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 مقدمة:

إف مفيـو الدراسة المتفاوتة في مياديف العمـو تعني دراسة الظواىر الطبيعية المختمفة ورصد 
ذلؾ طريقا عمميا إلى  واتخاذ، الصبلت الحقيقية التي تربط بينيا الكتشاؼالوقائع المتباعدة 

ويختمؼ مفيـو وظيفة ، القوانيف العامة التي تخضع ليا عدة الظواىر وتسيرىا استخبلص
إلى دراسة الظواىر واألعماؿ األدبية في مفيوميا ووظيفتيا  وغايتيا بالنسبةالدراسة المقارنة 

فني أو تاريخي لمظواىر  تصنيؼفيي أوال ليست مجرد ، في دراسة الظواىر العممية
أو  االطبلعتصنيفا يؤدي إلى إرواء حب ، ي مختمؼ األدبوالموضوعات التي تتشابو ف

 إصدار األحكاـ التقويمية عمى الموضوعات األدبية.

، ليست وظيفة المنيج المقارف في دراسة اآلداب في مجرد تصنيفيا وتقويميا، وبعبارة أوضح
األدبية ولكف قيمة الدراسات ، كما أنو ليس مجرد وسيمة إلى إنماء الذوؽ ال إذكاء التفكير

بمعنى أنيا منيج نقدي لبناء تاريخ أدبي متكامؿ تعمؿ فييا الظواىر ، المقارنة ليست تاريخية
 منيا ومعنى أف الوصوؿ في الدراسة انتقمتوترد إلى أصوليا التي ، األدبية تعميبل دقيقا

 بيف كتابيف أو مشيديف أو موضوعيف أو واالختبلفاتالمقارنة إلى مجرد تقرير التشابيات 
نما ىو نقطة البدء الضرورية التي ، صفحتيف لغتيف أو أكثر ليس ىو غاية ىذه الدراسة وا 

 تتيح.
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 وتتيح لنا بالتالي أف نفسر أثرا بأثر تفسيرا جزئيا.، أو غير ذلؾ اقتباستأثر أو  اكتشاؼلنا 

ت ذلؾ أف الصبل،ومثؿ ىذا المنيج ضروري في دراسة الظواىر األدبية القديمة والحديثة
كانت عمى صبلت  القديمةانعزاليةأو أكثر الشعوب ، قديمة قدـ المجتمع اإلنساني نفسو

بطريؽ أو بآخر فالشعوب األخرى المجاورة وىذه الصبلت األخيرة الضرورية أو التي تنشأ 
بحكـ الضرورة ومف المجتمعات المختمفة بسبب التجارة والحروب واليجرات والرحبلت ىي 

بعض الدارسيف المحدثيف في دراسة  أستغمياجناس عمى إنكار فكرة التي تحمؿ عمماء األ
 األدب المختمفة.

فاإلبداع األصيؿ قد يحوي التأثر باآلخر لكنو يحتوي في الوقت لنفسو خصوصيتو أي 
 بصمتو الخاصة ألف التأثر باآلخر المفر منو لذا كاف البد مف التأثير والتأثر مف الثقافتيف.

بؿ عمى الدارس المقارف أف يتوصؿ إلى نتيجة ،التتوقؼ عند مجرد تتبعو ولكف دراسة التأثير
وىذا مانحف بصدد إبرازه مف خبلؿ دراسة مقارنة بيف فنيف  ، دبيىذا التأثير في العمؿ األ

أحدىما عربي واآلخر أجنبي وبعبارة أوضح بيف القصص السندبادية وممحمة األوديس 
 ليوميروس.

ىو ترصدنا ألوجو التشابو ليذا الموضوع  اختيارناوراء  مف بيف األسباب التي كانت
باد بيف كؿ مف األوديسا وقصص ألؼ ليمة وليمة بما فييا موضوع دراستنا السند االختبلؼ

ثي بيف ىذيف العمميف والكشؼ عف طبيعة التأثير الذي بلالبحري ألتبيف مدى وجود عبلقة ث
، التالمنطمؽ وجدنا أنفسنا أماـ تساؤ  ىذاقد يكوف سببا في إبداع أحدىما أو كمييما ومف 

 ولعؿ أىميا:

 كيؼ تأثر كاتب ألؼ ليمة بيوميروس؟ 
 وىؿ ظيرت مبلمح مف ممحمة األوديسا في قصص السندباد البحري؟ 
  بينيما؟ واالختبلؼوماىي نقاط التشابو 
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 أما عف مقاصد ىذه الدراسة وأىدافيا فقد تمثمت في اإلجابة عمى اإلشكاليات المطروحة
وتسميط الضوء عمى تمؾ المفارقة العجيبة التي جعمت الكاتب العربي ينفتح عمى األجنبي فنيا 

 وجماليا.

 التصورأف تكوف خطوات الدراسة وفؽ ىذا  ارتأيناوصياغتو ، الموضوعومراعاة لطبيعة 
 مدخؿ وفصميف األوؿ نظري والثاني تطبيقي فخاتمة.

أما الفصؿ األوؿ فقدمنا بتقسيمو إلى ثبلثة ، ففي المدخؿ تطرقنا إلى نشأة األدب المقار 
أما المبحث الثاني فخصصنا ،فاألوؿ تحدثنا فيو عف المدرسة الفرنسية وأىـ روادىا ، مباحث

براز خصائصيا وفي المبحث الثالث تحدثنا عف المدرسة  لمحديث عف المدرسة األمريكية وا 
 .السفية وأوضحنا أىـ خصائصيا

 حيث عرفنا في المبحث األوؿ األوديساو، سمناه إلى ثبلثة مباحثأما الفصؿ الثاني فقد ق
في المبحث الثاني فقد أجرينا دراسة مقارنة بينيما أما المبحث األخير  أما، السندباد البحري

 فقد خصصناه ألثر األوديسا في رحمة السندباد البحري.

ف أىـ المراجع التي والخاتمة تضمنت أىـ ماتوصمنا إليو مف نتائج حوؿ ىذا الموضوع وم
 وكتاب األدب المقارف لمحمد غنيمي ىؿ.، عمييا نذكر كتاب ألؼ ليمة وليمة اعتمدنا

راجعة باألساس إلى نقص المادة ، مع العمـ أننا تمقينا صعوبات عديدة في ىذه الدراسة
مف خؿ تنقبلتنا العديدة بيف الجمعيات والمكتبات التي ، العممية وصعوبة الحصوؿ عمييا

 قصد الحصوؿ عمييا.، أخذت مف الوقت الكثير

ولذا أدعوا كؿ مف يتصفحيا أف ،وال أظف أف ىذه الدراسة خالية مف األخطاء أو اليوات
وفي الختاـ أتوجو بالشكر إلى اهلل تعالى الذي سيؿ لنا ، يرشدنا إلى الصواب ويبصرنا بعيوننا
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عممينا ىذا خالصا لوجيو وأف  وأسألو سبحانو عز وجؿ أف يجعؿ،أمر إعداد ىذه المذكرة 
 إنو عمى كؿ شيء قدير.، ينفعنا بما عممنا

عمي مابذلو مف جيد وتوجيو في إعداد  "محمد "رقادشكر األستاذ المشرؼ الدكتور مف ثـ ن
قدـ لنا يد المساعدة مف قريب أو مف بعيد.فجزاه اهلل عنا خيرا كما نشكر كؿ مف ،عمؿ لىذا ا
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 النشأة وأسبابيا: -

ويرى العديد مف الدارسيف أنو ، تعود نشأة األدب إلى القرف التاسع عشر الميبلدي
بالرغـ مف المحاوالت المقارنية العديدة بيف اآلداب في السابؽ إال أف مبلمح ىذه العمـ 

وذلؾ حيف بدأ المقارف ، في فرنسا 1827لـ تظير إال في سنة ، )الحديثة(بمدلوالتو الحالة
ليو يعود " األدب المقارن" الذي كاف أوؿ مف استخدـ مصطمح  "أبيل فميمان"الفرنسي  وا 

وف بر و يقـو بإلقاء محاضرات في جامعة الس، وضع األسس األوؿ ليذا الفرع المعرفي األدبي
ىداب الفرنسي باآلداب األوروبية متناوال فييا التأثيرات المتبادلة بيف األدب حوؿ عبلقات األ

وكاف ىدفو ، وتأثير األدب الفرنسي في إيطاليا في القرف الثامف عشر، الفرنسي واإلنجميزي
وما أعطتو ليا ، مف وراء ذلؾ تقديـ صورة عف ماتمقتو الروح الفرنسية مف اآلداب األجنبية

 1يخ أدب شامؿ لفرنسا.مف أجؿ كتابة تار 

يرجع بعض الباحثيف في الدراسات األدبية المقارف وتاريخيا بوادر نشأة األدب المقارف إلى  -
ولكف ، وغيرىـ إلى تواريخ الحقة،القرف التاسع الميبلدي وىنالؾ مف يرجعيا إلى تواريخ سابقة
ا لو أخذنا نبحث عف والواقع أنن، المنطؽ يقتضي منا أف النقؼ كثيرا عند ىذه االختبلفات

 بدايات كؿ عمـ مف خبلؿ التمميحات الغامضة.

ألف أصوليا المبدئية موجودة في التجربة ،القديمة لو لوجدنا ػف جميع العمـو قديمة جدا
ولكف مانحف بصدده اآلف ىو تتبع النشأة األولى ، اإلنسانية والحاجة اإلنسانية إلى العمـ

 لؤلدب المقارف بوصفو عمما حديثا.

                                       
 ، القاىرة ، مكتبة األنجمو المصرية، 3ط:، ترجمة:د أحمد عبد العزيز، األدب المقارف ، مروسو، أندريو، كمود بيشوا -1

 .145ص  ، 2001 ، جميورية مصر العربية
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حيث اكتمؿ ، أف األدب المقارف قد نشأ قي القارة األوروبية، غنيمي ىاللويرى الدكتور 
وصارت لو أىمية بيف عمـو األدب التقؿ عف أىمية ، وتشبعت أنواع البحث فيو، مفيومو

 1بؿ أصبحت نتائج بحوثو عماد األدب والنقد معا.، النقد الحديث

وفي القرف التاسع ، المقارف في القارة األوروبيةويرجع الكثيروف سبب نشأة وظيور األدب 
بالتحديد إلى الدراسات المتعددة في مجاؿ المقارنة بيف اآلداب األوروبية ودراسة العبلقات 
المتبادلة فيما بينيا التي ظيرت في القرف الثامف مف عشر والتي كانت بمثابة إرىاصات 

 نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ:، ؿوالتي يعود سببيا ىي كذلؾ إلى عدة عوام، لظيوره

ظيوره مناداة لرؤية عالمية في مجاؿ الثقافة واألدب عند بعض المفكريف األوروبييف  -(1-
وظيور اعتقاد بأف اآلداب األوروبية ىي حصيمة تفاعبلت ، ديدروغوتة فولتير وروسوأمثاؿ 

 مشتركة عميقة.

 أدب دوف آخر. وأف اإلبداع األدبي ىو تجربة مشتركة غير مقصورة عمى

 اتجاهتطور االتجاه الرومانسي في األدب وطرحو لتصور يقضي بكوف األدب ىو  -2-
 ويتجاوز حدود األمـ والمغات.، إنساني شامؿ يعني بالتجربة اإلنسانية أينما كانت

اتساع افؽ األدبي عند الكثير مف الباحثيف نتيجة الزدياد الصبلت الثقافية بيف  -3-
 الشعوب.

وعمـ ، أة فروع معرفية جديدة تعتمد عمى المقارنة  مثؿ: عمـ الميثولوجية المقارفنش -(4-
 2وعمـ المغة المقارف.، التشريع المقارف

                                       
 .73ص  ، 1981 ، لبناف ، بيروت ، دار العودة ودار الثقافة ، 5ط:  ، األدب المقارف ، محمد غنيمي ىبلؿ -1
 ، القاىرة ، دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع، نظرية األدب المقارف)وتجمياتيا في الوطف العربي ، أحمد درويش -2

 .25ص  ، 2022جميورية مصر العربية 
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 أدغاركينيو(وعمى رأسيـ الفرنسي )، المطالبة الممحة لمعديد مف الباحثيف األدبييف -(3-
 بضرورة إيجاد عمـ أدبي مقارف.

ألدب المقارف في فرنسا قبؿ غيرىا مف الدوؿ األوروبية أما األسباب التي أدت إلى ظيور ا
لعدة عوامؿ كانت مواتية في تمؾ الفترة في  ، حسب أغمب الدارسيف ، األخرى فير جع

 والتي مف أىميا:  ، والسياسية ، االجتماعية ، منيا الثقافية، فرنسا

أف المناخ الثقافي الفرنسي مستعدا منذ العصر الكبلسيكي لممارسة البحث األدبي  أوال:
المعمؽ في تمؾ الفترة السيما بعد أف تعاقب عمى فرنسا حكاـ اىتموا بالعمـ والثقافة وعمموا 

 عمى جعؿ فرنسا مركز إشعاع ثقافي في أوروبا.

ة التراث المشترؾ بينيـ وبيف تنبو الفرنسييف قبؿ غيرىـ مف األوروبييف إلى قيم ثانيا:
 مما كاف سببا في نشأة أساس فكرة األدب المقارف.، المناطؽ األوروبية األخرى

مف خبلؿ بسط  ، الرغبة الشديدة لمفرنسييف في استرجاع مكانة فرنسا الثقافية الماضية ثالثا:
 1السيطرة الثقافية عمى المستعمرات الفرنسية في البمداف اإلفريقية.

                                       
 .26ص ، المرجع السابؽ ، نظرية األدب المقارف ، أحمد درويش-1
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 المبحث األول: 

 المدرسة الفرنسية: ) المفيوم الفرنسي(.

إف المتتبع لتاريخ األدب المقارف سيبلحظ بسيولة أف الفرنسييف كاف ليـ دورا بارز ومركزي 
" بينوا منذ البداية " وجون جاك آميرالرواد في ىذه المدرسة أمثاؿ ويمماف، في ىذا المجاؿ

ألقى  " فويممان"، مفيوـ العمـ ومبادئو واألساس لذي سيسيروف عميو في اشتغاليـ بيذا العمـ
نكمترا وأيضا تأثير فرنسا  1828محاضرة في السربوف عاـ  بيف التأثير المتبادؿ بيف فرنسا وا 

"وبكؿ صراحة مفيـو ىذا العمـ حيف قاؿ:" أييا السادة  آمبرفي إيطاليا وبعد ذلؾ أوضح" 
ذا وجدنا بعد المقارنات ، ستقـو بيذه الدراسة المقارنة والتي بدونيا اليكتمؿ تاريخ األدب وا 

، نا بنقاط عدة فإننا سنعترؼ بذلؾ ونعمف ىذا التفوؽ العادؿبذلؾ ونعمف ىذا التفوؽ عمى أدب
وفخوروف جدا بأنفسنا مف أجؿ  ، فنحف أغنياء جدا بالمجد لكي يستيوينا مجد أي شخص
" بيف مفيـو المصطمح فرانسوغويارنكوف منصفيف" وعقد جاف ماري كاريو مقدمة لكتاب " 

 1ألنو دراسة العبلئؽ الروحية الدولية.فقاؿ:" إف األدب المقارف فرع مف التاريخ األدبي 

 2".بيرون وبوشكينوالصبلت الواقعية التي توجد "

لكف ماىي المبادئ ، إذف منذ البداية يحدد الرواد المصطمح وىو فرع مف التاريخ األدبي
واألسس التي ينوا عمييا مفيوميـ ليذا العمـ؟ معظـ كتب الرواد التي ألفت في ىذا المجاؿ 

 ، لكف سأبدأ التأثر ، فمف ذلؾ ماقالو أمبير ويمماف وكاريو وغيار ، ه األسستحدثت عف ىذ
فمف النادر في الواقع أف يكوف أثر مف اآلثار الفكرية فريدا في نوعو معز وال عف غيره فما 
مف لوحة أو تمثاؿ أو لحف أو كتاب إال ويدخؿ في زمرة مف الزمر شعر المؤلؼ بذلؾ أـ لـ 

                                       
مؤسسة عز الديف لمطباعة  1ط ، األنواع األدبية )مذاىب ومدارس في األدب المقارف( ، الدكتور شقيؼ البقاعي -1

 .149ص  ، 1985 ، لبناف، بيروت ، والنشر
 .151األنواع األدبية. ص  ، الدكتور شفيؽ البقاعي -2
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األدبي أف يضعو في موضعو مف أنواع األدب وصور الفف ثـ يزيف يشعر وعمى التاريخ 
ويقوؿ تيحـ في موضع آخر:" ينبغي أف نفرغ  ، " وما أورث غيره1أصالتو بقيامو عف غيره.

كممة مقارنة مف كؿ داللة فنية ونصب فييا معنى عمميا وتقرير المشابيات واالختبلفات بيف 
 يف مف لغتيف أو أكثر إنما ىو نقطة .كاتبييف أو مشيديف أو موضوعيف أو صفحت

 2البدء الضرورية التي تتيح لنا اكتشاؼ تأثرا أو اقتباس أو غير ذلؾ .

أو وعندما غيار يقوؿ في دعاه التي تبطؿ أف يكوف األدب المقارف ىو نفسو األدب العاـ " 
 المقارنييف " أو غير مفيديف لدى أكثرميتافيزفتيان" ويبدو أف ىذيف المطمعيف ىما "العالمي

ألف ىناؾ حيف تنعدـ الصمة سواء أكاف بيف إنساف ونص أو بيف إنتاج وبيئة  ، الفرنسييف
متمقية أـ بيف بمد وحالة ينتيي محيط األدب المقارف ويبتدي محيط تاريخ الفكر المحض في 

 3دراسة التأثير والتأثر المتبادليف بينيما".

ىبلؿ في موضع آخر: إنو اليعد مف األدب المقارف في شيء مايعقد مف  غنيميويقوؿ 
موازنات بيف كتاب مف آدابي مختمفة لـ تقـ بينيـ صبلت تاريخية حتى يؤثر أحدىـ في 

ويقوؿ أيضا:" واليصح أف ندخؿ في حسابنا مجرد  ، 4اآلخر نوعا مف التأثير ويتأثر بو"

                                       
 ، 1988 ، باريس ، بيروت ، منشورات عويدات ، 2ط، ، ترجمة ىنري زغيب ، األدب المقارف ، ماريوس فرنسوا غويار -1

 .81ص 
المممكة العربية السعودية سنة  ، دار المريخ، تعريب الدكتور عادؿ سبلمة ، نظرية األدب، أوستونوآرف، رنييوليؾ -2

 .118ص  1992
 .121ص  ، المرجع السابؽ ، نظرية األدب ، رنييويمؾ -3
دار عبلء الذي لمشر ، 1ط:، ماألدب المقارف؟ ترجمة : غساف السيد، أندرية ميشيؿ روسو، كمودبيشوا، بييربرونيؿ -4

 .142ص ، 2010والتوزيع والترجمة سنة 
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مجرد تشابييما أو تقاربيما دوف أف يكوف عرض نصوص أو حقائؽ تتؿ باآلداب ونقده ل
 1بينيا صمة مانتج عنيا توالد أو تفاعؿ مف أي نوع كاف".

 يتضح مف ىذه األقواؿ الذي ذكرناىا أف األساس الذي قاـ عميو المفيـو . -

لكف أتساءؿ ىؿ مسألة التأثير والتأثر أيا كانت درجتيا  ، الفرنسي ىو مسألة التأثر والتأثير
ف يتجـ عندما تعد مف األ دب المقارف؟ أعتقد أف التأثر الإشكاؿ في ذلؾ وىذا ماقالو بوؿ وا 

 2قاؿ:" فمف النادر في الواقع أف يكوف أثر مف اآلثار الفكرية فريدا في نوعو معزوال عف غيره"

ويقوؿ بوؿ والري": اليوجد شيء أكثر ابتكارا والأشد شخصية مف أف يتغذى اإلنساف مع 
 3بغي ىضـ ىذا الغذاء فالحؽ أف األسد مكوف مف كباش متحولة".اآلخريف ولكف ين

بؿ وكما قاؿ  ، في الحقيقة ىذا الكبلـ ميـ جدا فعممية التأثر في البداية الخبلؼ في ذلؾ
فبعد أف يتأثر الكاتب البد أف يكوف لو  ، والري يعد ىذا مف االبتكار لكف ىذا إلى حد ما

فإذا كانت عممية التأثر كمية فإف  ، يطبع أعمالو بيا أسموبو وطريقتو ولمستو الخاصة التي
ومف ىنا نبلحظ أف يتجـ  ، وفي اعتقادي ىذا يخرج مف األدب المقارف ، ىذا مقمد أعمى

أما الصغار فإنيـ يبمغوف تقميدىـ حد النقؿ  ، صغار وكبار ، يقوؿ:" عمى أف الكتاب قسماف
 وما العظاـ فإنيـ إذا انساقوا. ، والنسخ

ار التقميد إلى حيف ال يمبثوف أف يعودوا إلى أنفسيـ ويستردوا أصالتيـ وحتى حيف مع تي
 4يقمدوف فإنؾ ترى لؤلصالة في تقميدىـ أثرا.

                                       
 .94ص  ، 2008سنة  ، نيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيع 09ط: ، األدب المقارف ، الدكتور محمد غنيمي ىبلؿ -1
 .143نواع األدبية لمذاىب ومداس في األدب المقارف ص األ ، الدكتور شفيؽ البقاعي -2
 .87ص  ، ترجمة ىنري زغيب ، األدب المقارف، ماريوس فرانسوا غويار -3
 .97األدب المقارف ص  ، الدكتور محمد غنيمي ىبلؿ -4
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" يتكمـ عف التأثر العكسي فيقوؿ عف أحمد "محمد غنيمي ىاللومف ىنا نجد الدكتور  
ا فكتب شوقي مغاير " :فما راؽ لو ماكتبو شكسبير عني"مسرحية كميوبتراشوقي عندما كتب 
 "شكسبير".ومختمؼ عما كتبو 

ومف ىنا نجد أف ، إذا فأساس األدب المقارف في المفيوـ الفرنسي ىو عممية التأثر والتأثير
 األدب الفرنسي ألزموا أنفسيـ بأمور عدة. نيمقار 

 " وكماغينميياللويقوؿ "، أف توجد صبلت تاريخية بيف األدب المتأثر واألدب المؤثر أوال:
أخرجنا مف حساب األدب المقارف مايعقد مف مقارنات بيف آداب ليس بينيا صمة تاريخية 

" لقد أصر األدباء الفرنسيوف عمى ىذه النقطة كثيرا ووضعوا عناويف عف  1كذلؾ نود...
كيفية انعقاد ىذه الصبلت مف رحبلت وترجمات وسفر األدباء إلى األدباء اآلخريف أو غير 

 ذلؾ.

لمؤرخ األدب الفرنسي حتى ينيض بميمة سبؿ االتصاؿ بقولو" ىناؾ حالتاف  يتجموقد حدد 
والحالة الثانية المعقدة وىي أف ، أوليما عف طريؽ الترجمة البلتينية أو الترجمة الفرنسية

يكوف اتصاؿ كتابنا بكتاب محدثيف مف أمـ أجنبية" وىنا اليخفي عمى أحد ىذه النزعة 
 "آمبيرنا اليخفي عمى أحد ىذه النزعة النرجسية وىذا ماأكده "النرجسية مف أىـ أجنبية". وى

 في محاضراتو حيف قاؿ:"

في مقالة عف األدب  "شحيد"ويذكر الدكتور جماؿ ، ونعمف ىذا التفوؽ فنحف أغنياء بالمجد
المقارف ىذه النزعة بأنيا تأثرت نوعا ما بالروح السياسية االستعمارية السائدة في القرف التاسع 

وىنا البد أف نسأؿ أنفسنا سؤاال إذا ماوجدنا تشابيا  ، وحتى منتصؼ القرف العشريفعشر 
 بيف كاتبيف أو عمميف فيؿ يعد ىذا مف باب األدب المقارف؟

                                       
 .8ص  ، المرجع نفسو -1
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 1والجواب عند محمد غنيمي ىبلؿ بأنو اليعده مف األدب المقارف.

ف و تشابيا بيف عمميف اليكلكف في اعتقادي ىذا الكبلـ فيو شيء مف الغمط ألننا كثيرا مانجد 
في وقتيف  افقد ظير ، وأقرب مثاؿ عمى ىذا كتابا الديواف والغرباؿ ، بينيما صبلت تاريخية

والكتاباف يرمياف إلى  1923وظير الغرباؿ سنة  1921إذ ظير الديواف سنة  ، متقاربيف
مما  ، جديدىدؼ واحد ىو اليجـو العنيؼ عمى مدرسة األدب التقميدي والدعوة إلى األدب ال

وفي ىذا يقوؿ الدكتور "محمد منذور" ولكف االستقراء  ، قد يوحي بتأثير أحدىما باآلخر
التاريخي السميـ يؤكد أف ىذا التأثير المتبادؿ لـ يحدث" وقد أكد األستاذاف نعيمة والعقاد لنا 

يجة شخصيا عدـ حدوث ىذا التأثر وقررا أف كبل االتجاىيف قد تولد بطريقة تمقائية ونت
لظروؼ متشابية ىي اتصاؿ الجانبيف اليجري والشرقي باآلداب والثقافات األوروبية ثـ 
إحساس كؿ مف الجانبيف بأف اتجاىات األدب العربي التقميدي لـ تعد تكفي حاجات العصر 

مف ىنا قد نجد تشابيا  2المتطورة إذ بكؿ منيما يسير في خط مواز لآلخر دوف سبؽ التقاء".
 النظرة الفنية والعقائدية لدى الكاتبيف. التقاءفكرتي ويكوف ىذا نتيجة  بيف عمميف أو

 اختالف المغة:

" في كتابو حيف قاؿ:" ماىي حدود أدب في عصر مف العصور؟ ماىي يتجموىذا ما أثاره "
الحدود التي إذا تعديناىا جازلنا أف نتحدث عف أدب أجنبي وعف تأثير أو تأثيراتو؟ الجواب 

غوية مطبقة كؿ األنصاؼ أو بعضو عمى المساحة محيث ماتكوف المساحة العمى ىذا سيؿ 
سبانيا نكمترا أو بيف فرنسا وا  غير  االرتباطلكف ىذا  ، السياسية كما ىو الشأف بيف فرنسا وا 

فكثيرا ما  ، متوفر في غالب األحياف وىناؾ حاالت كثيرة يصعب ألف نجد ليا حبل عاما
وىنا البد أف نتساءؿ: ىؿ ، البمداف ممتدة إلى ماوراء حدوده تكوف المغة السائدة في بمد مف
                                       

 .138ص  ، 2008 ، القاىرة ، نيضة مصر لمطباعة ، النقد والنقاد المعاصروف، الدكتور ومحمد مندور -1
 .162ص  ، نظرية األدب ، رنييو وليؾ وأستوف وآرف -2
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نمحؽ اآلثار لتي تظير فيما وراء ىذه الحدود باألدب القومي الذي تنتجو األمة؟ أما األلماف 
فإنيـ يعتقدوف بذلؾ فيما يتعمؽ بيـ فتراىـ يضعوف الكتاب السوسرييف والكتاب النمساوييف 

وأما في فرنسا حيث الوحدة القومية قديمة مغرقة في القدـ وحيث  ، في عداد األدباء األلماف
الشعور بيذه الوحدة عميؽ وقوي فإننا نستحي أف ننسب إلينا مف ليس منا لكننا ألسباب 

" كاتبيف فرنسييف رغـ أف األوؿ مف جنيؼ والثاني مف سافو " روسو وديمستربدييية نعد
ويسرا وبمجيكا ألنيـ حوموا حوؿ باريس كمركز وليذا يمكف أف نقبؿ في عدادنا كتابا مف س

أدبي ولكننا ندع لسويسرا وبمجيكا بعض األدباء ألنيـ آثروا البقاء في ببلدىـ ولذلؾ يجب أف 
نعد التأثيرات الفرنسية في األدب الكندي المكتوب بالمغة الفرنسية وكذلؾ الكتاب األمريكاف 

 1وعات األدب المقارف.بالنسبة إلى األدب اإلنكميزي عمى أنو مف موض

يستحي إف ينسب إليو  تيجم، ميمة وتطرح تساؤالت كثيرة حوليا تيجمىذه النقطة التي أثارىا 
مف ليس منيـ ولكنو يستثني أدباء ليسوا فرنسييف لكنيـ كتبوا بتوجيات فرنسية وبوحي مف 

ا رغـ أنيـ كتبوا مف األدباء الفرنسييف ويستعبد كتاب تيجمفيؤالء يعدىـ  ، الثقافة الفرنسية
حتى يكوف الكاتب فرنسيا يجب أف يتغذى  تيجمفينا يحدد  ، بالغة الفرنسية واليعدىـ فرنسييف

 بثقافة فرنسية وبتفكير فرنسي محض.

 " مسألة أف األدب األمريكي ىؿ يمكف أف نعده أدبا إنكميزيا.تيجمويثير" 

و اليمكف أف نعدىما أدبا واحدا "بأن تيجميقوؿ"  ، عمى أف كبل األدبييف كتبا بمغة واحدة
 والسبب في ذلؾ أف كؿ أدب ثقافتو الخاصة بو وتجاربو النوعية في ذلؾ.

والبد أف نسأؿ أنفسنا سؤاال ىؿ يمكف أف نعد مف كتب بالمغة الفرنسية أدبيا فرنسيا أو 
، بمد" يبقى ىذا إذا لـ يتغذى غذاء كامبل بثقافة ىذا التيجم" ، يدخموف ضمف األدب الفرنسي

                                       
 .99ص  ، محمد غنيمي ىبلؿ األدب المقارف -1
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وفي اعتقادي ىذا صحيح ألف األديب النستطيع أف ننسبو إلى ذلؾ البمد لمجرد إنو كتب 
وبعض المقارنيف يعتبر مف  ، فثقافة األديب حتما ستكوف مختمفة عف ثقافة ىذا البمد ، بمغتو

كتب بالمغة األخرى ينتمي إلى ىذه المغة: يقوؿ ىبلؿ:" فالكاتب أو الشاعر إذا كتب كبلىما 
ولذي رأه أف ىذا الكبلـ  1ربية عددنا أدبو عربيا ميما كاف جنسو البشري الذي انحدر منو"بالع

بعيد عف الصواب ولو نو كذلؾ لكاف يجب أف نعد كؿ مف كب باإلنجميزية أو الفرنسية كتابا 
 مف تمؾ البمداف.

 حصر األدب باألدب. لثا:ثا

": األدب المقارف الحقيقي تيجميقوؿ "  ، لقد حصر المقارنوف الفرنسيوف أنفسيـ بيذا الشرط
يحاوؿ ككؿ عمـ تاريخي أف يشتمؿ أكبر عدد ممكف مف الوقائع المخمفة األصؿ حتى يزداد 
فيمو وتعميمو لكؿ واحدة منيا عمى حدة فيو يوسع أسس المعرفة كما يجد أسباب أكبر عدد 

كؿ داللة فني ونصب فييا أريد أف أقوؿ ينبغي أف نفرغ كممة مقارنة مف  ، ممكف مف الوقائع
معنى عمميا وتقرير التشابيات واالختبلفات بيف كتابيف أو مشيديف أو موضوعيف أو 
صفحتيف مف لغتيف أو أكثر إنما ىو نقطة البدء الضرورية التي تتيح لنا اكتشاؼ تأثرا أو 

ومف ىنا نجد أف أحد االعتراضات التي وجيت فيما بعد إلى  ، 2اقتباس أو غير ذلؾ
ونتيجة النغبلؽ ىذه المدرسة التقميدية  ، مدرسة الفرنسية حصرىـ المقارنة في مجاؿ األدبال

فقد  ، وتشددىـ في ىذه الشروط وتمحور األدب المقارف في المركزية األوروبية اإلقميمية
فقد حذر  ، انشؽ عف ىذه المدرسة التقميدية رينو إيتامبؿ وأصبح لو توجيات جديدة في ذلؾ

 بؿ مف المركزية الفوقية واإلقميمية لؤلدب لمقارف التقميدي ومف ابتعاده.رينو إيتام

                                       
 .164ص  ، األنواع األدبية المرجع السابؽ، الدكتور شفيؽ البقاعي -1
 .153ص  ، المرجع السابؽ ، األدب المقارف؟، كمود دبيشوا، برونييؿ بير، ميشيؿ روسو -2
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وقد شكؿ ذلؾ النقد خطوة ميمة نحو تجاوز االتجاه التاريخي الوضعي  ، عف جوىر األدب
 في األدب المقارف.

 " إنني الأفيـ أف يكوف لمدراسة األدبية إال ىدفاف:إيتامبل:ويقوؿ 

ف ىؤالء المذيف يتعمموف األدب ليعمموه ينبغي عمييـ أف تكوف التثقيؼ واالمتناع ودوف شؾ فإ
بؿ ، معموماتيـ منظمة وأف تكوف دراساتيـ خاضعة لمنيج موجية نحو نقاط محددة أكثر

 بؿ وأقوؿ أكثر عممانية مف دراسات ىو األدب. ، وأقوؿ أكثر دقة

بالتطبيؽ الحرفي  لكف الينبغي أف يغيب عف أعيننا شيئاف: أحدىما أف الدارس الذي يكتفي
لممنيج المنظـ سوؼ يكوف مدرسا رديئا لمدب اليستطيع أبدا أف يطور لدى تبلمذتو عمى 

وثانييما أف أحدا مف المعمميف اليستطيع أف يعطي لدروسو ىذه  ، وجو خاص تذوؽ األدب
 1الفعالية إذ لـ يكف ىاويا قبؿ أف يكوف عالما.

إلى أف أولئؾ المذيف يبالغوف في أولئؾ المذيف مف خبلؿ ىذا النص يمفت إيتامبؿ النظر  -
يبالغوف في إتباع الييكؿ الخارجي لممنيج قد يجدوف أنفسيـ بعيديف عف مجاؿ الدراسة 

 وقد الحظ ايتامبؿ أثناء دراستو لمشعر. ، الحقيقية لؤلدب

نيا ملتي يتضافي فترة ماقبؿ الرومانتيكية في القرف الثامف عشر أف كؿ لمواضيع التقميدية 
ذلؾ الشعر مثؿ الطبيعة والحب العذري والحساسية المرىفة والبكاء عمى الزمف الماضي 

ومف ىنا ، تتشابو كثيرا بالشعر الصيني في عصر كيـ بوف الذي كاف يعيش قبؿ الميبلد 
فإنو مف الصعب تممس أسباب محددة ، قد نسؽ شرط الصبلت التاريخية إيتامبلكاف 

كما أف الثقافة الموسوعية إلبتامبؿ طبعت نزعتو في األدب  ، لئلتصاؿ التاريخي العصريف
المقارف وبطابع الشمولية والكونية التي التحتؽ مسبقا أية ثقافة أو أي شعب ألنيا تقاوـ كؿ 

                                       
 .149ص  ، المرجع السابؽ ، األنواع األدبية ، الدكتور رشفيقالبقاعي -1
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مثبل لؤلدب المقارف  إيتامبلمف الموضوعات التي يقترحيا  ، عنصرية بدءا بالفوقية األوروبية
لفرنسية في أمريكا والمؤثرات الغربية في األدب الياباني بعد في المستقبؿ تأثير الوضعية ا

فريقيا السوداء.  ثورة الميجي تطور األفكار العنصرية في أوروبا منذ اكتشاؼ أمريكا وا 

 تيمو بالتعصب اإلقميمي والقومي.  القد ىاجـ إيتامبؿ مواطنو غويار و  -

ف األمريكييف وغيرىـ وسخر منو وأيد معارضيو م، وبتركيز الضوء عمى األدب الفرنسي فقط
لـ يشعر بالتطورات  غويارواستغرب كيؼ أف  1958حيف أعاد طباعة األدب المقارف عاـ 

زمبلءه الفرنسييف  إيتامبلالكبرى التي حدثت في مفيـو األدب المقارف في الخمسينات ودعا 
لى االتصاؿ بآداب الر  ؽ األقصى إلى الخروج مف الحمقة الضيقة لآلداب األوروبية وا 

كالصيف والياباف واالىتماـ بحقوؿ جديدة مف المعرفة األدبية مثؿ األسموبيات والعمـو الببلغية 
مف الداعيف إلى االنفتاح ليذا المفيـو الضيؽ إلي  إيتامبلوىكذا كاف 1وعمـ البنية األدبية.

مقاربيف الجدد وقد كانت دعواه مثمرة فيما بعد فقد سار بعض ال ، وضعو المقارنوف التقميديوف
 ميشل اوأندرية كمودبشو، بونييل، بييرمنيـ ، عمى نيجو فجاء ممثموف جد ليذا المفيوـ

فترى كيؼ عرفوا األدب ، ىؤالء كتبوا وبموردا مفيومات جديدة في األدب المقارف، روسو
يقولوف: "األدب المقارف ىو الفف المنيجي الذي يبحث  ، المقارف تعريفا يوائـ جميع مفاىيمو

عف عبلقات التماثؿ والقرابة والتأثير وتقريب األدب مف األشكاؿ المعرفية التعبيرية األخرى 
 أو تقرير.
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األعماؿ والنصوص األدبية مف بعضيا بعيدة كانت في الزمف أو في الفضاء شرط أف 
ف كانت جزء مف تراث واحد وذلؾ مف أجؿ تنتسب إلى لغات متعددة أو ثقافات مختمف ة وا 

 1وصفيا وفيميا وتذوقيا بشكؿ أفضؿ".

ىذه الدعوة التي وجييا المقارنوف الجدد في تعريفيـ لؤلدب المقارف تبدوا أكثر انفتاحا وأكثر 
ولو أننا نظرنا في ، إنيا دعوة ألف يقترب ىذا المفيـو مف حقيقتو، معقولية في فيـ األدب

فيـ يعتبروف األدب المقارف فنا والفف يجب أف ، لتبيف لنا بعض األشياء الجديدة ىذا التعريؼ
يحتوي عمى عناصر جمالية ويدعوف إلى تقريب األدب مف األشكاؿ المعرفية والتعبيرية 

وىذه دعوة جديدة ألف ينفتح األدب المقارف حتى يتقاطع مع ألواف جمالية وتعبيرية ، األخرى
في ، ؿ والنصوص مف بعضيا بعيدة كانت في الزمف أو في الفضاءويدعوف لتقريب األعما

فاألدب الجميؿ يبقى أدبا خالدا الموت حتى بعد مئات السنيف ، الحقيقة ىذا كبلـ جميؿ
ويضعوف شرطا ليذا كمو أف ، ويبقى مشعا يغري كؿ مف يراه بأف يستمتع بو ويتذوؽ جمالو

 ونبتعد. "يتجم"ب بطرؼ مف كبلـ وىنا تقتر ، ينتسب إلى لغات أو ثقافات مختمفة

ف كاف جزءا مف تراث واحد فإنو مف الممكف ، عنو بطرؼ فعندما يقولوف أو ثقافات مختمفة وا 
أف نقارف أدبييف أو أدبيف أو كتابيف أو غير ذلؾ إذا كاف مف ثقافة مختمفة وضمف تراث 

ا بشكؿ أفضؿ وىنا ويبقى الشيء األىـ في ىذا التعريؼ قوليـ مف أجؿ وصفيا وتذوقي، واحد
عندما قاؿ:" إنني الأفيـ أف يكوف لمدراسة األدبية إال ىدفتف التثقيؼ  "إيتامبل"نعود إلى كبلـ 

 2واإلمتاع".

أما تعريفيـ الثاني الذي اقترحوه عمى سبيؿ اإليجاز فمـ يغيروا مف مفيوميـ لؤلدب المقارف 
جية وتفاضمية وتفسير مركب شيئ يقولوف:" األدب المقارف ىو وصؼ تحميمي ومقارنة مني

                                       
 .146ص  ، 2010 ، مكتبة المتبني 01ط: ، األدب المقارف بيف النظرية والتطبيؽ ، أحمد درويش -1
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مف ىنا نرى ، بظواىر أدبية بيف المغات أو الثقافات بوصفو وظيفة نوعية لمروح اإلنسانية
فعمى  ، كيؼ ابتعد الفرنسيوف الجدد عف المفيـو التقميدي لؤلدب المقارف مف خبلؿ المنيجية

فبل يستغني عف ، والفمسفة كبيرا بالمناىج النقي والتاريخ والنقد  المقارف أف يكوف ممما إلماما
أي فرع يخدـ دراستو لموصوؿ إلى فيـ وتذوؽ صحيح ليذا األدب الذي يرتقي بالروح 

 1اإلنسانية.

 المفيوم الفرنسي مالو وماعميو:

يطرح الدكتور عبدو وعبود في كتابو األدب المقارف مشكبلت آفاؽ مجموعة مف اإليجابيات 
 والتأثير.التي أفرزتيا دراسات التأثر 

أوال: إف ىذه الدراسات سدت فجوة في كتاب تاريخ اآلداب القومية فنحف نستطيع أف نتعرؼ 
عمى الثغرات التي خمفيا التاريخ الذي حصر نفسو داخؿ حدود أدب قومو وأغفؿ االمتدادات 

 واألبعاد الخارجية التي تتجاوز الحدود المغوية القومية لآلداب.

برىنت دراسات التأثر والتأثير بطبلف مقولة االكتفاء الذاتي لآلداب واستقبللية تمؾ  ثانيا:
فأي أدب وأي مجتمع وأي ثقافة البد أف يتغذى بغيره مف الثقافات األخرى ،اآلداب وتفردىا 

 والفكر السائد فيما حولو ومايحاوره.

سات التأثر والتأثير عمى أف إف لؤلدب القومي أصالتو وتفرده حدودا فقد أدلت درا كماثالثا:
، ىذه األمور نسبية وأف ىذه اآلداب في حالة تفاعؿ وتبادؿ وأخذ وعطاء واستيراد وتصدير
 وبذلؾ شكمت دراسات التأثر والتأثير ردا دعاة التعصب القومي في اآلداب الذيف يزعموف.
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عفت النزعة وبذلؾ تكوف دراسات التأثر والتأثير قد أض ، أف أدبيـ أصيؿ بصورة مطمقة
 1المتعصبة التي سادت في العصر الحديث .

ويرى الدكتور حساـ الخطيب أف المقارنة مف خبلؿ التأثر والتأثير يمكف أف تؤدي إلى 
تصحيح األحكاـ الذوقي لدى قراءة أدب قومي معيف وكذلؾ إلى تنمية نوع مف الذوؽ 

د أفادت أبحاث األدب المقارف اإلنساني الشامؿ تتجاوز حدود األمـ وربما حدود القارات وق
ويعتقد أنو يساعد عمى وضع  ، غوتوأيضا في وضع أساس لؤلدب العالمي الطي حمو بو 

إف  ، أساس لؤلدب العاـ أو لنقؿ األدب ىكذا دوف تحديد لو بصفة جغرافية أو لغوية معينة
 2أبحاث األدب المقارف تساعد كثيرا في التواصؿ إلى فيـ األدب ذاتو بكميتو.

ويبقى أف أقوؿ بأف دراسات التأثر والتأثير قد أفرزت إيجابية كبيرة ىي أنيا حفزت مف أنثى 
فمو لـ تكف دراسات التأثر والتأثير لما رأينا ، بعدىا عمى طرح أراء ومفيومات ودراسات جديدة

يتحدث في ىذا المجاؿ ويقدـ رؤى جديدة وأحيانا كثيرة تؤدي بو إلى  رينو ويمكمثبل الناقد 
 فعمى سبيؿ المثاؿ النظريات النقدية التي كانت .، االنقبلب والتخمي عنو

 ، كانت سائدة في أوائؿ القرف الماضي قد رفدت بنظريات حديثة كاألسموبية والتمقي وغيرىا
 وىكذا يكوف فيـ األدب بتعدد اآلراء والموافؽ واالنفتاح عمى الجديد وتقمبو.

سات التأثر والتأثير استبعدت الجوانب الجمالية والذوقية أما سمبيات ىذه المدرسة فيي أف درا
لؤلدب وحدث في الوقت نفسو مف جدوى تمؾ الدراسات ودورىا العممي والثقافي وتحوؿ عالـ 

أي إلى شخص يجمع الوثائؽ ، األدب المقارف إلى مؤرخ بالمعنى الصاـر الضيؽ لمكممة
لآلداب ومنعو مف عقد أي مقارنات خارج والمصادر والوسائط المتعمقة بالعبلقات الخارجية 

                                       
 .165ص  ، مشكبلت وآفاؽ المرجع السابؽ ، األدب المقارف ، عبده عبود -1
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ذلؾ اإلطار بمعزؿ عف عبلقات التأثر والتأثير بدعوة أف ليس لتمؾ المقارنات قيمة معرفية 
 بالدراسات العميقة. غنيمييالللذلؾ شبييا 

وأقامت تمؾ الدراسات جدارا مصطنعا بيف الجوانب التاريخية وبيف الجوانب الجمالية والذوقية 
فدراسة األدب دراسة تاريخية صرفة تتجنب  ، أي بيف تاريخ األدب والنقد ، بلدراسة األد

 بوسع مؤرخ األدب ميما.، الخوض في األمور النقدية بصورة مطمقة ىو ضرب مف الوىـ

ضعاذاتو عمى الرؼ.  كاف موضوعيا أف يتخمى بصورة تامة عف التذوؽ والتقييـ وا 

فمجرد أف تعرؼ الوسائط ،والتأثير ىي سيمة  إف دراسات التأثر عبدو عبودويقوؿ الدكتور 
 1تستطيع أف تعقد المتشابيات بيف اآلداب وتقرر التأثيرات وتبحث عف كيفية انتقاليا.

ومف ىنا ، لكف كيؼ تفسر ظواىر التشابو بيف اآلداب التي لـ تقـ بينيا عبلقات التأثير -
ووجو كثير مف ، ثيا نحوهفالمدارس الحديثة قد وضعت يدىا عمى ذا السؤاؿ ووجيت أبحا

دعارنيو ويمؾ بأف يصؼ ىذه الدارسات بعممية مسؾ  النقد لممفيوـ الفرنسي التقميدي وىذا ما
 الدفاتر لنشاطات االستيراد والتصدير التي تـ بيف اآلداب القومية.

وضيؽ األدب المقارف والتقميدي رفقة الدراسات المقارنة إذ حصرىا في قمـ التأثير والتأثر 
تي خدمت النزعة المتعصبة في فرنسا بأنيـ وجدوا أف لؤلدب الفرنسي تأثيرا كبيرا عف ال

 اآلداب التي قارنوىا.

وبالتالي أفرزت نزعة أوروبية وىي أف أوربا مصدر اإللياـ ومصدرة لكؿ األفكار واآلداب 
التعالي  حيف دعا الفرنسييف واألوروبييف مف إيتاميلوىذا ماحذر منو ، وىي تؤثر في اآلخريف

وليذا كانت ىذه الدراسات مرمى لسياـ النقد الجديد والنظريات ، والتعصب لمثقافة األوروبية
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وبعد ىذه المناقاشات التي أفرزىا المفيـو الفرنسي التقميدي أو دراسات التأثير ، الحديثة
 البد لي أف أطمؽ عمى ىذه الدراسات تسمية الدراسات االنفعالية. ، والتأثر

 

 المبحث الثاني: 

 المدرسة األمريكية المفيوم األمريكي:

في الحقيقة ىذه المدرسة نشأت كردة فعؿ عمى المدرسة الفرنسية حيف عقد رنيو ويمؾ 
في المؤتمر الدولي لمرابطة الدولية لؤلدب  1958محاضرة بعنواف أزمة األدب لمقارف 

زعيـ ىذه المدرسة أو ىذا المفيوـ  وفي الحقيقة يعتبر رنيو ويمؾ التشيكي األصؿ ، المقارف
 ىذه المحاضرة كاف ليا أىميتيا مف جانبيف:

 أنيا بينت سمبيات دراسات التأثر والتأثير التي قاـ بيا الفرنسيوف.الجانب األول: 

 وىو الميـ في ىذه المحاضرة ىي تأسيس مفيـو جديد لؤلدب المقارف.الجانب الثاني: 

إف كاف عمى سبيؿ النقد  ، بيف لنا المفيـو األمريكيومف خبلؿ تصفح ىذه المحاضرة يت
يقوؿ ويمؾ:" إف  ، الموجو لمفرنسييف أو عمى سبيؿ طرح مفيومات جديدة لؤلدب المقارف

أخطر داللة عمى الوضع الميتز الذي تـ بو دراستنا ىي أنيا لـ تتمكف لحد اآلف مف تحديد 
 .بالدنسبرغرالتي نشرىا  دائرة عمميا ومنيجيتيا وأنا أعتقد أف برامج العمؿ

 قد فشمت في ىذه الميمة األساسية. وفان تيجمو كاري وغيار
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فقد أثقموا األدب المقارف بمنيجية عفا عمييا الزمف ووضعوا عميو أحماال مف القرف التاسع 
 1عشر الميتة مف ولع بالحقائؽ والعمـو والنسبية التاريخية.

ونرى اليجـو اقوي  ، المقاؿ يطرح مشكمة ىذا المصطمح وىو عدـ تحديد عممو ومنيجيتو 
:" ويمكيقوؿ  ، عمى أصحاب المدرسة الفرنسية التقميدية المذيف عنوا بمسألة التأثير والتأثر

الشؾ عندي أف محاولة حصر األدب المقارف في دراسة التجارة الخارجية لآلداب نوع مف 
 2الجيد الضائع".

مف ىنا نرى كيؼ ضرب ويمؾ أسس المدرسة الفرنسية باقتصارىا عمى المشكبلت مثؿ التأثر 
والشيرة والنفوذ والسمعة وأف ىذا االتجاه يركز عمى الكتاب الثانوييف أو مف الدرجة الثانية أو 
عمى الوسط التاريخي وييمؿ اليدؼ الحقيقي وبذلؾ نعتيا ويمؾ بأنيا عبارة عف تجارة 

تعامؿ مع النتائج األدبي منقطع ولـ ينظروا إليو ككؿ حتى يحققوا اليدؼ الرئيسي خارجية ت
ىجومو عمى الحدود الضيقة التي وضعيا المقارنوف التقميديوف عندما  ويمكلؤلدب.. ويتابع 

 األدب المقارف. احضرو 

يقوؿ: " ولكف ىذه الرغبة األصمية في أف يعمؿ دارس األدب المقارف  ، في نزعة قومو
وسيط بيف الشعوب وكمصطمح لمذات بينيا في أساسو الذي يكمف خمؽ العديد مف دراسات ك

األدب المقارف في فرنسا وألمانيا إيطاليا وغيرىا أدى إلى نظاـ غريب مف مسؾ الدفاتر 
لى الرغبة في تنمية مدخرات أمة الباحث عف طريؽ إثبات أف أمة الكاتب قد  الثقافية وا 

 3ء العزباء وفيمتو مف أي أمة أخرى".ىضمت أعماؿ أحد العظما
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إذف يحاوؿ ويمؾ توسيع مفيوـ األدب المقارف وخصوصا عندما يمغي الحدود المصطنعة بيف 
ألف ىذيف  ، أو أف يكوف الحديث عف األدب بشكؿ عاـ ، األدب المقارف واألدب العاـ

ـو التقميدي ويحيد ويمؾ بعد أف عرض بالمفي ، المصطمحيف كثيرا التداخؿ عند الدراسة
أما البحث األدبي فبل تعينو الحقائؽ  ، األساس عنده في دراسة األدب أو البحث األدبي

 بؿ تعينو الخصائص والقيـ وليذا انعدـ الفرؽ بيف التاريخ األدبي والنقد األدبي" ، الميتتة

 إذا فعمى المقارف أف يصب جيوده وطاقاتو وبحوثو في خدمة اليدؼ. -

أف يشترؾ النقد في التاريخ األدب ويكوف ركيزة رئيسية  ويمكذا يطمب األسمى لؤلدب ولي
تحاوؿ تطوير األدب وبث الحركة والحياة فيو حتى يكوف في النياية محركا لنا بشكؿ مف 

وينقؿ ويمؾ كبلـ نورماف فور ستر قولو:" إف المؤرخ األدبي البد مف أف يكوف  ، األشكاؿ
 1ناقدا مف أجؿ أف يكوف مؤرخا".

التاريخ وصؼ العمؿ الفني وتفسيره  ، النقد ، النظرية ، حد ويمؾ ثبلثة أفرع لمدراسة األدبيةوي
فاألدب المقارف شأنو  ، وتقويمو أو وصؼ أي مجموعة مف األعماؿ الفنية وتفسيرىا وتقويميا

شأف األدب القومي اليستطيع أف ينفصؿ عف دراسة األدب فيجب أف يكوف لديو معرفة 
مثبل طبيعة األدب ومفيومو وليذا النستطيع أف نتخمى عف تاريخ ىذا األدب  بتاريخ أدبيو

وىذا المفيوـ يطمب  ، والنستطيع أف نتخمى عف نظرية األدب وال عمى الركائز األساسية لمنقد
مف األديب المقارف أف يكوف عمى ثقافة عالية جدا حتى يستطيع أف يقدـ تميز في دراستو 

 لؤلدب.

 نرى كيؼ ألغى الحدود السياسية. ويمكـ الذي طرحو مف ىذا المفيو  -
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فطرح قضية إنسانية األدب ، والجنس وغيرىا ليحؿ محميا الحد اإلنساني في دراستو لؤلدب
أي أف األدب المقارف نشأ في األصؿ كردة فعؿ ضد القومية الضيقة التي أوصمت ، المقارف

 أوروبا إلى الحرب التنتيي.

توظيؼ األدب المقارف كوسيط بيف الشعوب فقدت معناىا حاوؿ بعض ولكف ىذه الرغبة في 
المقارنيف تبياف ألمتيـ مف فضؿ ثقافي عمى األمـ األخرى عف طريؽ إثبات أكبر عدد مف 

": وما أف ندرؾ طبيعة الفف ويمكبقوؿ ، التأثيرات التي أثرتيا أمتو في الشعوب األخرى
زواؿ وعمى ماينتظره مف مصير وخمقو لعالـ  والشعر وانتصاره عمى ما يعتري اإلنساف مف

جديد عمى مايعتري اإلنساف مف زواؿ وعمى ماينتظره مف مصير وخمقو لعالـ جديد مف صنع 
اإلنساف بعموميتو في كؿ مكاف  ، الخياؿ حتى نختفي األباطيؿ القومية ويظير اإلنساف

معبيا عف مخمفات وزماف وبكؿ تنوعاتو ويكؼ البحث األدبي عف أف يكوف مجرد لعبة ي
 1الماضي أو طريقة بحساب المدخرات والديوف القومية".

لكف مف جية أخرى  ، شكمت في الحقيقة معظـ المفيـو األمريكي ويمكومف ىنا نرى آراء 
 ظير مقارف جديد ينسب إلى المدرسة األمريكية.

، لتي أسسيافدعـ آراء ويمؾ في نظرية إلى األدب المقارف وبمور المصطمحات والمفاىيـ ا
يعد األدب المقارف مبلحقة لآلداب خارج حدوده القومي ودراسة لعبلقات بيف اآلداب  فريماك

ومجاالت المعرفة مف فمسفة وتاريخ وسياسة ويدخؿ في ذلؾ الفنوف مف رسـ ونحت وموسيقى 
 وىو بذلؾ يكوف قد زواج بيف األدب ومجاالت التعبير اإلنساني.

أي أننا النحصر  ، ىو مقارنة واألدب مع الفنوف األخرى فالحديد الذي جاء بو ريماؾ
نما نقرف مع فنوف غير األدب.  المقارنة بيف أدبيف وا 
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فاألدب صادر عف اإلنساف والفنوف  ، عندما إلى إنسانية األدب ويمكمف ىنا ستبلقى مع 
يع في الحقيقة أف نفس اإلنساف يختمج بالمشاعر واألحاسيس والرؤي فيستط، األخرى كذلؾ

لكف السؤاؿ الذي يطرح ، أف يخرج ىذه األفكار والمشاعر عف طريؽ فنوف أخرى غير األدب
نفسو: كيؼ نقارف الشعر أو األدب مع فف غير األدب؟يقوؿ الدكتور محمد عبد السبلـ 

يعض الدراسات  استنبعتكفاني في إحدى محاضراتو:" إف ىذه النظرة العامة إلى الفنوف قد 
ثعما بيف الفنوف مف التشابو كما أنيا كثيرا ماقادت إلى الحديث عف أحد المقارنة التي تبح

الفنوف بمغة مقتبسة مف فف آخر مف ذلؾ استخداـ مصطمحات التصوير أو النحت في 
الحديث عف الشعر فتظير مصطمحات مثؿ التمويف في القصيدة أو التجسيـ في الصورة 

 1الشعرية وىكذا".

شارل قصيدة عف فف التصوير نظميا المصور الفرنسي ويتجمى ىذا المعنى في مفتح 
 وفيمايمي ترجمة لجزء مف ىذه القصيدة: ألفونس دي فرزنوي

"إف القصيدة شبيية بالصورة.... إف الصورة يجب أف تسعى ألف تكوف شبيية 
 2بالقصيدة....إف الصورة كثيرا ماتسعى شعرا صامتا وكثيرا ما يسمى الشعر صورة ناطقة.

إلى استنتاجات تفيد أف الفنوف تفسر بعضيا 6الحديث توصؿ باحثو ىذه الفنوف وفي العصر 
مف بعضا جوانب متعددة وكثيرا ما تشرح األعماؿ الفنية تصوير عمؿ أدبي معيف والعكس 

وىف ىنا ظيرت لغة الفف لتمتقي مع لغة األدب ضمف حدود مشتركة باحتفاظ ، صحيح
جد أف التأثير واقع مابيف رساـ يؤثر عمى شاعر أسموب كؿ منيا منفصبل ومف جية ثانية ن
 أو شاعر يؤثر عمى موسيقى والعكس أيضا.
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فالموسيقى ، أما محاكاة األخرى كالتصوير مثبل والنحت فبل شؾ تختمؼ باختبلؼ الوسائؿ
تحاكي األشياء بواسطة الصوت وكذلؾ الشعر تختمؼ أنواعو باختبلؼ وسائمو واألساس في 

أنواعيا يغرقيا  اختبلؼوعمى العمـ تبقى المحاكاة في مجموعيا وعمى ، اةالفنوف كميا المحاك
وثالث بأساليب ، جاىات: اتجاه يحاكي بوسائؿ مختمفة وآخر بموضوعات متباينةاتثبلثة 

أما عمى مستوى  ، فيذا مف ناحية مقاطعة األدب بالفنوف األخرى، متمايزة أو كيفية المعالجة
فينا  ، لعمـو األخرى كعمـ النفس والسياسية واالجتماع وغيرىامقاطعة األدب أو مقارنتو با

البد لممقارف أف يكوف عمى إحاطة كاممة بيذا العمـ ويمتمؾ ثقافة عالية بالعمـ الذي سوؼ 
فمثبل لو أراد أف يقارف األدب بعمـ النفس فيجب عميو أف يعرؼ أسس عؿ النفس ، يقارف فيو

ىذا مف ناحية ومف الجانب اآلخر عميو أف يكوف عارفا  ، والمسائؿ التي يحتوييا ىذا اعمـ
بأحواؿ الكاتب أو األديب والظروؼ التي مر بيا والجو االجتماعي والثقافي والذي عاش فيو 
 وأثر عمى شخصيتو ونفسو فعندما يكوف المقارف عارفا بيذه األشياء فإنو سيحدد ذلؾ منصبا.

وىكذا بقية العمـو  ، ف األديب وعمـ النفسفي كتابات األديب وبالتالي يسجد مقارنات بي
 1األخرى.

 المبحث الثالث: 

 المدرسة السالفية:

كارل الماركسية في األساس نظرية في االقتصاد السياسي وضعيا  الفمسفة الماركسية:
وتقـو ىذه ، في منتصؼ القرف التاسع عشر فريدريك إنجمزبمشاركة ىامة مف  ماركس

وىي أف األفراد في المجتمع  ، بالشيوعية عمى القناعة األساسية التاليةالنظرية التي اشتيرت 
اإلنساني يدخموف في عبلقات إنتاجية وأف مجموع العبلقات اإلنتاجية ىذه يشكؿ البنية 
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األساس الحقيقي الذي تقـو عميو بنية قانونية وسياسية عميا تتوافؽ ، االقتصادية لممجتمع
ويتحكـ نمط اإلنتاج في الحياة المادية بحركة  ، الجتماعيمعيا أشكاؿ محددة مف الوعي ا

ومف المفاىيـ األساسية في ىذا السياؽ أيضا ، الحياة االجتماعية والسياسية والعقمية عموما
حتى أف تنتصر في  الدياليكتيكية الجدليةمفيوـ الصراع الطبقي الذي يسير حركة التاريخ 

أو الطبقة الكادحة في المجتمع التي غالبا ماتكوف  البروليتاريانيايتيا وبشكؿ حتمي طبقة 
 1فيتحقؽ بانتصارىا المجتمع الشيوعي. ، طبقة العماؿ

 ويرى رواد ىذه المدرسة التي تعتقد بحتمية الصراع االجتماعي.  -

ف الصراع  إف المنافسة عامؿ حاسـ مف عوامؿ بناء تركية المجتمع االقتصادية والسياسية وا 
حسب رأي ىذه ، حتمية النعداـ العدالة االجتماعية ألف سبب انعداـ العدالةالطبقي نتيجة 

يعود إلى أف تراكـ الثورة عند أفراد الطبقة الرأسمالية ىو الذي يساىـ  )كارل ماركس(المدرسة
في تصميـ شكؿ القوة السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي يسيطر بيا ىؤالء عمى مصير 

والشؾ أف صراع الطبقات ىو المفتاح الرئيسي لمتعبير  ، األخرى الطبقات االجتماعية
حسب زعـ  ، فكؿ طبقة حاكمة متنعمة بأمواؿ المحروميف سيطاح بيا حتما ، االجتماعي

طبقة حاكمة  –فتصبح الطبقة المحكومة عندئذ، عف طريؽ الطبقة المحكومة  -ماركس
بيف الطبقة العاممة والطبقة الرأسمالية في وىكذا تعيد ىذه العممية نفسيا حتى الصراع النيائي 

 2المجتمع الصناعي.

 تقوـ الفمسفة الماركسية عمى المبادئ التالية: -

 (.جدل مادي وتاريخي* أنيا تعبير صراع طبقي ومصالح مادية)
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 * الميـ ليس فيـ العالـ بؿ العمؿ عمى تغييره.

 * المادة توجو العالـ وتفسر التاريخ.

عبارة عف صراع بيف الطبقات نتيجة عوامؿ  )المادية الجدلية(* التاريخ عند الماركسية 
 اقتصادية.

 * االقتصاد وعبلقات اإلنتاج ىما أساس كؿ ظاىرة اجتماعية.

 ( مع رفض قاطع لمميتافيزيقا.البروليتاريا* الدعوة لتغيير العالـ لصالح الكادحيف )

 ى نظاـ الممكية.* تفسير األحداث والتاريخ بناء عم

 وخادما لمرأسمالية واإلمبريالية. ، الشعوب وسيمة لتخذير اعتبارىا * محاربة األدياف و

 * اإليماف بأزلية المادة وأف العوامؿ االقتصادية ىي المحرؾ األوؿ لؤلفراد والجماعات.

 * األخبلؽ نسبة وىي انعكاس آللة اإلنتاج.

 1لفرد.* القضاء عمى االستغبلؿ الفردي وسحؽ ا

نجمز آراء عامة في ، باإلضافة إلى نظيراتيا األساسية في االقتصاد والسياسية ، ولماركس وا 
فاألدب مثبل شأنو أنماط الحياة ، اآلداب والفنوف تنطمؽ بطبيعة الحاؿ مف تمؾ التنظيرات 

 العقمية األخرى.

يـ فنية جوىرية أو خاضع في التصور الماركسي لمقوى االقتصادية واإليديولوجية وليس ألنو ق
 2مستقمة.
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"بالمدرسة السالفية" وىكذا برزت في ساحة األدب المقارف مدرسة جدية سرعاف ماعرفت 
 1تمييزا ليا عف المدرستيف الفرنسية واألمريكية وىذه تسمية خبلفية.

 أسماء عديدة والمسمى واحد:

والشعوب الناطقة بيا في ونعت ىذه المدرسة بالسبلفية إنما كاف سبة إلى المغات السبلفونية 
رائيـ في آوبالتالي نسبة إلى لغات معظـ منظر بيا التي أفضحوا فييا عف ، بمداف االشتراكي

 الدرس المقارف لآلداب القومية المختمفة التي انضوت تحت لواء النظاـ االشتراكي.

معات ىذه أما نعتيا باالشتراكية فمردىا إلى النظاـ السياسي واالقتصادي الذي ساد مجت -
البمداف فطبع مختمؼ وجوه حياة ىذه المجتمعات بما فييا إنتاجيا األدبي والفني والتفكير في 

 ىذا اإلنتاج.

وأما الصفة الماركسية فإنيا تعود إلى الفمسفة التي تحكـ تفكير منظرييا في سائر البمداف 
 االشتراكية.

القتصادي الذي مجتمعات ىذه البمداف أما نعتيا باالشتراكية فمردىا إلى النظاـ السياسي وا -
فطبع مختمؼ وجوه حياة ىذه المجتمعات بما فييا إنتاجيا األدبي والفني والتفكير في ىذا 

 اإلنتاج.

وأما الصفة الماركسية فإنيا تعود إلى الفمسفة التي تحكـ تفكير منظرييا في سائر البمداف 
 االشتراكية.
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والسيما أف منظري اإلتحاد ، الجزء عمى الكؿ وأما صفة السوفاتية فيي مف قبؿ إطبلؽ
بؿ ، السوفياتي كانوا يؤدوف دورا قياديا في مختمؼ وجوه حياة مجتمعات البمداف االشتراكية

 ربما كاف ىذا الدور دورا محددا بفعؿ سمطاف الدولة العظمى التي تقؼ وراءه.

ف طبيعة الدرس المقارف وأما صفة النمطية أو الطوبولوجية أو التيبواوحية فإنما جاءت م
 الذي يتبناه أنصار ىذه المدرسة عندما يعنوف بشكؿ خاص بضروب المشابيات بيف اآلداب.

ويبقى نعت المادية الجدلية أو الجدلية المادية الذي أتاىا مف الفمسفة المادية الجمية التي 
سسات السياسية تحكـ أنظار ىذه المدرسة والسيما أنيا الفمسفة الوحيدة المعتمدة مف المؤ 

الحاكمة في مجتمعات تمؾ البمداف التي أسممت أمورىا جميعا إلى الحزب الواحد الذي يحكـ 
 1بأمره وىو الحزب الشيوعي أو االشتراكي في كؿ منيا.

ألف منيـ األلماني  ، فما يجمع بيف ممثمي ىذه المدرسة ليس انتماؤىـ إلى العرؽ التبلفي -
إف القاسـ المشترؾ بينيـ ىو األسس النظرية  ، سبلفيييفوالروماني وغيرىا مف غير ال

 والمنيجية التي ينطمقوف منيا في دراساتيـ.

وليا كؿ العبلقة بانتمائيـ ، وىي أسس العبلقة ليا بانتمائيـ إلى العرؽ السبلفي ، المقارنة
وىي تسمية  "المدرسة السالفية"وليذا فإف تسمية ، إلى الفمسفة الماركسية أي المادية الجدلية

 2غير صائبة.

وعمى الجانب الشرقي مف أوروبا تختمؼ تضاريس الصورة المقارنية  نشأة ىذه المدرسة:
فمقابؿ االنتعاش وتسارع التطورات واحتداـ الجدؿ األدب المقارف في الغرب  ، اختبلفا شديدا
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كما أنيا ير ثابتة ، تبدو التضاريس المقارنية في أوروبا الشرقية متفاوتة وفي حالة تشكؿ
فيي أبو بكتماف رممية قميمة مف  ، السياسية واإليديولوجية لبلعتباراتبسبب خضوعيا سابقا 

ثـ إف المصادر المتعمقة بيذه ، الناحية الكمية ومعرضة لمتحرؾ مع الرياح في أية لحظة
لعالـ والدراسات المتعمقة باألدب المقارف في ىذه المنطقة مف ا، التضاريس غير ميسورة

 1أو مف مظاف مبعثرة كالدوريات القميمة. ، التأتي مف داخميا بؿ مف الغرب

لـ تبدأ المدرسة المقارنة الجديدة بصورة فعمية بعد سقوط الستالينية أي في أوساط  -
وقاموا بأبحاثيـ  ، بؿ تواجد ممثموىا في الجامعات الرؤسية واألوروبية الشرقية، الخمسينات

 ة قبؿ ذلؾ.ودراساتيـ المقارن

 2بوقت طويؿ.

أفاد منو األدب  ، ( حدث انفتاح نسبي في الثقافة واألدبالغدانوفيةبعد المرحمة الستالينة )
أي بإطبلؽ سراحو مف االعتقاؿ وليس بتشجيعو إذا فتتح قسـ لؤلدب المقارف  ، المقارف جزئيا

مجرد مركز إلعداد ( وكاف في البدء بطرسبورغ اليومفي معيد األدب الروسي في لنيغراد )
المصادر ثـ تحوؿ إلى معيد لؤلبحاث في دوؿ أوروبا الشرقية وىذا ليس بشيء إذا قيس 

 3بعجمة الثقافة األدبية السوفياتية وأجيزتيا الناشطة.

ولـ تظير أية بوادر  ، لكف مع ذلؾ ظؿ األدب المقارف في بمداف أوروبا الشرقية ىامشيا جدا
وفي  ، خضوعا تاما لمتخطيط الصاـر لثقافة والتعميـ رسمية لتشجيعو في دوؿ خاضعة
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( واحدة في موسكو والثانية اآلداب األجنبيةاإلتحاد السوفياتي مجمتاف ناشطتاف تحت اسـ )
 ولـ تكمف مسائؿ األدب المقارف مف بيف اىتماماتيا,، كييففي 

 ، ناويف أدب المقارفوقد ظمت المكتبة السوفياتية ومكتبة لغات أوروبا الشرقية شديدة الفقر ع
 وليس ىناؾ أي مؤلفات ذات قيمة.

 .1992في ىذا الحقؿ حتى نياية الدولة السوفياتية سنة 

ونشطت  ، ظير انفراج نوعي نسبي في حقؿ األدب المقارف ، وفي الستينيات بالذات
وندوة برليف ، 1926محاوالت لجمع شمؿ المقارنيف االشتراكييف في إطار ندوة بوادبست

وبدأت بعض اإلسيامات االشتراكية تأخذ طريقيا إلى الساحة العالمية لؤلدب  ، 1966
المقارف بشكؿ اجتيادات فردية تحاوؿ أف تفيد مف معطيات الماركسية في عطاء األدب 

ومف خبلؿ اإلفادة ممايناسب ىذا الغرض في أفكار ، المقرف مضمونا اجتماعيا إنسانيا
وتنطوي المحاوالت الرومانية والمجزية واأللمانية الشرقية ، المدرستيف الفرنسية واألمريكية

 تحت ىذا العنواف.

في حيف أف ، والمبلحظ أف الدراسات التطبيقية كانت أكثر رواجا في اإلتحاد السوفياتي
بفعاليتو في  الينغاريوتميز النشاط ، النشاط الروماني كاف أكثر تبمورا في مجاؿ النظرية

 1.الوصؿ بيف الشرؽ والغرب

فإف ، وظيور أسماء بيرة، وعمى الرغـ مف مصني الدرس المقارف وقدما في أوروبا الشرقية -
ومف أشير األسماء في ، المدرسة السبلفية لـ تستطع أف تتمخص مف التأثيرات الغربية فييا

 مجاؿ األدب المقارف في أوروبا.
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ونيينا ، وميكرودينوفيكا، اوميكرودينوفيكاونييناكويف، فيكتوجيرمونسكيونيوباكويفاالشرقية:
 1وألكسندوديماوميياينوفيكوفوكيوركيديموف وغيرىم.، وجون زاميغيريسكو، غيور رفي

 أسس ىذه المدرسة:

ويصعب عمينا أف نميز خصوصية أوفرادة فيما يدعى بالمدرسة االشتراكية في األدب المقارف 
 إف جازلنا أف نسمييا كذلؾ. –ألف ىذه المدرسة 

رؤية المدرسة الفرنسية في بعض منطقاتيا وربما اقتربت مف المدرسة األمريكية قد تقترب مف 
بيد أف الخط العاـ ليا يتقيد بدراسة" األسس االجتماعية واالقتصادية ، في منطمقات أخرى ليا

 واألسس الطبقية وتاريخ الحضارة لتجعؿ مف ذلؾ كمو إطار لمظواىر األدبية التي ندرسيا".

ت ىذه المدرسة فيي معروفة ولسنا بصدد اختفاء ىذه المدرسة بعد انييار ولف نفجأ بمنطمقا
الكتمة االشتراكية األوروبية بيد أف االستنتاج الميـ المستقى مف طبيعة ىذه الرؤية لؤلدب 

 المقارف يتأثروا بالضرورة بالمنطمقات الفكرية والسياسية السائدة.

 2ت.وىو استنتاج قد يقترب مف البديييات والمسمما

تتميـ المدرسة السبلفية في الدرس المقارف لؤلدب الفمسفة الماركسية في تدبرىا لممشابيات 
فتردىا المشابيات القائمة بيف البنى التحتية المنتجة ، المبلحظة بيف اآلداب القومية المختمفة

ذلؾ أف التشابو في مراحؿ تطور المجتمعات الذي ينطوي عمى تشابو فيما ، ليذه اآلداب
إلى تشابو في ، ينيا في البنى االقتصادية البد أف يؤدي في عرؼ إتباع ىذه المدرسةب

وبالتالي فإف أي تشابو ، مكونات البنى القومية التي يشكؿ األدب واحدا مف أىميا
يمكف رده إلى ، يمحظيالدارس المقارف بيف عمميف أدبييف ينتمياف إلى أدبيف قومييف مختمفيف
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وليس مف الضرورة أف ، بنيتيف لمجتمعيف المذيف أنتجا ىذيف العمميفالتشابو الموجوديف ال
ألف البنى التحتية المتشابية تفرز بالضرورة ، تكوف بينيما آية صمة مباشرة أو غير مباشرة

وىذا التشابو ىو سر المشابيات التي نفع عمييا بيف األعماؿ األدبية ، بنى فوقية متشابية
ختمفة بصرؼ النظر عف آية عبلقة ؽ تقوـ فييا بيف ىذه التي تنتمي إلى آداب قومية م

 اآلداب.

ومعنى ىذا أف المدرسة السبلفية تستند في تفسيرىا لممشابيات التي تبلحظ بيف مختمؼ 
اآلداب القومية إلى الفيـ المادي لمتاريخ اإلنساني وقوانيف تطوره ولما كاف األدب بوصفو فنا 

، ي مجتمع إنساني يتحدد بالقاعدة المادية لذلؾ المجتمعجزءا مف البنية القومية أل، جميبل
فإف المتشابيات بيف اآلداب يمكف أف ترد إلى جذورىا في البنى التحتية لممجتمعات التي 

 1اعتمادا عمى ما تقولو وحدة عممية التطور االجتماعي والتاريخي لمبشرية.، تنتجيا

ولذا ، قي لممجتمع يواكبو ويتطور بتطورهجزء مف البناء الفو ، واألدب مف وجية نظر ماركسية
فالتطور األدبي ، فإف دراسة األدب اليجوز أف تدرس بمعزؿ عف دراسة التطورات االجتماعية

بؿ وبفعؿ تفاعؿ األدب مع المجتمع وتعبيره عما ، اليتـ بفعؿ العوامؿ األدبية الداخمية وحدىا
نشوء وتطور األجناس والتيارات ، اليامةإف تفسير الظواىر األدبية ، يجري فيو مف تطورات

بؿ يربطيا بالمسببات االجتماعية ، اليكوف بإرجاعيا إلى أسباب أدبية داخمية فحسب، األدبية
التي أحاطت بنشوئيا وتطورىا أما الفمسفة الوضعية فيي التتفؽ مع الفمسفة الماركسية 

 فمسفتيف تعارض جذري.والتعارض بيف ال، ونظرية األدب الماركسية حوؿ أي مقوالتيا
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فما مف فمسفة انتقدت الفمسفة الوضعية بالقوة التي انتقدتيا بيا الفمسفة الماركسية التي يعد 
مما حوؿ الخبلؼ بيف الفمسفتيف إلى واحد ، نقدا لوضعية جانبا رئيسيا مف جيودىا النظرية

 1مف أىـ النقاشات في الفمسفة الحديثة.

جذري بيف أدب أساسو النظري ىو النزعة التاريخية كاف مف الطبيعي أف يحصؿ تناقض 
وبيف نظرية األدب ، أي المدرسة الفرنسية التقميدية في األدب المقارف ، والفمسفة الوضعية

الماركسية التي تقـو عمى الفمسفة المادية الجدلية التي ترى في األدب شكبل مف أشكاؿ 
، دي لمناس مثمما تعكس المرآة األشياءالوعي اإلنساني الذي يعكس الوجود االجتماعي الما

صحيح أف ، فنظرنا ىذيف االتجاىيف إلى األدب وقضاياه متعارضتناف كؿ التعارض
ولكف ىاتيف ، وبإمكاني كتاب تاريخ األدب ، االتجاىيف كمييما يقوالف بتاريخية األدب

االتجاه لمماركسي تصويرىما لذا التاريخ فالمدرسة الفرنسية التقميدية في األدب المقارف أما 
فتطور األدب اليتوقؼ عمى ، فيو يرى أف ىناؾ قوانيف تتحكـ في حركة األدب وتاريخو

 والينجـ عنيا بقدر ماىو ضرورة حتمية يميميا تطور المجتمع.، عوامؿ التأثير والتأثر

 تسري ، وىذه القوانيف عامة، والبناء الفوقي بدرجة أقؿ، أي البناء التحتي بالدرجة األولى
، أما الفروؽ بينيا فيي ترجع إلى فروؽ في درجات التطور االجتماعي  ، عمى اآلداب كميا

فمايبرز في أحد اآلداب مف ظواىر ، وىي التمغي القوانيف العامة لتطور اآلداب والمجتمعات
نتيجة لتقدـ المجتمع الذي ، في وقت مبكر، كاألجناس األدبية واالتجاىات الفنية، أدبية ىامة
اليفعؿ عبلقات التأثير والتأثر ، يظير حتما في اآلداب األخرى، ذلؾ األدب يحتضف
بؿ بالدرجة األولى نتيجة لتوافر الشروط والمقدمات االجتماعية في المجتمعات التي ، فحسب

ف يكف بفارؽ مني قد يطوؿ أو يقصر فمسألة التطور األدبي مرتبطة ، تحتضف تمؾ اآلداب وا 
وتشيد ، إف اآلداب تمر بالمراحؿ التاريخية نفسيا، سألة وقت فقطوىي م، بالتطور المجتمعي
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مما يعني  ، مف أجناس وتيارات أدبية وما إلى ذلؾ ، ظيور األشكاؿ األدبية الرئيسية نفسيا
ولكف ليس بصورة متزامنة فيناؾ قانوف يحكـ تطور ، أنيا تمر بمراحؿ التطور نفسيا
 1قانوف عدـ التزامف.ىو ، المجتمعات واآلداب عمى حد سواء

ومستعدة  ، فالتأثر لـ يتـ إال عندما تكوف الثقافة المتأثرة بحاجة إلى المؤثرات األجنبية -
 فيو لـ يكف السبب في ظيور االتجاه.، لتمقييا

نما السبب ىو أف ، الواقعي في آداب أوروبية وغير أوروبية مختمفة وفي أزمنتو مختمفة وا 
اقعية كانت قد بمغت درجات مف التطور االجتماعي جعمت اآلداب التي ظيرت فييا الو 

ثـ جاء عامؿ  ، وتكونت فييا بذور ذلؾ األدب الواقعي، ظيور أدب واقعي أمرا ضروريا
فمو لـ تكف الحاجة قائمة  ، ليسرع ذلؾ التطوير ويقويو ، أي االستيراد الثقافي، التأثر والتأثير

إف األساس في تمؾ العمميات  ، أثير والتأثر البتةلما أثمرت عمميات الت، في األدب المتأثر
وعمميات االستيراد الثقافي تخضع  ، الحاجة الثقافة المرسمة، ىو حاجة الثقافة المستقبمة
مف استيعاب قضية  جيرمونسكيوبذلؾ تمكف ، وليس العكس ، لحاجات الطرؼ المستقبؿ

 ، رات الخارجية في تطور األدبىو دور المؤث، ومف وضعيا في إطار أكبر، التأثير والتأثر
فعندما  ، ولكف ذلؾ الدور ليس بدئيا يواكب تطور المجتمع ، ولمتأثير دور في ذلؾ التطور

 ، كظيور تيار أدبي، فإف تطوره يخمؽ الحاجة إلى تطور أدبي يواكبو ، يتطور المجتمع
ذا أضيفت إلى ذلؾ مؤثرات  خارجية فإنيا وتأخذ بذور ىذا التطور بالظيور داخؿ األدب وا 

 وتكوف كبذرة سقطت في أرض مبلئمة خصبة. ، تسرع ذلؾ التطور

االجتماعي واألدبي المذاف يولداف الحاجة إلى المؤثرات األدبية  أما إذا لم يتوافر الشرطان:
 ، وتبقى ظاىرة معزولة الجذور ليا ، فإف عمميات التأثير والتأثر التجدي نفعا ، الخارجية

لقد  ، مساىمة قيمة في تفسير ظاىرة التطور والتبادؿ األدبييف يرمونسكيفيكتورجوبذلؾ قدـ 
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منسجما في ذلؾ مع المقولة الماركسية التي ترى أف الدور  ، وضع األمور في نصابيا
أما العوامؿ الخارجية فيي عوامؿ ثانوية ، الحاسـ في التطور األدبي يكوف لمعوامؿ الداخمية

وبذلؾ يرديدوف نشر ، تتوقؼ فاعميتيا عمى توافر الشروط الداخمية لؤلدب ، وغير حاسمة
دوف مراعاة مستويات التطور ، وفرضيا عمى الشعوب بي ثمف ، ثقافتيـ في العالـ

 1االجتماعي والحاجات الثقافية لتمؾ الشعوب.

 

 

 المدرسة السالفية بين الرد والقبول:

عاـ  بودابستبعد مؤتمر موسكو بعاميف عقد مؤتمر آخر في دولة شرقية ىو مؤتمر 
بحثا امتدحت ، العضوة في أكاديمية العمـو بموسكو " نيوبا كويفا"وقد  ألقت السيدة ، 1926

 في حيف أنيا ىاجمت المدرسة األمريكية ممثمة بشخص. ، فيو المدرسة الفرنسية

وبالسير وراء فمسفة التاريخ  ، تجريد األدب مف قوميتو واتيمو بالرغبة في ، رينو ويمك
الذي يعد  فيكتور جيرمونكسيومالو وداللتو ىنا أف  ، آرنولد توينبيالرجعية التي جاء بيا 

( عمى أىمية التشابيات 1967)قد أكد في مؤتمر بمغراد  ، مؤسس المدرسة السبلفية
أثير الواعي وىو بيذا يبتعد عف المدرسة واالختبلفات النمطية خارج ضرورة المحاكاة أو الت

 رينيو ويمك.الفرنسية ويقترب مف آراء الناقد 

إف ىذا التناقض بيف المقارنيف الشرقييف يعود إلى سيطرة المفيومات العامة عف األدب 
واالستفادة  ، عمى ماأنجزه الغرب االطبلعالمقارف مف جية ومف جية أخرى إلى رغبتيـ في 

منو في تكويف نظرية خاصة ترتكز عمى المفيومات الماركسية وىنا أخطأ الماركسية ألنيـ 
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وأنيـ ، اعتقدوا أف الفكر الماركسي يقدـ مفتاح الحموؿ لكؿ المعضبلت التي تواجييـ
ويجمع ، يسطعوف تطويع نظريات نشأت وتطورت في حقبة ومكاف محدديف لفكرىـ المجرد

تيـ وليذا بدت جيودىـ تسير تارة في مالمقارنيف الماركسييف لـ ينجحوا في مي النقاد عمى أف
 عمى الرغـ مف أف المؤتمرات. ، وتارة أخرى في االتجاه األمريكي، االتجاه الفرنسي

العالمية لؤلدب المقارف قد أتاحت ألنصار المدرسة لسبلفية بكؿ مكوناتيا الوطنية وتنوعات 
إبراز تميز صوتيا عبر اعتقادىا بالمادي الجدلية التاريخية  ، فضاءاتيا وخصب تداخبلتيا

ومع ذلؾ فإف المدرسة السبلفية بقيت تدور في  ، ونزوعيا نحو الحقيقي في ىذا اإلنساني
فيي لـ تستطع أف تخرج مف دائرة المفيوـ الفرنسي في  ، فمؾ المدرستيف الفرنسية واألمريكية

ف كانت قد لو  ، التأثير والتأثر  1نت ذلؾ بمونيا الخاص.وا 

 ، عممتا في المدرسة المقارنة السبلفية ، ويعتقد سعيد عموش أف الدعامتيف الفمسفية ولعمية
بشكؿ أضفى عمييا نوىا مف االنسجاـ ومنحيا شرعية المدرسة عمى الرغـ مف مزجيا 

متداخمة في قالب جديد ورؤية ذات أطروحة ، الممنيج لمبادئ المدرستيف الفرنسية واألمريكية
 2االختصاصات.

عمى عكس المدرسة العربية استطاعت أف ترسخ تقاليد  -كما يعتقد بأف المدرسة السبلفية -
الىو فرنسي والىو أمريكي ولكنو الدرس الذي يستجيب لمفضاء والزماف  ، درس مقارف

 االشتراكي  العممي.

 لوال توافر واإلرادة والعمـ.بعيدا عف التشبو والنمطية وىي مكاسب ماكاف في اإلمكاف تحقيقيا 
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ولكف رغـ مايعتقد سعيد عموش يرده حساـ الخطيب قائبل:" النعتقد إال أف المقصوديف بيذه 
وىـ جميعا جادوف ولكنيـ يتعرضوف لصعوبات فكرية ، المدرسة يخجموف مف ىذا التفحيـ

 ، المقارفويتساءؿ المرء تقاليد الدرس ، غير بسيرة في بحثيـ المضني عف طريقيـ الخاص
كما يتضح مف حواشي ىذا  ، 1974ىؿ ترشح ببعض مقاالت وبسنة واحدة وىي سنة 

وبعد التطورات الدرامية التي حدثت في أوروبا الشرقية مطمع ىذا  ، الفصؿ؟عمى أية حؿ
فيو الذي يكتب أكثر الحواشي  ، يحسف بالمرء أف يترؾ لمزمف فرصتو، 1992العاـ 

قناعا  1.واإلحاالت مصداقية وا 

وأخيرا تأتي بنظرية مؤلفي كتاب "األدب المقارف" مدخبلت نظرية ونصوص ودراسات 
يقوؿ سعيد عموش:" ونظف أف التطورات التي عصفت بدوؿ أوروبا الشرقية  ، تطبيقية(

 ستجعمنا نتحدث في المستقبؿ عف تطور األدب المقارف في رومانيا ويوغوسبلفيا وىنغاريا.

وغيرىا وبذلؾ سيفقد الحديث عف المدرسة السبلفية أي معني إال مف وجية نظر تاريخية 
النريد ىنا أف نقمؿ مف قيمة ، ألنيا مدرسة ليس ليا وجود في األصؿ مف الناحية التطبيقية

طبلقا مف التزاميـ العقائدي ولكننا أولئؾ المذيف وقفوا حياتيـ عمى خدمة األدب المقارف ان
"المدرسة السالفية أو الماركسية".نظف أنيـ يرفضوف اآلف االنطواء تحت اسـ 

                                       
 .115ص  ، آفاؽ األدب المقارف عربيا وعالميا -1
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 المبحث األول: تعريف األوديسا:

تمؾ الحروب الطويمة ، قصة األوديسا ممحمة متفرعة مف قصة حروب طروادة    
وحمفائيا مف ، 1القديمة التي نشبت بيف جيوش دوؿ المدف اليونانية وبيف جيوش طروادة

إذ نزؿ باريس بف الممؾ برياـ ممؾ ما ذكرناه  ىو، آسيا الصغرى في ذلؾ الوقت وبسببيا
طروادة ضيفا عمى الممؾ منموس ممؾ اسبارطة فمـ يمبث أف سرؽ زوجتو وكنوزه وفر إلى 

لتي دامت عشر سنوات حتى استطاعت الجيوش اليونانية فنشبت الحرب ا ، طروادة
وىي ، اقتحاـ المدينة بفضؿ الحيمة التي أشار ليا أوديسيوس بطؿ القصة األوديسية

قصة الحصاف الخشبي الضخـ الذي اختبأ فيو نخبة مف أشجع فرساف الجيش اليوناني 
 ... مما ىو مذكور في قصة الحروب طروادة .

حدى المبلحـ التي نظميا الشاعر األعمى ىوميروس في تاريخ وقصة األوديسا ىي إ  
وىي تاريخ  ، ولـ يبؽ مف تمؾ المبلحـ إال قصة اإلليادة،تمؾ الحروب الطويمة المريرة 

السنة العاشرة مف تمؾ الحروب أما قصة األوديسة فتروي ما حدث لبطميا أوديسيوس مف 
مف األىواؿ ما نقرأ تفصيبلتو في شيئا كثيرت وقاس ، المتاعب وخاصة مف المغامرات 

أي القصة التي يتحدث فييا الشاعر ألواف البطولة والقوة والحب والحرب ، تمؾ الممحمة 
 ومواجية الظروؼ القاسية التي ال يصبر عمييا إال أشجع الناس.

والقصة تروي أف بنموب ممكة أيثاكا زوجة البطؿ أوديسيوس كانت امرأة عظيمة نبيمة  
كاف ال يزاؿ  -تميماكأوتميماخوساسميوكاف ليا ابف واحد ، بير مف الجماؿوعمى قسط ك

أف أديسيوس قد  ىوأف مموؾ اليوناف األقوياء الظالميف لما رأ ، صغيرا في أوؿ القصة
أنو قد مات أو  اوطالت السنوف واألياـ ولـ يعد إلييا ظنو ، تأخر عف العودة إلى ببلده 

لكف بنموب الوفية ، فطمع في الزواج مف بنموب الجميمة وأقدموا يخطبونيا ، غرؽ 
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ينما تفرغ مف نسج ثوب تظاىرت بالعمؿ حوتعدىـ أنيا  ، الطاىرة كانت تردىـ ردا جميبل
فيو عمى منسجيا فسوؼ تنظر في خطبتيـ لتختار مف بينيـ زوجا ليا بدال مف 

ة عسى أف يكوف زوجيا ال يزاؿ حيا وىي إنما كانت تحتاؿ بتمؾ الحيم، أوديسيوس 
وعسى أف يعود ليحارب ىؤالء المموؾ السمجاء الذيف أقبموا مف ببلدىـ وحاصروا قصر 

 االنصراؼ عنو حتى تختار زوجا منيـ. ايشاؤو ولـ ، بنموب
ولـ يكونوا يعبدوف  ، ويحسف ىنا أف نتذكر أف معظـ األمـ القديمة كانت أمما وثنية  

وكاف اليونانيوف بالمثؿ يعبدوف مئات مف تمؾ  ، نوا يعبدوف آلية متعددةبؿ كا، إليا واحدا
ثـ ، رب السماء واألرض والصواعؽ في نظر اليونانييف، اآللية التي كاف كبيرىـ زيوس

ثـ أخوه بموتو أوىيدزأوحادس رب الموتى والدار ، رب اليحار ، أخوه نبتيونأوبوسيدوف
جب منيف ابنو أبو لمو رب الشمس وديانا ربة وكاف لزيوس زوجات كثيرات أن، اآلخرة

وأرباب كثيريف غير ىؤالء سوؼ نمقاىـ في ، القمر مينيرفا ربة الرياح والحكمة والعدالة 
والعجب مف أف ىؤالء األرباب األغبياء قد انقسموا في تمؾ الحروب ، ىذه القصة 

ـ كاف يؤيد وبعضي ، الميمكة فبعضيـ كانوا يؤيدوف أىؿ طروادة ضد اليونانييف
 اليونانييف ضد أىؿ طروادة.

تمؾ القصة الرائعة التي لـ نشأ أف نترجميا ترجمة تطابؽ ،ىذا ىو موضوع األزديسة  
بؿ فضمنا روايتيا رواية يسر فيميا وتعطي خبلصتيا لكثرة ما ورد ، أصميا اليوناني 

األبطاؿ  فييا مف أسماء اآللية وأنصاؼ اآللية وما أثقميا بو ىوميروس مف أسماء
 .1الخرافييف والحوادث العارضة التي قد يثقؿ عمى ذىف القارئ المموؿ متابعتيا

 تعريف السندباد: -
قصة السندباد البحري ورحبلتو السبع ىي واحدة مف أكثر القصص التي انتشرت في 
، التراث العربي وتتحدث عف السندباد الذي ورث مف والده البحار ماؿ وذىب وكنوز
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فعاش حياة ماؤىا الترؼ والترفيو لكنو الحظ أف ىذه األمواؿ ،وأخذ ينفؽ ىذه الثروات 
فيقرر السندباد البحري أف يبدأ رحمتو بالعمؿ لجمع الماؿ مف ، والثروات تأخذ بالتناقص 

 خبلؿ اإلبحار والعمؿ بالتجارة.
ييا الممكة والتي تقص ف، السندباد البحري ىي شخصية ظيرت في قصة ألؼ ليمة وليمة 

شيرزاد القصص الطريفة العجيبة ذات العبرة لمممؾ شيريار والسندباد البحري ىو بحاؿ 
وكاف ، يعمؿ بالتجارة ورجؿ مغامرة يخوض المصاعب يقاؿ إنو عاصر الدولة العباسية 

يقرر ىذا السندباد البحري التوجو لمبحار والتجارة لبلقتداء بأبيو  ، يسكف مدينة بغداد
فيتخذ  ، اؿ مف جديد بعد أف شارفت ثروات والده التي ورثيا منو عمى االنتياءولجمع الم

ويركب البحر ، السندباد البحري القرار ببيع بعض أمبلكو ليبتاع عوضا عنيا بضاعة 
، ويحقؽ مكاسب وأرباح منيا ويتخذ مف السندياد البري رفيقا لو ، ليبيع ىذه البضاعة

 .1ري السبعوبيذا تبدأ رحبلت السندياد البح
 : فيما يأتي توضيح لرحبلت السندباد البحري رحالت السندباد البحري -

 السندباد والجزيرة والوحشالرحمة األولى: -1

تتحدث ىذه الرحمة عف مغامرة السندباد التي بدأت عندما قرر االستراحة ليبل والتخييـ عمى 
فيقع ، عمبلؽ كاسرليكتشؼ أف ما خيـ عميو لـ يكف جزيرة لكنو ظير وحش ،ظير جزيرة 

 و منو بطريقة عجيبة.جالسندباد في مأزؽ مع ىذا الوحش وين
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 الرحمة الثانية:طائر الرخ وأحجار األلماس -2

تتحدث ىذه الرحمة عف ثاني مغامرات السندباد الذي تقوده البحار لجزيرة نائية فييا      
حيث ،عود ويقع في مأزؽ ثاف طائر الرخ فيقرر السندباد االستعانة بو إلخراجو مف الجزيرة لي

 .1يمقيو الرخ في جزيرة مميئة بالكنوز واألفاعي وتبدأ مغامرة السندباد في محاولة النجاة

 الرحمة الثالثة: الوحوش -3
في ىذه الرحمة يقع السندباد ورفاقو في جزيرة يعيش فييا وحش عمبلؽ ذو عيف 

النياية الشخص األكثر وزنا وىو ويقرر أف يطيو السندباد ورفاقو ويختار في ،واحدة 
 وىناؾ تبدأ محاوالت السندباد إلنقاذ القبطاف والتخمص مف الوحش. ، القبطاف

 الرحمة الرابعة:السندباد في السرداب -4
في ىذه الرحمة ترسو سفينة السندباد ورفاقو عمى جزيرة أىميا مف آكمي لحوـ البشر 

وتبدأ مغامرات  ، ائدة طيبة لمعشاءالذيف يقرروا أف يعدوا مف السندباد وأصحابو م،
السندباد في إنقاذ نفسو ورفاقو لكف محاوالتو تقوده لمأزؽ أخر حيث يحبس في 

 .2سرداب ينجو منو بأعجوبة
 الرحمة الخامسة: الوحش وعجوز البحر-5

 ، بشيخ كبير عمى إحدى الجزر فيعتقد أنو أحد رفاقو فييمبمساعدتويمتقي السندباد 
فيمتصؽ ىذا الوحس ، نيذا الرجؿ ىو وحس اسمو عجوز البحرأليتبيف  لمسندباد 

وتبدأ محاوالت السندباد لمتخمص مف ىذا الوحش ، بالسندباد ويبقى عمى ظيره لؤلبد 
 فينجو منو بطريقة غريبة.

 

                                       
 .39ص، ـ31999، لبناف، بيروت، دار الكتب العممية، 3ألؼ ليمة وليمة/ ج -1
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 الرحمة السادسة: جزيرة األلماس والجواىر-6
في ىذه الرحمة يرسوا السندباد ورفاقو في جزيرة مميئة بكؿ أنواع الكنوز والجواىر 

وتبدأ مغامرة السندباد لينجو مف ىذا المأزؽ  ، لكنيا خالية مف الطعاـ والماء،
ويستطيع في نيايتيا أف ينقذ نفسو ويخرج مف الجزيرة ويعود إلى بغداد وقد غنـ 

 الكثير مف الماؿ.
 المتحولون أبناء الشياطين الرحمة السابعة:-7

وبعد أف تجري سفينتو ،في ىذه الرحمة ينطمؽ السندباد و معو رفاقو لئلبحار والتجارة 
يعترضيا ثبلث وحوش بحرية عمبلقة تقوـ بمياجمة السفينة فتمقي عمييا ، في البحر 

 وبدلؾ ينتيي حكايات السندباد ومغامراتو السبع في البحر. ، الصخور تدمرىا
 الثاني:مقارنة بين األوديسة ورحالت السندباد: المبحث 

إف صعوبة نقؿ الشكؿ الممحمي إلى العربية والعجز عف ترجمتو لـ يمنع انتقاؿ مضاميف 
وىذا النوع ،األوديسة ذات الطالع القصصي الذي يقترب مف قصص المغامرات والعجائب 

الجاىمييف وصراعيـ مع مف المغامرات استيوى العرب في قصصيـ التي رواىا عف الشعراء 
ولذلؾ أفاد كتاب ألؼ ليمة وليمة مف مضاميف األوديسة عف طريؽ الرواية  ، الجف والسحار

 .1الشفيية وانعكست في قصص السندباد

وعميو نبلحظ مواردىا األولية وأخيمتيا ذات شبو عجيب بمواد بناء األوديسية اإلغريقية 
أما كوف أبطاؿ )األوديسة( مزيجا مف ،حمتيف وخصوصا في "سموؾ أبطاؿ الحكايتيف أو المم

اآللية وأنصاؼ اآللية البشرية فيذا ال يعف بالنسبة لظيور حكاية السندباد بشكميا الحالي 
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، القرود، األفاعي، بعصر إسبلمي يحـر تعدد اآللية فاستبدلت بالشياطيف وآكمة لحـو البشر 
 ".1والمموؾ

ذا أردنا تحديد مقارنة ما بينيا    نتابع سيرة بطمي الحكايتيف وما القاه منيما مف العجائب  ،وا 
والغرائب في سفريتيما البحريتيف: نبلحظ أف "أوديس" مكث ردحا مف الزمف عند نير "مصر" 

فنصحتو اآللية )أثينا) أف ينصب كمينا ، قد أمسكت بو آلية مصر ألنو لـ يقدـ ليا القرابيف
وىي الحيمة ، بعد أف يسخر الرياح لسفنو حتى تبحر  لئللة) فروتس( ويأسره وال يفؾ أسره إال

حيث أف "أوديس" أتى بأربعة جمود  ، " 2التي اتبعيا السندباد في انقاد نفسو مف جبؿ)الماي(
 ، واختفى ىو وبحارتو داخميا بانتظار إلو البحر ليأسره ، مف عجوؿ البحر المسموخة حديثا

تظارا النسر الذي رفعو مف أعمى الجبؿ وأنزلو إلى والسندباد اختفى بأشبلء الغنـ المسموخة ان
بعد أف حصؿ عمى الشيء مف البحر الماس الثميف فكبلىما حقؽ رغبتو باالستعانة  ، الوادي

 باالختفاء داخؿ جمود الحيوانات المسموخة.

وأما بالنسبة لورود كممة في حكاية السندبات كحجر ثميف فإنيا تعطينا مؤشرا تاريخيا   
تضعيا ، الحكاية بأسموبيا النيائي إف األىمية التي ذكرىا السندباد لحجر الماسلصياغة 

ألف الماس قبؿ ىذا التاريخ لـ يكف مف األحجار الثمينة ،عمى أبواب القرف الخامس اليجري 
ولـ تكف لو قيمة التي تستحؽ المغامرة أو القيمة التي نعرفيا في عصرنا الحالي حتى 

ي قائمة األحجار الكريمة عندما ذكر ياقوت سرنديب )جزيرة سيبلف( أنالثعالبي لـ يذكره ف
 .3ولؤلؤ عماف"

                                       
 13ص، 1981 ، 1ط، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،عبد الغني المبلح: رحمة في ألؼ ليمة  -1
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أما البيروني فمـ يعط أي أىمية لمماس واكتفى بقولو" أنو يستعمؿ في القطع والسـ"   
بخرساف" و "العراؽ" وكاف الناس يفضموف عميو األحجار الممونة ذات البريؽ وكاف المموؾ 

صوص الكبار منو في قتؿ أنفسيـ إذا وقعوا في قبضة العدو فيبتمعونو والكبراء يستعمموف الف
 ". 1فيموتوف

وعميو فأىمية الماس التي أعطاىا لنا السندباد البحري ىي أىمية متأخرة نسبيا وذات داللة   
عمى تطور صيغة كتابة "ألؼ ليمة وليمة" بعبارة أخرى أف الماس لـ تكف لو قيمة كبيرة كما 

 وىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى بموغ الكتابة ذروة التطور والتقدـ. ىي عميو اآلف

باإلضافة إلى ذلؾ ىناؾ تشابو أكثر وضوحا بيف "السندباد" وبيف "اديس" ويتمثؿ ىذا   
فجاء في "األوديسة" عف المقاء األوؿ مع الغوؿ ما يمي" ،األخير قي مقابمة الغوؿ العمبلؽ 

نجد العمبلؽ بداخمو إذا كاف يرعى قطعانو... ومف ثـ دخمنا سرعاف ما بمغنا الكيؼ فمـ 
 2الكيؼ وطفنا نتعجب مف كؿ شيء وقع عميو بصرنا ىناؾ..."

الحكاية الثالثة( عف مقابمة السندباد عمى ىذه الصورة"  539وجاء في ألؼ ليمة وليمة )  
عامر في وسط تمؾ  فبينما نحف في تمؾ الجزيرة نأكؿ مف ثمارىا وبقوليا... إذ الح لنا بيت

الجزيرة فقصدناه ... فدخمنا ذلؾ القصر فوجدناه لو خطير واسعا مثؿ الحوش الواسع... وفي 
 .3صدره مصطبة عالية.. وفييا أواني طبيخ... وحولييا عظاـ كثيرة"

                                       
 16ص،المرجع نفسو  -1
 24ص، ـ1978، دط، القاىرة، دف، األوديسا، أميف سبلمة -2
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كما ورد في األوديسة مواجيتو وجيا لوجو ما يمي: ثـ جمسنا ننتظر العمبلؽ حتى عاد  
 .1ا صوتا مدويا فاستبد بنا الفزع وانكمشنا في إحدى زوايا الكيؼمحدث،يسوؽ قطعانو 

بعد أف تـ المقاء االوؿ بدأ الغوؿ المخيؼ يقتؿ بحارة اوديس وبحارة السندباد وذلؾ عندما فر  
"أوديس " بجزيرة )السكيموب( اصطاده العمبلؽ ذو العيف الواحدة ورفاقو البحارة وسجنيـ في 

كما اصطاد العمبلؽ األسود في جزيرة الزنج السندباد ورفاقو وراح ،وراح يأكميـ اثنيف ، كيؼ
ف كاف عمبلؽ "أوديس" يأكؿ ، مما يدؿ عمى أنو أقؿ شرىة مف زميمو ، يأكميـ واحدا واحدا  وا 

 .2البشر أحياء وكاف عمبلؽ السندباد يشوييـ عمى النار مما يدؿ عمى ذوقو الرفيع"

وثب وانقض عمى رفاقي وامسؾ في الحاؿ اثنيف  ويظير ذلؾ في األوديسة بيذه الصورة"
منيـ وقذؼ بيـ إلى األرض كالدمى... ىكذا التيميما كما لو كاف أسدا يسكف الجباؿ غير 

 .3تارؾ منيا شيئا..."

ثـ أنو ،كما جاء في ألؼ ليمة وليمة يصؼ المشيد نفسو بالطريقة التالية:" ثـ قاـ جاء عندنا 
لتجار ورفعني بيده عف األرض وحبسني وقمبني فصرت قبض عمى يدي مف بيف أصحابي ا

في يده مثؿ المقمة... فوجدني ضعيفا مف المحـ فأطمقني ... وأخذوا واحدا غيري مف رفاقي 
واطمقو... إلى أف وصؿ إلى رئيس المركب... ولـ يزؿ يقمبو عمى الجمر ، وقمبو كما قمبني

 .4حتى استوى لحمو..."
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يمة فقأ عيني عمبلقو وىرب وأيضا" بنفس الحيمة" بعد أف وتخمص السندباد مف مخبإه بح
بعد أف سمب "أوديس"  ، أسكر عمبلؽ بنبيذ الىمية وشد نفسو بكبش مر مف بيف رجميو وىرب

 .1البصر مف عيف السيكموب"

ف خطرت لي  وما يدؿ عمى قتؿ الغوؿ العمبلؽ فقد ورد في األوديسة عمى الصورة التالية" وا 
كاف بجانب إحدى حظائر الخراؼ ىراوة ضخمة لذلؾ ، مما عداىا فكرة بدلت لي أفضؿ

عبارة عف عصا غميظة مف خشب الزيتوف األخضر... فأمسكتيا... واعطيتو ، الكوكموب
 .2وامرتيـ بتسويتو وصقمو... ثـ حممتو وجعمتو صمبا في النار المسعرة..."،زمبلئي 

ية األوديسا لمشيد قتؿ الغوؿ" ويمكننا اف نضيؼ إلى ذلؾ أدلة أخرى حيث تستمر روا  
وتممؾ منو النـو الذي يقير الجميع... وعندئذ وضعت الوتد تحت الرماد حتى حمي... 
اقتربت وأخرجتو ووقؼ زمبلئي إلى جانبي وبث فينا احد األرباب شجاعة بالغة... ودفعوه في 

 .3عينيو"

دثنا وقمنا واهلل ال نمقي وجاء في ألؼ ليمة وليمة يصؼ قتؿ الغوؿ كما يمي:" فاجتمعنا وتح
 4أنفسنا في البحر ونموت غرقا أحسف مف اف نموت حرقا الف ىذه قتمة شنيعة"

وتستمر القصة "إف السندباد البحري قاؿ :إف االسود أخذوا واحدا منا وفعؿ لو مثؿ ما فعؿ 
ا في بسابقو وناـ... فنيضنا واخذنا سكيف مف الحديد ووضعناىا في النار القوية... ووضعناى

 1عينيو..."
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في ىذا الصدد يمكننا القوؿ أف "أوديس" أثناء قتمو العمبلؽ استعمؿ عصا الزيتوف األخضر 
اما ، الذي يشكؿ صعوبة في تسخينو وكانت في نظره اآللية التي تشجعو عمى ذلؾ الفعؿ

اة السندباد"فاستعاف بسكيف مف الحديد كوسيمة لخبلصو وعميو فكانت ألوديس أداة واحدة لمنج
بعكس "السندباد " الذي استخدـ اثناف ونحف نعمـ اف الحديد لما يسخف يكوف اكثر خطورة مف 

 عصا الزيتوف فطريقة القتؿ عند السندباد شنيعة بخبلؼ "أوديس" .

باإلضافة إلى قصة الطعاـ المسحور الذي يمسخ االنساف إلى شكؿ آخر ويقع ىذا المشيد   
بحارة "بولبيسوس" الساحرة كيركى) سيرس( حيث أرسميـ  في االنشودة العاشرة" حيف يقابؿ

الكتشاؼ معبدىا وحيف وصموا أماـ قصرىا سمعوا غناء شجيا فقاؿ ليـ قائدىـ "أييا 
يشدو بصوت رخيـ لدرجة اف  ، االصدقاء إف بالداخؿ شخصا يروح ويجيء أماـ نسيج فحـ

يء ما او سيدة مف األرض كميا تدوي بصدى غنائو البد أف يكوف ىذا الشخص ربة ش
 2السيدات ىمموا بنا نسرع بالنداء عمييا"

وما إف أتـ كبلمو ذلؾ حتى صاح الرفاؽ " مناديف الربة وفي الحاؿ فتحت األبواب المتآلقة 
وخرجت الربة إلييـ وامرتيـ بالدخوؿ ولحماقتيـ جميعا ذىبوا ماعدا يورولوخوس إذ ارتاب أف 

ادخمتيـ وأجمستيـ فوؽ مقاعد وأرائؾ واعدت ليـ جرعة مف الجبف ودقيؽ  ، األمر كميف
الشعير والعسؿ الذىبي والنبيذ... ولكنيا مزجت بصولجانيا وحبستيـ في حظائر الخنازير 

فوجدنا فييا نباتا كثيرا فأكمنا شيئا سد رمقنا  ، وكاف ليـ رؤوس وصوت وشعر وىيئة الخنازير
ى جانب الجزيرة فمما أصبح الصباح وأضاء بنوره مشينا في الجزيرة بقينا وبتنا تمؾ الميمة عم

يمينا وشماال فبلحت لنا عمارة عف بعد فسرنا في تمؾ الجزيرة قاصديف تمؾ العمارة... فبينما 
نحف واقفوف إذ خرج عمينا مف ذلؾ الباب جماعة عراة وقبضوا عمينا وأخذونا عند ممكيـ 
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لنا طعاـ لـ نعرفو وال في عمرنا رأينا مثمو فمـ تقبمو نفسي  افأمرنا بالجموس فجمسنا ثـ أحضرو 
 .1ولـ آكؿ منو شيئا دوف رفقتي كانت قمة أكمي لطفا مف اهلل حتى عشت حتى اآلف

ذىمت عقوليـ وصاروا يأكموف مثؿ المجانيف وتغيرت ،فمما "أكؿ أصحابي مف ذلؾ الطعاـ 
ـ... وقد صار أصحابي مف فرط احواليـ.. وعندما احترت في أمري وصرت أتأسؼ عميي

 .2دىشت عقوليـ ال يعمموف ما يفعؿ ليـ"

وأيضا يظير التشابو في موقؼ آخر حيث" في األوديسة ينقمب اإللو )فروتس( أثناء 
فماء حار فشجرة مزىرة ثـ يقع  ، فدب بري ضخـ،مصارعتو ألوديس إلى أسد ثـ ثعباف فنمر 

 .3في األسر"

باد فتظير بفعؿ السحرة ويقضي عمى المارد بذكر اهلل سبحانو أما ىذه التغيرات عند السند
وتعالى" فمما خالطت أىؿ تمؾ المدينة وجدتيـ تنقمب حالتيـ في كؿ شير فتظير ليما أجنحة 
يطيروف بيا إلى عناف السماء... فمما جاء رأس ذلؾ الشير... فدخمت عمى واحد منيـ وقمت 

افقتيـ وتعمقت بو فطار بي في اليواء... فسمعت لو باهلل عميؾ أنؾ تخمصني معؾ... وقد ر 
تسبيح األمبلؾ في قبة األفبلؾ فتعجبت مف ذلؾ وقمت سبحاف اهلل والحمد هلل فمـ أستتـ 

 4التسبيح حتى خرجت نار مف السماء فكادت تحرقيـ فنزلوا جميعا"

ما ونبلحظ أيضا اف سفرة "أوديس" طالت عشر سنوات وتستمر سفرات "السندباد" السبع 
يقارب ىذه الفترة ويمتقي "اوديس" بآلية شريريف وآلية خيريف وأيضا السندباد بمموؾ خيريف 
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ومموؾ شريريف وتتحطـ سفف "اوديس" عمى الصخور الحادة وينجو بمعجزة كذلؾ تتحطـ 
سفف السندباد وينجو ويقتات "اوديس" الفواكو والثمار أثناء مروره في الغابات ويفعؿ السندباد 

فسو وأما الخمر اإلالىي الذي شرب منو "اوديس" بكثرة فإنو كاف محرما عند الشيء ن
 السندباد بحكـ الشريعة اإلسبلمية.

باإلضافة إلى ىذا "يمتقي "أوديس" بأرواح أبطاؿ يعرفيـ فيحكوف لو أخبار األحداث التي 
فبلكا مف جرت ليـ في حياتيـ الدنيوية وكذا "السندباد" بشياطيف وعفاريت ويضع "اوديس" أ

 1خشب الغابة ويفعؿ ذلؾ "السندباد" أيضا"

ال نجـز باف ىذا التشابو جاء نتيجة الطبلع مؤلؼ حكاية السندباد عمى "األوديسة" اطبلعا 
مباشرا ولكف يجب أف ال تفوتنا حركة ترجمة اآلثار اليونانية والفارسية واليندية في عصر 

ف حوقؿ والمقدسي بعد ذلؾ بقرف مف المأموف فظيرت "كتب الخوارزمي واإلصطخري واب
وقبؿ ىذه الفترة كاف االنساف العربي قد عرؼ أسماء جزر اليند وأسس ،الزمف أو قرنيف 

 2جاليات إسبلمية قوية في سرنديب)سيبلف( وعمى ساحؿ الزنج شرؽ إفريقيا"

وف( ـ كانت الجالية العربية ومعيـ الفرس المسمموف مف القوة في مدينة )جانغ758وفي عاـ 
وبدات تظير قصص البحارة العرب كرحمة التاجر سميماف في القرف التاسع ، كانتوف حاليا

كما اعتنى بيا في تاريخنا المعاصر ، الميبلدي وقد اعتنى بيا وزاد عمييا أبو زيد السيرافي 
وترجميا إلى المغات االوروبية المستشرؽ "آدـ متز( فمف وراء ىذه القصص والتجارب 

ب المخموقات الحيوانية البرية والبحرية التي رأينا مثميا في حكاية "السندباد" انتشرت عجائ
وسجمت ىذه العجائب في الكتب كما فعؿ "القزويني" في تسجيمو )عجائب المخموقات( 
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والدمشقي في كتابو )نخبة الدىر في عجائب البر والبحر( كتاب الفؤاد في أصوؿ عمـ البحر 
 .1بف ماجد والقواعد لشياب الديف احمد

وعندما تقرأ مبلحظات "السندباد البحري" عف الفارس الذي يحمؿ سيما يشير إلى أطراؼ 
الدنيا األربع فميس لنا مف سبيؿ غير ربط سيـ الفارس بالبوصمة  البحرية" إذ مف المعروؼ 
أف ىذه األخيرة ظيرت عند الصينييف وعند العرب ويجب اف نفرؽ بيف اإلبرة المغناطيسية 

اكتشفيا الصينييوف وبيف تقسيـ دائرة األفؽ إلى الجيات األربع االصمية وتسجيؿ ذلؾ  التي
عمى ورقة لمعرفة اتجاه الرياح وقد عرفت ىذه األخيرة )بوردة الرياح( وكاف العرب اوؿ مف 

ويقوؿ ابف ماجد المبلح بانو ىو الذي استعمميا مستفيدا مف تجارب ، استخدـ ىذه الطريقة 
بحرية وعندما تظير وردة الرياح ممثمة بفارس السندباد فإنيا تعطينا مؤشرا قويا ابيو وجده ال

عمى عروبة حكاية السندباد بالنسبة لتفاصيميا وذلؾ بعد أف الحظنا توافؽ ىيكميا العاـ مع 
اما ظيور الفيمة والقرود وعجائب الحيوانات والبشر فيي جزء مف التجارب البحرية ، األوديسة

 2نساف العربي مثمما يبلحظيا اليندي والفارسي..."يبلحظيا اإل، 

كذلؾ يسمع غيره فيي تراث ،وأيضا مثمما يسمع العربي حكايات التجار والمسافريف فيسجميا 
 .3التقاء الشعوب ببعضيا وتداخؿ حضاراتيا مف غير قصد

وىما  إجماؿ القوؿ أف اإللياذة واألوديسة تعتبراف مف أشير واعرؽ مبلحـ الشعوب القديمة
مف تأليؼ الشاعر اإلغريقي "ىوميروس" فكانت اإلليادة تحكي قصة الحرب واألوديسة تسرد 
حكاية عودة األبطاؿ وذلؾ حيث تنتيي اإلليادة تبدأ األوديسة التي عنى بطميا "وديس" أىواؿ 
كثيرة في البحر فتكسرت سفنو وعاش صراع مع اآللية والمغامرات ولعؿ ىذا ما تشابو لنا 
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ىي حكايات شعبية سجمت بيف دفاتر كتاب ألؼ ليمة وليمة الذي ، ة السندباد البحري مع قص
ىو بدوره لقي نفس العجائب والغرائب في سفراتو السبع وكانت غايتو في ذلؾ البحث عف 
الماؿ والتخمص مف الفقر فكانت مقارتنا لنصوص األوديسة ورحبلت السندباد أف توصمنا إلى 

لعؿ مف كؿ ىذا نكوف قد أجبنا أىـ إشكاؿ ويتمثؿ في تجمي أثر إثبات أوجو التشابو و 
 األوديسة في رحبلت السندباد البحري.

 بين األدب العربي والغربي: والتأثر المبحث الثالث:عممية التأثير 

، ولكنيا ظاىرة عامة في كؿ أدب، إف ظاىرة التأثير والتأثر ال تخص بأدبنا العربي وحده  
فقد أثر األدب العربي في ، وخاصة التي يحدث بيا اتصاؿ  ، والشعوبوعند كؿ األمـ 

 .1آداب الغرب أكثر مما تأثر بيا

"فاألصالة قدر مشترؾ بيف جميع الحضارات فكؿ حضارة أبدعت ونقمت وكانت ليا سمة   
تميزىا بيف الحضارات العالمية ولـ توجد أمة تفردت باإلبداع او النقؿ أو خمت مف السمات 

 2التي تميزىا"

ما يمكف أف رقي األمـ يقاس بمدى اتصاليا ببعضيا البعض فبل يمكف ألي امة مف األمـ 
نيا نتاج قوؿ أبنائيا وحدىـ قاؿ تعالى" وجعمناكـ شعوبا وقبائؿ أف تد عي أصالة حضارتيا وا 

 .3لتعارفوا"

ظؿ كثير مف األوروبييف يعتقدوف لفترة طويمة "أف الثقافة العربية لـ تنتقؿ إلى أوروبا إال عف 
الحروب طريؽ الحروب الصميبية والحقيقة أف ىذه األخيرة عرفت طريقيا إلى أوروبا قبؿ ىذه 
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، وذلؾ منذ أف دخؿ العرب شبو الجزيرة األيبيرية في أواخر القرف األوؿ اليجري،بزمف طويؿ 
 .1ناشريف اإلسبلـ ومبشريف بحضارتيـ الجديدة"

ويؤكد ذلؾ "جوستاؼ لوبف" حيث يقوؿ" ولـ تكف الحروب الصميبية سببا في إدخاؿ العمـو 
نما دخمت ا يطاليا"إلى أوروبا كما يردد عمى العمـو وا   .2لعمـو أوروبا مف إسبانيا وصقمية وا 

بمعنى أف الثقافة العربية دخمت الحضارة األوروبية وبدأت تنشر خيوطيا قبؿ الحروب 
نما الذي  الصميبية فكانت ىناؾ منافذ أخرى سبقتيا إلى ذلؾ وال ينكر دور ىذه الحروب وا 

 ننكره أنيا ليست الوسيمة األولى.

إلى اسبانيا  ، ما دخموا اسبانيا حمموا مشعؿ الحضارة والمدنيةوبياف ىذا "أف العرب عند
كاف يذىب األوروبيوف لبلغتراؼ مف مناىؿ الثقافة العربية والتزود بالعمـ  ، العربية واألندلس

فقرطبة ، وقد تحولت المدف الرئيسية في اسبانيا إلى مركز لنشر العمـ والثقافة ، والمعرفة 
ر الميبلدي كعبة عممية يحج إلييا كثير مف الطبلب ويقاؿ أف مثبل كانت في القرف العاش

 .3ىذه المدينة كاف بيا سبعوف دار لمكتب"

 ، وبعد سقوط ىذه المدينة " في أيدي النصارى في القرف الحادي عشر الميبلد وتخريبيا
يممت الثقافة العربية وجييا شطر مدينة أخرى في اسبانيا وىي فييا أنشأت دار الترجمة سنة 

 .4ـ"1130
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وتسابؽ الرجاؿ مف ذوي العقوؿ اليقظة إلى ىذه المدينة)طميمة(" لتعمـ المغة العربية ودراسة 
د أوؼ بػػات" العمـو العربية والعجيب أف معظـ ىؤالء الرجاؿ كانوا مف اإلنجميز مثبل" أديػػبلر 

و "دانياؿ أوؼ مورلي" فقضى بعض الطبلب سنيف عدة تترجـ الكتب العممية   العربية إلى 
في الثالثة والسبعيف مف عمره واحد  1187المغة البلتينية وترجف "جيرارد أوؼ كريمونا" سنة 

 .1وسبعيف كتابا مختمفا مف ىذه الكتب"

رب إلى البلتينية " بؿ نقموا إلييا أيضا كتب ولـ يكتؼ المترجموف بنقؿ مؤلفات العمماء الع
 2عمماء اليوناف التي كاف المسمموف قد ترجموىا إلى لغاتيـ الخاصة"

وما يمكف قولو في ىذا الصدد ليس كؿ ما انتقؿ عمى أيدي الحضارة اإلسبلمية عربيا محضا 
ف تبلىا مف في األصوؿ والفروع حيث حفظف تراث اإلنسانية كمو وزادت عميو ونقمتو إلى م

 األمـ.

أما صقمية فكانت معبرا ثانيا عبرت عميو حضارة المسمميف إلى أوروبا ومف المعمـو أف الفترة 
ولـ يستطع خمفاء  ،التي قضتيا جزيرة صقمية تحت الحكـ اإلسبلمي كانت في غاية االزدىار 

رأينا أمرائيـ  المسمميف في حكـ الجزيرة وىـ النورماف أف ينكروا دور العرب الحضاري وليذا
يخاطبوف ود المسمميف ويستخدمونيـ في تصريؼ شؤوف الببلد ويحافظوف عمى ما تركوه ليـ 

 .3مف ألواف الحضارة"

ولقد سار خمفاؤه ،ومف أشير حكاميـ الذيف كانوا ييتدوف بالثقافة العربية "روجر" النورماندي 
تعمميا وكثيرا ما كاف يعتمد عمى عمى سننو ومنيـ " غميـو الثاني" الذي درس المغة العربية و 
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ولقد لمس الحالة ابف جبير الذي زار صقمية ، العرب ويرجع إلييـ في أىـ  شؤونو الخاصة 
في عيد غمياـ بنفسو مدى اىتماـ ىذا الممؾ النورماندي بالثقافة العربية اإلسبلمية 

غثياف وكميـ أو فقاؿ عنو "وشأف ممكيـ ىذا عجيب في حسف السيرة واتخاذ ال ، 1بالمسمميف
 .2أكثرىـ كاتـ إيمانو متمسؾ شريعة اإلسبلـ وىو كثير الثقة بالمسمميف"

فقربوىـ إلييـ ،بمعنى أف حكاـ صقمية كانوا شغوفيف بآثار المسمميف فكانت ثقتيـ فييـ كبيرة 
 واىتموا بيـ.

قد بقيت حية نابضة بعد خروج العرب منيا  ، إذا كانت الحضارة العربية في صقمية 
وظمت مثبل يحتذي بو ىؤالء الحكاـ الجدد ومنياجا يسيروف ، ووقوعيا في أيدي الروماف 

 ، فإف ىذا يدلنا ببل شؾ عمى حاجة أوروبا في ىذه الفترة مف الزمف إلى الثقافة العربية، عميو 
" إذا رجعنا إلى القرف التاسع 3يقوؿ لوبوف، فقد كانت فقيرة في العمـ والثقافة والمعرفة 

رأينا مراكز  ، حيف كانت الحضارة اإلسبلمية في اسبانيا ساطعة جدا، اشر مف الميبلد والع
الثقافة في الغرب كانت أبراجا يسكنيا سينيورات متوحشوف يفخروف بأنيـ ال يقرؤوف.. ولـ 

فولوا وجوىيـ  ، يبد في أوروبا بعض الميؿ إلى العمـ إال في القرف الثاني عشر الميبلدي
 .4شطر العرب..."

بمعنى الببلد األوروبية لـ تكف مف قبؿ ميتمة بالعمـ والثقافة وذلؾ حتى دخوؿ العرب 
وتعد الفترة الواقعة ، واحتكاكيـ بيـ "وكاف لؤلتراؾ العثمانييف دورىـ أيضا في ىذا المضمار

بيف القرف الرابع عشر والسابع عشر عصرا زاىرا لمدولة العثمانية التي امتد سمطانيا فشمؿ 
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البمقاف ويذكر "أوتوشبيس" أف األتراؾ نقموا إلى الشعوب البمقانية والسبلجقة قصص  ببلد
 .1شرقية وأساطير تركية"

وعميو فيذا يدلنا عمى أف الثقافة العربية نفذت إلى أوروبا مف جيات معددة وكانت بمثابة 
 السراج المنير حيث أضاء طريقيا بعد الجيؿ الذي كاف يتمبسيا.

روبيوف يدرسوف المغة العربية الستخراج الكنوز الثقافية التي تضميا المؤلفات "فمقد بدأ األو 
العربية واالستعانة بحضارة المسمميف عمى إقامة حضارة أوروبا ثـ أصبحت بعد ذلؾ عمبل 
دينيا يريد بو األوروبيوف مياجمة اإلسبلـ ثـ جاءت بعد ذلؾ المرحمة األخيرة حيف أصبح 

سياسيا إذ اتخذت منيا الدوؿ الغربية الكبرى سببل لفيـ الشرؽ الغرض مف ىذه الدراسات 
واستغبللو في تحقيؽ أطماعيا السياسية واالقتصادية ومف أقدـ الجمعيات التي أنشأىا 

برياسة "سمفستر دي ساسي" ثـ 1820الجمعية اآلسيوية في باريس عاـ ، األوروبيوف ليذا 
ر دوؿ أوروبا وظير مف المستشرقيف عدد كبير حذا اإلنجميز حذو فرنسا وتبعيا بعد ذلؾ أكث

 .2مف أمثاؿ "فرايتاغ" و"بروكمماف مف األلماف...إلخ"

ما يمكف قولو في ىذا الصدد أف األوروبيوف كانوا في البداية يعتمدوف إلى دراسة الشرؽ 
لمنيؿ مف منابع الثقافة المختمفة ولكف ما لبث األمر حتى صار ىدفا سياسيا يريد السيطرة 

 بالرغـ مف ذلؾ والميـ أف الغرب استفاؤا مف الحضارة العربية بقدر كبير.و 

الذي ال يزاؿ حتى يومنا خير شاىد عمى ىذه األلفاظ العربية ،ولعؿ أبرز مظاىر ىذا التأثير 
ومنيا عمى سبيؿ المثالما ، الكثيرة المنتشرة في بعض المغات األوروبية كاالسبانية والبرتغالية 

أصميا غربي تعني )فبلف( ومف األلفاظ الموجودة في المغة البرتغالية وترجع إلى أصؿ عربي 

                                       
 250ص، المرجع السابؽ،طو ندا  -1
 2051-250ص، المرجع نفسو -2



 الفصل الثاني

 

64 
 

ومعناىا بالبرتغالية )البساط( وأصميا العربي القطنية وىذه الكممات وغيرىا  Alctichكممة 
 .1كثير تستعمؿ في الحياة اليومية

ـ عف اسبانيا والبرتغاؿ "أف العمماء المختصيف قد أبدوا ويذكر "ترند" في مقالتو تراث اإلسبل
فبلحظوا أف أسماء األمكنة واإلعبلـ الجغرافية ،عددا مف المبلحظات الجديرة بالنظر والتأمؿ 

وىذا يدؿ عمى ، واأللفاظ المستخدمة في الري والزراعة يرجع الكثير منيا إلى أصؿ عربي 
 .2االت"تغمغؿ الحضارة العربية إلى جميع المج

وعميو إف شيوع مثؿ ىذه األلفاظ العربية في اسبانيا والبرتغاؿ يوحي لنا بانيا تأثرت 
لحمتيا ،واصطبغت بالصبغة العربية "ولما كاف األدب جزء مف الثقافة بؿ ىو بالنسبة ليا 

وسداىا فقد كاف مف الطبيعي أف يحتؾ األدب العربي باآلداب التي احتكت بو ثقافتو في 
ومف مواطف ىذا التأثير ظيور نوع مف الشعر في القرف  ، يؤثر فييا تأثير ثقافتو فييااوروبا و 

الحادي عشر الميبلدي بإقميـ البروفانس في جنوب فرنسا يختمؼ اختبلفا كبيرا عف الشعر 
 .3القديـ في مضمونو وصياغتو"

ولكنيا آتية  ويؤكد ذلؾ "جب" فيقوؿ" فميست جدة الشعر البروفانسي آتية مف ناحية موضوعو
الذي كاف يعبر ، مف ناحية الطريقة التي اتبعت في صوغ ىذا الموضوع وذلؾ العشؽ الخفاؽ

عنو ىذا الشعر... فموضوع ىذا الشعر الحب... فيذا النوع مف الحب يشبو في كثير مف 
 .4أوجو الحب العذري عند العرب"
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كف مألوؼ عندىـ وىو الحب ما يمكف قولو أف العرب نقموا إلى أوروبا نوع مف الشعر لـ ي
 العفيؼ.

"ويذكر "حب" في مقالتو عف األدب أف األغاني الشعبية التي يطمؽ عمييا اسـ 
ىي يعنييا الرجؿ وقد تعني لحسف الحظ نماذج مف ىذا األدب  Villancicoالفيبلنثيكوه

ف لـ يتقيد بالت ، فاعيؿالشعري كتبيا "ابف قرماف" الذي كاف شعره عربي الصيغة والقوافي وا 
ويميؿ" حب" في مقالتو إلى التسميـ بدور الشعر العربي في نيضة الشعر العربي في نيضة 

 .1الشعر الحديث في أوروبا"

و زبدة الكبلـ أف الشعر القروي الشعبي ساىـ في نقؿ الشعر بثوبو الجديد مما أدى إلى 
 النيوض باألدب األوروبي.

البروفانس الذيف اشتيروا بيذا النوع مف الشعر " وعبله وعمى ذلؾ فإف شعراء ىذا اإلقميـ 
واشتؽ األوروبيوف  ، 2ومعنى الشعراء الطوافوف" Torabadourكانوا يسموف بالثروبادور

وقيؿ في كممة "تنازع" العربية ألنيـ كانوا يمقوف  Torabrاسميـ ىذا مف كممة "تبروبر"  
 .3والوف حتى اليـو مف أبناء الباديةالشعر سجاال يتنازعوف فيو مفاخر والدعاوي كما يفعؿ الق

"وقد أثر شعراء الثروبادور في بقية شعراء أوروبا مف أقوى األدلة بيانا عمى ىذا اف الشاعريف 
قد تأثروا بشعراء ىذا األخير ويتضح ىذا  Pratiqueو" تبراؾ "   Danteاإليطالييف" دانت 

غالبا مف أربعة عشر بيتا ( فيي مكونة Sonnetبجبلء في مقطوعاتيا المسماة )سونيت
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وىذا يشبو إلى حد  ، اثناف منيا رباعياف واآلخروف ثبلثياف، ومقسمة إلى أربعة أقساـ 
 .1الموشحات األندلسية"

فعميو فشعراء ثروبادور تأثروا بالعرب مف خبلؿ الزجؿ والموشحات ثـ عمموا عمى نقمو إلى 
 بقية شعراء أوروبا مف ايطالييف وغيرىـ.

لـ ،"وميما يكف مف أمر فإف تأثير األدب العربي في األدب األوروبي إباف العصور الوسطى 
يقتصر عمى الشعر وحده ولكنو تعدى ذلؾ إلى النثر األوروبي تأثيرا بالنثر العربي القصة 

ولكنيـ عرفوا بعض الفنوف ، صحيح أف العرب لـ يعرفوا القصة بمعناىا فني الحديث
عمى مجرد السرد أو الحكاية وتيدؼ في النياية إلى الوعظ أو نقد القصصية التي تقـو 

 .2بعض األوضاع االجتماعية  كالمقامات"

ما يمكف قولو باف التأثير األدبي العربي لـ يقتصر عمى الشعر وحده بؿ شمؿ كذلؾ النثر 
 وىذا دليؿ عمى سحر الشرؽ في كؿ النواحي.

فنا مف الفنوف التي اقتبستيا اآلداب األوروبية وكانت القصص الذائعة في العالـ اإلسبلمي 
ومف ىذه األخيرة ما كاف يتخذ مف الرحبلت وعجائب المخموقات مادة لو وقد أقبمت أوروبا ،

إذ كانت تجاربيا في األسفار قميمة فاستيواىا ىذا األمر وقد ، عمى ىذا الموف مف األدب 
وممف تأثروا بيا "بوكاتشو" و  ساعد عمى ىذا القصص التجار وجنود الحروب الصميبية

 .3"شوسر"
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وكانت في تمؾ القصص اإلسبلمية "عناصر مف تراث الخرافات اليندية أو مف غيرىا مف 
األقاصيص الشرقية ومف أمثمة ىذه األخيرة نذكر كميمة وذمنة التي ترجع في أصميا إلى 

المسمميف وصمت  خرافات اليند ثـ نقميا الفرس وترجمت بعد ذلؾ إلى العربية وعف طريؽ
 .1ىذه القصة أوروبا"

و مف ىذا الكتاب اقتبس "الفونتيف " نحو عشريف حكاية أدخميا في الجزء الثاني مف حكايتو 
يقوؿ" ليس مف الضروري فيما أرى أف أذكر المصادرالتي ، 2التي نظميا عمى لساف الحيواف

إني مديف في اكثرىا ،ؿ أخذت عنيا ىذه الحكايات االخيرة غير أني أقوؿ اعترافا بالجمي
 .Pilpay"3لمحكيـ اليندي "بمباي" 

وعميو "الفونتيف" تأثر بالقصة عمى لساف الحيواف وذلؾ عف طريؽ كتاب كميمة وذمنة الذي 
 اقتبسو.

أما "دونكيشوت" فقد غمب عمييا الطابع الشرقي مما ال يدع مجاال لمشؾ في أف "سارفنتيز" قد 
بعض العمماء يرى أنيا كتبت في األصؿ بالعربية وكاف كاتبيا تأثر فييا باألجواء الشرقية و 

عربيا اسنو "سيد حامد بف امجبمي" ومما يتصؿ بالقصص المقامات العربية وكاف في ىذه 
األخيرة مجاؿ التقميد إذ ظيرت في اسبانيا بعض القصص التي تدور حوؿ حياة المتشرديف 

سابع عشر وكاف بطؿ تمؾ القصص وقد لقيت رواجا كبيرا في القرف ال، والصعاليؾ
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احد أولئؾ المتشرديف الذيف استخدموا ذكائيـ غي ابتداع الحيؿ ، Picaroon)البيكاروف( 
 .1واألالعيب لكسب الرزؽ وىناؾ أوجو شبو بيف الروايات البيكارسكية وبيف المقامات العربية

 الكثيريف منيـ. وما يمكف قولو أف المقامات العربية تسربت إلى اسبانيا ونالت إعجاب

ومف القصص التي ذاعت وانتشرت عند األوروبييف قصة "ألؼ ليمة وليمة" و"السندباد" وغيرىا 
ولجأ بعضيـ إلى كتابة ، وظؿ المؤلفوف األوروبيوف يعتمدوف عمى ىذه القصص في تأليفيـ 

 وخير ما يمكف، القص ونسبتيا إلى الشرؽ لما رأى مف إقباؿ الناس عمى القصص الشرقية
أف نستدؿ بو عمى تأثير ألؼ ليمة وليمة في األدب األلماني ىو ما عبر عنو " 

في المقجمة التي صدرت بيا ترجمة "أنوليتماف"  ,Hifmannsttagoviىوجوفونيوغمنستاؿ
يقوؿ" إف قصص ألؼ ليمة وليمة ليست مف مراحؿ عمره فيي ما يقبؿ عميو ، 2األلمانية

الحواس... وىي أيضا ما يقبؿ عميو الشباب ذلؾ  األطفاؿ ولما فييا مف عناصر إرىاؼ
وطف أنو الفراؽ ، الخميط العجيب مف األخطار... فإذا بمغ الشباب مرحمة النضوج والرجولة 

 .3بينو وبينيا عاودتو الرغبة الممحة في قراءتيا مف جديد"

ويؽ في وعميو فألؼ ليمة وليمة صالحة في كؿ زماف ومكاف ولمختمؼ األعمار لما ليا مف تش
األفكار "ويشبو ىوفكنستاؿ" ىذا األثر )ألؼ ليمة وليمة( بقصيدة مف الشعر في جماليا 
ف كانت مف صنع عدد مف الشعراء وىي مع ىذا التعدد في مؤلفاتيا تتناسؽ في  وسحرىا وا 
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ويرى المؤلؼ أف "ىوميروس" ال يرقى إلى مستواىا في بعض األحياف  ، أجزائيا كبل متكامبل
 .1ت مف الفكر المتجدد وصنوؼ مف الحكايات والحكـ"ففييا طاقا

أما عف أصوؿ ألؼ ليمة وليمة فيي مدونة في عصور مختمفة ومف المقطوع بو أف الكتاب 
وشيد "المسعودي" و"ابف ، كاف معروفا عند المسمميف قبؿ منتصؼ القرف العاشر الميبلدي

لمسعودي" يقرأ أف األدباء في نديـ" أف ىذا األخير في أصمو مترجـ عف الفارسية ولكف" ا
وصنفوا في معناىا ما يشبييا فأصؿ الكتاب ، عيده تناولوا ىذه الحكايات بالتنميؽ والتيذيب

كاف مدونا ثـ نزؿ األدب الشعبي فغير منو وزود فيو وفيو آثار ىندية ثـ أف الجزء األكبر مف 
ترجـ إلى الفرنسية اوال  القصص مصري ألف ىذا األخير كما ىو بيف أيدينا اليـو مدوف وقد

ؾ ثـ ترجمت إلى 1717-1704" مف عاـ Antoine Gallandعمى يد "انطواف جاالف 
 .2المغات األوروبية ترجمات عديدة"

ما يمكف قولو أف )ألؼ ليمة وليمة ( ذات أصوؿ ىندية فارسية ولكنيا ترجمت إلى العربية 
 ضياع الكتاب األصمي.التي تعتبر السبيؿ الوحيد الذي اشتقت منو أوروبا 

 وعبلوة عمى ىذا ذكر" فيكتور ىيجو" في مقدمة ديوانو المعروؼ باسـ "الشرقيات"

 Les Orientales  أف العالـ بعد أف كاف في عصر لويس الرابع عشر مقببل عمى
الدراسات اإلغريقية أصبح في عصره مقببل عمى الدراسات الشرقية وتعرض ىذا الديواف  إلى 

مدف الشرؽ المشيورة وأفاض في ذكر مدف إيطاليا واسبانيا إذ كاف يعتبرىا مف  ذكر أكثر مف
كاف ىذا الطابع يستيويو ويسحره كما يبدو أف قصيدتو ، الشرؽ لغمبة الطابع الشرقي عمييا 
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)غرناطة( وأطمع "ىوجو" عمى األدبيف العربي والفارسي وكاف يميؿ إلى الشعر العربي بما 
  .1فيو مف جزالة وقوة"

وباإلضافة إلى ذلؾ يعتبر "جيتة" مثاال طيبا لمصبلت المتبادلة بيف الثقافة الشرقية 
والغربية"فمقد بدأ اىتماـ ىذا األخير بالشرؽ في وقت مبكر مف حياتو عندما أخذ دراسة 

ثـ بدا لو أف يتعمؽ فييا فتعمـ المغة العبرية واىتدى بعد ذلؾ إلى القرآف ، الكتاب المقدس 
المغة العربية ، ودعاه إعجابو إلى العناية بمغة القرآف ، رسو وأظير إعجابا كثيرا بوالكريـ فد

فدرس المعمقات في ترجمتيا اإلنجميزية التي أصدرىا" وليـ جونز" وكاف يرى في كؿ معمقة 
ثـ أشار عميو بعض أصدقائو باإلطبلع ، منيا طابعا خاصا يميزىا عف غيرىا مف المعمقات

ية كاليندية والفارسية وما إف اطمع عمى األدب الفارسي وبدأ دراستو حتى عمى اآلداب الشرق
 .2تعمؽ تعمقا شديدا"

كذلؾ فإف "جيتو" "كثيرا ما ضمف قصائده أفكارا مستوحاة مف القرآف في قصيدتو قوـ 
ممتازوف" يرثى شيداء موقعة)بدر( مف المسمميف عمى لساف محمد صمى اهلل عميو وسمـ ثـ 

األحاديث النبوية الشريفة في قصيدتو" حذار النساء" وفييا يتحدث عف عوج أيضا يعيد مف 
ف أردت أف تبغيو  ، النساء ألف اهلل خمقيف في ضمع اعوج فإف أردت تقويـ اعوجاجو تكسر وا 

ازداد مع الزمف اعوجاجا وىو أيضا يجيد بالعرب ويرى أف اهلل انعـ عمى العربي بنعـ أربع 
وقد تحدث كثيرا عف العمامة يعتبرىا أجمؿ مف تيجاف المموؾ ، ره عمامتو وخيمتو وسيفو وشع

ويطمقو "جيتو" عمى حبيبتو اسـ "زليخا" ويرجع إعجابو بيذا االسـ إلى أف الحب الذي كاف 
 .3بيف "زليخا" ويوسؼ" ولـ يفض إلى خطيئة وكذلؾ الحب الذي بينو وبيف حبيبتو"
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تأثرا بالثقافة الشرقية اإلسبلمية فيدرس المغة ما يمكف قولو في ىذا الصدد أف "حيتو" كاف م
 العربية وكؿ ما يتصؿ بالديف فاستقى أفكاره ومعموماتو مف القرآف الكريـ واألحاديث النبوية.

باإلضافة إلى ذلؾ تأثير مصر في األدباء الفرنسييف في العصر الرومانتيكي فقد أثرت فييـ 
انعكس كؿ ذلؾ إما بطريؽ مباشر عمى اإلنتاج بمناظرىا وآثارىا وبعادات قوميا وأعيادىـ و 

و"فموبير"  Theophilegeoutier" و"تيوفيمجيوتييو" G.Dr.Norrlاألدبي لمثؿ" جيراردينرفاؿ"
Floubert  ما بطريؽ غير مباشر الذيف كاف وصفيـ لمصر صورة صادقة ليا في عصرىـ وا 

لخالدة مداـ بوفاري التي تدور فقد أتتو أثناء رحمتو بمصر فكرة قصتو ا، كما ىي حالة فموبير
حوادثيا في فرنسا وقد أخذ اسـ صاحب الفندؽ الذي نزؿ بو بالقاىرة فقد كاف اسمو "بوفاريو" 
عمى أف الجو الذي سيود قصتو األخرى المسماة سبلمبو يظير عمييا الطابع المصري 

ليؾ مثبل مف ىذه القصة تنعكس في، بالرغـ مف أف حوادثيا تجري في تونس  و ذكرى وا 
 .1"فموبير" لمرياح الخمسينية التي شيدىا في مصر"

وفي ىذا المجاؿ قاؿ "وفجأة فقدت الشمس أشعتيا وبدت مياه البحر والخميج راكدة كأنيا مف 
رصاص مذاب واعترض األفؽ سحاب داكف عمودي مف غبار ظؿ متحركا وانحنت أشجار 

 .2النخيؿ"

الرساميف المستشرقيف "الذيف أثروا الصالونات استغؿ الطابع المحمي بصورة واسعة مف طرؼ 
بؿ جمبوا معيـ ، ولـ يكثؼ ىؤالء مف أسفارىـ بمخططات ومبلحظات  فقط، 19طيمة ؽ

أشياء أحيت فيما بعد ذكرياتيـ وانعكست في لوحاتيـ )السكاكيف والخناجر الفارسية 
ىذا الموف المحمي الذي والمسدسات السركسية والبنادؽ العربية والسيوؼ الدمشقية...إلخ( لكف 
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لو الفضؿ في الحفاظ عمى ما كاف آنذاؾ نادرا ومثيرا لئلعجاب  19انتشر في إنتاج القرف 
 .1في عيف الغرب وىو بالتالي جدير بالمبلحظة"

وعميو المحبلت الغربية زاخرة بالتحؼ العربية وذلؾ عف ما عمؽ بذاكرتيـ مف صور نالت 
ث العمدة الشامؿ في أدب الرحبلت كتب كتبو منذ أكثر وعبلوة عمى ىذا أف البح، إعجابيـ

"جاف ماري كاريو" اقتصرت عمى الرحالة الفرنسييف في مصر في القرف ، مف أربعيف سنة
( إال أف الموضوعات التي عالجيا والتحميؿ النقدي لمنصوص التي عرضيا 19التاسع عشر)

واضح مف ىذا البحث القيـ أف ينطقاف عمى أي كاتب أجنبي بسجؿ انطباعاتو عف الشرؽ وال
الرحالة أدباء كانوا أو فنانيف اىتموا بانطباعاتيـ الجمالية في مصرفي المقاـ األوؿ ثـ انتقموا 

 .2في المقاـ الثاني إلى االعتبارات السياسية واالجتماعية المتصمة بمشاىداتيـ

نا وترجمة إلى شتى "لقد نشر المستشرقوف آالؼ المؤلفة مف محفظاتنا ثـ الكثير مف مصنفات
 .3لغاتيـ وعادوا إلييا ومتعوا النظر فييا ليبمغوا  بيا حد الكماؿ"

" ال ييـ كؿ ىذا إنما الميـ الذي يجب االحتفاظ بو ىو االستشراؼ أو باألحرى الشرقية 
Orientité  تطبع العقوؿ وتغزو الحياة الثقافية كميا بسرعة فقد تراجع رفض األشخاص

ف لـ يكف كذلؾ فالتعاطؼ  وعداوتو شيئا فشيئا ليفسحا المجاؿ لنوع مف الفضوؿ واالىتماـ وا 
كما ىو الحاؿ لدى "الفونس دوال مارتيف" وتمكف سحر الصحراء ، مع األشخاص ومع الديف

 4ا كانوا رجاؿ أدب أـ غير ذلؾ"في آخر األمر مف الحالة سواء
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 :استنتاجات 
 ، العامة تشترؾ رحمة أوديسوس مع رحبلت السندباد كونيا رحبلت بحريةمف الناحية  -

، رحمةأديسوس تمت بعد انتياء حرب طروادة بعودتو بحرا مف طروادة إلى مممكة إيثاكا
 اما السندباد فتاجر يذىب ويعود في رحبلت بحرية تجارية.

الجزر ىي مسرح ،كبلىما أوديسوس والسندباد يكابداف اىواال في ىذه الرحمة أو الرحبلت  -
 مغامرات أوديسوس والسندباد مروية بضمير المتكمـ.، األحداث األساسي في العمميف 

وقد ، تيف وال يحتاج إلى شرحيأما مف الناحية الخاصة فالتشابو الشديد واضح في الحكا -
ذات مصدر أقدـ مف األوديسة وأنيا كانت شائعة زمف جمع  تكوف حكاية أديسوس ىنا
 حكايات "ألؼ ليمة وليمة".

فيي ال تظير في ، حكايات السندباد البحري ىي إضافة متاخرة نسبيا إلى ألؼ ليمة وليمة  -
أقدـ مخطوطة والتي تعود إلى القرف الرابع عشر وتظير بصورة مستقمة في القرنيف 

تشمؿ األعماؿ التي تأثر بيا حكايات السندباد البحري  ، السابع عشر والثامف عشر
بعد أف تـ ترجميا إلى ، مبلحـ )ىومروس( المعروفة منذ زمف طويؿ في العالـ العربي 

وقصة اإلسكندر التي تعود ، في ببلط الخميفة الميدي  ، العربية في القرف الثامف ميبلدي
، بلد والتي تظير في كتاب الحيواف لمجاحظإلى أواخر القرف الثالث أوائؿ القرف الرابع المي
 وكذلؾ حكاية المبلح التائو المصرية القديمة .

كية يىناؾ الكثير مف الشبو بيف مغامرات السندباد ورحبلتو مغامرات أوديسوف في كبلس -
ىوميروس األشير "األوديسة" وغيرىا مف القصص في األدب اليوناني في 

آكؿ لحـو البشر في رحمتو الثالثة مشابية جدا  فعمى سبيؿ المثاؿ :الوحش،الكبلسكي
حتى انو تأتي نفس المصير كما في قصة ، البوليفيموس مف ممحمة األوديسة

 .1"السندبات"
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معنى اسـ السندباد  يأتي مف المغة الفارسة والتي تعني" زعيـ نير السند" ويعتبر نير  -
مما يشير إلى أف السندباد ، السند ىو اطوؿ واىـ نير في باكستاف وشبو القارة اليندية

ومع ذلؾ فمف الممكف أف يكوف سندباد ، كاف بحارا في ساحؿ ما يقع في باكستاف
وقص الناس والبحارة ، شخصية تاريخية حقيقية كاف يحب السفر والترحاؿ والمغامرة

وربما يشير التحميؿ المغوي إلى أف قصص ، مغامراتو الطويمة بعد وفاتو وتناقمتيا األجياؿ
 ندباد كانت فارسية األصؿ عمى الرغـ مف أف كؿ إصداراتيا بالمغة العربية.س

استطاع أف يحفر اسمو ،"السندباد البحري" واحد مف أكثر األبطاؿ شيرة في أدب الشرؽ  -
في أذىاننا بحكاياتو ورحبلتو السبع في طرؽ التجارة بالمحيط اليندي وبقتالو مع الوحوش 

ومازالت ، غريبة المذىمة ومواجيتو لمقوى الخارقة لمطبيعة األسطورية وبزيارتو لمجزر ال
أساطير السندباد البحري حتى وقتنا ىذا نقطة جذب لمكثير في مختمؼ أنحاء الشرؽ 

 ويعتبر رمزا لتاريخ المبلحة البحرية.، األوسط والعالـ
ت حكايات السندباد ذكرت في قصص ألؼ ليمة وليمة المترجمة لمغات العربية والتي كان -

وكانت أحداث قصص السندباد تجري في بغداد في ،تقصيا شيرزاد عمى الممؾ" شيريار" 
 ـ.809-786عيد الخميفة العباسي "ىاروف الرشيد" 

لكف ما يثير ، األوديسة لـ تترجـ إلى العربية إلى في القرف العشرينبترجمة اميف سبلمة -
الشؾ حوؿ معرفة العرب باألوديسة قديما ىو ما تكشفو بعض قصص ألؼ ليمة وليمة 

وىي معرفة  ليست سطحية أو عابرة لكنيا معرفة متعمقة تصؿ إلى دراسة االوديسة ،
عمى نحو ينفي عدـ معرفة مف كتب ىذه القصة باألوديسة ورحمة عودة اوديسوس إلى 

، زره وما واجيو في رحمتو مف مخاطر وغرائب المخموقاتإيثاكاونييانو في البحر وج
 .1وكذلؾ معرفة لجغرافية جزيرة سيرسي وقصرىا لبيتيا الذي يتوسط الجزيرة
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يبقى السؤاؿ مطروحا كيؼ عرؼ كاتب ىذه القصص في ألؼ ليمة وليمة األوديسة؟  -
ي قصص وكيؼ وصمت إليو نصا مكتوبا أو شفييا؟ وما ييـ كذلؾ ىو تأثير األوديسة ف

ىذا التأثير أو التشابو الذي إمتد شامبل آدابا عالمية مختمفة ابتداءا  مف  ، ألؼ ليمة وليمة
ممحمة الرامايانا اليندية اإلنياذة ما بيف القرف السابع والخامس قبؿ الميبلد إلى ممحمة 

 في Nibelugenliedاإلنيادةلفرجيؿ في القرف األوؿ قبؿ الميبلد إلى ممحمة الجرمانية 
الذي اكتشفت مخطوطتو مف قبؿ  Yoriwakaالقرف الثالث عشر إلى أوديسوس الياباني 

ومع ألؼ ليمة ، الحمبلت التبشيرية في إحدى الجزر الياباف في القرف السادس عشر 
وليمة يتضح لي أف تأثير األوديسة قد وصؿ إلى األدب العربي متمثبل في قصص 

 نار بدر باسـ.حاسب كريـ الديف والسندباد البحري وجم
كما مشير إلى أف لتأثير التراث العربي األثر البارز والصدى الواسع في عصر النيضة  -

إذ ال يمكف ألي دارس أف ينكر فضؿ ىذا األخير في التطور الذي حصؿ  ، وما قبمو
فيما بعد عمى مستوى األدب األوروبي وال سيما فيما يخص تمؾ الترجمات مف العربية 

األوروبية بالخصوص منيا ما كاف في األدب االسباني والتي قاـ بيا ثمة إلى البلتينية و 
مف العمماء واألدباء والدارسيف تأثروا أيما تأثر بأدب العرب وتراثيـ فعندما:" تكوف ىناؾ 

ثـ أعماؿ مقمدة واقتباسات مستمدة مف تمؾ ، وترجمات أوروبية  ، نصوص أصيمة عربية
فإف التأثير العربي  Dixiplinaclericalisإلكميريكيالترجمات كما في حالة النظاـ ا

 1يتضح بجبلء وال يستطيع أي مؤرخ محتـر لؤلدب أف يجازؼ بتجاىمو"
لقد كاف مفعوؿ ىذه الترجمات عمى أوروبا وحتى أمريكا وغيرىا مف دوؿ العالـ وقاراتو  -

، ف األوروبييفبدءا مف القرف التاسع عشر لذلؾ نجد الكثير مف األدباء والدارسي، كالسحر
قد أخذوا عف العربية إف لـ نقؿ قد استعاروا منيا بعض األنواع األدبية وطوعوىا لما 

فشكموا وأنتجوا بؿ أبدعوا مؤلفات جديدة أو قد تكوف أصمية وال  ، يخدـ أدبيـ األوروبي
                                       

 151مجمة فصوؿ/ص، وقصص البيكاريسؾ، نقبل عف: جيمس توماس مونروا: فف بديع الزماف اليمذاني -1



 الفصل الثاني

 

76 
 

أدؿ عمى ذلؾ في قصة حي بف يقضاف إلبف طفيؿ في التراث العربي اإلسبلمي وقصة 
ىذه التجربة الذاتية في اإليماف والتي ،  1660/1731وزو لدانياؿ ديغو روبنسوف كر 

 تجمع بيف البطميف أتراىا تجمعيـ كعبلقة نصية أـ كعبلقة نسب بف نصيف
بعد اإلطبلع عمى النص العربي البف طفيؿ اعتمد فييا بعد مرجعا أساسا ومف ىنا 

إلى اإلنجميزية أسيمت ىذه صاحبو اىتماـ واسع باألدب العربي وتراثو فبعد أف ترجـ 
الترجمة "في النضج الفكري لممذىب البروتيستانتي األوروبي وفقا لما يقولو نيكوالس 

فقد كاف النص العربي بمثابة حركة دفع لئليديولوجيا الدينية الفمسفية التي ، 1967ريشير
 1اإلنجميزية في القرف السابع Pietismتأسست عمييا حركة التقوية 

راثنا عند الغرب إذ يجدوف فيو سحرا خاصا يجذبيـ إلى قراءتو لبلستفادة منو وىذا حاؿ ت -
وىذا حاؿ قصص ألؼ ليمة وليمة الساحرة رغـ أنيا ليست إبداعا عربيا ، واالستمتاع بو 

خالصا إال أف سحر العرب الممزوج بأحداثيا والموجود في طياتيا جعميا تتميز بالعروبة 
المسمموف إبداعا رائعا في التعاطي مع متاب ألؼ ليمة وليمة  فقد أبدع، " وأما في األدب 

إذ قيؿ ف العرب ترجموىا عف أصوؿ فارسية يونانية وىذا القوؿ  ، أو باألحرى مع كتبيا، 
بؿ ىو  ، إذ ال أصؿ واحد لو، وحده ينفي أف يكوف كتاب ألؼ ليمة وليمة مترجما 

الحقيقة: " مزيج مف آداب مختمفة وثقافات مختمفة ىضميا العرب كميا وصبغوىا بموف 
 ، فيي إف كانت في بعض حكاياتيا فارسية األصؿ أو ىندية او يونانية، عربي بارز

 2فأصميا العربي يبقى مسيطر سيطرة بارزة وىو ركف قوي مف أركانيا األساسية"
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 :خــــــــــــاتمــــــــة

وفي ختاـ ىذه الدراسة تبيف لنا أنو قد ظيرت في مجاالت األدب حتى اآلف اتجاىات  
ومدارس ونظريات مختمفة نتيجة لتطور الدراسات النقدية واألدبية في ىذا المجاؿ واختبلؼ 

ومف ىذه ، واختبلؼ النظريات العالمية  ، الفمسفات التي ظيرت في مجاؿ الفف واألدب
والمدرسة التي يتابع أصحابيا ىذا االتجاه تعرؼ بالمدرسة ، لتاريخي االتجاه ا، االتجاىات 

أما ، وىذا االتجاه يعرؼ بالمدرسة األمريكية، واالتجاه الثاني ىو االتجاه النقدي، الفرنسية
وىذا االتجاه ، االتجاه الذي يعارض ىذيف االتجاىيف فيو االتجاه الماركسي أو الجدلي 

ثـ ظير بعد ىذا األخير قضية التأثر والتأثير نتيجة ، الماركسية يعرؼ بالمدرسة السبلفية أو
فطيرت مجموعة مف المبلحـ والقصص واأللواف األدبية التي ، احتكاؾ العرب بالغرب 

 عكست ىذا التأثير األجنبي في األلفاظ والعادات والتقاليد.

لتأثير نتيجة وكاف ىذا ا ، كما الحظنا تأثر قصص رحبلت السندباد البحري باألوديسا
رحبلت التجار وتبلقي في البحارة فوظفوا كؿ ما شاىدوه مف غرائب وعجائب وطبيعي أف 
يستميـ العرب مف ىذه الحكايات بأساليبيا األجنبية ولكف تبقى ىذه العناصر المجتمبة كما 

 ىي بؿ لونت تموينا خاصا يحمؿ سمات البيئة العربية فاستبدلت اآللية بالغوؿ والجف.
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من الناحية العامة تشترك رحمة أوديسوس مع رحالت السندباد كونيا رحالت بحرية،  -
رحمة أديسوس تمت بعد انتياء حرب طروادة بعودتو بحرا من طروادة إلى مممكة إيثاكا 

 .،اما السندباد فتاجر يذىب ويعود في رحالت بحرية تجارية
كالىما أوديسوس والسندباد يكابدان اىواال في ىذه الرحمة أو الرحالت ،الجزر ىي مسرح  -

 .األحداث األساسي في العممين ،مغامرات أوديسوس والسندباد مروية بضمير المتكمم
أما من الناحية الخاصة فالتشابو الشديد واضح في الحكاتين وال يحتاج إلى شرح،وقد  -

تكون حكاية أديسوس ىنا ذات مصدر أقدم من األوديسة وأنيا كانت شائعة زمن جمع 
 ".ألف ليمة وليمة"حكايات 
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 الممحمة  االوديسا  السندباد  البحري -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- Summary: 

- In general, Odysseus' journey shares with Sinbad's voyages, being 

sea voyages. Odysseus' voyage took place after the end of the 

Trojan War, by returning by sea from Troy to the Kingdom of 

Ithaca. As for Sinbad, a merchant goes and returns on commercial 

sea voyages. 

- - Both Odysseus and Sinbad suffer horrors in this journey or 

journeys, the islands are the main scene of events in the two works, 

the adventures of Odysseus and Sinbad are told in first person. 

- - As for the particular aspect, the strong similarity is clear in the 

two tales and does not need explanation, and the Addis tale here 

may have an older source than the Odyssey and that it was common 

at the time of collecting the tales of “One Thousand and One 

Nights.” 
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