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 :تعريف أدب األطفال

 يعرف القران الكريم الطفل كما يلي قال هللا تعالى: 

َِنْ ِ أَينَُّها النَّاُس ِإن ُكنُتْم ِف َرْيٍب مَِّن اْلبَنْعِث فَِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن تُنرَاٍب ُُثَّ ِمن نُّْطَفٍة ُُثَّ ِمنْن  َ " ٍٍَة لَُّلََّقنٍة َْي َلَقنٍة ُُثَّ ِمنن مُّْغن

ُن ا ُلَلََّقنٍة  لٍُ ُُْم ِ ْفنب ُُثَّ لَِتبنْ ْنرُُِّ ُُ ََ َأَُّنٍم مَُّمنُنِّْ ُُثَّ  َْْرَمناَِ َمنا َنَإنا  ِإ نْم َْينُِقنرُّ ِف ا ُُ َ َل ُُم مَّنن يُنتَنننَ  َّ لُِّنبَنننِّ َأُشنََُّّكْم َْيِمنن

ناْلب يَنْعلَنَم ِمنن َْنْعنَِّ ِ ْلنٍم َشناْل  ا َْيتَنن َُ ََ أَْرَذِل اْلُعُُننِر ِل ُُم مَّن يُنَردُّ ِإ َهنا اْلَُننا  اْهتَننلَّْت َْيِمن َْْرَض َهاِمنََّة  فَنِإَذا أَنلَْلنَنا َ َلالنْ َرى ا

 1"َْيَرَْْت َْيأَنَبَتْت ِمن ُكمِّ َزْْيٍج ََبالجٍ 

 مررن فئرر  مرر  يررتم م الرر   الفكررر  اإلنتررا  هررو: بقولرر  األ   هرر ا نجيرر  أحمرر  يعررر ف

 المخصرر  األ   شرركل ترر و  علررى القرر ر  بعرر م يتميررنون الرر ين األطفررال فئرر  هررم الجمهررور

 . للكبار

ف  شركل في لغوي  خبر  األطفال أ   بقول  األطفال أ   الح ي   علي ال كتور ويعر 

 ويتفراعلون يعيشرون  قلريم،، أكثرر أو عشرر  الثاني  بين فيما لألطفال خاص  الفنان يب ع  فني،

 اإلحسرا  مفريه وينمري والمرر،، البهجر  قلروبهم علرى وير خل والتسلي ، المتع  فيمنحهم مع ،

 وطاقررراتهم لخيرررامتهم العنررران ويطلررر  ومحبتررر ، للخيرررر تقررر يرهم ويقرررو  وت وقررر ، بالجمرررال

ف أن يمكررن كمررا اإلنسرران، فرريهم ويبنرري اإلب اعيرر ،  أشرركال مررن شرركل بؤنرر  األطفررال أ   نعررر 

 الطفرل قرامو  مر  وتوافقهرا بلغتر  يتصرل مرا منها سوا  ومناهج ، قواع ه ل  األ بي، التعبير

 مرحلر  لكرل ومناسربت  بمضرمون  يتصرل مرا أو لها، يإلف التي للسن األسلوبي  صيل الح وم 

 فرن فري أو القصر ، وصرو  التكنيك وطرائ  ال و  بقضايا يتصل ما أو الطفول ، مراحل من

المسرموع  للقص  الحكاي 
2
 ير فر  برل الموسر ، التعريرف بهر ا الح ير   الر كتور يكترف ولرم ،

 .أخرى أسطر بتسع 

ف  إنسراني أ بري فرن إنر : بقولر  األطفال أ   الشيخ الرإوف عب  محم  ال كتور ويعر 

 تعرراليم ضررو  فرري الطفررل شخصرري  بنررا  هرري معينرر  أهرر اف لتحقيرر  لرر  وسرريل  اللغرر  يسررتخ م

                                                           

 50  الحج اآلي  سور  1

 .050 – 055 . علي الح ي   "في أ   األطفال"  :  2
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للطفرل وامجتمراعي والنفسري العقلري النمرو خصرائ  ويناسر  اإلسمم،
1
 تحر  ينر ر  وهر ا 

 .للطفل اإلسممي األ   تعريف مسمى

 أكران سروا  فنر  األطفرال نفرو  في يح ث ال   الجي  الكمم بؤن  األطفال أ   يعرف

 األطفرال قص  المفهوم ه ا في وي خل تحريريا،، أم شفهيا،  تعبيرا،  كان وسوا  نثرا،، أم شعرا، 

 وسرار  ممتعر  لغوير  خبرر  كرل هرو األطفرال أ   أن آخررون ويقرول وأناشي هم ومسرحياتهم

 علرى ويعمرل الفنري حسر  إرهراف علرى فتسراع  معهرا ويتفاعرل لطفرلا بهرا يمرر فنري شكل لها

 .الحيا  فن وتعليم  هويت ، وتح ي  شخصيت ، بنا  في وتساهم المتكامل ونموه ب وق ، السمو

 األ   لطبيعرر  أقررر  تعريفررا،  نقرر م أن نسررتطي  الح يثرر  األ بيرر  النظريرر  ضررو  وفرري

 أم مسررحيا،  شعرا،  أم قص  أكان سوا  أ   لنوع ينتمي فني لغو  تشكيل إن : فنقول ووظيفت 

 وثيقرا،  اتصرام،  ووظيفتر  األ   بطبيعر  متصرل إطرار فري جي ا،  تق يما،  كات  يق م  غنائيا،  شعرا، 

 الطفولر  خصرائ  يراعري أن يجر  المفهروم به ا واأل   ،عميقا،  اتفاقا،  الطفول  وعالم ويتف 

 والنمررا   والقرريم المثررل إطررار فرري احتياجرراتهم إشررباع طريرر  عررن الكمررال إلررى بهررا ويترر ر 

 تصور التي الفني  اآلثار هو مجموع  في"  األطفال أ  "  فإن وعلي  السليم ، وامنطباعا 

 والشرعر كالقصر ، متعر   ، أشركام،  وتتخر  األطفرال، ومر ارك تتفر  وأخيل  وإحساسا  أفكارا، 

 و ينيررر ، خمقيررر ،أ معرررايير علرررى قائمررر  وتكرررون وغيرهرررا واألغنيررر  والمقالررر ، المسررررحي،

 اإلنسرران، حضررار  عررن التعبيررر هررو األ   ألن الفنيرر ، المعررايير عررن تنفصررل م واجتماعيرر ،

 بامنهيرار نفسرها على تحكم عرجا  حضار  وأخمقي ،  يني  قيم على تقوم م التي والحضار 

.الما   الرقي من بلغ  مهما
2
 

 وبخاصر  الفنان، يب ع  ني،ف شكل في لغوي  خبر : "بؤن  األطفال أ   تعريف ويمكن

 فيمررنحهم معرر ، ويتفرراعلون يعيشررون  قلرريم،، أكثررر أو عشررر  والثانيرر  الثانيرر  بررين فيمررا لألطفررال

 وت وقر ، بالجمال اإلحسا  فيهم وينمي والمر،، البهج  قلوبهم على وي خل والتسلي ، المتع 

 فرريهم ويبنرري إلب اعيرر ،ا وطاقرراتهم لخيررامتهم العنرران ويطلرر  ومحبترر ، للخيررر تقرر يرهم ويقررو 

 ومناهجر ، قواعر ه لر  األ بي، التعبير أشكال من شكل بؤن  األطفال أ   يعرف كما ،اإلنسان

 التري للسرن األسرلوبي  الحصريل  ومر  الطفرل، قاموسر  م  وتوافقها بلغت  يتصل ما منها سوا 

                                                           

 . 62 . أحم  عطب .نلط "م خل إلى أ   الطفول "    1

 10أحم  نلط "أ   الطفول  أصول  و مفاهيم "     2
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 تصررلي أم الطفولرر ، مراحررل مررن مرحلرر  لكررل ومناسرربت  بمضررمون  يتصررل مررا أم لهررا، يإلررف

المسموع  للقص  الحكاي  فن في أو القص ، صو  في التكنيك وطرائ  ال و  بقضايا
1
.   

 فري المنشرو   الثقافير  التنمي  شروط من منم وشرط وقومي  وطني  ضرور  األطفال

 لجر ورها وتفتقرر ناقص  تهمل  أو األطفال أ   تتجاهل ثقافي  تنمي  أ  إن بل ال ولي، عق ها

 التربرو  طابعر  األطفرال وأل   لإلنسران والتربرو  المعرفري التكروين بيع بط تتعل  ألسبا 

 .امستعمار  واإلعممي الثقافي الغنو لمواجه  واإلي يولوجي والشعر  والقومي

 أهمير  أغفلر  فقر  األطفرال أل   والقومير  الوطني  الضرور  عن الح يث رغم وله ا

 مخاطبرر  عررن يترفعررون مررنهم الكثيرررون نال ومررا طررويم،  العربرري الرروطن فرري األطفررال أ  

 هرر ه اعتبررارا  تميلرر  وبمررا الواسررع ، األطفررال جمرراهير نمررا  علررى يسرراع  أ   فرري الناشررئ 

.والفني  التربوي  المخاطب 
2

 

 وفري سروريا ومنهرا العربير  األقطرار بعر  فري األطفرال برؤ   اهتمامرا،  نلحظ كنا وإ ا

 بنرا  إرا   تسرت عيها ضررور  األ   لهر ا الحاجر  فرإن وعنر ، لر  الكتابر  وفي أجناس  بع 

 الثقافيرر  التنمير  عمليرا  فري كبيرر  ور مرن األ   لهرر ا لمرا األولرى بال رجر  العربري اإلنسران

 والتربيرر  العمرروم وجرر  فرري العربيرر  الثقافرر  تواجرر  تحرر يا  ثمرر  وإن والسياسرري ، وامجتماعيرر 

 األطفرال مميرين إلرى انتشرارهو األطفرال أ   تطروير إنا  الخصو  وج  على منها العربي 

 المنطقر  تشه ها التي الخطير  امجتماعي التحول ظروف في إلي  يكونون ما أحو  هم ال  

 تبر ل  إ  الح يثر ، امتصال وسائط في الهائل التقيي   لك الصعوبا  أولى من ولعل العربي ،

 وتنوعرر  وتعقيرر ا،  ا، تشررابك وان ا   األطفررال مخاطبرر  تقنيررا  وتنوعرر  الثقافرر  وسررائط كثيرررا، 

 التقليرر   الرر ور يمحرري كررا  أو وتراجرر  وتعقيرر ا،  تشررابكا،  وان ا   األطفررال مخاطبرر  تقنيررا 

 والعفويرر  الشررفهي  الشررعبي  واللقررا ا  والتجمعررا  والم رسرر  واألم الجرر   سرريما وم لألسررر 

 األطفال ىإل األ   نقل في الهائل  المتطور  والتقنيا  الح يث امتصال وسائط محلها وحل 

 والمخراطر الراهن عالمنا في األطفال وض  خطور  على العالم في األطفال أ با  أجم  ولق 

 التربويرر ، المصررائر حيررال المتنايرر  قلقهررم وأبرر وا الجيرر  األطفررال أ   وجرر  فرري تقررف الترري

 مكران من أكثر في التربي  ورجال األ با  هإم  اعترافا  وتتوالى األطفال، أل   والتنموي 

                                                           

 51سمير عب  الوها  "أ   األطفال و إب اعا  الشاعر"     1

 25إجتماعي"    محم  سي  حمو  " أ   األطفال م خل نفسي  2
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الررر    األ   ضرر  األطفررال عررن الرر فاع إلررى  اعيرر  المعمررور  فرري
1

، و مررن أهررم روافرر  أ   

الطفولر  فرري األ  ، أ  لغرر  الحكايررا  الشررفهي  و الشرعبي ، و هرر ف الررن  األ برري فرري سررائر 

قوالب  إلى الوظائف األخمقي  و التربوي ، و الفني  و الجمالي .
2
 

 إسرهام  طرير  عرن األطفرال شخصيا  نتكو في رئيسي   عام  األطفال أ   ويإلف

 حيراتهم وإغنرا  مر اركهم وتطوير واللغو  والعاطفي وامجتماعي والنفسي العقلي نموهم في

 مررن إحساسرراتهم وإرهرراف  الحيررا  إلررى نظرررتهم وتوسرري  الطفررل ثقافرر  يهامنسرر الترري  بالثقافرر 

 بر  للنهرو  أ ا  هرو مرا بقر ر الطفرل لفائر    اتر  بحر  أ ا  لي  وهو المنشئ  خيامتهم إطم 

 .والت كر والتخيل بالتفكير المتمثل  المعرفي  عمليات  تنمي  على ق رت  خمل من

 الخرافررا  تكررل علررى اعتمرر  نشرروئ  برر   فرري عالميررا،  نشررؤت  األطفررال أ   أن  كرنررا

.األطفال على يقصصنها والج ا  األمها  كان  التي والحكايا 
3

  

 مرر  تمإمهررا صرروغها فرري يررراع لررم ألنرر  لألطفررال ا، حقرر أ بررا،  تعرر  أن يمكررن م والترري

 ففرري جرر ا،  متررؤخر وقرر  فرري إم الطفررل يكتشررف لررم واإلنسرران وميناتهررا، الطفولرر  خصررائ 

 وامقتصرا ي  امجتماعير  عمقتر  خرمل مرن مرئيرا،  الطفرل كران الرتعلم عصرر قبرل المجتمعا 

 مكتشرفنا األطفرال أ   نشرؤ  نتتبر  نأ حاولنرا ولو ،إلهيا ينتمي التي الطائف  أو للقبيل  وال يني 

 نررا ى عشررر الثررامن القرررن أواسررط ففرري قصررير وقرر  حتررى األ   يتررامى ظلرروا أطفالنررا أن

 اإلنسرران يررتعلم أن هررو  التربيرر  هرر ف بررؤن 7111 – 7171" روسررو جرراك جرران" الفيلسرروف

الطبيعي  مواهب  تنمي  فرص  للطفل تترك وأن يعيش كيف
4
. 

 واسرتجا  الفلسرفي  التربوير  بآرائر " 7171 – 7361 وكل جون" م  ب ل التقى وق 

 المعلومررا  قصرر  مررن بوابررل األطفررال أمطررروا لكررنهم روسررو لصرريح  المررربين مررن كثيررر

 أ ى مرا األطفال وإحساسا  مشاعر متجاهلين الخيال وقص  الخرافا  عن بعي ا،  والحقائ 

 القررن فري لألطفرال كتر  نمر أول كرانوا الفرنسريين إن قيرل فقر  هنرا ومن عنها، عنوفهم إلى

 – 7317) مفرونتين أمثروم  أ خلر  حيرث المير ان هر ا فري اإلنكليرن تمهرم ثم عشر الساب 

 مرن وكران كتابرا،  عشر اثني على مونع  خراف   (117) في فص ر  األطفال أ  ( 7361

                                                           

 31محم  بريغش "أ   األطفال أه اف  و سيمات "     1

 23أحم  نلط "معجم الطفول ، مفاهيم لغوي  و مصطلحا "     2

 33المرج  نفس ،     3

 01إسماعيل عب  الفتح "أ   األطفال في العالم المعاصر "     4
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 7176 – 7371( بيرررو تشررارلن) الفرنسرري الشرراعر لألطفررال خصيصررا،  كتبرروا الرر ين أوائررل

 فري ترإثر أن مخافر  لهرا كمإلرف ابنر  اسرم وضر  حيرث( اإلون  أمري) حكايا  أومها وكان 

 ولكرن فنيرا،، إبر اعا،  ليس  وكؤنها لألطفال الكتاب  إلى ينظر كان حيث األ بي شؤن  من اإلقمل

 قصصري  مجموعر  وأصر ر عرا ... مرا حر  إلرى األطفرال أ   أهمير  إلرى النا  تنب  أن وبع 

 ....وغيرها الطويل الح ا   و والقط  سن ريم منها عليها سم ا وثب   لألطفال أخرى

 رحرم ) المشرهور  قصرت ( سرويف  ناترار) السراخر الكاتر  أصر ر فقر  اإلنكلين وأما

 ويغررو  انيررال وقصرر  األطفررال أ   عرر ا  فرري لتصرربح( نيرروبر  جررون) أعرر ها حيررث( جرروليفر

 إلررى ترر عو حيررث انكلترررا فرري القصصرري للفررن ب ايرر  تعرر  وهرري( كرررونو روبنسررون) المسررما 

  الكاتررر  أصررر ر كمرررا األطفرررال لرررتمئم أيضرررا نيررروبر  حولهرررا والتررري  الشررر ائ  تجررراه الصررربر

 فري ألري ) قص  7161 – 7161 كارول بلوي  الملق (  و ج  تو   سارلن) اإلنكلين 

 ويقر  األطفرال مر  سرجيت  علرى ينطلر  كران وقر  عالمير  شرهر  مق  والتي( العجائ  بم 

.الحكايا  ت أم عليهم
1
  

 فمقر  والحكايا  القص  من مجموع  ال نماركي األطفال كات ( أن رسن) وأص ر

 .اللغرررررا  أكثرررررر إلرررررى ترجمتهرررررا تمررررر  حيرررررث العرررررالم بلررررر ان كرررررل فررررري األطفرررررال إقبرررررال

( بنيران برول) األ ي  ي  على والقو  البطل تتح ث وأ بياتهم األطفال أشعار ب أ  أمريكا وفي

 بشرلك األطفرال برؤ   امهتمرام بر أ 7113 عرام ومنر ( هرار )  ير األ ير  علرى والمغامرا 

 عرام فري  ور وعشر أربعمائ  إلى األطفال بؤ   تهتم التي النشر  ور ع   وصل حتى ج  

 لألطفرال كترا  ألرف مئر  علرى ينير  مرا أمريكرا فري لألطفرال صر ر مرا مجمروع وبلغ 7667

 ينيرر  م أمريكررا أطفررال بررؤن لمررا، ع عالميررا،، األطفررال كترر  مررن صرر ر ممررا% 67 قرابرر  وهرري

 أفضرل وإن وهر ا كترا ، آمف أربعر  إلرى تصرل م وكتبرا،  العربري الوطن أطفال على ع  هم

 األغلفر   ا  الكت  إص ار من التحول هو أخيرا،  األطفال مي ان في األمريكيون ب  قام إنجان

 بالر كر جر ير هرو وممرا ،ج ابر  برؤلوان والملونر  الغمف  السميك  الكت  إلى الخفيف  الورقي 

 وكانر  الكرونجر  مكتبر  في األطفال لكت  مستشارا،  عين  ق  ،7631 عام ومن  أمريكا أن

 لكترر  أشررهر ومررن الكررونجر ، فرري األطفررال لكترر  مستشررار  أول( جرراكويش نيررم) السرري  

  ما، قر ي أيضرا،  الصين وفي ،(ستاو بيتشر هاربي ) والشاعر  الكاتب  أمريكا في أخيرا،  األطفال
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 األسررلو  رقرر  فرري ملحوظررا،  امتيررانا،  هررإم  حقرر  وقرر  األ  ، بهرر ا اهتمررام ثمرر  كرران وحرر يثا، 

 مرن الثراني النصرف فري انطمقتر  بر أ  األ   هر ا أن رغرم المعنرى ووضرح العاطف  وص  

 فري غروركي بمكسريم األشرب ( ليوهوسرن) شخصريات  وأهرم روا ه مرن وكران العشرين، القرن

( كنتررا البانجرا) حكايرا  مرن بر  ا،  وأ بر  بالطفرل عظيما،  امهتمام كان أيضا،  الهن  وفي روسيا

 الشراعر بظهرور حرا   انعطافر  حر ث  أن إلرى شعبي  قص  وهي الخم  الحكم  خنائن أو

وغيره( طاغور) العظيم
1
. 
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 الخرافة في أدب األطفال:

يمحرظ أنر   اهمع إن الحكايا  على لسان الحيوان فن ق يم في آ ا  العالم المختلف ، و

ب ا في اآل ا  الغربي  نثرا ثم سرعان ما صار شعرا ويرج  ه ا التاريخ إلى ما قبل اليونران 

ثررم برررن علررى يرر  "إيسرروب "، ثررم تررؤثر األ   المتينرري بمررا ور  مررن هرر ا الجررن  الفترري عنرر  

 اليونان.

-7317وانتهرررى  لرررك الميرررراث فررري هررر ا الجرررن  األ بررري إلرررى "مفرررونتين" الفرنسررري 

م فتؤثر ب  وحاكاه وأخ  الكثيرر مرن موضروعات  عرن سرابقي  وبخصرا  مرن  اليونرانيين 7361

وامتينيين ولكن  بلغ به ا ال ن  األ بي أقصى ما ق ر لر  مرن كمرال فنري، فقر  راعرى األسر  

من سابقي ، ثم استكمل هر ه القواعر   األ بيبغون في  لك الجن  الفني  العام  التي لحظها النا

 الفني ، وبرع فيها حتى صار مثام لمن حاكوه في اآل ا  جميعا".

وه ه القواع  الفنير  التري تجمعر  فري حكايرا  "مفرونتين" علرى لسران الحيروان أو مرا  

الطراب  األخمقري مرن " التي يغل  عليهرا  لرك Fableاصطلح النقا  على تسميتها بالخراف  "

جه  ولتعليمي من جه  أخرى فري قالبهرا األ بري الخرا  بهرا "وهري تنحرو منحرى الرمرن فري 

معناه اللغو  العام، م في معناه المر هبي، فرالرمن فيهرا معنراه أن يعرر  الكاتر  أو الشراعر 

شخصررريا  وحررروا ث، علرررى حرررين يريررر  شخصررريا  وحررروا ث أخررررى عرررن طريررر  المقابلررر  

صرور  ث يتب  المر  في قرا تها صرور الشخصريا  الظراهر  التري تشرف عرنوالمناظر  بحي

شخصرريا  أخرررى تترررا ى خلررف هرر ه الشخصرريا  الظرراهر ، وغالبررا مررا تحكررى علررى لسرران 

الحيرروان أو النبررا  أو الجمررا ، ولكنهررا قرر  تحكررى كرر لك علررى ألسررن  شخصرريا  إنسرراني  تتخرر  

رمونا لشخصيا  أخرى"
1
. 

أن الحيروان قر  جرا   أثابر   فري األ   العربري فمرن ايوانرأما بالنسب  لنشؤ  شرعر الح

 كررره كثيرررا منرر  برر ايا  الشررعر العربرري فرري الجاهليرر  بطريقرر  وصررفي  تتشرركل مررن خملهررا 

مفر ا  الصور الشعري  ولم يتع ى  لك إلى أن يشكل الحيوان عنصرا أساسيا في حكاير  أو 

ما إم نرا را جر ا، وقر  اسرتمر  لرك قص  شعري  أو غير شعري  تحمل العبر  والعظ  وتبث قي

إلى أن طل  علينا "عب  هللا بن المقف " بكتاب  الرائر  "كليلر  و منر " الر   اختلرف النقرا  حولر   

 أهو مترجم أم مإلف، فؤصبح ابن المقف  به ا رائ ا له ا الفن في العربي 
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 لرك الفرن ومهما يكن من أمر ه ا الخمف فالثابر  أن "كليلر  و منر " كترا  رائر  فري 

ال   يستنط  الحيوان، فكان إضراف  م هررا  فيهرا إلرى وصرف الحيروان فري الشرعر العربري، 

وهو نتيج  طبيع  لمختمط باألعاجم ال   أ ى إلى امترنا  الثقافر  اإلسرممي  بثقافرا  الربم  

برا  المفتوح  كالفارسري  والهن ير  والرومانير  واليونانير  والمصرري ...، والثابر  أن كرل الكتا

 وفي فضل ه ا الكتا  يقول الجاحظ في رسائل : المتؤخر  عن "كليل  و من " متؤثر  بها

"و فتر كليل  و من  كنن حكمت  ظن أن  الفارو  األكبرر فري التر بير، وابرن عراب  فري 

العلم والتؤويل، ومعا  بن جبل في العلرم برالحمل والحررام، وعلري برن أبري طالر  فري الجررأ  

حكام، وأبو اله يل العمف فري الجرن  والطفرر ، وإبرراهيم برن سريار النظرام على القضا  واأل

في المكامنا  والمجانسا ، وحسين النجار في العبارا  والقول باإلثبرا ، واألصرمعي وأبرو 

 باألنسا .  عبي   في معرف  اللغا  والعلم

كليلر  ويضيف "بانيرار العنيرن برال الفراطمي" فري "البيرنر " مشري ا بمضرامين كترا  

 و من " وفضل : 

وهرر ا كتررا  كليلرر  و منرر  المتعررارف عليرر  بررين الحكمررا  فضررل  المشررتمل  علررى اآل ا  

جمل  وفصرول ،  كرر واضرع  أنر  حكمر  ألفهرا، وجعلهرا علرى ألسرن  الطيرر والروحش، للطرف 

مواقعها مرن النفرو ، بمقارنر  الشركل الحيرواني، وإ ا كانر  كر لك كانر  برالقلو  أمر ، مرن 

ر ، وإ ا كان ل كرها والحكاي  عنها ه ا الموض ، فما ظنك بمشراه تها ومطار تهرا الحفظ أق

والظفر بما امتن  على الطال  منها"
1
. 

وقرر  وضرر  هرر ا الكتررا  فرري األسررا  إلصررم، األخررم  وتهرر ي  النفررو  "وترجرر  

 مواضي  النصح في ه ا الكتا  إلى ما يحتا  إلي  النا  في معاممتهم كوجو  امبتعرا  عرن

سماع كمم الساعي والنمام وخام  خاتم  األشرار ومناف  األصحا  وعر م جروان األمرن مرن 

ومرر ار اإلهمررال والغفلرر  وآفرر  التعجيررل وفائرر   الحررنم وعرر م امعتمررا  علررى أربررا   كير  العرر و

الحق  ونحرو  لرك ممرا يهر   النفرو  ويرقرى العواطرف وضرمن  حكايرا  يتفررع بعضرها مرن 

 بابا". بع  ترج  إلى اثني عشر
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بكتا  "كليلر  و منر " واتخر وا منر  وصراغوه شرعرا كمرا  -ق يما–وق  عنى الكتا  والشعرا  

" الر   "نقرل للبرامكر  كترا  كليلر  و منر ، فجعلر  شرعرا، المحر صن  "أبان بن عب  الحمير  

 ليسهل حفظ  عليهم، وهو معروف، أول :

 ومحن  أ   الكتا  ه ا

 رش  وفي  احتيام  في 

 :ي األدب العربيالخرافة ف

 و من   لكلي ي عى ال   وهو 

 الهن  وضع  كتا  وهو

 

لقصرر  الحيرروان فرري األ   العربرري مرتبطرر  بالترجمرر   وإ ا كانرر  الب ايرر  حقيقيرر  كمررا رأينررا

وامقتبا  من اآل ا  األجنبي  فق  استمر  ه ه الحال إلى العصر الحر يث حيرث اسرتمر هر ا 

وحكايا ّ مفونتين" بصف  خاصر  "وكران أول مرن ترؤثر بر   التؤثر باأل   الغربي بصف  عام 

فري حرين أن  7111-7111"مفونتين" "محم  عثمان جمل" ال   كت  حكايات  برين عرامي 

، وهرر ا يررر  مررا  هرر  إليرر  "عبرر  الرررحمن صرر قي" مررن ان 7161"شرروقي" نشررر حكاياترر  

 "شوقي" في رأي  كان أول من أ خل ه ا الفن في الشعر العربي".

عنى ه ا أن "محم  عثمان جمل" ق  كتر  حكاياتر  قبرل مولر  "أحمر  شروقي" بنحرو وم

م( وممررا يرر كر أيضررا أن ونار  7117اكترروبر  73خمسرر  عشررر  عامررا كاملرر  )مرريم  شرروقي 

م، ثرم طبر  الكترا  للمرر  7161المعارف العمومي  قرر  ت ريس  بالم ار  امبت ائير  عرام 

لث  محققرا، علرى الررغم مرن هر ه الريرا   لحكايرا  الحيروان م، ثم للمر  الثا7671الثاني  سن  

في الشعر الح يث فمن الثاب  أن  تؤثر لكل من سبق  في ه ا الفن وخصوصا "مفونتين"
1
 

م، 7613هر  7111محم  بن عثمان برن يوسسرف الحسرني الجملري الونرائي ولر  فري 

م( وعمررره لررم 7166هرر  7116شرراعر ومترررجم وأ يرر  مصررر ، نشررؤ يتيمررا إ  ترروفي والرر  )

 يتجاون السب  سنين ونشؤ على محب  العلم وامجتها .

اختاره رفاع  الطهطاو  ل راس  اللغا  الفرنسري  والعربير  فري  ار اللغرا  لمرا رأى 

م لتعلريم اللغرا  الفرنسري  فري الر يوان 7111هر  7137في  من نبو  وفطن ، ون   في عرام 

 الخ يو .

 يوان الوار ا  باإلسكن ري  رئيسرا للمتررجمين  وفي عه  الخ يو  إسماعيل عين في 

 ب يوان البحري ، ثم عين  الخ يو  توفي  )وكان أميرا( رئيسا لقلم الترجم  بونار  ال اخلي .
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ثم عين قاضيا بالمحاكم المختلط ، ومنحت  الحكومر  المصرري  رتبر  المتمراين الرفيعر   

 م.7161ب  ضابط ومقت  المني  م، نيشان األكا يمي  من رت7113والحكوم  الفرنسي  

روايا  في نخر   واألرب ل : عطار الملوك، والعيون اليواقط في األمثال والمواعظ، 

ومسررحي  سري ، ورواير  األمراني والمنر  فري   التراجي يالتيارا ، والروايا  المفي   في علم 

عر، حرر يث قبررول وورو  جنرر  وروايرر  المخرر مين، وأرجررون  فرري ترراريخ مصررر، و يرروان شرر

 و يوان النجل والملح.

كاياتر  علرى لسرران الحيروان كران ضررعيف حممرا يمحرظ أن "محمرر  عثمران جرمل" فرري 

ال يباجرر  ركيرررك األسررلو  مضرررطر  األلفرراظ يحرررر  فرري بعررر  األحيرران علرررى الترجمررر  

المباشررر   ون تقريرر   لررك إلررى الرررو، المصررري  أو العربيرر  كمررا يمحررظ أنرر  مررن أوائررل مررن 

 خصوصا األطفال. تفهم  الكثر  من األئم   ىم  في شعرهم حتاستخ موا لغ  العا

إليررر  ويضرررحكون مرررن أكثرررره وأنرررا أستبشرررر لررر لك لرررو وفقنررري هللا ألجعرررل ألطفرررال  ويتآنسرررون

منظومررا  قريبرر  المتنرراول  من ضررالمتالمصررريين مثلمررا جعررل الشررعرا  لألطفررال فرري الرربم  

يؤخ ون الحكم  واأل   من جمالها على ق ر عقولهم"
1
. 

فتؤثير "مفونتين" على حكايا  "شوقي" با  بوضو، وإن كان "محمر  عثمران جرمل" 

قل  ه ه الحكايرا  بلغر  العامر  فرإن "شروقي" قر  تررجم منهرا وقلر ها فصريح  سرهل  ليجر  فيهرا 

ر إلررى نفوسررهم وعقررولهم، لرر لك كرران شرروقي ياألطفررال موعظرر  تشرر  طريقهررا بسررهول  ويسرر

ح اث لينظر م ى تقلبهم ه ا الفن، لكن ال كتور "شروقي "حريصا على تموت  على أسماع األ

ضيف" ي ه  إلى أن ه ه الحكايا  مجر  قص  على ه ا النحو الخفيرف م فلسرف  فير  وم 

عم  في أفكاره، وي ه  إلى أن الشراعر يكتفري برؤقر  األشريا  وأسرلها منرام  ون تعر  وم 

  ا الرأ  على إطمق .مشق  في سبيل الج ي  ال   يري ه، وسيتبين ع م صح  ه

وقرر  كرران حسررن اسررتقبال أحرر اث المصررريين شررعر طشرروقي" فرري حكاياترر  علررى لسرران 

الحيرروان مسررتمراره فرري نظررم مثررل  لررك الحكايررا  ومرر  هرر ا فإنرر  يررم ينشرررها كاملرر  بررل نشررر 

م، ثم أعا  نشرها في طبع  الشوقيا  الثانير  سرن  7161بعضها في الجن  األول من  يوان  

لشرروقيا  أهملرر  نشررر الحكايررا  علررى لسرران االطبعرر  الثالثرر  للجررن  األول مررن م لكررن 7677
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الحيرروان لرر ا كانرر  تضرري  لرروم "محمرر  سررعي  العريرران "الرر   حقرر  الجررن  الرابرر  مررن  يرروان 

 م فجم  كثيرا منها تح  با  الحكايا ".7616الشوقيا  ونشره 

لرر ين جرراروا ويعرر  "أحمرر  شرروقي" مررن أهررم شررعرا  العربيرر  فرري العصررر الحرر يث ا

"مفونتين" في حكايات  على لسان الحيوان متؤثرا بكثير من سما  هر ه الحكايرا  موضروعيا 

وفنيا، ومن ثم بلغ "شوقي" به ا الجن  األ بي مكان  عالي  في تاريخ األ   العربي وكان قر  

وخصوصا ه ه الحكايا  في أثنا   راست  فري فرنسرا، و"شروقي" نفسر  يقرر  آثارهاطل  على 

م 7161ه ا التؤثر بصراح  ووضو، فري مق مر  الجرن  األول مرن  يوانر  الر   نشرره سرن  ب

"مفررونتين" الشررهير وفرري هرر ه  أسررلو كايررا  علررى حبقولرر : "فجربرر  خرراطر  فرري هرر ه ال

المجموع  شي  من  لك فكن  إ ا فرغ  من وض  أسرطورتين أو ثرمث إ ا اجتمر  بؤحر اث 

همون  ألول وهل المصريين وأقرأ عليهم شيئا منها يتف
1
. 

ومهمرا يكررن مررن أمررر فررإن الحكايررا  علررى لسرران الحيرروان فررن أ برري أصرريل اقررره النقررا  

قصرر  حيوانيرر  يررتكلم  -عنرر هم–" وهرري fableواصررطلح كثيررر مررنهم علررى تسررميت  الخرافرر  "

الحيوان فيها ويمثرل مر  احتفاظر  بحيوانيتر  ولهرا مغرنى ويمكرن أن يقروم بر ور البطولر  فيهرا 

با  والجما  واإلنسران إلرى جانر  الحيروان، لكنهرا نسرب  إلرى الحيروان وحر ه ألنر  الطير والن

أكثررر ورو ا فرري هرر ه القصرر  والحكايررا  والقصرر  الترري ور   عنرر  أكثررر عرر  ا وهررإم  

 األبطال مهما كانوا ليسوا إم صور  رمني  ألبطال حقيقتين.

 إنف الوحير  الر   يبررن بينهمرا ترمي إليها كل منهما أو ال رو  النافعر  التري تنقلهرا والخرم

وطوم مما تكون علي  قص  الموعظ  عا   إضاف  إلى أن  ق  توجر   تعقي االخراف  تكون أقل 

 بع  الخرافا  تخلو من المغنى الخلقي.

وقرر  أفررا  الكتررا  والشررعرا  قرر يما وحرر يثا مررن طبيعرر  فررن الكتابرر  علررى لسرران الحيرروان 

ي   ون خروف علرى لسران الحيروان باتخا هرا قناعرا يمكنر  باتخا ها قناعا يمكن  من قول ما ير

من قول ما يري   ون  لك فيما من حاكم يربطش بر  أو خجرل مرن صر ي  يعتر  علير  ويكرون 

 لك فيما إطار من الهنل والج  معرا "وفري هر ا حسرن تصررف ولباقر  وإقنراع وتهر ي  وبعر  

اليروم إلرى اإليغرال فرري  عرن المسرا ل  تحر  سرتار الرمرن وربمرا كران هررو الر   ير عو شرعرا 

 الرمن لح  الغمو  لشهورهم بع م حري  التعبير أو أن هناك شيئا يه   حياتهم وألسنتهم.
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لق  برع "شوقي" في استخ ام ه ا القناع إلى ح  جعل بع  ال ارسرين ير ه  إلرى أن 

ه ه القصائ  المحكي  على لسان الحيوان تتميرن بسرما  رمنير  يصرع  علرى األطفرال أحيانرا 

همها إلرى بواسرط  معلرم وأن بهرا ألفاظرا م يتسر  لهرا قرامو  الطفرل اللغرو  وم اإل راكري، ف

لكنها تبقى في النهاي   عو  طيب  من "أحم  شوقي" من  نهايا  القرن التاس  عشرر المريم   

إلى ضرور  توجي  األ   للطفل بالتعاون معشر األ با  لقيام جن  أ بي للطفل
1
. 

حمل  به ه الرمون ولم تقف عن  ح  العبرر  والعظر  بالر وران فري وق  كان  حكايات  م

عظرا  المباشرر  مثرل أقرانر  ممرن الإطار تعليمي وتلقرين القريم والمعرارف واآل ا  الحمير   و

كتبوا حكايا  علرى لسران الحيروان وهرو الوحير  مرن برين هرإم  الر   كانر  حكاياتر  محملر  

 باأل   الرمن  في إطاره الحكيم.
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 أ
 

 

ٌنتج لنا األدب معرفة اإلنسان فً اإلنسان، كما ٌقول دستوٌفسكً وعبر هذه الفكرة 

 ٌبرز لنا الجوهر المشترك لإلنسان، عندئذ ننطلق إلى عالم األخوة التً تجمع األنا باآلخر.

فإبداع األصٌل قد ٌحوي التؤثٌر بآخر لكنه ٌحتوي فً الوقت نفسه خصوصٌته أي بصمته 

 التؤثر باآلخر ال مفر منه، لذا كان البد من التؤثٌر والتؤثر بٌن ثقافتٌن.الخاصة، ألن 

فاألعمال األدبٌة ال تنتج من فراغ أو فً فراغ، وإنما كل عمل أدبً فً كل زمان 

ومكان ٌنتج وٌتوجه فٌما ٌمكن تسمٌته المحٌط األدبً وهذا المحٌط ٌشمل األعراف والتقالٌد 

بٌة إن دراسة التؤثٌر ال ٌتوقف بمجرد إثبات التؤثٌر وتتبعه الموروثة وكذلك ثقافات األجن

وتسجٌله فمثل هذه الدراسات ال تفٌدٌنا شٌئا وال تزٌدنا فهما للعمل األدبً سواء من ناحٌة 

المؤثر أو المتؤثر وال تزٌدنا فهما للظاهرة األدبٌة بعامة فمفروض أال ٌكتفً دارس التؤثٌر 

علٌه أن ٌتابع الدراسة لٌرى نتٌجة هذا التؤثٌر فً بناء العمل برصد التؤثٌر واقتفائه وإنما 

األدبً وما فعل األدٌب بهذا الرافد الذي استقاه من اآلخرٌن، وكٌف وظفه فً نتاجه األدبً، 

إذ من النادر جدا أن نجد محاكاة حرفٌة بٌن أدبٌن أو عملٌن أدبٌٌن وهذا ما نحن بصدد 

ة بٌن أدٌبٌن أحدهما مصري ٌمثل ثقافة عربٌة آخر إبرازه من خالل إجراء دراسة مقارن

 فرنسً ٌمثل ثقافة غربٌة.

والتؤثر بٌن أدبٌن  ونظرا ألهمٌة هذا البحث فً الدراسات األدبٌة وعالقة التؤثٌر

العربً والغربً، ارتؤٌنا إلجراء هذه الدراسة بغرض تسلٌط الضوء على طبٌعة تؤثٌر 

 الفونتٌن فً أحمد شوقً 

 عدد من األسئلة المتمثلة فً: ن ٌمكن أن نطرح ومن هنا ٌمك

كٌف تؤثر أحمد شوقً بالفونتٌن؟ وهل هناك من سبق أحمد شوقً فً هذا التؤثٌر؟ 

 أسلوب الفونتٌن اإلبداعً؟ ٌعود وإلى أي أصل

هذا ما جعلنً أقوم بدراسة مقارنة فً هذا المجال من أجل توضٌح معالم التؤثٌر 

 الفونتٌن فً أحمد شوقً.

ن فكان الفصل ٌشمل نبذة مختصرة عن حٌاة فصلٌ لًد قسمت دراستً هذه لق

 مقارنة مناألدٌبٌن )احمد شوقً والفونتٌن( أما الفصل الثانً فقد كان عبارة عن دراسة 

 خالل إجراء 



  .               :                                                                                   مقدمة

 ب
 

 

وقصٌدة )الثعلب الفونتٌن ( Le Coq et le Renard (مقارنة بٌن قصٌدتٌن قصٌدة 

 . حمد شوقًأل )والدٌك

على إبراز المقارن الذي ٌقوم التحلٌلً  المنهج وقد اعتمدت فً هذه الدراسة على 

مع العلم معتمدتا على أهم المصادر و المراجع القومٌة المختلفة  اآلدابالتؤثٌر والتؤثر بٌن 

أننً تلقٌت صعوبات عدٌدة فً هذه الدراسة راجعة باألساس إلى نقص المادة العلمٌة 

علٌها من خالل تنقلً بٌن الجامعات والمكتبات التً أخذت منً الوقت وصعوبة الحصول 

 الكثٌر قصد الحصول علٌها.

ولو بالجزء الٌسٌر البحث العلمً  ةالمتواضعوفً األخٌر أتمنى أن تفٌد هذه الدراسة 

 فً هذا المٌدان.وأن تجد دراستً هذه سبٌال إلى ترغٌب الباحثٌن 
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 المبحث األول:

 نبذة عن حٌاة جان دي الفونتٌن: 

ٌعتب أشهر كاتب  1695أبرٌل  1621/13ٌولٌو 08ولد جان دي ال فونتٌن فً 

القصص التً تدور أحداثها على ألسنة الحٌوانات و الطٌور فً تارٌخ  قصص خرافٌة،

 األدب الفرنسً.

ٌفهم تراكٌب اللؽة  ٌقول عنه فلوبٌر أنه الشاعر الفرنسً الوحٌد الذي استطاع أن

بإصدار  1995الفرنسٌة و ٌتمكن من استخدامها قبل عصر هوجو قامت فرنسا فً عام 

مجموعة من الطوابع البرٌدٌة احتفاء منها بشخصٌة الفونتٌن و مجموعة أعماله المعروفة 

تم عرض فٌلم عن حٌاته فً فرنسا فً أبرٌل من عام حج  باسم أساطٌر الفونتٌن كذلك،

)جان دي الفونتٌن  (jean de la fontaine- le défi) ان الفٌلم بعنوانو ك 2007

الجريء( و هو من بطولة لورنت دوٌتش
1
. 

 :السنوات األولى من حٌاته: سٌرته الذاتٌة

، باٌن التً تقع فً شمال شرق فرنساولد الفونتٌن فً بلدة شاتو تٌري فً منطقة شام

سإول عن حماٌة الؽابات و الممتلكات كان ٌعمل كم الفونتٌن تشارل، والده هو دي

أما والدته فهً فرانسوا بٌدو و تنتمً أصولها من ناحٌة  ،الحكومٌة فً دوقٌة شاتو تٌري

أعلى المراتب بٌن الطبقة الوسطى فً المقاطعة الفرنسٌة التً تنحدر أصولها  إلىوالدٌها 

 روة معقولة .و كان والده ٌمتلك ث طبقة النبالء، إلىمنها و لكنها ال تنتمً 

تلقى جان وهو االبن األكبر ألسرته تعلٌمه فً المدرسة الثانوٌة )و هً مدرسة لتعلٌم 

قواعد اللؽة( فً مدٌنة رٌمز الواقعة فً شمال شرق فرنسا. و فً أواخر أٌام دراسته فً 

وذلك فً ماٌو من عام  (oratory)منشؤ دٌنٌة تعرؾ باسم  المدرسة التحق بؤبرشٌة

( فً أكتوبر من نفس العام و لكن saint –Magloireلمعهد الالهوتً )تم با ،1641

أثبتت له إقامته القصٌرة فً هذه األماكن انه اخطؤ االختٌار المستقبل المهنً الذي ٌجب أن 

ٌسلكه،  وٌبدو انه اتجه بعد دلك لدراسة القانون. و ٌقال أنه قد تم قبوله فً مهنة المحاماة
2
. 

                                                           
 .071ترجمة مصطفى كامل، ص جان دي ال فونتٌن " حكاٌات مختارة من الفونتٌن"   1
 2102، سنة 22مجلة القسم العربً، جامعة بن جاب، العدد   2
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 حٌاته األسرٌة:

لرؼم من ذلك استقرت حٌاة الفونتٌن األسرٌة أو على األقل أتٌحت له الفرصة على ا

تنازل له والده عن منصبه كمسئول عن  1647ففً عام ، لذلك فً وقت مبكر من حٌاته

تٌري، و قام بالترتٌبات الالزمة  حماٌة الؽابات و الممتلكات الحكومٌة الخاصة بدوقٌة شاتو

و هً فتاة فً السن الرابعة عشر منحته عشرٌن ألفا من لزواج ابنه من ماري هٌرٌكار 

الجنٌهات كما كان زواجه منها ٌعنً توقع الفوز بإرث أكبر و بالرؼم من ذكاء والجمال 

الذٌن كان ٌبدو أنها تتمتع بهما فان الزوجٌن لم ٌكونا على وفاق و ال ٌوجد مطلقا ما ٌثبت 

ضٌحة التً تناقلت على السنة أعداء الفضٌحة الؽامضة التً ألصقت بسلوكها تلك الف

ٌمكن الجزم به عن  و كل ما النمٌمةالفونتٌن الشخصٌٌن ممن ٌروجون الشائعات و أحادٌث 

شخصٌتها هو تلك األقاوٌل التً وصفتها بؤنها ربة منزل مهملة وأنها مدمنة قراءة الرواٌات 

االلتزام بمبدأ اإلخالص  .أما الفونتٌن فقد كان ٌبتعد عن منزله باستمرار و لم ٌكن شدٌد

الزوجً وكان أٌضا رجل أعمال سٌئ للؽاٌة لدرجة جعلت شئونه التجارٌة تدخل دائما دائرة 

المؤزق التً ال فكاك منها. و هكذا كان ال بد من الفصل بٌن ممتلكات الزوجٌن فً عام 

ئة و قد تمت إجراءات هذا الفصل بشكل ودي تماما لمصلحة األسرة وبخطوات بطٌ 1658

و بالرؼم من ذلك توقؾ الزوجان عن الحٌاة تحت سقؾ منزل واحد دون وجود أي نزاع 

حقٌقً بٌنهما و عاش الفونتٌن الجزء األكبر من السنوات األربعٌن األخٌرة فً حٌاته فً 

بارٌس بٌنما زوجته فً بلدة شاتو تٌري التً كان الفونتٌن ٌزورها بانتظام وأنجب الزوجان 

و قد تولت والدته تعلٌمه و رعاٌته بشكل كامل 1953ام ابنا واحدا فً ع
1
. 

                                                           
 alfasseh@alfassehشبكة الفصٌح للعلوم اللؽة العربٌة،   1



  نبذة عن حٌاة الفونتٌن و أحمد شوقً         الفصل األول                            

19 
 

 فً بارٌس: األدبًمستقبل الفونتٌن 

حتى أثناء السنوات األولى من زواجه كان الفونتٌن ٌتردد على بارٌس كثٌرا و لكنه لم 

و كانت واجبات منصبه التً  1656ٌصبح زائرا منتظما للعاصمة الفرنسٌة حتى عام 

متوافقة تماما مع عدم استقراره فً مكان واحد و لم تتضح  مواسم معٌنةترتبط بمناسبات و 

معالم مستقبله األدبً حتى ذلك الوقت الذي ناهز الثالثٌن من عمره و ٌقال أن األعمال التً 

قرأها للشاعر و الناقد الفرنسً مالٌرب كانت هً التً أطلقت شرارة الخٌال الشعري فً 

فً محاوالت أدبٌة ال قٌمة لها على ؼرار األشكال األدبٌة وجدان الفونتٌن ولكنه استمر 

السائدة فً عصره مثل كتابة أنواع من القصائد مثل : القصٌدة القصٌرة المختتمة بفكرة 

ساخرة و القصٌدة ذات الثالث مقاطع التً ٌتؤلؾ كل مقطع منها من ثمانٌة أبٌات أو عشرة 

 ذلك. إلى و القصٌدة ذات ثالث عشر بٌتا وقافٌتٌن و ما

 Eunuchusكانت أول أعماله الجادة هً ترجمة أو اقتباس عن المسرحٌة الكومٌدٌة 

كان  1654المعروؾ باسم ترنتٌوس فً عام  التً كتبها الكاتب المسرحً الرومانً  

الذي كان ٌشؽل منصب  الراعً األول للحركة األدبٌة فً فرنسا فً ذلك الوقت هو فوكاي،

ول عن تدبٌر الموارد المالٌة واستخدامها والذي تعرؾ إلٌه الفونتٌن الوزٌر الفرنسً المسإ

كان من  ونادرا ما، عن طرٌق جاك جانار الذي كانت تربطه بالفونتٌن قرابة المصاهرة

وهكذا تلقى الفونتٌن منحة حكومٌة  هئسخاٌتقرب من فوكاي ٌذهب خالً الوفاض من فٌض 

لم المبلػ على الدفعات تصاحب كل نسخة ٌنتجها (، واست1659تقدر قٌمتها بؤلؾ جنٌة )عام 

 le songe deوبدأ أٌضا فً كتابة مزٌج أدبً من النثر والشعر بعنوان  من األشعار،

vaux   عندما كان فً المنزل الرٌفً الشهٌر الذي كان فوكاي ٌملكه
1
 . 

قى كان هذا هو الوقت الذي كان ٌتحتم فٌه فصل ممتلكات زوجته عن ممتلكاته حتى تب

األمر الذي لم ٌلق له  ٌملكه، ٌبٌع ببطء كل ما أنوكان علٌه  بمؤمن بعٌدا عن فشله المادي،

وجود من ٌرعاه من ذوي النفوذ والثروة وفً نفس  إلىالفونتٌن باال ألنه لم ٌكن أبدا ٌفتقر 

 lesكل منها من ثمانٌة أبٌات أو عشرة بعنوان  ٌتؤلؾالعام كتب قصٌدة ذات ثالثة مقاطع 

rieurs du beau richqrd   ثم تالها العدٌد من المقطوعات التً تنتمً لشعر

                                                           
 .المصدر السابق  1
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المناسبات والتً كان ٌتوجه بها لشخصٌات متنوعة تتدرج فً منزلها من الملك نفسه الى 

 كل من ٌلٌه فً المرتبة 

الفونتٌن مثل باقً زمالئه من  سرعان ما جلب فوكاي على نفسه استٌاء الملك،

لفوكاي فضال كبٌرا علٌهم استمر فً إخالصه له  وتعتبر المرثاة التً  األدباء الذٌن كان

دون شك هً الدلٌل الوحٌد على والئه    pleurez nymphes de vauxتحمل عنوان

بصحبة جانارت  1636لٌمون فً عام  إلىله ،وٌعتقد أنه من الممكن أن تكون رحلته 

ة تتسم بما أعمق من طرٌقة الكتابة زوجته بطرٌق إلىوالتً تم وصفها وإرسال هذا الوصؾ 

التلقائٌة العادٌة التً ٌكتب بها عامة الناس مما ٌجعل من الصعب أن ٌكون جانارت هو من 

كتبها
1
 . 

كانت شئونه المالٌة تعانً من األزمات التً التبشر بالخٌر  فً هذا الوقت بالتحدٌد،

وٌلحق عادة  ٌعنً المبجل،وهو لقب   esquireوألحق الفونتٌن ووالده دون وجه حق لقب 

فقام أحد الوشاة  وكانت بعض المراسٌم الصادرة بالفعل تجزم هذا التصرؾ، باسم عائلتهما،

باستخدامها وإصدار حكم ضد الشاعر بدفع ؼرامة مالٌة قٌمتها ألفٌن من الجنٌهات وعلى 

بوٌون   الرؼم من ذلك فقد وجد الفونتٌن حماٌة جدٌدة من الحكم الذي صدر ضده عند دوق

وهكذا لم ٌسمع  ،وكذلك عند دوقة بوٌون كما وجدها عند اإلقطاعٌٌن فً بلدة شاتو تٌري،

 أحد بعد ذلك عن هذه الؽرامة .

نسٌتً وهً  الدوقة ماري أن ما إلىوجه الفونتٌن بعضا من أكثر أشعاره حٌوٌة 

ن الدوق أصؽر بنات إخوة الكاردٌنال االٌطالً مازاران من المحتمل أن ٌكون استحسا

وهو  األهمٌةله عالقة بؤول كتابات الفونتٌن ذات   Ariostoوالدوقة لشعرالشاعر االٌطالً 

فً هذا الوقت كان الفونتٌن قد بلػ الثالثة  1664الذي خرج النور فً عام   contesكتاب 

على الرؼم من  واألربعٌن من عمره وكانت أعماله التً نشرها بالفعل قلٌلة األهمٌة نسبٌا،

ن الكثٌر من أعماله كان ٌتم تداولها فً نسخ مكتوبة بخط الٌد قبل أن تتم طباعتها بصفة أ

 منظمة .
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  :سنوات الشهرة

ت بشهرة ٌالتً حظ  Rue du Vieux Colobierهذا الوقت تقرٌبا كانت الرباعٌة 

 كبٌرة فً التارٌخ األدب الفرنسً فقد تكونت هذه الرباعٌة من الفونتٌن وراسٌن وبوالو

أصؽر منه بفرق  نًاوخألاوكان األخٌر فً مثل عمر الفونتٌن تقرٌبا بٌنما كان  مولٌٌر،

عمر كبٌر وكان الشاعر والكاتب الفرنسً تشابالن ؼٌر مقبول بٌن أعضاء هذه الزمرة 

وٌتم تناقل بعض الحكاٌات عن المقابالت التً كانت تتم بٌن أعضاء هذه  بآخر أوبشكل 

بما تكون أكثر هذه الحكاٌات تمٌٌزا تلك التً تإكد على وجود نسخة ور المجموعة الرباعٌة،

  pucelleمن قصٌدة الرثاء والتً لم تصادؾ نجاح  والتً كان تشابالن قد كتبها بعنوان 

فوق منضدة اجتماعات المجموعة الرباعٌة بشكل دائم ، وكان العقاب الذي ٌتم توقٌعه على 

ٌرضً المجتمعٌن معه هو قراءة عدد معٌن من  أي فرد من المجموعة ٌصدر عنه ماال

سطور المرثاة .وكان أعضاء الزمرة هم شخصٌات قصة الفونتٌن التً حملت عنوان 

Cupid and Psyche ،  حال ،لم تتم  أيولكنه أطلق علٌهم أسماء مستعارة وعلى

.1669حتى عام   Adonisطباعة هذه القصة وكذلك 
1

 

 ،1664السعً وراء تكوٌن صداقات جدٌدة وفً عام استمر الشاعر فً  فً هذا الوقت،

كان الفونتٌن ٌتلقى العطاٌا باستمرار، كما أقسم ٌمٌن الوالء واللتزام بمهام منصبه الرسمً 

كواحد من النبالء التابعٌن لدوقة أورالن والتً كانت أرملة ألحد النبالء وتم منحه اللقب فً 

ٌزال حتى ذلك الوقت محتفظا  فونتٌن الوكان ال احتفال  رسمً  أقٌم فً لوكسمبورغ،

ٌعبر عما ٌشبه التؤنٌب الرسمً من  وٌوجد من الوثائق ما باللقب الذي تنازل له عنه والده،

كولبٌر ٌخبره فٌه بؤنه ٌجب أن ٌقوم ببحث بعض المخالفات التً ٌتم ارتكابها فً بلدة شاتو 

كما خرجت الكتب الستة  ، contesوفً نفس العام ظهر الجزء الثانً من كتابه  ،تٌري

كذلك ظهرت  1668النور فً عام  إلى  fablesاألولى من سلسلته التً تحمل عنوان 

ذكر واحد من الموظفٌن  1971وفً عام  1671أجزاء أخرى من العملٌن فً عام 

سهولة االنقٌاد التً كانت تتمٌز بها شخصٌة الفونتٌن حٌث قام بناء بالرسمٌٌن واقعة تدل 

وهً جماعة ظهرت فً فرنسا فً   port- royalالجماعة المعروفة باسم  على طلب
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 بإعداد jansenismالقرن السابع عشر تناصر المذهب الفكري الكاثولٌكً المعروؾ باسم 

  contiأمٌر  إلى إلهداءنسخة من شعر دٌنً 

بعد مرور عام على حصوله على منصبه الجدٌد الذي ازدهر بال رٌب لفترة من الوقت 

وكان  األسوأ كثٌرا فقد توفٌت دوقة أوراالن، إلىتؽٌٌر األحوال  إلىظهرت دالئل تشٌر –

طر لبٌعه لٌسدد دٌونه ولكن كان هناك دوما ضعلٌه أن ٌتخلى على منصبه وقد ٌكون قد ا

 من ٌرعى الفونتٌن 

فقد قامت مدام دي السابلٌٌه وهً امرأة ذات جمال أخاذ وفكر سلٌم والشخصٌة القوٌة  

 أمفً منزلها الذي عاش فٌه لمدة عشرٌن عاما وٌبدو أنه بدأ من ذلك الوقت،  إلقامةعوته لد

 اتجاهٌنٌصادؾ الفونتٌن أي مشكلة تتعلق بشإونه وانه استطاع تماما أن ٌكرس  نفسه الى 

 التؤلٌؾ المسرحً . إلى ضافةإبشعرٌٌن مختلفٌن الذٌن اختارهما 

ٌناهز الستٌن عاما فً ذلك الوقت قد أصبح كان الفونتٌن الذي كان  ،1682فً عام

وقد وصفت مدام دي سٌفٌنٌة، وهً واحدة من أشهر  واحدا من أشهر األدباء الفرنسٌٌن،

تشجٌع األشكال األدبٌة الجدٌدة  إلىالناقدات األدبٌات فً ذلك الوقت والتً كانت تمٌل 

ذات طبٌعة أسمى  نهابؤ 1678التً تم نشرها فً شتاء عام   fablesمجموعة الثانٌة من 

من طبٌعة البشر وكانت شدٌدة الٌقٌن من أن هذا الرأي هو رأي جمهور القراء فً ذلك 

العمل لذلك كان من المنطقً أن ٌتقدم الفونتٌن بطلب لاللتحاق بالمإسسة الفرنسٌة اللؽوٌة 

الشهٌرة المعروفة باسم أكادٌمً فرانسٌز
1
  

 إنكان من الصعب للؽاٌة    frondeلها فً وعلى الرؼم من أن الموضوعات التً تناو

تلقى رضا هذا التجمع من األشخاص الذٌن تتصؾ شخصٌاتهم بالوقار فً نفس الوقت الذي 

جعله فٌه االرتباط بفوكاي وبؤكثر من شخصٌة تمثل الحزب القدٌم المعروؾ باسم 

Fronde  اسم وهو الحزب الذي تكون نتٌجة الحرب األهلٌة الفرنسٌة التً عرفت ب

fronde     محال للشك من كولبٌر ومن الملك ،فقد كان معظم أعضاء األكادٌمٌة من

 الشخصٌٌن . أألصدقائه
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ولكن تم رفضه من أجل الماركٌز دي  ،1682مرة فً عام  ألولتقدم بطلب االلتحاق 

لالنضمام لؤلكادٌمٌة  أخرىترشٌح الفونتٌن مرة  وتمتدانجٌو وفً سنة التالٌة توفً كولبٌر 

ولكن االقتراح األول أسفر عن حصول كاتب  وكان بوالو مرشحا أٌضا لشؽل المكان،

القصص الخرافٌة على ستة عشر صوتا فً مقابل الحصول خصمه الناقد على سبعة 

أصوات فقط  ولم ٌشعر الملك الذي كانت مواقفه ضرورٌة لٌست على نتٌجة االنتخابات فً 

اقتراح ثانً فً حالة الفشل فً حصول أحد  إلجراءولكنها كانت ضرورٌة  حد ذاتها،

فً  خرآالمترشحٌن على ؼالبٌة األصوات بالرضا عن نتائج  االنتخابات معلقة ثم خال مقعد 

فتم انتخاب بوالو لشؽله وتعجل الملك الموافقة على  بعد مرور بعض الشهور، األكادٌمٌة

 vous pouvez قالمعبرا عن عواطفه الطبٌعٌة عندما  األكادٌمٌةاختٌار أعضاء 

incessamment recevoir la fontain ،il a promis d’être sage  (فً  اآلن

)فهناك وعد بالتصرؾ بحكمة  أي وقت أن أستقبل الفونتٌن،
1

 

طلب الفونتٌن لاللتحاق باألكادٌمٌة سببا ؼٌر مباشر فً تلك المعركة األدبٌة  إجابةكانت 

واحتدم الخالؾ بٌن أعضاء األكادٌمٌة من  حٌاتهفً القوٌة الوحٌدة التً خاضها الفونتٌن 

وهو أنطوان فورٌتٌار وذلك حول موضوع  أخرجانب وواحد من أعضائها من جانب 

قاموس اللؽة فرنسٌة الذي أصدره هذا العضو والدي ٌعتبر خرقا للقواعد التً ٌجب 

هجوم العنٌؾ على وقام فورٌتار وهو رجل ؼٌر محدود القدرات بال ،مراعاتها فً األكادٌمٌة

الذي لم   Contesخاصة وأن عمله  من اعتبر هم أعدائه والذي كان الفونتٌن واحدا منهم،

ٌحالفه الكثٌر من التوفٌق قد جعله هدفا سهل المنال لذلك الهجوم حٌث صادرت الشرطة 

 Romanإلؾ الرواٌة ممجموعة الثانٌة من هذه الحكاٌات .ولكن وضعت وفاة فورٌتٌار 

Bourgeois   حدا لهذا الخالؾ بعد ذلك بفترة قصٌرة ،كان الفونتٌن طرفا فً أزمة نالت

حظا أوفر من الشهرة التارٌخٌة عن األزمة السابقة،أال وهً األزمة الشهٌرة التً تسبب فٌها 

النزاع بٌن القدماء والمحدثٌن من األدباء والدي كان كل من بوالو وتشارلز بٌرو قطبٌها 

لى جانب القدماء فً هذه األزمة على الرؼم من أن بٌرو قد استثناه من وانجاز الفونتٌن ا

 هذا الصراع حٌث فضل أعماله  على تلك التً كتبها 
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Aesop   كاتب القصص الخرافٌة اإلؼرٌقٌة والتً كتبهاPhaedrus   كاتب القصص

تٌن تعرؾ الفون )1687و1685وفً نفس الفترة تقرٌبا )مابٌن عامً  الخرافٌة الرومانٌة

وهما السٌد  آخر الشخصٌات الكثٌرة التً قامت باستضافته وحماٌته على مدار حٌاته، إلى

والسٌدة دي هٌرفار كذلك وقع فً هوى سٌدة عرفت باسم مدام أولرٌش ،وهً السٌدة ذات 

مكانة مرموقة وان كانت شخصٌات مبهمة وصحب ذلك التعارؾ الجدٌد فً حٌاة الفونتٌن 

وتشولٌو وباقً أعضاء الزمرة المتحررة المعروفة باسم  فاندوم، ألفة شدٌدة مع كل من

Temple بالرؼم من أن مدام دي السابلٌٌه فً ذلك الوقت كانت قد كرست حٌاتها  ولكن

بكاملها تقرٌبا ألعمال الخٌر ولممارسة الشعائر الدٌنٌة ،فقد ظل الفونتٌن مالزما لبٌتها حتى 

وفاتها فً عام 
1

1693. 

عد ذلك ،فقد تمت رواٌته فً واحد من أشهر القصص التً تناقلها عنه والتً أما ما حدث ب

وفاة السابلٌه ،عقد النٌة على  بإخبارتعتبر عن طبٌعته الطفولٌة .فعندما سمع السٌد هٌرفار 

ورجاه أن ٌوافق  الفور على العثور على الفونتٌن والتقاه فً الشارع وهو فً شدة  األسؾ،

 الفونتبن : إجابةوكانت  مستقرا له،على أن ٌجعل من نٌته 

 j’y allais   أن أذهب معك  اآلنأستطٌع 

 . وكان الفونتٌن قد مر بعملٌة تحول فكري أثناء مرض قاس أصابه فً العام السابق 

علٌه وحمله على أن ٌعتبر عمله المعروؾ   تؤثٌرهفقد كان ألحد القساوسة وهو ام بوسٌه  

ان كان الفونتٌن لم ٌفهم منه سببا لذلك وٌقال أنه قد عمال ؼٌر الئق، و  Contesباسم 

توبته وهو تدمٌر واحدة من مسرحٌاته الجدٌدة التً كانت  إلثباتطلب منه أن ٌقدم دلٌال 

 وهو الطلب الذي خضع له الفونتٌن بالفعل . تتمٌز  بالجودة األدبٌة،

الذي كان واحدا من و من الحكاٌات الطرٌفة التً ٌتم تناقلها عن دوق برجاندي الصؽٌر

تالمٌذ عالم الالهوت والشاعر والكاتب الفرنسً فٌنٌلون انه فً الحادٌة عشرة من عمره قام 

 .الفونتٌن بدافع من مشاعره الشخصٌة إلى ةئكهٌ  Louis 50 بإرسال

بالرؼم من أن الفونتٌن كان قد تماثل للشفاء فً ذلك الوقت ،فقد كان كبر السن  ولكن،

 الجدٌدٌن أن ٌقوما بالعناٌة به بدال من استضافته  مضٌفٌهمنه وكان على  والوهن قد ناال
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من  أخروقام الفونتٌن بكتابة عدد  وهو األمر الذي قاما به بمنتهى العناٌة والحنو وحسب،

 من األعمال  أخرىوكذلك مجموعة  fablesاألعمال ،فاستكمل عمله المعروؾ باسم 

فقد توفً بعد  حٌاة لفترة طوٌلة بعد رحٌل مدام السابلٌٌه،لى قٌد الولكن الفونتٌن لم ٌبق ع

عن عمر ٌناهز  1695رحٌلها عن الحٌاة بحوالً العامٌن فً الثالث من أبرٌل من عام 

 Père Lachaiseالثالثة والسبعٌن .وعندما تم افتتاح المقبرة المعروفة باسم 

Cemetery   وجته بعد رحٌله لمدة وعاشت ز إلٌهافً بارٌس ،تم نقل رفات الفونتٌن

 خمسة عشر عاما تقرٌبا .

 : حكاٌات ونوادر عن شخصٌة الفونتٌن

صورت الحكاٌات األدبٌة التً ٌتم تناقلها من جٌل الى جٌل شخصٌة الفونتٌن المثٌرة 

للفضول وكذلك الكثٌر من األدباء فً صورة أسطورٌة خرافٌة وكان شرود دهن الفونتٌن 

رضا خصبة نمت فٌها أفكار وكتابات كاتب السٌر الذاتٌة والمباالته بشإون أعماله أ

الفرنسً جٌدٌون تالٌمان دورٌو وساعد من بقً على قٌد الحٌاة ممن عاصروا الفونتٌن فً 

تقدٌم  مائدة زاخرة بالبوادر عنه تقبلتها العقول فً القرن الثامن عشر .وتتضمن هذه النوادر 

ه الذي قاله عندما أخبروه عن هوٌة الشخص ماٌروي عن مقابلة الفونتٌن البنه وتعلٌق

ومن  قبل سبق وأن قابلت هذا الشخص فً مكان ما أننًنعم ،لقد كنت أعرؾ  :الواقؾ أمامه

على الدخول فً مبارزة مع شخص كان ٌعتقد  إصرارهالنوادر التً ٌتم تناقلها عنه أٌضا 

ره فً منزله كما كان ٌفعل انه أحد المعجبٌن بزوجته ، تم قٌامه بعد ذلك بمناشدته أن ٌزو

من قبل
1
.  

 إلىكذلك، ٌروي عنه خروجه برفقة البعض وهو ٌرتدي جواربه من الجهة المعاكسة ،وما 

ذلك من النوادر الطرٌفة وبصورة متناقضة ،تروي عنه بعض النوادر التً تدل على تخاذله 

 . اآلخرٌنبصحبة  وصمته فً مقابل فظاظته التً تدل على الثقة زائدة بالنفس عندما ٌكون

علٌنا أن نتذكر عند الحدٌث عن ذلك الوصؾ السلبً الذي وصفه به جان دي البروٌٌر أن 

  الفونتٌن كان صدٌقا خاصا وحلٌفا لعدو البروٌٌر األدبً األول الشاعر بنسٌراد ولكن،
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خاصة وأن أحد  ٌتم حذفه منها، سٌتبقى الكثٌر من هذه النوادر على الرؼم من كل ما

 ادر المهمة التً نقلت الحكاٌات عن الفونتٌن هولوٌس راسٌن وهو رجل كان ٌتصؾالمص

وكان لوٌس قد تلقى هذه الرواٌات عن والدة الذي كان ، بالذكاء وٌحترم القٌم األخالقٌة

صدٌقا مقربا من الفونتٌن ألكثر من ثالثٌن عاما وربما تكون أكثر هذه القصص استحقاقا 

 Le Bonالقصة التً تتعلق بالمجموعة الرباعٌة الذي كان ٌطلق  ٌتم تسجٌلها هً تلك لآلن

  Le Bonhommeأو 

األمر الذي جعل مولٌٌر ٌعلق  العذب فً استخدام مهاراتهم العقلٌة واألدبٌة، جلاألبمعنى 

 nos beaux esprits ont beau faire ;ils: قائال أمام واحد ممن شهدوا هذه الواقعة

(effaceront pas le bonhomme  أرواحنا العذبة تستطٌع تنتج الكثٌر من األعمال

ٌقصد الفونتٌن إلى الدائرة  –العذبة ، ولكنها لن تستطٌع أبدا تدخل أعمال هذا الرجل العذب 

 . الظل ولم تستطع فعال أعمالهم أن تجعل نجم أعمال الفونتٌن ٌخفض

 : أعمال الفونتٌن

)القصص  FABLESقسام رئٌسٌة و هً ثالثة أ إلىٌمكن تقسٌم كل أعمال الفونتٌن 

)النوادر و الحكاٌات( و األعمال األخرى التً تتناول موضوعات  Contesالخرافٌة( و 

أما القسم الثانً  متنوعة و من بٌن هذه األقسام ٌعتبر القسم األول هو المعروؾ منها عالمٌا

ونتٌن فً دائرة فٌعرفه فقط محبٌن األدب الفرنسً و دخل القسم الثالث من أعمال الف

النسٌان باستثناء بعض األعمال القلٌلة التً تنتمً إلٌه
1
 . 

تظهر الجوانب و البراعات المتعددة التً تتمٌز بها موهبة الفونتٌن فً عمله المعروؾ باسم 

the fables  أكثر من أي  نوع آخر من أعماله و سار الكثٌرون على نفس درب الفونتٌن

خاصة ما ٌحكً منها عن الوحوش. و استلهم الشاعر أعماله من فً كتابة القصة الخرافٌة 

 أعمال و كذلك من aesop. horas. boccaccio. arioto. tasso أعمال

Machiavelli  الكومٌدٌة كما استلهمها أٌضا من األدب الهندي القدٌم مثل

Panchatantra  . 

                                                           
 .المصدر السابق  1



  نبذة عن حٌاة الفونتٌن و أحمد شوقً         الفصل األول                            

27 
 

ت مكتوبة بلؽات وهً مجموعة من القصص الخرافٌة التً تدور على السنة الحٌوانا

هندوسٌة و بوذٌة "هذا كتابً الذي ٌحوي قصصا خرافٌة تدور على السنة الحٌوانات الذي 

أقدمه للجمهور.... و ال بد أن اعترؾ أن الجزء األكبر من كتابً قد استلهمه من كتابات 

'كلٌلة و دمنة' اسم آخر لمجموعة القصص الخرافٌة التً تدور على السنة الحٌوانات 

و التً كتبها  panchatantraوبة بلؽات هندوسٌة و بوذٌة المعروفة باسم المكت

(pilpay) (vishnu sarma)   الحكٌم الهندي je dirai par- jean de la 

reconnaissance que j’en dois la plus grande partir a pilpay sage 

indien  /fontaine  باسم إعالن عن المجموعة الثانٌة من عمله المعروؾfables   ًف

 .1678عام 

كانت المجموعة األولى عبارة عن مائة و أربعة و عشرٌن من تلك القصص الخرافٌة و 

و قد ظهرت فً الحادي و الثالثٌن من مارس فً عام  fables choisiesتحمل عنوان 

لقب  « monseigneur »علٌه الفونتٌن  أطلقمن  إلىببراعة  إهدائهاوقد تم  ،1668

 األساقفةاألمراء و إلىٌتم منحه فً المناطق التً ٌتحدث سكانها الفرنسٌة خاصة للتكرٌم 

الدولفٌن لقب ٌطلق على االبن البكر لملك ،فرنسا. وقد كان عمره فً ذلك  ،األكبر)لوٌس 

و هو ابن لوٌس الرابع عشر ،ملك فرنسا وزوجته الملك  زوجته الملك  ،أعوامالوقت ستة 

بالكتب الستة  اآلنٌعرؾ  األول ما اإلصدارة مارٌا تٌرٌزا وٌشكل هذا الحاكم الملكة االسبانٌ

وفٌها احتذى الفونتٌن  حذو من سبقوه فً كتابة هذا النوع من األعمال مقتربا جدا  األولى،

ولكنه تحرر من قٌود االلتزام بؤسلوبهم فً المجموعات التً تظهر فٌه عبقرٌه   من أعمالهم،

الحقٌقٌة
1
. 

مهاراته وطرحه  إلى ضافةباإلجرأة أفكاره السٌاسٌة  إلىفٌها بعٌن االعتبار ٌنظر  ٌجب أن

التام للطبٌعة البشرٌة  دراكهإألفكاره عن األخالق .كذلك ،ٌتضح فً سٌاق سرده القصصً 

ٌاؼة أفكاره وأحٌانا ،ٌتم االعتراض على أن نظرة الفونتٌن للشخصٌة صوتمكنه الفنً من 

حد بعٌد نظرة الروشفوكو الذي كان الشاعر  إلىوتشبه  مقبول،مظلمة بشكل ؼٌر  اإلنسانٌة

وٌمكن أن ٌتم الرد على هذه الفكرة بؤن العمل الهجائً وقد  العمٌق. اإلعجابٌشعر تجاهه 
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كان الفونتٌن واحدا من أبرز من ٌكتبوا أعمال هجائٌة البد ٌتصل بالضرورة بالجانب 

 رق منها.ولٌس بالجانب المش اإلنسانالمظلم من شخصٌة 

ربما ٌكون أفضل نقد لقصص الفونتٌن الخرافٌة هو ما قاله اللؽوي والمستشرق الفرنسً 

ى قلوب لسٌلفستر دي ساسً عندما قال أن تؤثٌر قصص الفونتٌن الخرافٌة ٌدخل السعادة ع

أما دارس  فالطفل ٌبتهج بالنضارة والحٌوٌة التً تتمٌز بها القصة،: ثالثة أجٌال مختلفة

من األدب تام الكمال الذي ٌظهر فً طرٌق السرد  المنشودة ضالةفٌجد فٌها  متلهؾالاألدب 

 وفً الحٌاة اإلنسانٌةبٌنما ٌستمتع الرجل المجرب بما فٌها من تؤمالت بارعة فً الشخصٌة 

ولم ٌقم أي شخص باستثناء البعض ممن قدموا أفكار عن الفونتٌن تبدو متناقضة مثل روسو 

أن الجانب األخالقً فً قصص  بإنكارالرومانسً مثل المارتٌن و بعض أدباء المذهب 

أصبح  الفونتٌن الخرافٌة له نفس التجدد والقوة التً ٌتمتع بها الجانب األدبً منها وهكذا،

كتاب الفونتٌن من الكتب التً ٌتم تداولها بشكل شائع داخل فرنسا وخارجها ألؼراض 

رض تعلٌمهم اللؽة الفرنسٌة .ومن األدلة الواضحة تعلٌمٌة لؤلطفال أو للكبار من األجانب بؽ

صح  إذاعلى جودة هذا الكتاب حقٌقٌة أن االستخدام لهذا العمل األدبً الفرٌد )أو سواء 

 لم ٌستطع أبدا أن ٌنقض من شعبٌته كعمل أدبً . التعبٌر(

 نموذجا سار على نهجه من بعده كل من كاتبً Fablesقدم عمل الفونتٌن المعروؾ باسم 

اٌجناسً  كراسٌسكً من بولندا واٌفان كراٌلوؾ من روسٌا وهو من  القصص الخرافٌة :

أبهم الكتاب العلمٌٌن
1
  

  كتابYoung La Fontaine : A Study of His Artistic Growth in 

His Early Poetry and First Fables     اصدارphilip 

A.Wadsworth .pub .Northwestern Univerity press    فً عام

1952 

 كتاب diverses de jean de la Fontaine    Oeuvres وهز من اعداد

Bibliothéque   Gallimard.pub .pierre clarac de la pléiade   ًف
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وفً العمل عبارة عن نسخة قٌاسٌة مزودة بتعلٌقات كاملة من النثر الذي  1958عام 

 ثانوٌة األهمٌة  وإشعارهنظمه الفونتٌن 

  كتابO Muse ,fuyante proie …. essai sur la poésie de la 

Fontaine   من اصدارOdette de Mourges .pub .Corti    فً عام

1962 seminal 

  كتابle Monde littéraire de la Fontaine من اصدارjean –pierre 

collint.pub.PUF      1970فً عام 

  كتابthe Esthetics of Negligence : La fontainé s contes    من

فً عام  University Press John c .lapp .pub .cambridgeاصدار 

1971 (lafontaine) l’Esprit créateur 21.4  1981و الكتاب صدر عام 

  guest- editor، دٌفٌد لً روبن وٌعمل 

  كتابpatterns of lrony in the fables of la fontaine   مناصدار

press richard danner .pub .ohio university     1985فً عام 

  كتابla fontaine fables و الكتاب من جزئٌن من اصدار،marc 

fumaroli.pub imprimerie nationale  وهً مقاالت 1985فً عام .

 رعة لشرح أعمال الفونتٌن و مالحظات على نصوص أعماله.اب

  كتابla fontaine  إصدارمن (twayne world authors series 788 )

marie –odile sweetser.pub GK.HALL  1987فً عام. 

 كتاب Oeuvres diverses de Jean de La Fontaine  من إصدار 

Pierre Clarac. Pub. Gallimard (« Bibliothèque de la 

Pléiade »)   والعمل عبارة عن نسخة قٌاسٌة مزودة بتعلٌقات 1991فً عام .

ه الفونتٌنكاملة من النثر الذي نظم
1
. 

 كتاب A Pact with Silence: Art and Thought in the Fables of 

Jean de La Fontaine من إصدارDavid Lee Rubin. Pub. Ohio 

State U Press  1991فً عام. 
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 كتاب La Fabrique des Fables من إصدار Patrick Dandrey. 

Pub. Klincksieck  1991فً عام. 

 كتاب Figures of the Text: Reading and Writing (in) La 

Fontaine من إصدار Michael Vincent. Pub. John Benjamins 

(Purdue University Monographs in Romance Literatures)  

 .1992فً عام 

 كتاب La Fontaine’s Bawdy: Of Libertines, Louts, and 

Lechers معروؾ باسموهو مختارات من تراجم لعمل الفونتٌن ال Contes et 

nouvelles من إصدار Norman Shapiro. Pub. Princeton 

University Press  وأعاد طبعها 1992فً عام Black Widow Press, 

forthcoming. 

 كتاب Lectures de La Fontaine من إصدار Jules Brody. Pub. 

Rookwood Press  1995فً عام. 

 كتاب Refiguring La Fontaine: Tercentenary Essays  من

 .1996فً عام  Anne L. Birberick. Pub. Rookwood Press إصدار

 كتاب Reading Under Cover: Audience and Authority in 

Jean La Fontaine من إصدار Anne L. Birberick. Pub. 

Bucknell University Press  1998فً عام.
1

 

 كتاب Cognitive Space and Patterns of Deceit in La 

Fontaine’s Contes من إصدار Catherine M. Grisé. Pub: 

Rookwood Press  1998فً عام. 

 كتاب In La Fontaine’s Labyrinth: a Thread through the 

Fables من إصدار Randolph Paul Runyon. Pub. Rookwood 

Press  2000فً عام. 
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 كتاب Poet and the King: Jean de La Fontaine and His 

Century من إصدار Marc Fumaroli; Jean Marie Todd (transl.). 

Pub. U. of Notre Dame  2002فً عام. 

 كتاب The Shape of Change: Essays on La Fontaine and 

Early Modern French Literature in Honor of David Lee 

Rubin من إصدار Anne L. Birberick and Russell J. Ganim. 

Pub. Rodopi  2002فً عام. 

 كتاب La Fontaine à l’école républicaine: Du poète universel 

au classique scolaire من إصدار Ralph Albanese, Jr. Pub. 

Rookwood Press  2003فً عام. 

 كتاب The Complete Fables of Jean de La Fontaine  من

فً  Norman Shapiro (transl.). Pub. U of Illinois Press إصدار

 .2007عام 

 كتاب La Fontaine’s Complete Tales in Verse, Anllustrated 

And Annotated Translation من إصدار Randolph Paul 

Runyon. Pub. McFarland & Company   فً عام
1

2009. 
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 :المبحث الثانً

 نبذة عن حٌاة أحمد شوقً: 

لً بن أحمد شوقً، أشهر شعراء العصر األخٌر ٌلقب بؤمٌر الشعراء، وشاعر أحمد بن ع

ولد أحمد شبن علٌم حلٌم النجدة لً  1868اإلسالم، وشاعر الشرق والعرب، وفً عام 

شوقً  فً حً من أحٌاء القاهرة ٌقال له "الحنفً"
1

وحمل اسم جّده وكان ذلك زمن  

اصر مختلفة األصول واألعراق، فكان من الخدٌوي إسماعٌل، ولد من أسرة ممتزجة العن

أب كردي وأم تركٌة ٌنتهً نسبها إلى العرب، وجدته ألبٌه شركسٌة، وجدته ألمه ٌونانٌة، 

فكان كما قال عن نفسه: "أنا إذا عربً تركً ٌونانً حركسً" وتؤلفت شخصٌته على حد 

الكبٌر فً تكوٌن قال له من : "أصول أربعة فً فرع مجتمعة"، فكان لهذا الموروث أثره 

شخصٌة شوقً النفسٌة والفكرٌة واالجتماعٌة، كما كان له أثره فً مدى تطوره وتجدٌده، أو 

 كانت سببا فً تفجر اإلبداع أو تفجر عبقرٌته فٌما بعد.

عمل والده أمٌنا للجمارك المصرٌة، وقد أضاع ثروته فً اإلسراؾ والتبذٌر حٌث قال 

–أصلنا إلى األكراد فالعرب، وأنه قدم إلى هذه الدٌار  شوقً: "سمعت أبً رحمه هللا، ٌرد

ٌافعا ٌحمل وصاه من أحمد باشا الجزار إلى والً مصر محمد علً باشا، وكان  -مصر

، فؤدخله الوالً فً وإنشاءجدي وأنا أحمل اسمه ولقبه ٌحسن كتابة العربٌة والتركٌة خطا 

و ٌتقلد المراتب العالٌة، وٌتقلب فً وتعاقب الوالة الفحام، وه مااألٌمعٌته، ثم تداولت 

المناصب السامٌة إلى أن عٌنه سعٌد باشا أمٌنا للجمارك المصرٌة، فكانت وفاته فً هذا 

العمل عن ثروة راضٌة، بددها والدي فً سكرة الشباب، ثم عاش بعمله ؼٌر نادم وال 

فً شق حتى  محروم، وعشت فً ظله وأنا واحده، اسمع بما كان من سعة رزقه، وال أرانً

أندب تلك السعة..."
 2

. 

هكذا ولد شوقً بٌن أحضان الترؾ والثراء، وكبر فاحتضنته جدته الٌونانٌة )تمراز( التً 

كانت وصٌفة فً قصر الخدٌوي إسماعٌل، فؤدخلته معها إلى الخدٌوي وهو فً الثالثة من 

قطعا ذهبٌة عمره، وكان بصره ال ٌنزل عن السماء ربما لعلة مرضٌة، فطلب الخدٌوي 

                                                           
 111 صأحمد شوقً، أمٌر الشعراء، فوزي عطوي،. - 1
 96ص  انظر: مقدمة شعر شوقً فً دٌوانه )الشوقٌات(،  - 2
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ونرثها عند قدمٌه، فتقدم إلٌها الطفل ٌعبث وٌنشؽل بجمعها، فقال الخدٌوي لجدته:  هكذا 

اصنعً معه فإنه ال ٌلبث أن ٌعتاد النظر إلى األرض فقالت الجدة: "هذا دواء ال ٌخرج إال 

تحضره معها متى تشاء،  إن..." وكانت تقصد الخدٌوي، وطلب منها مواليمن صٌدلٌتك ٌا 

ذا كان أول عهد شوقً بالقصر والخدٌوي إسماعٌلوه
1
. 

شعر أهل شوقً مٌال عنده إلى العلم، فؤرسلوه إلى مدرسة الشٌخ صالح فً القاهرة، وكانت 

مدرسة بسٌطة تهتم بعلوم القرآن الكرٌم، وتفتقر إلى أبسط طرق التربٌة، فتلقى عن شٌخه 

م ٌمض فٌها وقتا طوٌال ثم نقل إلى ٌات من القرآن الكرٌم، ولكنه لآتعلٌمه األول بحفظ 

وكان عمره آنذاك أربع سنوات، انتقل بعد ذلك  بالمبتدىالمدرسة الخدٌوٌة التً كانت تعرؾ 

إلى المدرسة التجهٌزٌة، ولما بلػ السادسة عشرة من عمره أنهى دراسته االبتدائٌة 

ه دراسة الحقوق، والثانوٌة، ورؼم صؽر سنه فقد التحق بعدها بمدرسة الحقوق، فلم ترق ل

 فالتحق بقسم الترجمة فً الكلٌة، وتخرج من قسم الترجمة وهو ٌحمل الشهادة النهائٌة. 

لمتابعة دراسة الحقوق على نفقته، وفً  1882ثم بعثه الخدٌوي توفٌق إلى فرنسا سنة 

فرنسا أحٌط بعناٌة خاصة منذ أن نزل فً مرفؤ مرسٌلٌة، حٌث أمر الخدٌوي مدٌر البعثة 

 رٌة ان ٌهتم بشإونه. المص

أمضى شوقً سنتٌن فً مونبٌلٌة، زار خاللها إنلكترا بصحبة مدٌر البعثة المصرٌة، ثم زار 

ستشفائٌة إثر مرض أصابه، قضى فٌها قرابة الشهرٌن، ثم عاد إلى إالجزائر فً رحلة 

فرنسا إلكمال دراسته
2

اهدة ، حٌث نال اإلجازة فً الحقوق، أقام بعدها ستة أشهر ٌنعم بمش

متاحؾ بارٌس وآثارها ومعالم حضارتها، حتى إذا بلػ به الشوق مبلؽه، عاد إلى وطنه، 

 .1891وفً طرٌق العودة عّرج على األستانة وذلك سنة 

وصل شوقً إلى مصر، فالتحق بقصر الخدٌوي، ثم تدرج فً الوظائؾ حتى صار رئٌسا 

للقسم اإلفرنجً فً القصر
3

والتركٌة والفرنسٌة، ثم ما لبث أن  ، نظرا ألدبه وإتقانه العربٌة

أصبح شاعر البالط فً عهد الخدٌوي عباس وتحتم علٌه بحكم وظٌفته أن ٌرفع المدائح فً 

 المناسبات، وأن ٌنظم القصائد مشٌدا آل إسماعٌل وكان لسان حاله:
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 ال زال بٌتكم ٌظلّ النٌال  .فٌكم آل إسماعٌال الملك

بب صلته بالقصر الخدٌوي، ثم اختبر بسبب لمع إسماعٌل شوقً وذاع صٌته بس

، وفً المإتمر 1894نبوؼه األدبً لتمثٌل مصر فً مإتمر المستشرقٌن بجنٌؾ، وذلك عام 

 ألقى قصٌدته المشهورة )كبار الحوادث( ومطلعها:

 .بمن تقل الرجاء وحداها  همت الفلك واحتواها الماء

لوك، وعن آلهة المصرٌٌن حتى القصٌدة طوٌلة تحدث فٌها الشاعر عن تؤلٌه الم و

 أشرق نور المسٌح علٌه السالم.

ثم تزوج شوقً، وحملت له زوجته ثروة كبٌرة من أبٌها، ورزق منها بابنة هً 

)أمٌنة( وولدٌن هما )علً وحسٌن(
 1

. 

حظوة كبٌرة، ونعم بخٌرات كثٌرة بسبب اتصاله بالقصر، لكن األٌام  نال شوقً

العالمٌة األولى، فانقلب الحال وبدأ شوقً ٌعانً آالما شدٌدة دول، فما لبث أن قامت الحرب 

بسبب اتصاله بالقصر، ومنع االنجلٌز الخدٌوي عباس من العودة إلى مصر، حٌث كان 

ٌصطاؾ فً تركٌا وخلع من منصبه بتهمة االتصال بتركٌا وعٌن مكانه حسٌن كامل عام 

، وشردوا المقربٌن منه وكان م، واضطهد االنجلٌز عددا من أعوان الخدٌوي عباس1915

ٌّر بمكان نفٌه،  منهم أحمد شوقً، فؤراد االنجلٌز نفٌه إلى مالطا، فتوسط له حسٌن كامل فخ

فآثر شوقً أن ٌكون نفٌه إلى األندلس وفٌها راح ٌتذكر أمجاد العرب، ثم نزل برشلونة، 

وطنه، وبقً  واتخذها مقرا له، حتى أصبحت سجنه الذي ٌبكً فٌه جراحه، وٌحن نها إلى

 م.1919فٌها إلى أن أفرج هللا كربته فعاد إلى مصر عام 

أعرض شوقً عن عباس حلمً فً بداٌة عهده، بسبب إهمال الخدٌوي له، حٌث كان 

عباس ٌظن ان شوقً شاعر فقط، وهذا ما أدخل علٌه، وكان فً تلك الفترة بحاجة إلى 

اصة بعد زٌارة الخدٌوي وادي حلفا خ نجلٌزاإلٌنه على ما كان ٌجري بٌنه وبٌن سٌاسً ٌع

فلما عرؾ عباس باشا قٌمة شوقً وأزٌل ما أدخل علٌه، أعاد شوقً إلى مكانته وقربه منه، 
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إلٌه مهاما كثٌرة، قام بها شوقً بصدق وأمانة واقتدار، فقدمه الخدٌوي على جمٌع  وأناط

رجاله وأواله ثقته
1
. 

كان المتنبً لسٌؾ الدولة مادحا أصبح شوقً قرٌبا من الخدٌوي مالزما له، كما 

 ومثنٌا، ومحاوال إرضاءه بكل ما أوتً من قوة وهكذا كانت مرحلة شوقً األولى.

: "كان فً جملة 1885ٌقول أحمد زكً عن شوقً لدى دخوله مدرسة الحقوق سنة 

فتى نحٌؾ، هزٌل، ضئٌل، قصٌر القامة، وسٌم الطلعة تقرٌبا، فتى  1885الوافدٌن سنة 

لقة تحقٌقا، ولكنها متنقلة كثٌرا، فإذا نظر إلى األرض دقٌقة واحدة فللسماء منه بعٌون متؤ

دقائق متمادٌة، وإذا تلفت صوب الٌمٌن، فما ذاك إال لكً ٌرمً ببصره نحو الشمال، وهو 

 ٌالؼىمع هذه الحركات المتتابعة المتنافرة، ساكن وادع، كؤنما ٌتحدث بنفسه إلى نفسه، أو 

سنا فٌما نؤخذ فٌه من اللهو والمزاح، وال ٌتهافت معنا على مما كان ٌال مع عالم األرواح،

تلقؾ الكرة بعد الفراغ من تناول الؽداء أو حٌنما نتنفس الصعداء النتهاء مواقٌت 

الدراسة..."
 2

. 

وقد ورد عنه فً الشوقٌات المجهولة أنه كان شدٌد الحٌاء ٌكره الدخول فً زحمة الناس، 

ماهٌر والتحدث إلٌهم، فكان ٌختار أشخاصا ٌطمئن إلٌهم لٌقوموا مقامه فً ولم ٌكن ٌلتقً الج

لى جانب ذلك فقد كان رقٌقا ودٌعا، مهذب اللفظ عؾ اللسان ٌنفر من علقاء قصائده، و

 الهجاء وهو القائل:

 ولم أبلغ فً جهري وال خطراتً  وتشهد ما آذٌت نفسا، ولم أضر

بطاعة  وناديالكرٌم، فدعا إلى الفضٌلة وحض علٌها،  وكان دٌوانه حافل بالدعوة إلى الخلق

هللا وحب الدٌن واحترام الوالدٌن، وحب الوطن واتحاد أبنائه وإكبار السلؾ والعطؾ على 

الفقٌر، وتؤٌٌد الحق ونصرة أهله، وكان قلٌل الشكوى، راض عن نفسه على الصبر، ومال 

 إلى المداراة أحٌانا، وكان ناصحا مرشدا:

ًّ  أعبد هللا  بعقل ٌا بن

 ارجه تعط مقالٌد الفلك

ًّ  وبقلب من رجاء   هللا ح

 واخشه خشٌة من فٌك هلك
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وكان وطنٌا صادق الوالء لبلده، ٌذوب شوقا وحنٌنا، وهو الذي قال بعد عودته إلى أرض 

 الوطن: 

 كأنً لقٌت بك الشبابا  فٌا وطنً لقٌتك بعد ٌأس

ولكنها شخصٌة متؤلقة تتؽلؽل فً أعماق  هذه الصفات لم تكن تنم عن شخصٌة انطوائٌة،

نفس إنسانٌة تستكشؾ خفاٌا هذه النفس، وكؤن من ٌنظر ؼلٌها ٌحس بؤنها مضطربة حائرة 

فً بعض نواحٌها، ولكن إذا تعمقنا قلٌال فً بٌئته وما ٌجري حوله فربما نجد أنها نزعة 

م لنت خٌر حافز لتسمسٌطر علٌها، فقد ولد من أصول أربعة، حمل منها مواهب فطرٌة فكا

ذي الشعر، أضؾ إلى ذلك خٌاله الواسع والحس المرهؾ والنفس الطموحة والعٌش المترؾ 

ر والعناٌة الفائقة من الخدٌوي وسعة ثقاته واطالعه على اآلداب الؽربٌة ومعرفته وفً القص

قا بحرٌة الفكر فً رحالته وأسفاره والحوادث السٌاسٌة الخطٌرة، فكان فً شعره صدى عمٌ

جعل منه أمٌرا للشعراء دون منازع، ووضعه فً مكانة عالٌة من األدب، وأنه الشاعر الذي 

ال ٌشق له ؼبار، فمضى ٌجود نظمه وٌسدد سهمه فً تجوٌد معانٌه، وهذا لٌس ؼرٌبا أن 

نرى منزله الفخم "كرمة ابن هانئ" الذي اجتمعت فٌه بشوقً زٌنة الحٌاة، فالمال موفور 

لٌه بشًء وعنده البنون، وهو بهذا أعفً من مشاق العٌش مما جعله والقصر ال ٌظن ع

النفسٌتفرغ ألدبه وشعره وهو القائل: إنها راحة 
1
. 

السٌاسٌة قد تبدلت، ووجد أرضها  أحوالهاعاد شوقً إلى وطنه مصر، وقد وجد 

 تخضبها دماء الشهداء فً ثورتها الوطنٌة، فانقلب حاله وترك القصر، لٌعٌش طلٌقا ٌدٌر

الخاصة وٌتصل بالشعب وٌعٌش معه فً نضاله من أجل الحرٌة واالستقالل، وبدأ  أمالكه

قصر اصطٌافه على جبال لبنان،  أنٌفكر بالسفر إلى تركٌا أو ٌصطاؾ فً أوروبا بعد 

وهكذا انتقل إلى مرحلة جدٌدة فً فنه مخلصا لشعبه، فتؽنى بؤؼانً الوطن الرائعة التً 

وتجسد حٌاة األمة السٌاسٌة، وقد أصبح ٌقضً أؼلب أوقاته ٌنظم تصور العواطؾ الوطنٌة، 

شعرا ٌتفق مع الوعً القومً، فطارت شهرت واستطاع أن ٌكسب تقدٌر األمة واحترام 

1927األدباء، لٌحٌن اجتماع األدباء العرب فً دار األوبرا الملكٌة سنة 
2
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فً سائر األقطار  وٌسجلون تكرٌمهم الرائع وٌقدمون تاج اإلمارة ألحمد شوقً

 العربٌة عبر ممثلٌهم وٌخرج حافظ إبراهٌم لٌعلن بٌعته بإمارة الشعر فً قوله: 

 وهدي وفود الشرق قد باٌعت معً  مباٌعا أتٌتأمٌر القوافً قد 

وهكذا أصبح أحمد شوقً أمٌر الشعراء، وعلى أثر ذلك عكؾ شوقً على شعره 

ل دعاة المجاهدٌن، فمال إلى الشعر المسرحً، دون أن ٌستكٌن أو أن ٌهدأ، بل راح ٌحقق أم

وخاصة فً سنوات عمره األخٌرة، فكان رائدا فً هذا  نالتمثلٌٌوانصرؾ إلى تؤلٌؾ الشعر 

 العمل الذي لقً نجاحا منقطع النظٌر.

وظل شوقً ٌتمتع بصٌت عال وشاعرٌة كبٌرة، حتى توفاه هللا فً الثالث عشر من 

، فهز موته روح األدباء والشعراء، وأقامت له 1932شهر أكتوبر: تشرٌن أول لسنة 

وزارة المعارؾ المصرٌة آنذاك حفال تؤبٌنٌا ٌلٌق بؤمٌر الشعر، اشترك فٌه كبار الشعراء 

 واألدباء وقد لقً ربه وهو ال ٌزال على أشد ما ٌكون من نشاطه وإنتاجه األدبً.

 العوامل المؤثرة فً شعر شوقً:

، أن شوقً ٌتمتع بشاعرٌة خصبة فٌاضة، وأن هذه ٌكاد ٌجمع النقاد واألدباء

الشاعرٌة ذات اتجاهات متعددة على اإلجادة فً كل اتجاه، فما هً العوامل التً أثرت فً 

 تلك الشاعرٌة؟ وما تلك العوامل التً منحتها القدرة على اإلجادة؟ 

دبٌة اجتمعت عند شوقً عوامل مختلفة على خلق تلك الشاعرٌة الفذة، والشخصٌة األ

الرائعة، فانسجمت هذه العوامل حٌنا وتنافرت حٌنا آخر، وأقصد بذلك العوامل الثقافٌة 

 والعوامل الجنسٌة الخاصة.

فقد ولد شوقً وفٌه من المإهالت ما كان كفٌال بإٌصاله إلى إمارة الشعر، وتوفرت 

ٌونانٌا، له عناصر العبقرٌة من أصوله األربعة حٌن اجتمعت فكان عربٌا تركٌا شركسٌا 

وبهذا االجتماع إٌحاء بؤنه سٌكون شاعرا له مٌزات كما أن الجمع بٌن العربً والٌنوناي 

إٌحاء أقوى لما لها من قدرة فً عالم الشعر والشعراء
1
. 
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إلى جانب ذلك فإن شوقً كان ٌتمتع بمواهب  طبٌعٌة ولدت عنده االرتقاء فً ذرا 

لى تخزٌن ما كان ٌقرأ، وهو صاحب خٌال الشعر، فقد كان صاحب ذاكرة قوٌة ساعدته ع

واسع استطاع من خالله االبتكار واإلنشاء، كما كان صاحب إحساس مرهؾ ذو صلة وثٌقة 

بالحٌاة وما ٌجرى فٌها، وفوق كل ذلك، فقد كانت نفسه تطمح إلى مجاراة كبار الشعراء 

 على اختالؾ أزمانهم وتباٌن ثقافاتهم وتنوع فنونهم وأؼراضهم.

جانب، أما الجانب اآلخر، وهو الجانب الثقافً الذي تمتع به شوقً وربما  هذا من

عز على نظٌره، فقد اجتمعت لدٌه إجادة العربٌة والفرنسٌة والتركٌة، وؼن كانت هذه 

األخٌرة أثرها القلٌل، فقد كان للعربٌة والفرنسٌة أثرهما الواضح فً شعره، فقد كان للعربٌة 

فً شعره، فقد كان لكتاب الشٌخ حسٌن المرصفً )الوسٌلة والفرنسٌة أثرهما الواضح 

األدبٌة( أثره الواضح فً بداٌة حٌاة شوقً، بل كان المصدر األول الذي اعتمد علٌه، حٌث 

ضم هذا الكتاب أروع النماذج األدبٌة القدٌمة، كما ضم بعض نماذج من روائع البارودي 

أٌضا بالبحتري  تؤثرإعجاب، كما  أٌماها الحدٌثة، فتمثلها شوقً خٌر تمثٌل، ألنه أعجب ب

تمام، إال أنه اختط لنفسه أسلوبا خاصا عرؾ به فقد احتذى  وأبًنواس والمتنبً  وأبً

القوالب العباسٌة، وعارض كبار الشعراء، وهو ٌعلن ذلك وٌصرح به، وال ٌجد ؼضاضة 

 فٌه.

ال ٌكون ذلك واطلع شوقً على اآلداب الؽربٌة، وال سٌما األدب الفرنسً، وكٌؾ 

ونحن نعرؾ أنه سافر إلى فرنسا وعاصر بعض أدائها الكبار فكان ذلك ؼذاء لشاعرٌته، 

فتشبه بالفونتٌن فً أمثاله، وبموسٌه فً صراحته، وبالمارتٌن فً ؼزله، وبكورنٌه فً 

رواٌاته التمثٌلٌة، وكان فٌكتور هوجو أكثر الشعراء الؽربٌٌن تؤثٌرا على شاعرٌته، كما كان 

 و لسان الوطنٌة وصوت فرنسا فً الحرٌة. هوج

وقد الحظ شوقً فً فرنسا الحرٌة الفكرٌة والعلمٌة فتؤثر بها، وتمسك بها، فظهرت 

جلٌة واضحة فً شعره بعد عودته إلى مصر
1

 

سماعٌل صبري، الذي كان ٌعرض علٌه شعره فً بداٌة إكما تؤثر شوقً بصاحبه 

اج إلى تقوٌم، أو نشوز مواقع الجمال، لكنه ما لبث حٌاته، فٌنبهه إلى لفظ قلق أو معنى ٌحت
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استقل بمراجعة شعره وتمكن من نظمه، حتى نظم الشعر فً كل زمان ومكان والشواهد  إن

على شعره كثٌرة، ومنها ما قام به فً دمشق حٌن أتم قصٌدته المشهورة )النٌل( فً لٌلة 

 .واحدة لٌلة تكرٌمه فً المجمع العلمً العربً

امل المإثرة فً شعره، حٌاة الترؾ التً عاشها فً القصر الخدٌوي، وما ومن العو

إلى ذلك ما جلبته له زوجته من ثروة كبٌرة  أضؾأفاده ذلك من منح وعطاٌا وهبات، 

واسعة، مما كان له أثر كبٌر فً معانٌه الرفٌعة وأخٌلته البدٌعة ولفظه األنٌق، مما جادت به 

رئٌن وهو ٌصؾ منطقة الجزٌرة على الحافة الؽربٌة لنهر قرٌحته الشعرٌة، وأمتع به القا

  .النٌل

عاش شوقً فً فترة حبلى بالحوادث السٌاسٌة حٌن اشتد الصراع بٌن الوطنٌٌن  

، وكان اتصاله بالقصر قد أؼناه بؤسرار كثٌرة سٌاسٌة واجتماعٌة، فكان شاعر واالنجلٌز

وٌكافح من أجله وٌدعو إلى ٌقظته القصر وهو فٌه، وكان شاعرا وطنٌا ٌدافع عن الشعب 

واستعادة مجده أثناء وجوده خارج القصر، وقد تمثلت هذه الفترة فً الصراع بٌن الشعب 

ثم  1922ثم رفع الحماٌة عن مصر  1919والمحتل فً الحرب العالمٌة األولى وثورة 

 لشعري.تنازع األحزاب المصرٌة آنذاك مما كان له أثر كبٌر فً فكر شوقً وتوجٌه فنه ا

وكان شوقً كثٌر األسفار، فقد أحب الرحالت منذ كان فً فرنسا، وظل هذا دٌدنه، 

فكان ٌسافر إلى تركٌا موطن الخالفة، ثم سفره إلى لبنان أكثر من مرة، وحب الحٌاة فٌها، 

لكن رحلته إلى األندلس منفٌا كان لها أكبر األثر، فقد أفادت تجربته الشعرٌة كثٌرا، وسعت 

أطلعته على بٌئات مختلفة من الطبٌعة والحضارة والناس، وكانت رحلة المنفى من مداركه و

أشد وأبرز العوامل المإثرة فً شعره، فقبل منفاه كان شاعر القصر، وأصبح بعد النفً 

شاعر الشعب والوطن وظهرت بٌن المرحلتٌن سمات وآثار واضحة فً شعره
1
. 
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 موهبة شوقً الشعرٌة:

هشا من موهبة أمٌر الشعراء أحمد شوقً، فقد ورد عن األدباء ٌقؾ المرء معجبا مند

، فكان جذابةوالنقاد أنه كان سرٌع البدٌهة، سرٌع النظم، بسرد رائع، وعبارة قوٌة، وأفكار 

 ٌكتب الشعر أو ٌملٌه على ؼٌره وكؤنه ٌؽرؾ معانٌه من بحر متدفق.

لى لسان "داود كان الشعر عند شوقً ملكة وطبعا، وبدٌهة حاضرة، فقد ورد ع

بركات"، رئٌس تحرٌر جرٌدة األهرام قوله
1

: "كانت الحادثة من الحوادث تمر صباحا، فال  

ٌحل المساء حتى  تذاع بٌن الجمهور بقصٌدة شوقً...وكان أكثر ما ٌنظم الشعر وهو ماش 

أو واقؾ أو جالس إلى أصحابه، ٌؽٌب عنهم بذهنه وفكره، فقلما ٌجلس إلى مكتبه للتفكٌر 

صر الذهن فإذا جلس إلى المكتب دّون ما ٌكون قد نظمه واستوعبه فً ذاكرته..." وع

وحقٌقة أن من كان هذا دأبه فإنه ال ٌستقر وال ٌهدأ حتى ٌنهً ما بدا له، وهذا ما قاله كاتبه 

 أحمد عبد الوهاب أبو العز:

 ( جاء من منزله فً المطرٌة فوجدنً بالمكتب1922"مرة منذ عشرة أعوام )سنة 

ًّ ثمانٌة وعشرٌن بٌتا من قصٌدته التً مطلعها:  فً الساعة الحادٌة عشرة ونصؾ فؤملً عل

"قفً ٌا أخت ٌوشع خبرٌنا" ثم قال لً: "ال تبعد عنً، حتى إذا جاءنً شًء أملٌته علٌك". 

ًّ خمسة أو ستة أو سبعة  وخرج ٌمشً حول العمارة، فكان كل بضع دقائق ٌعود فٌملً عل

على رأسه، ففهمت  لٌسرىخل المكتب وجلس على مقعد وأخذ ٌمّر براحته أبٌات، وأخٌرا د

انه ٌنظم فً سره...ثم قال: "اكتب، فكتبت وكتبت ونظرنا الساعة، فإذا هً الواحدة بعد 

الظهر فقال "كفى، أعطنً ما كتبت، ألنً على موعد فً هذه الساعة مع داود" وكان ٌقصد 

لك الحٌن، فقدمتها له، بعد أن عددت أبٌاتها داود بركات رئٌس تحرٌر األهرام فً ذ

ووجدتها أربعة وثمانٌن بٌتا..." وقال أحد أصدقائه: لقد الزمته فً لٌلة فً مطعم "دي 

البرومٌنات" وكان ذلك قبل الحرب فشرع ٌعمل فً قصٌدة "النٌل" وكان كل نصؾ ساعة 

دة التً كان ٌجلس ٌركب مركبة خٌل وٌسٌر فً الجزٌرة بضع دقائق ثم ٌعود إلى المنض

إلٌها، فٌكتب عشرة أبٌات أو اثنً عشر بٌتاـ، وهكذا حتى انتهت القصٌدة فً لٌلة، إال بٌتا 

استعصى علٌه، ولم ٌتمكن منه إال بعد ٌومٌن، وكان إذا شؽلته أشٌاء عن قصٌدة طلب إلٌه 
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ث بٌضات قبل مٌعادها أو عند طلبها، ابتسم وطلب أن ٌتناول ثال على ٌتذكرهاعملها، ولم 

نٌئة، ثم ٌبدأ فً النظم فال تمضً ساعة، حتى تكون القصٌدة فً ٌد طالبها"
1

. 

هذا شوقً وهذه موهبته التً تمتع بها، وحقا هً موهبة نادرة فرٌدة فً نظم الشعر، 

تعز على ؼٌره، طازجة تنضج سرٌعا فً مناسبتها وهذا ما أكده الشاعر القطرٌن خلٌل 

بٌن أصحابه فٌكون معهم ولٌس معهم، وٌنظم فً المركبة وفً مطران حٌن قال: "ؼنه ٌنظم 

السكة الحدٌدة وفً المجتمع الرسمً وحٌن ٌشاء وحٌث ٌشاء...وربما نسٌها شهرا ثم 

ذكرها، فكتبها فً جلسة واحدة"
2
. 

لقد تمكن شوقً من نظم المطوالت، بل جاءت قصائد كثٌرة له طوٌلة، كما نظم فً 

وؼٌرهم فً هذا المجال،  د سبق ؼٌره من شعراء عصرهالشعر الملحمً الطوٌل، وق

التصاله باألحداث الٌومٌة التً كانت تجري، وشعوره بؤنه ٌلعب دورا أساسٌا ووطنٌا 

بارزا، وقد قامت هذه الشاعرٌة على ثالث أقانٌم: خٌاله، وعاطفته، وموسٌقاه، وهذا الحدٌث 

ة التً كان ٌتمتع بها، فقد عرؾ شوقً ٌسوقنا إلى ما تحدثنا عنه سالفا وهو ثقافته الواسع

التركٌة والعربٌة والفرنسٌة وألّم بالٌونانٌة واالنجلٌزٌة، كما أنه قد وجه منذ صؽره وخاصة 

من جدته الٌونانٌة لتكون ثقافته ثقافة راقٌة، وحصل على إجازة الحقوق من فرنسا، وتفتحت 

راء الكالسٌكٌٌن وكان منهم موسٌه عٌناه على تٌارات فكرٌة عالمٌة، وتؤثر باألدباء والشع

 والفونتٌن و هوجر وؼٌرهم.

كتب شوقً عن شكسبٌر وقد علق طه حسٌن على شوقً ونقده "وكل ما فً القصٌدة 

طه حسٌن فً  الدكتورمدح النكلترا أو األمر ثم ثناء على شكسبٌر ؼرٌب..." كما تحدث 

أول أمره مثقفا ٌحب الثقافة،  كتابه "حافظ وشوقً" عن ثقافة شوقً فقال: " كان شوقً فً

وٌشتد فً طلبها، ولكنه كان كؽٌره من الشبان المصرٌٌن ٌسٌرون فً الدرس والتحصٌل 

على ؼٌر هدى، وال سٌما حٌن ٌدرسون فً أوروبا، ال ٌقرإون من األدب، مثال إال ما البد 

.وكذلك كان للرجل المثقؾ من قراءته فً هذه اآلثار العلٌا التً فرضت على الناس فرضا..

شوقً حٌن ذهب إلى فرنسا آخر القرن الماضً إذا ذكر الشعر الفرنسً، ذكر المرتٌن 

وبحٌرته التً ترجمها إلى العربٌة أو ذكر الفونتٌن وأساطٌره التً قلدها فً العربٌة وإذا 

                                                           
 .19، ص "الشعراء أمٌراثنً عشر عاما فً صحبة "أحمد عبد الوهاب أبو العز  - 1
 .68لوطً، ص مختارات المنف - 2



  نبذة عن حٌاة الفونتٌن و أحمد شوقً         الفصل األول                            

42 
 

ذكر الفلسفة، ذكر جلو سٌمون...وكذلك كان تجدٌد شوقً متؤثرا بالقدٌم الفرنسً أكثر مما 

ٌتؤثر بالجدٌد، ولو قد اتصل شوقً بالمجددٌن الذٌن عاصروه فً شبابه عن الشعراء كان 

الفرنسٌٌن لسلك شعره سبٌال أخرى"
1
. 

طالس وأراد و وع...فهو من بٌنهم قد تعلق بؤرسطشوقً( بؤن ٌعاتب فً هذا الموض

أن ٌشٌد بذكره، وٌرفع من شؤنه، وخص له من قصٌدته أكثر مما خص لؤلستاذ 

طالس وإنما مدح وذا قلنا لك وله إنه لم ٌمدح أرسط..ولعل شوقً نفسه ٌدهش، إالمترجم.

أفالطون"
2
. 

ومع كل االنتقادات التً وجهت لشوقً من الدكتور طه حسٌن وؼٌره، إال أن شعره 

جاء ؼزٌرا، وأدبه عالٌا رفٌعا رصٌنا، وهذا عائد إلى ثقافته التً نهل منها وتسلح بحجها 

 ٌة واالجتماعٌة.فً نظم قصائده الوطن

وفً "حدٌث األربعاء" خلص الدكتور طه حسٌن إلى قوله عن شوقً: "وربما كان 

 ، )وكان ٌقصد أحمد لطفً السٌد وحافظ إبراهٌم وأحمد(."شوقً أحق الشعراء الثالثة
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 : مؤلفاته

رسم "أحمد شوقً" هذه اللوحة البٌانٌة النفسٌة الرائعة ثمن مات بعدها ببضع لٌال 

تراث اإلنسانً خالصة فكره ووجدانه فً صورة فن قولً راقً المستوى نذكر تاركا لل

 منه:

 "الشوقٌات" وهو دٌوان شعره الرئٌس فً أربعة أجزاء. .1

 م.1893"علً بك الكبٌر" ألفها وهو نزٌل بارٌس فً أكتوبر سنة  .2

 م.1897"عذراء الهند" سنة  .3

 م.1899"رواٌة الدٌاس" رواٌة ألفها سنة  .4

 م.1902-1901" نشرتها المجلة المصرٌة سنة شٌطان البنتاإر .5

 م ضمن رواٌات )مسامرات الشعب(.1904"ورقة اآلس" ظهرت سنة  .6

 م.1929"مصرع كلٌوباترا" أخرجت سنة  .7

 م.1931"قمبٌز" سنة  .8

 م.1931"مجنون لٌلى" سنة  .9

 م وهو من النثر الفنً.1932"أسواق الذهب" طبع سنة  .10

 لحمة شعرٌة.م وهً م1932"عظماء اإلسالم" طبعت سنة  .11

 م.1932"عنترة" سنة  .12

 م.1932"أمٌرة األندلس" سنة  .13

 م.1932"دول العرب" سنة  .14

 "السٌدة هدى". .15

 "البخٌلة". .16

 "كشكول" جامع القصائد التً لم تنشر، وقصائد سهلة لؤلطفال. .17

"كلمات شوقً" )جمعها عبد العال أحمد حمدان(. .18
1
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 المبحث األول: 

 :  حمد شوقيأابن المقفع بين الفونتين و 

بداهته الحاذقة أن ٌملك ذخٌرة لؽوٌة عظٌمة،  لقد استطاع ابن المقفع بعقله الجبار، و

فوصل بها إلى درجة قربته من  ،مما هٌأه لتطوٌر أسالٌب العربٌة ذاتها ،ومادة فكرٌة واسعة

 .مال الفنًاإلتقان المنشود القابم على الوضوح والج

ولعل زمن البداٌات الذي عاش فٌه ابن المقفع ٌبرز قٌمة ما قدمه للعربٌة والبحث األدبً 

وسالم  ،والفكري، إذ لم ٌسبق من الكّتاب المبرزٌن إال بأستاذه وصدٌقه عبد الحمٌد الكاتب

وتشوبه أوهام  ،أخطاء كثٌرة تعتره -عادة  -وزمن البداٌات … مولى هشام بن عبد الملك

… مركبة على النقص -دابماً  -علماً أن معارؾ الناس  ،وتحٌط به أخطار شتى ،عدٌدة

 .والكمال هلل وحده… وكذلك عقولهم

وإذا كانت تلك البداٌات قد ضربت بعصاها الؽلٌظة العدٌد من الكتاب ممن لم ٌتصفوا 

من جسور  بالموهبة واإلبداع والتفرد فإنها كانت تهٌا ابن المقفع لٌكون جسراً حضارٌاً 

العمالقة التً تعبر علٌها األجٌال من حضارة إلى أخرى، ولٌصبح المثل الحً للشباب العالم 

بما  -الطموح فـً الوصول إلى مكانة متفردة فـً اإلبداع ٌقر بها العدو قبل الصدٌق. إذ أكد 

ضوعٌة أن اإلبداع الذاتً الفردي المتصؾ بالدقة والنزاهة والوضوح والمو -ال ٌقبل الشك 

قادر على البقاء والنفاذ إلى الناس فـً كل زمان ومكان، وإلى أي جنسٌة … و … والمنهجٌة

والسٌما حٌن ٌثبت حٌوٌته … وال ٌمكن لهذا اإلبداع أن ٌذهب أدراج الرٌاح… ٌنتمون

فضالً عن األسالٌب الكتابٌة والبالؼٌة التً … وعظمة األفكار التً ٌقدمها لألمة وللبشرٌة

.ومن هنا نتحدث عن مكانته األدبٌة… ا عما قبلٌرتقً به
1

 

 مكانته وأثره

نفذ ابن المقفع ببصٌرته الثاقبة إلى الثقافة الفارسٌة التً ٌمتلكها وٌعرفها فجعلها مادة ثرة 

ٌّرها وسٌلة أساسٌة إلى تحقٌق جسر التواصل الحضاري بٌن  ٌعتمد علٌها فـً آثاره التً ص

وإن كان العرب والفرس ٌشكلون فٌهم الكتلة  ،تماءاتهم العرقٌةأبناء األمة اإلسالمٌة بكل ان

فابن المقفع حقق بالمادة الثقافٌة التً توافرت له من التراث الفارسً جسر المزج … األعظم

كما زعمه علٌه … دون أن ٌكون لدٌه روح التعصب الشعوبً ،الثقافـً بٌن القدٌم والحدٌث
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ؼٌر دارس
1
بوعة فٌه لما ترجم كتاب )كلٌلة ودمنة( وهو على ولو أن هذه الشعوبٌة مط…  

دراٌة حقٌقٌة بأنه هندي، وقد ذكر ذلك فـً مقدمته
2

أنه ترجم  -أٌضاً  -وٌؤٌد هذا … 

 ،المؤلفات الٌونانٌة المكتوبة بالفارسٌة. وقد ٌقال: إنه ال ٌتقن من اللؽات إال الفارسٌة والعربٌة

م ؼٌرها من التراث الفارسً الخالص، لو كانت ونقول: كان بإمكانه أن ٌترج… لذلك ترجمها

 النزعة الشعوبٌة تتملكه.

سواء  ،وبناء على ذلك كله نذهب إلى أن ابن المقفع ترجم ما ٌراه مفٌداً لألمة اإلسالمٌة

ولهذا نقول: أٌاً كان اختالؾ القدماء والمحدثٌن حول زندقته أو … أصاب أم جانبه الصواب

على أن  -ؼالباً  -فإنهم اتفقوا … والنقاش فـً كل زمان ومكان عصبٌته لفارس مثٌراً للجدل

ابن المقفع أدٌب من طراز خاص، استحق بكل جدارة أن ٌكون رأس البلؽاء العشرة فـً 

وإن لم ٌكن عقله بمقدار  ،زمانه وهو عند الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي ٌتصؾ بعلم ؼزٌر

ته قبل قلٌل قد شهد له بالَفصاحة والُخلق، ثم إن األصمعً كما سبق لنا إثبا… عظمة علمه  

بٌنما جعل الجاحظ كتبه وبالؼته مصدراً لتعلٌم الناشبة، فضالً عن اقتباساته العدٌدة منه فـً 

مؤلفاته المتنوعة. فالجاحظ ٌقر له بذلك حٌن ٌحدثنا عن الكاتب الناشا من كّتاب الفرس 

وروى لُبزرْجِمهر أمثاله، … فةوتورك مشورة الخال ،إذا وطا مقعد الرٌاسة»فٌقول: 

ٌَّر كتاب م ،وألْردشٌر عهده، ولعبد الحمٌد رسابله  ،معدن علمهردصوالبن المقفع أدبه، وَص

ودفتر كلٌلة ودمنة كنز حكمته ظن أنه الفاروق األكبر فـً التدبٌر، وابن عباس فـً العلم 

 …«بالتأوٌل

ولكنه من جهة  ،مثل األعلى للكتابةفابن المقفع عند الدكتور طه زعٌم الكتاب، وواضع ال

… التراكٌب النحوٌة ٌوفق كثٌراً فـً استعمالها استعماالً ٌوافق النحو العربً، وٌخطا أحٌاناً 

لكنه ٌأخذ علٌه ضعؾ بعض التراكٌب بفعل  ،فهو ٌشهد له بمكانته الفرٌدة فـً الكتابة

فهو ال ٌبلػ  ،ظٌم الحظ فٌهاالترجمة. وإذا كان الضعؾ لم ٌخرجه من الفصاحة فإنه لم ٌكن ع

مبلػ سالم بن عبد اله )مولى هشام( وكاتبه على دٌوان الرسابل، الذي نقل رسابل أرسطو 

 المفقودة.

                                                           
 721، ص قالمصدر الساب  1
   22بٌدبا "كلٌلة ودمنة" ترجمة إبن المقفع، ص   2
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ومن ثم فإن الدكتور ضّخم الخطأ الوحٌد الذي أخذه األصمعً علٌه، ثم خالؾ ما قاله 

ـً كلٌلة ودمنة طعناً فـً ألنه جعل لؽة الترجمة المباشرة للمعانً ف  ،الخلٌل بن أحمد وؼٌره

فهً ال تبلػ مرتبة فصاحة أصحاب النحو، على اعترافه بفضله فـً هذا الكتاب  ،فصاحته

وإذا  ،و أبقى أثر حفظ منه هو كتاب كلٌلة ودمنة الذي ال أحدثكم عنه فكلكم ٌعرفه»فقال: 

ناٌة أكثر مما قرأتموه متفكرٌن متدبرٌن، فقد ترون أن لؽته العربٌة تحتاج إلى شًء من الع

وربما لم ٌوجد كاتب ٌعدل عبد »ثم ٌفضل عبد الحمٌد الكاتب علٌه فـً لؽته «. فٌه اآلن

 ،الحمٌد فصاحة لفظ، وبالؼة معنى، واستقامة أسلوب. فهو من أحسن من كتب العربٌة

ومرنها، وأقدرها على أن تتناول المعانً المختلفة وتؤدٌها. وربما كان عبد الحمٌد األستاذ 

مباشر للكتاب المرسلٌن وبنوع خاص للجاحظ. أما ابن المقفع فأمره مختلؾ، وله عبارات ال

فالحظ … وفـً كلٌلة ودمنة ،من أجود ما تقرأ فـً العربٌة، وبنوع خاص فـً األدب الكبٌر

األصمعً أنه كان ٌلحن فٌضٌؾ )أل( إلى كل وبعض، وأخذ علٌه الجاحظ أنه لم ٌكن ٌحسن 

ومأخذ الجاحظ على ابن المقفع بأنه ال ٌحسن الشعر، بٌنما ٌقر له «. فنونكل ما ٌحاوله من ال

بالفصاحة. والعجب كل العجب من الدكتور كٌؾ ٌسند إلى الجاحظ رأٌاً لم ٌقله وكذا أّول رأي 

لؽة ابن »األصمعً ثم حاول أن ٌدعم زعمه باختٌار مثال من )رسالة الصحابة( ٌدل على 

ٌحسن اللؽة العربٌة فهماً، وربما أعٌاه األداء »ثم ٌقول فٌه: إنه «. المقفع المضطربة ال الجٌدة

فٌها
1

.» 

والظاهر أن الدكتور قد أدرك قٌمة ابن المقفع وكتاباته فـً إطارها الزمانً، وبأن 

فلٌس  ،ٌكتب فـً أول عهد النثر الفنً بالوجود»الّضعؾ الذي أصابها لم ٌكن إال ألن الرجل 

النثر كما كان ٌستقٌم لرجل كعبد الحمٌد. ولٌس ابن المقفع بدعاً فـً هذا ؼرٌباً أال ٌستقٌم له 

ألنهم لم  ،فكتاب الٌونان كانوا على مثل ما كان علٌه ابن المقفع من ضعؾ فـً التعبٌر

 ٌتعودوا أداء هذه المعانً من قبل. فلٌس على ابن المقفع َحرج فـً أن تضطرب لؽته و

الذٌن ٌرٌدون أن ٌتخذوا ابن المقفع مثالً وآٌة للبالؼة دون تستعصً علٌه، وإنما الحرج على 

 وٌبدو أن هذا الرأي وؼٌره من آراء الدكتور طه حسٌن قد لقً صدًى طٌباً.«. ٌةؤإمعان أو ر

أبرزها أن الرجلٌن  ،ومن ٌتأمل موقؾ الدكتور طه ومناصره ٌدرك جملة من القضاٌا

وتعلٌل ذلك أنه كان  ،ها لٌست البالؼة الكاملةولكن ،ٌقران البن المقفع بالفصاحة والبالؼة

                                                           
 22، ص المصدر السابق  1
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بٌد أن هذا الزمن لم ٌجعل لؽة عبد الحمٌد مضطربة … ٌعٌش فـً زمن بداٌات النثر الفنً

كما هً لؽة ابن المقفع على الرؼم من أن عبد الحمٌد أستاذ ابن المقفع وسابقه فـً ترتٌب 

بد الحمٌد أفصح من لؽة ابن المقفع ولو افترضنا جدالً أن لؽة ع… األجٌال على معاصرتهما

على  -بل ٌجعله فـً منزلة أعلى  ،فهذا ال ٌسقط من منزلة ابن المقفع وفصاحته عندنا… 

ألنه راد حقوالً من المعانً والفنون واألسالٌب لم ٌعرفها عبد الحمٌد. ولهذا ٌصح  -األرجح 

تأثر الجاحظ وؼٌره، وشهد البن بهما معاً «  … عبد الحمٌد أصل، وابن المقفع َثَمر»ما قٌل: 

فـً بالؼة اللسان والقلم والترجمة واختراع المعانً وابتداع »المقفع بالفضل ألنه مقّدم 

السٌر
1
... 

وحٌن  ،حٌن أنزلوه فـً منزلة أدبٌة مرموقة ،لهذا كله ظهر أثر ابن المقفع فـً المحدثٌن

وهم ٌتحدثون  ،فما استطاعوا تجاوزه ،جعلوه أحد عباقرة التجدٌد فـً النثر العربً وأسالٌبه

عن األدب العربً، وال سٌما أولبك المعادٌن له. وال ٌسقط مكانته عند المحدثٌن أن بعضهم 

أعرض عن ذكره إعراضاً كلٌاً، كما فعل أنٌس المقدسً فـً كتابه )تطور األسالٌب النثرٌة(، 

ى ناصؾ فـً كتابه ومصطف ،ومحمد ٌونس عبد العال فـً كتابه )فـً النثر العربً(

وتوقؾ عند … )محاورات مع النثر العربً( الذي خّصه بالجاحظ وأبً حٌان التوحٌدي

وهً الشروط التً استمدها … وشروط الكتابة(  ،الجاحظ فـً نقطتٌن )النثر فـً عالم متؽٌر

 ،فنحن ال ننكر عظمة الجاحظ فـً إنضاج أسلوب الترسل ،من السابقٌن له، ومنهم ابن المقفع

 .لكننا ننكر تؽافل بعض الكتاب عن ابن المقفع

تبعاً  -ولٌس بالضرورة هذا  -ولم ٌنتظر ابن المقفع من الدارسٌن جمٌعاً أن ٌقفوا عنده 

على الرؼم من أن مكانته فـً النثر العربً لم تعد مكانة عربٌة … لطبٌعة كل بحث لهم

… ربً واإلسالمً قدٌماً وحدٌثاً أثره محصوراً فـً األدب الع -من ثم  -إسالمٌة، ولم ٌعد 

فمكانته ؼدت مكانة عالمٌة، وال سٌما ما ٌرتبط بالحدٌث عن كتابه )كلٌلة ودمنة(. فهذا الكتاب 

ترك أثره فـً األدب العربً واإلسالمً القدٌم وأخذ كثٌر من األدباء ٌنظمونه أو ٌجرون 

واله فـً التألٌؾعلى من
2

 – 973هـ / 449 - 363، وٌعّد المعري أحمد بن عبد هللا )

                                                           
 .81شوقً ضٌؾ"تارٌخ األدب العربً" ص   1
 .721بروكلمان "تارٌخ األدب العربً" ص   2



 الفصل الثاني:                                            مقارنة بين الفونتين و أحمد شوقي

 

49 
 

م( أحد من ألؾ كتاباً على مثال )كلٌلة ودمنة( سماه )القابؾ( ثم فسره بكتاب آخر 1057

 سماه )منار القابؾ( بلػ عشرة كرارٌس.

فترجم إلى  ،وكذلك ظهر أثر الكتاب فـً اآلداب الؽربٌة، وأبرز مكانة عظٌمة البن المقفع

سٌة والٌونانٌة والالتٌنٌة والتركٌة والعبرٌة واإلسبانٌة مثل الفار ،عدد من اللؽات قدٌماً وحدٌثاً 

 ….والفرنسٌة واإلنكلٌزٌة واأللمانٌة واإلٌطالٌة والسالفٌة والدنمركٌة والهولندٌة

م( من أبرز الؽربٌٌن تأثراً بكتاب 1695 - 1621وٌعد الشاعر الفرنسً )جودو الفونتٌن 

م(، 1556ونانٌة )جبرابٌل كوتٌه( سنة ))كلٌلة ودمنة(. وقد ترجمه إلى الفرنسٌة عن الٌ

وهناك ترجمات أخرى تحدث عنها )الفونتٌن( نفسه فـً الجزء الثانً من حكاٌاته التً 

وبلؽت عشرٌن حكاٌة صاؼها بأسلوبه الخاص المتعمق بالفرنسٌة  ،اقتبسها من كلٌلة ودمنة

ألسلوب أكثر حنكة وكان بهذا ا ،وتعابٌرها األصٌلة والمعاصرة وقد اتصفت بشدة اإلٌجاز

 .وقدرة على التكثٌؾ من ابن المقفع

ونرى أن )الفونتٌن( لم ٌكتؾ بتأثره الكبٌر بابن المقفع، وإنما ظهر أثر ؼٌره كذلك فـً 

مما جعله ٌتصرؾ تصرفاً واسعاً فـً  ،فقد تأثر بثقافته القدٌمة والمعاصرة ،حكاٌات الفونتٌن

قصة )الثعلب والتٌس(. فبعد أن ٌعرض تصوره لكل الحكاٌات المستمدة من كلٌلة ودمنة، مثل 

فاحتال الثعلب وصعد  ،لكنهما ال ٌفلحان فـً الخروج منه ،فٌرتوٌان منه ،منهما ٌوردهما ببراً 

لو منحك هللا من الذكاء »على قرن التٌس مستؽالً ؼباءه، ثم تركه لٌقول له فـً ختام الحكاٌة: 

 .أما أنا، فالوداع… ]من دون[ تفكٌر إلى هذه الببر بقدر ما أنبت شعراً فـً لحٌتك لما نزلت

وال أستطٌع  ،إننً مشؽول جداً اآلن ،لقد نجوت، حاول أن تنقذ نفسك، وابذل الجهد

 التوقؾ فـً الطرٌق، وعلى كل حال: ٌجب التفكٌر فـً نهاٌات األمور.
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إن كان كل وال ٌمكن للباحث أن ٌرتاب لحظة واحدة فـً تأثر الفونتٌن بابن المقفع، و

لكنها تترّكز فـً الظلم  ،منهما قد عالج موضوعات تناسب روح العصر الذي ٌعٌش فٌه

وبالواقع االجتماعً الفاسد… السٌاسً وما فٌه من قهر واستبداد واؼتصاب
1
. 

سنة أفكاره لوإذا كان الفونتٌن قد تفوق على ابن المقفع فـً استبطان عالم الحٌوان وأ

كبر البن المقفع الذي قدم له مادة جاهزة قابمة على أسلوب اإللؽاز وشخصٌاته فإن الفضل األ

ومن ثم فكل منهما قّدم تراثاً عظٌماً لإلنسانٌة، وأسهما فـً مفهوم التفاعل … واالستعارة

 .الثقافـً الحضاري بٌن الشعوب فـً معالجة الهموم اإلنسانٌة المشتركة

لشعر العربً الحدٌث فقد جمع بٌن تأثره وأما أحمد شوقً الذي فتح باب الحكاٌات فـً ا

وقّدم لنا أكثر من خمسٌن قطعة قصصٌة … بابن المقفع وتأثره الواضح بحكاٌات الفونتٌن

.حٌكت على لسان الحٌوان
2

 

                                                           
 721احمد دروٌش "نظرٌة األدب المقارن و تجلٌاتها" ص   1 1

 129، صالمصدر السابق  2
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 المبحث الثاني: 

 وأحمد شوقي نمقارنة بين الفوني

ن أي فً القر 1659و  1621عاش الشاعر الفرنسً "جان دي الفونتٌن " فٌما بٌن  -1

السابع عشر للمٌالد الذي ٌعد العصر الذهبً لألدب الفرنسً الذي كان ٌتربع على عرش 

الثقافة األوروبٌة حٌنذاك ،وهً الفترة أٌضا التً كان فٌها الملك "لوٌس الرابع عشر " ملكا 

وكانت الطبقة اإلقطاعٌة هً التً تستمتع بكل  على فرنسا ،كان حكمه دٌكتاتورٌا مطلقا،

بٌنما كان الشعب الفرنسً ٌعٌش فً فقر مدقع ،كما كان هذا الملك مولعا بالفن  االمتٌازات

واألدب لذا كان ٌجمع حوله أكبر عدد من أبرز األدباء فً فرنسا وقتذاك أمثال " كورناي " 

و" راسٌن " و"مولٌٌر " وأٌضا "الفونتٌن"، وكان الهدؾ من ذلك كله هو تخلٌد اسمه 

 إلٌهمهؤالء ٌعملون بصفة رسمٌة لدى الملك الذي كان ٌدفع وقد كان  وعصره فً األدب،

 شًٌالمعأجورهم كل شهر مما جعلهم تحت ضؽطه ومن ثم تعذر علٌهم التعبٌر عن واقعهم 

بكل صدق وأمانة وكان هذا مما دفعهم إلى البحث عن وسٌلة فنٌة تمكنهم من ذلك فلجأ كتاب 

الخرافة " الذي سٌمكنه من انتقاد عٌوب  المسرح إلى التارٌخ ولجأ "الفونتٌن " إلى "فن

عصره ابتداء من سلوكات ملكه المتجبر ونظام حكمه الجابر واآلفات االجتماعٌة والسلوكٌة 

الناجمة عن ذلك
1
.  

،وقد نشأ وتربى فً قصر  1932و  1868وفً المقابل عاش " أحمد شوقً " فٌما بٌن 

رة وبعثه إلى فرنسا لٌتم دراسته وعند الخدٌوي الذي صرؾ علٌه و على دراسته أمواال كثٌ

عودته اشتؽل فً القصر وكان ٌنظم أشعارا فً مدح الخدٌوي و ذكر أعماله وأهم إنجازاته 

فكان الخدٌوي ٌرفض أي تجدٌد كان شوقً ٌسعى إلٌه ألن هدفه لٌس خدمة الثقافة العربٌة 

وإنما خدمة مصالحه الخاصة
2

 .  

عن واقعه بشكل مباشر وصرٌح بل بقً سجٌنا فً  هكذا كان ٌتعذر على شوقً التعبٌر

القصر حتى لقب بشاعر البالط إلى أن اهتدى إلى فن الخرافة " الذي مكنه من التعبٌر عن 

معه الذي كان ؼارقا فً واقعه وعن حال شعبه ووطنه وعن سخطه أٌضا على سلبٌة مجت

كان ٌحرص على إمتاع إذ  ،تتمٌز الخرافات الشوقٌة بروح الفكاهة العالٌةق سبات عمٌ

                                                           
 .772حكاٌات مختارة عن الفونتٌن " ترجمة مصطفى كامل، ص جان دي الفونتٌن "  1
 . 90ٌوسؾ عطا هللا، "أمٌر الشعراء أحمد شوقً" ص   2
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كما اتسمت تلك األشعار  الناشبة بتلك األشعار، ولم ٌكن ٌقصد التوجٌه التعلٌمً فحسب،

ببساطة األسلوب ومناسبتها لعقلٌة الناشبٌن، الذٌن وضعت لتعلٌمهم وتسلٌتهم، مع حفاظها 

كان على الفصحى، على عكس محمد عثمان جالل، الذي لجأ إلى العامٌة أحٌاًنا،وفوق ذلك 

شوقً حرًٌصا على استخدام األوزان القصٌرة فً تلك األشعار، أما القافٌة فكانت أحٌاًنا 

واحدة على مدار القصٌدة كلها، وأحٌاًنا ما كانت تقوم على االزدواج، وفً كل األحوال كانت 

القصٌدة الخرافٌة عنده تهتم باستخالص الحكمة التً تكمن فً القصة كما فعل الفونتٌن
1

  

أشارت األستاذة الدكتورة إلى استلهام شوقً قصٌدته التً مطلعها: "برز الثلعب وقد 

، مع انطالق أمٌر شعراء « Le Cop et le Renard » :ٌوًما" من قصٌدة الفونتٌن

لكنها لم تورد النص الالفونتٌنً  العرب على سجٌته مع ذلك بعًٌدا عن مصدر إلهامه،

أورد  وهاأنذا رئ فٌستطٌع الحكم بنفسه على ما تقول،الفرنسً لٌكون النصان تحت أعٌن القا

 :هنا نص كل من القصٌدتٌن

Sur la branche d'un arbre était en sentinelle 

Un vieux Coq adroit et matois. 

Frère, dit un Renard adoucissant sa voix, 

Nous ne sommes plus en querelle 

Paix générale cette fois. 

Je viens te l'annoncer ; descends que je t'embrasse; 

Ne me retarde point, de grâce : 

Je dois faire aujourd'hui vingt postes sans manquer  

Les tiens et toi pouvez vaquer, 

ans ns nulle crainte à vos affaires : 

Nous vous y servirons en frères. 

Faites-en les feux dès ce soir. 

Et cependant, viens recevoir Le baiser d'amour fraternelle (4).  

Ami, reprit le Coq, je ne pouvais jamais 

                                                           
 79المرجع نفسه، ص   1
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Apprendre une plus douce et meilleure nouvelle 

Que celle 

   De cette paix. 

Et ce m'est une double joie 

De la tenir de toi. Je vois deux Lévriers, 

Qui, je m'assure, sont courriers 

Que pour ce sujet on envoie. 

Ils vont vite, et seront dans un moment à nous. 

Je descends : nous pourrons nous entre-baiser tous. 

Adieu, dit le Renard, ma traite est longue à faire, 

Nous nous réjouirons du succès de l'affaire 

Une autre fois. Le Galand aussitôt 

Tire ses grègues, gagne au haut  

Mal content de son stratagème ; 

Et notre vieux Coq en soi-même 

Se mit à rire de sa peur 

Car c'est double plaisir de tromper le trompeur
1
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 :العربية إلىترجمة قصيدة الفونتبن 

 
 ٌحكى أن دٌكا متقدما فً السن، ٌقظا و حصٌفا

 كان ٌقوم بالحراسة على فرع شجرة

 وهو ٌلطؾ من صوته: فجاء ثعلب قابال

 " لسنا فً معركة معا ....بل لٌكن بٌننا سالم هذه المرة

 لقد جبت ألنببك بهذا، فانزل حتى أعانقك

 وال تعطلنً أرجوك

 لقٌام بعشرٌن مأمورٌة دون هوادةفعلى ا

 ٌمكنك أنت وذوٌك التوجه ألعمالكم دون أدنى خوؾ

 فسوؾ نكون لكم نعم اإلخوة

 أقٌموا اإلحتفاالت بهده الصداقة الجدٌدة بدءا من هدا المساء

 قبلة المحبة األخوٌة ألقبلكتعاال  وحتى دلك الحٌن :

 فأجاب الدٌك: ٌا صدٌقً

 ل من نبأ هدا السالملم أتوقع أبدا أن أسمع أفض

 وإنها لفرحة مزدوجة لً أن تكون أنت من تنببنً به

 ا الشأنذإنً ألرى كلبً صٌد، أعتقد أنهما قادمان خصٌصا إلخباري به

 فهما ٌسٌران بسرعة وفً لحظة سٌصالن إلٌنا

 فألنزل أنا ولنتبادل جمٌعنا القبوالت

 :وداعا فإن مشواري طوٌل الثعلبفقال 

 اح مشروعنا مرة أخرىوسوؾ نستمتع بنج

 وفً الحال أطلق الماكر ساقٌة للرٌح

 وفر هاربا وهو مستاء من خطته

 الثعلبأما الدٌك العجوز فقد أخد ٌضحك فً نفسه من خوؾ 

 1فهناك سعادة مزدوجة بأن تخدع المخادع
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  :حمد شوقي الديك والثعلبأقصيدة 

 

        ا              ــــــعلب ٌوًمـــــــــرز الثــبـ

 ديـً األرض ٌهـــــمشى فـف 

 د هللـــــــــول: الحمــــــــوٌقـ

 واـــــوبــــــــاد هللا تـــــٌا عب

 ر إنــــــــوازهـدوا فً الطٌ

 ؤذنـــك ٌـدٌوا الــلبــــــــواط

 ول  ــَك رســــــى الدٌــــــــتأف

 هــٌــــــــر علــرض األمـــعَ 

 ذراً ــــعُك ـــــــــاب الدٌـأجـف

 نــــً عــَب عنـــلـــػ الثعـبل  

 نـــان ممـــــــن ذوي التٌجـع

 رُ ـــتوا وخٌـــــــــــــــالـم قـهـإن

 ن َظنَّ ٌوماً ـا مـــــــــــــمخط

 واعظٌنـاـــــــــار الــــفً شع

 نـاــــــرٌـــــب الماكـــــوٌسـ

 نـاـــــــــٌـــــمــالــه العــــــإل

 ااببٌنلتــــاـو كهؾ ــــــــْ ـــفه

 ش الزاهدٌناــٌش عٌــــــــلع

 اـٌنــح فـبـــــالة الصـــــلص

 كٌناــاســام النـــــن إمـــــــم

 لٌناــــو إن ٌــــو ٌرجــــــوه

 اـــدٌنـــل المهتـــــــــــٌا أض

 ٌناــــالحــــــــدودي الصـــج

 اــعٌنــــَن اللــــــــل البطـدخ

 ارفٌناـــوُل العــــــــــوِل قـقلا

اـنـــب دٌـــــــــــــلـــأن للثع
1
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 : معاني الكلمة

 معناها الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة

 الصواب  إلىٌرشد  ٌهدي من ٌنصح الواعظٌن ظهر برز

 ارجعوا الى هللا توبوا المخادعٌن الماكرٌن ٌشتم ٌسبب

 الزاهد المتعبد الناسك جاء أتى اتركوا ازهدوا

 عهدا دٌنا عتقدأ ظن علمأ بلػ

   كثر ضالالاأل أضل المهتدٌن الثناء والشكر الحمد

 

الكلمة وعكسها 
1

: 

 عكسها الكلمة عكسها الكلمة عكسها الكلمة

 ٌمدح ٌسب ٌضلل ٌهدي اختفى برز

 سأل أجاب ارفضوا اطلبوا الموت العٌش

 الٌقٌن الظن شر خٌر الفاسدٌن الصالحٌن

 

 الكلمة و جمعها:

 جمعها الكلمة جمعها الكلمة جمعها الكلمة

 واعظون واعظ ثٌاب ثوب ثعالب ثعلب

 كهوؾ كهؾ عباد عبد ماكرٌن ماكر

 الصلوات الصالت زاهدٌن زاهد تاببٌن تابب

 أجداد جد مهتدٌن مهتدي ناسكٌن ناسك

 أدٌان دٌن أبمة إمام الصالحٌن الصالح
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 : مظاهر الجمال

 ٌا عبادي هللا( أسلوب نداء ؼرضه التنبٌه(. 

 فً كنفه  إدخالهمقبله للتاببٌن و بٌن( تعبٌر جمٌل ٌوحً برحمة هللا فً تب)كهؾ التا

 ورضاه

 .ازهدوا فً الطٌر( أسلوب أمر ؼرضه النصح( 

  حٌلة الثعلب مفضوحة و ال تخفى على  إن)إمام الناسكٌن( تعبٌر ٌدل على السخرٌة و

 أحد

  خٌر القول قول العارفٌن( تعبٌر ٌدل على ضرورة التعلم من اآلخرٌن واالستفادة من(

خبراتهم
1
. 

  النصان إلى " فن الخرافة".ينتمي هذان 

كما أن ثعلبه قد تولى  ونالحظ للوهلة األولى أن قصٌدة الفونتٌن أطول من نظٌرتها الشوقٌة،

بنفسه مخاطبة الدٌك عاماًل على خداعه، أما لدى شوقً فقد كان هناك وسٌط أرسله الثعلب 

 إذ فضح ،الفونتٌن لٌبلػ رسالته إلى الدٌك،كذلك فإن دٌك شوقً كان أكثر وضوًحا من دٌك

خداع الثعلب وشنع به وذكر ضحاٌاه من آبابه وأجداده، مؤكًدا من ثم أنه ال ٌمكن أن تجوز 

علٌه حٌلة الثعلب، الذي ادعى التقوى والصالح والنسك وأراد أن ٌحضر الدٌك لٌؤذن للصالة 

به وأجداده فٌه وفً أمثاله من الثعالب الماكرة كً ٌأكله وٌؽٌبه فً بطنه كما صنع مع آبا

إذ زعم  ،الطٌبٌن، أما دٌك الفونتٌن فقد آثر اللجوء إلى الحٌلة بداًل من التصرٌح بما فً قلبه

أن كلًبا من كالب الصٌد ٌوشك أن ٌصل، فما كان من الثعلب إال أن أخذ ذٌله فً أسنانه 

ا ال بد من أدابه اآلن، ومن ثم ٌنب ؽً تأجٌل ما كان وقال: ٌا فكٌك، معتذًرا بأن لدٌه شؽاًل هاّمً

والثعالب والعمل على نشر  الدٌكقد جاء إلى الدٌك من أجله، أال وهو تصفٌة العداوة التً بٌن 

ثم إن دٌك الفونتٌن كان واقًفا على ؼصن شجرة، بٌنما لم ٌحدد شوقً  السالم بٌن الطابفتٌن،

لمكر، على حٌن وفوق هذا نجد الفونتٌن ٌصؾ دٌكه بالمهارة وا المكان الذي كان فٌه دٌكه،

لم ٌصنع شوقً شًٌبا من ذلك تارًكا إٌانا نفهم أن دٌكه دٌك ذكً: ذكً فقط ال ماكر، باإلضافة 

ا بأن ٌنفذ بجلده  ًٌ إلى أنه صرٌح واضح ٌكشؾ عما ٌدور فً عقله دون لؾ أو دوران، مكتف
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لذي تعمد من الحفرة التً قد حفرها له الثعلب ٌرٌد أن ٌوقعه فٌها، بخالؾ دٌك الفونتٌن، ا

.تعمًدا خداع الثعلب، ذلك الحٌوان المخادع، لتكون فرحته مضاعفة
1

 

الموضوع واحد فً كال النصٌن إذ كان كل من الفونتٌن وشوقً ٌعمالن على الكشؾ عن 

 . مكر وخداع الثعلب الذي كان ٌحاول القضاء على الدٌك عن طرٌق الحٌلة

قاربا كبٌرا بٌنهما وذلك على مستوى من خالل قراءتنا األولى لهذٌن النصٌن نستنتج ت

تهكمً هدفه تعلٌمً إصالحً  ًالعناوٌن والشخصٌات والصٌاؼة شعرا فً قالب فكاه

 .والنهاٌة بحكمة هً بمثابة عبرة للمتلقً

إذا كان النصان ٌحتوٌان على عناوٌن ٌجب أال نهملهما فً عملٌة المقارنة ومن هنا إذن تبدأ 

بالمقارنة بٌن عنوانٌهمامقارنتنا بٌن هذٌن النصٌٌن 
2

 

إذا دققنا جٌدا بٌن عنوانً النصٌن نجدهما ٌتشابهان جدا اللهم إال وجود نوع من القلب على 

مستوى رتبة الحٌوانٌن : فالفونتٌن سبق بالدٌك أي " الدٌك و الثعلب " بٌنما سبق شوقً 

 " بالثعلب أي " الثعلب والدٌك

إذ كان  ذا الترتٌب لم ٌأت صدفة بل كان له تبرٌره،إذا دققنا جٌدا فً النصٌن لوجدنا أن ه

أما عند شوقً فكان "  "الدٌك" عند " الفونتٌن " هو القابد وهو الشخصٌة المهمة والفعالة،

 . الثعلب " هو الشخصٌة الربٌسٌة والفعالة

 .لم ٌقم بتقلٌده بشكل سلبً وآلً ألنههكذا كانت محاكاة شوقً لالفونتٌن محاكاة إٌجابٌة 

من ذلك ننتقل إلى كٌفٌة افتتاح المؤلفٌن لنصٌهما ،أما الفونتٌن فلم ٌدخل مباشرة فً و

الموضوع بل قام بوضع مقدمة صؽٌرة لنصه تتمثل فً وصؾ الدٌكور الذي ستقع فٌه 

كما وصؾ بعدها شخصٌة " الدٌك " بطرٌقة شٌقة ومشوقة جدا  أحداث هذه القصة بكل دقة،

و بهذا ٌكون قد قلب اآلٌة وجعل المتلقً ٌتشوق أكثر لمعرفة إذ نسب إلٌه خصال الثعلب فه

 . تفاصٌل أحداث هذه القصة حتى ٌكتشؾ هذا الدٌك الذي تبدو على محٌاه مهارة ودهاء

وهذه التقنٌة مهمة جدا ألنها تجلب المتلقً من الوهلة األولى إلى أحداث القصة 

مثل على خشبة المسرح السٌما فً وتساعد أٌضا المخرج إن أراد أن ٌجعل منها تمثٌلٌة ت

 . رسم الدٌكور
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الذي بلػ قمة النضج  وهذا دلٌل واضح على تأثر الفونتٌن بتقنٌات فن المسرح،

  والتطور فً عصره إذ كانت معظم المسرحٌات وقتذاك تبدأ بهذه الكٌفٌة.

وهذا ما ال نجده عند أحمد شوقً الذي دخل مباشرة فً الموضوع على منوال القصٌدة 

العربٌة التقلٌدٌة البعٌدة كل البعد عن الشعر القصصً ألن طابعها ؼنابً وٌعتمد أساسا على 

 . السرد والحكاٌة
1

 

  :  من هنا تنتقل إلى الهٌبة التً ظهر بها الثعلب " فً كال النصٌن

الدٌك هً " أخً " التً  إلىلعل أول كلمة تلفظ بها ثعلب الفونتٌن وهو ٌتوجه بالحدٌث 

المحبة والمودة والقرب الروحً والعاطفً بٌنهما هذا كله حتى ٌحضر خصمه تعبر عن 

نفسٌا وعاطفٌا لسماع ما جاء من أجله ولٌؤثر على عواطفه ألنه ٌعرؾ حق المعرفة طبٌعة 

 . الدٌك الساذجة

لكن الفونتٌن لم ٌترك األمور هكذا بل أضاؾ عبارة "بصوت ملطؾ " حتى ٌبٌن لنا أن 

تلفظ بها الثعلب بصدق ولم تكن نابعة من القلب ألنها كانت مصحوبة لفظة أخً تلك لم ٌ

"بصوت ملطؾ " الذي فٌه الكثٌر من التكلؾ والتصنع وهً جزء من خطته الماكرة التً 

كان ٌهدؾ من خاللها إلى القضاء على الدٌك ،ومن خالل هذه العبارة أٌضا ٌرٌدنا المؤلؾ أن 

 نحترس من الثعلب مند البداٌة
2
. 

ٌتحدث بكل قوة و إصرار لٌبٌن  وهو ٌعرض صلحه، ضافة إلى ذلك كان الثعلب،باإل

عزمه الشدٌد و إصراره القوي على ضرورة إنهاء الخصام والعداوة الموجودة بٌن الثعلب 

األمر "  والدٌك وفتح صفحة جدٌدة بٌنهما فباإلضافة إلى النبرة والصوت كان ٌستخدم "الم

 . السٌما فً البٌتٌن الرابع والخامس حتى ٌحمل الدٌك على الرضوخ ألوامره

باإلضافة إلى ذلك، استعمل "الثعلب" عامل السرعة حتى ٌحقق هدفه فً أقرب وقت 

ممكن ،فقد كان دابما ٌتحدث عن األشؽال الكثٌرة والزٌارات المتعددة التً كان علٌه أن ٌقوم 

لبال ٌترك للدٌك المجال للتفكٌر والكشؾ عن  مهمة الصلح، المهمة،بها فور إنهابه لتلك 

كما كان الثعلب ٌسعى إلى توسٌع رقعة هذا الصلح لتشمل كل جماعة الدٌوك وذلك  خدعته،

وفً انتظار ذلك كان الثعلب مصرا على جعل الدٌك ٌنزل  حتى تكون الؽنٌمة أكبر وأعظم،
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خر كدلٌل على األخوة والمحبة والصلح وهنا فقط من الشجرة حتى ٌتعانقا وٌقبل أحدهما اآل

تتجلى أمامنا فكرة األخوة والتسامح المسٌحً الذي ٌقتضً الؽفران لكل من ٌأتً تاببا وطالبا 

العفو حتى وإن ارتكب ضد خصمه أمورا صعبة جدا وعلى هذا األساس ال ٌمكن للدٌك أن 

 ٌرفض ما عرضه الثعلب علٌه.

شوقً بشكل مفاجا ،لٌعظ الناس وٌدعوهم إلى التوبة بل إلى وفً المقابل ،ٌخرج ثعلب 

الزهد فً الطٌور وهنا أٌضا ٌستخدم شوقً ألفاظا معبرة جدا عن نفاق الثعلب ومكره، لعل 

أول لفظة تظهر واضحة هنا لتكشؾ لنا ذلك، هً لفظة "برز" التً تبٌن أن الثعلب خرج 

ر وهذا دلٌل على أن كل ذلك لٌس إال بشكل مفاجا فً الشارع دون تفكٌر وتأمل فً األم

حٌلة من حٌله التً وردت بشكل مفاجا على ذهنه وأراد أن ٌنفذها بسرعة وهذا ما تؤكده لنا 

أضؾ إلى ذلك لفظة "شعار" التً كانت تحمل معنى سلبٌا فً البالد  أكثر لفظة "ٌوما"،

 انت كلها كاذبة وزابفة،إذ كان رجال السٌاسة ٌستخدمونها بكثرة ،لكنها ك العربٌة حٌنذاك،

وبهذا حاول شوقً أن ٌنبهنا إلى  إذن كانت كلمة "شعار" مرادفة للكذب والنفاق و الخداع،

 مكر الثعلب ونفاقه وٌؤكد ذلك أكثر من خالل كلمة "ٌهذي "التً وردت فً البٌت الثانً،

ال معنى له ألن والمعروؾ أن الهذٌان هو الكالم الذي ٌتلفظ به النابم أثناء نومه وهو كالم 

هكذا إذن كان ٌشبه شوقً كل  صاحبه ؼابب عن وعٌه ومن ثم ال ٌمكننا األخذ به أو تصدٌقه،

الكالم الجمٌل الذي كان الثعلب ٌتلفظ به السٌما ما ٌتعلق بالدعوة إلى التوبة والزهد فً 

 الطٌور وكذا سب الماكرٌن.

ٌلة للتأثٌر على الدٌك وهً نفس هكذا كان ثعلب شوقً أٌضا ٌلجأ إلى استخدام الدٌن كوس

الوسٌلة التً كان الكثٌر من رجال السٌاسة حٌنذاك ٌستعملونها كأداة للتأثٌر على عامة الشعب 

نظرا لكون الدٌن نقطة  حتى ٌؤثروا علٌه وٌصلوا من خالله إلى تحقٌق مبتؽٌاتهم وأهدافهم،

مصارات متتابعة بٌن ، فالحدث ٌشً بالمكر و الحٌلة فً حساسة جدا لدى معظم العرب

شخصٌات صانعة الحدث.
1

 

هكذا لجأ كل من ثعلب الفونتٌن وشوقً إلى الدٌن للتأثٌر على خصمه مما ٌعكس ما كان 

  ٌجري فً تلك الثقافتٌن و فً ذلك العصرٌن
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فً تقدٌم  ٌتفق كل من الفونتٌن وشوقً فً استخدام البناء التناقضً، إضافة إلى ذلك،

 أنهما جعال الثعلب ٌظهر بصورة مناقضة تماما لصورته الحقٌقٌة،بمعنى  شخصٌة الثعلب،

الذي ٌقوم دوما بالمقابلة بٌن الصورة الظاهرٌة  مما ٌثٌر الضحك والسخرٌة لدى القارئ،

هكذا كان كل من الفونتٌن وشوقً ٌجعالن  للثعلب والصورة الحقٌقٌة له والموجودة فً ذهنه،

ى خصمه الدٌكالمتلقً ٌسخر من الثعلب بل ربما حت
1

 . 

  : يلي أما عن رد فعل الديك فنالحظ ما

أول ما ٌمكننا اإلشارة إلٌه هو أن المقابلة كانت مباشرة بٌن الدٌك والثعلب عند الفونتٌن 

ومن ثم كان الحوار مباشرا بٌنهما لذلك كان الصراع ٌشتد أكثر واألحداث تنمو أٌضا بشكل 

بعد عرضه لمشروعه بنفس األسلوب إذ استعمل  هكذا أجاب الدٌك فورا ومباشرة، أسرع،

فكلمة "صدٌقً "  لفظة"صدٌقً " التً تقابل لفظة " أخً" التً تلفظ بها الثعلب قبل ذلك،

توهم الثعلب أن الدٌك قد بلع الطعم وسقط فً فخه ،باإلضافة إلى ترحٌبه الحار بمشروع 

وهو  إذ ادعى أنه، ة من خٌاله،الصلح الذي جاء به الثعلب ذاته ،لكنه سرعان ما اخترع حكاٌ

ألن هذا األمر لم ٌكن  رأى كلبٌن قادمٌن لٌشاركاهما فرحة الصلح هذه، على ؼصن شجرة،

مع العلم أن الدٌك ٌدرك جٌدا  بالهٌن فكل الحٌوانات فرحة له وترٌد مشاركتهما هذا االحتفال،

لته أكثر مهارة مدى خوؾ الثعلب من الكالب هكذا انتصر الدٌك على الثعلب وكانت حٌ

ودهاء من حٌلة الثعلب الذي خاب أمله فً تحقٌق هدفه ووجد نفسه مضطرا لالنصراؾ 

 .بسرعة تاركا ذلك المكان وهو ٌجر أذٌال الخٌبة والهزٌمة

أما عند شوقً، فلم تتواجد الشخصٌتان فً نفس المكان و لم ٌكن الحوار بٌنهما مباشرا بل 

ي هو الذي كان ٌروي علٌنا ما كان ٌرد على لسان الثعلب كان شبه ؼابب إذ المؤلؾ أو الراو

فالدٌك لذا أرسل الثعلب رسوال إلى الدٌك لٌخبره بقراره و شخصٌة الرسول فً المجتمع 

  العربً كانت موجودة بالفعل وكانت مهمة عند كل صلح وهذا خاص جدا بالمجتمع العربً

إٌاها الرسول أجاب بشكل مباشر ا وبعد سماع الدٌك لرسالة الثعلب التً أوصلها ذهك

ودون استخدام الحٌلة أو الذكاء بالرفض معتمدا فً ذلك على تجارب أجداده ممن وقعوا فً 

 فخ الثعالب من قبل
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و بناء على هذا كانت صٌاؼة الحكمة فً نهاٌة النصٌن مختلفة تماما فحكمة دٌك الفونتٌن 

لذا كان ٌشعر باالنتصار وفرحة كانت نابعة من تجربته الشخصٌة والخاصة مع الثعلب 

التؽلب على خصمه بكل براعة وبهذا ٌكون قد استفاد من تجارب أسالفه بشكل فعلً 

 .وإٌجابً

أما دٌك شوقً فلم ٌرد أن ٌدخل فً خصام مباشر مع الثعلب بل أراد أن ٌعتمد بكل سلبٌة 

ا لمن ٌأتوا على تجارب أجداده وعلى الحكمة التً توصلوا إلى صٌاؼتها حتى تكون درس

بعدهم ،فضل دٌك شوقً أن ٌأخذ هذه الحكمة كما هً عن أسالفه دون أن ٌخوض ؼمار 

التجربة بذاته وهذا ٌعكس لنا سلبٌة اإلنسان العربً الذي ٌعٌش عالة على ما حققه أسالفه فً 

ه، القدٌم دون أن ٌسعى إلى القٌام بإحٌابه أو بصنع مجد جدٌد ل الماضً و الٌفتأ ٌفتخر بالمجد

دوما ٌحاول  هكذا كان شوقً ٌعبر عن سلبٌة المجتمع العربً التً كانت تزعجه كثٌرا وكان

إٌقاظه وتحرٌكه
1
. 

وحفظت  وصدقت  نبوءة رابد الملهاة الفرنسٌة و سطع نجم الفونتٌن فً فرنسا و خارجها

ه فً خرافاته فً الذاكرة الشعبٌة العالمٌة و فً أروقة األدب و ساحات النقد و ذراع صٌت

و عجز من جاء بعده عن محاكاته  الصالونات األدبٌة لكبار الفالسفة و الفانٌٌن العالمٌٌن،

فكان بمثابة الطفرة فً فن الخرافة، و التمثال الذي ٌستحٌل  ودفنت مدوناتهم الخرافٌة،

أن ٌسأل فرنسا  أرادمحاكاته،كما تساقط خصومه كأوراق الشجر فً زمن الخرٌؾ، و من 

"بسبب خرافات الفونتٌن ومسرحٌات  رها فً القرن السابع عشر فستجٌبه:عن سبب سرو

مولٌٌر"
2

 

أن ٌحذروا الناس فً مجتمعٌهما من هذا النوع من  حاول كل من الفونتٌن وشوقً 

الشخصٌات الماكرة والخادعة التً قد تتواجد فً األوساط السٌاسٌة أو فً مختلؾ الطبقات 

طبٌعة لن ٌتؽٌر مهما كانت الظروؾ ومهما حاول أن فالشخص المخادع بال االجتماعٌة،

ٌظهر فً هٌبة حمل ودٌع فهو ٌبقى دابما فً داخله ثعلبا ماكرا، ٌنبؽً إذن االحتراس وبشدة 

 . من هؤالء لتفادي الوقوع فً فخهم
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كأن  فقد كان مصٌبا فً بعض األمور، بهذا حاول شوقً أن ٌسٌر على نهج الفونتٌن،

حقابق الخاصة جدا بمجتمعه كما استطاع أن ٌضفً على نصه صبؽة توصل إلى نقل بعض ال

إذ لم ٌنجح فً جعل نصه قصة دقٌقة ومتكاملة فً بنابها  وفاشال فنٌا، عربٌة إسالمٌة محضة،

بل بقً سجٌن القصٌدة العربٌة التقلٌدٌة البعٌدة فً فنٌاتها عن الشعر القصصً ألنها ال تتالبم 

انً الذي ال ٌحتاج إلى حوار مباشر وال إلى عقدة و ال إلى صراع إال مع الشعر الؽنابً الوجد

وال إلى تأزم األحداث وانتهابها بحل ،لذا كانت تقنٌات الوصؾ والسرد بارزة فً نصه الذي 

 . عجز عن تكٌٌفه مع تقنٌات الشعر القصصً الذي لم ٌكن متمكنا بعد من أدواته

صرح شوفً نفسه فً مقدمة دٌوانه أما بالنسبة للصلة بٌن الفونتٌن وشوقً فقد 

م( بمحاكاته لالفونتٌن فً نظم ما نظم من خرافات، وبأنه كان كلما أنجز شًٌبا من 1898)

هذا الشعر قرأه على بعض األطفال كً ٌتأكد من أن ما ٌكتبه مشوق لهم، وأنه كان ٌهدؾ من 

فونتٌن فً حبه نفوسة زكرٌا أن شوقً كان أصدق من ال /وترى د ذلك إلى ؼاٌة تعلٌمٌة،

إال أن شوقً لم ٌباِل بنشر  إذ لم ٌكن الشاعر الفرنسً ٌهتم حتى بطفله الوحٌد، ،لألطفال

، وإن كانت " الشوقٌات " :خرافاته فً دٌوان مستقل كما فعل الفونتٌن، بل ضمنها دٌوانه

النقص الطبعات التً ظهرت من دٌوانه بعد موته قد أهملت تلك الخرافات، إلى أن تدارك هذا 

وقد عرفت بعض تلك الخرافات  م،1943محمد سعٌد العرٌان فً نشرته لذلك الدٌوان عام 

وتدور الحكاٌات المنظومة عند شوقً على موضوعات إنسانٌة  طرٌقها إلى الكتب المدرسٌة،

كاألوضاع السٌاسٌة واالجتماعٌة فً ذلك الوقت،  ،عامة، أو موضوعات تتصل بعصره

إذ  ،سه من خرافات الفونتٌن مع إضفاء شخصٌته على تلك المقتبساتباإلضافة إلى ما اقتب

وضع فٌها لمسات عربٌة إسالمٌة،وهناك قصابد خرافٌة أخرى استلهم فٌها أمٌر الشعراء 

موضوعات عربٌة قدٌمة
1
. 

، فاالنزٌاح فـً داللة الذكاء عند الثعلب واضح فـً القصة الشعرٌة عند أحمد شوقً

 ً الذكاء وعظمة الحٌلة لم ٌستطع أن ٌخدع الدٌك المشهود لهفالثعلب على شهرته فـ

وهو بهذا التصور ٌسوق انزٌاحاً داللٌاً مؽاٌراً فـً األسلوب … بالصدق وحسن النٌة

 …الوظٌفة لما نجده فـً حكاٌات الثعلب عند ابن المقفع، ومن ثم عند الفونتٌن
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فالفضل األكبر ٌرجع إلى ابن وأٌاً ما ٌكن شأن التوظٌؾ الحكابً لقصص عالم الحٌوان 

المقفع الذي قام بدور حضاري رفٌع حٌن مزج الثقافة الهندٌة الفارسٌة الممثلة بكتاب )كلٌلة 

ودمنة( بالثقافة العربٌة اإلسالمٌة لٌعالج فـً ضوء حكاٌاته النظم السٌاسٌة واإلدارٌة فـً 

 …منها مجتمعهومن ثم معالجة كثٌر من الهموم االجتماعٌة التً ٌعانً  ،عصره

ثم أدى هذا الكتاب دوراً حضارٌاً آخر فـً األدب الؽربً، فجعله الفونتٌن منارة ٌهتدي 

ولما قام الكتاب بهذا الفعل الحضاري المتمٌز باعتباره … بها فـً انتقاد ما ٌعانً منه مجتمعه

ة صاحبه أنه أصبح هدٌة عظمى للبشرٌة كلها أعاد تفتٌح العٌون العربٌة على منزلته ومكان

لتجمع بٌنهما وتحًٌ  ،التً التقطت مرامً أهدافه فأفادت منه ومما جاء فـً حكاٌات الفونتٌن

 .صورة أدبٌة رفٌعة لها فـً األدب العربً الحدٌث كما تمّثل فـً حكاٌات شوقً

فابن المقفع احتل مكانة ملحوظة فـً تارٌخ البشرٌة فكراً وأدباً، وقدم للعربٌة جملة من 

ب الفنٌة الجدٌدة فـً التعبٌر لكل من جاء بعده، فضالً عن المنهج العلمً فـً الكتابة األٍسالٌ

 …والتألٌؾ

و كان الفونتٌن ٌنعت فً هذه المجالس بالشخص الطٌب حتى أن بوالو لما نشر "فن 

م سرد فٌه جمٌع األجناس الشعرٌة باستثناء  1764 جوٌلٌة )تموز/ٌولٌو( 10الشعر" فً 

ن"خرافات الفونتٌ
1

. و لم ٌجد بوالو تفسٌرا لهذا اإلجحاؾ سوى اعتبار الفونتٌن مقلدا 

 لشعراء قبله.

كان الفونتٌن ٌدافع عن فكرة المحاكاة الجٌدة التً تعتمد على حسن االختٌار فً التراث 

.األدبً للعهد العتٌق
2

 

"ال  ال:صدٌقه راسٌن قاب إلىفأسر  و قد أدرك مولٌٌر مالمح هذه العبقرٌة لدى الفونتٌن،

فربما سٌعٌش أكثر منا جمٌعا".ولعل هذا كله  من هذا الشخص الطٌب، ٌنبؽً أن نسخر 

 ٌتضح لدٌنا فـً العدٌد من الفنون النثرٌة وموضوعاتها وترقٌق أسالٌبها مما ٌأتً

أكد الثعلب حضوره فً الفلكور الشعبً العالمً منذ القدم، تشهد بذلك األمثال والحكم 

نت تروي شفاها فً األوساط الشعبٌةوالحكاٌات التً كا
3

، تلقفها الشعراء والحكماء قبل 

ق.م( الذي 675-625) Archilochus -أرخٌلوخس –إٌزوب مثل "الشاعر الٌونانً 

                                                           
1 Jean Orieux, la fontaine, ED, Flammarion, P 358  
2 Cerquiglini et Autres, la littérature Française, P5 
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علب ثعلب والنسر، وأخرى موسومة "الثتتضمن شعره على األقل حكاٌتان، واحدة عن ال

ت أبطالها حٌوانات، اثال وحكاٌق.م( برزت أم1700والقرد، وقبل ذلك بكثٌر، فً سومر )

علب فً صفة "متبجح وجبان، ففً إحدى الحكاٌات، ٌقرر مع زوجته مهاجمة ثوقد صور ال

مدٌنة "أوروك" مدعٌا  أنه سٌقضمها مثل نبتة كرات...ولكنه حٌن ٌسمع عن بعد كالب 

ٌة داخل المدٌنة تنبح ٌقول لزوجته: فلنعد أدراجنا، فالظاهر أن الكالب تنبح بلهجة تهدٌد

المدٌنة.."، وٌظهر الثعلب فً حكاٌة سومرٌة ذات بعد أسطوري "ٌبتهل فٌها لإلله "إنلٌل" أن 

ٌمنحه قرنً ثور، واستجاب إنلٌل لطلبه، ولكنه لم ٌتمكن من العودة إلى وكره حٌن اشتد علٌه 

لذي البرد"، وربما انتقلت بعض هذه المعانً وصفات الشعب السومري إلى الثعلب اإلٌزوبً ا

 نهل من معٌنه الشاعر الفونتٌن.

حٌن امتألت المدونات التراثٌة بأخبار وأوصاؾ الثعلب، ونحن نجدها فً األمثال 

ٌّلة العربٌة، ٌقول الدمٌري فً شأن الثعلب:  واألشعار  والحكاٌات، وكل ما أبدعته المخ

ذا "والثعلب سبع جبان، مستضعؾ ذو مكر وخدٌعة ٌجري مع كبار السباع"، ولعل ه

الوصؾ ٌنحدر من إرث حكابً وخرافً جرى على ألسنة الناس، وتناثر فً األشعار والكتب 

 لثعلب بالمكر والدهاء، لذلك قالت العرب فً األمثال: "أروغ من ثعلب".احتى ارتبط 

العربً والثعلب الفرنسً هو أمٌر الدهاء، تشهد بذلك الخرافة فً  الثعلبإن كال من 

 الجانبٌن.

للكشؾ عن التقارب والتداخل بٌن  المشار إلٌه  إلى التناص بالمفهوم المقارن قد ال نحتاج

الكثٌر منها ٌشكل موروثا شعبٌا مشتركا، أصوله  ألنالحكاٌات العربٌة والفرنسٌة  ، ذلك 

ضاربة فً جذور التارٌخ، كما أن مادة الحكاٌات قد نزحت من بٌبة ؼلى أخرى، وفً كل 

القضاء الثقافً الذي تتواجد فٌه لتتشكل فً حلة جدٌدة ٌتداولها  مرة تتؽذى الحكاٌة من معٌن

الناس، وهذا ما ٌجعل بعض التفاصٌل تختفً فً حكاٌات، بٌنما تظهر فً أخرى، أو ٌحدث 

استبدال لبعض شخصٌات الحكاٌة مثل حكاٌة الببر المنتشرة فً الفلكلور العالمً التً تحكى 

د، ولعل الخٌال الشعبً الجزابري ٌنسب لنقعلب باثدال الفً األوساط الشعبٌة الجزابرٌة باستب

 من مسرح هذه الخرافة.  الثعلبد قوة الذكاء والحٌلة، وهو السبب الذي جعله ٌزٌح قنلل

باإلضافة إلى أن اإلبداع الشعبً كان من الكثٌر من األحٌان متشابها فً استعارته لهذه 

ٌنا وللسخرٌة والنقد فً أحاٌٌن أخرى، ذلك أن الظواهر الحٌوانٌة واستعمالها للهو والمتعة ح
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العقل البشري قد ٌفكر والمشاعر قد تنفعل بنفس الطرٌقة فً كل بٌبة فً مواجهة الظواهر 

الطبٌعٌة
1

 . 

إن قارئ الخرافات ٌجد تداخال كبٌرا فً نصوص، فالنص إذن إنتاجٌة، وهو ما ٌعنً: أنه 

ن تتقاطع وتتنافى ملفوظات عددٌة ترحال للنصوص، وتداخل نصً، ففً فضاء نص معٌ

مقتطعة من نصوص  أخرى
2
. 

هً العملٌة التً بمقتضاها ٌنضاؾ  Architextualitéوهذا بوجود النصٌة المتعالٌة 

(Se greffer ( نص ما إلى نص سابق دون أن ٌكون ذلك تعلٌقا، وهذا ٌؽطً ظواهر

التحوٌل أو المحاكاة
3
. 

حق، وهو "ٌكمن فً العالقة التً تجمع النص الال Hypertexteوهناك من ٌسمً 

 النص )ب( كنص الحق بالنص )أ( كنص سابق".

)نص  –نصا متعالٌا  –وبهذا المفهوم ٌصنؾ جٌرار جٌنٌت "الخرافة بوصفها نوعا 

بشكل عام تشتؽل على نفس المادة  ة أتتالحق( بشكل كامل تقرٌبا"، ذلك أن الخراف

شكل من جدٌد وفق التحوالت والتؽٌٌرات ، وتتMatérian Thématiqueالموضوعاتٌة 

التً ٌحدثها منتجو هذه الخرافات على النصوص السابقة مثل نصوص إٌزوب، بٌدٌا 

ولقمان
4
. 

إن المتتبع للحكاٌة العربٌة والفرنسٌة ٌسجل حضور الثعلب بقوة، وخاصة فً المواقؾ 

هارون، وبعض  التً تستدعً الحكمة والصواب فً طلب مخارج األمور مثل ثعلب سهل بن

مؽامرات الثعلب "رٌنار" والكثٌر من خرافات الفونتٌن، وبالرجوع إلى إحصاء تكرار 

حضور الحٌوانات فً حكاٌة كلٌلة ودمنة المشار إلٌه فً مبحث سابق، ومقارنته الثعلب 

 وحٌوانات أخرى فً خرافات الفونتٌن، نتوصل إلى الجدول الموالً: 

 

 التكرار الفونتٌن التكرار ابن المقفع

                                                           
 .42فرانسٌسً كلودون كارٌن حذاء فولتنػ الوجٌز فً األدب، المقارن، ص:  - 1
 .47، ص"علم النص"ٌفا، جولٌا كرٌست - 2
 .17ص  ،"ات المفاتٌح لتحلٌل الخطابمصطلحال" دومٌنٌك مانؽونو - 3
 .71ص  ،"ص الروابًانفتاح الن"سعٌد ٌقطٌن،  - 4
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 21 الثعلب 120 الثعلب

 16 األسد 05 األسد

 12 الحمار 03 الحمار

 09 القرد 05 القرد

 16 الذبب 03 الذبب

 12 الجرذ 10 الجرذ

 03 الؽراب 06 الؽراب

 

ٌتأكد تفوق حضور الثعلب فً المخٌال الشعبً العربً والفرنسً من خالل تواتر وجوده 

هالكه لمساحة معتبرة فً فضاء النص الخرافً، كما أن على مسرح أحداث الحكاٌات واست

كال من الراوي أو السارد العربً والفرنسً ٌصطفى من بٌن الحٌوانات لٌفرغ فٌه مواقؾ 

ومعارؾ وتناقضات الحٌاة االجتماعٌة مثل سلوك وحكمة أحمد شوقً ومكر وحٌلة الثعلب 

 الفونتٌن.

لب العربً والفرنسً تبدو واحدة، ٌتوحد إن رسابل الحكمة والموعظة المنبعثة من الثع

فٌها السارد أو الراوي فً األجواء الثقافٌة اإلنسانٌة من أجل مخاطبة اإلنسان فً أي موقع 

 كان.

كان جمهور الشاعر ٌرٌد الجدٌد و المرح فوجدهما فً الخرافات،و لم ٌكن المرح ماٌثٌر 

منحها لجمٌع الموضوعات حتى  بل هو نوع من الجمال و السحر و متعه ٌمكن الضحك فقط،

األكثر جدٌة منها
1
. 

ٌرون فٌه شخصا كسوال كثٌر اللهو ومتعبا للملذات ؼٌر أنه ٌخفً  و قد كان معاصروه

من خالل  األفكار العلٌا إلىالفونتٌن ٌستطٌع الوصول  إنقوة وعبقرٌة جعلت تٌن ٌقول "

فمن الٌونان أفالطون  بً العالمً،األد اآلثاركان قاربا نهما ومنفتحا على  الهزل والمرح " 

ؼٌرهم إلىومن الالتٌن هوراس وفرجٌل أوفٌدو وتجاوز هؤالء القدامى 
2
. 

                                                           
1 J. De La Fontaine, Fables, libraire générale Française, P39 
2 Jean Orieux,Op-cit. 
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ٌفصح الفونتٌن عن نظرٌته فً الخرافة فً مقدمة مجموعاته األولى التً نشرها سنة 

'الروح'،  األخرالخرافة تتكون من جزبٌن ٌمكن تسمٌة أحدهما 'الجسم' و  إنم بقوله  1668

 والروح هً المؽزى أو درس أخالقً . جسم والروح هو الحكاٌة،ال

وقد بدأ كتابة خرافاته على استحٌاء، فكانت المجموعة األولى وفٌة لمعلمة األولى اٌزوب 

ثم ما لبث أن تحرر فً المجموعات األخرى، وأفرغ فً الخرافة زبدة تفكٌره وتجربته، وسما 

م تصبح الخرافة حكاٌة تؽلؾ مؽزى أو درسا أخالقٌا بهذا النوع األدبً الى أعلى علٌٌن ،فل

 فقط حقال للتأمل الفلسفً والنقاش العلمً كما ٌبرز دلك فً خرافة 'حٌوان على سطح القمر' 

ٌستهل الفونتٌن هذه الخرافة بعرض فلسفً ٌناقش فٌه عالقة المظهر بالواقع وحكم العقل، 

  .را نصب مجهره الفلكً صوب القمرحدث لعالم من المجمع الملكً بانجلت ثم ٌسرد ما

بهذا األسلوب ٌقحم الفونتٌن الخرافة بجسمها وروحها فً المعترك المعرفً والمٌدان 

العلمً  وٌكشؾ عن التشابهات بٌن هذا الجنس وجزء كامل من العلوم الجدٌدة التً تمثل علم 

قة مؽطاة بؽالؾ البصرٌات والخرافات من هذا المنظور ال تشتؽل فقط بوصفها أؼلفة )حقٌ

من الخٌال(، ولكن تلٌسكوبات ٌستعملها كل قارئ، لذلك ٌنبؽً تشؽٌل الخرافة للحد من 

مضار وأوهام المظاهر كما ٌشؽل البروتوكول الضوبً للكشؾ عن الصورة الحقٌقٌة "ألن 

 فٌال"  كما ٌرسم عجال أو إنساناالظل عن طرٌق الضوء ٌرسم 

المعنى الحقٌقً، هذا  إلدراكافة لما نراه للوهلة األولى تعدٌل المس إلىالفونتٌن ٌدعو  إن

ما تسعفه لنا المفاهٌم البصرٌة ،فان كانت الخرافة امتازت بوصفها استعارة حٌوانٌة تارٌخٌا، 

داخل  -المعنى -استعارة ضوبٌة التً ٌصؾ اشتؽال الصورة  إلىفان الفونتٌن ٌنقلها 

لمعنى األولً بتعدٌل فً الرؤٌة والكشؾ عن والقارئ المحترؾ هو من ٌتجاوز ا الخرافة،

 المؽزى الحقٌقً.

ٌؤكد الفونتٌن على منطق خرافاته التً تعتمد وسٌلة الكذب لبناء الحقٌقة
1
وكان الفونتٌن   

ٌتلقؾ هذه الخرافة كما استقى ؼٌرها من معٌن "كلٌلة وذمنة " وٌفرغ فٌها ماء شاعرٌته كما 

المتعة واللعب إلىتتزٌن الخرافة بلباس الكذب موحٌة 
2
 . 

                                                           
  28نفوسة زكرٌا "خورفات الفونتٌن" ص   1
 .719نفسه، ص  المصدر  2
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فً حكاٌاته وهومٌروس أنطق  الحٌواناتفقد أنطق اٌزوب  والفونتٌن لم ٌأتً ببدعة،

 : إلٌاذتهفً  اإللهة

 حتى من كذب

 مثل اٌزوب ومثل هومٌروس

 فنهم وإبداعبجمال 

 تحت لباس الكذب

ٌقدمان لنا الحقٌقة
1

 

 وكان ذلك فً أثٌنا، حداث،فً الكتاب الثامن تظهر الخرافة سلطتها فً تؽٌٌر مجرى األ

ولم  اعتالء المنصة لٌخاطب شعبه وٌحذره من المخاطر الداهم، إلىعندما هم أحد خطبابها 

  .ٌبال به أحد رؼم فصاحته واستدعابه لصورة بالؼٌة عنٌفة لعله ٌوقظ بها األرواح المٌتة

اسها الكثٌؾ الخرفتان تبٌنان الحقٌقة من تحت ركام األوهام إذ تتخلى الخرافة عن لب

لتعرض جوهرها فً النهاٌة لمتلقً بارع ٌتمتع بنتابجها .تتوحد الخرافتان  على مستوى 

 ثم انفراجها بعد تدخل الحٌوان . ونمو العقدة، ثمسار األحدا

نراه فً هذه الخرافات من سهولة عجٌبة الشك أنه لم  وٌقول حسٌب الحلوي "إن  ما

الخرافة كانت جنسٌا لٌنا مطواعا حتى وافقت  ٌب " ولعلبالجهد وطول التنق إالٌتوصل إلٌها  

فقد كانت "قصصا أو حوارا  أن بها فً األفاق، إلى  مرامٌهوتناول بها جمٌع  أهواء الفونتبن،

أو سردا  عابثا أو سردا جادا أو مقتطفات رٌفٌة أو وجدانٌة أو نقدا أو تصوٌرا للحٌوان و 

ٌر المنحى فً القصة الواحدة ،كما فً  حٌث ٌبدأ الشاعر والطبٌعة .... وكثٌرا ما ٌتؽ اإلنسان

مقطع خطابً بلٌػ .وقبل ذلك فهً كلمات حول المظهر ٌعززها  إلىثم ٌنثنً  بوصؾ واقعً،

    .بخرفات

تمتاز خرافات الفونتٌن بالتنوع المذهل فً الموضوعات و الصور وفجابٌة الحوادث 

فهو  ،وإٌقاعهت هذه السعة والحرٌة بنٌة الشعر حتى طال ،وإبرازهاوالحلول وتنوٌع الطبابع 

فٌرأي حبٌب الحلوي ٌجعل" للفكرة القرٌبة الوزن الخفٌؾ السرٌع، وللفكرة الخطٌرة الوزن 

الطوٌل المكٌث "
2
 .عصره هذه الحرٌة الموسٌقٌة فً الشعر هً جدٌد الفونتٌن فً 

                                                           
 . 212نفسه، ص  المصدر  1
 .202الحلوي " األدب الفرنسً" ص  حسٌب  2
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الحركة  إن:" ً هذا الصددوما بعد فقد أقفل بها باب المحاكات ٌقول تٌودور دي بانفٌل ف

ما  لىإتلك هً الكلمة األخٌرة للفن العالم الدقٌق الذي ٌسبب لك الدوار مجرد النظر  الخفٌة،

 وفً رأي علً دروٌشً قد أخذها معه " هٌإلأن الفونتٌن كما أبدع  نٌعترضه من صعاب بٌ

حوادثها على فً مبة فصل،تجري  األفاققدم الفونتٌن من خالل خرافات "تمثٌلٌة واسعة 

 المسرح هذا العالم"

ولكن الفونتٌن أراد لحكاٌاته فً الوقت نفسه أن تنتعش بلمسات منه تشٌع فٌها الحٌوٌة 

فهو لم ٌكتؾ بمجرد كتابتها شعرا بل أضاؾ جزبٌات  فعله، والجدة والمرح وهذا بالضبط ما

ً جعل منها كما أضاؾ عشرات الحكاٌات األخرى الت التركٌبة القصصٌة، إلىمن عنده 

 وسٌلة لقول الكثٌر مما أراد قوله.

مٌراث  إلٌهطع فً سماء األدب الفرنسً بعد أن انتهى تهذا ما جعل نجم الفونتٌن ٌس

.مستوى أعلى من األداء الفنً المعرفٌة حتى سمً هومٌروس فرنسا إلىالخرافات ورفعه 
1
  

 

                                                           
 09علً دروٌش "دراسات فً األدب الفرنسً" ص   1



  .خاتمة                                                                                                      

73 
 

 :خاتمة

الشك أن الحكاٌة على ألسنة الحٌوان و الطٌر أدب عالمً  عرٌق فعنها خلفت أشعار 

ونسجت أمثال وسجلت مأثورات وروٌت حكاٌات وأطلقت خرافات ودالئل ذلك الحكاٌات 

 الى رحلتً هذه أضفت النتائج التالٌة  : افةإضالتً ولدت هذا ما استنتجته من بحثً 

 وفٌها  ارة فً أحد أقدم أجناس اآلداب الشعبٌة، وهً الخرافة،تبوأ الحٌوان  مركز الصد

وٌحمله مسؤولٌة تبلٌغ مواقفه وأفكاره من خالل  ٌصطفى المخٌال الشعبً العالمً،

 الرمز .
  تتدخل الخرافة حٌنما ٌختل توازن األشٌاء، وتنهض ببناء عالم حٌوانً تخٌلً ٌرمرم ما

 ماعً والسٌاسً .على صعٌد السلوك االجت اإلنسانخلقته ٌد 
  ٌحضر الحٌوان بقوة فً التفكٌر األسطوري العربً، تشهد بذلك جل أشعار العرب

األسطوري الحٌوانً من العصر الجاهلً الى  اإلرثوأمثالهم وحكاٌاتهم، كما انتقل هذا 

التالٌة ،وشكل مادة لخرافة الحٌوان التً كان لها دور هام فً بناء  اإلسالمٌةالعصور 

 ر العربً.وتطور النث
 ،وٌمكن  اشتد عود الخرافة العربٌة بظهور كتاب كلٌلة ودمنة فً القرن الثامن المٌالدي

منذ ذلك الوقت، الحكاٌات و األمثال مٌدان تحاور بٌن البٌئة العربٌة ونظٌراتها  اعتبار،

 الفارسٌة و الهندٌة. الٌونانٌة،
 شعبٌة العربٌة عبر األمثال الحٌوانات التً تربت فً حظٌرة التداول فً اآلداب ال إن

الفرنسٌة عبر الحروب والعالقات التجارٌة فً  البٌئة إلىقد انتقلت  والحكم والحكاٌات،

روبا من جواهر وأ إلىأو من خالل ما نقله كتاب وعلماء من األندلس  القرون الوسطى،

 الثقافة العربٌة.
 ئمة على أسلوب األلغاز أن ابن المقفع فً كتابه "كلٌلة ودمنة " قدم مادة جاهزة قا

بأسلوبه وان كل منها عالج موضوعات تناسب روح  ٌتأثرواالستعارة هذا ما جعل الفونتٌن 

 العصر الذي ٌعٌش فٌه .
 تأثر فٌها  أن الفونتٌن هو رائد الخرافات ألنها جاء بالقالب الفنً المتمٌز هذا مع أنه

بالٌونان والرومان حٌث كانت الخرافات عبارة عن أمثال تحوي فً طٌاتها قصص ذات 

 مغزى .
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  أن شوقً اقتحم هذا المٌدان رائدا فٌه متأثرا خطا الشاعر الفرنسً الفونتٌن، فقد قدم

 لألطفال مجموعة من األشعار بلغت ثالثٌن قصة شعرٌة على ألسنة الحٌوان و الطٌر .
  ًأضفى روح الفكاهة على  الخرافات وهذه السمة تعكس جانبا أصٌال فً أن شوق

شخصٌته حٌث تمٌز أسلوبه بالسهولة والبساطة فً الصٌاغة والتعبٌر والكتابة بالغة العربٌة 

تثقٌف األطفال وذلك بحضور الحكمة فً حكاٌات التً كانت  إلىالسهلة حٌث كان ٌهدف 

كانت  إذٌع األطفال أن ٌدركوها بسهولة وٌسر واضحة المرمى حتى ٌستط اإلدراكسهلة 

فً عمق التجربة العاقلة للحٌاة وآلٌات حسن مواجهة صعابها  ضاربة إٌحائٌةات طاقة ذ

 عقالنٌة الكبار . إلىتتجاوز الخبرة الضٌقة لعالم الطفولة البرٌئة 
 أن شوقً استطاع أن ٌحاكً الفونتٌن وٌقدم جدٌدا ممٌزا للمكتبة العربٌة وألدب 

األطفال على وجه الخصوص وأن شوقً ٌشكر جهده فً التنوٌه على األدب العربً 

عالم  إلىأن الحكاٌات تتجاوز بعبرها وعباراتها عالم الصغار  إال الخاص بالطفل وتنبهه له،

مما ٌسلخ عنها حلة طفولة أدبٌتها وهذا هو شأن  ،اإلنسانمع  وإلنسانالسٌاسة والشعب، 

أنه قد أتقن هذا الجنس من جهة البنٌة الفنٌة له وفق القواعد  إالفن البداٌات فً أي علم و

 الالفونتٌنٌة .
  أن الفونتٌن الذي تأثر به شوقً قد تأثر هو نفسه بكتاب "كلٌلة وذمنة " وبذلك ٌكون

العربً القدٌم المتمثل فً كتاب "كلٌلة وذمنة "و األدب  التراثالفونتٌن جسر وصل بٌن 

 مثل فً حكاٌات شوقً الشعرٌة .  العربً الحدٌث المت
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