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  تانيـ البسليمانـس
ِما وناقِمترج ِدا مقارنـً  اًـً

  ممدوح أبو الوي. د

  :ةـمقدم
ولعل الرتمجة من ,  كانت هناك دعوات للمثاقفة وحوار احلضاراتًودائما اليوم
 اليت هي أقلالغنية و,  وهي ضرورية لكل اآلداب، بني الشعوبالتواصلأهم سبل 

  .لضعف ذاته إال أصابه اعلىٌوما تقوقع أدب , ًغىن
 على سبيل الروسيفلقد تأثر األدب , ببعضبعضها  تأثرت كل اآلداب ولقد

ا يف أثبتته الدكتورة مكارم الغمري وهذا ما, املثال باألدب العريب  مؤثرات(( كتا
 على تأثر عمالقة الكافية قدمت األدلة فلقد ))عربية وإسالمية يف األدب الروسي
, بونني, تولستوي, لريمنتوف, وشكنيمثل ب, األدب الروسي باألدب العريب

  .وغريهم
فنهضت األمة العربية ,  هي أهم وسيلة من وسائل النهضة والتقدموالرتمجة

ً قلما للرتمجة عام وأحدث, ًيف عهد حممد علي الذي اهتم كثريا بالرتمجة واملرتمجني
 العريب يف األدبيف عصر ازدهار و .وكذلك األمر يف القرن العشرين, ١٨٣٥

 يهتم وهو معهد علمي كان ،صر العباسي أحدث اخلليفة املأمون دار احلكمةالع
ض األدب الروسي إال ،وهذا شأن اآلداب األجنبية العاملية, بالرتمجة   فما 
 وكذلك حال األدب األملاين ولقد أشار إىل هذه النقطة الدكتور ، الرتمجةبفضل
  .)) النصوصهجرة(( يف كتابه عبودعبده 

ا املختصون بالرتمجة مجةبالرت يهتم  املختصون باألدب املقارن، كما يهتم 
 حقول املعرفة يدرسه األدب من ل، فهي حقبنفسهما قائمني ًباعتبارها علما وفنا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٩٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ا وسيلة من وسائل تأثر اآلداب العاملية ،املقارن  ببعضها اآلخر، ال بل بعضهاّ أل
ا   إتقان لغة أجنبية ،رنااملقاألدب ّألن من مستلزمات الباحث يف . أهم وسيلةإ

ّا، وذلك ألن الباحث الذي جيري مقارنة بني نص من  تامًاإتقانواحدة على األقل 
ّ قومي آخر قد حيتاج للعودة إىل النص املرتجم بلغته أدبّأدب قومي، ونص من 

 وال سيما إذا كانت الرتمجة من لغة ،ً أحياناالرتمجة وذلك لعدم دقة ،ّاألصلية
ًطة أي ترمجة الرتمجة، مثال وسي ّ رواية لتولستوي، كتبت أصال باللغة الروسية ترمجةّ ً

ّ عن طريق اللغة الفرنسية وصدرت عن وزارة الثقافة ّالعربيةّولكنها ترمجت إىل اللغة 
  .اجلهيمّبدمشق، برتمجة صياح 

  . باب من أبواب األدب املقارنالرتمجة :الموضوع عرض
 عن )) املقارناألدب((ي هالل يف كتابه الشهري  الدكتور حممد غنيميقول
 يستطيع الدارس قراءة أن وتستلزم دراسة األدب املقارن(( :املذكوراملوضوع 

ا األ  على الرتمجة فما هو إال طريقة االعتمادّ أما صلية،النصوص املختلفة بلغا
 على وجههما  التأثري والتأثر األدبينيتقوميناقصة، ال يصح أن يلجأ إليها إذا أريد 

ًن لكل لغة خصائص وروحإإذ . الصحيح ّ  تفهم إال فيها وال تتذوق إال بقراءة الا ّ
  .)١(نصوصها؟

ً فإن الدكتور هالل يضع شرطا ملن يدرس وبذلك  املقارن أن يتقن األدبّ
ولكن ال . آخرا بنص ّعلى األقل لغة أجنبية واحدة، لكي يستطيع أن يقارن نص

ّمجة اآلخرين، ألن الباحث قد يتقن لغة أجنبية ّبد من االستعانة برت  اثنتني أوّ
ّولكنه ال يستطيع إتقان كل اللغات األجنبية، فهو يف هذه احلالة سيستعني  ّ

ّ املتوفرة يف لغته عن اللغات األجنبية، ولكن هذا ال يعفيه من إتقان بالرتمجات ّ
. حممد غنيمي هاللوهذا ما أشار إليه الدكتور .  واحدة على األقلأجنبيةلغة 

وكتابه .  يف ميدان البحث يف األدب املقارن، وهو أكثرهم شهرةالروادوهو من 



  
ًرمجا وناقدا مقارنا  سليمان البستاين مت ً ٣٩٣  ممدوح أبو الوي.  د- ً

 ًيف مدينة محص مدة املقرر يف كلية اآلداب جبامعة البعث الكتاباملذكور كان 
  .طويلة

 الذي )) املقارناألدب(( كتابه الدكتور حسام اخلطيب يف اجلزء األول من دِّويؤك
 حممد غنيمي هالل على الدكتورًو ثالثني عاما على كتاب حنصدر بعد مرور 

ا وذلك يف فصل بعنوان   الدكتور يقول )) املقارناألدب الباحث يف عدة((النقطة ذا
 من أبرز مستلزمات البحث املقارن، إذ املعنية معرفة اللغات وتعترب((: حسام اخلطيب

 يعرف وأنا األصلية  خالل لغامنكلما استطاع الباحث أن يتصل بالنصوص 
اخباياها  ً كان أقدر على حتديد نقاط الرتكيز يف حبثه وأسرع توصال إىل ،وإحياءا
ً أما االعتماد على النصوص املرتمجة فإنه يعترب عمال علميالصحيحة،النتائج  ّ ا من ّ
 ،ً فضال عن قصورها الطبيعي يف جمال اللغة األدبية،ّ ألن الرتمجاتالثانيةالدرجة 
)) للخطأ أو النقص أو التشويهعرضةن عادة تكو

)٢(.  

 حسام اخلطيب يرى ضرورة معرفة الباحث يف األدب الدكتور ّفإن وبذلك
ا وإذاّاملقارن للغات األجنبية،   درس الباحث ترمجة معينة فذلك لكي يقار

 املقارن التحدث بأكثر من لغة دون األدبباألصل، ويسمح عادة يف مؤمترات 
م يفرتضون معرفة املشاركني ترمجة فورية ويقوم األدب .  من اللغات احليةبعدد أل

ّ فهو يرى أن دراسة الرتمجة،ًاملقارن عند الدكتور حممد غنيمي هالل أصال على 
 مفهوم املدرسة يعتمداألجناس األدبية باب من أبواب األدب املقارن، وهو 

ثري والتأثر، ولن يكون هناك ً يعتمد أساسا على التأالذيّالفرنسية لألدب املقارن 
 عن طرق أخرى هلا صلة أو ةّ الرتمجة أو معرفة لغات أجنبيطريقتأثري وتأثر إال عن 

 َمن مث باألدبغري مباشرة باألدب، يف حني أن للرتمجة األدبية صلة مباشرة 
  .باألدب املقارن



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٩٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 ّحممد غنيمي هالل جند أن.  األدب املقارن عند دعريف ما استعرضنا تفإذا
 يقوم على الرتمجة األدبية بالدرجة األوىل، فهو يعرف األدب املقارن املقارناألدب 
ا الكثرية دراسة((: مبا يلي ا املختلفة، وصال  مواطن التالقي بني اآلداب يف لغا
 الصالت التارخيية من تأثري أو تأثر، ه يف حاضرها أو يف ماضيها، وما هلذاملعقدة،

لتأثري أو التأثر، سواء تعلقت باألصول الفنية العامة  كانت مظاهر ذلك اًأيا
 املوضوعات بطبيعة أو اتصلت ة،ّالفكري ياراتـت األدبية أو الواملذاهبلألجناس 

)) األدبيف ىواملواقف واألشخاص اليت تعاجل أو حتاك
)٣(.  

 أبوابً بابا من ةّاألدبي الباحثون يف األدب املقارن دراسة الرتمجة وجعل
قارن، هذا ما أشار إليه الدكتور حممد غنيمي هالل عندما حتدث عن األدب امل

ّ اللغة الفارسية، وخصص الدكتور عن )) ودمنةكليلة(( ابن املقفع لكتاب ترمجة
 )) واألدب املقارنالرتمجة(( بعنوان ًاملذكور آنفاً فصال يف كتابه اخلطيب محسا
ألدب املقارن بالرتمجة  يف القسم األول عن عالقة اتحدثي ، إىل قسمنيّقسمه

ّ الثاين فهو مرتجم عن اللغة اإلنكليزية وجاء العنوان باللغة العربية وأمااألدبية، 
 ّالعباسي، فيه عن الرتمجة يف العصر ويتحدث ))ّ العربية القدمية يف الرتمجةالتجربة((

 عالتاسوبوجه خاص يف عصر اخلليفة املأمون ابن اخلليفة هارون الرشيد، يف القرن 
امليالدي، إذ ازدهرت الرتمجة يف ذلك الوقت وال سيما عن اللغتني اليونانية 

  .ّوالفارسية
  : تجربة سليمان البستاني– 1ً

 الشهادةحصل على , ١٨٥٦ عام  يف لبنانولد:  البستانيبسليمان تعريف
 بغداديف (وعاش يف العراق مثانية أعوام , الثانوية يف املدرسة الوطنية ببريوت

 النوابًوانتخب نائبا عن بريوت يف جملس , ستانةآلمث انتقل إىل مصر وا) ةوالبصر
  .١٩٢٥وتويف يف مدينة نيويورك عام , العثماين



  
ًرمجا وناقدا مقارنا  سليمان البستاين مت ً ٣٩٥  ممدوح أبو الوي.  د- ً

  :ة اإللياذة واألوديسبملحمتي تعريف
 .م.اختذتا شكلهما النهائي يف القرن التاسع ق) األوديسة(و) اإللياذة(

ً بيتا ١٥٥٣٧لتحديد من  ستة عشر ألف بيت، وباوحنتتألف من ) اإللياذة(
 زوجة زفس، -  هريا:  اإلهلات الثالثاختلفت طروادة، حكايةًوتقص جانبا من 

ًأيهن أوفر مجاال؟ وقرر كبري :  اجلمالإهلة وفينوس ؛ وأثينا إهلة احلكمة؛وإهلة الزواج
ً طروادة حكما بينهن، فحكم ملكاآلهلة جوبيرت أن يكون باريس بن بريام 

 زوجة مينالوس ملك هيالنةل، فردت عليه مجيله بأن جعلت لفينوس بتاج اجلما
رب معه  اليونان وبنيإذ كانت تقوم بني طروادة . إسبارطة تقع يف حبه و

 ًغائبا كان ملكها ، عندما زار باريس إسبارطة، ويف إحدى املرات،عالقات جتارية
اف  مما أثار ..أقام باريس عالقة مع زوجة ملك إسبارطة الفاتنة هيالنة وهرب 

 أخو أغاممنون، م ملك إسبارطة وأهلها وأبطاهلا فهبوا حملو العار، وعلى رأسهثائرة
 فتصدى هلم جيشها بقيادة هيكتور األخ األكرب طروادةامللك فاجتهوا إىل 

  .لباريس
 لمصلحةف باريس أما أثينا وهريا ملصلحة يف املعركة، فينوس اآلهلة تتدخل

         إليها ابن خلدونوأشار أغلب لغات العامل،  اإللياذة إىلترمجت .اليونان
 ترمجها. أشعار العرب وأهل األمصار: يف مقدمته يف باب) ١٤٠٦ - ١٣٣٢(

، ومل ١٩٠٣يف القاهرة عام ) ١٩٢٥- ١٨٥٦(ًإىل العربية شعرا سليمان البستاين 
  . العرب جنس امللحمةيعرف

ا  وكلمة هومريوس تعين األعمى، ورأى بهومريوس، نظمها عض النقاد أ
 يف األسر أثناء إحدى احلروب، ولكن هريودوتس أبا هومريوستعين الرهينة لوقوع 

 يعين كفيف البصر، ألنه فقد بصره وهو يف ريعان لقبالتاريخ يرى أن هومريوس 
  .الشباب



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٩٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ً مبكراد والديهَوبعد ذلك فق. ً وحيدا ألمه وألبيه يف إزمريهومريوس ولد ِّ ُ ،
مد، الذي َّاء عودته من إسبانيا إىل اليونان، إذ أصيب مبرض الر يف أثنبصرهوفقد 

ائيأناشتد إىل  . عاش هومريوس يف القرن التاسع قبل امليالد. ا قضى على بصره 
 يف القرن الثالث عشر قبل امليالد، أي قبل ميالد هومريوس طروادةووقعت حرب 

  .حو أربعة قروننب
صمة الطرواد، اليت حاصرها اليونان مدة عشر  إىل إليون عانسبة - ))واإللياذة((
 يف حني تقع ،ا من هذا احلصارً يوم- ٥٦-  مدة ))اإللياذة(( وتصور .سنوات

واألوىل أكرب من الثانية وكل منهما يتألف . اً أربعني يوممدةحوادث األوديسة يف 
  . األحرف اليونانيةعددا وهو ًنشيد) ٢٤(من 

ما  يف البدء اإللياذاملسيحية حاربت ة واألوديسة وبعد ذلك مسحت 
  .معهماوكذلك كان شأن اإلسالم 

  . أحد أبطال اليونان- كيد أخيل:  واحداإللياذة موضوع
  .رحلة أوديس:  واحداألوديسة موضوع

  : من الجانب اليونانياإللياذة أبطال
 إسبارطة الذي هربت زوجته هيالنة مع باريس ملك ملك - مينالوس - ١

  .الطرواد
  . امللكأخو - ونأغاممن - ٢
اية املعارك.  اليونانبطل - أخيل - ٣   .أصابه باريس بسهم قاتل يف 
  . اليونانخطيب - نسطور - ٤
  . اليونانبطل - أوديس - ٥
 اليونان قتل يف اليوم الثامن والعشرين من بدء املعارك على بطل - فطرقل - ٦

  .يد هيكتور



  
ًرمجا وناقدا مقارنا  سليمان البستاين مت ً ٣٩٧  ممدوح أبو الوي.  د- ً

  . أبطال اليونانأحد - إياس - ٧
  .قف إىل جانب اإلغريق الزواج، تإهلة - هريا - ٨
  . احلكمة، تقف إىل جانب اإلغريقإهلة - أثينا- ٩
  : جانب الطروادمن

وتقف إىل جانبه فينوس ربة اجلمال، قتله ابن .  الطروادملك - باريس - ١
  .أخيل

  . باريس قتله أخيل يف اليوم الثاين والعشرينأخو - هيكتور - ٢
  .قتله ابن أخيل، وقتل باريس. والدمها - بريام - ٣
  .ة هريا إىل جانب الطروادَّ زوج الرب- زفسيقف - ٤
  . بريامبنةكاسندرا - ٥
  . هيكتورزوجةأندروماك  - ٦
  . هيكتورأم - إياب - ٧
اظ العميان، وكان َُّف مثلها مثل األوديسة عن طريق احلاإللياذة فظتُح

ولدى .  العربية والروسية وكذلك لدى اليوناناألمةمنهم يف كل أمة حىت يف 
.  مل تصلنا مالحم لغريه من الشعراءكماؤلفات أخرى مل تصلنا، هومريوس م

 املادية، وهكذا شق احلاجةوبدأ هومريوس اإلنشاد يف أحد احلوانيت بسبب 
ً أربعة وعشرين نشيدا، وهذا ملخص من ))اإللياذة((وكما قلنا تتألف . طريقه

   :لألناشيد

I( خصام أخيل وأغاممنون:  األولالنشيد:  
م وس اإلغراكتسح ملا ا نساءهم وحاصروا ْوَبـَيق بالد الطرواد، عاثوا يف مد

 عشر سنوات، وكان يف مجلة السبايا فتاتان فاتنتان تدعى مدةإليون عاصمتهم 
 أمجع زعماء اجليش على متليك األوىل منهما بريسا،األوىل خريسا واألخرى 
  .ألغاممنون والثانية ألخيل



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٩٨  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ه فرفض أغاممنون فاستغاث  بنت كاهن طلب إرجاع ابنتاألوىل وكانت
لوقف :  اليونان بوباء، فقال العراف لليونانوضرب أفلون فأغاثه َالكاهن اإلله

  .الوباء جيب إعادة خريسا ألبيها
غضب . ة أخرى وهي بريسا، سبية أخيلَّيِبَ على أن تعاد له سأغاممنون ووافق

وتوسط . كمة إهلة احل-   يفتك به لوال تدخل أثيناوكاد ،أخيل لرأي أغاممنون
تستغرق . مما أضعف اجلانب اليوناين.  القتالأخيلنسطور احلكيم بينهما فاعتزل 

  .اً يوم- ٢٢- أحداث هذا النشيد 
 أن النساء سبب احلرب، فهرب هيالنة مع باريس كان سبب نرى وهكذا
كما كانت .  سبب الوباء يف اجليش اليوناينخريساوكانت السبية . بداية احلرب
  . انقسام اجليش اليوناين وضعفهسببأخذها أغاممنون من أخيل بريسا اليت 
 الذهاب إىل أغاممنون ألن على بريسا تفضل البقاء مع أخيل السبية كانت

اًاألول أكثر شبابا،    .دهاَنه بكى حني فقإ أحبته وكان أخيل حيبها حىت وأل
أغلب وهو طقس معروف لدى .  الوباء قدم اليونان لآلهلة الضحاياأثناء يف

  .وعرف العرب هذا الطقس. !احلقبةالشعوب يف تلك 
 إىل خدعة لفتح إليون وهي بناء حصان خشيب يوجد فيه جنود، اإلغريق جلأ

 خيرج اجلند ويفتحون األبواب، ومن مجلة من كان يف الليل ويف )١(يدخله الطرواد
قتل . يل الطرواد، ومل ينج منهم إال نفر قلوقتلوا). يوليسيز(احلصان أوديسيوس 

 ونازعه عليه إياس، فلما مل أوديسأخيل بسهم باريس وحصل على سالحه 
رجع .  وعشيقهازوجتهغدرت بأغاممنون . اًحيصل على سالح أخيل انتحر كيد

                                                            
ُتذكر كتب التاريخ أن احلصان كان فيه جنود من اإلغريق، وأنه أدخل خبدعة إىل ) [1(

لة!/ (بالد الطرواد   )].ا



  
ًرمجا وناقدا مقارنا  سليمان البستاين مت ً ٣٩٩  ممدوح أبو الوي.  د- ً

 األبطال،مينالوس بزوجته هيالنة ومات، أما هيالنة فقد شنقتها إحدى أرامل 
عاش . حياته األوديسةأما أوديس فقد بنيت حول . الذين هلكوا حبصار طروادة

ا ًوكان أوفرهم حظ. وقتل باريس. أما بريام فقتله ابن أخيل.  احلكيم بسالمنسطور
  . الذي متكن من الفرار وأسس دولة عظيمةإيناس

فدعا إىل معاملة األسرى .  الشاعر هومريوس تقدمية بالنسبة لزمنهفلسفة تعد
 والتاريخ والفلك اجلغرافياعلوم  على وكان واسع االطالع.  جيدةمعاملةوالنساء 

ا واحلرب،والطب والسياسة   وهناك من يرى أن طروادة كانت غنية فطمع 
ااإلغريق وهامجوها لنهب    .ثروا

 شخصية جمموعة من الشخصيات اليت تستحق التوقف عندها منها هناك
ًكاسندرا بريام اليت فاض قلبها باألسى وهي ترى سفينة أخيها باريس متضي بعيدا 

 الويل لطروادة العظمى الويل((:  الوطن ورفعت ذراعيها إىل السماء وصاحتنع
إنين أرى إليون املقدسة تلتهمها ألسنة النريان، وأرى أبناء إليون وقد ! ًمجيعاولنا 

ا تساقطوا ً جثثا مضرجة بالدماء وأرى األغراب يسوقون نساء طروادة وبنا
))ًعبيدا

)٤(.  
  :ةـاألوديس - ٥

العودة مع اجليش اليوناين، ) يوليسيز(وادة رفض أوديسيوس  طرتدمري بعد
 بنفسه، فأخطأ السبيل يف عرض البحر، وتنقل من جزيرة طريقهّوفضل أن يشق 

 من َّينتظرانه على أحر) تلماكس(وابنه ) بينيلوب(ألخرى، يف حني كانت زوجته 
  .وجها سنوات، وتنتظر بينيلوب زعشراجلمر، يبحث تلماكس عن أبيه أكثر من 

مع عروس البحر وتتدخل اآلهلة إلنقاذه، ) يوليسيز (أوديسيوس يعاين
وتتحدث .  بفضله دخل اليونان املدينةالذيويكشف سر حصان طروادة، 

، وابنه ذي العني الواحدة )نبتون(امللحمة عن مغامرات أوديسيوس مع إله البحر 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٠  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 مع أعدائه، الذين يةدامعودته إىل بيته بعد جمزرة عن  و،ومع الساحرة) سيكلوب(
 مثلها مثل وتقع ))اإللياذة((ً شهرة وحجما من أقل ))األوديسة((تعد . تنكروا له

وإذا .  اللغة اليونانيةيفً أربعة وعشرين نشيدا وهو عدد األحرف يف ))اإللياذة((
وال . املغامراتكانت اإللياذة تتحدث عن احلروب فإن األوديسة تتحدث عن 

 حبجةّوتصور مماطلة بنيلوب خلاطبيها ) يوليسيز(يوس سيما مغامرات أوديس
ارا وتنكثه ليال لكي تتخلص من ًنسجها ثوب ًا أليب زوجها، كانت حتيكه  ً

ا َّطُخ   . زوجها، الذي ظن أقرباؤه أنه ضاع يف عرض البحر ولن يعودوتنتظرا
 يف عام هلومريوس ))األوديسة((عن ) ١٩٧٣ - ١٨٨٩(طه حسني .د يقول
  :))بينيلوب(( بعنوانمقال له  يف ١٩٢٣
ذا الشك، أم ))األوديسة(( َ أقرأتأدري لست((  مل تقرأ، وأنا أمسح لنفسي 
 احلظ يف مصر، وأن سوء ِّسيئ علم يقني وجتربة أن األدب اليوناين أعلمألنين 

 . إىل حيث ال نستطيع تقديره أو تقدير عواقبه السيئةالشدةحظه قد بلغ من 
ً جهال تاما، بل أقول جهال فاحشا خمزيا، ال يليق أقولين، ال جنهل األدب اليونا ًً ً ً

ومع ذلك فقد كانت األوديسة واإللياذة، ...  فيهايطمعونبقوم حيبون احلياة أو 
للشعر والنثر، والنحت :  احلياة لألدب والفنينبوعًوما زالتا، وستظالن، دائما 
 ))األوديسة((و ))اإللياذة((َ، ومل تبل  القرونِتَيِلَب... اوالتصوير، والتمثيل واملوسيق

 واختلفت العصور والظروف على أوروبا يف العصر اليونانية، األمة تَيِنَف
 وستفىن أمم، وختتلف عصور وظروف، وتظل احلديث،املتوسط، ويف العصر 

ائها، ورونقها جديدة، ))األوديسة((و ))اإللياذة((آيات  ا و  خالدة، حمتفظة بقو
)) وتعاقب األحداثدهرالعلى وجه 

)٥(.  
 اليت ّة النقدياملقدمات املختصون يف األدب املقارن ضرورة دراسة ورأى

 الرتمجةا دراسة ًا أخرى، فإذًا أو نقاد آخرون أحيانًيضعها املرتمجون أنفسهم أحيان



  
ًرمجا وناقدا مقارنا  سليمان البستاين مت ً ٤٠١  ممدوح أبو الوي.  د- ً

 ا وال أبالغ إذة،ّضرورية ملن يهتم باألدب املقارن وكذلك دراسة املقدمات النقدي
 ًاشعر ))اإللياذة(( نقل الذي) ١٩٢٥- ١٨٥٦(يمان البستاين ّن سلإ قلت

اية   التاسع عشر ومطلع القرن القرنهلومريوس من أهم املرتمجني العرب يف 
 من األعمال األوىل الرتمجة الدكتور حسام اخلطيب مقدمته هلذه ُّدُعَالعشرين، ويـ

 اهلام يف تاريخ لالعميف األدب املقارن، فلقد فهم البستاين ضرورة ترمجة هذا 
 وقام للرتمجةّاألدب العاملي، وفهم ضرورة وضع مقدمة هامة تقع يف مئيت صفحة 

 ،اإلطالقوهو بال أدىن شك من أصعب أنواع الرتمجة، على . ًبالرتمجة شعرا
 النقل، ال يستطاع أن يرتجم، أو ال جيوز عليه الشعر((: وصدق اجلاحظ حني قال

َول تقطع نظمه، وبُومىت ح  النه، وسقط موضع التعجب،  ْسُ وزنه، وذهب حَلَطّ
))كالكالم املنثور

 يف اجلزء األول من كتابه ًاملذكورة آنفا الفكرةوذكر اجلاحظ . )٦(
 ترمجة ولعل )) املقارناألدب(( اخلطيب يف كتابه حسام الدكتور وأوردها ))احليوان((

ًعقيدا من ترمجة  وترمجة النصوص العلمية أقل تالشعر،النثر أسهل من ترمجة 
  .النصوص األدبية

ها إىل ّ أزفهومريوس إلياذة هذه((:  مقدمة الرتمجة بالعبارة التاليةتاين البسيبدأ
ًقراء العربية شعرا عربي ))اّ

ا كانت مثرة تعب ويستعمل )٧(  عمر،ّ كلمة أزفها، أل
رى، ده، وهذا ما حدث يف اآلداب العاملية األخّ هذا العمل سيخلّأنوهو يعلم 

 سبيل على امسه، أذكر سيخلد ))األوديسة(( أو ))اإللياذة(( على ترمجة يقدمفمن 
ّاملثال الشاعر الروسي الرومانسي جوكو  فلقد نقل .)١٨٥٢- ١٧٨٣ (سكيفّ

أكثر من  خلوده  ولرتمجته لألدويسة الفضل يف،ّالروسية اللغة إىل ))األدويسة((
املرتجم املتميز جدير باخللود، أليس  حال فّأية وعلى .قصائده اليت نظمها بنفسه

العريب أكثر بكثري  يف الوطن ًمعروفا) ١٩٧٦ - ١٩٢١(الدكتور سامي الدرويب 
- ١٨٢١ (دوستويفسكيمن بعض املبدعني وذلك بفضل ترمجاته ألدب 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

) ١٨٣٧ - ١٧٩٩( وبوشكني ) ١٩١٠- ١٨٢٨(وتولستوي ) ١٨٨١
 عن كانتم ترمجاته ّ أن معظمع ،وألدباء آخرين) ١٨٤١- ١٨١٤(ولريمنتوف 

ً بعضها مباشرة مثل ترمجة مؤلفات الكاتب جرىّ الفرنسية، واللغةلغة وسيطة وهي 
  . فانونفرانس ّ ياسني واملفكر اإلفريقيمولود ّاجلزائري

 والشعر اإللياذة بني ةاملقارن إىل وانتقلت(( سليمان البستاين فيقول يتابع
))ّالعريب

وباعرتاف علماء األدب املقارن العرب  فاملقدمة باعرتافه على هذاو )٨(
 طليعتهم الدكتور حسام اخلطيب هي من صميم األدب املقارن، ويتابع ويف

ّ بابا للمالحم أو منظومات الشعر القصصيوأفردت((: فيقول  مياثل اإللياذة، مما ً
 بني مالحم األعاجم واملالحم وقابلتفأشرت إىل ضروب الشعر عند اإلفرنج 

واستطردت من ذلك إىل . العربشعر اجلاهلي، ومجهرة أشعار العربية، من ال
وذيلت املقدمة  … اليونانإلقاء نظرة على اجلاهليتني، جاهلية العرب وجاهلية 
 وحبثت يف اتساع ّواليونانيةّخبامتة يف الشعر واللغة وعارضت فيها بني العربية 

ا القدمية   )٩(.))ّالعربية وثرو

 وأسرته وشعره هومريوس ))اإللياذة(( عن مؤلف البستاين يف مقدمتهويتحدث
طالعه على كتابات املؤرخ ا بفضلومرضه ووفاته، وقد عرف سرية هومريوس 

 سرية حياة عنّ ويرى البستاين أن هناك مصادر كثرية تتحدث ،هريودوتس
ا إىل احلقيقة هو م   . هريودوتسكتبه اّهومريوس ولكن أقر

ّإليطالية اّ والفرنسية وّواألملانية ّةواإلنكليزيّانية  سليمان البستاين يتقن اليونوكان
  .١٩٢٥وتويف يف نيويورك عام 

وعمل برتمجتها . ًاملذكورة آنفا اخلمس إىل اللغات ًمستندا ))اإللياذة(( ترجم
 وكتب املقدمة عليها مث شرحها وعلق ١٨٩٥- ١٨٨٧مثانية أعوام، من عام 

 عام، وصدرت ١٩٠٢ - ١٨٩٥ أي من عام ،خالل سبعة أعوام أخرى



  
ًرمجا وناقدا مقارنا  سليمان البستاين مت ً ٤٠٣  ممدوح أبو الوي.  د- ً

 يف مئيت صفحة، وجيري فيها املقدمةوتقع . ، عن دار اهلالل بالقاهرة١٩٠٤
 حديقة(( وال سيما بني ،ّ واليوناينّالعريبسليمان البستاين مقارنة بني األدبني 

  .ن اإللياذة ، وبيّ الرومي اليت تقع يف أكثر من مئيت بيتالبن ))الشعر
  : البستاينسليمان يقول

 على حنو ما يريد اجلاهليةبيل إذن للزعم بوجود مالحم للعرب يف  سفال((
 يعز مما ّالقصصيًمنها بعرف اإلفرنج، ولكن للجاهليني نوعا آخر من الشعر 

 يف سائر اللغات، وذلك يف املالحم القصرية، املقولة يف حوادث قصرية، وجوده
ك، وأجادوا  اجلاهلية، وبعض املخضرمني، قد سلكوا هذا املسلشعراءفجميع 

))…فيه 
)١٠(.  
 بعضها الدكتور إىل وهي ميزات أشار : مقدمة سليمان البستاينميزات

 يف اصطيف، وكذلك الدكتور عبد النيب املشار إليهحسام اخلطيب يف كتابه 
)) النقد األديب العريب احلديثيف((اجلزء األول من كتابه 

)١١(:  
لشعر العريب اجلاهلي وبذلك  واالقدمي أجرى مقارنة بني األدب اليوناين - ١

ا بني ووجد بالرتمجةف القارئ العريب باألدب اليوناين، ومل يكتف َّرَع ً تشا
  .األدبني
 إىل وجود خصائص مشرتكة التشابه حاول سليمان البستاين إرجاع هذا - ٢

تمعني العريب اجلاهلي  يوح مل هّ ولكنالقدمي، ّواليوناين ّيف مراحل التطور لدى ا
 الدخول يف أحكام اجتنب أو تأثر أو تأثري بينهما، وبذلك تبادل ّ بوجود أيًأبدا

  .متعسفة
ّ العربية بالنهضة استبشاره نل ويعالقدمي،ّ يتحمس البستاين للشعر العريب - ٣

ا األدب العريب   .ّالشاملة، وينتقد مرحلة اجلمود اليت مر 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

اء العرب لكي جيري  الشعردواوينً عندما كتب مقدمة لإللياذة قرأ معظم - ٤
ّ العريب مر باملراحل الثالث الشعر ويرى أن ،ّمقارنة بني اإللياذة وبني الشعر العريب ّ

ّ بتسعني عاما أي يف عام اهلجرةبدأت قبل :  النهضة اجلاهلية- األوىل : التالية  ً
 بداية األدب اجلاهلي ّأن وإذا اعتربنا . وهو زمن نبوغ امرئ القيس، ميالدية٥٣٢

 من شعر العرب مثل شعر أمثلة ذكرً عاما، وي١٥٠ فيكون عمره ٤٧٢م  عايه
  : بن أيب سلمىلزهرياحلكمة 

  املنايا خبط عشواء من تصبرأيت   ْ يعمر فيهرمختطئ ومن متته
 باهلجرة املرحلةبدأت هذه : ن يوهي مرحلة الشعراء املخضرم:  الثانية واملرحلة

 مرحلة الدولة العباسية اليت وهيحلة الثالثة   واملر.انتهت بقيام الدولة العباسيةو
  .ميالدية ٧٥٠قامت عام 

 الفرزدق اليت قصيدة مثل ))اإللياذة(( و القصائد العربية بعض  يقارن بني- ٥
ا زين العابدين    : بن احلسني واليت يقول فيهاعليمدح 

  الذي تعرف البطحاء وطأتههذا    واحلل واحلرميعرفه والبيت
 يف التعبري، وإحكام ومتانة(( املعىن،هذه القصيدة تتميز ببالغة يف ّ أن ويرى

ّ اإللياذة فإن بالغة األصل ال تفوقها مزايايف الرتكيب مع ميل إىل الرقة، وتلك هي 
))بالغة يف الكالم اليوناين

)١٢(   

ّ يف العصر العباسي يف سبيل االسرتزاق، فجعل الشعراء معظم مدح كان - ٦
 وصلت إلينا  إلياذة هومريوس فهي على ماأما((عة للتكسب، بعضهم الشعر صنا
))نقية من تلك املغامز

ًنه مل ميدح أحدإ ّأي )١٣(   .ا بالعطايا واملال واملكاسبًا طمعّ



  
ًرمجا وناقدا مقارنا  سليمان البستاين مت ً ٤٠٥  ممدوح أبو الوي.  د- ً

 مئيت يف وتقع )) الشعرحديقة(( املسماة ّ يقارن بني قصيدة ابن الرومي- ٧
ّن كنيته حتمله على حتدي  حملة موفيه ّ بابن الروميوكأين، ))اإللياذة((بيت وبني 

)) ومعانيه وتشبيهاتهأساليبههومريوس يف كثري من 
)١٤(.  

 نظرت إىل األشخاص وإذا((: فيقول يقارن أخيل بطل اإللياذة بعنرتة - ٨
 فمن بطل كعنرتة، ترجتف واألقوال،دهشت ملا يبدو لك من الشبه يف األحوال 

 القتال، فينكل العدو يعتزلفلصوته القبائل ارجتافها لصوت أخيل، يغاظ مثله، 
))عودتهبقومه حىت يهب من عزلته، فيفعل فعل أخيل يف 

)١٥(.  

ن ة،ّ املالحم العربيرأسً إذا فاملعلقات(( ويتابع قوله - ٩  إىل منظومات وأقر
)) على ما مياثل تغين هومريوس يف اإللياذة… ّالشعر القصصي

)١٦(.  
 سالةر(( يف) م١٠٥٧- ٩٧٣( ريّ يرى سليمان البستاين أن املع- ١٠
 يف )١٧(نو دانيت والشاعر اإلنكليزي جون ميلتاإليطايل الشاعر سبق ))الغفران

  .وصف العامل اآلخر

 احلصان يف اإللياذة، وصف وصف احلصان عند امرئ القيس يشبه - ١١
  :القيس ؤويقول امر

ً مقبل مدبر معٍّ مفرٍّمكر   ِلَه السيل من عَّ حطٍ صخركجلمود ٍ  اٍ
  : هومريوس ويقول

  صخر قد انتزعاكجلمود   ّ الشم سيل به اندفعايف

 فريى أن ، وتطور اللغة اليونانيةّالعربية جيري مقارنة بني تطور اللغة - ١٢
ّ يف حني أن لغة هومريوس حتتاج إىل ترمجة إىل ،قواعدها األوىل حافظت على

  . احلديثةاليونانية  اللغة
م حني ان وصف حال اليون- ١٣   :مصيبة كوصف املتنيب للحمى حلت 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 ّ الدهر عندي كل بنتأبنت    من الزحامأنت وصلت فكيف
 ً جمرحا مل يبق فيهجرحت    للسيوف وال السهاممكان

 عنرتة قوم وضع أخيل وحاجة قومه إليه، وحاجة بني ًثانية  جيري مقارنة- ١٤
  :عنرتة لاق .العبسي إليه وكذلك أيب فراس احلمداين

ا الجتول   قومي إذا اخليل أصبحتسيذكرين   فرسان بني املضارب 
  : أبو فراس احلمداينقالو

  قومي إذا جد جدهمسيذكرين    الظلماء يفتقد البدرالليلة ويف
 من الشعوب، فكان الطقس كثري ويقارن طقوس التضحية القائمة عند - ١٥

 يقدمون أبناءهم يقيونالفينًموجودا عند الفينيقيني وعند اليونان وعند العرب، وكان 
 عبد ّ أنويرىضحية لآلهلة، وحىت العرب قبل اإلسالم كانوا يفعلون ذلك، 

زق عشرة أبناء ووقعت ُرإذا  الرسول العريب الكرمي نذر أحد أبنائه جداملطلب 
  . من اإلبلًالضحية مئةبّ اهللا إال أنه استبدل عبدالقرعة على 
  :سي بعض املآخذ منها األدب العباعلى سليمان البستاين ويأخذ

  . الشعريالوصف اختصار - ١
  . من الشعر صنعة للتكسبالشعراء اختذ بعض - ٢
  .الغزل ابتذال - ٣
ونيف  جتاوزهم - ٤   . ا

 إلياذة ّأما((: فيقول ))باإللياذة((ّ العريب األدب هذه املرحلة يف ويقارن
حبها على ّ وصلت إلينا نقية من املغامز، ال يؤاخذ صاماهومريوس فهي على 

ّ أما اخللة األوىل فألن الشاعر جاهلي وحيثما األربع،شيء من هذه اخلالل  ّ ّ
ما .  ورسم احلقائقالوصفتصفحت شعره رأيته أبدع يف  ّوأما الثانية والثالثة فأل ّ

ّوأما الرابعة فلقد حتاشاها الشاعر . ه منظومّكلخمالفتان لطبعه، وذلك باد يف 



  
ًرمجا وناقدا مقارنا  سليمان البستاين مت ً ٤٠٧  ممدوح أبو الوي.  د- ً

))...لسمو يف أدبه 
)١٨(  

  : الشاعر هومريوس مجال عيون املرأة بعيون املها يقولبهيش
 ٍمهاة بطرف عني رمقته   وما الذي ترويه:  قالتمث

  : اجلهم تشبيه وارد يف الشعر العريب يقول علي بن وهو
  واجلسرالرصافة املها بني عيون   )١٩(أدري  اهلوى من حيث أدري والجلنب

واألدب العريب يف هوامشه وحواشيه  بني اإللياذة البستاين ويقارن - ١٦
  . ترمجتهصفحاتاملوجودة يف كل صفحة من 

 تتضمن معىن ًأبياتا ))اإللياذة(( النشيد الرابع من يف سليمان البستاين فيجد
  :أبيات زهري بن أيب سلمى يف معلقته، يقول هومريوس

نامث َّ هاج البال ورج ا  ّ بزفس غيظ وأناكأين   ّ
  : سلمى فيقول زهري بن أيبأما

 ّ تكتمن اهللا ما يف نفوسكمفال    يكتم اهللا يعلمومهما ليخفى
 ِ فيوضع يف كتاب فيدخريؤخر   )٢٠( أو يعجل فينقمحساب ليوم

ا مضمون البيتني يف سليمان البستاين وجيد ً النشيد الرابع أبياتا يشبه مضمو
  :التاليني للشاعر العريب

د عن آباء صدقثناور    ديارهم الصنيعايف أسأنا  ٍ ا
َ أوشك أن يضيعاالسوء ُبناة

 ُ احلسب الرفيع تواكلتهإذا   )٢١(
 وصف الليل هلومريوس تشبه الوصف التايل المرئ يفً البستاين أبياتا وجيد

  :القيس يف الليل
  كموج البحر أرخى سدولهِوليل    اهلموم ليبتليبأنواع َّعلي

  له ملا متطى بصلبهفقلت    وناء بكلكلًإعجازا وأردف



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٠٨  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

  ِلَ أيها الليل الطويل أال اْجنأال   )٢٢( منك بأمثلاإلصباح  ومابصبح
ا تشبهً جيد البستاين يف النشيد السادس من اإللياذة أبياتا وكذلك  يف مضمو

  ):١٠٥٧- ٩٧٣(مضمون أبيات املعري 
  الوطء ما أظن أدمي الـخفف    من هذه األجسادإال أرض
ُ بنا وإن قدم العهـــوقبيح   )٢٣(ن اآلباء واألجداد هواد َ 

  :  أبطال اإللياذة بنسبه ويقولأحد ويفتخر
  مثلييعتزٌ نسب فيه فذا   )٢٤( وفصليأصلي إذا شئت وهذا

  : هذا البيت ببيت الفرزدقّويذكرنا
  مبثلهمفجئين آبائي ولئكأ   ُ مجعتنا يا جرير اجلوامعإذا

  :ا هلا مضمون آخر تشبه مضمون البيت التايلً أبياتهناك ّولكن
 ً أصلي وفصلي أبداتقل ال   ُصل الفىت ما قد حصلأ ّإمنا

 بعالقة ، البستاين عالقة أبرام بابنه باريس يف النشيد السابعسليمان ويقارن
 بذلك بَّوسب )) ساملالزير((ً الذي طعن كليبا يف ملحمة جبساس،والد جساس 
ً بطل اإللياذة أخيل يف النشيد التاسع أقواال تشبه أبيات املتنيب ويرددلقومه املآسي، 

  :التالية) م٩٦٦- ٩١٦(
 ارتقي ّحمل ّأي   يّ اتقعظيم ّأي
ّوكل◌   ِخيلق وما مل ـه   قد خلق اللـما ّ

  مهيتيف حمتقر    مفرقييف كشعرة
   )٢٥(...هو عندي كشعرة باحتقار : أخيل يقول
  :ًكثري من ا لشعراء مثل تأبط شرا الذي يقول تشبه أقوال أقوال وهناك

ّ حمكمة، جوال آفاقالّقو
 ِاد أنديةّ شهألوية، الّمح   )٢٦(



  
ًرمجا وناقدا مقارنا  سليمان البستاين مت ً ٤٠٩  ممدوح أبو الوي.  د- ً

  .)٢٧( فلسفة تشبه فلسفة أيب العالء املعري يف العفة وعدم اإلجنابًأحيانا وجند
ً أبياتا للمعري والعشرين البستاين ويذكر يف هوامش النشيد الثالث ويعود

ّا بأن العرب بوجه عام ال يؤيدون ً علم، جثمان امليت عند اهلنوقحبر فيها يشيد
 ذكرها أبو العالء، ويشري البستاين إىل فلسفة أيب العالء املعري يف اليتهذه الفكرة 
  :  يقول املعريإذمكان آخر 

  احلياة فما أعـّكلها تعب    إال من راغب يف ازديادجب
 ا يف ساعة املوت أضعاًن حزّإن   )٢٨( سرور يف ساعة امليالدف

  : ذكر أبيات من معلقة عنرتة العبسي مثلمن البستاين ويكثر
  مستهلكّفإنين سكرت فإذا    وعرضي وافر مل يكلممايل
 ر عن ندىِّ فال أقصصحوت وإذا   ميُّ علمت مشائلي وتكروكما
  يا ابنة مالكَّ احليسألت ّهال    جاهلة مبا مل تعلميِكنت إن

 ّعة أنيني شهد الوقمن خيربك   املغنم د عنُّالوغى وأعف أغشى
ِ غري مذممُكررت يتذامرون   القوم أقبل مجعهمُرأيت ملا   َ

ا بني أبيات عنرتة وبني أ بيات يكررها بطل اإللياذة أن عجب وال ً جند تشا
فروسية  موضوع اليتضمنان عنرتة ومعلقة ))اإللياذة(( العملني األدبيني ّألن ))أخيل((

ّواحلب والبطل األسطوري الشعيب، ويشبه وضع عنرتة إىل حد  ّ  الذي وضع الماّ
 القتال واعتزل وال سيما بعد أن انتزع منه أغاممنون حبيبته، فغضب ،وقع فيه أخيل

ّ أن أحسًوأخذ اإلغريق يرجونه للمشاركة يف ساحة الوغى، فيشارك أخريا، بعد أن 
 وال ،ة بني البطلني يف هوامش أكثر من نشيدشعبه حباجته، وجند مقارنة مسهب

  . يف النشيد الثامن عشر، ويف النشيد الرابع والعشرين وهو النشيد األخريسيما
 البستاين، إذ كان حزن استنتجهً يف هوامش النشيد التاسع عشر تشبيها وجند



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤١٠  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 قبله، أويتمىن لو أنه مات معه كان أخيل أخيل لفقدانه أحد أصدقائه الذي 
  :زن البحرتي الذي يقولَه حفيشب

ً كنت يوما قبله خبؤونوما
  بقائي بعده خليانةوإن   )٢٩(

 ابن هاين يف مدحه مبالغةً البستاين يف النشيد العشرين أبياتا تشبه وجيد
  :للخليفة املعز لدين اهللا

ُ الواحد القهارفأنت فافعل ّ   شئت ال ما شاءت األقدارما   ُ
َ أنصارك األنصاّوكأمنا ٌ أنت النيب حممدّفكأمنا   )٣٠(ُرُ ّ 

 والعشرين بعض األبيات الرابع يف هوامش النشيد األخري وهو النشيد ويذكر
ا اخلنساء أخاها صخرا، لوجود أبيات تشبهها   حيث املضمون يف منًاليت رثت 

  .النشيد املذكور
  . مقدمة اإللياذة حيث يتحدث البستاين عن أصول التعريبإىل ونعود

  :أصول التعريب -١٧
 املرتمجني الذين فينتقد البستاين يف مقدمته عن أصول التعريب ويتحدث

 ، ويشريًشيئا منه أو الذين حيذفون ،ًيضيفون من عندهم شيئا ما إىل النص األول
ا  ًإىل أن بعض املرتمجني ينقلون كتبا أجنبية أو بعضها ويعرضو ً ا ًتأليف الناس علىّ

 مرتمجني لوجود اهللا وحيمد ،ّ الدجالني واللصوصءهؤالّ ويسمي ،من قرحيتهم
 استخدمهاّيتوخون الصدق األمانة، ويذكر طريقتني من طرائق الرتمجة اليت 

 ،البطريقّاملرتمجون القدماء يف العصر العباسي، الطريق األوىل وهي طريقة يوحنا بن 
ا طريقة رديئة، لع  كلمةدم وجود ّوهي ترمجة الكلمة بكلمة أخرى ترادفها، ويرى أ

 وهيسحق إّمرادفة يف اللغة املرتجم إليها، أما الطريقة الثانية وهي طريقة حنني بن 
ّيقول البستاين بأنه اتبع ترمجة مجلة جبملة مرادفة، وهذه الطريقة أجود ولذلك 

ّ قرأ املطالع كتابا معربا فإمنا هو فإذا((:  الثانية ويقول عنهاالطريقة ً ً عريب◌ا يقرؤهًّ



  
ًرمجا وناقدا مقارنا  سليمان البستاين مت ً ٤١١  ممدوح أبو الوي.  د- ً

))... يقرؤه أعجميا، كما حيصل يف الطريق األوىل، و ال
)٣١(  

 ال بأكثر و ال بأقل، آخر، البستاين ترمجة أمينة فرتجم البيت ببيت وترجم
 األمساء اإلغريقية لآلهلة ومل يسجل فاتبعّوذلل الصعوبات كلها مثل تعريب األعالم 

اء إىل األمساء املبتدئة  الالتينية كما فعل بعض املرتمجني، وأضاف حرف اهلاألمساء
، فجاءت إيالنة عنده هيالنة، وجاء أومريوس عنده هومريوس، ويشري )١(ةَّ علحبرف

يف تعريب األمساء ويف التصرف ) ١٤٠٦- ١٣٣٢( جتربة ابن خلدون إىلالبستاين 
 حروف يف اللغة اإلغريقية ال مثيل هلا يف اللغة العربية فهناكيف احلروف واحلركات، 

ّ اللغات كلها، كما يشري إىل جتربة الشيخ إبراهيم حالح، وهذه والعكس صحي
 اليت ال مثيل هلا يف اللغة العربية، وأشار إىل األجنبيةاليازجي يف إجياد بديل لألحرف 

 مثل كلمة أسطول وكلمة ميناء، وأشار إىل بعض اليونانيةّالكلمات املعربة عن 
دث عن الشعر العريب والشعر اليوناين،  يوناين، ويتحأصلهاّالكلمات اليت يعتقد بأن 

ً ويتحدث عن سوق عكاظ، ويرى أن هلا دورمقفى،ى والثاين غري َّفاألول مقف ا يف ّ
  .الوقتتوحيد اللغة العربية يف ذلك 

 فمقدمة تر مجة ًعظيماًعمال ) ١٩٢٥- ١٨٥٦(ّ قدم سليمان البستاين ولقد
ا يف تقع يف مئيت صفحة هي اليت ))اإللياذة((  كبري رائد يف األدب املقارن، عمل ذا

ّتدل على ثقافة واسعة جدا باألدب العريب القدمي   وكذلك اهلوامش اليت واحلديث،ً
 معرفة إىل ًإضافة ،ًلو مجعت لشكلت كتابا آخر يقع يف أكثر من مئيت صفحة

 األجنبية اليت ساعدته على الرتمجة األمينة، وكذلك موهبته اللغاتالبستاين بعدد من 
ّا ينقسم فيه كل بيت إىل شطرين ًا تقليديً نقل إلينا اإللياذة شعرفضلهابشعرية اليت ال

ً كل هذا جعل من عمل البستاين عمال كبريا حبققافية،وهناك  ً ّ.  

                                                            
مزة، أما حرف[) 1( لة/ (و يف اإلغريقية فه))العلة(( هذه األمساء مبدوءة يف العربية    )].ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤١٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ّ أن هذا العمل الكبري يكاد ال يقرأ، ألسباب كثرية، يأيت له  مما يؤسفولكن
ثر بلغة الشعراء العرب يف ّ طليعتها أن لغة البستاين ليست سهلة، فهو متأيف

 يف استعماهلا ويستخدم ألفاظهم اليت حتتاج اليوم إىل شرح، لعدم ّاجلاهلي،العصر 
ّن احلجم الكبري هلذا العمل جعل من الصعوبة مبكان قراءته إ مث .ّاليوميةحياتنا 
 فلو سألنا من قرأ اإللياذة برتمجة سليمان البستاين من الغالف ، الناسأكثريةعلى 
ً جلاءنا اجلواب سلبيا يف معظم احلاالت، إن مل ، وقرأ كل كلمة فيهاالغالف إىل

ً فالرتمجة مل تكن شعبية بقدر ما كانت للمختصني وخلدمة ولذا. كلهايكن يف 
  .األدب والنقد

  : األخرى لإللياذةالترجمات -١٨
 ًاتها نثر ترمجوإىلا، ً شديدًااختصار  ))اإللياذة(( بعض املرتمجني إىل اختصار توجه

ا  سالم عنرب انذكر من هذه الرتمجات الرتمجة اليت قامت . لكي تسهل قراء
- ١٨٨٩( بتقدمي الدكتور طه حسني ١٩٧٤ عام األوىلاخلالدي وصدرت الطبعة 

  .١٩٧٣ بقليل، ألنه تويف عام وفاتهالذي على ما يبدو كتبها قبل ) ١٩٧٣
 أقل من أحد اللخ منها عن دار العلم للماليني ست طبعات وصدرت

، ويشري ١٩٨٥ا، فاطلعنا على الطبعة السادسة اليت صدرت عام ًعشر عام
  طه حسني يف مقدمته للرتمجة املذكورة إىل ترمجة سليمان البستاين الدكتور

ا جاءت بلغة صعبة فيقول )١٩٢٥-١٨٥٦( ٍويرى أ  ظلت ترمجته وقد((: ٍ
وزهم إىل أصحاب الثقافة  ال تتجا، على املثقفني املمتازينالنفعمقصورة 
))املتوسطة

وال عجب أن يضع الدكتور .  اللغة اإلنكليزيةعن الرتمجة  وجاءت .)٣٢(
ً حسني مقدمة لرتمجة اإللياذة ألنه هو نفسه قام برتمجة معظم مسرحيات طه

ًعن اللغة الفرنسية، وكتب مقاال عن ملحمة ) م.ق٤٠٦- ٤٩٦(سوفوكليس 
ّكثريا باألدب اإلغريقي واهتم هلومريوس ))األوديسة(( ً.  



  
ًرمجا وناقدا مقارنا  سليمان البستاين مت ً ٤١٣  ممدوح أبو الوي.  د- ً

 تتحدث فيها عن لرتمجتها، املرتمجة عنرب سالم اخلالدي بوضع مقدمة قامت
 وتقول املرتمجة التارخيية،ّالتاريخ اإلغريقي، وعن اإللياذة، فهي من األعمال األدبية 

 الرتمجة اليت أمامكم ولكن اإللياذة يف األصل ملحمة شعرية، إن((: يف مقدمتها
...  ًا شعرالعربيةرمجت اإللياذة إىل ُوقد ت. ثر خمتصر بعض الشيءاآلن هي ن

 للشعر العريب أن يطالعها ٍّ كل حمبوعلى. ترمجها العالمة سليمان البستاين
...((

 يف أكثر من ثالمثئة صفحة وتتضمن أهم أحداث اإللياذة الرتمجة وتقع )٣٣(
ا    .وأفكارهاوشخصيا
 ترمجها وأعتقد أن اإللياذة أخرى، ترمجات  إىل هاتني الرتمجتنيًضافةإ وجدنا

ا تلخيص وليست ترمجاتنقولمن سبعة مرتمجني، ولكننا نستطيع أن  فلقد .  إ
 صفحة من القطع وثالمثئةجاءت ترمجة سليمان البستاين يف أكثر من ألف 

 عن دار األنوار صدرتالكبري، يف حني أن ترمجة من إعداد أنطوان عبد اهللا، اليت 
 ألن صفحة، أقل من مثانني صفحة، أو على األدق جاءت يف أربعني تقع يف

 هذه فال جمال للمقارنة بني مثل وعلى هذااألربعني الثانية هي األصل اإلنكليزي، 
الرتمجة اليت ميكن أن تنجز خالل أقل من أسبوع، وترمجة سليمان البستاين 

وسنوات هي  تعب عمر وإىلاملستندة إىل ثقافة موسوعية  ) ١٩٢٥- ١٨٥٦(
  .أكثر من مخس عشرة سنة

ً تاريخ، ولكنها أيضا وبال ترمجة رابعة ألمني سالمة، صدرت بالقاهرة، وهناك
ّ يف مقدمته إنه ترمجها يقولًتلخيص، وال عالقة هلا بالرتمجة، علما بأن أمني سالمة 

  .وترمجهايبدو أنه وجد ملخصها باليونانية . عن اليونانية
ا ه واجلادة ف الرتمجة اخلامسةّأما  واليت تقع يف ، عدوانممدوحي اليت قام 

مع الثقايف يف دولة مئة  نأكثر من مثا  العربية اإلماراتصفحة، وصدرت عن ا
ا . املتحدة ا ترمجة تكاد تضاهي الرتمجة اليت قام   توجد البستاين،ٌوأعتقد أ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤١٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ً الثالث وصفا الفصل يف ًمثال نقرأ. مقدمة، ولغتها قريبة من اللغة العربية املعاصرة
  :لرغبة مينالوس يف القتال

  للحرب وقع عليه نظر مينالوس املتحرق وحاملا((
ُ يتقدم حنو اجليش خبوهو    واسعةاًطِ
   مثل أسد يصادف جثة كبرية،فرح
ِّ يتضور جوعا، أو جثة إيوهو   ل طويل القرونً
))...ّ عنزة برية فيلتهمها بتلهف، أو

)٣٤ (  
  :من املعركة الفصل الثايف ويصف

ً بلغ تقدمه موقعا معينا، وحني((    الطرفان،والتقىً
   الرتوس واشتبكت الرماح،تصادمت  
   قوة الرجال املدرعني بالربونز، وكثرت الرتوس يف الوسطوتصادمت  
  . يصطدم أحدها باآلخر، وارتفعت جلبة القتالاليت  
   صرخات األمل بصيحات الظفرواختلطت  
))قتلون، وسالت الدماء على األرضُ رجال يقتلون ويمن  

)٣٥(  
 صدرت عن دار العودة، وهي خشبة،  ترمجة سادسة، وهي ترمجة دريينوهناك

 وحذف، إضافاتبال تاريخ، وأقرب ما تكون إىل تلخيص بتصرف، أي هناك 
ا على   إذ النبوءةفتنتهي بكالم كاسندرا بنت بريام الطروادي، اليت تتصف بقدر

 أقرأ  هاأنذا... ؤالء الغزاة املنتصرين بأفضل من حظ أبطالنا  حظ هليس((: تقول 
...  أغاممنون بيد زوجته كليتمنيسرتا العاشقة مصرعانظري هاهو ... ألواح القضاء 

ا ستقتله، ستذحبه بيديها  )) تطأ قدماه أرض الوطنحينما... ّإ
)٣٦(  

ا علي ملكي، وهي وهناك ا اختصار  ترمجة وإمنليست ترمجة لإللياذة قام 
 ببريوت عن دار صوت وصدرت ،)) طروادةحصار((شديد لإللياذة جاءت بعنوان 



  
ًرمجا وناقدا مقارنا  سليمان البستاين مت ً ٤١٥  ممدوح أبو الوي.  د- ً

ُ عربية مبلغةالشوف، وهو نص ال خيالف مضمون اإللياذة ويتصف   ًقة، مثال ِّوَشّ
 أرخى الليل سدوله القامت، ولف الكون يف فلما((: األخريةيكتب يف الصفحة 

))...عباءة دكناء 
ر األول من بيت وصف به امرؤ القيس  يقتبس الشطفهو) ٣٥(

  :الليل
  البحر أرخى سدولهكموج وليل    بأنواع اهلموم ليبتليّعلي

ّ األوىل أن اإللياذة :شكلتنيُمِل ندرس الرتمجات السابقة لإللياذة نتعرض عندما
 بالغرض، فالشعر إذا نقل تفيملحمة شعرية، ومهما كانت هذه الرتمجة جيدة فلن 

 اإليقاع املوسيقي، ولقد أمهها نفسها فقد يفقد الكثري من مجالياته، ومن ا باللغةًنثر
 حيث. )) أصوله ومناهجهاألديب، النقد((ّأشار إىل هذه النقطة سيد قطب يف كتابه 

ًيقول إننا إذا نثرنا بيتا مشهورا للبحرتي    :مثلً
ِاحلسن◌ من ِ  اً الربيع الطلق خيتال ضاحكأتاك    حىت كاد أن يتكلماُ

 الطلق خيتال من احلسن ويضحك الربيعجاء : ًا كتبنا هذا البيت نثرفإذا
 احلالة الشعورية اليت مر بتصويرفإن هذا التعبري ال يفي . حىت أوشك أن يتكلم

 على روح الشاعر يف نقضيا الشاعر، ألنه يفتقر إىل اإليقاع املوسيقي، وقد 
  .نثرنا للبيت

ا جاءت مرتمجة عن لغة تتلخصة  الثانية يف ترمجة اإللياذاملشكلة  يف أ
يف ترمجته على ) ١٩٢٥- ١٨٥٦(وسيطة، فلقد اعتمد العالمة سليمان البستاين 

 والرتمجة هنا اإلنكليزية،أكثر من لغة وجاء بعده ممدوح عدوان فرتمجها عن 
 ولكنها كثرية، عن لغة وسيطة، وهلذا النمط من الرتمجات مشكالت حصلت

  .ًضرورية أحيانا
 الرتمجة، فلقد ترجم أمحد من مارس كبار األدباء العرب هذا النوع دولق

     األملاين غوتهلألديب )) فارترآالم((رواية ) ١٩٦٨- ١٨٨٥(حسن الزيات 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤١٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 قام وكذلكوكتب املقدمة هلذه الرتمجة الدكتور طه حسني، ) ١٨٣٢- ١٧٤٩(
-٤٩٦الدكتور طه حسني عميد األدب العريب برتمجة مسرحيات سوفوكليس 

 اللغة الفرنسية أي عن لغة وسيطة ومل يرتمجها مباشرة عن اللغة عنم . ق٤٠٦
  . ال يعرفهاّه ألنةّاليوناني
 فريدة، إذ أقدم على الرتمجة تكون املنفلوطي فلقد أقدم على جتربة تكاد أما

     لطفي املنفلوطيمصطفى ترجم .من اللغة الفرنسية، وهو ال يعرف الفرنسية
ألفونس  الفرنسي للكاتب )) أو حتت ظالل الزيزفوندولنيجم(() ١٩٢٤- ١٨٧٦(

 للكاتب ))الفضيلة(( ونقل. كار، ومل يكتب أنه ترمجها ألنه مل يرتمجها وإمنا خلصها
 الفرنسي فرانسوا كوبيه للكاتب ))التاج سبيل يف((الفرنسي برناردين سان بيري، و 

 الفرنسي أدمون اعرللش ))الشاعر((، وأهداها لسعد زغلول، وترجم ١٩٢٠عام 
 بوجه عام، وما قام به للشعراء، وأهدى هذا الكتاب ١٩٢١روستيان عام 

  .ًاملنفلوطي ليس ترمجة وإمنا اقتباس
ً الرتمجة عن لغة وسيطة، أننا قد ال جند مرتمجا من لغة معينة، ضروريات من

غة الفرنسية ً فال بد إذا من نقل نص من اللغة الفنلندية إىل اللالفنلندية،مثل اللغة 
ننا حنتاج يف هذه احلالة إىل إأي .  ومنها إىل العربية والعكس صحيحاإلنكليزية،أو 

  . اثننيمرتمجني
 عدد املرتمجني وتوسع ومشل لغات قليلة االنتشار، فال بد من ازداد ومها

ي هي  الت الوسيطة اللغة اللغة دور وتؤدي.  الرتمجة عن لغة وسيطةإىلا ًاللجوء أحيان
 أو الفرنسية، فلقد نقلت بعض اآلثار األدبية من اإلنكليزية مثل ًاانتشار ر أكث

 ومعظم آداب العامل إىل اللغة العربية عن إحدى واإلسبايناألدب الصيين واليوناين 
ًننا نستقبل آدابا عظيمة مرتمجة عن إ أي اإلنكليزية،هاتني اللغتني الفرنسية أو  ً ً

 وجود مرتمجني عن هذه اللغات، وله خماطره، ملعدالرتمجة، وهذا العمل ضروري، 



  
ًرمجا وناقدا مقارنا  سليمان البستاين مت ً ٤١٧  ممدوح أبو الوي.  د- ً

 منها، ولكن كما يقول املثل الرمد املطلوبألن هذه الرتمجة عادة ال تفي بالغرض 
 احلاضر لرتمجة األدب الروسي الوقتخري من العمى، ولكننا ال نرى ضرورة يف 

ذه اللغاعدداألملاين واإلسباين عن لغة وسيطة، وذلك لوفرة و ت،  املختصني، 
ا مباشرة إىل اللغة العربية   .والذين يستطيعون نقل آدا

 وسيطة، مثل ترمجة لغةأعمال هامة يف العصر العباسي عن ُترمجت  وقد
.  باللغة اهلندية القدميةمكتوبة عن اللغة الفارسية، وهي باألصل ،)) ودمنةكليلة((

 جعفر املنصور  أيباخلليفةم يف زمن ٧٥٠عام . قام برتمجتها عبد اهللا بن املقفع
ة، ف فقتله اخلليالظلم،ُلكي يثنيه عن ظلم العباد والبالد، ولكنه نفسه مل ينج من 

 دبشليم اهلندوكان الفيلسوف اهلندي بيدبا قد ألف هذا الكتاب يف زمن ملك 
  . االستبدادعن هلكي يثني
 ولكن حيق لنا أن ًأحيانا، إن الرتمجة عن لغة وسيطة ضرورية ، أسلفناوكما

 مثل اللغة الفرنسية؟ وسيطة،ًملاذا نرتجم أحيانا األدب اإلنكليزي عن لغة : ألنس
 الفرنسية ؟ اللغةشكسبري عن ) ١٩٤٩- ١٨٧١(أمل يرتجم الشاعر خليل مطران 

 املباشرة، الرتمجة من ًأدىن مستوى الرتمجة عن لغة وسيطة فإن حيث املبدأ  من
منها ترمجة . املباشرةسيطة الرتمجة ولكن هناك حاالت فاقت فيها الرتمجة عن لغة و

       دوستويفسكي ملؤلفات) ١٩٧٦- ١٩٢١(الدكتور سامي الدرويب 
 وميخائيل ،)١٩١٠- ١٨٢٨(من مؤلفات تولستوي  ٍقسم، و)١٨٨١- ١٨٢١(

. وغريهم) ١٨٣٧- ١٧٩٩(وألكسندر بوشكني ) ١٨٤١- ١٨١٤(لريمنتوف 
      مطرانخليلك جند أن  وكذل.ا جدٍبعيدٍفلقد جاءت ترمجته موفقة إىل حد 

أكثر من جربا ) ١٦١٦- ١٥٦٤(ق يف ترمجة شكسبري ِّفُو) ١٩٤٩- ١٨٧١(
  .لشكسبري) ١٦٠٦ ())ماكبث((كالمها ترجم مأساة و جربا،إبراهيم 
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ذا الشكل ترمجة -  ابن خالة دنكن هو ماكبث  ملك اسكتلندا، وجاءت 
ّ أن ماكبث هو ابن  ظانا جربا إبراهيم جربا فرتجمأماخليل مطران عن الفرنسية، 

ّ اإلنكليزية، ولكننا يف النص نالحظ اللغةّعم دنكن، ألن الكلمة واحدة يف 
ما ابنا أختني   .أ

  :ةــخاتم
ً منوذجا لعالقة األدب املقارن بالرتمجة، وبالتحديد برتمجة قدمنا قد نكونذا 

امللحمة من  وجنس ، من أقدم األعمال األدبية يف العاملوهيملحمة اإللياذة 
 من اإلشارة إىل أن روحي اخلالدي أصدر كتابه بأسأقدم األجناس األدبية، وال 

، ١٩٠٣ عام )) والعرب وفيكتور هيجواإلفرنج علم األدب عند تاريخ((الشهري 
 برتمجة البستاين، ويعده الدكتور اإللياذةّأي بعد مرور عام واحد على إصدار 

)) املقارنالعريب  األول لألدبالرائد((حسام اخلطيب 
)٣٨(.  

 فله عالقة وثيقة باألدب ، أخرى مثل املسرحأجناس إذا حتدثنا عن أما
يقول الدكتور حممد جنم يف كتابه . الغربّاملقارن، ألن املسرح جاءنا من 

 مبعناه االصطالحي الدقيق، فن املسرح((: ))احلديثّ يف األدب العريب املسرحية((
ّلنهضة احلديثة اليت أعقبت احلملة الفرنسية على  ايفجديد، وجل باب حضارتنا 

))مصر
)٣٩(.  

 عام ))البخيل((قدم مسرحية ) ١٨٥٥ - ١٨١٧( أن مارون النقاش ويرى
الفن بف َّرَعَ مارون النقاش إنه تـويصرحمقتبسة عن مسرحية موليري، ) ١٨٤٧(

اية وهذا الوضع قد ينطبق على الرو. ّ وجوده يف البالد األوربيةأثناءاملسرحي 
  . واألجناس األخرىالقصريةوالقصة 

   واإلحاالتالمصادر



  
ًرمجا وناقدا مقارنا  سليمان البستاين مت ً ٤١٩  ممدوح أبو الوي.  د- ً

  ٩٠، ص ٥ العودة، ط دار الدكتور حممد غنيمي هالل، األدب املقارن، بريوت، -  ١
، ١٩٨٢ دمشق، جامعة الدكتور حسام اخلطيب، األدب املقارن، اجلزء األول، -  ٢

  .١٣٨ص 
  .٩ الدكتور حممد غنيمي هالل، األدب املقارن، ص -  ٣
 أساطري اليونان، بريوت، دار الشرق العريب، الطبعة الثانية حامت،عماد .د - ٤

  .٣٩٩، ص ١٩٩٤
لد حسني،طه .د -  ٥ موعة الكاملة، ا ، ٢، بريوت، دار الكتاب اللبناين، ط١٢ ا

  .٣١، ص ١٩٨٣
، ٢ القاهرة، طهارون،، حتقيق وشرح عبد السالم ١ اجلاحظ، كتاب احليوان، ج -  ٦

  ٧٥- ٧٤ص 
  . ٥اإللياذة، اجلزء األول، بريوت، دار العودة، ص  -  ٧
  .٥ املصدر السابق، ص -  ٨
  .٥ املصدر السابق، ص -  ٩
  .٧- ٦ املصدر السابق، ص -  ١٠
 جامعة دمشق، احلديث، الدكتور عبد النيب اصطيف يف النقد األديب العريب -  ١١

  .١٤٩، ص ١٩٩١
  .١٣٦ص  مقدمة سليمان البستاين لإللياذة، مصدر سابق، -  ١٢
  .١٤٩ املصدر السابق، ص -  ١٣
  .١٥٥ املصدر السابق، ص -  ١٤
  .١٦٩ املصدر السابق، ص -  ١٥
  .١٧٤ - ١٧٣ املصدر السابق، ص -  ١٦
  .١٧٥ املصدر السابق، ص -  ١٧
  .١٤٩ املصدر السابق، ص -  ١٨
  .٢٤٣ املصدر السابق، ص -  ١٩
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  .٣٦٠ املصدر السابق، ص -  ٢٠
  .٣٧٣ املصدر السابق، ص -  ٢١
  .٣٧٦ املصدر السابق، ص -  ٢٢
  .٤٤٨ املصدر السابق، ص -  ٢٣
  .٤٥٤ املصدر السابق، ص -  ٢٤
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  .٥٩٦ املصدر السابق، ص -  ٢٨
لد الثاين، ص -  ٢٩   .٩٥١ املصدر السابق، ا
لد-  ٣٠   .٩٦٠ الثاين، ص  املصدر السابق، ا
لد األول، ص -  ٣١   .٧٦ مقدمة اإللياذة، ا
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  .١٠٢- ١٠١و ظيب، ص  هومريوس اإللياذة، ترمجة ممدوح عدوان، أب-  ٣٤
  .٢٤٧ املصدر السابق، ص -  ٣٥
  .٢٠٦ ص )٢٥( انظر ص  خشبة، دار العودة،ين هومريوس، ترمجة دري-  ٣٦
  .١٢٧ ص الشوف، هومريوس، اإللياذة، ترمجة علي ملكي، بريوت، صوت -  ٣٧
 ،٤ اخلطيب، طحسام روحي اخلالدي، تاريخ علم األدب، مقدمة الدكتور -  ٣٨
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