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 لكمة شكر :

ليه ، و امحلد هلل اذلي هل يف      ذ أأن الفضل يعود ا  أأس هتل شكري يف البداية حبمد هلل و ثنائه عىل أأالئه ، ا 

 لك يشء و الصالة و السالم عىل املبعوث رمحة العاملني س يدان محمد و عىل أ هل و أأحصابه أأمجعني.

ام ابلنس بة يل ومن خسر يل من أأشكر هللا لأنه كتب يل أأن أأمكل دراس يت ، و اليت ال طاملا لكت حل    

يساعدين عىل بلوغ هذا احلمل ، مث أأتقدم ابلشكر و عظمي العرفان لأساتذيت الفاضةل ادلكتورة فيدوح ايمسني 

 اليت قبلت اال رشاف عىل رساليت املتواضعة .

ايه م      ساري كام أأخص ابلشكر للك أأساتذيت الكرام بقسم الأدب العريب و الفنون عىل لك ما لقنوين ا 

 ادلرايس .

 و الصالة و السالم عىل أأرشف اخللق و الأانم .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اال هداء :

ىل من قال   فهيم هللا عز و جل أأهدي مثرة هذا العمل املتواضع ا 

 " و صاحهبام يف ادلنيا معروفا "

ىل من أأمحل امسه بلك افتخار  ىل من لكهل هللا ابلهيبة و الوقار ، ا   ا 

 يف معرك ليك ترى الهنار ، قد حان قطفها بعد طول انتظار ، أأيب العزيز أأرجو أأن ميد هللا

ىل منحتين القوة  ىل من ربتين و أأانرت دريب ، ا  ىل رس جنايح و دمعي ، ا  و العزمية و اال رصار ملواصةل ا 

ىل الغالية عىل قليب أأرجوا و أأمتىن لها الشفاء العاجل أأيم ىل من علمتين الصرب و الاجهتاد ا    العزيزة .ادلرب ، ا 

ىل أأخوايت الأعزاء حفظهم هللا تعاىل :   ا 

 أأس ية ، محمد )محيدو( ، صونيا ، نرص ادلين .

ىل  زوج أأخيت ميلود بوحفص .  ا 

ىل لك العائةل الكرمية و ابلأخص ابنة معي كرمية ، و ابنة خاليت فاطمة بوتفاح حفظهام هللا .  ا 

ىل صديقايت و رفيقات دريب : هجيدة ، ذهبية ، حس   نية ، شهرزاد ، نبية ، أأسعدمه هللا يف حياهتن .ا 

ىل من ساعدتين يف كتابة املذكرة   ، الأخت ليىل بونوار ، الأخت يعالوي صباح و أأخت الصغرى صونيا .ا 

ىل الربامع صغار العائةل : حيي ، فؤاد ، مالك ، بسمة ، وس يةل .  ا 

ىل لك الأشخاص اذلين أأمحل هلم احملبة و التقدير .   ا 

ىل لك   من نس يه القمل و حفظه القلب .ا 

 سهام                                        



 خطة البحث :

 مقدمة .

 املدخل .

 قراءة س مييائية للكتاب .الفصل الأول : 

 التعليق اخلاريج للكتاب . املبحث الأول :

 السرية اذلاتية ل: "محمد غنميي هالل". املبحث الثاين :

 دراسة العنوان . املبحث الثالث :

  الفصل الثاين :

 الأدب املقارن و الأدب القويم .املبحث الأول : 

 ة الأدب و أأصول التجديد .يعامل  املبحث الثاين :

 مفهوم الأجناس الأدبية . املبحث الثالث :

أأمثةل عامة يف توجيه الأدب املقارن دلراسات الأدب العريب املقارن دلراسات  املبحث الرابع :

 ب العريب املعارص .الأد

 (أأو القصة عىل لسان احليوان يف الأدب شويق، اخلرافة ة الشعرية املرسحي)

 خامتة .

 قامئة املصادر و املراجع .

 الفهرس .
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 املقدمة :

امحلد هلل و الصالة و السالم عىل رسول هللا صىل هللا عليه و سمل ، و عىل أ هل و حصبه ، و لك من     

ىل يوم ادلين ، أأما بعد :  حسان ا   اتبعه اب 

يعد الأدب املقارن من بني أأكرث العلوم اال نسانة احلديثة الأمهية و أأوسعها فائدة نظرا ملا يسهم به من     

عوب و توطيد العالقات فامي بيهنا و ال يزال املس تغلون به يآأملون من الاس تفادة منه أأس باب التآ يخ بني الش

و من مناهجه الرثية و توس يع جمال ادلراسة فيه ، و اس تحداث احلقول و املناجه اخملتلفة ، و انتقل هذا 

طار معلية املثاقفة يف الأدب الغريب و الأدب العريب ، و  ىل الوطن العريب يف ا  قد أأحرز اهامتما ابلغا ادلرس ا 

الاقبال عىل اعامتده ، بوجه خاص مفنذ بداايته ارتبط ابملؤسسات الأاكدميية و ازداد يف عامة و املغرب العريب 

ىل تشجيع البحث و التآأليف عقد امللتقيات اليت جتمع مشل املقارنني العرب ،  حيث أأظهرت اجلامعات ميال ا 

عريب املعارص ، وجدت بآأنه موضوع جيدر البحث و التعمق فيه ، و نظرا لأمهية هذا الأدب يف الأدب ال

فاخرتت كتاب دور الأدب املقارن يف توجيه دراسات الأدب املعارص ل"محمد غنميي هالل" لهذا وجب يل 

دراسة هذا الكتاب لتوضيح و اس تقراء أأمه ما جاء يف هذا املرجع و مهنا متثلت اال شاكلية املؤسسة لهذا 

 البحث:

؟ و ما يه أأمه أأعامهل ؟ و كيف سامه الأدب املقارن يف دراسة الأدب املقارن يف من هو محمد غنميي هالل 

 دراسة الأدب العريب املعارص ؟ 

 لقد اتبعت املهنج الوصفي التارخيي يف حبيث هذا .

 و ارتآأيت لبحيث هذا أأن يكون عىل تقس مي التايل :

 .متهيد وفية الأدب املقارن 
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 لك فصل يتضمن مجموعة من املباحث عىل التقس مي الأيت :  و فصلني

 الفصل الأول : 

 التعليق اخلاريج للكتاب . -

 " .السرية اذلاتية ل "محمد غنميي هالل -

 الفصل الثاين : 

 الأدب املقارن و الأدب القويم . -

 عاملية الأدب و أأصول التجديد . -

 مفهوم الاجناس الأدبية . -

املقارن دلراسات الأدب العريب املعارص ) املرسحية الشعرية، اخلرافة أأو  أأمثةل عامة يف توجيه الأدب -

 القصة عىل لسان احليوان يف الأدب "شويق"( .

 خامتة .

ليه .  و خمتت حبيث هذا خبامتة فهيا حمصةل ما توصلنا ا 

جناز هذا البحث : كتاب دور الأدب املقارن يف توجيه  دراسات و لعل أأمه املصادر اليت ساعدت يف ا 

 الأدب العريب املعارص ل "محمد غنميي هالل" اذلي هو صدد دراس يت هذه .
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 املدخل :

التيارات الفنية الأدب املقارن جوهر لتارخي الأدب و النقد يف معناهام احلديث لأنه يكشف عن مصادر     

خراج من حسابه ما يعقد من مقارانت بني أ داب ليس بيهنا صةل اترخيية ،  و الفكرية للأدب القويم ، و ا 

هرة يف تآأثري أأدب بآأدب أ خر مثل ما فهو أأقدم ظافالأدب املقارن يعمتد عىل احلقائق و رشهحا رشحا اترخييا 

أأثر به الأدب اليوانين يف الأدب الروماين يف القرن اخلامس عرش و السادس عرش اجتهت ال داب الأوروبية 

وهجة ال داب القدمية من يواننية و الالتينية و الفضل ينسب للعرب يف توجه الأنظار يف قمية النصوص 

ىل ىل حمااكة رجوع بآ داب  اليواننية و دعوة يف عرص الهنضة ا  اليوانن و الرومان و حمااكهتام فهذا العرص يعود ا 

" و هذا ما يكون عند فرنس يني دلى جامعة اكنتيليان"( 1)" و رشهحا هوراسللقدميني و هذه احملااكة بدأأها "

ذلكل  الرثية و يف قرن اثمن عرش وثقة الصالت بني ال داب الأوروبية و حيدده الرحالت و كرثة الطرجامت

ىل أأفق واسعة و غاية أأسام و نشآأ اجتاهني عامالن أأكرث يف نشآأة الأدب  خرج الأدب من حدوده القومية ا 

املقارن يف منوة طريقتني خمتلفتني و هام احلركة الرومانتيكية و الهنضة العملية خروجه من نطاق اللغة اذلي 

ىل أأدب اللغة و أ داب لغات أأخرى يفسح الأدب املقا واسعا دلراسة ال داب و استامثر رن جماال يكتب هبا ا 

 الأفاكر اجلديدة .

حاكايت احليوان تنشآأ فطرية يف الأدب دراسة الأجناس الأدبية ) اخلرافة أأو احلاكية عىل لسان احليوان ( : 

ىل ماكنة الأدبية الفنية يرى البعض أأهنا يواننية الأصل  الشعب قبل أأن تلتقي من حاةل الشعبية الفلولكورية ا 

أأثر قوي دلى "لكيةل و دمنة" كام يف حاكايت "أأي سوبوس" يف القرن السادس قبل امليالد و اكد لكتاب 

 " .مقر و مشسطبيعية مثل       " ( 2)شويق فهيي املرسحية درست عدة خشصيات 

________________ 

 . 27م ، ص1912الأدب املقارن( ، مرص الأدب املقارن ، محمد غنميي هالل ، الفصل الأول ، الباب الأول )اترخي نشآأة . 1

 . 28املرجع نفسه ، ص. 2
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ىل خمتلف طبقات اجامتعية اكلفقري و الغين و رعية و أأس ياد و احلكامت جفميعهم صفات  و اكنت هتدف ا 

اال نسان احلس نة و السيئة مفهنم البخيل و غري املسؤول و أأانين رشير و البعد الربجوازي مفن هنا نرى 

" يف القصص عىل لسان احليوان اخلرافية فقد أأخذت شويق" و "الفونتنيه بني ما قدمه "اختالف و تشاب

 معظم قصصه مسار شعوب و ال داب اخملتلفة .

و من الوظائف الأساس ية اليت جاء هبا الأدب املقارن هو اكتشاف املؤثرات اخلارجية يف النص الواحد و     

لتقا ىل نقطة ا  ء بينه و بني نظريه يف ال داب الأخرى، كام أأنه يعرتف بعاملية البحث وراء مكوانته للوصول ا 

 (1)الأدب . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

.1بريوت دار الكتاب اللبناين ، طالأدب املقارن و الأدب العام ، رميون طحان ، . 1



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قراءة س مييائية للكتاب .الفصل الأول : 

 التعليق اخلاريج للكتاب . .1

 . التعريف ابلاكتب "محمد غنميي هالل" .2

 دراسة العنوان . .3
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 املبحث الأول : التعليق اخلاريج للكتاب : 

 البطاقة الفنية للكتاب : 

 دور الأدب املقارن يف توجيه دراسات الأدب العريب املعارص .العنوان : 

 "محمد غنميي هالل".املؤلف : 

 ( .01جزء واحد )ء : عدد الأجزا

 ورقة )صفحة(. 94عدد الأوراق : 

 . 01رمق الطبعة : 

 مرص .بدل النرش : 

 ُكتَيب .نوع الوعاء : 

 دار الهنضة مرص للطباعة و النرش و التوزيع .دار النرش : 

 م .1992س نة اترخي النرش : 

 (1)القاهرة . املدينة : 

 

     

 

 

 

 

 

________________ 

 م ، القاهرة .1992النرش و التوزيع ، دور الأدب املقارن يف توجيه دراسات الأدب العريب املعارص ، د. محمد غنميي هالل ، هنضة مرص للطباعة و . 1



~ 5 ~ 
 

يعترب الغالف اخلاريج لأي معل ابداعي فين مكتوب ، أأول واهجة أأمام القارئ ، حيث هتيئة لتلقي العمل 

ال بد أأن  العملية الأديب ، فغالف الكتاب هو مقدمة اشهارية و تصمميه خيضع جملهود كبري من ادلقة ، و هذه 

اذلي يصدر فيه هذا  ( و ابحمليطاملواصفات تتعلق أأساسا ابملتلقي )القارئترتاعى فهيا بعض الرشوط و 

العمل الأديب و هذا ما يمت عىل مس توى دور النرش و التوزيع و املطابع ، حيث يعمتد هذا الأخري عىل خرباء 

 و ابرعني خمتصني يف همارة ال خراج املطبعي .

دراسات الادب العريب املعارص ب املقارن يف توجيه و العمل الأديب اذلي بني يدّي هو :" دور الأد    

:"محمد غنميي هالل" و ال ريب أأنه قد خضع ملثل هذه العملية ، و من هذا لكه سوف أأقوم بقراءة معاينة ل

 لأمه مكوانت هذا الفضاء اخلاريج .

ن ابدئ ما أأالحظه و أأان أأقوم ابلقراءة الاس تكشافية لواهجة الكتاب هو العنوان فهو    عتبة النص حبيث  ا 

ىل عامل الكتاب ، فقد كتب يف الواهجة العليا للغالف و املكتوب ابللون  ذا فهمنا العنوان نس تطيع الولوج ا  أأننا ا 

 الأزرق ادلاكن و خبط عريض .

و يف وسط الغالف فقد كتب امس املؤلف ابللون الأزرق أأيضا و خبط رقيق أأما القسم السفيل أأرى جزء     

زرق ادلاكن مكتوب فيه دار النرش للطباعة و التوزيع ،و عىل اجلهة الميىن ابلكتاب بعض صغري ابللون الأ 

الزخرفة عىل شلك معني ، أأما اللون املهمين للغالف هو الأزرق الساموي فقد طغى عىل جزء كبري من 

ىل السامء و السالم و الصفاء و ال  راحة .الواهجة و هذا ما يدفع القارئ لرسعة قراءته فهو حييل ا 

ال يف اجلزء الأسفل من الغالف دار النرش للطباعة و التوزيع      أأما ابلنس بة للواهجة اخللفية فمل يكتب فهيا ا 

هنضة مرص أأما اجلزء البايق فهو مغطى ابللون الأبيض و يتخلهل القليل من اللون الأزرق الساموي كام يف 

 ( 1)الوهجة الأمامية . 

 

 

________________ 

 م ، القاهرة .1992الأدب املقارن يف توجيه دراسات الأدب العريب املعارص ، د. محمد غنميي هالل ، هنضة مرص للطباعة و النرش و التوزيع ، دور . 1
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 التعريف ابلاكتب : املبحث الثاين :

 حملمد غنميي هالل :  السرية اذلاتية

م ، تلقى 1916يف الثامن عرش من مارس س نة   ودل ادلكتور محمد غنميي هالل يف قرية "سالمنت"    

علومه يف الثانوية يف الأزهر الرشيف دخل ادلار العلوم و خترج من قسم ال داب العربية حصل عىل دكتوراه 

ادلوةل يف الأدب املقارن من جامعة "السوربون" يف ابريس و هو أأس تاذ الأدب و النقد يف دار العلوم يف 

و معهد ادلراسات العربية يف القاهرة اكن هيمت مبوضوعني ابملوضوعات الأدب املقارن  اجلامعة السودانية ابلأزهر

و هام : تآأثري النرث العريب عىل النرث الفاريس خالل القرنني اخلامس و السادس الهجريني و الثاين عند 

 الفيلسوفة املرصية هيباتيا يف الأدبني الفرنيس و اال جنلزيي . 

محمد غنميي هالل كتابه املرسوم الأدب املقارن الأكرث من عقدين يف ادلامعات م أأصدر 1953و يف س نة     

 (1)العربية مث أأصدر كتب أأخرى و اكنت يف مجملها عبارة عن تكرار ملا جاء يف كتابه الأول . 

ال اال جتاه التارخيي     ، فهو يؤكد عىل الأدب  اكن محمد غنميي هالل يدرس يف فرنسا ال حيرى يف كتبه ا 

 املقارن ال يعين بدراسة الأفاكر الأدبية و ابلقوالب العامة اليت يه من رسائل العرض الفنية 

ضافة  تقانه اللغات ، و اب  عرف محمد غنميي هالل مبعرفته املوسوعية يف الأدب العريب و ال داب الأجنبية و ا 

ىل أأن دراس ته يف السوربون عىل يد "جون ماري اكري     و معارصته   "Jea-Marie-Carre" " ا 

"Paul v- Tieghed "(2. ) 

________________ 

 . 267، ص 1999، دار الفكر ، دمشق ، سوراي ،  2أأفاق الأدب املقارن عربيا و عامليا ، حسام اخلطيب ، ط. 1

 . 247م ، ص1950أأعالم من الرشق و الغرب ، محمد عبد الغين حسن ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، . 2
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جعهل عارفا ابملهنج التارخيي التقليدي للمدرسة الفرنس ية بلك رشوطه التارخيية و احلواجز اللغوية و عالقة 

التآأثري و التآأثر و كذا حبقوهل اليت تعرفت علهيا هذه املدرسة فقد اكن هالل مس توفيا للك رشوط الباحث 

و عليه ادلكتور هالل اكتب يهبر العيون و  املقارن اليت جتعل منه رائد عمل الأدب املقارن يف الوطن العريب

   خيلب الأفئدة فا ن الكتب اليت أأتت من بعده و أأقتبسه من خالل و اقتدت خبصاهل ، فغنميي منوذج 

م أأجرب للكية ال داب جبامعة اخلرطوم و ظل يعمل هبا حىت دامهه املرض يف أأواخر 1966احتذاه ، و يف عام 

ىل القاهرة يف مارس عام م فالزم الفراش حوايل ث1967عام  م ، كام و مل يتحقق 1968الثة أأشهر عاد بعدها ا 

شفاؤه يف القاهرة قررت وزارة التعلمي العايل عالجه عىل نفقة ادلوةل ، يف اخلارج و لكن  علقته أأوهاق املنية 

ىل ربه يف  من م خملفا ثروة فكرية خضمة 1968يوليو )جويلية( عام  26قبل أأن يتحقق ذكل ، و مىض ا 

الكتب املطبوعة و اخملطوطة و احلقيقة اليت ال يعايل فهيا أأحد من كتابه الأدب املقارن فقد اس توعب أأصوةل 

و ال يسقط هل فهم ذكل اجملال اذلي اكن قوي    هذا العمل و أأحاطه بفروعه لأن ما مضه ال يطيش هل سهم 

ننا ضوء ذكل نس تطيع أأن نقرر ابطمئنان رمغ  أأنه قد مضت عدة عقود من تآأليفه لتكل فيه و أأحمك صنعته فا 

الكتب هو اذلي ال يزال  دليه أأمه الكتب يف جمال ادلراسات الأدبية املقارنة النرضية يف العامل العريب معوما . 

(1 ) 

 

 

 

________________ 

 . 281املرجع السابق ، حسام خطيب ، ص. 1
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 املبحث الثالث : 

 دراسة العنوان : 

يصادف اهامتمنا يف الكتاب : و العنوان املراد دراس ته و التعريف به يف هذا العمل  أأن أأول ماال بد     

 الأديب هو : دور الأدب العريب املعارص .

 رشح و حتليل املصطلحات الواردة يف العنوان : 

دار اليشء يدور دورا و دوراان اس تدار و أأدرته و أأداره غريه و دور به ز درت به أأدرت دور : لغة : 

درت و داوره و مداورة و دورا دار معه و ادلور قد يكون مصدرا يف الشعر و يكون دورا واحدا من اس ت

 دور العاممة و دور اخليل و غريه عام يف الأش ياء لكها . 

ذ يتحدد دون غريه و  اصطالحا : هو ما يقوم به لك فرد من وظائف و همام يف ادلور ال يرتبط مبجال معني ا 

تلفة اقتصادية ، س ياس ية ، اجامتعية ، طبيعية و ذكل مضن معلية حتديد النتاجئ يدخل يف اختصاصات خم 

الارتباطية بني جزيئات ظاهرة ما ، أأو ما بني مجموعات حمددة من الظواهر و حىت اخلاصة بطبيعة العالقات 

فاهمي و ذكل راجع يف نطاق اجملال الواحدة ميكن أأن يظهر التنوع يف معن ادلور و ابلتايل يف تعريفه تعددت امل

ىل كرثة انتشار و اس تخدام هذا املفهوم يف العديد من التخصصات .   (1)ا 

  La Littertature الأدب :

ىل املادة اللغوية أأدب )و أأدب فالن( أأداب أأي قام بصناعة مآأدبة و لغة :  مآأخوذة من لكمة )مآأدبة( و تعود ا 

ىل مآأدبته كذكل فالن أأي علمه حماسن اخللق و لفنه فالن فنون الأدب  أأدب فالن القوم أأي قام بدعوهتم ا 

القرأ ن أأي قام فالن ابلأدب  الفنان أأي قام مبجازاته عىل اال ساءة ، و تآأدب فالن أأي تعمل الأدب و تآأدب

 (2). ابليرس عىل هنجه ، أأما لكمة الأدب فتقال لهتذب النفس و تعلمها 

 

 

________________ 

 . 132، ص 4، جمدل  1لسان العرب ، ابن منظور ، بريوت ، دار الصادر ، ط. 1

 . 173م ، ص2005،  4املعجم الوس يط مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، مكتبة الرشوق ادلولية ، ط. 2
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هو أأحد أأشاكل التعبري اال نساين من مجمل عواطف اال نسان و أأفاكره و خواطره و هواجسه اصطالحا : 

ىل الشعر املوزون ليفتح للقارئ أأبواب القدرة للتعبري عام ال  بآأرىق الأساليب الكتابية اليت تتنوع من النرث ا 

وثيقا ابللغة فالنتاج احلقيقي للغة املدونة و الثقافة يكون  ميكن أأن يعرب عنه بآأسلوب أ خر الأدب يرتبط ارتباطا

حمفوظا مفن أأشاكل الأدب جتلياته و اليت تتنوع ابختالف العصور و املناطق ، و من هنا قال ولمي هازلت 

(William Hazilt) . "ن الأدب أأي أأمة هو الصورة الصادقة اليت تنعكس علهيا أأفاكرها  "ا 

  La comparée املقارن :

ىل الأدب بلغة أأخرى .لغة :   قارن ، يقارن ، مقارنة ، و هو عكس املوازنة و املقارنة يه انتقال الأدب ا 

هتمت بدراسة أ داب الأمم اخملتلفة ابختالف لغاهتا أأي العالقة بني أأدبني و أأكرث خمتلفني يف اللغة ،و  اصطالحا :

الك و مهنجا ، كام أأنه ال بد من وجود صالت دراسة املؤثرات ابمتياز و يه ختتص بلك ما تعلق ابلتآأثر ش

 ( 1)اترخيية اثبتة . 

 حرف جر للتعليل .يف : 

  : توجيه

مبعىن أأقبل عليه و أأصل اللكمة توجه يه وجه و تعين دل و أأرشد و توجه املوجه هو القامئ بعملية لغة  : 

ليه .   ( 2)التوجيه ، أأما املوجه هو اذلي تقع عليه معلية التوجيه و املوضوع فهو الهدف اذلي يسعى ا 

________________ 

 . 86معجم املصطلحات الأدبية ، سعيد علوش ، ص. 1

 . 56املصطلحات ، ترمجة مارك ش تلويرت مويراكووي ، ترمجة جامل احلريري ، صمعجم . 2
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 دراسات : 

درس مصدره دراسة و يه البحث و التحقيق بدراسة تفصيلية كمنوذج لظاهرة ما و ادلراسة للتآأكد من لغة : 

 صالحية البحث املراد دراس ته الكتشاف احلقائق املرتبطة بذكل اجملال . 

  اصطالحا :

يه عبارة عن حبث علمي ، يركز عىل فرضية معينة أأو عالقة معينة يف س ياقات أأخرى ، الس تكشاف     

ىل معلومات جديدة حولها ، و تعريف للناس  موضوع و تعرف أأيضا أأهنا قضية حلاةل معينة و حماوةل الوصول ا 

ت اللكمة و موقعها و هبا ، و الاس تفادة مهنا و يه تساعد يف فهم و استيعاب أأي موضوع مع مضن حمتواي

 ( 1)ادلراسة تس تخدم لغرض العمل و حتليل النتاجئ . 

 الأدب : 

ىل املادة اللغوية أأدب ) و أأدب فالان أأداب ( أأي قام بصناعة مآأدبة و لغة :  مآأخوذ من لكمة )مآأدبة( و تعود ا 

ىل ماكرم الأخالق  و لكن بعد بعثة الرسول حتول معناهاهذه اللكمة اس تخدمت يف اجلاهلية مبعىن الطعام  ا 

 حيث قال محمد صىل هللا عليه و سمل )أأدبين ريب فآأحسن تآأدييب( .

  اصطالحا :

ىل تثقيف العقل اكلشعر ، الكتابة ، العلوم      هو لك يشء أأنتجه عقل اال نسان حبيث أأي عمل من العلوم ا 

خل و هو تعبري عن النفس بآأسلوب أأنيق يس متتع به امل  تلقي لهذا الأدب ، حبيث الطبيعية ، الفلسفية ..ا 

يس تخدم اللغة اس تخداما جديدا مبتكرا غري الاس تخدام اذلي يكون يف احلياة فهو مبادر من العواطف و 

 ( 2)الهواجس . 

 

 

 

________________ 

 .176، ص 4، جمدل  1لسان العرب ، ابن منظور ، بريوت ، دار الصادر ، ط. 1

 .175م ، ص2005،  4، القاهرة ، مكتبة الرشوق ادلولية ، طاملعجم الوس يط مجمع اللغة العربية . 2
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 :  العريب

امس عرب و مجعه عروبة و العرب أأمة من الناس سامية الأصل ، اكن متشوها ش به اجلزيرة العرب ، لغة : 

ىل العربية ، و العريب امس  و عرب فالان  ، قبح الكمه و رد عليه ، و عرب نصا أأ ي ترمجه من لغة أأجعمية ا 

ن مل يكن من الغ ىل العرب ، و أأعرب فالن ، اكن فصيحا يف العربية و ا  رب ، و أأعرب الكمه ، منسوب ا 

 أأوحضه ، أأىت به وفق قواعد العربية أأعرب خطابه ، و تعربت اللكمة اختذت صيغة عربية .كشفه ، بينه ، 

 اصطالحا : 

و مه الأعراب و يعرفون حبسب أأسامءمه و أأماكهنم و قبائلهم  أأهل البادية عرب(جاءت هذه اللكمة من )    

اكن البدو و الرحل أأما أأصل العرب فهو من اببيل و اليت تعين س و هذه اللكمة مآأخوذة من نصني أأشوري و

ىل يعرب بن القحطان .  المين نس بة ا 

و مه يعتربون من أأعىل الشعوب املرتبة الاجامتعية و هو يطلق عىل  –و العرب امس عمل مذكر عريب     

 (1)الأشخاص يف قدمي الزمن . 

 املعارص :

 لغة : 

معارص و عارصه : عاش معه يف عرص واحد ، أأي يف زمن واحد ، و تآأيت عارص ، يعارص ، معارصة فهو 

 لكمة معارصة كصفة مبعىن أأمر راهن حيدث يف الوقت احلايل أأي يف العصور احلديثة .

 اصطالحا : 

معايشة احلارض و ابلوجدان و السلوك و اال فادة من لك منجزاته العلمية و الفكرية و أأن يعيش اال نسان     

زمانه برشط معرفة عرصه بلك تقاليده و أأصالته و أأموره ادلاخلية ، و جيب أأن ال يستسمل  يف عرصه و

ىل املس تقبل .  للحارض و ينظر ا 

________________ 

 . 345النفيس من كنوز القواميس املنت من اتج العروس ، خليفة محمد التابييس ، تونس ، ادلار العربية للكتاب ، د.ط ، ص. 1

. 87املرجع السابق ، لسان العرب ، ابن منظور ، ص. 2
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 الأدب املقارن و الأدب القويم : 

الأدب املقارن بني طبيعة التاليق و يوحض ما يفرس عنه من نتاجئ يف توجيه حراكت التجديد  يرشح    

من فالأدب القويم ينشد ابالس تفادة  –الأدبية و الفكرية ، مع الكشف عن وجوه الأصاةل يف هذا التجديد 

قباهل عىل الوعي القويم  ر هنضته اليت فهيا و للك أأدب عصو  –ال داب الأخرى يك يقوم برسالته احلق يف ا 

ىل صنف من التآأثري ابدلراسات املقارنة لتغذية املشاعر     أأسهم يف تقدم ال داب العاملية و وجد سبيهل ا 

القومية ،و مسة لك أأدب انهض فيت و اكن أأسالفنا الراشدون يف هذا السبيل فعىل الرمغ من حرصهم البالغ 

فا دة من أ داب غريمه من تراث عقول الأمم الأخرى ، و قد عىل تراهثم الأديب و الفكري مل يرتددوا يف اال 

كامهل و الهنوض به ال الوقوف عند  ىل ذكل وفاؤمه لرتاهثم القدمي نفسه ، فقد اكنوا يريدون تمنيته و ا  دفعهم ا 

حدوده ، و من املسمل به أأنه ليس من جديد جد مطلقة سواء يف الأدب أأم يف العمل ذكل أأن العقول الناهضة 

اد و الأمم ، تتوارث املايض و تنظر فيه نظر الفاحص املدقق ، يك يتس ىن لها بعد ذكل أأن تضيف يف الأفر 

كامل تراث اال نسانية العقيل و  ىل تراث اال نسانية أأو الرتاث القويم ، و تتعاون الأمم و العبقرايت يف ا  جديدا ا 

و انحية منو ابلتآأثر ، فقد هنض الأدب الفين و للك مهنا انحية صدارة ابلتآأثري ، و انحية صدارة ابلتآأثري ، 

الالتيين ابتصاهل ابلأدب اليوانين ، و الأدب اال يطايل و اال س باين لل داب الأوروبية الأخرى يف عرص الهنضة 

ىل ال دب  و ساد الأدب الفرنيس بني ال داب الأوروبية يف أأواخر القرن الثامن عرش ، مث انتقلت الصدارة ا 

رن التاسع عرش و يف العرص احلديث تبادل ظواهر التآأثري و التآأثر ، و لأدبنا الفرنيس من جديد يف الق

القويم العريب كذكل عصور هنضاته و صدارته فقد أأفاد من الأدب اليوانين و الأدب اال يراين يف عهوده 

قصص  القدمية و اتصل ابل داب الأوروبية يف العصور الوسطى ليتغذى موضوعاهتا الأدبية يف ميدان الشعر و

الفروس ية و احلب ، أأما العصور احلديثة توثقت صلته ابل داب الأوروبية و امتاح من موارد التجديد      

 فهم يعتدون( 2)دلى كبار الكتاب العامليني ، و دلى انبغي كتابنا احملدثني فهيا ، و قد نضج الوعي الأديب 

________________ 

م ، القاهرة ، دار الهنضة مرص للطباعة و النرش و 1992،  1لأدب العريب املعارص ، محمد غنميي هالل ، طدور الأدب املقارن يف توجيه دراسات ا. 1

 . 10ص – 3التوزيع ، ص

  . 14، ص 12املرجع نفسه ص. 2
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برتاث الأدب املايض العاملي ، و يفيدون منه ما اس تطاعوا يف حدود الأصاةل ، و أأصبح هذا الوعي موضوع 

الكتاب ، و صارت هذه ادلراسة مهنجية يف عمل الأدب املقارن احلديث و هنا نرضب مثال دراسة النقاد و 

ليوت " " حيث  "Thomas stearns Eliotواحدا من كبار هؤالء النقاد العامليني هو " توماس س ترينز ا 

التقاليد عنده درس ما سامه ) التقاليد و املوهبة الفردية ( و التقاليد يه سبيل التغذية ملواهبه ، و معىن 

اعتداد الاكتب ابلرتاث الأدب العاملي لكه من التعمق يف الأدب القويم و يقرر عىل الاكتب أأن يكون عىل 

نتاج كبار الكتاب يف لك أأدب  وعي بآأن ال داب الأوروبية منذ "هومريوس" مبا فهيا من أأدب بدل اكتب ، و ا 

أأن يغذي به أأصالته يك ينتج جديدا يعتد به ، حبيث قويم قامئ عىل الوعي التارخيي بلك ما اس تطاع الاكتب 

ىل مصادره أأي صلته  يكون تقوميه الصحيح فهمه حق الفهم ، من الأمور اليت ال بد فهيا من الرجوع ا 

ليوت" عن كبري النقاد و ابلأسالف و كبار املوىت  من الشعراء و الفنانني و جوهر هذه الفكرة فقد أأخذه "ا 

يف لكمته ادلقيقة " الوجود لعني من  "Rémy de Gourmontي دي جورمون" "الرمزيني الفرنس يني "رمي

كام ال وجود يف الطبيعة جليل تلقايئ ، و الأصاةل  –عيون املؤلفات الأدبية يف الهواء ، و ال وجود يف الأدب 

دراك اجلهال عىل أأهنا بعد  ال من ا   (1)ضد قوانني الطبيعة ، مس تحيةل ال ميكن فهمها " . –املطلقة ليست ا 

مفن املعطيات املسمل هبا ، و اليت قامت عىل أأساسها ادلراسات املقارنة احلديثة أأن التآأثر ابلكتاب و     

ال داب ال ميحو الأصاةل ، واكن موضوع دراسة شعراء الالتينية و كتاهبم فوضعوا دراس هتم هذه أأساسا لنظرية 

جنوز القول فهيا متهيدا دلراستنا املقارنة أأال و يه "نظرية احملااكة" فعىل الاكتب أأن يفيد من كتاب  ال بد أأن

الأخرى ليمني اماكنياته الفنية و يقوم مبا جيب عليه حنو أأدبه القويم ، و أأقدم ظاهرة لفتت نظرا ال داب 

ىل هذه احلقيقة يه ازدهار الأدب الالتيين بفضل تآأثره ابلأ  دب اليوانين ، و أأول من نبه الشعراء و الكتاب ا 

ىل أأثر هذه احملااكة الرش يدة هو الشاعر الروماين "هوراس                   " يف كتابهHoraceالكتاب ا 

ذ يقول :" اتبعوا أأمثةل اال غريق و اعكفوا عىل دراس هتا ليال و اعكفوا عىل  " Art poetica فن الشعر" ا 

 (2)د الروماين "اكنتيليان" خطوات واسعة يف رشح هذه النظرية فقد سن لهذه بعده الناقدراس هتا هنارا خطى 

________________ 

 . 267م ، ص1999، دار الفكر ، دمشق ، سوراي ،  2أأفاق الأدب املقارن عربيا و عامليا ،حسام اخلطيب ، ط. 1

 . 75م ، ص1991الأدب املقارن ، ندا طه ، دار الهنضة العربية ، بريوت ، . 2
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احملااكة قواعد هامة أأولها أأن احملااكة للكتاب أأو للشعراء مبدأأ من مبادئ الفن ال غىن عنه و هو يقصد الكتاب 

الالتينيني اليواننيني و كذكل جند أأرسطو يف نظريته الأخرى حمااكة الطبيعة ، بذكل يه أأخذ من مناذج 

لهيا مبارشة بل اس تخدام هجدا  ىل الرجوع لرتاث الطبيعة و لكن ال جيب أأن يلجآأ ا  شاقا ، و اكنت ادلعوة ا 

اليوانن مث الرومان ، أأساس الهنضة الأدبية يف القرنيني اخلامس عرش و السادس عرش و قامت جامعة 

"جان "الرثاي" أأو "البلياد" الفرنس ية تنظم طرق هذه اال فادة فامي خيص الأدب ، و مهنم الناقد و الشاعر 

معىن نظرية "" احملااكة " فاكن يآأيت بامنذج من يف تلقني تالميذه " اذلي سكل Jean Dawratدورات " "

الأدب اليوانين يقارهنا مبا يقابلها يف الأدب الالتيين و يرشح من خالهل هذه الامنذج " ماركوس توليوس 

الروماين مدنيا يف خطابه خلطيب اليوانن دميوس تني و كيف تآأثر  (Marcus tulliys ciceroشيرسون " )

 Homiroce . "(1)الالتيين ابلشاعر اليوانين "هومريوس   " Virgil "فرجيل

تعد دراسات "دورات" عىل هذا النحو من أأقدم ما عرف من ادلراسات الأدبية املقارنة ذات املهنج     

حمااكة " أأن La pleiades" و هو من أأقران "دورات" يف جامعة البلياد "Dé Balaالبدايئ "دي بىل" "

الالتينيني يه وحدها السبيل ملنح اللغة الفرنس ية )ما اش هتر به الأقدمون من مسو و تآألق( فهو  اليواننيني و

ىل نقل مجيع اخلصائص الأدبية للغة املرتمج  يقول أأنه ال يكفي الاعامتد عىل الرتمجة يف احملااكة لأنه ال سبيل فهيا ا 

لهيا ، فاحملااكة جيب أأن ال متحو أأصاةل الاكتب ، بل من شآأهن  (2) ا أأن تمني اماكنياته .ا 

و الشعراء و النقاد جيمعون عىل أأن التآأثر الرش يد طريق و مما س بق يتجىل يف وضوح أأن أأولئك الكتاب     

غناء اللغات ، و أأن الأصاةل املطلقة اليت تبلغ الكامل بدون اس تعانة بآ اثر السابقني مس تحيةل ... و أأن أأكرث  ا 

ابقيه ، و أأن التآأثر الصحيح طابع ال داب و املدارس الأدبية مجيعا ، و مبا الشعراء و الكتاب أأصاةل مدين لس

السابقة بدائية يف مهنجها و مثارها لأهنا ذات طابع معيل حمض أأننا يف الأدب املقارن و ال ن تعد نظرية احملااكة 

 (3) .يف حني تقوم ادلراسات املقارنة احلديثة عىل مهنج معيل وصفي 

________________ 

 . 79املرجع السابق ، الادب املقارن ، ندا طه ، ص. 1

 . 132م ، ص1972،  1الأدب املقارن و الأدب العام ، الطحان رميون ، بريوت ، دار الكتاب اللبناين ، ط. 2

 . 136املرجع نفسه ، ص .3
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ىل أأن ظاهرة التآأثري اكنت ملحوظة منذ أأقدم نقاد الأدب القويم يف صالته اب ل داب و فيجب أأن ننبه ا 

امتداده ابلتآأثري فهيا أأو بغنائه بسبب هذه الصالت ، مث هو السبيل للتعمق يف دراسة الأدب القويم و 

الكشف عن طبيعة التجديد فيه و اجتاهاته السديدة ، فهو أأساس ال غىن عنه يف النقد احلديث ففي قواعد 

ىل الربهنة عىل تكل القواعد و  تتبع طبيعة سري ال داب العاملية و كشفه هذا النقد يتجه الأدب املقارن ا 

شارة  –احلقائق الأدبية و الفنية و كيف تعاونت فهيا ال داب مجيعا حىت ليسمى النقد احلديث  النقد املقارن ا 

ىل أأمهية البحوث  و لهذا نعتقد أأن ادلراسات الأدبية العليا دلينا يف املقارنة يف جالء جوانبه و اس تكاملها ا 

ىل ا لتوسع يف عمل الأدب املقارن لأمهيته البالغة يف تكل ادلراسات و لرضورته للنقد احلديث ، حاجة ماسة ا 

مث الوقوف عىل أأصالته أأدبنا و توجيه حركة التجديد فيه ، و خاصة يف عرص هنضتنا احلارضة اليت فهيا أأخذ 

 (1)املوضوعات اال نسانية .  أأدبنا سري ال داب العاملية يف خمتلف الأجناس الأدبية و نوايح التصوير الفنية و

 الأدب املقارن : 

تعددت و كرثت مدلوالت الأدب املقارن ، و تنوعت من ابحث ل خر فالأدب املقارن هو من العلوم     

الأدبية احلديثة املبتكرة يف العرص احلديث ، و هو الأدب اذلي أأعطى للنرث العريب جماال واسعا و جديدا يف 

يف القارة الأوروبية يف أأحضان  القرن العرشين ، و يرى ادلكتور محمد غنميي هالل أأن الأدب املقارن نشآأ 

فرنسا و ما دام يرتىق حىت أأصبحت هل أأمهية كبرية ال تقل عن أأمهية النقد احلديث فلقد ظهر الأدب املقارن 

 (2)م . 1927س نة 

، فالضممية  (La littérature comparéeالأدب املقارن هو ترمجة املصطلح الأجنيب )املفهوم اللغوي :  -أأ 

ملصطلح املركب ترتمج بصيغة امس املفعول اذلي يصاغ من غري الثاليث فقلب ايئه مامي مضمومة الثانية يف هذا ا

 و فتح ما قبل أ خره .

يتحدد مفهوم الأدب املقارن من الناحية الاصطالحية مبجموعة من العنارص يه املفهوم الاصطاليح :  -ب

اليت يتضمهنا تعريف "غنميي هالل" يقول :" أأنه درس مواطن التاليق بني ال داب يف لغاهتا اخملتلفة و صالهتا 
(3) 

________________ 

 . 17م ، ص1988،  2بريوت ، لبنان ، طالأدب املقارن ، فرانسوا غواير ، هرني زغيب ، منشورات عويدات ، . 1

 . 20املرجع نفسه ، ص . 2

 . 21، 19الأدب املقارن ، محمد غنميي هالل ، الفصل الأول من الباب الأول ، اترخي نشآأة الأدب املقارن ، ص .3
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 اكنت الكثرية و املعقدة يف حارضها و يف ماضهيا ، و ما لهذه الصالت التارخيية من ت أأثري و تآأثر ، أأاي    

مظاهر ذكل لتآأثري و التآأثر ، سواء اتصلت ابلأصول الفنية أأو بطبيعة املوضوعات أأو اكنت خاصة بصور 

البالد اخملتلفة كام تنعكس يف أ داب الأمم الأخرى ، و الأجناس و املذاهب الأدبية و التيارات الفكرية أأو 

م الأدب املقارن ففهم أأنه ال يعد أأحد من املواقف و الأشخاص اليت تعاجل أأو حتايك يف العمل ، و من مفهو 

صالت اترخيية حىت يؤثر أأحدمه يف ال خر هذا الأدب حىت يعقد بني كتاب من أ داب خمتلفة ما مل تقم بيهنم 

-Stendhal( "1783، و من هنا نآأخذ مثال الاكتب الفرنيس " ستندال  (1)نوعا من التآأثري و يتآأثر به 

( كتااب عنوانه راسني و شكس بري ملقابةل الأصول التقليدية يف مرسحيات راسني بوجوه اال بداع يف 1842

ىل ذكل بصةل من عوامل التآأثري ، فاحلدود الفاصةل بني ال داب يف اللغات  مرسحيات شكس بري ، مث ما ميت ا 

ذا كتب الكهام ابلعربية عددان أأدبه عربيا   (2)همام اكن جنسه البرشي اذلي ينحدر منه . فالاكتب أأو الشاعر ا 

فلغات ال داب يه ما يعتد به الأدب املقارن يف دراس ته للتآأثري و التآأثر املتبادل بيهنام و الأدب املقارن     

جوهر لتارخي الأدب و النقد يف معناهام احلديث لأنه يكشف عن مصادر التيارات الفنية و الفكرية للأدب 

العاملية و يتعاون معها يف توجيه الوعي قويم يتلقى حامت يف عصور هنضاته ابل داب  القويم و لك أأدب

اال نساين أأو القويم ، و يمكل و يهنض و هبذا الالتقاء ، و لكن مناجه الأدب املقارن و جماالت حبثه مس تقةل 

التاليق ال داب العاملية و عن مناجه اترخي الأدب و النقد لأنه يلزتم ثقافة خاصة مبا اس تطاع التعمق يف مواطن 

يف دراس هتا للصالت الأدبية العاملية يف ذاهتا ، و ال تقف أأمهية الأدب املقارن عند حدود دراسة الأجناس 

الأدبية و القضااي اال نسانية يف الفن بل يكشف عن جوانب تآأثري الكتاب يف الأدب القويم ابل داب العاملية و 

( يف  Villemainيف لك دوةل هذا ما عرب عنه الناقد الفرنيس ) فيلامن ما أأمعق معناها عند كبار الكتاب 

بآأنه : الرسقات الأدبية الأبدية اليت تتبادلها لك ادلول "  1828عام   (Sorbonneيف السوربون )حمارضاته 

عىل أأن الأدب املقارن أأرحب أأفقا و أأمعق نظرا و أأصدق نتاجئ يف دراس ته للصالت الأدبية ادلولية من 

" Jean-Jacques Ampèreدلراسات القدمية الضيقة ، و قد اكن الباحث الفرنيس "جون جاك أأمبري" "ا

ىل الأمهية التارخيية دلراسة الأدب   (3) املقارن حيث قال يف حمارضاته يف السوربون عاممن أأوائل من نهبوا ا 

________________ 

 .  24، 23املرجع السابق الأدب املقارن ، محمد غنميي هالل ، ص. 1

 . 37،  36( ، ص2001، مكتبة الأجنلو املرصية ، القاهرة ) 1لكود بيشوا ، أأندريه م . روسو ، ترمجة أأمحد عبد العزيز ، ط الأدب املقارن ،  .2

،     2002ر غريب للطباعة و النرش و التوزيع ، القاهرة مجهورية مرص العربية نظرية الأدب املقارن و جتلهيا يف الوطن العريب ، أأمحد درويش ، دا. 3

 . 78،  76د.ط ، ص
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، و ال ننىس أأنه يف  (1) ( س نقوم أأهيا السادة بتكل ادلراسات املقارنة اليت بدوهنا ال يمكل اترخي الأدب1832)

الأدب املقارن يندرج نوع أ خر من التآأثري يسمى التآأثري العكيس و هو أأن يقاوم الاكتب أأثر اكتب أ خر يف 

أأدب أأمة أأخرى مثل تآأثر الشاعر املرصي أأمحد شويق يف مرسحيته لكيوابترا ابملرسحيات الأوروبية الكثرية و 

قية أأو املرصية يف نظرمه فهيي مس هترتة و مولعة ابملذلات و تتخذ فهيا مجيعا اختذت لكيوابترا مثال املرأأة الرش 

ىل غاايهتا طرقا ملتوية غري مس تقمية و قد أأراد شويق أأن يدفع هذه النظرة اخلاطئة بتصوير لكيوابترا وطنية  ا 

لن متآأثرا بآأولئك الكتاب أأو الشعراء تآأثرا عكس يا و خملصة تقدم وطهنا عىل حهبا مفن هنا يعد أأمحد شويق 

نتاج ال خرين و يس تخلصه لنفسه ليخرج من انتاج يغري  اكتبا همام تكن عبقرية و همام سام فنه أأن يتآأثر اب 

"ال يشء أأدعى  Choses vuesيف كتابه  Paul Valéryمتطبعا بطابعة متسام مبواهبه يقول "بول فالريى" 

براز أأصاةل الاكتب و خشصية من أأن يتغذى بآ راء ال خرين مفا الل  ىل ا  ال عدة خراف همضومة " و عىل ا  يث ا 

هذا ال يقترص الأدب املقارن يف ميدان حبثه اذلي يعرض احلقائق و يرشهحا رشحا اترخييا مدعام ابلرباهني و 

و الأدب املقارن يتناول الصالت العامة بني ال داب و لاك ال غين هل ( 2)ابلنصوص من ال داب اليت يدرسها ، 

ىل جوانب لك أأدب ليتبني فهيا ما هو قويم و ما هو دخيل ، ليوحض أأمهية اللقاح الأجنيب يف  من النفوذ ا 

خصاب الأدب القويم فالأدب املقارن يرمس سري ال داب يف عالقاهتا بعضها ببعض ، و يرشح خطة ذكل  ا 

ىل تفامه الشعوب و تقارهبا يف تراهثا الفكري ، فهو  ذاكء احليوية بيهنا ، و هيدي ا  يساعد السري و يساعد عىل ا 

عىل خروج ال داب القومية من عزلهتا و لهذا معىن ال يكون الأدب املقارن ممكال لتارخي الأدب و ال أأساسا 

من جديدا يقوم دلراسات النقد بل هو مع لك ذكل عامل هام يف دراسة اجملمتعات و تفهمها ، و هل مزيد 

ضافة ال اثر حول هذا الأدب ، و يه  لأديب و يف ادلراسات املقارنة بعنوان جيدة يف اجملال العلمي و اا 

نسانية يدرسها بدراسة مقارنة أأمهها )دور الأدب املقارن يف توجيه  دراسات الأدب العريب املقارن و مناذج ا 

 (3)دراسات الأدب العريب املعارص( . 

________________ 

 . 80،  79أأمحد درويش صاملرجع السابق ، نظرية الأدب املقارن و جتلهيا يف الوطن العريب ، . 1

 . 126،  125الأدب املقارن مدارسه و جماالت البحث فيه الرتاث الأديب ، هادي و نظري منظم و رحيانة منصوري ، مرص ، الس نة الثانية ، ص. 2

 . 127املرجع نفسه ، ص .3
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 عاملية الأدب و أأصول التجديد : 

الأدب ، فهو عامل رضوري للك ال داب همام اكن تعترب عاملية الأدب عامال أأساس يا من عوامل تطور     

دخال أأنواع أأدبية جديدة كام قد يكفي بتغيري مالمح  ىل حد ا  حظه من التطور ، و قد يصل هذا التآأثري ا 

 الأدب .

لقد تبىن عدد ال بآأس به من ادلارسني العرب الفهم الغريب للعاملية ، من مث حفديهثم أأن أأدب عاملي يقوم    

أأساس اختيار الأدب املتآأثر من ال داب الأخرى حبسب حاجته و يكون حمور معلية التآأثر بتكل ال داب عىل 

هو الأصاةل ، يقول "محمد غنميي هالل" "من هذه الأسس اختيار الأدب املتآأثر من ال داب الأخرى ، 

القويم و يغنيه ... حمور حبسب حاجته ، ينشد هذه الاختيار دوافع هنضته و تقدمه ليمكل املآأثورة من تراثه 

فادة من ال داب الأخرى بآأصاةل الأفراد القومية ، و هبا حتقق احملااكة الرش يدة املمثرة ".  التآأثر يف الأدب أأو اال 

(1) 

ىل أأدب لغة و أ داب لغة أأخرى ،      فعاملية الأدب يراد هبا اخلروج الأدب من نطاق اللغة اليت كتب هبا ا 

فادة مهنا و ورود ما ال مدادها مبا به تغىن و تمكل يف نواحهيا الفنية و موضوعاهتا ، فتبقى  أأما لال  مناجهها ، و ا 

قلمي ، و عاملية الأدب عمل مجيل  انساين من حدود بيهنا سوى اللغة و ما ميكن أأن يس متد من البيئة و اال 

 ، ويه تشف يس تجيب حلاجة الوطن و قوميته و موضوعه تغذيه هذه احلاجات و يه حملية موضوعية أأوال

 ( 2) حامت عن غاايت عاملية .

________________ 

 . 93م ، ص1998، هنضة مرص للطباعة و النرش و التوزيع ، القاهرة ، مرص،  3الأدب املقارن ، محمد غنميي هالل ، ط. 1

 . 12- 10الفجاةل ، مرص ، د.ت ، ص معامل الأدب العاملي املعارص ، نبيل راغب ، د.ط ، مكتبة مرص للطباعة. 2
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ىل ذوي املواهب اذلين خيرجون من حدود أأدهبم تلبية حلاجاهتم الفكرية و الفنية أأيامن      و تتجه الصفوة ا 

الطبعة الأوىل للشوقيات أأنه حني اطلع عىل الأدب وجدت ، مفثال يذكر الشاعر أأمحد شويق ، يف مقدمة 

غناء اللغة العربية يف جنيس املرسحية الشعرية و القصة عىل لسان     ىل ا  الفرنيس ، شعر حباجة ملحة ا 

نتاج هجود هذه الصفوة من احليوان ، و ما القصة يف معناها الفين  ، و كذكل املرسحية يف أأدبنا احلديث ، اال 

لوا اغناء أأدبنا مبا عرفوا من أأجناس أأدبية يف ال داب الأخرى ، فقد بدأأان هنضتنا الأدبية يف كتابنا اذلين حاو 

هذا القرن يف الشعر الغنايئ أأوال ، لأنه اكن اجلنس الأديب املزدهر عندان قدميا ، و قد بدأأ تطور القصة 

 (1)ا التآأثري بفن املقامة   ابلتآأثر ابلقصص الغربية و ذكل ابملوروث يف قصص أأدبنا القدمي ، و يتوحض هذ

ىل جانب التآأثر ال داب الأخرى الغربية ، و ذكل يف قصة حديث "عيىس بن هشام" حملمد املوي حي لالعربية ا 

تآأثر املويلحي بفن املقامة و لكن التآأثري الغريب فهيا واحض يف تنويع املناظر ، و نوع املغامرات ، و ذكل وجود 

و التحليل النفيس للشخصيات يف رصاعها مع الاحداث ، و دالةل لك هذا جوانب النقد الاجامتعي و ينهتيي 

بقاء عىل الصاحل من القدمي مث اقتباس املفيد من نظ ىل جوانب اال  م الغرب ، فهو متآأثر يف النوايح املويلحي ا 

الفنية و الاجامتعية ابلثقافة الغربية ، و يف املرسحيات بدأأ التآأثر ابملذهب الالكس ييك يف مراعاة الوحدات 

املتآأثر يف هذه احلاةل فال بد أأن تهتيآأ دلى الاكتب ( 2)الثالث يف املرسحيات الشعرية يف املوضوعات العامة . 

 تتشابه الطبائع ، و تامتثل احلاالت ، و هذه اال ماكنيات تتطلب ظهورا و توجهيا اليت تتجاوب امليول و 

 يعوزها الأدب القويم و يصادفها بفضل العبقريني من أأههل ، فهنا كتب الشاعر الفرنيس : "بودلري" 

________________ 

 . 12- 10اةل ، مرص ، د.ت ، صمعامل الأدب العاملي املعارص ، نبيل راغب ، د.ط ، مكتبة مرص للطباعة الفج. 1
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د جار أأالن بو ؟ لأنه ( 1821-1867) ىل صديق هل ، يقول :" أأتعرف ملاذا ترمجت يف صريورة أأب ما كتبه ا  ا 

اكن يش هبين ففي أأول مرة تصفحت فهيا كتااب من كتبه رأأيت ما اكن مثار فيين و روعيت ، و مل أأعرث فيه عىل 

أأفاكري و اكن هل  املوضوعات اليت كنت أأحمل هبا حفسب و لكين وجدت فيه كذكل امجلل اليت اكنت تراود

ىل كتابهتا قبيل بعرشين عاما " ، و جند أأيضا فيلسوف "داملري" ) ( يقول : عىل لك 1783-1717الس بق ا 

الأمم املس تنرية أأن تعطي و تآأخذ ، هذه حقيقة جوهرية لتقدم ال داب ، حبيث ال يصح أأن ينساها أأو هيون 

 (1)من شآأهنا أأولئك اذلين ميارسون الأدب " . 

ن مع     رض حديث محمد غنميي هالل عن أأثر عاملية الأدب عىل الأدب العريب اذلي اكن نصه : و عاملية ا 

ذ نعده أأداب بني ال داب العاملية اخملتلفة الأخرى ،  ىل أأدبنا القويم نظرة أأمع و أأمعق ، ا  الأدب قد جتعلنا ننظر ا 

نتاج الأديب احلديث يغين بصالته هبا ، و ينهتج املفيد من مناجهها فال اثر الأدبية العا ملية تؤلف وحدة لقياس اال 

لينا فآأدبنا جيب أأن يقوم ال عىل أأساس أأدبنا القويم يف ماضيه حفسب ، بل يقوم كذكل عىل أأنه لبنة  بنسبته ا 

ال داب الكربى و الارتواء من مناهلها يف القدمي و البناء العاملي الشامخ ، و بذكل يكون اكتشاف يف ذكل 

تقدم أأدبنا " ، و الأدب احلديث يف عاملنا املعارص هو امتداد احلي للفرتة اليت س بقته ، احلديث من أأس باب 

ىل هومريوس  ىل الوراء لتصل ا  و ما  Homirosو هو اال ضافة اجلديدة للتقاليد الأدبية العاملية اليت تعود ا 

 ( 2)قبهل . 

________________ 

، رشكة العاملية للكتاب ، بريوت ، لبنان ، سورشيس ، ادلار البيضاء )املغرب(     1علوش ، طمكوانت الأدب املقارنة دراسة مهنجية ، سعيد . 1

 . 74، ص 1987

 . 65م ، ص 1999،  2أأفاق الادب املقارن عامليا ، حسام اخلطيب ، دار الفكر املعارص ، بريوت ، دمشق ، ط. 2
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ن الأدب املعارص يتآأثر مبا قبهل سواء بطريقة مبارشة تعمتد عىل التقليد و التبعية أأو بطريقة غري مبارشة       ا 

غناء الأدب و اال سهام يف هنضته الفكرية و الفنية و هبم  تهنض عىل الاستيعاب و اال ضافة و الأصاةل و اب 

نزعات حائرة ، فالكتب اجملدد يبحث يف  يتحقق يف الأدب املتآأثر ما مل يكن قبلهم سوى اال ماكنيات و

ماكنيا ، مصداقا ملا يقال : " لن تبحث  املصادر اخلارجة عن نطاق أأدبه هو موجود سلفا يف نفسه وجود ا 

ذ مل يكن قد س بق أأن لقيتين " .  عنه ا 

امة و عوامل الوطين ، و عاملية الأدب لها عوامل عو تبادل التآأثري و التآأثر ، ضامن لتقدم الأدب القويم     

 ( 1)خاصة : 

و تقصد ابلعوامل العامة تكل اليت تكون سببا يف وجود العاملية و لكن ليست عوامل فنية و دارس  -أأ(

من عوامل الأدب املقارن ال بد أأن يكون عىل عمل هبا و أأن يتعرض لها يف دراس ته للمسائل املقارنة بوصفها 

اليت ال بد أأن نتعرض لها يف أأدبنا احلديث هو التآأثري و الصالت بني ال داب ، و أأمه هذه العوامل العامة 

ماكنيات الأدب القويم فامي خيص تلبية حاجات الأمة الوطنية و الفكرية و يس تدعي هذا  الوعي احلقيقي اب 

عادة النظر يف أأدبنا القدمي و تقوميه من جديد عىل حنو أأ  معق و أأمشل ال عىل أأساس مايض الأدب القويم ا 

حفسب ، و لكن عىل أأساس أأنه أأدب من ال داب العاملية ، فكام أأن القدمي يؤثر يف اجلديد ابلتوجيه و طاقة 

عادة تقوميه الس تكامل ما يعوزه و لتغذية حاجات الأمة الفكرية و  التعبري و كذكل يؤثر اجلديد يف القدمي اب 

ليه نفائس ال داب الأخرى لتجديد  الفنية يقول جوته : ذا مل تآأت ا  ىل الضيق بذات نفسه ا  ينهتيي لك أأدب ا 

 (2)اخللق من ديباجته . 

ىل اجلديد القمي و من فعصور الهنضات      يه عصور اتصال الأدب القويم بغريه من ال داب ، و ادلعوة ا 

نتاج  اجملددين يف أأدبنا احلديث فهؤالء اكنوا العوامل عاملية الأدب أأيضا الرحالت و البعثات الأدبية ، و ا 

ىل تيارات الأدب الأجنبية ما رأأوا يف الأدب   يطلعون عىل ال داب الأجنبية يف مرص ، و لكن لفت نظرمه ا 

________________ 

ىل ذوبل ، غايل شكري ، جنيب حمفوظ ، د.ط ، الفرايب ، بريوت ، لبنان ، . 1  . 21م ، ص1991من امجلالية ا 
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ىل أأورواب و اختلطوا بكتاهبا و شاهدوا مسارهحا ، و تياراهتا الفكرية و الفنية ، ( 1)الفرنيس حني رحلوا  ا 

فاكنت رحالهتم يه نواة التآأثر املس متر ، و تتخذ هذه الرحالت يف العرص احلديث صورة جامعية يف شلك 

عصور احلديثة ذا طابع فردي يف منش ئه دلى الاكتب اذلي يتآأثر مبا جهرات ، و لهذا يظل التآأثر الغالب يف ال

 يتاح هل من وسائل الثقافة و أأهجزهتا احلديثة ، و هذه الوسائل يه تمتثل يف العوامل اخلاصة لعاملية الأدب.

يه العوامل الفنية ، و تتطلب من الباحث مقدرة عىل جالء طابعها و حتديد   و العوامل اخلاصة  -ب(

ريها ، و نقترص مهنا عىل ما هيمنا توجيه دراسة التآأثر الأديب يف عرصان احلديث ، فال شك أأن أأهجزة تآأث

ىل عيون املؤلفات  ذاعة و تليفزيون أ اثر كبرية يف لفت أأنظار الكتاب ا  الثقافة احلديثة من دور خياةل و ا 

"توفيق احلكمي" بآأنه أألف مرسحيته الأجنبية و كتاهبا و جند مثال ذلكل يف اعرتاف اكتبنا الكبري الأس تاذ 

"بيجامليون" عىل أأثر مشاهدته رشيطا من أأرشطة اخلياةل ، موضوعه مرسحيته "برانردو" الشهرية اليت 

 عنواهنا "بيجامليون" و ال تزال الكتب يه أأكرث وسائل الثقافة تآأثريا ، فهو أأداة للتعالمي و الثقافة اليت ال يغىن

ذلي تيرس لنا حتديده و بيان أأثره بوصفه وس يةل اتصال بني خمتلف ال داب فهيي عهنا و أأن جمال الكتب هو ا

دبيني .   (2)الطريق للتآأثري و التآأثر للأ

 يه الوس يةل و السبيل لتاليق الأدب ،أأمهية خاصة يف دراسة أأدب حديث و جنملها يف ما يآأيت :( الكتب :1

ملام ابملعرف الأدبية و اللغوية اليت يعرفها  - الكتاب من ال داب الأخرى ، و يه أأوىل مظاهر الصالة بني اال 

ال داب يف تآأثريها ، و لهذه املعارف داللهتا عىل ثقافة الاكتب و اجتاه التآأثري يف مجلته يبني عنه الأدب العرص 

ىل قسمني )برورة( و يقصد  (1817-1855مفثال يقسم رائد املرسح العريب "مارون النقاش" ) املرسحيات ا 

ملرسحيات الغنائية من كوميداي و دراما مث )أأوبرا( و يقصد هبا املرسحيات الغنائية امللحنة ، مث يرحج أأن هبا ا

ليه مث لأنه أأحب   من الأول عند قويم عشرييت فذكل قد( 3)يبتدئ املرسج العريب ابلنوع الثاين أأنه أأميل ا 

________________ 

م ، القاهرة ، دار الهنضة مرص للطباعة و النرش و 1992،  1العريب املعارص ، محمد غنميي هالل ، طدور الأدب املقارن يف توجيه دراسات الأدب . 1

 . 37التوزيع ، ص

 . 38املرجع نفسه ، ص. 2

 . 41- 39املرجع نفسه ص  .3
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يراده مجال ابلفرنس ية يكتهبا  ىل جانب ا  صوبت أأخريا قصدي لأنه تقليد املرسح املوس يقي اجملدي ..." ا 

ابحلروف العربية مرسحية احلسود السليط ، جنده يتآأثر مبارشة مبناظر من مرسحيات "مولبري" 

"Molpire تش البخيل " ففي مرسحية مارون النقاش اليت عنواهنا "البخيل" ففي الفصل الأول مهنا يف

املسمى )قرادا( خادمه )مالاك( ظنا منه أأنه رسق شيئا من نقوده قائال هل :" أأرين كفيك و بعد أأن يراهام قرادا 

: أأين اليد الأخرى ؟ و يه نكتة طريفة ، كأن البخيل النكتة يف مرسحية البخيل )مولبري( و يه من النكت 

 لتآأثري مؤلفنا العريب ابلثقافة .العودة مما جيعلنا عىل التفكري يف اغري املعروفة 

دلراسة الكتب املرتمجة أأمهية خاصة دلى الباحثني يف الأدب املقارن يه أأساس الوقوف ( دراسة الرتمجة : 2

عىل ما الىق الكتاب و الشعراء و يه رضورة حضارية و معلية فكرية لغوية حيمتها الاحتاكك بني شعوب 

ريقها حتديد التآأثر و التيارات الفكرية و الفنية اليت نفذت من ذات أألس نة متباينة ""، و يس تطاع عن ط

ىل أ خر ، بل ال بد من تصنيف هذه الكتب حسب اجتاهات مؤلفهيا ، و مذاههبم  و نزعاهتم ، لأن أأدب ا 

هذا تصنيف جماالت واسعة للمقارنة ، و دلراسة الرتمجة أأمهيهتا الفريدة كوهنا أأساس املعرفة و قد الزمت ثنائية 

و لقد اختذت الرتمجة طيةل عهود ، ( 1)رفية و الترصف غري أأنه ال وجود لرتمجة مطابقة متاما للنص الأصيل احل

دامئا اختالف بني النص الأصيل و هو ما عرب عنه           من الزمن هيئة "املليحة اخلائنة" و وجد خاللها 

هبيوىل التذوق و تطابقه التصاعدي مع س يكولوجية        "M.F.Goyare" ماريوس فراونسوا غواير 

و لمتيزي بني زواج الاكتب يف أ داب أأخرى من حيث قراءة كتبه و بني تآأثريه يف تكل ال داب فقد ( 2)أأجنبية 

ىل لغة أأخرى ، و يف العصور احلديثة  تفضل الرتمجة يلقى اكتب من الكتاب العامليني رواجا كبريا يف ترجامته ا 

للأصل و جيب أأن تكون مجيةل الأداء ، أأما القصص و املرسحيات فاملرتمج خيلق املوضوع من جديد،  الوفية

مس هتداي الأصل الأجنيب يف مجموعه ، مس تبيحا لنفسه تغيري ما يشاء من الأحداث و الصور و الأسامء ، و 

 لكاميك( للاكتب الفرنيس من أأوائل من سلكوا هذا املسكل يف القصص "العريب رفاعة" يف ترمجته )مغامرات 

 

________________ 

 م .1998، هنضة مرص للطباعة و النرش و التوزيع ، القاهرة ، مرص،  3الأدب املقارن ، محمد غنميي هالل ، ط. 1

 . 31م ، ص1978، منشورات عودات ، بريوت ، ابريس،  1الأدب املقارن ، ماريوس فرنسوا غواير ، ترمجة : هرني زغيب ، ط. 2
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 عىلذو دالةل ( 1)و قد سامها "وقائع الأفالك" يف "حوادث تلامك" و هذا العنوان نفسه  Fénelon"فنلون" 

ابمس الفضيةل و بول فرجيين ذوق رفاعة هذا اذلوق اذلي صبغ الرتمجة صيغة فنية خاصة ، فقد ترمج قصة 

دموند روس تان" للشاعر الفرنيس "سريانوادي برجاكاملرسحية " " و هكذا سار يف قصصه الطويةل و ا 

القصرية يقتبس كثريا من الأصل الأجنيب ، و حيور فيه ، و يسموا ابلتعبري اللغوي ، و قد سانده نفس 

براهمي" يف ترمجته لقصة "البائسني" ل"فكتور هوجو"   .املسار و اكن قريبا من مهنجه "حافظ ا 

من بذلوا هجدا كبريا  فدلينا الكثريالرتمجة الوفية امجليةل  و قد نضج وعينا الفين ، و أأصبح امجلهور يتطلب    

يف هذه السبيل ، ومهنم من مه كبار كتابنا وقد أأثروا أأن يضموا اىل انتاهجم اخلادل ، هذه الرتجامت لعيون 

عىل  بتعليقهم ءمحمود غايته وصل لغتنا و ثقافتنا العاملية ، وقد أأثر هؤال اداب الغرب فآأدوا بذكل هجدا ذا أأثر

و بشخصياهتم وماكنهتم, يف التوزيع للأاثر القمية العاملية فاكنوا يف ذكل لكه مبثابة الوسطاء لعاملية  ترمجوا ما

 الثقافات دلينا ، وأأسهموا بذكل يف اغناء أأدهبم فامي يعوزه من كامل ونضج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 
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 الأجناس الأدبية :

جاء يف )لسان العرب( اجلنس :" الرضب من لك يشء ، و اجلنس أأمع من النوع و منه احملاس نة و      

أأمع من النوع و )اتج العروس( :"  التجنيس ، و يقال هذا جيانس هذا أأي يشالكه " ، و اجلنس يف معجم

،و  من حدود النحو و العروض ، و من منه اجملانسة و التجنيس ، و هو لك رضب من الناس الطري 

خمتلفني يف  (1)ينمس دال عىل كثري الأش ياء مجةل " ، أأما يف معجم )التعريفات( ، فيعرف اجلنس بآأنه : ا

مقول عىل كثريين خمتلفني ابحلقيقة يف جواب ما هو من حيث هو كذكل فاللكي اجلنس اجلنس : لكي  .آأنواعب

، أأما النوع فيعرف بآأنه : الصنف من لك يشء ، و يقال ما أأدري عىل أأي نوع هو .... و يف )اصطالح 

حياء( : متفقني يف احلقائق يف جواب ما هو ، و )يف عمل الأ املناطقة( : لكي مقول عىل واحد أأو عىل كثريين 

وحدة تصنيفية أأقل من اجلنس يمتثل يف أأفرادها منوذج مشرتك حمدود اثبت ورايث و عليه ، فاجلنس أأمع من 

ذا ما طبقنا هذا عىل الأدب وجدانه حيوي جنسني اثنني هام : الشعر و النرث ،  النوع و أأكرث مشولية منه ، و ا 

، و الظاهر أأن  (2)، الشعر املرسل التفعيةل  و الشعر ابعتباره جنسا أأدبيا يتضمن أأنواعا من مثل :شعر

ىل  ذ كثريا ما يوظف يف تصنيف الاكئنات احلية ا  مصطلح اجلنس قد اس تعري من العلوم الطبيعية ، ا 

مجموعات، تشرتك لك مجموعة يف خصائص عامة متزيها الفروع من الأصل ، و مفهوم اجلنس يف معناه العام 

شاكل يف عىل مجموعة ما تندرج فهيا أأن يطلق ذا اكن ال يثري أأدىن ا  واع يه مبثابة الفروع غريها و مفهوم اجلنس ا 

ال أأن تطبيقه يف الأدب ال يكون بصورة لكية أأو أ لية ، لأنه يؤدي يف الأدب دور  جمال العلوم الطبيعية ، ا 

ىل مجموعة من التقاليد املفروض احرتاهما مع احامتل حتويرها أأو تطويرها ، و يف هذا  جزئيا حبيث يتحول ا 

فالنوع الأديب هل وجود يش به املؤسسة و يس تطيع املرء أأن  "Réné Wellekالشآأن يقول رينيه ويليك "

 يعمل من خالل القامئة و أأن يعرب عن نفسه من خاللها ، و أأن خيلق مؤسسات جديدة ... كام يس تطيع أأن 

هبا مث يطورها و الأنواع الأدبية تقاليد )يف الأساليب و الأنواع( حبيث عىل املبدع أأاي اكن أأن  (3) يلتحق

طار النوع الأديب  ذ غالبا ما تلقي الأعامل الأدبية اخلارجية عن ا  طارها حىت يتضمن ملنتجه القبول ا   يبدع يف ا 
________________ 

 . 215، ص 3ابن منظور ، لسان العرب ، مج لسان العرب ، جامل ادلين بن جالل ادلين ، . 1

 . 216نفس املرجع ، ص. 2
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املؤطر لها صعوابت يف تلقهيا و ذكل لغياب مرجعية مشرتكة بني املبدع و املتلقي و لأن التصنيف هو أأحد 

ديناميات التفكري اال نساين و مثرة من مثرات رقية العقيل فا ن العقيل فا ن نظرية الأجناس الأدبية تعين بوصف 

نظميي : قهيي ال تصنف الأدب حبسب الزمان و تصنيف الأعامل الأدبية و املنجزات اال بداعية ذلا فهيي مبدأأ ت 

منا حبسب أأمناط أأدبية نوعية للبيئة و التنظمي و تعترب قضية الأجناس و املاكن ) املرحةل أأو اللغة القومية (  و ا 

الأدبية من أأقدم القضااي املطروحة و أأكرثها مثارا للجدل ، و قد توالت حماوالت التنظري لها و تنوعت 

) فلسفية ، ات لنتيجة ، تعدد تعريفات اجلنس الأديب تعدد تكل املنطلقات و التوهجمنطلقاهتا فاكنت ا

ىل الشمول هو أأن :  خل ( و لعل الأقرب ا  اجامتعية ، بنيوية ، تطورية اترخيية ، شلكية ، و س مييائية .. ا 

 (1)اجلنس الأديب مفهوم جمرد مزنةل خمصوصة . 

ذ اكن جنس جديد هو تطور و تآأيت الأجناس الأدبية ببساطة يقول "     تودوروف" من أأجناس أأخرى ا 

ذ أأن أأي "نص"  ما عن طريق الاس تحداث ،  أأو التحويل أأو ادلمج ا  جنس أأو  مجموعة أأجناس قدمية ، ا 

ىل رواية القرن  ىل "شعر" ا  حايل ) تفي هذه اللكمة اجلنس أأيضا يف أأحد معانهيا ( يدين يف ذات الوقت ا 

اليت اكنت جتمع بني ملهاة و  Comédie Lamoyanteوميداي ادلامعة" "الكالتاسع عرش شآأنه يف ذكل 

مآأساة القرن السابق مل حيصل أأن وجد أأدب بال أأنواع ، بل يه نظام يف حتول دامئ ، و قد رافق السؤال عن 

 الأصول اترخييا ، أأرضية الأجناس حبد ذاهتا : فزمنيا ال يوجد هناك " ما قبل " الأجناس .

ابال ماكن طرح سؤال ابملنطق النظايم ال ابملنطق التارخيي بدل : ما اذلي تقدم الأجناس يف املايض ؟     

حتديدا هل يوجد يف الالكم ) مبا فنقول : ما اذلي يقف وراء نشآأة جنس أأديب يف لك حني ؟ و بشلك أأكرث 

لأدبية ، ليست يه أأجناسا بعد ؟ و أأن الأمر يتعلق هنا بآأنواع اخلطاب ( أأشاكل يف أأثناء عرضها الأجناس ا

ىل بعضها .  ذلا اكن اجلواب ابال جياب ، فكيف تنتقل الأجناس ا 

________________ 

 . 84املرجع السابق ، عيل بن محمد الرشيف اجلرجاين ، ص. 1
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نقصد ابلأجناس الأدبية القوالب الفنية العامة اليت تفرض عىل الشعراء و الكتاب مجموعة من القواعد الفنية     

اخلاصة بلك قالب عىل حادة فقد يعاجل موضوع واحد يف قصيدة غنائية ، و يف قصة ، و يف مرسحية ، و يف 

... و ال شك أأن طريقة معاجلته س تختلف ، رضورة .. من الناحية الفنية عىل حسب لك  مقاةل أأو خطبة

 ( 1)جنس من الأجناس الأدبية السابقة حني خيتاره الشاعر أأو الاكتب . 

و التعبري ابلأجناس الأدبية هو املرادف لنظريه يف الفرنس ية و اال نسانية  و الأملانية و أأخذ هذا التعبري     

يس تقر يف النقد اال جنلزيي و الأمرييك يف أأوائل القرن العرشين ، فآأصبح أأكرث النقاد الاجنلزي و الأمريكيني 

ون من قبل ما يرادف : الأصناف الأدبية ، يس تعملون نفس التعبري الفرنيس بلفظه ، و اكن هؤالء يس تخدم

أأو الأنواع الأدبية ،عىل أأن قةل هؤالء ال تزال تس تخدم التعبريين الأخريين حىت ال ن ، مما اكن هل أأثر يف 

جنلزيية  ، ففضلوها عىل التعبري ابللكمة الأعراض ،واكنت رواهجا دلى بعض نقادان وخباصة ممن اكنت ثقافهتم ا 

أأنواع القصائد يف النقد العريب القدمي وفهيا يلتبس املوضوع ابلغرض و ابلنوايح الفنية الأعراض نطلق عىل 

 (2)اخلاصة بوحدة العمل الأديب . 

و عندان أأن تسمية الأجناس ابلأنواع الأدبية تسمية غامضة قارصة غري حمدودة ، و ذكل أأهنا ال تكشف     

ىل جانب مزيهتا يف  من نواح فنية ، وال ترتاسل مع نظريهتا يف النقد العاملي ، أأما عبارة الأجناس الأدبية فلها ا 

عىن فين معيق ، هو أأن الأجناس الأدبية العاملي مزية أأخرى : أأهنا تويح مبتراسلها مع الاصطالح النقدي 

اكلأجناس احليوية ، لها يف ذاهتا ، وجود زمين و ماكين و لها نشوء و ارتقاء عىل حسب العرص و حاجاته مث 

يه تتعرض للموت اكلأجناس احليوية ، و كذكل كجنس امللحمة مثال اذلي مات يف عرصان احلديث و هذه 

حني تلكم يف نشآأة امللهاة و املآأساة و منوهام ،  "و هو "أأرسطو (3) اد العلمني ،أأقدم النقالنظرة العميقة حلظها 

ال مثرة من مثار تكل النظرة العميقة ، و ال جيهل  –عند أأرسطو –"الواحدة العضوية" للعمل الأديب و ما   ا 

________________ 

 . 56،  55م ، ص1983، بريوت ،  9الأدب املقارن ، محمد غنميي هالل ، دار العودة ، ط. 1
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لعاملي لكه و اكن ل "أأرسطو" فضل انقد جدوى وحدة العمل الفين العضوية و ما تركه من أ اثر يف النقد ا

 اكتشاف هذه الوحدة العضوية .

و رشهحا يف كتابه : فن الشعر أأما التعبري ابلفنون الأدبية فهو يف نظران أأوسع يف معومه من ادلالةل عىل     

، قسم الرمس و التصوير و املوس يقى و الأجناس الأدبية لأن الأدب لكه بآأجناسه اخملتلفة من الفنون امجليةل 

ليه ملحوظة يف المنو ابلعمل تعبري و أأوفاه  النحت ... فالتعبري الأجناس الأدبية يف رأأينا أأوحض  و حاجتنا ا 

دراك وحدته و طريقة دراسة حديثة .   الفين و ا 

ه الأجناس ، و بيان و ال يتسع اجملال هنا احلديث عن نظرايت دراسة الأجناس الأدبية ، و رش منو هذ    

تعاون ال داب العاملية يف نشآأهتا و منوها و اخلصائص الفنية الكثرية املتنوعة اليت أأفاد هبا أأدبنا ال داب الأخرى 

 ( 1)أأو أأفاد يف القدمي و احلديث . 

ا و حسبنا أأن نذكر هنا أأن الأجناس الأدبية قد تنشآأ طبيعية يف ال داب القومية دون اس تعانة يف نشآأهت    

ابل داب القومية دون الاس تعانة يف نشآأهتا ابل داب الأخرى ، و لكهنا حني تهنض و تنضج دون الاس تجابة 

للحاجات الاجامتعية و الفكرية يس متد عادة عوامل هنوضها و منوها من الأدب الأخرى بفضل اجملددين 

 املتبحرين من أأهل اللغة القومية .

دب اجلاهيل العربية يف الأدب اجلاهيل بطابعها التقليدي املعروف اذلي فقد نشآأت القصيدة العربية يف الأ     

منا اكن مل تتوافر لها فيه وحدة املوضوع  أأنذال نوع من وحدة الرتابط عن طريق و ال الوحدة العضوية ، و ا 

ىل املمدوح مير ابلأ  طالل ، التداعي النفيس يف خواطر اجلاهيل عىل حسب جتارية يف البادية فهو يف طريقة ا 

أأو يعوج علهيا لرياها و يبيك هبا ذكرايته العزيزة  ، و يرى فهيا صور عواطفه ادلراسة يصف انقته و رحلته 

ىل املمدوح مث يضفى عىل  علهيا ، و ما عاىن أأو رأأى يف طريقة ليصور ما بذل من هجة يف شد الرحال ا 

ليه و الفضائل اليت يس تطيع هبا نيل حظوته ، يك يظفر ابلنوال منه يوص  ف حتمل املشاق يف سبيل الرحةل ا 

 (2)تغنيه بفضائهل مث صار هذا الطابع تقليداي حمضا ، بعد أأن فقد دواعيه البدوية . 

________________ 

براهمي ، ابن منظور الأدب العريب ، القاهرة ، . 1  . 38،  36م ، د.ط ، ص1997الأدب املقارن ، عبد امحليد ا 
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 الأجناس و الأدب املقارن :

للموضوع من صةل ابلأدب املقارن ، فيتعلق مبهنج دراسة الأجناس و تطورها و الوقوف عىل أأس باب أأما     

ننا نلخص أأمه تنظريات برونتيري من كتاب رميون طحان .  ذكل ، و ا 

( أأول ما يتعني عىل املقارن هو حتديد اجلنس الأدب اذلي يدرسه ، و النظر يف قواعده الفنية ، و اذلي 1

منا هو وضوح قواعد العمل الفين ، فنجد املؤلف املرسيح ، مثال ، ملزتما بطريقة معينة و  ماكن ذكل ا  يتيح ا 

يئ و ال يديب احلدود بيهنام ، واحض أأن بقواعد فنية ظاهرة ، مبا خيالف بني العمل املرسيح و العمل الروا

ىل  حتديد اجلنس يعرس بقةل و مغوض القواعد الفنية و الايصال يف العواطف عىل املقارن أأيضا أأن يفطن ا 

اليت تعرتي الأجناس الأدبية ، فقد اكنت امللحمة يف أأول عهدها حكرا عىل شعر قبل أأن تنهتيي التطورات 

ىل حال جامع بني الشعر و النرث  ىل أأن اكتسحها ا  ، و بدأأت املرسحية شعرا مث أ لفت بينه و بني الرش ا 

يف عزوف كتاب املآأساة عن الشعر ، و يف كرس ( 1)الأخري عىل حساب الشعر و جيدر به أأن يبحث 

 القصاص قوالب القصة التقليدية و اختيارمه غريها من القوالب املس توردة .

فسه فتتبع تطورها يدخل يف فهمها عىل وهجها ، و حتليل يفرض النسق التارخيي دلراسة الأجناس ن     

عوامل بناهئا و سريورهتا يساعد عىل الوقوف عىل حقيقة تآأثريها و بقاهئا ، فالنسق التارخيي عامل همم رشح 

أأس باب انتشار التارخيية اليت مرت هبا القصة يف الأدب الأوروبية ، و مىت بدأأ تآأثريها يظهر يف العامل    

، و يدخل يف هذا الضمن درس الأجناس القدمية و النظر يف التطورات اليت حلقها من جنس العريب 

ىل العربية و  دخال هذا اجلنس الأديب ا  القصص عىل أألس نة احليوان ، و دور بعض الكتاب العرب يف ا 

ىل العربية  دخال هذا اجلنس الأديب ا  تاب أ خرين من و تآأثريمه عىل الك  تآأثريمه عىل كتاب الأخرين العرب يف ا 

 ( 2)املنظمتني الرشقية و الغربية . 

 

________________ 

 .  71، 66م ، ص1983الأدب املقارن و الأدب العام ، رميون طحان ، القاهرة ، د.ط ، . 1
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ذا فهيم من 2 ( يواجه املقارن مسآأةل الكتاب الفنية و الوقوف عىل مدى الزتاهمم ، من غريه مبذهب أأديب ما ا 

ماكن  لهيا و الأمه ، يف ذكل لكه ا  يلزتم و يفي و فهيم من يتحرر فيترصف يف قواعد املدرسة اليت ينمتي ا 

جاوز جمرد الوصف لعل املسعف يف و أأحسن مبا يتالقارئ من رشح املوقفني و بيان أأس باهبام مبا يتجاوز جمرد 

املعطيات من موضع ادلرس ، مهنا ما هو بيوغرايف ) حياة املؤلف ، ما يكشف عنه أأن توضع مجموعة من 

انتاجه ، ثقافته و بيئته ( و مهنا ما هو انرثوبولويج ) دراسة الشعوب و معرفة تطورها ( يكشف عام ترفضه 

 و أأجناس أأدبية و ما يتفرع عهنا .اجملمتعات عىل الأدب من تقاليد 

( يتعني عىل املقارن التوفيق يف الاس تدالل ، فال بد من حتديد تآأثر املؤلف ابجلنس الأديب املعاجل بشلك 3

ذا اكنت مساكل التآأثري واحضة من خالل حمااكة الاكتب غريه ، أأو من خالل  دقيق ، و قد يسهل الأمر عليه ا 

ل حمااكة الاكتب غريه ، أأو من خالل ترصحيه التآأثري واحضة بآأنه يقدل غريه كام من خالترصحيه التآأثري الواحضة 

 حمااكته لشكس بري . هو مثال فكتور هوغو اذلي مل خيف 

ميكن التنوية ، بعد هذا بتآأثري يرونتيري يف دراسة الأدانس الأدبية ، فقد تنشآأ عىل يديه ، بتآأثري من     

ال أأن الس ياق الثقايف و التارخيي لأواخر القرن التاسع و بداية  حمارضاته ، جيل أأخذ مبسآأةل تطور الأجناس ، ا 

ورها ، دون الغوص احلقيقي يف مظاهر القرن العرشين حسب هذه الأحباث يف جمرد عرض ال داب يف عص

ىل  جابة فاصةل لتساؤل من نوع : كيف ميكن أأن تتطور الأجناس الأدبية ا  و أأس باب التآأثر و التآأثري و دون ا 

 ( 1)الأجناس أأخرى مبنطق . 

________________ 
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 أأمثةل عامة يف توجيه الأدب املقارن دلراسة الأدب العريب املعارص : املبحث الرابع : 

   (Téatre poétique) املرسحيات الشعرية :

جاء يف املعجم املرسيح تعريفا للمرسح الشعري ما ييل : املرسح الشعري تسمية يقصد هبا املرسحية     

املكتوبة شعرا أأو بلغة نرثية لها طابع شعري ، و تس تخدم اليوم للمتيزي بني املرسح املكتوب شعرا و املرسح 

 املكتوب نرثا . 

ن التآأمل يف تعريفي املرسح و الشعر     ذا للك مهنام وسائهل و دروبه اليت يكشف عن ( 1)ا  املفارقة بيهنام ، ا 

ىل الغاية اليت يريد ، و ال شك أأن املرسح ليس هو الشعر و الشعر ليس هو املرسح بل  يسلكها للوصول ا 

عن الثاين ، مما ال جيعل مهنا يشء واحد للك منه خصوصياته ، فاملرسح هام عامالن خمتلفان الأول يامتيز 

ق اتم مع مجةل من الفنون أأيضا نقول أأن الشعر ابهنا املدلل فاملرسح يس تدعي اال مياء و احلركة يتعايش يف تواف

ذابهتا داخهل و سلهبا خصوصياهتا ، و الصوت و املوس يقى و الفنون التشكيلية و اللكمة الشعرية ال بغرض  ا 

 ( 2)ح . وال بغرض الاستسالم لها أأيضا ، و لكن تشكيل فس يفساء فنية مجيةل تسمى املرس 

روادها ، فامي خيص لقد نشآأت املرسحيات يف أأدبنا العريب احلديث متآأثر بآ داب الغرب ، و مل يتآأثروا     

النوايح الفنية لهذا اجلنس الأديب ، بيشء من أأدب الفراعنة ، أأو الأدب الفراعنة ، أأو الأدب العريب القدمي 

 أأو ابابت خيال الظل ، كام خال ذكل ببعض من حتدثوا يف املوضوع . 

ن أأول مرحةل بدأأت تلوح يف الأفق حيمل رايهتا الشاعر العريب الكبري "أأمحد      ( 1932-1870شويق" )ا 

ىل املرسحيات الس بع اليت أأحدثت جضة كبرية يف حيهنا ، و اعتربت فتحا  اليت تعود البداية احلقيقية هل ، و ا 

كبريا يف املرسح ، و مل يتكئ شويق يف كتاابته عىل ما س بقه من أأدابء العرب فقط ، بل قد أأقبل عىل املرسح 

، متثل عىل أأعظم مسارح ادلنيا أ نذاك و يضطلع ببطوالهتا عاملي الفرنيس ، و شاهد روائع الأدب املرسيح ال

 جبابرة الفن المتثييل ، فمتكن من النقاط الشلك العام للمرسحية ، ووجد بذكل جماال جديدا جتول فيه 

________________ 

 . 35م ، ص1979كويت ، د.ط ، املرسح يف الوطن العريب ، عيل الراعي ، سلسةل عامل املعرفة اجمللس الوطين للثقافة ، ال. 1
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الشعرية عند "شويق" مل تس تطع أأن حتقق البعد ادلرايم شاعريته و تصول ، و همام قيل أأن املرسحية 

ىل بعده الرمزي املفتوح مما جعل الطابع الشعري يطغى  حداث و الشخصيات أأو تسمو ابلنص الرتايث ا  للأ

الغنائية لتصبح سهةل التعامل مع ( 1)عىل الطابع املرسيح يف مرسحياته ، كام أأسهم يف تطويع خشونة القصيدة 

ىل الكتابة املرسحية من  املرسح ، و لعل درجة الصفر كام فعل اذلين مراد ذكل هو أأن شويق مل يآأت ا 

س بقون يف املرحةل الأوىل ، لكنه جاء عىل أأعقاهبم من بعد عرشات من التجارب الناحجة و احملققة يف ادلراما 

( اذلي Korni ( )1606-1784الشعرية كام اكن مطلعا جدا عىل جتارب الفرنسني يف ذكل خاصة )كورين

اكن متآأثرا به متبعا خطاه ، و من أأمه الأعامل اليت قدهما شويق املرسح الشعري عىل بك كبري و دوةل املامليك 

ال يف عام )1893) ( جمنون ليىل 1929( بعد تعديل فهيا ، مرصع لكيوابترا )1932( و لكنه مل ينرشها ا 

 (2).  1932( عنرتة 1931)

لطريق أأمام املبدعني اذلين مجعوا بني الشعر و املرسح و قد ترمس عزيز و هكذا يكون شويق قد همد ا    

( خطوات شويق و حاول أأن يضيف شيئا عىل أأس تاذه و من أأعامهل يف املرسح 1973-1898أأابضة )

عىل الرمغ من أأهنا جتاوزت يف الشعري )قيس و لبىن( العباسة ، جشرة ادلر ، قيرص ، شهراير ، لكن أأعامهل 

ىل مس توى مقارب لشويق و رمبا اكن السبب أأنه اكن جمرد اتبع ال عددها مرسحي ال أأهنا مل تصل ا  ات شويق ا 

ميكل القدرة املرسحية الواعية لتجعل مرسحياته حية انبضة و ال ميكن أأن ينكر لك فضل لعزيز أأابضة اذلي 

ىل املرسح الشعري و اراتد موضوعات الأسطورة و التارخي الغريب ، كام  المس احلياة أأضاف الكورس ا 

 (3)العرصية هل من خالل مرسحييت أأوراق اخلريف و زهرة . 

و قد اطلع أأمحد شويق عىل الأدب الفرنيس مث معرفته ابل داب الرشقية و قد وحض تآأثره ابلفرنس ية يف     

بفضل  النوايح الفنية و يف املضمون و الأفاكر العامة ،و  قد امزتجت أأنواع هذا التآأثر يف تكل املرسحية و

 هذا اخللق الأديب يف املرسحية العربية .

________________ 

 . 35م ، ص1979املرسح يف الوطن العريب ، عيل الراعي ، سلسةل عامل املعرفة اجمللس الوطين للثقافة ، الكويت ، د.ط ، . 1
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 ( أأثر الثقافة الفرنس ية يف مرسحية شويق "جمنون ليىل" : 1

من  (1) ( مهنا عامان يف ابريس فقد اكن يرتدد1891-1887شويق حنو ثالثة أأعوام يف فرنسا )لقد قىض     

ىل جانب وقت ل خر ملشاهدة مسارهحا و يف تكل الفرتة اكن املذهبان  السائدان هام الواقعية و الرمزية ا 

الكبرية و خباصة املرسح الكوميدي "فرانسزي" املرسحيات الالكس يكية اخلادلة اذلي تعرض يف تكل املسارح 

"شويق" يف الروائع الرومانتيكية ، أأما الرمزية فمل يفكر و "الأوديون" مث اكنت تعرض يف تكل و غريها بعض 

فادة معا ، دون أأن نعتنق واحدا الاس تفادة مهنا يف ال  ذن اال  تآأليف املرسيح ، فقد انرصف هجد "شويق" ا 

 مهنا . 

 (2) الالكس ييك مث الرومانتييك :الواقعي مث املذهب لقد أأفاد شويق يف مرسحية جمنون ليىل من املذهب     

 ( املذهب الواقعي : 1

و يف ذكل املرسح ( 1896( حىت عام )1887)شويق يف أأورواب عام اكن مزدهرا املرسحية أأثناء دراسة     

اكن يعرض أأنصار الواقعية فاكن من اجتاهاهتم العناية املرسحيات التارخيية عىل أأساس يناقض ما اكن يسري 

املرسحيات ذكل أأن الواقعيني اكنوا يرون أأن يلزتم املؤلف حبقائق التارخي و عليه الرومانتكيون يف مثل هذه 

ال بعرضها الفين حبيث يصور املايض تصويرا يشف عىل اجتاهاته  وقائعه ال حييد عهنا و ال ينرصف فهيا ا 

احلقيقية ، و يف ذكل يكون مشاهد املرسحية التارخيية كأنه أأمام عامل من علامء التارخي يرشح الوقائع و كأنه 

ىض به املذهب يتجىل فن املؤلف املرسيح عىل حسب ما يق يروهيا عن مشاهدة ، و يف هذه ادلقة التارخيية

 "Alexandre Dumasالواقعي ، و اكن كبار كتاب احلركة الواقعية يف تكل الفرتة "أألكس ندر دوماس" "

و لقد روج لهذا املذهب قيام "املرسح احلر"  "Henry Becque( و "هرني بك" "1890-1824الابن )

 ( و احلق أأن 1831-1908) "Victor Sardou( و فكتور راين ساردو "1999-1837يف تكل الفرتة من )

________________ 

 . 17م ، ص2005دراسات يف النقد املرسيح و الأدب املقارن ، محمد زيك العشاموي ، دار املعرفة اجلامعية ، د.ط ، . 1

 . 19، 18املرجع السابق ، دراسات يف النقد املرسيح و الأدب املقارن ، ص. 2
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أأثر الواقعية يف انتاج شويق ضئيل فقد ظهر ابلأخص حني اكن يدرس بآأورواب ، ذلكل نقول أأن "شويق" مل 

: جمنون يف مرسحية ( 1)يعتنق املذهب الواقعي و مل يتعمقه و قد يكون من أأثر هذا املبدأأ العام أأن شويق 

كتب الأدب العربية و خباصة ليىل قد حرص حرصا كبريا عىل أأن جيمع كثريا من أأخبار "قيس" كام روهتا 

ىل ليىل مث رد ليىل عىل  الأغاين ، فتقوم أأحداث الفصل الأول عىل رساةل "قيس" اليت محلها "ابن ذرحي" ا 

"ابن ذرحي" ذكل الرد اذلي تلوم فيه "قيسا" عىل ما فرط منه من التغين بليةل الغيل ، مث نرى بعد ذكل 

و ينفرد هبا ليحادهثا ، فتشب النار يف مكه و حترتق راحتاه،  "قيسا" و قد جاء يطلب حطبا من عند "ليىل"

و أألهيى عن ذكل ابحلديث مع "ليىل" ، مث يغمى عىل "قيس" و ينهتيي الفصل بتعنيق وادل "ليىل" هل و 

يف بعض حاالته فقد اكن حييا غضبه عليه و تش بيبه اببنته ، و يف الفصل الثاين نرى كيف اكن يعيش "قيس" 

مقربة من أأههل فيؤيت هل ابلطعام لك يوم ، مث يغمى عىل قيس فال ينتبه الأعىل صوت حاد يغىن يف عزةل عىل 

ىل الكعبة :  و ( 2)ب"ليىل" و بيامن هو يف اغامءته يقص اتبعه "زايد" عىل "ابن عوف" خرب جح "قيس" ا 

دعائه ربه أأن يزيده ب"ليىل" حبا و ال ينس يه ذكرها أأبدا ، و برق "ابن عوف" أأمري الصدقات حلاهل : 

هيا ، فريىض "قيس" و تكون هذه الواسطة موضوع  فيعرض عليه وساطته دلى قوم "ليىل" اكن يزوجه ا 

ها قيسا بعد ان شبب قوم "ليىل" عىل انفسهم تزوجي  يآأيتوتنهتيي ابلفشل اذ الفصل الثالث من املرسحية ، 

هبا مبا يف ذكل من عار, ونالحظ ان "شويق" اس ند هذه الوساطة اىل "ابن عوف" مرويه عن نوفل بن 

يف الامس سهوهل يف النظام, فاستبدهل ابالمس التارخيي عىل انه يفاد من بعض  رأأىمساحق, ولعل شويق 

م مبثل هذه الوساطة، وينهتيي الفصل خبطبة الاخبار املروية ان ابن عوف رمبا اكن قد اتفق مع قيس للقيا

"ليىل" ويف هذا اللقاء وس يهل لتاليق احلبيبني، يف هذا اان ليىل فريسه الاىس والياس واهنا هنب داء عضال 

 ليىل وزوهجا بعد دفهنا مث  لأهلال امل يف جناهتا منه، فتتوقع اكرثه موهتا، ويف الفصل الاخري نشهد العزاء 

________________ 

 .195م ، ص2002تطور البناء الفين يف أأدب املرسح العريب ، سعيد الوريق ، دار املعرفة اجلامعية ، مرص ، . 1

 . 197نفسه ، صاملرجع . 2
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،ومن هذا الاثر لكه يتجىل لنا كيف اكن شويق خاضعا ملا الأثر ميوت عىل  و ، فيحترض "نعهيا" يبلغ قيسا

منه مبا قرا للواقعيني وهو ضئيل  وتآأثررددها  التارخي كامحوادث  ملراعاةروى عن اخبار قيس تطبيقا منه 

 ( 1).  الاخرى عند شويق الفنية سطحي ابلنوايح

 :املذهب الالكس ييك( 2

هو نظم املرسحيات يف الالكس يكيون ال يتصورون مرسحيات نرثية  ابلالكس يكية للتآأثراول مظهر فين     

اصبحت  ويه قاعده اخذت عن ارسطو وظل لها بعض السلطان يف عهد الرومانتيكيون ومنذ الواقعني

يبدو واحضا  الالكس يكيةاخر من مبادئ  مببدأأ شويق  تآأثر،نرصا ال شعرا، وقد ة مرسحيات يف كرثهتا الغالب

 ،الالكس يكيةيىل الا وهو وحده الزمن وهو مبدا يقيض شويق كثريا من املرسحيات يف مرسحيه جمنون ل 

 حيمل رساةل "قيس بن درحي"و ،،،،،، يروي لنا بعد ذكل  للبيئةبعرض رسيع  املرسحيةفيبدا شويق هذه 

  .بطلب الزواج مهنا فرفضته اهلها الثانيةاىل ليىل ليبني فهيا ان قيس برح حببه لها وحماولته 

 ( 2) :ويلتقي ب"ورد" وحييك هل كيف اكنت خطبته من ليىل

 بني احملبَّنْي حاال والعشُق       ملا ُرِدْدُت وقيل القصائد                           

ىل                          . ا خاطًبا خرجُت ا  ِخْر دون مسعاَي ماال      حهِيّ  (3) ومل أأدَّ

 "شويق"ن أأ ومن ذكل نفهم  "ابن عوف"يف نفس الوقت اذلي توسطه فيه  "ورد" ةمفن هذا اكنت خطب   

يف تصوير البعد  ةومل يكن يراع ادلق، الالكس يكيني  ةمن هنايهتا ويه طريق ةمرسحيته حبوادث قريب أأ بد

  "شويق"النفيس كام هو احلال عند الالكس يكيني بل اكن مهه اس تقصاء اجلانب التارخيي من الرواايت وحاول 

________________ 

 .53ص - 2002)مرص(اال سكندرية،، النرش و ةر الوفاء للطباعدا،1ط،حلمي بدير احلديثة، العربية الروايةالاجتاه الواقعي يف . 1

 .55نفسه ، صاملرجع . 2
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عىل هنج الالكس يكيني يف الاعامتد عىل الرصاع النفيس وهو رصاع انساين خالص وهو يعمتد عىل ن يسري أأ 

رص الواجب عىل تين فبيهنام  والرومانتيكية الالكس يكيةعنرص الرصاع ادلرايم يف جمنون ليىل فامي يزاوج بني 

يف الرصاع اذلي يدور يف (  1) يه املس يطرة.  العاطفةذ تظل ا   فقطالانتصار ظاهراي  ونرى هذا العاطفة

ولكهنا  ةاليت ال تؤمن ليىل لها بقدس ي ةالبالي اجلاهليةالتقاليد  مراعاةوبني واجب  العاطفةنفس ليىل رصاع بني 

خارجيا ختضع ليىل  الناحيةجتارها ظاهراي خوفا عىل ماكنه ابهيا وماكنهتا يف قوهما. لهذا يظل رصاع من هذه 

ذا املرسحيةيف  احليويةوعىل الرمغ من ذكل اكتسبت خشصيهتا كثريا من  فيه دون ان تتجاوب داخليا معه  ا 

بني مراعاه وتقاليد و الاصغاء اىل  احلرية تعب منذ الفصل الاول تبدو ليىل قيست بشخصيه )قيس( فهيا.

 :رسالته اليت محلها الهيا قيس فتقول عىلذرحي "فهيي جتيب "ابن  العاطفةصوت 

 والتحيِنّ  برمحيت لو يُداَوى              أأان َأْوىل به وأأحىن عليه                        

 جواحني مس تِكنِّ  يف هًوى من              يعمُل هللا وحده ما لقيس                       

نين                          سواٌء           َدنُّ قيس من الصبابة َديّنِ  الهوى وقيًسا يف ا 

 أأان بني اثنتني لكتاهام النا              ر فال تَلَْحى ولكن أأِعيّنِ                          

 (2) بني حريص عىل قَداسة عريض     واحتفاظي مبن ُأحبُّ وَضيّنِ                          

 وذكل النوع من الواجب فهيي بني اصدقاهئا اخللص ال تس تطيع ان  القوية العاطفةفال تزال ترتدد بني      

من عيون الناس  مبآأمنبل يه كذكل امام ابهيا حني تكون  كذكل حني حتن اىل "قيس" عاطفهتا ويهتكمت 

 :دلى وادلها قائةل ويه تستشفع "لقيس"

 أأبيت ال جَتُر عىل قيَس 

 فيجيهبا ابوها

ن .ِلْم ال   (3) جاَراعىل القرابة  قيًسا ا 

________________ 

 .25ص م ،1996 ، ريوت، بدار الاندلس،تر الش يخ الياس خليل زكراي ، ابن املقفعة، ودمن لكيةل. 1

 .26نفسه ، صاملرجع . 2
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 :فتقول ليىل

 وي حنوهل واكملغيب اصفرارا      ابيت ما تراه اكلفن اذلا                   

 جتد النار اوتر الااثر          واتمل رداءه ويديه                   

 .....ابيت،دعه يسرتح                   

رجال يف ركن املرسح عند ليىل لميهد بذكل ملوقفها  ثالثةيف حديث  ،القدمية ابجلوقةويذكر ايضا شويق     

 :فيقول اوهلم املرسحيةاحلامس يف 

 ،ما راهيا؟. اما من حساب لها حيسب؟وليىل ابنه الش يخ 

 (1) :فيجيب الثاين

 جعوزا عىل الراي ال تغلب            راها وان مل ختط الش بابأأ           

 وتعطي بتقاليد ما توجب             تصون القدمي وترعى الرممي         

 املعجباذ قل ابلسلفي                       اجعاهباة ابجلاهلي و         

 من العاشقني اذا شببوا         البيد نفص الاكف ةومن الس ن        

 حيدث عنده ويس تغرب             فال تعجبوا اذا جرى حادث       

 وقيس الاحب لها الاقرب                ن رضيت ورد بعال لهاا   و       

 يف يف املهربوارجون ثق                    فيا طاملا المتست همراب       

نه من اهلها خريوها بني قيس وورد آأ عن الرصاع النفيس عند ليىل من ش ةخارجي حاكيةيف هذا املنظر      

وهددوها ابلمتثيل هبا ان مل خترت وردا ويف هذا التخيري, ختتار ليىل وردا يف عزم وتصممي ال ياكد يرتك 

 (2) :ا عىل رشفها يقول لها وادلهابقاءً ا  هر مبظهر املقتنع بتكل التقاليد ظال, وتظ  للعاطفة

 .خذي يف اخلاطب ويف فصهل      هو احلمك اي ليىل, ما حتمكني              

________________ 

 . 29املرجع السابق ، لكيةل و دمنة ، ص. 1
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 :فتجيب ليىل

 قيسا تريد؟أأ 

 .ابن عوف(:......نعم)

 :عوففتقول ليىل ختاطب ابن 

 مىن القلب ومنهتيى شغهل              ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــان                 

 ومتيش الظنون عىل سدهل                يزال جحايب ولكن اترىض                

 وينظر يف الارض من ذهل                ومييش ايب فيغض اجلبني                

 ويقتلين اهلم من اجهل             جيل فضول الش يوخداره لأ ا                 

 لق الامان عىل رحهلأأ  و            خفذ قيس اي س يدي يف حامك              

 (1) و لواكن مروان من رسهل              و ال يفتكر ساعة ابلزواج               

 ةاليد ليست ال قميه فتعرب يف مرار يف حتمسها لدلفاع عن التقة عابر  ةلزنو هذه الابيات ليىل استسلمت يف    

  .ثةس القاتل اذلي هيدد ابلاكر آأ عن ندهما تعبريا فيه نذير الي

 :املذهب الرومانتييك( 3

يف احياء تراث املايض، و اختيار  ةوطني ة، ويه نزعالوطنية القوميةاختيار شويق للموضوعات     

تظهر يف تعليل  القومية الزنعةمنه وهذه  للعربةلبعث ذكل املايض اعزتازا به والامتسا  التارخييةاملوضوعات 

 :شويق الختيار مرسحيته ابهنا

 عهد اميه النخب            متثل البيد عىل                                   

 (2) از وهو يف عرص اذلهبـ             وحمله من احلج                                  

________________ 
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 نظم من اخللق جعب             عىل ةيف جاهلي                    

 ومن قواف وخطب            تفيض من بطوةل                    

 القشب احلضارةثوب          ما اكن من خري هبا                     

 من الطنب ةوشد             اصلح من بنياهنا                    

 قام أأو رش ذهبأأ                   البسها محمد                    

او اللون نرى يف هذه انه اس تدعى بعث املايض من الرومانتيكيني ان حيرصوا عىل الطابع املوضوعي      

 والاجامتعية والس ياس ية الطبيعية البيئة،ونرى "شويق" يعين بتصوير  حداهثاأأ  و ةاحمليل لشخصيات املرسحي

يشري  مث البادية ،العيش يف  طبيعةكام يصف  العربيةاملطلع يرشح ويصف احلياه يف املدن  العهد ففيذلكل 

وخصوهمم من ش يعه ال البيت فهو حوار بني )ابن عوف(  "ةرصاع الس يايس بني انصار "بين امياىل ال

  .واكتبه )نصيب( حني مير موكب احلسني هبام

 الزوجيةكذكل واحضا يف حماوهل اغراء )قيس()لليىل( ابلهرب معه من مزنل  الرومانتيكية تآأثريويظهر     

 :بعيدين عن الناس، يقول لها قيس هنيئةلينعم معها بعيشه 

 البيـد لـم تُنقَل هبا قدماِن  من       ظّل قفرة   ليَل يف تعاىْل نِعْش اي                             

ىل                         وأأْيكةِ ,  ورنّة عصفور         وجدول  واد  خىل ّ  تعـاىل ا 

 :انت ترتك مزنل ورد الزوج وتآأىبلرغبه قيس  الاس تجابةلكن ليىل ترفض 

 حىت يرسحين فضال واحساان            وليست ابرحه من داره ابدا                      

 (1) مل نشك الا اىل الرمحن بلواان         حنن احلرائر ان مال الزمان بنا                      

لهذا  الاس تجابة الزوجة، مث رفض املزتوجةنالحظ يف هذه الابيات عرض احلبيب الهرب عىل احلبيبة    

 ،ليسري ة انه احقم ذكل يف الاخبار العربي شويق الرومانتيكية فبنييف املرسحيات  املآألوفةالعرض، من الامور 

________________ 
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يكشف بذكل عن انحيه العالقات  ،و عند قيس ويوحض جوانب نبل ليىل يف وفاهئاة الغري  ةعاطف

 .طيب خلقه اذلي ينبغي ان جيزى من جانهبا ابلكفران ،و ايهاا  حسن معاملته  ورد هبا يف

 ة زواج ال يقوم عىل قدس يه العاطفونكران لك اىل الزواج املؤسس عىل احلب، ةوقد اكنت ادلعو 

 .يةيف املرسح  ةداب الرشقيشويق ابل  ثر آأ ت مظهر من مظاهر الرومانتيكية. و

 (1) : يةداب الرشق ال  

هبا, وهذا ما  املكتوبةواكنت مكتبته حتتوي عىل كثري من الاسفار  الرتكيةاكن شويق جييد     

الادب الفاريس فيه, مثل الغرام  تآأثراس تدعى انتباهه موضوع جمنون ليىل يف ذكل الادب بفضل 

 الرتيك ففيالفاريس عن طريق الادب  ابلأدب يتآأثرالبدوي القوي العنيف, ففيه مرسحيته 

املوت مرسحيه فكره جديده يف انه ابقى ليهل عذراء بعد زواهجا من ورد وقد ضلت عذراء حىت 

رمهتا ما اكنت للزواج ارمغهتا عليه تقاليد ابليه حف حلهبا اضطرت لعاطفهتا خملصةوقد بقيت وفيه 

اكنت عالقهتا بورد عالقه املضطر املرمغ ختضع هل حبمك الواجب. فتتحدث  و ،ةتصبو اليه من سعاد

 :عن نفسها فتقول

 عىل ضدين منضم              حنن الان يف بيت                   

 ينطوي السجن عىل ظمل             هو السجن وقد ال                   

 جارين عىل الرمغ             هو القرب حوى ميتني                 

 عذراء حىت يضمين ركن حلدى            وتقول كذكل(...اجل )               

ورد مل يكن حالال يف منطق ب قراهناا ظلت مؤمنه مببدهئا يف ان اختارت الزواج مكره, ولكهن    

 ةت عليه من غري اختيار, فضلت اكفر , وال يف رشعه القلب, وان هللا يبارك زواجا اجرب ة العاطف

 ة س ند ملثل هذا الزواج الا العادوال تقوم حبقوق الزوج اذ ال ةزواج ال تؤمن هل بقدس يهبذا ال

 . اطب قيساوالومه, نس متع الهيا خت

________________ 
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 قتيل الاب والام                الكان، قيس، مذبوح                    

 و الومهة من العاد                      طعينان بسكني                   

 ذويق وال طعمييكن                    لقد زوجت ممن مل                   

اليت اخذها عن الادب الرتيك الفاريس، اذ احترضت ليىل يف ريعان  الفكرةقد اس تغل شويق هذه     

فاكن زوجا  املرسحيةنفس يه ورد يف  تآأثرتومات عىل اثرها قيس، وقد  يآأسها وفاهئا فريسة رسيعة ش باهبا،

ذ هو زواج ا   ،ة هذا الزواج غري مرشوع يف احلقيق اكن يرى ان احملبني فقدفريدا من نوعه كام شان هذين 

 .اكراه

تضحيه  واجملنون وصور: ليىل وزوهجا املآأساةلضحااي ثالث يف هذه  النفس يةاكن شويق يرشح لنا الصفات 

 ( 1) .به وتآأثرته يف الشعر الغنايئ ي عبقر نضجت  القارئ كامورد وجعلها عاطفه يتسم هبا 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 
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 :ب شويقأأدعىل لسان احليوان يف  القصةاو  اخلرافة

يف  ةواصبحت هذه اللكم ،ةاخلراف وأأ  احلاكيةي أأ  fabula  ة عىل لسان احليوان يف الالتيني صةتسمى الق    

يشء  ةي مقارنأأ  ذات مغزى خلقي، حاكيةاي  apologos ابليواننيةوامسها  fableواال جنلزيية الفرنس ية

ن يعرض الكتاب او الشعر خشصيات وحوادث، عىل حني يروي خشصيات وحوادث عن طريق أأ  ،بشبيه

و قد حتىك عىل الس نه خشصيات أأ  لسان احليوان او النبات او جامد،غالبا ما حتىك عىل  و ،ةاملناظر  و املقابةل

 .انسانيه تتخذ رموزا لشخصيات اخرى

الفولولكورية( اىل ) ةالشعبي دب الشعب قبل ان ترتقي من املرحةلاحليوان تنشا فطريه يف ا ةحاكي و    

الفىت  وهو ةاليوانني (Narcisse) ()انرسيسوس ةسطورأأ يف  ،كام ،ليصبح لها املعىن الفينالأدبية املاكن 

 سبيل احلصول عىل اء ويف)افروديت( حببه لنفسه ولولعه ابلنظر اىل صورته يف امل ةامجليل اذلي اتبلته الاله

املاء وتمنو عىل  ةزهره الرنجس, ذلكل حتب هذه الزهر يف املاء مات غرقا, فتحول اىل  ةصورته املنعكس

 ( 1)ة . خرافه تفرس ظاهره طبيعيش يطان فهذه 

ننا نتحدث مبارشه عن كتاب لكيهل ودمنه اذلي اثر ا  ث عن الادب احلاكايت عند العرب فوعندما نتحد    

 العربيةاىل  ةالهباوي اللغةقد عربه الاكتب العبايس عبد هللا بن املقفع من  و ، من بعدهأأتيح شالكته يف لك ما 

وذكل يف منتصف القرن الثامن ميالدي. حاكايت لكيهل ودمنه ليست حاكايت فارس يه الاصل، بل اهنا 

روي عىل أألس نة  د الهند والصني واليوانن ومرص وبالد العرب اي حصاد لبعض ماتضم حاكايت من بال

 .الطري واحليوان يف العامل لكه

 و مثل قصه الباز وادليك اليت يروهيا خالد بن يزيد بن الارقط عن ايب ايوب املورايين الفاريس الاصل،

جالسا يف امره وهنيه ااته رسول ايب )جعفر اكن وزيرا اليب )اجلعفر املنصور( وذكل انه بيامن اكن ابو ايوب 

 , اخلاصةعاد طلق الوجه فقال هل من حبرضته: انك لطيف  فؤاده مث وذعر واس تطاراملنصور( فامتقع لونه 

________________ 
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ان  الناس زمعوالمك مثال من امثال  سآأرضب فقال: و ذهب بك اذلعر واس تفزعك الوجل؟ املزنةل فلامقريب 

حفصنوك : اخذك اهكل بيضه وكيف؟ قالالبازي قال يوما لدليك: ما يف الارض يشء اقل وفاء منك, قال: 

عىل اكفهم ونشات بيهنم حىت اذا كربت صار ال يدنوا منك احد الا طرت  فآأطعموكخرجت عىل ايدهيم  مث

صيدي  عين فاخذمث خيىل  ها هنا وها هنا جضجت وخصت واخذت اان من اجلبال مس نا فعلموين والفوين،

من ادليوك  رأأيتمن الزباة يف سفافيدمه مثل ما  رأأيتانك لو  به اىل صاحيب فقال هل ادليك، الهواء فاجئيف 

 (1) ت انقر مين.لكن

 : اخلصائصأأمه ديب ولهذا اجلنس الأ  الهندية الفنيةتمتثل اخلصائص  ةودمن ويف كتاب لكيةل

بعباره وكيف يتقدم لها ابلتساؤل عن اصل مكثل اذلي وردت فيه،  حاكيةفلك التقدمي للحاكايت:  ةطريق( 1

 .عن هذا التساؤل عباره زمعوا انه اكن او قريب مهنا اال جابةو ما يرادفها ويقرب مهنا مث يتصدر أأ  اكن ذكل؟

عىل  الفرعيةحتوي حاكايت فرعيه وقد حتتوي هذه احلاكايت  ةرئيس ي حاكيةفلك  تداخل احلاكايت:( 2

. دون احلاكيةيف  ةو حيواانت جديدة أأ يدفهيا كذكل ويتبع ذكل دخول خشصيات جد او اكرث متداخةل حاكية

 .بةمناس   ولأدىنانقطاع 

الشخصيات او احليواانت اليت جعلها القاص رموزا للناس يف سلوكهم فيسهب يف احلديث الرموز: ( تنايس 3

تفرق ما بني هذه احلاكايت يف  ةدقيق ةوهذه خاصة ن الناس غافال عن خشصيات الرمزيعن املرموز الهيم م

 للقصص عىل لسان ةالناجض ةالفنييتضح ذكل حني نذكر اخلصائص . ،كام س الغربية دب والأ  ةقيداب الرش ال  

 (2)  .ال فونتني داب الغرب وخباصه عندأ  احليوان كام وحضت يف 

واكنت ترمجه ابن املقفع للكتاب اساسا  العربية اللغةوقد ترمج كتاب لكيهل ودمنه اىل حوايل س تني لغة غري 

 كتاب يف العرص العبايس كام مللل  العربيةلهذه الرتجامت الن الاصل الهلوي اكن قد فقد عىل اثر الرتجامت 

________________ 
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أأابن  ما اكن شعرا فقد نظم ، العربيةالا كتاب ابن املقفع ومن هذه الرتجامت  العربيةيبقى من هذه الرتجامت 

وصار عىل الربامكة من  التلكيفمن حنو اربعة عرش الف بني  ن عبد امحليد بن الحق كتاب لكيهل ودمنهب

و ابو املاكرم اسعد بن خاطر و مل يصلنا من هذه و برش بني املعمتر هنجة شعراء اخرون مهنم عيل بن داود، 

وترمجه كتاب  "الاوراق"ة الصويل يف كتاب امحليد نقلهاالا حنو س بعني بيتا من نظم اابن عبد  الأدبيةالااثر 

اليت قام هبا حسني واعظ اكشفي يف اواخر القرن اخلامس عرش  احلديثة الفارس ية اللغةن املقفع مرات اىل اب

           الشاعر الفرنيس "الفونتني" تآأثر الأخريةمرتمج  وهبذهسهييل" "انوار  امليالدي ومسي ترمجهتا:

  حاكية( فقد اقتبس مهنا حنو عرشين 1695 - 1621)

زء الثاين من احلاكايت اليت نظمها عىل لسان احليوان يقول الفونتني يف مقدمه اجلزء الثاين دخلها يف اجلأأ     

, غري الأخريةن اذكر املصادر اليت اخذت عهنا هذه احلاكايت أأ  …من الرضوري فامي ارى ليسحاكيته: " من 

              و ترمج كتاب للك اللغات"ذلي "ابلباي" ا ين يف اكرثها للحكمي الهنديقول اعرتافا ابمجليل: اين مدأأ ين أأ 

 يآأخذعىل لسانه عىل ان "الفونتني" مل ة ودمن هذا هو بيد الفيلسوف اذلي قيلت حاكايت لكيةل " ابلباي"

ر يف الهنوض هبذا أأثلها موضوعاته مث ترصف فهيا عىل حسب قواعد فنيه اكن  ةمن الكتاب السابق سوى ماد

 (1) .هبا يف ادبنا احلديث تآأثرانن ذكرها, ابننا ويه اليت هيمنا الا ديب،اجلنس الأ 

 والالتيين وخباصةبسابقيه من الكتاب اليوانين  تآأثرالفونتني يف هذا اجلنس الاديب اعظم  تآأثرلقد     

اليت الحظها  العامة الفنيةسس الأ  و قد الحظالقرن السادس قبل امليالد  ايسوبوس من كتاب اليوانن يف

ال ملن مثوتبعه فهيا حىت صار  الفنيةهذه القواعد  الاديب مث اس تمكلكبار الكتاب سابقيه يف ذكل اجلنس 

 (2) .ن القول يف هذه الاسس الفنيةال   جنملو  ةالعاملي دابال   حاكوه يف

 فيختار ،ة يف س ياق احلاكية شخاص احلقيقيلأ واة ىل التشابه بني الاشخاص اخلياليمفهنا احلرص ع

________________ 
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وصف  يسرتسل يف فال ة ، لتاليا اتحبيث تثري يف ذهن القارئ الشخصيوىل الأ شخاصه أأ  صفات الاكتب

من احليواانت وغريها حىت ينىس القارئ صفات الاشخاص املرموز الهيم حبيث يغفل  ةالشخصيات الرمزي

حبيث تكون  ةبل خيتار خصائص الشخصيات الرمزي .ةالفني ةاثر هذه الرموز اليت يه وسائل اال  القارئ عن 

 .دةشخصيات املقصو ال  ئهمن وراترتادى  اكلقناع الشفاف

أأن خرى دقيقة فريى الفونتني أأ قواعد  ةنظم ضاف الفوتني يف نقده وأأ العامة  ةالفني ةىل هذه القاعدوا    

 واحلاكيةاجلسم  روحا يفعىل لسان احليوان ذات جزئني ميكن تسميه احدهام جسام والاخر  اخللقية احلاكية

جادة يشف اجلسم عن الروح البد من والروح هو املعىن اخللقي. وليك  لك ما للروح تصويره تصويرا يثري ا 

الفونتني عىل توافر املتعة الفنية يف حاكية ، حبيث يصور شعره الأفاكر العامة من  من خصائص. وذلا حرص

وراء احلقائق احلس ية ، و جتمع هذه احلقائق ادلقيقة اليت تتوارد لتوضيح الفكرة العامة ، و حىت يس تطيع 

قيق واحضة دون العقل أأن حيس أأفاكره ، و بفكر أأحاسيسه و بذا تربز الأفاكر العامة من وراء التصوير ادل

 نص علهيا . 

للفكرة ، كام حرص عىل و قد حرص ال فونتني عىل تصوير الشخصيات حية قوية يف أأدق صفاهتا املثرية     

تطوير هذه الشخصيات نفس يا عىل حسب احلديث يف احلاكية يف شلك درايم هيييء الفونتني جمال احلديث 

ته الرمزية و قد راعي كذكل ، الواقع يف رمس الصور فيه الوصف املتصل ابحلديث و تآأثريه يف حال خشصيا

ىل تصوير احللق املثايل اذلي يعز وجوده يف الواقع و ذكل  اخللفية لزييد خشصياته حياة و قوة و مل يلجآأ ا 

)اذلنب و امحلل( مثاال لتصوير بطش القوى ابلضعف حفاكايته يف مجلهتا تكشف عن النقائض و فهيا كحاكية 

لقي حيا جمسام و يتطور احلديث كام تطور الشخصيات تطورا حمكام ، حبيث يؤدي لك لكمة يربز املعىن اخل

طار احلاكية العامة و عىل الرمغ من أأن يف أأدبنا العريب القدمي مرااث أأدبيا كبريا   و لك مجةل وظيفهتا الفنية يف ا 

________________ 
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ن هذا اجلنس متآأثر  يف حاكية عىل لسان احليوان ميثل )لكيةل و دمنة ( و طابع هندي يف خصائصه الفنية فا 

 (1)أأمعق التآأثر بآأدب العريب يف أأسس الفنية و ممن تآأثروا الأدب العريب جمد شاعر أأمحد شويق . 

يات يف طبعهتا الأوىل و قد أأفاد شويق بقصص الفونتني ، يقول شويق يف مقدمة اجلزء الأول للشوق     

الأديب حني اكن بباريس يتلقى فهيا دروسه ، و جربت خاطري يف نظم احلاكايت عىل متحداث عن نشاطه 

ذا فرغت من أأسطورتني  أأو ثالث اجمتع بآأحداث املرصيني و أأقرأأ علهيم أأسلوب "الفونتني" الشهري ، فكنت ا 

ليه و يضح  كون من أأكرثه .شيئا مهنا فيفهمونه بآأول وهةل ، و يآأنسون ا 

و مل يقترص شويق يف تآأثره بالفونتني عىل النوايح الفنية ، بل تآأثره به يف مضمون كثري من حاكايته    

كذكل، و لكنه مل يرتمجها ، و تآأثر أأيضا ابحلاكايت الرشقية فامي خيص املضمون و يف النوايح الفنية نذكر أأمثةل 

 تدل عىل رضوب هذا التآأثر : 

ذ أأن الفيةل  عنواهنا "أأمة الأرانب و الفيل" فهيا احتيال الأرانب عىل قتل الفيل عدوها ، و قصة شويق اليت ا 

اكنت تردعني القمر يف الأرض الأرانب ، فهتكل مهنا الكثري ، فاحتالت الأرانب ، بعد أأن اجمتعت و 

و جنت الأرانب  تشاورت ، و أأومهت الفيةل أأن القمر غضب علهيا من اس تضعافها للأرانب فصدقت الفيةل ،

من العدو و من رشها ، و يف ابب البوم و الغرابن يف لكيةل أأيضا ، يقرتح الغراب الرحيل من الوطن هراب 

هو نفس الاقرتاح اذلي يتقدم به أأرنب من أأرانب قصة "شويق" فهنا نرى أأن شويق تآأثر هبذه العنارص 

فقد مثل حاكايته بطابع الأصيل و املعىن العميق يف الاحتيال للعدو يف املتفرقة من مطالعته من لكيةل و دمنة 

الاحتاد يف مواهجته و يتضح أأن عدو مرص يف وقته اكن يمتثل يف اال جنلزي ، فشويق يصور جناح الضعاف و 

 (2)يركز عىل التعاون أأوال . 

________________ 
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 يقول شويق يف خامتة حاكيته : 

 و هكل الفيل الرفيع الشآأن           فآأمست الأمة يف أأمان              

 و أأقبلت لصاحب التدبري            ساعية ابلتاج و الرسير             

ن حمىل للمحل الثاين                فقال : همال اي بين الأوطان           ا 

 فصاحب الصوت القوي الغالب      من قد دعا : اي معرش الأرانب             

ذ يقول يف حاكيته )الغزال و  و شويق يف حاكيتني من حاكايته )امحلار و امجلل( ، )الغزال و اللكب( ، ا 

ىل لكب أأمني و يف يسآأهل غزال اللكب( يتوجه  مرفه يف بيت كرمي بطعم اللوز و الفطري و يسقى العسل ، ا 

 عن حال الناس فيجب اللكب :

 سائىل عن حقيقة الناس عذرا             ليس فهيم حقيقة فتقال        

منا مه حقد و غش و بغض              و أأذاة و غيبة و انتحال          ا 

 خا البيد من مو              الك ذكل القبول و اال قبال يغرنك ، اي أأ         

 أأنت يف الأرس ما سلمت فا ن ملـ          رض تقطع من جسمك الأوصال        

 فاطلب البيدو أأرض ابلعيش قوات         فهناك العيش الهئن احلالل        

 (1)ن أ دم حال أأان لوال العظام و يه حيايت              مل تطب يل مع اب       

 و املغزى من هذه احلاكية هو نفس ما قصده "الفونتني" يف حاكايته السابقة ففهيا نصاحئ مبارشة فهيي من

________________ 
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شويق عىل لسان احليوان و كذكل القصة الثانية اليت عنواهنا )امحلار و امجلل( حني هيرابن من أأوائل ما نضمه 

 الرق و يتفقان عىل أأن يقضيا العمر ابلبيداء ، و يضيق امحلار ابحلرية و يقول يف حوار بينه و بني امجلل : 

  نسيت فيه مقودي ال بد يل من عودة للبدل              بآأنين              

منا خلقت يك تقيدا                فقال : رس و الزم أأخاك الوتدا        فا 

و اختاذ امحلار و اللكب رمزين ملن ينشد احلرية و من يس تطيب القيد بدل من اذلئب و اللكب يف     

حاكية "الفونتني" لأن امحلار و اللكب الكهام حيوان أأليف و ليس حلاكية شويق ال رسد ال حمك فهيا و ال 

قناع .  ا 

ت و احلطاب( عند "الفونتني" ذكل أأن و حاكية )الفآأرة و القط( عند شويق حمااكة كذكل حلاكية )املو     

الفونتني يصف حطاب ينوء بعبئه من احلطب و يشكو حظه و يمتىن املوت يآأتيه يسآأهل عام يريد ، فيجبه 

 بآأنه ال يطلب منه سوى مساعدته عىل أأن حيمل احلطب عىل ظهره ، فاملرء يفضل حتمل الأعباء عىل املوت.

ن اكن يف املوت شفاء هل من الش     و هذا ما يقصده شويق متحداث عن فآأرة تبيك عن ابن أأخهيا قاء و ا 

لهيا :  ذا الهر يآأيت ا   اذلي اغتاهل هو و متىن أأن تسرتحي من العيش هبر مثهل فا 

 و اكن ابلقرب اذلي تريد                     يسمع ما تبدي و ما تعيد     

ن اذلي      ! دعوت قد لباك جفاءها يقول اي برشاك ؟                     ا 

 و اعتصمت منه بيت اجلارة ففزعت ملا رأأت الفآأرة                            

ن مت بعد ابين مفن يبكيه؟       (1) و أأرشفت تقول للسفيه                     ا 

________________ 
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اذلي ابتعد عن التجريد  هنا شويق يف هذه احلاكية أأقدر عىل التصوير ، و أأدىن يف جتس يد فكرته و و    

ليه الفونتني و أأمعق يف خسريته منه .  جلآأ ا 

و يف قصص )الفونتني( حاكية الطاووس )يشكو حظه لل لهة جنون( امرأأة جوبتري يف الأساطري     

الرومانية ، و يف هذه احلاكية أأن الطاووس بآأهنا حبته فآأبدع منظره ، و بذيل غين ابلألوان و بعنق مزين 

مكة ال لهة توزيع مثل قوس قزح ، و أأنه أأحسن خطا بكثري من الطيور اليت حيسدها ، و قد اقتضت احل

النعم بني الطري : نعم امجلال و القوة و حسر الصوت و ادلالل ، و هذا هو جوهر حاكية لشويق عنواهنا : 

لهيا .  )سلامين و طاووس( حييل القارئ ا 

نرى أأن شويق قد فاق "الفونتني" من انحية التصوير الفين يف حاكية : )فآأر الغيظ و فآأر و أأخريا     

ىل تبدو روح شويق  البيت( و فهيا الفاكهة الساخرة ، فيسخر من الأغرار املغرتين اذلي يدفعهم هتورمه ا 

 و تبدو هذه السخرية العميقة يف قول الفآأر املغامر لأمه :الهالك ، و يزمعون أأهنم ياكحفون يف سبيل املعايل 

 فقال مسيين بنور القرص        بآأنين اي أأم فآأر العرص                     

و هذه القصة متآأثرة بقصة الفونتني )حاكية فآأر املدينة و فآأر احلقول( فهيي حمااكة لها و حتوير يمني عن     

 أأصاةل يف املضمون و أأصاةل فنية كذكل .

 (1)و من لك هذا جند أأن "شويق" قد سار عىل هنج "الفونتني" يف مجمل حاكايته خاصة 

فنية ، و حاول حمااكته فهيا عن قرب ، و تدرج يف هذه احملااكة حىت بلغ فهيا قميهتا الفنية يف هذا من النوايح ال 

 ذا أأمهية ابلغة املدى يف اجلنس الأديب يف اللغة العربية ، كذكل درس القضااي الاجامتعية و الس ياس ية اكنت 

 

________________ 
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عرصه ، و نرضب مثال عىل مسو "شويق" هبذا اجلنس فامي خيص النوايح الفنية اليت س هنا "الفونتني" و هذه 

 (1)يه حاكية شويق : 

 بني ضفاف من دجاح الريف          ختطر يف بيت لها ظريف

ذ جاء هندي كبري العرف             فقام يف البيت مقام الضيف   ا 

 يقول : حيا هللا دي الوجوها          و ال أأراها أأبدا مكروها

 أأنيتمك أأنرش فيمك فضىل                يوما و أأقيض بينمك ابلعدل 

ال املاء و املنام  و لك ما عندمك حرام                  عيّل ، ا 

 ج داء الطيش            و فتحت لدليك ابب العيش فعاود ادلجا

 جفال فيه جوةل املليك                يدعو للك فرخة و ديك

 (2)ممتعا بداره اجلديدة و ابت تكل الليةل السعيدة           

 وابتت ادلجاج يف أأمان              حتمل ابذلةل و الهوان 

ذا هتلهل الصباح               و اقتبست من نوره الأش باح   حىت ا 

 صاح هبا صاحهبا الفصيح            يقول دام مزنيل املليح 

 فانتهبت من نوهما املشؤوم           مذعورة بصيحة الغشوم 

 ! غدرا بينا -و هللا-تقول : ما تكل الرشوط بيننا        غدرتنا 

 ! ى        و قال : ما هذا العمى ؟ محقىفضحك الهندي حىت اس تلق

 (3) ! مىت ملكمت أألس نة الأرابب ؟         فقد اكن هذا قبل فتح الباب

________________ 
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و حلاةل النفس ية للك من الفريقني ،و هذه احلاكية خيتار "شويق" اللكامت و امجلل يف عناية ابلغة ليصف ا    

هنا ترتاسل مع صفات املواطنني املقصودين يف موقفهم من الأجنيب ادلخيل  مصورة لدلجاج لوصفها رموزا ، فا 

قامته موقوتة ، تتفق متاما مع وعود ، و لهجة ادليك  يف تظاهره ابلضعف ، و زمعته ابخلري ، و توكيده أأن ا 

 (1)اال جنلزي ذلكل العهد ، و لهجهتم مع املرصيني . 

اخملاطر أأوال هواجس يف أأذهان ادلجاج قبل أأن تصبح حقائق مروعة عىل حني يغري الهندي من فتبدو     

مسلكه مع هؤالء الأغرار ، مث يفاجئ الغافلني ابلكشف عن حقيقهتم قصدهتم ، و مه مس تغرقون يف نوم 

ادلقائق ، و قوة الغفةل ، ليستيقظوا بعد فوات الأوان ، و احلمكة من هذه احلاكية مصورة تصويرا حمكام يف 

يف حاكايته أأن يرتاءى خلق اال بداع الفين يؤدي هذا اجلنس الأديب رسالته ، و قد اكن قصد شويق 

التجارب، اليت يقف علهيا من ميارس احلياة نفسها و ميكن النظر يف أ فاقها ، و لتتجىل البصرية مبعرفة أ فاق 

الاجامتعية فهيم و التحذير من أ فات السلطات ، الناس ، و عواقب تطرفهم أأو انعزاهلم أأو انعدام احلاسة 

ىل الطغيان او التطرف ، يف هذا اجملال نقترص  سلطة امللوك ، و القضاة ، رجال املال و لك ما ميت بصةل ا 

عىل ذكر مثال الفونتني ذات ادلالةل العميقة عىل هجاء طغيان لويس الرابع عرش ، و عنواهنا : )الشمس و 

ذ وجد ايسوب أأن الضفادع ( و هذه ترمج  ها يف عرس طاغية من الطغاة حيث دفن الشعب يف ابهتاجه ا 

الشعب أأمحق يف كرثة فرحه ، و قد حىك أأن الشمس اعزتمت قدميا أأن تفكر يف الزواج مفا لبث ساكن 

ىل  املستنقعات )الضفادع( أأن شكوا مصريمه ، يف صوت واحد مل يشد فيه مهنم أأحد ، متوهجني بقوهلم ا 

ن ذن  احلظ :"ا  مشسا واحدة ال تاكد حتمتل ، فلو أأجنبت بعض مشوس ، لأجدب البحر و ساكنه ، وداعا ، ا 

ال يف هنر ستيكس اذلي ال يرده  أأيهتا املستنقعات و الغصون ، فس هيكل جنسا ، و عام قريب لن نكون ا 

  سوى املوىت " .

ابلشمس و شعبه لقبوا فالشمس رمز للمكل و الضفادع للشعب ، فلويس الرابع عرش هو من لقب     

 (2) ابلضفادع .

________________ 
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 اخلامتة :

و يف الأخري أأس تنتج أأن كتاب "جور الأدب املقارن يف توجيه دراسات الأدب العريب املعارص " ل      

 "محمد غنميي هالل" يضم مجموعة من الأهداف اليت متزيه عن الكتب الأخرى .

الأدب املقارن هو العمل اذلي ميزي الشخصية القومية للأمة و يوحض مالحمها و هو العمل اذلي يرمس  -(1

 ال داب يف عالقاهتا مع بعضها البعض ، كام يعترب عامال هاما يف دراسة اجملمتعات و تفهمها . 

ضا : هيمت بدراسة الأجناس يقوم بدراسة التيارات الفكرية و الأدبية و مذاهب الكتاب و املفكرين و أأي -(2

و يكشف الروابط و الصالت املتواجدة بني ال داب ، و يتتبع تآأثر و الأدبية من مرسح و شعر و قصص 

ىل مرسحيات الفونتني و حاول دراس هتا و قد  تآأثريا ال داب يف بعضها و أأعطى هذا الكتاب نظرة "شويق" ا 

ىل نصوص احليواانت تآأثرها هبا تآأثرا معيقا ، فقد برع يف رمس الشخصيا ت و تصوير أأدق تفاصيلها ابال ضافة ا 

 و داللهتا الرمزية . 

 الكشف عن عالقاته ابل داب العاملية و تفاعهل يف الأجناس الأدبية من خالل التآأثري و التآأثر .-(3

دراسة القصة عىل لسان احليوان من خالل النظر يف املش هبات و اخملالفات بني كتابني أأحدهام من  -(4

 الرتاث العريب )لكيةل و دمنة( و ال خر من الرتاث الغريب )خرفات الفونتني( .
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 م .1995حاكايت يف الرتاث العريب ، محمد رجب النجار ، جمةل عمل الفكر ، الكويت ،  (14

د الهادي الطرابليس ، مكتبة جامعة بغداد الثانية ، منشورات خصائص الأسلوب يف شوقيات ، محم (15

 م .1981،  1اجلامعة التونس ية ، ط

دراسات يف النقد املرسيح و الأدب املقارن ، محمد زيك العشاوي ، دار املعرفة اجلامعية ، د.ط ،  (16

 م .2005
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م ، 1992،  1َط  دور الأدب املقارن يف توجيه دراسات الأدب املعارص ، محمد غنميي هالل ، (17

 القاهرة .

 م . 1951قصص احليوان يف الأدب العريب ، عبد الرزاق محيدة ، مكتبة لسان العرب القاهرة  (18

لياس خليل زكراي ، دار الأندلس ، بريوت ،  (19  م .1996لكيةل و دمنة ، ابن املقفع تر: الش يخ ا 

ية يصدرها حملسب الوطين مفاهمي نقدية ، د. محمد عصفور عامل املعرفة )سلسةل كتب ثقافية شهر  (20

 م .1989للثقافة و العنوان( ، الأدب الكويت 

، رشكة عاملية للكتاب ، بريوت  1مكوانت الأدب املقارن دراسة مهنجية ، سعيد علوش ، ط (21

 م .1987سورشيس ، دار البيضاء ، معرب ، لبنان، 

 معامل املعارص ، ببيل راغب ، د.ط ، مكتبة للطباعة ، مرص ، د.ت . (22

، دار  1اجلنس الروايئ ابملرشق ، دراسة يف صةل الرواية مبعطيات الفكر و احلضارة ، ط نشآأة (23

 م .2004اجلنوب للنرش ، تونس ، 

 نظرية الأدب املقارن و جتلياته يف الأدب العريب ، أأمحد درويش ، د.ط ، دار الطباعة و النرش . (24
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 الفهرس :

 الصفحة

 لكمة شكر 

 اال هداء 

 خطة حبث 

 أأ املقدمة .................................................................................................................... 

 01.................................................................................................................. املدخل .

 03...............................................................................الفصل الأول ..............................

 04........................................................................املبحث الأول : التعليق اخلاريج للكتاب .

 06.........................................................سرية اذلاتية ل: "محمد غنميي هالل".املبحث الثاين : ال 

 08. .................................................................................املبحث الثالث : دراسة العنوان .

 12 .........................................................................................................  الفصل الثاين

 13 ..............................................................املبحث الأول : الأدب املقارن و الأدب القويم .

 19 ..............................................................ة الأدب و أأصول التجديد .ياملبحث الثاين : عامل 

 27 ......................................................................املبحث الثالث : مفهوم الأجناس الأدبية .

 املبحث الرابع : أأمثةل عامة يف توجيه الأدب املقارن دلراسات الأدب العريب املقارن دلراسات الأدب العريب

 32 ...............................................................................................................املعارص .

 53 ..................................................................................................................خامتة .

 54 ............................................................................................املصادر و املراجع .قامئة 

 57 ...............................................................................................................الفهرس .
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 امللخص : 

م و هو اكتب و أأديب مرصي انل الشهادة الثانوية من الأزهر عام 1916ودل محمد غنميي هالل يف عام     

م معل بتدريس الأدب املقارن يف لكية اللغة العربية و تعد بداية ادلراسات العلمية 1964م ، و يف عام 1937

 الأدبية يف اللغة العربية يف مخسينات القرن املايض . 

خيص كتاب دور الأدب املقارن يف توجيه دراسات الادب العريب املعارص حملمد غنميي هالل و يف تل     

ىل أأن عنوان الكتاب هو لك ما يدور حوهل هذا املؤلف ففي دراسة تفصيلية و تعريفية بآأدب املقارن  يشري ا 

 و عن الأمثةل اليت تساعد يف توجيه الأدب املعارص . 

ىل عاملية الأدب و العوامل اليت تقوم علهيا من بيهنا : و يضم الكتاب أأيضا قسام خا     صا أأشار فيه هالل ا 

أأما و يه العوامل الفنية و تقترص عىل توجيه دراسة التآأثر الأديب يف العرص احلديث  العوامل اخلاصة :

الت بني عوامل التآأثري و التآأثر لصو يه اليت تكون س بااب يف وجود العاملية بوصفها من العوامل العامة : 

 ال داب .

ىل حديثة من مرسحية يف الأدب العريب و الادب الغريب فآأول مرحةل بدأأت تلوح يف الأفق      ضافة ا  ا 

ننا نتحدث  حيمل رايهتا الشاعر العريب الكبري "أأمحد شويق" فعندما نتحدث عن أأدب احلاكايت عند العرب فا 

ب من أأمه كتب الأدب مبارشة عن كتاب و بن خرافات الفونتني من تراث الغريب ، و ذلكل يعد الكتا

 املقارن يف الأدب العريب . 

 اللكامت املفتاحية : 

 Littérature comparée                         Comparative literature            الأدب املقارن

   littérature nationale                           National literature                 الأدب القويم 

 l'influence                                  The influence                                      التآأثري 

 Affecté                                          Affected                          التآأثر                  

 Littérature contemporaine                   Contemporary literature     الأدب املعارص  

       Routing                                      Routage                                           توجيه
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 امللخص ابللغة الفرنس ية :

    Muhammad Ghunaimi Hilal est né en 1916. C'est un écrivain et écrivain 

égyptien. Il obtient son diplôme d'études secondaires à Al-Azhar en 1937. En 

1964, il enseigne la littérature comparée à la Faculté de la langue arabe. C'est le 

début de l'enseignement scientifique et études littéraires en langue arabe dans 

les années cinquante du siècle dernier. 

    En résumant le livre Le rôle de la littérature comparée dans la direction 

d'études sur la littérature arabe contemporaine de Muhammad Ghunaimi Hilal, 

il indique que le titre du livre est tout ce qui tourne autour de cet auteur, dans 

une étude détaillée et introductive de la littérature comparée et des exemples. 

qui aident à orienter la littérature contemporaine. 

    Le livre comprend également une section spéciale dans laquelle Hilal fait 

référence à l'universalité de la littérature et aux facteurs sur lesquels elle est 

basée, notamment : Facteurs spéciaux : qui sont des facteurs techniques et se 

limitent à diriger l'étude de l'influence littéraire à l'époque moderne. les facteurs 

influençant et étant affectés par les liens entre la littérature. 

    En plus d'une pièce récente dans la littérature arabe et occidentale, la 

première étape a commencé à se profiler à l'horizon, portée par le grand poète 

arabe "Ahmed Shawqi". 
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     امللخص ابللغة اال جنلزيية : 

Muhammad Ghunaimi Hilal was born in 1916. He is an Egyptian writer and 

writer. He obtained his secondary certificate from Al-Azhar in 1937. In 1964, he 

taught comparative literature at the Faculty of the Arabic Language. This is the 

beginning of scientific and literary studies in the Arabic language in the fifties 

of the last century. 

    In summarizing the book The Role of Comparative Literature in Directing 

Studies of Contemporary Arabic Literature by Muhammad Ghunaimi Hilal, he 

indicates that the title of the book is everything that this author revolves around 

in it, in a detailed and introductory study of comparative literature and 

examples that help direct contemporary literature. 

    The book also includes a special section in which Hilal referred to the 

universality of literature and the factors on which it is based, including: Special 

factors: which are technical factors and are limited to directing the study of 

literary influence in the modern era. Of the factors influencing and being 

affected by the links between literature. 

    In addition to a recent play in Arabic and Western literature, the first stage 

began to loom on the horizon, carried by the great Arab poet "Ahmed Shawqi." 

One of the most important books of comparative literature in Arabic literature.                 


