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َّّكَ ﴿ مْتَنَا ِۖإن َّّ ا مَا عَل َأنَت  قَالُوا ُسبْحَانََك لَا عِلْمَ لَنَا ِإلَّّ
 ُ ُ  الْعَلِيم  ﴾اْلحَِكيم

 من سورة البقرة 32الآية 

 



 وعرفانشكر 

ّ ه العظيم لأزيدنكم "" لئن شكرتم   صدق الل
ّ ه الأكرم الذي علّم بالقلم والشكالحمد و النعم وأنار سبل سائليه  أفاض على عباده بموفورر لل

 نزاهة الذمم.للعلم و

ّ ه أن أنار العقول و والشكرمد الح يّة جمعاء محمد لل ألان القلوب برسالة سيد الخلق معلم البشر

ّ ه عليه ص  تبعه بإحسان إلى يوم الدين.من صحبه وآله و  وعلىلى الل

تاذي جميل العطاءات التي شرّفني بها أسعرفان صادق بوافر الخدمات ولص وشكر خا

يفي بحق مقامه الرفيع ل كن حلمه لو أن الشكر في كلمات لا و محمد قادةالدكتور المشرف 

ّ ه تعالى أدامك أناته تملي عليّ القول " و  طالب علمسندا فكريّا لكّل ذخرا معرفيّا والل

قشة على أن العرفان موصول للسادة الأساتذة الدكاترة الأفاضل أعضاء اللجنة المناالشكر و

 واللغاتلأساتذة معهد الآداب  الصواب. شكرالتوجيه نحو منحوني شرف التصحيح و

لكّل من أنارني بفكرة، سّدد خطاي، دعا لي بدعوة كز الجامعي أحمد زبانة غليزان، وبالمر 

 أن استقر هذا البحث على ما هو عليه..........صادقة إلى 



 إهـــداء

نا بذكر أسماءهم في صفحة واحدة... فيحبهم سنجحف من حق قدرهم إذا اكتمن ن

 حاضر بالوجدان وذكرهممن نحبهم حضورهم كان مع بداية كّل حرف من البحث 

ً  إلاّ أن والدّي ا: لن تكون الحروف ساكنة، ستحلّق في خاطبا قلمي فأجابهما طوع

، من ضياءكما، تعاقبكما على حياة البحث عائ ش ة ت ي رسو دراـالقعبد فضاء المعاني، 

ّ ه ك.. باراستمرّ... يكما. الل  في عمر

ي ملشقيقاـتي..لك أنت ياـ  حضورك لا يحصر في كلمات ..لأحباب الروح  مــر

 سكون حياتي..هاجر...محبتكم بعد حركات وعائشة حي عبد الرحمن، سميّة،  ، يم لاك

يّة،وقفت المعاني إجلالا لمقام نزاهبن دي دة محمد دح و في حضرة و  ته الفكر

 ...إبصارشهد كّفه نور و نمِ  ف 

ير الثقافة الإسلاميّة من تابوت التبع ّ ي لكل من يسعى لتحر ..ة 
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ّ ه الرحمن ا ّ ه رب العالمين ولرحيم وبسم الل على سيدنا محمد  والسلاملصلاة االحمد لل
 :بعدكثيرا و سلّم تسليما خصّهم وآثرهم و وبصحبته وطهّرهمصحبه الذين هداهم على آله و و

 
يّة وروح كُ  لّ ر كُ وهإّن جَ  ُ  لّ هو ت ّدَّ أمّة، ينبثقان من الخصوصية الثقافية التي ع

ُ  وعلىبمثابة الركيزة الرصينة لبناء الأمم وتقدمّها، فهي  عتقد أنها تنحصر في مجموعة غرار ما ي

 َ ُ من الأفكار، ت ية في سلوك المجتمعات ب المقومات التي تميّزها  ومجموعث أنها تتعّداها إلى نظر

 ...والتجاربعن بعضها البعض بتلمّس العقائد، اللّغة، المبادئ، السلوك 

 ُ ثلى، يتسنّى فهي إذن ظاهرة إنسانيّة تمثل ذات المجتمع وتعبّر عن توّجهاته بطرق م

ء بالمعارف. فتعبّر كل أمّة عن كيانها وتدوّن في الارتقامن خلالها تجسير معبر الالتقاء و

لى ثقافات الآخر، الاحتكاك بها ع الاطلاعسجّلها التاريخي عطاءاتها المعرفية. فيتسنى لها 

ُ التفاعل معها، ل تــتقارب من و ها من ّك ن مبعضها البعض بع د أن ت ك تسب م ناع ة ت 

ية أو راكدة أو عقيمة الإسلامية يومً لم تكن الثقافة التناغم مع ما يقابلها. و كما  –ا منطو

بل كانت ولا تزال كذلك، نابضة بالحياة تستمر وتواكب  –يزعم بعض من المتعّصبين 

ّ  كل المستجّدات الفعّالة مع الحفاظ على خصوص ُ ي ي مان م نبط  تسْ تها، هذا لأّن مصدرها إ

ّ المقّدس والفكر المحمّديّ  من الوحي الإلهيّ   –ت من تحقيق التوازن بين الجانبين ، لهذا تمكن

 بمعنى أّنها واجهت وجابهت إعلاء المعتزلة للعقل والصوفية للوجدان،  -العقلي والوجداني
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ُ  وتيّقنفتأكّد المتلقي  َ أن العقل ي ية تمّدها بالأحاسيس النّابعة غ ذيها والنّفس البشر

 من الذوق الرفيع والضمير المستنير. 

يّنسليمان قد أدلى و ية  حز ية حضار في الفصل العاشر من كتابه أرض العروبة رؤ

  »الضمير أعمق وأروع من العقل لضمير وفي المكان والزمان بقوله '' إّن الثقافة تتّصل با

 فلا مندوحة من الاعتراف بأّن ثقافة الوجدان الإنساني تنبع من الضمير الإسلاميّ 

الأمر الذي يدفعنا بالقول أن الثقافة الإسلاميّة تعلو بروح الضمير،  ،غيره شيءولا 

أّن أّي راهن ثقافيّ  االثقافات. كمفله كل الفضل في فسح أرضيّة الحوار الحضاري بين 

ية بما يخدم المجتمعات  محكوم عليه بالحوار الرّشيد والتّفاعل البّناء لإعلاء صرح البشر

زاج بعضها ببعض خاصيّة تنامت مع الوقت الحالي بفضل قاطبة. فتلاقي الثقافات وامت

التّجسير الشاهق لمعبر التأثير والتأثر، وقد حظيت الثقافة الإسلاميّ ة بتأثيرها على عديد 

ية للأمم والشعوب الأخرى.  المجالات الفكر

تأثيرات كبيرة بفعل الرابط إذ لا شّك أّن الحضارة الأوربيّة ما هي إلاّ وليدة حركة 

مي للتراث الإسلامي، وليس أدّل على هذا القول أكثر من التراجم العديدة لذخائر ترجال

الفكر العربيّ بكل ما حواه من آداب وعلوم وفنون استنارت بها مكتبات متعددة على 

 ُ َ المستوى العالمي، وهذا ي بشرى للدّراسات المقارنة. الأمر الذي يحيلنا إلى فكرة مفادها  ّد  ع

الدّراسة وبتعبير جلّي، الحقل أّن التجربة الأدبيّة كل متشعّب الظواهر جدير بالفحص و
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يّة من ناحية أخرى قد لا  شف من ناح ية ورحلة لإجراء روابطمقارناتي هو رحلة كال فكر

اك قضيتي التأثير والتأثر. وقبل هذا وذاك فالإلمام تكون معروفة من قبل، توريها لنا وبإدر

ية والتعمّق بالثقافة تعمّقا راسخا هي نقطة البدء في البحوث المقارناتيّة.  بالمعارف اللغو

 ُ ية، ولما  وبصورةسهم فالارتواء من نبع التأثير والتأثر ي جليّة في تفتق العبقريّات الفكر

لو تعمّقنا  من مدراج بحثة سامية بدى لنا أنّه حتى "تأثرمحور التأثير وال، "هذا المحور اكتسبه

ّ  أقفي جانب من جوانبه و  نا قد لا نوفيه حّقه من البحث. منا دراسة بالتحليل والشرح، فإن

فارتأينا أن يكون الباب المتناول للدراسة من أوسع أبواب الحقول المعرفيّة. إنّه باب 

 الثقافة الإسلاميّة وليس هناك ما هو أثرى في هذا الباب من القصص القرآني والليالي 

يّة  –العربيّة  ية من جهة  باعتبارهما -بحسب الترجمة الإنجليز ثقابة الحضارة الفكر

 وجه الخصوص لدى الإنجليز نظرا  وعلىومنهلان للنهضة الأدبيّة الغربيّة من جهة أخرى. 

أدب الليالي  –لاهتماماتهم المميّزة وبحوثهم الدّقيقة حول ثراء الأدب العالمّي 

 Richard Burtonبورتن  الأنتروبولوجي ريشارد  وفي هذا الصدد يقول المترجم –العربيّة 

  Arabian’s nightفي خاتمة كتابه 

« This delightful selection of tales from the thousand and one nights 

are masterpieces of the art of story tolling; it continues to captivate 

readers as they have done for centuries » 
يّة هذه المجموعة القصصيّة الشيّقة  -  لألف ليلة وليلة هي واحدة من روائع القصص المرو

 



 مقدمة
 

 د
 

-  َ  ت القرّاء وكأنهم عادوا إلى قرون خلت.رَ التي أس

يّ ة كّل ال كتب الفريدة في و  تأثيرات ها على القرّاء عليه فقد تصّدرت هذه الليالي السمر

نيّ  وكذا صص القرآ تأثيرهالق طرح  و ضوع ال كون مو نا أن ي يره، فارتأي سلم وغ في الم يغ  البل

 ــ:موسوما ب

يل  أثر الثقافة الإسلاميّة على الأدب الإنجليزّي الحديث رواية ملك الخواتم جون رونالد رو

 دراسة مقارنة –تول كين 

 َ ً اـفذاك الثراء الفكرّي لا يمكن أن نعّده ب يّة، ب ل المع رفة ب ا من أبواب المعرفة الفكر

ذاتها التي ينظر إليها من عّدة نواف ذ " سياسيّة، اجتماعيّة، نفسيّة، دينيّة " بمنظور الذهول 

ُ بفضل المغ نطة السرديّة.  واعْ  ِ ت الدراسة الأج در التي انفردت بتبيان معالم  والتأثرالتأثير ر ب

يّة ما ك يعّد مجهودا مورثا منذ أقدم العصور، م مّا ينبئنا تقرير عنه ان لها أن تظهر، فأّي فكر

هذه الدراسة إضافة نوعيّة لا كميّة فحسب، أملى علينا  ولتكونعن مدى توغّ ل جذوره، 

 الطرح ت ب نّي الإشكال المبنيّ على جملة التساؤلات الآتية:

 حقل الدراسات المقارنة؟ التأثر ونة بين حركتي التأثير وإلى أّي مدى تحّق قت الوصلة الرصي -

سلاميّة بانتسابها للبلدان الإسلاميّة؟ إن كانت الإجابة اهل يمكن حصر مفهوم الثقافة ال -

 ال مناشدة بالأنا؟ون مرهونا بالانكفاء على الذات وبنعم فهل الظفر بالمكانة يك

أدبيّ لماذا أضحت تجلّيات التأثر بالثقافة الإسلاميّة في الرواية أكثر من أي جنس  -
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ء التداخل رْ ب ها لدرجة عدم دَ  واقترنت أكثر تأثيرا آخر؟ أم أن للرواية أوجه أدبيّة أخرى

يا!!بينها كالملحمة   والف ن تاز

يّة ال ر الإسلاميما هي مظاهر التأث - ي ثة؟ بالتحديد رواية ملك دحيّ في الرواية الإن جليز

يل توم الخوات  كين.ل ل جون رونالد رو

أملت علينا التصويب  ودوافعم يكن اختيارنا لهذا الموضع عبثيّا، بل عن تفكير لو

 نحو هذا الطرح. فكان من جملتها:

يّةإن الفطرة الإسلاميّة  -1:أ/ الأسباب الذاتيّة العربيّة، فرضا وجودهما في الذات  والهو

دون أن نبحث عن محلّهما، فكان من المنطق أن يكون إفراز الاهتمام المعرفيّ حول أثر 

 الثقافة الإسلاميّة.

يّة منذ الصغر.الرغبة الفائقة و -2  التعطش لقراءة الليالي السمر

 الوقوع في شباك السحر الشهرزادّي. -3

ُ  انبهار العالم ب -1: ب/ الأسباب الموضوعيّة ِ  مَّّ ر   The lord of theه بتلاثيّة ملك الخواتم  ت

rings  عشرة جائزة  ثنيبابكّل قوّة للظفر  وتأهّلتالتي تصّدرت روائع الأدب الإنجليزي 

يلها إلى فيلم بثلاثة أجزاء عام  ّ تحو إلى  فطنٍ  . وإّن كل متأمّلٍ 2001أوسكار بعد أن تم

ما من اكتشاف الآخر ل كنوز ثمينة مفاتيح  خلفيات الرواية أو حتى الفيلم يغار إلى حدّ 

 د الروائيون والسينمائيون من هذا؟صناديقها عربية محضة.  فأين هم النّقا
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 تظل ألف ليلة وليلة أثرى من أن تحتويها دراسة واحدة أو مجموعة محددّة من الأطروحات -2

ية كما  والانتشارلا يختلف اث نان في أّن اللغة العالميّة من حيث التداول  -3 هي اللغة الإنجليز

يترجم من اللّغات الأخرى إليها بغية العالمية وقد تنافست عديد الأجناس الأدبيّة لتحظى 

ية ومع هذا احتلّت الرواية الصدارة حيث إّنها تتمركز حول  بالترجمات إلى اللغة الإنجليز

ناسب وكل تي حاجيات المتلقي بالصورة التي تالمضمون أكثر من الشكل ولأّنها كذلك تلب

أفراد المجتمع، الأمر الذي أكسبها ثقلا أدبيا. وعليه فرضت الرواية ذاتها في كل 

الدّراسات البحثية. فما الحال برواية تعسّر على النّقاد تصنيفها إلى أي إطار تنتمي، الملحمي 

أضف لهذا أّنها مكتوبة باللّغة  الأخرى!!ي أم رواية لا تختلف عن الروايات أم الفانتاز

يطاني رونالد تول كين. الأمر الذي زاد من الإصرار على تبنّي هذا  ية للأديب البر الإنجليز

 الطرح الساري على الخطة الآتية:

 تضارب الآراء بشأن المصطلح والتأثر.ال تأثير  ــدخل:م

ّ تمحور حول ماهية  طرق إلى مفاهيم التأثير والتأّثر في الأدب المقارن، من خلال الت

 المحاكاة، التضمين، التّناص، التّقليد أم ......؟؟: أخرى زاحمته مثل

 *  الفصل الأول: الحركة الث قاـف ي ة لمنارات الإشعاع الإسلام يـّـة

 م فاهيم الثقافة وم وض وعات ها. ال مبحث الأول:

ية وصلتها بالعلوم الأخرى.: ال مبحث الثاني  الثقافة الإسلامية أمام الغير
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 : الفضل الترج مي في الإثراء ال معرفـــّي.ال م بحث الثالث

 عال م يّ ةو تباتلّيات الثقافة الإسلامية، ني: تج*الفصل الثاـ

 المنار البياني للقصص القرآني  المبحث الأول:

 آراء العرب والغرب -ال ت ن بــيه وق وة ال تأث ي ر /   ب -أ  

 مــكاـنــة الل ياـل ي ال ع ربــي ة من العال م ي ة  المبحث الثاني:

 الليالي العربية أمام المترجــم-تاريخية الحكايات وعوامل عالميتها / ب-أ    

يّة الحديثة، مفاهيم   للعالميّة حواذواستالفصل الثاـل ث: الرواية الإنجليز

يّ ة الحــالمبحث الأوّل  .اهــيــمدي ث ة ب ي ن تــع دديّة ال م ف: الروايّة الإنجــل يز

ياـ. :المبحث الثاني  عــــلاقــة ال رواي ة بالملح مــة، ال فاـن تاـز

يّ ة عال م يّ ة.المبحث الثالث  : ن ماـذج من رواياـت ان ج ل ي ز

 وغــرب يـّـةارنات يّ ة بين ن ماـذج إس لاميّة م ق ال ف ص ل ال رابــع: دراســة

يأجوج و  - عليه السلام -سيّدنا سليمان استحضار ملّخص قّصتي  المبحث الأوّل:

 مأجوجو

 وليلةالعفريت، ألف ليلة " عرض حكاية الصياد والمبحث الثاني

 The lord of the ring: ملخص رواية ملك الخواتم المبحث الثالث

براز أوجه االرابعالمبحث   الاختلاف.و ئتلافال: إ



 مقدمة
 

 ح
 

في جزئيّات  والتحرّيحيث إنه يستوجب على الدارس المقارن الت ق صي و 

الإسلاميّ  –النصوص بغية الوصول إلى نتائج أكثر دقّة، فرض الطرح التطرق إلى الجانبين 

حتى تكون النتائج المتوّصل إليها قريبة إلى حّد ما من الإيجاب.  –الإنجليزّي  والروائيّ 

مقارناتيّا. مستندين على الإجراء التحليليّ ورؤى فالبحث منهجا تاريخيّا، وصفيّا  ففرض

 الأفكار المرجوّ إثبات معالم حقيقتها.ب لتكون سندا في إقناع المتلقي ،يّةاستدلال

سة أن يعتبرها وفيّة إلى حّد ما لبنود المدرسة الفرنسيّة. يمكن لقارئ هذه الدراو 

هذا لأن الطرح أخذ بعين الاعتبار الفارق الزمني بين النصوص كما ارتكز على تشخيص 

 PaulVanعلاقات التأثير والتأثر التي اعتبرها شيخ الأدب المقارن بول فان تييغم 

Tieghem  إضافة لهذا  –تمّ التطرق إليها في المدخل  وقد –أنها الدراسات المقارنة بذاتها

يّة  –عرض ملخّص النص الأجنبيّ بلغته الأصليّة  . أمّا عن استحضار ما يقابله -الإنجليز

ِ  بالعربيّة، ف ُ  وتذليلة تيسير التلقي للقارئ  ياـغل ِ  المقاصد له بمنهجيّة جدليّة ب َ ن ت على الشك ي

 ُ جنبا إلى جنب مع حال ديّة ليسيرا الرؤى النقارة التوجه الفكري واس ت نارة غية استثب

ي ت وصل الاث ح ة لبحوث فاتائج نأمل أن تكون ن وع يّة ون معا إلى نتا نالدارس المقارن و

جاهدة لتجاوزها. عسى  عيتُ سَ ها الصعوبات التي واجهها الطرح وأخرى لا تحول أمام

كان من حث. و يكون هذا التدليل شفيعا أمام نقائص أو ثغرات تكون قد اعترت هذا الب

 جملة هذه الصعوبات:



 مقدمة
 

 ط
 

رونالد عدم العثور على مصادر أو مراجع مطبوعة تؤيّد فكرة تأثر الكاتب الإنجليزي  -1

حم الطرح معوقات أخرى، هو أن من  أق ومابالقصص القرآني أو بالليالي العربيّة، تول كين 

ن متأثرا في روايته ملك الخواتم كا تول كينالأدباء اليونان من أقروا بأن الأديب الإنجليزي 

منهم الأستاذ المحاضر في  وكانلم يطلع بتاتا على النصوص الإسلاميّة. بالأساطير اليونانيّة و

بلقاء معه بالعاصمة الجزائر  Yannis Stefankisستيفانكيس اليوناني يان ي ستاريخ الفن 

 21بتاريخ  والمعاصر" بالمتحف الوطني للفن الحديث  استطراد"  ب شعار بمهرجان دوليّ 

 .2015نوفمبر 

يل رونالداعتماد كاتب الرواية  -2 صراحة بعدما  على لغات انبهرتٌ  تول كين جون رو

ان ا ل غ ة ال ك نيهم ن المندثرة ل غات قنون هذه الأشخاص قلائل جدا عبر العال م ي تعلمت أن 

 .والسيندرين وال ف يش

 مستوحاة في الأصل من اللغة الفنلندية، تعّد بمثابة لغة« ال كنيان» لأبجديّةبالنسبة   

هم في بعض المقاطع في الرواية، الأقزام أثناء تحاورالجن كما استخدمها قوم الأورك و

حاة بدورها من لغة والمستو« لسيندرينا»تمثل بينما  يستعان بها أثناء التحضير للسحر. و 

يلزإقليم  بتها فقد أدلى م ح وّل ال رواي ة إلى . وو ب ح سب  – بيتر جاكسون -ف يلم نظرا لصعو

 الانترنيت قاعدة بيانات الأفلام على IMDB - Internet Movie Databaseموقع 

من الروائيّ رونالد تول كين كي يعينهم على النطق  الصوتيّة للكلمات ان بالتسجيلاتأنّه اس تع



 مقدمة
 

 ي
 

َ ا نِهلصحيح. وم مّ ن أق رّوا بعدم ت يقة تلفظها مّك  أثناء   Liv Tylerم منها رغم سماعهم لطر

صاحبة دور الجنيّة النيّرة. هذا الأمر  2015جانفي  07ب  Flauntمقابلة لها مع مجلة 

 تها من خلال م شاهدت ها ف يلما. ت ت بّع ترجم ن الفقرات، فكان لزاما عليّ فهم العديد معسّر 

مضطرا راّصة، جعلت من الطرح مــشدوها والحبكة السرديّة المتلتسلسل الزمنيّ وا-3

يلا لتــحليلها.الأمر الذي استغرق وق ت–الب رجين وعودة ال ملك–لمواصلة قراءة جــزئي   ا طو

ّ ه عليه أفضل الصلاة وعملا بقول و الناس لا يشكر  رلا يشك من﴿ التسليمأزكى رسول الل

ّ ه الأستاذ الدكتور لوافر العطاء ال معرفيّ الذي حظيت به من قبل أستاذي المشرف و ﴾الل

ي ه، أ   عمليٍّ  والتصويب نحو طرحٍ  والتوجيه قادةمحمد  عميق الموصول عرب عن شكري النز

ُ ه وتشجيعه للمضّي ببحثي  مِ  له أمام حِ الذي لن يوف بحقّ بخالص امتناني له و مذ  امً دُ هذا ق

 . 2009كان فكرة عام 

اني ال مسبق للسادة الأساتذة أعضاء ام ت نّج ه بأس مى ال معاني الشرفيّة وكما أت و

آراء سديدة ستكون بصمات ستتفضل به من ملاحظات توجيهيّة واللجنة المناقشة على ما 

 شرّفــة على هذه الطرح المتواضع.م

 2018 يناير 04 غ ل ي زانأم ي ن ة دحــو/ 



 

 
 

 

 

 لـــــــــــدخـــــــم

  

 التأثـــرلتـــــأثــير و ا

 تـــــــضارب اآلراء بــشــــــأن المصطلح
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يكوف سابقا للمصطلػح  -إنسانػٌية كانت أـ علمٌية -ميبلد أٌم علم من العلػـو فٌ إ

ع اؼبصطلح يكوف تاؿ لنػشوء العلم. كُب ىذا اؼبوسـو بو ذاؾ اؼبولود الفكرٌم، دبعُب كضٍ 

 دديةة، بدلػي  أنو م ىل أف تسمية األدب اؼبقارف تعتربالصدد تشّب معظم الدراسات إ

ر األدب زٍ كجى  litt comparéeف ر  عند تسمػية ؿبٌددة كىو بْب مػػٌد األدب اؼبػقا سى يػرٍ 

أنسبو إىل ؾبموع دركات  . ب  إف ىناؾ مػنlitt comparative، بفػتح الراء فر  اؼبقا

ضاىي األدب اؼبقارف ُب منزلة ن أف يي سبٌكن من يػكوف ىذا اغبق  الذم التأثر. فمالتػأثّب ك 

اصطبلدات أخرل مةبل التضمػْب، و؟ ما الفرؽ بينو كبْب التقليد ك التسمٌية؟ ما اؼبقصود ب

 ء الػتػداخ  بينهم؟؟رٍ االقتباس، ااكاة، كيف يبكن دى 

ػذة لى يقٌي لً وؿ اؼبعرفٌية، أف الَبصبػة ىي الباعػث اغبقػما ىو شائع على مػػستول اغبػق

ن النػػصوص من اجػتػياز دواجز الزماف مكٌ بار أهنا تػي البحث ُب األدب اؼبػقارف، باعػت

 تػلقي لنصو لكن، ببعض من اإلمعاف فػػي ىذه الفرضػٌية، يتػكٌشف لدل ك  مي  .كالػمكاف

 اؼبػتػرجػمتنزىا ػسو " شعػرا أك نػةػرا " أف اؼبػلكػػة اللغويٌػة الػٍب يكػمػَبجم أيٌا كاف جػن أدبػي  

ا لةػقافات كددىا لػيست كفيلة إلجراء العمػلػٌية التػرصبػيٌػة ما لػم يػمػتلك رصيػدا معػرفػػيٌ 

عن ػ  مػع فػكرة النػػص )األص ( ناىينا اعتػرجم لوما تػفما كاف ليي  كأنو. كاألمم الشعوب

ك  األدواؿ " إف . أم ال يبكن اعبـز بتاتا أف الَبصبة أمينة ُب  كالتصرؼاألمانة  إشكالػٌية
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ةر دٌب سٌبب األذل للغة اؽبدؼ أكاألجنيٌب، يي الطابع عدـ الَبصبة أقصى درجات إضفاء 

فإف أكرب التأثّبات يدخلها  ُب بعض التقاليد األدبػيٌػةك  التقريبٌية(من الَبصبة غّب اؼبنظمة )

 1عم  غّب ؿبلي وبتفظ بلغتو األصلٌية "

ػٌوـ  تػقالكتماؿ فكرة النص اؼبَبجم ما م الوديدةؽبذا فاالعتماد عليها ليس الطريقة 

ي اؼبزيد من التأثر على كجههما الصحيح. األمر الذم يػػؤىػٌػبنا للرغػبة فػك التأثّب  تاقضػيٌ 

 التسلح دبا يبٌكػننا الغوص ُب ىذا اؼبيداف.

التأثر نشاط على مستول دركٍب التأثّب ك  بل مػندكدة عن االعَباؼ بأف أمٌ ف

ىذا السياؽ هبدر بنا التػنػويػو إىل أف  كُبة، ػٌ يأساسا لدائرة اؼببادالت اؼبعرف ؿبورايكوف 

الذات النصٌية قد ال تتضح إال من خبلؿ ما يقابلها، بتعبّب أجلى. الفرد قد ال يدرؾ 

 مفادبداعػيٌػة. اإل تطػوير مهاراتػنانقائصو إال من خبلؿ اؼبرآة، فػنػظرة اآلخر إلينا مهٌمة ُب 

يهتم بالعبلقات الٍب تػقـو بػيػن أدب كطنػػٌي معٌْب  »لقوؿ أف دق  الدراسات اؼبقارنة ا

 ة الوطػنٌية، كهتتم أيضاآداب بػعػيدة عػػن تػػلػك اللغػبْب أدب أك مػػيٌػػة ك كتػب بلغة قو 

الدراسات اؼبقارنة بالصبلت بْب أدباء ككػٌتاب كشعػراء يتػشاهبوف فػػي انتاجهم األديٌب 

تفص  بينها ددكد  يػنػتموف إىل أعراؽ كقػومػػٌياتاغبضاريٌػة ك  باينوف ُب اللغةيػتػ لكنهم

                                                           
يوفيلانوفيا، تر: فؤاء عبد المطلب، عالم ال1 الفنون الوطنيّ للثقافة و معرفة، المجلسسيزر دومينيغيز، هاون سوسي، دار

 15، ص 2017والآداب، ال كويت، أغسطس 
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 1«كسياسٌيةجغرافٌية 

 -تػشبتا يعػيػق االنفتاح على اآلخر –التشبث باألناتسقط جدلٌية االنكفاء ك هبذا ك 

 اافظة على اؽبويٌة!!اياىا تطوير القدرات الباطنٌية ك مػن مػز 

ُب التأىب لئلقداـ على األدب اؼبقارف أف هبمع الدارس بيػن قدرتْب  مٌ هً مي ػالك » 

القػدرة عػلى افػة تعمػقا راسػخا ك ةػقنبا التعمق ُب الػػٌلما هبتمعاف ُب الشخص نفػسو ك ق

من التقارب بْب الفع  على الرغم ك 2 » بػٌيةوسع لغة أك أكةر من اللغات األجناالطبلع بت

ع على ٌية اؼبقارنة، فإف البعض هبمدبػالتأثر دوؿ إثراء السادة األدركٍب التأثّب ك الَبصبٌي ك 

لةرٌم ىو من نصيب ؿبور التأثّب أف اكتساب السبق ُب الريادة إلػى مدرج ىذا اغبق  ا

التأثر بدلي  أف العديد من ركاد األدب الػمقارف أدلوا هبذا االعػتػراؼ من خبلؿ ك 

ار سػ لذماJoseph text  وزيف تكستجطركداهتم دػوؿ ربديد مفهومو، كاف منهم 

، إذ يقوؿ عن ىذا 1896ػوف اؼبؤسس عاـ توىل منبػر ليك  برونو تيػيرعػلى خطػػى أستاذه 

 ا بْب آداب شعوب ـبتلفة.دراسػػة العبلقات اؼبتبادلػػة م اغبق  اؼبعرٌُب إنو

 Marius Françoisرماريوس فرونسوا غوياكفٌبن دٌعم ىذا الطرح 

Guyardارف قة فالبادػث اؼبػيٌ بػػٌية الدكليخ العبلقات األدتار »ـو إىل أنو هاؼبف ديث كٌسع
                                                           

  8ص  -1972 -1ط -بيروت -دار الكتاب اللبناني -العام والأدبالأدب المقارن  -ريمون طحان1
يّة العالميّة للنشر –الأدب المقارن  –مجدي وهبة 2  -1991، 1مصر، ط -دار نوبار للطباعة -لونجمان -الشركة المصر

 44ص
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 1 «آدابف بْب أدبْب أك عدة قي

ة عن االعػَباؼ بأدقػيٌػة إتباع اؼبنهج التارىبي ُب إقامػة العػملػٌية فبل مندكدػ  

التػيارات فاألدب اؼبقارف ال يعػنػى بدراسة  –من منظار اؼبدرسة الفرنسٌية  –اؼبقارناتٌية 

ة فحسب، ب  يكػشف عن جوانب تأثر لفكريٌػػة كاألجػناس األدبػػيٌػة كالقضايا اإلنسانػيٌػا

ُب  Villemainما عرٌب عنو الناقد الفرنسٌي فيلماف  كىذااألدب القومي باآلداب العاؼبٌية، 

" فبل يعد بالسرقات األدبٌية األبديٌة الٍب تتبادؽبا الدكؿ.  1828ؿباضراتو ُب السربوف عاـ 

 كٌتاب من آداب د من موازانات أك مفاضبلت بػْبمن األدب اؼبقارف ُب شيء ما يعق

ـبػتػلفة، ما م تقم بػينهم صبلت تارىبٌية دٌب يؤثػر أددىم ُب اآلخر نوعا ما من التأثّب أك 

 Johnميلتوفجوف فػمةبل ما يعقد من موازانػة بػْب الشاعر االقبػليزم  .2يتأثر بػو " 

Milton1606  – 1674 ( ليػس  لو من  ـ1057 – 973) عالء المعرّي ػأبي الك

اآلخر يعرؼ  منهما لػم بلا األدب اؼبقارف من صلة سواء من قريػب أك من بعػيػد، ىذا ألف كي 

كظركفهما أك مكانتهما االجتماعٌية ليس لو قيمة تارىبٌية، ب   ئهماتشابو آراكم يتأثر بو ك 

فبػٌػن كاف لو فض  ُب توضيح عبلقػة األدب ك  إف أشعارنبا كانت نتاج تشابو العمى الكلٌي.

الذم استػنػد إىل مصادر فرنػػسيٌػػة، إذ  محمد غنيمي ىالؿاؼبقارف حبركة التأثػيػر عند العرب، 
                                                           

1 Joseph T shiply , Dictionary of world literary terms , London ,1979 : P 601 
يه ميشيل، ما الأدب المقارن؟  تر، غسان السيد، دار علاء الدين، دمشق، ط2 ، 1996،  1بيير برونيل، كلود بيشوا، اندر

 .142ص 
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ت التارىبٌية ما ؽبذه الصبللتبلقي ُب داضرىا أك ُب ماضيها ك يدرس مواطن ا» يػرل أنو: 

ؽبذا فإف من البنود الٍب دعا إليها 1«ا كانت مظاىر ذلك التأثّب أك التأثرمن تأثّب كتأثر أيٌ 

 ؿبمد غنيمي ىبلؿ ُب مرافعتو عن األدب اؼبقارف أف:   

النماذج األدبٌية اؼبوضوعات ك سة انتقاؿ األفكار ك اغبق  اؼبقارناٌٌب ال يقتصر على درا

انػساؽ لػػو الكاتب ُب راسة نوع التأثّب الذم اىتم بو ك من أدب آلخر، ب  يشم  أيضا د

  اؼبةاؿ: تأثر متصٌوُب بعد أف اسػتفاد من أدب آخػر. عػلػػى سبػيػ لػغػػتو الٍب يكػتػػب هبا

مبادئ من التصٌوؼ فبلطوف ك ػةّب عن فػلسػػفة أالك الفػرس لتفاسّب القرآف الكػرًن، بتضميػن

مػتأثرين بالقرآف الكػرًن اؽبندم. األمر الذم فسح ؾباال كبيػرا مػن التأكيػ  ؽبذا فهم 

 األداديث النبويٌة عن طريق التأكي .ك 

ابو و أك هبي واجيي  فٍ أى ر من التأثّب العػػكسي، كى ارف نوع آخينتمي إىل األدب اؼبق 

كمن ، هة ُب الػنتاج النصيٌ ر اجملابػة أخرل، فيكوف أثاتب، تأثػػر كاتب آخر ُب أدب أمػالك

را ـ فيها بتصحيح صورة كػلػيوباتػ، كالٍب قاألحمد شوقي2مسرحّية كليوباترا **أكضح األمةلة 

                                                           
 .9ص –5ط -بيروت -والثقافةدار العودة  -الأدب المقارن -محمد غنيمي هلال1
*نال موضوع كليوباترا في الآداب الأوروبيّة بما لم يكد ي ظ فر به موضوع آخــر في عـــدد من المسرحياّـت التي * 2

يّة في نظرهم. فهي مسته ت رة ولوعة بالملذات  ألّفت فيه، وفيها جميعا وصفت كليوباترا مثال المرأة المشرقيّة أو المصر
ية غير بعد اللقاء يّة ق بــل معرفته لكليوباترا، و أوكتافيوس مثال العقليّة الغرب وكانمستــقي مة،  تتخذ إلى غايتها طرقا ملتو

بتأثير سحرها. من هذا الأساس قام شوقي بتصحيح تلك  وقوّةبها، صار مثلها إذ فقد ما كان يتصف به من عزم 
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اب أك الشعراء تأثرا عكسٌيا. كمع أف متأثرا بأكلئك الكػت شوقينا يعد ىن. ك عػند الغربػييٌػ

التأثر من أىم ؿباكر اغبق  اؼبقارف، إال أف البعض من ك نطلق ىذا يوضح أف ؿبور التأثّب اؼب

يقرهنما ببعضهما البعض لدرجة اعػػتبار أف األدب اؼبقارف ىو ُب معناه التأثّب كالتأثر. عن 

دراسػػة التأثيػرات  إنػو» ارف بوؿ فاف تييغم:الزدكاجٌية يػقوؿ شيخ األدب اؼبقىذه ا

رل كيرمي إىل تكميلها ا مؤٌرخو اآلداب األخينػتػػهي إليهئػج الٍب ؿ النػتػاكالتأثرات...فػيػتناك 

 1«أعمٌ فػوقها خيوط تاريػخ أديٌب ا بيػنػها ك إىل بعض كيعقػد فػيمضٌمػها بعػضا كتنسيقها ك 

مػن ىذه اآلراء اؼبخػتػلفة ك الػرؤل اؼبتعػٌددة، نستػشػف أف دركػٍب التػأثػيػر كالتأثر بقدر 

مفهػومو أك إدراجػو كمحور ُب كالٌية اصطبلدو ك دوؿ إش ما دٌّبت دارسي األدب اؼبقارف

اغبقػ  اؼبقارف أـ أنو بذاتػو دراسة مقارنػة، فإنو ببل ريب يعاين من اقبذاب التضمْب 

ا لدارسػي األدب ا كاسعالذم  كٌلد خبلف األمرفيو، تصرؼ كانسياؽ ااكاة كالتقليد اؼب

استخدامػو، فبٌا أنتج مٌدا كبّبا ُب اؼبواقف النقديٌة قارف دػوؿ مػعُب ىذا االصػطبلح ك اؼب

تَباكح بْب الرفض التاـ لفكرة التأثّب إىل قبوؿ ما يسٌمى بدراسة التوازم، عن مشكلة 

 دراسات التوازم إىل ؾبالْب أساسٌْب: ج.ت.شػػوالتوازم بْب األعماؿ الفنٌية يقسم 

                                                                                                                                                                                     

على حساب حبها  ولواهيه موقف على حال المرأة التي ترى في الوطنيّة مدرجا لا يض وعرضهاالنظرة الخاطئة 
  الشخصّي.

 .16ص  -القاهرة -دار الفكر العربيّ  -تر: سامي الدروبي -الأدب المقارن -بول فان تييغم  -1
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فيما بعد  لتخضعالتقييم ساس الٍب توضع على ؿبك األكؿ ىو دراسة اؼبادة األ

 فيتعلق ىذا العم  باؼبوضوعات اؼبتشاهبة ُب اؼبضمو عملْب أدبيْب أك أكةر. ك  ارنة ُبللمق

 من درء التداخ  بينها. لدرجة عدـ التمكن اؼبباشر

كن مقارنتها ُب عملْب ا عن اجملاؿ الةاين فمتعلق بدراسة عناصر الشك  الٍب يبأمٌ 

ُب كبل اجملالْب فإف التوازم ال يرجع بالضركرة إىل عبلقة فعلػٌية بْب اؼبؤلفْب أك أك أكةر، ك 

إىل قمة النزاىة، عندما يلقي أدد  النقدية ترتقيأعماؽبم. ىذا ألف قيمة الدراسات 

العمبلف اػباضعاف للمقارنة الضوء على اآلخر أك يبتدئ من ديث انتهى لينتج ُب 

دراسات ػبصائص اؼبميٌػػزة لكٌ  منهما. ك إىل مقاـ اؼبقارنة بْب ااألخّب تكامبل أدبٌيا يرتقي 

ىنري التوازم ىي شبرة من شبار اؼبدرسة األمريكٌية ُب األدب اؼبقارف الٍب رباكؿ كما يقوؿ 

التاريخ األديٌب ال أف تفص  بينهما. أف تربط بْب النقد األديٌب ك Henry remak ريماؾ

ىذا تؤكد اؼبدرسة األمريكيػػٌة عدـ تشجيع دراسات اؼبصادر كالتأثّب الفعلٌي  كلتأكيد

الَبكيج للدراسات اؼبقارنة القائمة على التوازم بْب األعماؿ قيقٌية ك القائم على صبلت د

 األجناس. كدراسةاألسلػػوبيػػٌة  كالدراساتاألدبٌية 

ألف مة  ىذه الدراسات هتدؼ إىل إبراز القيم الفنٌية للعم  األديٌب، فليس من ك 

الضركرم أف يكوف بْب األعماؿ أيٌػػة صبلت دقيقيٌػة موثقة. فالتأكيد كاقع على اؼبقارنة 
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ين أك أعمالو عندما كتب دكف النظر إىل أف اؼبؤلف األٌكؿ إف كاف على صلة باؼبؤلف الةا

إىل درجة اػبلػػط بْب التأثّب  ْب كبار منظرم اغبق  اؼبقارف،يص  األمر بالعم . ك 

دراسػػػتو خارج باستقػباؿ العػػمػ  األدبػػٌي ك  دراسات االستػقػباؿ، أم تػػلك الٍب تعػػُبك 

" Paul Van Tieghem بوؿ فاف تييغماألدب اؼبقارف  كيصرٌح رائدددكد لغتو القومٌية. 

قبد أف دراسة تأثّب كاتب ما ُب بلد أجنيٌب، يرتػػبط ارتباطا كثيقا بدراسة استقباؿ أعماؿ 

ُب ذلك البلد األجنيٌب دٌب أنو يصبح من اؼبستحػي  ُب أغػػلب  كتػذكقػػهاىذا الكاتب 

فو ُب النػظر إىل التأثػيػر بوص فاف تييغػمفيتفق مع  جويارا األدواؿ الفصػػ  بْب اآلتػيػن " أمٌ 

إطار استقباؿ أعماؿ الكاتب كاددا من عدة ظواىر أدبػيٌػػة متشعٌبة هبب دراستها ُب 

ركاد  عند -التأثرك  التأثّب –د قٌدر ؽبذا اور يبكن أف يكوف قددكد ببلدىم. ك خارج 

اؼبدرسة الفرنسٌية عدـ الةبات عند مصطلح معٌْب، إذ قبد جوف مارم كارم يلقي ضػػبلال 

يصفها بأهنا غالػبا ما تكوف خٌداعػػة أك على أقػ  على دراسات التأثّب، ك ك كارفػة من الش

تقدير صعبة التناكؿ " مفاد قولو أف ميداف دراسات التأثّب ال يبكن أف يص  فػيػو 

مػػن جانب آخر، يػرل بػعػض دارسػي  البادػث اؼبقارف إىل شيء من اليقْب العلمٌي.

أف دراسػػة  Heskell Block ىسكل بلوؾي الدارس األمريك كمنهماألدب اؼبػقارف 

 –ىي  الٍبأثّب داخ  أدب قػػومػٌي مػعػػيٌػػن ال تستػطيع أف ربيط باألجناس األدبية تالػ
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 إيتيافليست ملكا ألدب قومي كادد. فعػػلى الرغم من أف دراسػة تػأثػّب  –منطقػيٌػا

مػةبل تػقع ُب نطاؽ  Paul Valéry بوؿ فاليريعلى  Etienne Mallarmé ماالرميو

األدب الفرنػػسٌي، فإننا إذا تػناكلػنا مةػ  ىذه الدراسة من منظور دارسي األدب اؼبػقارف، 

سوؼ يتػػكػشف لنا الكػةػػيػر عن اغبركة الرمػزيػة بوصفها دركػة من دركات األدب 

 .ككػ ٌ األكركيب أك باألدرل، كجزء من األدب الغريب  

تربه ميدانا اؼبقارف عند اؼبدرسة الفرنسٌية، تعمن جهة أخرل، قبد أف األدب 

هبب أف يهػتم  -أم األدب اؼبقارف –ليس للدراسات اعبمالػٌية كأنػػو ك  للدراسات التارىبٌية

كجػودىا بْب األدباء كأعماؽبم مػػن  أكدباغبقائق الةابػتػة، أم اغبقيقٌية الٍب يبكػن الت

إذ اؼبتػػلقػْب من اعبػنسيٌػات اؼبختػلفػة. األمر الذم أدل إىل ظهور مفهـو للتػأثػػر كالتػأثػّب، ك 

 اطػع.وبتػم كجػود عبلقات يقػينػيٌػة مػٌما يػمػكػػن الربىػنة على كجػودىا بالدليػ  الق

ك  ة تػرل أنػو مػن مهاـ دارسي األدب اؼبقارف، ترقػػب  دبعُب أف اؼبدرسػػة الفرنػسيٌ  

تةبت كجود ت اؼبتبادلػة كاالتصاالت الشخصية الٍب ا فػيها اػبطابػاأنػػواع اؼبعلومات دب

 ْب.التأثّب على كجو اليقػ

انطبلقا فبا سبق، يتضح أف ذاؾ اؼبنهج يتجاى  القيمة اعبمالٌية للعم  األديٌب 

علػى  ػلػحٌ يػPaul Van Tieghemألج  التوثػيق التارىبػي. ؽبذا قبػػد أف بوؿ فاف تييغم 
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 كؾبم »دراسات التأثػػيػر إذ يقػوؿ  ضػركرة دراسات االستػقػباؿ كأنو ال يبػكػن فػػصػلها عػن

ف تأخذ معُب أأف تعٌرل من كٌ  معُب صبايٌل، ك  القوؿ، أف لفظة األدب اؼبقارنة هبب

أك  اثنْب أك أكةر من خبلؿ كتابْب كاػببلفاتأف الوقوؼ على أكجو الشبو تارىبٌيا فقط، ك 

نقطة انطبلؽ ضركريٌة من شأهنا أف  اؼبواضيع ُب لغات ـبتلفة، ليس سولمن اؼبشاىد ك 

قتباس .... كبالتايل الشرح اعبزئٌي ؼبؤلف دبؤٌلف تسمح باكتشاؼ بواعث التأثّب كآثار اال

 1 «آخر

 االعتبار األخذ بعػْب تييغػم أٌكػد على عدـفما ىو باد جبػبلء، أف بوؿ فاف   

اعبمالٌية للنص األدبػٌي. كلذلك قبده وبث على عدـ اللجػوء إىل البحث دراسة القيم 

 اؼبسطح لوجػود تػفاصي  مػتػشاهبة بػيػن نصػيٌػن أدبػيػٌيػن ذبرل بينهما العملٌية اؼبقارناتٌية.

اؼبقارف ىي بالفع  تلتقي ُب ؿبيط  باغبق  -التأثّب كالتأثر  –لربىنة أف عبلقة ىذا اجملاؿ ك 

ار هبذبو كفق منظور ركافد فكريٌة متعٌددة. قبد أف كادد، إال أنو لك  منهما تػػيٌ  معرُبٌ 

يفرؽ بنوع من الشدة بْب اؼبقارنات األدبٌية غّب القائمة على »جوف مارم كارم 

التأثر، كيرفض الذم يعتمد على مفهـو التأثّب ك  العبلقات كبْب األدب اؼبقارفك الصبلت 

                                                           
يّة، صيدا، بيروت، 1 د.  لبنان، )بول فان تييغم، الأدب المقارن، تر: الحسام سامي مصباح، منشورات المكتبة العصر

 19ت.ط ( ص
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 1«اؼبقارف كاألدبألدب العاـ من جهة فكرة التطابق بْب ا

ـ يرتكز عليو التأثر من منظار جوف مارم كارم، ؿبور ىانستخلص أف التأثّب ك 

ة غّب قائمػة على صبلت رناتػيٌ ة مقاػلػيٌػُب الوقت نفسو، ال أساس لعماغبقػ  اؼبػقارف، ك 

تتأٌسس ُب ؾبملها  -الصبلت –عبلقات، كالدارس اؼبقارف على دراية أف ىذه األخّبة ك 

 الركمانيٌْب دْبعرب خيوط تارىبٌية. كالدراسة تقتضي ىذا التأسيس لتبياف أف ما نشأ عند 

قارنوىػم مع مؤلٌفيهم كاف من باب اؼبفاضلة. كما أف اليونانييػٌن ك ربدثوا عن الكتاب 

 ؼبا ىو سومػرٌم كبابػلٌي، إمٌبا ىو موازنة. تقييم البابليٌػْب

ػػة نزيهة مػع التأثػيػر كالتأثػر، أٌما عن السرقات األدبٌية فإهنا ال سبػت بعػبلق      

أسػس شٌرعػت ػبدمػػة الدراسات مقػٌومات ك  -التأثػّب كالتأثػػر -األخيػػرث إف ؽبذا دػي

اخػػتبلؼ ؿبضة. بيػنما تػتأسس ج تػشابو ك ػٌكن من استخبلص نتائاؼبػػقارنػة. األمر الذم يب

ُب ثر بو فيتولد نػقػبل مباشػػرا. ك السرقات األدبػٌية أديانا على ضعف ُب تػلقي النص اؼبتأ

يذىػب ػص اؼبؤثر دكف االعَباؼ بػذلك. ك أدايػػيػػن أخرل، يكوف بذكػر ما تأثر بو مػػن الن

اؼبقارنػة كاالجتهاد ُب التنظّب ؽبا، كاف  بعض اؼبػػؤٌرخػْب إىل أف بداية االىتماـ بالدراسة

 سادس بفرنسا ُب القرف التاسع اؼبيبلدم، ٍب زاد االىػػتماـ أكػػةر ُب القرف الةانػي عشر كال

ا نقاد القركف الوسطى ُب أكركبا بذكر ما أخذه كتاهبم من عشر. " أمٌ  بعالساعػشػر ك 
                                                           

ياـ  -دار الف كــر -آفاق الأدب الم قارن عرب ياّـ و عالمياّـ –الخ طي بح سام ينطر:  1  27ص  -1999دمش ق، سور
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 1«األدبػيٌػةاألدب اإلغريقٌي أك الكبلسيكٌي، فػكاف البحث أقرب إىل السرقات 

ويػو إىل أىم لػتػنػرفػٌي، من الضركرم الػتػتػضح فكرة االىػتماـ هبػذا اػػور اؼبعػك 

الٍب كاف من صبلتها: اإلؼباـ باؼبعػارؼ اللغػويٌة، دراسػػة التػراصبػة بػْب األدبػيػن، كسائػلػو ك 

أبناء  إف»انػيٌػة سػيػغػريػد ىونكو: ا الصدد تػقوؿ اؼبستشػرقػة األؼبالردبلت... كُب ىذأدب 

موسى بن شاكر قاموا بإيفاد الرس  على نفػػقػػتػهم إىل ببلد الرـك حبةا عن اؼبخطوطات 

لشػراء  يتػوانوا عن دفع اؼببال  الطائػلػة كم الفلكٌية كالرياضٌية كالطبٌية القػديبةلسفٌية ك الف

 2«اآلثار اليونانٌية ك ضبلها إىل بيػتهم 

التأثػػر على اؼبدل العريٌب يعكس ما يعكس من رغػبػة فائػقة فامػتػػداد جسر التأثيػر ك 

دفػع اؼببال  ، بدليػ  ػبلع على اآلخرالتػػشػوؽ إىل االطيونانػٌي، ك ُب االدتكاؾ بالفكػػر ال

أك  -كػوف العرب تػػبٌػعا اليػونانػيٌػة، مػع مراعاة النػوعػيٌػػة  دٌب ال يػاء اآلثار الطائػلة القػػتػن

ػػْب ُب ضبلهم للعلـو .بػ  إنػهم كانوا مبدع-ا نػبػذ  ذكػره سابقا مػػن السرقات األدبٌية فػيم

 فيوىػو ما أفاض ك  قد دػفػظوا لنا العلـو الٍب درسوىا كما كسعػوا من رقعتهاالسابقة، ك 

ٍب جاء ا باإلسبلـ » ا قاؿ: " دينم المقدمةُب الذرة النفيسة "  بن خلدوفاالعبلمػة 

ابتدأ لرـك ملكهم فيما ابتزكه لؤلمم، ك ابتزكا اك  كاف ألىلو الظهور الذم ال كفاء لػػو،ك 
                                                           

يعمؤسسة المختار للنشر و –المقارن الأدب –ينظر: داود سلوم1  16ص  -2003 1ط –القاهرة -التوز
دار الآفاق   منشورات  –كمال الدسوقي تر: فاروق بيوض و  -سطع على الغربشمس العرب ت -سيغريدهونكه 2

  124ص  – 1982 -7ط  –بيروت  –الجديدة 
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أخذ ائع، دٌب إذا تبحبح من السلطاف كالدكلػػة ك الغفلة عن الصنك أمرىم بالسذاجة 

، تشٌوقوا ُب اغبضارة باغبػظ الذم لػػم  يكػن لغيػرىم مػػن األمم كتفػنػنػوا ُب الصنائع كالعػلـو

ين، بعض األقػػٌسػة اؼبعاىدكمٌية دبا ظبعوا من األساقػفػة ك االطبلع على ىذه العلـو اغب

ا، فػبعػػث أبو جعفػػر اؼبػنػصور إىل ملك كار اإلنػساف فػيهػيػػػو  أفػو إلبػما تػػسمػذكر مػنها ك 

بعػض كػتب ك  ليدسإقػػ ػة، فػبعث إليو بكتبػرجػمث بكػػتػػب التعالػيم مػتيػبعػػالػرـك أف 

ا على الظفر دبا بقي لػعوا على ما فػيها كازدادكا دػرصاطالطػبػيػػعٌيات، فػقػرأىا اؼبسلموف ك 

كانػت لػو ُب العػلػم رغبة دبا كاف ينتحلو، فانبعث ؽبذه ها، كجاء اؼبػأمػػوف بعػػد ذلك ك من

استنساخها راج عػػلـو اليونانػيػيػٌن ك تخػالعلـو درصا كأكفد الرسػ  على ملوؾ الػػرـك ُب اس

عػكف عػلػيا لنظار من استػوعػب ك لذلك، فػأكعػػى منو ك باػبػط العريٌب كبعػث اؼبتػرصبْب 

 1«.أىػ  اإلسػبلـ كدذقػػوا ُب فػنػػوهنا كانػتهت إىل الغاية أنظارىػم فيها

ٌية لى اعبػهود العربعػالتػرصبة، ك أثػر اؼبوصولػػة بيٌػة التأثػّب كالتيعكػس دركػاألمر الذم 

السمو بشخصهم األديٌب كالعػلمٌي، ككاف منهم خالد بن اغبةػيةة ُب ترصْب مكانتهم ك 

فاضبل  كاف»، كقد قاؿ عنو ابػػن النػدًن: آؿ مػروافيزيػد بن معاكية كالذم لقب حبكيم 

، خطر بػب ؿبٌبة نبٌػةو ُب نفػسو، ك ل فػأمػر بإدضار صباعػػة من فبلسفػة  ،الػو الصنػعػػةللعلػـو

نق  الصنعة من أمرىم بقد تفٌصح بالعربٌية ك ينة مصر، ك ػن كاف يػنػزؿ مداليػونانػيػيػن مػمٌ 
                                                           

 .531ص  –( )د.ت –بيروت  –طبعة دار الجيل المصورة  –المقدمة  –ابن خلدون  1
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 .1«القبطي إىل العربٌيةاللساف اليوناين ك 

كما أف ىناؾ العديد من األمػةػلة الٍب تربز مدل تفػتػح العرب القدامى على فكر   

كرىا اؼبتقد. دداث شركخ ُب اؽبويٌة العربٌية أك طمس لفإكف اآلخر كاالنتفاع منو، د

التبيػيػن من منطػػق اليوناف ُب كتاب أثػػر اعبادظ ُب كػتابو البياف ك اغباؿ نستجلػيػو ُب تك 

القاىػر اعبرجانػٌي الببلغٌية. كتأثػّبه ُب فػلسػفػة عػػػد  فػػن الشعػػر ألرسطو ككتابو العػبارة

إال أف طبيعػة الدراسػة  -كةّبة ىي اؼبناى  العربٌية الٍب غرفت من ركافد فكر اآلخر. ك 

ال يبكن  ثراءذاتػو تػقػتضػي االكػػتػفاء بذكػػر البعػض تفاديا لئلطناب كالذم يبةػػ  حبػد 

انطبلقا فبٌا تأسس، يتجػٌلى لنا غبد اليقػيػن، أف مفػهـو التأثّب يفتػػرض مسبقا  –دػصػره 

كجود عبلقة بْب كاتبْب أك عملْب أدبػْب ينػتهي كػ  منهما دبا ىبتػػلف عن اآلخر أديانا 

البحث يتفػق معو أداييػن أخػرل. كاألمر ىػنا ال يقتػصر علػى منهجػيػن مػػن مناىج  كقػد

مع أف ىذا التميز  –ينماز أددنبا عن اآلخر بأنو يدرس أعماال مكتوبة بلغػتْب ـبتلفتْب 

 –اؼبكاف زبطي عتبة الزماف ك  بالتايلرف على اجتياز اغباجز اللغػوم، ك وبػفػػز الدارس اؼبقػػا

ر، أف اؼبتأثر ينتهج نفس مسار اؼبؤثر قد يكوف داخ  أدب قومٌي كادد ك ىذا ألف التػػأثيػػ

 -باعتباره اؼبصدر  –مع التأكيد على التمييز بْب أعماؿ الكاتب اؼبؤثر كثقافتو القومٌية 

لتفادم الوقوع ُب ينجم خلط بْب دراسات االستقباؿ كالتأثّب. ك عم  اؼبتأثر دٌب ال ك 
                                                           

 .338ص  –بيروت  –طبعة دار المعرفة  –الفهرست  –ابن النديم 1
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يتػلقى شهػرة ثر، ىذا ألنو قد يذيع صيت كاتب ك الشك عن اؼبصدر األصلي للنص اؼبؤ 

كتابو ك  Rousseauموطنو، مةلما ددث مع الكاتب الفرنسٌي ركسوُب بلد آخر غّب 

، القى صيتا ما دظي بو ُب فرنسا إال بعدما  La nouvelle Heloiseىػلويز اعبديػدة 

 .       1960بع أكةر من مرة ُب ىولندا بأفري  طي 

ُب معرض مناقشتها عن  Anna Balakian أنا باالكيافتوضح األستاذة ك   

االستقباؿ بوصفهما مفهومْب ـبتلفْب من مفاىيم األدب اؼبقارف، التأثّب ك بْب الفرؽ 

الستقباؿ العم  األديٌب أف يصبح تأثّبا دقيقٌيا، البد من أف يبر بعدة مراد  دٌب يصبح 

ُب ىذا الصدد تستػشهد أ من ديالكتيك اإلبداع اػبالص. ك ُب النهاية جزءا ال يتجز 

على   Edgar Alan Poeادجار آالف بواألمريكٌي  األستاذة باالكياف بتأثّب الكاتب

بْب تأثّب الفرؽ اعبوىرٌم بْب االستقباؿ ك  بوصفو دليبل ماديٌا علىBodlère  بودلير

     Deستاؿ مةبل اعتبار تركيج السٌيدة دم أساسي دقيقٌي. كما أنو ال يبكن

Stealللركمانسٌية األؼبانٌية ُب فرنسا تعضيدا لفكتور ىيقو Victor Hugoستنداؿو 

Standal  كغّبنبا من الركمانسٌيْب الفرنسٌيْب الذين كانوا يناشدكف بتحرير األدب

الفرنسٌي من التقاليد الكبلسيكٌية. فعند ؿباكلة من ركاد اؼبدرسة الفرنسٌية لتحوي  

األعماؿ األدبٌية إىل علم يفرض التنقيب أثناء دراستو، تشٌبتوا بضركرة االعتماد على 
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دٌب تكوف الربىػنػػة يقػينػيٌػة.  من جهة أخرل اعتربكا أف تقييم العم  األديٌب صباليٌا، األدلٌة 

ضرب من ضركب الولوج ُب البحث عن ادتماالت قابلة للتصديق أك الكذب، كمن ٍب 

فهي غّب علمػػيٌػة. فاألدب اؼبقارف ُب اؼبدرسة الفرنسٌية دبا سبي  إليو من التتبع العلمٌي ُب 

ر إىل األعماؿ األدبٌية بوصفها مادة أكلٌية موضوعٌية قابلة للبحث العلمٌي ال البحث، تنظ

 تنفص  على التأصي  التارىبٌي.

ُب دق مفهـو األدب اؼبقارف دْب أمبير الشهّب الذم أدىل بو لعٌ  االعَباؼ الصريح ك ك 

 .1«األدبالسادة سنقـو هبذه الدراسة اؼبقارنة الٍب بدكهنا ال يكتم  تاريخ  أيها»قاؿ: 

ركاد اؼبدرسة الفرنسٌية باؼبنهج التارىبي للعملْب اؼبقارنْب، كما يديل  تشبودلي  قاطع على 

" إٌف األدب اؼبقارف فرع  ػJean Marie carieبدلوه ُب ذات السياؽ جوف مارم كارم

 2"الصبلت الواقعٌيةاسة العبلئق الركدٌية الدكلٌية ك من التاريخ األديٌب ألنو در 

الػتأثر ُب األدب اؼبقارف يستوقفنا باغبديث دتما عند منهجْب عن التأثّب ك  فأٌم دديث

ثّب، ـبتلفْب ُب تناكؿ العملٌية اؼبقارناتٌية. األكؿ يػتعػٌلق بالبحث التارىبٌي ُب أصوؿ التأ

الةاين منهج نقدٌم صرؼ. يفَبض اؼبنهج األكؿ مسبقا أف دركة التأثّب ىي من كاتب ك 

النقدم، فيعترب أف التأثّب اغبقيقٌي البد أف يتجلى ُب األعماؿ  إىل آخر. أٌما اؼبنهج
                                                           

 129بول فان تييغم، الأدب المقارن، تر: حسام سامي مصباح ، ص  1
، 1لبنان، ط ،الأنواع الأدبيّة مذاهب و مدارس في الأدب المقارن، عز الدين للطباعة و النشر، بيروتشفيق البقاعي، 2

 151، ص1985
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ليس من ىي من عم  أديٌب إىل عم  آخر ك  األدبية ذاهتا. دبعُب أف دركة التأثّب اغبقيقيٌ 

ثر التأاه التارىبي ُب دراسة التأثّب ك ىذا ما وبتسب على أنصار االذب. ك شخص إىل آخر

وا عناية فائقة باعبوانب اعبمالٌية " لقد دٌوؿ التوٌجو م يولإذ غٌيبوا اعبوانب الذكقٌية ك 

التارىبٌي الوضعٌي عام األدب اؼبقارف إىل مؤرٌخ باؼبعُب الصاـر الضيق للكلمة. أم إىل 

طة بالعبلقات اػبارجٌية لآلداب اؼبرتب كالوسائطشخص هبمع الوثائق كاؼبصادر كاؼبنابع 

، بدعوة دبعزؿ عن عبلقات التأثّب كالتأثرمنعو من عقد أٌم مقارنات خارج ذلك اإلطار ك 

 1أف ليس لتلك اؼبقارنات قيمة معرفٌية " 

نستخلص من ىذا الرأم، أف دارس التأثّب ال ينبغي عليو تتبع العبلقات الٍب 

يستخدـ اؼبقاييس إمبا عليو أيضا أف ادم فحسب، ك كالربىنة عليها بالدلي  اؼب إثباهتايبكن 

الضبابٌية أك استدراؾ النقائص، النقديٌة للتقييم الذم يفضي بدكف شك، إىل إزادة 

وص العاؼبٌية.  بالتايل عرضو ُب الصورة الٍب سبكنو من أف يناؿ دظ اؼبقارنة مع النصك 

ُب دقو دراسة ـبصٌصة  كتليقالتأثر ىو فضاء فسيح، على الرغم من أف دق  التأثّب ك ك 

مق أكةر لدراسات لو ك عليو، فإف ىذا الطرح يوجب تفادم اإلطناب إلتادة فرصة التع

لطبيعتو الٍب اقتضت تناكلو لتقدًن صورة عنو دٌب يتسُب للمتلقي الدقة من جهة، ك 

                                                           
 28، ص 1999عبود عبده، الأدب المقارن، مشكلات و آفاق، اتحاد كتاب العرب دمشق، 1
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 استيعاب الفصوؿ البلدقة. 

م يرس عند  كاستخبلص ؼبا تأٌسػس، يتضح لنا أف اغبق  اؼبعرٌُب اؼبقارف إف  

تعرضو  كالػتأثر عػند مفهـو مؤكػػد ك تسمية ثابتة، فهذا راجع إىل عدـ ثبات ؿبور التأثّب

للمد اؼبتشٌدد للمدرسة الفرنسٌية كاعبزر غّب اؼبتأٌص  للمدرسة األمريكٌية إضافة إىل ىذه 

ىي ُب تعريفها علم اؼبقارف، ك  األسباب، فإف الَبصبة ىي كذلك من أىم ؿباكر اغبق 

 فن. فلماذا إذف كبكم على ىذا اغبق  باألدبٌية؟؟أدب ك ك 

 منا جدال بأنو دراسات مقارنة، فأم نوع من الدراسات ىو؟؟ لى إذا سك       

أال هبدر بالدارس اؼبقارف قب  ك  شيء أف يبدم برأيو ُب النصْب اؼبطركدْب أمامو؟ أم 

مباشر ألددنبا باآلخر  لو اغبق ُب أف ينتقد، خصوصا إذا ما تواجد بْب النصْب تأثر

 ػوج ومأجوجيػأجػلػػٌي لقػػصػػٌٍب أف يكوف ىناؾ اعَباؼ. مةػػلما ىو اغباؿ مع األثػػر اعبػدكف 

 ند تولكْب.ناُب ركاية ملك اػبواًب لرك  الليالي العربّيةو  -عليو السالـ –سيدنا سليمافك

 ىذا اغبق  اؼبعرٌُب.أماـ ىذه اؼبعضلة، تتبادر لدينا تسمية قد تكوف أقرب إىل مفهـو 

 …أال هبدر أف يكوف نقدا ثقافٌيا مقارنا؟؟ إف الطرح ال يزاؿ عند نقاط من االستفهاـ
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 ها تاـوضوع ة وم فاـقــالمبحث الأول: مفاهيم الث

كانت العلوم الإسلاميّة وهي في أوج عظمتها تضيء كما يضيء القمر، فتبّدد »
 «  الوسطىغياهب الظلام الذي كان يلف أوربا في القرون 

 Tomas Arnold  اإلنجليزى توماس ارنولد المستشرؽ 

ُب الوقت أضحى موصوال دبسايرة الةقافات، ك ال مواربة ُب أف الراىن اغبضارٌم 

نفسو ىذه الضركرة اغبتمٌية سبلي على ذكم األلباب الَبيث للتمحيص فيما ينظٌر لتلك 

فدعت النخبة منهم إىل استيعاب أنبيتها كمعرفة دكرىا  -الةقافات الوافدة  –األخّبة 

اف مة  اغبػذؽ، كظٌػفػوىا ُب عٌدة معك كقب  ذلك، إدراؾ دػقػيقػػتها. فػػقػد تػلػفػظ هبا العرب 

قافة ذك أبعػػاد كدالالت ػػالػفػطنػة، الذكػاء كسرعة التعلٌػم. أضف إىل ىذا، فإف مصطلح الة

األمر الذم ، بضبطو دبا يوُب باؼبدلوؿ الةػقاُبٌ  كاؼبشايخكاسعة ذبٌلت ُب تيٌمم العلماء 

 اريػف.التع ؾباال لئلدالء جبملةػ من فسح

الةػقػػافػػة ُب اللغة العػػربػيٌػػة مأخػػوذ من الفعػػ  الةػبلثي ثقف   أص لغػػة:الثػػقػػػافػػػة 

داذؽ فهم كيقاؿ: رج  ثقف  رج  ثقفيقاؿ ثقف الشيء أم دذقو ك 1بضم القاؼ

 كاالستيعاب.كاؼبقػصود كذلك سرعة التعػٌلم  إذا كاف ضابطا ألموره كيقاؿ: ثػقف الشيء

م ريػكُب القػرآف الكػ أدركوٌم أك ظفػػر بو ك ألػػأم  ػوع ما،أيضػػا: ثػػقػف ُب موضػ ؿيقا

                                                           
 98مصطفى و آخرون ، ص : ، المعجم الوسيط : لإبراهيم  19لسان العرب : لابن منظور ،المجلد التاسع ، ص : 1
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 هبم.أم ظفرًب  1﴾واقتلوهم حيث ثقفتموهم فخذوهم﴿

ػة سبي  إىل سرعة التػػعلػػم، ذؽ كالفطػػنػاؼبعاين قريبة من بعضها البعض، فاغب هكىذ 

 .كبػػو يكوف الضبط ؼبا يتعلمو، كالظفر بو كإدراكو

 ُب تعريػػفػػها كاؼبشايخاء كجهات نظر العػلػماختػلفت لقد  الثػقػافػة اصطػالحا:

 ةافػػالةػقنظرا إىل ىذه التعػػدديٌة، يبكننا صياغتها كفػق ما سبليو القواعػد اؼبؤٌسػسة ؼبفهـو ك 

 كالٍب من صبلتها أهنا:

 ة.ػػتصق  شخصية متفتحة كمتمكنػة للفرد كبالتايل تسهم ُب تباث ركائز األمٌ  -

 فتذكي فيو دافع العطاء. بركح االنتماء، تبػػشيتيتػشٌبع الفرد ك -

 الةقافة ركح تفاعلية ذبٌسد القيم كاؼببادئ من صور ذىنٌية إىل كاقع ملحوظ. -

 ة.( كاؼباديٌ .، القيم، األفكارالةقافة إصباال تشتم  على اعبوانب اؼبعنويٌة )اؼببادئ -

" إف الةقافة ىي اعبٌو  مالك بن نبيّ يديل اؼبفكر الراد  ...(. ك العلـو اؼببتكرات)

 أشياء باطنة كاألذكاؽ كعلىاغبركات   على أشياء ظاىرة مة  األكزاف كاألغباف ك اؼبشتم

ـٌ الذم يطبع أسلوب اغبياة ُب ؾبتمع معٌْب ك    العادات كالتقاليد دبعُب أهنا اعبٌو العا

 2سلوؾ الفرد فيو بطابع خاص ىبتلف عن الطابع الذم قبده ُب دياة ؾبتمع آخر " ك  

                                                           
 من سورة النساء 91الآية 1
 . أعيدت 1959 -حزيران 28لبنان يوم الأحد  –من محاضرة المفكر الراحل مالك بن نبّي في ندوة خاصة بطرابلس 2
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إف ىذا اإلدالء يوٌضح لنا نظرة اؼبفٌكر مالك بن نيٌب عن أساسٌيات تشكي  ؾبتمع 

ما يبٌيز  األفراد كىذاشخصٌيات إىل عقلٌيات ك تعود ثقاٌُب، إمٌبا ينبع من الداخ ، ك 

 اجملتمعات عن بعضها.

ذكرنا  –عليو فػتػباين التعريفْب اللغوم كاالصطبلدي للةقافة يبٌهد لتأسيس أكيٌل ك 

ؼبصطلح الةقافة اإلسبلمٌية، ؽبذا  -أٌكيٌل ألنو م يتحٌدد دٌب اآلف مفهـو ؿبٌدد متفق عليو 

سنحاكؿ إيضاح مفهومها بالتوقف عند مرٌكب اؼبصطلح. فماذا أضيف ؼبصطلح 

 الةػقػػافػػة؟ 

 ذااه ك  األطػركدات اؼبخػصصة ؽبما ال تػتػبػنٌ  اإلسبلـ ربم ظة إف إضافة لف

قولو كىػػو القائػ  ك  –عػػّز وجػػلّ  –اهلل بلـ   على كػػألنٌو اشػتػمػ اؼبفتاح السماكٌم، ىػػذا

َبِّي وَلَوْ اغبق: ﴿ َبِّي لَنَفِدَ الْبَْحرُ قَبَْل َأن تَنفَدَ كَلِمَاُت ر َّّوْ كَانَ الْبَْحرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاِت ر قُل ل

 1﴾مَدَدًاِجئْنَا بِمِثْلِهِ 

ا يػتػػصٌوره الػػعػق  البػشػػرٌم، ىذا ألف تػٌياراتو إلسػبلمٌي مػحػيػط أعػمق مػػمٌ فالػفػكر ا

ؽبا ؾبموعة ؿبٌددة من الدراسات. كمن اعبدير بالذكر أف العلماء أكرب مػن أف تستجيب 

علماء قػدر مػػا اىػتػم هبا فػػقػهاء ك القدامى م يهتموا ببياف رسم الةػقػػافة اإلسبلمػيٌػػة ب

ريٌػا الةػػقػافػة اإلسبلمػيٌػة دػديػػةػا، بدلػيػ  تبػِب كزارات الةػػقافػػػػة للػدكؿ اإلسػػبلمػيٌػة نػتػاجا فػكػ
                                                           

 من سورة ال كهف 109الآية  1
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.  isescoالػعػلػػـو كالةػػقافػة اسيسكوبػػية ك ظمػة اإلسبلمػيٌػة للػَب موٌدػدا، تػػجػػٌلى ُب اؼبػن

نفيذ علػى ضػػركرة تػاألديػػاف ك بْب الةػػقػػافات ك حبػرصو على تعػػزيػز اغبػوار الذم امباز 

 للتػصػػدم لظاىرة اإلسبلموفوبيا اسػتػػراتيجػيٌػة ثػػقافػيٌػػة موٌدػدة داخ  العػام اإلسػبلمػيٌ 

ة األدياف " رسالة اإلسبلـ " ؼبقػػٌدسػػة اعبامػعػة لكػافػػاؼبسٌوقػػة للصور اؼبشينة عن الرسػالة ا

رة م يذع ؽبا ة. فمةػ  ىذه البادرة النػيػٌػتارىبيٌ  كأدقادما ديك ضٌدىا من أفكار عنصريٌة ك 

لػتػػزاـ بالةقافة فبٌػػن دعػوا إىل اال رىػيػنسػيد مخػػدـو صيت من قب . كما كاف السيد 

ا، كما أضاؼ أف الةقافة افة الغربٌية إال بػما ىبػػدمػػنعدـ األخذ من الةػقاإلسبلمٌية ك 

اؼبناشدة بإقػامة  أف   إالٌ ..1العصػوراألنسب لكافة األزمنة ك مش  ك سبلمٌية تبقى األاإل

دة، كاف من اؼبفركض أف تسبقها مػناشدة باالتػفاؽ ٌية ثػقافيٌػػة إسبلمػيٌػػة مودٌ اسػػَباتيجػ

أهنا م ذبمع بعد ُب كتاب ـبصص فهـو الةقافة اإلسبلمٌية، خاصة ك على مدلػوؿ موٌدػد ؼب

مقتطفات ذكركىا ُب ثنايا  ك بشأهنا" كأف معظم ما كتب عنها ىو عػػبارة عػن شذرات 

 الدراسات الفكرية.من كافة يستحق النهم فضاء معرُب فسيح كتبهم مع أهنا 

صطلح الةقافة اإلسبلمٌية، دلوؿ اؼبكم يوجد دٌب اآلف مفهـو ؿبدد متفق عليو ؼب

كاؼبفكرين. من ىنا، فقد تعٌددت اؼبفاىيم ؽبذا  ة من العلماءر  كإمبا ىي اجتهادات ذي 

اؿ معظمها ػػػػػمػػالعلماء كاؼبفكرين الٍب يبكن إج دد اذباىات أكلئكػػػػػػاؼبصطلح تبعان لتع
                                                           

 .2011ديسمبر  18/19المؤتمر الإسلاميّ السابع لوزراء الث قاـف ة، تلمسان   1
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 يلي:فيما 

.  حياة األمة اإلسالميػةار يرم أف " تػيٌ  -1 " حبد ذاهتا قاعدة أٌسػس ألجلها اؼبفػهػـو

 دٌدد ىذا االذباه نظرتو إىل الةػػقافة اإلسبلمػيٌػػة على أهنا: كقد

اغباضر من دين العامة، بتفاعبلهتا بْب اؼباضي ك معرفة مقومات األمػػػة اإلسبلمػيٌػة  

تػاريػخ، دػضارة، قػيم كأىػػداؼ مػشػتػػركػة زبدـ الفرد أينما كاف كتعٌزز كجود ذاتو لغػػة، 

 اؼبعرفٌية.

دبعُب يقتضي إلقاء نظرة شاملة على دياة األمة اإلسبلمػٌية من صبيع جوانبها، 

 اجػتهػػادىا عبػر تاريخ اإلنسانػػيٌػة. كنػتػاجديث إهنا عػنواف عػػبػقػػريٌػة األمػػة 

" أساسان يرتكز عليو التعػريػف. هبذا تكوف الةقافة  العػلػـو اإلسػالمّيةػرل أف " تيار يػ -2

" من خبلؿ االكػتساب الشام  ؼبقٌومات الدين للدراسػات اإلسالمػيّػػةمرادفة "  اإلسبلمٌية

 اإلسبلمٌي كاؼبصادر الٍب هنلت منها تلك اؼبقومات.

راسة العلـو اإلسبلمية جبوانبها اؼبتعددة دبعُب مفهـو الةقافة اإلسبلمػيٌػة مقػتػػرف بد

من القرآف الكرًن كالسنة النبوية، كما أضيف من قب  علماء  -بطبيعة اغباؿ –كاؼبستمدة 

 الكبلـ كالتفسّب كاغبديث كالفقو كالسّبة.

، ينماز عن غّبه من العلـو الثػػقػافػة اإلسػالمّية عػلم جػديػدتيار أدىل بأف   -3
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أك اإلسبلمٌية دبوضوعات خاصة بو على غػػرار العػلػػـو اإلسبلميٌػة كاغبديػث أك التػفػسيػػػر 

لةقاٌُب. ؽبذا م كليد الدراسات اؼبعاصػرة كنتاج أدداث الراىن االفػقػػو أك األصوؿ، فهو عػلػ

اؼبػعاصػرة اؼبتعػلػقػة معػػرفػة التحػديٌػات  افػة اإلسبلمػيٌػة سبةػ  لديهم ُب أنو:فإف مفهـو الةػػق

  ليخلصوا ُب األخػيػػر إىل أنٌػػو:، دبقػػومات األمة كالديػػن اإلسبلمػػيٌ 

 . ػهاالحػيػػػاة كػلّػػها بػتػػرابػطػػات اإلسػػػالـ في نػػظػػم عػلػػم كػػلػػيػ

 اؼبقصود بكػلػيٌػات اإلسبلـ، أصولو كمقػوماتو ُب صبيع نظمو، النظاـ الفقهي،ك 

نظاـ العبادات. أٌمػا عػن نظم اغبياة كلها مَبابطة، فاشتماؿ لعمـو كليٌات أسس اغبياة 

أدكاـ قانونية،  :باب العالقات القضائّيةالبشريٌة بصورة شرعٌية تػتمة  ُب عدة أبواب منها 

: " التفقو ُب شؤكف باب العالقات االجتماعّيةتنظيمات قضائٌية، عبلقات دستوريٌة.." 

االعتداؿ  :باب العالقات األخالقّيةما تعلق حباؿ اإلنساف كصبلتو بذم القرىب ". ك األسرة

 اغبسن... ُب األمور، ركح السلم، السلوؾ

شهاد على الدين بالعقود، التكليف : تنظيم العبلقات اؼبالٌية، اإلباب العالقات االقتصاديّة

 بالعم  قدر االستطاعة...

كذلك اإلشارة شاؼ اغبقائق العلمٌية كاألدياء ك دراسة البياف، الببلغة، اكت :باب الػعػػلػم

 إىل طبقات األرض كاعباذبٌية ".
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 :األمر الذم هبع  من ىذا اؼبفهـو أقرب إىل الصحة لسببْب

لو موضوعاتو اػباصة  ألنو أباف على الةػقافة اإلسبلمػيٌػة كعلػػم مستقٌ  جديد -1

رة اصػػػػٌديات اؼبػػعارج من ردم التػحاؼبتخٌصػصوف لو. فهو خككػيتابيو كأسلوبو اػباص 

 بلـ كاؼبسلميػن.لئلسػػ

ٌلي كليس ػػسة، كألنػو تعػػريػػف كػػرئػيالشػتػمالو على موضػوعات الةػػقػافػػة اإلسبلمػيٌػػة ال -2

اـ األدػػكػ ،ائػد كالتػصػوراتجػملة الػعػقفقػد يرسى مفهػػومها عػػند . ؽبذاجػزئػيٌ 

الفنوف كاآلداب الٍب تػشك  شخصٌية  كالتػشريعات، القيػم كاؼببادئ، العوائد كاألعراؼ،

 1الفػػرد كىػػويٌة األٌمة كفق أسس كضوابط اإلسبلـ

الةقافة أفاد باإلؼباـ الشام   ديث إف مصطلح: ةادر الثــقافة الإس لام يّ م ص

أيٌبا  اإلسبلـ إليها، يػػعػٌمق كيوثػقاإلدراؾ الفكرٌم لشٌب اؼبعارؼ، فإف إضافة ملفوظ ك 

 إىل: التوجوافػػة اإلسبلمػيٌػػة كالٍب توجب تػوثػػيق ؼبػناى  الةػػق

 أكال: اؼبصادر الشرعٌية كىي الكتاب كالسنة النبويٌة الصحيحة. 

 االجتهادات كاػبربات اإلنسانية.ثانيا: اؼبصادر اؼبعرفٌية كاؼبتمةلة ُب التأريخ اإلسبلمي ك  

 

 
                                                           

 .    89ه . ص1410،محرم 2مدخل إلى علم الثقافة الإسلامية" مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عدد1
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 مػصػادر الثػػقػافة االسالمػيّػة
 
 

 اؼبصادر الشرعػيٌػػة                                 اؼبصادر اؼبعرفػػػٌية
 

 اػبربات -القياس         التأريخ اإلسبلميٌ  -اإلصباع -السنة النبويٌة -القرآف الكرًن
 
 

 القولٌية      السنة العملٌية  السنة التقريريٌة اإلنسانٌية السنة
دبا أٌف اؼبصدر الرئيسٌي ؽبا ىو قاعدة شرعٌية، فهي بدكف أدىن شٌك، ثقافة قٌوة ك 

يستنبط من تلك اؼبصادر الشرعٌية فركعا من خبلؽبا  اكبؤس. كمبأس ال ثقافة ضعف ك 

أف ك  ال تكتسب الةقافة اإلسبلمٌية مناعة فحسب، كإمبا سبتلك القدرة على إعبلء صردها

 "مدة الٍب تػتفرٌع عن تلك اعبذكر:ترمي بظبلؽبا على اؼبستول العاؼبٌي. كمن بْب األع

ابلٌية للتفاع  مع الةقافات أف تكوف الةقافة ذات أفق مفتوح كرؤية شاملة، ؽبا ق  -1

األخرل كؽبا استعداد كامن ُب أصوؽبا للتعام  مع الةقافات اإلنسانٌية من ىذه 

 االنطبلقات.

أف تكوف الةقافة ذات منحى إنسايٌن تتخٌطى بو اجملاؿ اٌلي أك اإلقليمٌي إىل  -2
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فتكوف  ا،اآلفاؽ العاؼبٌية من دكف أف يناؿ ذلك من خصوصٌياهتا، أك يؤثٌر ُب طبيعته

 1رباكر إنسايٌن "بذلك ثقافة تواص  بشرٌم ك 

  :االسالمّيةدعائم الثقافة  فيمالك بن نبّي كما أكضح اؼبفٌكر الراد  

لٌي. د / الصناعة أك أ / الدستور األخبلقٌي.  ب / الذكؽ اعبمايٌل. ج / اؼبنطق العم

قٌوة األخذ هبذه الفركع، فإهنا ستحٌقػق دتما  االرتكاز على تلك اؼبصادر ك إذا ًبٌ ك التقنٌية" 

 بك  اؼبقاييس الٍب تؤىلها لتصٌدر العاؼبٌية. دضاريٌة

 :يّة سلامإقافة ال خصائص الث

مػع مػخػػتػػلػػف الشعػػػوب  -الٍب كبياىا –ال مناص من االعَباؼ أف سرعة التواص  

 االطبلع على فكرىم، ذبعلػػنا نعيش عصر اؼبةاقػػفة.ك 

ة ػا علينا معرفػػػسرعة االدتػكاؾ الذم قػػد يؤٌدم ُب معظػمو إىل التأثػػر، فإنو لػزامػ أماـك  

  -يبببل ر  -ػة، ىػػذا ألف االطػػبلع على خصائصها هبعػػ ميزات الةقافػػػة اإلسبلمػػيٌػ

ات، ىذا ا أهنا األكىل باإلتباع من غّبىا من الةقافػػرا ُب الغػيػػر ال متأثرا، كػماؼبتػػلػقػػي مؤث

 ألهنا تػنػػماز عنها ب:

                                                           
المؤّسسة العربيّة للدراسات والنشر  –أسس التقّدم عند مفكّري الإسلام في العالم العربيّ الحديث  –فهمي جدعان 1

 424/  423ص   - 1981/  2ط  –بيروت  –
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 1الثػبػات * األلػوىػػيّػة * الػتػػوازف * الشػػمػوؿ * االيػجػابػيّػػة * الػواقػػعػػيّػػػة*

ىي اغباملة بْب طيٌاهتا أظبى اؼبعاين الواردة ُب الذكر ال تعلو ك  فكيف ؽبا أف

األمػػر الذم جػعػػ  مواضيع اغبكيم بآياتو اعبليٌػػػة كدججو الصادقة كدالالتػو الناطػقػػة. 

 فإهنا متعٌددة غزيرة.  –كإف بدت عند البعض متشٌعبة  –اإلسبلمٌية ػة افػالةػقػ

الغزارة د ك يكوف ُب تساؤلو استفاضة عن مظاىر التعدٌ  كقدقد يتساءؿ اؼبتلقي 

كال بأس من اإلشارة إىل أنٌو من بْب  .للةقافة اإلسبلمٌية دكف سواىا من الةقافات األخرل

أسرار سبٌيزىا، أف اإلجابة عن تساؤؿ عنها تفضي إىل تساؤؿ آخر، األمر الذم وبقق ؽبا 

 االستمراريٌة ُب البحث كالتػػأم  اؼبفضياف إىل النهم مع كٌ  مولود معرٌُب يطرح.

ّ مو   ة:ضوعات الث قافــة الإسلام ي

بالعلم كالتماس نتائجو، ىي طبيعة موضوعاتو ديث من الركائز اؼبؤٌسسة للنهوض 

 تفعػيلػيٌػة لعػديػدنتائج الوصوؿ إىل دلوؿ مػلػمػػػوسػة ك  إنو من خبلؽبا يػتػػمكػن الدارس مػن

وبق لنا  ا،بػياف ؿبػتػواىاإلسبلمػيٌػػة ك بتحػديد موضوعات علم الةػقػافة ك  القضايااؼبسائػ  ك 

 اعبـز بأف اإلسبلـ ىو اغبياة عاٌمػة بشقيها " الدنيوٌم ك اؼباكرائٌي". كتػتػضح ىذه 

 اغبقػيػقػة ُب النظم اآلتية:

 هبا.يتطرؽ إىل العقيدة اإلسبلمػيٌػة مفهومان ك أركانان ك اؼبسائ  اؼبتػصلة  : قيدة ع نظام ال- أ
                                                           

1
 - http :www.elc.edu.sa/auto/islamic studies. P 10 
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أصبلن، دكمة،  ،كالكوفأصبلن كمصّبان كدكمة كجوده  كاإلنساف: " الوجود فيتناكؿ

 .... " -دنيا كآخرة  –كهناية. كاغبياة 

آثارىا، دكمها كشعائرىا  الدين،مقامها ُب  مفهومها،يتناكؿ  :العبادةنظام  -ب

 الكربل.

منهجها، دكمها ك  ،األمةكددة  الدعوة،على أنبية  : يحثوالحسبةنظام الدع وة  -ج

 .... كاعبػهػادقو الدعػػوة ػػػكدركاهتا التػػجػػديػػديٌػػػػة، كفكأىدافها 

 ، العبلقة بْب العلمره، مناىجو، مصاديتناكؿ العلم كمفهومو: ميّ  ل النظام الع -د

 ، اؼبنهجية اإلسبلمٌية كالتفكّب اؼبنهجي ....اإليبافك 

يتطٌرؽ إىل الشعور اػبلقي، معيار القيم، أسس األخبلؽ  :النظام الخلقيّ  –ىػ 

 ة ....أصوؿ األخبلؽ اإلسػػبلمػػػيػٌػ  ،خصائصهاك 

اىيتو، ادم كمػػزايػػاه، فػيعاِب ميتػناكؿ أسس الفػكػر االقػػتػػص :النظام الاقتصاديّ  –و 

 االجتماعٌي....، التضامن العاملْب، قانوف اؼبلكية ، العم  كؾبالو، دقوؽأنبيتو كأىدافو

يتناكؿ اغبكم، السلطة، اإلدارة، نظرية السيادة، مفهـو  :النظام السياسيّ  –ز

 1"..اؼبخالفة

                                                           
رجب سعيد شهوان و آخرون. "مدخل إلى علم الثقافة الإسلامية" مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1

 .  36ه  ص 1410،محرم 2عدد
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درىا، أسسها، درسها علم الةقافة من ديث مصااىا ك ىذه ىي النظم الٍب تػبػن

فمن شأف اؼبتخٌصصْب  جزئٌياتوتفاصي  كٌ  نظاـ ك  اآثارىا. أمٌ ك خصائصها، أىدافها 

 بذات اجملاؿ.
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ّ اف ة الم ب ح ث ال ثانــي: الث ق يّ ة وة أمالإسلام ي  رىصل تها بالعل وم الأخام الغ ير

ّ ه ح م د صلإذا حــك م نا ع لى ال ع ظــمة ب ما ي ت رك ه الع ظ ي م من أث ر، كاـن م "  ى الل

 Will Durant ديورانت ول ”التاريخم ن عمالقة  عليه وسلم

إف أيٌة ؿباكلة إلجراء مقارنات أك مقاربات هتدؼ إىل ذبسّب ثقافة الذات باآلخر، 

دٌب وبدث ترسيخ مكْب للقيم الذاتٌية  توجب دتمٌية ربصْب اؽبويٌة أيٌا كانت طبيعتها،

 كلكِبالريح " إنِب أفتح نوافذم للشمس ك  Gandi تفاديا للتأثٌر السليٌب. يقوؿ غاندم

 ."أربٌدل أيٌة ريح رباكؿ أف تقتلعِب من جذكرم

نا. إذ أنو يمى قً نا االنسياؽ كبو ما ال يتوافق ك باؼببادئ هبنبٌ  التشبثُب الوقت نفسو، 

قد أكجبت تلك الضركرة يٌة أماـ كٌ  كافد كارد إلينا، ك يكسبنا ثقة مطلقة ُب اجملاهبة الفكر 

 كاف منها: "  تبعا لطرائق التعام  مع تاريخ اؼبسلمْب كالٍب

فكريٌا عرب قركف ة للتعبئة اعبماىّبيٌة عاطفٌيا ك أدا -ؿبٌرفا استعمالو مشٌوىا ك  -1

 األكركيٌب.دتكاؾ بْب العاؼبْب اإلسبلمٌي ك لبل

العبادات اإلسبلمٌية كأسلوب للربىنة على أف توظيف قصة ظهور اإلسبلـ ك -2

معتقدات اؼبسلمْب ال زبتلف كةّبا عن اؼبعتقدات الركدٌية للتقليد الديِب اليهودٌم 
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اؼبسيحٌي، األمر الذم انطول على التفكّب بإمكانية كتب اؼبسلمْب للمسيحٌية ككاف كراء 

 إطبلؽ فكرة التبشّب اؼبسيحٌي ُب العام اإلسبلمٌي.

كسبلح ُب كصحابتو   – صلى اهلل عليو وسلم –لرسوؿ ضار شخصٌية ااستح-3

الفرقٌية بْب أتباع كنائس ُب أكركبا كخباصة بعد ظهور دركة الصراعات الطائفٌية ك 

األمر الذم زاد Martin lutherاإلصبلح الديٌِب كتكٌوف الكنيسة الربكتستانتٌية على يد 

 1األصلٌية "من ككي  التشوىات لئلسبلـ كؼباٌدتو 

لي  ربك د صٍ ، كاف لزاما على الطرح رى كاؼبسلمْبأماـ ىذا التوظيف السليٌب لتاريخ العرب  

دت العرب منذ العصور الوسطى، ديث إف ىذه الفَبة شهً التأريخ األكريٌب لئلسبلـ ك 

سا على اؽبيمنة على أقاليم العام اإلسبلمٌي. اذباه ىذه النظرة تعامبل متعاليا مؤس  

السلبٌية، تستوجب ضركرة إماطة اللةاـ عن مسٌببات اإلساءة الغربٌية للعام اإلسبلمٌي 

 الٍب يرٌجح بعض السوسيوسياسٌيْب معظمها إىل:ك 

 متاخمة األقطار اإلسالمّية:

اؼبوقع اعبغراٌُب ألكركبا ااط بالعاؼبْب العريٌب كاإلسبلمٌي كاف أشبو لدل سكاهنا باغبصار 

                                                           
، العربية الوحدة مركز دراسات لاميّ (الاستشراق ) الاستجابة الثقافيّة الغربيّة للتاريخ العربيّ الإس –مد الدعمي  مح   1

 .8، ص 2006، 1ط .بيروت



 الحركة الثقـافية لمنارات اإلشعاع العربية      الفصل األول                                     
 

45 
 

أٌكدت فكرة  ،كذا ىيبة مكانتو آنذاؾ ك أف السليقة الصلبة للعريبٌ . خصوصا ك العسكرمٌ 

اػبناؽ على أكربا. أضف إىل ىذا، اؼبناخ اإلقليمٌي القاسي ااط هبا. إذ كانت تغٌطي مشاؽبا 

قاليم ثلجٌية شاسعة، بينما مٌة  ايط األطلسي كام  ددكدىا الغربٌية. كمن نادية أخرل،  أ

لذم . فجنوهبا متمٌة  ُب البحر اؼبتوٌسط ااإلسبلـ كانت ددكد أكركبا العصر الوسيط يعٌمها

ُب أراضي أخرل ك  إلسبانياخباٌصة بعد الفتودات العربٌية اإلسبلمٌية تتزٌعمو قول حبريٌة عربٌية ك 

آسيا الصغرل. أٌما ددكد أكربا الشرقٌية، فكانت ُب ادتكاؾ مباشر مع اؼبسلمْب أك مع 

 القبائ  الَبكمانٌية.ك  أقواـ أسلمت فيما بعد كاؼبغوؿ

فكاف من صبلة اإلفرازات ككذا الةقاُب،  ، العسكرمٌ فكرة اغبراؾ السياسيٌ  األمر الذم كٌلد

 .األكريبلدل اجملتمع  افكريا ا يا ػػػكعى صبا ػكجود خناؽ عريب إسبلمي، ن اعتقادعن 

 :مجابهة أوربا للفكر الإسلاميّ 

لقد كاف تأكيد أدبٌيات عصر الةورة الصناعٌية على " السيف اإلسبلمٌي " ؽبذا 

سٌبت كتابة جٌ  التواريخ األكركبٌية عن اإلسبلـ ربت ظٌ  اػبوؼ من الطاقات العسكريٌة 

استقرار اػببلفة العربٌية اإلسبلمٌية، مع أف اإلسبلـ م ينتشر العربٌية اإلسبلمٌية كخباٌصة بعد 

 داتػأحمد دييوٌطد ىذا الطرح اؼبفٌكر الراد  ك  -على دٌد اعتقاد اآلخر –السيف بتاتا ب
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ككذلك تسٌيد اؼبسلموف اؽبند منذ ألف » ُب مناظرتو اؼبٌدكنة " اؼبسيحٌية ك القرآف " بقولو 

 ندكس على ثبلثة أرباع الدكلةدص  اؽب1974عاـ كأخّبا عندما نالت شبو القارٌة ُب عاـ 

اؼبسلموف على ربع. ؼباذا؟ ألف اؼبسلمْب م يفرضوا اإلسبلـ ُب دلوؽ اؽبندكس. ك 

تبلور اغبالة كظاىرة تفٌوؽ شام . ك  1«اسبانيا كانوا أمةلة للفضيلةد ك نفاؼبسلموف ُب اؽب

أكركبا ىائمة ُب عام اػبرافات كتبلعب رجاؿ الدين ففي الوقت الذم كانت فيو 

يقٌي غبضارات اؼبغفرة، سبٌكن العام اإلسبلمٌي من أف يكوف الوريث اغبقبصكوؾ العفو ك 

القاىرة كدمشق كز اغبضاريٌة الكربل مة  بغداد ك ككانت اؼبرا  –غربٌية  ـشرقٌية أ –القدماء 

ال سبٌة  رموزا للتقٌدـ لبلقتصادٌم فحسب، كإمبا منارات لئلشعاع الفكرم الذم عٌد رٌكاده 

ابن رشد كابن  ،افة العاؼبٌية. أمةاؿ: ابن سينامدارسا لكٌ  متعٌطش لبلرتواء من نبع الةق

ظباء المعة شٌكلت فضبل ُب تفاخر اغبضارة العربٌية اإلسبلمٌية. غّبىم. كٌلهم أاؽبيةم ك 

ما يضاىي  –أكركبا  –ىذا لعدـ امتبلؾ  كُب الوقت نفسو عٌدت بصمات ركود أكركيٌب،

بادث العصر الوسيط  –Roger Biconكهبابو علماء العرب. لقد كتب ركجر بيكوف 

اغبق  اػباص باؼبؤمنْب،  موضحا مسٌلمة ال جداؿ فيها قائبل: " إف الفلسفة ىي –

                                                           
يف  –الاختيار بين الإسلام و النصرانيّة  –أحمد ديدات 1 ياض   -مكتبة العبيكان  –تر: أكرم ياسين الشر   – 1ط  –الر

   166-165ص  – 2008سنة 
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 1نأخذىا كاملة مػنهم " 

، إذ قبد الفلكٌي فيلسوفا ُب ؾبالو، عام  ـٌ كما ىو معلػـو أف الفلسفة أي  العلـو

 ؾبالو، يستقرأ، الرياضيات، اؼبختص النفسٌي، الناقد، اللسايٌن....كٌ  منهم سيحٌل  ُب

 زبٌصص أٌم بادث دبجالو اؼبعرٌُب.ؤٌكؿ. ليتوٌلد ُب األخّب هنما نصٌيا ُب يفٌسر، يفهم في

مدل تشٌرب اؼبسلم من نبعها، دفعت بو طرح لقضٌية الةقافة اإلسبلمٌية ك إف ىذا ال

م غية معرفة ما ىي االطبلع على أفكارىا، بي ائع ـبتلف األمم كعديد الشعوب ك إىل فهم طب

 عليو، ربقيقا ؼببدأ التعارؼ اؼبنصوص عليو ُب القرآف اغبكيم.

لقد ربقق عن ذاؾ التفاع  بْب الةقافة اإلسبلمٌية مع الةقافات األخرل، ربرير ك 

الشعوب من بدع اػبرافات كالوثنٌيات، فامتٌد مسار االستقامة غبٌد بل  إعبلء كلمة اغبق، 

بعد أف استمٌد اآلخر ثقافتو من النص القرآين اؼبقٌدس كما دواه من " عبادات 

كمنهج دياة جامعة بْب العق  كالقلب كالركح كاعبسد  كمعامبلت كأخبلؽ كنظاـ ؾبتمع،

 2كالدين كالعلم كالدنيا كاآلخرة" 

 –و من ميزة اغبضارة اإلسبلمٌية، التفاع  الةقاٌُب، ديث إف ىذه األخّبة ؽبذا، فإنى 
                                                           

1
R.W.Southern Western views of islam in the middle ages- Combridge- Harvard university 

press - 1978 p 59 
 528ص  –م 1980 –بيروت  –المكتب الإسلاميّ  –المجلّد الأوّل  –معلمة الإسلام  –أنور الجندّي 2
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م تسٌد ينابيعها اؼبعرفٌية أماـ اآلخر، ب  أفاضت هبا عليو للتشٌرب  –الةقافة اإلسبلمٌية 

  كانت مناراهتا ُب الشاـ، مصر. أما لدل اآلخر فتألٌقت عند اليوناف.منها كالٍب

بلٌية ت الةقافة اإلسبلمٌية بتلك الوتّبة الٍب سارت عليها من التسامح كقاقى لقد دق  

االمتداد لعديد فركعها كغرس جذكرىا ُب أقاليم ـبتلفة. يقوؿ كولر االنفتاح، االنتشار ك 

لئلسبلـ منذ أف كنا كبن  الةقاٌُب العظيم الذم ندين بو" إف الدين T.C Youngيون  "

اؼبسيحٌيْب داخ  ىذه األلف سنة، نسافر إىل العواصم اإلسبلمٌية كإىل اؼبعٌلمْب اؼبسلمْب 

 ندرس عليهم الفنوف كالعلـو كفلسفة اغبياة اإلنسانٌية، هبب التذكّب بو دائما. 

ـ على رعايتو خّب قياـ، دٌب الكبلسيكٌي الذم قاـ اإلسبل تراثناُب صبلة ذلك ك 

أخرل أف تػتػفٌهمو كترعاه. كٌ  ىذا هبب أف يبازج الركح الٍب نتجو  استطاعت أكربا مرة

 " 1كبو اإلسبلـ –كبن اؼبسيحٌيْب  –هبا 

لقد أثرت الةقافة اإلسبلمٌية بوضوح ُب عديد اجملاالت العلمٌية، الرياضٌية، الطبٌية، 

ألسبقٌية علمائها الفض  ُب اكتساب التأثّب ُب اآلخر.  كشٌب العلـو اإلنسانٌية، ككاف

  ذات أساسيان ُب الذم أضحى مرجعان  " القانوف ُب الطب كتاب " البن سينا فكاف

                                                           
نــقلا عن كتاب " أثر العرب  والإسلام في The cultural contribution of islam to christendomمن بحثبعنوان1

بيّة و العلوم و الثــقاـف ة النهضة الأوروبيّة، الشعبة  يّة للتر   5ص  –م 1987القاهـــرة  –الق وميّة المصر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
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، كيعترب بذلك علم العمراف م عنؿ من تكلٌ أكٌ  لدوفػابن خ لفَبات طويلة، كما عدٌ  اجملاؿ

كمن  اؼبناظر عترب اؼبؤسس األكؿ لعلمفيي  يثمػاله ابن أما اغبديث. االجتماع علم مؤسس

، قٌدـ قابلةدساب اعبرب كاؼبكتابو   كمن خبلؿ يػوارزمػالخُب دْب أٌف . اؼبنهج العلمي ركاد

 تألٌػػػق بينما للمعادالت اػبطية كالَببيعٌية. أٌكؿ دٌ  منهجيٌ 

السياؽ هبب علينا التنويو إىل ما خفي عن  . كُب ىذااػبرائط كرسم اعبغرافيا ُب اإلدريسي

أٌكؿ مؤسٌس لعلم السيميائٌيات القائم على  –و السالـػعلي –ف ػوسػػيالعديد ُب أف سٌيدنا 

ك تبيوكذلك يج﴿ منزؿ كتابو الحكيمدراسة العبلمة أك اإلشارة. يقوؿ ا تعاىل ُب 

يل الأحاديث ي ع لّمك من تأو  1﴾ ربّ ك و

إف الفهم لئلشارة ك ا للتفسّب ك تالين التأكي  يكوف علم التأكي ، ك لما. مو عً ل  أم عى 

بإددل عشر –عليو السالـ  -يوسفكاف بقدرتو أف يرٌمز عن إخوة سٌيدنا   اهلل تعالى

شجرة أك قلما أك طّبا...لكن شٌبههم بالكواكب إلببلغنا برسالة عن علم الفلك أف 

رموز كأعداد منذ ا بعبلمات ك يق رؤيا كردت شيفراهتعدد الكواكب أددل عشر عن طر 

إف سعت فإهنا تسعى كراء أكربا ترتع ُب متاىات اػبرافات ك كانت   اطويلة. كبينمعهود 

ٌج ربقيق اؼباديٌات ك بيع صكوؾ الغفراف من الكهنة، كانت اغبضارة اإلسبلمٌية ُب أكى 

                                                           
 6سورة يوسف، الآية 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7
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 Reger: "عندما تقٌدـ ركجر بيكوف  Will Durantوؿ ديورانتازدىارىا. يقوؿ 

Bacon   عاـ من ابن جبّب. قاؿ إنو مدين بعلمو إىل  500بنظريٌتو ُب أكركبا بعد

اؼبسلمْب ُب الشرؽ. كعندما ظهر النواب   اؼبغاربة ُب  اسبانيا الذين أخذكا علمهم من

تقٌدمهم كانا راجعْب إىل أهنم كقفوا نبوغهم ك كالعلماء ُب عصر النهضة األكركبٌية، فإٌف 

 1على أكتاؼ العمالقة من العام اإلسبلمٌي " 

ىي ثقافة فٌعالة ىادفة،  التصريح، يؤٌكد أف الةقافة اإلسبلمٌية إف مة  ىذا

الرقٌي اؼبرفوؽ بتهذيب  أهنا كانت ُب خدمة اإلنسانٌية صبعاء تعم  على ربقيقخصوصا ك 

دتو ـبتلف شبكات التواص  عرب العام، فقد استحوذ نظرا للتطٌور الذم شهالنفس. ك 

التطلع من قب  اآلخر دوؿ اكتساب الريادة الةقافٌية على اؼبستول الدكيٌل، فتفاقمت 

سعى العديد إىل إدداث ىدـ خارجٌي للبُب التحتٌية للركائز الصراعات الفكريٌة، ك 

بفكرة كي  تمسك اآلخراإلسبلمٌية بطرؽ تكاد تكوف أشبو بدس السٌم ُب العس . ىذا ل

العديد من نقاط  -اآلخر -إليو. فاستغ   انتمتعارض شخصا أك فكرة أك دزبا، 

ىيمنة ة كسائ  االتصاؿ التكنولوجٌية، ك الضعف، منها تأخر العام اإلسبلمي عن مواكب

                                                           
نقلا عن ول  -د، ت  –القاهرة  –دار الهلال  –تر: أحمد صدقي مراد  –الفرصة السائحة  –ريتشارد نيكسون 1

  138عصر الإيمان ص  –ديورانت 
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على بنية مصادر التموي  الدكلٌية. يذىب الكاتب األمريكٌي ىربرت  1اآلخر

إىل أف االمربيالٌية  "االتصاؿ كاؽبيمنة الةقافٌيةُب كتابو " Herbert Schillerشيلر

الةقافٌية تنمو ربت راية نظاـ عاؼبٌي موٌدد بسبب الناتج اإلعبلمٌي الةقاٌُب، ليخلص إىل 

اإلدالء بأٌف " االمربيالٌية الةقافٌية ىي صباع العمليٌات الٍب تستخدـ إلدخاؿ ؾبتمع ما إىل 

رشوهتا نة فيو كالضغط عليها كإجبارىا ك الستمالو الطبقة اؼبهيمالنظاـ العاؼبٌي اغبديث، ك 

قيم اؼبركز اؼبهيمن ُب النظاـ  أديانا، كي تشٌك  اؼبؤسسات االجتماعٌية ُب أنساؽ مع

 2"بناه أك دٌب الَبكيج ؽبا ك 

القضاء ؿباكلة طمس اؽبويٌات الةقافٌية ك إٌف ما صرٌح بو الكاتب األمريكٌي، يؤٌكد 

اغبضاريٌة للشعوب األخرل، ربت راية نظاـ عاؼبٌي موٌدد. مع أف من سٌن على السمات 

اؽبويٌات  ؽبذا النظاـ اؼبوٌدد، سٌن قانونا موثقا ُب كٌ  اللوائح الدكلٌية بضركرة ادَباـ

األمم كيفما كاف داؽبا!! أماـ ىذا التضاد اؼبتداخ ، يستوجب الةقافٌية للمجتمعات ك 

 إنٌوترميم ركائز ثقافتو، ىذا ألهنا قد تضعف بضعفو. على اؼبسلم اؼبةٌقف أف يعيد 

الرقٌي اغبقيقي الضارب ُب إنبالو اؼبتعٌمد لؤلخذ بأسباب الضعف الناجم عن تفريطو ك 
                                                           

 المرجع السابق، الصفحة نفسها.  1
، الهيئة 135هربرتشيلر، الاتصال و الهيمنة الثقافيّة، تر: وجيه سمعان عبد المسيح، سلسلة الألف الكتاب الثاني، رقم 2

يّة العامّة للكتاب، القاهرة، سنة   21، ص 1993المصر
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أصوؿ ثقافتو، كبالتايل تتوٌلد العديد من اعبوانب السلبٌية الٍب ال تنسجم جذكر ك 

سها رسالتو اغبضاريٌة الٍب أس  مقٌومات األٌمة اإلسبلمٌية، فبل وبم  اؼبةقف اؼبسلم ك 

 السابقوف كضبلت على أكتاؼ مفٌكرم الوقت الراىن.

إزاء ىذا الناتج السليٌب، تصبح الةقافة اإلسبلمٌية غّب قابلة للمنافسة، كال سبلك  

ر على فئة معٌينة حصاػوبٌدىا االنحسار ك ػرح اعبديد، ب  يشملها االندٌب القدرة على ط

إف م تتٌم العودة إىل  ال تتأٌتى ؽبا أشكاؿ اغبوارتتدافع دضاريٌا ك  عليو الفٌبن ىبدمها. ك 

الٍب بفضلها تستطيع كتتمٌكن الةقافة  -اعبذكر –ألخّبة إدياء اعبذكر. ىذه ااألصوؿ ك 

اإلسبلمٌية من اؼبواجهة ال ُب سادة النزاؿ كإمبا ُب التواص  كالتدافع اغبضارٌم. ليس ألهنا 

كن كزبتزؿ مبادئ معقولة، إف م ت سبتلك إرثا غنٌيا فحسب، ب  ألهنا ربم  قيما سامية

ا عترب سنة اغبياة، أمٌ وار الذم يي اف باغباعبوىر اللذاف يشع  ُب الشك  كاؼبظهر ففي العمق ك 

ال يعرٌب ؼببٌِب على أساطّب صراع اآلؽبة ك الركمايٌن افهو يعود إىل الَباث اإلغريقٌي ك الصراع 

ألف الراىن ُب ظٌ  القانوف الدكيٌل يقتضي اغبوار الةقاُب ال ك  عن الفطرة اإلنسانٌية.

يستٌدؿ بوسائ  اإلعبلـ الةقافٌية الصراع، على اؼبتلقي اؼبتشٌبع بالةقافة اإلسبلمٌية، أف 

رؤاه من جهة اصرة ؼبواكبة اؼبستجدات من جهة كإمكانٌية نشر كإيصاؿ أفكاره ك اؼبع

أخرل...ىذا ألف اغبضارة اؼبعاصرة ترتكز على التكنولوجيا باعتبارىا أداة للتحكم كتتٌبع 
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وس البشريٌة. كُب سياسة التهميش لبلذباىات كالفكر التأملٌي، النقدٌم، كاعبمايل ُب النف

كٌ  إمكاناتو أف اإلنساف ال يستخدـ  »ىذا الشأف، يديل عبد الوىاب اؼبسّبم بقولو 

ُب تنظيم اجملتمع، كيرٌكز على الَبشيد على ىدل  )إخل....النقديٌة كاعبمالٌيةاإلنسانٌية )

ربٌكمو ُب االقتصاديٌة كالسياسٌية الٍب يفَبض أهنا ستزيد من ك متطٌلبات النظم اإلداريٌة 

الواقع. كيؤدٌم كٌ  ىذا بالطبع إىل ضمور دياة اإلنساف كيصبح الَبشيد ىو استعمار 

 1«عام اغبياة

األمر الذم هبع  معظم الةقافات اؼبعاصرة، تنه  من نبع اغبضارة الغربٌية اغبديةة 

إصباال من ك  عم  عارؼ. األدب، الفٌن، العلم ... ك الٍب أزادت الدين من شٌب اؼب

التقول. ُب ذات اغبْب ترٌكز على لشهامة ك ٌُب إبداعٌي كعدـ االكَباث بالقيم اؼبعنويٌة كاثقا

الفع  ػباؼبلموسة كدائما للقول اؼباديٌة ك  كالتفٌوؽمادٌم كأف الغلبة كٌ  ما ىو كنولوجيا ك الت

أف نقتنع بو. ألف الواقع يصرٌح بأف النظاـ العاؼبٌي اعبديد ىذا ما نراه ك ؾبربين على 

  سعيد:يقوؿ إدكارد  –الواليات اؼبتحدة األمريكٌية  –بقيادة ؿبور قٌوة كادد 

" يتوٌجب أف ال تغيب عن بصرنا اغبقيقة الساطعة بأف الواليات اؼبتحدة ربكم 

 كيرر من شاكلة فى نػى ك  كلينتوفأك  ريغافال تعود إىل  أف اؼبسألةتينا دوؿ العام. ك رباطا م
                                                           

يّة و نهاية التاريخ  –عبد الوهاب المسيري 1 يّة جديدة  –الصهيونيّة والناز ية حضار  –لقاهرة ا –دار الشروق  –رؤ
 . 251ص  – 1997 
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إنتاج النصوص ك  على صناعة اؼبعرفةتمد كةّبا على اػبطاب الةقاٌُب ك فقط، ب  تع كباترؾ

وبٌل  عاـ يناقش ك  أنةركبولوجيداف ميٍ كى   كتسويقها. إهنا باختصار ال تعتمد على الةقافة

تربأ الةقافة اإلسبلمٌية من  ُب خضٌم ىذا التبلطم الةقاٌُب، مك 1ركتينٌيا ُب دراسات ثقافٌية،"

كٌلما ؾ التأثر دبدل البعد عن اعبذكر كاألصوؿ، ك قاس شٌدة ذاػالتأثر بةقافة العصر، كتي 

، ك  ما ىو معظم مضامينهاابتعدنا عنها، تتهٌددنا التحديٌات الغربٌية الٍب ربم  ُب 

 دخي  على الةقافة اإلسبلمٌية. ك غريب 

اؼبعاصرة، بعدىا إقامة االعتداؿ بْب األصالة ك علينا دائما بتحصْب مقٌوماتنا ك  ؽبذا

كاف ىناؾ اختبلؼ، ىذا ألف   كإفنتواص  عن طريق اغبوار كادَباـ رأم اآلخر دٌب 

 السليٌب.ك الغزك الةقاُب يسايرنا ُب دياتنا اليومٌية، بشٌقيو اإلهبايٌب 

لكٌن هبب علينا أف ك ننبهر من الوضع، ال ينبغي أف نَباجع أك  ،أماـ ىذا الطرح 

نقنع بو اآلخر عن طريق اغبوار  اؼبةمر ك العٌدة بالعم  اؽبادؼ ك نعي طبيعة العصر لنعٌد 

العقبليٌن، ألٌف ىذا ما أكجبو الراىن. فالةقافات اؼبعاصرة ؿبكـو عليها باغبوار فةٌمة 

 التعايش ُب نطاؽ ما يفرضو الشرع.

                                                           
 –بيروت  – والنشرالمؤّسسة العربيّة للدراسات  –تر: صبحي حديدي  -تعقيبات على الاستشراق –ادوارد سعيد  1

 .78ص  – 1966
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 راء الث قافــيّ الإثرجمي في الف ض ل التــــث:  حــث ال ثاـلالمب

  آداب  ُب التعٌرؼ على  ؼبا للَبصبة من فض   القديبة  لقد أدركت الشعوب

إذا ك  اغبضارٌم. كالتبلدمبعضها البعض، ىذا ليقينها بأنبٌية التبلقح الفكرٌم   كدضارات

الَبصبٌيٌة ُب العام القدًن، يتضح لو أٌف اإلرىاصات   ما تصفح البادث لتاريخ اغبضارات

الرشيد، ألواح اغبيةٌيْب،  رإلينا: "دجُب القدـ. فمن أشهر األعماؿ الٍب كصلت  موغلة

 1ألواح مدينة نينول " *ك  تٌ  العمارنة

    عوبةفقد اقتصرت على صأٌما عن اؼبطٌبات الٍب اعَبت النشاط الَبصبي آنذاؾ، 

 تكنولوجيا  كسائ   ُب  على غرار الوقت الراىن الذم يشهد ثورة كبيعد اؼبسافات  االتصاؿ

بالتايل هتٌيئ كاصر الربط بْب ـبتلف الةقافات ك ازدادت أ  اإلعبلـ، حبيثك  االتصاؿ

اعبسر الذم   دبةابة  كالزالت  مشَبؾ. ؽبذا، عٌدت الَبصبة  ٌ عاؼبي  لبلرتقاء بأدب  الظركؼ

أك   أك الكبلـ  اإلشارة  طريق  الفنوف، سواء عنك  تعرب ـبتلف العلـو كاآلداب  خبللو  من

 -التزاكج اغبضارم -. ىذا األخّب الةقاُب اغبضارمٌ التزاكج ، األمر الذم نتج عنو  الكتابة

  ربظي  عاؼبية  نظرية  اليـو  باتت 2* دوار اغبضارات  فنظرية" الذم يسبقو دتما قابلٌية اغبوار

  السٌيما اؼبنظٌرين  ،ُب العام  الفكر كالرأم  أصحاب  تقدير العديد منك   كادَباـ  باىتماـ
                                                           

 التوضيح بالمسرد1
ية  الثقافة  خدمة  في  سالم العيس، الترجمة -ينظر2  .13  ص -  م1999 - العرب  الكتاب د، اتحا الجماهير
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  ُب ىذا السياؽ لزاما علينا التنويو إىل أٌف جوىر اإلسبلـ قائم على. ك " منهم  كاؼبفٌكرين

 وسلمرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو اغبوار الذم يرتكز أساسا على اؼبعاملة مصداقا لقوؿ 

  التمايزاتك   التعدديةك   اع بضركرة التنوعلتحقيقو يستوجب االقتنك "  الدين المعاملة"

الٍب بدكرىا تضمن ة ترتكز عليها الَبصبة األمينة ك بالتايل تأسيس أرضٌية صلبك  الفكريٌة.

  ، أدرؾ بدايات العصر اإلسبلمي  االرتقاء بدعائم هنضويٌة فكريٌة ؼبختلف الشعوب. ففي

الودياف الَبصبٌية إىل النهر   تدفقت دينها ،األممضركرة اؼبسايرة الةقافٌية ؼبختلف   اؼبسلموف

كأفكار   تقنيات  من  اآلخرين  ما لدل  على  اؼبفضلة للتعرؼ  الوسيلة  ىي  . فالَبصبة العريب

الةقافة أخذ   ، كوف الشعوب  ما لدل  على  اآلخرين  لتعريف ، كباؼبقاب  أيضان  كغنٌية  مفيدة

  باستمرار البٌد من  متتابعة  دبجموعها مردلة  ، كىي االذباه  مسّبة كديدة كليستكعطاء 

  عداد اللغات  كجعلها ُب  اللغة ، كإلثراء كتعليم  علـو  مفيد من  ك    كتعريب  اؼبركر هبا لَبصبة

اإلنساف،   لتاريخ  مبلزمة   الَبصبة   . إذ أف بعلومها كآداهبا كفنوهنا كتقنياهتا اؼبتعددة  العصرية

،  كالغذاء كالتناس   كالبيئة  اؼبناخ نتيجة   برزت  الٍب  اللغات  كاختبلؼ  تعٌدد الشعوب  ألفٌ 

  بْب  التواص   لسد داجة  الوديدة  األداة  الَبصبة  ظاىرة  كجع   اإلنسانية اغبضارة   ُب  أسهم

 .  التبادؿ  أنواع ك     كُب  البشر فرادل كصباعات

تعرب   اعبسر الذم  بعيد، فهي  منذ زمن  الَبصبة  اإلنساف اؼبتحٌضر فض   لقد عرؼ
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لآلخر من أفكار ُب التطلع ؼبا  اغبياة  متعة  كتعػٌمػق  فتزيد اؼبعرفة  األمم  ثقافات  عليو

ثقافة األمم ة، ازداد توٌسع اللغة كالفكر ك ثقافات. كعليو، كٌلما تفاعلت اغبركة الَبصبيٌ ك 

االرتقاء  بالتايل ادتكاكها ببعضها البعض، لتتشٌك  فيما بعد مصلحة مشَبكة ىيك 

بالقدر الذم تساعدنا بو الَبصبة على معرفة اآلخر، فإهنا تعيننا  ك باغبضارة اإلنسانٌية. 

من خبلؿ تعريف الَبصبة لنا نو ك أ ذالغّبيٌة. إكذلك على معرفة أنفسنا من منظار 

، كما أف نظرتنا كبينوباآلخر، يبكننا أف نستخلص أكجو التشابو كاالختبلؼ فيما بيننا 

على الوقوؼ عند نقاط الضعف كالقٌوة فينا. ككما للصورة الٍب يرظبها اآلخر عٌنا، تعيننا 

 قد ال أعرؼ مساكئي إال من خبلؿ نظرٌب للمرآة. –سبق الذكر. 

بْب ما تَبصبو األمم من أعماؿ  ال مندكدة من االعَباؼ أف ىناؾ ارتباط كثيقك 

 ازدىار معرٌُب، تلكأكةر الشعوب الٍب ربيا ُب رخاء ك بْب ما ربرزه من تقٌدـ كازدىار، ك ك 

أكةر من غّبىا. كما أف للَبصبة دكرىا األساسٌي ُب تطوير اتول اللغوٌم، إذ  الٍب تَبجم

بقدر تكن موجودة مسبقا ُب ؿبتواىا، ك  تدفع اللغة اؼبستقبلة إىل استحداث ملفوظات م

 اتساع ىذا اتول اللغوٌم، تتمٌكن اللغة اؼبتلقٌية من استيعاب اؼبعاين كالدالالت لؤللفاظ

 عْب اللغة اؼبرسلة على نشر مصطلحاهتا كتبياف رقٌيها الةقاٌُب.تحدثة. كما أف الَبصبة تي اؼبس

ال يقتصر تأثّب الَبصبة على اؼبكٌوف اللغوٌم، ب  يبتٌد ليشم  جٌ  أنشطة اجملتمع دبا فيها ك 
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اغبركات السياسٌية كاالجتماعية الٍب يعيشها كقتنا اغبايٌل، يتجٌلى فيها أثر الَبصبة 

تول الفكرٌم الناجم عن االدتكاؾ كالتفاع .  فتسهم إسهاما بليغا ُب بناء دضارة للمح

 عاؼبٌية مشَبكة.

تبلقحت عرب اعبسر الَبصبٌي، لتتوٌلد أفكار كمفاىيم ىذا ألف األفكار تبلقت ك 

طٌلع جديدة تدعم البُب اغبضاريٌة. فالَبصبة توٌفر العديد من قنوات االتصاؿ، اغبوار، الت

الٍب سبٌيزنا عن اآلخر كما تسعى إىل غرس ركح التقبٌ  للتعايش ىل إبراز الفوارؽ اؼبفضٌي إ

مع اجملتمعات األخرل، بعد أف تعٌزز فينا ضركرة اؼبواكبة اغبضاريٌة. أما بالنسبة للنٌص 

فإهنا تضمن لو اػبلود كاالستمراريٌة، بدلي  أف ىناؾ العديد من النصوص األصلٌية 

تها إىل اللغات األخرل، كما ىو اغباؿ بالنسبة للمؤلفات فقدت، بينما بقيت ترصب

اؼبكتوبة باللغة البلتينٌية أك اللغات القديبة، كُب ذات السياؽ علينا التنويو إىل أف اللغة 

العربٌية ُب أمٌس اغباجة إىل الةبات عند ركائزىا ككذلك مواكبة التحديث، ىذا ألهنا تػتٌػهم 

، مع أهنا قامت بتعريب العديد من م تتمٌكن التقصّب ك ك باعبمود  من دفظ العلـو

 –اللغة العربٌية  –اؼبعارؼ األخرل. يديل عبد العزيز ؿبمد دسن بقولو " إذ م يبٌكن ؽبا 

بعق  متػفػٌتح، نقلت لغتها اؼبعركؼ، كلكنها بشجاعة نادرة ك  قب  اإلسبلـ علم باؼبعُب

إقليدس  ىندسةكفلك بطليموس ك جالينوس ك  على اليوناف كاؽبند، فعرٌبت طٌب أبقراط
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دفظت ا، ب  أضافوا إليو كأبدعوا فيو ك م يكتف العرب دبا نقلو رياضيات أرشيميدس...ك ك 

 " 1العربٌية ىذه العلـو لتنتفع هبا اإلنسانٌية طواؿ دقبة مديدة من الزمن 

بالفع  ال أدد ينكر دكر العرب ُب التعريب ألمهات اؼبعارؼ، لكن ىذا ال يعِب  

أهنم اكتفوا بالتلٌقػي، كإمبا سبحوركا كذلك ُب دائرة العطاء. كلقد كانت دركٍب النق  

كالَبصبة من أىم ؿبطٌات اغبضارة اإلسبلمٌية، خباٌصة بعدما توٌسع نطاؽ أقاليمها، فأكلوا 

ٌية بالغة للَبصبة الٍب ابتدأت بواكّبىا ُب عهد بِب أمٌية إذ كاف يزيد العرب اؼبسلموف أنب

 .الكيمياءمعاكية أٌكؿ من ترجم كتب الطب ك  بن

بسنده  لتبياف الضركرة الٍب نص عليها اإلسبلـ لتعٌلم اللغات، فقد ركل الَبمذمٌ ك  
ّ ه عليه وسلم َأْن أىمىرىين  :قاؿ زيد بن ثابت عن ّ ه صلى الل ُ كَلِمَاٍت مِْن رَُسوُل الل َ لَه َأتَعَلّم

َابِي، قاَل فَمَا مَّر بي نِْصُف شَهْرٍ  ّ ه مَا آمَُن يَهُودَ عَلَى كِت َاِب يَهُودَ وَقاَل ِإنّي وَالل َحتّى  كِت
 ُ ىو الصحايب الذم  زيد بن ثابت بن الضحاؾ األنصارم أبو خارجو " فكاف...تَعَلّمْتُهُا لَه
ّ ه عليه وسلمأمره  بتعلم السريانية دٌب يقرأ لو الكتب الٍب تأتيو هبذه  الرسول صلى الل
 2".اللغة

بلغػت قػػػٌوتػػو ُب عهد اؼبأموف الذم ٌي إىل عهد العباسٌيْب ك قد امتٌد اؼبسار الَبصبك 

استعاف قبلهم العرب األكائ  ُب الَبصبة  اعصره. كمبػػػزغ كاشتهر العديد من اؼبَبصبْب ُب 
                                                           

 49ص  –م 2004 –القاهرة  – 31العدد  –مجلّة كليّة دار العلوم  -19اللغة العلميّة في القرن  -د العزيز محمد حسنعب1
2- fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php 
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يهود لنق  ـبتلف معارفهم " فخٌلفت ىذه الَبصبة دركة ك ػْب بعلماء سريانيٌػْب، فارسيٌ 

قيموا دضارة عاؼبٌية ترجم ؽبم أف ي كدباعلمٌية كاسعة النطاؽ، استطاع العرب دبا عندىم 

علـو كالطب كاغبيواف كالفلك كانت الكتب اؼبَبصبة ُب الفلسفة كاليشهد ؽبا. ك 

 1الرياضيات "ك 

تراث األمم ا عميقا بْب األقاليم العربٌية ك ػمبلدي فعرفت الةقافة اإلسبلمٌية دينها تى 
اؼبتاطبة غبدكد بلداهنا، ك قػد شٌجػعها على ذلك التعاليم اإلسبلمٌية الٍب ال تعارض ؼببدأ 

ا خَلَْقنَاكُم مِّن ذَكَرٍ  ﴿ي اتعالى اهلل اآلخر مصداقا لقوؿ التعارؼ مع  َّّ اُس ِإن َّّ هَا الن  وأنثىَأّي 

هِ  َّّ بًا وَقَبَائَِل لِتَعَارَفُوا ۚ ِإّنَّ َأكْرَمَكُْم عِندَ الل ٌ  َأتْقَاكُْم ِإّنَّ وََجعَلْنَاكُْم ُشعُو هَ عَلِيمٌ َخبِير َّّ  2﴾الل
ّ ه عليه و سلم  كقوؿ ّ ه صلى الل  "  أطلبوا العلم و لو كان في الصين" رسول الل

بالتايل عرؼ العرب أضخم نشاط ترصبٌي انطلق أكاخر القرف األٌكؿ اؽبجرٌم أيٌػاـ ك 

كمن بعده ابنو  ىاروف الرشيدالدكلة األمويٌة، بينما عرفت أكٌجها أيٌػاـ اػبليفة العٌباسٌي 

اؼبأموف الذم كٌك  مهاـ ترأس بيت اغبكمة غبنْب بن إسحاؽ الذم أثرل اللغة العربٌية 

م لعلـو الطبٌية اؼبعركفة آنذاؾ. ك اؼبصطلحات العلمٌية بَبصبتهم ل بعدد ضخم جدا من

تتوٌقف ىذه الوثّبة الفٌعالة إال ُب منتصف القرف اؽبجرٌم. لكٌن بعدىا انتعشت كازداد 

توٌسع نطاقها بعد أف عِب هبا أبو جعفر اؼبنصور: " كىو أٌكؿ خليفة ترصبت لو الكتب 

                                                           
 303ص –م 1990 –الجزائر  -موفم للنشر – 5مروج الذهب و معادن الجوهر/  –علي بن الحسن المسعودّي 1
 الحجــراتسورة  – 13الآية 2
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ترصبت دمنة ككتاب السند ىند ك كليلة ك منها كتاب  ك  للغات األعجمٌية إىل العربٌية،من ا

طي لبطليموس غّبىا، ك ترجم لو كتاب اجملسك  لو كتب أرسطوطاليس من اؼبنطقٌيات

 1كتاب إقليدس "ككتاب األرشباطيقي ك 

اكتفوا بالوقوؼ عند وا إىل أعلى مدارج اغبضارة، ك ظبى  ا بعد أفوٍ غّب أف العرب توانػى 

على ما يبنيو اآلخر فوؽ ركائزىا اؼبوٌطدة من قب  العرب  سفح جبلها الشاىق لبلطبلع

انعكس تأثرىم اإلهبايٌب كبو  السعٌي كراء البذخ اؼبادٌم، ك أضحوا يبيلوف إىلك  األكائ 

التقليد لكٌ  كافد بعد أف خرجوا من دائرة العطاء ك السليٌب بعد أف أصيبوا بداء التبعٌية 

األكركبٌيْب  يستلم مشع  اغبضارة بشركعكاكتفوا باألخذ. فما كاف لآلخر سول أف 

ة الٍب كاف ؽبا بال  سبةلت ُب نق  نفائس اؼبعارؼ اإلسبلميٌ  ،ُب دركة عكسيةكدأهبم 

الصيدلة،  الفض  ُب إخراجهم من نفق العصور الوسطى اغبالكة، فنقلوا علـو الطب،

اليوناين الذم ترصبو وا بالفكر استعان الفلك. كماالزراعة، اغبيواف، البصريٌات، الكيمياء ك 

 شردو العرب.ك 

توالت موجات الَبصبة ُب القركف الٍب جاءت بعد اجتهادات الكاىن جّببّب ك  

الذم انبهر بالتفٌوؽ الفكرٌم لدل عرب األندلس  Gerber de luriak دم أكريلياؾ

                                                           

ّ ه  3  –جامعة الخرطوم  –أطروحة دكتوراه  –أثر الترجمة في الأخطاء الشائعة في اللغة العربيّة  –محمد فضل الل
  85ص  –م  2009نوفمبر  –السودان 
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فنق  مباذج من علومهم أكسبتو التقدير الذم أٌىلو لكرسٌي البابويٌة، فأسهم ُب كضع 

األساس للنهضة األكركبية .كتعترب األندلس، صقلية، جنوب فرنسا، جنوب إيطاليا  دجر

ا على مكاسب اغبضارة كمنافذ الشاـ ىي األبواب  الٍب دخ  منها األكركبٌيوف ك اطلعو 

إقبازاهتا. كما أتاح االدتكاؾ اؼبباشر للطلبة األكركبيْب باجملتمعات اإلسبلمية اإلسبلمية ك 

ناطق انتقاؿ الةقافة العربٌية اإلسبلمٌية إىل أرجاء أكركبا الٍب غاصت ُب القائمة ُب ىذه اؼب

شق شعاع الةقافة عند أبواب طليطلة ك ُب هناية القرف الةالث عشر، بزغ  حبر الظلمات.

. الوسطى كعرب القناة إىل إنكلَبا ، أؼبانيا كأكرباLorraine  " اللورينوصالطريق إىل أن

مراكز فرنسية   Montpelierكمونبيليو ToulouseكتولوزMarseille ككانت مرسيليا 

ذم ضٌم عددا من الرىباف ال Clonieللفكر العريب. كُب شرؽ فرنسا كاف دير كلوين

 الذمPierre louvinièreمركز إشعاع لنشر العلـو العربية برئاسة  بيّب لوفينّب اإلسباف،

العربٌية الٍب دخلت اللورين ُب القرف أشرؼ على أكؿ ترصبة التينية للقرآف  الكرًن. فالعلـو 

العاشر جعلت من ىذه اؼبنطقة مركزا للنفوذ الةقاٌُب " حبيث أصبحت لييبجوغورز ككولوف 

كغّبىا من اؼبدف أرضا خصبة لنمو اؼبعرفة العربية كمن اللورين انتقلت إىل أجزاء أخرل 

 " 1من أؼبانيا كمنها إىل إنكلَبا النورماندية

ال شٌك ُب أٌف أكةر البلداف إسهاما ُب إيصاؿ الَباث اغبضارٌم اإلسبلمٌي إىل ك 
                                                           

1 fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php 
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العلـو ك اآلداب العربية فيها، ازدىار ندلس حبكم اتساع مسادتها، ك أكركبا ىي األ

فقد تأسست  " العلم:استقطاهبا لعديد القٌسيسْب كالطلبة الذين قصدكىا بغية طلب ك 

دلس معاىد عليا يبكن مقارنتها جبامعاتنا ُب العصر ُب كةّب من اؼبدف الكربل ُب األن

اغباضر، كال شك ُب أهنا النماذج الٍب قلدهتا أكربا عندما أسست جامعاهتا. إذ كاف ُب  

كٌ  من مدف قرطبة كاشبيليا كغرناطة، جامعة ربتوم على أقساـ للفلك كالرياضيات 

ف عدد طبلهبا يبل  اآلالؼ كالكيمياء كالطب كاغبقوؽ كالفلسفة إضافة لعلـو الدين ككا

 مراتب. كقد تدفق على ىذه اؼبؤسسات ػمهد الطريق للوصوؿ إىل أعلى الػكشهاداهتا ت

 إسبانياالعلمية الكةّب من القشتالْب كغّبىم من الطبلب األجانب ال من 

 1" فحسب ب  من أكربا كأفريقيا كآسيا

ملك  -باستيبلء ألفونسو الةالثبعد االكبسار الذم شهدتو ببلد األندلس ك  

ـ، أمر 1085من أيدم العرب اؼبسلمْب عاـ بعد انتزاعها قشتالة على مدينة طليطلة 

الٍب كانت ربتوم على مبليْب الكتب األدبية اؼبخطوطات اؼبخٌبأة ُب اػبزائن ك بَبصبة 

 قرطبةينة اؼبكتبة العامة ؼبد  يكتف بذلك ، ب  مش  نشاطو الَبصبيم. ك كالطبيةكالعلمية 

مؤلت  هافهارس حبيث أفكانت ربتوم على أكةر من نصف مليوف ـبطوط عريب  ٍبال

                                                           
1Ibid – P 159 
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قد أملى تعٌلق اؼبلك بالةقافات األخرل، إىل ك  .صفحة يٍ ؾبلدين وبوياف أكةر من ألفى 

، يتعلم أفرادىا اللغة العربية ترصبٌية، كرشات توسيع دركة الَبصبة، فأقاـ ألٌكؿ مرٌة ُب أكركبا

ٍب يشرعوف بَبصبة عدد من اؼبخطوطات العلمٌية الشهّبة من العربية إىل اللغة العامية أكالن، 

القشتالية كلغة كسيطة لتتٌم بعدىا صياغة تلك الَبصبة باللغة البلتينية الفصحى، ديث 

 إهنا كانت اللغة الرظبية للعلم كالكنيسة ُب أكربا.

الكتب إىل الباعة عوابعد سقوط قرطبة، باسباف االتذكر كتب التاريخ أف ك 

"كضب  الباعة أضباؽبم على ظهور البغاؿ ُب  اؼبتجولْب، كما باعوا مكتبة طليطلة كغرناطة

قواف  طويلة، عربكا هبا اؽبضبة اإلسبانية كجباؿ الربانس، كانتشركا هبا ُب أكركبا يبيعوهنا 

 .1للطلبة كاؼبَبصبْب كالدارسْب"

 -1130كخباصة ُب عهد ركجر الةاين ) فكانت دياة الببلط فيهاا صقلية " أم  

ـ( تتسم بالرفاه كاألهبة الٍب قصد هبا أف  1230 -1194ـ( كفردريك الةاين ) 1154

منديْب ر تقارب قرطبة، كازبذ اؼبلكاف اؼببلبس كطريقة اغبياة العربية، ككاف غبكاـ صقلية النو 

من بغداد كسوريا. مستشاركف كموظفوف من العرب كاؼبسلمْب، كانضم ربت لوائهم علماء 

كتاب   من أشهرىاأعداد كبّبة من الكتب العربية ك  على ترصبة روجر الثانيكقد درص 

                                                           
يل  – 63العدد  -دمشق -اتحاد الكتاب العرب –مجلّة التراث  – والترجمةالحضارة العربيّة  -نصر الدين البحرة1  1966أبر
  96ص  –
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كاف الرٌدالة كاعبغراٌُب ك اجملسطي كالبصريات اؼبنسوبة إىل بطليموس ككتاب كليلة كدمنة 

 1العريٌب اإلدريسٌي معاصرا لو ، كازبذ من صقلية مستقرا لو ؼبدة طويلة  " 

" اؼبلك ككٌلفو بعديد األعماؿ اؼبةمرة، كبالفع  أٌدل اؼبطلوب خّب تأدية. فقرٌبو إليو

للعام اؼبعمور ضمت سبعْب خريطة إضافة إىل كتاب  رسم ؾبموعة من اػبرائط شاملة

نزىة اؼبشتاؽ ُب اخَباؽ اآلفاؽ اؼبشهور بكتاب ركجار. ظ  األكربيوف يستقوف منو 

كاف George Sartonجورج سارتوف ؤرخاؼب . يقوؿ2"معلوماهتم اعبغرافية مدة طويلة

أكةر دكاـ عصره تنورا كقد استطاع أف هبع  من صقلية ُب مدة قصّبة أرقى كأغُب دكلة 

 . 3ُب أكربا

ال تزاؿ األحباث ، ك با ارتوت من الينابيع اإلسبلمٌيةال مناص من االعَباؼ أف أكرك 

ػٌوه بعمق األثر الذم بصمتو نفائس الفكر العريٌب ُب النهضة األكركبية اغبديةة. كمن بْب نى تػي 

كالذم ترجم لبلتينية بأمر كرعاية   للرازيكتاب  اغباكم  »اإلسبلمٌية تلك الذخائر 

ؽبا  ػد  ـ ٍب انػتػػشر ُب القػركف التالية على شك  ـبطوطات ال عى 1279شارؿ األكؿ سنة 

 ـ أخذ يطبع باستمرار ككاف أثره ُب الطب األكركيب جد عظيم. 1486كابتداء من سنة 
                                                           

 1996 –ه 1417 – 3ط  –بيروت  –دار الفكر  –أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوروبيّة  –الملا أحمد عيّاد  1
 .120ص  –م 
ضمن أبحاث المؤتمر العالمّي لتاريخ  –لأوروبيّين أثر صقليّة في نقل الحضارة العربيّة الإسلاميّة إلى ا –ع ياد كامل  2

يل  –دمشق  –ميّة الحضارة العربيّة الإسلا  .11ص  – 1981أبر
3
Published by Williams and Wilkins Company. Baltimore. P 1931 –339 
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عاش مدة أطوؿ من  الذمك  ،سيناالبن منها أيضا كتاب " القانوف " ُب الطب ك 

أم كتاب آخر كمرجع أكدد ُب الطب، كقد كص  عدد طبعاتو إىل طبس عشرة طبعة 

الطبعات  ىذه عددازداد اؼبيبلدم ك  ُب الةبلثْب سنة األخّبة من القرف السادس عشر

ك قد أسهم ىذا الكتاب ُب كضع دجر األساس للةورة  ،1«أكةر ُب القرف السابع عشر

 خبلؿ القرف الةالث عشر.العلمٌية الٍب ذبٌلت 

 أحباثدركس ك صبيع  الذم بنيت عليو» البن الهيثمال يقٌ  شأنا كتاب اؼبناظّب ك  

البصريات ُب القركف الوسطى خصوصا أعماؿ ركجيو بيكوف ُب القرف الةالث عشر، 

كمنها القسم اػباص باعبرادة من كتاب التصريف أليب القاسم الزىراكم الذم طبع ُب 

كبقي كتابا مدرسيا  ،1778كُب أكسفورد عاـ  1541كُب باؿ عاـ  1497البندقية عاـ 

كالرسالة اػبوارزمٌية الشهّبة ُب . 2«كمونبيليو رنوللجرادة قركنا عديدة ُب مدرسٍب سال

أيٌبا تأثّب  فأثرتإىل البلتينية ُب القرف الةاين عشر،  جيرار دوكريموف اغبساب ك الٍب نقلها

ىذه الرسالة دخلت األرقاـ العربية كالصفر كبوساطة  ةاألكركبٌية. كبوساطعلى الرياضيات 

كلو احت جدقىذه الرسالة دخلت األرقاـ العربية كالكسور العشرية اغبساب الغريب كما ن

                                                           
ّ ه  –تراث الإسلام –أرنولد سير توماس 1 يوليو  3ط  –ت بيرو –دار الطليعة  –عربه وعلق حواشيه جرجيس فتح الل

 .465ص  – 1978
2
 George Sarton- Introduction to the history of science -  Vol 2. Part 1 
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 " 1ـ1126الرياضية من قب  اجملريطي كترصبت إىل البلتينية عاـ 

الشاـ خبلؿ اغبركب الصليبية ُب تسريب األثر العريب  قد أسهمت منافذك 

كمن كاف النظاـ العلمٌي التعليمٌي من صبلة ما هنلو األكركبٌيوف، اإلسبلمي إىل أكركبا. 

، كإجازة األطباء، كطرؽ العبلج، كاؼبؤسسات  أضف ؽبذا " كيفٌية تدريس العلـو

ف ؽبذا، أخذت أكركبا عن . أض2العبلجية، كخاصة نظاـ اؼبستشفيات )البيمارستانات(

–اؼبغرب  –العرب الصناعات منها صناعة النسيج إىل فرنسا. أٌما عن طريق مراكش

فنقلت ألكؿ مرة  صناعة الورؽ إىل اسبانيا ُب منتصف القرف الةاين عشر كمنها إىل 

انتقلت ىذه الصناعة إىل فرنسا سبانيا اكمن  1270لمي صقلية عاـ إيطاليا على يد مس

م يقتصر تأثّب الةقافة العربية اإلسبلمية اؼبَبصبة على العلـو ك  انتشرت ُب أكربا.كمنها 

بفتح سب   لنقديٌةالتطبيقية فحسب ، ب  تعٌدهتا كذباكزهتا إىل استلهاـ الرؤل اعبمالٌية ا

أثر  اأرسطو. كمالنقاش الفكرٌم بشٌب ؿباكره، كمنها فلسفة ابن رشد الشاردة لفلسفة 

بٌيْب، األكرك التوجو العقبلين الذم امبازت بو اغبياة الفكريٌة اإلسبلمٌية، تأثّبا عميقا لدل 

 كانعكس مبدأ الكنيسة ) أؤمن كي أعق  ( إىل ) أعق  كي أؤمن (.

                                                           
1
 Aziz Atiya. Crusade.Commerece and culture. Indiana- university Press Bloomington – 1962 

p 223 
  508ص  –المرجع السابق  –أرنولد سيرتوماس  -2
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لو استجمعناىا ُب كغّبىا من الٍب ال يبكن دصرىا ك فما سبق ذكره من أمةلة 

دكر جٌد ىاـ ُب إنارة العقوؿ كتلقيح ألفكار  عديد اؼبؤلفات، تةبت لنا أف للَبصبة

الشعوب اؼبتباعدة، فػتػتػوٌدد معرفة إنسانٌية ساطعة بأشعتها على اؼبستول العاؼبٌي، 

 بغض النظر عن أيٌة نزعة عنصريٌة. اؼبتػضافرة،ك ميع من شبرات اعبهود البٌناءة يستفيد اعبل



 

 

 

 :يـانـثـل الــصـفـال

 عالميّةة. ثبات و ـربّية اإلسالمـيّ عـة التجليـّات الثقـاف

 ـاني للقصص القـرآنـيـبـحـث األّول: المــنار البيالمـ

 قــّوة التـأثـيــر.التـنبـيـه و – أ         

 الـغـرب.آراء الـعـرب و   -ب         

 ـيّةة من العالمني: مكانة الليالي العربيّـ المبحث الثا

 ـتها.يخية الحكايات وعوامل عالميّ تار   -أ                    

 .الليالي العربّية أمام المترجم الـدولي-ب                       
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 ر البياـني للقصص الق رآن يالمــناـ مــب حــث الأوّل:ال

 الت نب ي ه وقــوّة الت أث يــر.–أ 

 آراء ال ع رب وال غ رب. -ب
ّ كُ » ً المرء أوّ  وعلوه.. يجذبما ندقق في القرآن نرى كماله ل ِّ ثم  لا ُ يبهره ويحي ه ويجعله شغوفا ر
 « يجبر المرء على احترامه وبذلك ترى تأثيره في الأعماق ،به

 مفكر انجليزي  Burke Edmund ادموند بيرك
 

سعيا الكتشاؼ لو ك  خػػدمةن  ث دوؿ النص القرآينٌ رت األحباةي ػكى تػنػٌوعػت الدراسات ك 

النفيسة. فمن ؾبتهد ُب تفسّبه كبادث ُب إعجازه كمتخٌصص ُب علومو الفقهٌية،  هر ذر 

مع ىذا فهو أثرل من أف وبيط بوصفو ك  اهلل تعالىالصوتٌية، الببلغٌية.... دوؿ كتاب 

 األسلويٌب البلي .اللسايٌن الفصيح ك على اإلطبلؽ 

كتباينت اآلراء فػػي تعلي  فػتعٌددت اؼبدارس كاالذباىات لػدراسػػة اإلعجاز القرآيٌن، 

ص معظمهم إىل القوؿ بأف القرآف معجز بببلغتو، أسلوبو، بيانو، سٌر اإلعجاز. ليخلي 

ك  لغييب، التشريعٌي....ك مستوياتو الصرفٌية، الداللٌية..... كبإعجازه العلمٌي، الفلكٌي، ا

اؼبصدر ربٌاين. فاتول قة قػػٌوة التأثػّب، كيف ال ك ميع اإلعجاز ىذه، تػنػبع من بوثػؾبا
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، كيضطرد معها على مصدر تلك اؼبعرفة السماكيٌة ألم علم من العلـو يرتكز كلٌيان اؼبعرٌُب 

، كيعلم خائنة األعْب كما زبػاطرادان مباشران؛ ىذا ألنٌو م في لٌم بك  جزئٌية ُب كٌ  العلـو

كال  أصغر من ذلكيعزب عنو مػةػػقاؿ ذرة ُب األرض كال ُب السماء كال  كالالصدكر، 

 .أكرب إال ُب كتاب مبْب "

فإف من إهبابيٌات ىذا اؼبصدر اؼبباشر أف اؼبتلقي للمعرفة يشعر بأمن عليو ك 

كاطمئناف ُب أنو سيجد اإلجابة من ىذا اؼبصدر عن ك  سؤاؿ ىبطر على بالو،  

يقوؿ اإلماـ 1كالظمآف الذم يبحث عن قطرة ماء فيجد أمامو هنران عذبان لّبتوم منو "

اشتم  على ك  شيء، أما أنواع العلـو فليس منها باب  اهلل تعالىالسيوطٌي: إف كتاب 

كُب القرآف شرح أفعالو كصفاتو، كىػػذه العلـو ال هناية ؽبا، كُب  كال مسألة ىي أص ، إال  

كما أٌف ك  ما تعٌسر فهمو على النظار كاختلف فيو اعبمع،  ."2ؾبامعػها إشارة إىل القرآف

باؼبعقوؿ ك البلمعقوؿ، فإف رموز كدالالت ما صعب الوص  إليو قبدىا ُب النص القرآيٌن 

يومنا ىذا كمستقببل، نبقى نستمد منو الدركس  كإىل، ىبتص أى  الفهم بإدراكها.. 

 األرض كمن عليها. اهلل تعالىكالعرب إىل أف يرث 

                                                           
دار المركز الإسلامي  -معهد إسلامية المعرفة، جامعة الجزيرة  -مبارك محمد على مجذوب، خلق الإنسان في القرآن  1

يقي    2ص  -م 1994  -السودان  –الأفر
 3/135الإمام الغزالي، إحياء علوم الدين )بيروت: دار الآفاق للطباعة والنشر( 2
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ّ ه عنهما -ابن عباس فعن » ّ ه عليه أف الوليد بن اؼبغّبة جاء إىل النيب  -رضي الل صلى الل

فكأنو رؽ لو، فبل  ذلك أبا جه ، فأتاه فقاؿ لو: " يا عٌم إف  ، فقرأ عليو القرآف،وسلم

قومك يريدكف أف هبمعوا لك ماالن ليعطونو، فإنك أتيت ؿبمدان لتعرض ما قبلو، قاؿ: 

أكةرنبا ماالن، قاؿ: فق  فيو قوالن يبل  قومك أنك منكر لو ككاره، علمت قريش أين من 

قاؿ: كماذا أقوؿ؟؟ فو ا ما فيكم رج  أعلم بالشعر مِب، ال برجزة كال بقصيده، كال 

بأشعار اعبن، كا ما يشبو الذم يقولػو شيئان من ىذا، كا إف لقولػو الذم يقوؿ غببلكة، 

ر أعبله، مغدؽ أسفلو، كإنو يعلو كما يعلى عليو، كإنو ليحطم كإف عليو لطبلكة، كإنو ؼبةم

، فقاؿ: فدعِب دٌب أفكر، فلما فكر  ال يرضى قومك دٌب تقوؿ فيوما ربتو، قاؿ: كا

 2وَِحيداً﴾وَمَْن خَلَْقُت  ذ ْرن ي﴿ :زلت اآلية الكريبةفن1قاؿ: ىذا سحر يؤثر بأثره عن غّبه

التأثّب للنص القرآيٌن، استخدمت أجهزة اؼبراقػبة ٌوة كمحاكلة ؼبعػػرفة مدل قػك  

اإللكػػَبكنػية لقياس الذبذبات كالتغػيػّبات الفػػسيولوجية لدل متلػقػْب الستماعهم تبلكات 

سلمْب الناطقْب باللغة العربية قرآنية... كقد ًب تسجي  كقياس أثر القرآف عند عدد من اؼب

 يت عليهم آيات من القرآف الكرًن باللغة العربية، بغّبىا للمسلمْب كغّب اؼبسلمْب، فقد تلك 

                                                           
ية، تح ق ي ق مصطفى 1 يع، 1السقا وآخرون، طابن هشام، السنة النبو ياض: دار الفني للنشر والتوز م( 1999)الر
1/283 
 .11الآية  -سورة المدثر2
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ت عليهم مَبصبة باللغة اإلقبليزية، " فأثبتت التجارب اؼببدئٌية كجود أثر يى لً بعدىا تي 

.. كىذا األثر ظهر ُب شك  تغيّبات فسيولوجية تشّب إىل %97مهٌدئ للقرآف بنسبة 

مستول تأثر اعبهاز العصيب التلقائي. كتفاصي  ىذه النتائج اؼببدئية عرضت على اؼبؤسبر 

السنوم السابع عشر للجمعية الطبية اإلسبلمٌية بأمريكا الشمالية الذم عقد ُب مدينة 

سات اؼببدئية أف تأثّب القرآف على ـ، كلقد ظهر من الدرا1984سانت لويس، ُب أغسطس 

التوتر يبكن أف ييعزل لعاملْب" 
1 

صػوت القرآف الكرًن دبلفوظات عربػٌية، بغض النظر عٌما إذا كاف اؼبستمع غّب مؤمن أـ  -1

 .العكس

معاين اآليات القرآنية الٍب تليت، دٌب كلو كانت مقتصرة على الَبصبة اإلقبليزية بدكف   -2

 .نية باللغة العربيةاالستماع للكلمات القرآ

مة  ىذا األمر وبيلنا إىل الرجوع لتلك النظريٌة اإلعبلمٌية البشريٌة كالٍب مفادىا: إف  -3

معْب دكف الرسالة اإلعبلمية ينبغي أف تتجانس مع مستقبلها، كإهنا تؤثر على مستقب  

ذم خصائص ـبتلفة.  إاٌل أف اإلعجاز اإلعبلمٌي للقرآف  أف تؤثر على مستقب  آخر

القائم على التأثّب النادر يقدـ إطاران من نوع آخر، فهذا الكتاب السماكٌم ىباطب ك  

                                                           
ية اللبنانية ، 2محمد كامل عبد الصمد ، الإعجاز العلمي في الإسلام ، ط   -1   307(، ص 1993)القاهرة : الدار المصر



 الفصل الثاني                                            تجليات الثقـافة العربية اإلسالمية . ثبات وعالمية
 

74 
 

البشر، بكٌ  مقاماهتم، كدبختلف أدواؽبم. فاؼبؤمن غّب اؼبستقر لظرؼ ما، إذا ظبع 

 القرآف يشعر بالسكينة.

تعلم، الرج  كاؼبرأة، العجوز الشاب... إخل.. أم أهنم اغباؿ نفسو للمتعلم كغّب اؼبك 

سيتأثركف دتما على الرغم من اختبلؼ لغتهم، ثقافتهم، بيئتهم كدالتهم النفسٌية. " فالقرآف 

ّ ه ىباطب ُب البشر ما ال يعلمو البشر بدقة، كيعلمو ا،  ىباطب ُب النػفس  -عّز وجل" –فالل

 1بو، ككبن نفسر ىذه األمور كفقان لعلمنا ادكد " كتػتأثرملكات يعلمها، 

قناعٌية خاطبت العق  البشرم إ القرآف الكرًن رسالة تأثّبيٌة انطبلقا مػٌما تػقػٌدـ يعترب

مةلما عليو فإنو القرآف الكرًن يٌػزة اكتشفت ُب الوقت الراىن. ك من خبلؿ اسَباتيجيات مػم

القركف، فإنو قد سبق أيضا أسس  آالؼاغبديةة بالفلكٌية سبق االكتشافات العلمٌية ك 

 .النظريات التأثّبيٌة بالقدر ذاتو

اإلقناع، هبدر بنا التنويو إىل أٌف ؿباكلة تغيّب اغبالة كُب سياؽ اغبديث عن التأثّب ك 
النفسٌية للفرد، بإثارة داجياتو، دكافعو أك اذباىاتو، تعٌد من بْب نقاط اإلقناع. أضف ؽبذا، 

ات اؼبستقب  بأف قيامو بسلوؾ ؿبٌدد، سػيجنٌػبو ـباطر أك بصفة عاٌمة سيبعده عما إثارة توقع
يسعى لعدـ الوقوع فيو. أم على اتول أف يرٌكز ُب ىذه اغبالة على النتائج غّب اؼبرغوبة إذا 

كالقػرآف الكرًن م ىب  من ىذه قناعٌية. قي لتوصيات الرسالة اإلم يستجب اؼبتل
                                                           

يّة والتطبيق، ط  1  191، ص 1986، القاهرة 2محمد علي العويني، الإعلام الإسلاميّ الدوليّ بين النظر
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ة غالبة ُب النص القرآين عامة الَبغيب كىي كةّب فتضٌمن آيات الَبىيب ك ، االسَباتيجية
الزجر من ارتكاب اظور، أك اغبث ك مقصدىا استخبلص العرب القصص القرآين خباٌصة. ك ك 

 : قاؿ اهلل تعالىعلى امتةاؿ األكامر، كالغاية من ىذا صبلح العبد كفوزه كقباتو من النار، 

َاِت َأّنَّ  ِإّنَّ هَذَا الْقُرْءانَ ﴿  اِلح َّّذِيَن يَعْمَلُونَ الّصَّ ُبَشّرُ الْمُؤْمِنِينَ ال تِي هِي َأقْوَمُ وَي َّّ يِهْدِي لِل
َّّذِيَن لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآِْخرَةِ َأعْ  َ  لَهُْم َأْجرًا َكبِيرًا *وَأّنَّ ال ِ  ت  1﴾  يمًا ْدنَا لَهُْم عَذَابًا َأل

كفيما يلي نعرض قبسا من اآليات القرآنٌية كالٍب نستدٌؿ هبا على سبي  اؼبةاؿ ال 
مع بياف تفسّب ىذه اآليات عند ابن   الدينامٌية،اغبصر توضح استخداـ القرآف لئلسَباتيجية 

َك وَلِزَْوِجَك فَلاَ : ﴿اللػو تعػالىكةّب. يقوؿ  َّّ ٌّ ل َ ق ُلْنَا يا آدَمُ ِإّنَّ هَذَا عَدُوّ ةِ ف َّّ َن َا مَِن اْلج ُكم َّّ ُيخْرَِجن
ََّّك لاَ تَظمأ  فِيهَا وَلاَ تَْضَحى َّّ َتجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَى * وََأن  2﴾فَتَْشقَى * ِإّنَّ لك َألا

 طلبا للقوت إف األثر اؼبَبتب على إصغاء آدـ إىل إبليس ىو الشقاء اؼبتمة  ُب التعب
قناعٌية ُب ىذه اآليات زباطبا الدتياجات اإلفالرسالة .3الذم يسعى لو كدده دكف امرأتو"

 .هبدؼ الوصوؿ إىل سلوؾ علِب مرغوب فيو
كُْم ِشقَاقِي َأن يُِصيبَكُم مثُْل مَا َأَصاَب قَوْمَ نُوٍح َأْو قَوْمَ هُودٍ َأْو ﴿قولػو تعاىل: ك  َّّ يا قَوِْم لاَ َيجْرِمَن وَ

ِبَعِيدٍ  4﴾قَوْمَ َصاِلحٍ وَمَا قَوْمُ لُوٍط مّنكُم ب

                                                           

سورة الإسراء  10-9الآية  1 
 119-118 -117سورة طه الآية 2
يل 3 يل وحقائق التأو ّ ه بن أحمد بن محمود النسفي، مدارك التنز  69بيروت: دار الفكر، د، ت -أ و البركاـت عبد الل
  2/707–ص   -م1992 -ه 1412بيروت ،  –دار الفكر  –و الفداء الحافظ إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم أب 4
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: أم ال ربملنكم عداكٌب كبغضي على اإلصػرار على ابن كثيرمعُب اآلية كما قاؿ 

ما أنتم عػليو من الكفر كالفساد فيصيبكم مة  ما أصاب قـو نوح كىود كقـو لوط.  كما 

اآلخرة  و ك التهديد للمنفعة ُب الدنيا ك ادتول النص القرآين على آية تشم  التأديب، التنبي

وا لْلمُؤْمِنِينَ  قُلْ  ﴿اهلل تعالىيقوؿ   ِإّنَّ  لَهُمْ  َأْزكَى ذَلِكَ  فُرُوَجهُمْ  وََيحْفَظُوا َأبَْصارِهِمْ  مِنْ  يَغُّض 

 َ ه َّّ ٌ  الل  1﴾ يَْصنَعُون بِمَا َخبِير

 معاىن ثبلث قصرىا مع فيها فإذا اآلية ىذه تأملت أىن اعلم الغزايل دامد أبو اإلماـ قاؿ "

 – هتديد تنبيو، ، تأديب – عزيزة

وا لِلْمُؤْمِنِينَ  قُلْ  "تعالى قوله ُب التأديب فأٌما  االمتةاؿ من للعبد بدٌ  فبل "َأبَْصارِهِمْ  مِنْ  يَغُّض 

 ىي فالتزكٌية " مْ ه  ل   ىك  ْز أ   ك  ل  ذ   " تعاىل قولو ففي التنبيو فأٌما .لو كالتأٌدب سٌيده ألمر

 أنك ذلك على كالدلي  للطاعة كتكةيف للقػػلب تطهّب البصر غضٌ  أفٌ  على فنٌبو التطهّب،

 على عيناؾ تقع أف من زبلو فبل يعنيك، ال فيما كتنظر وانى ًعػنى  يتخى كأرٍ  بصرؾ ضتغي  م إف

 .2تعاىل ا يرضبك م إف فتنهلك بذلك قلبك تعٌلق فلردبا كبّب  فذنب تعٌمدت فإف اغبراـ،

فمن اآليات السابق ذكرىا، يبكن  " وفْ ع  نػ  صْ ي   ام  ب   ير  ب  خ   اهلل   ف  إ   " تعاىل قولو ُب التهديد كأٌما

القوؿ: إف القرآف الكرًن يسعى إىل التغيّب باإلهباب ُب نفسٌية الفرد من خبلؿ إثارة التوتر 
                                                           

 سورة النور – 30الآية 1
2
 http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php 
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العاطفٌي، كُب الوقت ذاتو تتضٌمن التوصيات الٍب يبكن دبقتضاىا ذبٌنب الفرد مصػادر ذاؾ 

 التػهديد. 

أىداؼ القائم باالتصاؿ، كىو إىل عادات سلوكٌية تتفق ك  ةاألخّب تحٌوؿ تلك فت
 الدينامٌية النفسٌية للتأثّب فهذه اؼبعايّب االسَباتيجية، كىػػذا جوىر صلى اهلل عليو وسلم النيب

قناعٌية على ضوابط تتفق مع النمط السلوكٌي للفرد ك اجملتمع، " تؤكد أنبٌية ادتواء الرسالة اإل
كما ترسم للملتقي ددكد االتفاؽ أك االختبلؼ مع ىذه القواعد كاؼبعايّب كالضوابط، 

االجتماعي من اعبماعة أك كبالتايل التوقعات بالةواب كالعقاب الذم يتمة  ُب القبوؿ 
 1"اجملتمع

ىو ربديد اؼبتطلبات الةقافية الٍب ربكم  التأثّبيٌة الفٌعالة، يةسَباتيجاإلدبعُب أف ما تتطٌلبو 
عليهم –اقَبنت دبعجزات الرس   سَباتيجيةاإلىذه  .العقلٌيات للجماعةك  طبيعة العم 

ُب القرآف الكرًن ديث كانت  تتفق مع العادات كاألعراؼ السائدة ُب ؾبتمع    -السبلـ 
أى  ذاؾ الزماف. فلقد كاف الغالب على زماف فػتػوافػق ك   -سبلـ ك  الرس  _ عليهم ال

دبعجزات  اهلل تعالىالسحر كتعظيم السحرة، فبعةو  -عليو السبلـ  -موسىسٌيدنا 
يقوؿ اهلل  األبصار كأذىلت السحرة، فأيقنوا أنو أمر إؽبٌي دينها انقادكا لئلسبلـ. شٌخصت

َب وََأبَى * قَاَل َأِجئْتَنَا لِتُْخرَِجنَا مِْن َأْرِضنَا بِِسْحرِكَ يا ﴿ : تعالى هَا فَكَذَّّ َّّ ِنَا كُل َيْنَاهُ آيَات وَلَقَْد َأر
ُ َنحُْن وَلا َأنَت مَكَا َّّ ُنخْلِفُه ً لا ِ فَاْجعَْل بَيْنَنَا وَبَيْنََك مَوْعِدا َك بِِسْحرٍ مّثْلِه َّّ ناً مُوسَى * فَلَنَْأتِيَن

َّّ ُسوًى  ُ ثُم َّّى فِرْعَوْنُ فَجَمََع َكيْدَه اُس ُضحًى * فَتَوَل َّّ َ الن ِ وََأن ُيحْشَر ّينَة ُ الز * قَاَل مَوْعِدُكُْم يَوْم
ِ كَذِباً َفيُْسِحتَكُم بعَذَاٍب وَقَْد خَاَب مَِن  ه َّّ ْ عَلَى الل َ تَْفتَرُوا يْل َكُْم لا وسَى وَ َأتَى * قَاَل لَهُْم مّ 

                                                           
يات الإعلام واتجاهات التأثير، عالم ال كتب القاهرة سنة 1  .326، ص 2000محمد عبد الحميد، نظر
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 ُ ِيدَاِن َأن افْتَرَى * فَتَنَازَع ْ ِإْن هَذاِن لَسَاِحراِن يُر ْجوَى * قَالُوا َّّ ْ الن وا ْ َأْمرَهُْم بَيْنَهُْم وََأسَرّ  وا
 ْ َّّ ائْتُوا ْ َكيْدَكُْم ثُم يقَتِكُمُ الْمُثْلَى * فََأْجمِعُوا َصفّاً ُيخْرِجَاكُْم مّْن َأْرِضكُْم بِِسْحرِهِمَا وَيَْذهَبَا بِطَرِ

َل مَْن َألْقَى * وَقَْد َأفْلََح الْيَوْ  َّّكُونَ َأوَّّ ا َأن ن ُلْقَِي وَِإمَّّ ا َأن ت ْ يا مُوسَى ِإمَّّ مَ مَِن اْستَعْلَى * قَالُوا
 َ هَا تَْسعَى * فََأْوَجَس فِي ن ِ مِن ِسحْرِهِْم َأّنَّ ُل ِإلَيْه َّّ هُْم ُيخَي ْ فَِإذَا ِحبَالُهُْم وَعِِصيّ  ْفِسهِ قَاَل بَْل َألْقُوا

 ُ وسَى * ق ً مّ  مَا ِخيفَة َّّ ْ ِإن َلْقَْف مَا َصنَعُوا ََّّك َأنَت الْأعْلَى * وََألِْق مَا فِي يَمِينَِك ت َ َتخَْف ِإن لْنَا لا
ا بِرَّب هَا َّّ داً قَالُواْ آمَن َّّ َحرَةُ ُسج لْقَِي الّسَّ اِحرُ َحيُْث َأتَى * فَأ  رُونَ َصنَعُواْ َكيْدُ َساِحرٍ وَلاَ يُْفلُِح الّسَّ

 1﴾وَمُوسَى
ّ هىبربنا  ددض بو يي  – عليه السلام – موسىما أيٌػد بو كليمو سيدنا  أفٌ  تعالى الل

سحر التخيي  لقـو فرعوف، فتحٌداىم بضرب موعد يـو الزينة كىو يـو تفرغهم من األعماؿ 

كمعجزاتو. كقد عٌرؼ اؼبفكر  -جّل عز و  –اهلل فيجتمعوف فيو، ليشاىد اعبمع قدرة 

 ددث يظهر كيتعٌذر تفسّبه بقوانْب الطبيعة ديث وبم  على أهنا " أحمد ديداتالراد  

 2عم  من ا "  كىوأنو خارؽ للطبيعة ُب أصلو  

شر ال ناس كلتكوف اؼبعجزة ظاىرة للعياف، ضرب معهم موعدا ُب النهار، كؽبذا قاؿ: كأف وبي

ا فلمٌ  ا فرعوفرىم كاضح، أمٌ ظهر، كىذا شأف األنبياء، أمأضحى "، لتكوف البٌينة أجلى ك 

َ »إىل كقت كمكاف معلـو  -عليه السلام -موسى مع تواعد  َ ت ف َّّى  أيشرع من مدائن « وَل

                                                           
    .70-56سورة طه:  1
يف  –الاختيار بين الإسلام و النصرانيّة  –أحمد ديدات 2  -مكتبة الملك فهد الوطنيّة–تر: أكرم ياسين الشر

ياض  .204ص  –2008، 1ط  -الر
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، كىو يـو الزينة،  فبلكتو ديث كاف السحر مستفحبل. فاجتمع الناس ُب اؼبيقات اؼبعلـو

 ، فأقب كيسارالو أكابر دكلتو، بينما اصطٌف الرعايا يبينا  ككقفكجلس فرعوف على كرسٌيو 

معو أخاه ىاركف، ككقف السحرة بْب يدم فرعوف وبرضهم كوبةهم على  عليه السلامموسى 

اسَباتيجٌية دينامٌية لنجاح العملٌية   عليو السالـموسى فػػفي قٌصة سيدنا عملهم.  إجادة

 السحرة. كيبٌج فق كأمباط سلوكية جملتمع كاف يؤمن بالسحر مت كً كً دٍ التأثّبيٌة، الٍب أي 

فقد بعث ُب زمن األطباء كاؼبهتٌمْب بعلم الطبيعة، فجاءىم  عليو السالـعيسى أٌما ُب زمن 

من اآليات دبا ال سبي  ألدد إليو إال أف يكوف مؤيٌدان بالودي، فما من طبيب لو القدرة 

 على إدياء اعبماد، أك على مداكاة األكمو كاألبرص، أك بعث األموات !!

بّكُْم َأنِي َأخْلُُق ل َكُْم  وَ رَُسولاً ِإلَى بَنِييقوؿ ا تعاىل: ﴿ ِإسْرائيَل َأنّي قَْد ِجئْتُكُْم بِآيَةٍ مّن رَّّ
ْحي َ والْأبْرََص وَأ  بْرِئ الْأكْمَه هِ وَأ  َّّ يْرِ فََأنفُُخ فِيهِ فَيَكُونُ َطيْرًا بِِإْذِن الل ِ الّطَّ ي مَّن الّطينِ َكهَيْئَة

نَبّئُكُم بِمَا تَأْ  هِ وَأ  َّّ كُْم ِإن ُكنتُم الْمَوْتَى بِِإْذِن الل ِخرُونَ فِي بُيُوتِكُْم ِإن في ذلَِك لَأيَةً لّ َّ كُلُونَ وَمَا تَدَّّ
ؤْمِنِينَ   1﴾مّ 

يفع  بصور الطْب شك  طّب ٍب  سيدنا عيسى عليه السلامفٌسر ابن كةّب: كاف يي 

ينفخ فيو فيطّب بإذف ا عز كج ، عيانان بيانان، فكانت ىذه معجزة تدؿ على أنو مرس  من 

َ  ﴿..جلّ هلل عّز و اعند  بْرِئ الْأكْمَه ﴾ قي : إنو الذم يبصر هناران كال يبصر ليبلن، كقي  وَأ 

                                                           
 .سورة آل عمران 49الآية 1
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أعمى، كىو أشبو ألنو أبل  بالعكس، كقي  األعشى، كقي  األعمش، كقي  ىو الذم يولد 

ْحيي الْمَوْتَى ﴾ معركؼ.. ﴿والْأبْرََص ُب اؼبعجزة كأقول ُب التحدم﴿ ﴾، كىذه معجزة وَأ 

الطب كأصحاب علم  تتجانس كالزمن الذم بعث فيو سيدنا عيسى عليو السبلـ، زمن

ِخرُونَ  ﴿ الطبيعة نَبّئُكُم بِمَا تَْأكُلُونَ وَمَا تَدَّّ ﴾ أم أخربكم دبا أك  أددكم اآلف  بُيُوتِكُمْ  فِيوَأ 

 1كما ىو مدخر ُب بيتو.. كك  ىذه آيات تدؿ لكم على صدؽ ما جئتكم بو

تػهدؼ إىل إعادة بناء سلوؾ  عيسى عليه السلامفاؼبرامي الةقافٌية ُب رسالة سيدنا 

اجتماعٌي بتوجيو عقبليٌن بالبصر كالبصّبة كبو اغبقيقة اإلؽبٌية من خبلؿ رسائ ، ككانت 

 عجزات الطبية الٍب جاء هبا من عند ا تعاىل مسردان لذلك.اؼب

ّ ه عليه وسلمأٌما سيٌػدنا  ، فقد بيعث ُب زمن الفصحاء كالبلغاء محمد صلى الل

لو، ىو أمر من ا تعاىل "  امتة كاؼبضاىاة الكبلمٌية بْب الشعراء. فكاف أٌكؿ مطلب 

ن قب  قد من امتةاؿ إنساف م يقرأ م كانبهركا". كقد البضع ؽبذه الكلمة األعاجم ػرأػػػػػاق

 ُب Jonathon bloomك Shaila S Blair ػٌن أقٌركا هبذا فبٌ ساد الدنيا بفضلها. ك 

 ؿ اآليات األكىل من سورة العلق:موسوعة التاريخ اإلسبلمي من خبل

«Recite  in  the  name of  thy  lord  who  created , created man from 

                                                           
 1/364م 1992 -ه 1412بيروت: دار الفكر،  -تفسير القرآن العظيم  -أبو الفداء الحافظ إسماعيل بن كثير1
– 365 
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clot. recite  in  the name of  thy  lord  who  taught by the  pen. 

taught man what he knew not ». the knowledge of writing 

distinguishes man from god's other creature . the importançe of 

writing is stressed throughout the quran
1 
ُب القرآف الكرًن بصورة جلٌية  القراءة كالكتابة كردتفاغبرص  كالتشديد على أنبٌية 

األمر الػػذم يػػضػمػػن  للمجتمع. أٌما عن -العقلي كالبيئي  -نزؿ كفق متطٌلبات اعبانبْب ك 
عرب كافة األزمنة السابقة كالبلدقةأنٌو أخربنا ٌ  مكاف ك صبلدػيػٌتو ُب كك  السّبكرة كالػةػػبات

دقائق طبٌية كاعجازات ك إال القلي  اآلف من علـو فلكٌيةمنذ قركف مضت دبا ؼبنعلم منو 
ّ هانٌية عرب سور قرآنٌية ربٌدل هبا بي قػاؿ  اعبن كاإلنس على أف يأتوا دبةلو. سبحانه وتعالى الل

ْ بِمِثِْل هَذَا الْقُرْءاِن لاَ يَْأتُونَ تعاىل﴿ َّّئِنِ اْجتَمَعَِت الِإنُس وَاْلجِّن  عَلَى َأن يَْأتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ قُل ل
 2﴾ كَانَ بَعْضُهُْم لِبَعٍْض َظهِيرًا

ّ ه تعالىُب ىذه اآلية تنبيو على ربٌدم شرؼ ىذا القرآف العظيم، فأخربنا  اشرة مب الل

دبةلو، فلن نقدر أبدا ألنو كبلـ اػبالق  نأٌب نتظافر على أفأنو دٌب لو قبتمع مع اعبن ك 

الذم ال نظّب لو. كقد ركل ابن إسحاؽ عن ؿبمد بن أيب ؿبمد عن سعيد بن جبّب، أك 

صلى اهلل عن بن عباس قاؿ: إف ىذه اآلية نزلت ُب نفر من اليهود جاءكا رسوؿ ا  عكرمة

 3اآلية " ىذه - وجلّ عز –فقالوا: إنا نأتيك دبة  ما جئتنا بو، فأنزؿ ا عليو وسلم

تأٌب دائمان متجانسة كالنمط الةقاُب  ٍب أٌيد ا تعاىل هبا أنبياءه،فاؼبعجزات اإلؽبٌية ال
                                                           

1
John L Esposito – The oxford History of Islam – Oxford university press – New York – 

1999- P 223. 
 .س ورة الإس راء 88الآية 2
 .3/62المرجع السابق،  -ابن كثير 3
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كاالجتماعي السائد ُب زمن ك  نيب، كأنزؿ القرآف ليجمع ك  الديانات كىبتٌص باجملاهبة 

 كالسّبكرة عرب كافة األزمنة.

الدينامٌية  االسَباتيجيةىذا ألف صبيع سوره ربم  اػبصائص التأثّبيٌة، سواء من خبلؿ 

النفسية، أك الةقافية االجتماعية، أك إنشاء اؼبعاين...، فالقرآف الكرًن رسالة اتصالٌية تأثّبيٌة 

مت لئلقناع من خبلؿ الطرح اإلؽبٌي اؼبتػكام ، الذم يفرض علينا التبلي  من جديد م  صي 

من باسَباتيجيات ؿبكمة مبنٌية على التأثّب لنق  اؼبعاين كاؼبضامْب بأسلوب مقنع، انطبلقان 

 ."بػما ال يتم الواجب إالّ بو، فهو واجعلماء األصوؿ: " قوؿ
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 ب / آراء الػعػرب والػغػرب.

قرؤون القرآن ل مرّة واح دة ب ع ناي ة ودقــة، ت جــدون وت ظ ه ر ل كم ح ين ت " 
القرآن يختلف عن سائر الأعمال الأدبية الأخرى ...ومن  به جمالال مم يّ زات الخاصة 

رأيي أن القرآن من أوله إلى آخره ملئ بالصدق  فمن ..يحرفأهم خصوصيات القرآن أنه لم 
 " والإنصاف ..فما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام وبلّغ ه، حق وحقيقة

 إنجليزي مفكر كارليل، توماس                                                    

 

، بعد أف طغت اغبديثائز بٌناءة للعلم ٌسس ركفبٌا ال شك فيو أف الفكر اإلسبلمٌي أى 

دبا فيها اغبضارات السابقة الٍب م تتمكن  األساطّب،ك و دياة مشوبة باػبرافات، الدج  علي

من التخلص منها رغم قٌوهتا، كما أهٌنا م سبتلك مقػٌومات تأسيس فكر علمٌي يعتمد على 

 اإلسبلـ كتقديبوالنتائج العقبلنٌية. إىل دْب ؾبيء تنباط الدقيق للظواىر الكونٌية ك االس

التأٌم  ُب أمور اػبلق من خبلؿ مبوذجا فكريا يرتكز على العق  كيدعو إىل التفكّب ك 

 القصص القرآيٌن على كجو التحديد.

ربكا منابع معرفٌية يتشٌرب ػتي ػاعٍ اؼبسلموف دياة التقٌدـ الفكرٌم ك لكن بعد أف شهد ك 

بعد كانوا أمة اقرأ، أصبحوا على أنفسهم، ك  كتقوقعواتراجعوا منها اآلخر ُب كٌ  اجملاالت، 

التقٌدـ الفعلٌي أقنع اؼبتقوقعْب أٌف رأ!! فاستغٌ  اآلخر اغبالة ىذه ك مؤٌخرا قلما ذبد فيهم من يق

. فقط مع أف اؼبسلمْب ىم من أٌسسوا للعلم اغبديثيتلٌخص ُب نق  كترصبة اؼبعارؼ منهم ك 
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لدراسة ستقارف بْب القصص القرآين، ديث إف ااؽ اغبديث عن العلم اغبديث ك ُب سيك 

الذم تأثر بالفكر العريٌب األدب  ىذا –الليايل العربٌية كركاية من األدب اإلقبليزم اغبديث 

مواقفهم فبٌا داكلنا التػطٌرؽ آلراء العرب اغبػداثى ك نا ػجابٌيا فػإف الطرح يبلي علػيرا إيػتػػأثػ

القرآيٌن. فوجدنا بعض من اؼبشارقة ُب دالة استخبلصو من العرب اؼبستخلصة من القصص 

اجَبار ؼبا شٌكك فيو بعض اؼبستشرقْب. فكاف من بْب الشبهات الٍب ألصقوىا على النص 

اؼبقٌدس كالقصة على كجو التحديد ىي ظاىرة التشابو، التكرار، التقليد للكتب السماكية 

 األخرل.

الح    هود ولوط وصونوح وآدم اذا كٌرر القرآف قصص ؼب" محمد خلف اهلليقوؿ   

تاريخ ك  كادد من ىؤالء قد األنبياء؟ إف الوقوؼ على ، كغّبىم من الرس  ك وشعيب

من فيو إيراد القصة الواددة ُب اؼبوطن الوادد، كليس يلـز أف تكرر القصة ُب أكةر  يكفي

 1من مواطن القرآف؟" موطن

القصص، كما قاس القػػصة مة  ىذا األمر، أكقع ؿبمد خلف ا ُب شبهة أسطوريٌة 

ة القػػرآنية على القصة األدبٌية. إذ يرل أف مقػػػياس صدؽ الػػقػػصص القػػرآيٌن كالضابطة الرئيسيٌ 

تاريخ ىذه اؼبسألة إمبا يرجع إىل البعةة امديٌة أك قبلو بقلي ، ىي اليهود كاألدبار. يقوؿ " ك 

                                                           
ّ ه 1  62ص   -1999 – 4ط -سينا للنشر القاهرة  –الفن القصصي في القرآن ال كريم  -محمد أحمد خلف الل
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الذم هبع  ؽبم اغبٌق ُب وؿ بو اليهود ك يٌِب الذم كانت تقذلك أنو يرجع إىل ذلك الرأم الد

معرفة الصادؽ كالكاذب فبٌن يٌدعوف النبوة كيذكركف للناس أف الودي ينزؿ عليهم من 

، كأف من الغيبالسماء، كاف من مقاييس ىؤالء ُب التفرقة بْب النيب كاؼبتنيب، أٌف النيب يعلم 

  1ن خفيت على الناس أمورىم "علـو الغيب معرفة أخبار السابقْب من الرس  كاألنبياء، كم

صلى  -محمد ىذا التشكيك، سول ليقينهم فيما طردو بعض اؼبستشرقْب من شبهو أف 

ّ ه عليه وسلم    زػنغػن ليػمارتقد أدىل هبذا سابقْب من أى  الكتاب معارفهم، ك نق  عن ال–الل

 « sources  Muhammad his life based on the earliest»2 

ُب أسباب النزكؿ، فيقوؿ: )على  النيسابوريٍب يذكر دادثة النضر بن اغبارث الٍب يذكرىا 
، كصدؽ محمد عليو السالـأف القرآف نفسو اعتمد على ىذا اؼبقياس ُب اإلوباء بنبوة 

رسالتو دْب ختم بعض األقاصيص القرآنية بآيات يستفاد منها أف األخبار الواردة ُب ىذه 
ذَلَِك : ﴿ قاؿ تعالىء الغيب كأهنا قد أكديت إىل النيب عليو السبلـ. األقاصيص من أنبا

هُْم يَْكفُُل مَْريَمَ وَ  ُلْقُونَ َأقْلَامَهُْم َأّي  مَا ُكنَْت مِْن َأنْبَاءِ الْغَيِْب نُوِحيهِ ِإلَيَْك وَمَا ُكنَْت لَدَْيهِْم ِإْذ ي
 3﴾لَدَْيهِْم ِإْذ َيخْتَِصمُونَ 

                                                           
 .51، ص السابقالمرجع 1
وزارة  –منشورات الهيئة العام السورّة للكتاب  –في الكتابات الأنجلوأمريكيّة  –ص  –صورة محمد  –عبد النبيّ اصطيف 2

 .41ص  – 2008 –دمشق  –الثقافة 
 .سورة آل عمران 44الآية  3
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دْب جع  الكرًن ن االلتفات إليها ُب ىذا اؼبقاـ، ىي أف القرآف كالظاىرة الٍب وبسي 

دالئ  النبٌوة، جعلها أيضان مطابقة ؼبا ُب ك  السماكية ىذه األخبار من عبلمات الرسالة

الكتب السابقة أك ؼبا يعرفو أى  الكتاب من أخبار دٌب ليخي   إلينا أف مقياس صدقها 

ؼبا داللتها على النبوة كالرسالة أف تكوف مطابقة  كصحتها من الوجهة التارىبية كمن كجهة

 يعرفو أى  الكتاب من أخبار ". 

ت إليها صبالية ُب التلقي دى بقدر ما خدمت النصوص كأسٍ  ،لقد تداخلت مقاربات

 فإهنا ُب الوقت ذاتو أددثت تناقضات كجدال قائما ُب الذات اؼبعرفية نفسها. 

َاَب مِْن  فَِإْن ُكنَْت فِي َشكٍّ قاؿ تعالى: ﴿ َّّذِيَن يَْقرَءُونَ الْكِت َيَْك فَاْسَأِل ال ا َأنْزَلْنَا ِإل َّّ مِم
ينَ  َبَِّك فَلَا تَكُونَّنَّ مَِن الْمُْمتَرِ  1﴾قبلك لقَْد جَاءَكَ اْلحَّق  مِْن ر

وف ُب داخامات اليهود األمر الذم يوضح لنا جببلء أف ىناؾ كةّب من العرب ال يشٌكك

إىل أف قصص بعض األنبياء كانت معركفة  خلف اهلليديل  اكمؽبم.  ينصتوف كالنصارل ك 

َألَْم تَرَ كمشهورة ُب اعبزيرة العربية، منقولة بالتواتر مستشهدان بكبلـ الرازم ُب تفسّبه آلية: ﴿

َك بِعَادٍ   ّ َب ، من أف " إطبلؽ الرؤية ىهنا على العلم، كذلك ألف أخبار عاد 2﴾َكيَْف فَعََل ر

                                                           
 سورة يون س 94الآية 1
 ة الفجرسور – 6الآية 2



 الفصل الثاني                                            تجليات الثقـافة العربية اإلسالمية . ثبات وعالمية
 

87 
 

ىذه اؼبعرفة ذبع  من غّب شٌك أمةاؿ ىذه األخبار منقولة بالتواتر....ك فرعوف كانت كشبود ك 

 1غّب صاغبة ألف تكوف مواطن التحدم أك دلي  األعجاز"

هبا تدنيس كبّب ؼبقاـ ٌدث عنها أدبار اليهود ؿبٌرفة ك مع أف قصص األنبياء الٍب رب

ة لتكشف عن تزييفات. فجاءت القصة القرآنيٌ بياء، األمر الذم سٌبب ربريفات ك األن

 كيةِب عن - عليهم السلام –ذبلي السواد عن الوقائع دبا وبفظ مقاـ األنبياء اغبقائق ك 

  جهودىم ُب نشر التوديد.

اغبدث التارىبٌي ُب القرآف، أف يفص  بْب اؼبقصد القصصٌي ك  خلف اهللكما داكؿ 

بعدىا أٌكػد أٌف القصص القرآيٌن إمٌبا غرضو أمر آخر يوثٌقو بقولو" إف أسلوب القرآف ُب 

يضيف ىبضع ؼبنطق العاطفة كالوجداف...ك عرض اؼبواد القصصية اعبزئية كاف أسلوبا أدبيٌا 

، استعارةاز كتشبيو ك الصور البيانية من ؾبإف اؼبسألة ُب القصة القرآنية ىي بعينها مسائ  

. كأهنا من ىنا ال توصف بتصديق كال بتكذيب، كإمبا ىي العرض األديب الذم ككناية. اخل

 2يهز العاطفة كيستةّب الوجداف."

ـ اؼبتلقي عبلمات من االستفهاـ كاف أساسو ُب ىذا اغبكم الذم يضع أماك 

 مكٌررة بأساليبالتعجب، أف ىناؾ من القصص القرآيٌن ما ربٌدث عن شخصية كاددة ك 
                                                           

ّ ه  1  .69ص  –المرجع السابق  –محمد أحمد خلف الل
 .169 –نفسهالمرجع 2
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" إف القرآف هبرم ُب فنو األديب البياين على أساس ما يواص  ُب أباطيلو مؤٌكداك  ـبتلفة!!!ب 

ة، كال على ما ىو الواقع كانت العرب تعتقد كتتخي ، ال على ما ىو اغبقيقة العقلي

األمر  إمباكال بنزعة عقائدية،  كأدكاـ كاىية ال سبت بصلة عقبلنيةإنو لزعم باط  . 1العملي"

 شخصية.ىات رٌ ػُب تب  متقوقعة البلمعرفية غّب مؤصلة  يعكس أف ىذه الذات

كٌ  ىذه األدكاـ ك غّبىا عن القصص القرآين الٍب زعمت أهنا أساطّب سبلي على اؼبتلقي 
َابٌ  ﴿اهلل تعالىالرجوع لقوؿ  هُ لَكِت َّّ ا جَاءَهُْم وَِإن َّّ ِ لَم َّّذِيَن َكفَرُوا بِالذِّكْر ٌ  ِإّنَّ ال ِيهِ  41عَزِيز لَا يَْأت

يٌل مِْن حَِكيٍم حَمِيدٍ   2﴾42الْبَاطُِل مِْن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِْن خَلْفِهِ تَنْزِ
أم بو « الفرقاف»فالقصص القرآيٌن صادر من كتاب ظباكٌم دق،كما أف من معانيو 

. 3﴾عَلَيَْك نَبََأهُْم بِاْلحَقِّ َنحُْن نَقُّص  مبٌيز اغبق من الباط . كما أهٌنبِب على دقائق قصصٌية ﴿

برساالت ظباكيٌة، جعلها  اؼبرفقةإف القٌصة القرآنية أكضحت جببلء مراد  التطور البشرٌم 

عربة للحكيم. فالقصص عظة للبيب ك  اى ، تنبيها للساىي،مصدرا لتعٌلم اعب اهلل تعالى

  هبا فأكرثنا رداب األرض. اهلل تعالىالقرآيٌن مفتاح للعلـو اإلنسانٌية الٍب فضلنا 

 العريٌب الٍب نأخذ هبا عبٌس النبض الفكرم ُب العام –من اآلراء العربٌية السلبٌية ك 

الذم شٌكك ُب  محمد شحروراستوقف الطرح كذلك عند  -هاضحضنقاب  بالبياف دبا يك 
                                                           

  .87ص  –المرجع السابق-1
  .سورة فصلت 42 -41الآية  2
 .سورة  ال كهف  - 13الآية   -3
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اجتهاد كرؤيتو للسنة أهنا ؾبٌرد القصص القرآين من جهة كدعا إىل عصرنتها من جهة أخرل، 

نة غّب لتطبيق ددكد اإلسبلـ كفق ما تتماشى بو بيئة شبو اعبزيرة العربٌية، كبالتايل فإف الس

قد رأل أف من بْب أساسٌيات القراءة اؼبعاصرة للقصص القرآيٌن، ملزمة ببقٌية الشعوب!!. ك 

 التأكيد على التحلي  اللغوم أللفاظ القرآف الكرًن كرفع األيديولوجٌية النصٌية عنو.

لكنو ال ينشئ ذكرل، ك ص القرآيٌن دق كموعظة ك يقوؿ: " انتهينا إىل أف القص

سايٌن ُب ؾباؿ افع  أك ال تفع  أدكاما شرعٌية ملزمة على كجو التعيْب تضبط السلوؾ اإلن

ما زالت تعَبض الفكر اإلسبلمٌي ة من أخطر األسئلة الٍب اعَبضت ك قادنا ىذا إىل صبلك 

أدكامها من عيشها اآلف: ى  قوانْب الشريعة ك َبات الٍب نخبلؿ تارىبو كخصوصا ُب الف

 1" كتطٌوره؟ التاريخ هنا زبضع لسنن؟ أـ أالةابتةالسنن اإلؽبٌية 

ف القصص القرآين باألشخاص الذين دارت دوؽبم األدداث كاكبصرت رى فالكاتب قػى 

تأييده ؼبا طردو  بذاؾ الزمن كال يبكن ؽبا أف تكوف مصدران للتشريع. كمنشئ ىذه الشبهة،

 اؼبستشرؽ تيودكر نولدكهو ؿبمد أركوف، كعبد الكرًن سركش.

ؿبمد أبو القاسم اؼبفكر السودايٌن تشكيك للةوابت اإلؽبٌية للبادث ك كما امتٌد ىذا ال

ّ ه عليه والذم دعا إىل االكتفاء بالقرآف كدده، على أساس أف  ضبداداج   سلممحمد صلى الل
                                                           

 2010 – 1ط  –مؤّسسة الدراسات الفكرّي المعاصرة  – 1المجلد  –قراءة معاصرة   –القصص القرآني  -محمد شحرور  1
  22ص  -بيروت لبنان  –



 الفصل الثاني                                            تجليات الثقـافة العربية اإلسالمية . ثبات وعالمية
 

90 
 

هنى عن تدكين اغبديث مستندا ُب ىذا على ماركاه مسلم  ُب صحيحو عن أيب سعد 

ّ ه عليه واػبدرم عن النيٌب  من كتب عِب ال تكتبوا عِب شيئا غّب القرآف ك » قاؿ  سلّمصلى الل

ألداديث عن كتابة ا ملسو هيلع هللا ىلصقد عل  أبو العينْب هني الرسوؿ ك « شيئا غّب القرآف فليمحو 

لكن األمر أخػػطر من ذلك، فالنهي يراد بو اغبػػػفاظ على أدكاـ خشية اختبلطها بالقرآف ك 

كأٌف الكاتب ك  1" التوراةلنسخ  بالتلمودالقرآف ك عدـ التذرٌع بالسنة، كما تذٌرعت اليهود 

 ال يصدؽ إال بالقرآف. ألنو ملسو هيلع هللا ىلصىنا ينكر ما أتى بو 

ؼبسارنا اؼبشركع  ؼو نااغبداثة ُب دائرة لولبٌية خبٌط مي  دبتظاىراتتأثره العكسٌي  كأكقعو

 -عليو السبلـ  -ما كاف باالجتهاد. فنفى أف يكوف لسيدنا نوح  كمنوالذم عهدناه بالفطرة 

يا بٌِب " ، ليس ابنو ب  ىو ابن خطيئة ألنٌو من زكجة مضٌلة ك عليو درـٌ ذريٌة، كأف خطابو "

زليخة الٍب ك  – امعليه السل –يوسف التبٌِب ك بٌْب مساكئو مستندا كذلك إىل قٌصة سيدنا 

براهيم تبنتو بعدىا راكدتو عن نفسو كنب ا ببعضهما. أٌما عن قٌصة سٌيدنا   - عليه السلام -إ

براهيم فّبٌجح بأٌف الَبكيب الذىِب لسٌيدنا  ّ ه ىو الذم جعلو يعتقد أف  – عليه السلام -إ الل

يريد منو ذبح كلده نتيجة فبارساتو البلشعوريٌة لؤلشياء. زاعما أٌف الَباكم اؼبعرٌُب ػبلي   تعالى

ّ ه عز وجلّ  . ُب يقظةىو الذم أكقعو ُب دٌكامة من الشبهات، ألف الودي ال يكوف إال ، الل
                                                           

يع دار الهادي للطباعة والنشر و –ال كونيّة ابستيمولوجيا المعرفة  –محمد أبو القاسم حاج أحمد  1  -1بيروت ط –التوز
 99ص  – 2004
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دٌل  ْب الةوابت. ك فالكاتب داكؿ التفٌقو عن دكف قاعدة كتشٌعب ُب متاىات قب  ربص

فيصبح الطرح  ،كفق رؤيتو اؼبغشاة بسلبٌيات الفكر اغبداثيٌ  –عليهم السالـ -قصص األنبياء

ُسوُل فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُْم عَنْهُ فَانْتَهُواملزما باستحضار قوؿ ا تعاىل ﴿ َّّ  1﴾ وَمَا آَتَاكُمُ الر

عن بياف  األخذ من السنة، ألف العق  قد يقصرتناد ك ففي ىذه اآلية دٌجة االس
ػورة للني  من عترب انتهاكات مسعػتإف ما سبق ذكره من آراء  اآليات القرآنٌية كتفسّبىا.

مػتػداكؿ بػػيػػن اجملتمعات العربٌية أف مة  تلك اغبمبلت عهدناىا  ىوما  كأماـ، الػػقػػرآف الكرًن
في الفهم آف الكرًن أربكت مستضعمن اجملتمعات الغربٌية، لكن الظاىر أٌف مضامْب القر 

ّ ه تعالىديث إنو اغبٌق فإف اٌدعوا تفسّبه بعض من العرب كالغرب. لكن ك ك  يؤٌيده دبن  الل
يعتقد بعض العلماء أف  ": »شيبس" غّبىم. إذ قبد اؼبستشرؽينصره بشاىد من أىلو ك 

, فالقرآف ىو كبلـ القرآف كبلـ  ّ ه تعالىؿبىم د، كىذا ىو اػبطأ اضي لساف  اؼبودى على الل
رسولو ؿبىم د. كليس ُب استطاعة ؿبىم د، ذلك الرج  األم ي ُب تلك العصور الغابرة أٍف يأتينا 

ا تعجبوف من  بكبلـ ربار فيو عقوؿ اغبكماء كيهدم بو الناسى من الظلمات إىل النور. كردب 
لك ال تعجبوا فإين  درستي القرآف فوجدتي فيو ت لكن اعَباؼ رج و أكركيب  هبذه اغبقيقة.

اكم، كتلك الببلغة الٍب م أرى مةلها قطُّ، فجملة كاددةه تغِب  اؼبعاين العالية كالنظم
ؽبٌية دبا دوتو من إعجاز األمر الذم يوٌضح أف الغريٌب انبهر أماـ الرسالة اإل .2«مؤل فات عن

البادةة معانيو. كما رضخ ؽبذا اإلعجاز و، ببلغتو ك ظمً م ني م هبرأ على ربدٌ شام  ك 

                                                           
 سورة الح شر  – 7الآية  1
د بني عامر 2 َّّ د أمين حسن محَم َّّ .   نقلاً عن 223م.   ص 2004إربد: دار الأمل ,  -المستشرقــون والق رآن ال كريم  -محَم

 19   18  ص  ة، القاهرمصردار نهضة   -محمود أبو الفيض المنوفي الحسيني. سيرة سيِّد المرسلين
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كيف يكوف ىذا  "Laura VecciaVaglieri اغػػلّبملػػورا فػػيشيا فطالٌية اؼبسػتػشرقػة اإليك 
ّ ه عليه الكتاب اؼبعجز من عم  ؿبىم د كىو العريب األم ي؟. كعلى الرغم أف  ؿبىم دا  صلى الل

بكتاب مة  كتابو، أك على األق   بسورةو من مة   دعا خصـو اإلسبلـ إىل أف يأتواوسلم 
ْ ﴿ سيوىره: لْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَْأتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ  وَِإْن ُكنْتُم َّّ ا نَز َّّ َيٍْب مِم مِثْلِهِ وَاْدعُوا شُهَدَاءَكُْم مِْن  فِي ر

 ْ ِ ِإْن ُكنْتُم ه َّّ كعلى الرغم من أف  أصحاب الببلغة  .٣٢البقرة:  ﴾َصادِقِينَ  دُوِن الل
بأم  أثر  العرب، فإف  أددنا م يتمك ن من أٍف يأٌب السادر كانوا غّب قبلئ  ُب ببلد كالبياف

لتصبح فضاء عٌم عديد الدكؿ  االستشراُباتسعت دائرة اإلنصاؼ ك . 1يضاىي القرآف
أمريكا. فػػرافػع عن اإلسبلـ العديد من طاليا، سويسرا، اقبلَبا، فرنسا ك الغربٌية من أؼبانيا، إي

األعبلـ الذين أشهركا عن اعتناقهم بو. كمن االسػػتػػزادة النٌّبة أف نتطٌرؽ لبعض من ىؤالء 
من بينهم السويسرٌم  فبو. فكااألعبلـ، إنػصافا غبػٌقػهم كؿباكلة إلثبات مصداقٌية إيباهنم 

 اظبو كغٌّب  1809 سنة اإلسبلـ اعتنق الذم .Burckhart L. J بوركهارت لويس جوف
 بعدىا عاد أشهر، ثبلثة دبكة كأقاـ ـ1814 سنة دج دٌب لبث ما ،اهلل عبد بن ابراىيم إىل
 قرب ىذا قربه: على ككتب اؼبقطم، بسفح الكربل القرافة ُب نفً كدي  فيها، كتوُب القاىرة، إىل

 الردلة منها العديدة اؼبؤلٌفات من لوك  ،يػوزانػالل رتػهػػبرك اهلل عبد بن المهدي إبراىيم الشيخ
 (1829 لندف ) العربية اعبزيرة إىل كردلة ،1814 سنة لندف ُب طبع كقد الشاـ، ببلد إىل

 ككتاب (1831 )لندف الوىابيْب بالبدك كاالتصاؿ ىن،األد الشرؽ ُب أسفار كسجبلت
 كمربدج،  جامعة مكتبة على ـبطوطات من لديو كاف  ما كقف كقد كغّبىا، النوبية الردبلت

                                                           
 .58   57ه .   ص  1981  -5  ط  -بيروت  -دار العلم   -البعلبكي تر: منير -ن الإسلامدفاع ع -لورا ف يشيا فاغليري  1
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 العبلقات قسم رئيس بوركهارت جاكوب أخيو ابن لدل ـبطوطاتو بعض يزاؿ ما ككاف
 سابقان. السويسرية اػبارجية كزارة ُب الدكلية

 درجتهم علوٌ ل كبّبة  ضجة إسبلمهم أددث من اؼبستشرقْب من ىناؾ أف كما

 طريقو كُب اغبجٌ  فريضة أٌدل الذم ىيدلي اللورد منهم اجملتمع. ُب اؼبرموقة كمكانتهم العلمٌية

 اإلسكندرية علماء شيخ ؿبمود الغِب عبد الشيخ برئاسة األزىر مشايخ قب  من استدعي

 الطوي  الزمن – نفسي أنا – أقضي كنت  عندما " إسبلمو سبب عن أكرده اكمػمٌ  آنذاؾ.

 اغبسن بو اإلسبلمي الدين أف دائمان  أشعر كنت  الكنيسة جو ُب األكىل دياٌب من

 للشرؽ زيارٌب االعتقاد ىذا ُب كثبتِب كالربكتستانت. الركماف عقائد من خلو كأنو كالسهولة،

 أص  كي  سنة أربعْب كصليت فكرت" كيقوؿ: لكرًن،ا للقرآف كدراسٍب ذلك، أعقبت الٍب

  صحيح. د  إىل

 كركدو بقلبو دقيقيان  ؿبمديان  اإلقبليزية اإلمرباطورية ُب فرد ك   أصبح إذا أنو كيقوؿ:

 .1دقيقي" نبدي سيقادكف الناس ألف ذلك، من أسه  األدكاـ إدارة ألصبحت

 الدين ناصر أك Dinnet Alphonse دينية الفونس مع نستجليو كذلك  اغباؿك 

 ُب ـ1927 سنة اعبزائر دبدينة اعبديد باعبامع رظبيٌان  إسػبلمو كأعلن 1861 باريس ُب كلد

 ُب لنفسو شٌيده الذم القرب كىو دنيفان، مسػلمان  قربه ُب يدفن أف كطلب داف ، اجتماع
                                                           

http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=376453-
1 
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 ينق  أنو اػبصوصية تلغرافاهتا ُب األىراـ صحيفة كذكرت " باعبزائر، " بوسعادة " مدينة

 ليقينو إرضاء أسلم إمبا مغنم أك لطمػع، سلميي  م إنو كيقوؿ كصيتو، كفق فرنسػا من إليها

 سنة دجو ككاف  الدين ناصر  إىل دينيو  من فخرج للدين الطاعنْب ناقش كأنو كضمّبه،

ّ ه رضبة ـ1929 سنة ككفاتو 1928  1" عليه تعالى الل

 عبد الشيخ أك ،Jit Reneh جيتو رينيو  األمريكيٌ  الفيلسوؼ ك العام عن أٌما 

 اقتدكاك  فاعتنقوه باإلسبلـ لبلىتداء ْبكاألكركبيٌػ األمريكٌيْب ضمائر دٌرؾ فقد يحيى الواحد

 لةػمقابػل بونتارليو نةػػمدي قصدت "قاؿ: عنو منارػال جلةػم ُب سالم ودمحم السيد يقوؿ ،بو

 قابلتو النواب، ؾبلس ُب عضوان  السابق ُب كاف  الذم الشهّب الفرنساكم اؼبسلم جرينينو د.

 ارتباط ؽبا الٍب القرآنية اآليات ك   تتبعت إين فقاؿ: إسبلمو، سبب عن أسألو أف ألج 

 ىذه فوجدت جيدان، كأعلمها صغرم من درستها كالٍب كالطبيعية، كالصحية الطبية بالعلـو

ً  أف تيقنت ألين فأسلمت ةة،ػػاغبدي ناػمعارف على االنطباؽ ك   منطبقة اآليات ّ ه صلى محمدا  الل

 من درسػم أك ممعلٌ  يكوف أف قب  من ة،ػنػس ألف قب  من الصُّراح باغبق ىػأت وسلم عليه

 2البشر"

 يتابع م كلكنو "  ـ1875 سنة لندف ُب كلد إقبليزم مستشرؽ بكثوؿ وليم مارمادوؾ  *
                                                           

 40موقف الغرب من الإسلام" ، ص: –" محاصرة وإبادة -زينب عبد العزيز 1
 ،518، ص14السيد محمود سالم، مجلة المنار، مجلد 2
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 كاألؼبانية اإليطالية تعلم كما  ،نيوشاتل ُب الفرنسية تعلم صحتو، لضعف نظران  تعليمو

 إسبلمو كأعلن اؼبشرؽ، عادات كدرس العربية، تعػػلم ديث سورية إىل فتوجو كاإلسبانية،

 ". مبامو ب دديث" صحيفة ربرير رئاسة توىل ديث نداؽب إىل ىى ديعً  ٍب ـ،1918 سنة دوايل

 العربية: ُب مصنفاتو كمن مػبام،و بػػ فػي اإلسبلمٌية الةػػقػػافة ؾبلة أصدر ـ1927 سنة كُب

 ُب اؼبسلمْب إماـ منصب توىل قد بكثوؿ ككاف" القرآف معاين ترصبة ك سبلمٌيةاإل الةػػقافة

 .ـ1936 سنة توُب أف إىل لندف

 بلق   أؼبانيا مشاؿ شنربج ُب1872 مواليد من Krenkov Fidrich كرنكوؼ  فريدرش  *

 1892 عاـ كُب الفارسية، بينها من لغات عدة تعلم .الكرنكوي سالم محمد ب نفسو

  " ،Sachau Eduard Karl اوػاخػس إدوارد ارؿػك اؼبستشرؽ التقى ديث برلْب إىل انتق 

  للمبلبس مصنعان  أنشأ دٌب لبث كما جبنسيتها، ذبنس ديث بريطانيا إىل رد  سنوات كبعد

 تعلم على وبةو  Lyall  CharlesSir  ؿالي تشارلز سّب اؼبستشرؽ ككاف ليسػَب، ُب

 اؼبعارؼ بدائرة اتصالو بعد سٌيما ال اؼبخطوطات، من عددان  فحقق كالفارسية، العربية

 القناعة أسباب من يوف كجده ؼبا اإلسبلـ كاعتنق باؽبند، الدكن أباد حبيدر العةمانية

 ككانت بدمشػق، العريب العلمي اجملمع ُب عضوان  كانتخب سػام، ؿبمد نفسو ىظبٌ ك  كاإلقناع،

 دىب  أيب كديواف السكيت، ابن بشرح األصمعيات أعمالو أشهر كمن ـ،1953 سنة كفاتو
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 ككتاب دريد، البن اجملتىب من اجملتُب ككتاب الشيباين، عمرك أليب اعبيم ككتاب اعبمحي،

 1" كةّب  كغّبىا ضبّب ملوؾ تواريخ ُب التيجاف

تبويب عديد ض  الكبّب للمستشرقْب ُب فهرسة ك فبل مندكدة من االعَباؼ بالف      

ذا لػتمٌكػنهم من الطرؽ العػلمػٌية ىػ، تنقيحهم لك  الدراسات الوافدة إليهمك  الكتب

الصبػر أضف ؽبػذا الػدأب ك النزيو ُب استقطاب اؼبعارؼ، كتعلقهم  ُب الػبحػث مػنهجػةاؼب

 ريٌة كىذه اؼبزايا تعكس رقي الضمّب اؼبعرُب.كالتمحيص ُب تلٌمس القػضايا الفك

الةقافة اإلسبلمٌية دبدل تأثرىم  –السابق ذكرىم  -لكٌن بْب ما أثرل بو اؼبستشرقوف 

البقٌية ك تفاعلهم معو لدرجة يفاخر هبا العريٌب اؼبسلم ُب كٌ  كماف كمكاف، بينما باإلسبلـ 

 Blachiroكبالشيرالفرنسٌي ك  J. Schacht جوزيف شاخت اؼبتعٌصبوف أمةاؿ األؼبايٌن 

غّبىم ال ك Gustave Von Grunbaum  فوف غركنباـكوستاؼ غ األؼبايٌن اليهودمٌ ك 

أف ها ك يقتِب النافع منيتٌخذ دذره أماـ كٌ  كافد أيٌا كاف مصدره، كأف  يسع اؼبتلقي سول أف

. ىذا ألف السادة الفكريٌة يلج إليها التحريف كي يتفاداىا كيرٌد عليها يتفٌطن إىل نقاط

ة ال نشرىا، كاألمةلة عن ىذا كةّب ك رز ىبٌوؿ ؽبم فرض أفكارىم أناس ؽبم دكر سٌياسٌي با

كزير  يفصح عنها، يكتفي الطرح فقط بذكرب  الواقع  يسمح اجملاؿ بذكرىا كٌلها،
                                                           

سة في ضوء المعارف الحديثة  دراسة -موريس بوكاي  1   -م  1977 -القاهرة  – 4ط  –دار المعارف  –ال كتب المقّدَّ
 150ص 
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 .Omsepe Goo أك مسيب غواؼبستعمرات الربيطاين 

مع ىذا، فاعتناء اؼبستشرقْب بَبصبة القرآف الكرًن بطريقة تراكدت بْب التصٌرؼ،  

وبلت باؼبدح كالقدح، االهتاـ خصوصا القدسٌية منها. قتأدية أمانة الرسالة النصٌية ك ك اػبطأ 

اإلنصاؼ، تبقي السادة اؼبعرفٌية ُب أمٌس اغباجة ؼبزيد من االجتهاد ُب دق الشهادات ك 

من شأنو أف يةرم  -االجتهاد  –الٍب رافعت عن اإلسبلـ كالةقافة اإلسبلمٌية. ىذا األخّب 

اغبوار سمٌو للنقاش ك يوٌطد جسر الدراسات اؼبقارنة اؼبفضية دتما إىل المسار اؼبةاقفة ك 

مر متوقف على اـ األيعكس صورة اجملتمع أماـ اآلخر كيفما كانت، ماد بأسلوب دضارمٌ 

مبادئ  بُب على مقومات ك جسر معرٌُب يي  ما يصدر من ذات الفرد اؼبةقف، فإف أساس أمٌ 

 يتوٌجب عليها اافظة صورهتا للغّب كعن رفعة مكانتها ك  ىي اؼبسؤكلة عن ابداء دك  أٌمة تع

السعي للمضٌي قدما على خطى سابقيهم كىذا ما ىبلق ك  أسبلفهمعلى ما دٌققو 

 كاؼبعاصرة. األصالةكصلة كطيدة بْب 
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 يّةاللياّـلي العربيــّـة من العالمــ ةمكان :ثاـنيالــبحــث ال مــ

 ت ها.يّ لحكايات و ع وام ل عال م تاريخ يّة ا - أ
ب  - ب ّ الليالي العر  م ال دول ّي.ة أمام المــت رج ي 
 

 كالتقٌصيأنٌػى سار بنا البحث مدخلنا للحديث عن ألف ليلة كليلة ك كاف كيفما  
ن تعٌدد الدراسات التبوغرافٌية الرغم م كعلىعن إرىاصاهتا، ال بٌد من االعَباؼ أنو 

بقّوة »اختبلؼ كجهات نظر البادةْب عنها. فإف اغبكمة اؼبستنبطة منها ىي كاددة ك 
ُب الليايل العربٌية أىب إاٌل أف  شهريارلك اؼبكيف ال ك « العقل نتحكم في حضارة القّوة

بعدما اكتشف  ،ىو ملك متجػبٌػر متغطرسكايات امرأة ُب سن السادسة عشر ك صغي  غبػيي 
ما كاف ليحدث ىذا لو ما كاف لساف مر بإمرتو كٌ  اعبيوش، ك ػكما تأت  خيانة زكجتو،

 ترصبانا لعقلها.  شهرزاد

لكافة  كالنق اػبالدة عن طريق الَبصبات  لليايلتلك القٌوة العقبلنٌية  تاسبظهر كامتٌدت      

ربوع العام، فعيِب اؼبستشرقوف بدراستها ُب القرف الةامن عشر كما اجتهد العرب القدامى، 

مع ىذا فإف ك  إجابة عنها تفضي اف معام السرد الغرائيب فيها. ك اؼبعاصرين بتبيك  اغبداثي

ؤالت أخرل، األمر الذم هبع  الدراسات عنها دٌب كإف كانت باؼبتلقي إىل طرح تسا

من دكف التوص  متداكلة فإهنا تبقى كاٌلدة.  من صبلة ما تكٌرر طردو على السادة الفكريٌة 
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ىي  ـالعربٌية؟ أ: ى  ىذه الذخّبة الفكريٌة أجنبٌية سبت ترصبتها إىل اللغة إىل إجابات قطعٌية

من نتاج العرب كترصبها اآلخر عنهم؟ ى  تعٌد من السركد الشفهية اؼبدكنة، أـ من السركد 

اؼبؤلفة اؼبكتوبة؟ كما ىي ىويٌتها األصلٌية؟ إف كانت عراقٌية ألف شهرزاد كصفت بدقة أسواؽ 

شهرزاد، شاه زماف، بغداد، فكيف نربٌر فارسٌية اؼبسمٌيات للشخصيات البطولٌية فيها؟ 

 ؟...!! أـ ىي مصريٌة؟ ىنديٌة؟ر، دنيازادشهريا

ما ال يبكن نكرانو ىو أف البادةْب عن كٌ  ما تعلق بألف ليلة كليلة، إرىاصاهتا،  

قٌدر ؽبا أف تكوف لف ليلة كليلة...؟؟  كؼباذاعوام  عاؼبيٌتها، دقيقة السرد الغرائيٌب فيها، 

الكلٌيات إنصافا للمقاـ الذم البحث ُب اعبزئٌيات ك  كتقٌصواد قد اجتهدكا أيٌبا اجتها

سلفستر دو ساسي، دير الين،   إدوارد ولياـ لين،دظيت بو. فكاف من بْب اؼبستشرقْب 

، ناىيك عن اؼبوسوعات العاؼبٌية . كما عِب هبا فوف ىامرك دنكاف ماكدونالد ، آدـ ميتز

محمود هم قبد من عديد الكٌتاب العرب اغبداثى كاؼبعاصرين من ـبتلف األقطار العربية،

محمد مفيد الشوباشي، فاروؽ خورشيد، سهير القلماوي ، أحمد الشحاذ، بيومي  ،تيمور

 مهدي، فاروؽ سعد ، وىالؿ ناجي، ومحسن المنجد،صالح الدين ، علبكيالسباعي، منير 

 يدوحػػاسمين فػػيفي و ػػػػػريػالملك مرتاض، عبد الواحد شعبد  ،فرياؿ غزوؿ، عبد اهلل إبراىيم

باألخص ُب  ك  داكؿ ك  من ىؤالء الكتاب كالبادةْب اإلجابة عن تلك األسئلة كغّبىم.
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، ياسمين فيدوحمبوذجا  وليلةإشكالّية الترجمة في األدب المقارف ألف ليلة كتاب 

يبقى اؼبتلقي بْب القبوؿ الكٌلي دقٌة باعتمادىا على اعبزئٌيات. ك توٌصلت إىل نتائج أكةر 

 ص.فهمو للػنتػلٌقػيو ك حسب طريقة أك اعبزئٌي بػ

وغان لوقفة لئلدالء بالرأم اػباص سي أف الطرح الذم بْب أيدينا ال يزاؿ هبد مى  كجدتي ك 

 ياسمين فيدوح للدكتورةإشكالية الترجمة في األدب المقارف بعد االطبلع على كتاب 

الذم عم  على  محسن مهدياؼبتقٌفي ألثر سامي مهدي كاغبذك دبا اقتدل بو األستاذ 

لعٌ  أقدـ ما ئٌي عن اؼبصدر األصلٌي للكتاب. ك استنطاؽ النصوص القديبة كبناء تصػٌور مبد

البن صادب كتاب مركج الذىب، كثانيها  للمسعوديؽبا كص  إلينا من ىذه النصوص " أكٌ 

صادب كتاب اإلمتاع  ألبي حياف التوحيديكثالةها  الفهرست،صادب كتاب  النديم

هبدر التنويو إليو أهنم قد عاصركا بعضهم البعض خبلؿ القرف الرابع  كما. 1كاؼبؤانسة "

ىجرٌم. فاؼبسعودم من أص  عراقي بابلي كما ذكر ُب مركجو، كجاء ُب بعض اؼبصادر أنو 

 3اؼبغرب.أنو من أى  ‘  الفهرست‘كلكن ابن الندًن ذكر ُب 2رد  إىل مصر كأقاـ هبا. 

                                                           
  /https://majalatalandalus.wordpress.comوهويتها. سامي مهدي‘ الأم القديمة ‘ ألف ليلة وليلة قراءة في تاريخ 1
 نفسه.المرجع 2
 171ص – 1971-طهران تجدد المازندراني –تحقيق رضا  -الفهرست -قوب إسحاقبن أبي يعابن النديم أبو الفرج محمد 3
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ا كانت جنسٌيتو فهو عريٌب امتٌدت ردبلتو من اؼبغرب إىل الصْب ُب كٌ  األدواؿ أيٌ ك 

" كيرل ؿبقق ىػ.297دسب بعض اؼبصادر عاـ  كلد،قب  ابن بطوطة. أٌما ابن الندًن فقد 

ىػ كتوُب 377ىػ كفرغ منو عاـ 340رضا ذبدد اؼبازندراين أنو شرع بتأليف كتابو عاـ " كتابو

ق " كأما التوديدم فقد كلد عاـ 380اـ كما يذكر الصفدم كالذىيب كاؼبقريزم ع

ػ( ٍب ق367كقصد الصادب بن عباد ُب الرم عاـ ) بغداد،ىػ( كنشأ ُب 335ىػ( أك)332)

( ككانت كفاتو ُب ىػ374)ىػ( كألف اإلمتاع كاؼبؤانسة عاـ 370انكفأ عائدان إىل بغداد عاـ )

 .1الرسالة البغدادية "  كتابو:ىػ( دسب ؿبقق  414شّباز عاـ )

عليو يفَبض أف نأخذ بكتاباهتم كمصدر موثوؽ بو ُب التحقيق عن الليايل اػبالدة ك 

 -كارداف من نفس اغبقبة الزمنٌية  التوحيديكابن النديم ك المسعوديىذا ألف معلومات 

ألف ليلة كليلة أكةر من غّبىم. كىي أقرب إىل زمن تأليف كتاب  -القرف الرابع اؽبجرم

يستشٌف أف الناس أكلوا اىتماما كبّبا بالقص، بن النديم اك ديالمسعو اؼبتلٌقي لكتابات ك 

آنذاؾ كتب قصصٌية منها اؼبؤلف  شاع خبلؿ القرف الرابع اؽبجرٌم، إذ ظهرتفازدىر ك 

بتصنيفها دسب  كقاـُب فهرستو عشرات األظباء منها  ابن النديمقد ذكر لكاؼبَبجم. 

                                                           
 - 1997منشورات الجمل كولن ألمانيا   -تحقيق عبود الشالجي  -الرسالة البغدادية  -أبو حيان علي بن محمد التوحيدي 1

  16ص 
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 ابناألمم الٍب صدرت عنها. كعليو ليست شبٌة صلة بالشٌك ُب أف ما ذكره ا ك موضوعاهت

أك ما ترجم منها كاف قد دٌكف ُب القرنْب اؽبجريْب الةاين  من كتب القصص السمريٌة النديم

ا اإلرشاد، إال أهٌنا عدلت عن ىذا األمر نوعا مك  يء اإلسبلـ لتنصٌب ُب قالب الوعظكؾب

كصار ىذا ىو مبتغاىا  السابقة،الشغف ؼبعرفة أخبار األمم كاإلمتاع ك كمالت إىل اؼبؤانسة 

ت بعد الةالث. إذ م يتوٌقف شغف القص كالسمر لدل العرب منذ اعباىلية. بيد أهنا ربٌول

-أم منذ النصف الةاين من القرف األكؿ اؽبجرم ُب األق   -األموم، األساس منذ العصر 

ظهرت ُب دقبة كاف  ألف ليلة وليلةبناء على ما تأٌسس، هبوز التصريح بأف دكايات ك 

 سيقـو الطرح. ك الناس دبختلف الطبقات االجتماعيةالقص فيها الشغ  الشاغ  لعاٌمة 

ما يكاد يأخذ بالبادث  الشهر زادمسول ألف حبر السحر  –بتبياف ما أغف  عنو مسبقا 

، ليلة كليلةدوؿ تقدير الليايل بألف  بأجوبةفكلما ىبلص  -شط آخر  عند شٌط فإذا بو ُب

الدلي  كجود أكةر من كتاب النتيجة اؼبتوٌص  إليها مسبقا. ك تظهر ادتماالت تغنينا عن 

 مسعوديقاؿ  خرافة، ألف ليلة، ألف ظبر.." " ألفمنها  ليلة وليلة ألفعنواف وبم  

  ليلة.كيقوؿ عنو أٌف الناس أظبوه ألف  ىزار أفسانةيتحدث عن كتاب اظبو 

 أم األلف خرافة. ىزار أفسانةفيتحدث ىو اآلخر عن كتاب ظباه  ابن النديمأما 
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 ما ذكر سابقا،كصلة كثيقة بْب اؼبصطلحات كمضامينها لدرجة عسرت درء التداخ  بْب 

ظبر  من أظبار  يضم ألفكينبئنا بأف ابن عبدكس اعبهشيارم عـز على تأليف كتاب »

ليلة  العرب كالعجم كالرـك . كلكن اؼبنية عاجلتو فلم هبمع لو سول أربع مئة كشبانْب ليلة ك 

عنواف    على بقايا كرقة ربم  ودػبػيهة عػبػن. كعدا ذلك، عةرت البادةة من لياليو ظبر تاـ

الكتاب تعود كتابتو كتاب فيو دديث ألف ليلة كليلة  كما ُب أص  الورقة فبا لو عبلقة هبذا 

 1إىل أكائ  القرف الةالث اؽبجرم "

مَبجم ىناؾ أكةر من كتاب كادد مؤٌلف ك  من خبلؿ ما تػقػٌدـ، يتجٌلى بوضوح أف

إال أنو م تص  منها سول النسخ الٍب ما يشاهبو.  كليلة أكف ليلة ُب ىذا الشأف موسـو بأل

نواف  اآلراء ال ينحصر ُب عينحدر من اسم " األـ القديبة ". كما أف االختبلؼ ُب

أف الناس كانت تسمي ك  كتاب من  المسعوديّ ما أكرده الكتاب، ب  ُب كصفو أيضا. ك 

ا بطريقة سحريٌػة من أم يركم كوبكي قصص السمر ك يعاِب ـبتلف القضاي -ىذا القبي  

جلسة  باللػػيايل ُبأٌم دكايات تركل يسٌمى  ألف ليلة كليلػة . فػػ – اؼبغػػنطة اللفػظٌيةخبلؿ 

ظبر، يطلق عليها ألف ليلة أك ألف دكاية.  كلنعد إىل ما يقاؿ عندما يسعى شخص ما 

"  عليو!!وبص   كمإىل الظفر بشيء مستعصي. أكال يقاؿ عنو " ذىب إىل الةلث اػبايل 
                                                           

يل للنشر ليدن  -حققه وقدمه محسن مهدي  -ألف ليلة وليلة من أصوله العربية الأولى1   26ص  1984شركة أ. ي. بر
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من باب ضرب  كعاد، إنٌػمافليس اؼبعُب أنٌو بالفع  مشى الشخص إىل الصحراء اػبالية 

ب االدتماؿ لكٌنو يستدعي ىذا من با كيبقىعلى طوؿ اؼبسافة الٍب قطعها.  اؼبة 

 كالتأم  ألنو األرجح. اإلنصاؼ

ديث إنٌػو من كاجب الدارس اؼبقارف االعتماد على اعبزئٌيات للوصوؿ إىل نتائج أكةر ك 

كما سبق   .كالتوديدمدقٌة، فبل بٌد من التطرؽ بالبحث ُب نصوص اؼبسعودم كابن الندًن 

ق ٍب يأٌب  332" مركج الذىب "اؼبؤٌلف عاـ  مسعوديّ الذكر أف أقدـ النصوص ىي ل 

ىو  آخرىم  كق، 377منو عاـ  ق كفرغ 340ألنو صبع ماٌدتو عاـ  ابن النديم بعده كتاب

 ق.374الذم ألٌفو عاـ  التوحيدي كتاب

ؽبذا النوع من اؼبؤلفات ُب بضع  المسعوديتطٌرؽ  " قد سامي مهدييقوؿ األستاذ 

 الشاـ،ُب معرض دديةو عن ىياك  العبادات الوثنية الٍب عةر عليها ُب ببلد  فقرات جاءت

كيشّب إىل دّبة معاكية بن أيب  .دمشقُب مدينة  جيروفكمنها اؽبيك  اؼبعركؼ باسم 

" الٍب  العماد إرم ذاتسفياف ُب أمر ىذا اؼبعبد، فقد قي  ؼبعاكية إنو من بقايا مدينة " 

إف رجبلن من العرب يدخلها سعيان  تقوؿ:األسطورة الٍب رت ُب القرآف الكرًن، كركيت لو ذك

كعب األدبار فيؤكد لو   ذلك،فيسأؿ معاكية كعب األدبار عن  صبالو.كراء صبلْب تاىا من 
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ىو من زاعمان لو أف ىذا األعرايب  ؾبلسو،، كيشّب إىل أعرايب كاف ُب ما يقاؿ ُب األسطورة

أف الفساد دخلو إٌما عن  كاعتربيشٌكك ُب مصداقٌية ىذا اػبرب  المسعوديغّب أف . 1دخلها

 إـرقد تنازع الناس ُب ىذه اؼبدينة "طريق النق  أك يكوف من صنيع القاٌص. ٍب يقوؿ " ك 

فبن كفد على معاكية من أى  الدراية بأخبار  اإلخباريْبعند كةّب من  يصحٍ  ىي كم ن"كأي

، إال خرب عبيد بن شريٌة العرب كغّبىم من اؼبتقدمْب فيها اؼباضْب كسّب الغابرين من

كما كاف فيها من الكوائن كاغبوادث كتشعب األنساب  األياـ،كإخباره إياه عما سلف من 

 2، ككتاب عبيد بن شريٌة متداكؿ ُب أيدم الناس مشهور"

كأسطورة األعرايب  إـرمدينة على ما ركم من أخبار عن  المسعوديقد كرد دديث ك 

ذكر كةّب من الناس فبن لو  دفيقوؿ: "كقا. ٍب يواص  طعنو فيها الذم قي  إنو دخلها مقتصر 

، نظمها من تقرب للملوؾ معرفة بأخبارىم أف ىذه أخبار موضوعة من خرافات مصنوعة

، كصاؿ على أى  عصره حبفظها كاؼبذاكرة هبا ، كأف سبيلها سبي  الكتب اؼبنقولة لنا بركايتها

كتفسّب  ةأفسآنمن الفارسية كاؽبندية كالركمية ، كسبي  تأليفها فبا ذكرنا مة  كتاب ىزار 

كالناس . ذلك من الفارسية إىل العربية ألف خرافة ، كاػبرافة بالفارسية يقاؿ ؽبا أفسانة

                                                           
 المرجع السابق –سامي مهدي 1
 نفسه.المرجع 2
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شأنو شأف   1"خرب اؼبلك كالوزير كابنتو شهرزاد: ألف ليلة كليلة ، كىو الكتابيسموف ىذا 

 كما جاء بو من أخبار ملوؾ اؽبنػد. فرزة وسيماسكتاب 

جاءت ُب معرض تشبيو  ىزار أفسانة،إىل كتاب  المسعوديّ دـ أف إشارة يتضح لنا فبٌا تػق

باػبرافات الواردة ُب ذلك الكتاب، كال عبلقة لتلك   إـرأسطورة األعرايب الذم دخ  مدينة 

ىو نفسو كتاب  ىزار أفسانةم يق  إف كتاب  فالمسعودي. ألف ليلة وليلةاإلشارة دبؤٌلف 

الٍب تسٌميو بذاؾ االسم، مع أٌف الفارؽ بينهما دقيق.  ب  ربٌدث عن الناس ،وليلةألف ليلة 

العربية باللغة  ىزار أفسانةمعُب كتاب  متقاربا ألفك ُب الوقت نفسو، اؼبعُب يكاد يكوف 

. " ألف ليلة وليلة، ب  تسٌميو "  يو هبذا االسمسم  ، كلكن الناس م تكن تي خرافة ألف

 كالظاىر أف الناس كانت تنسب ىذه التسمٌية لعديد كتب القصص السمريٌة. 

األمر الذم يزيد من صعوبة ربديد ماىية، كبالتايل ال نعرؼ منشأىا األصلٌي إال إذا 

الذم قد يةّب اللبس بدكره إذا ما كجد كدده. كعليو يبكن  كالعنوافتوٌفر الكتاب على اؼبتوف 

. فلو كاف ىو نفسو ألخربنا ىزار أفسانةليس بكتاب  ليلة وليلة كتاب ألفالقوؿ أف  

تول الكتاب نفسو على دكايات يعود تارىبها إىل فَبات وب ، كالكغّبه هبذا المسعودي

                                                           
 ./ الرابط الإل كترونيّ  السابقالمرجع  -1
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سبقت ظهور اإلسبلـ دبٌدة أطوؿ، كلكاف الشخصٌيات البطولٌية من غّب اؼبسلمْب، كلكانت 

بغداد كالبصرة كاؼبوص  كلدل دلب ك ة، كليست القاىرة كدمشق ك مسردو ىي اؼبدف اإليراني

ىاروف رد اسم اػبليفة ػردت فيو أظباء ؼبلوؾ الفرس كم يى ك  لوؿبيطو غّب البيئة العباسية، ك 

لكن ال عبلقة بْب اؼبؤلفػػيٌػن كبالتايل . ك مسروركخادمو  جعفر ككزيره زبيدةكزكجو  الرشيد

كتاب مستقٌ  ىزار أفسانة  يرٌجح أفتستبعد فارسٌية أص  الليايل اػبالدة. األمر الذم 

التعوي  على معرفة ديث إف الشوؽ ك ك  .ألف ليلة وليلةبذاتو، مةلما ىو اغباؿ مع كتاب  

رح ىويٌة ىذا اؼبؤٌلف يعترب ضربا من التسرٌع ُب إصدار اغبكم على تارىبٌيتو، يستدٌؿ الط

ابن ليلة، فاعتمدنا على نص بنصوص أخرل، توطيدا ؼبا سبق كإنصافا غبق ألف ليلة ك 

كاف كراقا ـبتصا عارفا دبؤلٌفي الكتب كم   ابن النديمعبملة من األسباب أٌكؽبا :  النديم

ا ليس كتابان تارىبٌيا عامٌ  الفهرستيكتف بالتأريخ مة  الردالة اؼبسعودٌم. ثانيها: أف كتاب 

قد خٌصص لكتب  ابن النديمكمركج الذىب كإمبا اختٌص بفهرسة الكتب. كثالةا أف 

  ابن النديم. ما يدٌؿ أف ما أفادنا بو ىزار أفسانةاػبرافات، مقاال خاٌصا بكتاب األظبار ك 

ففي مقالو الةامن من كتاب الفهرست يتحدث عن أخبار اؼبسامرين يفصح .أدٌؽ كأجلى

كجع  ؽبا كتبان  ف اػبرافات" أٌكؿ من صنٌ : عن أظباء الكتب اؼبدرجة ُب اػبرافات، فيقوؿ

كىؿ ، ٍب أغرؽ ُب ، كجع  بعض ذلك على ألسنة اغبيوانات ، الفرسي األكأكدعها اػبزائن
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ذلك ملوؾ األشغانية، كىم الطبقة الةالةة من ملوؾ الفرس. ٍب زاد ذلك كاتسع ُب أياـ ملوؾ 

. ، كصنفوا ُب معناه ما يشبهوقوهم  ػبوه كن، فهذٌ كنقلتو العرب إىل اللغة العربية الساسانية ،

 ؿ كتاب عم  ُب ىذا اؼبعُب كتاب ىزار أفساف، كمعناه ألف خرافة. فأك  

ككاف السبب ُب ذلك أف ملكان من ملوكهم كاف إذا تزكج امرأة كبات معها ليلة قتلها 

من الغد. فتزكج جبارية من أكالد اؼبلوؾ فبن ؽبا عق  كدراية يقاؿ ؽبا شهرزاد. فلما دصلت 

معو ابتدأت زبٌرفو، كتص  اغبديث عند انقضاء اللي  دبا وبم  اؼبلك على استبقائها 

يها ألف ليلة ، كىو مع ذلك أف أتى عل اغبديث إىلالةانية عن سباـ  كمسألتها ُب الليلة

، إىل أف رزقت منو كلدان أظهرتو ، كأكقفتو على ديلتها عليو فاستعقلها كماؿ إليها يطأىا

قد قي  ، فكانت موافقة ؽبا على ذلك. ك دنيا زاديقاؿ ؽبا  قهرمانةكاستبقاىا . ككاف للملك 

ّ ه، ابنة هبمن ، كجاءكا خبرب غّب ىذا. كالصحيح أف ىذا الكتاب ألف غبماىن أف  إن شاء الل

ذة، كإمبا  أكؿ من ظبر باللي  اإلسكندر، ككاف لو قـو يضحكونو كىبٌرفونو ال يريد بذلك ل

وبتوم على ألف ليلة  ىزار أفساف. كاستعم  لذلك بعده اؼبلوؾ كاف يريد اغبفظ كاغبرس

 عدة لياؿ كقد رأيتو بتمامو دفعات،ٌدث بو ُب كعلى دكف اؼبائٍب ظبر، ألف السمر ردبا دي 
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 1كىو باغبقيقة كتاب غث بارد اغبديث "

 :ُب موضوع حبةو الذم خلص بو الطرح إىل ابن النديمكاف ىذا جانبا فبٌا كتبو 

م يتلٌفظ بكلمة عن كتاب ألف  ابن النديمإذا ما أمعٌنا النظر ُب قراءة ما كرد، قبد أٌف  -1

 .ليلة كليلة

ثانيهما كاف دديةو مقتصرا على أمرين منفصلْب أٌكؽبما: تصنيف اػبرافات كاألظبار. -2

 .ىزار أفسافف ُب ىذا الباب كىو كما قاؿ كتاب ن  كتاب صي   أكؿ

لعرب نقلت فن التصنيف يٌتضح من قولو " نقلتو العرب إىل اللغة العربٌية " أٌف ا -3

 .ليس اؼبقصود أهنا نقلت الكتاب بعينواػبراٌُب ك 

قاـ بتبياف أف ىذا الفن الذم نقلتو العرب إىل لغتها تناكلو البلغاء كالفصحاء فهٌذبػوه  -4

 كأضافوا على أسلوبو السجعة اللفظٌية كما ألٌفوا ما يشبهو ُب معناه. األمر الذم يومئ أف:

أى  لركاة الشعبيْب فحسب، ب  فصحاء ك نوا من اأ/العرب الذين ألٌفوا ىذا الفن، م يكي 

 .يافببلغة كب

                                                           
  363ص   -المرجع السابق  –ابن النديم  1



 الفصل الثاني                                            تجليات الثقـافة العربية اإلسالمية . ثبات وعالمية
 

110 
 

ىذا يفتقد للسحر الكبلمٌي اؼبنشود ك  بأنٌػو غث ىزار أفسافلكتاب  ابن النديمب/ كصف 

 يدٌؿ على أنٌو م يكن راضيا عنو.

اف قرأه بالعربية أـ ح ما إذا كج / ذكر أنو رأل ىذا الكتاب بتمامو دفعات، إاٌل أنٌو م يوضٌ 

م يتحدث بالقلي  أك  النديم نفاب .االنتباهىذا ما يدفع بالبادث اؼبقارف إىل بالفارسية ك 

. إذ أف دديةو قصر على فن تصنيف اػبرافات، ككتاب ألف ليلة وليلةبالكةّب عن دكايات 

بالتايل فإنٌو كتاب مستق  بذاتو، ك   ألف ليلة وليلة. كىذا ما هبعلنا نستنتج أف ىزار أفساف

ود وجي لً يٌظن هبذا، فى . كك  من ىزار أفسافمن الوىم أف كبسب ىذا الكتاب ترصبة لكتاب 

إشارة إىل دكاية شهرزاد ُب كبل الكتابْب، مع أف ىذا ليس بدافع للوقوع ُب ىذا الظن. " 

ُب قولو إف العرب نقلت فن تصنيف األظبار  -كما كبسب   -على أف ابن الندًن بال  

كآية ذلك أف القص كالتخريف ليس طارئان على العرب. فقد كانت  الفرس،كاػبرافات عن 

ككانوا يرككهنا ُب جاىليتهم  كخرافاهتم،م أخبارىم كأكابدىم كقصصهم كأساطّبىم ؽب

دٌب إذا د  النصف الةاين من القرف اؽبجرم بدأكا بتدكينها. كقد بدأ تدكين  كإسبلمهم،

أٌكؿ  كإف. 1فقد كاف لو غراـ خاص بالقصص" سفياف،القصص على عهد معاكية بن أيب 

، كقد قاؿ اؼبسعودم عن كتاب عبيد ُب ىذا فيها من العرب ىو عبيد بن شريٌة من صٌنف
                                                           

 1 135ص – 1986 -بغداد   -دار الشؤون الثقافية  -2ط -المكونات الأولى للثقافة العربية -عز الدين إسماعيل 1
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. أقٌر أنو رآهابن النديم الشأف، أنو كاف متداكالن ُب أيدم الناس كمشهوران ُب عصره دٌب أف 

إىل اللغة  ىزار أفسافما يعِب أف العرب صٌنفوا ُب اػبرافات كاألظبار قب  أف يَبجم كتاب 

الغرض من كراء ىذا أف ننكر أك نستبعد ما تعػٌلمو العرب من غّبىم ُب ىذا  سالعربٌية. كلي

اجملاؿ ، كلكن للحٌد من اؼببالغة  ُب أنبٌية ما ربٌصلوا عليو من اآلخر، خصوصا أماـ بعض 

باؼبرافعة عن  مَبجم فانشغلواليلة ىو كتاب العرب الذين دسبوا أف ألف ليلة ك من البادةْب 

الدفاع عن عركبة اؼبصدر األصلٌي للكتاب ك ، بدال من التحقيق ُب ىويٌة كصولو إلينا متأخرا

ُب اؼبقاب  ىناؾ من  ابن النديم.ك المسعوديالكتاب األـ، بسبب القراءة اؼبستعجلة لنصي 

الراحل رأل فيو أنو عصارة جهد صباعٌي جملتهدين ىدفهم الرقػػٌي اإلنػسايٌن اؼبػشػتػرؾ. " مػةػػ  

اشَبؾ ‘ عٌد كتاب ألف ليلة كليلة ُب اؼبوسوعة العاؼبية تراثان إنسانيان  شيخجماؿ الدين بن ال

، فهو شبرة من شبرات التعاكف قديبة كتضافرت على إبداعو ؾبتمعةُب تأليفو ك  األمم ال

ىذا ما قالو الراد  ابن الشيخ ككأننا بإزاء 1اإلنساين الذم ال نستطيع الظفر دبةلو اليـو " 

 .تركة موقوفة ال ينبغي ألدد أف يبحث عن نصيبو فيهاملك مشاع ، أك 

، داكؿ إثبات عركبة الكتاب مستندا عبد الملك مرتاضكما أف البادث الفاض  

                                                           
نقلاً عن د. عبد الملك مرتاض / كتاب ألف ليلة وليلة _ دراسة سيميائية تفكيكية لحكاية حمال بغداد / دار الشؤون  1

 6/ ص  1989الثقافية العامة بغداد / 
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من دكايات عٌدت أهنا ىي الليايل كفق ما صرٌح بو  ابن عبدوس الجهشياريإىل ما صبعو 

 ،بن عبدوس الجهشياري أبو عبد اهلل محمد" ابتدأ   كلكن ُب فقرة أخرل يواصابن النديم 

، ك  جزء ظبار العرب كالعجم كالرـك كغّبىمألف ظبر من أ الوزراء بتأليفصادب كتاب 

، أخذ عنهم أدسن ما يعرفوف كوبسنوفقائم بذاتو ال يعلق بغّبه ، كأدضر اؼبسامرين ، ف

فاجػػتمع لو ، ككاف فاضبلن  بنفسوكاختار من الكتب اؼبصنفة ُب األظبار كاػبرافات ما دبل 

وبتوم على طبسْب ، ، ك  ليلة ظبر تاـذلك أربع مئة ليلة كشبانوف ليلة من فاجتمع لو من

، كرأيت من اء ما ُب نفسو من تتميمو ألف ظبر، ٍب عاجلتو اؼبنية قب  استيفكرقة كأق  كأكةر

 1ذلك عدة أجزاء خبط أيب الطيب أخي الشافعي "

بألف  الك  زار أفػسافبػهػما ىو مبلدظ ُب ىذه الفقرة أهنا تتحدث عن كتاب ليس 

ىو باؼبؤلف، ك إمبا مدٌكف  باؼبَبجم كال، ال ىو سامي مهديليلة كليلة مةلما أدىل األستاذ 

 اؼبصنفة،قاـ اعبهشيارم جبمع مادتو من ألسنة القاٌصْب كاؼبسامرين كمن بطوف الكتب 

ر حً آخذان من ىذه األخّبة أدسن ما لديها. األمر الذم هبعػ  اؼبتػلقي يرٌجح أٌف مؤلٌػػفو سي 

 ىو اآلخر برقم األلػػف.

                                                           
  364 -363ص  -المرجع السابق –ابن النديم 1
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" أف دسابو خاطئ عبد الملك مرتاضفيما جاء بو  سامي مهدييبدم برأيو األستاذ ك 

فقد ظن أف عدد ىذه األكراؽ يبل   خاطئ.من كتابو ىو  الجهشياري لعدد أكراؽ ما أقبزه

، فهذا الرقم ىو داص  ضرب عدد كرقة 24000ينما العدد الصحيح ىو كرقة ب 2440

=  480 50ظبران . )  480أظبار ُب عدد ما أقبزه اعبهشيارم من اؿ كرقة 50أكراؽ ك  ظبر 

اختار طريقة للسرد غّب  الجهشياريأف  مرتاض كعدا ذلك فات" يواص  قولو: ك (  24000

. فقد جع  كتابو ُب أجزاء، ك   قاـ عليها كتاب ألف ليلة كليلةطريقة السرد اؼبتداخ  الٍب

كجع  من ك  ليلة ظبران تامان ال يقطعو بغتة صياح ديك  بغّبه،جزء منها قائم بذاتو ال يعلق 

 .1الصباح "

ألف  يبكن القوؿ أف كتاب، النديمابن ك المسعودي ا تقٌدـ من تفكيك لنصيٌ انطبلقا فبٌ 

. ىزار أفسافغّب الذم ربدثا عنو ُب نصٌيهما. ىو كتاب م يَبجم عن كتاب  ليلة وليلة

الذم رآه ابن الندًن وبتوم على ألف ليلة كدكف  ىزار أفسافالدلي  على ذلك، أف كتاب ك 

من الليايل دٌب بعد ال وبتوم على ىذا العدد  ألف ليلة وليلةاؼبائٍب ظبر، ُب دْب أف كتاب 

ما أضيف إليو من زيادات. ب  الظاىر أف نػقصاف لياليو عن األلػف، كاف أدػػد أسباب 

 إقػػحػػاـ ىػػذه الزيادات عليو ُب الفَبات البلدقة.
                                                           

 المرجع السابق   –سامي مهدي 1
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بعدما طرح من افَباضات ربتم  الصحة اؼبطلقة أكةر منها نسبٌية، قبد أنفسنا أماـ 

لف ليلة كليلة ىو ترصبة لكتاب ىزار أفساف، فمن يكوف التساؤؿ اآلٌٌب: إذا م يكن كتاب أ

كاف لو السبق ُب طردو، ك  مهدي ساميلقد كجدنا أٌف الطرح ىذا، أٌيده األستاذ !! إذف؟

ذا كعليو اقتفينا أثره ُب الدراسة من باب التوثيق ال االنسياؽ كراء ك  ما كرد عنو، أضف ؽب

" أكؿ ما أالدظو أف  البٌْب. فكاف رٌده كاآلٌب:لدلي  ادمغو لكبلمو باغبجة القاطعة ك 

، اد كجاريتها دنيا زادكصفو بأنو كتاب وبتوم على خرب اؼبلك كالوزير كابنتو شهرز  المسعودي

كذكر أف الناس تسمي ىذا   " ألف خرافة" كأكضح أف معُب اسم الكتاب باللغة العربية ىو

فذكر كىو يتحدث عن فن تصنيف األظبار  ابن النديم اكليلة. أمٌ الكتاب : ألف ليلة 

ىو أكؿ كتاب   -لمسعوديكم يق  ىزار أفسانة كا –كاػبرافات، أف كتاب ىزار أفساف 

، كراح يوٌضح ما بلغو شهرزادعم  ُب ىذا اؼبعُب . ٍب أعطى بعض التفاصي  عن دكاية 

اؿ " كجاءكا ٍب ربٌوط كق  لحمانى بنت بهمنإف ىذا الكتاب ألف  قي ‘دوؿ تأليفو فقاؿ 

خبرب غّب ىذا، كلكنو م يذكر اػبرب" كذكر ُب كصف الكتاب أنٌو  وبتوم على ألف ليلة 

د أنو رأل الكتاب بتمامو كدكف اؼبائٍب ظبر، ألف السمر ردبا دٌدث بو ُب عدة لياؿ. كأكٌ 

 1"غث  كتاب‘كلكن على دفعات، غّب أنو كصفو بأنو 

                                                           
 .المرجع السابق، الرابط نفسه1
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، ب  اكتفى ألف ليلة وليلةفلم يتحدث عن كتاب دكايات  أبو حياف التوحيديأٌما 

، كؼبعرض االستخفاؼ بو ء ذكره لو على سبي  التشبيو تارة، كجاىزار أفسافبذكر كتاب 

بااؿ ،  كخلطالباط  ة إىل اغبديث ما كضع فيو تارة أخرل، فنجده يقوؿ: " كلفرط اغباج

ما دخ  ، كك  مة  ىزار أفساف إىل ربصي  كربقيقككص  دبا يعجب كيضحك كال يؤكؿ 

 .1"ُب جنسو من ضركب اػبرافات

ؤلفيها بعضهم البعض، مي  من نصوص عاصرى ، سامي مهديإٌف ما استدٌؿ بو األستاذ  

 تةبيتك أف نعم  جاىدين لتبياف ىويٌتو  جعلو يشٌخص اغبالة كراىن فكرٌم نعيشو كعلينا

 :ص إىل أف  لي أصولو كأٌف ما يص  إلينا، قد يكوف ُب كٌ  األدواؿ سول فركعا. فخى 

د ذكر ابن الندًن أنو رآه ، كقموجودان ُب القرف الرابع اؽبجرم ىزار أفساف كاف / كتابأ 

 على دفعات كوبتوم على ألف ليلة كدكف اؼبائٍب ظبر. بتمامو

أف ثبلثة من كتابو قد ربدثوا ب / أف الكتاب كاف معركفان كمتداكالن ُب ذلك القرف بدلي  

، العربية ُب القرف الةاين اؽبجرم، إما ُب عهد اؼبنصور . كيرل بعض البادةْب أنو نق  إىلعنو

                                                           
منشورات دار  -صححه وضبطه وشرح غريبه أحمد أمين وأحمد الزين  -كتاب الإمتاع والمؤانسة  -أبو حيان التوحيدي  1

  23ص  - 1ج  -ب، ت   –مكتبة الحياة بيروت 
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 1أك ُب عهد ىاركف الرشيد "

الةبلثة على ذكره هبذا العنواف ج / عنوانو ىو ىزار أفساف أك ىزار أفسانة كقد اتفق الكٌتاب 

 . الكتاب مَبجم من اللغة الفارسية إىل اللغة العربية

 . ، كيبدك من ذلك أنو كاف من اؼبركيٌات الفارسية اؼبدكنةد / أف مؤلف الكتاب كاف ؾبهوالن 

ابن ق / أف عصر تدكين الكتاب بالفارسية غّب معركؼ على كجو التحقيق، فقد ذكر 

 .كجاءكا خبرب غّب ىذا "ىن بنت هبمن ، كلكنو ربوط فقاؿ "ماأنو ألف غب النديم

. فاؼبسعودم يرل أنو ضرب من ضركب الةبلثة استخفوا نوعا ما بالكتابك / أف الكتاب 

ث. أما . كابن الندًن يرل أنو كتاب غث بارد اغبديبار اؼبوضوعة كاػبرافات اؼبصنوعةاألخ

 .قػػيػقػػحػ: إنو ال يؤكؿ إىل ربصي  كتالتوديدم فيقوؿ

 . مي ىذا الكتاب" ألف ليلة كليلة "إف الناس تس بالقوؿ:ز / أف اؼبسعودم انفرد كدده 

بن الندًن بشأف ح / ىناؾ اختبلفات ضئيلة ال سبٌس بلب اؼبوضوع،  بْب نصي اؼبسعودم كا

أٌما ُب  جاريتها،. فشهرزاد ُب نص اؼبسعودم ىي ابنة الوزير كدنيا زاد ىي شهرزاد كدنيا زاد
                                                           

/  1988م حمود طرشونة / مدخل إلى الأدب المقارن ، وتطبيقه على ألف ليلة وليلة / دار الشؤون الثقافية العامة بغداد/  1
  93ص 
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، كدنيا زاد ىي قهرمانة لدل اؼبلك ،شهرزاد ىي جارية من أكالد اؼبلوؾنص ابن الندًن ف

 . كىذا قد يعِب أف ؽبذه اغبكاية أكةر من ركاية

يبقى ُب نطاؽ اتم ، إال أنو ادتماؿ قوٌم  كإف، سامي مهديإٌف ما توٌص  إليو         

يقَبب إىل الصحة أكةر مػٌما سبقو إليو اآلخركف، ىذا ألنو استنطق النصوص القديبة، 

ا كلٌػد لديو هنما نصٌيا، غّب أف أيان من الكتاب الةبلثة م ، فٌسرىا فأٌكؽبا/ فبٌ فهمها، شردها

كالقصص. ؽبذا ظلت ىذه اتويات  من األظبار ىزار أفسافيكشفوا عن ؿبتويات كتاب 

كالقصة الوديدة الٍب علمنا أهٌنا موجودة ُب الكتاب ىي قصة شهرزاد،  اغبايٌل.ؾبهولة ليومنا 

شهريار، الوزير كاعبارية. كدٌب ىذه األخّبة م وبدثنا عنها الكتاب الةبلثة بالتفصي  الشاُب  

دةْب وجز، كقد كجد بعض البا، ب  جاءت ُب خرب مألف ليلة وليلةكما كردت ُب كتاب 

لنفرض أف ما أدلوا بو وكهم. ك ملأف ؽبذه القصة أصوالن ىندية، كأف الفرس اقتبسوىا ُب عهد 

 .صحيحا، فهذا يعِب أهنم بنوا عليها ُب ما بعد كتاب ىزار أفساف

ت شفهية، كليس عن تأليف ىذا الكتاب فهو مستقى من ركايا ابن النديمأٌما خرب 

" كقد قي  إف ىذا الكتاب ألف ؿبققة." كىو نفسو يتحوط ُب نقلو فيقوؿ:من معلومات 

" كجاءكا خبرب غّب ىذا. كمع ذلك قد يكوف ثانية كيقوؿ:غبماىن بنت هبمن، ٍب يتحوط 
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ىبية، كىذا ىو ػبربه أص  ما ُب التاريخ، أك يكوف ؾبرد أسطورة بنيت دوؿ شخصيات تار 

 القديبة،ىذه بأشكاؿ متعددة ُب اؼبصادر العربية  . فقد كرد اسم ضباىناألرجح ُب ما يبدك

". كقي  إف اظبها " ىماي جهرزاد" ك" خما جهرزادمنها "طباىن" باػباء اؼبعجمة ، كمنها " 

،  حمايةأٌما اؼبسعودم فأظباىا عندما ربٌدث ُب كتابو عن ملوؾ الفرس باسم  1".شميراف

 اؼبلوؾ الزرادشتيْب األكائ ، كقد، كىي من بهمن بن اسفنديارضباية بنت ‘ فهي عنده

دكمت ثبلثْب سنة  كقاؿ أهنا كانت تعرؼ باسم أمها شهرزاد. كردبا كاف ىذا ىو السبب 

الذم أدل إىل الربط بْب الكتاب الذم ازبذ من دكاية شهرزاد إطاران لو كتلك اؼبلكة 

 !!الفارسية الزرادشتية الٍب كانت تعرؼ باسم أمها

. ابن النديمكال ُب نص  المسعوديفلم يرد لو ذكره ال ُب نٌص  ،شهريارأٌما عن اسم 

كلكنو اسم لشخصٌية تارىبٌية ىو اآلخر. فاؼبسعودٌم يذكر اسم ملك هبذا االسم ُب موطن 

كُب إطار ما كتبو عن ملوؾ الفرس الةانية كاؼبلوؾ الساسانيْب. كىو ملك »كتابو،  آخر من

أرزمي مان ٍب اغتالتو ابنة لكسرل أبركيز يقاؿ ؽبا متأخر يقوؿ اؼبسعودم إنو دكم عشرين عا

كإذا   الذم كرد ُب اغبكاية اإلطارية لو كجود ُب التاريخ. شهرياركىذا يعِب أف اسم  2«دخت

                                                           

  75ص  - 1982-مطبعة شفيق بغداد -حاشية على كتاب الفهرست للنديم  -صباح محمد علي كاظم 1
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ف خبلؿ دقبة زمنٌية من تاريخ ببلد فارس، كاف من اؼبفركض ل  قد أي  ىزار أفساف كاف كتاب

أف تقع األدداث خبلؿ فَبات أقدـ منها كأف يكوف مسردها اؼبدف اإليرانية، كتعكس 

فاألرجح أف يكوف كتاب ألف ليلة كليلة، ال  الدينٌية!!!الةقافة الفارسٌية دبا فيها اؼبعتقدات 

ؤكد كونو كتابان مؤلفان ما ا يي ٌية اؼبشَبكة، كلع  فب  ىو مَبجم كما كال ىو من اؼبركيٌات الشفه

كأما بعد فإننا لبرب معاشر األجواد، »جاء على لساف مؤلفو ُب مفتتح الكتاب قائبل 

كالسادة الفضبلء األؾباد، بأف اؼبقصود من كتابة ىذا الكتاب الشهي اؼبستطاب، النفع 

قة ألى  الرتب كمنها يتعلم ئ فاعاينألف فيو سّب كةّبة األدب كم فيو.العاـ ؼبن يطالع 

. ى التماـ. كظبيتو ألف ليلة كليلةاإلنساف علم الكبلـ كما جرل للملوؾ من أكؿ الزماف عل

فاؼبؤلف ىبربنا ُب ىذه الفقرة .1الراكم صادب التأليف" قاؿٍب يعود فيقوؿ ُب بداية القص "

 االنتباه ىوما يستدعي كليلة. ك و الذم أظباه بألف ليلة بأنو ىو الذم ألف الكتاب، كى

ر اغبكايات ىم وى حٍ مً اىتماـ اؼبؤلف بأخبار اؼبلوؾ الٍب ذبٌلت ُب دكايات الكتاب بذاتو. فى 

كاغبقيقة أٌف االىتماـ بأخبار اؼبلوؾ م يكن جديدان عند تأليف الكتاب، فقد كاف  اؼبلوؾ.

معاوية بن أبي  األمر سائدا عند العرب مذ بداية العصر األموٌم كأكؿ من عِب هبذه األخبار

كقد ذكر اؼبسعودم أف معاكية كانت لو ساعات من ك  يـو يقعد فيها كيأمر جبلب " سفياف
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اؼبلوؾ كأخبارىا كاغبركب كاؼبكايد، فيقرأ ذلك عليو غلماف مرتبوف، كقد دفاتر فيها سّب 

كالسّب كاآلثار كأنواع  كٌكلوا حبفظها كقراءهتا، فتمر بسمعو ك  ليلة صب  من األخبار

 .1"السياسات

من شبرات ليايل معاكية.  كاف،  اليمنأخبار ملوؾ  عنعبيد فبٌا كاف يركيو كتاب ك             

األمر الذم ينٌبو إىل اىتمامهم آنذاؾ بأخبار اؼبلوؾ ُب العصر العباسي، لدرجة أنٌو مش  

عامة الناس. كعليو يكوف تأليف كتاب ألف ليلة كليلة استجابة كاعية من مؤلف مهٌتم هبذا 

غم من الغرض، أم ما كرد فيو من دكايات م تكن مركيٌات شفهٌية مدكنة، على الر 

جزر ك ارتكازىا على ثنائية الراكم كاؼبركٌم. ؽبذا يبقى الطرح هبذا الشأف، بْب مٌد اؼبقاربات 

اؼبفارقات. إذ قبد ىذا الكتاب امباز عن غّبه بتبٌنيو ظاىرة غّب مألوفة ُب الةقافات الشعبية 

كعليو، شبة هودا. " كليست باؼبشافهة كما كاف معبالقراءة  صْ ظاىرة الق  السائدة، إهنا " 

قراءهتا أماـ اؼبؤل. فبل مندكدة من مؤٌلف كتبها كاختفى كناب عنو قاٌص حبكايتها ك 

  .االعَباؼ أف الراكٌم مهما كانت براعػتػو ُب السرد، فإنو قد استند إىل نٌص مكتوب

دام  إيٌاه. فالنظاـ الركائٌي ىهنا، ليس سول  كىويكن هبالس اغباضرين إاٌل  كم
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ىذا ىو الشك  الوديد اؼببلئم لكتابتها، من ديث كوهنا دكايات  كأفٌ شكبل لتدكينها 

 مسامرة ألٌفت لَبكل ُب اجملالس أكةر من أهنا تقرأ ُب اػبلوات مة  كتب السمر األخرل.

عليو، فإف بنية النظاـ الركائٌي ُب ىذا الكتاب، ىي أثر متبٌقي من آثار اؼبشافهة ك 

 أف ىذا ال هبعلنا قبـز أهنا مركيٌات شفهٌية دبجرد كجود لدل الةقافات العربية القديبة، إال 

أٌف الراكٌم أك القاٌص مهما أضاؼ من زيادات أك ربويرات، يبقى  كما .النظاـىذه 

ما كاف من دكاخ  على النص اؼبركٌم، ُب غالبٌيتو مقتبس  كك ٌ مستندا على مؤٌلف مكتوب 

  مة :بأٌم شك  من كتب أخرل. 

، تاريخ بغداد للخطيب البغدادم، كتاب األغاين أليب ىّفاف أبي نؤاس ألبيأخبار 

 كغّبىا. السراج،فرج األصفهاين ككتاب مصارع العشاؽ البن 

اختٌص دبا ليس عند غّبه ال يبكن دصره ُب أنو ؾبٌرد فكتاب مٌر هبذه اؼبراد  ك 

إمبا الدقة ك الركاية ال تكوف سابقة للتأليف ألف فهٌية تداكلتها ألسنة الرٌكاة، ك مركيٌات ش

عن ىويٌة الكاتب، فإنو م يفصح لسبب من األسباب إٌما أف يكوف سٌياسٌيا أك  اأمٌ  .عليو

استخٌف باألدباء لدرجة ؿباربتهم ع من التأليف م وبظ باالىتماـ ك اجتماعٌيان. ألف ىذا النو 
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فئة نادرا ما قبد  كراقْب، كىمكانوا   –أدباء السمر  -من قب  الفقهاء كما أف كةّبا منهم 

كلعٌ  » اجملتمع.أددىم يرقى إىل مستول الكتاب اؼبعَبؼ هبم، فبل مكانة ؽبم بْب خاٌصة 

 بديع الزماف الهمدانيك صادب اإلمتاع كاؼبؤانسة أبي حياف التوحيديما غبق بوراقْب مة  

دٌب  التوحيديففي زمن تغمط فيو مكانة  ذلك.صادب اؼبقامات اؼبعركفة باظبو دلي  على 

ُب زمن كهذا   نقوؿ: األسواؽ،وبرؽ مؤلفاتو غيظان ككمدان، كيضطر اؽبمداين إىل الكدية ُب 

 مكانة صادب كتاب ألف ليلة كليلة إف ىو صرح باظبو ؟ ٍب أف الكتابكيف ال تغمط 

، كعاملهم معاملة العامة على كبو ال يبكن ألبنائهما كزكجو زبيدةهارون الرشيد ل تعرض

فكيف ؼبؤلفو أف يصدر كتابو باظبو الصريح كيأمن  عليو،كأدفادنبا أف يرضوا بو أك يساؿبوا 

لنا ىذا الرأم  داظبو. كيوطٌ  يعرؼ اعبميعتب يتحاشى أف عليو كاف الكاك  1«العاقبة ؟

، ن عامة الوراقْبمؤلفي ىذه الكتب كانوا مكيبدك يل أف كةّبان من »قاؿ عندما  مهدي سامي

، ب  لعلهم  كم يكن يهمهم أف تعرؼ بأظبائهم ككانوا يضعوهنا ألغراض ذبارية خالصة ،

السلطات السياسية يتخلصوا من اؼبسؤكلية. ذلك أف  كانوا يتحاشوف أف يعرفوا لكي

فاألرجح إذف، أف تكوف *2«كالفقهية كانت ربارب القص كتندد بو كسبنعو ُب بعض األدياف

                                                           
 الرابط السابق.  –سامي مهدي 1
ّ ه راجع:ه  . 284عام ه   ومرة في عهده هو 279مرة في عهد المعتمد عام  مرتين،منع المعتضد القص 2 ، أبو عبد الل

وزارة  -تحقيق فؤاد سيد  -كتاب العبر في خبر من غبر  -المعروف بالحافظ الذهبي  الذهبي،محمد بن أحمد بن عثمان بن 
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أكاخر القرف الةالث اؽبجرٌم، اغبقبة الٍب أٌلف فيها ىذا الكتاب. ديث ازدىر التأليف 

، فذيع صيتهم ُب عد أف ربٌررت ألسنتهم من األصفادالقاٌصوف ب كنشطالقصصي خبلؽبا 

أرجاء الببلد. دينئذ تلتها دقبة كةرت فيها الفًب الداخلية فعٌمت الفوضى كق  األمن 

ُب نظر الناس، لدرجة أف أصبح خليفة  الدكلة تتدىنٌ جع  ىيبة األمر الذم كةرت اغباجة، ك 

 .يدػىاروف الرشؿذك مكانة مرموقة 

ما دٌققو من ازدىار، دكاية تنسج دوؽبا األساطّب كيغدك ىو أدد أبطاؽبا. مةلما ك 

أديانا يسمر يبل ك بيوهتا ل كيلج. يتفٌقد الرعية الحماؿ والبنات الثالثىو اغباؿ ُب قصة 

كبو اؼبائة سنة، ألهنا مػػٌدة كافية الرشيد معهم. فأمر مؤٌكد أف يكوف قد مٌر على كفاة اػبليفة 

ؿ الناس، ليتحٌوؿ فيها اػبليفػػة إىل أسطػػػورة تػػتػػداكؿ عػػلى ألسنة الػػقاصيػػٌن، فساءت أدوا

 .عاصرهتا مقامات بديعكىي البيئة الٍب صادب اؼبقاـ  كذؿٌ كالغدر كتفٌشت اػبيانة 

إدوارد ولياـ مع أف اؼبستشرؽ االقبليزم  العراؽ؟أال يعِب أف ىذا الكتاب قد أٌلف ُب 

أنطواف الفرنسٌي  كاؼبستشرؽرٌجح أهنا كتبت ُب مصر!!  Edward William Laneلين

لفستر دي ساسي ُب فت اعػتػقػد أهنا ألٌ Isaac Silvestre de Sacy-Antoine إيزاؾ س 
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أساسهم ُب ذلك، النسخ الٍب كصلت إليهم، متناسْب النص األصلٌي  !!الشاـد ببل

ُب ة ينحصر على النص ال التاريخ!! ك للكتاب، ب  إف ىناؾ من رأل أٌف التقصي عن اؽبويٌ 

أدىل  مهدي محسنىذا األمر إجحاؼ حبق ذرٌة نفيسة من اؼبوركث الةقاٌُب. إاٌل أف األستاذ 

منار   –العػراؽ–مستبعدا. ألف ىذا الػبػلػد كىذا ليس ، العػػراؽبأٌف منشأىا األصلٌي ىو 

إف كاف ىناؾ من يؤٌكد أف ىذا الكتاب مَبجم من كإشعاع دضارٌم لعديد اؼبعارؼ، ك  ثقاُبٌ 

إلينا عن العام القدًن،   كصلتٌوه إىل أف أشهر األعماؿ الَبصبٌية الٍب ػلغة أخرل، فعلٌي أف أن

سبق ذكرىا ُب اؼببحث الةالث من  - "دالٌيا الموصل "ى نينو كانت من ألواح مدينة 

 –الفص  األٌكؿ كالتوضيح باؼبسرد 

 العربٌية.إضافة ؽبذا، شهدت اىتماما متزايدا بفن اػبرافات كاألظبار اؼبكتوبة باللغة 

" كفيو صنفت عشرات الكتب القصصٌية العراؽعن تلك الفَبة بأرض  مهدي سامييديل 

، فضبلن عما تكشفو قصص الكتاب نفسها من صلة ابن النديمالٍب ذكرت ُب فهرست 

كثيق ببيئتو اغبضارية العباسية كأظباء مدنو الٍب دارت فيها أدداث القصص، كنعِب بغداد 

 1كالبصرة كاؼبوص  "
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استدالالت كافية ترٌجح ألبعد اغبدكد بأف ترافع عنو أماـ ما تقٌدـ، قبد أٌف الطرح 

اللغة العربٌية الفصحى اؼبتجٌلية ُب اؼبقطوعات الشعريٌة يكوف النص األصلي قد كتب ب

فإف مؤلٌفها يبتلك ناصية ُب اللغة العربٌية  ،الفصيحة شأهنا شأف اؽبمدايٌن كاغبريرٌم كبالتايل

مةلما أشار إليو ابن الندًن ُب فهرستو. كمن ىذه اللغة استنسخ القاٌصوف دكايات أخرل، 

مَبصبْب من ـبتلف لتها أيادم أخرل من دكواتٌيْب ك ك بلغت للمغرب األقصى. فكٌلما تدا

متداكؿ عند  –الرجاجي  –البلداف، دخلت عليها أكةر من لغة كؽبجة. بدلي  مصطلح 

لكن بعد هتذيب اللفظة، أم ؾبموعة من الرجاؿ اؼبشاة على أرجلهم،  اؼبشرؽأى  

أنو تصغّب للفظة  العريبٌ غرب فيما يعتربه أى  اؼب أصبحت رياجي  لبلبتعاد عن معاين الػرج.

 تصبح رجٌي . لرج  

تقٌصي تارىبٌية اغبكايات، يتٌفق على أف ما أٌىلها ْب التخـو ُب ىويٌة كاتب النٌص ك ب

ٌد ذرٌة نفيسة لآلداب العاؼبٌية، ىو التفٌرد دبقٌومات اإلبداع الفػٌِب، دبا فيو عى للعاؼبٌية، ب  جعلها تػي 

التشخيص الناطق البهاء اػبيايٌل، عجب اػبوارؽ ك  من كصف دقيق، أدكاـ للتسامح،

 كٌ  متلقي شغوفاجع  اؼبلك شهريار ك  ،جٌد متماسك دبسار سردمٌ  للحوادث الفريدة

كلياـ اؼبؤرخ اإلقبليزم "ك قوؿ الرساـ مشدكىا باستمرار دوؿ ما يبكن أف وبص  الدقا. ي
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ُب " تعٌد الليايل العربٌية كاددة من أصب  الكتب  William Holman Hunt ىوؼباف ىنت

الركح ؿ كٌ  من لديو اعبسد ك العام، ال لسبب أٌف فيها اؼبتعة فقط، كلكٌن اؼبتعة ُب متناك 

..ىنا يوجد العجيب ُب صلب كاػبياؿ...أنت سبتلك ىذا العام كما سبتلك عاؼبا آخر.

ىذا الكتاب  بقولو " إف   Henri Matisse ىنرم ماتيساف الفرنسٌي ديل الفنٌ " فيما يه العادم

ىو تاريخ الةقافة اإلسبلمٌية ك سجٌ  الذكاء اإلسبلمٌي اؼبتوقد ُب أياـ عزٌة العرب ُب آسيا، إنٌو 

 .صبيع التواريخ العادية ؾبتمعة " يقٌدـ صورة غبياهتم أكةر ديويٌة من

تعود إرىاصاتو على األرجح إىل  يلةػوليلة ػألف لنستخلص مػٌمػا تقٌدـ، أف كتاب 

كما أٌف   –سامي مهدي ما توٌص  إليو كذلك البادث كىذا – أكاخر القرف الةالث اؽبجرمٌ 

اشتملت عليها الليايل اػبالدة، أٌما ما كص  إلينا من  الٍبأقرب بيئة استوفت اؼبعام  عػراؽػال

كتبقى ىذه اػببلصة من النقصاف. الزيادات ك  خ خطٌية فكانت مدٌججة بالتصرؼ أكنس

 باب الَبجيح األكىل كليست من باب التأكيد اؼبطلػق.

 

 



 الفصل الثاني                                            تجليات الثقـافة العربية اإلسالمية . ثبات وعالمية
 

127 
 

 اـ المترجم الػدولي.ػليلة أمألف ليلة و ب / 

  ُب توسع اغبركة النهضويٌة الفكريٌة مػٌما ال شٌك فيو أف للحركة الَبصبٌية بال  الفضٍ 

االدتكاؾ القدامى ُب التفاع  ك تواف العرب ي كمعديد األزمنة.  كعربختلف أكباء العام دب

للَبصبة ُب عصره، فأنشأ  ىاروف الرشيدباآلخر، إذ ال ىبفى ذاؾ االىتماـ البٌناء الذم أكاله 

 ابن حنين إسحاؽالقائمْب عليها بالػماؿ كجلب اؼبَبصبْب األكفياء من بينهم  كأمدٌ مدرسة 

كبالفع  فقد أسهمت ىذه اؼبدرسة ُب نق  اغبضارة اإلغريقٌية إىل أكركبا البطريق.  بن ناػيوحك

مصر أنشأ  األكركبٌيْب. "كُبمن ٌٍب إىل لغات ك من خبلؿ نق  اؼبعارؼ إىل اللغة العربٌية 

كانت ىذه اؼبدرسة قد قٌدمت الكةّب ك  1835رفاعة رافع الطهطاكٌم مدرسة األلسن عاـ 

إبٌاف اغبملة  العكس، كما أهنا قامت بدكر مهمٌ العربٌية ك ات عن الفرنسٌية إىل من الَبصب

فالَبصبة كانت كال تزاؿ ضركرة دتمٌية نأخذ هبا ُب شٌب اجملاالت،  1"الفرنسٌية على مصر

ىذا ألف التقٌدـ كبو األماـ، يوجب علينا الرجوع دائما لنفائس اآلداب العاؼبٌية. كيف ال 

 ذالغرب. إوريٌة لدائرة البحث ُب اآلداب كالفنوف لدل كالليايل اػبالدة ال تزاؿ النقطة ا

 أنطواف غاالفعديد اللغات الٍب أخذت بدكرىا عن أٌكؿ ترصبة من قب   ترصبت إىل

Antoine Galland  ٌأف أجزاء منها  بأكاخر القرف السابع عشر، ُب اثِب عشر ؾبٌلدا، إال
                                                           

براهيم عبد الواحد1  https://pulpit.alwatanvoice.comبقلم سعيد إ
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التحوير. فمن بْب اإلضافة ك نها مالت إىل التصٌرؼ، ، لك1713 -1704نشرت فيما بْب 

ا كردبلت السندباد ما زيد إليها " عبلء الدين كاؼبصباح السحرٌم، علي بابا كاألربعوف لصٌ 

نٌو م يفٌكك من بنية إ، ديث إبداع فائقْبكانت ىذه اإلضافات دبهارة ك البحرٌم " ك 

الػمسار السردٌم، كدافظ على مبطٌية عجب اػبوارؽ، فاؼبتلٌقي ؽبا يغوص ُب دٌكامة السحر 

ر كما رسم الصورة مى دافظ على شاعريٌة اغبضور كعفويٌة الس  غاالف الشهرزادٌم. ىذا ألف 

شتٌد لدل لصراع الذم ااغبٌية عن اعبٌو الشرقٌي بأسلوب راقي، فَبصبتو أٌدت إىل دسم ا

ٌدة تصنيف القدًن شً  تالتجريبٌية كخف  ة كمؤيٌدم النزعة بْب أنصار النزعة العقبلنيٌ  الفرنسٌيْب

 األديٌب خاصة. تأثّب على الفكر الفرنسي عاٌمة ك . دٌقا كاف لليٌايل دكر ُب الػمن اعبديد

"عصر  ػ:رؼ بُب ىذا السياؽ، نشّب إىل أٌف القرف الةامن عشر ُب فرنسا، الذم عي ك 

لفلسفٌية الٍب سياسٌية كتدفٌػق تٌيار النزعات ا نوير" قد شهد مطادنات فكريٌة كدركاتػلتا

الٍب ضب  لواءىا الفبلسفة  -دركة التنوير أف األمر الذم يفصح ،جرفت معها األدب

تركت بصماهتا ُب شٌب ؾباالت اغبياة الفرنسٌية، ب  أٌف الةورة الفرنسية م  -البورجوازيٌوف

 اجملتمع. سفة الذين أثركا ُب فكر الفرد ك الكةّب فبا كانت تصبو إليو لوال جهود الفبلربقق 

من بْب ما خلفتو نزعاهتم تلك، فقداف اؼبلكٌية ؼبكانتها الٍب سيطرت هبا على عاٌمة ك 
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من قيودىا  كربٌررالناس، كتزعزعت مناصب الباباكات ُب الكنيسة بعدما استفاؽ اجملتمع 

"اإلكلّبكس" اؼبتحالف مع اإلقطاعٌية باهنيار كبّب... لقد أصبحت  فأصيب»اؼببتدعة. 

اغبريٌة مطلوبة ُب ك  اؼبيادين، كانتشرت اؼبفاىيم اعبديدة ُب ك  أكباء فرنسا بسرعة مذىلة، 

. فاالستفاقة ىذه، 1«أىم أىدافهم الٍب خططوا ؽبا بدقةكاستطاع فبلسفة التنوير أف وبققوا 

أف األدب  اؼبستبٌد. دٌبتغيّب مبط اغبكم ك  اؿ إلدداث ثورةىٌيأت الطريق كأفسحت اجمل

الكبلسيكٌي الذم كاف دكرا على الربجوازيٌة كليس من مقامو أف يوضع على ؿبك التقييم، 

قد ترجم ما كاف الناس غػػاالف  أنطواف ر الذم يعِب أفتزعزع نتيجة الصداـ الفكرٌم، األم

تركم بطريقة أٌخاذة خوارؽ األدداث، فكاف إذف اعبٌو ربكي األظبار ك  لياؿو  ،حباجة إليو

دكا يبالوا بالطبقٌية السائدة آنذاؾ، و يعم ك فسيحا ألف تكتسح الليايل العربٌية فضاء األدب 

ُب خضم ادم بادَباـ اغبريٌة الفرديٌة. ك ب  إهنم ربٌرركا بعد ظهور تٌيارات فكريٌة جديدة تن

بزغت الليايل السمريٌة كنقطة ربوؿ ، عرفٌيةدات اؼبالقدًن مع اؼبستجالفكر تبلطم ركاسب 

قبادا اغبكايات فبلقت مبط أديٌب كبو مسار جديد م يسبق لو أف عيرؼ لدل الفرنسٌيْب، 

لدرجة أف عاشوا أدداثها كأدبوا  زرعت ُب نفوس السامعْب عنها الرغبة لقراءهتاباىرا ك 

 ركت العجيب ُب صلب العادٌم !! شهػػرزاد. كيف ال كشخصياهتا

                                                           

يفي عبد الواحد   1  http://www.startimes.comبقلم شر
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بعث اغبٌس داىا من اآلداب ُب نشر األذكاؽ ك فالليايل اػبالدة أسهمت أكةر ما ع

الفٌِب، فعٌدت مصدرا خصبا لتطوير اؼبلكات اإلبداعٌية، أضف ؽبذا، ربريرىا للمتلٌقي من 

سلطة العق  ربٌرر من التبعٌية الفكريٌة اؼبفركضة عليو. فاغبكايات الشهرزاديٌة أتبت بالفع  أٌف 

لف الظواىر عػبػر عديد اىا بشٌب اؼبعارؼ الٍب شٌخصت ـبتنى أصفاد مشٌيدة كلو لسنْب، لغً 

" أدداثها ال تدكر ُب عام طوباكم من صنع األدبلـ ديث ال تعّب الشخصيات األمكنة. 

ح ه، ب  إٌف مسر اىتمامان إال بالقدر الذم يسوقهم إليو السحر الذم كقعوا ربت تأثّب 

.  1كن ربديدىا جغرافيان إىل دٌد ما، كىو مناخ دضارم متكام  "يباألدداث ىو أرضه 

 مارم آرككيوفرانسوا ، Denis Diderotفتأثر بػها مفٌكركا ذاؾ الزمن من أمةاؿ دين ديدرك

Arouet-Marie-François  اؼبشهور ب فولتّب كمونتيسكيوMontisquieu  فلَبصبة

ا ػػػدققت مكانة ُب أكربلف ليلة كليلة، ديث أهنا راجت ك العاؼبٌية ألدكر ُب إدراز غػاالف 

التسابق كبو ترصبتها كاف خّب دلي . ُب ىذا السياؽ جدير بنا ذكر اؼبراد  الٍب مرت بػها ك 

 .كليلةألف ليلة 

ُب ىذا  شريفي عبد الواحداستفاض األستاذ  كقد (:1800-1708المرحلة األولى ) -أ 

 الشأف، إذ قاـ بتوضيح اللغات اؼبَبجم إليها، تاريخ الَبصبة، ككثق ىذا بذكر أظباء اؼبَبصبْب ُب 
                                                           

 13 – 12، ص 1980، دمشق -كاترينا مومسن، جوته وألف ليلة وليلة، ترجمة أحمد حمو، وزارة التعليم العالي 1



 الفصل الثاني                                            تجليات الثقـافة العربية اإلسالمية . ثبات وعالمية
 

131 
 

 .بعض الدكؿ الٍب عنيت هبا

 مالحظات اسم المترجم سنة الترجمة لغة الترجمة

طبعت ىذه الَبصبة ثبلث مرات  ؾبهوؿ 1708 ةػليزيػجػان
معتمدة على نسخة غاالف. 

" Grhb Street ظبيت بػ "
 ألٌف مَبصبها ؾبهوؿ.

 تالندر 1712 اػيػانػمػأل

TALENDER 

 ؾبٌلدات. 4نشرت ُب 

 ؾبٌلدان  12 ؾبهوؿ 1722 إيطالية )فنيسيا(

 ؾبٌلدان  12نشرت ُب  ؾبهوؿ 1732 ىولندية )أمسَبداـ(

   ؾبهوؿ 1745 دامباركية )كوبنهاجن(

 فيبلتوؼ 1763 ركسية

FILATOFF 

 سنوات 7دامت الَبصبة 

   يوت ىػ.فوس 1785 أؼبانية

 ج.ب. ركم  1788 بلجيكية )فبلمند(

J.B. ROMEL 

 سنوات 8دامت الَبصبة 

 سّب أكبر 1794 أؼبانيا

Sir Orber 

صدرت ىذه الَبصبة باللغتْب 
 األؼبانية كالعربية
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 غاية القرف العشرين استعرضها ُب اعبدكؿ اآلٌب: إىل 19القرف  امتٌدت منالثانػية: الػمرحلة  -ب

المخطوط المعتمد  اسم المترجم لغة الترجمة سنة الترجمة
 عليو

 المالحظات

 ( ؾبٌلدات6نشرت ُب ) كلكتا الةانية جونةاف سكوت إقبليزية 1811
 -( ؾبلدات4نشرت ُب ) كلكتا األكىل راظبيسن دامباركية 1824

 ( ليلة.300ربوم )
 ( ؾبٌلدات5نشرت ُب ) ؾبهوؿ ىابشت ككشاؿ أؼبانية 1825
 توُب اؼبَبجم قب  إكماؽبا كلكتا الةانية ىنرم تورنس إقبليزية 1838
1839-
1941 

بوالؽ كبرسلوككلكتا  لْب إقبليزية
 األكىل

( ؾبلدات. م يَبجم فيها 3)
دكاية "عمر النعماف ككلديو" 

 كدكاية "توٌدد".
1837-
1842 

 ( ؾبٌلدات.4نشرت ُب ) بوالؽ األكىل كي جستاؼ  أؼبانية

1882- 
1884 

كلكتا األكىل كالةانية  جوف باين إقبليزية
 كبوالؽ

( ؾبلدان. كىي 13نشرت ُب )
 ترصبة كاملة.

1885-
1888 

كلكتا األكىل كالةانية  برتن إقبليزية
 كبرسلو

 ( ؾبٌلدان 16نشرت ُب )

1885-
1889 

 ؾبٌلدان ( 24نشرت ُب ) بوالؽ ىنين  أؼبانية

بوالؽ ككلكتا الةانية  مارديس فرنسية 1889
 كبرسلو

( ؾبلدان، 16نشرت ُب )
 مدعمة بالصور.

   ؾبهوؿ ج.ماكريس تشيكية 1905
1921-
1928 

( ؾبٌلدات، 6نشرت ُب ) كلكتا الةانية كبوالؽ ليتماف أؼبانية
 ترصبة كاملة.

1927-
1928 

دكاية "عمر دذؼ منها  طبعة القاىرة أكيسَبب دامباركية
 النعماف ككلديو".

طبعها دبساعدة اؼبستشرؽ   كلكتا الةانية سايل ركسية 1929
 كبلتشفسكي.
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ُب توثيق عدد الَباجم ىذه، أمٌدنا بدافع التعمق  شريفي عبد الواحػدإٌف الػمجهود الذم بذلو 

استوقف عند سنة  كأنػػٌوهد عسى أف تقع بْب أيدينا ترصبات أخرل، خصوصا جي  كبذؿ

...إذ تبادر إلينا أنٌو من اؼبستحي  أف تنحصر جهود اؼبَبصبْب كتتٌوقف إىل ذاؾ اغبٌد. 1929

ة األقساـ كبالفع  عةرنا على ترصبات للغة البولنديٌة آخرىا سٌبت بفض  تظافر جهود أساتذ

على الرغم ك  نلك العربٌية.مػمػةلة ُب قسم الدراسات  وػوارسكذا جامعة الشرقٌية البولنديٌة ك 

أهنا م تصدر إال ُب سنة   إالٌ  ،1958ك 1957 ما بْبالَبصبة قد بدأت ُب من أٌف عملية 

ؾبلدات.  طبعتْب إددانبا ـبتصرة ُب ؾبلد كادد، كاألخرل مفصلة تقع ُب تسع  1974

سعد أعن طريق 1999عةرنا على ترصبة للغة البوسنٌية سٌبت أثناء دصار سراييفو سنة  اكػم

جمع اللغة العربية ػم الذم كاف قد انتخب لتوه كأكؿ بوسٌِب يكوف عضوان ُب دوراكوفيتش

ُب أربع ؾبلدات  سراييفوُب  ليليافعن دار نشر  1999بالقاىرة، كنشرت تلك الَبصبة سنة 

صفحة كقد أراد ؽبذا العم  أف يشك  صلة للبوسنة مع العام العريب  2500ضٌمت دوايل 

 .كركاتية الصربليعيد إثبات اؽبوية البوسنية ُب كجو اللغة  ،كاإلسبلمي بشك  خاص

الَبصبٌي اؽبائ  لكتاب كادد، يعكس ما يعكس من عناية كاىتماـ  مٌٍ إٌف ىذا الكى 

ؿ لنا و  ىبي  اػبالدة على كجو التحديد. كاألمر ىذا كالليايلاآلخر باألدب الشرقٌي بوجو عاـ 

اآلداب الشعبٌية مكانة مرموقة م تكن  كإكسابالرغبة ُب التطلع ديل بذاؾ الشغف ك أف ني 
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اػبرافة ك معهودة من قب . فكاف من افرازات تلك الَباجم، أف ظهرت اغبكايات البطولٌية 

" شارؿ ػػالشعبٌية بفرنسا. إذ دظيت العديد من الػمجموعات القصصٌية بإعادة الطبع منها ل

ىاملًب  كؾبموعة De Lubert كؾبموعة اآلنسة دكليربت Charles Perrautبّبك 

Hamiltonفيلهاـأٌمػا ُب أؼبانيا، فقد صبع كٌ  من اؼبركيٌة آنذاؾ.  من اغبكاياتا ، كغّبى 

كذا األخوين غرًن " دكايات األطفاؿ كالبيتو لقد "ؾبموعتو القصصٌية القافلة " ك ىاوؼ 

أصوؿ شباف من ىذه  كليلةأهٌنما استمٌدا من ألف ليلة ػػػ "أفصحوا عن تأثرنبا بالليايل اػبالدة ب

اغبكايات". كنشر نوفاليس، ُب الربع األٌكؿ من القرف التاسع عشر، ؾبموعتو "البصيلة كالدـ 

جبمع اغبكايات، ككاف "يستمع إىل أٌمو كىي  Gothe وػغوتالوردم"، كما اىتٌم األديب 

ربكي لو الكةّب من اغبكايات مة  "دكاية اغبائك"، الذم تزٌكج األمّبة، ك"دكاية ددائق 

 1اعباف" ك"دكاية جباؿ اؼبغناطيس"، كغّبىا....." 

ةر، ال يسعنا إال غّبه ؼبستشرقْب كي التصريح ك  كىذاأماـ عدد الَباجم تلك 

هبا عن غّبىا، ىذا ألف منطقها  تفٌردتٍب امبازت هبا الليايل ك صائص الالقوؿ أف اػب

اػبياؿ، ت بْب الواقع ك سحر العواطف امتزجطق العق  ك عقبلنيٌتها ال يقاكماف. إنو منك 

مكانة ضاىت هبا كٌ  أنواع األجناس األدبٌية األخرل  ما أكسبهاالعجيب كىذا العادم ك 
                                                           

براهيم، بيروت، دار القلم، ص 1.  .25فردريش فون ديرلاين، الحكاية ال خ رافية، ترجمة نبيلة إ
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 Richard Burtonاالقبليزٌم ريشارد بّبتوفعلى مٌر العصور. يقوؿ ُب شأهنا اؼبَبجم 

 « This delightful selection of tales from the Thousand and one
 

nights , are masterpieces of the art of storytelling. It continue to 

captivate readers as they have done for centuries »1 

ليلة ىي كاددة من القصص الشيقة من دكايات ألف ليلة ك  ىذه اجملموعة القصصية

  .إىل قركف خلت ت هبمعادهنا ت القراء ككأرى ؼبركيٌة الٍب أسى ا

 –وبصى من آراء نزيهة اذباه الكتاب الفريد  كالىذه الشهادة كاددة فبا ال يعٌد 

كالٍب اتفقت كلها على أف تلك الليايل اػبالدة خٌلصت بقٌية النساء من  –الليايل العربٌية 

ىامش  علىتفاعلت شٌك  ذبربة إنسانٌية ناجحة مبت ك  شهرزاد، فلساف شهريارسلطة 

على  ارقةػػػػػػػدرات خػػػػػػق الةقافة العاؼبٌية اؼبمتٌدة عرب قركف، فقط من خبلؿ اؼبشافهة تشٌكلت 

اؼبكاف. زبطي عتبات الزماف ك 

                                                           
1 Richard Burton – Arabians nights – Penguin popular classic «  in the conclusion of the book 



 

 
 

 

ث:ـالـثـل الـصــفـــال  

استحواذ للعالميّةو  مـيــفـاهـجليزّية الحديثة، مـالرواية اإلن  

اإلنجليزّية الحديثة بين تعددّية  المــبحـث األّول: الرواّية  

 المفـاهيم

 اــالمــبحـث الثاني: عــــالقــــــة الـروايــــة بالملحـمــة، الـفـانـتـازيــ

 الـمـبحـث الثالث: نماذج من روايات انجليزّية عالمّية
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يّة الحــدي ث ة ب  ثال م ب ح  م ي ن ت ع دديّ ة المــفاه يالأوّل: الرواية الإنجليز

« No one says a novel has to be one thing, it can be anything » 
Ishmael Reed 

ٌدىا دبا يضمن ال يزاؿ على ىذا اغباؿ، القلب النابض للحياة. إذ يبىي األدب ك  د  عي 

مع الذات، األمر الذم جع  الكٌتاب يتشرٌبوف من  كالوقفاتاستمراريٌة التواص  مع اآلخر 

فكاف لو أجناسا متعٌددة من بينها الركاية الٍب  فيضو بغية العةور على ما يركم ظمأىم.

انتزعت مكانتها اؼبرموقة بكٌ  ما يؤٌىلها لذلك عن جدارة كاستحقاؽ، إذ عنيت 

باطن نبـو أسرىا من معات ك كمكبوتاتو، عرض داؿ اجملت بتشخيصها لتطلعات اإلنساف

تلتٌف بالرداء األسطورم أديانا شٌب اعبوانب، ؽبذا قد ال قبدىا ترسى عند مفهـو ؿبػٌدد، إذ 

 باؼبلحمٌي أدايْب أخرل.ك 

ساف بتحٌملو لةق  أعباء فمن يكوف ىذا اعبنس األديٌب الذم أسدل خدمات لئلن

ما   !!هبا دكف منازع كبو العاؼبٌية؟؟السمٌو استطاع تشكي  ذاتو ك قضايا اجملتمع، ك دكاخلو ك 

 ىي اػبصائص الٍب تفٌردت هبا الركاية دكف سواىا من بقٌية األجناس؟

يقوؿ ابن منظور ُب معجمو لساف العرب " ركل اغبديث كالشعر بركية  :لػغػػةالػروايػة: 

ّ ه عنها –ركاية، كتركاه ُب دديث عائشة  تركم شعر ُب دجية بن قالت " – رضي الل

إذا ركل فبلف فبلنا شعرا، ك  كيقاؿ" ركاين إيٌاه رج  راكم كقدالرب، اؼبضرس فإنو يعْب على 
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 1ركاه لو دٌب دفظو عنو "

من اؼبعُب سقى  كالواضحاؿ على الذم كقع عليو فع  الَبكية لقد ارتول، قى عليو يػي ك 

ظمأه. كىذا ما تقم بو الركاية كجنس أديٌب، تليٌب داجيات البادث من كافة اعبوانب 

 اؼبنشودة بتغلغ  مغنطة ألفاظها إىل دكاخ  اؼبتلقٌي فينساؽ طوعا إىل تتبع أخر نقطة فيها.

عر رٌكيتو الشركاية، فأنا راك ك  كالشعرغبديث ركيتو ايقوؿ اعبوىرٌم ُب معجمو الصحاح "ك 

. فػما 2اؼبنظر اغبسن" كاؼبدراء بالضم درؼ القافية كال كالركمتركيتو، أم ضبٌتو على ركايتو 

 يركل ال يشَبط أف يكوف ركاية لقصة قصّبة أك طويلة، ب  كذلك دديةا أك شعرا.

أصبعوا أف الركاية قصة نةريٌة مطٌولة، يعتمد  -إف م نق  كلهم –: معظم النقاد اصػػطػػالحػػػا

بأسلوب  كقضاياكظواىر داث بْب شخصٌيات أك عن شخصٌيات الراكم على سرد أدفيها 

إىل نقطة معٌينة –قارئا كاف أـ سامعا  –يعتمد على عنصر التشويق دٌب يص  اؼبتلقي 

ُب ىذا الصدد يقوؿ األديب أضبد  العقدة كتسمىتتشابك فيها األدداث لتبل  ذركة التأـز 

كاؼبسردٌية  كانت طويلةما   كالركايةأمْب " فلنصطلح على أف نسمي القصة ما كانت قصّبة 

 .3ما كانت ركاية سبةيلٌية "

فػهػي إذف أكػةر ديناميكٌيةػ دبا  –حبسب قوؿ أضبد أمْب  –ة ديث إف الركاية قػػصة مطػٌولػ
                                                           

  348، ص 14م مجلد  1994ه 1414،  3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط 1
ّ ه العلايلي  – والعلومالصحاح في اللغة  –الجوهري 2  523ص  – 1974، 1ط -1مجلد  –دار الحضارة  –تجديد عبد الل
 116ص  – 1972 – 04ط –القاهرة  –مطبعة المعارف  –النقد الأدبيّ  –أحمد أمين 3
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. تقوؿ عزيزة كمتناقضاتما يعُب دبا وبيط بنا من متغٌّبات  جب ٌ  كالتغلغ أهنا تنماز باالتساع 

" القصة تتضمن عادة دادثة كاددة تدكر دوؿ شخصٌية أك بط  أك بطلْب...ىذا مريدف:

الفرؽ بْب األدداث من ديث الشموؿ. فإف كاتب الركاية ينظر إىل اغبياة من ـبتلف 

 .1أقطارىا نظرة شاملة مستوعبة "

اغبياة  كيعيدذلك اؼبؤرخ فيعيشها ا ككهى ػلي ك  ؤى بػتػبػِب عام النفس فيػي  تػحظىفالركاية إذف، 

تكوف أىدافا منها، ك  كيستنبطلها لى ص عً شخٌ ألدداثها. أضف ؽبذا البادث االجتماعٌي ليي 

 مٌكنت من االستيطاف ُب النفوس. ػتمعظم اغبقوؿ اؼبعرفٌية ك  هبذا قد اكتسحت

 :بقولو تابتٌو الركاية عند مصطلح عن عدـ رس عبد الملك مرتاضقػد أدىل هبذا ك 

أماـ القارئ  كتتشٌكػ " تػتخذ الركاية لنفسها ألف كجو كترتدم ُب ىيئتها ألف رداء 

ا، ذلك ألننا نلفي الركاية تشَبؾ مع ا مانعن ر تعريفها تعريفا جامعن س  عى ربت ألف شك ، فبٌا يػي 

 2األجناس األدبٌية األخرل "

أهنا ىنري جيمس فتزاكجها مع بقٌية األجناس اؼبعرفٌية، كٌلد ما يعرؼ باالنسيابٌية. يقوؿ عنها 

ٌف تعاريفها ثابتة ال يبكن اعبـز بتاتا بأكةر األشكاؿ األدبٌية استقبلال كمركنة  كقدرة ك أ

    جيمس جويسيوليسيس للكاتب اإليرلندم  ulyssesٌتضح ىدا مع اكمستقرة، كقد 
                                                           

 73ص  –الجزائر  –ديوان المطبوعات الجامعيّة  – والروايةالقصة  -عزيزة مريدن1
يّة الرواية، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، ال كويت، شعبان 2 عبد الملك مرتاض، في نظر

 11، ص  1998
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James Joyce ، كقد اعتربت تلك األخّبة متحفا لشٌب األنواع األدبية " ركاية ، ملحمة

أسطورة". األمر الذم دفع ببعض الكتاب لئلدالء بأنو ال يعترب ذاؾ العم  اإلبداعي 

إيليوت ديث اعتربىا ىجر للشك  الركائي  –س  -منهم ت ككافاستمرارا لتطور الركاية. 

اإلبداع اإلنساين ال يبكن لو أف يقٌنن، ىذا ألٌف اآلراء العاـ، كىذا أمر طبيعي ماداـ 

إف ىذا اإلدالء  .كالٌتوجهات زبتلف من شخص آلخر، بْب رافض لفكرة كآخر متبنٌيها

امبازت باالشَباكٌية مع عديد اغبقوؿ اؼبعرفٌية. فالواجب أف الركاية تفٌردت باالتساع ك  بتية

 Terry Eagleton فها. عرٌ باالطبلع لدم ماىيتها عند اآلخر إذف، توسيع نطاؽ تعريفها

“ A novel is a piece of prose fiction of a reasonable lengh even a 

definition as toothless as this, however is still too restricted. Not all 

novels are written in prose. There are novels in verse; like 

Puchkin’s Eugene Onegin or Vikramseth’s
1 

 :Edward Morgan Forsterكما أدىل بشأف تعريفها إدكارد مورغن فورسَب 

د قصٍ ك  John Frank  Kermode جوف فراف كرمودأٌما  .عم  نةرٌم زبييلٌي بطوؿ معٌْب 

زبييلٌي أم أف فقد أضاؼ كلمة سردٌم بْب نةرٌم ك توفّب الكةّب من العناء على البادث. 

 2نةر سردٌم زبييلٌي ذك طوؿ معٌْب"الركاية 

                                                           
1Tierry Eagleton – The english novel- an introduction – Blackwell Publishing – USA – 2005-  

 
يالدي ن صبحي، من شورات الث قافة وحي ا ا لسرد، تر: مفــرانــك كــرم ود، الروايــة و2  .، دمشقالإعلام، سور

 222ص 1981
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ليها فالركاية ال تػقػػتصر على النةر فقط ب  منها ما يتضمن قصائد منةورة. كعليو فالتطرؽ إ

ب  علينا التطرؽ إىل مفاىيمها إذ أٌف الفرؽ بْب الٌتعريف  ،أكرب من أف كبصرىا ُب تعريف

اية موضوع الطرح تٌبُب الرك  ف  إما بْب اغبداثة كاؼبعاصػرة كديث كاؼبفهـو مةلما ىو اغباؿ 

لزاما عػػلػينا التنويو ؼبا يفص  بْب اغبداثة كاؼبعاصرة ليس مفهوما  ،اإلقبليزية اغبديةة بالتحديد

لدل األعماؿ اؼبعاصرة  دى د  فارؽ زمِب دي  اكإمبٌ  كاصطبلديا،معٌمقا أك تعريػفػػا لغػػويػٌػػا 

: ركاية ساف جوعا إىل الوراء خبمسْب سنة مةبلبادػتػساب تػاريخ صدكرىا ُب زمنها اؼبعيش ر 

ركاية  تيػٍعػترب ROBRIN MEQINLEYلؤلديب  2003الصادرة عاـ SUNSHINE شاين

مضت  ر فَبهتا دبائة سنةػد  قى ا اغبداثة فهي تنتهي من ديث تتبدئ اؼبعاصرة كتػي أم   .معاصرة

للكاتب ركنالد  THE LORD OF THE RINGSعلى سبي  اؼبةاؿ ركاية ملك اػبواًب

.تعٌد ركاية دديةة كليست 1949ك 1937كتبها ما بْب  RONALD TOLKINتولكْب

ُب ىذا السياؽ البد من اإلشارة إىل أف .ٌر على صدكرىا أكةر من طبسْب سنةمعاصرة إذ م

ديث إنو ال    على مقاس اؼبدارس األجنبٌية.ص  ب  في  ،ىذا التحديد الزمِب غّب مؤٌص  لو

ال دضارة لفكرىا. فمن غّب اؼبعقوؿ أف ربٌدد اغبداثة بعديد القركف تاريخ ألدب أمريكا ك 

فالركاية  !! اغباؿ بآداهبا ااألمريكٌية. فمالٍب فبكن أف ال تكوف قد اكتشفت فيها القارة 

تطٌرؽ ؼبفهومها دكف التعريج إىل نشأهتا اؼبمٌيزة. إذ االقبليزيٌة اغبديةة، أعمق بكةّب من أف ن
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ظهرت ُب خضٌم الصراعات األيديولوجٌية للربجوازيٌة. فبزكغها كاف تعبّبا عن الصراعات 

"الركاية ىي الشك  األديٌب  George lukacsالركمانسٌية القديبة. يقوؿ جورج لوكاش

. فالركاية اغبديةة م تكن ؾبرد اجتهاد شخصي، ب   "1ةر داللة على اجملتمع الربجوازمٌ األك

 عٌدت منذ انطبلقتها، مرآة للحياة اليومٌية بك  مشارهبا.

«  The term modernism refers to the radical shift in aesthetic 

and cultural sensibilities evident in the art and literature of the post-

world war one period. The ordered, stable and inherently meaningful 

word view of the nineteenth century could not wrote T.S Eliot accord 

with the immense panorama of futility and anarchy which is 

contemporary history. Modernism thus marks a distinctive break with 

victorian bourgeois morality rejecting ninteenth-century optimism »2 
ا جع  لقواعد الفَبة الكبلسيكٌية. مػمٌ م زبضع الركاية االقبليزيٌة اغبديةة  عليوك 

مع ىذا م تنفص  عن موركث الةقافة ة تضمح  ُب العصر الكبلسيكٌي. ك الديناميكيٌ 

يت نً الركاية ؼبعاعبػػتو بطريػػقة ساخرة. كما عي اإلقطاعٌية الٍب شٌكلت عنصرا ىاٌما ازبذتو 

 الدنيا ُب ركاية الفركسٌية بالتطرؽ للتعديبلت اإليديولوجٌية على فن السرد اؼبعهود ُب

 . 3" ُب العصور الويسطىضٌمػنػها دياة الشعب ك 

أقب  الكٌتاب على دق التأليف الركائٌي " لقد خلق ربقق ىذا الغرض ك  بالفع 
                                                           

يه الشوقي، ط 1 يّة الرواية، تر: نز   15، ص 1987، دمشق، 1جورج لوكاتش، نظر
 44ص  – نفسهالمرجع  - 2

3 www.iath.virginia.edu/elab/hflo255.html 
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فكاف للطابع الشعيٌب فضبل ُب  الركاية اغبديةة بإدخالو الوصف الصادؽ للطبقات. سرفانتس

مة  ىذا األمر وبسبو ك ارتفاع مستول النشر الذم ربٌقػق مع بدايات اجملتمع الربجوازٌم، 

مقاربة م يسبق ؽبا مةي . إذ أف كليهما  –سواء عاديْب أك مةػقػفْب  -القرٌاء العديد من 

ىذه الوصلة ربػٌقػقت بفض   كلع ٌ ".  رواية جماىيريّػة ≠مجتمع برجوازّي متضادين " 

عٌد الذم يي  جورج ىنري جيمس" إف  John halperinالرفعة األسلوبيٌػة. يقوؿ جوف ىالربين

البشع كأف ك  الدينءلى الركاية ذبٌنب تصوير أؼبع منظٌرم الركاية ُب اللغة االقبليزيٌة، يؤٌكد أف ع

يتعام  مع غّب الواقعي، ب  ينبغي أف هبع  الػحقيقة الواقػعٌية مةالٌية إىل دٌد  أالٌ على الفن 

فاألخذ باعبديٌة ُب نق  الواقع الربجوازٌم 1يوٌسعها "ك  ما، كي يلهم أرفع ملكات اإلنساف

م يهتم  نس األديٌب. إال أف ذاؾ التنظّبللعاٌمة، عم  بصورة جلٌية ُب إعداد نظريٌة ؽبذا اعب

 اؼبلهاة....إخلالفانتازيا، العصور القديبة كالدراما، اؼبلحمة، إال باستنباط قوانْب عاٌمة من 

قطعت الركاية شوطا إىل جانب التطٌور النظرٌم دكف أف يؤثر فيها. ؽبذا هبد اؼبتلقي ك 

اف أف معظم األدباء تقٌدموا هبذا اعبنس األديٌب ُب نطاؽ كتاباهتم دكف التعمق إىل ما ك

التحٌرم  مغايرة بغية أكةر. األمر الذم وبيلنا إىل النظر إليها من زكايا ضركرٌم التنقيب فيو

الصادؽ قب  النطق باغبكم على أف الركاية م ترس عند شٌط تابث ب  ظػلٌػت طواؿ مسارىا 

                                                           
ّ اـجون ه1 ي ، 1981وميّ، دمشق  الإرشاد القن صبحي، منشورات وزارة الثقافة وي الدي ح ر: م الرواية، ت ةلبرين، نظر

 . 14ص 
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 بْب مٌد كجزر. ألف مة  ىذا اغبكم يذبذب البادث. 

ألف الركاية اإلقبليزيٌة اغبديةة دظيت بتبنٌػي ربويرىا ك تػحػويػلها إىل نتاجات سينمائٌية ك 

أمريكانػيٌػيػن، انساؽ  مبدعْب" من قب  ـبرجْب ك  ملك الخواتممةلما ىو اغباؿ مع ركاية " 

الطرح كبو اؼبدرسة األمريكٌية. يقوؿ عبد اؼبلك مرتاض أنو " من غّب اؼبمكن التحٌدث عن 

 1ر الركاية ُب العام دكف اؼبعاج على اؼبدرسة األمريكٌية "تطوٌ 

ما م تعهده  الركاية باستحضارذباه تطٌور مفهـو اىذا ما يومئ بأف للمدرسة األمريكٌية دكر 

  وجيرتاردستاين  John Dos Passosجوف دوصباصوصيعٌد ك   مفاىيمها مسبقا.الركاية ُب

GertaudStein  وايرسكين كالدويلErskine Cadwell ىيمينغواي وأرنست Ernest 

Hemengway جديدا. إذ قاموا بإدخاؿ اعبنس الركائٌي رداء بالركائٌيْب اعبدد الذين أكسبوا

تقنٌيات سينيمائٌية على كتاباهتم، فلٌقبوا بركاد اؼبدرسة البيهافيوريٌة نسبة إىل اؼبصطلح 

 نكذا التمع. ىذا ألهنم ناشدكا التعبّب عن السلوؾ بتشخيصها ك  Behaviourاإلقبليزم 

عبد اؼبلك مرتاض ُب ىذا الشأف عن اؼبدرسة البيهافيوريٌة "   كيديلُب اؼبواقف باغبركات. 

ة أك معُب اؼبواقف دٌب ُب داؿ بدٌكىا دكمبا داللاغبركات ك ك قصاراىا كصف السلوؾ  كاف

أف يعيد بناء الشخصٌية  تيح للقارئ انطبلقا مػػنالعناصر الٍب تكالَبكيز على الصفات ك 

                                                           
 .37ص  –المرجع السابق  -ملك مرتاضعبد ال 1
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 1اغبقيقٌية للشخصيات الٍب يصادفها عرب اإلبداع الركائيٌ 

فعرفػت ىذه التقنٌية اؼبستحدثة بتقنٌية السرد اؼبوضوعٌي على الطريقة األمريكٌية. ىذه 

الزمٌِب  غبديةة مبطٌية التسلس األخّبة الٍب م تكن مألوفة مسبقا. إذ انتقدت الركاية ا

كٌسعت من النطاؽ اؼبكايٌن. إاٌل أف اؼبتلقي هبد لدل اؼبدرسة نفسها أهنا توظٌػف ما يعرؼ ك 

 Tandis que j’agoniseىذا ما يتبٌدل ُب ركاية ك  Le monologue interieurػػػب

.كما يستطيع القارئ أف William Harrison Faulknerولياـ ىاريزكف فولكنّبل

التصنع الببلغٌي ُب ركايات ىذه اغبقبة ك مع ىذا يبكن القوؿ عن ىذا  يستشف التحٌرر من

اعبنس اؼبعرٌُب، أنٌػو بقي أسّبا لربىة زمنٌية ُب النطاؽ األمريكٌي " ك لعٌ  أٌكؿ من رٌكج ؽبذا 

 James Hadeleyجيمس ىيدالي شازالنوع الركائٌي بنجاح مدىش ىو الكاتب اإلقبليزم 

Chase ػطػبع ىػذا النوع األديٌب بػفػضػ  ما أكتػػيو مػن مػوىػبة جعلػػتو اع أف يػالذم اسػتػط

بْب صرامة صباؿ العاطفة مضمونا ك ك  هبمع ُب مضمػوف أعمالو الركائٌية بْب ىوؿ الشراسة

 2العػقػػدة كركعة اغبوار شكبل "

ذيوعا ُب الواليات ٌققت الركاية األمريكٌية ركاجا ك فبفض  جيمس ىيدالم، د

سار على منواؿ ىذه التقنٌية األمريكٌية العديد من األدباء . ك كبريطانػػياتحدة األمريكٌية اؼب

                                                           
  38، ص  السابقعبد الملك مرتاض، المرجع  1
 40، ص نفسهالمرجع 2
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االقبليز، كأصبحت خاصٌية من خصائص الركاية اإلقبليزيٌة اغبديةة الٍب أتبث قرائها كالٌنقاد 

اكم فيها من تقوقع ُب الشبكة العبلئػقية بْب الرٌ  الكبلسيكية دباأهٌنا خٌلصتهم من الطريقة 

ف كشخصيات ركايتو ، كىذا ما يعرؼ بالرؤية من اػبلف " ككانت ىذه الرؤية من اػبل

، أم على السرٌاد الذين يتقمصوف شخصياهتم أف يتظاىركا ربكم على الركائيْب التقليديْب

 1لفيو دائما متفوؽ على الشخصيات"للقارئ  دبعرفة ك  شيء فالسارد أك الرٌاكم ت

االجتماعٌية، التارىبٌية،  كاؼبستجٌداتذكاؽ القراء كفق ما يتماشى فاستساغ األدب اغبديث أ

ككذا الراىن الةقاٌُب آنذاؾ. فمن غّب اؼبعقوؿ أف تكتب ركاية دالٌيا دبة  خصائص الركاية 

الٍب كتبت ُب القركف اؼباضية. إذ لكٌ  فَبة سبظهرات دضاريٌة تفرز تغٌّبا ُب اآلداب كالفنوف، 

 ما. مناىجهما ككذا خصائصه

 –إف م نق  كٌلهم  –كعلى الرغم من أف ىذا األمر متػفػق عليو لدل معظم النقاد 

إال أف ىناؾ من األدباء من اقٌر بعدـ سبٌكن الركائٌيْب من إدداث قطيعة مع النمط الركائٌي 

ربٌقق ما كانت تصبو إليو من تفٌرد. اؼبعُب أهنا ال تعٌد  م اغبديةةدٌم. أم أف الركاية التقلي

سٌيئة ك ال مرموقة عن الركايات السابق عهدىا، مع أف العديد منهم اجتهد ُب كسب 

" كتتجلى براعة فلوبّب ُب ىذه Gustave Flaubertالتمٌيز مةلما ددث مع غوستاؼ فلوبّب

ة، كتبدل ىذا ُب ركاية مداـ ُب صرامة اللغك  خصوصا ُب كاقعٌية التحلي  الركاية
                                                           

1
Todorov, les catégories du réçit, in communication, N 8, Seuil, 1966, P141 
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 Flaubert Gustave1281-1880 لفلوبّب غوستاؼ Madame Bovaryبوفارم

إذ جنح إىل الواقعية كاعتربت أكؿ ركاية كاقعية ، إاٌل أنو م يستطع الٌتخلص الركمنطيقية 

فػػػػ" فلوبّب على الرغم من أنو أعطى أك داكؿ أف  Salambo اؼبتجلٌية ُب ركاية صبلمبو

يعطي ُب ركاتو ىذه خصوصا، صورة موضوعية للحقيقة فإنٌو م يستطع اإلفبلت من أناقة 

األسلوب الٍب ردبا كانت تةق  لغة ركايتو كما م يستطع اإلفبلت من بعض السمات 

1اؼبوركثة عن اػبياؿ الركمنتيكي"
 

ى ربقيق التغيّب، توالت االجتهادات من عديد األدباء أماـ معضلة عدـ القدرة عل

إال أف Fedor  Dostoievskiفيدكر ديستوفيسكيك André Gide أمةاؿ أندرم جيد 

م يتغٌّب القالب الركائٌي  كعليوالتغِب دبآثرىا. ي م تنزاح كلٌيا عن ذكر األنا ك تلك اؼبساع

مرٌد ىذا قد يعود إىل اقتناع بعض النقاد بأنو ال ث بشك  كلٌي مةلما كاف متوٌخى، ك اغبدي

مفٌر من اػبركج عن الشك  التقليدٌم كأف ما يقاـ اذباه الركاية التقليديٌة ىو ؾبٌرد زدزدة. 

الذم أدىل بأف ركيزة اعبودة ُب الركاية  Arnold Benet بينيتمن بْب أكلئك النقاد أرنولد 

 2"شيء بعد ذلكبعد الشخصٌية ك ال  شيء" إمبا يكمن ُب بناء الشخصٌية ك ال 

فاغبضور الشخصٌي إذف، شٌك  نقطة مركزيٌة ُب الدائرة الركائٌية اؼبرسومة خبط ذاٌب 

                                                           
 .59لملك مرتاض، المرجع السابق، ص عبد ا1
  .59ص  – نفسهالمرجع 2
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من بدايتها كأديانا إىل خاسبتها. فالتألق ُب األسلوب اؼبتجٌلي ُب اؼبغنطة اللفظية الٍب توقع 

بالقارع ُب شباؾ الٌنص الركائي، أمر نابع من الذات الٌنصية الٍب تعكس دكاخ  كمرجعيات 

ا ؽبذا ما ددث أثناء ؿباكلة التغيّب ػبلق اغبداثة كاف أمرا منهكا كٌشاق –الركائي  –الكاتب 

على الرغم من تغٌّب الظركؼ ايطة بالركائي كمواكبتو مستجدات راىن أم دق  سياسٌي، 

 ....اقتصادم، اجتماعي

فكيفما طرأت اغبداثة على الركاية كأىٌن بذؿ الركائيوف كالٌنقاد قصارل جهودىم 

إلدداث نقلة من قالب إىل قالب كتايب آخر، قبد اغبضور الذاٌب مستفحبل ُب جذكر أم 

  الركاية.ُب "ركائي إٌما بالتجلي لذات الركائي أك إبراز ذاتو الٌنصية " أسلوبا كمضمونا  نص

أٌف الركاية تعاين من االضطراب اؼبفاىيمي -ناقدا كاف أـ قارئا –ؽبذا كإف اعتقد أم متلقي 

كتبقى على داؽبا بْب مد كجزر. فإٌف ىذه اػباصية تعكس صورة إهبابية على أٌف مفهـو 

أعمق من أف وبدد ُب إطار معْب، كىذا يدؿ على ثراء كغُب البعد الداليل اؼبرتبطة  الركاية

باؼبفهـو الركائي. كمهما كانت االختبلفات متأٌصلة كمبلزمة للمفاىيم الركائية، تبقى الركاية 

 باستةارةجوىر اؼبعرفة اإلنسانية الٍب دظيت بتبِب معظم ما يعيشو اإلنساف داخليا كخارجيا 

مواقفو اذباه نفسو كاآلخر ، ككشف ما ينتجو اجملتمع من معطيات سلبية أك إهبابية، ؽبذا ال 

ال فقد أسرتو كامتٌدت بو إىل  بالعكس،يبكن أف يتلقاىا القارئ بقراءة  على مضض. 
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من األسطورة ،  ارتياديواؼبتلقي ألهنا هنمت بك   كتوٌدد معها. كعليو سباىى منتهاىا

الشعبية .... بتحررىا من شباؾ التقنْب كاالعتماد على اػبياؿ اؼبطلق اؼبلحمة ، القصص 

كالعوام العجيبة ُب صلب العادم. فتخلق فضاء آخرا ليس من اليسّب ربديد إطاره إف ىو 

نسبة للدكر الفعٌاؿ الذم قٌدمو  –أدب اؼببلدم أـ األدب الفنتازم أك األدب التولكيِب

 اعبنس الركائي من خبلؿ ثبلثيتو مػلك اػبػواتػم.ُب تطوير ىذا  Tolkienنػيػكػولػت

الفنتازيا عنها؟؟  فه  سيتٌم التعرؼ على الوجو الركائٌي اغبقيقي إذا ما أزدنا قناع اؼبلحمة أك

لو أنو من اؼبفركض أف نتأٌكػػػد مسبقا من أف الطرح اكتسى ما يؤٌىبو للقياـ هبذه العملٌية... ك 

 منهم .ك إذا افَبضنا أنو سيكتسبها من خبلؿ التطرؽ إىل تعاريف ك مفاىيم ك  كادد 

 فه  ىذا كفي  بأف يربز مدل العبلقة بْب ىذه األجناس األدبٌية؟؟

  



 الفصل الثالث                                  الرواية اإلنجليزية الحديثة، مفـاهيم واستحواذ للعالمية
 

150 
 

ي تانة بالملح مــة، ال فعــلاقــة ال روايــ: ي نـــاـالمــبح ث الــث  ااز

الكاتب رواية، فاعلم أنو فقد وطنا، و إذا ما دوّف ملحمة فتأكد أنو تبصّر ألىواؿ  إذا ما خطّ 
األوطاف، و إذا ما ضّمن الفنتازيا، فاعلم أف واقعا مريرا اعتراه أثناء ملحمتو، واصطدـ بجرح 

عليو أف يروّح عن كتابتو بجماليّة الخيانة للواقع عبر قناعتو أف الحياة روايات و مالحم و 
 التحليق في فضاء الالمعقوؿ...

يدفعنا  كاغبديثعديد النقاد يزعموف أف الركاية إمبا يعود منشأىا إىل اؼبلحمة. 

 Georgناقد أديٌب ىو مدين عبورج فيلهلم فريديريش ىيق  لبلعَباؼ بأف أم  

Wilhelm Friedrich Hegel  دْب ظٌبى اؼببلدم اغبديةة مة  " الكوميديا اإلؽبٌية

قد اعتربت ىي بطبيعة اغباؿ، مبلدم شعريٌة ك ك  iAlighier Dante لدانتي أليغييري

أهنا ال تكاد تعدك أف تكوف قد قامت دبحاكلة الستمراريٌة البلمعقوؿ ُب شك  من 

اتضح سبٌكنت منها ك  1* النوستاليجيااألشكاؿ األدبٌية ك دبا أف تػػٌيار البلكعي رافػقها، فإف 

ىذا التمٌكػن ُب تشٌبت تلك اؼببلدم دبا ىو أقدـ منها ُب الظهور. األمر الذم ضمن 

األشكاؿ األدبٌية القديبة رددا من الزمن، إىل دْب زبٌلص العق  من بعض ما استمراريٌة 

 دوتو من ترىات طفحت بصورة مبال  فيها على نصوصهم. 

                                                           
 .التوضيح المسرد1
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 عند اغبدكد الفاصلة بْب كىوفكيف لنا إذف، أف نوٌضح موقف العق  

ُب الوقت ذاتو غيبٌيات ذبٌلت ه دقيقة ك ما ال يبكن أف نعػتػربى التمظهرات العقبلنٌية للركاية ك 

 بعض مبلؿبها ُب اؼباضي اؼبلحمٌي؟؟

 اجنس افَبض الطرح أف العق  لن ينحاز لوادد منهما على دساب اآلخر، ب  سػيػتػبػنٌػى

لو افػتػرض أٌم شخص ىبٌية. ك على جنس أخر يرافقو ُب مسّبتو التار  كيػتػرٌددأدٌبو  اأدبيٌ 

اج لعديد السنوات دٌب وبت وقفم ُب األمر بينهما، فػػإٌف اؼبسٍ أنو لزاما على العق  اغبى 

كالركاية  ٌدرت اؼبٌدة الزمنٌية بْب اؼبلحمةقي  ذكالبلشعوريٌة. إع ك  اؼبؤىبلت الشعوريٌة يػسػتػجم

بةبلثة آالؼ سنة. يعِب أنو من غّب اؼبعقوؿ أف ال تكوف قد تغٌّبت نظرة العق  إىل العام 

ب  أصبحت أكةر عقبلنٌية. ديث إف ىذا األخّب ال يبكن أف يػلػجم تصٌوره  !! اؼبلحميٌ 

لعام اآلؽبة، األركاح، األرض السفلى، البشر اػبارقوف...كما أف اؼبلحػمػة م تسػتػبعد 

اغبديث عن الواقع، ب  استحضرت كذلك شخصٌيات دقيقٌية أدت أدكارا كاقعٌية. 

فالقضٌية ليست مرىونة بالواقع أك اػبياؿ، كإنٌػػما ُب تػقػصّب إنتاج الواقػع ؼبا يتقٌبلو العق . 

فمن يكوف ىذا اعبنس األديٌب الذم عرٌب عن انزياح اؼبعقوؿ كبو البلمعقوؿ نتيجة تفريط 

 داء اغبقيقة؟؟الواقع ُب إب
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 تػعػريػف الػملػحػػمػة:

الدماء فيكةر القتلى  كتسفكوؼ قي  عنها القتاؿ العظيم الذم تلتحم فيو السي

تتطاير غبومهم. كصبعها مبلدم مأخوذ من اشتباؾ الناس كاختبلطهم لدرجة التصاؽ ك 

 الةوب باللحم من شٌدة التزادم كقد تكوف نتيجة فتنة.

نوع خاص من الشعر القصصي "أٌما دبا تعنيو ماىيتها ُب الفن األديٌب فهي: 

البطويل الذم م تعرؼ العربية شبيهان لو من ديث البناء القصصي اؼبكتم ، كمن ديث 

اغبجم العددم لؤلبيات الشعرية الٍب تبل  اآلالؼ، كمن ديث الشخصيات الٍب تسمو 

تػػتػصف دبا ىو من ظبات األبطاؿ األسطوريْب. فوؽ اؼبستول العادم للناس األسوياء. ك 

كمن ظبات اآلؽبة أك أنصاؼ اآلؽبة ُب اؼبعتقدات الوثنية البدائية، كمن ديث األدداث 

كالوقائع اػبارقة الٍب تتخللها، كمن ديث الوقائع اغبربية الٍب ىبوض األبطاؿ اؼبلحميوف 

صميم الصراع الوطِب كالقومي دفاعان غمارىا كاؼبآثر اػبارقة الٍب وبققوهنا كالٍب تدخ  ُب 

 1عن دق مغتصب كُب سبي  أف ربيا األمة الٍب يبةلوهنا حبرية ككرامة كىناء "

الزماف،  معركة عاؼبٌية تقع ُب آخرقد كرد ذكرىا ُب النصوص اإلسبلمٌية أهٌنا ك 

لسطْب عند سفح جب  الرـك ليقاتلوا عدٌكا ؽبم، فيلتقوف بأرض فيتحالف فيها اؼبسلموف ك 
                                                           

ج  – 1المجلد  -بيروت –دار العلم للملايين  – والأدبالمعجم المفصل في اللغة  –ميشال عاصي  –إميل بديع يعقوب  1
  1191ص  – 1987سبتمبر  – 2
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 من اؼبصرية طابا دةػمن الشرؽ كبل األردنية العقبة بْب مدينة أيالت وادقي  ك  وباذيو كاد.

 الغرب.

ّ ه عليه وسلمقد أخربنا عنها ك  ُ سَ ﴿ النبي صلى الل ُ الِ صَ ت ّ   ونَ ح ْ صُ  ومَ الر ناً فَتَغْزونَ مِ حاً آَل
ْ أَ  ُ ن ُ ت ُ وَ  م َ  مْ ه ِ ائِ رَ وَ  نْ واً مِ دْ ع َّّ ثُ  فَتَْسلَمُوَن وَتْغنَمونَ مْ ه َ تَنْزِلونَ بمَرٍْج ذِ  م َ ي تَلُوَل ف ُ رَ  ومُ قُ ي  نْ مِ  لٌ ج

  ّ َ  ومِ الر َ ف َ رْي ِ الّصَّ  عُ ف َ وَ  يبَ ل ِ  ولُ قُ ي ل َ  يبُ غَلََب الّصَّ َ ف َ إِ  ومُ قُ ي ْ ل ُ رَ  هِ ي ُ  نْ مِ  لٌ ج ِ سْ الم ِ ل ُ  ينَ م َ  فَيَْقتِلُه َ ف ُ دِ غْ ي  ر
  ّ َ وَ  ومَ الر َ  ونَكُ ت َ الم َ  مُ احِ ل َ ف َ جْ ي ُ مِ ت ِ  مٌ كُ ل َ  ونَع َ ف َ ي ث ِ م َ  ينَ ان َ غ َ  لِّ كُ  عَ ة مَ اي َ غ ِ ةٍ اي َ ثْ ا َ ا عَ ن ْ أَ  رَ ش ً فً ل  ﴾ا

 1ماجو كأبو داكد كصححو األلباين "ركاه أضبد كابن 
ّ ه عليه وسلم ظبعتأخرل عن أيب الدرداء رضي ا عنو كُب ركاية  ّ ه صلى الل  رسول الل
َ يقوؿ﴿ َ  مَ وْ ي ْ الم ْ ال كُ ةِ مَ حَ ل َ ب َ  ىر ُ  طاطَ سَ ف ِ سْ الم ِ ل ِ  ينَ م ُ  ضِ رْ أَ ب َ  الُ قَ ي َ ل ُ  اه ِ  ةوطَ الغ َ ف َ دِ مَ  ايه ُ  ةين َ  الُ قَ ي َ ل  اه

ْ خَ  قَ شْ مَ دِ  ُ ي َ مَ  ر ُ  لِ ازِ ن ِ سْ الم ِ ل َ  ينَ م ِ مَ وْ ي   2﴾ذٍئ

الذم هبعلنا يتػبػٌدل لنا جلٌيا أف لفظة اؼبلحمة متواجدة ُب النص النبوم الشريف، األمر 

ط مفاىيم اؼبلحمة. إذ ليس بالضركرة أف ترتبالنظر إىل إعادة صياغة تعاريف ك  نعيد

غّب ك   اؼبستحيمن الدارسْب، فمن  كما يزعم العديداػبياؿ.اؼبلحمة باألسطورة أك 

دبا ىبالف الوعي. ب  إف اؼبرجع اؼبرٌكج ؽبذه اؼبفاىيم البعيدة عن اؼبنطقٌي أف يأٌب الشرع 

 قد عرفتها اؼبوسوعة الربيطانٌية دبا يلي:ؼبلحمة، إمٌبا يعود إىل الغرب. ك مصطلح ا

                                                           
1
 https://saaid.net/Minute/m69.htm 

 رواه مسلم 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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Definition of Epic 

Britannica Encyclopedia explains the word epic as 

"Epic, long narrative poem recounting heroic deeds. .... literary 

usage, the term encompasses both oral and written 

compositions. The prime examples of the oral epic are Homer’s 

Iliad and Odyssey
1 

قواميس اؼبلحمة لدل النبلدظ أٌف لفظة األعماؿ البطولٌية متفق عليها ُب شرح معاين 

فيما سيحدث الدقا من  ككظٌفهااألجنبٌية، إاٌل أف العق  العريٌب قرهنا باؼبعقوؿ العربٌية ك 

 أدداث ستكوف قائمة دٌقا دبا ذكرت من كصف، ىذا ألهنا كردت عن سٌيد البشريٌة

ّ ه عليه ا ُب الفكر األجنيٌب فمالت إىل اؼببالغة اػبيالٌية اػبارقة أكةر ، أمٌ سلمو محمد صلى الل

 منها إىل اغبقيقة اؼبعركفة لدل العرب. 

إف ىذا التوضيح النسيٌب هبد مسوغا لئلدالء أف الةقافة العربٌية اإلسبلمٌية م 

خرافات كما يزعم اؼبتعصبوف، ب  ؽبا من لى ركائز كاىية مستنبطة من شعر ك تؤٌسس ع

علها تفرض مكانتها بكٌ  جدارة   العقبلنٌية اؼبتجٌسدة على أرض الواقع ما هبالدالئ

فهي تنماز عن اؼبلحمة كوهنا تػقحم اػبياؿ ُب ، للفانتازيا بالنسبة اأمٌ  كاعتزاز.

افيزيقٌية الوعي، كما زبضع لقوانْب ميتطق ك قيود اؼبن ينتفض العق  فيها منك  األدب

فيزيائية زبتلف سباما عن قوانْب كاقعنا، كتتطٌرؽ ألشخاص خارقْب فوؽ العادة كأف ك 
                                                           

1
https://letterpile.com/books/The-Epic-Definition-Types-Characteristics 

https://marefa.org/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://marefa.org/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
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دد درجة الوصف فيهم تبل  ك  يكونوا أنصاؼ آؽبة أك يبتلكوف قول يتفٌردكف هبا،

اعتمد عليها اػبياؿ العلمٌي  ادقيقة. ؽبذٌي، فيكاد وبسبهم اؼبتلقي اغب التشخيص

ىو ُب دّبة من أمره الذم عبلـ كأضحى اؼبتلقي يستقبلها ك ؽبا كسائ  اإل كرٌكجت

د عرٌفها ػقك ها فعبل ستكوف. ػمن األيٌاـ أك أنها قد كانت دقيقة ُب يـو ػيفَبض أن

 :هاػاألجنيٌب أن

“Fantasy is a form of literary genre in which a plot cannot occur in 

the real world. Its plot usually involves witchcraft or magic, taking 

place on an undiscovered planet of an unknown world. Its 

overall theme and setting involve a combination of technology, 

architecture, and language, which sometimes resemble European 

medieval ages. The most interesting thing about fantasies is that 

their plot involves witches, sorcerers, mythical and animal creatures 

talking like humans, and other things that never happen in real life
1 

الفانتازيٌة تكاد تقَبب من بعضها البعض، لكن ُب إف اؼبقاربة بْب اؼبلحمة ك 

ستتضح أكةر بػعػرض دٌد بعيد جٌدا. ك  من الركاية إىلجوانب سطحٌية. ُب اؼبقاب  تقَبب 

كذا الشخصٌية البطولٌية الركائٌية ك  أكجو التشابو كاالختبلؼ من خبلؿ التطٌرؽ إىل

كذلك ْب التفافها بالرداء الركائٌي. ك اؼبلحمٌية، مرفػػقػيػن ىذا اؼبسار بتطور اؼبلحمة إىل د

 عبلقة األسطورة هبذا اجملاؿ.

                                                           
1
https://literarydevices.net/fantasy   

https://literarydevices.net/genre/
https://literarydevices.net/theme/
https://literarydevices.net/setting/
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إف كاف  كدٌبلنصوص اؼبلحمٌية، ىي تعٌدد األبطاؿ إٌف أكؿ خاصٌية نتلٌمسها ُب ا

أٌف  اعاديْب. كمبطبل كاددا، فإنو يبٌة  ؾبموعة مػٌمػن تبٌنتهم سواء آؽبات أك أشخاص 

البط  اؼبلحمٌي يعبٌػر عن مشاعر معظم من ُب اؼبلحمة، كعليو قبده ُب معظم اغباالت 

هبا أك يكلف أددا من ؾبموعتو يقاظبو ىذا الدكر  كيتغٌُب أعمالو البطولٌية  شاعرا يركم

ألنو يظهر للمتلقي  االبطولٌية. ىذمن باب أف يعينو كليس من باب مشاطرتو ُب اؼبكانة 

بقدرات مٌيزتو عن البقٌية من بينها أنو مكتم  اإليباف كعلى كعي كإدراؾ تامْب ُب أٌف 

يةّب انتباه اؼبتلقي  كمادقة. قواه اػبارقة ستصٌنف ُب مسار التاريخ للمجتمعات البل

نبا  كفق ما تفرضو العدالة كالنزاىة ك لدرجة قبوؿ فكرة البط  اؼبلحمٌي، أنو يصرٌح دبا يقـو 

كفٍب ميزاف األىداؼ السامٌية. " كغالبا ما يستبعد االستبطاف كيتحلى دائما بةقة عالية 

تو دٌب كفاتو كيظهر بنفسو كلذلك فاف اؼبلحمة تعكس كبك  جبلء مآثر البط  منذ كالد

 .1"كلكامشىذا التعاقب بوضوح تاـ ُب ملحمة 

فردا لو دكره  –كٌلها إف م نق    –بط  الركاية فنجده ُب معظم األدواؿ  أٌما

الذم يتمٌيز بو دكف غّبه. إذ قبده ُب العادة إٌما متناقضا مع ؾبتمعو أك لديو اػباص بو ك 

العام اػبارجٌي. فأكةر ما ينطوم ُب إطار اػباص ك الصراع يكوف بْب عاؼبو  أعداء، أم أفٌ 

                                                           
1
Robert Scholes  - The Nature of the Narrative ,Oxford University Press, Oxford, 1971.p.208 
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ىذه العبلقة  ماداـ أفا بايط اػبارجٌي. ك النص الركائٌي، عبلقة البط  بضمّبه ككذ

هبذه الوتّبة، فػةمة مسألة تتبٌدم للمتلقٌي، كىي تعارض البط  مع  مستفحلة ُب الركاية

لرفض العام اػبارجي قبوؿ ما  إنػٌما. ليس لعدـ ثػػقػػتو ُب ذاتو، ك كقدراتوموضعو 

ىذا من صميم األفكار اعبوىرية للركاية."  فإٌما أف يكوف  كيعديستحضره البط  الركائٌي. 

 .1-على دٌد تعبّب ميخائي  باختْب-أكػبػر من قدره أك أف يكوف أصغر من إنسانٌيتو

عليو فإف بط  الركاية ُب منظور جورج لوكاش ىو شخصٌية مريبة زٌج بنفسو ُب ك 

أف يتلٌمس ىذه القيم أك دٌب  اؼبطلقة دكف كالقيمسجن فوالذٌم يبحث داخلو عن اغبريٌة 

 وبظى بتحقيق نصيب منها ُب ؿبيطو اػباٌص.

أف القارئ قبد مة  ىذا العنصر عند فلوبّب، إذ يؤٌدم البط  أدكارا متعٌددة. كما ك 

شاىدا على نفسو يؤٌدم دكر البطولة أديانا ك هبد نفسو مقحما ُب الركاية، إما وبسب 

 .2األدداث أدايْب أخرل

قبد من أبرز اػبصائص اؼبهٌمة للملحمة، اػباصٌية البطولية  كمن جانب آخر،       

. إذ تعاِب اؼبلحمة بصورة عامة ددثا بطولٌيا يتأٌسس على فكرة الركح كالوقائعلؤلدداث 

                                                           
1Mikhail Bakhtine- claude prevost  - Epopée et roman, Les Éditions De    
2Michel Clouscard La Nouvelle Critique -  -  Paris, 1973.p.36 



 الفصل الثالث                                  الرواية اإلنجليزية الحديثة، مفـاهيم واستحواذ للعالمية
 

158 
 

الوطنٌية أك القومٌية، فضبل عن أف اؼبلحمة تعتمد ُب معظم األدواؿ على فكرة اغبرب 

 سامية ترتقي ألعلى مدارج النب . الدفاع، قضٌيةكالتضحية للببلد، كيعترب ااربوف ىذا 

الركاية تتحٌدث عن فكرة رئيسٌية بطولٌية، ب  قبدىا تركل  ُب اؼبقاب  ال قبد مواضيع      

فهي إذف تعبّب صريح عن التجربة الفردية "  كفقطالٍب يقدـ عليها البط   لنا التضحيات

. فهي إذف مرآة  1"كأقرادهم بأفرادهملناس اليومية الٍب تعكس ُب الوقت نفسو دياة ا

لركاية اعبٌيدة، تلك الٍب تقدـ صورة دٌية ناطقة عاكسة للحياة الواقعػٌية الٍب نعيشها كميزة ا

بأسلوب يفهمو عاٌمة الناس أك على أقٌ   كتعرضوعبزء ضئي  من الواقع اإلنسايٌن.  كلو

تقدير يشعركف دبحتواه فيفَبضوف هناية للنص الركائٌي. فالعم  البطويٌل لديها يرتكز على 

 انسجاـ البط  الركائي بك  أطراؼ اجملتمع.

ضمن العناصر اعبوىرية للملحمة، األسطورة الوطنٌية كاؼباضي اؼبخٌلد. إذ كما قبد 

يعترباف أمرين مقٌدسْب. فهذا اؼباضي اؼبقٌدس يعترب صورة األساطّب الوطنية الٍب تعكس 

كجو اغبياة آنذاؾ. فاستحضار اؼباضي ُب اؼبلحمة ىو موضوعها ُب دْب أف األسطورة 

حمة تػقػنػٌن ؽبذه اػباصٌية جبعلها بعيدة عن التجربة مصدرىا. كاألكةر من ذلك، قبد اؼبل

عليو، يعترب النص اؼبلحمي منجزا يرتكز ُب عن أيٌة مبادرة شخصية لدراستها ك الفرديٌة أك 

                                                           
1
Roland Eluerd: Anthologie de la littérature francaise, Larousse, Paris, 1985, p.228 
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كٌلو يعرب إىل أدداث من اؼباضي العريق كاؼبقٌدس. ُب ىذا السياؽ هبدر بنا التنويو إىل أف 

ُب الواقع عام األجداد كاألسبلؼ ىذا العام اؼببٌِب  ذاؾ اؼباضي القومٌي كالبطويٌل إمٌبا ىو

، قبد اؼباضي ال يتمٌتع بأنبٌية اغّبىا. لذالفة زبتص بو اؼبلحمة دكف على زبليد اؼبآثر الس

سالفة،  بقدر ما تتمٌتع هبا مضامينو. إذ ال هبد اؼبتلٌقي ملحمة عريقة قصائدىا تعاِب أمورا

بينما قبد الركاية متاطبة مع  الٍب نظمت على إثرىا.األدداث ب  تتطٌرؽ إىل الوقائع ك 

اغباضر سواء مكتمبل أك ناقصا، تعرضو مةلما ىو دالو ُب قالب أقرب إىل اغبقيقة أكةر 

نقطة  د  من أٌم جنس آخر. فاغباضر مركز تطٌلع كتوجو اإلنساف العقبليٌن. ؽبذا عي 

اؼباضي. ىذا ألف عرضو ال انطبلؽ بالنسبة للركائٌي، لكن ُب الوقت ذاتو ال يهٌمش 

أك عصرنتو. ُب ىذا الصدد، ينبغي أف نشّب إىل ذاؾ النمط  ربديةويفَبض بالضركرة 

. يعٌد بإقبلَباالركائٌي الذم ظهر ُب أكربا ُب القرف التاسع عشر كاؼبتمٌة  ُب الركاية التارىبية 

د يمؤسسا ؽبا، بعدىا ظهرت ُب فرنسا على  Walter Scoothولترسكوثالسّب 

كانت مرامي الركاية التارىبية ااٌل مساعي . ك Alexandre Dumasدكما  الكساندر

ذبنيبها لفة غبماية مآثرىا من االندثار ك دياة اجملتمعات الساك إدياء اغبضارة  دةيةة إلعادة

 مستقببل.الوقوع ُب دائرة النسياف 
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عندما نتلٌفظ بركاية تارىبٌية، فاؼبعُب أف الركائي يعتمد ُب ىذا على التاريخ لينه  ك         

يعٌدىا ُب خانة اؼبصادر التارىبٌية اؼبوثوقة،  أال. إال أنو على الناقد كأدداثاكيتشٌرب أفكارا 

الطريقة األدبٌية الٍب ًب عرض األدداث التارىبية هبا، فضبل عن قدرات  نظرا الستفحاؿ

عليو فقد ُب آف كادد، ك  كاػبيايللتارىبي الكاتب على جع  الشخصيات تػؤٌدم الدكر ا

 الدكر أداءيشوب النص تغيّب للوقائع األصلٌية من خبلؿ تغيّب األماكن أك اؼببالغة ُب 

يبكن اعتبار الركاية التارىبية كتابا  يتػساءؿ إف كألٌف اؼبتلٌقيىذا  بالتايل تشويو للحقائق.ك 

اؼبؤرٌخ كما يقـو بو  . لذا البٌد من اإلشارة إىل مهاـٌ كدفظولغرض دراسة التاريخ تارىبيا 

الوقائع كاغبقائق  سبحيص. فمن البديهي أف وبَبؼ اؼبؤرخ مهمة تدكينمن ربقيق ك 

يق كالتتبع بك  دقة التارىبية لفَبة ما دسب تسلسلها الزمِب مع بعض التحلي  كالتعل

ال  ا.... فإهنٌما بالنسبة للركاية السياسٌية أك االجتماعٌيةموضوعٌية مطلقة. أكمصداقٌية ك 

لشرح  حبسب األدداث اؼبتضٌمنة تتعٌدل أف تكوف سردا يتخٌللو اػبياؿ بأدجاـ متفاكتة

معظم األدواؿ تكوف ك  من تلك  كُبيدكر فيها اغبدث  كأماكنألشخاص  ككصف

 لعنصر ةدقيقة. إضاف–أشخاص، أماكن  –العناصر اؼبكٌونة للركاية كالسابق ذكرىا 

الشخصيات اوريٌة كغّبنبا من العناصر األخرل. كبناء على ما تقدـ اغببكة الفنٌية ك 

 ذكره، يتضح نوعا ما الفرؽ بْب السرد التارىبي كالسرد الركائي.



 الفصل الثالث                                  الرواية اإلنجليزية الحديثة، مفـاهيم واستحواذ للعالمية
 

161 
 

مكانة اغباضر بالنسبة للركاية كأنبٌية اؼباضي بالنسبة  كذلككما تتٌضح     

ألنبٌية اغباضر ُب الركاية، فإنٌػها تكمن ُب اعتماد الراكٌم على ددسو  للملحمة، بالنسبة

ُب معػظمو خاطئ. على الرغم من  كىوالشبو دقيقٌي. بينما اؼبلحمٌي يعتمد على التنبؤ 

 تعكس اؼبلحمةفنبلدظ كيف أٌف  اؼبلحمة.سّبكرة الدكر الفٌعاؿ الذم تؤديو النبوءة ُب 

الوقت ذاتو تنٌبأ ال عبلقة لو  كُب –كىو صبلة من اغبقائق –العبلقة اؼبزدكجة بْب التاريخ 

 باغبقيقة التارىبٌية.

كمن العناصر اعبوىريٌة اؼبكونة للملحمة عدـ كجود أم صيغة تعكس كقوع جرائم 

بإقامة ددكد ؽبا ُب النص،  تتجاى  ىاتْب اؼبيزتْبأك اكبرافات عن قاعدة اجملتمع. ديث 

ؽبذا اعتربىا . كاالستقامةمن خبلؿ إزادة الضبابٌية بْب اعبريبة كالبطولة كبْب االكبراؼ 

أف أٌم انتهاؾ لقيمها، سيعٌرض صادبو إىل الةأر الذم طفولٌيا بريئا. ك  عاؼبا لوكاشجورج 

 . دكاليويؤدم إىل انتقاـ آخر كىكذا 

تعاِب مواضيع شػٌب مستوداة  ُب معضمها،أف الركاية بإاٌل أف الراىن الركائٌي يفصح       

سيجد دتما بْب ثناياىا اعبريبة، إذف بصورة مباشرة، فاؼبتلٌقي  من الواقع اليوميٌ 

السياسٌية مستفحلة ُب الركاية.، ىذا ألهنما من  كالعل االكبراؼ، اآلفات االجتماعٌية 

الذات.  كتباتدياتنا اليوميٌػة. لذا قبد الركائٌي دائما ُب دالة حبث دائم عن االستقرار 
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 كيتجرٌعدامت ردلة البحث ىذه ركدية ُب جوىرىا فإنو سيواجو اؼبشٌقة، يكابد  كما

 نٌصو. ففي الركاية دائما يتواجد يبحث عن دبلكهتا ُب كلمات يبوح هبا ُبك  اغبقيقة اؼبرٌة

الةاين كأفكار ك  أٌما األٌكؿ فهواجس.كالعام اػبارجٌي ايط بالبط  العام الداخليٌ 

ده ايط كالوسط الذم يعيشو البط . كالعبلقة بْب ىذين العاؼبْب متواجدة على فيجس  

  قبد اؽبواجس ىو إاٌل نتيجة دتمية للةاين. بالفع ما الذممستول العام الداخلي 

أف أنبيتها  الركائي إالكاألفكار اؼبوجودة ُب دكاخ  البط  من العناصر اعبوىرية للنمط 

 االهبابية مع العام اػبارجي.تكمن دبقدار عبلقتها 

أما اؼبلحمة فنجدىا خالية من اؽبواجس كاالستبطاف، فالبط  اؼبلحمي ليس            

الركائي نفسو فيو. فاؼبلحمة تعرب بالدرجة األكىل عن ُب ذات اؼبوقع الذم هبد البط  

مشاعر اعبمهور مع الَبكيز على العم  البطويل ُب دْب أف البط  الركائي يبدك لنا ُب 

ُب ايط بو من جهة أخرل. ك  دالة صراع كمواجهة مشكبلت بينو كبْب العام اػبارجي

غية إهباد التوازف النفسي ىذه اغبالة، ذبربه اؼبشكبلت على أف يعرٌب عما يبطن ب

كاالجتماعي. كاألكةر من ذلك، فانو باإلمكاف التطرؽ إىل نفسية الشخصية الركائية كىو 

 اؼبلحمة!!عنصر ال كجود لو ُب 
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أصبحنا على  كالركايةبعد االستعراض السريع للخصوصيات اؼبميزة للملحمة           

لحمة عرب كددة اغبدث كالعم  بٌينة من ظبات ك  منهما. كُب ضوء ذلك، تتجلى اؼب

 كالسرد كالصور اعبميلة اػببلبة.  كالنب البطويل 

كأخّبا استعماؿ العناصر فوؽ الطبيعة فبل توجد ملحمة دكف آؽبة فضبل عن  

دمج عناصر تارىبية كأخرل أسطورية، إما على صعيد الركاية فهنالك السرد اػبيايل 

بنا أف نشّب إىل أف تطورا  رركفهم. كهبدكظ كدالتهم األشخاصة ككصف كالقصة اؼبركي

ركاية. كبعبارة  إىلبارزا طرأ على اؼبلحمة ُب القرف الةامن عشر ديث ربولت اؼبلحمة 

أخرل , بعد الضعف الذم منيت بو اؼبلحمة بدأ بعض الركائيْب إدخاؿ بعض السمات 

اؼبلحمية ُب الركاية كنشا من جراء ذلك ما يعرؼ بالركاية اؼبلحمية كتعد ىذه كثبة كبّبة 

كنوعية ُب تاريخ الركاية كاؼبلحمة. فاألدب االنكليزم الذم كاف لو دظ كبّب ُب ىذا 

 شهد تطورا كبّبا إذ استطاع جوف ميلتوف ُب " الفردكس اؼبفقود" أف وبقق قبادا ُب  اجملاؿ

من بعده بتحوي  الشك  اؼبلحمي الشعرم إىل  دانيل دي فوياجملاؿ اؼبلحمي. كقاـ 

صيغة نةرية كادخ  بعض اػبصائص اؼبلحمية ُب بعض من ركاياتو ٍب جاء من بعده ىنرم 

ا ُب األدب الفرنسي فقد كانت ىنالك ُب الركاية. أمٌ فيلدنج فادخ  العنصر البطويل 

ؿباكالت عديدة ُب ىذا االذباه إاٌل إف نصيبها اإلخفاؽ ما عدا بعض االستةناءات ديث 
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ىذا تبقى ااكلة األكةر قبادا ىي الٍب قاـ هبا  كمعقاـ فيكتور ىوجو دبسعى ناجح 

تتسم بالكلية  البشرية "الٍبميديا بلزاؾ ُب نقلو اؼبلحمة من الشعر إىل النةر ُب " الكو 

اغبديةة. كلع  من أشهر الركايات  ةُب اؼبلحم. كيتجلى البعد اؼبلحمي بوضوح الركائية

اؼبلحمية ُب القرف التاسع عشر ما شهده األدب الركسي من تطور ىاـ كالذم ذبسده 

لحمي كتبت دسب التقليد اؼب  التيTolstoy تولستويل"اغبرب كالسبلـ"  ركاية

 .اؼبتعارؼ عليو

كُب اغبقيقة تطور النمط الركائي بشك  كبّب كملحوظ ُب القرف التاسع عشر كىو 

ما يتماشى مع ربقيق الطموح الكبّب من الوصوؿ إىل الركاية الكلية كبعبارة أخرل الركاية 

الٍب تعكس كلية العام كاجملتمع. كنتيجة لذلك غدت الركاية الصيغة اؼبعاصرة للملحمة 

الكلية الركائية تعم  على توسيع أبعاد الطبيعية  فاف الطبيعية الواقعية أك كدٌب ُب

 كاؼبلحمية كلردبا يكوف إمي  زكال رائدا ُب ىذا اجملاؿ.

كعلى الرغم من ااكالت اعبادة لتقعيد الركاية، كربديد خصائصها البنيوية 

كالوظيفية كذبنيسها، إال أف البادةْب" م يتوصلوا إىل ربديد أم ظبة ثابتة كمستقرة 

جنس  -إذان  -للركاية، دكف إبداء ربفظات تقضي على ىذه السمة باإلعداـ". فالركاية 
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وع األديب الوديد الذم ال يزاؿ ُب طور التكوين، كالنوع أديب مفتوح، كىي بالتايل" الن

 " .. الوديد الذم م يكتم  بعد

كىكذا لبلص إىل أف الركاية جنس أديب منفتح كغّب مكتم ، تتخللو عدة أجناس 

أدبية كربل كصغرل. كتتسم كذلك بالطابع الدينامي كالتشعب كالتوسيع اػبيايل كالتعدد 

طرائق الواقع ك ا مرآة لتشخيص الذات ك ، باإلضافة إىل كوهناللغوم كالصوٌب كاألسلويب

كصياغتها. كما أف الركاية صراع جديل بْب الذات كاؼبوضوع، كتعبّب عن اغَباب اإلنساف 

األصيلة كاؼببادئ الكيفية. فهي ُب األخّب تصوير لنةرية  ُب ؾبتمع منحط يفتقد القيم

 الغرائز الكمية.اجملتمع اؼبعاصر الذم تنخره اؼباديات كتنهشو 

كفقا  "الركاية"كأنتج التصور اعبديد  "لحمة"اؼبباختصار أنتج التصور القدًن

للحتمية التارىبية ُب االنتقاؿ من البلكعي إىل الوعي، من الشعر إىل النةر. فالركاية 

اغبديةة ليست نتيجة رغبة ىذا الركائي أك ذاؾ. إف فيلدن  أك ديفو أك رتشاردسوف م 

لشك  على باؽبم فاخَبعوا الركاية اغبديةة، ب  إف ىذه الركاية، ىذا الشك  ىبطر ىذا ا

اعبديد للملحمة، ىي ؿبطة من ؿبطات اغبتمية التارىبية. فالعق  الكلي ىو الذم اختار 

ذلك. كنقوؿ اختار ذلك من دكف أف نعِب أهنا رغبة من رغباتو، فاألمر نتيجة لعملية 

 .جدلية طويلة جدا
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أف يبنهج اؼبة  األفبلطونية على كبو مذى ، كأف يشرح دقا كلمة استطاع ىيغ  

 أرسطو ُب أف السامي إذا ظهر مرة فإنو سوؼ يظهر ك  مرة.
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يّ ة ع :المــب ح ث الثاـل ث  ال م يّةن ماـذج من روايات انــج ل ي ز

اؼبلحمة   بينها كبْب تبياف مدل التداخ كؿباكلةلقد سبق التطرؽ إىل مفهـو الركاية 

كتبْب أهنا ادتلت الصدارة نظرا لةقلها األديب اؼبتمركز على اؼبضموف الذم اعترب ، كالفنتازيا

أكةر ما لىب ادتياجات اؼبتلقي. كعليو كاف ؽبا كافر اغبظ ُب تصدر العاؼبية مقارنة 

باألجناس األدبية األخرل كبالفع  اكتسحت السادة األدبية ركايات دققت ذيوعا كصيتا 

  جدارة.ا للعاؼبية عن أىله

كال مناص من االعَباؼ أٌف اللغة اإلقبليزية ىي اللغة العاؼبية كالرظبية ألىم اؼبنظمات 

قدـ إدصاءات كبيانات مذىلة عن  1998" يورد دلي  اليونيسكو للَبصبة لعاـ الدكلية ؼ

سيطرة اللغة اإلقبليزية ُب تصدير الَبصبات دٌب إىل تلك البلداف الٍب كانت لغاهتا إىل أمد 

مقدمتها اللغة األؼبانية الٍب أصبحت اليـو ُب صدارة  مستوردة كُبقريب لغات مصدرة ال 

 1اللغات اؼبستوردة من اإلقبليزية إىل جانب اليابانية طبعا "

األمر ال وبتاج للتقصي عن عوام  عاؼبية اللغة اإلقبليزية، ألنو مرتبط باؽبيمنة ف

سبق ذكره يبكن اعتباره  اللغة، كماالسياسية كألف اؼبوضوع يتمحور دوؿ الركاية أكةر من 

 مديحة عتيقعامبل مباشرا لعاؼبية الركاية االقبليزية إضافة إىل اؼبعايّب األدبٌية الٍب صنفتها 

 ي: فيما يل
                                                           

  243ص  2001حسام الخطيب، الأدب المقارن بين العالمية والعولمة , المجلس الوطني للثقافة والفنون , قطر ,  1
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: تعترب مقياسا لَبشيح النصوص إىل العاؼبية  كىناؾ العديد من ركائع  الجودة الفنية -1

، كعلى الٍب أتبت الفكرة ىذه  -ا كاملة اؼبقاـ ال يسع الطرح لذكرى –اآلداب اػبالدة 

الرغم من ىذا اعتربىا بعض الٌنقاد نسبية إىل أبعد اغبدكد ألهنا ترتكز على األذكاؽ ىذه 

مديحة أف يتحكم فيها . تقوؿ سواء مةقف أك عادم  –يبكن ألم متلقي  األخّبة ال

" اعبودة الفنية قيمة نسبية زبتلف ددكدىا ضمن األدب الي الوادد , فما بالك عتيق

بْب آداب ـبتلفة باختبلؼ أذكاؽ أصحاهبا فبا هبعلنا نتساءؿ ى  الشعر اعبٌيد مةبل ىو 

 1" الغموض؟ لتلميح؟ إىل الوضوح أـإىل اإلفصاح أـ ا؟ لذم يبي  إىل اإلهباز أـ اإلطنابا

ٌيد ىو الذم يبي  إىل اإلطناب فإف كانت إجابٍب على سبي  اؼبةاؿ أف الشعر اعب

أجود الشعر ما ماؿ إىل اإلهباز الغموض، ُب دْب يقوؿ شخص آخر العكس أف ك 

ت على ذكؽ ب، ألف القضٌية ادتكمالوضوح، فهذا ال يعِب أف كاددا مٌنا ىو على صواك 

 دريٌة فكريٌة شخصٌية.ك 

تعترب جواز سفر النصوص األدبية عامة كالركائية خاصة، فبفضلها  :الترجػػػمة-2

ىي  يبكن للنص الي أف نراه ُب ك  خريطة العام, فكما سبق الذكر أف اللغة اإلقبليزية

                                                           

  72, ص  2011,  1عتيق , فصول في الأدب المقارن , دار ميم للنشر , الجزائر , ط  مديحة -1
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 -آداب العام الةالث الرائدة عالػمػٌيا، فك  الركائيْب يسعوف إىل الَبصبة إليها " لدل تنزع 

 1إىل أف تَبجم إىل اإلقبليزية , كىذا ما يؤكد أف العاؼبية كصفة غربية بامتياز " –خاصة 

كمع ىذا يعَبم الَبصبة أديانا التصرؼ كُب أدايْب أخرل تغيّب ُب اؼبعُب إف م نق  

ألصلي تقتلو. كؽبذا السبب أدالت اؼبدرسة الفرنسية البادث اؼبقارف إىل قراءة النص ا

بلغتو األصلية لتفادم الوقوع ُب اػبيانة النصٌية للعم  اؼبستهدؼ، ؽبذا اعتربىا جورج 

 les belles infidèlleدبةابة اػبائنات اعبميبلت  George Mouninموناف 

أم زبوف النص جبمالٌية لدرجة أف اؼبتلقي قد ال يتفطن لتلك الزيادة أك النقصاف الٍب 

 قامت هبا الَبصبة.

النص : تؤدم دكر النشر إف كانت ذات ظبعة كصيت دكرا فعاال ُب شهرة النشر دور-3
أنبها  كزمػنوبو من دٌيزه اؼبكاين كاللغوم أم أهنا ال تبقي على النص أسّبا ؼبكانو  كاػبركج

Gallimard-Seuil–Hachette-Random House-Cambridge 
University Press 

أىم معيار لبلرتػقاء إىل العاؼبٌية ىذا ألنو دٌب كإف توفرت  د:ػقػنػقوة التأثير وفاعلية ال-4

الػمعايّب السابقة كغاب ىذا األخّب فإف العالػمية تكوف مؤقػتػة. إذ ال بد للنص أف يػتػرؾ 

يبقى تأثّبه سار م الػمفعوؿ عرب امتداد األزمنة  كأفبصمتػو اإلهبابٌية ُب نفوس اؼبتلقْب 

 كـبتلف األمكنة. 
                                                           

  73، ص السابقالمرجع  -2

http://www.cambridge.org/
http://www.cambridge.org/
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إضافة إىل ىذه اؼبعايّب األدبٌية ىناؾ معاير غّب أدبٌية تسهم ُب عاؼبٌية النصوص مة  

ٌكنت من ربقيق الٍب أسدت خدمات جد مباشرة لنصوص سب اإلعبلـ االتصاؿكسائ  

خّب دلي  عَباؼ الدكيل إذ ال نظّب ؽبا. ك نالت االدبضاىاة نصوص سابقة ك  الػحظٌ العاؼبٌية ك 

قد سبق التنويو إليها ك  - The lord of the ringsعلى ىذا الركاية اإلقبليزيٌة ملك اػبواًب 

أهنا دٌققت أعلى نسبة من اؼببيعات خصوصا بعد ربويلها إىل عرض  إذ -ُب الػمقٌدمة 

 لو عرب ـبتلف كسائ  اإلعبلـ. كالَبكيجبصرٌم 

أف الركاية االقبليزيٌة ىي الركاية األفض  على  BBCقد أعلن موقع يب يب سي " ك 

اإلطبلؽ ُب تاريخ األدب العاؼبٌي، ديث يعترب األدب االقبليزٌم من أقدـ أنواع اآلداب ُب 

 1" أفضلها على اإلطبلؽ. الغربٌية كمنالدكؿ 

األمةلة على ىذا متعٌددة دكر فٌعاؿ ُب عاؼبٌية اآلداب، ك  ىيمنتها كذلكلقٌوة الدكلة ك ك 

 االرباد كسيطرةقبم  أبرزىا ُب الرجوع لفَبة تزٌعم اؼبعسكر الشيوعي الريادة الدكلٌية 

السوفياٌب، ُب ىذه اغبقبة كاف األدب الركسي ُب الطليعة، بالفع  ال يزاؿ أثره جلٌيا لغاية 

ماـ األدب اإلقبليزم، كقتنا ىذا لكن ال يبكن اعبـز بتاتا أنو دافظ على مكانتو إعبلمٌيا أ

عاؼبٌية كبالتايل ظبٌو آداهبا كاضح بعلٌو اللغة اإلقبليزيٌة صرح اللغات كتصدرىا ال كاألمر

                                                           
1
http://www.youm7.com/story/2015/12/17 
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كذلك نستجليو مع   كاألمرمضاىاهتا لآلداب األخرل بعد تصدع اؼبعسكر الشيوعٌي. ك 

األدب العراقٌي أقدـ آداب شعوب األرض قاطبة، فليس من اؼباضي البعيد أف كاف لو 

ت منو إىل لغات أخرل تكاد الَبصبا كدٌبالطليع، إالٌ أنٌو مؤخرا غاب إعبلمٌيا  كشأنورفعتو 

 كاضح إذ أنٌو مقَبف بعام  سياسٌي. كالسببتضمح  

صبالٌية. فاألدباء  ككذاراجع لعوام  سياسٌية  كاألمرزٌم ال أدد ينكر تفٌوؽ األدب اإلقبليك 

إىل جانب  -االقبليز أبدعوا ُب كتاباهتم إضافة إىل تأثرىم بسحر النصوص الشرقٌية 

سبٌكنوا من التنويع ُب مضامينها اؼبشتملة على اعبانب التارىبٌي،  كما  -األلػماف 

ليلة ما نتلمسو ُب ألف ليلة ك  ىذاك  - ديدعلى كجو التح كاػبيايلٌ الركمانسٌي، االجتماعٌي 

فبن تركوا بصمة  كغّبنباثبلثية ملك الػخواتػم  ككذاقبد مشاهبا لو ُب سلسلة ىارم بوتر ك 

خٌلدت مآثرىا. ىذا ألف ك  ُب دقهاتغف  عنها، ب  أنصفت  تاريػخػيٌػة أبت الذاكرة أف

على  كاعَبافاتلٌمسو ُب النماذج الٍب دققت ذيوعا نما س كىذاقيمتها ال يستخٌف هبا 

 اؼبستول الدكيٌل.

يــّـة عاـل م يّ ة:   رواياـت ان ج لي ز

ال ىبتلف  :Daniel Deffoe  1660 – 1731 ويػفػاؿ ديػيػزوي لدانػريػروبنسوف ك-1

معلما أدبٌيا على بداية ظهور  تعٌد شاىدا تارىبٌيا ك  وف كريزويروبنساثناف ُب أف ركاية 
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ذا دقيقة االنتماء إىل كت إىل أساليب التعام  مع اآلخر ك ككفلسفة تطرق الركاية كفنٌ 

 روبنسوف كريزوياؼباكرائٌيات. كدلي  ىذا التػطرؽ إىل معاملة الشخصٌية البطولٌية الطبيعة ك 

. Sirأٌكؿ لفظة اقبليزيٌة  كيعٌلمو فرايداي اسم من جزيرة بعيدة فيمنحو مع أٌكؿ قادـ

لن يتمكن من التعام  مع اجملتمع روبنسوف كريزوي من ىذا ؿباكلة إظهار أف  كاؽبدؼ

 ألنو خارج إطاره، ب  ال كياف لو إال باعَباؼ اآلخر بو.  البشرٌم ىذا

اآلخر ضركرة اؼبسعف "ػهػر ُب صورة اؼبتحضر ك ىذا اآلخر الذم يسعى ألف يػظ

لكٌ  أنا، دٌب إف كيانا معٌينا قد ال يتمٌكن من االستمرار إذا م هبد آخره أك آخريو، 

ىو اعبحيم  من زاكيةكاف ىذا اآلخر   كإذاكبالتايل فإنو هبد نفسو مضطرا لتصنيع اآلخر، 

ركاية فلسفٌية  1من جانب آخر" كدراؾ كتطٌورة ضماف استمراريٌ فإنو جحيم من جانب ك 

 ت لسّبة اؼبعرفة البشريٌة اغباملة لدالالت رمزيٌة عن الةقافة اإلنسانٌية صبعاء.تطٌرق

ركاية كوميدية ركمانسية، من تأليف : Pride and Prejudiceرواية كبرياء وتحامل-2

، اشػتػهرت بانػتػقادىا ؼببٌلؾ األراضي Jane Austen1775-1817 أوستوف جينالكاتب 

الربيطانٌيْب  كما تعترب من أكائ  الركايات الركمانسية ُب تاريخ الركاية، نشرت ألكؿ مرة ُب 

لديو  كىي ابنة لرج  ريفيٌ  يتػيث بينػلزابػاي، تدكر أدداث الركاية دوؿ البطلة 1813عاـ 

                                                           

ثيره، أعمال مؤتمر " الدراسات الثقافيّة و الدراسات ما بعد ال كولونياليّة، أنجار، صورة الأنا عند الآخر و بتمصلح ال 1
 55، ص 2008، الأردن 1الجمعيّة الأردنيّة للبحث العلمّي، ط 
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األخرل، هتتم الركاية بالقضايا  طبسة بنات لك  ابنة من بناتو شخصيتها اؼبختلفة عن

األخبلقية كقضايا الزكاج بشك  أساسي، بالنسبة للنساء العتبارىن أف الزكاج ىو اؼبنفذ 

قد استخدمت الركائٌية دبكة دخ  مايٌل معترب. ك د يبكنهن ربقيق مركز اجتماعٌي  ك الودي

 كمسرديات.درامٌية أٌىلتها ألف ربٌوؿ إىل أفبلـ، مسلسبلت 

 والتر سكوتركاية تارىبية ، من تأليف الكاتب االقبليزم  : Ivanhoeايفانهورواية -2

Walter Scott1771 - 1381ىو ُب إصابتو بالشل  ُب رجلو اليمُب ك  ، على الرغم من

سن الةانية من عمره إال أنو تغلٌب على العاىة برغبتو اعباؿبة ُب الكتابة بفض  تعٌلقو 

، كىي من أشهر 1819نشرت لو أٌكؿ ركاية مرة عاـ بالطبيعة الٍب كانا يقطن هبا جٌده. 

ربكي الركاية عن  االقبليزم،ركاية يكتبها عن التاريخ  كانت أكؿركايات الكاتب، كإذ  

إىل طبقة النببلء ُب  ن ساكسونيا يدعى كيلفريد ايفاهنو، كىو ينتميفارس م قصة

قد عاصر اغبملة ، ك السكسونيْب ُب القرف الةاين عشر ، كىو أخر النببلءسكسونيا

كتتحدث القصة عن  الوقت،، الٍب سحقت العائبلت السكسونية ُب ذلك الصليبية الةالةة

  ة كما خلفتو من كراىية كضغينة بينهمتأثّب اغبرب على الشعوب السكسونية كالنورماني

، ارىبية من ركايات العصر الفكتورمركاية ت A Tale of TwoCities :قصة مدينتين-3

، ىي Charles Dikens1218 - 1281 ديكنزلز تشار االقبليزم  الكاتب تأليفمن 
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. ربكي عن صراع الطبقات كباريسركاية تارىبٌية أدداثها كقعت ُب لندف، اقبلَبا 

من قب  الطبقة اغباكػمػة.  كاضطهاداالرستقراطية كالطبقة الكاددة كما تػعػانيو من قمع 

كىو بط   تشالز دارنيمػما أفرز الةورة الفرنسية، فتحكي عن شخصية ارستقراطية يدعى 

ية من أكةر الركاية، يقع ضحٌية ُب الةورة على الرغم من دسن أخبلقو كطيبتو. تعػترب الركا

ُب معاىد الكةّب من الدكؿ، خاصة ُب الواليات اؼبتحدة، كما   إذ تدٌرسالركايات ذيوعا 

 . 1859كانت تنشر أسبوعيا ُب النشرة الدكرية لتشارلز ديكنز ُب عاـ 

من تأليف الكاتب االقبليزم  : King Solomon’s Mines كنوز المليك سليماف-4

كاتب ـبضـر من  Rider HaggardHenry  1856– 1925ىنري رايدرىاجردالسّب 

قد دٌفزه ُب ىذا امتبلؾ كالديو ك  13كتابة الركايات ك ىو ُب سن   العصر الفيكتورم، بدأ

ألكؿ مرة ُب عاـ  خيالٌية نشرت، ركاية كنوز الملك سليمافلدار نشر صغّبة. كتعد ركاية 

، تدكر الفكتورمب، كىي من ركايات العصر ، تعٌد من أشهر ركايات الكات1885

 آالف كالصيادكوتس، الكابًب جوف جود،   الشباف ىنرمأدداثها دوؿ ؾبموعة من 

خادمهما. للبحث عن األخ الضائع لكػورتس الذم صٌمم الذىاب  أمػبػوباكواتّبمْب برفقة 

توٌغلهم ُب أدغاؿ إفريقيا،  إفريقيا، كأثناءُب ردلة استكشافٌية للبحث عن األلػماس ُب 

وا صي ضارة قديبة ربكمها دفيدة سليماف الٍب تعرض عليهم الكنوز إذا ما خل  يصادفوف د
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إىل زبليص دضارة  ٌية مشوقة زبلصػنػدبكة ف الصراع ُب كيبدأنبجٌية شعبها من قبيلة 

دكر أدداثها ُب ػحجريٌة.  تعترب أكؿ ركاية تػشعبها بتحطيم آلػهتهم الدفيدة سليماف ك 

 إفريقيا.

ركاية من تأليف الكاتب االقبليزم  : Heart of Darkness الػظػالـروايػة قػلب  -5

وب أصقاع ، كاف يرغب ُب أف هبJoseph Conrad 1094 - 1857 جوزيف كونراد

 قلب الظالـم يكن يعي أنو سيصبح أبا للركاية اغبديةة. نشرت ركايتو العام عرب السفينة، ك 

تدكر أدداثها بسرد الراكم ألدداث ردلتو إىل هنر الكونغو  ،1902ألكؿ مرة ُب عاـ 

بسرد  مارلو الػتايػمػز كيشرععلى مًب قارب بنهر بقلب إفريقيا. ركاية جملموعة من البٌحارة 

أثناء  وغلكونمغامرتو الٍب سبحورت دوؿ عملو كقبطاف سفينة بإددل شركات التجارة با

بلؿ ركايتو من خ  كونرادعراقي  كتعٌط  مركبو كتعٌرضو ؽبجـو سكاف اؼبنطقة.  سفره تعَبيو

من كصفهم بالػمتودشْب، ىناؾ فارؽ بْب الشعوب اؼبتحضرة ك ىذه أراد أف يبدم أف 

ية بأدد معايّب العاؼبٌية، . دظيت الركاكالعنصرية اإلمربيالية األمر الذم أفرز تساؤالت دوؿ

، كقد ًب ترصبتها إىل اللغة العربية القػيامػة اآلفىو ربويلها إىل فيلم سينمائي بعنواف أال ك 

  2010ك 1988من قب  ىاين ظبّب بارد ُب عامي  قلب ظلماتك قلب الظلمةربت عنواف 

ركاية من تأليف الكاتب  : The Wings of the Doveرواية أجنحة الحمامة-6

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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رت ألكؿ مرة ُب عاـ شً ، ني Henry James  1843 - 1916ىنري جيمساالقبليزم 

ثريٌة تدكر أدداثها عن امرأة أمريكية  .، كىي من أشهر ركايات الكاتب كأفضلها1902

صاب دبرض خطّب كٌ  ما سبلكو، إذ تي بة مالٌية ضخمة. لكنها ال تستمتع ثرك ك  ؽبا تركة

ما استوفتو صنفا آخر يتأثر لػحالػها. كلػً ؽبا يتعاطف معها طمعا ُب ماؽبا ك هبع  من دو 

ػبػناىا اؼبخرجْب السنيمائٌيْب ت ،غباؿ البطلة ديٌ  كتشخيصالركاية من ببلغة ُب األسلوب 

 .أفػػبلـ. لت إىلو  ده ك 

 Verginiaتألػيف الركائيػٌة فػرجينا ككلػف  من Mrs Dalloway رواية السيدة دالوي -7

Woolf 1882 – 1941  لٌقبت دبلكة صباؿ اؼبريضات باؼبصحة الٍب دخلت إليها، بعد

معاناهتا ُب أكاخر عمرىا من اكتئاب رىيب خصوصا بعد اندالع اغبرب العاؼبٌية الةانية 

جيوب معطفها كالسقوط  بػها إىل االنتحار بوضع دجارة ُب مػٌمػا دفعكتػدمّب منزلػها، 

نشرت القريب من منزؽبا. اتسمت ركاياهتا بػمػناداهتا إليقاظ الضمّب اإلنسايٌن،  أوسبػنػهر 

 كػالريسا دالوايتدكر أدداثها دوؿ دياة ، 1925ألكؿ مرة ُب عاـ  السيدة دالوم ركاية

كما تػمر بو من مغامرات بعد اغبرب العاؼبية الةانية، كتعػتػبػر من أىم ركايات القرف العشرين  

 .سينمائيكما دولت إىل نتاج 
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ركاية ملحمٌية من تأليف الكاتب  : The Lord of the Ringsروايػة سيد الخواتم-8

 – TolkienJohn Ronald Reuel 8921 ر. تولكْبآر. آالربيطاين الشهّب ج. 

 ملك الػخواتػمأستاذ جامعٌي. اشتهر من خبلؿ رائعتو فيلولوجٌي، ركائٌي ك  1973

ؾبلدات، كما ترجػمت إىل العديد  ُب ثبلث 1954، نشرت ألكؿ مرة ُب عاـ الػهػوبيتك

 1949ك 1937تبت على مراد  بْب العالػمية من ضمنها اللغة العربية، ك من الػلغات

 .1955 – 1954نشرت عاـ ك 

 1األورؾ *ك األقزاـبْب، السحرة، اعبن،  عأدداث الركاية عن صرا تدكر 

ُب أرض تسػمى األرض الوسطى، كربكي عن خاًب السلطة صنعو بط  الركاية سيد الظبلـ 

 كىبطط  موردور، كىو شخصية سبتلك قول خارقة للشر ليصبح داكم عام  سوروف

ليسيطر على األرض الوسطى من خبلؿ اػباًب الذم صنعو، فتتطوع ؾبموعة من األقزاـ 

، غيمليالقـز ك  دالفنغاالذم يساعده السادر األبيض  فػرودوبقيادة 

اغبمئة اؼبتواجدة بْب يرمونو بالعْب ك ...ليسَبجعوا خاًب السيطرة على العام آراغوف

ما ؿٌبص اؼبتلقٌي ُب  ااؼبقارنة. إذللطرح تفصي  ؽبا ُب اؼبلحق ديث ىي ؿب  الربجْب. ك 

الركايات اإلقبليزيٌة السابق ذكرىا، يٌتضح لو أف العاؼبٌية كانت جٌد ظاىرة بفض  تقنيٌات 

اؼبتلٌقػي، خصوصا كأف  كيعيشهاكأنػها مشاىد يراىا سرد العالػية اؼبشٌخصة للكلمات ك ال
                                                           

 كلمة تستخدم لوصف كائنات مخيفة  تمتلك قوى خارقة و تتعطش لسفك دماء بني البشر 1
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سحر الليايل الشرقٌية منها ما كاف من إبداع اػبياؿ اػبارؽ اؼبتقارب إىل دٌد بعيد من 

 السمػريٌة.

الليايل السمريٌة كركاية  –ىذه التداخبلت العميقة بْب العملْب األدبٌيْب اػبارقْب 

القراءة الستخبلص أكجو  كإعادةأمٌدت بدافع القراءة  –ملك اػبواًب بأجزائها التبلث 

 بْب النصٌْب. كتأثرما يدفع باؼبتلقي إىل اعتقاد كجود تأثّب  كىذاؼ كاالختبلؼ، االئتبل

يكوف دكما مطلقا على أف قضٌيٍب التأثّب كالتأثر كانت قائمة بينهما على ب  األمر يكاد 

.نالد ركي  تولكْب قد أقٌر باألمرقبليزٌم رك كجهها الصحيح لو كاف الركائٌي اال



 

 
 

 

 ع: ــــل الرابـصـفــال

 غــربـيّــةاتـيّـة بين نـمـاذج إسـالمّية و دراســة مـقـارن

عليه   -قّصتي سّيدنا سليمان  المبحث األّول: استحضار ملّخص  

 .السالم ويأجوج و مأجوج

، ألف ليلة  والعفريتالمبحث الثاني" عرض حكاية الصياد  

 .وليلة

 The lord ofالمبحث الثالث: ملخص رواية ملك الخواتم  

the ring. 

 .االئتالفث الرابع: إبراز أوجه االختالف و المبح
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 -عليه السلام  -سليمان مبحث الأوّل: استحضار ملّخص قّصتي سيّدنا  ال
يأجوج و  .جمأجوو

 :ملّخص قّصة سيدنا سليمان عليه السلامأ/ 
 

عليه  –سليمان سيدنا سبايزت دراسات اؼبفٌسرين دوؿ نسب اختلفت آراء العلماء ك 
 ، كاألمر يعود إىل عدـ ضبطهم لتفسّب موٌدد لسورة األنعاـ ُب اآلية الكريبةالسلام

ََّّك حَِكيمٌ عَلِيم ﴿ َب َّّشَاءُ  ِإّنَّ ر ن ن بْرَاهِيمَ عَلَى  قَوْمِهِ  نَرْفَُع دَرَجَاٍت مَّّ تُنَا آتَيْنَاهَا ِإ َّّ  83وَتِلَْك ُحج

ِ دَاوُودَ  تِه َّّ ي ًّّا هَدَيْنَا  وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبُْل  وَمِن ذُرِّ يَعْقُوَب كُل ُ ِإْسحَاَق وَ وَوَهَبْنَا لَه
يُوُسَف وَمُوسَى  وَهَارُونَ وَكَذََٰلَِك َنجْزِي الْمُْحِسنِينَ  وَب وَ  ّ ا وََيحْيَى   84 وَُسلَيْمَانَ وََأي َّّ ي ِ وَزَكَر

اِلحِينَ  لْنَا عَلَى  85 وَعِيسَى  وَِإلْيَاَس  كُّلٌّ مَِّن الّصَّ ًّّا فَّضَّ يُونَُس وَلُوًطا  وَكُل وَِإْسمَاعِيَل وَالْيَسََع وَ
ِين َم  ﴾86 الْعَال
 يم ػراىػإبأـ سيدنا  ليو السالـػوح عػػناػببلؼ إمٌبا يعود إىل " ذريتو. ى  ذرية  فمردُّ        

 ؟الـػالسعليو 

براهيم عليه ح العبلٌمة أبو السعود ؿبمد العمادم أف النسب يعود إىل سيدنا رج  ػيُّ     إ

 ،لنظم الكرًن لبياف شؤكنو العظيمةاؽ األٌف مسى  لإبراهيم عليه السلام" الضمّب  السلام

من إيتاء اغبجة كرفع الدرجات كىبة األكالد كاألنبياء كإبقاء ىذه الكرامة ُب نسلو إىل 

 1" يـو القيامة

                                                           

 151ص -3 -بيروت –دار إحياء الثراث العربي  -إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن ال كريم -عود محمد العماديأبو الس -1

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya84.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya84.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya85.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya85.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura6-aya85.html
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ما ىو معلـو لدل أم بادث ـبتص ُب القصص القرآين أف القرآف الكرًن م يفص  

ىذا ألف اػببلصة اؼبراد الوصوؿ إليها ىو األخذ  ،سليماف عليو السالـُب نسب النيٌب 

بالدرس كالعربة من اؼبواقف اؼبذكورة فيو كاإلصباع اؼبتفق عليو ىو أنٌو ابن داككد عليهما 

وتِينَا مِن كُّلِ السبلـ  ﴿ يْرِ وَأ  اُس عُلِّمْنَا مَنطَِق الّطَّ َّّ هَا الن وَوَرَِث ُسلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَاَل يَا َأّي 

 1﴾ ِإّنَّ هََٰذَا لَهُوَ الْفَْضُل الْمُبِينُ  شَْيءٍ 

ألف الطرح تناكؿ جانبا مقاببل للقصص القرآين، لزاما علينا التعريج إىل دقيقة ك 

" لن وبظ بو آخر إىل يـو الدين.ك  ىذه الشخصٌية القدسٌية الٍب منحت ما م ينلو آخر

داوود عليو ىو ابن اؼبلك اسم عربٌم معناه رج  سبلـ ك  –عليو السالـ –سليماف 

قد ملك أربعْب سنة بِب اسرائي  فكاف من أعظم ملك، ك الذم خلفو على عرش  السالـ

 أدونيا،، أبشالـو، كيالب، آمنوفىم يو سٌتة إخوة من أمهات ـبتلفات ك مع أنٌو كاف لدك 

قد أدٌب ك  بتشبعىو الذم ملك كىو ابن  مان عليه السلامسليإال أٌف  يثرغاـ.، شفطيا

 متمٌنيا لو سبلـ  سليمافأطلق عليو اسم ألنو كاف ابن زكجتو اؼبفٌضلة ك  نداوود سليما

 2ببل درب " 
                                                                                                                                                                                     

 .16الآية  -سورة النمل -1
2-2 st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-

Dictionary/12_S/S_121.html 
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أنو ال  مع – عليو السالـ –سّيدنا سليماف ىذا من باب ضركرة اقتضتها مكانة النيٌب 

 موسوعات.لو ألٌفت عنها دكاكين ك مقٌدسة ك يبكن أف نوُب بػحػق كٌ  شخصٌية 

صا عن قٌصة ملكو، ألف اعبانب لخ  ورد مي ني تقتضيها غاية الطرح، فسى ا لضركرة أمٌ 

 اؼبستهدؼ للمقارنة ىو ما تعٌلق بقٌصة اػباتػم.

بعدما  جلّ اهلل عّز و أقول ملكا بأمر من أشٌد ك  يه السلامسليمان علكاف سيدنا 
ا﴿، دعاه ْ لِي وَهَْب لِي مُلْكًا لَّّ ََّّك َأنَت  مِّن بَعْدِيلَِأحَدٍ  يَنبَغِي قَاَل رَّبِ اْغفِر ِإن

ابُ  َّّ  1﴾الْوَه
تسخّبىم اغبيواف ك  تعٌلمو منطق الطّب ك العلم إضافػة إىلباغبكمة ك  تعالىاهلل فأٌيده 

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ الشياطْب ﴿لو اعبن ك لو، أساؿ لو عْب القطر، سٌخر لو الريح، سٌخر 
ٌ وَرَوَاُحهَا شَهْرٌ ۖ  هَا شَهْر ِ بِِإْذِن غُدُوّ  ُ عَيْنَ الْقِْطرِ ۖ وَمَِن اْلجِّنِ مَن يَعْمَُل بَيْنَ يَدَيْه وََأَسلْنَا لَه

عِيرِ  َبِّهِ ۖ وَمَن يَزِْغ مِنْهُْم عَْن َأمْرِنَا نُذِقْهُ مِْن عَذَاِب الّسَّ  2﴾ ر
ال يتعٌلق أخّبا  ك ك كاف طموح نيٌب أكال ك ليقوؿ أ/ أضبد هبجت " إف طموح سليماف للمي 

لك م يكن سليماف عاشقا للمي ٌقق لدعوتو االنتشار ُب األرض، ك النيٌب إال دبا وب قلب

اقا إىل الكربياء كالعظمة، إمبا كاف يريد اؼبلك ليحارب بو الظبلـ الذم انتشر ُب اجملٌرد توٌ 

الذم تتكرـٌ بو السماء على األرض دْب تبعث رسوال " كنشر نور اإلسبلـ األرض
3 . 

                                                           

 .35الآية  –سورة ص -1
 .12سورة سبأ الآية -2
ّ ه، دار الشروق، القاهرة، ص-3  290أحمد بهجت، أنبياء الل
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اؼبعُب أف دعاء سيدنا سليماف عليو السبلـ ؼبلك منفرد خاص بو ليس لبلستعبلء أك 

بسط السعادة بْب عباده الوادد األرض، ب  لنشر دين ا تعاىل ك العلٌو كالفساد ُب 

األدد، الذم أذف لو بتشخيص مظهر لنعمة إؽبٌية أماـ القـو " فاؼبلك اػباص الذم 

 1يريده ليس لو غاية مقصودة كلكنو كسيلة لتحقيق تلك الغايات اإليػمانٌية العظيمة " 

الغفراف ىذا ما يدٌؿ على أف طلب سبق الػمغفػرة قب  طلب اؼبلك، ك  كما أنو

ا يَنبَغِي لَِأحَدٍ مِّن بَعْدِي ۖ   لفتح أبواب الرزؽ﴿سبي قَاَل رَّبِ اْغفِرْ لِي وَهَْب لِي مُلْكًا لَّّ

َّّكَ  ابُ  َأنتَ  ِإن َّّ  2﴾ الْوَه

كذلك ألف تفكّبىم ك كاقعهم دامغة لو كسط قومو، ك  فطلب اؼبلك ليكوف دجة

ت لتػحػقيق ذلك. فأتى اعبن ك القٌوة كاالستعانة بالشياطْب دوؿ اىتمامهم دبظاىر  انصبٌ 

 مط تفكّبىم. ػنكفق طبيعة عيشهم ك  – عليه السلام –سليمان معجزة سيدنا 

يزعم البعض أف كلمة الشياطْب تقتصر على أتباع ابليس الشياطين: جن و تسخيره لل

يقوؿ  جلّ اهلل عّز و متمرد عن أكامر فقط، ُب دْب ىي تعُب بكٌ  عاص ك  من اعبن

 سبحانو ُب الذكر اغبكيم:

ا َشيَاطِينَ اْلِإنِْس وَاْلجِّنِ يُوِحي بَعْضُهُْم ِإلَى بَعٍْض و﴿  ََكَذَلَِك َجعَلْنَا لِكُّلِ نَبِّيٍ عَدُوًّّ
                                                           

، الدار دمشق -دار القلم -القصص القرآني، عرض وقائع وتحليل الأحداث -لديصلاح عبد الفتاح الخا -1
 497ص / 3ج -1998 -1طالشامية، بيروت. 

 ص.سورة  35الآية  -2
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َ  زُْخرَُف الْقَوِْل غُرُورًا  وَ  َ شَ  وْ ل ّ  رَ  اء َ مَ  كَ ب َ ا ف ُ ع ُ ل َ  وه ُ ذَ ف ُ ر َ  وَ  مْ ه َ م َ فْ ا ي ُ ت إاٌل أف اؼبقصود  1﴾ونَر
  ةً ػتمٍ ػكتى تلك الٍب تغوص ُب البحار  سليماف عليو السالـمن الشياطْب اؼبسٌخرة للنيب 
دكم عليهم هم باألصفاد ك ػىناؾ من قرنك  ،عماؿسائر األألمره ُب تشييد القصور ك 

 بالسجن.
نده، ده جبند من عػؤيٌ ػي عندما ينصر نبٌيوجّل اهلل عز و كىذا من عجائب قدرة  

سليمان عليه  لنبٌيواهلل تعالى  الٍب خصهامن اآليات اػبارقة فتَباءل اؼبعجزات للعياف، ك 

الريح كالطيور كتعليمو لغتهم كغّبىا من  القطر تسخّبإالنة اغبديد، إسالة عْب ، السلام

 يقوؿ ا تعاىل ُب ؿبكم تنزيلو:اؼبعجزات الربانٌية. 

َبِّهِ ۖ وَمَن يَزِْغ مِنْهُْم عَْن َأمْرِنَا نُذِقْهُ مِْن عَذَاِب وَمَِن ﴿ ِ بِِإْذِن ر اْلجِّنِ مَن يَعْمَُل بَيْنَ يَدَيْه
عِيرِ  اِسيَاٍت ۚ  12 الّسَّ ِيَل وَِجفَاٍن كَاْلجَوَاِب وَقُدُورٍ رَّّ يَب وَتَمَاث حَارِ ُ مِن ّمَّ ُ مَا يَشَاء يَعْمَلُونَ لَه

ُ  اعْمَلُوا آَل دَاوُودَ  كُور َلِيٌل مِّْن عِبَادَِي الّشَّ  2﴾13ُشكْرًا ۚ وَق

َ الّشَّ  وَ ﴿  َّ كُ  ينَ اطِ ي ِ  ّلٌّ َ ب َ ن َ غَ  وَ  اء ُ  ينَ رِ خَ آَو اُص و َ قْ مــ ِ  ر ِ  ينَ ن  3﴾ادفَ صْ ي الأَ ف
، دكيم رشيد، فإف تقييده للشياطْب، إمبا سيدنا سليماف عليو السالـك دبا أنٌو 

ميزات ىذه من عدالة دكمة ك ك دٌؿ على درصو ُب تنفيذ قراراتو لقمع شركرىم، كىذا ي
َ الّشَّ  نَ مِ وَ ﴿ اهلل تعالىمن بْب األعماؿ الٍب كٌلفهم بػها. يقوؿ القيادة النزيهة. ك  َ  ينَ اطِ ي  نْ م

 َ ُ ي َ  ونَ وصُ غ ُ ل َ وَ  ه ُ مَ عْ ي َّّا لَهُْم حَافِظِينْ ل  4﴾ونَ عَمَلًا دُونَ ذَلَِك وَكُن
                                                           

 ، سورة الأنعام.122الآية   -1
  .، سورة سبأ13الآية   -2
 .سورة ص 38، 38الآية   -3
 .، سورة الانبياء82الآية  -4

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura34-aya12.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura34-aya12.html
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عدـ االكتفاء باإلحبار على سطحو. فمعُب الشيء ك  الغوص ىو التعٌمق ُب جوؼإف 

ايطات الٍب كانوا يغوصوف ُب أعماؽ البحار ك   اآلية صريح، يربز أف اعبٌن ك الشياطْب

إذ م يعرؼ  –ربوم عجائب الكنوز كنفائسها، كي يستخرجوا دررىا. إنو عام عجيب 

 أٌما بقٌية األعماؿ فكانت -!!!آنذاؾ غواصات يباىي بػها اآلف العام ُب األلفٌية الةانية

ّّ ك    ينْ اط  ي  الش  و  ﴿ُب بناء اؼبدف كتػشييد القصػور   1﴾ اص  و  غ   و   اء  ن  ب   لُّ

ات القدكر الراسيات، أم تلك الةابتك  اريب، التماثي ، اعبفاف الكبّبةكذلك اك 

 البلدقة.ىذا الوصف سنجده ُب الركاية االقبليزية ال تغٌّب أمكنتها نظرا لةقلها. ك الٍب 

لَقَْد وذكر لفظتها ُب اآلية الكريبة " ﴿ قضٌية الفتنة الٍب تعٌرض إليها ك ا عن أمٌ  ََ

َّّ َأنَابَ  ا ُسلَيْمَانَ وََألْقَيْنَا عَلَى  كُرِْسيِّهِ َجسَدًا ثُم َّّ  2﴾ فَتَن

فيها  كنفةتالفتنة الٍب عرضتها اآلية الكريبة م يتم ربديدىا، إذ كةرت األقاكي  

عبدت األصناـ إذ يقاؿ أنٌػو تزكج بابنة ملك ك  الركايات اإلسرائيلٌية اؼببنٌية على األباطي .

يقاؿ أنو و ظلم اػبي  بالقت  فسلب ملكو، ك يقاؿ أن بيتو كامتحنو ا عن غفلتو. ك ُب

أنػها تتعارض مع عصمة الظاىر أنػها افػتػراءات إذ ج بامرأة من غّب بِب إسرائي ، ك تزكٌ 

" ددثنا علي بن اغبسْب ددثنا ؿبمد بن العبلء  السلامعليهم الصلاة والرس  ألنبياء ك ا

                                                           

 .، سورة ص37الآية  -1
 .، سورة ص34الآية  -2
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: ددثنا أبو معاكية أخربنا األعمش عن بن أيب شيبة كعلي بن ؿبمد قالوا كعةماف

"كألقينا على   -رضي اهلل عنهما -عن ابن عباس المنهاؿ بن عمرو عن سعيد بن جبير

 -: أراد سليماف أف يدخ  اػببلء فأعطى اعبرادة خاسبو قاؿ "كرسيو جسدا ٍب أناب

فجاء الشيطاف ُب صورة سليماف فقاؿ  -ككانت اعبرادة امرأتو ككانت أدب نسائو إليو 

فلما لبسو دانت لو اإلنس كاعبن كالشياطْب فلما خرج  إياه.ؽبا : ىاٌب خاسبي . فأعطتو 

قاؿ: أنا سليماف.  أعطيتو سليماف.: قد قاؿ ؽبا: ىاٌب خاسبي. قالت سليماف من اػببلء

كٌذبو   أنا سليماف "  إالٌ  " سليماف فجع  ال يأٌب أددا يقوؿ لو تى سٍ قالت: كذبت لى 

-عز كج   -دٌب جع  الصبياف يرمونو باغبجارة. فلما رأل ذلك عرؼ أنو من أمر ا 

لطانو ألقى قاؿ : كقاـ الشيطاف وبكم بْب الناس فلما أراد ا أف يرد على سليماف س .

ن : قاؿ : فأرسلوا إىل نساء سليماف فقالوا ؽب  ُب قلوب الناس إنكار ذلك الشيطاف

 ذلك.: نعم إنو يأتينا ككبن ديض كما كاف يأتينا قب  أتنكرف من سليماف شيئا ؟ قلن

فلما رأل الشيطاف أنو قد فطن لو ظن أف أمره قد انقطع فكتبوا كتبا فيها سحر ككفر، 

كقالوا: بػهذا كاف يظهر  الناس.كىا على ؤ ىا كقر ٍب أثارك  سليمانسي فدفنوىا ربت كر 

فلم يزالوا يكفركنو  - عليه السلام -سليمان سليماف على الناس كيغلبهم فأكفر الناس 

كبعث ذلك الشيطاف باػباًب فطردو ُب البحر فتلقتو ظبكة فأخذتو. ككاف سليماف وبم  
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ظبكا فيو تلك السمكة الٍب ُب بطنها اػباًب على شط البحر باألجر فجاء رج  فاشَبل 

بكم ؟ قاؿ بسمكة من  قاؿ:. فقاؿ: نعم السمك؟فقاؿ: ربم  يل ىذا  فدعا سليماف

السمك ٍب انطلق بو إىل منزلو  - عليه السلام - سليمانىذا السمك. قاؿ: فحم  

فلما انتهى الرج  إىل بابو أعطاه تلك السمكة الٍب ُب بطنها اػباًب فأخذىا سليماف 

 فشق بطنها، فإذا اػباًب ُب جوفها فأخذه فلبسو. 

ت لو اعبن كاإلنس كالشياطْب كعاد إىل دالو كىرب الشيطاف نٍ الى قاؿ: فلما لبسو 

البحر فأرس  سليماف ُب طلبو ككاف شيطانا مريدا فجعلوا دٌب دخ  جزيرة من جزائر 

يطلبونو كال يقدركف عليو دٌب كجدكه يوما نائما فجاءكا فبنوا عليو بنيانا من رصاص 

اط معو الرصاص قاؿ : مبا  ال يةب ُب مكاف من البيت إال فاستيقظ فوثب فجع

من رخاـ ٍب أدخ  ُب ، فأمر بو فنقر لو زبت كه فأكثقوه كجاءكا بو إىل سليماففأخذ

َ وَ : ﴿جوفو ٍب سد بالنحاس ٍب أمر بو فطرح ُب البحر فذلك قولو َ   دْ قَ ل َ ف َ ت َ ا سُ ن ْ ل وََألْقَيْنَا  انَ مَ ي

َّّ َأنَابَ  ُ َجسَدًا ثُم   . يعِب الشيطاف الذم كاف سلط عليو﴾ قاؿ: عَلَى كُرِْسيَه

من  -إف صح عنو  -إسناده إىل ابن عباس قوم كلكن الظاىر أنو إمبا تلقاه ابن عباس 

فالظاىر أهنم  -عليو السبلـ  -أى  الكتاب ، كفيهم طائفة ال يعتقدكف نبوة سليماف 

يكذبوف عليو كؽبذا كاف ُب السياؽ منكرات من أشدىا ذكر النساء فإف اؼبشهور أف 
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 -منو تشريفا كتكريبا لنبيو  اهللهن ليماف ب  عصمى ذلك اعبِب م يسلط على نساء س

، كسعيد ه القصة مطولة عن صباعة من السلفت ىذكيى كقد ري  -صلى اهلل عليو وسلم 

كا  1بن اؼبسيب كزيد بن أسلم كصباعة آخرين ككلها متلقاة من قصص أى  الكتاب " 

 أعلم بالصواب

 :2قصة خاتم سيدنا سليمان عليه السلامب / 

كاف الذم أصاب سليماف بن داكد ُب سبب أناس »ييركىل عن ابن عباس قاؿ: 

من أى  امرأة يقاؿ ؽبا جرادة، ككانت من أكـر نسائو عليو، قاؿ: فكاف ىول سليماف أف 

ا. قاؿ: ككاف  يكوف اغبق ألى  اعبرادة فيقضي ؽبم، فعوقب دْب م يكن ىواه فيهم كاددن

اػببلء، أك يأٌب شيئنا من نسائو، أعطى اعبرادة خاسبو، سليماف بن داكد إذا أراد أف يدخ  

فلما أراد الل و أف يبتلي سليماف بالذم ابتبله بو أعطى اعبرادة ذات يـو خاسبو، فجاء 

الشيطاف ُب صورة سليماف فقاؿ ؽبا: ىاٌب خاسبي فأخذه فلبسو، فلما لبسو دانت لو 

ىاٌب خاسبي، فقالت كذبت،  الشياطْب كاعبن كاإلنس، قاؿ: فجاءىا سليماف فقاؿ:

لست بسليماف، قاؿ: فعرؼ سليماف أنو ببلء ابتلي بو، قاؿ: فانطلقت الشياطْب فكتبت 

ُب تلك األياـ كتبنا فيها سحر ككفر، ٍب دفنوىا ربت كرسي سليماف، ٍب أخرجوىا فقرأىا 
                                                           

http://kissassad.blogspot.com/2016/03/blog-post_52.html
1

 
يرفي  -2  ( عن ابن عباس.1663( الخبر )1/657« )تفسيره»القصة أخرجها بن جر
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ن على الناس كقالوا: إمبا كاف سليماف يغلب الناس هبذه الكتب، قاؿ: فربئ الناس م

ّ ه عليه وسلم -، دٌب بعث الل و ؿبمدنا ككفركهسليماف  فأنزؿ ج  ثناؤه:  - صلى الل

ُ  ب وات﴿ ذم كتب الشياطْب من السحر يعِب ال﴾لك سليمان عوا ما تتلو الشياطين على م

 .102سورة البقرة اآلية  ﴾وما كفر سليمان ول كن الشياطين كفروا﴿ كالكفر

 ن ما كتبتو الشياطْب.ػي  بػى ػباطلة ترتبط هبذه القصة تي اعوف قصة أخرل قلت: كلقد كضع الوضى 

ؼبا سيًلب سليماف ملكو، كانت الشياطْب »فقد ريًكم عن شهر بن دوشب قاؿ: 

من أراد أف يأٌب كذا ككذا، فليستقب  »تكتب السحر ُب غيبة سليماف. فكتبت: 

ليق  كذا الشمس كليق  كذا ككذا، كمن أراد أف يفع  كذا ككذا، فليستدبر الشمس ك 

 للملك سليمان بن داودىذا ما كتب آصف بن برخيا »فكتبتو كجعلت عنوانو: «. ككذا

ٍب دفنتو ربت كرسيو فلما مػػات سليماف، قاـ إبليس خطيبنا «. من ذخائر كنوز العلم

فقاؿ: يا أيها الناس، إف  سليماف م يكن نبينا، كإمبا كاف سادرنا فالتمسوا سحره ُب متاعو 

دؽب م على اؼبكاف الذم دفن فيو، فقالوا: كا لقد كاف سليماف سادرنا، ىذا  كبيتو، ٍب

ه سحره، بػهذا تعب دنا، كبػهػذا قهرنا، فقاؿ اؼبؤمنوف: ب  كاف نبينا مؤمننا، فلما بعث  َّّ الل

ا  عز وجلّ  ، جع  يذكر األنبياء دٌب ذكر داكد - صلى اهلل عليو وسلم -ؿبمدن

كسليماف، فقالت اليهود: انظركا إىل ؿبمد ىبلط اغبق بالباط  يذكر سليماف مع األنبياء 
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الشياطين على  اواتبعوا ما تتلو : ﴿-تعاىل  -كإمبا كاف سادرنا يركب الريح، فأنزؿ الل و 

 اىػ.«. 102﴾ البقرة:  ملك سليمان وما كفر سليمان

رادة بنت اؼبلك لةانية كرد فيها بياف ألدد نساء سليماف كىي اعبي كالقصة ا

لك صيدكف، تلك القصة الٍب كضعها الوضاعوف كجعلوا ىذه اؼبرأة سببنا ُب سلب مي 

داكد، ديث قاؿ الةعليب: ركل ؿبمد بن إسحاؽ عن بعض العلماء أف سليماف أخرب أف 

عظيم الشأف م يكن للناس إليو  ُب جزيرة من جزائر البحر رجبلن يقاؿ لو: صيدكف ملك

سبي  ؼبكانو ُب البحر، ككاف الل و قد آتى سليماف ُب ملكو سلطاننا ال يبتنع عليو شيء 

ُب بر كال حبر، فخرج إىل تلك اؼبدينة فحملتو الريح على ظهرىا دٌب نزؿ عليها جبنوده 

لك اؼبلك يقاؿ من اعبن كاإلنس فقت  ملكها كسىب ما فيها، فأصاب فيما أصاب بنتنا لذ

مةلها دسننا كصباالن فاصطفاىا لنفسو كدعاىا لئلسبلـ فأسلمت على  ؽبا جرادة م يرى 

ا من نسائو ككانت  يديو ُب الظاىر خيفة منو كقلة ثقة، فأدبها دبنا شديدنا م وببو أددن

منزلتها عنده منزلة عظيمة، ككانت على منزلتها عنده ال يذىب دزهنا كال يرقأ دمعها، 

ذلك على سليماف فقاؿ ؽبا: كوبك، ما ىذا اغبزف الذم ال يذىب كالدمع الذم  فشق

ال يرقأ، فقالت: إين أذكر أيب كأذكر ملكو كسلطانو كما كاف فيو وبزنِب ذلك، فقاؿ ؽبا 

سليماف: قد أبدلك الل و ملكنا ىو أعظم من سلطانو، قالت: إف ذلك دق كلكِب إذا 
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فلو أنك أمرت الشياطْب يصوركف يل صورتو ُب دارم ذكرتو أصابِب ما ترل من اغبزف، 

الٍب أنا فيها أراه بكرة كعشية لرجوت أف يذىب ذلك دزين كيسليِب عن بعض ما أجد 

ُب نفسي، فأمر سليماف الشياطْب أف يبةلوا ؽبا صورة أبيها ُب دارىا دٌب ال تنكر منو 

ح فيو، فعمدت إليو دْب صنعوه شيئنا فمةلوه ؽبا دٌب نظرت إىل أبيها بعينو إال أنو ال رك 

فأزرتو كقمصتو كعممتو كردتو دبة  ثيابو الٍب كاف يلبسها، ٍب أهنا كانت إذا خرج سليماف 

لو معها كما كانت تصنع معو ُب  من دارىا تغدك، إليو ُب كالئدىا فتسجد لو كيسجدف

 .1«كومل

ب  ىي من  - صلى اهلل عليو وسلم -القصة كاىية كمنكرة كال أص  ؽبا عن النيب 

  -رضبو ا -األخبار اؼبقطوعة كاؼبوقوفة اؼبنكرة، كىي من األخبار الٍب أكردىا ابن جرير 

اػبرب الصحيح »كقد أسندىا، كمن التخريج يتبْب أف صبيع طرؽ القصة م يوجد هبا 

 .2«اؼبسند

 :3قصة خاتم سيدنا سليمان في الكتاب المقدس

بالبحث عن ىذه اؼبرأة الٍب تسمى اعبرادة بنت اؼبلك صيدكف كالٍب تركم ىذه 

                                                           
ير في  -1 قصص »القصة الثعلبي في  وأورد( عن شهربن حوشب 1669( الخبر )1/659« )تفسيره»أخرجها ابن جر

 (.354)ص« الأنبياء
2- http://midad.com/article/196491 
 المرجع نفسه. -3
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ا من نسائو دٌب اتبع ىواه ُب  ا م وببو أددن القصة الواىية أف سليماف أدبها دبنا شديدن

اغبكم لقومها الصيدكنيْب كالصيدكنيات، كأمالت قلب سليماف كعبدت التماثي  ُب 

الكتاب »الكتاب ُب الكتاب الذم يسمونو بػ  بيتو، كجدت أف ىذا موجود عند أى 

( 554( )ص11 -1اإلصحاح األداديث عشر من )« اؼبلوؾ األكؿ»سفر « اؼبقدس

( كأدب اؼبلك سليماف نساء غريبة كةّبة مع بنت فرعوف: موآبيات، 1جاء فيو: )

( من األمم الذين قاؿ عنهم الرب لبِب 2كعمونيات كأدكمٌيات، كصيدكني ات كدةيات )

يليوف قلوبكم كراء آؽبتهم، إ سرائي  ال تدخلوف إليهم، كىم ال يدخلوف إليكم ألهنم يبي

( ككانت لو سىبعي مائة من النساء السيدات، كثبلث 3فالتصق سليماف هبؤالء بابة )

( ككاف ُب زماف شيخوخة سليماف أف نساءه 4مائة من السرارم، فأمالت نساؤه قلبو )

( فذىب 5كم يكن قلبو كامبلن مع الرب إؽبو كقلب داكد أبيو ) أملن قلبو كراء آؽبة أخرل

( كعم  سليماف 6سليماف كراء عشتوث إالىة الصديونيْب كملكـو رجس العمونيْب )

( دينئذ بُب سليماف مرتفعة 7الشر ُب عيِب الرب كم يتبع الرب سبامنا كداكد أبيو )

( 8كؼبولك رجس بِب عمٌّوف ) لكموش رجس اؼبوآبيْب على اعبب  الذم ذباه أكرشليم،

( فغضب الرب 9كىكذا فع  عبميع نسائو الغريبات اللواٌب كن يوقدف كيذحبن آلؽبتهن )

( كأكصاه ُب 10على سليماف ألف قلبو ماؿ عن الرب إلو إسرائي  الذم تراءل لو مرتْب )
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( فقاؿ الرب 11ىذا األمر أف ال يتبع آؽبة أخرل. فلم وبفظ ما أكصى بو الرب )

سليماف من أج  أف ذلك عندؾ كم وبفظ عهدم كفرائضي الٍب أكصيتك هبا فإين أمزؽ ل

 (.1/ ملوؾ 11/إصحاح 11اىػ )«. اؼبملكة عنك سبزيقنا كأعطيها لعبدؾ

 الل و سليمافكيف جع  نيب « الكتاب اؼبقدس»قلت: انظر إىل الكتاب الذم يسمونو 

ّ ه أملن قلبو دٌب أشرؾ رجبلن شهوانينا أدب النساء دٌب - عليو السالـ - ُب  بالل

 شيخوختو؟

امع أٌف القرآف الكرًن ىو جاؼبرسلْب، ك كعصمة األنبياء ك  يتناَبق ذكره إٌف ما سب

م يفٌرؽ بْب أدد ك  – عليهم السالـ –ائ  األنبياء الذم أتى بفض الديانات كالكتاب الػمػنػزٌه

هِ وَمَلَائِكَتِهِ وَُكتُبِهِ  من الرس   ﴿ َّّ بِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُّلٌّ آمََن بِالل نزَِل ِإلَيْهِ مِن رَّّ ُسوُل بِمَا أ  َّّ آمََن الر

 ْ نَا وَِإلَيَْك ال َّّ َب ُسلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وََأَطعْنَا ۖ غُْفرَانََك ر  852﴾مَِصيرُ وَرُُسلِهِ لَا نُفَرُِّق بَيْنَ َأحَدٍ مِّن رّ 

األجياؿ البلدقة. عكس ك جع  ُب قصصهم عربا كمواعظ يسرم تأثّبىا على مدل األزمنة 

ىية كالػمساس بقدسٌية األنبياء الكتب الدينٌية الػمػحػٌرفػة الٍب كعبت إليها األباطي  الوا

 عيسى عليو السالـم على اؼبسيح هتاهنً اؼبرسلْب عليهم أفض  الصلوات ك أزكى السبلـ، كبي ك 

زىوا ػك....تػن كذلك سادرملسو هيلع هللا ىلصمحمد كسادر، سليمان عليه السلام ، كتعالى اهللأنو ابن 

 ا يفَبكف.عليهم الصلوات عمٌ 
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 :صة ي أجــوج ومأجوج ق

، عليو السالـ نوحأدد أبناء  يافثالةاين لػ  االبنمعا، ىو  االظبْبيأجوج كمأجوج أك 

الطوفاف، كقد عرفوا بعدة أظباء: عند كالذين من أصبلهبم تفرقت البشرية ُب األرض بعد 

بػ  ،ؽ.ـ 3 رفقب  اؼبيبلد بػ "السيكيةيوف"، كعند الصْب ُب الق 6 رفاآلشورين ُب الق

ـ بػ "اؽبوف"، كقد عرفوا عند اؼبسلمْب ؽ. 4 رفو"، كعند األكركبيْب ُب القن -"ىسيون 

 باسم اؼبغوؿ كالتتار. 13 رفكالصينيْب كاألكركبيْب ُب الق

اؼبنطقة الٍب استقركا عليها جيبل بعد جي  ىي ما ركاه اإلماـ بن ؿبمد بن جرير أما 

الطربم بسنده عن ابن جريح عن عطاء اػبرساين عن بن عباس ُب قولو: "دٌب إذا بل  

بْب السدين، قاؿ: اعببلْب: الردـ الذم بْب يأجوج كمأجوج، أمتْب من كراء ردـ ذم 

 .1أذربيجاف"القرنْب: قاؿ اعبببلف: أرمينيا ك 

 وصف يأجوج ومأجوج:

ّ ه تعالىإف  خلق يأجوج كمأجوج كسبللتو على ىيئة ميزهتم عن إخواهنم، كركب  الل

فيهم من الصفات كاػبصائص ما ال يصدر عنو إال ك  ما يتسم بالشدة كاالضطراب 

كالسرعة، فشبهوا بالنار ُب اشتعاؽبا كاضطرامها كتوىجها، كجع  ك  ذلك قواـ لتكوينهم 

                                                           
، 1998، 6ط.من مختصر تفسير الإمام الطبري، دار الفجر الإسلاميّ،  -الطبري لابي يحى محمد بن صمادح التجيبي  -1

 92دمشق، سورة ال كهف، الآية 
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النفسي كالركدي، كمبُب لنظاـ أجسامهم كمبلؿبهم، كأظهر ما ركبو كركزه فيهم للوجود، 

فخرجوا كقد اصطبغوا بصبغة التأجج كاألجيج، منها انتزع اظبهم، فكانوا اظبا على 

مسمى كغرز بذرة التأجج ُب أصبلهبم، فظلت تنتق  من السلف إىل اػبلف، كستبقى  

 .1إىل آخر الزماف كامنة فيهم كمتوارثة ُب أجياؽبم

ثو التوٌىج م ير سباما عن خلقة البشر، فالتأجج ك  األمر الذم يعِب أهنم ىبتلفوا

ُب عباده. أما يأجوج اهلل دقيو، فهذه سنة خلق بلإنساف عن سابقيو كلن يورثو ل

ما جع  البعض يزعم أهنم  كىذافينا لدل أجياؽبم.  اهللكمأجوج فيورٌثوا ما م ىبلقو 

ؽبذا يكونوا أكرب عدٌك كاسح ك  –اهلل أعلم و  –آدـ عليو السالـ ليسوا من نس  

ّ هعدا من ينتقيهم  –للبشريٌة صبعاء    - تعالى الل

كما تركتو لنا األمم اجملاكرة ؽبم، كالٍب أغاركا عليها ُب مراد  خركجهم اؼببكرة 

خركجهم مة  استهتارىم البال  بقيمة اغبياة عبارة عن شذرات متفرقة تصف مظاىر 

 .2معقوؿػاإلنسانية كزبريبهم للديار على كبو يتجاكز دد ال

ىم ربت بأس قـو شديد الصبلبة ال ف تصٌرؼ معهم سكاف تلك اؼبنطقة ك فكي

 لئك األقواـ الذين غاركا عليهم؟ ك ن أمى  !! يواجههم بشر عادم؟

                                                           
 .27، ص1996، لبنان 1فتنة الماضي والحاضر والمستقبل، دار ابن حزم، ط -الشفيع الماحي أحمد، يأجوج ومأجوج -1
 .28، صنفسهالمرجع  -2
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ميبلدم، أغارت صبوع يأجوج  الةالث عشرؽ. ـ كدٌب القرف  السابعمنذ القرف  

كمأجوج على الصينيْب كاآلشوريْب كالركماف كاؼبسلمْب كأددثوا من اػبراب كالفساد 

الشيء الكةّب كلكن ىؤالء كددىم الذين أدركوا خاصية التأجج فيهم كسربكا أغوارىم، 

هدكا مةلها م يع تنطوم عليو من قسوة كعنف كنبجية ككقفوا عندىا مبهورين فزعْب ؼبا

 .1ُب غارات الناس

وع يأجوج كمأجوج قاصدة العام ميبلدم، خرجت صبيي  اػبامسففي القرف 

الركماين، فشاىد األكربيوف أناسا يشاكلوهنم ُب اؼببلمح كُب نظاـ اعبسم العاـ، 

هم كتشوىها إىل دد يةّب االمشئزاز كيبعث على اػبوؼ، نً حٍ كىبتلفوف عنهم ُب قبح سي 

ة سوداء اللوف كمدفونة بعمق ُب الرأس، كأنوفهم مسطحة فطساء، فعيوهنم صغّب 

كشعرىم أسود صلب، كأجسامهم مربوعة القامة فبتلئة كمنتصبة على الدكاـ، كأطرافهم 

قوية كمكتنزة كرقاهبم غليظة كصلبة، كأكتافهم عريضة، كعضبلهتم بارزة كرؤكسهم 

 وٍ لى بة، كغالبا ما يكونوف خى عبالنسبة ألجسامهم فكبّبة تضفي عليهم ىيبة كدشية مر 

 . 2قوف، كلونػهم داكن ال تطاؽ رؤيتوذمن ال

صفات ذبع  البادث عن أصوؽبم ُب زضبة من االفَباضات إف كانوا من نس  

                                                           
 .28، صالسابقالمرجع  -1
 .30ص ،نفسهالمرجع  -2
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!البشر أـ من نس  آخر غّب  نوا من و . فه  يك1﴾تَعْلَمُونَوََيخْلُُق مَا لَا ﴿    معلـو

 اؼبخلوقات الٍب ال علم لنا بأصلها؟ 

كقاؿ عنهم اؼبؤرخ الركماين جوردانيس: "ىؤالء ليسوا ببشر، كليس ؽبم لساف  

مفهـو كسائر خلق ا، كال درفة عندىم إال الصيد كإدخاؿ الرعب ُب قلوب أعدائهم، 

فقد كاف مظهرىم ـبيفا لدرجة أف الشعوب القوية كانت هترب ُب فزع ذبنبا للقائهم، 

انت تقذؼ الرعب ُب القلوب، فهم ال يبلكوف ألف لوهنم الداكن ككجوىهم الكاغبة ك

رأسا كاآلدميْب، كإمبا ؽبم كتلة من العظاـ تقف على العنق ال شك  ؽبا، كهبا ثقباف 

 .2صغّباف يبةبلف العينْب"

إف ىذه الصفات بليغة ُب كصف تعاملهم مع بِب البشر، فللَبكيبة اعبسمانٌية دكر 

مأجوج اؼبعقوؿ أف يكنوا قـو يأجوج ك ّب ُب ربديد طرؽ التواص  مع اآلخر. فمن غ

ؽبذا كصفهم ُب ـبتلف الكتب الدينٌية استنطق أعماؽبم دٌب لو م  كمساؼبْب!!دضارٌيْب 

 يقرأ ؽبا.

" يتسم تعام  يأجوج كمأجوج مع غّبىم ُب ذركة تأججهم كأٌكج قوهتم بالودشية 

هبم، كأهنا انتزعت منهم كالشراسة كالرببرية، كال تعرؼ الرضبة كال الشفقة طريقها إىل قلو 

                                                           

 .سورة النحل 8الآية  -3
 .30السابق، ص الشفيع الماحي أحمد، المرجع-2



 الفصل الرابع                                                 دراسة مقـارناتّية بين نماذج إسالمّية و غربيّة
 

198 
 

انتزاعا، فهم ال يتورعوف أبدا كال يَبددكف ُب القضاء على ك  ما يقع ربت أيديهم ال 

يفرقوف بْب اارب كالشيخ العاجز كال بْب اؼبرأة كالطف  الرضيع، كال بْب اغبيواف 

كالنبات، فالك  عندىم سواء، كالك  ىدؼ لرغبتهم العمياء ُب اػبراب كالفساد، ب  

 .1هبدكف فيما يفعلوف متعة تفوؽ سائر متع الدنيا

ُب ىذا القوؿ تأكيد على مدل الرابط بْب الَبكيبة الفيزيولوجٌية ؽبم بتعاملهم مع 

األخر، كما يتبٌْب أٌف البحث عن سب  التواص  معهم بطريقة إنسانٌية إمبا ىو ضرب من 

لن يتٌم ردعهم مستقببل إال ك  كقٌوةدكما اهلل تعالى اؼبستحي . م يردعهم إال من كىبو 

اؼبؤمنْب أف قوة اؼبخلوقات مهما بلغت  اهللحبشرة كُب ىذا رسالة لعباد  عز و جلّ بإذنو 

أصغر كأىوف من أف يقابلها جبيش من عباده  تعالىاهلل سبحانو و ذركهتا، فإهنا عند 

...فقط يسلط عليها دشرات ليتيٌقن العبد أف قـو آجوج كمأجوج مهما عتوا ُب األرض 

 فلن يضاىوا قدرة اػبالق.

كتفتقر تلك القسوة كالودشية إىل أسس معقولة كأسباب كجيهة، كدكافع ؽبا  

ودة ُب القت  كاػبراب أينما كجد بشر مسوغاهتا، اللهم إال الشهوة البهيمية كالرغبة اغبق

ككجد معمور من األرض، ككجدت دياة، كىو ما م يشهد لو التاريخ مةيبل، فغالبا ما 

تستند األمم ُب خركجها كغزكاهتا على دكافع كمقاصد ؽبا مسوغاهتا اؼبقنعة، كال تشتط 
                                                           

 .44، صالمرجع السابق -1
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ؽبم إال  ُب قسوهتا على اآلخرين كما يفع  يأجوج كمأجوج، الذين إف خرجوا ال ىمٌ 

الفساد كاػبراب، كبقوة ىوجاء ال عاطفة ؽبا كال شعور، كال زبتلف كةّبا عما يفعلو 

اإلعصار اؼبدمر كالسي  اعبارؼ، كاعبراد الذم يقضي على اػبضرة، فبل ىبٌلف كراءه إال 

 .1أغصانا ؾبٌردة من هبجة اغبياة كركنقها

ع كالكذب، كانعداـ كفوؽ ذلك يتسم تعاملهم مع غّبىم باؼبكر كالغش كاػبدا  

اغبس األخبلقي، كفساد الطوية كخبث السريرة كسوء النية، كعدـ ادَباـ ما تواضع الناس 

على ادَبامو من عهود كمواثيق كغرائز كصنيعة، جعلت جشعهم كطمعهم كشغفهم دبا 

 .2ُب أيدم الناس كريها كبغيضا لذكم النفوس الكريبة األبية

ىذا اعبنس من البشر "اؽبوف" م تعقو أم  يقوؿ عنهم اؼبؤرخ أمينيوس: "إف 

ضوابط، فقد كاف يتحرؽ شوقا مدفوعا بالرغبة غّب اإلنسانية إىل انتزاع فبتلكات اآلخرين 

كربت شكلهم اآلدمي كانوا ىبفوف فظاعة اغبيواف اؼبتودش، كشقوا طريقهم العنيف بْب 

 .3"عمليات السلب كالنهب الٍب مشلت ك  الشعوب الٍب اعَبضت طريقهم

كيبكن من خبلؿ تلك الشذرات كالسطور القليلة مضافا إليها ما دوهتا دوليات  

                                                           
 .45، صالسابقالمرجع  -1
 الصفحة نفسها. نفسهالمرجع  -2
يف داهموس، سبع معارك سبع معارك فاصلة في العصور الوسطى، تر: محمد فتحي الشاعر، ط -3 ، مطابع 2جوز

يّة العامة   .27للكتاب، صالهيئة المصر
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أباطرة الصْب، رصد خركجْب ؽبم، كعلى فَبتْب متباعدتْب من الزماف، يشبهاف ُب 

 ركدهما العامة كمظاىرنبا اؼبميزة خركجهم اؼبعركؼ كاؼبوثوؽ بو:

 -Hia (2206" "ىيااف دكم أسرة ػاألكؿ منهما اندفعت فيو صبوعهم إبٌ  -

( كبو الصْب ككسط آسيا ُب موجات بشرية كاسحة، ضربت أغلب شعوب ـؽ. 1779

اؼبنطقة، كبعد ىذا التاريخ كؼبئات السنْب اقتصر خركجهم على اإلغارة بقصد السلب 

. 1ؽ. ـ( 1115 -1122" )وو. وانغكالنهب بلغت ذركهتا أثناء دكم األمرباطور "

من مشاؿ الببلد إىل جنوهبا. كلع  ىذا اػبركج كما تبله من ت إىل ىجرة للصينيْب كأد  

غارات ىو الذم أددث ربوال عميقا ُب تفكّب الصينيْب كسياستهم اذباه جّباهنم ُب 

الشماؿ، فأرغموا أماـ قسوهتم كنبجيتهم إىل القياـ حبمبلت ضخمة توغلت ُب أراضيهم 

شوكتهم، كفرضت عليهم  كخاضت معارؾ شرسة كقاسية توجت صبيعها بإضعافهم ككسر

ىيمنة غّب مباشرة عن طريق الوالءات القبلية... كغّبىا ضمنت كلفَبة ؿبدكدة جانبهم 

 .2كأمنت شركرىم

(، كذلك ُب ؽ. ـ 1000 -1500أما ثاين خركج ؽبم، فالراجح أنو كاف ما بْب ) -

ة، ضوء التغّبات السياسية كاالجتماعية الٍب رصدت ؼبناطق كسط آسيا خبلؿ ىذه الفَب 

                                                           
1-The Imperial History of china- Macgown. P42. 

  .48الشفيع الماحي أحمد، المرجع السابق، ص -2
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كامتد كجودىم ليشم  اؼبناطق الواقعة دوؿ حبر قزكين كالبحر األسود كاإلقليم اؼبمتد 

مشاؿ القوقاز كدوض هنر الفوعبا كالدانوب، كأددث انتشارىم الواسع كالعادة اضطرابا  

 .1كبّبا ليس فقط ُب السكاف، كإمبا ُب خريطة اؼبنطقة برٌمتها

ـ على اؼبناطق السهلية الواسعة جنوب  ؽ. 7اػبركج الةالث كاف مع بداية القرف  -

صطدمت ركسيا، كمنها انتشركا دوؿ حبر قزكين كالبحر األسود كمشاؿ القوقاز، ٍب ا

، كسكيةيوف أشكوزمديث عرفوا عندىم باظبْب ـبتلفْب: طبلئعهم جنوبا باآلشوريْب،

، كُب ضربات سريعة كمدم رة نزلوا على القبائ  القاطنة جنوب ركسيا  كالسي  العـر

أخضعوا اؼبنطقة برمتها لنفوذىم، كؼبا كصلوا شرؽ حبر قزكين اصطدموا بدكلة السيمّبين، 

. كعقب ردي  السيمّبين، 2ففركا إىل فبلكة أكراثو، كالٍب أغبق هبا السكيةيوف الدمار

توطدت أقداـ السكيةيوف ُب اؼبنطقة كأقاموا من أنفسهم دكاما ألمرباطورية ضخمة، 

اء "جوىب" ُب منغوليا كدٌب مشاؿ البحر األسود، كتضم ُب تبدأ ددكدىا من صحر 

امتدادىا الطوي  شعوب كقبائ  متعددة ككةّبة، أكرىوا صبيعا على االنضواء ربت قواهتم 

ااربة، فتكٌوف جيش مرىوب اعبانب كبأعداد كةيفة أخٌ  دبيزاف القول مشاؿ كجنوب 

التودد إليهم كضماف صداقتهم، ككسبهم  القوقاز، كدفع بالدكلتْب  اؼبيدية كاآلشورية إىل

                                                           
 .49، صالسابقالمرجع  -1
 .50 -49، صنفسهالمرجع  -2
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.كإىل الشماؿ من حبّبة 1إىل جانبهم ُب الصراع الدائر بْب ـبتلف القول ُب اؼبنطقة

"أكرميا" دارت معركة دربية بْب الطرفْب، قات  فيها اؼبيديوف دفاعا عن أنفسهم ككطنهم 

يأجوج كمأجوج  ديث نزؿ عليها جحاف   فا، إال أف اؼبعركة دسمت لصاغبهم،قتاال عني

كالودوش يعملوف فيها هنبا كقتبل كدرقا كزبريبا، كتناق  الناس ما ارتكبوه من فضائع ما 

كبعد ذلك اذبهت صبوع السكيةيْب غربا اذباه آشور، كبعد نزاؿ 2بْب مصدؽ كمكذب

عنيف كمقاكمة باسلة اهنارت استحكاماهتا كدٌمرت اغبصوف على بكرة أبيها، فبا أدل 

ورية إىل التخلي هنائيا عن ؾباهبة الغزاة كجها لوجو كاالكتفاء حبشد ك  بالقيادة اآلش

القوات اؼبقاتلة داخ  دصوف اؼبدينة الرئيسية، كخاصة "نينول"  ك"آشور"، كخلف 

 .3اجملارم اؼبائية كخطوط دفاع ال يبكنهم عبورىا بسهولة

 توغ  السكيةيوف ُب اؼبنطقة دٌب كصلت جحافلهم شواطئ البحر األبيض 

، كمن ىناؾ زدفوا عرب 4اؼبتوسط، كىنا ذباهبنا ندرة ُب اؼبعلومات عن خط سّبىم

مرباطورية اؼبصرية، فاصطدموا بتحصيناهتا الساد  دٌب "عسقبلف"، كمنها دٌب ددكد اإل

اؼبنيعة، فتوقفوا، فعرض عليهم كميات ضخمة من الذىب كىدايا ال دصر ؽبا مقاب  

                                                           
 .52، صالسابقالمرجع  ،الشفيع الماحي أحمد، يأجوج ومأجوج -1
 .55، صنفسه مرجع ال  -2
 .56، صالمرجع نفسه -3
 .58، ص المرجع نفسه-4
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على ما عرض عليهم، كمن ٍب عادكا إىل فلسطْب  رجوعهم من ديث أتوا، فوافق القـو

 .1سالكْب نفس الطريق الذم جاءكا بو

اػبركج الرابع: أرخ القرآف الكرًن ػبركج يأجوج كمأجوج الرابع، كذلك ُب سياؽ  -
قصتو ؼبهمات "ذك القرنْب": األكىل ُب أقصى الشرؽ، كالةانية ُب أقصى الغرب كالةالةة 

ويسألونك عن ذي القرنين... : "قوله تعالىة الكهف، ُب كاألخّبة إىل الشماؿ ُب سور 
ى  ِإذَا فُتَِحْت يَْأُجوُج وَمَْأُجوُج وَهُم مِّن كُّلِ . كقولو تعاىل: ﴿2"وكان وعد ربي حقا َّّ َحت

يْلَنَا قَْد وَاقْتَرََب 96حَدٍَب يَنِسلُونَ  َّّذِيَن َكفَرُوا يَا وَ الْوَعْدُ اْلحَّق  فَِإذَا هِيَ َشاِخَصةٌ َأبَْصارُ ال
َّّا َظالِمِينَ  َّّا فِي غَْفلَةٍ مِّْن هََٰذَا بَْل كُن ت اآليات الكريبة على كوف خركج يأجوج ﴾ فدلٌ 97كُن

األداديث النبوية  كمأجوج من أشراط قياـ الساعة كاقَباب اليـو اؼبوعود. أٌما األدلٌػة من
عن زينب بنت جحش  رضي اهلل عنهماالشريفة، فمنها دديث أـ دبيبة بنت أيب سفياف 

لا إله إلا "دخ  يوما فزعا يقوؿ:  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلمأف  رضي اهلل عنها
يل للعرب من شرّ قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه،  ّ ه، و الل

ّ ه، وحلق بأصبعيه  الإبهام والتي تليها، قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الل
 .3لك وفينا الصالحون، قال: نعم، إذا كثر الخبث" ه ن أف

 فسادىم في األرض:

ضوف منشآت دضارية فبتدة ُب اؼباضي آلالؼ قو  ػإهنم كُب ؼبح البصر يه  

                                                           
 .59، صالسابقالمرجع  -1
  ال كهف.سورة  -2
(. ومسلم في صحيحه: كتاب الفتن 13/106( وكتاب الفتن )381/ 6أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء ) -3

 (.4/2207وأشراط الساعة )

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura21-aya97.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura21-aya97.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura21-aya97.html
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عامرة كآىلة  السنْب كتتهاكل ربت ضرباهتم اغبقودة مدنيات عريقة كوبيلوف مدنا

 بالسكاف ما بْب يـو كليلة إىل أكواـ من اغبجارة كالطْب.

م كدبنتهى البساطة اعة، فهي ضياة اإلنسانٌية، فقد بل  دٌد الفأما استهتارىم بقيمة اغب 

هبتةوف شعوبا كأفبا بأكملها من أساسها، كيقتلعوهنا من جذكرىا، كمن ينجو جبلده من 

رض كال تقـو لو كال ألمتو قائمة بعد ذلك، كما يزرعونو قبضتهم، يفر ىائما ُب بقاع األ

من خوؼ ُب قلوب من م سبتد إليهم أيديهم تتغلغ  ُب الدـ كاللحم، كيظ  اعبميع 

يرتعد فزعا كرعبا من ؾبرد التفكّب ُب قدكمهم، فمنهم من يويل ىاربا، كمنهم من يبقى 

 .1مرتقبا ظهورىم ما بْب غبظة كأخرل

دّبة من أمرىم اذباه  ُب –إف م نق  كٌلهم  –البادةْب لذلك كقف معظم 

ككذا استهتارىم البال  !! كقساكهتم الٍب م تعهدىا البشريٌة من أقواـ أخرلنبجيٌتهم 

حبياهتم، كأسس سبدهنم كمّباثهم العلمي كالةقاُب كأصدقهم من فسر ذلك كلو بالشهوة 

اب، إذ يعتقدكف أهنم هبٌددكف طاقاهتم  العمياء الٍب ال تشبع كال ترتوم إال بالقت  كاػبر 

كذلك لضغينتهم اؼبتوارثة عن بتغاىم من عيش على دماء البشر، ك كٌلما دٌققوا م

 أسبلفهم ُب أهنم دبسوا سنْب مديدة من الزمن.

األمر اقتصر على القت  كدده، كلكنهم يبةلوف جبةث ضحاياىم سبةيبل  ثكلي
                                                           

 .130الشفيع الماحي أحمد، يأجوج ومأجوج، مرجع سابق، ص -1
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كاف يفعلو السكيةيوف ُب قتبلىم فيقوؿ: تشمئز منو النفوس، وبكي "ىّبكدكتس" ما  

"... كأما من جهة اغبرب، فهذه ىي العوائد الٍب اصطلحوا عليها: السيكيةي يشرب دـ 

أكؿ رج  يقتلو، كيقطع رؤكس ك  الذين يقتلهم ُب اغبرب كوبملها إىل اؼبلك... كلكي 

 يبسكو من يسلخ السيكيةي الرأس يصنع أكال شقا على شك  دائرة من جهة األذنْب، ٍب

أعبله كيهزه فينزع جلدتو ٍب يفرؾ اعبلدة بْب يديو، بعد أف ينزع منها اللحم بضلع ثور. 

كمٌب لٌينها جيدا يستخدمها دبةابة فوطة، فيعلقها ُب عباـ الفرس الذم يركبو كيفتخر هبا 

 ألنو كلما كةرت ىذه الفوط عند السيكيةي يزداد اعتباره بالشهامة كالشجاعة.

م  السكيةيوف صباجم أعدائهم أقدادا للشرب بعد تنظيفها كإلباسها كما يستع  

 .1قطعة جلد الةور

 نهاية يأجوج ومأجوج:

، فذكر صلى اهلل عليو وسلمُب دديث أيب ىريرة رضي ا عنو عن النيب 

اغبديث كفيو: "كىبرجوف على الناس فيسقوف اؼبياه، كيفر الناس منهم، فّبموف سهامهم 

جع ـبضبة بالدماء، فيقولوف: قهرنا أى  األرض كغلبنا من ُب السماء قوة ُب السماء، فَب 

ُب أقفائهم فيهلكهم، كالذم نفس ؿبمد  2كعلوا، قاؿ: فيبعث ا عٌز ك ج  عليهم نغفا

                                                           
 .333 -332المرجع السابق، ص -1
2-  ُ َ ه  دود في رقابهم. و
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. كقاؿ 1بيده إف دكاب األرض لتسمن كتبطر كتشكر شكرا، كتسكر سكرا من غبومهم"

منْب بنتنهم، فيدعو عيسى كأصحابو رهبم، القاضي العياض: "... فيؤذكف األرض كاؼبؤ 

 .2فّبس  ا طّبا فتحملهم ديث شاء ا"

 اهلل فبعد طغياف يأجوج كمأجوج كإفسادىم كعتٌوىم ُب األرض، يتضرٌع نيب

إىل ا سبحانو كتعاىل ليكشف عنهم ما دٌ  هبم من الببلء  عيسى بن مريم عليو السالـ

كان الٍب م هبدكا بأنفسهم ديلة كال قوة لدفعها، فيستجيب ا ؽبم، فيسلط عليهم 

الدكد الصغّب فيهلكهم فيصبحوف موتى موت اعبراد، يركب بعضهم بعضا، فتمتلئ 

كأصحابو  نبّي اهلل عيسىم، فيتضرٌع نهم فيؤذكا الناس بنتنهم أشٌد من دياهتتى األرض من نػى 

ثانية إىل ا عٌز كج  فّبس  طّبا ربملهم كتطردهم ُب األرض، ٍب يرس  مطرا تغس  

 .3آثارىم، ٍب يأمر ا األرض لَبد بركتها كتنبت شبارىا، فيعٌم الرخاء

فعن دديث أيب سعيد اػبدرم رضي ا عنو قاؿ: ظبع رسوؿ ا صلى ا عليو 

يقوؿ: "... ٍب يهز أددىم دربتو ٍب يرمي هبا إىل السماء، فَبجع متخضبة دما  كسٌلم

للببلء كالفتنة، فبينما ىم على ذلك، بعث ا دكدا ُب أعناقهم كنغف اعبراد الذم ىبرج 

ُب أعناقو، فيصبحوف موتى ال يسمع ؽبم دس، فيقوؿ اؼبسلموف: أال رجبل يشرم لنا 
                                                           

 (.1365 -2/1364(، وبن ماجة في سننه: كتاب الفتن )8/599الترميذي في سننه: أبواب التفسير )أخرجه  -1
 (.116 -6/115إكمال المعلم ) -2
ّ ه بن سليمان الغفيلي، المرجع السابق، ص -3  .138عبد الل
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دك، قاؿ: فيتجرد رج  منهم لذلك ؿبتسبا لنفسو قد نفسو، فينظر ماذا فع  ىذا الع

أطنها على أنو مقتوؿ، فينزؿ فيجدىم موتى، بعضهم على بعض، فينادم: يا معشر 

اؼبسلمْب: أال أبشركا، فإف ا قد كفاكم عدككم فيخرجوف من مدائنهم كدصوهنم، 

شكر عن يسردوف مواشيهم، فما يكوف ؽبا رعي إال غبومهم، فتشكر عنو كأدسن ما ت

 1شيء من النبات أصابتو قػط"

مأجوج أمر يقيٌِب ال ركج الودشٌي ك اؼبدٌمر ليأجوج ك ا سبق ذكره أف اػبيتبٌدل لنا فبٌ 

الشريفة. كذلك األداديث النبويٌة موٌثق بالنٌص القرآين اؼبقٌدس ك  ىوكيف ال ك جداؿ فيو،

كتب " مرقص، لوقا، ذلك ُب  علينا التنويو كذلك إىل أف أمر خركجهم مذكور ك اكلزام

أم أف خركجهم ال جداؿ فيو مادامت الديانات السماكيٌة قد  دُب ُب اإلقبي .مٌتا ك 

 تطرقت إليها مع اختبلؼ طريقة التصوير ك كصف اؼبشاىد.

مع ىذا كصف قـو األكرؾ ُب الركاية أتى كارد باؼبواصفات اؼبذكورة ُب النصوص ك 

اطٌلع على كصفهم كما ىو مذكور ُب   تولكينرونالد اإلسبلمٌية. فه  يبكن اعبـز أف 

ك إف كاف ال فكيف نربٌر  !! إف كاف نعم فلم م يقٌر هبذا؟ !! كتب الدين اإلسبلمٌي؟

ىذا ما سيحاكؿ  !! مأجوج كاألكرؾ اؼبذكورين ُب الركاية؟ك أكجو التشابو بْب قـو يأجوج 

 الطرح التطٌرؽ إليو ُب اؼببحث التطبيقٌي اؼبقارف.
                                                           

 (77/ 3أخرجه الإمام أحمد في سنده ) -1
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 ة يل لية الصياد و العفريت، ألف ليلة وعرض حكا ال ثاـنــي: الم ب ح ث

كردت متنوعة كما أٌف شأهنا  كليلةاغبكواتٌيْب أٌف ألف ليلة ك بإصباع ك  النقاد 

شأف تلك السلسلة الػمَباصة دلقاهتا، إذ ال يبكن الوقوؼ عند عنصر ؿبٌدد ؼبعاعبتها إال 

استفحاؿ ىذا اغببكة الفنٌية الػمتسلسلة ك بالرجوع ك التوقف عند العناصر السابقة، مرٌد 

هبع  األمر ب  ك  لة التقدًن أك التأخّب فيهاعناصر التشويق بتػراتػبػيٌػة، يصٌعب ؿباك 

مستحيبل. أضف ؽبذا التسلس  تضمْب اؼبؤلف اجملهوؿ للعديد من القصص الشعريٌة، 

اكن أسطوريٌة أمخٌية. يتخٌل  معظمها كصف للجاف ك التاريػك  لنةريٌة، اػبيالٌية الكوميديٌة،ا

 األقزاـ كالغيبلف يتداخلوف أثناء اغبكي عنهم مع أناس دقيقٌيْب. كدديث عن السحرة ك 

د أدل السرد اغبكائٌي ُب ىذه الذرة األدبٌية العاؼبٌية دكرا منفردا، إذ عزفت لق

ُب الوقت نفسو،  كدقيقٌيةشهرزاد على الوتر التارىبي مستخدمة نوطات أسطوريٌة 

الشػك. ىذا عند اغبٌد الفاص  بْب التصديق ك  جعلت القارئ أك السامع مذىوال ككاقفا

متربٌأة فبٌا ستحكي كىذا دلي  على فطنة شهرزاد.  كىيألهنا تعود بو إىل األزمنة السابقة 

ٌنب . فبهذا األسلوب ذبواهلل اعلم بغيبو وأحكم كتعقبها  ي حكىإذ قبدىا ترٌدد عبارة  

تنسب مضامْب النص اغبكائٌي نفسها الوقوع ُب شباؾ عتاب كسخط اؼبلك شهريار، ك 
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ا، ىذا الغّب " اجملهوؿ " الذم ربي  إليو أص  اغبكايات لتحٌملو مسؤكلٌية كٌ  ما إىل غّبى

 سّبد ُب اؼبضامْب. 

تنتهي ُب الليلة التاسعة. ىذه من الليلة الةالةة ك  كالعفريتد *تبدأ دكاية الصيا 

مع ىذا قاهتا، إذ ترتبط حبكايات أخرل. ك ال زبتلف عن ساب –اغبكاية  –األخّبة 

 فمقامها يبلي علينا عرضها بدال من تلخيصها، ىذا ألف اؼبلخص يعترب ُب بعض األدياف 

 ُب أدايْب أخرل يعترب تشويها للنص الكام .جحافا ؼبكانة النصوص العاؼبٌية ك إ

السن كلو زكجة : بلغِب أيها اؼبلك السعيد أنو كاف رج  صياد ككاف طاعننا ُب قالت

اغباؿ ككاف من عادتو أنو يرمي شبكتو ك  يـو أربع مرات ال غّب  فقّبكثبلثة أكالد كىو 

ٍب أنو خرج يومنا من األياـ ُب كقت الظهر إىل شاطئ البحر كدط معطفو كطرح شبكتو 

كصرب إىل أف استقرت ُب اؼباء ٍب صبع خيطاهنا فوجدىا ثقيلة فجذهبا فلم يقدر على 

ا كربطها في و ٍب عرل كغطس ُب اؼباء دوؿ ذلك فذىب بالطرؼ إىل الرب كدؽ كتدن

الشبكة كما زاؿ يعاِب دٌب أطلعها كلبس ثيابو كأتى إىل الشبكة فوجد فيها ضبارنا ميتنا 

ّ ه العلي العظيم  فلما رأل ذلك دزف كقاؿ ٍب قاؿ أف ىذا الرزؽ لا حول ولا قوة إلا بالل

 :عجيب كأنشد يقوؿ

ّ ه والهل كة.......أقصر عنك فليس  الرزق بالحركة يا خائًضا في ظلام الل
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ت خلصو من الشبكة كعصرىا، فلما فرغ من عصرىا ي  ٍب أف الصياد ؼبا رأل اغبمار مى 

ّ هنشرىا كبعد ذلك نزؿ البحر، كقاؿ  كطردها فيو كصرب عليها دٌب استقرت ٍب  بسم الل

جذهبا فةقلت كرسخت أكةر من األكؿ فظن أنو ظبك فربط الشبكة كتعرل كنزؿ 

كغطس، ٍب عاِب إىل أف خلصها كأطلعها إىل الرب فوجد فيها زيرنا كبّبان، كىو مآلف برم  

 :كطْب فلما رأل ذلك تأسف كأنشد قوؿ الشاعر

 فلا يحظى أعطي     في فعفيإن لم تك     ياحرقة الدهر كفي

 وجدت رزقي توفي     خرجت أطلب رزقي     ولا يصنعه كفي

 كم جاهل في ظهور وعالم متخفي

ٍب إنو رمى الزير كعصر شبكتو كنظفها كاستغفر ا كعاد إىل البحر ثالث مرة كرمى 

اعر: الشبكة كصرب عليها دٌب استقرت كجذهبا فوجد فيها شفافة كقوارير فأنشد قوؿ الش

 .ىو الرزؽ ال د  لديك كال ربط كال قلم هبدم عليك كال خط

ٍب أنو رفع رأسو إىل السماء كقاؿ اللهم أنك تعلم أين م أـر شبكٍب غّب أربع 

كرمى الشبكة ُب البحر كصرب إىل أف استقرت  اهللمرات كقد رميت ثبلثا، ٍب أنو ظبى 

ّ هكجذهبا فلم يطق جذهبا كإذا هبا اشتبكت ُب األرض فقاؿ:   لا حول ولا قوة إلا بالل

فتعرل كغطس عليها كصار يعاِب فيها إىل أف طلعت على البحر كفتحها فوجد فيها 

 .نسيدنا سليماقمقما من كباس أصفر مآلف كفمو ـبتـو برصاص عليو طبع خاًب 
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فلما رآه الصياد فرح كقاؿ ىذا أبيعو ُب سوؽ النحاس فإنو يساكم عشرة دنانّب 

خره ُب اػبرج ٍب ذىبا ٍب أنو دركو فوجده ثقيبلن فقاؿ: ال بد أين أفتحو كأنظر ما فيو كأدٌ 

أبيعو ُب سوؽ النخاس ٍب أنو أخرج سكينا، كعاِب ُب الرصاص إىل أف فكو من القمقم 

لينكت ما فيو فلم ينزؿ منو شيء كلكن خرج من ذلك القمقم كدطو على األرض كىزه 

دخاف صعد إىل السماء كمشى على كجو األرض فتعجب غاية العجب كبعد ذلك 

تكام  الدخاف، كاجتمع ٍب انتفض فصار عفريتنا رأسو ُب السحاب كرجبله ُب الَباب 

ف كاغبجارة، برأس كالقبة كأيدم كاؼبدارم كرجلْب كالصوارم، كفم كاؼبغارة، كأسنا

 .كمناخّب كاإلبريق، كعينْب كالسراجْب، أشعث أغرب

فلما رأل الصياد ذلك العفريت ارتعدت فرائصو كتشبكت أسنانو، كنشف ريقو 

ّ هكعمي عن طريقو فلما رآه العفريت قاؿ  ّ ه سليمان نبي الل ، ٍب قاؿ العفريت: لا إله إلا الل

لك أمران، فقاؿ لو الصياد:  كأعصي ال تقتلِب فإين ال عدت أخالف لك قوالن  اهلليا نيب 

أيها اؼبارد أتقوؿ سليماف نيب ا، كسليماف مات من مدة ألف كشبامبائة سنة، ككبن ُب 

 .آخر الزماف فما قصتك، كما دديةك كما سبب دخولك إىل ىذا القمقم

ّ هفلما ظبع اؼبارد كبلـ الصياد قاؿ:  ذا أبشر يا صياد، فقاؿ الصياد: دبا لا إله إلا الل

فقاؿ بقتلك ُب ىذه الساعة أشر القتبلت قاؿ الصياد: تستحق على ىذه البشارة  .تبشرين
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بعيد ألم شيء تقتلِب كأم شيء يوجب قتلي كقد يم العفاريت زكاؿ السَب عنك، يا يا ق

علي  نٌ خلصتك من القمقم كقبيتك من قرار البحر، كأطلعتك إىل الرب فقاؿ العفريت: سبي 

 .أم موتة سبوهتا، كأم قتلة تقتلها فقاؿ الصياد ما ذنيب دٌب يكوف ىذا جزائي منك

فقاؿ العفريت اظبع دكايٍب يا صياد، قاؿ الصياد: ق  كأكجز ُب الكبلـ فإف 

 سليمان بن داودركدي كصلت إىل قدمي. قاؿ اعلم أين من اعبن اؼبارقْب، كقد عصيت 

فأتى يب مكرىنا كقادين إليو كأنا ذلي   آصف ابن برخياكأنا صخر اعبِب فأرس  يل كزيره 

على رغم أنفي كأكقفِب بْب يديو فلما رآين سليماف استعاذ مِب كعرض علي اإليباف 

كالدخوؿ ربت طاعتو فأبيت فطلب ىذا القمقم كدبسِب فيو كختم علي بالرصاص 

فأقمت مائة عاـ كطبعو باالسم األعظم، كأمر اعبن فادتملوين كألقوين ُب كسط البحر 

كقلت ُب قليب ك  من خلصِب أغنيتو إىل األبد فمرت اؼبائة عاـ كم ىبلصِب أدد، 

كدخلت مائة أخرل فقلت ك  من خلصِب فتحت لو كنوز األرض، فلم ىبلصِب أدد 

فمرت علي أربعمائة عاـ أخرل فقلت ك  من خلصِب أقضي لو ثبلث داجات فلم 

ا كق لت ُب نفسي ك  من خلصِب ُب ىذه الساعة ىبلصِب أدد فغضبت غضبنا شديدن

 .تك كيف سبوتػيػنٌ ػقتلتو كمنيتو كيف يبوت كىا أنك قد خلصتِب كم
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لعجب أنا ما جئت أخلصك يا ل ،اهللفلما ظبع الصياد كبلـ العفريت قاؿ: يا 

إال ُب ىذه األياـ، ٍب قاؿ الصياد للعفريت، اعف عن قتلي يعف ا عنك، كال هتلكِب، 

عليك، من يهلكك. فقاؿ ال بد من قتلك، فتمن علي أم موتو سبوهتا فلما  اهلليسلط 

ربقق ذلك منو الصياد راجع العفريت كقاؿ اعف عِب إكرامنا ؼبا أعتقتك، فقاؿ 

العفريت: كأنا ما أقتلك إال ألج  ما خلصتِب، فقاؿ الصياد: يا شيخ العفاريت ى  

 اؼبة  ديث قاؿ:  أصنع معك مليح، فتقابلِب بالقبيح كلكن م يكذب

 فــعــلــناـ جــم يلًا قابــلــونا بضده               وهذا لعمري من فعال الفواجر 

 ي جازى كما جوزي مجير أم عامر            ه    ومن يفعل المعروف مع غير أهل

فلما ظبع العفريت كبلمو قاؿ: ال تطمع فبل بد من موتك، فقاؿ الصياد ىذا 

عقبلن كامبلن كىا أنا أدبر أمرنا ُب ىبلكو، حبيلٍب كعقلي اهلل جِب، كأنا إنسي كقد أعطاين 

كىو يدبر دبكره كخبةو، ٍب قاؿ للعفريت: ى  صممت على قتلي قاؿ نعم، فقاؿ لو 

سليماف أسألك عن شيء كتصدقِب فيو، قاؿ نعم،  باالسم األعظم اؼبنقوش على خاًب

ٍب إف العفريت ؼبا ظبع ذكر االسم األعظم اضطرب كاىتز كقاؿ: اسأؿ كأكجز، فقاؿ لو:  

كيف كنت ُب ىذا القمقم، كالقمقم ال يسع يدؾ كال رجلك فكيف يسعك كلك، 

ا دٌب فقاؿ لو العفريت: كى  أنت ال تصدؽ أنِب كنت فيو فقاؿ الصياد ال أصدؽ أبدن 

 .أنظرؾ فيو بعيِب، كأدرؾ شهرزاد الصباح فسكتت عن الكبلـ اؼبباح
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قالت: بلغِب أيها اؼبلك السعيد أف الصياد ؼبا قاؿ للعفريت ال  وفي الليلة الرابعة

ا إىل  أصدقك أبدنا دٌب أنظرؾ بعيِب ُب القمقم فانتفض العفريت كصار دخاننا صاعدن

دٌب استكم  الدخاف داخ  القمقم كإذا  ،ٍب اجتمع كدخ  ُب القمقم قليبلن اعبو، 

ها فم القمقم كنادل العفريت، ػب بالصياد أسرع كأخذ سدادة الرصاص اؼبختومة كسدٌ 

كأبِب يل ىنا بيتنا كك  من أتى ألرميك ُب ىذا البحر  ػها،موتأموتة  أمٌ  عليٌ  نٌ كقاؿ لو: سب

 ا.لو أنواع اؼبوت يػخػبٌػره هب ا أمنعو أف يصطاد كأقوؿ لو ىنا عفريت كك  من أطلعو يبْبنى

ا ظبع العفريت كبلـ الصياد أراد اػبركج فلم يقدر كرأل نفسو ؿببوسنا كرأل فلمٌ 

عليو طابع خاًب سليماف كعلم أف الصياد سجنو كسجن أدقر العفاريت كأقذرىا 

كأصغرىا، ٍب أف الصياد ذىب بالقمقم إىل جهة البحر، فقاؿ لو العفريت ال، ال فقاؿ 

د: ال بد ال بد فلطف اؼبارد كبلمو كخضع كقاؿ ما تريد أف تصنع يب يا صياد، الصيا

قاؿ: ألقيك ُب البحر إف كنت أقمت فيو ألفنا كشبامبائة عاـ فأنا أجعلك سبكث إىل أف 

فأبيت قويل كما  اهللكال تقتلِب يقتلك  اهللتقـو الساعة، أما قلت لك أبقيِب يبقيك 

 يدم فغدرت بك، فقاؿ العفريت افتح يل دٌب أدسن ُب اهللأردت إال غدرم فألقاؾ 

إليك فقاؿ لو الصياد تكذب يا ملعوف، أنا مةلي كمةلك مة  كزير اؼبلك يوناف كاغبكيم 

 !! ركياف، فقاؿ العفريت: كما شأف كزير اؼبلك يوناف كاغبكيم ركياف كما قصتهما؟
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ىي دكايات توليديٌة، أم أف كٌ   كليلةال مواربة ُب أٌف دكايات ألف ليلة 

دكاية الصياد  كُبكايات أخرل. خاسبة دكاية تستوُب عنصرا للتشويق فتكوف فاربة غب

 –اغبكاية  –العفريت كاف داضرا األسلوب التضميٌِب. األمر الذم جع  ىذه األخّبة ك 

م الةاين ُب القسي فيو الصياد بالعفريت الػمارد ك تنقسم إىل قسمْب. القسم األٌكؿ يلتق

ىي بدكرىا ترد عنها دكاية ُب ك  –ٌونة يلتقي الصياد باػبليفة ك يهدم لو ظبكات مل

كتو ُب البحر ثبلث رميات فاشلة ُب القسم األكؿ يرمي الصياد شب -ألف ليلة ك ليلة 

ُب الرمية الرابعة يصطاد قمقما، ىبرج منو جٌِب مارد يقَبح على الصياد أف ىبتار اؼبيتة ك 

 تػها، ىذا ألنو عـز على قت  من ىبلصو من القمقم بعد مركر أربعمائة سنة. الٍب يػمػو 

ّ ه تعالىأنعم ألنو إنسٌي ك لكن الصياد ك  عليو بالعق ، دبٌر ُب طريقة تنجيو منو،  الل

لكي يستعرض ك  الضخامة!!ىو يدخ  القمقم ك ىو بتلك أف يراه بأـ عينو ك فطلب منو 

شرع ك اعبن قدرتو ُب التشك  كيفما يشاء دخ  القمقم، دينها أسرع الصياد بغلقو، 

العفريت يتوٌس  إىل الصيٌاد أف ىبرجو إال أنٌو رفض ألنٌو ال يأمن شٌر اعبٌِب اؼبارؽ، فالذم 

 يو.ػمن ينكر اػبّب ال خّب فك   أماف فيوعصى نيٌب ا عٌز ك جٌ  ال

غّب مباشرة، كمن بْب ما نصائح مباشرة ك على قيم ك  لقد اشتملت اغبكايات

ّ ه سبحانه وتعالىدوتػو من تلك القيم، التطرؽ إىل التوك  على   تبيافُب كسب الرزؽ ك  الل
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ىذا ما كجده الػمػتػلٌقػي ُب يتيٌقن منهما ذك العق  اللبيب ك  ضركرة العم  كىذاف األمراف

شخصٌية الصػٌياد الذم اتصف كذلك بالصرب، إذ م يستسلم ُب رمي شبكتو مرات 

عديدة على الرغم من عدـ  دصولو على الصيد ُب اؼبرات الةبلث كمع ىذا م ييأس،  

كما أنٌو كاف فطػنا ُب التغلب على العفريت اؼبتسلط كالػمتغطرس الذم فاخر بقدراتو 

تشك ، إال أف تلك اؼبفاخرة كانت سبيبل ُب زبليص الصياد من بْب يدم الػمارؽ على ال

بعد أف طلب منو الصياد أف يدخ  ؾبٌددا إىل القمقم ليصٌدؽ أف ـبلوقا بػهذا اغبجم  

ـبلوؽ ضعيف من  على الرغم من أنو كدكمةكاف بداخلو. فاإلنسٌي فعبل أكةر تعٌقبل 

 اعبن اؼبارقْب.منظار الشياطْب ك 
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 The lord of the ring ال ث: ملخص رواية ملك الخواتم ح ث ال ثال م ب

Abstract 

The events of this novel revolves around the power of a ring, the one 

who possesses it would rule the world, both of humans and  that of Faerie, 

one ring  to bring out all the creators, one ring to have dominance over them 

all, that is because it is a way to own the infinite power, a power that the 

lord of darkness Soron wanted  so much to rule the middle land and enslave 

its people, but the young dwarf  Frodo is the one who inherited the ring, he 

was accompanied by his hobbit friends they joined them also some 

extraordinary humans, a magician, a faery and  a dwarf that accompanied 

them in  the mission of taking the ring along the middle land to reach 

Morder mountain, and it is the place where the ring was meant to be 

destructed, the trip was so dangerous they were attacked by humans and 

magicians and even by nature that is because the dominance of the lord of 

darkness Soron who had prepared a strong army ; in addition to these 

external evilness that faced them and that could not separate their unity at 

the beginning, they fall into a dispute and an internal division because of the 

effect of the ring, but they should not surrender knowing that the future of 

humanity rested on the ending of the ring. 

The lord of the rings, the two towers, this last started by narrating the 

events that occurred between the two towers precised on a bookmap  

between Arminia and Adrabijan and the hills, there it is called Barmin 

Moule where the hobbit Frodo and Sam had been lost and they ignored 

their way, and they discovered that they were not in a secure situation if the 
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bizarre creature with the ugly form Smigel continued accompanying them, 

Smigel who was damned after having being found of the ring. Before his 

form was changed, he was called Gollom , he had promised them to guide 

them to the black Mordor flood gates if they set  him free.  

Sam couldn’t trust him and he still Contemplates his illogical and 

bizarre character and. But Frodo feel mercy towards him and ignored that 

Gollom had hold the ring a time ago and he wanted to gain it again. 

The hobbits continued their trip along the middle land, Aragon, Ligolas 

too, the skilful bowman had helped them to arrive to Rohan kingdom under 

the rule of greatest king. Theoden who fell under the effect of the magic of 

the Saruman, the daughter of the king fell in love with the human partisan. 

Aragon she loved the qualities of the brave captain in him but he loved a 

faery who shared with him the same emotions. 

The noble magician Gandalf appeared again, he struggled with 

Balrog in the first party, he advocated unity and brought the hope of 

retaking the right of humanity by freeing the middle land from the darkness 

of Saruman, the friends of goodness had faced difficulties and terrible wars 

with another extraordinary forces, they were a group of humans, faeries, 

magicians and another kinds neither humans nor faeries, they were small 

but strong, their strength is from their speed, on their way they recieved 

help from the white man Gandalf and also another kind of unique trees 

where they hid and it used to guide them, occasionally it talked to them. 

Soon was the final battle and Gandalf  tried to unify the broken army too 

quick preparing for the war, he got help from the king Theoden who 

prepared the strongest army in history. Despite their courage and loyalty 
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they couldn’t be compared with the enemies but they advanced and fought 

for their future trying to distract Soran and give the opportunity to the ring 

holder Frodo to finish his mission. The hobbit that persisted in his 

dangerous trip along the lands of enemy to destroy the only ring, the 

legendary ring in the fires of the mountain. 

Frodo get near to his goal and he depended on Samouis. Now 

Gollom and the ring itself were going to pretest the loyalty of Frodo and his 

humanity and his will to save the people.  

At the end, Frodo threw the ring on fire and the big eye represented by 

Soron. The lord of darkness had collopsed. Finally the war had finished 

between the inhabitants of the middle land and the darkness forces. After 

that, Frodo had the chance to go on trip with his cousin inside the middle 

land. The Lord of the Rings novel contains aspects of knowledge that carry 

clear and ambiguous connotations. It also touched on the virtues, the 

determination and commitment of a few oppressed people who have 

changed the world towards their desired goal thanks to their determination. 
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مَبصبة إىل اللغة العربٌية لؤلستاذ  صفحة 517سيد اػبواًب : ملخص الروايػة بالعربّية

الصادر عن دار  1954 جويلية 29أٌما أٌكؿ نسخة أصلٌية ؽبا عاـ  فرج اهلل سيد محمد

 Allen and unwin, londonالنشر 

اعبن، لكو وبكم العوام " عام اإلنس ك الركاية عن سلطة خاًب من يبتتدكر أدداث  

ربتها. خاًب كادد إلدضار ك  اؼبخلوقات. خاًب كادد للسيطرة  كماعام ما فوؽ األرض 

عليهم كٌلهم. ىذا ألنو كسيلة المتبلؾ السلطة البلمتناىية، سلطة رغب فيها سٌيد الظبلـ 

كي وبكم األرض الوسطىى ك يستعبد شعبها. إال أف اػباًب كرثو الشاب   Soronسوركف 

اعدكهنم بعض من البشر اػبارقْب يس 1*ىوبيتّينالذم رافقو أصدقاء Frodoالقـز فركدك 

،سادر ك جٌِب ك  وسطى ليوصلوه إىل جب  يتحٌملوف مهٌمة الردلة باػباًب عرب األرض ال قـز

تلك  كي يتٌم تدمّبه كالتخٌلص منو. لقد كانت  -ىو اؼبكاف الذم صينع فيوك  -اؽببلؾ 

 الطبيعة ىذااألىواؿ سواء من قب  البشر أك السحرة كدٌب الردلة مػحفوفة بالػمخاطر ك 

سيد الظبلـ الذم وبشد جيوش األكرؾ.  سوروفألهٌنم كانوا متوٌجهْب ألرض ربت سيطرة 

ُب البداية، فقد تعٌرضوا ٌرؽ كددهتم الٍب م تفكر اػبارجٌية الٍب تعٌرضوا ؽبا ك إضافة ؽبذه الشر 

                                                           
 التوضيح بال مسرد - 1
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انشقاؽ داخلٌي بسبب تأثّب اػباتػم. لكن ال هبب االستسبلـ ديث إف مستقب  ػببلؼ ك 

 البشريٌة مرىوف دبصّب الػخاتػم. 

 سػػيػد الػػخػواتػػم: الػػبػرجػػاف  

صفحة ُب الطبعة اؼبَبصبة إىل العربٌية  399ىو اعبزء الةاين لػملك اػبػػواتػم يقع ُب ك 

التوزيع، بَبخيص النشر ك عن هنضة مصر للطبع ك  ادرالص فرج اهلل سيد محمد،من قب  

أٌما ُب النسخة اإلقبليزيٌة فيقع ُب   Harper collins publishers limitedمن شركة 

يبدأ ىذا األخّب بسرد  . Harper Collins- Londonصفحة الصادرة عن  418

التبلؿ ن ُب خريطة الكتاب بْب أرمينيا كأذربيجاف ك األدداث الواقعة بْب الربجْب اددي

اكػتشػفػا ك ظبٌل طريػقػيهما، ك  ساـكفرودو تػاه فيها اؽبوبيٌٍب   بإمػين مويلىناؾ تػدعى  

  سميغلأنػهما ليسا ُب مأمن مادامهما برفػقة ذاؾ اؼبخلوؽ الغريب ذك الشك  الػمػػقرؼ 

ٌلت عليو اللعنة ك تشٌوه بعد أف سبٌلكو دب اػباًب قب  أف يتحٌوؿ شكلو آنذاؾ  الذم د

أف يقودىم إىل البوابات السوداء ؼبوردكر إذا أطلقوا  غولـو. يعدىم غولـوكاف اظبو 

تقٌمصو لشخصٌية ثانية.لكن و إذ كاف يراقب دركاتو الغريبة ك م يػةق ب ساـسرادو. إال أٌف 

نو إكاف دامبل للخاتػم فيما مضى ك    غولـوكاف يشفق عليو ألنو م يكن يعلم أف   فرودو

 يرغب ُب نيلو ؾبٌددا. 
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 أراجورفساندىم فيها ك  1لقد كاص  اؽبوبيتٌيوف ردلتهم عرب األرض الوسطى

بقيادة اؼبلك العظيم  روىافالػماىر ُب رمي السهاـ، ليصلوا إىل مػملكة  ليجوالسك

الذم اثٌر فيو بتعويذة شيطانٌية فبيتة،  سارومافالواقع ُب شباؾ سحر سيد الظبلـ  ثيودين

من خبلؿ تبلعب جاسوسو الشرير ككرمتوقبى. أثناء دخوؽبم لقصر اؼبملكة اقبذبت 

إذ  أراجػػػورفاذباه اارب اإلنسٌي  –ابنة أخ اؼبلك اؼبسلوب بسحر ساركماف  - إيػوين

 ػمػغوار إالٌ أنو كاف متعٌلقا جبنٌية بادلتو ىي األخرل اغبب.شٌدىا إليو صفات القائد ال

ُب  بالروغالذم كاف قد تبارز مع  غػانػدالػػفالسادر  يظهر من جديد رج  اػبّب

يزرع فيهم أم  استعادة نور البشريٌة من فيبعث ُب أصدقاءه ركح االرٌباد ك اعبزء األٌكؿ، 

لقد كاجو أصدقاء اػبّب العديد من . سارومافخبلؿ ربرير األرض الوسطى من ظبلـ 

جيوش ىي األخرل قواىا خارقة إذ تشكلت  ضارية بقيادةالصعاب ك جاهبوا معارؾ 

دبجموعات من اعبن كالبشر كالسحرة كأجناس أخرل ال ىي جن كال ىي بشر، آذاهنا 

طويلة، قصار القامة، يستلهموف قوهتم من دماء البشر، رمادهم فتاكة، سرعتهم عجيبة، 

ال يبقوا عليها شيئا. فعبل كانت ىذه ك اد قٌوتػهم مع انتشار الظبلـ فيعةوف ُب األراضي تزد

القول عائقا أماـ ربقيق األقزاـ ىدفهم، فقاماهتم قصّبة أجسامهم ضعيفة ال يبلكوف 

                                                           
يطة بالمسرد - 1  موضحة في الخر
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كذلك نوع من األشجار ك  غاندالفسبلدا أعانتهم ُب طريقهم قول الرج  األبيض 

هبا كىبتبؤكف كسطها كتدلٌلهم على الطريق إذ كانت تتحدث النادرة الٍب كانوا وبتموف 

 معهم ك رباكرىم.

 صفحة في النسخة المترجمة 354م: عودة الملك: ػواتػػػػخػػػد الػػسي  

"باإلضافة إىل ىذه اؼبعارؾ الضخمة لديك ىذه القصص اغبميمية، القصص  

 العاطفية، كىنا ذبد معظم أكضاع قوة عودة اػباًب اغبقيقية"

ذبميع جيش  جاندالفمع اقَباب اؼبعركة النهائية، كذبمع قول الظبلـ، وباكؿ  

الذم كدد  ثيوديناؼبكسور بسرعة إىل اؼبعركة. قاـ دبساعدتو ملك ركىاف اؼبلك  جوندور

جنوده ألكرب اختبار ُب التاريخ، كبالرغم من شجاعتهم ككفائهم ككالئهم فإف قوات 

نوف باألعداء اتشدين ضد صفوفهم( فإهنم اليقارى بْب  ميرىك أيوينالبشر )مع زبفي 

، مع مواجهتهم ػبسائر كبّبة، إال أهنم تقدموا كىجموا من أج  مستقبلهم جوندور

كإعطاء دام  اػباًب الفرصة إلكماؿ مسعاه. تعلقت  سوروف انتباهؿباكلْب معان صرؼ 

خاطر عرب أراضي اؽبوبيت الصغّب الذم صمم ُب ردلتو افوفة باؼب فرودوآماؽبم ب

 اًب األكدد ُب نّباف جب  اؽببلؾالعدك الغادر على التخلص من اػب



 الفصل الرابع                                                 دراسة مقـارناتّية بين نماذج إسالمّية و غربيّة
 

224 
 

من غايتو األخّبة، كزادت اؼبسؤكلية اؼبلقاة على عاتقو، كزاد  فرودوإقَبب  

كإنسانيتو  فرودو)كاػباًب نفسو( كالء  غولـواآلف سيخترب  سامويس جامجىإعتماده على 

سيد الظبلـ كبذلك  سوروفاػباًب لتتحطم العْب الكبّبة الٍب سبة   فرودوكُب األخّب ألقى 

عمو مع  فرودو تنتهي اغبرب بْب سكاف األرض الوسطى كقول الظبلـ. كبعد ىذا وبظى

ينتهي عهد دكم اػبواًب الةبلثة اػباصة باعبن كيبدأ بردلة إىل خارج األرض الوسطى، ك 

 .دكم البشر

ت نب معرفٌية متعٌددة ضبلت بْب طياهتا دالاللقد ضٌمت ركاية سيد اػبواًب جوا

ٌرقت إىل جوانب الفضيلة، العـز رموز منها ما اتضح كمنها ما ال يزاؿ مبهما. كما تطك 

االلتزاـ لكن من شٌق كادد ضمن تلك السلسة كٌلو. ذاؾ الشق الذم اقتصر على قٌلة ك 

 اؽبدؼ اؼبنشود. من البشر اؼبضطهدين لكن بإرادهتم سبٌكنوا من تغيّب العام كبو

 Gandalfغاندالف ،Frodoفركدك الشخصيات الرئيسّية للرواية:

، Gollum،جوالـ Legolaليقوالص ،Aragorn، آراغوفSaroumaneركمافساك 

كسيعرض الطرح فكرة عن ك  شخصٌية مرفوقة بصورة زبييلٌية، دٌب  Arwenأركين 

تكوف الفكرة أقرب إىل منظار اؼبتلقي. كىذه الصور سَبد كفق منظور مػحػٌوؿ الركاية إىل 

 . Petter Jacksonفيلم، بيَب جاكسوف 
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اػبيالية ينتمي  سيد اػبواًب ىو أدد الشخصيات الرئيسية ُب سلسلة Frodo فرودو باچنز 

يصالو عبب  اؽببلؾ كجباؿ يأخذ فركدك على عاتقو ضباية اػباًب كإ. بيتاؽبو  فركدك إىل شعب

كلكن اػباًب بدأ يضعف قوتو كوبملو على ارتدائو ككاف دليلو إىل جب  اؼبوريا 

ساموايز غمجي(الذم  )كصديقو اؽببلؾ)ظبيغوؿ(وبرضو على ذلك كما كاف يوقع بْب فركدك 

 1كاف يعم  كبستاين لدل عائلة فركدك 

ساموايز كمهما شابتها بعض ك  Frodo ا كانت طبيعة العبلقة بْب فركدك ػن أيٌ 

البشرية من قبضة  إنقاذاػببلفات بسبب ربريضات ظبيغ ، فإف ىدفهما كاف مشَبكا، ىو 

  سيد الظبلـ ساركماف.

                                                           

  /https://ar.wikipedia.org/wiki/1فرودو_باجينز 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%AA


 الفصل الرابع                                                 دراسة مقـارناتّية بين نماذج إسالمّية و غربيّة
 

227 
 

يتحدث تولكْب عن جاندالف ُب فص  بعنواف اإلستارم الذم  :Gandalfغاندالف 

مكتملة. يصف فيها جاندالف بانو السادر األخّب الذم كص  نيشر ُب الركايات الغّب 

, شعره إىل االرض الوسطى, كانو "بدل أنو االدىن, اقصر من البقية, كمظهره اكةر ًسنان 

على عصى". كمع ىذا فاإللف سّبداف الذم القاه عند  زشائب كردائو رمادم, كيرتك

دعو ناريا, خاًب النار, الذم كصولو اعتربه "اعظم كأدكم ركح" كاعطاه خاًب القول اؼب

 1وبوم دجر أضبر ليساعده كيواسيو. يربط تولكْب غاندالف بعنصر النار. 

 
 

                                                           

https://ar.wikipedia.org/wiki/1غاندالف 
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ِب اؼبمقوت أك اؼبكركه، اػببيث * يع1كوينياساكركف اسم بلغة  : Saroumaneساوروماف
كٌ  صفة سٌيئة سادر بقول خارقة كقاسية مكنتو من أف يستعبد األشباح، يتمٌيع كالزئبق ك 

إذ يتخذ عٌدة أشكاؿ زبٌوؿ لو القضاء على كٌ  من وباكؿ السيطرة عليو. دٌب الذئاب 
اعباف ألج  إفسادىم كإذالؽبم  ب اػبواًب السحريٌة من اؽبوبيت ك الضارية سادىا. سعى عبل

من ضٌم جيوش ىائلة من األكركس ك البشر  بالفع  سبٌكن ساكركفاػبضوع إلرادتو. ك ك 
 –كاعبنوب. كاعتمد على العْب اؼبكشوفة كرمز يطلع اآلخر على أنو اؼبستعبدين من الشرؽ 

يرل كٌ  شيئ، ك ليظهر يقظتو كعلمو بكٌ  ما هبرم، ك توٌسعت دائرة جيوش  –ساكركماف 
قاؿ عنو تولكْب: " كاف أق  شران فقط من سيده, كُب مػٌمػا زاد العْب تلك قٌوة ك رىبة.

 نفسو " خدمتو الطويلة كاف ىبدـ غّبه كم ىبدـ

 
  

                                                           

 1* التوضيح بالمسرد -
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اسيلدور ىو كدفيد لشخصيات الرئيسػٌية ُب الركاية ك أدد ا : Aragorn آراغوف

. كُب اسيلدورالوريث الشرعي للجٌد  تولكين، ؽبذا جع  منع الركائٌي سوروماف قات 

كيقدـ لو العوف كالػمػساعدة كي يوص  باػباًب إىل العْب  فرودويػلػتقي بنزؿ 

 آراغوفاؼبنصهرة، فتتشٌك  زمالة، إاٌل أف ىذه األخّبة يتشتت أعضاءىا ، إذ يقٌرر 

فينهـز  .غيملي ليغوالس دبساعدة صديقيو ماري وبيبنليحٌرر  األورؾاللحاؽ جبيش 

أين تقع اؼبعركة الكربل. اؼبعركة الٍب  غوندور. ليفٌر إىل ىارونبيرعساركماف ُب معركة 

 تقٌرر مصّب البشر لشعوب األراضي كٌلها.

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D9%8A%D9%85%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D9%8A%D9%85%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
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شخصية خيالٌية ظهر ُب اعبزء الةاين من الركايػة ك ىو ابن : Legolasليقوالص

من العصر  3018ملك الغابة السوداء الذم عاش ُب عاـ  ،Thranduilثركندكي  

كٌ  مواصفات الفارس اؼبغوار، إذ كصف عيونو باػبارقة   تورلكينالةالث.أعطاه الركائٌي 

"شجرة شابة ُب ليلة بدكف ريح"  تولكينؽبذا كاف دائما ُب دراسة الزمالة، كيقوؿ عنو 

إذ كاف كبيبل ك طويبل، ما مٌكن قفزاتو من أف تكوف عالية جدا إىل دٌد أهنا ربجب 

يقف معهم ُب كٌ  ٌم  جعلتو م يتخٌ  عن الزمالة ك ظار، ك قدرتو على التحعن األن

 دركهبم، مستعينا بأسلحتو القوس كاػبنجر
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، كمعناىا 129/16اإلصحاح  -( ُب التوراةمػالجول: كردت لفظػة )Gollum جوالـ

اؼبقصود بو الكتلة اعبسمانية الٍب سبنح اغبياة  .«أبلو»أك « عاجز»أك « ناقص» اغبرُب

ـٌ وٍ كينحصر دكره كخادـ أك كعى .كلمات مقدسة أك سحرية فوؽ رأسها نتيجة كضع  ف للمها

جع  من جوالـ ستجدكنو قد استلهم من الفكرة، ك  الشاقٌة، لو انتبهتم لفيلم سيد اػبواًب

 1قواما عبيوش ساكركف الٍب اجتاح هبا األرض الوسطى. 

 :ورة لغوالـ قبل استحواذ القوى الخبيثة للخاتمص

 

                                                           
نقلا عن الرابط الال كتروني  29/10/2016/ مقال لياسين أحمد سعيد، مجلّة إضاءات، داخل جدران الجسد،  1

www.ida2at.com/within-the-walls-of-the-body 
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 :صورة أثناء تحّولو بعد استحواذ قوى الخاتم عليو
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د تحّولو بفعل قوى الخاتم الذي سيستحوذ حاملو على األرض ػعػصورة لجوالـ ب

 الوسطى: 
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 ا، إذ جع  اؼبتلقي وبسب أهنا دقيقٌية هتولكْب ُب كصف عجػنيػٌػة أبد  :Arwenأرويػػػن 

;  Les tresses de sa sombre chevelure n’étaient touchées d’aucun givre

ses bras d’albâtre et son visage clair étaient lisses, sans aucun défaut, 

et la lumière des étoiles se voyait dans ses yeux brillants, gris comme 

nuit sans nuages une  " 

كجهها صاُب ك  بالصقيع؛ كانت ذراعيها مرمريٌػة م تػمس  " ضفائر شعرىا الداكن

  ػيٍ ػلى ػالرباقتْب، ك عينيها الرماديتْب، دكف أم عيب، كيبكن رؤية ضوء النجـو ُب ناعم

 ب. ببل سيحي 

هبذا القرار زبٌلت عن  كىي أراغوف الزكاج من دبيبها البشرم أرويػػنلقد اختارت 

 الرجاؿ ُب األرض الوسطىاػبلود لكنها أصبحت ملكة للجاف ك دياة 
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ركايتو ُب ؾبموعة األشخاص تلك، ب  كٌسع نطاؽ تولكين لػم يػحصر الركائي 

الشخصيات البطولٌية، الةانويٌة ك كاف لك  منهم دكرا طليعا ُب صنع دبكة فنٌية فريدة 

غّبىم فبن شٌكلوا .ك غولدبيري، نازغوؿ، ثيودف والد إيوين... :ساـ،  بيلو باغينز،أمةاؿ

اؼبيزة الٍب تفٌرد ىذه ىي سطوريٌة لكٌن ُب رداء اؼبعقوؿ، ك سلسلة مَباصة ُب خلق أدداث أ

كذا مريٌة من نادية الَبابط الفٌِب ك تقاطعت إىل دٌد جد بعيد مع الليايل السهبا الركائي ك 

شهرزاد قد داكت مسبقا األجياؿ البلدقة كأتٌرث  تشابو األدداث. فه  يعق  أف تكوف

تولكين أـ أٌف  !! فيها لدرجة أف داكؿ الشخص العادم أك اؼبةقف أف ىبلق جٌو الليايل

قػنٌػع ّبة دبا سيحدث ُب األرض الوسطى كالٍب ىي الشرؽ األكسط دالٌيا ك كاف على بص

كانت اإلجابة ببل، فه  يعق  أيضا إف  ك  !! ركايتو دبحاكلتو دمج السٌر الشهرزادم ُب ركايتو

سيحاكؿ الطرح اإلجابة عن ىذه  !! استبعاد العديد من اؼبعام النصٌية اإلسبلمٌية ُب ركايتو؟

 حث البلدق..الػمػبالتساؤالت ُب 
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بــراز أوجــه الائ تــلاف وال مــبح ث ال رابــ  الاخ ت لاف.ع: إ

اللسانيٌات، اؼبيةولوجيا، السيميائٌيات، ركاية ملك اػبواًب، ركاية صبعت بْب 

الدين...لقد دوت عديد اعبوانب اؼبعرفٌية الوالٌدة ُب غطاء العجيب، ىي تعبّب فصيح 

لػم يدؿ بتأثػره من تولكين أف الركائٌي قٌوة إبداعو، خصوصا ك لئلنساف ك  عن اػبياؿ اػبارؽ

 إف ىي ُب خانة ااكاة أـأٌم منه ، األمر الذم عٌسر على الطرح تصنيف ىذه الركاية، 

 !! التأثرالتناص أـ التضمْب أـ التأثّب ك 

لقد اتضح لك  قارئ للركاية التولكينٌية أف ؿبور األدداث كٌلها انبعةت من 

بينما يعِب التسلط لدل اػباًب، خاًب يعِب السلطة كاغبكم النزيو لدل البشر الطيبْب 

ُب إبريق كسٌد قمقمو  دبس بسببو مارد ىذا الذم قبد لو شبيها ػباًب آخر،األشرار. 

. إف العفريت اؼبارد ُب وليلةالصياد والعفريت من ألف ليلة ُب قصة الرصاص بالنحاس ك 

، دبا أف خاسبو ىو سلطوٌم سليماف عليو السالـىذه الليايل  كاف يَببٌص خباًب سيدنا 

ؽبذا عصى  جّل.عّز و اهلل اغبيواف، كٌ  خاضع لو بإذف من ك تأسبر بإمرتو اإلنس، اعباف ك 

ّ ه سيدنا سيليمان الػمػارد نيٌب  بعد أف داكؿ سرقػتػو. فكانت العقوبة  – عليه السلام -الل

فٌكو...كتوالت العديد من األدداث  تعالى اهللالسجن ُب إبريق إىل دْب أف يشاء 

 اؼبتسلسلة خلقت فضاء لتوايل دكايات أخرل. 
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ُب ركايتو، شٌك  بؤرة الركاية العاؼبٌية ك فسح اجملاؿ لطرح تولكين ىكذا كاف خاًب 

ملك العديد من التساؤالت ك طغياف اإلهباـ كالغموض ك عديد األسرار...ُب ركاية 

مقزز كعاش أسّبا كائن مقرؼ ك   باللعنة الٍب دولت شكلو إىل جوالـعوقب الخواتم 

ىنا تتقاطع القصتْب، لصيد، ك مع صديقو ُب ظبكة أثناء اعبدا لقول اػباًب الذم كجده ك 

ؼبا سرؽ اؼبارد منو خاسبو،  -عليو السالـ  – سيدنا سليمافالقصة الٍب أفادت بأف 

ضاع منو ىو كذلك إذ سقط منو ُب البحر ك ابتلعتو ظبكة. لكن تشاء األقدار أف يعةر 

 ثبلشبائة سنة. ُب 300عليو بعد اصطياد السمك. عفريت الليايل العربيٌػة سجن قرابة 

ثبلشبائة سنة ُب شك  ال يشبو ال  300ُب ركاية تولكْب أسره اػباًب قرابة  جوالـاؼبقاب  

 اإلنس كال اعباف، إىل أف كانت هنايتو ُب العْب اغبمئة جبب  اؽببلؾ.

إذ كاف   إف كاف لعملو الركائٌي الضخم ىذا عبلقة بديانتو. تولكين رونالدئ  سي  

كاثوليكٌيا، إال أنو صرٌح بأف ال عبلقة بْب األمرين. كمع ىذا فالناىم للركاية يستشعر أف 

مذىبو الكاثوليكٌي أثٌر فيو دكف أف يعي أك يدرؾ أنٌػو  كاقع ُب شباؾ مذىبو الديٌِب. 

كذلك لشيطاف القادـ من األرض الوسطى ك على أساس أنٌو ا ساوروففػتضمينو لشخصٌية 

الشخصٌية األكةر شركرا ُب تلك اؼبنطقة. كعلى الرغم من أف  Morgothمورغوت 

م يوٌظف أماكن دينٌية، إال أف األمانة توجب  رونالد تولكينمعظم النقاد يزعموف أف 
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مكاف التقاء جيوش  تولكينعلى الطرح اإلفصاح عٌما تغافلت األنظار عنو. قد دٌدد 

رض الوسطى، كتابو أهنا ستكوف باأل  ك  أدداث اؼبعركة الكربل ُب خريطةاألكرؾ ك 

. كقد جٌسد اؼبخرج أنودينخلف النهر العظيم  موردورهنايتها بتدمّب اػباًب ُب جب  ك 

ُب ـبتصر تفسّبه  الطػبػريّ ىذا اؼبكاف بْب أرمينيا كأذربيجاف، كىو اؼبوقع الذم دٌدده 

. دْب دٌدث عن خركج يأجوج كمأجػوج ُب سورة الكهف. إضافة إىل للقػرآف الكريػم

ّ ه عليه وىذا فمعركة آخر الزماف الٍب دٌدثنا عنها سٌيد اػبلق  كالٍب تعرؼ  سلّممحمد صلى الل

ىي الٍب نقرأ عنها ُب ة القديبة سلسلة جباؿ أك تبلؿ ك إذ تعِب باليونانيٌ ىرمجدوف دبعركة 

 ركاية ملك اػبواتػم.

قد ك  !! لػم يوظٌػف ديانػتػػو رونالد تولكينفكيف لبعض النقاد أف يستوعبوا فكرة 

إىل صباعة الػمتنورين. تولكين صادؼ الطرح بعض اإلشارات إىل أنو يعتقد أف ينتسب 

بالفع  ىذه التسمية تشّب إىل اليقظة كالتنوير لكن فيما بعد كديث إهنا كانت سريٌة فقد 

كدٌس السمـو كنفةها عرب عديد األشكاؿ خػفػيػة. إذ تعم    عرفت أهنا منظمة للتآمر

يػستغلونػهم تحواذىم عليها، فيتحٌكموف فيهم ك كذلك على برمػجػة عقوؿ الناس كاس

يةة تػجٌمػعت ألغراض مقيتة. شعارىم الظبلـ ؽبذا ألبستهم كٌلها سوداء. تلك القول  اػبب
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غامضة ك كرد ذكرىم بلفظة الرجاؿ ُب سياقات  تولكينربٌدث عنهم ُب خاًب الركاية، ك 

 Black Menالسود 

الرجاؿ الخاتم و  فيلمو بعد محاكاتو ألمرصورة تخييلّية للمخرج بيتر جاكسوف جّسدىا في 

 :السود في رواية تولكين
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كالشعر،  علمٌية ـبتلفةا ضٌمت معارؼ أدبٌية ك فعبل ىي ركاية فنتازيٌة إاٌل أهنٌ 

كذا ركائٌي على مزج الواقع باػبياؿ ك قدرة ال ،ؽبذا إضافةاألسطورة، اللسانيات...ك 

 انت بْب الةنايا.اؼبعتقدات الدينٌية الٍب ك

عةورم أثناء التقصي عن دقيقة انتماء الركائٌي،  االنتباهاألمر اآلخر الذم أثار ك  

 .ديل بأف ركاية ملك اػبواتػم عٌززت للسحرمقاؿ بالشبكة العنكبوتٌية يي على 

" يػزعم أددىم أف سيد اػبواًب ىو ُب األساس مؤامرة غامضة لدفع الببلد أك ردبا العام  

قد تطلبت كتب ركايتو فقط ُب ساعات اللي  ك كاف يتولكين إىل أدضاف الشيطاف كأف 

بالتايل فهذه الركاية رقم ُب دد ذاتو غامض نوعا ما ، ك ىذا العاما من العم  ك  13منو 

ركاية تضم الكةّب من يبدك كاضحا أك ىذا ما يعتقده الكةّبكف ، فالتعزز السحر، كىذا 

اؼبمارسات الغامضة ، كرغم أهنا ال تشّب إىل ىذا األمر بشك  صريح إال أهنا اؼبعتقدات ك 

 1ُب مغزاىا ًكفق بعض اؼبنظمات اؼبسيحية تعزز السحر  "

بنفس القول الٍب كانت  ككأنوإف اػباًب الذم كاف بؤرة األدداث ُب الركاية، 

سيتحٌكم ُب اعبميع إف . إنو خاًب وبكم ك سليماف عليو السالـمكنونة ُب خاًب سيدنا 

ربت إمرة مالكو، خاًب  كيسٌخرهلػم يقضى عليو. خاًب بقدرتو أف يستحضر من يشاء 

                                                           
1- http://www.snyar.net/10- - يات  الخواتم-سيد-فيلم-من-العالم-حول -نظر

http://www.snyar.net/10-%20-%20نظريات-%20حول-العالم-من-فيلم-سيد-الخواتم
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شعوهبا تكوف خاضعة  كك ٌ كادد سيمنح لسٌيد الظبلـ أف وبكم األرض الوسطى 

 لسيطرتو.

ؿ للشٌك ُب أٌف األرض الوسطى تعِب األراضي اؼبقٌدسة. ىذه الٍب كاف قد ال ؾبا

مع اعبن مقاب  اػبواتيم السليمانٌية. إف ىذه  كاستبدؽباسٌيد الظبلـ سورورف سرقها 

جيوش ىائلة  كاؼبعارؾتلك اغبركب  كقاداألرض كقعت هبا كٌ  اغبركب الطادنة بالركاية 

ر دٌب أركاح اؼبوتى دضرت. لرؤية الركائٌي ُب أف اجتمعت فيها البشر، اعبٌن، األشجا

 ىذه اؼبعركة إٌما أف تكوف منجاة للبشر أك لنهاية الزماف. 

إهٌنا ركاية أسرارىا الغامضة  استمراريٌتها!!إهنا اغبد الفاص  بْب ىبلؾ البشريٌة أك 

أكةر فبٌا أفصح بو الركائٌي. لكٌن الظاىر للعياف أف األرض اؼبقصودة ىي فلسطْب 

كليست األرض الوسطى الٍب يسكنها اعباف. أٌما ُب اإلسرائيلٌيات فعلى دد زعمهم 

داشى ك  عليها!!ىي أرض اسرائي  من الني  اىل الفرات ك العرب ىم من استولوا  الواىي

 السمـو ؽبدـ ركائز اإلسبلـ. تأف تكوف ىذه األراضي اؼبقٌدسة لشرذمة نفة

ُب الركاية م يقحمهم تولكْب لغرض عابر، ب  كانوا زمرة هبم ربرٌكت  الهوبيتّيين

سلسلة األدداث. قصر قامتهم م يبنعهم من ؾباهبة أىواؿ اغبياة، فبكن ألهنم كانوا 

تعٌسر عليهم أمر ما. كحاؿ اليهود اؼبستعينْب  يعاشركف اعبٌن كيستندكف عليهم إذا ما
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بأهنم  تولكينبالسحر ُب دياهتم اليومٌية بطلب العوف من اعبن. كصفهم الركائٌي 

فائر ضكبارىم ُب السن ؽبم ب، أنقياء السريرة، آباءىم ك شديدكا البياض، طيٌبوا القل

يهود، مواصفات الدلي  على بلوغهم كقٌوهتم. صفات متقاربة إىل دٌد بعػيد مع 

ا دكف عداىم من الشعوب فائر خصوصا امبازكا هبضفصفة قصر القامة كالبياض كال

إقحاـ الركائٌي تولكْب لؤلشجار الناطقة الٍب اؼبرجع السابق، الرابط نفسو  األخرل. ك

ساعدت اؽبوبيتٌيْب على االختباء من جيوش األكرؾ، يزيح الضبابٌية اؼبفتعلة لعدـ 

 !! الٍب ىبتبئ كراءىا اليهودمٌ  شجرة الغرقػػدة عن اإلفصاح مباشر 

 »كسلم صلى ا عليو  الرسوؿرع اليهود شجر الغرقد بكةرة لعلمهم دبا قالو يز 
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من 

ّ ه هذا يهودي خلفي فتعال وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد  الل
ّ ه « فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود ّ ه عليه وسلمصدق رسول الل  صلى الل

قسوهتم م يسلم منها أدد، اثوا ُب األرض فسادا، نبجٌيتهم ك ع جيوش األورؾ
كهوؼ مػوريا اؼبظلمة،   كُباذباه غّبىم، مكانػهم ربت األراضي  كعداءتيهم شنيعة

 كجوىهم مفلطحة، عيوهنم شبو فبسودة ال تكاد ترل كما كصفهم الركائٌي تولكْب،
جأشهم صلب، شبو عراة، ال قانوف غبياهتم ب  قصار القامة لكن آذاهنم طويلة ك 

ُب األرض بسرعة رىيبة متعٌطشْب  كينتشركفاؽبمجٌية أسلوبػهم. ىبرجوف دفعة كاددة 
 و ػحػة نػبكٌ  دقٌ  هاػكيرمونهم ػأطوؿ من قامات كرماداخدموف سهاما لدماء البشر يست
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اإلبقاء على كادد منهم،  كعدـىدفهم، كالذم كاف أظباه، شرب دماء البشر 
لني  مراده. مبلمح ك صفات جد متقاربة ب  تكاد تكوف  ساوروفيستعْب بػهم 

ىذا الفص .   اؼببحث األٌكؿ منذكرىم ُب كما سبقنفسها عند يأجوج ك مأجوج  
إنكم تقولون لا " –عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام  -محمد   كما ذكرىم الرسوؿك 

عدو! وإنكم لن تزالوا تقاتلون حتى يأتي يأجوج ومأجوج: عراض الوجوه, صغار 
 "   العيون, صهب الشغاف, ومن كل حدب ينسلون. كأن وجوههم المجان المطرقة

عيوهنم صغّبة سوداء اللوف كمدفونة بعمق كيصفهم أ/ الشفيع اؼبادي أضبد بقولو: " 

ُب الرأس، كأنوفهم مسطحة فطساء، كشعرىم أسود صلب، كأجسامهم مربوعة القامة 

فبتلئة كمنتصبة على الدكاـ، كأطرافهم قوية كمكتنزة كرقاهبم غليظة كصلبة، كأكتافهم 

بالنسبة ألجسامهم فكبّبة تضفي عليهم ىيبة كدشية عريضة، كعضبلهتم بارزة كرؤكسهم 

 1.مرعبة، كغالبا ما يكونوف خلو من الدقوف، كلوهنم داكن ال تطاؽ رؤيتو

قد سبق التطرؽ إىل ىذه النقطة ُب ك  -فت الدراسات ُب ربديد نسلهم، لقد اختل

ىو ظاىر جببلء للعياف، أف ما سبق ذكره من  كما -بحث األكؿ من الفص  الرابع اؼب

الذين ربٌدثوا ُب الركاية بلغة الكنياف  عظمها إف م نق  كٌلها ُب األكرؾاؼبواصفات قبد م

  كىي غّب مفهومة، ألهنا لغة اعباف سبق التطرؽ إليها ُب مقٌدمة الطرح.  كالسيندرين

نهم. كىنا التقاطع العجيب مع فلساهنم ليس كبقٌية اؼبخلوقات، ال يفهمهم إال من ىو م
                                                           

 30ص  –المرجع السابق  –الشفيع الماحي أحمد  - 1
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َلََغ بَيْنَ السَّدَّيِْن وَجَدَ مِْن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ ﴿كصفهم ُب القرآف الكرًن  َحتَّى ِإذَا ب

 1 ﴾قَوْلًايَْفقَهُونَ 

سقوطها  الركاية يكوف بعد غركب الشمس ك أضف ؽبذا دائما خركجهم ُب اؼبعارؾ ُب

 تقابلها العْب اغبمئة ُب القصص القرآين الكرًن. كالٍبُب العْب اغبارٌة. 

ككفق الصورة التخييلٌية الٍب رظبها بيَب جاكسوف كمحاكاة للركاية نعرض الصورة اآلتية 

 مأجوج ُب القصص القرآيٌن.ك  كيأجوجلتسهي  اؼبقاربة بْب األكرؾ ُب ركاية ملك اػبواًب 

 
                                                           

 .، سورة ال كه ف93الآية  - 1
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ه األخّب ُب مشهد اؼبعركة، أشرار أز جي  تولكين رونالد لقد ضٌمن الركائيٌ  قصة األفياؿ: 

الفرساف يػمػتطوف فيلة ال قبد عنهم ذكرا ُب الكتب الدينٌية األخرل، ألف قٌصة أصحاب 

هنا ُب جنوب إفريقيا يبتطو  كسٌكافالفي  مذكورة ُب القرآف الكرًن فقط. كما أٌف العرب 

العرب خصوصا  الركاية ىم ىذه ىنا إشارة إىل أف اؼبقصودين ُبردبلت التجارة كاغبركب. ك 

ىو  االفيلة. كميبتطوف ىودجا على ظهر  عربٌيا كىمألبسهم بكلماتو زيٌا  –الركائٌي  –أنٌو ك 

 .موٌضح ُب الصورة التخييلٌية للمخرج بيَب جاكسوف
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الشيفرات الغامضة، ليس من وؿ أف الركاية ؿبفوفة باألسرار ك لقد سبق الذكر بالق

أضف ؽبذا  –ألنٌو كٌظف لغات غابرة  –للسيميولوجٌي أك للسايٌن اليسّب أف تتضح 

 دينٌية. يب عٌما بَب من دقائق تارىبٌية ك فتحت شهٌية اؼبؤٌرخْب للتنق

غبٌد قلي   كلو كاإلؼباـإىل النهم اؼبتواص   كإمباإهٌنا ركاية ال ربتاج إىل القراءة فقط 

هبب على  ا.... كمات، اؼبيةولوجيا، الدينبباقي اغبقوؿ اؼبعرفٌية: السيميولوجيا، اللسانيٌ 

ال يستعج  ُب  كأفيكوف صادب بعد ُب نظرتو  كأفالقارئ ؽبا أف يػتحٌلى بالَبٌيث 

إصدار األدكاـ، ألف التحلي  ؽبا يػفضي إىل العديد من االفَباضات. على سبي  اؼبةاؿ، 

عن ملك لؤلرض  عندما رٌبدث تولكينال يبكن لنا اعبػـز عن أيٌة شخصٌية كاف يرٌمز 

الوسطى، جٌرده من الكينونة اإلنسانٌية ككصفو بأنو ركح ستستحوذ على العام كٌلو، إذ أنٌو 

يبتلك قول خارقة تفٌرد هبا دكف سواه عن بقٌية األركاح ككٌ  اؼبخلوقات. لقد شٌك  ىاجس 

الٍب ىي مراد كٌ  األعراؽ خاضعة لسيطرتو األرض الوسطى ك  كأفٌ ، خصوصا كالفزعالرىبة 

دكرا ُب اؼبعركة األخّبة ُب الركاية، ب  لديو تولكين وبٌدد لو  كمعلى الرغم من أنو خفٌي 

اؼبنٌفذاف للسيطرة على اؼبكاف اؼبقٌدس بالنسبة  نباك مورغوث كسوروف أتباعو على رأسهم 

دد الذم يبط  سيطرة خواًب من خبلؿ تػمٌلكهم للخاتػم األك  –األرض الوسطى  –ؽبم 

 اعباف. بقٌية األجناس من اؽبوبيتٌيْب ك  القٌوة الٍب يرتديها
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لكن اعبٌن سرعاف ما يتفطٌنوف ينزعوف اػبواًب من أياديهم كي يتجنٌبوا ظبـو الركح 

دربا بعد أف كزٌع خواًب شبينة لكٌنها ربت  سورورفاػببيةة كاستحواذىا عليهم. دينها يعلن 

دياهتم للعبوديٌة مع أهنم قليلي العدد ك اػببيةة، إال أف اؽبوبيتْب يرفضوهنا ذبٌنبا سيطرة الركح 

بعد أف تدٌمرت فبلكتهم إذ كانت أعظم فبلكة على كجو األرض  متنٌقلة بْب مكاف كآخر،

 -سليماف قضت عليها يد التنْب كالٍب يبكن أف تكوف رمزا خفٌيا عن سلطة فبلكة سٌيدنا 

 كدائماالذىب ٌلقْب باجملوىرات ك الرغم من أنػهم كانوا جٌدا متع كعلى -عليو السالـ 

دريصْب على زيادة مباءىا بأٌم شك  من األشكاؿ، ؽبذا كانوا يستعينوف باعبٌن ُب كٌ  

ُب تبعةرىم شعوب امتبلكا للذىب رغم قٌلتهم ك ىو معلـو أف اليهود أكةر ال كماأمورىم.  

 العام ُب للسحر اؼبقٌدسة الشعوب فأكةراؿ. السحر كوسيلة عبلب اؼب كيقٌدسوفاألرض 

 البشر. دماء بشرب يتحقػٌق الذم القابال السحر أنواع أخطر من الػمتمٌكنْب اليهود ىم

 – عليو السالـ –سليماف ىذا ألهنم رأكا ُب سٌيدنا  السحر، أشكاؿ  ك ٌ   ُب تفٌننوا لقد

أف ملكو بفض  ك  -الصورة شخصٌية اؼبقٌدسة هبذه أف تكوف ال هللداشى  –أكرب سادر 

خاسبو. ؽبذا يسعوف للوصوؿ إىل ىيكلو كما كرد ذكر قٌصة اػباًب كذلك ُب اغبكايات 

 السمريٌة الشهرزاديٌة . 

 !! واتمػاطعات عجيبة بينهم و بين الهوبيتّيين في رواية ملك الخػقػت
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ُب خضٌم ىذه األدداث تظٌ  الرؤية ؽبم من بداية الركاية لنهايتها أهنم أطهر عرؽ 

 على كجو األرض كسواىم من بقٌية األعراؽ ال يبةٌلوف سول الشٌر. 

 بْب كانت  األمور عديد نتلٌمس السطور، بْب ؼبا القراءة إعادةك  القراءة بعد

 ىناؾ مبهمة. كطبلسم غريبة لرمػوز تلميحات من مؤٌيديوك  تولكين الركائيٌ  عند الصدكر

 الركائيٌ  عنها ربٌدث الٍب اؼبعركة ُب الشر قول يبٌة  اإلسبلـ أف منها اؼبقصود بأفٌ  يعتقد من

 ؼبعركة إشارة كىي عربٌيا زيٌا ألبسهم فيها الشر فرساف أف الذكر سبق كقد ركايتو، ُب

معركة سلم. محمد صلى اهلل عليو و اػبلق  أك آخر الزماف كما ذكرىا سٌيد ىرمجدوف

يعتمد فيها اليهود على أعواف من الشياطْب، السحرة، دٌب األشجار اؼبلعونة تقف صٌفهم 

ّ ه عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلم ون اليه ود "  يذكر أن النبى صلى الل

جر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم فيق تلهم المسلمون حتى يختبئ اليه ود من وراء الحجر والش

ّ ه هذا يه ودى خلفى فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود  "يا عبد الل

 تكوف أف يعق  فه  اػبواًب. ملك ركاية ُب اؽبوبيتٌيْب هبا ادتمى الٍب الشجرة ىذهك  

 !! تولكْب أشجار ك الغرقد شجرةك  كاؽبوبيتٌيْب اليهود بْب ددٌ  إىل بالتشابو ةالصدفػ

 دارسا كاف  الذم ىذا التنْب، يد على فبلكتهم تدٌمرت اؽبوبيتٌيْب أف الذكر سبق لقد

 ! الحيوانات؟ بقّية من سواه دوف الرواية في توظيفو داللة ىي فما كنوز.  من عبب 



 الفصل الرابع                                                 دراسة مقـارناتّية بين نماذج إسالمّية و غربيّة
 

250 
 

 

 فيهم اكبسرتك  أقوامو رتػٌدتا -السالـ عليو سليماف - سٌيدنا كفاة بعد

 عليو سليماف سّيدنا قٌوة سر عن حبةا سعى الك ٌ ك  القت  انشرك  دالفسا كعمٌ  الفضائ 

 اهلل ألنبياء امةةاؽبمك  انصياغهم أفٌ  يؤٌكد الذم األمر كالنفوذ. السيطرة إلدكاـ السالـ

 التمٌرد. ُب رغبةك  غ ٌ ك  دسد ىو يضمركنو كانوا  ما أفك  اػبوؼ باب من كاف  إمبا تعالى،

تنحدر من أكالد يعقوب االثِب  سبطا 12 إىل انقسمواك  الواىية ؼبعتقداهتم عادكا إذ

بنيامْب،  - عليو السالـ –يوسف عشر: ركبي ، مشعوف، الكم، يهوذا، ساخر، زبولوف، 

 -السالـ عليو يوسف - اخاىمك  الفرعوين اؼبلك كفاة بعد.داف، نفتايل، كاذا، كأشار

http://2.bp.blogspot.com/-IAg71IwNbjA/UslR1QZNfHI/AAAAAAAAA-k/o9U9myx4yMc/s1600/Smaug.jpg
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اشتد عليهم بطش الفراعنة ؾبٌددا إذ أهنم  فلسطْب، أرض ُب يدفنوه أف إخوتو من كطلبو

داكلوا خلق الفرقة ُب تطاكلوا ك  -عليو السالـ -يوسف إخوة سيدنا  –ىم كذلك 

أٌسسوا منطقتْب  إددانبا مشاؿ فلسطْب ك الٍب تتكٌوف من عشر ك  اجملتمع الفرعويٌن. ففٌركا

 يهوذا. كقبيلتْب ُب اعبنوب لبنيامْب ك  قبائ 

كما أخضعوا اليهود استحوذكا عليها  شٌنوا ىجوما على القبائ  العشر ك لكٌن البابلٌيْب 

مع قبيلٍب  اغباؿ كذلكرٌين كخٌدـ لديهم. ك اقتادكىم لببلد ما بْب النهربت سيطرهتم ك 

لغاية يومنا اغبايٌل اليزاؿ اليهود يبحةوف عن القبائ  العشر . ؽبذا ك جنوب فلسطْب

مٌكنوا من خبلؽبا دبعرفة بعضهم ت دالالت ليتاؼبفقودة كينشركف رموزا عرب العام ذا

 التواص  من جديد.ك 

ُب مقاؿ ثناء ردلة قاـ هبا إىل كمبوديا ك بتصروبو أ فهد أحمد العامرييديل البادث 

أثناء تواجدم ُب سوؽ شعيب مزددم ُب كمبوديا شاىدت شيئا » عبريدة الرياض قائبل  

ك اؼبنطقة من العام.. شاىدت ثبلثة على األق  ُب تل -م أكن أتوقعو على اإلطبلؽ 

داخامات يهود بقبعاهتم السود كسوالفهم الطويلة كقركف الغزاؿ كسيور اعبلد الٍب يلفوهنا 

كبدافع  -كىي أدكات ترافق شعائر الصبلة لدل اليهود اؼبتزمتْب  -دوؿ أيديهم 

ة ألداء الفضوؿ سرت خلفهم ؼبسافة طويلة كالدظت أهنم يقفوف عند اؼبطاعم اؼبزدضب
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صبلة خاصة بطريقة علنية كالفتة للنظر.. كُب ك  مرة يقفوف فيها يبدأ أددىم بالنفخ ُب 

قرف الغزاؿ )بطريقة مزعجة كغّب ملحنة(، بينما يهتز الةاين أثناء قراءتو من التوراة، ُب 

يواص  دديةو : فبادرتو قائبل: "ماذا تفعلوف  يقف أصغرىم مراقبا ما دولو...ك دْب

 1«فقاؿ جبدية: "قبوب دكؿ اؼبنطقة حبةا عن أبناء عمومتنا اليهود ىنا؟" 

األمر فعبل أهنم يسعوف دكف كل  للٌم شتاهتم ك توديد صٌفهم لبلستيطاف على  تثب

لكن لو كانت مقٌدرة ؽبم ؼبا عاشوا الشتات كٌ  ىذه الفَبة،  –فلسطْب  –األرض اؼبقٌدسة 

تشويو ظبعتهم. فكيف ؽبم أف ينعموا دبا ك  السالـعليهم كاألمر راجع لغدرىم دٌب لؤلنبياء 

أرض ك ألهنم لقوا الدمار من قب  البابلٌيْب كذلك، ظٌلوا داقدين على  ! ىو مشركع لغّبىم؟

ما ىو معلـو أف أسطورة التنْب كظفها العراقٌيوف القدامى ُب الرافدين لغاية يومنا ىذا. ك 

أساطّبىم كحارس لكنوز اعباف أك ؼبدينة. كنبلدظ أٌف التنْب موٌظف ُب ركاية ملك اػبواًب 

غبراسة جب  الكنز الذم يبحث عنو اؽبوبيتٌيوف. فيمكن للطٌرح أف ال يستبعد أف اؼبقصود بو 

ف األسباط ىم كبار اؽبوبيتٌْب كالذم كاف عددىم ُب الركاية أك  –ىم البابلٌيوف  –أم التنْب  –

 عشرة ىوبيتٌيا. ثبلثة

التشابو ثِب عشر إمبا كاف للتضلي  ك عدـ تبياف دقيقة عبلقة لعٌ  الرقم اإلضاُب فوؽ االك 

                                                           

 http://www.alriyadh.com/6904101نقلا عن الرابط الإل كترونيّ  - 
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إذ قبد ىذا  يودي دبيبلد سبط اؼباسونٌية، 13أك ألف الرقم ثبلثة عشر  بينهم كبْب األسباط.

.الرقم مقٌدس لديهم ك   يبارسوف شعائرىم إذا ما ابتغوا ربقيق ىدؼ ما هبذا اليـو

 عبد عن الذىب. جب  ذكر كذلك  كرد فقد الشريفة، النبويٌة األداديث ُب أٌما

ّ ه ّ ه رضي نوفل بن الحارث بن الل  ال : فقاؿ ، كعب  بن أبي مع كاقفان  كنت  : قاؿ عنه الل

 اهلل رسوؿ ظبعت فإين : قاؿ ، أج  : قلت ؟ الدنيا طلب ُب أعناقهم ـبتلفة الناس يزاؿ

 ظبع فإذا ذىب، من جب  عن ينحسر أف الفرات يوشك : يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى

 قاؿ ،كلو  بو ليذىنب منو يأخذكف الناس تركنا لئن : عنده من فيقوؿ إليو، ساركا الناس بو

 2895 برقم  مسلم ركاه .كتسعوف تسعة مائة ك   من فيقت  عليو، فيقتتلوف :

ّ ه رسول قال : قاؿ عنو اهلل رضي ىريرة أبي عنك          ّ ه صلى الل  وسلم عليه الل

 فيقتل عليه فيقتتلون ذهب، من جزيرة عن فراتكم ينجلي حتى الدنيا تذهب لا: 

 صحيح بسند الفتن، كتابه في سحاقإ بن حنبل رواه .وتسعون تسعة مائة كل من

  .216 ص

 البحث مشقة من اؽبوبيتٌيْب عانوافٌبا تقٌدـ، تبٌْب جببلء ُب ركاية ملك اػبواًب أف 

 يكونوا ب  اآلخر، قب  من سلطة ألمٌ  التعرض دكف ساؼبْب فيو يعيشوف ؽبم موطن عن

 لن االستقرارك  األمن كأفٌ ك  الشر قول سبٌة  الٍب األعراؽ ةبقيٌ  على بالقضاء اؼبسيطرين ىم
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 عشر الةبلثة كبارىم  كاجتمع صٌفهم توديد إىل سعوا ؽبذا !! يدىم على إال يتحٌقق

 الذين  اليهود مع ىنا األمر يتقاطع األكركس. بأرض خبلؽبا مٌركا طويلة ردلة ُب ليسّبكا

 أج  دْب إىل عديدة ؾبتمعات ُب انتشارىم من الرغم على كطن دكف شتات ُب عاشوا

.اآلخػرة وعدم لقدـك مؤشرا صبعهم يكوف بأف تعالى اهلل قٌدره
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 يبٌة  ما ك ٌ   صرح إلعبلء فو عى سٍ يى  مفٌكرينك  ىويٌتها تعكس ثقافة أٌمة لك ٌ 

 ؼبفٌكراك  اآلخر مع التفاع ك  االدتكاؾ إىل يضطلعوف ذاتو الوقت كُب ،انتماءاهتم

 ُب التأثّب على كفؤا  يكوف الذم ىو ثقافتو، ؼبشارب ؿبٌصنك  ىويٌتو دببادئ اؼبتشٌبت

 زبٌطي من تتمٌكن دٌب لكتاباتو اجملاؿ كيفسح فيو. رأيو يبدم تقدير أق ٌ  على أك اآلخر

 النصوص نفائس مع خصوصا اغباؿ ىو مةلما .كاللغويٌة اؼبكانٌية الزمانٌية، اغبواجز

 لنا يصحٌ  ذكرىا، السالف اغبدكد ك ٌ   اكزتذب ألهناك  مةبل الشهرزاديٌة فاغبكايات ة.القديب

 رايتها قارئ، ك ٌ   نفس ُب مستوطن مقٌرىا عاؼبٌية إمٌباك  ىنديٌة أك فارسٌية ليست أهنا ؿالقو 

 أف يفصح داؽبا لساف " كادد نص ُب تتحد أف يبكن اؼبعرفٌية اغبقوؿ ك ٌ   " بشعار

 للهندمٌ  يبكن !!الشعوب لىع اؼبكاف تضيق فلم اغبدكد. كذباكز اغبواجز ك ٌ   ألغى النصٌ 

 ألقصى يص  أف لؤلمريكيٌ  يبكن مةلما إفريقيا جنوب إىل اؼبغرب، إىل بنٌصو يص  أف

 امتدادك  جٌدا، بعيد أمد منذ كلدت ظاىرةك  فاؼبةاقفة لآلخر. ما بقراءة فقط آسيا شرؽ

 فبلف كتاب  ُب دصرىا يبكن ال فكريٌة بنتاجات كالعلميٌ  األديبٌ  التاريخ لو يشهد جسرىا

 لغاية امتدادىاك  اإلسبلمٌية الةقافة دبسارات ءاإلدال الطرح على يبلي اؼبقاـ لكن آخر. أك

 مواربة ال مٌيةاإلسبل الةقافة ألفٌ  ىذا كعلوما. آدابا معارفها ُب كالتأثّب األخرل اجملتمعات

 يبكن ال جلٌية دقيقة كىذه األقطار. كافة  عرب شعاعها يبتدٌ  منارة تزاؿ الك  عٌدت أنػٌها ُب
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 منها. كارتول ينابيعها من تشربٌ  أنٌو ال لو هبذا ليعَبؼ كاف ما اآلخر إف ديث نكراهنا.

مٌكننا علماء العرب من أف نبِب  لقد»يقوؿ العام األمريكي جورج سارتوف 

  « العلمألنفسنا كبن أبناء الغرب تقاليد ثقافية ىي أعلى ما كرثناه من أسبلفنا ُب 

إف اغبديث عن تأثّب الةقافة اإلسبلمٌية مدعاة للتفصي  ُب عديد سبظهرات التأثر 

هبب الوقوؼ  كما –كىذا ما سبق ذكره ُب الفص  األكؿ من الطرح  –هبا لدل اآلخر 

كٌ  من تأثر هبا   كى أٌم شك  صاغها؟؟  كُبعليو اآلف، ىو مدل استقباؽبا لدل اآلخر 

 قد أقرٌكا بارتكازىم عليها؟ من أدباء دٌققوا الذيوع كالصيت

ال مواربة ُب أٌف تأثّب الةقافة اإلسبلمٌية على بقٌية اؼبعارؼ األجنبٌية دظي بَبؾ 

على آداهبا دبختلف األجناس كامتدت األعماؿ اؼبعرفية  كباألخصبصمات مشٌرفة عليها 

اؼبكتوبة بالعربية إىل اقبلَبا ُب القركف الوسطى من خبلؿ مرشح الةقافات كاللغات 

منفرد فبٌيز ك  األكركبية األخرل كقد اضطلع األدب اإلقبليزم اغبديث بالتأثر هبا على قدر

على ذاؾ التأثّب. إذ م يص  الركائٌي  ركاية ملك اػبواًب مةاؿ ديٌ  كُبُب بعض اعبوانب. 

اؼبستنبطة منها شهدت على أف البادث الناقد  كالقرائنتولكْب تأثٌره هبا ُب دق  معٌْب 

ُب قالب ركائٌي، فإذا بو هبد دالو هبابو  السانيٌ  اكالدارس اؼبقارف ما يكاد وبسبها درس



 خاتمة
 

258 
 

شيفرات ربي  عملٌية التنقيب على تٌيارات ميةولوجٌية تتخٌللها توٌجهات دينٌية قٌدمها ُب 

 دقيقتها إىل دق  السيميائٌيات.

 150ذبدر اإلشارة إىل أف الركاية قد دققت منذ ظهورىا مبيعات ذباكزت الػ 

لتصبح  -إف م نق  كٌلها  –لغات العاـ مليوف نسخة دوؿ العام، كتيرصبت إىل عديد 

 .كاددة من أكةر الركايات األدبية انتشارنا على اإلطبلؽ ُب القرف العشرين

فعبل ىي ركاية يبكن لنا أف نقوؿ عن مؤلٌفها م يكن يكتبها ب  عزفها ُب ظبفونٌية 

خيالٌية خارقة نوطاهتا صبيع اغبقوؿ اؼبعرفٌية، ما تكاد ترسو بقارئها عند شٌط النهاية فإذا 

معت ُب خر يظهر من جديد ليجذبو إليو. ىذا ألٌف العديد من اؼبؤثرات اجتبتٌيار معرٌُب آ

 كٌلها اتضحت جببلء، يبكن إصباؿ أبرزىا فيما يلي: ىذه الركاية العاؼبٌية. ك 

 الدين، السياسٌية. يات، اؼبيةولوجيا، السيميائٌيات،تداخ  دقوؿ معرفٌية متباينة كاللسان -

إذ كاف فيلولوجٌيا إلتقانو اللغات القديبة  تولكينمرٌد توظيفها السّبة األدبٌية للركائٌي 

كاغبديةة كما أٌف تأثره بالعام  السياسٌي دفع بو أف ينخرط ُب صفوؼ جيش اغبرب 

ذباكزات  ها الدظ ما م يتوقٌعو من أىواؿ العاؼبٌية األكىل ؼبٌدة إددل عشرة شهرا، دين

إف اؼبهذبْب قلة قليلة بْب القادة، ب  ذ خاطب زكجتو ُب رسالة إليها: " لبعض القادة، إ
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 ق ". ػحػدٌب الكائنات البشرية شديدة الندرة ب

كٌ  منهما ك  كالشرٌ اغبركب بْب قول اػبّب  دوؿؽبذا كاف اور الرئيسٌي للركاية يػنػصٌب 

 يتأٌىب للملحمة الكربل.

داة من الكتب معرفتو ببعض أسرارىا اؼبستو بلعو على دضارات الشرؽ الغابرة ك اط -

بالليايل السمريٌة كاف جلٌيا. إذ رٌمز ُب خريطة األرض  كتأثرهكذا أساطّبىا الدينٌية القديبة ك 

كما   –أف ببلد ما بْب النهرين ىي أرض باب   كنعلم –الوسطى إىل ببلد تقع بْب هنرين 

بل لسلسة جباؿ قبد ؽبا مقاب ربٌدث عن سلسلة جباؿ منػتهاىا يكوف عند عْب دارٌة.

ُب تفسّبه للقرآف العظيم بالتحديد ُب  الطبريّ  أذربيجاف كاف قد ذكرىاتقع بْب أرمينيا ك 

مأجوج، يقابلهم جيش األكرؾ ُب ركايتو.  دٌددىا كموقع ػبركج يأجوج ك ف. ك سورة الكه

نوا م كاكما ؿبور الشخصيات العجيبة كعناصر أساسٌية ُب خلق دبكة فنٌية فريدة، كٌله

الغيبلف. كىذا ما كظٌفتو شهرزاد كشباؾ إليقاع اؼبتلقي ُب من األقزاـ، السحرة، اعبٌن ك 

 دائرة السحر الكبلمٌي.

الوصي  -فرانسيس مورغافتأثره دبذىبو الكاثوليكٌي خصوصا ك أنٌو تتلمذ على يد القس  -

 آرثر اؼبلك إىل الَبميز كذاك  ركايتو ُب اؼبقدسة الكأس سطورةأإذ جٌسد  –القانوين عليو 
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 لتكتم  اؼبقٌدسة الكأس على يعةر ؼبن ـبصص مقعد هبا كاف  الٍب اؼبستديرة كاؼبائدة

 للقـز افتقادىمك  اؽبوبيت ؾبلس ُب اػبواًب ملك ةركاي مع النقطة ىذه تتقاطع الدائرة.

 اؽببلؾ. جبب  اغبارة للعْب السلطومٌ  اػباًب ايصاؿ إىل الساعيٌ  فركدك

العديد من الةقافات يعكس امتداد مسارىا، إاٌل أف النظرة اذباه الةقافة تداخ   -

اإلسبلمٌية م يصرٌح هبا على كجهها الصحيح، األمر الذم يبلي على أٌم بادث أف 

يفَبض العديد من النظريات تأٌب ُب طليعتها، الصورة السلبٌية الٍب قد يكوف آخذ هبا 

إلسبلمٌية، إذ م يضمن شخصٌية عربٌية كعنصر بطويٌل تولكْب عن الةقافة ا ركنالد الركائيٌ 

ُب ركايتو على الرغم من توظيفو لكافة األجناس، ب  خٌوؿ ؽبا دكرا ثانويٌا يبٌة  قول الشر 

جٌسده ُب أؤلئك األشخاص ذكك الزٌم العريٌب الذين يركبوف فيلة. ىذه األخّبة الٍب ال 

ـ هبذه الفرضٌية، لزاما علينا التعريج عند ما آؿ يبتطيها الغريٌب أثناء دركبو. لكٌن قب  اعبز 

هبابو زضبة صراع الفرد مع ذاتو، تائو بوقوفو عند اغبٌد  كىوإليو الراىن الةقاٌُب اإلسبلمٌي 

 متخٌلف!!إليو أنٌو رجعٌي  تعى نػٍ ػيي الفاص  بْب: إٌما االنسياؽ كبو الفكر الغريٌب أك 

قد كص  األمر ؽبذا اغبٌد، نتيجة لعدـ التشبث دبقٌومات اؽبويٌة العربٌية اإلسبلمٌية ك 

اؼبسلم ال ينشر ثقافتو السمحاء إال  كأصبحاألصيلة  كالذاتكاالنسياؽ كبو ماال يتوافق 

أسدل ؽبا خدمات، فإهنا ال تكاد تتجاكز فَبة ؿبدكدة زبٌوؿ ؽبا ُب  كإفعلى خج  
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تكوف كليدة فكرة شخصٌية بقناعة ضمن مؤسبرات دكلٌية ال  سياؽ مٌتص  حبقوؿ أخرل

إغباح، إمبا أفرزهتا منظمات إسبلمٌية أك دٌب أطراؼ أجنبٌية متذٌرعة دببدأ دوار األدياف ك 

 أك إلضمار نوايا ال يعلمها العريٌب اؼبسلم.

ُب أصالة الةقافة اإلسبلمٌية من قب  العريٌب  كالشكٌ قد يكوف مرٌد ىذا الَباجع ك 

ايزات استفحاؿ قضٌية التمالبلداف ك  اؼبسلم، راجع إىل عديد العناصر أنبها تفٌكك كددة

. إذ "بعدم الطوفافصبح الكٌ  يتماشى دبقولة " أنا ك أكاؼبفاضبلت بْب ذاؾ كذاؾ ك 

باالنتماء أضحى ينحصر  كاإلشادةغدت نظرة كٌ  ؾبمتع ال تعدك نطاؽ ددكده اؼبفتعلة 

ُب رقعة جغرافٌية ؿبدكدة، متجاىلْب االنتماء اغبقيقٌي غبضارة ك ثقافة إسبلميٌػة، خدمت 

شعوب األرض قاطبة على مٌر األزمنة ك اتساع األمكنة. كانت قد جعلت العريٌب يعيش 

 عام!!ُب كطن ال 

علـو عربٌية داب ك آ بػنػيػت علىقد  بالدكاـ، كانتىذه الوددة الٍب م يسمح ؽبا 

لديهم ُب التمظهرات الدلي  ذبٌلى شٌرب منها اآلخر غبٌد االرتواء ك إسبلمٌية ؿبضة، ت

لن يطرح ىذا البحث ُب ختامو تساؤال دوؿ: كيف للغرب أف دٌنسوا اغبضاريٌة، ك 

باالعَباؼ مقٌدسات الةقافة اإلسبلمٌية كتآمركا على كددة شعوهبا أك ؼباذا م يكافؤكا 

أك نقع باللـو على  ؟!رقٌيها دكف باقي الةقافات على الرغم من تأثرىم هباك  ابشرعٌيته
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ؼباذا رفض االعَباؼ. ىذا ألف العريٌب اؼبسلم حبٌد ذاتو، تناسى  كينتول رونالد الركائيٌ 

إف بقي عالقا ُب ذىنو، فسيكوف على أبعد اغبدكد كالواقف على أطبلؿ ليع، ك دكرىا الط

 ما يبلي على الطرح اإلفصاح بو ىو:  كفضائ . ب مآثر يبكي ما فاتو من 

ُب أعلى  ككقفؼباذا اكتفى العريٌب اؼبسلم بالوقوؼ عند سفح صرح شاىق شٌيده أجداده  -

  غّبه!!قمتو 

بْب  كىي –إف كجدت  – كبصّبتوكيف لو أف يةِب على أؾباد سلبت منو على بصره  -

 ؟!يدم سالبيها

على كعي بأف ما  كىوأيعق  أف يتفٌنن ُب التصفيق لغّبه الذم وبص  على جوائز عاؼبٌية  -

 ؟!نالو إمبا قٌدـ على طبق من ثقافة إسبلمٌية ؿبضة

كبو اآلخر بأٌم شك  من األشكاؿ يزيد من  كاالنسياؽأـ أنو أصبح ينظر إىل أف التبعٌية  -

نتنة الٍب رماىا، ب  الراىن اؼبؤسف مع أف اآلخر م هبرب نظّبه حبم  دبالو ال ؟!رفعتو

 يفصح أف ىذا األخّب ىو الذم ضبلها ككضعها كربطة عنق يفاخر هبا...

 ادىا؟ىي السب  الناجعة الستعادة أمػج إىل مٌب تبقى الةقافة اإلسبلمٌية هبذه الرؤية؟ ما -

فيض من االفَباضات ذبع  الطرح ال هبـز بنتائج دتمٌية أك تساؤالت ك كٌم من ال

ألنو سبق طردها ُب صبلة تساؤالت، ب  خاسبة تقف عند نقاط من  –دٌب افَباضٌية 
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 االستفهاـ كالتعجب كاؼبزيد من البحث...

يقوؿ القاضي عبد الرحيم البيساني في رسالة بعث بها إلى العماد 
 :األصفهاني

ً في يومه إلا قال في غده لو غُيِّر هذا "   إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا
زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك  أحسن ولولكان 

وهذا لعمري من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء  هذا لكان أجمل،
 النقص على جملة البشر "

 

ّ ه والحمد العالمين رب الل
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 مدينة نينوى: وألواحالعمارنة  وتلّ الحيثّيين  وألواححجر الرشيد 

من البازلت األسود عليها نقوش سبٌجد بطليموس اػبامس الفرعويٌن  ةكتل  الرشيد:حجر  -

 ظبٌيت كذلك للعةور عليها ُب قلعة الرشيد قرب هنر الني . كردبابالكتابة اؽبّبكغليفٌية، 

ادتوت ىذه الكتابة على لغز خفٌي قاـ حبٌلو اإلقبليزٌم سايس، مؤٌدل  ألواح الحيثّيين: -

ة تلك، ينبغي أف تنسب صبيعا إىل اغبيةٌيْب. أكؿ من ىذا اغب  ىو أف األدجار اؼبنقوش

 عةر عليها ىم األؼباف.

منقوشة على  اؼبصريْبؾبموعة من الرسائ  الديبلوماسٌية للملوؾ  ألواح تل العمارنة: -

 كرد فيها مرات عديدة ذكر اغبيةٌيْب. كقدألواح الصلصاؿ ُب ت  العمارنة 

اكتشف فيها أبدع فنوف العمراف  -دالٌيا اؼبوص  –: مشاؿ العراؽ ألواح مدينة نينوى -

كذلك قانوف ما ترجم منها ملحمة جلجاميش ك  كأشهركالنقوش للحضارة اآلشوريٌة، 

 ؽ.ـ. 1700ضبورايب 

ُب ي ك يعِب اغبنْب بالعودة إىل اؼباضك  nostalgic أصلومصطلح معرب النوستاليجيا:  -

 درقة الشوؽ للوطن. أغلب األدواؿ ترتبط لفظة النوستاليجيا أثناء اغبديث عن

ىو ـبلوؽ صغّب اغبجم اكتشفو العلماء من الهوبيت من المنظار الفيزيوتاريخّي:  -

، ككاف يعترب ىذا الكائن من 2003خبلؿ دفريات ُب جزيرة فلوريس اإلندكنيسية عاـ 
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  .الكائنأشباه اإلنساف األكؿ، لكن اآلف أصبح ىناؾ جدال دوؿ دقيقة أص  ىذا 

ألف عاـ، ال يزيد  18إىل  15اؽبوبيت الذم عاش كاختفى منذ دوايل ما بْب  نكائ

كيلوغراـ، كالغريب أف دجم صبجمتو كطوؿ مخ  25سنتيمَب ككزنو  110طولو عن 

 .الشامبانزم اؼبعاصر

 فيليب تشارليومن متحف التاريخ الطبيعي ُب فرنسا مع أنطواف بولزو مؤخرا قاـ 

البادث ُب جامعة باريس، بفحص صور عالية الدقة للجمجمة الوديدة اؼبتكاملة اؼبتوفرة 

للمرة األكىل، كالٍب كشفت عن أف صبجمة اؽبوبيت ال يبكنها بتاتا أف تشبو صبجمة 

 1اإلنساف اغبديث، فهم م يكونوا بشرا عاقلْب ب  كائنات غريبة 

ج. ر.  ة خيالية بقلم الكاتب الربيطاينىي ركاي: الهوبيت عند الكاتب رونالد تولكين -

، كالكتاب دائز على جائزة أفض  كتاب أطفاؿ كالقصة ُب بداية الةبلثينات ر. تولكين

 21من القرف العشرين لتسلية أبنائو الةبلثة. كتبت كػتقليد للقصص اغبوارية. نشرت ُب 

كأىم ركاية للقرف العشرين )للقراء الكبار("  "اؽبوبيت . مؤخران، اعتربت1937سبتمرب، 

مليوف نسخة دوؿ العام  100لكتب األطفاؿ كؾببلت األطفاؿ. بيع منها أكةر من 

                                                           

http://www.shablol.com/ch/main/news/professor /6450/1/البشر -من-ليس-الهوبيت-مخلوق 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC._%D8%B1._%D8%B1._%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC._%D8%B1._%D8%B1._%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC._%D8%B1._%D8%B1._%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86
http://www.shablol.com/ch/main/news/professor
http://www.shablol.com/ch/main/news/professor


 مسرد
 

267 
 

 1منذ نشرىا ألكؿ مرة. 

يطلق على اؽبوبيت )القـو الصغار( أك )الشعب الصغّب( أك )نصف  عرؽ الهوبيت: -

الكاملْب(، يَباكح طوؽبم بْب أثنْب كأربع أقداـ، ؽبم آذاف مدببة، أقدامهم كبّبة جدان كال 

اؽبوبيت بطبيعتو قركم، كال يةق دبا يبكن أف هبده  .األدذية كشعرىم ؾبعد.يرتدكف أبدا 

عاـ كُب  100عاـ كمتوسط أعمارىم  130يعيشوف  ُب العام اػبارجي. بعض اؽبوبيت

عاـ كما ىو عمر فركدك باجنز يكوف سن الرشد. يتكلموف بلهجة خطاب  33عمر الػ 

 .ويستروفركة تسمى ػمشت

كىم ـبلوقات طيبة القلب، رقيقة اؼبشاعر، مع عشقهم للخضار كاالستمتاع باغبياة، إالٌ 

 2.الذىن أف متعتهم اغبقيقية تكمن ُب السبلـ كصفاء

 

 

 

 

                                                           

ghttps://ar.wikipedia.or /wiki/ 1الهوبيت 
  /https//www.wikipidia.comيت )العرق(، بهو 2

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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 األرض الوسػطى فػػي روايػػة مػلك الػخػػواتم: -1
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 دليل مناطق خريطة األرض الوسطى:

منذ القدـ،  األقزاـ استوطنها الشرؽ تقع ُب أقصى فبلكة كىي ثرور : معق يربور -

 .اؼبلك قلعة الذم يعترب الجبل الوحيد أىٌم معاؼبها

فر  الٍب  الجباؿ الزرقاء ىي نفسها منطقة لوين: إيريد -

قليبلن  الغرب ، تقع كبو إيربور فبلكتهم بعد طردىم من ثورين األمّب بقيادة األقزاـ إليها

 .منها

، إيربور من كالشرؽ الشماؿ قة يستوطنها األقزاـ، تقع على: منطالتالؿ الحديدية -

، فصارت تيعرؼ أيضا دبقاتليها األشداء، باغبديد اكتسبت اظبها من غناىا

 .ثورين قريب دين وبكمها

كتيزاؿ من األدداث كىي تقع ُب الشماؿ الغريب  اؽبوبيت : مقاطعة يسكنهاالشاير -

 .القارة من

 ، بناىا زعيماألقزاـ فبالك أقدـ ،خازاـ دـوتيعرؼ أيضا بػ موريا: -

كنق بوا فيها  األقزاـ ، سكنهاجباؿ الضباب الرئيسي ُب سلسلة اعبب  ربت دورين األقزاـ

الذم دٌمرىا،  بالروغ عميقنا عن دجارة "اؼبيةري " دٌب أيقظوا اؼبخلوؽ

 .كىجركىا األقزاـ فأخبلىا

https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D9%82%D8%B2%D9%85_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89)
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D9%82%D8%B2%D9%85_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89)
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D9%82%D8%B2%D9%85_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89)
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D9%82%D8%B2%D9%85_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89)
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%AA_(%D8%B9%D8%B1%D9%82)
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%AA_(%D8%B9%D8%B1%D9%82)
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D9%82%D8%B2%D9%85_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89)
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D9%82%D8%B2%D9%85_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89)
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D9%82%D8%B2%D9%85_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89)
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D9%82%D8%B2%D9%85_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89)
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D9%82%D8%B2%D9%85_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89)
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D9%82%D8%B2%D9%85_(%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89)
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الوادم اؼبخفي: قد يكوف بإيبلت الواقعة بْب األرض ك فلسطْب فقد اختلف دوؿ  -

 مكاف ربديد اؼبعركة، ؽبذا قاؿ عنو تولكْب الواد اؼبخفٌي.

 .الغيبلف الٍب جاء منها اؼبنطقة :إيتنمور -

 .مستحضر األرواح القديبة ديث يسكن القلعة توجد هبا غابة :الغابة الخضراء -

يبارس  سيد الظالـشخصية لػ قلعة ، كانتىضبة السحر األسود : معناىادوؿ غولدور -

 طقوسو كتعترب بؤرة لنفث ظبومو. فيها 

سيد الظبلـ، اختارىا ألهنا تتشك  أساسنا  ساوروف معق الطريق الشرقي العظيم موردور: -

من جباؿ بركانية شاىقة، أغلب أراضيها بور يغطيها الغبار الربكاين الناتج عن 

 .خاتم القوة كىناؾ صينع جبل الهالؾ بركاف

البشر  فبلكة لييضعف قو ة الشماؿ ُب الساحر الملك الٍب أس سها اؼبملكة ىي : أنغمار -

 1.أرنور ُب الشماؿ

يقاؿ باليونانٌية كويِب دياليكتوس أم الكبلـ العامٌي، ك قد نشأت لغة الكوينيو:  -2

ىذا اللغة أك باألدرل اللهجة اؼبختلطة نتيجة اتصاؿ بْب صباعة متمايزة خبصائص ُب 

.لغتها، كالتقاءىم الذم يبلي عليهم التواص  لغويٌا أنتج ىذه اللهجة

                                                           
 https://www.know.cf/enciclopedia/ARالأرض_الوسطى/1

https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D8%BA%D9%88%D9%84
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D8%BA%D9%88%D9%84
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
https://www.know.cf/enciclopedia/AR/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
https://www.know.cf/enciclopedia/ARالأرض_الوسطى%20/
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توٌُب بتاريخ  –يناير Tolkien Reuel Ronald John تولكينيل رونالد رو  جوف

عرؼ بشك  خاص  كأستاذ جامعي ككاتب ركائي إنكليزم فيلولوجي.1973 سبتمرب 2

إليزابيث  . منحت اؼبلكةاؽبوبيت "كركاية "سيد اػبواًب "ُب سلسلتو اؼبلحمية اؼبدعوة

ُب مدينة  1972مارس  28من رتبة قائد ُب كساـ اإلمرباطورية الربيطانية تولكْب الةانية

اغبالية ُب  ؼ رم ستيت )مقاطعةُب أكرانج فرم ستيت )دكلة أكرانج اغبرة(  بلومفونتاين

مديران ألدد البنوؾ الربيطانية  1896 ػ 1857جنوب إفريقيا. كاف أبوه "آرثر ركي  تولكْب

 17 يبلرم آرثر ركي " الذم كلد ُبككاف عبوف تولكْب أخ كادد ىو "ى .بلومفونتاينفي

 ..1894فرباير

مع أخيو األصغر  مابل تولكينكعندما بل  تولكْب الةالةة، اصطحبتو أمو 

باغبمى  متأثران  جنوب أفريقيا ُب زيارة عائلية. غّب أف األب توُب ُب إقبلَبا إىل

قب  أف يلحق هبم، تاركان األسرة ببل دخ ، مػٌما ددا باألـ إىل االنتقاؿ هبما  الركماتزمية

، ٍب ُب سّبىوؿ، ٍب ُب إددل قرل مقاطعة بربمينغهاـ الديها ُب كينغز ىيثللعيش مع ك 

 ..ككرسسَبشاير، كقد تأثرت كتابات تولكْب دبشاىداتو كذباربو ُب تلك الببلد

كقد اضطلعت األـ بنفسها بتعليم ابنيها، ككاف ركنالد )كىو االسم الذم كاف 

يعرؼ بو تولكْب ُب ؿبيط العائلة( تلميذان ؾبتهدان، فعلمتو أمو علم النبات كمبت فيو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%AA_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%AA_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1972
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/1857
https://ar.wikipedia.org/wiki/1896
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%89_%D8%B1%D8%AB%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%89_%D8%B1%D8%AB%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%89_%D8%B1%D8%AB%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%85
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بل  من كلعو اإلدساس باعبماؿ ُب النباتات. كما كاف تولكْب وبب دركس اللغات إذ " 

ة كالفرنسية كاألؼبانية كاالقبليزية اؼبتوسطة كاالقبليزية القديبة بتعلم اللغات أف تعلم البلتيني

كاليونانية كاللغة اآليسلندية القديبة كالقوطية كاالسبانية كالفنلندية كالويلزية اغبديةة كالقديبة 

كااليطالية. كما انو لديو معرفة جيدة باللغات الركسية كالسويدية كالدامبركية كالنركهبية 

لغة ؽبا أجبدياهتا كقواعدىا اػباصة استعملت  14، ب  إنو ىو نفسو اخَبع كاللومباردية

" كقد بدأت أمو ُب تعليمو مبادئ .1إدداىا )لغة سندارين( ُب فيلم سيد اػبواًب. 

البلتينية ُب سن مبكرة، كسرعاف ما سبكن تولكْب من القراءة ُب سن الرابعة، ٍب ما لبث 

جزيرة  الكتب ربت إشراؼ كالدتو، كم تعجبو ركايةأف أجاد الكتابة أيضان، فقرأ بعض 

أليس ُب ببلد  كال "زمار ىاملن"، ككاف رأيو ُب ركاية لركبرت لويس ستيفنسوف الكنز

 "كلكنها مربكة  أهنا "فبتعة، العجائب

 أصػػوؿ الػػعػػائػػلػػػة:

األؼبانية، إال أف العائلة استقرت  سكسونيا ترجع أصوؿ عائلة تولكْب إىل فبلكة

كيقاؿ إف  .[2]"ذ القرف الةامن عشر، ك"سرعاف ما تطبعت بالطابع اإلقبليزممن إقبلَبا ُب

  Tollkühn مشتق من الكلمة األؼبانية Tolkien :باإلقبليزية) "لقب العائلة "تولكْب

                                                           

http://www.startimes.com/?t=19694004 -1 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%A8_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%A8_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%A8_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%B1._%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86#cite_note-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%B1._%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86#cite_note-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://www.startimes.com/?t=19694004
http://www.startimes.com/?t=19694004
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 ف االسم مأخوذ من اسم قرية تولكْبالٍب تعِب "اؼبتهور". كيعتقد بعض الكتاب األؼباف أ

التارىبية، كالٍب  بركسيا الشرقية الٍب كانت تقع ُب مقاطعة (Tolkynenn باألؼبانية

باللغة  Tołkiny "كظبيت "توكيِب الةانية اغبرب العاؼبية بعد األراضي البولندية ضمت إىل

 .البولندية

ا جدا تولكْب من نادية األـ )جوف كإديث جْب سافيلد( فقد كانا من أمٌ 

ُب كسط اؼبدينة.  متجران  كيبتلكاف  برمينغهاـ ، ككانا يقطناف مدينةالكنيسة اؼبعمدانية أبناء

العديد من األعماؿ التجارية ُب نفس اؼبكاف منذ أكائ  القرف  سافيلدكقد أدارت عائلة 

 .التاسع عشر

 : واألدبػػيّ عػمػلػو األكاديمّي 

، كانت أكؿ كظيفة مدنية يلتحق هبا تولكْب اغبرب العاؼبية األكىل عقب انتهاء

ألساسي ىو البحث ُب ، ديث كاف عملو اقاموس أككسفورد اإلقبليزم   ُبىي العم

 التحق 1920 ُب سنةك .wبدءان من اغبرؼ اعبرماين تاريخ كأصوؿ اؼبفردات ذات األص 

إىل درجة أستاذ  ترقى 1924 كُب سنة،جبامعة ليدز اللغة اإلقبليزية بالعم  ُب تدريس

 .اإلقبليزية الوسيطة باعبامعة. كأثناء عملو جبامعة ليدز قاـ بوضع كاب "مفردات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1920
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/1924
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
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 A Middle English Vocabulary. إريك فالنتاينكما اشَبؾ مع 

 سير غواين ُب ترصبة كربقيق الركمانس الفركسي اإلقبليزم 1938 ػ 1896غوردوف

، كنبا الكتاباف اللذاف ظبل ػ لعقود تالية ػ اإلقبليزية الوسيطة عن اللغة كالفارس األخضر

وبتفظاف دبكانة أكاديبية راسخة. كما ترجم تولكْب كبلن من "سّب غوين" كقصيدة "بّبؿ" 

باإلقبليزية  كالقصيدة السردية "سّب أكرفيو"، كىي من األعماؿ األدبية اؼبكتوبة أيضان 

أستاذان لكرسي اللغة  جامعة أكسفورد عاد تولكْب إىل 1925 كُب عاـ .الوسيطة

 .جامعة أكسفورد األقبلوساكسونية، مع زمالة بكلية بيمربكؾ، إددل كليات

:شيخوختوتقاعده و   

كدٌب كفاتو  1959 خبلؿ السنوات الٍب تلت تقاعده )من تولكيندظي 

بشهرة كاسعة كركاج أديب كبّب، كقد راجت مؤلفاتو كأدرت عليو أربادان  (  1973 سنة

كقد كوف معجبوا تولكْب رابطة ؽبم   .كبّبة جعلتو يبدم الندـ على عدـ التقاعد مبكرا

كاف تولكْب ُب البداية يرد على خطاباهتم حبماس، إال أنو بدأ فيما بعد يضيق هبؤالء 

الواليات اؼبتحدة  ُب يزاؽبيب اؼبعجبْب، كخاصة أكلئك الذين كانوا ينتموف إىل دركة

كمع تزايد اىتماـ اؼبعجبْب كاتصاالهتم بتولكْب، عبأ إىل دذؼ رقم ىاتفو من  .ةاألمريكي

https://ar.wikipedia.org/wiki/1896
https://ar.wikipedia.org/wiki/1938
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/1925
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1959
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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، الٍب كانت آنذاؾ منتجعان بورنماوثدلي  اؽبواتف العالػم، ٍب انتق  مع زكجتو إىل 

 .سادليان يسكنو أثرياء بريطانيا

من رتبة قائد،  كساـ اإلمرباطورية الربيطانية تولكْب اؼبلكة إليزابيث الةانية منحت

قصر  ، ديث قيلد الوساـ ُب1977يناير 1 للعاـ اعبديد ُب قائمة الشرؼ ضمن

 .1972 مارس 28 ُب بكنغهاـ

، كىي ُب الةانية  1971نوفمرب 29 توفيت إديث ػ زكجة تولكْب ػ ُب وفػػػاتػػػو:

على ، كنقش أكسفورد كالةمانْب من عمرىا، فدفنها تولكْب ُب مقربة ككلفركوت دبدينة

كىو اسم معشوقة خيالية، بطلة إددل  : Lúthien(اإلقبليزيةب "قربىا اسم "لوثياف

شهران  21غبق تولكْب بزكجتو بعد  قصص الغراـ الٍب خلدىا تولكْب ُب أعمالو. كعندما

 "دفن معها ُب نفس القرب، كنقش أسف  اظبو اسم "بّبين 1973سبتمرب 2 ُب

 .كىو أمّب كعاشق خيايل، خلد تولكْب قصة دبو للوثياف : Beren باإلقبليزية)

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جوف_ر._تولكْب/https://ar.wikipedia.org/wikiاإللكتروني:نقال عن الرابط 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D9%83%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D9%83%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D9%83%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1972
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/جون_ر._تولكين
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 القبر الذي دفن فيو مع زوجتو
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 الػػقػػػرآف الػػكػػريػػػػػػػم:

 نافػػػػع برواية ورش لقػراءة

 المػػصادر العػربػيّػة: 

ابن الندًن أبو الفرج ؿبمد بن أيب يعقوب إسحاؽ، الفهرست، ربقيق رضا، ذبدد  -1
 .1971اؼبازندراين، طهراف،

 .ابن خلدكف، اؼبقدمة، طبعة دار اعبي  اؼبصورة، بّبكت، ) د.ت( -2
 ـ 1994ق 1414، 14، ؾبلد 3ابن منظور، لساف العرب، دار صادر، بّبكت، ط -3
التنزي  كدقائق التأكي ،  ؿبمود النسفي، مدارؾات عبد ا بن أضبد بن أبػػو الربك -4

 دار الفكر، د، ت. بّبكت،
أبو السعود ؿبمد العمادم، إرشاد العق  السليم إىل مزايا القرآف الكرًن، دار إدياء  -5

 الَباث العريب، بّبكت.
أبو الفداء اغبافظ إظباعي  بن كةّب، تفسّب القرآف العظيم، دار الفكر، بّبكت ،  -6

 ـ.1992 -ىػ1412
، ذبديد عبد ا العبليلي  -7 أبو نصر إظباعي  بن ضباد اعبوىرم، الصحاح ُب اللغة ك العلـو

 – 1974، 1ط -1ندًن مرعشلي، دار اغبضارة، ؾبلد 

 اإلماـ الغزايل، إدياء علـو الدين، دار اآلفاؽ للطباعة ك النشر، بّبكت. -8
دب، دار العلم األعاصي، اؼبعجم اؼبفص  ُب اللغة ك  إمي  بديع يعقوب، ميشاؿ -9
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 1987، سبتمرب 2، ج 1للمبليْب، بّبكت، اجمللد
 –بّبكت  –اؼبكتب اإلسبلمٌي  –اجملٌلد األٌكؿ  –معلمة اإلسبلـ  –أنور اعبندٌم  -10

 ـ.1980
من ـبتصر تفسّب اإلماـ الطربم،  -الطربم أيب وبى ؿبمد بن صمادح التجييب -11

 .1998، دمشق، 6دار الفجر اإلسبلمٌي، ط.
اػبػطيػب، آفػاؽ األدب اؼبػقارف عربػيٌػا كعاؼبيٌػا، دار الفػكػػر، دمشػق، سوريا دػساـ  -12

1999 
عبود عبده، األدب اؼبقارف، مشكبلت كآفاؽ، ارباد كتاب العرب دمشق،  -13

1999 ، 
 -موفم للنشر – 5اعبوىر/  كمعادفمركج الذىب  –علي بن اغبسن اؼبسعودٌم  -14

 .1990-اعبزائر
 ربػػيّػػة: ػعػػالمػراجع ال

، دار الفِب للنشر 1ابن ىشاـ، السنة النبوية، ربػقػيػق مصطفى السقا كآخركف، ط -1
 ـ.1999الرياض،  كالتوزيع،

 -ربقيق عبود الشاعبي  -الرسالة البغدادية  -أبو دياف علي بن ؿبمد التوديدم  -2
 1997أؼبانيا  -اعبم  كولن  منشورات

كتاب   -اؼبعركؼ باغبافظ الذىيب  الذىيب،ؿبمد بن أضبد بن عةماف بن  ا،أبو عبد  -3
 .1984اإلعبلـ الكويت  ، كزارة2العرب ُب خرب من غرب، ربقيق فؤاد سيد، ج 

 1972 – 04ط –القاىرة  –مطبعة اؼبعارؼ  –النقد األديٌب  –أضبد أمْب  -4
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 .1975 -273 -3ط  –القاىرة  –دار الشركؽ  –أنبياء ا  –أضبد هبجت  -5

شركة أ. م.  -دققو كقدمو ؿبسن مهدم  -ألف ليلة كليلة من أصولو العربية األكىل -6
 .1984 -ليدف -بري  للنشر

 .قطر، اجمللس الوطِب للةقافة كالفنوف ،ؼبقارف بْب العاؼبية كالعوؼبةاألدب ا .دساـ اػبطيب -7
200. 

 .2003 1ط –القاىرة -كالتوزيعمؤسسة اؼبختار للنشر  –األدب اؼبقارف –داكد سلـو -8

 -بّبكت -دار الكتاب اللبناين -العاـ كاألدباألدب اؼبقارف  -ريبوف طحاف -9
 .1972 -1ط

موقف الغرب من  –زينب عبد العزيز، موقف الغرب من اإلسبلـ، ؿباصرة كإبادة  -11
 .2004- 1القاىرة طدمشق،  –اإلسبلـ، دار الكتاب العريٌب 

 - العرب  الكتاب د، اربا اعبماىّبية  الةقافة  خدمة  ُب  سام العيس، الَبصبة -11
 .ـ 1999

فتنة اؼباضي كاغباضر كاؼبستقب ، دار ابن  -الشفيع اؼبادي أضبد، يأجوج كمأجوج -12
، ط  .1996، لبناف 1دـز

ُب األدب اؼبقارف، عز الدين  كمدارسشفيق البقاعي، األنواع األدبٌية مذاىب  -13
 .1985، 1، بّبكت لبناف، طكالنشرللطباعة 

مطبعة شفيق  -داشية على كتاب الفهرست للندًن  -صباح ؿبمد علي كاظم  -14
 .1982-بغداد

 -ربلي  األدداثالقصص القرآين، عرض كقائع ك  -لدمصبلح عبد الػفتاح اػبا -15
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 1419/1998. 3ج -1ط -دمشق -دار القلم

 – 2ُب البناء اغبضارم للعام اإلسبلمٌي، ج  –عبد العزيز بن عةماف التوهبرم  -16
 .1997الرباط  –إيسيسكو  – كالةقافة كالعلـومنشورات اؼبنظمة اإلسبلمٌية للَببية 

، كزارة الشؤكف الدينية 1عبد ا بن سليماف الغفيلي، أشراط الساعة، ج -17
 .ق1422كاألكقاؼ، اؼبملكة العربية السعودية 

دراسة سيميائية تفكيكية غبكاية ضباؿ  -عبد اؼبلك مرتاض، ألف ليلة كليلة -18
 .1989الشؤكف الةقافية العامة بغداد،  بغداد، دار

عبد اؼبلك مرتاض، ُب نظريٌة الركاية، سلسلة عام اؼبعرفة، اجمللس الوطِب للةقافة -19
 .1998ف كاآلداب، الكويت، شعباف كالفنو 

 –ُب الكتابات األقبلوأمريكٌية  –ص  –صورة ؿبمد  – عبد النيٌب اصطيف -19
 .2008 –دمشق  –كزارة الةقافة  –منشورات اؽبيئة العاـ السورٌية للكتاب 

رؤية دضاريٌة جديدة  –التاريخ  كهناية كالنازيٌةالصهيونٌية  –عبد الوىاب اؼبسّبم  -21
 .1997 –القاىرة  –دار الشركؽ  –

دار الشؤكف الةقافية  -2ط -اؼبكونات األكىل للةقافة العربية -عز الدين إظباعي   -21
 .1986 – بغداد -

 اعبزائر.. –ديواف اؼبطبوعات اعبامعٌية  –الركاية القصة ك  -عزيزة مريدف -22

 –أثر صقلٌية ُب نق  اغبضارة العربٌية اإلسبلمٌية إىل األكركبٌيْب  –عػيػاد كام   -23
 1981أبري   –دمشق  –العاؼبٌي لتاريخ اغبضارة العربٌية اإلسبلمٌية ضمن أحباث اؼبؤسبر 

 –أسس التقٌدـ عند مفٌكرم اإلسبلـ ُب العام العريٌب اغبديث  –فهمي جدعاف -24
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 .1981/  2ط  –بّبكت  – كالنشراؼبؤٌسسة العربٌية للدراسات 

، معهد إسبلمية اؼبعرفة -مبارؾ ؿبمد على ؾبذكب، خلق اإلنساف ُب القرآف  -25
 ـ.1994 -السوداف  –اؼبركز اإلسبلمي اإلفريقي  دار -جامعة اعبزيرة 

دار  -لوقبماف -الشركة اؼبصريٌة العاؼبٌية للنشر –األدب اؼبقارف  –ؾبدم كىبة  -26
 .1991، 1مصر، ط -نوبار للطباعة

ؿبمد أبو القاسم اغباج أضبد، ابستيمولوجيا اؼبعرفة الكونٌية، دار اؽبادم للطباعة  -27
 .2004، 1كالتوزيع، بّبكت، طكالنشر 

  -سينا للنشر القاىرة  –الفن القصصي ُب القرآف الكرًن  -ؿبمد أضبد خلف ا  -28
 1999 – 4ط

( يخ العريٌب اإلسبلميٌ االستجابة الةقافٌية الغربٌية للتار ستشراؽ )اال –ؿبمد الدعمي  -29
 .2006فرباير  1ط  - بّبكت –مركز دراسات الوددة العربٌية 

إربد: دار األم   -اؼبستشرقػػوف كالقػرآف الكرًن  -عامر أمْب دسن ؿبىم د بِبؿبىم د  -31
نقبلن عن ؿبمود أبو الفيض اؼبنوُب اغبسيِب. سّبة سي د  . ػ223ـ. ػ ص 2004, 

  .القاىرة دار هنضة مصر،-اؼبرسلْب

مؤٌسسة  – 1اجمللد  –معاصرة  قراءة –القصص القرآين  -ؿبمد شحركر  -31
 .لبناف ،بّبكت – 2010 – 1ط  –الدراسات الفكريٌة اؼبعاصرة 

ؿبمد عبد اغبميد، نظريات اإلعبلـ كاذباىات التأثّب، عام الكتب القاىرة سنة  -32
2000. 

، القاىرة 2، طكالتطبيقؿبمد علي العويِب، اإلعبلـ اإلسبلمٌي الدكيٌل بْب النظريٌة  -33
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1986. 

 .5ط -بّبكت -كالةقافةدار العودة  -األدب اؼبقارف -ؿبمد غنيمي ىبلؿ -34

: الدار )القاىرة 2ؿبمد كام  عبد الصمد، اإلعجاز العلمي ُب اإلسبلـ، ط -35
 .ـ1993اؼبصرية اللبنانية، 

مصر، القاىرة،  ؿبمود أبو الفيض اؼبنوُب اغبسيِب، سّبة سيد اؼبرسلْب، دار هنضة -36
 د.ت.

دار  كتطبيقو على ألف ليلة كليلة / اؼبقارف،ود طرشونة / مدخ  إىل األدب مػحم -37
 .1988غػػداد / الشؤكف الةقافية العامة بػػ

,  1, ط قارف, دار ميم للنشر , اعبزائرمدوبة عتيق , فصوؿ ُب األدب اؼب -38
2011. 

 – دار الفكر –أثر العلماء اؼبسلمْب ُب اغبضارة األكركبٌية  –اؼببل أضبد عٌياد  -39
 ـ 1996 –ق 1417 – 3ط  –بّبكت 

دار اؼبعارؼ  –دراسة الكتب اؼبقد سة ُب ضوء اؼبعارؼ اغبديةة  -موريس بوكام  -41
 ـ 1977 -القاىرة  – 4ط  –

 ترجمة إلى العربّية:المراجع الم

 –تر: أكـر ياسْب الشريف  –النصرانٌية االختيار بْب اإلسبلـ ك  –ديدات  أضبد -1
 .2008 سنة – 1ط  – الرياض -مكتبة العبيكاف 
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 الػػمػػلػػخػػػص: 

ُ  إنّ  بشرى لحقل الدراسات المقارنة هو الترجمات العديدة لذخائر الفكر  عدّ ما ي
التي تنامت  والتأثرالعربيّ الذي ازدهر بين شعوب الأرض قاطبة بفضل حركتي التأثير 

العربيّة  الإسلاميّة واللياليهناك ما هو أثرى من الثقافة  وليسمع امتداد جسر المثاقفة. 
اللذان عنيت بهما الدراسات الغربيّة، إذ اعتبرا منهلان للنهضة الأدبيّة الأجنبيّة، هذا 

يّة ما كا ن لها أن لأن التأثير والتأثر هو الدراسة الأجدر التي انفردت بتبيان معالم فكر
على وجه التحديد لدى الأدباء الإنجليز في صيتها لدى المجتمعات الأخرى و وذاعتظهر 

رواياتهم. الأمر الذي أملى علينا طرح إشكال بني على جملة من التساؤلات الآتية: إلى 
وحقل الدراسات المقارنة؟  والتأثرأّي مدى تحّققت الوصلة الرصينة بين حركتي التأثير 

وافع التي استرعت انتباه بحوث الأدباء الإنجليز للتأثر بالثقافة الإسلاميّة؟ لماذا ما هي الد
ما هي مظاهر التأثر ية أكثر من أّي جنس أدبيّ آخر؟ وأضحت تجليات التأثر في الروا

يّة الحديثة؟  الإسلاميّ في الرواية الإنجليز

دخل موسوم للإجابة على هذه التساؤلات، سار الطرح وفق خّطة تمفصلت في م
يّة و، تضارب الآراء بشأن الوالتأثرب: التأثير  فصل مصطلح. يليه ثلاثة فصول نظر

تطبيقّي، أما الفصل الأّول فورد في ثلاثة مباحث تمحورت حول الحركة الثقافيّة لمنارات 
افة العربيّة الإسلاميّة، ثبات الإشعاع الإسلاميّة، فيما تبنّى الفصل الثاني تجليّات الثق

 ة  قافــالث ع لإبراز وقين أفرزا بدورهما فروع سعت  ث يّة اندرج في إطاره مبح م عالو



 

 

يّة الحدي الإسلاميّة وواقعها. ثة، ثم فصلا ثالثا جاء موسوما ب: الرواية الإنجليز
استحواذ للعالميّة. بدوره انقسم لثلاثة مباحث تضمنت الإطار العام للرواية مفاهيم و

يّة الحديثة قيّا سعى لإبراز أوجه الائتلاف . ثم فصلا تطبيوراهنهامفهومها  الإنجليز
يّة. والو حيث إنه يستوجب على اختلاف بين النماذج الإسلاميّة والرواية الإنجليز

تبع الدارس المقارن الاهتمام بالجزئيّات للوصول إلى نتائج أكثر دقة كان لا بد من ت
رؤى رائيّة التحليليّة وعلى الأداة الإج المقارن مستندينالمنهج التاريخّي، الوصفّي و

تي استدلاليّة تكون لنا سندا في إقناع المتلقي بالأفكار المرجوّ إثبات معالم حقيقتها ال
تأتي في طليعة هذه النتائج، أن رواية ملك الخواتم تضمّنت خلصنا إليها في خاتمة الطرح و
الإبداع الإنسانيّ، إلا ة الخيال وفي قالب أدبيّ عكس قو اللسانيات، الميثولوجيا، الدين

 ّ ة التي باتت بين أن هذا البذخ الخياليّ الخارق حاول طمس العديد من المعالم الإسلامي
 .جزر ال معارضين لهامّد المؤيّدين و

Mots clés : 

Effet et Influence – Culture Islamique – Littérature Anglaise 

Moderne – Roman du Seigneur des Anneaux- convergence et 

divergence. 

Résumé 

Le champ des études comparées a été enrichi par de 

nombreuses traductions des classiques de la littérature arabe qui 

ont traversé le monde grâce aux mouvements de l’effet et 

l’influence, ayant nourri le principe de l’inter culturalité. 

Notons à ce stade la culture islamique et les nuits arabes qui n’ont 

cessé d’intéresser les auteurs occidentaux, car ils ont été 

considérés comme une source d’inspiration pour la renaissance 



 

 

littéraire occidentale, et aussi par ce que le créneau de l’effet et 

l’influence a été l’étude, par excellence, des pensées et réflexions 

qui n’auraient jamais pu voir le jour chez les autres sociétés 

notamment chez les romanciers anglais. 

Et sur la base de ce qui a été dit plus haut, nous avons formulés 

notre problématique autour des interrogations suivantes :  

A quel point s’est réalisée la symbiose entre les mouvements 

d’effet et d’influence et le champ des études comparées ? Quels 

sont les raisons de l’influence de la culture islamique sur les 

études littéraires anglaises ? Pourquoi l’influence a-t-elle marqué 

le roman plus que n’importe quel autre genre littéraire ? Quels 

sont les aspects de l’influence islamique dans le roman anglais 

contemporain ? 

Et afin de pouvoir répondre à ces questions, nous avons 

organisé notre étude selon le plan suivant réparti en une 

introduction intitulée ; L’effet et l’influence, où on a constaté des 

avis divergents autour de la terminologie, suivi de trois chapitres 

théoriques et une étude pratique. Le premier chapitre divisé lui-

même en trois sous chapitres a traité du sujet du mouvement 

culturel des centres de rayonnement islamique, quant au 

deuxième chapitre, il s’est consacré tout au long de ses deux sous 

chapitres aux aspects de la culture arabe islamique, et son effet 

sur l’autre par le biais de sa stabilité, sa persistance et de son 

universalité.  De sa part le troisième chapitre s’est intéressé au 

roman anglais contemporain, lui-même réparti en trois sous 

chapitres qui ont voulu tracer le cadre général du roman anglais 



 

 

contemporain dans sa conception et sa situation actuelle. Notre 

étude pratique a eu pour but de mettre en évidence les 

convergences et les divergences entre les modèles islamiques et le 

roman anglais. Et étant donné qu’il est primordial pour le 

comparatiste de s’intéresser aux détails afin d’aboutir à des 

résultats exacts, nous avons suivi une approche historique, 

descriptive et comparée usant des modèles analytiques et 

argumentatives pour arriver à persuader le récepteur à propos des 

idées qu’on a tenté de prouver l’existence, dans le cadre de notre 

conclusion à titre de résultat comme le fait de dire que le roman 

du seigneur des anneaux a introduit la linguistique, la mythologie 

et la religion sous une forme littéraire qui a reflété la force de 

l’imagination et la créativité humaine, cependant cette opulence 

imaginaire a voulu effacer de nombreux repères islamiques qui se 

sont retrouvés entre le flux des partisans et le reflux des 

adversaires. 

 

Key Words: Impact and vulnerability - Islamic culture - Modern 

English Literature - The Lord of the Rings novel - Coalition and 

difference.  

 

Abstract: What is considered a precursor to the field of 

comparative studies is the many translations of the munitions of 

Arab thought that flourished among the peoples of the whole 

earth thanks to the influence that grew with the extension of 

culture. And there is nothing that is enriched by the Islamic 



 

 

culture and the Arabian nights that Western studies are concerned 

about, as they were considered to be the masters of the foreign 

literary revival, This is because the influence and impact is the 

best study that has been unique in identifying the intellectual 

features that would not have appeared and became known to other 

societies and specifically to the English writers in their novel. I 

want to put up a problem based on a number of the following 

questions: to what extension has the close link between the 

influence and impact and the field of comparative studies been 

achieved? What motivated the English researchers of English 

literature to be influenced by Islamic culture? why did the 

manifestations of influence in the novel become more than any 

other literary genre? What are the manifestations of Islamic 

influence in the modern English novel? In order to answer these 

questions, the proposal proceeded in accordance with a plan that 

was elaborated at the entrance of the theme: impact and 

vulnerability, conflicting views on the term. Followed by three 

theoretical chapters and an applied chapter, the first chapter deals 

with three aspects of the cultural movement of the beacons of 

Islamic radiation, stability and universality in which two subjects 

emerged in addition to branches that sought to highlight the 

impact of Islamic culture and its reality. Then a third chapter 

came as a theme: the modern English novel, concepts and 

acquisition to universality, In its turn it divided into three 

questions, including the general framework of the modern English 

novel concept. Then an applied chapter sought to highlight the 



 

 

aspects of the coalition and the difference between Islamic 

models and the English novel, and since it requires the 

comparative student to put interest in the particles to reach more 

accurate results than follow the historical approach descriptive 

and comparative evidence based on analytical procedural tool and 

thoughts that we have the support to convince the recipient of 

ideas to prove the reality of what we concluded at the end of the 

subtraction and comes at the forefront of these results that the 

Lord of the Rings novel expands linguistics, mythology, and 

religion in a literary form, that reflect the power of imagination 

and human creativity, but this extraordinary superstition tried to 

blur many of the Islamic features that have become between 

agreed and disagreed. 

  



 

 

 امللـخـص:
 ٌٌ ٌعٌ إن ما  بة بفضل د بشزى لحقل الدراسات املقارهة هو الترجمات العدًدة لذخائز الفكز العزبّي الذي اسدهز بين شعوب ألارض قاط 

يت نٌ العزبّية اللذًن عٌ  إلاسالمّية واللياليو أجزى من الثقافة هناك ما ه وليسالتي ثنامت مع امتداد جسز املثاقفة.  والتأجٌزحزلتي التأجير 

ة الحدًثة " ملك الخواثم  هذه الزواًة التي  .Ronald Tolkienثولكين  " لزوهالدبهما الدراسات الغزبّية و ثأجزث بهما الزواًة الاهجليًز

ٌ
 
الزؤى ى ألاداة إلاجزائية التحليلّية ٌوحث الاستناد علّم من الاستفسارات التي ثملي على أي بااهبثق منها فيض من التساؤالت ول

 .مقارٌنـبّينة في الفصل الم ٌـيقتها الّو إجبات معالم حقزج ٌم ٌـالاستداللّية لتكون سندا في اقناع املتلقي باألفكار ال
 الكلمات املفتاحّية:

ٌ.الاخـتالفالائتالف و –رواًة ملك الخواثم  –ألادب إلاهجليزي الحدًث  –الثقافة إلاسالمّية  –التأجير و التأجز 

Résumé 

  Le champ des études comparées a été enrichi par de nombreuses traductions des 

classiques de la littérature arabe qui ont traversé le monde grâce aux mouvements de 

l’effet et l’influence, ayant nourri le principe de l’inter culturalité. 

  Notons à ce stade la culture islamique et les nuits arabes qui n’ont cessé d’intéresser 

les auteurs occidentaux, car ils ont été considérés comme une source d’inspiration pour 

la renaissance littéraire occidentale. "Le roman du Seigneur des Anneaux" de Ronald 

Tolkien, a donné naissance à plusieurs questions et à pleins d'interrogations qui dictent 

à tous chercheur l'utilité de s'appuyer sur l'outil procédural et analytique approprié et 

d'avoir une vision basée sur des preuves afin de persuader le récepteur des idées à 

prouver dans la partie pratique de l'étude. 

Mots clés : 

Effet et Influence – Culture Islamique – Littérature Anglaise Moderne – Roman du 

Seigneur des Anneaux- convergence et divergence. 

 

Abstract: Comparative studies have been enriched by a number of translations 

of classic works of Arab Literature that flourished among the peoples of the whole 

earth thanks to the influence that grew with interculturality. And there is nothing 

richer than the Islamic culture and the Arabian nights which influenced Western 

Literature. The novel of "the Lord of the Rings" of Ronald Tolkein gave rise to many 

questions that make each scholar following a procedural and analytical method and a 

vision of proofs in order to convince the receptor about the idea to be proved in 

practical study. 

Key Words: Effect and influence - Islamic culture - Modern English Literature - The 

Lord of the Rings novel - convergence and divergence.  


