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لقد مّر العرب عبر العصور بالعدٌد من النكبات و العثرات أّدت إلى تدمٌر المكتسبات        

المادٌة و الثقافٌة، لكن بالرؼم من الصدمات القاتلة، و اإلجتٌاحات الكاسحة، حفظت العرب 

تراثها و منعته من الزوال، و خاصة تراثها األدبً و الثقافً ،و تداولته لعصور بالمشافهة 

 .قبل ظهور التدوٌن 

     ومن الطبٌعً أن ٌهتم الباحثون العرب، و ؼٌر العرب بالمؤثورات الشعبٌة و 

ٌخصصون لها دراسات مستقلة بذاتها ، بعد جمعها و تمحٌصها ،فهذه المؤثورات دعامة 

قوٌة من الدعائم الثقافة، و لعل دراستها ستكشؾ عن حركة التارٌخ التً صاؼت حضارة 

األمم المادٌة و المعنوٌة،  ذلك بؤن الشعوب قد عّبرت بواسطة فنونها عن كل ما ٌمس 

 .حٌاتها ، قٌمها ،و مثلها 

فٌها األساطٌر، و المبلحم ،و السٌر، و األؼانً :      و المؤثورات الشعبٌة أشكال و أنواع 

و هً و ما ٌقترن بها من ...و األمثال ،و األحاجً ،و الحكاٌات ،و النوادر، و المواوٌل 

عادات و تقالٌد ،تحتفظ باستمرار بطابعها القومً ،و تحمل فً أعطافها المبلمح النفسٌة و 

 .الفكرٌة للمجتمع ،تربطنا بالماضً و تجعلنا على وعً بالحاضر 

     و لٌس ؼرٌبا أن ٌقؾ الدارسون و الباحثون العرب و األجانب طوٌبل أمام هذه 

ٌّاها فً إبداعاتهم المختلفة   .المؤثورات الشعبٌة، مستؽلٌن إ

جزءا ال ٌتجزأ من التراث العربً الشعبً ،و ظلت "ألؾ لٌلة و لٌلة "     و تعّد حكاٌات 

صامدة عبر عصور طوٌلة من الزمن، تنتقل من جٌل إلى آخر مشافهة ،فهً فً األساس لم 

 .تإلؾ لتدون ،و إنما لتروى شفاها فً المجالس و األسواق 

بعد تدوٌنها و دخولها فً األدب الشعبً، تشؽل "ألؾ لٌلة و لٌلة "     لقد أصبحت قصص 

حٌز اهتمام الباحثٌن و الدارسٌن العرب و األجانب، و خصوصا بعد ترجمتها إلى عّدة 

 .لؽات عالمٌة 

من الشهرة ما ٌفوق المعقول، و أحدثت تحوالت جذرٌة فً شكل " اللٌالً "    حققت 

الرواٌة األجنبٌة، و سٌطر أسلوبها و مضمونها على طرٌقة النظم و التؤلٌؾ فً الدول 

 .األجنبٌة بصفة عامة والدولة الفرنسٌة بصفة خاصة

 :   ومن هذا المنطلق تباٌن لنا موضوع بحثنا الموسوم  ب  

   و أثرها فً األدب الفرنسً" ألف لٌلة ولٌلة"

 :   و لعل السإال الذي  ٌطرح نفسه هنا هو

 كٌؾ استقبلت فرنسا ترجمة اللٌالً ؟و كٌؾ أثرت فٌها و فً أدبها ؟ -

   :و لئلجابة على هذه اإلشكالٌة اعتمدنا إلى  تقسٌم بحثنا إلى مدخل و فصلٌن 



 

   

لؽة )تطرقنا فٌه  إلى تعرٌؾ  مبسط لعالمٌة األدب، ثم  مفهوم التؤثٌر األدبً:      المدخل 

، و عرضنا فٌه أنواع التؤثٌر األدبً وحدوده، و فصلنا أكثر فً هذا المفهوم من (واصطبلحا

 .منظور الدرس المقارن عند المدرسة الفرنسٌة و األمرٌكٌة

    والفصل األول جاء فٌه مبحثٌن، األول تناولنا فٌه ماهٌة اللٌالً و أصولها ، والثانً 

 .عرضنا فٌه أهم شخصٌات القصة، و أنواع هذه القصص 

    

ألؾ "      فً حٌن شمل الفصل الثانً مجموعة من الدراسات و البحوث ،حول مدى تؤثٌر 

على األدب والقارئ الفرنسً، ووزعنا هذه  الدراسات على ثبلثة مباحث،األول " لٌلة و لٌلة

خصص إلى رحلة شهرزاد من الشرق إلى الؽرب ،وكٌفٌة تلقً الفرنسٌٌن لها،المبحث 

الثانً عددنا فٌه أهم محاوالت التقلٌد ،و كشفنا فٌه عن اثر هذه القصص فً أدب فولتٌر ، و 

أندري جٌد ، و دٌدرو ،و آخر مبحث قمنا  فٌه بدراسة مقارنة بٌن قصة زودٌج لفولتٌر     

 .و اللٌالً 

      أما خاتمة فجعلناها عبارة عن تلخٌص للبحث ، و ذكر ألهم النتائج التً توصلنا إلٌها

  اعتمدنا  فً انجاز البحث على مجموعة من المصادر و المراجع ،و التً ساعدتنا فً    

و من اهتم بها من الفرنسٌٌن ، من " ألؾ لٌلة و لٌلة" عرض ما تٌسر لنا من معلومات حول

 .حٌث الترجمة ، التؤثر المباشر و الؽٌر مباشر 

 ألؾ لٌلة و لٌلة و :    أهم  المراجع المعتمدة ،على سبٌل التخصص ال على سبٌل الحصر 

عبد الحكٌم "مذاهب األدب فً أوروبا ،  "شرٌفً عبد الواحد"أثرها فً األدب الفرنسً 

 الخ..………" بول هازار" ، الفكر األوروبً فً القرن الثامن عشر"حسان

 و المكروم السعٌدوختاما ال ٌسعنا إال أن نتقدم بالشكر و االمتنان إلى األستاذ الدكتور      

 ،إلى العربً بوزٌان الذي مّد لً ٌد العون، و إلى  كل من ساعدنا يمسعودحرمه األستاذة  

      .و من لم ٌساعدنا   فً انجاز البحث

   ونحن ال ندعً فً هذا  المقام ان بحثنا قد قال القول الفصل ، إنما هو مجرد محاولة 

    .للبحث فً عالم شهرزاد من منظور الدراسات  المقارنة
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   : عالمٌة األدب1)

فانه و ببل شك سٌخرج من نطاقه        بما أن األدب ٌإثر و ٌتؤثر بؽٌره من اآلداب ،

القومً الضٌق إلى نطاق أوسع ،أي االنتقال من لؽته األصلٌة إلى لؽات أخرى، و ٌرى 

األدب، مرهون بتوفٌر عوامل الطباعة و الترجمة و التوزٌع  حلمً بدٌر أن تحقق عالمٌة

،هاته العوامل التً تساعد على ذٌوع صٌت الروائٌٌن فً كافة أنحاء العالم متخطٌٌن حدود 

 (1) .المحلٌة إلى العالمٌة 

معناها خروجه من نطاق اللؽة التً كتب بها ،إلى أدب لؽة أو " عالمٌة األدب " و         

آداب لؽة أخرى، و هذه العالمٌة ظاهرة عامة بٌن اآلداب فً عصور معٌنة، و ٌتطلبها 

األدب المتؤثر فً بعض العصور، بسبب عوامل خاصة تدفعه إلى الخروج من حدود 

قومٌته، إما للتؤثٌر فً اآلداب األخرى و إما نشداناً لما به ٌؽنً و ٌكمل و ٌساٌر الركب 

 . األدبً العالمً، و من نتائج هذه العملٌة حدوث تؽٌٌر شامل فً عالم الفكر و األدب

 األلمانً و من Goeth"  جوته "هذا، وال نقصد أبدا هنا مما سبق أن ما توقع تحققه       

ٌرٌدون بذلك أن اآلداب العالمٌة، حٌن ٌتم " األدب العالمً " ساروا على نهجه، مما سموه 

تجاوبها بعضها مع بعض لن تلبث أن تتوحد جمٌعاً فً أجناسها و أصولها الفنٌة و ؼاٌاتها 

ٌمكن أن توحً به البٌئة أو  اإلنسانٌة، بحٌث ال تبقى من حدود سوى حدود اللؽة، و ما

قبل كل - فً رأٌنا مستحٌلة التحقٌق، ذلك أن األدب" األدب العالمً " اإلقلٌم الن فكرة 

استجابة للحاجات الفكرٌة و االجتماعٌة للوطن و القومٌة، و موضوعه تؽذٌة - شًء

الحاجات، فهً محلٌة موضوعٌة أوال ،و هً تشؾ حتما عن ؼاٌات عالمٌة، و لكن من 

وراء التعبٌر عن المسائل و اآلمال و اآلالم القومٌة، و ما ٌتبع ذلك من المواقؾ النفسٌة، و 

الخواطر الذاتٌة التً البد أن تدل أوال على حال المإلؾ بوصفه مواطناً أو فرداً من جماعة 

كبٌرة، و من وراء الموقؾ المحدد الذي ٌتوجه به الكاتب إلى جمهوره الخاص ، ٌتراءى 

المعانً اإلنسانٌة العامة، فاآلداب وطنٌة قومٌة أوال، و خلود اآلثار األدبٌة ال ٌؤتً من جهة 

عالمٌة داللتها، و لكنه ٌنتج عن صدقها و تعمقها فً الوعً الوطنً و التارٌخً، و أصالتها 

الفنٌة فً تصوٌر أمالها، و أالمها النفسٌة ،و االجتماعٌة المشتركة بٌن الكاتب و جمهوره ، 

   (2)                                   ".األدب العالمً " ال " عالمٌة األدب " وإذن فالذي نقصده هذا هو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ  

      33، ص 2001 األدب المقارن ، بحوث و دراسات ، دار الوفاء ،،حلمً بدٌر1) 

  93 ،ص 1983األدب المقارن ،دار العودة، بٌروت، ،محمد ؼنٌمً هبلل 2) 

 



 

   

تؤثٌر أدب قومً بؤدب أو بآداب " ٌرى الدكتور ؼنٌمً هبلل أن عالمٌة األدب تعنً     

 (1). قومٌة أخرى

و ركز على التؤثٌر، مما جعل من مفهوم العالمٌة عنده أحادي الجانب، و مع أّن ما قاله     

صحٌح إلى حد ما فإننا ال ننسى أن األدب القومً بقدر ما ٌتؤّثر بؽٌره فانه ٌإّثر فً األدب 

مجموع اآلداب فً " القومٌة المختلفة، بٌنما مفهوم عالمٌة األدب عند فإاد المرعً هو 

العالم ، و علٌه فان دور األدب المقارن ال ٌتمثل فً إبراز عبلقات التؤثٌر و التؤثر، بل فً 

و ٌدعو "بناء تارٌخ األدب العالمً على أساس علمً، ٌستند إلى وحدة تارٌخ تطور البشرٌة 

فإاد المرعً إلى التركٌز على عبلقة تطور األدب بتطور المجتمع و تحوالته و ٌرفض أن 

 و األمرٌكٌة بحكم أنها األقوى من دون ةٌنحصر مفهوم األدب العالمً فً اآلداب األوروبً

أّنه ال - فً نقده لما جاء به فإاد المرعً- الشعوب األخرى ، و ٌرى الدكتور عبده عبود 

ارتباط األدب فً تطوره،بتطور المجتمع " ٌمكن تؽٌٌره بسهولة، وفً سٌاق رده على مقولة 

        (2)ظاهرة ثقافٌة مرتبطة بالمجتمع، تعبر عنه و تتفاعل معه " فٌإكد أوال أن األدب " 

و لكن هذا ال ٌثبت أن المجتمع المتؤخر اقتصادٌاً، واجتماعٌاً ،ٌنتج أدباً ضعٌفاً ٌتؤثر فقط 

 .باآلداب الجٌدة

  تحدث الدكتور المصري نبٌل راؼب عن عالمٌة األدب ، و ربطها بالمعاصرة ،وركز    

على ثمانٌة آداب أجنبٌة كبرى كلّها أروبٌة و ؼربٌة و أقصى آداب إفرٌقٌا و أسٌا و أمرٌكا 

و " باألدب العالمً " الجنوبٌة ، و ٌرى أن األدب العربً ال سبٌل له إلى العالمٌة إال بالتؤثر 

هً دعوة تؽرٌبٌة من - مثلما ٌقول عبده عبود- استٌعابه و تفهمه ، و ال شك أن هذه الدعوة

 و تنمً نزعة المركزٌة األوربٌة ، و ٌرى ةشؤنها أن تجعل أدبنا تابعا لآلداب األوروبً

ارتقاء أدب ما ، كلٌا أو جزئٌا إلى مستوى " الدكتور حسام الخطٌب ،أن عالمٌة األدب هً 

االعتراؾ العالمً العام بعظمته ،و فائدته خارج حدود لؽته أو منطقته ،و اإلقبال على 

ترجمته و تعرٌفه و دراسته ،بحٌث ٌصبح عامبل فعاال فً تشكٌل المناخ األدبً العالمً 

 (3)" لمرحلة من المراحل أو على مدى العصور 
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 89، ص 1999عبده عبود، األدب المقارن، مشكبلت و أفاق ،من منشورات اتحاد العرب، 1)

 92-91عبده عبودة ، المرجع نفسه ،ص 2)

 101عبده عبودة ،المرجع نفسه، ص 3)

 



 

   

 

فالعالمٌة عنده ال تحقق إال عندما تترجم األعمال األدبٌة و تنشر على نطاق واسع        

فٌكسب شهرة عالمٌة، ٌشٌر الدكتور عبده عبود إلى أن بعض المقارنٌن العرب وظفوا 

و هم ٌرٌدون بها اآلداب األجنبٌة الكبرى، و مثال ذلك استعمال " أدب عالمً " عبارة 

األدب "  فً كتاب – صبلح عبد الصبور و األدب العالمً –حلمً بدٌر لهذا العنوان 

و كان ٌقصد بذلك مصادر ثقافة الشاعر و ما استقاه من " المقارن بحوث و دراسات ،

 .األعمال األجنبٌة التً تؤّّثر بها صبلح عبد الصبور

 برأي عبده –اختلفت رإى المقارنٌن العرب حول مفهوم عالمٌة األدب و سبب ذلك      

 ٌعود إلى اختبلؾ المدارس الفكرٌة التً ٌنتمً إلٌها كل واحد من هإالء المقارنٌن –عبود 

 .العرب و ٌدعو إلى توحٌد الجهود لتحدٌد مفهوم موحد لعالمٌة األدب

قلنا إّن عالمٌة األدب ال تكون إال بتوفر عوامل تساعد على ذلك ،من بٌنها الترجمة         

 (1)" القناة الرئٌسٌة لعالمٌة األدب " التً هً 

   و كلما ترجم العمل األدبً إلى لؽات متعددة، كلما كان انتشاره على الصعٌد العالمً 

 و الفرنسٌة ةكبٌرا، و فً المقابل كلما كانت اللؽة المترجم إلٌها عالمٌة على ؼرار االنجلٌزي

كان انتشار العمل األدبً على نطاق أوسع ، هذا باإلضافة إلى عامل النشر الذي هو مإشر 

لسرعة انتقال األدب من نطاقه القومً إلى العالمٌة ، كما أن وسائل االتصال الحدٌثة و 

 إّن االحتكاك بٌن اآلداب ٌنتج .تساعد هً األخرى فً عالمٌة األدب" االنترنٌت " خاصة 

عنه ما ٌسمى بالتؤثٌر، و بؽض النظر عن كونه متبادال أو ال ، ٌبقى اإلشكال مطروحا بشؤنه  

فماذا نعنً بالتؤثٌر؟ و ما المجال المعرفً الذي ٌختص بدراسته؟ و كٌؾ تقرأ العبلقات التً 

 تتبادلها اآلداب من وجهة نظره؟
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 112عبده عبودة ، األدب المقارن، المرجع السابق ص 1)

 



 

   

  :  مفهوم التأثٌر األدب2ً)

 :المفهوم اللغوي - أ

فً القرآن الكرٌم فً أكثر من موضع، و من ذلك قوله سبحانه " اثر" ورد ذكر لفظة        

َنا َعلَى آَثارِهم ِبُرُسلَنا )): و تعالى  ٌْ  (2) ((َو آَثاًرا ِفً اآلْرِض  )):  و قوله تعالى (1) ((ُثمَّ َقفَّ

 .(3)((َفاْنّظر ِإلَى اِثؤَر َرْحَمِة هللاِ )): و قوله عز وجل 

أّثر الشًء حصوله ما " وجاء فً معجم تفسٌر مفردات ألفاظ القرآن الكرٌم إن ذلك من       

 .(4)" أَثَر، و أََثِر و الجمع اآلثار: ٌدل على وجوده، ٌقال 

البن منظور، أّن التؤثٌر كمصطلح بصٌؽه المتعددة نابع " لسان العرب " كما جاء فً      

األثر بقٌة الشًء ، و الجمع أثار، و أُثور، و خرجت فً " من وجود اثر ما للداللة علٌه، و 

و األَثر بالتحرٌك ما بقً من ..….......أثره، ، أي بعده، و أتثرته ، و تؤثَّرته، تتبعت أثره،

رسم الشًء، و التؤثٌر إبقاء األثر فً الشًء، و اثر فً الشًء ترك فٌه أثراً، و اآلثاُر 

 .(5)"اإلعبلم، و األَثٌرة من الّدواب العظٌمة األثر فً األرض بخفها أو حافرها بنٌة اإلثارة

فبقٌة الشًء أثره بؽض النظر عن التؽٌٌر الذي لحق به، فلم ٌبق منه إال ما ذكر، و       

الخروج فً أثره، إي بعده بمعنى أن األثر ٌقع عقب الفعل، و ٌؤتً بعده، و نتتبعه بالسٌر 

ٌّن أمره، و ندرك كنهه، و هو ؼاٌة الباحث عنه، و حجة مسعاه  .فً دربه لنتب

و التؤثٌر فً الشًء من إبقاء األثر، و تركه فٌه للداللة على وجوده، و منه التؤثٌر فً 

النص، أي عبلمة انفتاحه، و ما ٌستدل به على األخذ الذي ٌعد مرجعا من مرجعٌاته، 

 .بالنظر إلى طبٌعة السٌاق الذي ورد فٌه، و أنماط تجلٌه عبره

   فالتؤثٌر بمعانٌة اللؽوٌة الواسعة ٌحٌلنا على وجود اثر ال ٌظهر جلٌا إال إذا تعقبناه، و 

بذلك نكون قد سرنا فً سبٌل الكشؾ عنه للتؤكد من وجوده، بؽض النظر عن وضوحه أو 

 .ؼموضه

 ـــــــــــــــــــــ

 27: سورة الحدٌد، اآلٌة 1)

 21: سورة ؼافر، اآلٌة 2)
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 : المفهوم االصطالحً - ب

التؤثٌر فً اصطبلح بعض الدارسٌن فعل انتقائً، و اختٌار ٌنشد التؽٌٌر، و الحفاظ على       

الجوهره فً اآلن ذاته، كما انه لفظ ٌوحً بؤن العمل األدبً عبارة عن محصلة جملة من 

 العناصر أو الشروط المتبلقٌة، و لذلك صلة بؤلفاظ أخرى كالعبلقات، و المنابع، و الشهرة 

 (1).واإلشعاع التً تشٌر إلى المعنى ذاته 

و التؤثٌر قرٌن االنفتاح على اآلداب المختلفة، بؽٌة اإلفادة من نماذج النضج فٌها، و     

نقٌض فكرة االنعزال التً قد تتبادر إلى أذهان البعض بسبب تعصبهم لؤلدب القومً، أو 

سبب االعتقاد بان التؤثٌر أنما ٌكشؾ عن ضعؾ األدب المتؤثر و تخلفه، فً حٌن اثبت 

التارٌخ أن اآلداب على اختبلفها تتراجع عبر مراحل تطورها، ثم تتخطى ذلك بالتفاعل مع 

  .ؼٌرها من اآلداب

ٌمكن اعتبار التؤثٌرات حركة انطولوجٌة تستهدؾ بكٌنونتها الحفاظ على حس " و      

، وحجة ذلك أن (2)" مشترك، و كلٌات إنسانٌة تتفاوت قٌمها عبر العصور، و الفضاءات

النصوص األدبٌة تحٌلنا فعبل على عبلقات تتعدى حدود انتمائها األدبً ، و هذا ما أشار إلٌه 

كل نص ٌتشكل كفسٌفساء من االستشهادات، و )):  بقوله Henri Pajuدانٌال هنري باجو 

 .(3)( (كل نص هو امتصاص، و تحوٌل لنص أو لنصوص أخرى 

و هذا القول ٌعطٌنا سببا إضافٌا الستحالة العزلة على مستوى النصوص ، و بالتالً على     

مستوى اآلداب ، مادام كل نص تربطه عبلقات تناص مع نصوص أخرى تختلؾ عنه من 

حٌث المرجعٌة الثقافٌة، و التركٌب الفنً و األدبً، و االنتماء اللؽوي و القومً، و الفترة 

 التً تعمل "الزمنٌة و كل نص ٌسعى إلى تحقٌق جمالٌاته التً تستمد أصولها من المحاكاة 

 .(4)" كتذكر مبهم، أو اقتباس ، أو تكرار، أو معرفة نصٌة 

    و هناك بعض المصطلحات التً قد ٌوحً ظاهرها بؤنها تفٌد معنى التؤثٌر، لكن بالنظر 

إلى جوهرها تظهر لنا الفروق، و بدرجات متفاوتة، و هً تؤخذ شكل ثنائٌات أحٌانا، فعندما 

نذكر مصطلحا ما فإذا بؤخر ٌخطر ببالنا، كالموازنة و المقارنة و السرقة و االقتباس ، و 

 األصالة و التقلٌد، و الشهرة و االنتشار، لكن هل لها صلة بالتؤثٌر فعبل ؟ 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

عبد القادر بوزٌدة، مجلة الثقافة، .مانفرٌد شتاٌقر، األدب المقارن و جمالٌة االستقبال ، تر: ٌنظر 1)

 28، الجزائر ص 2009، افرٌل 19ع

، المركز 1، ط-دراسة مقارنة- سعٌد علوش، إشكالٌة التٌارات و التؤثٌرات األدبٌة فً الوطن العربً 2)

 121 ، ص 1986الثقافً العربً، الدار البٌضاء، المؽرب 

ؼسان السٌد ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سورٌا . دانٌال هنري باجو، األدب المقارن، تر3)

 27، ص 1997

 .122سعٌد علوش ،المرجع نفسه، ص 4)



 

   

ال تتخطى الموازنة مجال األدب القومً الواحد الناطق بلؽة واحدة ، و عادة ما ٌكون       

إجراء مثل هذه الموازنات من اختصاص األدب القومً، و هذه الموازنات مهما كانت 

طبٌعتها فإنها تبقى محدودة القٌمة ، و المجال، و األفق أٌضا حٌث تقتصر على رصد تطور 

، و (1)ملكات الكتاب بالنظر إلى من عاصرهم، أو سبقهم من أبناء قومهم الناطقٌن بلؽتهم 

 ٌتعامل مع يالموازنة بهذا المفهوم تكون بعٌدة كل البعد عن اهتمامات األدب المقارن الذ

 .اآلداب على اختبلؾ لؽاتها

أما المقارنة فتعقد بٌن أدب و آخر ، أو بٌن أدباء كتبوا فً اللون األدبً ذاته، لكنهم        

 فٌما بٌنهم من حٌث اللؽة، و القومٌة ، و الثقافة، و حتى الحدود الجؽرافٌة، و  على اختبلؾ

ففً المقام األول لٌس هناك من موازاة جٌدة ،إال إذا كانت ممتدة ، متسعة ، لقد " السٌاسٌة، 

 عناصر أجنبٌة ببعضها البعض ، ثقافات لعالق كل من هٌرودوت، و بلوتارك، و ستا ندا

متنافسة، تقالٌد متضادة، عبقرٌات فردٌة أو قومٌة متماٌزة، إن هذا الشرط الضروري لكً 

باإلضافة إلى كون مقارنات المقارنٌن ٌجب أال تظل " نرتقً من المقارنة إلى المقارنٌة 

 (2)"حبٌسة األحادٌة القومٌة ، تطرح هنا مسؤلة التمٌٌز بٌن مقارنٌة عقٌمة و مقارنٌة خصبة 

  و مع ذلك ال ٌكفً أن ٌتجاوز ابعد الحدود زمانا ، و مكانا ، و حضارة ، و أعراقا ،      

 ، (3)و ٌقصد ذلك قصدا ، لٌسلك منهجا للمقارنة ، فعمله هذا ظاهره سلٌم ، لكن باطنه عقٌم 

فالمقارنة الخصبة ال تكون كذلك إال إذا انتهت إلى عبلقات تؤثٌر وتؤثر واعٌة، وفعلٌة تتم 

، و قد حظً هذا الشرط باالحترام بل شكل مرتكزا من مرتكزات (4)بٌن نصٌن أو أكثر

واحدة من أشهر مدارس األدب المقارن، أال و هً المدرسة الفرنسٌة التً ظلت تعمل وفقه 

 .لفترة طوٌلة من الزمن

     وقد نبحث عن مصادر العمل األدبً خارج فضاءاته، نظرا لوجود حس مشترك تإكده 

صبلت تارٌخٌة،أو تشابه ٌكون ولٌد صدفة مهدت لها موضوعات فً ثقافة الكاتب، و قد 

تجرى مقارنة بٌن نصٌن بعد اكتشاؾ وجود عناصر تشابه أو اختبلؾ دالة على تؤثٌر و 

تؤثر، و فً سٌاق ذلك ٌكون الدارس بصدد مقارنة بٌن شعر الموشحات واألزجال 

األندلسٌة، و شعر التروبادور االروبً، لوجود صلة بٌنهما، ال تفسر إال بتؤثر هذا األخٌر 

 (5)بسابقه شكبل و مضمونا، وسبب االهتمام بالتشابه هو وجود اتصال تارٌخً ٌإكده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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    و فً ؼٌاب هذا االتصال التارٌخً ٌصعب تفسٌر التشابه األدبً بٌن نصٌن على انه 

ولٌد التؤثٌر ، سواء كان قوٌا أو ضعٌفا، و فً حالة كهذه قد ٌحضر نص ثالث ٌستوعب 

نصٌن معا، و ٌكون القاسم المشترك بٌنهما، و فً سٌاق ذلك ٌكون المقارن بصدد مقارنة 

و رسالة الؽفران ألبً " دانتً الجٌري" ثبلثٌة كتشابه الكومٌدٌا اإللهٌة للكاتب االٌطالً 

المعراج " العبلء المعري، لوجود نص شعبً أندلسً اثر فٌهما، وٌتمثل فً قصة 

 (1)"المحمدي

     و حاالت التشابه مثٌرة فً األدب ، و تكاد تستعصً على الحصر، و التشابه لٌس 

تطابقا كلٌا، وال ٌعنً بالضرورة أن ٌؤخذ البلحق عن السابق ، لذا فالمقابلة بٌن نصوص 

متشابهة تستدعً إثبات االتصال التارٌخً فٌما بٌنها، أما المقابلة بٌن نصوص شدٌدة 

االختبلؾ ، فهً ؼاٌة فً الصعوبة ، و ال تفلت من قبضة الؽموض ، األمر الذي ٌتطلب 

 .بمعرفة تارٌخٌة جٌدة تمكن المقارن من الخوض فً مقاببلت من هذا النوع 

     و األدب القومً إنما ٌنمو فً بٌئته، لذا فهو ٌعكس أجواءها االجتماعٌة ،و الدٌنٌة ، و 

حتى النفسٌة، و العقلٌة ، لكنه فً اآلن ذاته ٌتواصل مع آداب األمم األخرى عبر مستوٌات 

عدٌدة ، متمثبل فً ما تبدعه ملكات أدبائها، و مفكرٌها لذا تضاربت اآلراء بشان أصالة 

تقضً احترام القٌمة الخاصة للمجتمع، و للثقافة التً : " األدب القومً فهناك من ٌرى أنها 

 (2)" أوجدتها ، و تركتها تتطور 

فالتارٌخ ٌشهد بؤنه لم ٌكن للؤلدب "      وهناك من ٌرى فً محاكاة اآلخرٌن أصالة، 

البلتٌنً من أصالة تذكر ، و ظل كذلك حتى امتزج بالفكر الٌونانً أدبا، و حضارة، و 

فلسفة ، ثم ما كان لذلك من ثمرة فً ازدهار األدب الرومانً عندما اخذ ٌمثل تلك الثقافة ، 

 (3)" و ٌحاول محاكاتها و السٌر على منوالها 

     و التؤثر باآلداب أخرى ال ٌفقد اآلداب القومً أصالته ، و خصوصٌة ، فاألصالة 

مرهونة بشرطٌن هما اإلفادة المثمرة من اآلخرٌن، فبل ٌبقى المرء فً حدود ذاته هذا من 

جهة ، و من جهة أخرى الحفاظ على اللمسة الخاصة بالمإلؾ ، المرتبطة أساس بانتمائه 

 .القومً

فمحور التؤثر هو األصالة ، أصالة األفراد، و : "     و هذا ما أكده ؼنٌمً هبلل بقوله 

أصالة القومٌة ، و بها تتحق المحاكاة الرشٌدة المثمرة، و الخطر كل الخطر فً التقلٌد 

 األعمى الذي ٌنحرؾ بالتجدٌد، و ٌضل طرٌقه السوي، فاألصالة حق لٌست فً بقاء المرء

 ــــــــــــــ
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فً حدود ذاته، و لٌست هً إباء التجاوب مع العالم الخارجً، لكً ٌظل المرء دون تؽٌر، 

أو تحوٌر، و لكن لؤلصالة الحق هً القدرة على اإلفادة من مظان اإلفادة الخارجٌة عن 

نطاق الذات ، حتى ٌتسنى االرتقاء بالذات عن طرٌق تنمٌة إمكانٌاتها ، وال ٌستطٌع امرإ 

أن ٌصقل نفسه، وال أن ٌبلػ أقصى ما ٌتٌسر له من كمال، اال بجبلء ذهنه بؤفكار اآلخرٌن، 

 (1)" و باألخذ المفٌد من أرائهم، و دعواتهم

     فالكاتب األصٌل ، مبدع حقٌقً ، ٌهضم التقالٌد الفنٌة لدى اآلخرٌن،و ٌفعل حضورها 

فً أدبه ، و انطبلقا منها ٌقوم بابتكار كٌانات جدٌدة، ٌطبعها بطابعه القومً الخاص، أي أن 

التؤثٌر الرشٌد ال ٌمحو الطابع المحلً، وال ٌطؽى على األصالة القومٌة ،و ال ٌنال من " 

، بل على العكس فقد ٌساعد الكاتب على تقدٌم نماذج أدبٌة (2)" قدر الكاتب ، و مقدرته

 .تمزج بٌن األصالة ، و العالمٌة

     لكن األخذ من اآلداب األخرى لٌس بالبساطة التً ٌتخٌلها البعض ، فاألخذ ملزم بمعرفة 

المعطٌات الجوهرٌة فً أدبه القومً ، و بناءا علٌها تتحدد اختٌاراته الواعٌة، حٌث ٌؤخذ من 

اآلخرٌن ما ٌثري به أدبه دون أن ٌطؽى هذا األخذ على أصول لؽته القومٌة و تراثها ، و 

امرر كذا طاقاتها التعبٌرٌة، و إال فسٌقدم نصا ٌفتقر لهوٌة محددة ،  الذر من مطلب كهذا 

 ، لكً ال ٌفقد الكاتب شخصٌته األدبٌة ، وٌذوب فً ؼٌره، بسبب اإلعجاب المفرط وري

،  هذا المعٌار (3)" فكلما كان حجم التؤثٌر كبٌرا قلت أصالة المتؤثر " باآلداب األجنبٌة، 

 .الذي تبنته الدراسات المقارنة، فً الحكم على مدى أصالة المتؤثر أو عدمها

و النجاح الكبٌر الذي تحققه األعمال األدبٌة ٌشٌر فً البعض الرؼبة فً تقلٌدها، و ٌجب أن 

ٌّز بٌن التقلٌد، و االنتشار، و النجاح، و التؤثٌر، ألن  أكثر الكتب مبٌعا، هو كتاب ناجح، " نم

 فً فرنسا كان انتشاره Mallarméhلكن تؤثٌره األدبً قد ٌكون منعدما، فشعر ماال رمٌه 

ضئٌبل ، لكنه ألهم شعراء أجانب كثٌرٌن، ودراسة انتشار أثره، و تقلٌده، و نجاحه، عملٌة 

 (4)" صبر، و منهج، أما استقصاء أثره فعملٌة أدق 
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 29، ص 1992للطباعة و النشر و التوزٌع ، مصر، 

محمد ؼنٌمً هبلل، فً النقد التطبٌقً و  المقارن، نهضة مصر للطابعة و النشر و التوزٌع، 2)
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 1978هنري زعٌب،منشورات عوٌدات،بٌروت،لبنان .مارٌوس فرنسوا ؼوٌار،األدب المقارن،تر4)

 25ص 



 

   

 

     و التقلٌد ٌتعلق بنقل تفاصٌل مادٌة تخص البناء الفنً من أسالٌب و استعارات، أما 

التؤثٌر فهو ناتج عن نقل ٌكون اقل مادٌة، إذ ٌفرض مبدئٌا تؽٌرا على مستوى الصٌاؼة و 

 ٌتسرب إلى هحتى على مستوى المضمون ، و هذا ما ٌجعله ٌستعصى على التحدٌد لكون

العمل األدبً، و ٌمتزج و إٌاه، بل قد ٌعدل الشخصٌة اإلبداعٌة لمإلفه، و أحٌانا قد ٌدفعها 

 .إلى نقٌض ما كانت علٌه، فتقدم لنا طرحا مختلفا عن السائد، المتعارؾ علٌه

     و التؤثر تقلٌد الشعوري، فبل ٌنتبه الكاتب إلى موقعه كمإثر، و ال ٌنتبه القارئ إلى 

موقعه كمتؤثر، أما التقلٌد فهو تؤثٌر شعوري ٌمارسه األتباع من األدباء فً إطار المدارس 

األدبٌة، و المذاهب الفكرٌة، حفاظا على والئهم لها، و إذا كان التقلٌد شدٌدا سافرا فانه 

ٌصبح سرقة معلنة، ألنه ال ٌتعدى كونه ناقبل آلٌا، و بما أن شخصٌته ؼائبة تماما عن هذا 

.                                                                          العمل، فهو ال ٌملك منه سوى اسم نسبه إلٌه عنوة، لهذا استحق أن ٌكون سارقا ال كاتبا

ودراسة ظواهر التؤثٌر و التؤثر هً من اختصاص األدب المقارن، و لؤلدب المقارن  

تعارٌؾ متعددة، تتفق أحٌانا، و تختلؾ أحٌانا أخرى، و لعل األقرب إلى التوثٌق فٌما بٌنهما 

األدب المقارن هو الفن المنهجً الذي ٌبحث عن عبلقات التماثل، و القرابة، : " ذلك القائل

و التؤثٌر، و تقرٌب األدب من األشكال المعرفٌة، و التعبٌرٌة األخرى أو تقرٌب األعمال و 

النصوص األدبٌة إلى بعضها البعض، بعٌدة كانت فً الزمن أو فً الفضاء، شرط أن 

تنتسب إلى لؽات متعددة، آو ثقافات مختلفة، و إن كانت جزءا من التراث الواحد، و ذلك من 

 (1)" اجل وصفها،و فهمها، و تذوقها بشكل أفضل 

    حدد هذا التعرٌؾ مجاالت البحث فً األدب المقارن، و المتمثلة فً العبلقات بٌن األدب 

على اختبلفها اللؽوي و الثقافً، سواء ما تعلق منها بالتشابه أو التؤثٌر، كما أشار إلى 

أهدافه، و مساعٌه المتمثلة أساسا فً تحقٌق التقارب على مستوى اآلداب، أو بٌن هذه 

األخٌرة و ؼٌرها من المعارؾ، معتمدة فً التعامل معها تقنٌات تحلٌل مختلفة كالوصؾ،   

 .و التذوق، و الفهم، و ؼٌر ذلك
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  أما عن األفاق البعٌدة لؤلدب المقارن، فتتمثل فً جعل هذا التقارب ٌمتد إلى الشعوب و 

األمم، فتصبح أكثر تفهما، و انسجاما و اقل تعصبا و تنافرا بجعل كل شعب ٌّطلع على آداب 

اآلخرٌن، و ٌتبٌن ما هو أصٌل لدٌه، و ما أخذه عنهم، و ٌكشؾ عاداتهم، و تقالٌدهم، و 

 .، أي ٌتعرؾ علٌهم بكل ما تحمله الكلمة من معانً(1)طرق تفكٌرهم 

 : أنواع التأثٌر األدبً و حدوده3)

     إن عملٌة التؤثٌر و التؤثر تقوم على وجود مإثر، ووسٌط بحٌث ٌمثل المرسل نقطة 

االنطبلق، و قد ٌكون مإلّفا أو مإلَّفاْ، أو تٌارْا، أو فكرة، أما المرسل إلٌه فٌمثل نقطة 

الوصول، و من الضروري وجود وسٌط ٌعمل على ربط الصلة بٌنهما، و تفعٌلها لكً ترقى 

إلى مستوى التؤثٌر المتبادل، وعادة ما ٌستثمر هذا الوسٌط العناصر المشجعة على التؤثٌر 

فً ثقافة كل من المإثر و المتؤثر على حد سواء، و الوسٌط أو الناقل قد ٌكون شخصاْ، أو 

جماعة من األشخاص، أو تقلٌد لنماذج أصلٌة، أو وسطا اجتماعٌا، و أحٌانا قد ٌحدث تبادل 

 .فً األدوار، فالمإثر فً بلد ما ٌصبح متؤثرا فً بلد أخر، أو ناقبل فً هذا البلد أو ذاك

   و فً الوضعٌات التً ال ٌكون فٌها المإثر،أو المتؤثر فردْا، ٌحدث نوع من التداخل بحٌث 

وٌمكن أن ٌعتبر المرسل أصبل فً  ))ٌسمح بإفراز أكبر قدر ممكن من العبلقات المركبة، 

 (2)((حاالت الترجمة، و نموذجا فً حاالت التقلٌد، و مصدرا فً حاالت التؤثٌر

و ال ٌمكن إعتبار المرسل أصبل أو نموذجا نهائٌا، ألنه مجرد نسخة عن صورة سابقة      

تمثل نموذجه الذي إحتذاه، و تلك الصور لها نماذج سابقة، و هكذا دوالٌك، أي لٌس هناك 

نموذج ثابت ٌمكن أن نعتبره أصبل لباقً الصور الؽٌر مطابقة لؤلصل، إذ ٌؤخذ المرسل فً 

كل مرة خصائص جدٌدة جراء ما ٌقٌمه من عبلقات ففكرة أن المإثر أصل، و المتؤثر فرع 

نسبٌة إلى حد بعٌد، ألن كلٌهما ٌتبادل التؤثٌر، و قد ٌتؤثران معا بمإثر مشترك، فً سٌاق 

، و علٌه فإن صلة (3)عبلقات معقدة تمر بقنوات متعددة، مستؽرقة فً ذلك زمنا طوٌبل

المتؤثر بالمإثر، لٌست صلة تبعٌة بقدر ما هً صلة تثاقؾ، و تفاعل، و تبلقً على 

 .المستوى العالمً من أجل األخذ و العطاء، إبداعاْ وفناْ 
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و الوسٌط أنواع ال حصر لها، فقد ٌكون كاتبا مقٌما فً بلد أجنبً، تعرؾ علٌه و تؤثر      

به، و قد ٌكون كاتبا، ٌعرؾ األجنبً بكتابه، و بالطبٌعة الثقافٌة للبلد الذي ٌنتمً إلٌه، و 

فالكتاب هو الطرد ))بانتشار هذا الكتاب ٌشتهر الكاتب، و تنتشر ثقافته فً البلدان األجنبٌة، 

البرٌدي الذي ٌحمل إلٌنا ثقافات الشعوب، و نظرٌاتهم األدبٌة مجاناً ،فننهل منه ما نشعر أنه 

ٌنفعنا، و نلون به ثقافاتنا تبعاً لمفاهٌمنا، و اتجاهاتنا، و قد ٌإثر الكتاب فً أمة دون ؼٌرها، 

 .(1)((كما قد ٌإثر فً أمة أخرى، و ال ٌإثر فً أمة كاتبة، إلى حٌن من الزمن 

ٌّد، إذ ٌحرص على التعرٌؾ باألعبلم األجانب، كما ٌعرض أفكارهم،      و الرحالة وسٌط ج

وٌصؾ معالم العمران، و مظاهر السلوك، و ؼٌر ذلك مما قد تلتقطه عٌنٌه أثناء زٌارته 

 .للبلدان األجنبٌة

:  بقوله Hanry Pajun     و من الوسطاء أٌضاً الترجمة، و قد عرفها دانٌل هنٌر باجو 

تعنً الترجمة أن ننقل نصاً من ثقافة إلى أخرى، و من منظومة أدبٌة معٌنة إلى منظومة ))

 .(2)((أخرى، إنها إدخال نص فً سٌاق آخر

     و بتنوع الوسطاء و تعددهم، تتنوع طرق االتصال بٌن اآلداب و تتعدد، و ذلك كله 

مرهون بطبٌعة العصر، و ما قد ٌطرأ علٌه من تطور، و ال ٌمارس الوسٌط عمله بمعزل 

عن المإثر و المتؤثر، بل إن حدود التؤثٌر مرتبطة ببعضها البعض، بعبلقات تفاعل  تدخل 

 .فً سبٌل إنتاج تؤثٌر مفٌد

     أشار ؼنٌمً هبلل إلى هذه التؤثٌرات بشًء من التفصٌل فً تعرٌفه لؤلدب المقارن 

مدلول األدب المقارن تارٌخً، ذلك انه ٌدرس مواطن التبلقً بٌن اآلداب فً )): فقال 

لؽاتها المختلفة، و صبلتها الكثٌرة المعقدة ، فً حاضرها أو فً ماضٌها، و ما لهذه 

الصبلت التارٌخٌة من تؤثٌر و تؤثر، أٌاً كانت مظاهر ذلك التؤثٌر أو التؤثر، سواء تعلقت 

باألصول الفنٌة العامة لؤلجناس، و المذاهب األدبٌة ، أو التٌارات الفكرٌة ، أو اتصلت 

بطبٌعة الموضوعات، و المواقؾ ، و األشخاص التً تعالج أو تحاكً فً األدب، أو كانت 

تمس مسائل الصٌاؼة الفنٌة و األفكار الجزئٌة فً العمل األدبً ، أو كانت خاصة 

بصورالببلد المختلفة كما تنعكس فً آداب األمم األخرى ، بوصفها صبلت فنٌة تربط مابٌن 

الشعوب و الدول بروابط إنسانٌة تختلؾ باختبلؾ الصور و الكتاب، ثم ما ٌمت إلى ذلك 

 .(3)((بصلة من عوامل التؤثٌر و التؤثر فً أدب الرحالة من الكتاب
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و ٌعتبر الشاعر األلمانً الكبٌر جوته  ))       وقد ٌتؤثر األدٌب الواحد بعدة مإثرات،

Gutheأدٌانه، و شعوبه، و آدابه و :  طٌبا للدرس المقارن مثبل، فقد تؤثر بكل ما فً الشرق

تؤثره الشدٌد باإلسبلم، و القرآن و " الدٌوان الشرفً للمإلؾ العربً " ٌبدو من دٌوانه 

 .(1)( (األدبٌن العربً و الفارسً 

    و أنواع التؤثٌر عموما تعمل على توجٌه اآلداب القومٌة ، و إعادة بعثها عبر تشكٌل 

جدٌد متمٌز، لذا ٌمكن اعتبار هذه األنواع بذورا فكرٌة، و فنٌة تنبت فً اآلداب األخرى 

 .متى توفرت لها الظروؾ المبلئمة لذلك

 : المقارن الدرس مىظور مه األدبي التأثير) 4  

شهدت الدراسات األدبٌة المقارنة جملة من التحوالت على مستوى التنظٌر بالقٌاس إلى 

التصورات المنهجٌة التً اقترحتها مدارس األدب المقارن، تبعا ألسالٌبها فً فهم الظاهرة 

األدبٌة ، و هً على قدر كبٌر من االختبلؾ فً آرائها، و آلٌات تحلٌلها لهذه الظاهرة ، فً 

عبلقاتها األدبٌة المختلفة على الصعٌد الدولً، فما فحوى هذه التصورات ؟ و هل هناك 

 مجال للتوفٌق فٌما بٌنها؟

  :   الفروسية المدرسة - أ

    ٌعد المنهج التارٌخً من أهم مرتكزات المدرسة الفرنسٌة ، و لهذا اعتبرت الصلة 

التارٌخٌة شرطاً ضرورٌاً فً تحدٌد المواضٌع التً تصلح للمقارنة ، فكل أدب ٌربطه 

خالؾ ذلك ال ٌصلح للمقارنة و  اتصال تارٌخً بؤدب آخر هو من األدب المقارن، و ما

أّن انتقال مادة أدبٌة من  ))بذلك ٌكون األدب المقارن فرعاً من فروع تارٌخ األدب ، ذلك 

أدب إلى أدب قومً آخر لٌس مسؤلة عشوائٌة ، بل هو عبلقة تارٌخٌة قائمة على السببٌة ، 

و هذا ما على األدب المقارن أن ٌبرهن علٌه بصورة ال تقبل الجدال ، أي أن ٌبٌن مصدر 

 .(2)( (التؤثٌر ، و واسطته ، و نتائجه 

و المقارنة كما  )):   موضحاً رأٌه فً المقارنة Paul Van Tigm    و ٌقول بول فان تٌؽم 

نفهمها ، تعنً تقرٌب األحداث المقتبسة من جماعات مختلفة و بعٌدة ؼالبا لتستخرج منها 

قواعد عامة أما فٌما ٌتعلق بالمإلفات األدبٌة ، فإنها تعنً الجمع و المقابلة بٌن الكتب ، و 

النماذج ، و المشاهد ، و الصفحات المتشابهة، للوقوؾ على ما فٌما من مجانسات أو 

     .مطابقات و خبلفات، دون أي هدؾ أخر سوى إثارة الفضول األدبً، لتنعم بجماله و لذته 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 23، ص 1987طه ندا ، األدب المقارن ، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة ، مصر 1)

   28، المرجع السابق ص -مشكبلت و أفاق-عبده عبوده ، األدب المقارن 2)

 



 

   

أحٌانا إصدار حكم للتفضٌل ٌقود إلى نوع من الترتٌب و فق القٌم، و تكون المقارنة إذا     

ما استعملت على هذا النحو، بمثابة رٌاضة فكرٌة مهمة و مفٌدة جداً فً تكوٌن الذوق و 

التفكٌر، دون أن ٌكون لها أٌة قٌمة تارٌخٌة ، إذ أنها ال تساعد لوحدها على التقدم بالتارٌخ 

األدبً ولو خطوة واحدة، الن التارٌخ األدب الحقٌقً، هو جمع أكبر عدد ممكن من 

األحداث المختلفة المصادر ، بؽٌة شرح كل منها شرحاً وافٌا، و توسٌع أسس المعرفة بؽٌة 

 (.1)( (الحصول على أسباب، و بواعث أكثر عدداً من النتائج

    و لهذا تعمل المدرسة الفرنسٌة على إقصاء تلك المقارنات التً ال تحتكم إلى مرجعٌة 

تارٌخٌة تدل على التؤثٌر المتبادل بٌن اآلداب ، حتى و أن كانت أوجه التشابه فٌما بٌن 

 هذا Guiarطرفً المقارنة كثٌرة و ظاهرة للعٌان، و بناءاً على ذلك عرؾ ؼوٌار 

  .(2) ((تارٌخ العبلقات األدبٌة الدولٌة  ))االختصاص على انه 

    الباحث المقارن مطالب بتجاوز الحدود اللؽوٌة و الوطنٌة فً رصده ، و تتبعه للمبادالت 

األدبٌة على مستوى المواضٌع، و األفكار ، و األسالٌب بٌن أدبٌن أو أكثر ، مع مراعاة 

 .المرجعٌة التارٌخٌة لهذه المبادالت

       و االتصال التارٌخً ٌمكن إثباته اعتماداً على المإلفات التً تشٌر صراحة إلى أن 

هذا االتصال قد حدث فعبل، ألن أدباء هذه األمة كانواعلى دراٌة بلؽة امة أخرى، فؤجادوها 

إلى حد الكتابة بها ، و ال ٌقتصر األمر على ذلك فحسب ،بل إن معرفتهم لهذه اللؽة تمكنهم 

 .أٌضاً من االطبلع على أدبها

       و للكشؾ عن المإثرات األدبٌة أهمٌة كبٌرة ، ألنها تدخل فً تشكٌل العمل األدبً، و 

ال ٌمكنه االستؽناء عنها، و إذا ما تٌسر لنا هذا الكشؾ سنفهم الظاهرة األدبٌة على النحو 

الصحٌح، كما سنتبٌن قضاٌا ، و مسائل ال تقل أهمٌة ، كؤن نتحرى مدى أصالة األدباء فً  

 .تؤثرهم ، و أن تقؾ عند الفروق الجوهرٌة فٌما بٌنهم

   : المدرسة األمرٌكٌة - ب

     أما المدرسة األمرٌكٌة فتؤسست على اعتبارٌن ، األول ذو طابع تارٌخً ، فالحضارة 

األمرٌكٌة حدٌثة النشؤة ، و ذات تركٌبة خاصة ، إذ تشكلها العدٌد من الجنسٌات ،و الثقافات 

األروبٌة ، األمر الذي دفع هذه المدرسة إلى االنفتاح على العالم، و احترم االنجازات األدبٌة 

األجنبٌة ، و الثانً ذو طبٌعة ثقافٌة ، ٌتجلى من خبلل بحث المفهوم األمرٌكً المقارن عن 

هوٌة ثقافٌة، ذات طابع منهجً، و معرفً ٌدور فً فلك القرن العشرٌن، بدالمن المعطى 
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التارٌخً، و الوصفً الذي ساد فً القرن التاسع عشر، و اكتسح الدراسات االروبٌة، و 

اعتماداً على هذٌن االعتبارٌن اكتسبت المدرسة األمرٌكٌة شخصٌة مقارنة قوٌة، و جرٌئة 

فً طرحها، الطبلعها على المنجز االروبً فً مجال الدراسات األدبٌة المقارنة، و وقوفها 

  (1).على نقاط الضعؾ فٌه ، و هكذا تجاوزت ما كان معترفا علٌه

     لقد وسع المفهوم األمرٌكً مجال األدب المقارن بتجاهله شرط الصلة التارٌخٌة المإكدة  

فهو ٌدرس عبلقات التشابه بٌن اآلداب على اختبلفها، و التشابه كاٍؾ لعقد المقارنات، حتى 

و إن لم ٌكن هناك تؤثٌر ٌستند إلى اتصال تارٌخً مثبت، فهذه المدرسة تحلل النص بمعزل 

عن مرجعٌاته التارٌخٌة ، بالقدر الذي ٌقتضٌه إدراك النصوص فً عبلقاتها الممكنة، و 

 (2).لٌس بالقدر الذي ٌقتضٌه القصد إلى إثبات التؤثٌر

    فاهتمامات المقارن الفرنسً من منظور المقارنة األمرٌكٌة قد انحرفت عن المسار 

الصحٌح، ألن عناٌتها ببواعث التؤثٌر طؽت على عناٌتها بالتؤثٌر فً حد ذاته ، و هذا ما 

 .قادها إلى البحث فى المبلبسات التارٌخٌة، و االجتماعٌة للنصوص

و بفضل المدرسة األمرٌكٌة لم ٌكن األدب المقارن بمعزل عن ذلك التحوٌل الجذري الذي 

شهده الفكر النقدي،على ٌد الشكبلنٌة الروسٌة، و تٌار النقد الجدٌد، و البنٌوٌة ، و ما بعدها ، 

حٌث انتقلت المقارنة النقدٌة من خارج النص إلى داخله ، أي من سٌاقه إلى نسقه، وقد 

اعتمدت المدرسة األمرٌكٌة هذا التوجه األخٌر ، إذ اهتمت بدراسة العبلقات بٌن النصوص 

المختلفة على مستوى بناها الداخلٌة ، و هذا ما جعلها تعنى كثٌراً بؤدبٌة األدب، إي تلك 

السمات التً تجعل من األدب أدباً، و تساعد على فهم جوهره، و بذلك تكون هذه المدرسة 

قد أحلت العبلقات ذات القٌم الداخلٌة محل العبلقات السببٌة الخارجٌة التً تبعدنا أكثر فؤكثر 

المنهج الفرنسً التقلٌدي  René Wellek  عن هذا الجوهر ، و بهذا رفض رونٌه وٌلك

 و هكذا تحدد هدؾ (3). وٌسعى إلى تؤسٌس لمنهج قادرعلى التعامل مع أدبٌة األدب

المدرسٌة األمرٌكٌة المتمثل فً مقاربة العمل األدبً فً حد ذاته، بؽٌة بلوغ بنٌته الفنٌة، و 

الجمالٌة، و لٌس ما ٌنطوي علٌه ن مإثرات أجنبٌة، و ما تمارسه من تؤثٌرات على اآلداب 

األخرى، لكن هذا االهتمام بؤدبٌة األدب سرعان ما تراجع دون االنتباه إلى ذلك ، خصوصاً 

فً عقد مقارنات بٌن اآلداب ، و فنون المعرفة األخرى، إذ لكل طرؾ ما هٌته، و طبٌعته 

 .الخاصة ،على خبلؾ المقارنات التً تعنً باألدب و ال تتعداه
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     أما المدرسة الفرنسٌة فقد تجاهلت أدبٌة األدب بل ؼٌبتها تماماً ، وحجة ذلك ما قاله بول 

و مجمل القول ، أن لفظة المقارنة ٌجب أن تعرى من كل  )) : Paul Van Tigmفان تٌؽم 

معنى جمالً، و أن تؤخذ معنًى تارٌخٌا فقط و أن الوقوؾ على أوجه الشبه ، و الخبلفات 

من خبلل كتابٌن اثنٌن أو أكثر، أو من المشاهد، و المواضٌع فً لؽات مختلفة ، لٌس سوى 

نقطة انطبلق ضرورٌة من شانها أن تسمح باكتشاؾ بواعث التؤثٌر ، و آثار االقتباس 

 (1)((و بالتالً الشرح الجزئً لمإلؾ بمإلؾ أخر.....

     و هذه المقارنات التً تهتم بإشكالٌات خارجٌة بالنسبة لآلداب ، كانت تدرس المصادر 

و تتقصى التؤثٌرات، و الشهرة ، و االنتشار، و تتبع الترجمات، و المحاكاة كما ترصد 

المرجعٌات التارٌخٌة للظاهرة األدبٌة فٌما ٌتعلق بانتقالها ، و انتشارها ، فً حٌن أنها ال 

، قد ضٌقت أفق البحث فً األدب (2)تلتفت لؤلدب كفن، و كتركٌبة معقدة بالتحلٌل ، و الكم 

المقارن ، وحدت من جدواه، كما جعلت المقارن مإرخاً لآلداب القومٌة ، و مفسرا لها عبر 

 .مسارها التارٌخً

     لكن البعض ٌعترض على إفادة األدب المقارن من مقوالت النقد األدبً ، و تارٌخ 

األدب بحجة أن األدب المقارن قد سعى جاهدا منذ بداٌته إلى تحقٌق استقبللٌة عن باقً 

أن رٌنٌه  )): مجاالت المعرفة األدبٌة األخرى ، فهل إفادته من مقوالتها ٌفقده خصوصٌته؟

 ال ٌخش اعتراضاً كهذا فالنقد األدبً ٌجب أن ٌكون مقارناً ٌتجاوز  René Wellekوٌلك 

الحدود اللؽوٌة و القومٌة لؤلدب ، و األدب المقارن ٌجب أن ٌكون نقدٌاً ٌقارب النصوص 

األدبٌة كبنى جمالٌة ، ال كمإثرات، و وسائط ، عندئذ ٌصبح األدب المقارن نقداً ، و ٌصبح 

النقد أدباً مقارناً، و تزول تلك الحواجز المصطنعة التً أقٌمت بٌن األدب المقارن، و النقد  

األدبً، فاألدب ٌتجاوز بطبٌعة الحال حدود اللؽات لذلك ال ٌجوز أن ٌقارب إال بصورة 

نقدٌة ، إن األدب المقارن فً جوهره نقد أدبً و النقد األدبً هو فً جوهره أدب مقارن، و 

هكذا أعاد رٌنٌه اللحمة إلى عبلقة األدب المقارن بالنقد األدبً ، و وصل ما قطع بصورة 

 (3).تعسفٌة
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 لكن األمر قد ال ٌسلم من المخاطرة ، فطرح كهذا ٌذٌب األدب المقارن فً النقد األدبً،      

و ٌفقده خصوصٌته كمنهج، و نحن ال ننكر ما عرضه وٌلٌك، لكننا ال نوافقه على المبالؽة، 

فصلة األدب المقارن بالنقد األدبً موجود فعبل، وكل واحد منهما قادر على إثراء األخر 

تنظٌراً و تطبٌقاً، لكن القول بؤنهما ٌمثبلن طرفاً واحداً، أمر ؼٌر مقبول ، ألنه ٌقصى تلك 

الفروق الجوهرٌة التً تمٌز الواحد منهما عن األخر، فالتداخل شًء أخر، و بفضل هذا 

التداخل ٌتمكن األدب المقارن من دراسة اآلداب المختلفة فً عبلقاتها الممكنة ، و فق رإٌة 

 .مقارنة متمٌزة تجمع بٌن النقدي و التارٌخً ، و األدبً

   فلكً تتحقق الدراسة األدبٌة المقارنة العمق، و الشمول فً رصدها للعبلقات األدبٌة التً 

فالنص  ))تتبادلها النصوص البد من مراعاة البنٌتٌن الداخلٌة و الخارجٌة للنصوص ،

األدبً له شإون داخلٌة ، و أخرى خارجٌة ، أما الشإون الداخلٌة فلها عبلقة ببنٌته 

أما الخارجٌة، ..... الداخلٌة، و صوره، و تركٌباته، و داللته، و مضمونه، و شخصٌاته 

فتتمثل فً اتصاله باآلداب األخرى ، إنها طبٌعة مبلزمة لؤلدب النه نتاج إنسانً فاعل و 

متفاعل مع اآلداب األخرى، ٌتبلقح مع التٌارات األدبٌة، و الفكرٌة، و الفنٌة، ٌإثر فٌها و 

 (1)((ٌتؤثر بها 

و الباحث المقارن مطالب بتوظٌؾ الدلٌل الخارجً لتؤكٌد مصداقٌة الدلٌل الداخلً ، أما      

إذا حدث العكس ، فإن األمر قد ال ٌسلم من ممارسة نوع من الضؽط على النص بتحمٌله ما 

ال ٌحتمل من اجل إثبات صلة ما قد تكن ؼٌر مجودة أصبل، لذا من الضروري التعامل مع 

النص بمستوى أرقى، أي أن ٌفسح له المجال لكً ٌفرض وجوده، وٌشٌر إلى عبلقته 

الممكنة بالنصوص األخرى، حسب ما تقتضٌه مستوٌاته المتنوعة، و بذلك نكون بصدد 

 . دراسة أدبٌة مقارنة تتسم بالموضوعٌة، و الفاعلٌة

  وقد ازداد مجال البحث فً المدرسة اتساعاً، بدراستها لتلك الصبلت التً تربط األدب 

بمختلؾ مجاالت المعرفة األخرى كالسٌاسة، و االجتماع، و االقتصاد، و التارٌخ، و 

الفنون، و األدٌان، و المعتقدات وؼٌرها، و كذا تحققت المزاوجة بٌن األدبً و الؽٌر أدبً 

 Henriفً سبٌل إلؽاء المزٌد من الحواجز، و أصبحت المقارنة من منظور هنري رٌماك 

Rimac ،((  هً حرٌة إلتقاط نقاط االتصال ذات الداللة، ؼٌر مجال النشاط الفكري، و

 (2)(.(التحلٌلً برمته
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 اعتبار األدب المقارن علماً، و إنما عده مدعHenri Levinو لهذا قرر هاري لٌفن      

موقفا، أو وجهة نظر، أو مجموعة من المبادئ ٌتبناها الباحث فً مناقشته للنصوص األدبٌة 

 Pierre، فً حٌن ٌرى كل من بٌٌر برونٌل (1)على اختبلؾ أنواعها، و مصادرها 

Brunel و كلود بشوا  Claude Bichoa و أندرٌه مٌشٌل رسو Andre Michel 

Rousseau (( األدب المقارن وصؾ تحلٌلً، و مقاربة منهجٌة و تفاضلٌة، و تفسٌر

مركب لظواهر أدبٌة من اللؽات أو الثقافات، من خبلل التارٌخ، والنقد، و الفلسفة، من اجل 

 (2)(. (الوصول إلى فهم جٌد لؤلدب بوصفه وظٌفة نوعٌة للروح اإلنسانٌة 

فالمقارنة لٌست علما بكل ما تعنٌه الكلمة، بل أنها تفلت من قبضة العلمٌة، ألن الطبٌعة        

الثابتة للمبادئ العلمٌة تتعرض و الطبٌعة المتؽٌرة للمقارنة األدبٌة المنفتحة على مقوالت 

المعارؾ اإلنسانٌة و اللسانٌة، و بما أن موضوعات األدب المقارن تتسم بهذا القدر الكبٌر 

من السعة، و االمتداد، و التنوع، كان من الطبٌعً أن تشهد المقارنة تداخبل للمعارؾ و 

الثقافات من أجل إجرائها بؤفضل السبل و ٌسقط مقارنو هذه المدرسة شرط اللؽة من 

حسابهم، ألنه ال ٌحفظ لؤلدب األمرٌكً خصوصٌته القومٌة، و الثقافٌة، و االجتماعٌة، و 

اإلٌدٌولوجٌة، بل ٌجعله تابعاً للثقافة االنجلٌزٌة، فً حٌن أن سمات هذا األدب تختلؾ عن 

و لهذا فهم مع اجتماعٌة النص ٌن ٌإكد هذه االجتماعٌة النص  ))سمات األدب االنجلزي، 

حٌن تإكد هذه االجتماعٌة الفوارق بٌنهم و بٌن اإلنجلٌز ، و هذا منطلق صحٌح رؼم أن 

  (3)(.(ظهوره ارتكز على منطلق براؼماتً

فدفاع المدرسة األمرٌكٌة عن فكرة انفصال األدب األمرٌكً عن األدب االنجلٌزي و أن       

 أخرى، و تاألول لٌس امتداد للثانً، ال تبررها الحدود القومٌة فحسب، بل هناك اعتبارا

أن سكان الوالٌات المتحدة ال ٌنتمون فً أصلهم إلى شعب واحد، بل هم  ))من ذلك 

مهاجرون، ٌرجعون إلى مختلؾ شعوب العالم، وهذا التنوع كان أساسٌا و باعث لخلق أدب 

 كما أن عامل (4)(.(جدٌد، ٌختلؾ عن األدب االنجلٌزي، و ان شاركه فً اللؽة بشكل كبٌر

ذلك ألن الدود اللؽوٌة  ))اللؽة الذي نادى به المفهوم الفرنسً قد افتعل مشاكل ال صر لها، 

 ال تنطق دائماً على الحدود السٌاسٌة كاللؽة االنجلٌزٌة، و اللؽة الفرنسٌة، و اللؽة األلمانٌة،

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

فاطمة الصافً، حول مصطلح األدب المقارن، أعمال الملتقى االول للمقارنٌن العرب حول : ٌنظر1)

 52 المصطلح و المنهج ص –موضوع االدب المقارن عند العرب 

 173بٌٌر برونٌل، كلود بٌشوا، اندري مٌشٌل روسو، المرجع السابق ص 2)

 125المرجع السابق،ص - منظور جدلً تفكٌكً-األدب المقارن  النقد الثقافً فً عز الدٌن المناصرة،3)

 فً نظرٌة األدب ،الشعر القصصً دار تمحمد عبد السبلم كففافً ، فً األدب المقارن دراسا4)

 25، ص 1971النهضة العربٌة للنشر، بٌروت، لبنان ط 



 

   

و أمام هذا الوضع هل ٌمكن  إعتبار األدب المكتوب بلؽة واحدة ...... و اللؽة االسبانٌة الخ 

 (1)(.(حٌث ما وجد، و مهما اختلفت الدود السٌاسٌة، و القومٌات أدباً واحداً 

كما أن حدود اللؽة قد بددتها و سائل االتصال المتنوعة، إذ أصبح اإلنسان الواحد ٌتقن      

العدٌد من اللؽات، كما أنه بات بإمكانه التواصل مع جهات األرض األربعة فً وقت قصٌر، 

و ذلك بالتحدث بؤكثر من لؽة أو باالستماع إلٌها، كما أننا نجد فً أدب األمة الواحدة أعماال 

مكتوبة بعدة لؽات، إذ هناك عرب ٌكتبون باللؽتٌن الفرنسٌة و االنجلٌزٌة، و قد ٌكتب األدٌب 

الواحد بلؽتٌن، فهل ٌعقل أن نقارن بٌن عملٌن له لمجرد اختبلفهما فً اللؽة؟ و قد ٌكون 

األدٌبان من بٌئة ثقافة واحدة، و ٌكتبان بلؽتٌن مختلفتٌن أو العكس، أي أن ٌكتبا باللؽة ذاتها، 

و هما من بٌئتٌن ثقافٌتٌن مختلفتٌن، فهل ٌجوز عقد مقارنة بٌنهما؟ فاللؽات لم تعد قادرة 

على الفصل فً هذا التداخل الواسع، و إن استطاعت ذلك فمن الصعب تتبع سبل االنتقال 

 (2).األدب، كؤن ٌستمع كاتب جزائري لقصة روسٌة ٌبثها أحد البرامج فً موسكو مثبل 

و هكذا ٌظهر محدد آخر لهوٌة األدب، انه البٌئة الثقافٌة، الذي ٌبدو أكثر فعالٌة ، ألنه      

ٌقدم حلوال لبعض الحاالت التً عجز محدد اللؽة عن إٌجاد حل لها، و إذا شككنا فً فعالٌة 

محدد البٌئة الثقافٌة الذي تبنته المدرسة األمرٌكٌة، فكٌؾ ٌتعامل المقارن مع التؤثٌرات 

المتبادلة بٌن آداب أمرٌكا الجنوبٌة الناطقة باللؽتٌن االسبانٌة أو البرتؽالٌة؟، فهً و أن 

أن  ))اشتركت فً اللؽة و التراث األدبً تبقى منتمٌة إلى بٌئات خاصة، إذن من الواضح 

الحجج المتعلقة بإدخال هذه اآلداب المختلفة فً األدب الذي تنتمً إلٌه جؽرافٌا، و األدب 

، و لهذا ٌعد من األدب المقارن ما (3)( (الذي تنتمً إلٌه لؽوٌاً تكاد تكون متساوٌة تقرٌبا

ٌعقد من مقارنات بٌن آداب مكتوبة بلؽة واحدة، إذا كانت ظروفها االجتماعٌة و البٌئٌة       

و العرقٌة مختلفة، كاآلداب الناطقة باالنجلٌزٌة فً الهند، و انجلترا، و أمرٌكا، و جنوب 

إفرٌقٌا ، أو ؼربها كنٌجٌرٌا، وؼانا مثبل، أو بٌن اآلدب الناطقة بالفرنسٌة فً فرنسا،        

 (4). و ساحل العاج، و السٌنؽال ، و ؼٌرها من دول إفرٌقٌا

 

 

 ــــــــــــــــــــــ

نسٌمة عٌبلن، من أجل مفهوم عربً لؤلدب المقارن، أعمال الملتقى األول للمقارنٌن العرب حول 1)

 47، ص -المصطلح المنهج- موضوع األدب المقارن عند العرب 

عبد المجٌد حنون، محاولة لتحدٌد مفهوم مصطلح األدب المقارن، أعمال الملتقى األول : ٌنظر2)

 37المصطلح المنهج ،ص . للمقارنٌن العرب حول موضوع األدب المقارن عند العرب

 34، ص 2003، دار الفكر، دمشق، سورٌا 2حسام الخطٌب، آفاق األدب المقارن عربٌا و عالمٌا، ط3)

، دار النهضة العربٌة للطباعة و النشر 2ٌنظر بدٌع محمد جمعٌة، دراسات فً األدب المقارن، ط 4)

 .18 – 17، ص 9801بٌروت ،لبنان، 



 

   

 

و من ؼٌر المنصؾ إهمال ظاهرة التشابه بٌن األدب بسبب ؼٌاب حجة تارٌخٌة تثبت       

وجود عبلقة تؤثٌر و تؤثر فعلٌة، فالمقارنة فً هذا الباب تعد أمراً مثٌراً من الناحٌة 

كٌؾ نفسر : المعرفٌة، لخوض ؼمار تجربة بحث جادة انطبلقاً من سإال وجٌه، أال و هو

 ظواهر التشابه إذا لم تكن ولٌدة تؤثٌر أدبً فعلى؟ 

و هو السإال الذي تجاهلته المدرسة الفرنسٌة، و بذلك لم تعد تصوراتها تفً بالؽرض،       

كما أن إهمال المدرسة األمرٌكٌة للصلة التارٌخٌة فً دراستها لظاهرة التشابه، أمر ؼٌر 

مقبول، الن األدب المقارن ال ٌمكنه االستقبلل كلٌا عن تارٌخ األدب، و إال تحولت دراسته 

، نظراً الفتقارها إلى الحجج و البراهٌن التً تكسبها قٌماً موضوعٌة و (1)إلى مجرد ثرثرة 

كما عاب المفهوم األمرٌكً على المفهوم الفرنسً اعتداده بالنزعة القومٌة، و   .معرٌفٌة

 عامة على ن، التً ٌإمن بتفوق الفرنسٌٌن خاصة، و األوروبًٌةتمسكه بالمركزٌة األوروبً

باقً الشعوب، و من مظاهر هذه النزعة التً أفرزتها الذهنٌة االستعمارٌة إّتخاذ األدب 

الفرنسً محوراً لآلداب األخرى تؤثٌراً و تؤثراً، و حجة ذلك تلك المواضٌع التً عرضها 

أدباء فرنسٌون فً :  فً حدٌثه عن مجاالت البحث فً األدب المقارن، نحوGuiarؼوٌار 

 (2).الخارج، و أدباء أجانب فً فرنسا، و اتجاهات فرنسٌة فً اآلداب األجنبٌة

لكن هذه النزعة تتعارض و الطبٌعة العالمٌة لؤلدب المقارن، كما تعد مصدراً للنزاع،       

لو اعتقدت كل أمة أنها تملك من التفوق قدراً معٌناً، أنها األجدر بالزعامة، و أنه من حقها 

المطالبة بها ، ألن أدبها هو النموذج الذي ٌحتذى به، حتى و إن كان ذلك على حساب 

 .اآلداب األخرى،و هذا ما ٌعٌق التواصل بٌن الشعوب، و ٌلؽً إمكانٌة التقارب فٌما بٌنها

لكن المفهوم األمرٌكً وقع فً المطب نفسه، بنزوعه إلى قومٌة أخرى، ربما تكون       

أكثر خطورة إذ اعتبر آداب الؽرب أكثر تفوقاً، و تمٌزاً لتكون موضوعاً لؤلدب المقارن،أما 

المقارنة، و المثاقفة فً األدب "  ،فً حٌن أن (3)آداب الشرق فتؤتً فً الدرجة الثانٌة 

 (4).المقارن، ال ٌفترض بؤن الدولة القوٌة سٌاسٌا هً قوٌة أدبٌاً 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

جمٌل نصٌؾ التكرٌتً، نحو منهج عربً لؤلدب المقارن ، أعمال الملتقى الوطنً األول : ٌنظر1)

 .55 المصطلح المنهج، ص –للمقارنٌن العربً حول موضوع األدب المقارن عند العرب 

 142األدب المقارن، المرجع السابق ،ص  ،مارٌوس فرنسوا ؼورٌا: ٌنظر2)

 43نسٌمة عٌبلن، من اجل مفهوم عربً لؤلدب المقارن،المرجع السابق ،ص : ٌنظر3)

 94عز الدٌن المناصرة، ، النقد الثقافً المقارن منظور جدلً تفكٌكً، المرجع السابق، ص 4)

 



 

   

فإسقاط مسائل األصل و الفرع، و اإلٌجاب و السلب، و القوة و الضعؾ فً التعامل        

فاآلداب المتكافئة، إنما ٌنبؽً أن تزول  ))مع المإثر أمر ضروري، ألنهما ٌتبادالن المواقع 

إن اآلفة العظمى أن تشعر أمة إزاء ، بٌنها الحواجز فتتبلحم، و تقوى و ٌؽذي بعضها بعضاً 

أمة أخرى بمركب نقص، أو مركب استعبلء، فلكل محاسنه، و مساوئه، و شخصٌاته 

  (1)((الممٌزة 

لذا من األحسن أن ٌتحاشى المقارن المفاضلة بٌن اآلداب، ألنها تضٌع فرص التقارب       

بٌن الشعوب، و هو ما ٌتنافى و األهداؾ اإلنسانٌة التً ٌسعى المقارن إلى تحقٌقها، كما أن 

افترض سلبٌة المتؤثر و اٌجابٌة المإثر ٌجعل المقارن ٌحٌد عن الموضوعٌة من الوهلة 

األولى، و علٌه أن ٌضع فً الحسبان أهمٌة قنوات االحتكاك الثقافً المتنوعة بٌن الدول، 

 .فبدراسته لها تتبٌن سبل التؤثٌر، و تصبح أكثر وضوحاً 
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مختار نوٌرات ، الترجمة عامل أساسً فً األدب المقارن،أعمال الملتقى األول للمقارنٌن العرب حول 1)

 160 المصطلح المنهج ،ص –موضوع األدب المقارن عند العرب 
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    الفصل األول

 المبحث األول

 ماهٌة ألؾ لٌلة و لٌلة -1

 أصول ألؾ لٌلة و لٌلة -2

 المبحث الثانً

 شخصٌات ألؾ لٌلة و لٌلة 1-  

 شخصٌات القصة الرئٌسٌة - أ

 شخصٌات من قصص شهر زاد - ب

  شخصٌات حقٌقٌة - ت

 حكاٌات ألؾ لٌلة و لٌلة  2-

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول            

 ماهٌة ألؾ لٌلة و لٌلة              1-

 أصول ألؾ لٌلة و لٌلة               2-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 :ماهٌة الف لٌلة و لٌلة 1)   

كتاب أدبً شعبً، ٌتضمن حكاٌات خرافٌة و شعبٌة، وقصص على " ألؾ لٌلة و لٌلة "   

، و حكاٌات عن أسفار البحار و المؽامرات، و البطولة، و (Fables)لسان الحٌوان 

 ..........أساطٌر، و نوادر، و أخبار 

مجموعة قصص و حكاٌات مجهولة المإلؾ ظلت حقبة طوٌلة من " ألؾ لٌلة و لٌلة "     

 تنتقل من جٌل إلى آخر، عن طرٌق الرواٌة الشفوٌة، و هذا -قبل أن تقٌد بالكتابة - الزمن

 مجهولة المإلؾ – عادة –مصٌر كل الحكاٌات المروٌة فً اآلداب الشعبٌة العالمٌة، تبقى 

 .أو المإلفٌن، ٌنسجها الخٌال الشعبً و تتوارثها األجٌال

دائرة معارؾ شعبٌة، مصدر تارٌخً قٌم، و وثٌقة ضرورٌة " ألؾ لٌلة و لٌلة "       

تمثلت فٌه طوائؾ الشعب و طبقاته، و تراءت من " لدراسة المجتمع اإلسبلمً القدٌم، 

 (1)"خبلله مٌوله و نزعاته، و تكلمت فٌه أسالٌبه و لهجاته 

فمن الدارسٌن " ألؾ لٌلة و لٌلة " لقد اختلفت اآلراء و التفاسٌر حول تسمٌة هذا األثر بـ     

من ربطها ببعض العادات العربٌة، و منهم من فسرها معتمدا على اآلراء التً قامت حول 

 .أصول الحكاٌات، و فئة ثالثة راعت فً هذه التسمٌة الناحٌة الببلؼٌة

 فً تعدٌل التسمٌة أن تشاإم العرب من األعداد Glid meister    ٌرى جلٌد مٌستر

الزوجٌة و مٌلهم إلى الموسٌقى الصوتٌة، هو الذي جعلهم ٌضٌفون اللٌلة الواحدة إلى 

 (2).األلؾ 

أي " بن بٌر"  رأٌه على إشارة األتراك إلى العدد الكبٌر، بقولهم Littmanوٌبنى لٌتمان      

و ٌردها من جهة أخرى إلى تؤثٌر التسمٌة، باسمً كتابٌن كان " ألؾ واحد و واحد " 

ألؾ " و كتاب " ألؾ جارٌة و جارٌة " معروفٌن فً القرن السابع للهجرة، و هما كتاب 

 (3) ."عبد و عبد 

زٌادة اللٌلة على األلؾ فمن عمل القرن " أما األستاذ أحمد حسن الزٌات فٌعتقد أن      

 و قد زٌدت فوق األلؾ إلفادة اإلكمال، ألّن األلؾ عدد تام بالنسبة إلى .......السادس عشر 

ّن فً لؽة إهذا الكتاب، فإذا زٌد علٌه الواحد كان كامبل، و الكمال درجة فوق التمام، و 

 ، فقد ٌقال فً لؽة المّن قضٌت لك ألؾ حاجة و حاجة و فً المبالؽة التخاطب ما ٌشبه ذلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 45 ص 1935فً أصول األدب ، القاهرة، لجنة التؤلٌؾ و الترجمة : احمد سن الزٌان1)

 525،ص2دائرة المعارؾ اإلسبلمٌة،مادة ألؾ لٌلة و لٌلة مجلد 2)

 11عبد الواحد شرٌفً ، ألؾ لٌلة و لٌلة ، دار الؽرب للنشر و التوزٌع ،وهران ،ص. د: ٌنظر3)



 

   

 (1)." زرتك ألؾ مَرة و مَرة، و هلم جًزا

هزار  )كتاب هندي " ألؾ لٌلة و لٌلة "  أّن نواة – كما سنرى –لقد أثبتت عدة بحوث         

و لو " ألؾ لٌلة " ترجمه العرب إلى لؽتهم قبل القرن الثالث للهجرة، و سموه  (أفسانه 

تعنً خرافة، ؼٌر أّن هزار افسانه  (أفسانه )ألن كلمة "  ألؾ خرافة " أرادوا الدقة لسموه 

لم ٌشمل على ألؾ خرافة، و هذه التسمٌة العددٌة إنما قصد بها عدد كبٌر من الحكاٌات 

 .الؽٌر معٌن

إن هذا الكتاب قد أخذ أشكال مختلفة فً عصور مختلفة قبل أن ٌصل الى هذه الصورة      

أن قصصاً كثٌراً أضٌؾ على مّر - هنا - المتمثلة فً نسخه المتعددة، و األمر الذي ٌهمنا 

فثمة حكاٌات كثٌرة . الزمان إلى الكتاب ال لشًء، إال لٌبلػ عدد اللٌالً الذي دّل علٌها اسمه

 ........ألفت بعد القرن الثالث للهجرة ،و أدخلت فً الكتاب فؤصبحت جزءاً منه، ملتحمة به 

مجموعة قصص أدبٌة، اشترك فً نسجها " ألؾ لٌلة و لٌلة " ٌمكن القول،إذن، إن ّ ر     

أكثر من حاك، و أكثر من راو، على مّر الزمن، زمن ال ٌمكن تحدٌده بدقة، انه كتاب احتل 

مكانه مرموقة فً المكتبة العالمٌة، و ذلك لما ٌمتاز به من مضامٌن إنسانٌة و أجواء 

كتاب ال ٌستؽنى عنه " : اللٌالً"   باّن Hermnn Hesseأسطورٌة، ٌعترؾ هرمن هٌس 

 (2)"فً مجموعة األدب العالمً ، ألنه مصدر عظٌم للمتعة 

لقد اعتنى الدارسون بهذا الكتاب فً مختلؾ أنحاء المعمورة، ترجم إلى أهم اللؽات       

العالمٌة، و ألهم األدباء فً الؽرب و الشرق و انفتحت له أبواب األنتروبولوجٌا و التارٌخ و 

و مازالت حقوله و ....... علم االجتماع، و رحبت به الدراسات المقارنة فً جامعات العالم 

مٌادٌنه خصبة، تؽري الدارسٌن بشحذ الهمة و إعداد العدة للبحث و التنقٌب و استكشاؾ 

 .مجاهل لم تكشؾ بعد
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 59احمد حسن الزٌات، فً أصول األدب ،المرجع السابق ،ص1)



 

   

 13ألؾ لٌلة و لٌلة، المرجع السابق، ص : عبد الواحد شرٌفً. د: ٌنظر2)

 

 : أصول ألف لٌلة و لٌلة    2)

و .(لم ٌذكر فً مصادرنا القدٌمة إال لماماً )" ألؾ لٌلة و لٌلة"لم ٌحفل العرب القدامى ب      

فً كتابه  (هـ346م)أبو الحسن المسعودي: لعّل أول من أشار إلٌه من مإرخٌنا القدامىَ 

 ": إرم ذات العماد" فلقد جاء  فً معرض كبلمه عن أخبار" مروج الذهب"

أي األخبار سبٌل الكتب المنقولة إلٌنا و المترجمة لنا من الفارسٌة و  )و إّن سبٌلها "       

سبٌل تؤلٌفها ما ذكرناه، مثل كتاب هزار أفسانه، و تفسٌر ذلك من . الهندٌة و الرومٌة

و الناس ٌسمون هذا . و الخرافة بالفارسٌة ٌقال لها افسانه. الفارسٌة إلى العربٌة ألؾ خرافة

 دالكتاب ألؾ لٌلة، و هو خبر الملك و الوزٌر و ابنته و جارٌتهما و هما شهرزاد و دٌنٌا زا

 و دو مثل كتاب فرزة و سٌماس، و ما فٌها من أخبار الهند و الوزراء، و مثل كتاب السند با

 (1)....." ؼٌرها من الكتب فً هذا المعنى 

لمحمد بن إسحاق المعروؾ بابن الندٌم   " الفهرست" ثم جاء ذكره بعد ذلك فً كتاب       

 :الذي ٌقول فً أخبار المسامرٌن و المخرفٌن ( هـ385م )

أول من صّنؾ الخرافات و جعل لها كتاباً و أودعها الخزائن، و جعل بعض ذلك على "

ألسن الحٌوان، الفرس األّول، ثم أؼرقت فً ذلك ملوك االشؽانٌة، و هم الطبقة الثالثة من 

ملوك الفرس، ثم زاد و اتسع فً أٌام ملوك الساسانٌة، و نقله العرب إلى اللؽة العربٌة، و 

ل كتاب عمل وّو فؤ. تناوله الفصحاء و البلؽاء، فهذبوه و نمقوه، و صنفوا فً معناه ما ٌشبهه

ه، و معناه ألؾ خرافة، و كان السبب فً ذلك أن ملكاً من نكتاب هزار أفسا: فً هذا المعنى

ملوكهم، إذا تزوج امرأة و بات معها لٌلة قتلها من الؽد، فتزوج بجارٌة من أوالد الملوك، 

ممن لها عقل و دراٌة، ٌقال لها شهرزاد، فلما حصلت معه ابتدأت تخّرفه واتصل الحدٌث 

عند انقضاء اللٌل بما ٌحمل الملك على استبقائها و ٌسؤلها فً اللٌلة الثانٌة عن تمام الحدٌث، 

 (2)......"إلى أن أتى علٌها ألؾ لٌلة 

 (هزار أفسانه)إن أهّم ما ٌكمن استنتاجه من نص المسعودي هو أّن كتابا فارسٌاً عنوانه      

كان معروفا فً منتصؾ القرن الرابع للهجرة، ترجم إلى العربٌة فً العصر العباسً األول 

فقط، و فً هذا الكتاب إشارة إلى " ألؾ لٌلة"و معناه ألؾ خرافة، و كان الناس ٌسمونه 

  .دقصة الملك و الوزٌر و شهرزاد و دنٌا زا

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 90-89ت ،ص .أبو الحسن المسعودي، مروج الذهب، بارٌس، مٌنار، د1)

   436ت ،ص .ابن الندٌم، الفهرست ،القاهرة مكتبة االستقامة، د2)



 

   

ترجمه  (هزار افسانه)  أما ما نستطٌع استخبلصه من نص ابن الندٌم، فهو أّن كتاباً ٌسمى   

 ".ألؾ خرافة"العرب فً القرن الرابع هجري و معناه 

   و السبب فً وضع هذا الكتاب أّن ملكا من ملوك الفرس كان إذا تزوج إمرأة قتلها من 

الؽد، إلى أن تزوج بجارٌة من أوالد الملوك تدعى شهرزاد، كانت تخرفه و تصل الحدٌث 

ٌنطلق من حٌث " هزار افسانه " و من هنا فإن وصؾ إن الندٌم لـ.... عند إنقضاء اللٌل

 " .  ألؾ لٌلة و لٌلة " المقدمة و الطرٌقة العامة على ما ٌسمى اآلن 

و هذا النص فً األصل مفقود، "ألؾ لٌلة و لٌلة " هناك نص ثالث، فٌه إشارة إلى      

-1148 )صاحبه مإرخ مصري ٌدعً القرطبً عاش أٌام الخلٌفة العاضد الفاطمً 

المواعظ و االعتبار "فً كتابه الموسوم بـ  ( هـ845م) و قد نقل عنه المقرٌزي . (1171

قال إبن سعٌد فً كتاب المحلى باإلشعار، قال القرطبً فً " ، "بذكر الخطط و اآلثار 

تارٌخه تذاكر الناس فً حدٌث البدوٌة و ابن مٌاح من بنً عمها و ما ٌتعلق بذلك من ذكر 

ألؾ لٌلة و "حتى صارت رواٌاتهم فً هذا الشؤن كؤحادٌث البطال و  (بؤحكام هللا  )األمر 

 (1)....." و أشبه ذلك "لٌلة 

أّن القرطبً كان أّول من ذكر    : إن المبلحظة األولى التً تستدعً انتباه من هذا النص        

ممن تكلم علٌه  من القدماء بحسب ما نعلم، إذا كان  قبله  " ألؾ لٌلة و لٌلة " الكتاب  بإسم 

و قد وازن هذا المإرخ بٌن . فقط " ألؾ لٌلة " ٌسمى  (أي قبل القرن السادس للهجرة )

أما المبلحظة الثانٌة، فهً أّن .قصصه و بٌن ما كان ٌتداوله الناس فً عصره من حكاٌات

الكتاب كان معروفاً و شائعاً فً األوساط الشعبٌة أٌام الفاطمٌٌن، إلى درجة أن قصصه و 

 .رموزه كانت تضرب بها األمثال فً بعض الحاالت

و الواقع أن العرب القدامى لم . هذه هً أهم النصوص القدٌمة التً نّبهت إلى اللٌالً       

من إنتاج العامة، و كل ما ٌنتمً - قصص شعبً- فهو فً نظرهم . ٌعتنوا بهذا األثر الفنً

 لقد احتقره األدباء و (2)لقً من جفوة الخاصة و ترفع العلٌة أذى طوٌبل" إلى الشعب 

قصدهم هو " المإرخون و نبذته السلطة ألنه لم ٌكن ٌخدم أؼراضها، متهمة الرواة بؤن 

 (3)..... " إضحاك الناس و جلب رضاهم للحصول على أموالهم 

و وصفه ". أنه عث بارد الحدٌث " لقد اعترؾ ابن الندٌم انه رأى هذا الكتاب، فحكم علٌه    

و لفرط الحاجة إلى الحدٌث ما وضع فٌه الباطل و خلط بالمحال و : " التوحٌدي قائبل 

و كل ما " هزار افسانه " وصل بما ٌعجب و ٌضحك، و ال ٌإول إلى تحصٌل و تحقٌق مثل 

 (4)"دخل فً جنسه من ضروب الخرافات 
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 485 هـ ،ص 1270المقرٌزي، المواعظ و االعتبار بذكر الخطط و اآلثار، القاهرة، 1)

 42احمد حسن الزٌات ،فً أصول األدب، المرجع السابق، ص 2)

 .91، ص 1966عبد الهادي الفإادي ، القصص فً العصر اإلسبلمً، مطبعة دار الزمان، بؽداد، 3)
 (ت.د)أحمد أمٌن و أحمد الزٌن، بٌروت : أبو الحٌان التوحٌدي ،اإلمتاع و المإانسة، ضبط و شرح4)
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موضع اهتمام الباحثٌن من " ألؾ لٌلة و لٌلة " وال زال البحث عن أصل كتاب    

المستشرقٌن و المتخصصٌن فً اآلداب األوروبٌة، و ذلك منذ القرن السابع عشر و إلى 

ٌومنا هذا و هً مسؤلة على درجة من التعقٌد، بحٌث أن ما أثٌر من أسئلة حول أصول 

المخطط األول لم ٌفرز إال أجوبة ناقصة، الن المخطوطات التً عثر علٌها تبقى جزئٌة و 

 .متفاوتة فً عدد الحكاٌات التً ترصدها

 القرن التاسع المٌبلد، فقد نشرت نبٌة ىو لعل أول من أشارة إلى نص الكتاب ترجع إل    

 م، تتضمن 879/  هـ 266عبود ورقة قدٌمة فً مجلة دراسات الشرق األدنى موثقة بتارٌخ 

اإلشارة إلى شخصٌتٌن هما دنٌازاد و شهرازاد و سطوراً قلٌلة ذات صبؽة سردٌة، تحمل 

طلبا من دنٌازاد إلى شهرزاد أن تحكً لها قصة، كما أن هناك أٌضاً إشارة إلى عنوان 

 (1)" ألؾ لٌلة " سابق للعنوان الذي نعرفه، و هو كتاب فٌه حدٌث 

عند المسعودي فً كتابه - بداٌة - و فً القرن العاشر تجدد الحدٌث حول هذا الكتاب         

و كلٌهما صنفاه فً " الفهرست" و بعده عند معاصره ابن الندٌم فً كتابه " مروج الذهب " 

الفارسً و نقبل عن ما كدونالد " هزار افسانه" الخرافات التً ٌرجع أصلها إلى كتاب 

Macdonald  فإن هناك إشارة وجٌزة تمت فً القرن الخامس عشر على لسان المإرخ 

 إلى أن الكتاب كان ا م الذي أورد أسماء الكتاب الذٌن أشارو1442المصري المقرٌزي سنة 

 .متداوال فً القاهرة خبلل القرن الحادي عشر

وبناءاً على ما تقدم المعطٌات، فإنه بات من المإكد أن كّتاب العصر الوسٌط من العرب      

كانوا على دارٌة باألصل الفارسً لهذه الحكاٌات، كما تجدر اإلشارة من جهة أخرى إلى أّن 

عدداً من الثقافات األخرى قد ساهمت فً تؤلٌؾ النصوص العربٌة المعتمدة، و المعروفة 

 .(ألؾ لٌلة و لٌلة )بهذا العنوان 

   و عمبل بفرضٌة تؤثٌر الثقافات األخرى فً تؤصٌل حكاٌات اللٌالً العربٌة، ٌخلص 

 فً بحثه عن مصادر الحكاٌات إلى أصول مختلفة، هً Enno Littmannإٌنولٌتمان 

 : كاآلتً
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القسم الهندي، و ٌتمثل فً عدد من حكاٌات الحٌوان التً تعكس تؤثٌر الخرافات  -

 .السانسكرٌتٌة القدٌمة

 و القسم الفارسً، و ٌتمثل فً شكل القصة اإلطارٌة لشهرزاد و الملك شهرٌار  -

 .و القسم البؽدادي و ٌتمثل فً حكاٌات معروؾ االسكافً -

ألؾ لٌلة و " لم ٌستنفذ مصادر حكاٌات -  Littmannحسب لٌتمان -    و لكن هذا التقسٌم 

مشتقة من حكاٌات اإلسبلم للجزٌرة العربٌة         (ارم ذات العماد  )كلها، فحكاٌة " لٌلة 

تتقاسم  (السندباد البحري )مستمدة من ملحمة جلجامش، و حكاٌات  (بلوقٌة )و حكاٌات 

 .Odyssey (األودٌسا )نقاطاً مشتركة مع مؽامرات هومٌروس فً 

 أن الحكاٌة العربٌة مرت فً تطورها بخمسة  Macdonledبٌنما ٌرى ماكدونالد       

 :مراحل هً 

  (Hazar Afsanahهزار أفسانه  )أو  (ألؾ حكاٌة )األصل الفارسً فً : أوال 

 .الترجمة العربٌة لؤلصل الفارسً: ثانٌا 

 .مع إضافة حكاٌات عربٌة أخرى على األصل (ألؾ حكاٌة )الشكل اإلطاري لـ : ثالثا 

 .(القرن الثانً عشر  )الترجمة الفاطمٌة المعدلة : رابعاً 

التنقٌحات السورٌة لمخطوط القرن السادس عشر الذي ٌعد أساساً ألول ترجمة : خامساً 

 .Gallandأروبٌة لجاالن 

تمثبلن المستوى المصري  [4،5]و ٌعتبر ما كادونالد المرحلتٌن الرابعة و الخامسة  -

                                                                                                                               (1).البلحق للسابق

و تضٌؾ المحققة نبٌه عبود مرحلة سادسة تعكس أحوال البٌئة العربٌة و تمتد            

 .إلى القرن السادس عشر، و تطؽى على موضوعاتها المبلحم الشعبٌة 

خبلل القرون " ألؾ لٌلة و لٌلة " و من هذا المنطلق، ٌجب أن ندرك أن كتاب           

الوسطى وبداٌة العصر الحدٌث، لم ٌكن سوى مجموعة ثابة أو محدودة فلقد استمرت 

 . القرن الثامن عشر و بداٌة القرن التاسع عشر رالحكاٌات فً النمو حتى أواخ

للقرنٌن السابع و الثامن عشر " أللؾ لٌلة و لٌلة " و إذا كانت المخطوطات العدٌدة      

  النواة األصل ألي مخطوط بعدها، و ؼالباً ماZotenburgتشكل فً نظر زوتنبرج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 72-71عمٌار سٌد علً، أثر ألؾ لٌلة و لٌلة فً أدب األطفال المرجع السابق ص : ٌنظر1)



 

   

 

، ذلك بالنظر إلى العدد مائتٌن و أربع و ثبلثٌن [300]تتضمن عدداً اقل من ثبلث مائة لٌلة 

، فإنه  Gallandالذي لم تتعداه األجزاء الستة األولى من ترجمة جاالن [423 ]لٌلـــــــة 

ٌفترض من جهة ثابتة أن هإالء المدونٌن المتؤخرٌن كانوا بشكل واضح حرٌصٌن على 

 .جعل العدد الفعلً للٌالً متناسبا مع العدد الحرفً الخاص بالعنوان

على أساس أن العدد ألفاً و واحدة  (Z) فً تفصٌل نظرٌة Littmannو ٌذهب لٌتمان      

كان ٌدل على الكثرة فحسب، و أن المدونٌن األوائل لم ٌجدوا أنفسهم ملزمٌن  [1001]

 .للحكاٌات [1001]باألخذ بحرفٌة العدد ألؾ و واحد 

نسبة إلى  ) (G) المرموز إلٌه بـ–على إقتناع بؤن مخطوط القرن الرابع عشر  (Z)و كان 

ٌمثل النواة األصل التً انطلق منها الكتاب -  الذي بنً علٌه ترجمته  Gllandجاالن 

 .األواخر فً تؤلٌؾ مجموعات أخرى من الحكاٌات، أو على األقل إضافتها

، مسجلٌن فً "أللؾ لٌلة و لٌلة" بٌن مخطوطٌن (Z)و ٌتح من خبلل مقارنة أجرها        

، و ٌتضمن ثمانها مئة و سبعٌن [BN( ]1491 )المكتبة الوطنٌة ببارٌس، أحدهما برمز 

لٌلة، كتبت فً النصؾ الثانً من القرن السابع عشر، و جلبت الى فرنسا من مصر  [870]

 Benoit deفً بداٌة القرن الثامن عشر من طرؾ القنصل الفرنسً بونوادي ماٌٌه 

Milleh  ( ]356 )، و اآلخر برمزBN] ًو ٌعرؾ بالنسخة التركٌة، إذ عرض كلٌهما ف ،

، فوجد أن القسم األول فً (G)مرحلتٌن مختلفتٌن على المخطوط األصل المعروؾ بـ 

،  وبنفس الترتٌب، (G)ٌتمن كل عناوٌن الحكاٌات الموجودة فً  [BN 1491]المخطوط 

على أن العدد الزائد من الحكاٌات تمت إضافته من مصادر أخرى مستقلة، ثّم تّم عرض 

أوال، ثم على  (G)، على المخطوط األصل [BN 356]النسخة التركٌة المعروفة بـ 

ٌتفقان  [BN 356]و  [BN 1491] ثانٌا، فتبٌن أن المخطوطٌن  [BN 1491 ]المخطوط 

 356]، و أن ما ورد فً القسم الثانً من المخطوط (G)فً ما ٌحتوٌه المخطوط األصل 

BN] ٌتفق فً بعض حكاٌاته المخطوط [1491 BN]  و ٌختلؾ (عمر النعمان) كحكاٌة ،

عنه فً البعض األخر من الحكاٌات ألخذها إٌاها من مصادر مختلفة كما هو الحال فً 

  (1).(السندباد البحري  )حكاٌة 
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هً انه هناك نزعة بٌن الّكتاب فً  (Z)و ٌمكن القول أن النتٌجة التً تحصل علٌه      

من الحكاٌات، و ذلك من " أللؾ لٌلة و لٌلة "القرن السابع عشر نحو الزٌادة على األصل 

دوائر أخرى مستقلة، و لكن هذه الزٌادات كانت تختلؾ من مجموعة إلى أخرَى، و ال شًء 

  (1)آنذاك " ألؾ لٌلة و لٌلة" كان ٌدل على  وجود صٌؽة نهائٌة و ثابتة لحكاٌات 

فً اعتبار مخطوط القرن الرابع عشر المعروؾ  (Z) مع Macdonaldوٌتفق ماكدونالد     

النواة األصل، و نقطة االنطبلق لكل المجموعات الحكائٌة التً تلته مثل  (G)برمز 

 [ .B N  356]و مجموعة  [BN 1491]مجموعة 

     و فً أو أخر القرن الثامن عشر ظهرت نسخة مصرٌة جدٌدة على نسق النسختٌن 

من جهة و زٌادة  (G)فً أتباع المخطوط األصل  [BN 356] و  [ 1491BN]السابقتٌن 

حكاٌات أخرى من جهة أخرى، و لكن هذه المرة، كانت الزٌادة كافٌة لترقى بعدد الحكاٌات 

هذه  (Z)، و قد سمى ( (1001إلى النصاب الحرفً المطلوب، أي ألؾ و واحد

 و منذ La rédaction moderne d’Egypt (التؤلٌؾ المصري الحدٌث  )النسخـــــــــــة 

 Zotenburg Egyptien (تنقٌح زوتنبرغ المصري )ذلك، أصبت تعرؾ بـ 

Recension أو باالختصار ،[ZER. ] 

، وجدها كلها مشتقة بشكل ةإثنً عشر مخطوطا فً المكتبات األوروبً (Z)و قد عدد     

مباشر من النسخة المصرٌة المنقحة، كما الحظ انها تمثل أساس كل الطبعات العربٌة 

 .الشهٌرة للحكاٌات كطبعة بوالق، و كلكتا

ؼٌر أن السر الكامن وراء الكتاب المتؤخرٌن فً تمدٌد المخطوط لٌبلػ صٌؽته النهائٌة     

المعاصرة، كان إستجابة للطلب األوروبً و تلبٌة اإللحاح على الموافاة ببقٌة اللٌالً، من 

، و هذا أثار الشك بالفعل حول النسخ المتؤخرة [1001]المفترض أن تبلػ األلفا و واحدة 

 .التً زادت على األصل المفترض قٌاساً بالمخطوط السوري للقرن الرابع عشر المٌبلدي
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الذي كرس - مهدي محسن محمد - و لعل أكثر من ٌمثل هذا االتجاه هو البروفٌسور       

، و Gallandسنٌن طوٌلة من حٌاته، للبحث فً مصادر المخطوط الذي اعتمده جاالن 

توصل إلى إعادة بناء نسخة أصلٌة من وجهة نظره، طبقا للمخطوط األصلً الذي من 

 (.G)المفترض انه سابق لمخطوط جاالن 

   و ٌرى البروفٌسور مهدي أن الطلب األوروبً لترجمة كاملة لللٌالً هو الذي أدى إلى 

تشوٌه المخطوط األصلً الذي ٌعود إلى العهد المملوكً، و النتٌجة، كانت خلق مخطوطات 

عربٌة فً القرنٌن الثامن و التاسع عشر المٌبلدٌٌن، تتوفر على عدد أوفر من اللٌالً و 

 الشعبٌة و ذلك تمهدي أصبح بمثابة جّماعة بالنسبة للسردٌا. الحكاٌات، و الكاتب حسب د

اصؽر انسجاما، و - حسب رأٌه - موافقة للطلب األوروبً، و كانت لٌالً القرون الوسطى 

 .ربما ربع طول طبعات القرن التاسع عشر

قدمت الكثٌر فً توضٌح  - Macdonaldحسبما ٌراها ماكدونالد -  أن تحقٌقات مهدي      

التارٌخ الحدٌث لنص اللٌالً، و من الواضح أن الطلب األوروبً أثر إلى درجة ما فً حجم 

أقرب فً أسلوبه إلى - تقرٌباً -و مضمون الطبعات العربٌة، كما انه أنتج نصاً عربٌاً ٌعتبر

النص الوسٌط من بٌن طبعات القرن التاسع، لكن نقده القائم على ترجمة المنقحــــــــــــــــة 

 .أثار بعض االعترافات الهامة (المراجعة )

 تنبثق من –مهدي -  ٌرى أن النتائج التً توصل إلٌهاRobert Irwinفروبرت اروٌن       

فً المرحلة الوسٌطة، كما أن " ألؾ لٌلة و لٌلة" خاطئة حول أي نوع كان كتاب تافتراضا

دراسته النتقال المخطوطات ٌقوم فً األساس على نظرٌات حول النقل المتطور 

للمخطوطات من خبلل دراسة النصوص من قبل الكتاب المتقدمٌن المعروفٌن و المحترمٌن 

، فاللٌالً لم تكن أبدا تحظى بمثل هذه الدرجة من العناٌة و Irwinلكن حسب اروٌن 

 .االهتمام

 هناك داللة على وجود مخطوط ٌعود إلى ترجمات – حسب ماكدونالد –و أكثر من هذا      

القرون الوسطى للٌالً مع عدد أوفر من اللٌالً أكثر مما قد ٌسمح به مهدي، فقد أشارت 

 مع Galland إلى وجود مخطوطات سابقة فً تارٌخها لـ جاالن Eva-Salisاٌفا سالٌس 

 ( لنعمانا عمر )عدد أكثر من اللٌالً، و تضٌؾ بعد هذا، أن المخطوطات تتضمن حكاٌات 

 .مثبل التً من المفروض أن ٌنظر إلٌها على أنها خاصٌة من خصائصها الطبعات األخٌرة

إن التوسع فً الحكاٌات كان أسبق فً تارٌخه من القرن الثامن عشر ، و بعبارة أخرى       

أي قبل أن ٌكون الطلب األوروبً قد ظهر بسبب إنجاز جاالن - حسب ماكدونالد - 

Gallandقد أنشؤوا نصاً أطول من نص المخطوط ا، و أن كّتاب الشرق األوسط كانو 

 .المملوكً الذي ٌعد فً نظر مهدي النص األصلً



 

   

إلى االنجلٌزٌة " ألؾ لٌلة و لٌلة" ترجمة 1990و من المفارق أن ٌنشر حسٌن هداوي       

 بناء على النص العربً الذي أعاد صٌاؼته مهدي محسن محمد، و ٌشٌر فً مقدمة الكتاب 

إلى ان موقفه مستمد من موقؾ مهدي، و ٌصؾ النسخة المصٌرٌة التقلٌدٌة أنها مرتع للثمار 

ٌجب أن ٌنظر إلٌها  (عبلء الدٌن  )السامة التً كانت قدر المخطوط األصلً، و أن حكاٌة 

 "ألؾ لٌلة ولٌلة "على أنها تزٌؾ، لكن هداوي ٌعود بعد خمس سنوات لٌنشر المجلد الثانً لـ

 (1).وبٌن دفتٌه ذلك التزٌٌؾ و تلك الثمار السامة

حسب جرٌجورفروست - بكلكتا، و تتمٌز1818أول طبعة عربٌة للكتاب كانت سنة       

Gregory Frost - بكونها مزجاً من الحكاٌات األصل، و الحكاٌات األخرى مصاؼة

بؤسلوب رفٌع لٌمنحها طابعاً أدبٌا و مصداقٌة أكثر، و قد تصرؾ فٌها الناشر فحذؾ منها 

 .بالقدر الذي أضافه علٌها

نص ملفق، أضاؾ إلٌه ناشر الكتاب الشٌخ شٌروانً - فً نظر محسن مهدي - ؼٌر أنها     

الكثٌر من عنده، و دلٌله على ذلك المقارنة التً أجراها بٌن النسخة الخطٌة التً اعتمد 

  (2)علٌها الشٌخ و ما جاء به فً طبعة كلكتا

أعادت صٌاؼة لؽة - حسب مهدي - ، و هً (1935)أما طبعة بوالق فقد صدرت سنة      

النسخة الخطٌة التً اعتمدها، و كان ٌكثر فٌها النقص، و أن الذي حرر النسخة األصلٌة و 

صححها لم ٌنته لذلك، و هناك العدٌد من النسخ الخطٌة فً مكتبات الشرق و الؽرب تشبه 

النسخة التً اعتمدتها طبعة بوالق األولى، و ما ٌمٌز طبعة بوالق اعتمادها على نسخة 

 (3).خطٌة واحدة، ولكن هذه النسخة اختفت

    وعلى الرؼم من إختبلؾ الكٌفٌة أو الطرٌقة التً تروى بها الحكاٌة إال أن ذلك لٌس 

مبرراً وحٌداً للزعم بؤحقٌة العرب فً التؤلٌؾ، كما أنه ال ٌنفً أبدا أن اللٌالً ظلت المصدر 

الحقٌقً الوحٌد الذي نهل منه العرب و ؼٌر العرب ذلك التراث، بكل ما حمل بٌن طٌاته  

و ....... من عبقرٌة الخٌال، و جنون السحر، و الرؼبة و التعطش، و الفلسفة، و الحب 

، و البحار و البرور، كما تناولت تتناول أخبار األنس و الجان، و الطٌور و الحٌوانا

الكنوز المرصودة، و ؼرائب المخلوقات الفرٌدة، فً عالم سحري تختلط فٌه كل  عجائب

األشكال و األلوان المؤلوؾ منها و الؽرٌب، كما تناولت اللٌالً هذا العالم فً صخبه الملًء 

 بالمتناقضات  فً  جمٌع  مرامٌها  الخارقة، و  مجمل  الموضوعات  التً  تملكت العقول
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عالمٌة الكتاب الذي اشترك " و بقدر ما تشٌر بعض االنطباعات إلى .    و استهوت القلوب

 (1)"فً صنع صورته األخٌرة عدة من شعوب األرض

إلى نتائج نهائٌة و مإكدة، بل قد - حتما - إن البحث فً تراث موؼل فً القدم ال ٌنتهً       

بؤلؾ لٌلة "تكون ؼٌر مرضٌة و ال مطمئنة فً أؼلب األحٌان، بخاصة إذا تعلق األمر 

التً تناقلتها األجٌال، فلحقها من الشروخ و التصدعات ما ٌجعل من انتمائها إلى "  ولٌلة

 .ثقافة بعٌنها أمراً بالػ الصعوبة

فمن جهة بنائها المجهول تطرح فرضٌات متعددة لم ٌتوصل أحد إلى إثبات إحداها على     

مرَّ الزمن، و من جهة ترجمتها إلى لؽات مختلفة، فمن المحتمل أنها فقدت كثٌراً من 

 (2).مبلمحها، و اكتسبت مبلمح أخرى من ثقافة تلك اللؽات 

و هكذا فإن معضلة االنتماء و التؤلٌؾ تطرح أكثر من إشكال، إما على مستوى هوٌة      

و على الرؼم من ذلك فانه ٌوحً بقرابة . النص الثقافة، أو على صعٌد انتمائه لمإلؾ بعٌنه

ال ٌمكن نكرانها أو الطعن فً شؤنها و المتمثلة فً انتسابه إلى بٌئة عربٌة سواء بحكم 

الجؽرافٌا و  )أو من حٌث  (من امزجه، و سلوكٌات، و تطلعات، و تؤمبلت  )الموضوعات 

إلى ؼٌر ذلك ( البنٌة الذهبٌة و الطبٌعٌة الفطرٌة للشخصٌات ) أو من حٌث  (اإلعبلم 

ثمرة من ثمرات الحضارة " ألؾ لٌلة و لٌلة " أدت ببعض الباحثٌن إلى إعتبار ........ 

 (3).العربٌة اإلسبلمٌة، و نتاجاً لها، فهً ذات روح عربً صمٌم، و ذات سرد عربً قحً 

تمنحها أكثر من خصوصٌة منها ما ٌتعلق  "ألؾ لٌلة و لٌلة"    و ثمة نكهة خاصة فً 

بمجهولٌة التؤلٌؾ، و تعدد النسب التارٌخً بتعدد العبلقة الجدلٌة لمجتمع ٌنهض بثقافة 

   جمالٌا،  الذات العربٌة   لوجود ٌرسخ  ظل  ،  ٌنضب  خٌال ال ، رصٌدها رمزٌة وجدانٌة

ترى انه "  سردٌة –سوسٌو " و عقائدٌاً، و لعلنا نشٌر فً هذا الصدد إلى احدث مقاربة   

للٌالً " ، درة القصص الشعبً و ٌحق "ألؾ لٌلة و لٌلة " لتراثنا أن ٌتباهى بامتبلكه   ٌحق

    أن تتربع على عرش الحكً العالمً أمٌرة متوجة بؽٌر- كما تتسمى أٌضا -" العربٌة 

                   (4)لهً أمه روائٌة بالفطرة " ألؾ لٌلة و لٌلة " حتى قٌل أن أمه تبدع  منازع،
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أعظم تراث قصصً ٌنبعث من رماد المخطوطات إلى نور " ألؾ لٌلة و لٌلة " كانت     

 القراء ،و ٌصطلً بها النقاد،الفضل لتلك الجهود المًتّقدة فً إظهارها  بهارٌستجمالمكتبات، 

 .للوجود

      و ال رٌب فً أن الجهود لم تكن على قدر مشترك من الدوافع و النواٌا،  فانبهار العرب 

 فً عصر عقبلنً اجعلهم ٌحصرون اهتمامهم األكبر بموضوعاته" بؤلؾ لٌلة و لٌلة " 

طؽت فٌه الكبلسٌكٌة ، و استبد فٌه العقل، و مع ذلك فقد كّرسو جهودا مماثلة لمعرفة أصول 

 (1)هذا التراث الذي زعزع كٌانهم، وأحدث انقبلب فً أذواقهم 

" ال ألؾ لٌلة و لٌلة " لقد حفلت دراسات المستشرقٌن بما ٌإٌد صراحة األصول العربٌة      

 (2)بالرؼم من بروز أراء مضادة لهذه األصول 
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 :شخصٌات الف لٌلة و لٌلة 1) 

 

                                                                                                                                                                        :شخصٌات القصة الرئٌسٌة  - أ

 : شهرزاد .1

شهرزاد ملكة أسطورٌة فً تارٌخ إٌران،  وهً راوٌة قصص اللٌالً، و هً إبنة كبٌر        

، تزوجت شهرزاد من الملك الذي كان اخذ عهداً على دالوزراء فً الدولة، و شقٌقة دنٌا زا

-روت شهرزاد حكاٌات للملك على مدى. نفسه باتخاذ عروس جدٌدة لنفسه ثم قتلها كل ٌوم

بحٌث كانت تتوقؾ عن الرواٌة مع الفجر بؤسلوب تشوٌقً كان ٌمنع الملك من -  لٌلة1001

 .قتلها رؼبة منه فً سماع ما تبقى من القصة

 :شهرٌار .2

هو ملك الملوك الساسنٌون الفرس، كان حاكماً " الملك العظٌم " شهرٌار، و ٌعنً االسم      

فً إٌران و امتد حكمه إلى الهند، و شمل كافة الجزر المجاورة و الطرٌق الممتدة من نهر 

شقٌقه األصؽر هو شاه زمان حاكم سمرقند فً القصة ٌذكر أن شهرٌار . الؽانج إلى الصٌن

لذا فقد تزوج شهرٌار إمرأة جدٌدة . شهد خٌانة زوجته، ما جعله ٌعتقد أن كل النساء خائنات

كل لٌلة على مدى ثبلث سنوات بحٌث كان ٌعدمهن فً الصباح، و استمر ذلك إلى أن تزوج 

 لٌلة متتالٌة 1001من شهرزاد، ابنة الوزٌر، كانت شهرزاد تروي كل لٌلة  حكاٌة على مدى

بحٌث كانت تتوقؾ عند نقطة التشوٌق فً القصة، ما أضطر شهرٌار لئلبقاء على حٌاتها 

 .أمبل فً أن تكمل القصة فً اللٌلة التالٌة

 : دنٌازاد .3

 تحضر لمخدع أختها كل لٌلة د هً شقٌقة شهرزاد الصؽرى، كانت دنٌا زاد    دنٌا زا

لتودٌعها قبل أن ٌقتلها شهرٌار فً الصباح التالً، و كانت فً كل مرة تطلب من أختها 

 من شاه زمان شقٌق شهرٌار درواٌة قصة أخٌرة، فً ختام ألؾ لٌلة و لٌلة، تتزوج دنٌا زا

 .األصؽر



 

   

 :والد شهرزاد  .4

و هو وزٌر الملك شهرٌار، كان الوزٌر ٌتولى إعدام " جعفر "   والد شهرزاد ٌدعى 

زوجات شهرٌار ٌومٌاً بناءاً على طلب الملك، إستمر هذا الحال لعدة أعوام إلى أن لم ٌتبق 

فً المملكة اي فتاة ؼٌر متزوجة إال و قد قتلت أو هربت، عندئذ عرضت شهرزاد الزواج 

 .  سلطانانمن الملك، فً نهاٌة القصة ٌسافر والد شهرزاد إلى سمرقند حٌث ٌنصبه شاه زما

 :شاه زمان  . 5

   شاه زمان هو سلطان سمرقند، و هو شقٌق شهرٌار الملك، ٌشهد شاه زمان خٌانة زوجته 

األولى مع احد العبٌد، فٌقتلهما االثنٌن معاً، و بعدها ٌنتقل للعٌش عند شقٌقه شهرٌار، اٌن 

ٌكتشؾ أن زوجة أخٌه ؼٌر مخلصة، فٌتكون لدٌه اعتقاد بان كل النساء ؼٌر جدٌرات 

                .بالثقة

  : شخصٌات من قصص شهرزاد  - ب

 : أحمد . 1

    األمٌر أحمد، هو االبن األصؽر بٌن أبناء سلطان جزر الهند الثبلثة، ٌشار إلى انه كان 

ٌمتلك الخٌمة السحرٌة التً كانت تتسع لتصبح ملجؤ إلٌواء الجٌش، و من ثم تتقلص بحٌث 

ٌمكن حفظها فً الجٌب، سافر احمد إلى مدٌنة سمرقند و اشتر تفاحة ٌمكن أن تشفً إي 

مرض عندما ٌشمها الشخص المرٌض، حسب القصة، شفً احمد األمٌر بارٌبانو من 

 .سٌطرة الجن

 :عالء الدٌن . 2

و " ألؾ لٌلة و لٌلة "    ربما ٌكون  عبلء الدٌن احد أكثر الشخصٌات شهرة فً قصص 

 " عبلء الدٌن و المصباح السحري " ٌظهر فً الحكاٌة الشهٌرة 

 :علً بابا. 3

    علً بابا هو حطاب فقٌر ٌصبح ؼنٌاً بعد أن ٌكتشؾ مخبؤ الكنز العظٌم الذي خبؤته 

 .عصابة األربعٌن حرامً



 

   

 :علً شار4.

فً ذلك  )هو ابن سلطان جزر الهند، ٌسافر إلى شٌراز عاصمة إٌران " األمٌر علً      " 

 .، و ٌشتري الزجاج السحري الذي ٌمكن رإٌة مئات األمٌال من المسافات من خبلله(الوقت

 : بدر البدور  . 5

    األمٌرة بدر البدور هً ابنة إمبراطور الصٌن الوحٌدة، ٌقع عبلء الدٌن فً حبها بعد أن 

ٌراها فً المدٌنة مع حشد من رفٌقاتها، ٌستخدم عبلء الدٌن جنً المصباح إلحباط زواج 

األمٌرة من ابن كبٌر الوزراء و ٌتزوجها، و صفت األمٌرة بدر البدور فً القصة بؤنها 

 .مدللة و عبثٌة

 :قاسم 6.  

   قاسم هو شقٌق علً بابا الجشع، ٌقتله األربعون حرامً عندما ٌقبضون علٌه فً كهفهم 

 .السحري، حٌث ٌخبئون الكنز العظٌم

 :  الحسٌن . 7

    األمٌر حسٌن، اكبر أبناء السلطان فً جزر الهند، ٌسافر إلى بسناؼار فً الهند و ٌشتري 

 .بساط الرٌح

  :معروف هو اسكافً. 8

     معروؾ هو اسكافً مجتهد و دإوب فً عمله ٌسكن فً مدٌنة القاهرة، متزوج من 

إمرأة كذوب و مزعجة اسمها فاطمة، و نتٌجة لشجار ٌقع بٌنه و بٌن زوجته فاطمة، ٌهرب 

معروؾ االسكافً من القاهرة، و ٌدخل أطبلل مدٌنة أثرٌة تدعى العادلٌة لٌحتمً بها من 

مطر الشتاء، و بعد ؼروب الشمس ٌنتقل معروؾ االسكافً إلى ببلد بعٌدة تدعً اختٌان 

 .الختن 

 

 



 

   

 :مرجانة . 9

مرجانة هً جارٌة فطٌمة كانت لقاسم، و عند مقتله تنضم إلى علً بابا، و بفضل سرعة 

البدٌهة لدٌها و فطنتها، تنقذ حٌاة علً بابا ألكثر من مرة، و أخٌراً تستطٌع قتل عدوه اللدود، 

 .قائد األربعٌن حرامً، كمكافؤة لها ٌعتقها علً بابا ة تتزوج من إبنه

 :سندباد الحمال . 10

    سندباد الحمال هو حمال فقٌر ٌعٌش فً بؽداد، كان ٌجلس فً احد األٌام على عتبة بٌت 

تاجر ثري و مالك هذا البٌت هو سندباد البحر، الذي ٌسمع نواح سندباد الحمال و ٌرسل فً 

و ٌستمتعان بكونهما ٌحمبلن نفس االسم، و ٌروي له سندباد البحار قصة رحبلته . طلبه

 .السبعة

 :                   يسندباد البحر.   11

و هو من البصرة، و " ألؾ لٌلة و لٌلة "    سندباد البحري هو احد أشهر شخصٌات قصة 

 .ٌسكن فً بؽداد، وٌروي قصصه و مؽاراته لسندباد الحمال

 :سلطان جزر الهند. 12

   سلطان جزر الهند هو والد كل من األمراء حسٌن و علً، و احمد، و الثبلثة ٌرؼبون فً 

الزواج من ابنة عمهم األمٌرة نور النهار، و ٌوافق السلطان على تزوٌجها لؤلمٌر الذي ٌؤتً 

 .بؤندر شًء على وجه األرض

 :ٌونان . 13

 (أذرٌجان حالٌا)   الملك ٌونان هو حاكم ألحد مدن فارس  القدٌمة ،  فً  مقاطعة  زومان 

و ٌظهر فً قصة الوزٌر و الحكم دوبان، حٌث تروي  القصة أن الملك ٌونان ٌصاب 

بمرض الجذام، و لكنه ٌشفى على ٌد الحكٌم دوبان، الذي ٌقوم الملك بتكرٌمه ؼاٌة الكرم، 

مما جعل وزٌر الملك ٌونان ٌحسده و ٌحقد علٌه، و ٌقوم بتحرٌض الملك على الحكٌم و انه 

 .ٌنوي اإلطاحة به و خلعه عن عرشه



 

   

    فً البداٌة ال ٌصدق الملك ٌونان كبلم الوزٌر و ٌروي له قصة الزوج و الببؽاء، و ٌرد 

و فً . علٌه الوزٌر و ٌحكً له قصة األمٌر و الؽولة، فٌقتنع الملك ٌونان و ٌؤمر بإعدامه

إحدى األٌام ٌموت الملك ٌونان بعد أن ٌقرأ كتاب للحكٌم دوبان، لٌكتشؾ أن صفحات ذلك 

 .الكتاب كانت مسمومة

 :زمرد.     14

، وهً فتاة جارٌة (كانت سمرقند زمن القصة مشهورة بالزمرد )     زمرد سمرقند، 

، فقد اشتراها علً الشاعر و تقع فً حبه، "علً الشاعر و زمرد " ظهرت فً قصة 

فعاشت معه حتى اختطفها المسٌحٌون، تتمكن زمرد من الهرب، فٌعثر علٌها جافان 

 . الكردي، تتمكن زمرد من الهرب من خاطفها بعد ان تتنكر بزي رجل

   :شخصٌات حقٌقٌة -  ج

 :أبو نواس. 1

ٌظهر أبو النواس فً العدٌد .      أبو نواس، احد أشهر شعراء ببلط الخلٌفة هارون الرشٌد

 .من قصص ألؾ لٌلة و لٌلة

 :المستنصر باهلل. 2

 فً القصة 1242 – 1226   المستنصر باهلل، خلٌفة عباسً حكم فً بؽداد فً الفترة 

 .ٌروي حبلق بؽداد عدداً من القصص عن المصتنصر و أخوانه الستة

 :الظاهر بأمر هللا. 3

 – 1225     الظاهر بؤمر هللا كان احد خلفاء الدولة العباسٌة، حكم فً بؽداد فً الفترة 

 . و ٌظهر فً القصة فً حكاٌات األحدب1226

 : هارون الرشٌد. 4

     هارون الرشٌد هو الخلٌفة العباسً الخامس، ٌعتبر من أشهر الخلفاء العباسٌٌن، حكم 

 م فً 809 م فً مدٌنة الري ،توفً سنة 763حوالً سنة  )ولد .  م809 و 786بٌن عامً 



 

   

 و هو أكثر الخلفاء العباسٌٌن ذكراً فً المصادر األجنبٌة كالحولٌات – قدٌما –مدٌنة طوس 

، و الحولٌات الهندٌة و Aromاأللمانٌة على عهد اإلمبراطور شارلمان التً ذكرته، باسم 

، اما المصادر العربٌة، فقد افاضت الكبلم عنه حٌث صور Alun  الصٌنٌة التً ذكرته باسم

بالخلٌفة الورع المتدٌن الذي تسٌل عبراته عند سماع الموعظة و المجاهد الذي امضى 

معظم حٌاته بٌن حج و ؼزو، فكان ٌحج عاماً و ٌؽزو عاماً، كان أول خلٌفة عباسً ٌقود 

الؽزو بنفسه، و قد نقل عن ابن خلكان أّن الرشٌد حّج تسع مّرات  و كان ٌصلً فً الٌوم 

مائة ركعة،  كذلك كان ٌصور بصورة الخلٌفة الحذر الذي ٌبث عٌونه و جواسٌسه بٌن 

الناس لٌعرؾ أمورهم و أحوالهم، بل كان أحٌاناً ٌطوؾ بنفسه متنكراً فً األسواق و 

 المجالس لٌعرؾ ما ٌقال فٌها، و ٌعتبر عصره العصر اإلسبلمً الذهبً

 :يجعفر البر مك. 5

 كان وزٌر هارون الرشٌد،ظهر فً العدٌد من القصص مصاحباً لهارون ي    جعفر البر مك

 فً دور ي، صور جعفر البرمك"التفاحات الثبلث " الرشٌد ؼالباً فً بعض القصص كقصة 

مماثل للمحقق، كما وصؾ فً القصص بؤنه مؽامر جنًبا إلى جنب مع بطل القصص 

 عّطاؾ

 :كسرى. 6

 ظهر مع زوجته شرٌن فً 628 إلى 590كان ملك الساسانٌٌن منذ سنة :    كسرى الثانً

 "كسرى و شرٌن و صٌاد السمك "  بعنوان 391قصة اللٌلة 

 :شٌرٌن. 7

   شٌرٌن، ملكة فارسٌة، كانت زوجة الملك الساسانً كسرى الثانً، ظهرت مع زوجها 

 (1)" كسرى و شٌرٌن و صٌاد السمك "كسرى فً القصة اللٌلة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ٌراجع الموقع االلكترونً التالً 1)

 https : //ar.wikipediaorg/wikiقائمة شخصٌات الؾ لٌلة و لٌلة 



 

   

 

 

 :حكاٌات الف لٌلة و لٌلة2)

 :الحكاٌة االٌطار -

هً الحكاٌة التً تسبق اللٌالً الواحدة بعد األلؾ، باعتبارها تعلو على جمٌع الحكاٌات و 

تحوٌها، و خبلصة هذه الحكاٌة أن الملك شهرٌار احد ملوك الشرق األسطورٌٌن، ٌكتشؾ 

بالمصادفة أن زوجته تخونه مع احد الخدم بقصره فٌقتلها،و تإدي به الصدمة إلى فقدان 

الثقة بكل النساء، فٌعمد إلى الزواج كل لٌلة من إحدى العذارى ثم ٌؤمر بقتلها فً الصباح 

التالً و بعد أن قضى الملك بهذه الطرٌقة على الكثٌر من فتٌات مملكته تتطوعت ابنة 

تنشؤ سلسلة " الوزٌر و اسمها شهرزاد بؤن تصبح العروس التالٌة، و منذ اللقاء األول بٌنهما 

ٌتخاطب فٌها الموت و الحكاٌا عبر اختبار خرافً تستعر خبلله شخصٌات " من اللٌالً 

 (1)....بشرٌة، و فوق بشرٌة، من جن وعفارٌت وعرائس البحرواألرض و جثث متحركة 

لقد استطاعت شهرزاد إن تصمد أمام شهرٌار ألؾ لٌلة و لٌلة، نجحت خبللها فً       

 .تؤجٌل قرار إعدامها بعد أن مهدت للسلطان الجبار طرٌقاً مشوقاً ٌثٌر حب استطبلعه

 :الحكاٌة الشعبٌة و الخرافٌة-أ

العنصر السحري، الخوارق، المجهول، الحب، الرمز،  )و هً تتمٌز بكل الخصائص 

و هً حكاٌات تسمو بؤشخاص فوق الواقع الداخلً و الخارجً، و هً تفرؼهم من  (التارٌخ

عواطؾ الؽضب و الثورة و الحقد و الحسد لكً تدخلهم فً ؼمار الحوادث التً تنتفً عنها 

 .صفات الكآبة و الظلمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بٌروت، دار ابن -واقع و افاق-عبد الكرٌم الخطٌبً ، عن الؾ لٌلة و لٌلة فً كتاب الراوٌة العربٌة 1)
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  :حكاٌات الحب) ب

 و هً كثٌرة فً المجموعة القصصٌة أللؾ لٌلة و لٌلة، منها ما ٌسٌطر علٌه العنصر 

 . الصلة بالعالم الواقعًةالسحري االرق و أخرى حكاٌات عادٌة و وثٌق

  :حكاٌات المغامرات و األسفار  (ج

سندباد " تسرد مراحل الترحال مع أهم العراقٌل والصعوبات التً تتخلل الرحلة مثل قصة 

 "البحري 

 تقص أمور الحكم و الحاكم فً الببلد : حكاٌات ذات طابع سٌاسً (د

    ،"الرشٌد و الجارٌة و المملوك  "    مثل قصة  تهكمٌة هً قصص   : حكاٌات فكاهٌة(ه 

 "الرشٌد و أبو نواسر "  و      

 (1)تجعل من الحٌوانات شخصٌات ناطقـــــة  (Fables):حكاٌات على لسان الحٌوان (و

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

فردوٌس فون دٌر الٌن ، الحكاٌة الخرافٌة، نشؤتها، مناهج دراستها، فنٌاتها ، ترجمة نبٌلة : أنظر1)

 221 ص 1973إبراهٌم، بٌروت دار القلم 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثانً
 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

  الفصل الثانً 

 تمهٌد

  المبحث االول

 شهرزاد من الشرق إلى الؽرب 1)  

  تلقً الفرنسٌٌن للٌالً  2)  

  واقع الرواٌة الفرنسٌة قبل اللٌالً - أ

 ترجمة  اللٌالً للؽة الفرنسٌة  - ب

 ترجمة انطوان جاالن  .1

 نقد الترجمة  .2

 تقسٌم انطوان لللٌالً على المجلدات  .3

                        المبحث الثانً

    محوالت التقلٌد 1)

 أهم محاوالت التقلٌد 2)  

  اثر اللٌالً فً أدباء فرنسا و أدبهم 3)

 فولتٌر - أ

  جٌد ريأند - ب

 دٌدرو  - ج

 المبحث الثالث

 دراسة مقارنة بٌن زدوٌج و اللٌالً

  قصة زدوٌج1)

 :مظاهر التؤثر 2)

 اإلهداء - ا

 الشخصٌات - ب

 اإلٌمان بالقضاء والقدر - ج

 



 

   

 

 :المبحث االول

 شهرزاد من الشرق إلى الؽرب              1)   

  تلقً الفرنسٌٌن للٌالً               2)  

 واقع الرواٌة الفرنسٌة قبل اللٌالً- أ                

 ترجمة  اللٌالً للؽة الفرنسٌة -  ب               

 ترجمة انطوان جاالن                         1-

 نقد الترجمة                         2-

 تقسٌم انطوان لللٌالً على المجلدات                         3-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

ٌتمٌزوا و ٌمٌزوا أنفسهم عن ؼٌرهم بالخصوص فً مجال العلوم   لقد تمكن العرب من    

والفنون واآلداب و ؼٌرها كثٌر،ومن هنا خلد تراهم عبر العصور و ذاع صٌتهم بٌن األمم 

و عبر الحضارات و سمو بعلو إلى مصاؾ الدول المزدهرة و المتطورة فاستقت من 

علومهم الشعوب و نهلت، منها للمضً قدما ،نحو التحضر و التطور حٌث اطلع المستشرق 

الخ ، فلم ٌجد هناك .... األجنبً على هذا التراث من أدب ونقد و سٌاسة و تارٌخ و اجتماع 

بدا من هذا النبع الذي ال ٌنضب ، هذا الرصٌد الهائل من الكنوز العربٌة التً نظر إلٌها 

 .نظرة جدٌدة فتحت له بابا واسعا نحو األفاق العلمٌة و األدبٌة 

كان لتؤثٌر التراث العربً فً األدب الؽربً األثر البارز و الصدى الواسع فً عصر          

النهضة ، إذ ال ٌمكن ألي دارس أن ٌنكر الفضل العظٌم لهذا األخٌر فً التطور الذي حصل 

فٌما بعد على مستوى األدب األوروبً بصفة عامة و األدب الفرنسً بصفة خاصة ، السٌما 

 .فٌما ٌخص الترجمات من العربٌة إلى الفرنسٌة 

لقد كان وقع هذه الترجمات على الدول الؽربٌة كالسحر، ؼٌر مفهوم األدب عندهم و        

فتح المجال لظهور جنس أدبً مؽاٌر لما عهوده ،و من بٌن أهم الترجمات التً شؽلت حٌزا 

ألؾ لٌلة و "  ل Antoine Gallandكبٌرا فً الوسط األوروبً نجد ترجمة أنطوان جاالن 

و قد سمحت هذه الترجمة للقارئ و الدارس األوروبً باإلبحار و الؽوص فً خباٌا " لٌلة 

اللؽة و النهل من كنوزها الدفٌنة ، فؤصبح بذلك الشرق محطة لكل مؽامر ٌطمح إلى إثراء 

 .ثقافته األدبٌة و التجدٌد فٌها 

 فً فرنسا هو بشكل أخص قرن الرواٌة الفرنسٌة فقد اصطبؽت فً 18     و بما أن القرن 

شتى أنواعها بالروح و الطابع الشرقً فالرواٌة شبه التارٌخٌة و الفلسفٌة و العاطفٌة و 

الخٌالٌة أخذت من العالم الشرقً إطارها العام ،وأهملت حٌثٌاتها العربٌة من قصور و 

 .شخوص و بلدان 

استوحى بعضهم من عنوان ألؾ " أللؾ لٌلة و لٌلة "Galland     فبعد ظهور ترجمة ؼبلن

لٌلة ولٌلة أسماء لكتبهم ، ولكن التؤثٌر لم ٌبق على مستوى العناوٌن ، فتجاوزها إلى 

المضمون وأصبح كل من شهرزاد و شهرٌار مثاال لعدد كبٌر من الروائٌٌن فً اختٌار 



 

   

انتقل إلى معظم الرواٌات " ألؾ لٌلة و لٌلة"شخوصهم، زد على ذلك أن الجو العام فً 

العواصؾ البحرٌة :الفرنسٌة ذات الطابع الشرقً ، فانتشرت الكلٌشهات المعروفة مثل 

ألن البطل ٌجب أن )والؽرق ،و الجزر الخالٌة، ومصارعة الكائنات الخٌالٌة و التؽلب علٌها 

وظهرت كذلك فً الرواٌة الفرنسٌة الجنٌات .... والتنكر بزي الجنس األخر  (ٌنتصر دائما 

والحورٌات و السحر و الحٌوانات المسحورة و جبال المؽناطٌس ،وتطورت أٌضا بعض 

العادات والشعائر مثل الطبلسم و حل األلؽاز، وتفسٌر األحبلم ،و ظهر الحب الشرقً كما 

تصوروه ،حبا فورٌا عنٌفا مرتبطا بعاطفة الؽٌرة الشدٌدة و االنتقام و بدا البطل الشرقً 

شجاعا كرٌما ،طاؼٌة ثإورا، باإلضافة إلى ذلك بدأت تظهر الحكم الشرقٌة تظهر على 

 .لسان الشخوص الذٌن استعادوا اللون التؽٌري الشرقً 

    لقد دخل هذا اللون فً أدب  الظرفاء القصصً وتفنن الروائٌون فً وصؾ المواقؾ 

-الؽزلٌة الشرقٌة مركزٌن على المكاٌد و الدسائس الكثٌرة التً ٌتعرض لها هذا الحب كما  

و احتل الشرق األوسط جؽرافٌا المرتبة األولى فً إطارهم الخٌالً العام و - تصوروه 

 (1)ملإوه بمؽامرات قرٌبة من مؽامرات ألؾ لٌلة ولٌلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كانون الثانً شباط 196-191العدد - مجلة المعرفة ،أثر األدب العربً فً اآلداب األجنبٌة1)

 256-255،ص1978

 



 

   

 

 :شهرزاد من الشرق إلى الغرب   1)

ظلت شهرزاد بشرقٌتها ووضوحها و أنوثتها حتى عرفها الؽرب فٌما بعد ،فقام بمجهود      

كبٌر فً دفعها للرحٌل إلى هناك ، وترددت شهرزاد و أمنعت فً التردد ووصلت إلى 

ان حل القرن الثامن عشر حتى رحلت إلى أوروبا بعد قرن كامل من "درجة الحٌرة فما 

المعاناة ،ألن الؽرب كان ٌعٌش القرن الذي أطلق علٌه عصر التنوٌر أو قرن التنوٌر 

lumières des siècle لكونه كان ٌموج بعدٌد  من التٌارات و العواصؾ و االنقبلبات 

 (1)"سواء فً الفكرٌة أو السٌاسٌة أو االجتماعٌة 

    و بهذا تكون شهرزاد قد قدمت فضاء بكرا من المتعة و الحلم و الخٌال فاستلهموا رموز 

ذلك الفضاء وأعادوا بناءها و سخروا أجواء الشرق لخدمة أؼراضهم الفنٌة التً اتسعت 

إذ صنعت أقاصٌصهم عن الحب و حكاٌاته عن " ألؾ لٌلة و لٌلة "بفضل المإثرات األجنبٌة 

المخاطر، و األشعار، و عرؾ الؽرب عوالم من الخرافات و الخوارق تتجاوز حدود الكائن 

باختراق عالمه األرضً، و أدرك الفرنسٌون ،كٌؾ ٌنشئون  عوالم من الؽرابة و الوحً و 

ٌتخطون بهذا واقعهم المبتذل ،و كٌؾ ٌقارنون نتاجهم بنتاج ؼٌرهم ضمن القدرة على 

 .التفاعل مع األخر لٌد مجوا فٌه جهدهم اإلبداعً الخبلق 

   وبذلك تكون اللٌالً قد أحدثت انقبلبا فً الذوق و التصور و الفهم واستعان بها كبار 

الكتاب فً ابتكار األدوات الشعرٌة، و الرموز الفنٌة، و الحبكات القصصٌة، فتطورت لدٌهم 

 .صناعة الرواٌة و المسرح و الشعر بؤبعد ما كانوا ٌتوقعون 

    

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 30 ص 1985مصر . مصطفى عبد الؽنً، شهرزاد فً الفكر العربً الحدٌث، دار الشروق، القاهرة1) 



 

   

 

تعد دعوة ؼاالن لشهرزاد بالترحال إلى فرنسا و تجرٌدها من لؽتها األصل واستنطاقها       

لؽة جدٌدة ،ؼرٌبة عنها و عن أسلوبها، مؽامرة خاضها ؼاالن و نجح فٌها بامتٌاز ،ولعل ما 

ساعد المترجم فً نجاح تجربته ،ثقافته الشرقٌة و إلمامه اآلداب القدٌمة للؽتها األصل 

ودراسته البحثٌة ،وتكوٌنه األكادٌمً ،وكذا اهتمامه بالمخطوطات ،تمكنه من مرتكزات 

 .مواطن التبلقً فً اآلداب 

     إضافة الى موهبته القصصٌة ورومانسٌته المبكرة التً تعود إلى أٌام الطفولة فً رٌؾ 

la Picardie زد علٌهم ذوقه الكبلسٌكً المصقول، ومعرفته بثقافة الجمهور ومستوٌات ، 

 التلقً عنده 

هذه إذن أكثر العوامل إسهاما فً نجاح رحلة اللٌالً أو رحلة شهرزاد وتجنسها           

 بالجنسٌة الفرنسٌة 

 بتهذٌب لؽة شهرزاد وتطوٌعها لتتماشى والسٌاق الكبلسٌكً gallandقام ؼاالن           

المسٌطر آنذاك ،حٌن كان القرن الثامن عشر ٌمثل سٌادة األدب الكبلسٌكً والقٌم التقلٌدٌة 

الراسخة فً كل الفنون ،وكان األدب الفرنسً هو المثال الذي ٌحتذي به فً اآلداب 

الكبلسٌكً والقٌم التقلٌدٌة الراسخة فً كل الفنون ،وكان ال دب الفرنسً هو المثال الذي 

ظاهرة فنٌة خبلبة تمثل " ألؾ لٌلة ولٌلة" األوروبٌة األخرى ،فطلعت شهرزاد بحكاٌتها 

النقٌض الصارخ لكل مقتضٌات الفن الكبلسٌكً الصارم، فكانت بمثابة الصدمة ال صحاب 

  .االعتدال والذوق السلٌم لكن جمهرة  القراء وجدوا فٌها متنفسا للخٌال المؽرب والمنطلق 

وال ٌخفى على احد منا عمق التؤثٌرات التً ٌخلفها القصص الخرافً فهو ٌتضمن           

فً الؽالب عوالم مفارقة للواقع تفوق العقل والتصور ، وٌنهض بها أبطال خٌالٌون ، 

وكائنات خرافٌة، تعتمد باألساس على صناعة المشهد الخارق فً سرده ألؽرائً الذي 

  .  surnaturelles" فوق الطبٌعة "ٌحتوي على أحداث 

 



 

   

  

 todrov(1) والجدٌر  بالمبلحظة  أن القصص العجائبً فً نظر الباحثٌن كما عند تودرؾ 

فوق "  جنس ٌحمل المتلقً الذي ٌتعامل مع القوانٌن الطبٌعٌة على التردد ، إذ ٌواجه إحداثا 

بٌن تفسٌرها تفسٌرا طبٌعٌا ، أو تفسٌرا فوق الطبٌعً ، كما ٌهدؾ إلى مضاعفة " الطبٌعة 

اإلحساس بما ٌروى أكثر من المروي نفسه ، وهنا تتجلى براعة ألحكً ، وكؤنها هً التً 

 (2)   .تنقد وتهلك وتعطً ، وتؤخذ وتؽفر ، وتعاقب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ٌكتب عن 1963فً بلؽارٌا ،ٌعٌش فً فرنسا منذ 1939فٌلسوؾ فرنسً ولد عام :تودروؾ تزٌفٌتان 1)

 .النظرٌة األدبٌة ،تارٌخ الفكر ،ونظرٌة الثقافة

 .212- 211إشكالٌة الترجمة فً األدب المقارن، المرجع السابق ص . ٌاسمٌن فٌدوح: ٌنظر2)



 

   

 

 : تلقً الفرسٌٌن للٌالً  2)

 

 : واقع الرواٌة الفرنسٌة قبل اللٌالً  (أ

ٌعد النصؾ الثانً من القرن السابع عشر العصر الذهبً لؤلدب الكبلسٌكً الجدٌد فً        

فرنسا أدب نشؤ و ترعرع فً ظل الطبقة الحاكمة فكان ٌنبع منها و ٌصب فٌها ،فلقد كان 

الكتاب الكبلسٌكٌون ٌلبون دائما رؼبات األرستقراطٌة التً ال ترٌد أن ترى فٌما تقرأ سوى 

 .أفكارها وأمالها ، وكان الشعب فً معزل عن الحٌاة األدبٌة 

    مع نهاٌة القرن السابع عشر، بدأ الجمهور الفرنسً ٌنبذ هذا األدب الكبلسٌكً الذي دام 

ثبلثة قرون متمحورا حول قواعد ثابتة ال تقبل النقاش ، رافضا و بقوة الخٌالٌة فً األعمال 

األدبٌة  والبحث عن العاطفة و الجمال والسحر و الخرافة ،بدال من العقل الذي سٌطر أمدا 

 (1)طوٌبل وقٌد األدب بؤؼبلله 

    والملفت للنظر ظهور نوع جدٌد من األدب كان كان ٌتنامى بخجل فً أواخر القرن 

 Romans merveilleux etالسابع عشر وٌتمثل هذا النوع فً قصص العجائب 

fantastiques وحكاٌات الجن ( contes de fées )  تبلئم هذا النوع مع الحساسٌة 

 .الجدٌدة ، أي الحاجة إلى الخٌال الجدٌد 

    تم تؤلٌؾ عدد كبٌر من الرواٌات العجٌبة والؽٌر المؤلوفة فً فترة ال تتجاوز العشرٌن 

 .ولقٌت هذه الرواٌات إقباال كبٌرا  (1700-1685)سنة 
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القاهرة ،دار المعارؾ ،الطبعة الثانٌة - عبد الحكٌم حسان مذاهب األدب فً أوروبا  الكبلسكٌة:ٌنظر 
  . 208 ص 1979

 



 

   

و فً أوائل القرن الثامن عشر ،أصبحت بوادر التحول على األدب الفرنسً جلٌة ،على      

الرؼم من بقاء أثار العصر الكبلسٌكً واضحة فلقد اشتد الصراع بٌن المجددٌن والمقلدٌن 

تراجع إنتاج الكبلسٌكٌة وأصبح ردودها ؼٌر مرؼوب، و من جهة أخرى تزاٌد الجمهور 

 (1).المإٌد للخارق و البل مؤلوؾ 

     و فً خضم هذه التحوالت السٌاسٌة و االجتماعٌة و األدبٌة ، ترجم المستشرق الفرنسً 

Galland "  ترجمة أنٌقة راجت فً كل أنحاء فرنسا " ألؾ لٌلة و لٌلة . 

    ولٌس ؼرٌبا أن تحوز اللٌالً على إعجاب الجمهور وتنال هذا النجاح الكبٌر فظهورها 

جاء مواكبا لتحول الذوق األدبً الفرنسً ، و منسجما مع موجة الحكاٌات و القصص 

 . الجدٌدة التً كان ٌعدها كتاب محنكون 

     و إذا ما روعٌت الظروؾ التً كانت تمر بها اآلداب الفرنسٌة فان الباحث ال ٌشك أن 

 (2). اللٌالً قد أسهمت بقسط وافر فً تحوٌل هذا الذوق األدبً الفرنسً

و من الطبٌعً إذن أن تصمد اللٌالً أمام روح العصر و تصبح العمل المفضل لدى 

المفكرٌن فهً ؼنٌة  بموضوعاتها الفكرٌة و ؼزٌرة بمادتها الروائٌة و رائعة بصورها 

سٌر األولٌن التً " الفنٌة فضبل على أنها ترمً إلى ؼاٌات أخبلقٌة و تربوٌة من خبلل 

فسبحان .... أصبحت عبرة لآلخرٌن لكً ٌرى اإلنسان العبرة التً حصلت لؽٌره فٌعتبر 

 "من جعل حدٌث األولٌن عبر لقوم آخرٌن 

القارئ الفرنسً الذي كان تائها ، متعطشا " اللٌالً "    و من الطبٌعً أٌضا أن ستهوي 

فكل شًء فٌها كان مؽرٌا و جذابا و متحضرا ٌتٌح الهروب ...للجدٌد شؽوفا بؤحبلم الطفولة 

 .إلى عالم متحرر ، بهٌج و ؼرٌب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

بول هازار ،الفكر األوروبً فً القرن الثامن عشر ،تر، محمد ؼبلب القاهرة ،لجنة التؤلٌؾ و :ٌنظر 1)

  274-270 ص 1958الترجمة 

 78المرجع السابق ص.شرٌفً عبد الواحد .د:ٌنظر 2)

 



 

   

 :ترجمة اللٌالً اللغة الفرنسٌة - ب

    لٌس من السهل أن ٌجزم اإلنسان بحقٌقة ما ٌتوصل إلٌه من نتائج فً حقل الترجمة الذي 

و من هذا المنظور جاء التساإل حول " أجمع الباحثون الذي على أنه فن قائم على علم 

فً األدب الفرنسً و كٌؾ تسرب ذلك العالم السحري بكل بكل " ألؾ لٌلة و لٌلة "مكانة 

ذلك الجاذبٌة إلى األوساط األدبٌة ،و ؼٌر معالم الرواٌة و المسرح و الشعر و قد ركزنا فً 

بوصفه مفجر الشاعرٌة الشرقٌة و الذي  Antoine Galland هذا على على أنطوان جاالن 

ٌرجع له الفضل فً أعظم اكتشافات القرن الثامن عشر بالنسبة ألوروبا ،و المتمثلة فً 

 " . ألؾ لٌلة و لٌلة"ترجمة 

  :ترجمة أنطوان جاالن  .1

 Antoine       بدأت قصة هذه الترجمة فً نهاٌة القرن السابع عشر بعثور أنطوان جاالن 

Galland  (1)" السندباد  البحري" على مخطوطة عربٌة مجهولة األصل ،تحوي حكاٌة 

، جاهبل فً بداٌة األمر أن هذه الحكاٌات  1701فبدأ فً ترجمتها إلى اللؽة الفرنسٌة سنة 

 ٌنتهً من ترجمة المخطوطة حتى  Gallandو لم ٌكد جاالن " ألؾ لٌلة ولٌلة "جزء من 

جزء من كل و ربما كان إدراكه لهذه " السندباد البحري "أدرك الحقٌقة ،أي أن حكاٌات

بحٌث توحً ألي " اللٌالً"منظمة على " الحقٌقة مبنٌا على أساس أن حكاٌات السندباد 

 .باحث ذكً أنها جزء من مجموعة أكبر 

 ٌبحث عن المجموعة القصصٌة فراسل أصدقاءه الشرق ، و  Galland  شرع جاالن 

اتصل بهواة التحؾ و المخطوطات الشرقٌة ، و قد ساعده الحظ فً ذاك ، بؤن أرسلت الٌه 

تشتمل على أجود " من الشام عن طرٌق أحد أصدقائه ، أربعة أجزاء مخطوطة للكاتب 

 (2)" أصول الحكاٌات و ألطفها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 13 ص 2003 سنة 115ٌنظر ، ٌاسمٌن فٌدوح ،مجلة اآلداب األجنبٌة العدد 1)

 527المجلد الثانً ،ص:دائرة المعارؾ االسبلمٌة ،مادة ألؾ لٌلة و لٌلة 2)



 

   

 المخطوط العربً و نشر ترجمته فً ثمانٌة مجلدات ما  Gallandثم ترجم جاالن          

 ،مضٌفا الٌها حكاٌات السندباد البحري و قد أهدى هذه الترجمة إلى 1709 و 1704بٌن 

 أتجرأ و أطلب منك – سٌدتً –مدفوعا بالثقة بك :"المركٌزة دو ، ومما قاله فً االهداء 

لقد أدركت ٌا .... لهذا الكتاب الرعاٌة نفسها التً أحطت بها ترجمتً لحكاٌات السندباد 

 (1)." ألؾ لٌلة ولٌلة "  أنها جزء من هذا الكتاب الرائع الذي سمً –سٌدتً 

 عن الترجمة بعدم حصوله على مادة Galland     بعد ظهور مجلداته األولى انقطع جاالن 

جدٌدة ٌكمل بها عمله ، وبقى على هذه الحالة إال أن التقى بما مارونً من حلب كان قد جاء 

،فوجد فٌه  pierre Lucas ( 1664-1737)به إلى بارٌس الرحالة الفرنسً بٌٌرلٌكا 

ألؾ لٌلة "ضالته المنشودة ،ألنه كان قصاصا ماهرا ٌحفظ عن ظهر قلب حكاٌات كثٌرة من 

 فً ترجمته ، Gallandوله القدرة الكاملة على رواٌتها وهكذا استمر جاالن " و لٌلة 

،من حكاٌات جدٌدة فظهر " حنا الحلبً"مستعٌنا هذه المرة بما كان ٌروٌه أو ٌكتبه له 

 1717مجلدٌن الحادي عشر و الثانً عشر و لم ٌتح لهذٌن المجلدٌن الظهور إال فً سنة 

 (2)بسنتٌن   Gallandبعد وفاة جاالن 

 ، و أدهشت سحرها و سردها  Antoine  Galland   لقد أبهرت اللٌالً أنطوان ؼاالن 

الؽرائبً ، وشدته بخٌالها السحري، و ٌكون بذلك قد وفر للؽربٌٌن على وجه العموم ،نصا 

 .مختلفا لم ٌؤلفوه و فتح لهم مجاال جدٌدا ٌتمثل فً األدبً الؽرائبً العجائبً 

  و قد دلت معظم الدراسات على أن أنطوان جاالن هو بحق مفجر شاعرٌة الشرق ،سواء 

ببحثه الدإوب وتنقٌبه المستمر عن المخطوطات ،أم بتسلله الفنً إلى عوالم شهرزاد و 

 (3)التقاط عنفوانها السحري الذي صنع بهاء اللٌالً الشرقٌة 
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 و من المتشبعٌن  collège de Franceبما أن جاالن من أساتذة الكولٌج دوفرانس       

بقواعد المدرسة الكبلسكٌة التً تقوم على مراعاة الذوق ،و واللٌاقة ،و تحاشً المبالؽة 

ولهذا كانت ردة فعله حٌال القصص الجرٌئة مماثبل لموقؾ الشرقٌٌن منها ،ولكنه أدرك 

تطهٌر  قٌمة الكتاب و لم ٌحكم علٌه بالموت من جراء عٌوب ٌمكن معالجتها حٌث قام بعملٌة

للنص من الشوائب التً علقت به على مر القرون ، و اختار من القصص ما ٌناسب مع 

 (1).ذوق الجمهور 

 و على الرؼم من التصرؾ فً الترجمة بشؤن تقرٌب النص العربً إلى الذهنٌة     

 -وما أكثرهم -الفرنسٌة فمع ذلك تبقى ترجمة جاالن هً الترجمة التً اعتمدها معظم الناس 

فً اللؽة الفرنسٌة  و الحق ٌقال أن النص الفرنسً " ألؾ لٌلة ولٌلة"اللذٌن قرأو حكاٌات 

كتب بلؽة  ناصعة ، سلسة ، جمٌلة ، تداولها القارئ الفرنسً بسهولة ، بحٌث ال ٌشعر أنه 

 (2).أمام نص مترجم  

 وقد ال ننصفه حقه إذا دققنا فً انجازه بمنظور عصرنا الذي تطورت فٌه اللسانٌات     

والسٌمٌائٌات و ظهور أنظمة ومناهج للتحلٌل ، فقد كان هدفه هو نقل تراث فلكوري فخم 

ترجمته بكثٌر من التصرؾ وذلك باٌجاز من لؽته وبمقتضى السٌاق الكبلسٌكً المسٌطر 

كان القرن الثامن عشر ٌمثل سٌادة األدب الكبلسٌكً والقٌم التقلٌدٌة الراسخة "آنذاك حٌن 

فً كل الفنون وكان األدب ٌمثل سٌادة األدب الكبلسٌكً والقٌم التقلٌدٌة الراسخة فً كل 

للفنون ،وكان األدب الفرنسً هو المثال الذي ٌحتذى به فً اآلداب األوروبٌة االخرى 

ظاهرة فنٌة خبلبة تمثل النقٌض الصارخ لكل مقتضٌات الفن " الؾ لٌلة ولٌلة  "فطلعت  

 (3)الكبلسٌكً الصارم
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بعد أن سئم المتلقً الفرنسً من أعمال أنهكت ذوقه الفنً وأجهدت حسه بما ال طاقة له     

والمؤلوؾ بفعل األدب الكبلسٌكً الذي تجاوز حدود  به فً تقبل ضرورة  التقٌد بالمكرور

المد الزمنً المعقول بعد مرور أزٌد من ثبلثة قرون باإلضافة  إلى كونه ٌدعو إلى مطلب 

فان كل شًء زاد عن حده "النتٌجة من خبلل البحث عن حقٌقة، وٌحسب القول المؤثور 

و فً هذا دلٌل على رؼبة الفرنسٌٌن فً التفوق بفسح المجال إلى أن " . انقلب إلى ضده  

 من هزة فً نمط Antoine Gallandٌفٌض بخٌاله ، فلم ٌجد بدا مما اثاره انطوان ؼاالن 

الكتابة القصصٌة الجدٌدة وٌمثل هذا النوع فً قصص العجائب وحكاٌات الجن وٌبدو أن 

هذه البدعة تنسجم مع الحساسٌة الجدٌدة اي الحاجة الى خٌال جدٌد ٌقابل خٌال الكبلسٌكٌة 

على إعجاب الجمهور ، وان تنال هذا النجاح " اللٌالً " ولٌس ؼرٌبا ان تحوز ...... العتٌق 

فظهورها جاء مواكبا  لتحول فً الذوق األدبً الفرنسً ، ومنسجما مع موجة . الكبٌر 

أضؾ الى ذلك انه وجد فً . الحكاٌات والقصص الجدٌدة التً كان ٌعدها كتاب محنكون 

هذا النوع الجدٌد ما ٌوحً بمراعاة ذوق المتلقً الفرنسً ، وحسه المرهؾ مع المٌل إلى 

سهولة ألفاظها وٌسر معانٌها ، وال ؼرابة فً ذلك ما دامت ترجمة أنطوان جاالن 

Antoine Galland ًقد أدت دورها بالكٌفٌة المبلئمة فً نقل سمات جدٌدة للذوق الؽرب 

بوجه عام ، حٌث أثرت تؤثٌرا فنٌا ٌتضمن قسطا وافرا من الخصائص والسمات األسلوبٌة 

" ألؾ لٌلة ولٌلة " مما ٌتطلب جمالٌة خاصة بحسب ذوق المتلقً ، لذلك كانت قصص 

جدٌدة على الفرنسٌٌن كل الجدة فً تقنٌاتها ، وأسلوبها ، وموضوعاتها ، وأجوائها العامة ، 

 (1).وشخصٌاتها ، واستنباط ها أؼوار النفس البشرٌة، وؼرائزها 
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   : نقد الترجمة2.

 ان ترجمة Luttmane ولٌتمان Macdonaldٌرى العدٌد من الدارسٌن امثال ماكدونالد 

 لم تكن أمٌنة وال شاملة ، مبررٌن النجاح العظٌم الذي القته فً الؽرب إلى Gallandجاالن 

 :                                                                                                         نفسه الذي كان قاصا ماهرا وفنانا مبدعا ، ومما اخذ على هذه الترجمة   Gallandجاالن 

 .أن صاحبها بسط الحكاٌات وؼٌر فً بعضها األخر      -

انه لم ٌترجم حكاٌات موجودة فً المخطوطات، و قام بإضافة حكاٌات أخرى ال تمت       -

 .بؤي صلة إلى اللٌالً

      حذؾ الشعر واللقطات الجنسٌة الجرٌئة، فكانت ترجمته ترجمة ؼٌر كاملة الن 

قصرها .... بتر من الحكاٌات ما تضمنته من جرأة وصفاها مما حوته من تكرار " صاحبها 

ومسخها وحذؾ الشعر منها وكٌفها على عقلٌة أدٌب عاش فً عصر لوٌس الرابع عشر 

وكؤنه كتبها للببلط ، ففٌها ٌتخاطب السبلطٌن والوزراء بنفس اللؽة التً تتخاطب بها 

ولكن إلى أي مدى تصدق هذه االحكام ؟ وهل ما قٌل فً هذه " الخاصة فً أبهاء فرساي 

 الترجمة من انتقادات سلٌم ال ٌقبل النقاش ؟ 

 بتصرؾ ، لكنه استطاع أن ٌنقل بمهارة أجواء  Galland    صحٌح لقد ترجم جاالن 

اللٌالً ومعانٌها ، فهو لم ٌتردد فً حذؾ الحشو والكبلم الزائد وتنقٌح ترجمته وفق ما 

ٌتناسب والمتلقً الفرنسً فً القرن الثامن عشر ، فلنتمعن فً هذه الفقرة المقتبسة من 

 : اللٌالً وكٌفٌة ترجمتها   

فلما كان نصؾ اللٌل تذكر حاجة نسٌها فً قصره فرجع ودخل قصره فوجد زوجته       " 

راقدة فً فراشه معانقة عبدا اسود من العبٌد ، فلما رأى هذا اسودت الدنٌا فً وجهه ، وقال 

فً نفسه إذا كان هذا األمر قد وقع وأنا ما فرقت المدٌنة فكٌؾ الحال هذه العاصإة اذا ؼبت 

 (1)"  عند اخً مدة ثم انه سل سٌفه وضرب االثنٌن فقتلهما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 05،ص1995ألؾ لٌلة ولٌلة ،الجزائر ،دار أنٌس 1)



 

   

    Alors voulant encor fois embrasser la reine ; qu’il aimait beaucoup ; 
il retourna seul dans son palais .Il alla à l’appartement de cette 
princesse ; qui ne s’attendant pas à le voir ; avait reçu dans son lit un 
des derniers officiers de sa maison .Il y avait déjà longtemps qu’ ils 
dormaient d’un profond sommeil. 

       Le rois entra sans bruit se faisant un  plaisir de surprendre par son 

retour une épouse dont il se croyait tendrement aimé. Mais quelle 

fut sa surprise, lorsqu’ a la clarté des flambeaux qui ne s’éteignent 

jamais la nuit dans les appartements des princes et des princesse, il 

aperçut un homme dans ses bras ! Il demeura immobile durant 

quelques moments, ne sachant s’il devait croire ce qu’il voyait .Mais 

n’en pouvant douter : « quoi ! dit-il en lui–même, je suis à peine hors 

de mon plais et l’on m’ose outrager ! Ah ! Perfide, votre crime ne 

sera pas impuni ! Comme roi, je dois punir les forfait qui se 

commettent dans mes états, comme époux offense ….. Enfin ce 

malheureux prince, cédant à son premier transport, tira son sabre, 

s’approche du lit et d’un seul coup fit passer les coupables du 

sommeil à la mort » (1) 

 

ما ٌمكن ،اذن ،مبلحظته انا جاالن قد بذل جهدا كبٌرا فً ترجمته حتى ٌقرب النص        

األصلً إلى الذهنٌة الفرنسٌة المتعطشة إلى كل ما هو جدٌد فً هذا العصر ولٌس ؼرٌبا أن 

تشؽل مثل هذه الترجمة القراء فً كل مكان من بارٌس إلى لندن إلى موسكو فلؽتها بسٌطة 

 .سهلة وأسلوبها سلس عذب
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ما ٌمكن ،إذن ،مبلحظته أن جاالن قد بذل جهدا كبٌرا فً ترجمته حتى ٌقرب النص        

األصلً إلى الذهنٌة الفرنسٌة المتعطشة إلى كل ما هو جدٌد فً هذا العصر ولٌس ؼرٌبا أن 

تشؽل مثل هذه الترجمة القراء فً كل مكان من بارٌس إلى لندن إلى موسكو فلؽتها بسٌطة 

 سهلة وأسلوبها سلس عذب

  ترجم بتصرؾ لكنه باعتدال ومهارة صحٌح أن السحر Gallandوفً الحقٌقة ان جاالن     

واألعمال، الخارقة وعالم الجنٌات واألرواح فً اللٌالً قد لعبت دورا كبٌرا لكن المهم أن 

الخارق والمؤلوؾ قد ترجم بكل وضوح وبساطة ورشاقة ،وهكذا ٌستطٌع خٌال القارئ أن 

ٌقؾ على ارض ثابتة، بفضل الخطوط الواضحة وضوحا واقعٌا وبفضل الصور واألحداث 

" سٌدة جمٌلة انٌقة " أن ٌقول - مثبل - التً رسمت بٌد مترجم شاعر بكل ثقة وثبات ٌكفٌه 

بدون ان ٌدخل فً التفاصٌل التً ٌسهب النص األصلً فً وصفها وٌكفٌه أٌضا كتابة 

 (1)بدال من أن ٌعدد بصورة مملة مشترٌات السٌدة الكثٌرة " اختارت عدة أنواع من الفواكه"

 

حذؾ اللقطات الجنسٌة الجرٌئة مثل مشهد الحمام فً : ومن مآخذ النقاد على الترجمة       

  لم ٌحذؾ هذه الكلٌشات كلٌة Gallandوالواقع ان جبلن " الحمال والبنات الثبلث " حكاٌة 

على التلمٌح ،وقدم الحد األعلى من الجرأة الذي ٌمكن - فً كثٌر من الحاالت -وإنما اعتمد 

أن ٌسربه جمهوره وتوافقا مع ظروؾ عصره الجتماعٌة واألدبٌة ،فانه استؽنى عن عرض 

كثٌر من األوصاؾ البذٌئة التً وردت فً الحكاٌات ألنها مشٌنة و منافٌة لؤلخبلق فً وقت 

فرضت فٌه الكبلسٌكٌة قوانٌنها الصارمة وإلدراكه كذلك أن سامعً القصة الشعبٌة ٌطربون 

أما هو ....الى درجة التعبٌر عن اإلباحٌة الصرٌحة - أحٌانا - للصور الجنسٌة التً تصل 

 (2)فٌكتب لجمهور أخر 
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 11 ص1980كاترٌنة مومسن ،جوتة و ألؾ لٌلة ولٌلة ،تر ـؤحمد الحمو ،وزارة التعلٌم العالً ،سورٌا 1)
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وبما ان الكبلسٌكٌة كانت تهٌمن على الذوق والعقلٌة الفرنسٌة فان كل ترجمة حرفٌة ل 

 (1)فً هذا العصر لم تكن لتظفر بؤي نجاح " ألؾ لٌلة ولٌلة"

 كان ٌدرك كل ذلك األثر اإلٌجار والدقة وتنقٌح الترجمة الواردة فً Galandوالن جاالن  

وٌكفً .مقحمة فً النص وهزٌلة فً بعض الحاالت " تزوٌقات عمٌقة  "الحكاٌات باعتبارها 

انه بذل جهدا لتقرٌب الحكاٌة العربٌة بروحها وجٌرة فً الحواشً وذلك لتفسٌر من أمور 

تتعلق بؤجواء اللٌالً و معانٌها أما الحكاٌات التً ٌرى بعض النقاد انه أضافها إلى الترجمة 

 :لعدم وجودها فً طبعات الكتاب، فبل تزال موضوع بحث ودراسة وهً فً الحقٌقة قلٌلة 

 حكاٌة عبلء الدٌن والفانوس السحري  -

 حكاٌة علً بابا واألربعٌن حرامً  -

 حكاٌة األخوات الؽٌورات  -

 حكاٌة حسان الحبال  -

 حكاٌة األعمى باب عبد هللا  -

 حكاٌة أمٌر درٌا بار -

      والجدٌر بالذكر أن بعض البحوث المتؤخرة اثبت بشكل قاطع نسبة بعض الحكاٌات إلى 

 قد عثر  Zotenbergزوتنبرغ ونذكر بهذا الصدد أن األستاذ" ألؾ لٌلة ولٌلة " مجموعة

على مخطوطة بؽدادٌة تحوي حكاٌة عبلء الدٌن والفانوس السحري ونشرها فً كراس 

  1888مستقل سنة 

النص العربً لحكاٌة علً بابا و األربعٌن حرامً Macdonald    و اكتشؾ ماكدونالد 

فً مخطوط عربً عثر علٌه فً كتبة بودٌان بؤكسفورد و نشره فً مجلة الجمعٌة األسٌوٌة 

" علً بابا"و" األخوات الؽٌورت "أن حكاٌتً ،الملكٌة و أكد ادوارد مونتً فً بحث قٌم 

 .ٌشكبلن جزءا من كتاب اللٌالً ضاعتا من بعض المخطوطات 
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 17 ص 1973محمد ؼنٌمً هبلل الرومانتٌكٌة  بٌروت دار العودة : انظر 1) 

 



 

   

أمٌر "و" األعمى بابا عبد هللا"و " حسان الحبال:"و من دراستنا للحكاٌات األخرى       

التً توحً ببل تردد أنها تنتمً إلى مجموعة عربٌة و بذلك ٌرفع الشك الذي به "درٌابار

ألؾ لٌلة " ترجمة الحكاٌات مادام البحث العلمً قد اثبت صحة نسب الحكاٌات الى كتاب 

(1)"ولٌلة
 

 عدم ترجمة بعض الحكاٌات ،رؼم Galland    و من مآخذ النقاد أٌضا على جاالن 

وجودها فً المخطوط العربً الذي اعتمد علٌه ،وهذا نقد ظالم فً حقه باعتبار  جاالن 

ٌتعمد ذلك لٌتجنب تكرارالحكاٌات التً سبق و ترجم ما ٌشبهها باإلضافة إلى اعتماده  على 

 .القراءة أحٌانا  مخطوطات ناقصة وعسٌرة

والمهم فً األمر أنه استطاع أن ٌقوم بعمله أحسن قٌام، و الواقع  ٌاكد ان جبلن قدم        

لجمهوره ترجمة أنٌقة األسلوب ،تتسم بالوضوح والبساطة و الرشاقة و األجواء الشرقٌة 

قربت إلى القارئ الفرنسً فً دٌباجة مشرقة إنها ترجمة متقنة ،و أصٌلة أكثر من كونها 

ترجمة بالمعنى الضٌق للكلمة ،ترجمة رائدة تضمنت أعظم و أهم القصص المعروفة فً 

 .نسخ الكتاب األصلً ،و لها الٌد الطولى فً التعرٌؾ باللٌالً و التنوٌه باسمها

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 60_59_58شرٌفً عبد الواحد ،المرجع السابق ،ص.د1) 

 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 

  : لللٌالً على المجلدات  Gallandتقسٌم  جاالن  (3

 :لقد أصدر جاالن ترجمته األولى فً ستة مجلدات و قسم اللٌالً فٌها على هذا النحو 

 (30)إلى اللٌلة (01) من الترجمة ٌمتد من اللٌلة األولى االولالمجلد 

 ( 69)الى اللٌلة  (31)المجلد الثانً من الترجمة ٌمتد من اللٌلة 

 ( 110)الى اللٌلة  (70)المجلد الثالث من الترجمة ٌمتد من اللٌلة 

 ( 165)الى اللٌلة  (111)المجلد الرابع من الترجمة ٌمتد من اللٌلة 

  (204)الى اللٌلة (166) من التردمة ٌمتد من اللٌلة الخامسالمجلد 

 (1)( 265)الى اللٌلة  (205)من الترجمة ٌمتد من اللٌلة السادس المجلد 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 60 صشرٌفً عبد الواحد ،المرجع السابق.دأنظر 1) 

 



 

   

 

  :المبحث الثانً

 

  محاوالت التقلٌد1)

 

   أهم المحاوالت2)

 

   اثر اللٌالً فً أدباء  فرنسا و أدبهم3)

 فولتٌر - أ

 

  جٌديأندر - ب

 

    دٌدرو - ج

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

   

 

   : محاوالت التقلٌد 1)

 ٌتوقع قبل نشر ترجمته أن الجان  Gallandلم ٌكن  المستشرق الفرنسً جاالن        

الشرقٌة التً علمها كٌؾ تتحدث بلؽة بارٌس ستخلد اسمه إلى األبد ، وأنه سٌسهم بشكل 

مباشر ،فً تحرٌر الخٌال الفرنسً من قٌود الكبلسٌكٌة و توجٌهه نحو مرحلة جدٌدة من 

الخلق و اإلبداع، لقد قام هذا المترجم بعمله خٌر قٌام على الرؼم من الصعاب التً واجهته 

 .و استطاع أن ٌقدم لجمهوره ترجمة أنٌقة األسلوب رائعة السبك 

ألهبت خٌال القراء الفرنسٌٌن ،وأحدثت ضجة " حكاٌات شهرزاد"    و ؼنً عن القول أن 

احتلت "اللٌالً "كبرى فً األوساط الثقافٌة و األوروبٌة ،و ثمة شهادات كثٌرة تثبت ان 

مكانة الصدارة فً المكتبات الفرنسٌة فً عصر التنوٌر بل أصبحت ال تقل أهمٌة عن 

وٌكفً إلقاء نظرة على الموسوعات لبلطبلع على عدد ...مبلحم الٌونان و الرومان 

المفكرٌن و األدباء الذٌن أعجبوا بهذه المجموعة القصصٌة و تؤثروا بها إلى حد ال ٌمكن 

 .تصوره 

فً األدب الفرنسً لم تقتصر على  نوع أدبً معٌن و إنما " اللٌالً"    و الواقع أن تؤثٌرات 

شملت مختلؾ األجناس األدبٌة، و لكن اهتمامنا لئن اهتممنا فً هذه  الدراسة بالفن الروائً 

أساسا، فسبب ذلك أن القرن الثامن عشر فً فرنسا هو بشكل أخص قرن الرواٌة ،فٌه 

 .ازدهرت و تطورت متؤثرة بالنزعة التنوٌرٌة التً جرفت العصر كله بتٌارها القوي 

 ،......           ان عدد الكتاب الفرنسٌٌن الذٌن حاولو تقلٌد اللٌالً ال ٌمكن حصره بسهولة 

ألؾ ربع ساعة و "فلقد استوحى بعضهم من عنوان المجموعة العربٌة أسماء لكتبهم مثل 

و قد اتفق النقاد على تسمٌة " ألؾ سهرة و سهرة "و" ألؾ ساعة و ساعة"و " ربع ساعة 

 (1)" ملحقات ألؾ لٌلة ولٌلة "هذه القصص و الراوٌات المقلدة ب

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 98-97د،شرفً عبد الواحد المرجع السابق ص :ٌنظر 1)



 

   

 

  :   أهم المحاوالت2)

 

 1710ألؾ ٌوم وٌوم سنة   betty Delacroix    بٌتً دوال كروا -

  1714 ألؾ ربع ساعة وربع ساعة Juliet  جولٌت   -

  1717  ألؾ فضل وفضل Moncrief  مون كرٌؾ -

 1919 أسفار ومؽامرات أمراء سرندٌب الثبلثة Domme leدومً لً  -

 

 1730 وردة الشوك Antoine Hamiltonأنطوان هاملتون  -

 1732سلطانات الجزائر Juliet جولٌت  -

  1733 ألؾ ساعة وساعة ،حكاٌات من البٌرو  Julietجولٌت -

 1740لؽو ولؽوه   ألؾ jazotجاوزت  -

 

  1742 حكاٌات شرقٌة CIllese  كٌلٌس -

 1745  حكاٌة أبناء على الثبلثة وبنات السٌكو الثبلث Henry Pajunهنري باجون  -

 1747 األمسٌة اللطٌفة Douliberدوٌبر  -

  1747 حكاٌة الملك العجٌب والملكة هتروك H.Pajunباجون .هـ  -

 

 1749 ألؾ أمسٌة وأمسٌة Julietجولٌت  -

  1749 نا تا لٌكا حكاٌة هندٌة Désvorajدٌسفورج  -

 1750 ؼرامٌات محمد Anslanانسبلن  -

 1750  كانور F.marie-Antoinetteماري انطوانٌت -ؾ -

 



 

   

  مراد والتركٌة doulibarدولٌر -

 1753 رواٌة الشرق  Hanry Blancهنري بالن -

 

 1753حكاٌلت النهار  Gabriel  Malholملهول جابلاير -

 1759 خمسمائة صبٌة وصبٌة decloدٌكلو -

  1769 خرافات شرقٌة San Lampureسان لمبٌر -

 1771الؾ حماقة وحماقة   G.B.Nuajaraنوجاري-ب-ج -

 

            (1)1772  نوادر عربٌة واسبلمٌةA.Hornoهورنو.ا -
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 100-99-98عبد الواحد شرٌفً المرجع السابق : ٌنظر 1)

 



 

   

 

 :اثر اللٌالً فً اباء فرنسا وادبهم 3)

ٌرجع هوس الفرنسٌٌن باللٌالً الشرقٌة إلى رؼبتهم  فً التخلص من  قٌود  الكبلسٌكٌة       

و التحرر من السجن الفكري المنتظم، الذي فرض علٌهم طٌلة قرون من الزمن ،فاكتسحت 

اللٌالً الشارع الفرنسً وجذبت شهرزاد القارئ المتمرد لها بسهولة ، ملبٌة شؽفه وتعطشه 

 فقد   Galandeلسحر الشرق و عجائبه ، وخرافاته التً كانت بٌن طٌات ترجمة جبلن

أثرت اللٌالً كثٌرا ،فً نفوس القراء اللذٌن تهافتوا على هذا األدب الدخٌل، فطالبوا بالمزٌد 

إلشباع نزوات الخٌال، التً وجدت مبلذها فً اللٌالً فما كان على أدباء فرنسا سوى السٌر 

على منوال شهرزاد ، فتتبعوا خطاها وحاولوا تروٌض أدبهم على شاكلة اللٌالً و من بٌن 

 :نذكــر " ألؾ لٌلة و لٌلة "المتؤثرٌن البارزٌن ب 

 :         Voltaire فولتٌر - أ

 ولم ٌكن فولتٌر  " بحرٌة الفكر"أحد مإسسً حركة التنوٌر الفكري ،اقترن اسمه 

voltaire مجرد روائً ،بل كان فٌلسوفا كبٌرا ، له عدة قصص ذات طابع فلسفً متؤثر فٌها

نالت قصصه إعجاب المتلقٌن بما فٌها من خٌال وظفه عن قصد ٌنتقد به " بؤلؾ لٌلة ولٌلة " 

المإسسات، الرسمٌة، و الدٌنٌة ،و السٌاسٌة، و االجتماعٌة ،و كان تؤثره بالشرق واضحا 

فكان قبلته المفضلة مما دفع بعض النقاد إلى اعتبار قلبه ٌمٌل إلى الشرق و لقد  اعترؾ هو 

الذي  علمه  دروسا  فً الفلسفة  و الحكمة ، وزوده " الشرق العظٌم " نفسه أنه مدٌن  لهذا 

بكل الوسائل و األسالٌب التً سمحت له أن ٌنظر إلى العالم المحٌط به بنزاهة و موضوعٌة 

 voltaireولتٌر بارز فً أعمال ؾ" ألؾ لٌلة و لٌلة "و تذكر الدراسات أن تؤثٌر ." 

انك ال تستطٌع أن تفهم هذه األعمال من دون التعرؾ على - قٌل- القصصٌة الخالدة حتى

   .ألؾ لٌلة و  لٌلة 

 

و "  م 1747صادق "بشكل واضح فً هذه القصص " بؤلؾ لٌلة و لٌلة"وٌظهر تؤثره        

و "  م 1747العالم كٌفما ٌسٌر "وقصة "  م 1758أمٌرة بابل "و"  م 1748سمٌر أمٌس "



 

   

ٌعد ٌظل هذه الرواٌة فً رحلته الى ألدوراد وتشبٌها بشخصٌة السندباد البحري " كاندٌد "

 (1) .فً مؽامراته 

من األدباء الذٌن انساقوا وراء سحر شهرزاد و  voltaireو فً الحقٌقة ، لقد كان فولتٌر 

فلقد اطلع "ٌستوحً من حكاٌاتها الصور الرائعة و المضامٌن اإلنسانٌة ،  تؤثٌرها ،إذ راح

هذا المفكر على ترجمات المستشرقٌن ، واتصل بالعالم العربً ،فتؤثر بالشرق فً أكثر 

،وأكثر قصصه " أمٌرة بابل"و" األبٌض و األسود"،و" زاٌٌر:"مصنعاته األدبٌة ،مثل 

 voltaire . (2)بذوق خاص عرؾ به فولتٌر " ألؾ لٌلة و لٌلة "مستوحى من 

 الجانب األسطوري بوصفه رداء ىبهذه المجموعة تركز عل voltaire    فـــاهتمام فولتٌر 

شاع استعماله أنذاك فً الحكاٌات التربوٌة ، وكان ؼرضه من االستعانة بشهرزاد هو 

 تجسٌد تعالٌمه األخبلقٌة  بواسطة  الحكاٌات

فً مكتبته ، أعجب بها - كما اعترؾ هو بذلك-الصدارة " ألؾ لٌلة و لٌلة "إذا احتلت  

إعجابا فائقا و تؤثر بؤجوائها و مضامٌنها فً أكثر مصنفاته الفنٌة ،وقد استعان بها حتى فً 

" مقاالت فً العادات "مإلفاته التارٌخٌة و العلمٌة ووردت فً أكثر من موضع فً كتابه 

و استعان بها فً العدٌد من "  الخٌال " فً شرح مصطلح " القاموس الفلسفً " ووظفها فً 

  (3).المقاالت ، ال سٌما أثناء تحدثه عن السحر و المسخ و التناسخ فً الببلد الشرقٌة 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 217-216ص–ٌاسمٌن فٌدوح ،اشكالٌة الترجمة فً األدب المقارن ،المرجع السابق :ٌنظر 1)

 411/412كاترٌنا مومسن ،المرجع السابق ص: ٌنظر 2)

 182-181كاترٌنا مومسن المرجع السابق ص : ٌنظر3)



 

   

   : André Judأندري جٌد  - ب

     أطلع هذا األدٌب على ذخائر الفكر اإلنسانً ، وتمٌز بولعه بالقراءة بحثا عما ٌشبع 

وجدانه المعرفً وحلمه البل محدود ، وبعد تشبعه بالمعرفة خلص إلى نتٌجة مفادها أن 

الكتاب المقدس ، وأشعار هومٌروس ، و كتاب ألؾ  لٌلة  : "مصادر الفكر اإلنسانً ثبلثة 

 ". و لٌلة 

لقد أظهر أندري جٌد ولعه بسحر الشرق من خبلل اللٌالً فاكتشؾ عالما لم ٌؤلفه ،و لم 

فارتبط بها ارتباطا شد انفعاالته " ألؾ لٌلة ولٌلة "ٌسمع عنه بالصورة التً وصلته عبر 

وأحاسٌسه التواقة إلى مثل هذا النوع من الخٌال ألعجائبً حتى أصبح ٌحلم أن ٌعٌش اللٌالً 

أو أن ٌسافر إلى الشرق رؼبة فً اكتشاؾ التارٌخ الحقٌقً الذي أطلع علٌه على نحو ما قام 

 م ، وبعد أن أبهرته ألؾ لٌلة و لٌلة ، هام بالسفر إلى شمال  إفرٌقٌا 1893به فً عام 

نظرا إلى شؽفه ،  وحبه "ألؾ لٌلة و لٌلة "لتحقٌق ما حلم به فً نفسه من ؼرائبٌة سرد 

فً "و " م 1893رحلة أورٌان :"وتؤثر أندري جٌد واضح فً معظم أعماله مثل        .لها

و ؼٌرها من األعمال األخرى "  م 1897فً فوت االرض "، و "   م1896أوراق الطرٌق 

    .التً لها صلة بعالم الشرق 

ٌتقمص فٌه أندري  جٌد  " موشح أشهر العشاق"  و لنا أن نستشهد بهذا المقطع المقتبس من 

 .فً ألؾ لٌلة ولٌلة " الحمال و النساء الثبلث " شخصٌة الحمال فً قصة 

زبٌدة ،أنا العبد الذي التقٌت به صباحا ، فً الشارع المإدي إلى الساحة العامة ،كنت    "

أحمل سلة فارؼة على رأسً ، و أنت مؤلتها لً ، وأنا أتبعك بالكباد و اللٌمون و الخٌال و 

 .البهارات المتنوعة و السكاكر المختلفة 

   و ألننً أعجبتك و كنت أشكو من التعب طول الطرٌق ، سمحت لً بالبقاء لٌبل على 

جانب أختٌك و األمراء الثبلثة أبناء الملك ، وشؽل كل واحد منا بدوره بسماع قصة األخر 

قبل أن ألتقً بك ٌا زبٌدة لم تكن هناك قصة فً حٌاتً و اآلن :وعندما جاء دوري قلت 

 كٌؾ ٌمكن أن تكون لً قصة ،ألست أنت حٌاتً كلها ؟ 



 

   

اذكر أننً عندما كنت طفبل كنت . و كان الحمال ٌقول ذلك و هو ٌحشوا  نفسه بالفواكه

و منذ ذلك الحٌن و أنا "ألؾ لٌلة و لٌلة "أحلم بالفواكه المجففة التً طالما كانت تذكر فً 

 ......" آكل منها   

    و ألن ألؾ لٌلة و لٌلة فً نظر أندري جٌد تمثل قصص المخاطرات فً سردها 

العجائبً نراه ٌستقً طرائق سرده من عمقها ، لذلك أحبها ألنها فً نظره نوع من 

،كما فً التوراة عالم قائم " ألؾ لٌلة و لٌلة"ٌوجد فً :"النصوص المقدسة كما فً قوله 

 " .بذاته ،و شعب ٌتحدث عن نفسه و ٌكشؾ مكنوناته 

   لقد وجد أندري جٌد فً اللٌالً كل شًء ،فهً تطفح بكل متناقضات الحٌاة ،و بالمقابل 

تشٌد بالحٌاة الودٌعة فً رومانسٌتها الجمٌلة ، وعفوٌتها المعبرة عن الشرائح االجتماعٌة 

البسٌطة ووصؾ الخوارق بجمٌع أشكالها وتلوٌناتها ،وبكثٌر من التشوٌق و الؽواٌة ، وألن 

عالمها السحري ٌفوق العالم الطبٌعً رأى فٌها مساس بمشاعره الفٌاضة ،ومنبعا آلالمه 

خٌاله الجامح ، ومن هنا ٌنصح أندري جٌد قراءه الؽربٌٌن بقراءة اللٌالً بوصفها رحلة حٌاة 

 (1)" تعرٌؾ عالم بعالم أخر ،ذلك هو  الطموح الشرعً :" لمعرفة شعب كما جاء فً قوله 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 218/219ٌاسمٌن فٌدوح ،إشكالٌة الترجمة فً األدب المقارن ،المرجع السابق ،ص1)

 



 

   

 

 

 :  Didro    دٌدرو (ج

" ألؾ لٌلة و لٌلة " أفكاره السٌاسٌة و االجتماعٌة و الدٌنٌة من  Didro     استلهم دٌدرو 

 L’oiseau Blanc م 1748الطائر األبٌض " فملكته بسحرها ،و نفذ حكمتها ، ولعل قصة 

وانبهاره باللٌالً إلى حد االستبلب و قد اعترؾ دٌدرو نفسه بتؤثره  ما ٌإكد شؽفه الكبٌر ،

أن  "  les bijoux indiscreteالجواهر المفشٌة" حٌث أراد من رواٌته " بؤلؾ لٌلة و لٌلة"

و اهتمام دٌدرو بالثقافة العربٌة اإلسبلمٌة أمر أكٌد ال ٌمكن " أللؾ لٌلة و لٌلة "تكون نسخة 

أنه أطلع على القران الكرٌم ،  " volland sophei "إنكاره فهو صاحب الموسوعة 

 .....واستوعبت مؽزاه و أبعاده وأنه معجب بمحمد صلى هللا علٌه و سلم النبً العظٌم 

   

 

 

عالم دٌدرو ،لما فٌها من رسم للطبٌعة ،وألن " ألؾ لٌلة و لٌلة "         و لقد  ألهمت 

عالمها السحري ٌفوق العالم الطبٌعً و كل ما فٌها من عجٌب و ؼرٌب ، و خارق لذلك 

فك عزلتهم و إبعادهم عن القلق الذي ٌنتاب عالمهم و - كما وجد فٌها ؼٌره كثٌر -وجد فٌها 

و من أجل ذلك اهتدى دٌدرو و ؼٌره إلى نشدان .ما ٌعج به من أحداث لم ٌقتنعوا بها 

 (1).السعادة فً عالم الشرق المضًء  باالشراقات المعرفٌة و الثقافٌة 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 219/220ٌاسمٌن بوربٌع فٌدوح ، اشكالٌة الترجمة فً األدب المقارن  ، المرجع السابق ص : ٌنظر 1)



 

   

 

                        المبحث الثالث

 دراسة مقارنة بٌن قصة زودٌج و اللٌالً                     

 

       قصة زودٌج1)

 

 مظاهر التؤثٌر2)

 

 اإلهداء-أ

 

 الشخصٌات- ب

 

 

 اإلٌمان بالقضاء و القدر- ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 :دراسة مقارنة بٌن قصة زودٌج واللٌالً         

 Voltaireهً قصة فلسفٌة رمزٌة بدأ فً كتابتها فولتٌر :" زودٌج او القدر " قصة  (1

، ولكنه أعاد النظر فٌها قبل نشرها ، فادخل علٌها مجموعة من "ممنون "بعنوان 1747سنة 

ثم نشر القصة ...... . اإلضافات ، لتناسب ذوق الدوقة دومٌن ،والمركٌزة شاتلً وؼٌرها 

 " .زودٌج أو القمر "  بعنوان 1748سنة 

      حققت هذه القصة بعد نشرها نجاحا كبٌرا ، باعتبارها طابع جدٌد شؽل الناس فً تلك 

الحقبة ، كان الفرنسٌون ال ٌتحدثون سوى عن زودٌج البطل الشرقً وفلسفته فً الحٌاة 

 .وعن مؽامراته ، وعدائه للدٌن والدولة 

     لقد احتوت هذه القصة مجموعة من االنتقادات للحٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة والخلقٌة ، 

والواضح من خبللها أن فولتٌر اتخذ من قصته سبٌبل لنقد الحٌاة األوربٌة عموما والفرنسٌة 

 .خصوصا 

     ٌبدأ فولتٌر قصته بداٌة شرقٌة وٌنهٌها نهاٌة شرقٌة أٌضا ، بطلها بابلً شهم ومثقؾ 

بابل صحراء مصر  )وعادل عان الوٌبلت فً حٌاته ، تجري أحداث القصة فً جو شرقً 

، تنطلق مجرٌات القصة من بابل فً عصر الملك مإٌدار قبل  (، البصرة جزٌرة العرب 

ظهور اإلسبلم ، ثم تنتقل إلى صحراء مصر ، ثم الجزٌرة العربٌة ، وبعدها صحراء 

 بسطحٌة بعضا من Voltaireأورٌب ، ثم تستمر األحداث إلى البصرة حٌث ٌذكر فولتٌر

خصائص هذه المدٌنة وتستمر الرحلة بعد البصرة إلى جزٌرة سرندٌب ، ومنها إلى سورٌا 

 " .بابل " ، لٌصل البطل فً نهاٌة المطاؾ إلى نقطة انطبلقه 

    تسٌطر على الرحلة أجواء خٌالٌة وعجٌبة مملوءة باإلشارات والتشوٌق حٌث ٌتعرض 

زودٌج خبللها إلى سلسلة من المتاعب تمنعه من االستقرار فً مكان واحد ، بحٌث ٌضطر 

 (1).إلى التنقل من بقعة إلى أخرى فً أجواء شرقٌة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

أثر ألؾ لٌلة و لٌلة فً أدب فولتٌر القصصً ،مجلة اتحاد الكتاب :د،شرٌفً عبد الواحد : ٌنظر  1) 

 2000 أٌار 349العرب بدمشق العدد 
 
 
 
 



 

   

 

 :مظاهر التأثٌر 2)     

بتؤلٌؾ قصته على منوال القصص الشعبٌة الشرقٌة وجاءت قصته Voltaire قام فولتٌر  

  ، فكانت قصص شهرزاد منبعا إللهامه ، ومصدرا ؼنٌا Gallandمتؤثرة بترجمة جاالن   

شؽوفا لقراءة هذا النوع القصصً  ٌستقً منه ما ٌلبً حاجة القارئ الفرنسً الذي أصبح

 .الدخٌل علٌه  

  فً قصته voltaire     ومن خبلل البحث نجد جملة من الدالئل التً تشٌر إلى تؤثر فولتٌر

 :منها  " بؤلؾ لٌلة ولٌلة " 

 :االهداء - ا  

 ( Chehra)إهداء قدمه فولتٌر إلى السلطانة شهرا " زودٌج أو القدر " جاء فً مقدمة     

ٌا فاتنة العٌون ، وعذاب القلوب ، ونور العقول ، ال ......... من سعدي : جاء فً نصه  

.        ألثم ؼبار قدمٌك ألنك ال تكادٌن تمشٌن ، وان مشٌت فعلى زرابً إٌران أو على الورد 

إلٌك أهدي هذه الترجمة لكتاب وضعه حكٌم قدٌم ، أسعده الحظ بؤن لم ٌكن له عمل ٌقوم به  

فؤتوسل إلٌك . فسلى نفسه بإنشاء قصة زودٌج ، وهً قصة تعبر أكثر مما ٌظهر أنها تعبر 

فمع انك قبلة جمٌع اللذات والمسرات ، ومع انك حسناء هٌفاء ،وأن ذكاءك ..... أن تقرئٌها 

ٌضٌؾ إلى جمالك بهاء ، ومع أن الثناء علٌك متصل منذ ٌقبل اللٌل إلى أن ٌسفر الصبح ، 

وأن من شؤن هذا كله أن ٌباعد بٌنك وبٌن القصد ،  فؤنت على الرؼم من هذا كله راجحة 

العقل ، وعلى جانب كبٌر من الحكمة والذوق الرهٌؾ ، وقد سمعتك تجادلٌن بؤصالة تفوق 

ثم إن لك حظا ٌسٌرا من الفلسفة حملنً على االعتقاد بؤنك ..... أصالة الدراوٌش  الشٌوخ 

 .تتذوقٌن أكثر من سواك ، هذا الكتاب الذي وضعه احد الحكماء  

 

وفً سٌاق البحث  (قاصة ألؾ لٌلة ولٌلة )      ٌرى أؼلبٌة الباحثٌن انه موجه إلى شهرزاد 

 .نلمس مدى إعجاب فولتٌر بشهرزاد ، وهذا ما اعترؾ به هو شخصٌا فً أكثر من مناسبة 

 



 

   

 :  الشخصٌات- ب     

هناك تشابه كبٌر بٌن شخصٌات وابطال قصة زودٌج وقصة الؾ لٌلة ولٌلة ، من حٌث      

التقٌٌم االجتماعً وتفاوت الطبقات ، حٌث نجد الملك الظالم ، المستفبد ، والحكماء الذٌن 

 ..... ٌتعرضون لؤلذى والعبٌد فً قصور الملوك ، وكذلك العمال والفبلحون 

        وهذه الشخصٌات كلها تعٌش تحت سلطة ؼامضة خارجة عن الطاقة البشرٌة ، 

   .(القدر )تتحكم فً سٌر حٌاتهم وتقرر مصٌرهم 

كان ٌسعى الى العٌش  (كرٌم ، جمٌل الوجه ، نبٌل  )        ٌحمل زودٌج مبلمح شرقٌة 

، لكن مشٌئة القدر ؼٌرت مجرى  (..... تزوج من الفتاة التً احبها . بسعادة فً مملكة بابل 

 .حٌاته ، وعرضته إلى العدٌد من المحن 

، فهو تعرض " ألؾ لٌلة ولٌلة " ومؽامرات زودٌج شبٌهة بمؽامرات شخصٌات 

شؤنه شؤنهم إلى المخاطر والبطش والظلم وفراق الحبٌب وهذا ما نجده أٌضا فً حكاٌة 

 " .ؼانم ومخطٌه الرشٌد قوت القلوب "

كان زودٌج كثٌر الترحال ال ٌكاد ٌستقر فً مكان حتى ٌرحل منه ، لكن وبعد عناء 

ومشقة ٌعود إلى وطنه سالما معافى محمبل بالمال ومعه الحبٌب وهذه النهاٌة شاهدناها فً 

قصص شهرزاد بحٌث تختتم القصة بنهاٌة سعٌدة تحل فٌها جمٌع مشاكل البطل وتزول 

 .همومه 

 

وهو قاطع طرٌق ٌقطن فً منطقة " أربوجاد " فً قصة القدر نجد أٌضا شخصٌة 

 .تفصل بٌن بتراء وسورٌا ، ٌهاجم العابر المسافر وٌجرده من ممتلكاته 

 

فً صؽره خادما ألحد األمراء العرب ، ولم ٌكن سعٌدا بهذا العمل ، "اربوجاد "كان 

فقرر أن ٌؤخذ حقه بالسرقة ، فسرق فرسٌن ، ثم قام بجمع بعض الزعران معه للقٌام 

بالسطو على القوافل لٌصبح بعد مدة أمٌر قطاع الطرق ، وٌملك قصرا ضخما فً 

 .الصحراء ، له عمال وخدم 

وهً " الؾ لٌلة ولٌلة "     أربوجاد شخصٌة قاطع الطرٌق التً تكررت فً عدٌد قصص 

 (1).فئة اجتماعٌة استؽلت السرقة ألخذ حقها من الحٌاة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 189/190د،شرٌفً عبد الواحد ،ألؾ لٌلة ولٌلة ،المرجع السابق ص:ٌنظر 1)



 

   

         أما شخصٌة المرأة فً قصة زودٌج ، كانت شرقٌة بامتٌاز ولم ٌتردد فولتٌر فً 

عكس إعجابه بشخصٌة النساء فً اللٌالً على شخصٌات المرأة فً قصته ، فنجده ٌركز 

على مكرها وخبثها ، وعدائها الشدٌد وإسرارها على الوصول إلى أهدافها بؤي شكل من 

 .األشكال 

 

        كانت سمٌرة أول حب فً حٌاة زودٌج تعلق بها كثٌرا وأحبها ، لكنها تخلت عنه 

وتزوجت من عدوه ، فتزوج بؤزورة التً أحبها حبا عظٌما ، والتً قامت بقطع انفه إرضاء 

صاحت زوجتً على الجواري فكتفونً ، وأخذت : " ٌقول احد أبطال اللٌالً  . لعشٌقها 

 401/1ترجمة ؼاالن..... موسا ماضٌا وقطعت إبهام ٌدي وإبهام رجلً 

 

      ثم التقى بمٌسوؾ التً رآها تطلب النجدة الن صدٌقها كان ٌضربها ، فقرر زودٌج 

الدفاع عنها ، واؼمد سٌفه فً صدر صدٌقها ، وإذا بها تثور علٌه ،وتتحول إلى عدوه اللدود  

 . وتتمنى قتله 

 

الحسناء التً أنقذها من الموت حٌن أرادت " ألمونا "      بعد مٌسوؾ تعرؾ زودٌج على 

 نجدها فً – حرٌق الترمل–هذه الظاهرة )أن تحرق نفسها مع جثة زوجها المتوفى 

حكاٌات السندباد البحري الذي ٌنجو بؤعجوبة من الؽرق لٌصل إلى جزٌرة قومها مجوس 

ٌعبدون النار ، ٌدفنون الزوجة حٌة مع زوجها المتوفى ، وٌدفنون الزوج حٌا مع زوجته 

المتوفٌة ، وٌعٌش السندباد هذه الحالة بحٌث ٌدفن حٌا مع زوجته بعد موتها ، لكنه ٌستطٌع 

  .(الهرب والنجاة بنفسه 

 

      أؼضب تصرؾ زودٌج الكهنة ، وحكموا علٌه بالموت ، لكن ألمونا أنقذته بمكرها ، 

وإؼوائها للكهنة ، فطمعتهم فٌها ورؼبتهم فً نفسها مقابل الصفح عن زودٌج ، وضربت 



 

   

لهم موعدا واحدا ، فذهبوا إلٌها وكل واحد منهم على ٌقٌن انه ستقضً معها اللٌلة ، لكنهم 

الوزراء " تؤثر فولتٌر فً هذا المشهد بحكاٌة  )التقوا جمٌعا عندها وعادوا بالخزي والعار 

وفٌها قصة جارٌة راحت تخلص حبٌبها من " ألؾ لٌلة ولٌلة " وهً من حكاٌات " السبعة 

السجن ، فضربت موعدا مع الوالً ، ثم مع القاضً ، ثم الوزٌر وضحكت على الجمٌع ، 

 .وخلصت هً حبٌبها من السجن وفرت برفقته 

" ألؾ لٌلة ولٌلة" فلوتٌر قد تؤثر باألفكار الواردة فً حكاٌات  مما سبق الشك فً أن     

،  (....الخٌانة ،الحقد ،االنتقام ،القسوة  )والتً تصور الجانب السلبً للمرأة الشرقٌة 

فمؽامرات زودٌج مع النساء كتلك التً عاشها أبطال اللٌالً الذٌن عانوا من خٌانة الزوجة 

 . (خٌانة زوجة شاه زمان وخٌانة زوجة شهرٌار)لهم 

 

 

  :االٌمان بالقضاء والقدر - ج

 

تعرض زودٌج إلى العدٌد من المشاكل واألزمات ؼٌرت من مجرى حٌاته وفً األؼلب       

كانت هذه المشاكل خارجة عن طاقته وطاقة أي مخلوق بشري ، فكانت تسٌطر علٌه 

سٌطرة مطلقة، وتتحكم فٌه وتحركه وكؤنما هو لعبة ال حول لها وال قوة ، هذا ما دفع 

زدوٌج  إلى التمعن فً التفكٌر والتشكٌك فً الدٌانات المعترؾ بها عندهم ،وأقر بوجود قوة 

فوق الطبٌعة هً التً تفرض علٌه تحركاته ،رافضا كل المعطٌات المنطقٌة ألنها ال تتطابق 

 .مع ما حدث له و ال تخضع لسلطتها 

 

أسئلته الوجودٌة إال فً قلب الصحراء العربٌة  لم ٌجد زدوٌج حلوال لمشاكله الفلسفٌة و     

وهو ٌؽادر بابل متجها نحو الجزٌرة العربٌة ، ناعٌا القدرة الربانٌة أنها تظلمه بدون مبرر 

الذي تدخل فً السٌاق القصصً كما  (رسول السماء والملك اإللهً )معقول التقى بجسراد  



 

   

لٌعلمه درسا فً الحكمة لئللهٌة وٌعطٌه  (تدخل الجان و العفارٌت فً ألؾ لٌلٌة ولٌلة 

 الحلول المناسبة لمشاكله 

 

    دار حوار بٌن جسراد  و زدٌج ، استنتج منه زودٌج أن هذه القوة المسٌطرة علٌه وعلى 

 حٌاته هً بقدرة إلهٌة ال ٌستطٌع أي  مخلوق  أن  ٌؽٌر مصٌره المسطر 

   وهنا ٌظهر مدى تؤثر فولتٌر بالشرق وبقصص اللٌالً باعتبارها تعترؾ بحتمٌة القضاء 

  (1) .والقدر الذي هو بٌد هللا وحده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 203ـــ 200 – 199لٌلة ولٌلة المرجع السابق ص  الؾ:مشرقً عبد الواحد : ٌنظر 1) 

 



 

   

 

 

 

 

 

 الخاتمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

قادتنا هذه الدراسة إلى استنتاج جملة من األفكار ،منها ما تعلق بالتؤثٌر كمفهوم تم        

 .      االشتؽال وفقه، و منها ما تعلق باللٌالً وتؤثٌرها فً األدب الفرنسً 

 و من ذلك فإن أي أدب مهما بلػ من التفوق و النضج ال ٌمكنه أن ٌؽلق بابه فً وجه        

العالم ، لٌعٌش منعزال عن فضاءات اإلبداع األدبً الواسعة ،ألن االكتفاء بما لدٌه و 

االستؽناء عما لدى األخر نسبً إلى أبعد الحدود ، بما أن  العزلة  الحقٌقٌة  قرٌنة  الموت  

و االنقراض ،و العجز عن إدخال أي تعدٌبلت على السائد لدٌه فً ضوء التطورات التً 

تعٌشها اآلداب العالمٌة ،و تبقى فكرة االنعزال هذه مجرد افتراض ٌستحٌل تحقٌقه النه و 

 .   ببساطة ال وجود ألدب نقً خال من رواسب التؤثٌر و التؤثر 

      و التؤثٌر مهما بلػ به من مفاهٌم اخرى، قد تشوه معناه الحقٌقً إال أنه ٌبقى محافظا 

على جوهرة ،و هو كممارسة على قدر كبٌر من الخطورة ،إذ بإمكانه إحداث تؽٌٌر ملحوظ 

 .فً المنظومات األدبٌة ،و الفكرٌة و النقدٌة و الفنٌة 

 و بالنسبة لمدارس األدب المقارن ،فقد تباٌنت، مواقفها من العبلقات األدبٌة و ال         

ٌجوز تبنً الطرح الذي تقدمه واحدة منها دون األخرى، الن انحٌازاً كهذا  ال ٌساهم فً 

تطوٌر الدراسة المقارنة، بل قد ٌتسبب فً انتكاستها، و بما أن فً كل مدرسة مفاهٌم و 

أطروحات قٌمة و منطقٌة بالنسبة لؤلدب المقارن، إذ تقوم كل منها على الوعً بقٌم العمل 

الفنً، وضرورة االنفتاح على مناهج التحلٌل المختلفة كان من األفضل أن نؤخذ من كل 

مدرسة ما هو مفٌد و فعال ، أي أن نتوقؾ فٌما بٌن المدارس للخروج بمنهج سلٌم ٌستوعب 

 .العبلقات التارٌخٌة و النقدٌة، وفق ما تملٌه الدراسة األدبٌة حسب طبٌعتها 

الكتاب الشعبً األكثر شهرة على اإلطبلق، و هو متمٌز عن " ألؾ لٌلة و لٌلة "  و تعدُّ       

باقً المإلفات باعتباره مجهول المإلؾ و مشكوك النسب ، حول حقٌقة  انتمائة الى بٌئة 

       .عربٌة اصٌلة

حلقة وصل بٌن األدب العربً و " ألؾ لٌلة و لٌلة " و بالرؼم من هذا تبقى حكاٌات          

اآلداب الؽربٌة، لما حققته هذه األخٌرة من شهرة فً الببلد األجنبٌة ، و قد تجاوزت شهرة 



 

   

هذا المإلؾ شؽؾ التلقً و االستقبال إلى محاوالت التقلٌد، فؤصبح األدٌب الؽربً  ٌنسج 

 .على منوال شهرزاد محاوال صنع قصص شعبً ٌلقً نفس الصدَى و القبول

و تعد فرنسا من أكثر المتؤثرٌن بقصص شهرزاد باعتبار أول ترجمة كانت فرنسٌة           

، و كذلك الوقت الذي ظهرت فٌه اللٌالً كان القارئ الفرنسً  (ترجمة أنطوان جبلن )

بحاجة إلى أدب جدٌد ٌحرره من قٌود الكبلسٌكٌة التً كبست على نفسٌة القارئ و أرؼمته 

 .على الخضوع لها

       خلفت ترجمة جبلن موجة من التؤثٌرات ، نتج من خضامها ادب دخٌل على االدب 

الفرنسً، تمثل فً القصص الؽرائبً و  العجائبً ، استطاع ان ٌفرض و جوده فً المجتمع 

الفرنسً ، بحٌث اصبح القارئ ، مولعا بهذا اللون الجدٌد ، و صار المإلؾ مرؼما على 

 .تلبٌة المٌول االدبً ، مما دفعه الى محاوالت التقلٌد و االقتباس احٌانا

كنز و موروث شعبً أدبً تتوارثه " ألؾ لٌلة و لٌلة " و فً األخٌر نخلص إلى أن          

 .األجٌال العربٌة و الؽربٌة فهً صالحة لكل مكان و زمان و بؤي لؽة كانت

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر و المراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 ،مجمع فهد لطباعة المصحؾ الشرٌؾ،المدٌنة المنورة  القرآن الكرٌم

 

 :  قائمة المصادر)اوال       

 

 1995ألؾ لٌلة و لٌلة، الجزائر، دار أنٌس،  (1

 ت.، الفهرست، القاهرة، مكتبة االستقامة، د(أبو الفرج محمد )ابن الندٌم  (2

 أبو الحسن المسعود، مروج الذهب، بارٌس، مٌنار، د ت (3

احمد أمٌن و احمد الزٌن، : التوحٌدي، أبو حٌان، اإلمتاع و المإانسة، ضبط و شرح (4

 ت.بٌروت د

  هـ1270المقرٌزي، المواعظ بذكر الخطط و اآلثار القاهرة ، (5

6) Les milles et une nuits, traduction d’Antoine Galland introduction 

de j.Gaulmier, Paris, Flammarion 1965                                                  

 

 : قائمة المراجع )ثانٌا

 

 2001بدٌر حلمً، األدب المقارن، بحوث و دراسات، دار الوفاء ، (1

بدٌع محمد جمعة، دراسات فً األدب المقارن، ط (2
2 

، دار النهضة العربٌة للطباعة و 

 1980النشر، بٌروت، لبنان، 

الطبعة األولى، المركز الثقافً - دراسة منهجٌة- بول فان تٌؽم، األدب المقارن (3

 1987العربً، الدار البٌضاء، المؽرب ،

بٌٌر برونٌل، كلود بشوا،أندري مٌشٌل روسو، ما األدب المقارن؟ ترجمة ، ؼسان  (4

 .(د،ت،ط)السٌد منشورات دار عبلء الدٌن، دمشق، سورٌا ،



 

   

 1995التونجً محمد، اآلداب المقارنة، الطبعة األولى، دار الجٌل بٌروت، لبنان،  (5

القاهرة، دار المعارؾ ، -  الكبلسٌكٌة– احسان عبد الحكٌم، مذاهب األدب فً أوروب (6

 1979الطبعة الثانٌة، 

الخطٌب حسام، أفاق األدب المقارن عربٌاً، الطبعة الثانٌة ، دار الفكر، دمشق، سورٌا   (7

2003 

- واقع و أفاق- الخطٌبً عبد الكرٌم، عن ألؾ لٌلة و لٌلة فً كتاب الرواٌة العربٌة (8

 بٌروت دار ابن رشد

 .دائرة المعارؾ اإلسبلمٌة، مادة ألؾ لٌلة و لٌلة، المجلد الثانً (9

شرٌقً عبد الواحد، ألؾ لٌلة و لٌلة و أثرها فً الرواٌة الفرنسٌة فً القرن  (10

 2005، دار العرب للنشر و التوزٌع، وهران 18

شوقً عبد الحكٌم، موسوعة الفلكلور و األساطٌر العربٌة دار العودة، الطبعة  (11

 1982األولى، بٌروت 

 1987طه ندا، األدب المقارن، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة مصر  (12

عبوده عبده، األدب المقارن، مشكبلت و أفاق، من منشورات اتحاد العرب  (13

1999 

العشماوي محمد زكً، دراسات فً النقد المسرحً و األدب المقارن، دار  (14

 1983النهضة العربٌة للطباعة و النشر، بٌروت ، لبنان، 

- علوش سعٌد، إشكالٌة التٌارات و التؤثٌرات األدبٌة فً الوطن العربً  (15

الطبعة األولى، المركز الثقافً العربً، الدار البٌضاء، المؽرب - دراسة مقارنة 

1986 

علوش سعٌد ، مدارس األدب المقارن، دراسة منهجٌة ، الطبعة األولى،  (16

 1987المركز الثقافً العربً، الدار البٌضاء، المؽرب 

ؼستاؾ لوبون، حضارة العرب، ترجمة عادل زعٌتر، دار إحٌاء الكتب  (17

 03،1965العربٌة، الطبعة 

 1983ؼٌمً محمد هبلل، األدب المقارن ،دار العودة، بٌروت،  (18



 

   

ؼنٌمً محمد هبلل، فً النقد التطبٌقً و المقارن، نهضة مصر للطباعة و  (19

 2003النشر و التوزٌع، مصر ، 

 9731ؼنٌمً محمد هبلل، الروما نتٌكٌة، بٌروت، دار العودة ، (20

الفإادي عبد الهادي، القصص فً العصر اإلسبلمً بؽداد ،مطبعة دار الزمان  (21

1966 

فردٌس فودٌر الٌن، الحكاٌة الخرافٌة نشؤتها، مناهج دراستها، فنٌاتها، ترجمة  (22

 1973نبٌلة ابراهٌم ، بٌروت، دار القلم 

فرنٌس كلودون، كارٌن حداد، فولتٌػ، الوجٌز فً األدب المقارن، ترجمة،  (23

 2002عبد القادر بوزٌدة، دار الحكمة، الجزائر 

دراسات فً نظرٌة األدب و الشعر - كفانً عبد السبلم، فى األدب  المقارن  (24

 1971، دار النهضة العربٌة للنشر ، بٌروت، لبنان،الطبعة األولى، -القصصً

تحلٌل سٌمٌائً تفكٌكً لحكاٌة حمال - مرتاض عبد المالك، ألؾ لٌلة و لٌلة (25

 1993الجزائر دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،- بؽداد

مارٌوس فرنسوا ؼوٌار، األدب المقارن ، ترجمة، هانري زعٌب، منشورات  (26

 1978عوٌدات، بٌروت، لبنان، 

المقداد محمود، تارٌخ الدراسات العربٌة فً فرنسا، سلسلة عالم المعرفة  (27

 1992الكوٌت، 

المناصرة عز الدٌن، النقد الثقافً المقارن، منظور جدلً تفكٌكً، الطبعة  (28

 2005األولى، دار المجدالوي للنشر و التوزٌع، عمان ،األردن، 

مصطفى عبد الؽنً، شهرزاد فً الفكر العربً الحدٌث، دار الشروق  (29

 1985القاهرة،

 دراسات نظرٌة تطبٌقٌة، الطبعة الخامسة، –مكً احمد، األدب المقارن  (30

 .2000مكتبة اآلداب، القاهرة، مصر، 

مكً احمد، فً األدب المقارن، دراسات نظرٌة و تطبٌقٌة، الطبعة الخامسة،  (31

 .2002مكتبة اآلداب، القاهرة، مصر 



 

   

مومسن كاترٌنة، جوته و ألؾ لٌلة و لٌلة، ترجمة أحمد الحمو، وزارة التعلٌم  (32

 1980العالً، سورٌا، 

النجار محمد رجب، التراث القصصً فً األدب العربً، منشورات ذات  (33

 1995السبلسل، الكوٌت، الطبعة األولى، 

وارٌن أوستن و رنٌه وٌلٌك، نظرٌة األدب، ترجمة صبحً محً الدٌن،  (34

 1981بٌروت، لبنان ،

 

 : قائمة المجالت و الدورٌات )ثالثا

 

، 3ألؾ لٌلة و لٌلة فً المسرح الفرنسً مجلة فصول، العدد : أبو الحسن، هٌام (1

 1983،  القاهرة  3مجلد

 

أعمال الملتقى الدولً األول، للمقارنٌن العرب، حول موضوع األدب المقارن عند  (2

 1991 دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزائر – المصطلح و المنهج –العرب 

 ، 19حٌولة سلٌم، إشكالٌة المنهج فً الدراسة المقارنة، مجلة اللؽة و األدب، العدد  (3

 2009الجزائر 

 1994 سنة 12 مجلد 4زكً أحمد جمال، ألؾ لٌلة و لٌلة، مجلة فصول العدد  (4

 سعٌد جمال، ألؾ لٌلة و لٌلة فً األدب الفرنسً مجلة المعرفة (5

شرٌقً عبد الواحد، أثر ألؾ لٌلة و لٌلة فً أدب فولتٌر القصصً مجلة إتحاد الكتاب  (6

 2000، أٌار 349العرب بدمشق العدد 

 2003 سنة 115فٌدوح ٌاسمٌن، مجلة األدب األجنبٌة العدد  (7

 



 

   

 : البحوث الجامعٌة: رابعاً 

 

صخور أحبلم، واقع الدراسات المقارنة فً المؽرب العربً، أطروحة دكتوراه، أشراؾ  (1

 2009-2008عبد الواحد شرٌفً، جامعة وهران . د

أشراؾ -  مذكرة ماجستٌر–عمٌار سٌد علً، اثر ألؾ لٌلة و لٌلة فً أدب األطفال  (2

 2010-2009الدكتور احمد شعبلل، جامعة مستؽانم 

فٌدوح ٌاسمٌن، إشكالٌة الترجمة فً األدب المقارن ألؾ لٌلة و لٌلة نموذجاً أشراؾ  (3

 .2008-2007الدكتور عباسة محمد، جامعة مستؽانم 

 

 :  قائمة القوامٌس و المعاجم)خامساً 

، دار صادر للطباعة و النشر، 01ابن منظور، لسان العرب، الطبعة الرابعة، المجلد  (1

 2005بٌروت لبنان 

سمٌح عاطؾ الزٌن، معجم تفسٌر مفردات القرآن الكرٌم، الطبعة الرابعة، الدار  (2

 2001اإلفرٌقٌة العربٌة، بٌروت لبان 

 

 : قائمة المواقع االلكترونٌة )سادسا 

 :قائمة شخصٌات ألؾ لٌلة و لٌلة  (1
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