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رشيد يلوح*

الندوة العالمية بشأن
«الدرس المقارني وتحاور اآلداب»
تونس 30 - 28 ،نيسان/أبريل 2014
بمناسبة اليوم العريب السابع لألدب املقارن
ً
وتنفيذا لتوصيات اليوم
وحوار الثقافات،
العريب السادس لألدب املقارن وحوار الثقافات
يف الرباط  ،2013انعقدت يف تونس ندوة دولية
يف الفرتة ما بني  28و 30نيسان/أبريل .2014
وقد احتضنها ماد ًيا ومعنو ًيا املجمع التونيس
للعلوم واآلداب والفنون (بيت احلكمة) يف قرطاج
واجلمعية التونسية لألدب املقارن (مجام) ومقرها
كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية يف تونس.
تأسست األرضية البحثية للندوة انطال ًقا من وعي
اللجنة العلمية املنظمة ملا لآلخر يف وعي الكاتب
قوي فرضته الظروف التارخيية
العريب من حضور ّ
واجلغرافية للوطن العريب باعتباره حمور وصل بني
الرشق اآلسيوي والغرب األورويب واألمريكي
ً
متفاعل
والقارة األفريقية ،وهو ما جعل هذا الكاتب
بشكل طبيعي مع آداب هذه الشعوب ً
أخذا وعطا ًء.

رأى املنظمون أن الدرس املقارين يف بداياته مل
َ ْيتَم إال بتأثري ثقافة رواده الغربيني يف غريها من
الثقافات يف اجتاه واحد ،جاحدً ا عطا َء اآلداب
األخرى ،لذلك جعلوا من أهداف الندوة السعي
تصور منهجي بديل يتجاوز نظرية التأثر
إىل إجياد ّ
والتأثري إىل إرساء مفهوم احلوار بني اآلداب العاملية
وبلورة القيم اإلنسانية والقيم الفنّية املشرتكة ،من

دون التغايض عن خصوصية ٍّ
كل منها .ومن شأن
التمش أن يفيض إىل معرفة املشرتك بني اآلداب
هذا
ّ
فقديم
نتيجة احلوار القائم بينها منذ أقدم العصور؛
ً
تفاعل األدب العريب مع اآلداب اهلندية والفارسية
واإلغريقية من طريق الرتمجة ،فنتج من هذا
قوي بقي أثره
التالقح أدب جديد صار له إشعاع ّ
إىل اليوم .وال ّ
يقل بعض األعامل العربية الكربى
مثل ألف ليلة وليلة مسامهة يف ابتداع أدب جديد،
وخصوصا يف أمريكا الالتينية وأوروبا.
ً
وحدي ًثا ،انفتح األدب العريب عىل آداب الغرب
وحاورها وتبنّى البعض من قيمها الفنّية ،فنتج من
هذا االنفتاح وهذا احلوار أدب عريب جديد منسجم
مع العرص ومتم ّيز بخصوصيته يف اآلن نفسه .وقد
كان ّ
كل هذا نتيجة حوار اآلداب وتالقحها.

تضمنت ندوة «الدرس املقارين وحتاور اآلداب»
جلسة افتتاحية وعرش جلسات علمية ،منها جلسة
تكريمية لروح فقيد األدب املقارن الدكتور أمحد
عتامن .ثم جلسة ختامية لتكريم أعالم األدب
املقارن يف الوطن العريب.

جرى االفتتاح بكلمتي املجمع التونيس للعلوم
واآلداب والفنون (بيت احلكمة) و اجلمعية
التونسية لألدب املقارن (مجام) .وترأس جلان
الندوات رئيسان رشفيان مها رئيس املجمع

* باحث في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات .يهتم في أبحاثه بالعالقات العربية  -اإليرانية والسياسة الداخلية اإليرانية.
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التونيس للعلوم واآلداب والفنون  -بيت احلكمة
هشام جعيط ،ورئيس اجلمعية التونسية لألدب
املقارن منجي الشميل ،بينام ترأس أشغال الندوة
الباحث التونيس حممود طرشونة.

وتضمنت اجللسات البحثية  33بح ًثا ألقيت عىل
مدى ثالثة أيام باللغات الثالث العربية والفرنسية
واإلنكليزية ضمن سبعة حماور ،هي:
 -1يف إشكالية حتديد املفاهيم :األدب القومي-
الكوين.
األدب العاملي -األدب اإلنساين -األدب ْ

 -2أدب الرشق األقىص ذلك املجهول ،أدب
أفريقيا ذلك املهمل.

 -3األدب العريب بني التّقوقع واالنفتاح عىل اآلخر.

التفوق ورضورة
 -4األدب الغريب بني عقدة
ّ
االنفتاح عىل اآلخر.

 -5دور األدب املغاريب املكتوب بالفرنسية يف
التحاور األديب.
 -6دور األدب املرشقي املكتوب باإلنكليزية يف
التحاور األديب.
 -7مسامهة خمتلف اآلداب يف بناء القيم الفنّية
والقيم اإلنسانية املشرتكة.

وقد شارك يف إلقاء البحوث خرباء عرب وغري
عرب ،وذلك يف معاجلات علمية تناولت زوايا
تتصل باملنهج واملضمون يف قضايا بالغة األمهية
داخل جمال األدب املقارن.

وبخصوص املعاجلات النظرية ،تناولت مشكالت
املصطلح والتباساته وامتداداته وجتاذباته وتوجهاته
اجلديدة ،يف حني عاجلت املسائل التطبيقية
دراسة حاالت ونامذج متنوعة جغراف ًيا وزمن ًيا
ولغو ًيا وأجناس ًياُ .
وشفعت املداخالت بتعليقات
احلارضين وأسئلتهم وتعقيبات الباحثني عليهم،
وهو ما ساهم يف إضاءة القضايا وتعميقها ،يف حني
أثارت مداخالت أخرى تساؤالت وإشكاالت
ودعوات إىل إعادة النظر يف عدد من املسائل النظرية.

العدد ٣/ 9
صيف 2014

أما جلسة التكريمُ ،
فخصصت لتكريم روح
الراحل أمحد عثامن ،فقيد األدب املقارن ،من
خالل عدد من الشهادات والدراسات تناولت
جوانب من شخصيته العلمية واإلنسانية.

ثم اختُتمت أشغال الندوة بتوزيع شهادات تكريم
وميداليات عىل ستة من أعالم األدب املقارن
وهم :أمحد عتامن من مرص ،وحسام اخلطيب من
فلسطني ،ومنجي الشميل من تونس ،وأمينة رشيد
من مرص ،وعبد املجيد حنون من اجلزائر ،وسعيد
علوش من املغرب ،ثم بتالوة التقرير اخلتامي
للندوة.

تعتزم اللجنة التحضريية نرش أعامل الندوة يف
كتاب ،وقد دعت املشاركني إىل تفعيل التوصيات
الصادرة عن الدورات السابقة لليوم العريب
لألدب املقارن وحوار الثقافات والعمل عىل
تنفيذها وأمهها:
 العمل عىل بعث مجعيات جديدة لألدب املقارنيف البالد العربية التي ليس فيها مجعيات.

 التعاون بني مجعيات األدب املقارن يف العاملالعريب وبينها وبني اهلياكل النظرية والشبيهة ،من
َفرق بحث ووحدات بحث وخمابر وروابط.

 التفكري يف إنشاء هيكل تنظيمي (رابطة أو احتادأو تنسيقية أو فدرالية) يف إحدى العواصم العربية،
يتوىل التنسيق بني اجلمعيات العربية يف األدب
ً
مستقبل تنسيق اليوم العريب
املقارن كام يتوىل
لألدب املقارن وحوار الثقافات.

ً
وعمل بسنّة التداول يف تنظيم اليوم العريب لألدب
املقارن بني البلدان العربية التي أقرها اليوم العريب
اخلامس لألدب املقارن وحوار الثقافات يف دورة
القـاهـرة  ،2012و بنـاء عىل اقرتاح الدكتـور
عبد املجيد حنون ،مدير خمرب األدب العام واملقارن
يف جامعة باجي خمتار بعنابة يف اجلزائر ،تقرر أن
يكون اليوم العريب الثامن لألدب املقارن وحوار
الثقافات  2015يف مدينة عنابة وبإرشافه.

