والـيت يشـكل اال

األاب واحــداً مــن أمههــا. وبالتــايل  فــإن أي تشــابه يلحظــه الــدارس املقــارن بــني عملــني أابيــني ينتميــان إىل 
جتمعني اللـذين أنتجـا هـذين العملـني، أابني قوميني خمتلفني، ميكن راه إىل التشابه املوجوا بني البنيتني للم

ولـــيس مـــن الضـــرورة أن تكـــون بينهمـــا أيـــة صـــلة مباشـــرة أو غـــري مباشـــرة، ألن البـــىن التحتيـــة املتشـــابة تفـــرز 
بالضــرورة بــىن فوقيــة متشــابة، وهــذا التشــابه هــو ســر املشــابات الــيت نقــع عليهــا بــني األعمــال األابيــة الــيت 

ف النظر عـن أيـة عالقـة قـد تقـوم فيمـا بـني هـذه اآلااب، وبعبـارة أخـرى تنتمي إىل دااب قومية خمتلفة بصر 
(  فـــإن املشـــابات بـــني اآلااب ميكـــن أن تـــرا إىل جـــذورها يف البـــىن التحتيـــة للمجتمعـــات الـــيت تنتجهـــا ".

 )٨-٧اصطيف، املدرسة السالفية...، ص
جــزء مــن البــىن  -ايــة املطــافيف � -و هلــذا فــإن األاب الــذي هــو متثيــل للبــىن الفوقيــة يف التمــع هــو  

االقتصااية واالجتماعية لذلك التمـع، ومـن املنظـور املاركسـي ال بـد لـألاب مـن أن يتغـري إذا قامـت الثـورة 
وأطاحت بالبىن األساسـية للمجتمـع ليصـبح أابـاً جديـداً معـرباً عـن أحـالم الطبقـة، أو الشـرائح االجتماعيـة 

القتصـــااي واالجتمـــاعي احلـــديث الـــذي قـــام يف ظـــل احلكومـــة الصـــاعدة، ومعـــرباً عـــن النظـــام السياســـي وا
 )٥٣للمزيد، راجع: خليل، ص (اجلديدة. 

هــذا وإنــه "فبــالرغم مــن أن املقــارنيني األوروبيــني الشــرقيني يقفــون مجيعــاً علــى أرضــية فلســفية ماركســية،   
تنوع وتعدا االجتاهـات، فإن األاب املقارن الذي يدرس يف إطار املدرسة املاركسية يتصف بقدر كبري من ال

وقد ازااا ذلك التنوع مع ختفيف قبضة احلزب واأليديولوجيا علـى جمـاالت النقـد األايب وعلـوم األاب منـذ 
السـتينيات، ممـا جيعـل احلــديث عـن  مدرسـة أوروبـة الشــرقية حـديثاً ينطـوي علـى شــيء مـن التبسـيط وجمافــاة 

أي مســـوغ حلصـــر ميـــدان األاب املقـــارن يف اراســـة  الواقـــع، علـــى أيـــة حـــال فـــإن املدرســـة الســـالفية ال تـــرى
العالقـات األابيـة أي مسـائل وظـواهر التـأثري، وهـي يف ذلـك تلتقـي باملدرسـة األمريكيـة، وإن كانـت ختتلـف 

-٤٦عبـوا، ص". ( معها يف تفسري التشابه والتباين بني اآلااب القومية وترامها إىل العاملني املـااي والثقـايف 

٤٧( 
ل إن وراء املقارنة االشرتاكية ثالثة عوامل اافعـة: العنايـة بـاألاب العـاملي، والطـابع املمتـاز "و ميكن القو  

لــألاب الســاليف بوصــفه أااة اتصــال بــني الشــرق والغــرب، وبــني العصــر الوســيط والعصــر احلــديث، وتطعــيم 
يـــنهض علـــى أســـس  النقـــد األايب بـــالفكر املاركســـي، واحلـــق أ�ـــا يف الـــالني األخـــريين قـــدمت شـــيئاً جديـــداً 

 )١٦٣مكي، ص( علمية، وكان إضافة حقيقية يف جمال النقد األايب ". 
األاب املقـــارن مـــن منظـــور أعـــالم هـــذا االجتـــاه املقـــارن " علـــم يـــدرس تطـــور اآلااب القوميـــة يف إطـــار  



 ٢٧   التجربة السالفية والدرس المقارن لألدب

 األاب العاملي الذي يوحد الشرق والغرب، وهو ينطلق من وحدة السـياق التـارخيي لتطـور دااب الشـعوب.
وبعبارة أخرى، ينطلق من مباائ األخوة والتعـاون بـني الشـعوب يف مسـرية عمليـة التقـدم والتطـور التـارخييني 

 )٥٠جريمونسكي، ص (فيما خيص القضايا الثقافية، والسيما األابية منها ." 
عليهـا وعلى ذلك كله مل خيل األمر من توجيه بعض االنتقااات هلذه التجربة املقارنـة، وأبـرز مـا يؤخـذ   

أي الظــــــروف االجتماعيــــــة  -أن البحــــــث يف وجــــــوه التشــــــابه يف البــــــىن التحتيــــــة أو القاعــــــدة للمجتمعــــــني
يقــوا إىل إمهــال العمــل األايب نفســه و يــتم الرتكيــز علــى الوقــائع االجتماعيــة واالقتصــااية يف  -واالقتصــااية 

مونية واإلشــارة إىل قضــاياه اجلماليــة البلــدين أكثــر مــن الرتكيــز علــى العمــل األايب وبيــان ميزاتــه الفنيــة واملضــ
والذوقية. بعبارة أخرى هذه املدرسة تقلل من استقاللية العمل الفين وتتم بالعناصر اخلارجية من املؤشـرات 

 )٥٨-٥٧راجع: خليل، ص( االجتماعية أو االقتصااية. 
مــع الــذي يعــيش ومنهــا تأكيــدها علــى أن األاب هــو تعبــري عــن الواقــع االجتمــاعي واالقتصــااي للمجت 

فيـــه األايـــب، أو هـــو تعبـــري عـــن مهـــوم الطبقـــة الـــيت ينتمـــي إليهـــا األايـــب، وهـــذا تصـــور لإلبـــداع ال يراعـــي 
االحتمــاالت املختلفــة الــيت تتــيح لنــا أن نتصــور املبــدع ثــائراً أو متمــرااً علــى وضــعه الطبقــي أو علــى التمــع 

بيـــة املقارنـــة مـــن شخصـــية األايـــب وفرايتـــه الـــذي يعـــيش فيـــه. واألمـــر اآلخـــر هـــو تقليـــل هـــذه املدرســـة األا
وعبقريتـــه، إذ إّن الرتكيـــز علـــى اور الظـــروف االجتماعيـــة واالقتصـــااية والسياســـية  يف إنتـــاج األاب يهمـــل 
اجلانــب الفــراي لــدى األايــب، ويشــري إىل أن الظــروف االجتماعيــة واالقتصــااية والسياســية املتشــابة هــي 

تــــدخل نظريــــات هــــذه املدرســــة يف جمــــال علــــوم أخــــرى كالسياســــة الــــيت أوجــــدت أابــــني متشــــابني، وبــــذا 
 )٥٨-٥٦ص املصدر نفسه،(  واالجتماع و...

17Fيعـــد فيسيلوفســـكي، وفيكتـــور مكســـيموفيتش جريمونســـكي 

، ونيوبـــا كويفـــا، وايـــونيز اوريـــزين، و�ينـــا ١
مــــارينو،  غيــــورغي، وهنريــــك مــــاركييفيتش، واســــتيفان زويــــرت، وروبــــرت فاميــــان، وفينغــــرا شــــرويدر، وأاريــــان

 وألكساندر اميا من أعالم هذه التجربة األابية املقارنة.
 

 أهمية التجربة السالفية في الدرس المقارن لألدب: -٤

                                                                                                                   
١- V.M.Girmounski (1891-1971)  األكااميي الروسي، عامل و منظر و مؤرخ يف قضايا األاب و الفولكلور و واحد من

) و أشهر علم التجربة Typologyأبرز علماء األاب يف روسيا يف القرن العشرين، مؤسس النظرية النمطية أو الطوبولوجية ( التيبولوجية 
رن لألاب على اإلطالق، من أهم مؤلفاته يف جمال األاب املقارن:  " بايرون و بوشكني من تاريخ امللحمة السالفية يف الدرس املقا

)، " الشعر ١٩٣٧)، " غوته يف األاب الروسي" (١٩٣٦)، " علم األاب املقارن و قضية املؤثرات األابية " (١٩٢٤الرومانية " (
)، و كتابه الشهري " علم األاب املقارن ١٩٦٢شعيب : اراسات مقارنية تارخيية " ()، " الشعر امللحمي ال١٩٤٧البطويل األوزبيكي " (

 ).٥( انظر: جريمونسكي، صشرق و غرب ". 
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أوروبيــة شــرقية لرســالة األاب املقــارن وســعيه  -يعــد وجــوا هــذه التجربــة النقديــة املقارنــة مبثابــة تلبيــة روســية 
ة املقارنة املتنوعة، هذا وفضالً عن أمهية هذه التجربـة النقديـة احلثيث يف البحث عن املناهج واملدارس األابي

املقارنة  فيما يتعلق بروسيا والبلدان األوروبية الشرقية يف تقومي داابـم القوميـة واتصـاهلم بـآااب العـامل وإبـراز 
ا البالغــة وجهــات نظــرهم عــرب منــرب األاب املقــارن احلــر، وازايــاا مكــانتهم األابيــة والثقافيــة، نلحــظ أمهيتهــ

وبشــكل عـام تتمثــل  -والســيما الـدول الشــرقية ومنهـا البلـدان العربيــة وإيـران  -بالنسـبة لسـائر بلــدان العـامل،
 أمهية هذه التجربة  املقارنة يف:

أمريكيــة الغربيـة الــيت أصــاب بــا األاب املقـارن الغــريب يف بعــض اراســاته -مناهضـة النزعــة املركزيــة األورو -
18Fوالتقليل منها،

 يل الكفة بني املدارس األابية املقارنة األخرى كاملدرستني الفرنسية واألمريكية.وتعد ١
كو�ـــا إحـــدى التجـــارب اهلامـــة والنافعـــة الـــيت تســـعى لتوســـيع اائـــرة البحـــث يف األاب املقـــارن بغـــرض  -

 الوصول إىل نتائج جديدة، أكثر مصداقية، وأكثر رسوخاً وموضوعية.
راجـع: اخلطيـب، (البلـدان العربيـة وإيـران مـع روسـيا والـدول السـالفية، اهتمامها بـ" الصالت العميقـة بـني  -

والسيما فيمـا خيـتص بشخصـية الرسـول ) ٦٧٠-٦٦٤؛ نيكوخبت، ص١٥١-٨٩سبل املؤثرات األجنبية...،ص
 )٧جع: اللس األعلى ...، صرا(ص) وتأثري القردن يف الشعر الروسي ". (

قديـة احلديثـة الـيت تسـعى للكشـف عـن جوانـب العالقـة بـني جتاوبا مـع كثـري مـن الدراسـات األابيـة والن -
صــلة األاب بـالعلوم االجتماعيــة  -األاب والعلـوم االجتماعيـة واالقتصــااية. حـىت " إن هــذا املوضـوع 

ميكـن أن يعـاا فـتح ملفاتـه ويـدرس بطريقـة جديـدة أكثـر جناعـة وأشـد متاسـكاً  -والظروف االقتصااية 
 )٥١ اخلطيب، األاب املقارن...، ص ( اب بالتمع ".بالصلة الفعلية اليت تربط األ

19Fازاهار الدراسات املقارنة يف الدول السالفية،  -

أن يقطعـوا  ة املقارنـةفقد استطاع أصحاب هذه التجرب ٢
 شوطاً هاماً يف الدراسات املقارنة.

بتني العربيــة االســتفااة مــن جتــارب أصــحاب هــذا االجتــاه املقــارن وممثليــه يف بنــاء احلجــر األســاس للتجــر  -
 والفارسية وتطويرمها يف جمال األاب املقارن.

إقبـال أعــالم هــذه التجربـة املقارنــة وروااهــا علـى دااب الشــرق اإلســالمية والعربيـة والفارســية واهتمــامهم  -
راجـــع: صـــقور، (والبلـــدان الشـــرقية منـــذ القـــرن العاشـــر.  -والســـيما دســـيا الوســـطى -بالبلـــدان اآلســـيوية 

                                                                                                                   
 يف عقيدة أصحاب هذه املدرسة التأثري ال يتم إال عندما تكون الثقافة املتأثرة حباجة إىل املؤثرات األجنبية، ومستعدة لتلقيها، ولو مل  -١

من التطور االجتماعي واحلاجة يف األاب املتأثر، ال تثمر عمليات التأثري والتأثر البتة. لذلك سيبقى عمل اعاة اهليمنة تكن هناك نوع 
والتوسع الثقافيني، الذين يريدون نشر ثقافتهم يف العامل، وفرضها على الشعوب بأي مثن، اون مراعاة ملستويات التطور االجتماعي 

 ).١١٧و١١٦، ٨٧(انظر: عبوا ودخرون، ص شعوب، عمًال اون فائدة.وللحاجات الثقافية لتلك ال
 والسيما يف رومانيا وهنغاريا و بولونيا و اليوغسالفية السابقة.  -٢
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   )٤٤-١٩ص
نظريات املدرستني الفرنسية واألمريكية صورًة شاملة ومتكاملـة للمشـهد املقـارين العـاملي، األمـر  مل تقدم -

 الذي يستلزم اهتماماً أكرب باحملاوالت النقدية واملقارنة األخرى.
 تغيري منحى املنافسة واالختالف بني املدرستني الفرنسية واألمريكية بتعديل الكفة بينهما. -
مهمـا يكــن هـدفها وميزاتــا وأصـوهلا، ومهمـا يكــن موقعهـا يف بنــاء احلضـارة البشــرية،  إن أيـة جتربـة أابيــة -

هي من وجهـة نظـر األاب املقـارن تعـد ذات أمهيـة بالغـة، شـرط أال تعصـف بـاألاب املقـارن وال تلغـي 
 أية خصوصية له حتت ذرائع خمتلفة.

20Fلتوجـهاهتمام بعـض الـدول األوروبيـة الشـرقية بـآااب العـامل الثالـث بـالغ ا -

األاب  راجـع: اخلطيـب، دفـاق( .١

 )١١٨املقارن...، ص
 

 ميزات التجربة السالفية في الدرس المقارن لألدب: -٥
 تتميز هذه التجربة املقارنة بـ : -
فهــٍم أكثــر إنســانية وعامليــاً، للدراســات املقارنــة خــارج االعتبــارات املركزيــة، لثقافــة مــن الثقافــات، واون  -

مــا، إذ إ�ــم يعــربون عــن علــم األاب املقــارن بوصــفه علمــاً " يــدرس تطــور  النظــرة العنصــرية ألاب بلــد
 )٥٠جريمونسكي، ص( العاملي الذي يوحد الشرق والغرب ". باآلااب القومية يف إطار األا

األايب، الــوطين والعـاملي، يف خطواتــه املتقدمــة، ويف خضــوعه -رسـم القــوانني الطبيعيــة للمسـار التــارخيي" -
، بكاملهــا، والصــراع األيــديولوجي للطبقــات، ليالحــق تطــور الفكــر الفــين واجلمــايل للحيــاة االجتماعيــة

 )١٣٨علوش، ص(". 
إعطاء املزيد من العنايـة بـاآلااب الشـرقية والبلـدان اآلسـيوية مقارنـًة مـع املدرسـتني الفرنسـية واألمريكيـة،  -

املقارنـــة، و" االهتمـــام  وإاخـــال حضـــارة شـــعوب الشـــرق والعـــامل بأمجعهـــا إىل أجـــواء األحبـــاث التارخييـــة
21Fبالعالقات املتباالة الـيت ظهـرت يف أجـواء لغـات أخـرى،

خاصـة السانسـكريتية، اإلغريقيـة، السـالفية،  ٢
 )٩١عبوا، األاب املقارن...، ص ( الصينية، العربية وغريها ".

ألمريكـي قـد توسيع األطر الزمنية للدراسات املقارنة، ذلك ألن األاب املقارن الغريب بشقيه الفرنسي وا -
ارس أساًســا مرحلــة مـــا بعــد عصـــر النهضــة، يف حـــني أن األاب املقــارن يف روســـيا والبلــدان األوروبيـــة 

                                                                                                                   
 ).١١٨( راجع: اخلطيب، دفاق األاب املقارن...،صكاهتمام يوغسالفية بآااب البلدان العامل الثالث.    -١
" صورة ( The Image of Arabs in Modern Persian Literature )كتاب    على سبيل املثال نستطيع أن نشري إىل -٢

 العرب يف األاب الفارسي احلديث" لـ" جويا بلندل سعد " الذي صدر بدعم معهد " أوبن سسييت " يف بواابست الر.
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بــآااب القــرون الوســطى، فضــالً عــن اهتمامــه بــأاب مــا بعــد عصــر  -وال يــزال يهــتم -الشــرقية اهــتم 
 النهضة.

راجـــــع: ( عـــــامل وغربـــــه.اهتمامهـــــا اخلـــــاص بـــــاآلااب الشـــــعبية والفولكلـــــور واألاب الشـــــفوي يف شـــــرق ال -

 )٥٠جريمونسكي،  ص
تــرابط بعــض األحبــاث يف األاب املقــارن، باألحبــاث االجتماعيــة، والســعي  لتطــوير بعــض منــاهج النقــد  -

 )١٦٣مكي، ص( األايب، من خالل تطعيم النقد األايب بالفكر املاركسي.
ات األابيـة، أي مسـائل "هذه املدرسة ال ترى أي مسوغ حلصر ميـدان األاب املقـارن يف اراسـة العالقـ -

 وظواهر التأثري، وترا التشابه والتباين بني اآلااب القومية إىل عاملني أساسيني مها:
االجتمــاعي، ومــا ينطــوي عليــه مــن اخــتالف وتشــابه يف -عامــل مــااي، يتمثــل يف الواقــع االقتصــااي -١"

 ارجات التطور.
لفـة، ويف التـاريخ الفكـري لكـل منهـا علـى وجـه عامل ثقايف، يتمثل يف البناء الفوقي للمجتمعـات املخت -٢

 )٤٧و٤٦عبوا، ص ( اخلصوص".
 

 ضرورة االهتمام بالتجربة السالفية في الدراسات المقارنةب: 
فبالرغم من إقبال البلدان الكثرية يف أحناء العامل على الدراسـات املقارنـة وجهواهـا البـارزة واملنشـواة يف هـذا 

اب املقـــارن يف تعدايـــة املنـــاهج، ورغـــم اعـــوات األابـــاء املقـــارنيني املخلصـــني  الـــال الـــيت تطـــابق ورســـالة األ
 )٨٤مـدين، ص ( كهنري رماك لـ " إعااة النظـر يف الثقافـات الفقـرية اقتصـااياً واملعزولـة واملهمشـة سياسـياً "،

ري معـاً، وتـأثري وبالرغم من ذلك املاضي املشرتك والعميق بني دااب البلدان الشرقية والغربية وتفاعلهمـا الكثـ
ال نــزال ) ٣٠٩-٦٣؛ مــومزن، ص٣٧٩-١٥راجــع: رانــيال، ص (دااب البلــدان الشــرقية يف دااب البلــدان الغربيــة، 

نالحـــظ ذلـــك املنظـــور االســـتعماري واالمربيـــايل االستشـــراقي مـــن قبـــل بعـــض مـــن األابـــاء الغـــربيني الـــذين 
وي األاب احمللـــي لـــبالا اهلنـــد والعـــرب يعتقـــدون بـــأن " رفـــاً واحـــداً مـــن رفـــوف مكتبـــة أوروبيـــة جيـــدة يســـا

جمتمعــني، وأن لــيس هنــاك مستشــرق جيــرؤ علــى القــول بــأن الشــعر العــريب أو السانســكرييت ميكــن أن يقــارن 
وذهــب بعــض مــنهم أبعــد مــن هــذا القــول وأنكــر  )٢٣باســنيت، ص (بالشــعر يف الــبالا األوروبيــة العريقــة "، 

إىل أن " اضــطر كثــري مــن الكتــاب الشــهريين وأســاتذة األاب  ،وجــوا اراســات للبلــدان اآلســيوية واألفريقيــة
املقــارن أن يلقــوا حماضــراتم حتــت مظلــة ســائر األقســام األخــرى، حيــث أن قســم األاب اإلجنليــزي مل يكــن 

 )٨٤نفسه، ص (".  باألاب اإلفريقيمقنعاً بذا الوحش املسمى 
 والسانســـــكرييت، بـــــل ذلـــــك املنظـــــور ال ختـــــتص فقـــــط بـــــاألاب العـــــريب، هـــــذه النزعـــــة الفوقيـــــة املتمركـــــزة 
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االسـتعماري يشــمل اآلااب اآلســيوية واألفريقيــة بكاملهــا ومنهـا األاب الفارســي؛ حيــث يصــرح إاوارا فيتــز 
22Fجرالد

: " إن مـن اواعـي سـروري 23F٢م١٨٥٧يف رسالة لصديقه كويـل يف عـام  ماملرتجم لرباعيات عمر اخليا ١
ليسـوا شـعراء بالقـدر الـذي قـد خييـف  -كمـا أعتقـد   -ن  أن أتصرف بكل حرية مـع هـؤالء الفارسـيني الـذي

نفسـه،  ( اإلنسان ويبعده عن مثل هذا التصرف فهم قطعـاً حباجـة إىل بعـض الفـن لكـي يشـكل أعمـاهلم ".

 )٢٣ص
24Fلذلك وحني البحث يف نصوصهم األابية كثرياً ما نواجـه مصـطلحات النقـد االسـتعماري 

بـدالً عـن  –٣
األابـاء العظـام ومنهـا:  مما يـدل علـى الفوقيـة الغربيـة والدونيـة الشـرقية، –قارين مصطلحات النقد األايب وامل

واألابـــاء اهلامشـــيني، النصـــوص العظيمـــة و النصـــوص غـــري العظيمـــة، الثقافـــات القويـــة والثقافـــات الضـــعيفة، 
قليـــــة، لغــــات األغلبيـــــة ولغـــــات األقليـــــة، اآلااب العظيمـــــة واآلااب الصـــــغرية، اآلااب األغلبيـــــة واآلااب األ

اآلااب األصــــــلية واآلااب الفرعيــــــة، األاب املــــــؤثر و األاب املتــــــأثر، األاب القــــــوي و األاب الضــــــعيف، 
األاب الفاعــل و األاب املنفعــل، األاب املــانح و األاب احملتــاج، األاب ذو اليــد العليــا و األاب ذو اليــد 

؛ ١٤طيف، العـرب واألاب املقـارن، ص؛ اصـ٨٢-٦١انظر: السـيد، ص (الدنيا واألاب األساسي واألاب الثانوي. 

ويعـــربون يف كتابـــاتم عـــن أنفســـهم بــــ " أنـــا" أو "حنـــن" وهـــو حتديـــد جمـــال  )٤٣ ،٢٣، ١٥، ١٠باســـنيت، ص
املألوف، ويعربون عن غريهم بـ" هـم " وهـو يعـد جمـاالً غـري مـألوف، ويضـعون أنفسـهم يف املركـز وغـريهم يف 

وينكـــرون يف كتابـــاتم تـــأثري األابـــاء الشـــرقيني يف  )٨٤، ٧٦ ،٧٣راجـــع: ســـعيد، االستشـــراق...، ص (اهلـــامش. 
الثقافــة الغربيـــة واورهـــم البـــارز يف  تطـــورات األاب الغـــريب بأجناســه املختلفـــة، األمـــور الـــيت" جعلـــت النـــاس 
يــدعون بإحلــاح إىل إعـــااة النظــر يف تــاريخ األاب العـــاملي والســيما يف العصــور الوســـطى و عصــر النهضـــة، 

و مبـا أن تـأثري الشـرق علـى الغـرب  )٦٢اصطيف، العرب واألاب املقـارن، ص( ل إىل ذويه ". بغرض نسبة الفض
25Fيعــــد يف اعتقــــاا بعــــض الدارســــني الغــــربني " عــــاراً قوميــــاً "

فنــــرى يف   )٢٦١انظــــر: ســــعيد، االستشــــراق...،ص( ٤
و مــانح كتابــاتم أن " الغــرب هــو مــؤثر والشــرق هــو متــأثر، الغــرب هــو اائــن والشــرق هــو مــدين، الغــرب هــ

والشــرق هــو متلــق، الغــرب هــو معــط والشــرق هــو دخــذ، الغــرب هــو قــوي والشــرق هــو ضــعيف، الغــرب هــو 
 )١٥٦اصطيف، األاب املقارن...، ص (غين والشرق هو فقري، الغرب هو السيد السامي والشرق هو العبد ". 

يف التمركــز حــول  هــذا وفضــالً عــن تلــك النزعــة الغربيــة ذات النرجســية لــدى بعــض الدارســيني الغــربيني 

                                                                                                                   
١-  Edward Fitzgerald. 
٢-  Edward Fitzgerald, Letter to Cowell, 20 March 1857 ٢٣سنيت، ص(انظر: با.( 
 ).٨٦(انظر: باسنيت، صاليهواي.  -النقد الذي يتسم باالعتقاا يف تفوق األعمال األابية للعامل اهليليين  و املسيحي  -٣
 ).٢٦١(انظر: سعيد، االستشراق...، ص)  Brantiereمن تسميات " برونتيري "(  -٤
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26Fالذات وفضًال عن عصـبيتهم الدينيـة

الـيت تسـبب يف تمـيش قطـاع عـريض مـن الثقافـات واآلااب العامليـة،  ١
نشـــاهد نوعـــاً مـــن التزييـــف يف كتابـــات بعـــض الغـــربيني عامـــة واملستشـــرقني خاصـــة حـــول الشـــرق وتقاليـــدهم 

والشـرقيني  قبقصـد تصـوير الشـر  ) .إخل.. ١٣٦، ١٢٧، ١٢٦انظر: سـعيد، االستشـراق...، ص(  وسننهم وداابم
أناســاً بـــال ثقافــة و ال حضـــارة وال علـــم، كالــذين ال يزالـــون يعيشــون يف قـــرو�م الوســـطى،  يف الفكــر الغـــريب

بقصد أن يكون هذا التصوير متناسقاً ومتماشياً مـع سياسـة االحـتالل االمربيـايل يف البلـدان اآلسـيوية عامـة 
27Fوالشرق األوسط خاصة.

٢ 
عـــن كــل هـــذه املشـــكالت فثمــة مشـــكلة كبـــرية فيمــا يتعلـــق بالدراســـات املقارنــة، املشـــكلة الـــيت وفضــالً  

28Fستذهب معهـا القيمـة اإلنسـانية والعامليـة السـامية املنتجـة مـن الدراسـات املقارنـة، و هـي مشـكلة "العوملـة"

٣ 
جــاً وهــي" تــؤاي يف الــيت تــدا وجــوا الدراســات املقارنــة كلهــا، وســيواجه األاب املقــارن يف ظلهــا مأزقــاً حر 

�اية هذا املطاف إىل حمو الثقافات القومية، وهيمنة ثقافة كونية واحدة ال وجوا فيها للعناصـر الثقافيـة الـيت 
كانــت ســائدة يف اول " اهلــامش " وإمنــا هــي ثقافــة " املركــز " املهيمنــة سياســياً و اقتصــااياً واملســيطرة علــى 

ومتيـل حنـو صـنع حالـة مـن التشـابه  )٧-٥مـدين،  ص (ملعلوماتية "، أاوات العلم والتكنولوجيا واالتصاالت وا
29Fالثقــايف أو مــا ميكــن تســميته بـــ"التنميط الثقــايف"،

مســتفيدة مــن املكانــة العامليــة الســائدة  )٣٥نفســه، ص (  ٤
اول العــــامل األمريكيــــة، ومــــن غيــــاب لرأمساليــــة للغــــة اإلجنليزيــــة و اهليمنــــة السياســــية واالقتصــــااية والثقافيــــة ل

 عن ساحات الدراسات املقارنة العاملية واملؤمترات الدولية يف جمال األاب املقارن.الثالث، واألمم الناشئة 
وفيما يرتبط و خيتص مبجال األاب املقارن، نالحظ وبالرغم من تفاعل األابني العـريب و الفارسـي مـع  

ســـيكية واحلديثـــة، فإ�مـــا ملـــا حيظيـــا دااب العـــامل شـــرقيها و غربيهـــا، مشاليهـــا و جنوبيهـــا يف عصـــورمها الكال
باالهتمام املأمول، وملـا يعـدا يف حسـابات األابـاء املقـارنني، وال يشـكالن جـزءاً صـغرياً وال كبـرياً مـن التقليـد 
املقــارين العــاملي اليــومي. نالحــظ أن نظريــات األاب املقــارن الســائدة يف عاملنــا اليــوم ال تعــرب وال تعكــس إال 

ــــة والسياســــية التجــــارب الشخصــــية للمــــ ــــيت تتجــــاوز احلــــدوا اجلغرافي ــــة ال واطن األوريب أو األمريكــــي، التجرب
واإلقليميـــة يف زي األاب املقـــارن، هـــي حقيقـــة  ال تعـــرب إال عـــن تلـــك التجربـــة الضـــيقة و احملـــدواة لـــذلك 

 اجلنس اخلاص، ذي السمات البارزة و اللغة اخلاصة و الدين اخلاص.
لعرب و الفرس أن يهتموا أكثر من هذا بالدراسات األابية املقارنـة ومدارسـه إذاً البد لألاباء املقارنني ا 

                                                                                                                   
 ) املسلمني . Sabbath، أو أن يوم اجلمعة هو سبت (على سبيل املثال يعربون عن القردن بأنه هو توراة املسلمني  -١

 ).٣١-٥(انظر: سعيد، تعقيبات على االستشراق، مقدمة املرتجم ص
 )١١٧، ١٠٣، ٧٨للمزيد من االطالع حول صورة العرب يف الصحافة الفرنسية واإلنكليزية واألمريكية راجع: (عزت،ص -٢
٣- Globalization. 
٤- Culture Uniformalisation   
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ومناهجـه، بإنشــاء اجتاهـات جديــدة يف األاب املقــارن متناسـقة مــع الثقافــة السـائدة يف التمعــني ومتماشــية 
ـــــة ألن تكـــــون لســـــان صـــــدق  ـــــة املوجـــــواة يف التمعـــــني العـــــريب و الفارســـــي، و ذات نزعـــــة عاملي مـــــع الديان

جتمعــات الشــرقية عامــة وهلــذين التمعــني علــى وجــه التحديــد، و يف هــذا الــال بإمكا�مــا أن يســتفيدا للم
مــن جتربــة روســيا والبلــدان األوروبيــة الشــرقية  لبنــاء احلجــر األســاس للمدرســة العربيــة أو الفارســية أو املدرســة 

البلـدان الشـرقية واهتمامهـا بـآااب هـذه اإلسالمية، والسيما أن تعامل روسيا والبلدان األوروبية الشرقية مـع 
الدول جدير باالهتمام، وأنه يسعى للوصول إىل توحيـد الشـرق والغـرب مـن خـالل فهمهـا لـألاب املقـارن، 
فضــالً عــن العالقــات السياســية واالقتصــااية والثقافيــة للبلــدان العربيــة و إيــران مــع روســيا والبلــدان األوروبيــة 

يـــع، هــذا فضـــال عـــن كو�مـــا جـــارين لروســيا، وأن " عـــدااً ال بـــأس بـــه مـــن الشــرقية الـــيت تقـــع يف مســـتوى رف
والفــرس ] والســيما يف ســورية ولبنــان والعــراق ومصــر [ وإيــران ] قــد ختــرج يف اجلامعــات  [املقــارنني العــرب 

السوفيتية و�ل وعل من معني هذه املدرسة، وكتب رسائل جامعية، وألف بعدها كتبـاً جامعيـة، وكتبـاً قصـد 
اصــطيف،  ( .بــل رمبــا ســعت إىل التــدليل عليهــا "القــارئ العــام اســتلهمت مجيعهــا أفكــار هــذه املدرســة، بــا 

 )٧املدرسة السالفية ...، ص
 

 الخاتمة
تعـــد التجربـــة الســـالفية يف الـــدرس املقـــارن لـــألاب إحـــدى احملـــاوالت واالجتاهـــات اهلامـــة والنافعـــة يف عـــامل 

أمريكيـــة املتمركـــزة  -اب املقـــارن وكــذلك ملناهضـــة النزعــة األورواألاب املقــارن، إذ تســـعى لتوســيع اائـــرة األ
حـــول الـــذات، والتقليـــل منهـــا بتعـــديل الكفـــة بـــني املـــدارس األابيـــة املقارنـــة األخـــرى كاملدرســـتني الفرنســـية 
واألمريكية. فبالرغم من أن هذه املدرسة ال تصل يف التقليد املقارين اليومي إىل مسـتوى املدرسـتني الفرنسـية 

الشـرقية، الـيت تسـعى للكشـف  ةألمريكية، إال أ�ا تعد جتربة أابية جديدة ونافعـة لروسـيا والبلـدان األوروبيـوا
عن جوانب العالقة بني األاب والعلوم االجتماعيـة واالقتصـااية وتسـعى لتطـوير بعـض منـاهج النقـد األايب 

توحيـد الشـرق والغـرب، كمـا أ�ـا من خالل اهتمامها اخلاص بـاألاب العـاملي وسـعيها احلثيـث للوصـول إىل 
تســــعى إىل التعمــــق يف اراســــات األاب املقــــارن، بتوســــعها يف األطــــر الزمنيــــة هلــــذه الدراســــات، واهتمامهــــا 
اخلـــاص بــــالفولكلور واآلااب الشـــعبية يف مشــــارق األرض ومغاربـــا، وبالصــــالت والعالقـــات املوجــــواة بــــني 

من جهة أخرى، من خالل إقبـال أعالمهـا وروااهـا علـى البلدان الشرقية من جهة وروسيا والدول السالفية 
دااب املشرق اإلسالمية والعربية والفارسية، واهتمامهم اخلاص بالبلدان اآلسـيوية, والسـيما دسـيا الوسـطى, 
والبلـدان الشــرقية منــذ القــرن العاشــر حـىت عصــرنا احلاضــر، األمــر الــذي يعطـي هــذه التجربــة املقارنــة وروااهــا 

  جمال الدراسات املقارنة العاملية عموماً والدراسات املقارنة الشرقية على وجه التحديد.اوراً بارزاً يف
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 ادبيات تطبيقي در كشورهاي اروپاي شرقي
 

 حيدر خضري

ي اهفارسي دانشگاهدانشگاه دمشق و مدرس زبان  ،دانشجوي دكتري ادببيات تطبيقي 

 دمشق و البعث

 چكيده
باشد. هاي سودمند در اين زمينه مياز تالشاي شرقي يكياروپ تطبيقي كشورهايتجربه مطالعات ادبيات

هـاي انسـاني و   اما داراي گـرايش  گرايانه وسوسياليستي است،كه مكتب اروپاي شرقي مليرغم اينعلي

ين مكتب ادبيـات تطبيقـي بـه شـمار     ردو مكتب فرانسوي و امريكايي مشهورت از باشد و بعدجهاني مي

در  آنهـا بيـان ديـدگاه خـاص    حول ادبيات تطبيقـى در ايـن كشـورها،    ت سير روند شكل گيرى، رود.مي

اين مكتب ادبيات تطبيقي از جمله مسائل  وجه تسميه هاى گوناگوني وهاى تطبيقي، پژوهش خصوص

ـ     و به تعامل درخورعنايت با  .گران بوده استمورد توجه پژوهش  هتوجه كشـورهاى اروپـاى شـرقى ب

كشورهاى شرقى واسالمي، مسأله ضـرورت توجـه بـه ديـدگاه ايـن       مخصوصا ادبيات ساير كشورها و

هـاى تطبيقـى، از   روند گسترش دايره پژوهش تقويتعالوه بر  ،، تا از اين طريقشود ميكشورها مطرح 

هاى تطبيقى غربى شاهد شكل گيري آن هستيم، كاسـته  پديده خودمحورى هم كه در بعضى از پژوهش

 شود.

 

 هاى ادبيات تطبيقى، كشورهاى اروپاى شرقى.يقى، مكتبادبيات تطب :هاكليدواژه

 



 
 
 

 ٥٥ -٣٩ م، صص٢٠٠٨هـ.ش/ ١٣٨٧اء ت، خريف و ش١٠، العدا اجلمعية العلمية االيرانية للغة العربية و داابا، فصلية حمكمةجمله 

 

 الوجدانّيات في أشعار الشريف الرضي

30Fمحمود آبدانان مهدي زادهالدكتور 

١ 
31Fدهفرحان گل مغاني زا

٢ 

 الملخص:
مـن . هنـاك ابـ حتـيطالـيت  بيئـةالب هـار املخاطـب وتأثّ تأثريهـا علـی ذلك لو مات الشعر مقوّ  من أهمّ  ةالعاطف أنّ  الشكّ 

تتضـّمن  ةالوجـدان لغـ و أكثر من غريه و يسّمي هذا النوع مـن الشـعر بالشـعر الوجـداين. ةالعاطفما يفيض بشعر ال
نفســـه مــــن  ةماجيــــده اإلنســـان يف قــــرار  ا:حالصـــطاو  األمل و الفــــرح و یعـــاين منهــــا: الغضـــب و احلــــّب و الّشـــكو م

بـالعواطف  يزخـر كاللذة و األمل و غريها من احلاالت. الشـعر الوجـداين هـو ذلـك الشـعر الـذي  مشاعرأحاسيس و 
 .كّتمو تأإغراق  أيّ الشاعر أصدق متثيل و يعكس مايشعر به اون  ةاجلاحمة و ميثل ذاتيّ 
وثانيـاً:  ةاوًال: الذاتيـ :سـم بـا وجدانياتـهو مـن أهـم اخلصـائص الـيت تتّ  یالوجدانالشـعر قمـم  قمـة مـنالشريف الرّضي 

 ةالنفسـانيّ  ةصها هذه احللّـو قمّ  ةفي عليها الشاعر ماّاه وجدانيضالعناصر اليت أ ةو من مجل ةالصدق و عدم املراوغ
 الفرح و السرور ؛غرام ال ؛الشوق و اإلشتياق؛ التأمل و احلزن ؛ع والتحّسرجّ تفال :ةالرائع

 

 الوجدان، الشعر الوجداين، الشريف الرضيلية: الكلمات الدليّ 

 
 ةمقدم

ــ الغضـــبِ  عليـــه يف دَ َجـــوَ  ( هـــي مــن ةالوجــدان لغـــ ـــ دُ جيَِ و  بَ ِضـــغَ  :داناً ْجـــدًه و وِ ِجـــوْ دًه و مَ ْجـــداً وِجــوَ  دُ و جيَِ
ْفطر أي مل يْغضــب. و  مُ ـلــي الــتــدّل علــي هــذا املعــين يف احلــديث: مل جيــد الصــائم ع ةجــاءت هــذه الكلمــ

                                                                                                                   
 اهواز -جامعة الشهيد مجران  –استاذ مساعد بفرع اللغة العربية و داابا  -١
 ماجستري فی اللغة العربية و داابا  -٢
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 عن نفس املعين كما أنشد صخر الغّي: حيالوجدان يف أقوال بعض الشعراء لتو  ةت كلمتكذلك أ
 يف و وجداٍن شديدنو تأ      كالنا رّا صاحبه  بيأسٍ 

 و معاٍن أخري منها: احلّب و اهلوي.أعلي معًين  الوجدان فيما تدلّ  ةو تدّل كلم
 ةوجـــداً شـــديداً إذا كـــان يهواهـــا و حيبهـــا حّبـــاً شـــديداً. و كـــذلك تـــدّل كلمـــ ةفالنـــكمـــا يقـــال: إنّـــه ليجـــد ب

. و مـن معـاين الوجـدان أيضـاً: نَ زِ الرجـل وجـداً أي َحـ جـدَ الوجدان علي احلزن أيضاً فيقال يف هذا املعـين: وَ 
ة مشــقالّشــكو فيقــال توّجــد أمركــذا إذا شــكاه و هــم اليتوّجــدون ســهر لــيلهم و اليشــكون مــا مّســهم مــن 

 وجد) :ذيل ماّاه ،(أبن منظور

بـــه بعـــد  رَ ِفـــو ُوْجـــداً و وجـــداناً و إجـــداناً أي أاركـــه و أصـــابه و ظَ  ةً يقـــال وجـــد املطلـــوَب َوْجـــداً وِجـــدَ 
م فتكــــون مــــن أفعــــال القلــــوب فتنصــــب مفعــــولني لــــمبعــــين ع دَ َجــــالضــــاّله و تــــأيت وَ  ذهابــــه. يقــــال: وجــــدتُ 

 اً.ِصْدقك راجح ومصدرها الوجوا، حنو: وجْدتُ 
 أو ةمن حيث تأثرهـا باللـذّ  ةحاالت نفسيّ «ّما من حيث املصطلح فللوجدان تعاريف عّده منها أوًال: أ

 (عبدالنور، ذيل: وجدان) »، يف مقابل عمليات التصّور و التفكريةاألمل، غري مؤايه إيل معرف

خلي إلاراك قيمــه ادأو إنفعــال عــاطفي مفــرح أومــؤمل. و يف األاب: هــو اإلحســاس الــ ةنفســي ةحالــ«ثانيــاً: 
 )، ذيل: وجدان۲التوجني، ج ( »العمل الفّين 
أواألمل كمـا يطلـق  ةباللـذ يليطلق يف الفلسفه، علي كّل إحسـاس أوّ  ة . وا الباطنهالنفس و قوا«ثالثاً: 

احلـاالت النفسـّية مـن حيـث تأثّرهـا باللـّذة أو األمل يف مقابـل حـاالت أخـري متتـاز بـاإلاراك علي ضرب من 
 ) اللجمي، ذيل: وجدان(» رفةو املع

مــــا لــــه صــــلة بالوجــــدانيات كاللــــّذة واألمل و يقابــــل الفكــــرَي و الّنزوعــــي مــــن أحــــوال «والوجــــداّين هــــو 
 )الوجدان خّياط، ذيل: »(النفس

اللّـذة و األمل بكـل    مها:ين رئيسينيوجدان حمور للو يُفهم من مجلة هذه التعاريف علي وجه العموم أّن 
مـــن مشـــاعر وأحاســـيس كالغضـــب و احلـــّب و اليـــأس و القنـــوط و اإلحبـــاط والفـــرح و مـــا ينضـــويان عليـــه 

 السرور و ماشاكلها من مشاعر كمايدّل علي ذلك املعين اللغوّي للوجدان.
إّن الشعور باللذة و األمل الحيتاج إيل تفكر بل جيده اإلنسان دناً و مباشرًة يف قرارة نفسه بعـد حـدٍث سـاٍر 

و األمل مهـــا حمـــورا الوجـــدان و إذا انبعـــث شـــيء عـــن اجلســـم مصـــدره هـــذان احملـــوران  أو مـــؤمل. إذن الســـرور
 أو قســاوة الــربا أو االنتعــاش مــن شــذیكــاألمل مــن النّــار أواجلــروح » إحساســاً «فــاألثر جســمي و يســّمي 

فـاألثر  الرّياحني والعطور أو من اهلواء الطلق الّرقيق يف اجلّو احلاّر. و إذا انبعث شيء من هذين عـن الـنفس
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	قال بغلٌ مُسْتَنير واعظاً بغلاً فتيا:/  يا فتی إصغِ إليّا/  إنما كانَ أبوك امرأَ سَوْءٍ /  و كذا أمُّك قد كانتْ بَغِيّا. /  أنت بغلٌ يا فتی … و البغل نَغْلٌ، /  حكمةُ اللهِ، لأمرٍ ما، أرادتْكَ غبيَّا /  فاقبلِ النُّصْحَ تَكُنْ بالنُّصحِ مرضياً رضيّا /...
	(قاطر روشنفکری، قاطر جوانی را پند میداد و میگفت: ای جوان به من گوش بده! پدرت انسان بدی بود و مادرت نيز انسان بدکارهای بود. ای جوان تو قاطری... و قاطر حرامزاده است، حکمت خدا چنين اراده کرده که کودن باشی. نصيحت پذير باش تا با نصيحت، راضي و خرسند شوی....
	شاعر در قصيده (الثور والحظيرة) موضع کشورهای عربی نسبت به پيمان صلح با اسرائيل را که انور سادات با دشمن صهيونيستی به امضا رساند سخن میگويد. همان پيمانی جهان عرب، پس از سادات، برای پيوستن به آمريکا و اسرائيل از يکديگر سبقت می گرفتند. او سادات را به گاو...
	مِحْقَان ... يغادر البلاد في رعاية الرحمن/  مِحْقَان ... يعود للبلاد في رعاية الرحمن/  مِحْقَان ... يجلس في الديوان/  مِحْقَان ... يمسك بالفنجان/  مِحْقَان ... يفرغ من قهوتـه/  مِحْقَان ... قام يبول الآن/  مِحْقَان ... عاد من المرحاض في رعاية الرحمن!/...
	(محقان با عنايت پروردگار کشور را ترک میکند! محقان با عنايت پروردگار به کشور باز میگردد! محقان در دربار (شاهنشاهی) مینشيند! محقان فنجان به دست میگيرد! محقان از خوردن قهوه فراغت میيابد! اکنون محقان شروع به ادرار میکند! محقان با عنايت پروردگار از ت...
	(پرادرار، فرزند پرخور گفت: گفته شده املاک و ثروت فراوان دارم؛ اين يک توهم بزرگ است! من تنها پنجاه قصر دارم که در آنها خودم را از گرما و سرما حفظ میکنم. از شلاق گرما و سرما کجا بروم؟!... پرواز کنم؟! سپردههای بانکی من چيزی جز بيست ميليارد نيست آيا زيا...
	7- مبالغه در تمسخر
	يکی ديگر از شيوههای ممتاز احمد مطر در خلق تصاوير کاريکاتوری، استفاده از مبالغه در حد بسيار بالا است. يک نمونه از اين قبيل در قصيده (منافسة) به چشم میخورد که شاعر، اتحاديه نويسندگان عرب را با زنان هرزه مقايسه کرده و میگويد: (لافتات 6، ص124)
	يکی ديگر از شيوههای ممتاز احمد مطر در خلق تصاوير کاريکاتوری، استفاده از مبالغه در حد بسيار بالا است. يک نمونه از اين قبيل در قصيده (منافسة) به چشم میخورد که شاعر، اتحاديه نويسندگان عرب را با زنان هرزه مقايسه کرده و میگويد: (لافتات 6، ص124)
	يکی ديگر از شيوههای ممتاز احمد مطر در خلق تصاوير کاريکاتوری، استفاده از مبالغه در حد بسيار بالا است. يک نمونه از اين قبيل در قصيده (منافسة) به چشم میخورد که شاعر، اتحاديه نويسندگان عرب را با زنان هرزه مقايسه کرده و میگويد: (لافتات 6، ص124)
	أُعلِنَ الإضرابُ في دُورِ البِغاءْ/  البغايا قُلْنَ:/  لَمْ يبقَ لنا منْ شرفِ المِهنةِ إلاَّ الإدِّعاءْ !/ أبغايا نحنُ؟! كلَّا .. أصبحتْ مِهنتنا أَكْلَ هَواءْ!/  رَحِمَ اللهُ زماناً كانَ فيهِ الخيرُ مَوفوراً/  وكانَ العِهْرُ مَقصوراً على جِنْسِ النِسا...
	(در خانههای زنان هرزه اعلام اعتصاب شد. زنان هرزه گفتند: از اين شغل، جز ادعا، شرافتی برايمان نمانده! ما زنان هرزه هستيم؟! هرگز... شغل ما باد هوا خوردن است! خدا بيامرزد زمانی را که خير در آن فراوان بود، و هرزگی مختص جنس زنان بود! ما اکنون چه میکنيم؟ ش...
	(در خانههای زنان هرزه اعلام اعتصاب شد. زنان هرزه گفتند: از اين شغل، جز ادعا، شرافتی برايمان نمانده! ما زنان هرزه هستيم؟! هرگز... شغل ما باد هوا خوردن است! خدا بيامرزد زمانی را که خير در آن فراوان بود، و هرزگی مختص جنس زنان بود! ما اکنون چه میکنيم؟ ش...
	(در خانههای زنان هرزه اعلام اعتصاب شد. زنان هرزه گفتند: از اين شغل، جز ادعا، شرافتی برايمان نمانده! ما زنان هرزه هستيم؟! هرگز... شغل ما باد هوا خوردن است! خدا بيامرزد زمانی را که خير در آن فراوان بود، و هرزگی مختص جنس زنان بود! ما اکنون چه میکنيم؟ ش...
	الأصوليون قومٌ لا يحبون المحبة !/  ملأوا الأوطان بالإرهاب/  حتى امتلأ الإرهاب رهبة!/  ويلهم ..من أين جاؤوا؟! كيف جاؤوا؟!/  قبلهم كانت حياة الناس رَحْبَةْ/  قبلهم ما كان للحاكم أن يعطسَ/  إلا حين يستأذن شعبه!/  وإذا داهمه العطس بلا إذنٍ/  تنحّى ورجا ال...
	(اصولگرايان مردمانی هستند که محبت را دوست ندارند! سرزمينها را پر از ترور کردهاند، به طوری که همه جا پر از ترور شده! وای بر آنها از کجا آمدند؟! چگونه آمدند؟! قبلا مردم در آسايش بودند. پيش از اين، حاکم قدرت عطسه زدن نداشت مگراينکه از مردمش اجازه میگرف...


