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 كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة ساٌس فاس

 9191-;910السنة الجامعٌة 

 السادسمسلن الدراسات العربٌة: الفصل 

 مادة: األدب الممارن

 إعداد: د. المصطفى الشادلً

************** 

 

 مادة األدب الممارن

 مفهوم األدب الممارن وحدوده

I- مدخل إلى األدب الممارن 

 

ال تزال مكانة األدب الممارن فً جامعاتنا العربٌة ألل بداٌة ال بد من اإللرار بؤنه 

كثٌرا مما نؤمل إذا نظرنا إلى ما ٌناظرها فً جامعات األمم األخرى التً تعنى بهذا 

النوع من الدراسات الفنٌة اإلنسانٌة. ولفهم حمٌمة األدب الممارن ال بد من استحضار 

 أهما: مجموعة من المعطٌات 

اإلنسانٌة التً من شؤنها أن تزدهر  الممارنة من نوع الدراساتإن الدراسات  -أولها

فً عصور النهضات، وٌمظة الوعً المومً اإلنسانً. ولهذا ظهرت فً صورتها 

البدائٌة حٌن نهض األدب الالتٌنً على أثر اتصاله باألدب الٌونانً. فً المدٌم، 

، فتمثلت فً نظرٌة جدٌدة ةلنهضة األوروبٌوتبلورت بذورها األولى فً عصر ا

، والترنت بالنزعة اإلنسانٌة «نظرٌة المحاكاة»أطلك علٌها كتاب عصر النهضة: 

لذلن العصر، ثم أصبحت فً العصر الحدٌث علما أصٌال ذا فروع كثٌرة فً 

 جامعات العالم.

هتمامنا افً  دورا أساسٌاال شن أن لنهضتنا الحاضرة، ووعٌنا المومً الجدٌد، و
 الدراسات. بهذا النوع من
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شخصٌتنا  المومٌة، وتنمٌة لغذٌة من تاألدب الممارن  به إلى جانب ما ٌزودنا -ثانٌها

نواحً األصالة فً استعداداتنا، وإبراز ممومات لومٌتنا فً الحاضر، وتوضٌح 

ه، إلى جانب ذلن كللفكرٌة فً التراث األدبً العالمً، مدى امتداد جهودنا الفنٌة وا

تظل لؤلدب الممارن رسالة إنسانٌة أخرى، هً الكشف عن أصالة الروح المومٌة 

 فً صلتها بالروح اإلنسانٌة العامة فً ماضٌها وحاضرها.

شًء  من المسلم به أن أعمك ما ٌشف عن روح األمة هو أدبها، كما أنه ال -ثالثها

حرر والسالم فً جهدها الدائب فً سبٌل الت -عن وحدة الروح اإلنسانٌة ٌكشف

 األدب اإلنسانً كله. مثل -وإلرار حرٌة الفرد واألمة

فال ٌستطاع تموٌم األدب المومً حك التموٌم وال توجٌهه خٌر توجٌه، إال بالنظر إلى 
أن ٌموم بوظٌفته اإلنسانٌة من  دبً اإلنسانً جملة، كً ٌتاح لهنسبته إلى التراث األ

 لحضارٌة بتؤدٌته لرسالته المومٌة والوطنٌة.ثناٌا لوالبه الفنٌة، وأن ٌإكد المٌم ا
ٌتضح لكل من له إلمام بتوارٌخ اآلداب الكبرى أنها فً حركة دائبة نحو  -رابعها

 تمنحهااتجاهٌن: الخروج من حدود لغاتها لالتصال باآلداب األخرى تإثر فٌها أو

، وتتجدد به وتكمل تنًثمراتها، ثم الرجوع إلى ذاتها نفسها، تهضم ما استمدته لتغ

 فً أجناسها األدبٌة، وتنهض فً نواحً التصوٌر الفنٌة واإلنسانٌة.

وعصر النهضة فً كل أدب ٌتسم بهذه السمة، إذ ٌمتد فً اآلداب األخرى، وٌتصل 
بالتراث األدبً العالمً ٌفٌد منه ثمرات العبالرة من بٌنه، لٌكمل تراثه المدٌم بهذه 

نفسه، فً عصر من عصوره، إال أصابه  الثمرات الخالدة. وال ٌنطوي أدب على
 الوهن والذبول.

ولكل أدب عصور نهضاته التً تمدم فٌها الركب األدبً العالمً فً حركته الدائبة: 
 فمد نهض األدب الالتٌنً باتصاله باألدب الٌونانً.

وروبٌة األخرى فً عصر النهضة وساد ولاد األدب اإلٌطالً واألسبانً اآلداب األ
نجلٌزي الفرنسً فً العصر الكالسٌكً، وكانت الصدارة لؤلدبٌن االاألدب 

الثامن عشر. وفً العصور  واأللمانً بٌن اآلداب األوروبٌة فً أواخر المرن
 ، تعاونت اآلداب الكبرى كلها فً تبادل ظواهر التؤثٌر والتؤثر.الحدٌثة

األدب وألدبنا المومً العربً كذلن عصور نهضاته وصدارته. فمد أفاد من 
 الٌونانً والفارسً فً عهوده المدٌمة، واتصل باآلداب األوروبٌة فً العصور
الوسطى ٌغذٌها بمواد موضوعاتها األدبٌة فً مٌدان الشعر ولصص الفروسٌة 
والحب، ثم اتصل بها كذلن فً عصر النهضة وفً العصر الرومانتٌكً. وفً 
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ر ٌنهل من موارد التجدٌد وصاالعصور الحدٌثة توثمت صلته باآلداب األوروبٌة، 
 نسانٌة.فٌها، ناشدا الكمال فً نواحٌه الفنٌة واإل

إلى جانب أهمٌته فً جالء نواحً األصالة فً األدب  -لؤلدب الممارن -خامسها

أهمٌة أخرى ال تمل عن تلن خطرا، وهً التعمك فً الكشف عن طبٌعة  -المومً

 واتجاهاته فً األدب المومً واآلداب العالمٌة. «التجدٌد»

إن األدب الممارن، مع ذلن، أساس ال غنى عنه فً النمد الحدٌث: فمواعد  -سادسها

النمد الحدٌث ثمرات لبحوثه العمٌمة. وفً هذه البحوث ٌتجه األدب الممارن إلى 

ه عن الحمائك البرهنة على تلن المواعد، بتتبعه لطبٌعة سٌر اآلداب العالمٌة، وكشف

األدبٌة الفنٌة واإلنسانٌة، وكٌف تعاونت فٌها اآلداب جمٌعها، حتى لٌسمى النمد 

، إشارة إلى أهمٌة البحوث الممارنة فً جالء جوانبه «النمد الممارن»الحدٌث:

 واستكمالها.

إن بعض الدول تهتم بتلمٌن الطالب فً مرحلة التعلٌم الثانوي األسس  -سابعها

هذه -91;0لعام  -لممارن. فمد جاء فً دٌباجة التعلٌم الثانوي بفرنساالعامة لؤلدب ا

والذي ٌهمنا حما أن ٌعرف التلمٌذ..شٌئا عن علم اآلداب »:البالغة األهمٌةالعبارة 

بإكمال الدراسة فٌه، ولكن لم ٌعد  -فٌما بعد-الممارنة، وهو علم ٌختص التعلٌم العالً

)«العلم وغاٌتهمن الممكن أن جهل عمل مثمف منهج هذا 
1

). 

 :وحدوده مفهوم األدب الممارن

لحد اآلن، إذ هو نشؤ فً « األدب الممارن»نسبٌا الذي لضاه  لالطوٌ بالرغم من العمر

ٌختلفون حول  ال ٌزالونفإن رجاالته  العمود الثالثة األولى من المرن التاسع عشر

 عرٌفاته.تمفهومه وطبٌعته ومٌادٌنه وحدوده. ووفما لذلن فمن الطبٌعً أن تتعدد 

بعبارة أخرى  ٌواجه الدارس الممارن أول ما ٌواجه وهو ٌشمر عن ساعدٌه للدخول 

تعرٌفات ومفاهٌم تعكس فً هذا المٌدان تعرٌفات ومفاهٌم مختلفة وعدٌدة له، وهً 

ضمن المدرسة الواحدة سه عادة، واختالف وجهات النظر اختالف مدار اختالفاتها

 أحٌانا أخرى.

 

                                                           
1
 .دمحم غًًٍُ ْالل، األدب انًمارٌ ( نهرٕسع أَظز 
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II-:ًعلى مستوى االصطالح 

 : تعبٌر مكون من من كلمتٌن هما: األدب والممارن. األدب الممارن -
فكثٌرا ما اختلف الباحثون فً تعرٌفه وطال جدالهم فٌه. لكن مهما ٌكن  األدبأما  -

فر عنصرٌن فً كل ما ٌصح أن ضرورة تو ٌختلفون حولبٌنهم من اختالف فهم ال 
 أو المادة والصٌغة التً تصاغ فٌها. نطلك علٌه أدبا: هما : الفكرة ولالبها الفنً،

وعلى مستوى حدوده، ٌمكن المول إن مفهومه اتسع فً العصر الحدٌث لٌشمل 
 «النص»الشعر والنثر وما ٌعٌن على تفسٌرهما وتذولهما. ولمد جاءت ممولتا

لتوسعا من مجاله بحٌث أمكننا المول إن النص األدبً ٌتسع لٌشمل  «الرسالة»و
العدٌد من مظاهر اإلبداع اإلنسانً سواء أكانت مكتوبة بلغة إنسانٌة ما أو كانت 
مبدعة بلغات أخرى كاللغات الفنٌة )الرسم والموسٌسمى، السٌنٌما..(واللغة اإلشارٌة 

لتوسع من مفهوم النصوص األدبٌة «األدبٌة»واللغة الحركٌة..كما جاءت ممولة
والتً ٌمكن أن نجدها طبعا خارج النصوص المكتوبة  بلغة إنسانٌة. كما أن 

كشفت عن وجود عوالم من النصوص الخفٌة المتضمنة فً كل  «التناص»ممولة
نص أدبً بهذا المعنى أمكننا المول إن عالم النص األدبً صار محطة تتماطع 

 ن النصوص والتً تدخل فً حوارٌة وتفاعل مستمرٌن. بداخلها ما ال نهاٌة له م
لؤلدب  الشكلٌة والمضمونٌة ٌعنى النمد بدراسة هاتٌن الناحٌتٌنوفً كل األحوال، 

المومً، فٌدرس هذا اإلنتاج فكرة وأسلوبا، وٌكشف عن العوامل النفسٌة فً حٌاة 
ٌة، فبٌن منزلة ا ٌكشف عن العوامل االجتماعمالكاتب وثمافته وصلة ذلن بإنتاجه، ك

ب بن سابمٌه والحمٌه من بنً ٌهذا األدب فً المجتمع الذي نشؤ فٌه، ومكانة األد
 لومه.

. بل ٌجب أن ٌلحظ بمعناها اللغويفال ٌمصد بها هنا الممارنة  «الممارن»أما كلمة
، وبذا ٌكون األدب الممارن هو دراسة األدب المومً فً المعنى التارٌخًفٌها 

 ٌة بغٌره من اآلداب الخارجة عن نطاق اللغة المومٌة التً كتب بها.عاللاته التارٌخ
وعلى الرغم من مضً أكثر من لرن ونصف على ظهور أول كتاب ٌحمل 

ة والنمدٌة فً فرنسا فإن هذا الفرع من فروع الدراسات األدبٌ« األدب الممارن»اسم

نه تإكد أن ، وما زالت التساإالت التً تطرح فً مٌادٌ«حدٌثا»ما ٌزال ٌعتبر

االتفاق  -على مستوى العالم الذي ٌهتم به –بعضا من أصوله الكبرى لم ٌتم بعد 

 علٌها.

 كٌف ذلن؟
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بإفراد الكلمة األولى « األدب الممارن»فنحن فً العربٌة مثال نستخدم مصطلح 

. ونحن بهذا نمدم ترجمة حرفٌة «اسم المفعول»ومجًء الثانٌة على صٌغة 

 «Littérature compareé»للمصطلح الفرنسً 

 الوالع ل ولكن هذا المصطلح لٌس موضوع تسلٌم من كل الدارسٌن. فالممارنة فً

 فً نطاق أدب واحد. لد تتم بٌن أدبٌن أو أكثر ولٌس

فما معنى استخدام صٌغة اإلفراد وهل ٌعنً ذلن ضمنا أن طرفً الممارنة لٌس من 

تمٌا إلى الفنون الجمٌلة بمعناها الضرورة أن ٌكونا أدبٌن بمعنى أن ٌكون أحدهما من

الشامل مثال أو إلى أنواع أخرى من األنشطة البشرٌة المنتمٌة إلى فروع الدراسات 

 اإلنسانٌة األخرى؟.

صٌغة اسم كذلن هنا فً صدر المصطلح تثٌره  من أسئلة وما تثٌره صٌغة اإلفراد 

 المفعول هنان فً خاتمته.

« اسم المفعول»بدال من  «الفاعلاسم »فالمصطلح األلمانً ٌستخدم 

[verglichende litterature على حٌن ٌلجؤ المصطلح الفرنسً إلى صٌغة]

 Littérature»وٌستخدم المصطلح اإلٌطالً نفس الصٌغة «. عولم المفاس»

comparate .» الصٌغتٌن أما المصطلح األنجلٌزي  واألمرٌكً فهو ٌتخلص من

 [comparative litterature]« لمصدرا»م صٌغة السابمتٌن وٌفضل استخدا

بحٌث ٌكون المصطلح دائرا حول الممارنة  دون تحدٌد الممارن أو الممارن به)
1

) 

بفضل "  :0:9ول مرة منذ فً فرنسا أل« األدب الممارن»لمد عرف مصطلح 

األستاذ بجامعة السربون  Abel francois villemain(09;1-0:91)فٌلمان 

 خ.رٌخ ٌستخدمه فً محاضراته ..إلذ ذلن التاالذي أخذ من

، من ظهور أسماء أخرى ألرب بٌد أن ذٌوع ذلن المصطلح لم ٌمنع، على أٌة حال

 «اآلداب الحدٌثة الممارنة»إلى الدلة والوضوح من هذا المصطلح من لبٌل 

 «.التارٌخ األدبً الممارن»، و«داب الممارنةتارٌخ اآل»و

 
                                                           

1
درٌٔش، َظزٌح األدب انًمارٌ ٔذجهٍاذٓا فً األدب ( نهرٕسع، راجع تٓذا انخصٕص أحًذ  

 6-5، ص ص2002انعزتً، دار غزٌة
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 حدود مصطلح األدب الممارن:

هو أن تخوم هذا الحمل ما زالت بدورها تثٌر بعض التساإالت حول ما ٌالحظ 

تعنى له، وفروع أخرى مشابهة « األدب الممارن»الفارق الدلٌك بٌن فرع مثل

 بدراسة األدب خارج حدوده اإلللٌمٌة.

، باعتباره دراسة لؤلدب داخل حدود «تارٌخ األدب »وإذا كان الفارق حاسما بٌن 

ة لعاللات أدب ما خارج حدود باعتباره دراس «األدب الممارن»لغة واحدة، وبٌن 

، فإن الفرق ٌبدو للبعض ألل وضوحا بٌن األدب الممارن وفروع أخرى من لغته

 فروع الدراسات األدبٌة:

 بٌن األدب الممارن والنمد األدبً: -أوال

هل األدب الممارن شكل من أشكال النمد األدبً أم هو شكل من الدراسة مختلف 

عن مختلف أنواه الدراسات التً ٌشملها مفهوم النمد األدبً . وما حدود االئتالف 

بٌنهما وما حدود االختالف؟. لمماربة أسئلة من هذا النوع لزم االستئناس بوجهات 

 نظر دارسٌن بهذا الخصوص:  

األدب الممارن لٌس سوى وسٌلة من »حسب "إبراهٌم عبد الرحمن دمحم" مثال، 

نصوص واألعمال األدبٌة وتموٌمها. أو إذا أردنا تحدٌد ذلن بدلة، وسائل نمد ال

صورة للنمد فً شكله الحدٌث، ذلن النمد الذي ٌؤخذ فً اعتباره أثر هذه الصالت 

«)الوثٌمة بٌن اآلداب الحدٌثة، عند تحلٌل النصوص وتموٌمها
1

.) 

ألدب اهل أحسن أئمة » ، إذ ٌمول:سٌاق نفسه ٌسٌر رأي "رٌمون طحان"وفً ال

لفنً، وهم حٌن إلبداع والخلك االممارن اختٌار اسم علمهم؟. إن كلمة أدب تعنً ا

إال بدراسات أدبٌة، والدراسات هً نوع من النمد، ومن األفضل  ٌمارنون ال ٌمومون

نون ٌوازنون بٌن ، فالممار«آلداب الممارنةدراسات فً ا»أن ٌسمى علمنا هذا 

بٌن عادة، ولكن األمر أفلت من ٌد أرباب األدب ، وٌمابلون بٌن أدأدبٌن على األلل

ات "أدب ممارن" الممارن، واصطلح معظم الناس على تسمٌة هذا النوع من الدراس

 littératureوٌكون االصطالح منموال عن اللغة الفرنسٌة إما بفتح الراء )

                                                           
1
( ٌزاجع تٓذا انخصٕص، ئتزاٍْى عثذ انزحًٍ دمحم، انُظزٌح ٔانرطثٍك فً األدب  

 13-5، ص1982انًمارٌ.دار انعٕدج تٍزٔخ 
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compareé)( وٌكون االصطالح منموال عن لغة بعض ، وإما بكسر الراء

()comparative litteratureعن اللغة االنكلٌزٌة ، وإما فرنسٌٌنالممارنٌن ال
1

.) 

 :دب الممارن واألدب العالمًبٌن األ -ثانٌا

، دراسة األدب فً شموله»مع« لممارناألدب ا»هنان مفهوم آخر ٌمٌل إلى مطابمة 

وال شن أن هنان  «.األدب الشامل»أو « دب العالمًاأل»ومطابمته كذلن مع 

األدب »ح ة. فاصطالتعترض لبول هذه المطابمة الممترح صعوبات معٌنة

 ;Johann wolfgang von Goethe -097من وضع "غوته )« العالمً

رس على اتساع المارات الخمس ٌعنً ضمنٌا أن األدب ٌنبغً أن ٌد(  -0:89

 -حسب ما ٌراه ولٌن وارٌن -. وفً حمٌمة األمركلها، من نٌوزٌالندا إلى اٌسالندا

م ٌكن ٌدور بخلده مثل هذا المعنى. فمد استعمل المصطلح لٌبشر بولت أن غوته ل

ح ٌحمل فكرة توحٌد اآلداب جمٌعها تصبح فٌه كل اآلداب أدبا واحدا. واالصطال

مة دورها ضمن ائتالف عام. غٌر أن غوته ذاته فً تركٌب عظٌم، تلعب فٌه كل أ

 نازل عن شخصٌتها.رأى أنها فكرة شدٌدة البعد، وأن ما من أمة ترغب فً الت

بمعنى ثان، فمد ٌعنً الكنز العظٌم من « األدب العالمً»الح ولد ٌستعمل اصط

، غونه، ممن طبمت اآلثار الكالسٌكٌة، كمآثر هومر، دانتً، سٌرفانتس، شكسبٌر

، أو لمختارات من «الروائع»شهرتهم اآلفاق. وبذلن ٌغدو االصطالح مرادفا ل

وتربوٌة) األدب العالمً ذات أهمٌة نمدٌة
2

). 

 :بٌن األدب الممارن واألدب العام -ثالثا

ن الشعر أو نظرٌة األدب لٌعنً ف األصلفً « األدب العام»لد استعمل مصطلح

-Paul van thieghem)"بول فان تٌٌغم" العمود األخٌرة حاولومبادئه. وفً 

«. األدب الممارن»أن ٌلتمطه  لٌستعمله فً مفهوم خاص ممابل ل (1870-1948

دب حٌن تتعالى على س الحركات التجدٌدٌة فً األٌدر« األدب العام»وهو ٌرى أن 

                                                           
1
، انطثعح انثاٍَح ًَ كراب انهثُااألدب انًمارٌ ٔاألدب انعاو، دار ان ( راجع رًٌٌٕ طحاٌ ، 

 9، ص 1، ْايش رلى 1993
2
( راجع رٍَّ ٔنٍك ، أٔسرٍ ٔارٌٍ، َظزٌح األدب ، ذزجًح يحًٍ انذٌٍ صثحً ، انًإسسح  

 52-51ص ص انعزتٍح  نهذراساخ ٔانُشز، 
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ة بٌن أدبٌن ٌدرس الصالت الوشٌج «دب الممارناأل»الخطوط المومٌة. فً حٌن أن 

أو أكثر)
1

.) 

لؤلدب الممارن، فالعاللات  ٌعتبر ندااألدب العام ً الحمٌمة، فمشكلة المصطلح:  

المائمة بٌن هذٌن النوعٌن من الدراسات األدبٌة وثٌمة، حتى أنه ٌصعب إلامة حدود 

الكالم عن األدب العام دون إثارة موضوع األدب  فاصلة بٌنهما، وٌستحٌل غالبا

 الممارن.

 Népomucèneهو  «األدب العام»روسا  تمع الٌوم فً زمرة إن أول من ألمى د

Lemercier محاضراته تحت عنوان: 0:09، ولد نشر  فً عامcours 

analytique de littérature générale دروسه عاما،  بمعنى  عوكان موضو

أنه اهتم باألجناس األدبٌة  وبتطورها، كما أن رسم لوحة شاملة، ذكر فٌها توارٌخ 

 أكثر اآلداب العالمٌة المعروفة.

، فهنان عدد ب العام، وهو ٌدري طبٌعة دراساتهدوإذا كان "لومٌرسٌٌه" لد اهتم باأل

بدراسة ما نسمٌه اآلن األدب العام وهم إما ال  واألدباء لاموا كبٌر من الباحثٌن

ٌعلمون أنهم ٌإسسون علما جدٌدا، وإما أن ما ٌمومون به من األعمال ٌعود إلى 

األلمانً ( و0:89-:097األدب الممارن، ونذكر من هإالء األدٌب األلمانً غوته)

Hermann Hettner   ًوالدانماركBrandes George(0:79-0;99  )

()Paul Hazard(0:9:-0;77( و 0:81-0;11)Texteوالفرنسٌٌن 
2

) 

ب علٌنا فً أكثر الحاالت أن نبٌن الخالفات الجوهرٌة التً وفً الحمٌمة ٌصع

ظهر األدب تفصل األدب الممارن عن األدب العام، فمد تتالشى الخالفات وتنعدم، وٌ

 الممارن واألدب العام كصنوٌن ال ٌفترلان.

إن األدب الممارن ٌدرس عادة التؤثر والتؤثٌر الحاصلٌن بٌن أدبٌن مختلفٌن فً 

اللغة، وٌدرس عاملً التؤثر والتؤثٌر فً أدباء وآداب األمم المختلفة، شرٌطة أال 

و وطنً  ٌإدي إلى نهمل الناحٌة المومٌة. إن تعلك األدب الممارن بما هو لومً أ

                                                           
1
 52ص ، َفسّ(  رٍَّ ٔنٍك، َظزٌح األدب،  

2
 111 -109-108 ص صراجع رًٌٌٕ طحاٌ، األدب انًمارٌ ٔاألدب انعاو، (   
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تشبٌه العاملٌن فٌه بموظفً الجمارن الذٌن ٌمفون على الحدود، لحماٌة البضاعة 

 الوطنٌة من المزاحمة األجنبٌة.

وظٌفة الجمركً، ولد ٌؤنف مرالبة الحدود  ولد ٌترفع األدب العام عن لبوله

شبٌه العاملٌن الوطنٌة، وٌؤبى التمٌد بالمومٌة، فتعلمه بما هو عام وعالمً ٌإدي إلى ت

المسافات  فٌه بالطٌارٌن الذٌن ٌحلمون، فوق أجواء العالم البشري، وٌمطعون

عد أن تملصت من لٌود الحدود طائراتهم التً تسٌر بسرعة الصوت بالشاسعة ب

 الجغرافٌة والمومٌة.

نما ٌرى المهتمون ٌنسب خصوم األدب العام السطحٌة إلى هإالء الطٌارٌن..بٌ

، من علو، العالم البشري، وٌتعرف على خفاٌاه وعلى الطٌار ٌمسحباألدب عامة أن 

تماسٌمه أي جباله ووهاده، سهوله وودٌانه، وأنه ٌتمتع بنظرة شاملة لد ال تتٌسر 

 للجمركً.

ولنحاول تعرٌف األدب العام بالنسبة لؤلدب الممارن  لندع اآلن هاتٌن الصورتٌن،

دهما وطنً، وثانٌهما أجنبً، وأنه فنمول: إن األدب الممارن ٌتضمن حدٌن، "أح

ٌتتبع حركة التؤثر والتؤثٌر الحاصلة بٌن أدبٌن عادة، أو بٌن أكثر، فً بعض 

األحٌان. ال شن أن األدب العام ٌستثمر مكتسبات األدب الممارن، وٌضٌفها إلى 

آلداب الوطنٌة، وهو ٌؤبى أن نظراته الشاملة، وهو ٌتخطى الحواجز التً تمٌمها ا

ما ورد فً ثناٌا اآلداب العالمً، لئال ٌوصم بالسطحٌة، ولذا هو ٌهتم  ٌلخص

بالحركات العالمٌة وبالتٌارات اإلنسانٌة األدبٌة، لٌشٌد صرحا مجٌدا للفكر البشري 

، بصرف ه الطموس لجمٌع الشعراء واألدباءالخالق المبدع، ولٌبنً هٌكال، تمام فٌ

النظر عن عرلهم وجنسهم ولغتهم المومٌة)
1

). 

III- :ًعلى المستوى الدالل 

 +ٌمكن االستناد إلى وجهات نظر مختلفة تخص مدلول  "األدب الممارن". 

هنان وجهة نظر تمصره على دراسة الصالت بٌن أدبٌن أو أكثر. هذا االستعمال  -أوال

ٌرأسها فرناند بالدنسبرغر  كان الفرنسٌة المزدهرة التً«الممارنٌن»كرسته مدرسة

أحٌانا  -حول "مجلة األدب الممارن". ولد خصت المدرسة باهتمامهاوالتً تحلمت 

                                                           
1
 118-116ص ص  (راجع رًٌٌٕ طحاٌ، األدب انًمارٌ ٔاألدب انعاو، 
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مسائل مثل الشهرة، والتوغل والنفوذ والسمعة،  -بشكل آلً وأحٌانا بمهارة ملحوظة

موضوع"غوته فً فرنسا وانجلترا"،أوسٌان وكارالٌل وشٌلر فً فرنسا. ولد  مثل

ك بالمراجعات والترجمات طورت منهجا ٌذهب إلى أبعد من جمع المعلومات التً تتعل

ومفهوم كاتب معٌن فً ولت معٌن، باإلضافة  ،"الصورة"والتؤثٌرات، لٌتفحص بإمعان 

إلى عوامل النمل المتعددة كالدورٌات والمترجمٌن والصالونات والمسافرٌن، كذلن 

 .."عوامل التلمً"والجو الخاص والوضع األدبً الذي أدخل فٌه الكاتب األجنبً

األدب الممارن دراسة آثار  »لائال :  المدرسة، ٌعرفه  "فان تٌغٌم" هذه ومن منظور

)«اآلداب المختلفة من ناحٌة عاللاتها بعضها ببعض
1

). 

له، لكن بشكل أكثر شمولٌة، إذ  "بٌشوا وروسووفً نفس السٌاق ٌسٌر تعرٌف "

األخرى األدب الممارن هو فن تمرٌب األدب من مٌادٌن التعبٌر والمعرفة »ٌموالن: 

ٌب بطرٌمة منهجٌة، عن طرٌك البحث عن روابط التشابه والمرابة والتؤثٌر، أو تمر

بٌنها، متباعدة أو ال فً الزمان والمكان، بشرط أن  الولائع والنصوص األدبٌة فٌما

تنتمً إلى عدة لغات أو عدة ثمافات، وأن تإلف جزءا من تمالٌد واحدة، وذلن من أجل 

)«أفضلوصفها وتذولها بطرٌمة 
2

).  

 إذ ٌمول:  دمحم غنٌمً هاللوفً هذا االتجاه ٌسٌر رأي رائد الممارنٌن العرب 

إنه ٌدرس مواطن التاللً بٌن اآلداب فً  . ذلن" تارٌخًاألدب الممارن"مدلول » 

ماضٌها، وما لهذه الصالت  لغاتها المختلفة، وصالتها الكثٌرة المعمدة، فً حاضرها أو

تؤثر، أٌا كانت مظاهر ذلن التؤثٌر أو التؤثر: سواء تعلمت  أو التارٌخٌة من تؤثٌر

باألصول الفنٌة العامة لؤلجناس والمذاهب األدبٌة أو التٌارات الفكرٌة، أو اتصلت 

تعالج أو تحاكى فً األدب، أو كانت  ًبطبٌعة الموضوعات والموالف واألشخاص الت

األدبً، أو كانت خاصة  تمس مسائل الصٌاغة الفنٌة واألفكار الجزئٌة فً العمل

بصور البالد المختلفة كما تنعكس فً آداب األمم األخرى، بوصفها صالت فنٌة تربط 

                                                           
1
 18األدب انًمارٌ، دار انفكز انعزتً ، ص  ( فاٌ ذٍغٍى، 

2
( كهٕد تٍشٕا ٔأَذرٌّ يٍشٍم رٔسٕ، األدب انًمارٌ ، ذزجًح رجاء عثذ انًُعى  جثز،  

  195، ص 1980يكرثح دار انعزٔتح، انكٌٕد،
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ما بٌن الشعوب والدول بروابط إنسانٌة تختلف باختالف الصور والكتاب، ثم ما ٌمت 

إلى ذلن بصلة من عوامل التؤثٌر والتؤثر فً أدب الرحالة من الكتاب)
1

.) 

 (Henri Remak-1916-2009)"رٌمانرسة األمرٌكٌة  ٌوسع "ومن المنظور المد 

دائرة هذا األدب لتشمل مجاالت معرفٌة مختلفة، لكن  -فً فهمه لؤلدب الممارن -

تعرٌفه ٌخلو من اإلشارة إلى الصالت والتؤثٌرات، فٌرى أنه دراسة األدب بحٌث 

 من ناحٌة، وبٌنت المائمة بٌن األدب تتعدى حدود المطر الواحد، ودراسة العاللا

مجالً المعرفة والمعتمدات األخرى كالفنون، والفلسفة، والتارٌخ، والعلوم االجتماعٌة، 

،إلخ من الناحٌة األخرى)..والعلوم البحتة، واألدٌان
2

). 

عملٌا، إن اصطالح األدب »ر رأي "رنٌه ولٌن" التالً: ٌوفً هذا التوجه ٌس

تمٌزة من الدراسات ومجموعة من لد غطى وال ٌزال ٌغطً مجاالت م «الممارن»

المشكالت. فمد ٌعنً، أول ما ٌعنً دراسة األدب الشفهً، وبخاصة موضوعات 

 أكثرالذي هو «الفنً»المصص الشعبً وهجرته، وكٌف ومتى دخل حمل األدب 

وهو (الفولكلور)هذا النوع من المشاكل ٌمكن أن ٌلحك باألدب الشعبً منه. «رلٌا»

 باعتباره ٌدرس مجموع مدنٌة ،ٌنشغل بحمائك الجمالٌات إال للٌالفرع من التؤدب ال 

( إن دراسة األدب الشفهً ٌجب )..("الشعب" بعاداته وأزٌائه وخرافاته وأدواته وفنونه

حظى باهتمام كل باحث فً األدب ٌرٌد أن ٌفهم عملٌات التمدم األدبً وأصل أن ت

)«ومنشؤ أنواعنا األدبٌة وصناعتها
3

). 

VI - :األدب الممارن بٌن مدرستٌن 

تتوزع األدب الممارن مدرستان : مدرسة تنتمً إلى خمسٌنٌات المرن العشرٌن هً 

 ..المدرسة  األمرٌكٌة لؤلدب الممارن بروادها رٌمان وولٌن وآخرٌن

فان تٌغٌم  فٌلمان،  والمدرسة األوروبٌة خاصة المدرسة الفرنسٌة وأهم أعالمها 

 وآخرون.تٌامبل فرنسوا جوٌار، رنٌه اٌ
                                                           

1
د  -ْالل، األدب انًمارٌ، دار انعٕدج ٔدارؤ انثمافح تٍزٔخ، انطثعح انخايسحدمحم غًًٍُ (   

 9ص  -خ
2
أَظز رٍَّ ٌٔهٍك، يفاٍْى َمذٌح، ذزجًح دمحم عصفٕر، عانى انًعزفح، انًجهس انٕطًُ (  

 317، ص 1987نهثمافح ٔانفٌُٕ ٔاَداب، انكٌٕد
3
 ٌٍ صثحً، انًإسسح انعزتٍح( رٍَّ ٌٔهٍك،أٔسٍ ٔارٌٍ، َظزٌح األدب، ذزجًح يحًٍ انذ 

 50-49ص ص نهذراساخ ٔانُشز، 
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فجوهر ما فرض هذا االنمسام  فً الفهم والنظرة إلى »وحسب نجم عبد هللا كاظم 

األدب الممارن هو تارٌخٌة المدرسة الفرنسٌة ونمدٌة المدرسة األمرٌكٌة: فمد ربط 

الفرنسٌون الدراسة الممارنة وفما لهذا بتوارٌخ اآلداب وبالصالت التارٌخٌة واألدبٌة 

شرط ولوع هذه الصالت فٌما بٌن هذه  فً ذلن على مدروسة مشددٌنبٌن اآلداب ال

اآلداب أوال، وأن تكون لغات هذه اآلداب مختلفة ثانٌا، وولوع التؤثٌر والتؤثر فٌما  

ٌن الدراسة الممارنة تعنى بإجراء ممارنات ما بأن بٌنهما ثالثا. أما األمرٌكٌون فمد رأوا 

زل عن ولوع الصالت والتؤثٌر والتؤثر)وبمع آداب غٌر مشروط اختالف لغاتها
1

.) 

مدرسة الفرنسٌة . لهذا + والحك أن الدراسات الممارنة العربٌة تستلهم وتهتدي بال

 أن أهمٌة الصالت التارٌخٌة ما بٌن اآلداب المومٌة تبمى مهمة فًنرى، من منظورها، 

وبخصوص أهمٌة التؤثٌر والتؤثر ٌمول دمحم غنٌمً  األدب والدراسة األدبٌة عموما. 

ما ٌلفت نظر الباحث وٌدفعه إلى استطالع معالم الصالت األدبٌة هو  أول» هالل:

التشابه فً النصوص لكاتبٌن أو لعدد من الكتاب فً آداب مختلفة، تشابها ٌحمل على 

ف عن تلن الظن بؤن هنان صالت تارٌخٌة بٌن هإالء الكتاب، ومن هنا ٌجب الكش

الصالت وتحدٌدها وٌبحث أوال فً تارٌخ تؤلٌف نصٌن لمعرفة إمكانٌة التبادل الزمنً 

بٌن المجالٌن، ولد ٌغنً عن كل ذلن نص واضح من المإلف ٌعترف فٌه أنه حاكى أو 

تؤثر أو أعجب بؤفكار الكاتب األجنبً. ولد ٌكون هذا االعتراف مفتاح البحث المثمر 

هنان نص صرٌح نستدل به على التؤثر األدبً، وجب  التثبت من األكٌد. وإذا لم ٌكن 

معرفة لرائن أخرى إلثبات الصالت التارٌخٌة بٌن األدباء، فمد ٌكون التشابه بٌن 

نصٌن خادعا فٌظن أنه ولٌد التؤثر األدبً، وما هو فً الوالع إال نتٌجة لمالبسات 

حركة دبٌة بٌنهما، أو ولٌد متشابهة أوحت بنفس المعانً لكاتبٌن بدون لٌام صلة أ

لد ٌكون التشابه األدبً نتٌجة مصادفة، أو من المواضٌع  فكرٌة أو اجتماعٌة عامة. بل

 المشتركة بٌن المرائح اإلنسانٌة.

ولد ٌكون من المهم تمٌٌز األسباب المختلفة التً أدت إلى التشابه بٌن الكتاب فً 

ابه، دون أن تكون هنان صلة اآلداب المختلفة غٌر أن الولوف عند مجرد التش

)«تارٌخٌة، لٌست له أهمٌة فً الدراسات الممارنة 
2

.) 

                                                           
1
انطثعح ، ، فً األدب انًمارٌ  يمذياخ نهرطثٍك، عانى انكرة انحذٌثأَظز َجى عثذ هللا كاظى(  

 9-8، ص ص2008 األٔنى
2
 331-330يزجع يذكٕر ، ص ص  دمحم غًًٍُ ْالل ، األدب انًمارٌ أَظز (  
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 كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة ساٌس فاس

 9191-;910السنة الجامعٌة 

 مسلن الدراسات العربٌة: الفصل السادس

 مادة: األدب الممارن

 إعداد: د. المصطفى الشادلً

 

 حمول الممارنة وعدة الممارن

I- :حمول اختصاصات األدب الممارن 

فً داخل  «موازنات»ٌنبغً أن نخرج من األدب الممارن ما ٌجري من بداٌة، 

األدب المومً الواحد، ونعتبر أن اللغة هً عنصر هام فً تحدٌد هوٌة األدب 

المومً. فالكاتب الذي ٌنتج فً العربٌة، مهما كان جنسه، ٌكون أدٌبا عربٌا، 

واإلغرٌمً الذي ٌنتج فً الفرنسٌة ٌعد أدبه فرنسٌا، واللبنانً الذي ٌنتج فً 

 انكلٌزٌا وهكذا دوالٌن.أدبا أدبه االنكلٌزٌة ٌعد 

فال تدخل فً نطاق األدب الممارن الموازنات التً تعمد بٌن كتاب  ٌنتمون إلى 

لدان اللذٌن ٌو تتٌح لهم تبادل التؤثٌر والتؤثر آداب مختلفة، لم تمم بٌنهم صالت

 .ب الصدفة دورا هاما فً التشابه والتماثلتفاعال بٌنا وظاهرا، ولد تلع

 :؟هل اختصاصوحم فما هً

ٌهتم األدب الممارن بالصالت التً تموم بٌن اآلداب المختلفة اللغة، وبما نتج  -أوال

أو ٌنتج عن هذه الصالت التارٌخٌة، إما فً حاضرها وإما فً ماضٌها، من تؤثٌر 

 وتؤثر.

ٌهتم أٌضا باألغراض والمواضٌع والمذاهب والتٌارات والفنون األدبٌة  -ثانٌا

طٌر الشائعة التً تنتمل من لوم إلى آخر ومن بلد إلى والمصص المتداولة واألسا

ر له أو لى شعب آخر مجاوذا التبادل، صورة شعب تنمل إآخر. ولد تنشؤ، بفعل ه
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ل حلة عجٌبة أخاذة، أو بعٌد عنه، و ولد تتحور هذه الصورة، ولد ٌلبسها الخٌا

 عل التعصب  والجهل.ٌشوهها، بف

. مما ال رٌب فٌه أن «أدب الرحلة» الممارن اهتمامه الخاص ل ٌولً األدب -ثالثا

خ والجغرافً أدب الرحلة معٌن غزٌر، ٌغترف منه معلومات لٌمة كل من المإر

 ة وااللتصاد واألعراق واألجناس.وعلم االجتماع والنفس والفكر والسٌاس

فمن حك الممارن اتخاذ الرحالت كموضوع لدراسته، ومن حمه أن ٌعلك على 

، وٌتحمك من صحة مراحلها ومنازلها، وٌتحرى عن المصادر أدب الرحلة

المكتوبة التً لد ٌستعٌن بها بعض الرحالة، أثناء لٌامهم برحلتهم، ومن حمه أن 

ٌوازن بٌن مختلف الشهادات التً أدلى بها الرحالة عن شعب معٌن، وأن ٌتابع 

صفها الرحالة الذٌن اطلعوا التغٌرات التً تطرأ على صورة البالد األجنبٌة التً و

على طرق عٌش غرٌبة وأنظمة وأفكار ومذاهب فلسفٌة ودٌنٌة، تختلف عما ألفوه 

 فً بالدهم.

 التٌارات الفكرٌة. - األجناس والفنون األدبٌة -لتؤثٌرالتؤثر وا  -رابعا

الكتب والمطبوعات: ٌبحث األدب الممارن هن المصادر التً استمى منها  -خامسا

 .الكاتب أو الشاعر أدبه وخاصة األجنبٌة منها

التً نملت من لغة « الروائع»ولد نمتفً التؤثٌر والتؤثر فً شعبٌن معٌنٌن بدراسة 

 إلى أخرى.

مائمة بٌن ولكتب النمد والمجالت والصحف أهمٌة كبٌرة فً الكشف عن الوشائج ال

األجانب، وتنشر  ذ تتحدث عادة عن الكتاب والشعراءأدبٌن لومٌٌن مختلفٌن، إ

 أفكارهم وآراءهم ونظرٌاتهم األدبٌة والجمالٌة.

وللروائع المترجمة والكتب المنمولة فوائد كثٌرة، وهً تعرف مدى تؤثر األدباء 

ومنزلة أصحابها األعراب باألدب المومً، وهً اختبار دلٌك لمعرفة شؤو الروائع 

 لدى الشعوب التً نملتها

: ٌولً الباحثون اهتماما خاصا لؤلبطال والنماذج والنماذج األبطال -سادسا

(, ولد خلفت كل اآلداب نماذج إنسانٌة، أمثال "عنترة"، فاوست Typesاإلنسانٌة)

(Faust دون جوان ،)(Don Juan). 
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فما هو مصدر هإالء األبطال والنماذج اإلنسانٌة الذٌن نجدهم فً كل اآلداب 

 لمكان؟حسب الزمان  وام مالمحهالعالمٌة، والذٌن ٌغٌرون 

، هٌلٌنا، أفٌجٌنا، سالتارٌخ األسطوري والخرافً، نذكر منهم هرالل - أ

 Arturتٌزٌوس..وأبطال العصور الوسط الملن ارتور

 التوراة والكتب الممدسة. -ب

 ..دون كٌشوت اآلداب، مثل شهرزاد،  -ج 

ال نستطٌع إهمال تراجم حٌاة المإلفٌن المشهورٌن  رجال األدب: -سابعا

والمغمورٌن الذٌن لاموا بدور فعال فً عملٌة التؤثٌر والتؤثر. من نماذج 

فال بد من دراسة فترة حٌاته التً لضاها بؤنكلترا  "فولتٌر"المشهورٌن مثال 

لغة األنكلٌزٌة، واختالطه باألوساط األنكلٌزٌة، وتفسٌره لخلك ودرجة معرفته ل

 أهلها وآدابهم ، وكٌفٌة نمله صورتها إلى مواطنٌه من المعاصرٌن له.

حركة نشر   Emile Montégutد تزعم ٌموم بدور فعال كتاب مغمورون، فم ولد

ً ف Henri crabb robinsonاألدب األنكلٌزي فً فرنسا، ولد سعى االنكلٌزي 

 ary clarkMتنشٌط األدب األلمانً غً انكلترا،.. ولد ألامت االنكلٌزٌة 

 فً فرنسا،، فعرفتا الفرنسٌٌن بؤدب بلدٌهما األصلٌٌن. camile seldenو

وٌشترط فً الوسٌط أن ٌكون ذا ثمافة واسعة وأسلوب لوي وحجج دامغة، لٌمنع 

ة إما لتبنٌها وإما أبناء لومه أو محٌطه بوجوب االطالع على اآلداب األجنبٌ

 لمماومتها.

ولد ٌعمل الوسٌط منفردا، ولد ٌنتمً إلى ندوات ، وهنا ال ٌجب أن ننسى ما لندوة 

( من فضل ما بٌن château de coppetمدام دي ستاٌل فً لصر كوبٌه)

 فً تشجٌع التٌار األلمانً فً فرنسا ودعمه والدعوة للتؤثر به. 1-0:10;09

ولد ٌتصل المغترب لبعده عن وطنه بؤوساط أجنبٌة، وٌتابع ما ٌجري فً البالد 

التً هاجر إلٌها، وٌكون مع مواطنٌن له ندوة تدعو أهل بلده األصلً إلى دعم 

حركة نفوذ األدب األجنبً، وتلمٌح األدب المومً بؤنماط أدبٌة جدٌدة، ونذكر على 

الملمٌة ) إلٌاس عطا هللا، رشٌد أٌوب، سبٌل المثال الدور الذي لامت به الرابطة 

ندرة حداد، ودٌع باحوط، نسٌب عرٌضة، جبران، نعٌمة، عبد المسٌح حداد، أبو 
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ماضً..(. فمد كانت حركتهم الرائدة من العوامل المشجعة على تجدٌد األدب 

).العربً وتلمٌحه باألدب الغربً
1

). 

II-:عدة الممارن 

 . Van Tieghem فان تٌٌغم ال بد للممارن من عدة كما ٌسمٌها

ألدب الممارن أن ٌتحلى بثمافة تارٌخٌة، تتٌح لهى  إحالل الباحث فً اعلى  -أوال 

األثر األدبً محله بالنسبة لؤلحداث التارٌخٌة التً تإثر فً مجراه وفً توجٌهه. 

الثورة »سائل  لدراسة موضوع "من الوPaul Hazardفؤنى ل "بول هازار

 La révolution francaise et les lettres«)اإلٌطالٌةالفرنسٌة  واآلداب 

Italiennesٌا، ( لو لم ٌكن مطلعا تمام االطالع على تارٌخ كل من فرنسا وإٌطال

سبان ٌمكن أن ٌثار موضوع مدى تؤثر األ . وهلفً الفترة التً تناولها بحثه؟

السٌاسٌة  ، والنزعاتالصالت التً لامت بٌن الشعبٌن باألدب العربً إن لم تدرس

ز انتمال والعنصرٌة التً أدت إلى تنشٌط لون معٌن من األدب، وتحدٌد مراك

الشعراء والكتاب،  المعرفة العربٌة إلى األسبان، كالمدارس التً توافد إلٌها

ولصدها الغربٌون، لٌنهلوا من معٌنها، وأهمها مدارس ومعاهد لرطبة وإشبٌلٌة 

ها فً عربً، وراجت العلوم بؤنواعدب الوغرناطة وطلٌطلة، وهكذا راج األ

األندلس، وانتملت بذور هذه النهضة المباركة، عبر الحدود، وأحدثت انمالبا 

 خطٌرا فً العالم اإلسبانً  والغربً.

على الممارن أن ٌطلع على أكبر عدد ممكن من اآلداب األجنبٌة، لٌتسنى له  -ثانٌا

 أدبٌن وأكثر.أن ٌحدد نوعٌة الصالت والعاللات التً تموم بٌن 

الممارنٌن على الممارن أن ٌعرف عددا كبٌرا من اللغات، ولد طرح أكثر  -ثالثا

مشكلة االطالع لعة اآلداب فً لغاتها األصلٌة، وطاعلى بساط البحث مشكلة م

لغة عبمرٌة  على الدراسات الممارنة بلغتها األصلٌة أو بنصها المترجم. فلكل

وعلى هذا بمراءة نصوصه بلغته األصلٌة،  ب الجمٌل إالخاصة، وال نذوق األد

 من األفضل العودة إلى األصل بدال من اللجوء إلى الترجمة.ف

                                                           
1
 43 -37، ص ص 1983انثاٍَح ( راجع رًٌٌٕ طحاٌ، األدب انًمارٌ ٔاألدب انعاو، دار انكراب انهثُاًَ ، تٍزٔخ، انطثعح  
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على الممارن أن ٌتحرى عن المعلومات فً مظانها، والفهرس  -رابعا

الولوف على كل ما كتب فً الموضوع  لٌوغرافً  هو الذي ٌساعده علىالبٌب

ه على نمطة انطالق بحثه، وعلى الذي ٌرغب فً أن ٌعالجه، وهو الذي ٌدل

المشكالت التً أثٌرت حوله، وعلى المسائل التً أشبعت بحثا وتمحٌصا، وعلى 

 تلن التً ال تزال لٌد الدرس.

والباحث الغربً على الخصوص ٌجد أمامه الطرٌك ممهدة، إذ زود األوروبٌون 

 بٌل المثال:رن، نذكر منها على سمكتباتهم بؤدوات تسد حاجات المماواألمرٌكٌون 

 الفهارس الببلٌوغرافٌة: 

مصادر أبحاثه، ونذكر  ما ٌجب أن ٌحصل علٌه الممارن لٌهًءتؤتً فً طلٌعة 

( التً جددها وأعاد طبعها Louis paul Betzمنها بٌبلٌوغرافٌا بٌتز )

فضمناها  Friedrich wernerو  Fernand Baldenspergerبالدنسبرغر

 ة وبحث فً األدب الممارن.أكثر من ثالثٌن ألف عنوان رسال

 Répertoire chronique des) التارٌخً لآلداب الحدٌثة ثم الفهرس

littératures modernes لذي أشرف على إعداده ونشره )Van Tieghem ،

وهو فهرس فٌه ثبت مفصل لكل ما ألف فً أوروبا منذ اختراع الطباعة لغاٌة 

نتاج األدبً فً لوحات ( وهو ٌصنف اإل11;0-0711مطلع المرن العشرٌن)

 .شاملة، مرتبة ترتٌبا زمنٌا

وعلى العموم نرٌد الممارن مإرخا لكً ٌحسن لراءة النصوص األدبٌة، ضمن 

أطرها التارٌخٌة وحدودها البٌئٌة، ونرٌده هاوي الجمال ومتعشك الشعر والمسرح 

ن هو ٌطالع مدفوعا بلذة وجدانٌة، ونرٌده محلال وممحصا ونالدا، واألدب الممار

شًء من النمد، ونرٌده فً الولت الذي تتمٌد فٌه جمٌع العلوم باالختصاصات 

معلومات متنوعة، ولد تشبع بثمافة  الضٌمة، بحرا زاخرا وعالما إنسانٌا، لد تمثل

فنً عامة واسعة، تإهله لفهم علم االجتماع وعلم النفس وتحلٌل إنتاج عصره ال

..أي أن ٌكون دائرة معارف وموسوعة علمٌة،  كالرسم والنحت والموسٌمى، إلخ

ونطلب منه أن ٌتمن عدة لغات أجنبٌة، تتٌح له االطالع على اآلداب الغربٌة 

وأدبه والعلوم المساعدة كاأللسنٌة  األدبٌة األجنبٌة، وأن ٌعرف لغتهوالدراسات 
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 والفمه وعلم الصوت ولواعد الشعر والعروض والبدٌع، ولد ٌساق الممارن للنظر

فً مشكالت ترتبط بالفلسفة وعلم االجتماع واألدٌان واألعراق)
1

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة ساٌس فاس

 9191-;910السنة الجامعٌة 

                                                           
1
 ( راجع رًٌٌٕ طحاٌ، األدب انًمارٌ ٔاألدب انعاو. 
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 السادسمسلن الدراسات العربٌة: الفصل 

 مادة: األدب الممارن

 إعداد: د. المصطفى الشادلً

 

============== 

 

 األدب الممارن : الجذور التارٌخٌة وعوامل االنتمال

 

لكنها ترجع فً الحمٌمة إلى نواح  ٌتسع مٌدان األدب الممارن لٌشمل بحوثا كثٌرة،

كثٌرة،  وذلن ألنه ٌدرس تارٌخ العاللات األدبٌة الدولٌة، كما ٌعالج طرٌمة 

االنتمال، وهو بذلن ٌتعرض إما لوسائل التؤثر والتؤثٌر، وٌعالج الموضوعات التً 

 حدث فٌها تؤثر وتؤثٌر. 

I – :عوامل االنتمال 

 

ن، إذ ٌنبغً على الدارس أن ٌبحث وهً المرحلة األولى فً البحث الممار

العوامل التً أدت إلى اتصال أدبٌن مختلفٌن اتصاال تارٌخٌا نجمت عنه تؤثٌرات 

معٌنة، واألدب الذي ٌإثر فً أدب آخر ٌخرج من نطاق محلٌته إلى نطاق 

 »عالمً، ولذلن ٌسمً الممارنون هذه الناحٌة بعالمٌة األدب، وال تعنً فكرة

ما لد تجرد من خصائصه المحلٌة والمومٌة، ولكنها تعنً أنه أن أدبا « العالمٌة

أصبح لادرا على تخطً حدود المكان والتؤثٌر فً غٌره من اآلداب، وعلى 

 العوامل التً أدت إلى هذا التؤثٌر.فً الدارس الممارن إذن أن ٌبحث 

 وهذه العوامل ٌمكن تمسٌمها إلى عوامل عامة وعوامل خاصة 

أدب ما دون أن تكون « عالمٌة»فهً التً تإدي إلى عامة أما العوامل ال1 - 

 عوامل فنٌة، وذلن مثل:
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اتجاه الصفوة المختارة إلى أدب أمة أخرى، حٌن ٌشعرون بحاجتهم إلى  -أوال

وٌبدو أن هذه الظاهرة عامة فً  ،الخروج من دائرة أدبهم إلى آفاق أكثر اتساعا

ى معارن أدبٌة وفكرٌة، تعرف ارٌخ اآلداب. وهً تإدي فً غالب األحٌان إلت

بعض األدباء إلى الدعوة إلى المحافظة  بالصراع بٌن المدٌم والجدٌد، حٌث ٌتجه

على المدٌم وحده، بٌنما ٌتجه آخرون إلى تشجٌع االتصال باآلداب األخرى 

واإلفادة منها، كما أنها تإدي إلى تعدد المدارس الفنٌة فً البلد الواحد، كما حدث 

د من األدباء إلى األدب فً العصر الحدٌث حٌث اتجه عد ًلعربفً العالم ا

 ، فً حٌن اتجه آخرون إلى األدب األنجلٌزي.الفرنسً

ن المتحاربٌن، وتإدي : فالحرب تتٌح فرصة لالتصال بٌالحروب والغزو -ثانٌا

حضارٌة وأدبٌة كتلن التً حدثت نتٌجة  الحروب الصلٌبٌة حٌث  إلى تؤثٌرات

ة فؤثرت فً األلصوصات الشعبٌة ٌالحكاٌات العربٌة الشرلتعرف الغرب على 

را من الحروب وإن كان نتٌجة الفرنسٌة فً العصور الوسطى. والغزو ألوى أث

ومعظم التؤثٌرات الكبرى فً التارٌخ حدثت نتٌجة له، فالفتح اإلسالمً  لها.

لفارس و األندلس أحدث ما أحدث من تؤثٌرات، وٌإرخ عصر النهضة الحدٌث 

على والعرب عامة  ً مصر ببدء الحملة الفرنسٌة التً فتحت عٌون المصرٌٌن ف

 الحضارة الغربٌة.

مهاجرٌن بفنون لل امن أسبابها فإنها تإدي إلى اتصا : مهما ٌكنالهجرات -ثالثا

الشعوب التً هاجروا إلٌها، وأوضح مثال ما نعرفه فً أدبنا العربً الحدٌث من 

ئنا، وغنً عن البٌان ما تمثله رة عدد من أدباوافدة علٌه بسبب هجتؤثٌرات 

 مدارس المهجر فً هذا المجال.

األدب فهً ألرب إلى األدب الممارن « عالمٌة»فً مل الخاصة العواأما  -2

 وٌمكن إٌجازها فٌما ٌلً: 

: وهً الوسٌلة الرئٌسٌة من وسائل انتمال اآلداب، وعلى الباحث الكتب -أوال

لتً انتملت إلى أدب معٌن من أدب آخر، حتى ٌعرف الممارن أن ٌدرس الكتب ا

اتجاه الشعب فً اختٌار نوع خاص من الكتب مما ٌكشف عن التٌارات 

رب فً اطالعهم على عاالجتماعٌة والسٌاسٌة والفنٌة السائدة، فمد اعتمد ال
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حضارات الٌونان والهند وفارس على الكتب العلمٌة والفلسفٌة وكتب المناهج ولم 

 لحدٌث.تب األدب عكس ما علٌه فً العصر اٌهتموا بك

باعتبارها عامال من عوامل عالمٌة األدب تفٌد فً معرفة « الكتب»على أن دراسة

التطور الغوي، وذلن واضح أٌضا من دراسة اللغة العربٌة التً دخلتها ألفاظ 

فارسٌة كثٌرة وبخاصة فٌما ٌتصل بالتنظٌمات اإلدارٌة وألوان األطعمة واألشربة 

لموسٌمى وغٌرها. وكذلن الشؤن فً العصر الحدٌث إذ دخلتها ألفاظ إنجلٌزٌة وا

 وفرنسٌة وإٌطالٌة.

دخٌلة تعٌن الباحث على نفهم العاللة التً تربط أمة بؤمة، أهً لأللفاظ اومثل هذه ا

أهً عاللة دٌنٌة أم سٌاسٌة أم ، عاللة متساوٌة، أم عاللة سٌد بمسود، أم العكس؟

 ..التصادٌة؟

فالكتب  : دراسة الكتب ال بد أن تفضً إلى دراسة الترجمة.الترجمة -اثانٌ

المترجمة تكشف أٌضا عن أذواق المجتمع واتجاهاته، وتحدد العاللة التً تربطه 

بالمجتمعات التً ٌترجم إنتاجها، فالذي ال شن فٌه أن الترجمة لد تإدي إلى نشؤة 

عمال دٌث حٌن بدأنا نترجم األالعربً الح أجناس أدبٌة جدٌدة كما حدث فً األدب

الضروري أن ٌهتم الدارس  األدبٌة الغربٌة، فعرفنا المصة والمسرح مثال. ومن

وظروفهم مفٌدة فً الكشف عن بالمترجمٌن أٌضا، فدراسة حٌاتهم  الممارن

 .جوانب كثٌرة من العاللات التً تنشؤ بٌن أدب وأدب

ولد ال ٌتخذون عوب أخرى، بتعرٌف شعوبهم بآداب ش مترجمٌنلولد ٌموم بعض ا

مد وهم ٌعرفون فً المنهج الممارن بالوسطاء فً األدب، ف الترجمة وسٌلة لذلن،

ولتٌر الذي لضى فترة من حٌاته فً انجلترا عرف شكسبٌر فً فرنسا عن طرٌك ف

 وأعجب بالمسرحً األنجلٌزي العظٌم وكتب عنه حتى عرف فً فرنسا. 

تمثل وسٌلة مهمة من وسائل عالمٌة األدب، إذ وهذه الكتب  كتب الرحالت: -ثالثا

ٌمدنا الرحالة بمعلومات عن طبائع الشعوب التً زاروها وعن مٌولهم 

واتجاهاتهم، وعن مكانتنا عندهم، بحٌث نستطٌع أن نعرف نوع العاللة التً 

 تربطنا بهم فتسهل معرفة مواطن التؤثر والتؤثٌر.

األدب، وال تزال أسماء الرحالة العرب واألدب العربً حافل أٌضا بهذا اللون من 

 . وغٌرهما.تذكر فً كل مكان من أمثال ابن بطوطة وابن جبٌر 
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II – الجذور التارٌخٌة لؤلدب الممارن 

نه ٌدرس مواطن التاللً بٌن اآلداب فً ل "األدب الممارن" تارٌخً. ذلن أمدلو

ضٌها، وما لهذه لغاتها المختلفة وصالتها الكثٌرة المعمدة، فً حاضرها أو ما

الصالت التارٌخٌة من تؤثٌر أو تؤثر: سواء تعلمت باألصول العامة لؤلجناس 

والمذاهب األدبٌة أو التٌارات الفكرٌة، أو اتصلت بطبٌعة الموضوعات والموالف 

واألشخاص التً تعالج أو تحاكى فً األدب، أو كانت تمس مسائل الصٌاغة الفنٌة 

ألدبً أو كانت خاصة بصور البالد المختلفة كما واألفكار الجزئٌة فً العمل ا

تنعكس فً آداب األمم األخرى، بوصفها صالت فنٌة تربط ما بٌن الشعوب 

والدول بروابط إنسانٌة تختلف باختالف الصور والكتاب ، ثم ما ٌمت إلى ذلن 

 بصلة من عوامل التؤثٌر والتؤثر فً أدب الرحالة من الكتاب.

لممارن عند حدود دراسة التٌارات الفكرٌة واألجناس وال تمف أهمٌة األدب ا 

األدبٌة، والمضاٌا اإلنسانٌة فً الفن، بل إنه ٌكشف عن جوانب تؤثر الكتاب فً 

 ومً باآلداب العالمٌة.لماألدب ا

" فً محاضراته فً villemainوهذا هو ما عبر عنه النالد الفرنسً"فٌلمان 

[)األبدٌة التً تتبادلها كل الدول السرلات األدبٌةبؤنه] 0:89السربون عام 
1

). 

على أن األدب الممارن أرحب أفما وأعمك نظرا وأصدق نتائج فً دراسته  

للصالت األدبٌة الدولٌة من الدراسات المدٌمة الضٌمة األفك والملٌلة الجدوى لما 

 .«السرلات األدبٌة»كانوا ٌسمونه: 

" من أوائل من نبهوا J- J-Ampèreسً"جون جان أمبٌرنولد كان الباحث الفر

إلى األهمٌة التارٌخٌة لدراسة األدب الممارن، حٌن لال فً محاصراته فً 

بتلن الدراسات الممارنة التً بدونها  -أٌها السادة –:]سنموم 0:89السربون عام 

ال ٌكمل تارٌخ األدب[)
2

). 

                                                           
1
( Revue de synthèse historique 1920 ; p 4 

2
 ( Revue de la littérature compareé ;1921,1948,1949 ; P8 
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ألدب ألدم ظاهرة فً تؤثٌر أدب فً أدب ما أثر به األدب الٌونانً فً ابٌد أن  

ها ما لبثت أن نق م انهزمت الٌونان أمام روما، ولك078الرومانً. ففً عام 

ً أن روما تابعة لها ثمافٌا وأدبٌا. وكثٌرا ما ٌردد مإرخو الفكر اإلنسان تهالجع

ها ونزعتها اإلنسانٌة وأدبها كله. فلم ٌكن لؤلدب نها وفمدٌنة للٌونان فً فلسفت

ا عن تؤثٌر األدب الٌونانً، فٌما عدا ما ٌحتمل الالتٌنً من أصالة تذكر ٌستمل به

 أن ٌكون فً جنس التارٌخ والخطابة.

فللشاعرـ عند نماد روماـ أن ٌحاكً العبالرة الذٌن هم بدورهم  لد حاكوا الطبٌعة. 

:]اتبعوا أمثلة اإلغرٌك، واعكفوا على ق م( فً فن شعره :ـ 1:ٌمول هوراس)

 .[دراستها لٌال، واعكفوا على دراستها نهارا

م خضعت 0818م حتى عام 1;8فً العصور الوسطى التً امتدت من عام  

اآلداب األوروبٌة المختلفة لعوامل مشتركة. وكان لهذا التوحٌد فً اتجاه األدب 

ه هم المسٌطرون، فكان منهم مظهران عامان: أولهما دٌنً، كان رجال الدٌن فٌ

المراء والكتاب معا. وتغلغل الروح المسٌحً فً ذلن اإلنتاج األدبً، فمد كانت 

 الالتٌنٌة هً لغة العلم واألدب كما كانت هً لغة الكنٌسة.

هذٌن المظهرٌن العامٌن كان فً الفروسٌة التً وحدت ما بٌن كثٌر من ثانً 

 اآلداب األوروبٌة فً تلن العصور.

، مما أكسبه ألدبً األوروبً فً كثرته الغالبةً هذٌن االتجاهٌن سار اإلنتاج اوف

 طابع العالمٌة  فً اتجاهه العام.

م( اتجهت اآلداب األوروبٌة وجهة اآلداب 08و01+ وفً عصر النهضة)ق

ن للعرب فضل توجٌه األنظار إلى لٌمة من ٌونانٌة والتٌنٌة، وكاالمدٌمة 

موا به من ترجمات الفالسفة الٌونان وبخاصة أرسطو النصوص الٌونانٌة بما لا

فحاول رجال النهضة الرجوع إلى تلن النصوص األصلٌة ثم أخذوا فً طبع 

 النصوص الٌونانٌة وترجمتها والتعلٌك علٌها.

وكان هذا الشرح أوضح ما ٌكون لدى "جماعة الثرٌا" نمصد هنا أسماء سبعة من 

" هم: ]رونسارـ دوبلً ـ ;;01ـ0179ثانً الشعراء الفرنسٌٌن فً عهد "هنري ال

 .رٌمً بلو ـ جودل ـ دوراـ نائٌف ـ ٌلتٌٌه[
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م( الذي سلن فً تلمٌن تالمٌذه معنى ::01ـ :011ومنهم الشاعر النالد دورا)

الالتٌنٌة به  فمد أوضح لتالمٌذه ما تدٌن ،نظرٌة المحاكاة مسلكا علمٌا مثمرا

 (cicéronق م ") 78-ق م018 شرونللٌونانٌة. وكان ٌشرح لهم كٌف كان "شٌ

وكٌف تؤثر "فرجٌل"  ،الرومانً مدٌنا فً خطابته لخطٌب الٌونان "دٌموستٌن"

 الالتٌنً بشاعري الٌونان"تٌوكرٌت"و"هومٌروس" وكٌف ألهم شاعر الٌونان

 "بنداروس" "هوراس" فً أشعاره الالتٌنٌة.

لدراسات األدبٌة "دورا" على هذا النحو من ألدم ما عرف من ا وتعد دراسات

ثمرة وإن كانت بدائٌة فً منهجها)مالممارنة ال
1

.) 

 »فً دفاعه عن اللغة الفرنسٌة أنه م(0181-0199وٌرى نالد آخر )دي بلً 

بدون محاكاة الٌونانٌٌن والرومانٌٌن لن نستطٌع أن نمنح لغتنا ما شهر به 

ب إذ أنها ال تغنً . وعنده أنه ال تكفً الترجمة فً اآلدا«األلدمون من سمو وتؤلك

وفٌة لؤلصل المترجم عنه، ألنه ال سبٌل  ،شٌئا حتى ولو كانت أمٌنةعن األصل 

 وعنده ان كل ترجمة خٌانة لؤلصل. فٌها إلى نمل الخصائص األدبٌة.

وشرط آخر وضعه هإالء الدعاة إلى النزعة اإلنسانٌة ـ وهو جوهري وٌهمنا من 

و أنه ال ٌجوز محاكاة الكتاب والشعراء من حٌث المبدأ ـ  فً دراستنا الممارنة وه

 .دي إلى جمود اللغة وركودهافس اللغة ألن مثل هذه المحاكاة تإن

م لم ٌتجاوزوا :0أكثر مإرخً األدب حتى المرن والجدٌر بالمالحظة هو أن 

حدود سرد حٌاة المإلفٌن وعرض نصوص مإلفاتهم، فإذا تعرضوا بعد ذلن 

الكلمات اللغوٌة، وبعض المعانً البالغٌة، مثل للشرح فال ٌعدو شرحهم أصول 

 وآخرون.   freron-laharpe-marmontel-voltaireالنماد:

فمد عرضوا آلداب أمم أخرى بالنمد والموازنة)
2

(، ولكن نمدهم لم ٌمصد إلى بٌان 

أصول األجناس األدبٌة من الناحٌة التارٌخٌة، ولم ٌرم إلى شرح التؤثٌر والتؤثر 

علمٌة، ولم ٌعبؤ بدراسة البٌئات والعوامل المختلفة مما هو من صمٌم من الوجهة ال

األدب الممارن. فلم ٌكن نمدهم إال للحكم على كاتب أو على عمله حكما مبنٌا على 

 م.09لمرن د األدبٌة التً سنها أسالفهم فً االمواع

                                                           
1
 ( voir henri chamard : histoire de la pleiade- vol I- pp 103-104 

2
 Lettres philosophiques( راجع انزسانح انثايُح عشزج يٍ كراب فٕنرٍز: 
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د من كان على األدب الممارن أن ٌنتظر إذا حتى المرن التاسع عشر. ففً أثنائه ج

 العوامل المختلفة ما خرج به إلى حٌز الوجود:

م فً أوروبا عهد تمدم ملحوظ فً الناحٌة االجتماعٌة وفً ;0لمد كان المرن

 البحوث العلمٌة.

 كثرت األسفار، وتعددت التراجم لآلثار األدبٌة لمختلف الدول.

مٌن عكف العلماء والكتاب على درس مختلف الظواهر االجتماعٌة واألدبٌة متعم

 فً بحوثهم ، محاولٌن إرجاع كل ظاهرة إلى أسبابها.

ونشـؤ عن ذلن كله اتجاهان عامان أثرا فً نشؤة األدب الممارن وفً نموه عن 

 طرٌمٌن مختلفٌن، هما: 

 الحركة الرومانتٌكٌة-0

 النهضة العلمٌة -9

كانت أكبر داعٌة للحركة الرومانتٌكٌة فً  م(0:09-0988مدام دي ستاٌل )

متؤثرة فً هذه الدعوة بفالسفة األلمان ونمادهم، كما كانت هً أول من  فرنسا،

األدب فً عاللته بالنظم سماها "الرومانتٌكٌة". تمول فً ممدمة كتابها المسمى:"

  De la littérature  considéreé dans ses rapports)"االجتماعٌة

avec les institutions sociales ) ؤحاول أن :]س0011(، والمنشور سنة

أشرح تؤثٌر كل شكل من أشكال الحكومات فً األدب، وأن أبٌن االتجاهات 

الخلمٌة التً تتولد فً الفكر اإلنسانً نتٌجة للعمائد الدٌنٌة، وكٌف ٌنمو الخٌال على 

أثر سرعة سرٌان بعض األساطٌر وأن أصور الجمال الشعري الذي هو من وحً 

لمدنٌة التً هً من ألوى دوافع األدب البٌئة وأن أتحدث عن الدرجة المثلى ل

وألوم عوامل استكماله، وأخٌرا سؤشرح كٌف تسٌر اإلنسانٌة لدما فً طرٌك 

 التمدم والنور كلما تمدم الزمن[.

 Sainte beuve(0014-0061)فسانت بو

فً نظرٌته"التارٌخ الطبٌعً لفصائل الفكر"ٌرى أن البحث عن طبائع العمول 

ض أصول رئٌسٌة. فمعرفة أحد عذج وباض نمعإلى ب ًمالمختلفة ٌبٌن أنها]تنت
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هم من نكبار المعاصرٌن تشرح لن وتبعث أمامن طبمة من الموتى لما بٌنه وبٌ

تشابه واضح، ومن وجود بعض خصائص لؤلسرة الفكرٌة التً ٌنتمون جمٌعا 

ن إلٌها. وهذا مطابك تماما لما فً علم النبات بالنسبة للنباتات، وما فً علم الحٌوا

بالنسبة ألنواع الحٌوانات، فهنان إذن تارٌخ طبٌعً ألسر الفكر الطبٌعٌة [)
1

). 

ئصه:]لو استطعنا اوهما ٌنصح "بوف" بموازنة النص األدبً بنظائره لتتضح خص

مسٌم المواهب األدبٌة إلى أسر. فكم ٌلزم لذلن من مالحظة هذه تأن نؤمل ٌوما فً 

الخضوع لنظام ٌتحكم فً تفكٌرنا فً المواهب أوال، فً صبر وفً حٌدة، ودون 

البدء، فنتعرف على هذه المواهب تعرفا كامال، موهبة موهبة، ومثال مثال[)
2

). 

وإذا كانت أمثلة بوف لم تتجاوز موازنة النصوص األدبٌة فً داخل نطاق األدب 

بحث فً عناصر تكوٌن الكاتب الفرتسً نفسه، فإن نظرٌته تمود حتما إلى ال

اب ه، إذ لد ٌنتمً الكاتب إلى أسرة فكرٌة عالمٌة فً اآلدطاق أمتخارج ن

 ب الممارن.األخرى. وهذا هو جوهر األد

 النهضة العلمٌة:

م( على العالم بنظرٌته الشهٌرة فً 9::0-;0:1فً هذا المرن طلع دارون)

التطور فً كتابه"نشؤة األنواع بطرٌمة االختٌار الطبٌعً، أو االحتفاظ باألجناس 

 ً صراع الحٌاة".المختارة ف

ولد كثرت الكتب التً تبحث فً أصول األشٌاء والنظم االجتماعٌة واألدٌان، 

 متجهة إلى تفسٌر كل الظواهر تفسٌرا علمٌا مادٌا.

 (. من كتبه:9;:0-0:98ومن أشهر هإالء "ارنست رٌنان")

حتى عام  0:88 ، وهو مجلدات كثٌرة أصدرها من عامتارٌخ أصول المسٌحٌة -

 .م8::0

 م0:11التارٌخ العام والمنهج الممارن للغات السامٌة ، سنة  -

                                                           
1
 (Sainte beuve : Port Royal ; livre 1 ; chapitre II 

 (les causeries du lundi  (  أنظر )   2 
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ومن الواله ذات التاثٌر العمٌك فً نشؤة األدب الممارن:]ٌمكن أن ٌعد الوعً 

اإلنسانً نتٌجة آلالف أخرى من الوعً تتاللى كلها مإتلمة فً غاٌة واحدة[)
1

). 

ك والتعمك فً البحث ئممارنات الستنباط الحمالد اتجه علماء ذلن المرن إلى الو

 فنشـؤ:

 Biologie compareéعلم الحٌاة الممارن  -

 Législation compareéعلم التشرٌع الممارن -

 Mythologie compareéعلم المٌثولوجٌا الممارن -

 Linguistique compareéعلم اللغة الممارن -

 رن.فال بدع إذن أن ٌحذو تارٌخ األدب حذوها فً اتجاهه نحو األدب المما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ( de la littérature comparée 1981 :p17 
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 كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة ساٌس فاس

 9191-;910السنة الجامعٌة 

 السادسمسلن الدراسات العربٌة: الفصل 

 مادة: األدب الممارن

 إعداد: د. المصطفى الشادلً

 

 المصة  -0

 مGaston Baris (0:8;-0;18)جاستون باري

 من مإلفاته : األدب الفرنسً فً العصور الوسطى

"األساطٌر"و"الخرافات الشعبٌة" لد نحت منحى ممارنا لبل أن كانت دراسات 

ٌخرج األدب الممارن إلى الوجود. ولد أفاد منها باري فً نوع الموضوعات 

وبهذه الروح عالج مسائل األدب الفرنسً فً العصور الوسطى،  ومنهج الدراسة.

لروح فبٌن أن ذلن األدب لد استعان بما التبسه من اآلداب األخرى لٌغذي ا

 الجماعٌة لدى الفرنسٌٌن فً تلن العصور.

وتهمنا هنا مسالة تناولها فً بحوثه ومحاضراته الكثٌرة ولها صلة وثٌمة بؤدبنا 

العربً وباآلداب الشرلٌة من حٌث تؤثٌرها فً آداب الغرب، تلن هً األلصوصة 

 «فابٌلٌو»الشعبٌة الفرنسٌة فً العصور الوسطى التً كان ٌطبك علٌها

ومعناها فً  Fableauأو   Fabliauxالنوع من األلصوصات : الفابٌلٌوهذا 

األصل:"الخرافة الصغٌرة": جنس أدبً خاص راج فً فرنسا من حوالً 

منتصف المرن الثانً عشر حتى أوائل المرن الرابع عشر المٌالدي. وهو لصة 

كون مع شعرٌة تإلف لتحكى، والجانب الغالب فٌها هو جانب المسالة. ولكنها لد ت

على  -عادة-ذلن ذات طابع خلمً أو اجتماعً ثم إنها تنحو منحى والعٌا مبنٌا

شإون الحٌاة الٌومٌة، أو مشاكل العٌش الغالبة، والمشاكل الصغٌرة التً تعرض 

 ألفراد الطبمة الوسطى من تجار ولسس ونبالء صغار.
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هل فً إثارة وٌعنى الشعراء فٌها بإبراز العٌوب التً تثٌر السخرٌة، ألنها أس

 الضحن. ولد مالوا إلً الجانب المضحن التهكمً، ألنه أسهل فً إرضاء العامة.

والهجاء االجتماعً فً هذه األلصوصات الصغٌرة لٌس عمٌما، وال ثورٌا، بل 

 غاٌته الفكاهة، فً روح مرحة ال تبغً سوى دلة المالحظة، دون خبث أو تعمك. 

 المؤساة الجدٌة أو النصائح التربوٌة.وللما تلجؤ هذه األلصوصات إلى جانب 

فإذا كان موضوعها النساء، فإنهن ٌظهرن فٌها خادعات ماكرات ٌلعبن بؤلباب 

العمالء. ومنزلة المرأة فً هذا الجنس األدبً دون مكانتها فً أدب الفروسٌة 

 المعاصر لذلن األدب.

اء من وهذا اتجاه شعبً لد ٌكون متؤثرا بالمسٌحٌة أو بما التبسه الشعر

 األلصوصات  الفارسٌة األصل.

وٌرى "جاستون باري" أن هذا الجنس لد استمد كثٌرا من عناصر وجوده من 

اآلداب الشرلٌة، وٌبرهن بهذا على نظرٌته العامة السابمة فً استعانة اآلداب 

بعضها ببعض على إكمال عناصرها حتى تستجٌب للحاجات االجتماعٌة 

 والشعبٌة. ٌمول:

دون  –ثر شعبٌة، واأللرب فً ظاهره إلى الطبٌعة، والذي ٌحمل ]النوع األك

الطابع الفرنسً فً معناه وفً صٌغته، وهو نوع األلصوصة الشعرٌة  -رٌب

الصغٌرة فً العصور الوسطى )الفابٌلٌو( له جذوره األولى الضاربة فً المدم، 

ن من زمانا ومكانا، حٌث نشؤ ونهض، فمد أتى لنا من الشرق، وٌحتمل أن ٌكو

 الهند مارا ببٌزنطا[.

وطالما كرر "باري" هذه الفكرة فً كتبه واستشهد لها بمصص من هذا الجنس 

األدبً مصادرها عربٌة أو هندٌة انتملت من لبل إلى األدب العربً عن طرٌك 

الفارسٌة فً كلٌلة ودمنة)
1

.) 

والحك أن األثر الشرلً فً بعض هذه األلصوصات ال ٌدع مجاال للشن، 

ب مثال ألصوصة فرنسٌة من هذا الجنس األدبً عنوانها"اللص  الذي ونضر

                                                           
1
 G :Baris- La poésie du moyen age- paris 1895-p108( أَظز: 
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ملخصها أن سارلا اعتلى بٌت ثري من الثرٌاء فً لٌلة  اعتنك ضوء الممر":

مممرة. فشعر به صاحب المنزلـ، فطلب من امرأته بصوت خفٌض أن تسؤله فً 

ة، وانه بؤنه جمع ثروته من السرل -بعد تمنع -إلحاح كٌف جمع ثروته، وٌجٌبها

كان ٌرلى برلٌا سحرٌة ، فٌحمله ضوء الممر إلى داخل المنزل لٌجمع منه ما 

ٌرٌد، ثم ٌرلى بنفس الرلٌا، فٌرفعه ضوء الممر لٌخرج سالما، وهذه الرلٌا هً 

" ٌنطمها سبع مرات، فٌنخدع بذلن المول اللص، وٌنطك بها، ثم Saulكلمة"سول

الٌمنى وذراعه، وٌدركه صاحب  ٌسلم نفسه إلى الضوء كً ٌمع فتنكسر ساله

المنزل، فٌمول له اللص: "لسوء طالعً لد سمعت نصحن، ولد حملنً سحرن 

 حمال طٌبا أشرفت معه على الموت، وهاأنذا المصاب المحتضر"[.

ونجد هذه االلصوصة فً كلٌلة ودمنة البن الممفع فً باب "بروزوٌه" فٌها كلمة 

 الرلٌا هً"شولم"سبع مرات.

عربٌة أخرى موجزها أن رجل من بنً إسرائٌل]صاد لبرة، فمالت وهنان لصة 

له: ما ترٌد أن تصنع بً؟ لال: أذبحن فؤكلن. لالت: وهللا ال أشفً من برم وال 

أغنً من جوع، ولكن أعلمن ثالث خصال هً خٌر لن من أكلً. أما الواحدة 

ة إذا صرت فؤعلمكها وأنا فً ٌدن، والثانٌة إذا صرت على هذه الشجرة، والثالث

على الجبل. فمال هات. فمالت: ال تلهفن على ما فاتن ، فخلى عنها. فلما صارت 

فوق الشجرة لال: هات الثانٌة؟، لالت ال تصدلن بما ال ٌمكن أن ٌكون، ثم طارت 

فصارت على الجبل، فمالت: ٌا شمً، لو ذبحتنً، ألخرجت من حوصلتً درة 

وتلهف، ثم لال : هات الثالثة لالت له: فٌها زنة عشرٌن مثماال..فعض على شفتٌه 

أنت لد نسٌت االثنتٌن، فكٌف أعلمن الثالثة؟، ألم ألل لن: ال تلهفن على ما فاتن؟ 

فمد تلهفت علً إذ فتن. وللت لن: ال تصدلن بما ال ٌكون أن ٌكون، فصدلت. أنا 

وعظمً ورٌشً ال أزن عشرٌن مثماال، فكٌف ٌكون فً حوصلتً ما ٌزنها؟[)
1

.) 

 Du vilain»األلصوصة الفرنسٌة المتؤثرة بتلن المصة العربٌة عنوانها بالفرنسٌة:

et de l’oiselet .» وفٌها النصائح السابمة، ثم كالم الطائر فٌما فً حوصلته من

حجر ثمٌن، وأن الفتى الذي أطلمه ندم على إطالله وأخذ ٌبكً وٌنتحب حٌنما 

وصلته. ثم تعمٌب الطائر على هذا سمع منه ذلن أسفا على الجوهرة التً فً ح

                                                           
1
 .62انجزء انثاًَ ، ص  ،1935انماْزج ، ( أَظز اتٍ عثذ رتّ، انعمذ انفزٌذ 
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الندم بؤنه بمثابة نسٌان للنصائح السابمة، إذ من غٌر المعمول أن ٌوجد فً حوصلة 

 الطائر الصغٌر الخفٌف الوزن مثل هذه الجوهرة الثمٌلة.

ٌعتمد "باري" فً توكٌده العام بؤن التماء الغرب بالشرق فً الحروب الصلٌبٌة 

تً كانت منتشرة بٌن الشعوب العربٌة والشرلٌة نمل كثٌرا من هذه المصص ال

 حٌنذان, فكانت نواة "الفابٌلٌو".

  بٌن ملحمة الكومٌدٌا اإللهٌة ل"دانتً" -9

على الرغم من أصالة دانتً فً الصور الفنٌة الرائعة فً وصف عالم العصور 

الوسطى الذي عاش فٌه وفً رمزٌته العمٌمة المتعددة النواحً، فمد تؤثر فً 

كومٌدٌا اإللهٌة " بمصادر عربٌة وطالما كانت موضوع بحوث مستفٌضة فً "ال

 أوروبا وأمرٌكا.

لمد نشر المستشرق اإلسبانً"مٌجٌل أسٌن  -ال الحصر -وعلى سبٌل المثال

مجلدا كبٌرا );0;0("عام 0:90-0;77)Miguel Asin Palaciasباالثٌوس
1

) 

 مته "الكومٌدٌا اإللهٌة"ٌشرح فٌه مصادر "دانته" العربٌة فً ملح فً مدرٌد

ولد شرح ذلن المستشرق كٌف تؤثر دانته تؤثرا مباشرا بحكاٌة اإلسراء والمعراج 

التً نمت بٌن المسلمٌن وزٌد كثٌرا فٌها، بناء على أحادٌث موضوعة شرحت بها 

اآلٌة الكرٌمة التً تصف إسراء الرسول من المسجد الحرام إلى المسجد 

عبده لٌال من المسجد الحرام إلى المسجد األلصى األلصى]سبحان الذي أسرى ب

 الذي باركنا حوله لنرٌه من آٌاتنا[.

ثم شرح ذلن المستشرق كذلن كٌف أفاد "دانته" من مصادر عربٌة صوفٌة 

 أخرى، من أهمها: "الفتوحات المكٌة" ل"محًٌ الدٌن ابن عربً".

 الخرافة أو الحكاٌة على لسان الحٌوان: -3

اإلٌرانً المدٌم صلة وصل بٌن األدب الهندي واألدب العربً فٌما كان األدب 

 ٌخص هذا الجنس.

                                                           

1
 (Escatologia Musilmana en la divina comedia- Madrid 1919 
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كلٌلة ودمنة ترجمه ابن الممفع من اللغة البهلوٌة إلى اللغة العربٌة حوالً منتصف 

 م .:المرن

أصبح كتاب كلٌلة ودمنة العربً حسب ترجمة ابن الممفع له أصال لكل ترجمة فً 

اب بعد فمد األصل البهلوي الذي ترجم عنه ابن الممفع. ثم اللغات األخرى لهذا الكت

م"حسٌن واعظ كاشفً" وسمى 01ترجمه مرة ثانٌة إلى الفارسٌة فً أواخر المرن 

 ترجمته" أنوار سهٌلً"، وبهذه الترجمة األخٌرة تؤثر "ال فونتٌن".

 Meme de alذلن أن الفونتٌن كان ٌتردد على نادي "مدام دي السابلٌٌر  -

Sablière("0888 -08;8 وكان من أعضاء هذا النادي الطبٌب الرحالة )م

م( وهو الذي لفت نظر الشاعر إلى كتاب ترجم ::0891-08)Bernier"برنٌٌه 

م وعنوانه بالفرنسٌة:]كتاب األنوار أو 0877من الفارسٌة إلى الفرنسٌة عام 

الفرنسٌة "جلبر  أخالق الملون[)تؤلٌف الحكٌم الهندي"بلباي= بٌدبا" (، ترجمه إلى

 . "Gilbert Gaulminجولمان

وذلن الكتاب لٌس سوى ترجمة حرة لكتاب حسٌن واعظ كاشفً الفارسً،]أنوار 

 سهٌلً[.

وعن هذا الكتاب التبس"الفونتٌن" نحو عشرٌن حكاٌة أدخلها فً الجزء الثانً من 

 حكاٌاته: ٌمول فً ممدمة الجزء الثانً:

كر المصادر التً أخذت عنها هذه الحكاٌات ]لٌس من الضروري فٌما أرى أن أذ

األخٌرة، غٌر أنً ألول اعترافا بالجمٌل: إنً مدٌن فً أكثرها للحكٌم 

 La Fontaine- Les fablesالهندي"بلباي" الذي ترجم كتابه إلى كل اللغات[)

II ;P9.) 

على أن الفونتٌن لم ٌؤخذ من الكتاب السابك سوى مادة موضوعاته، ثم تصرف 

 لى حسب ممتضٌات فنه.فٌها ع

 مفهوم الحب ولصص الفروسٌة: -4

على الرغم من طابع الحب العف فً لصص الٌونان، لم تكن للمرأة فٌه مكانة 

 تخول لها سلطانا على المحب، كما فً لصص الفروسٌة.
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لد أشاد أفالطون بمٌمة الحب وأثره فً لٌادة النفوس إلى الحمائك الكبرى عن 

رٌاته ظلت محصورة فً دائرة الفلسفة. على أن الحب طرٌك العاطفة، لكن نظ

عنده له معنى أشمل وأوسع، ال ٌمتصر على حب المرأة وحدها. لذلن لم ٌكن 

 لفلسفته صدى مباشر فً المصص.

وفً العصور الوسطى األوروبٌة ظلت المرأة فً المجتمع واألدب ال ٌإبه بها 

روسٌة الذي ٌزاوج بٌن حتى المرن الحادي عشر. حٌنذان أخذ ٌظهر خلك الف

 أخطار الحرب وأخطار الحب.

 Andréففً النصف الثانً من المرن الثانً عشر المٌالدي ألف"أندرٌه لوشابالن 

le chaplain كتابا بالالتٌنٌة سماه]فن الحب العف[، وفٌه ٌذكر إدراكا جدٌدا "

ة إلى للحب لم ٌكن لؤلدب األوروبً به عهد حتى ذلن المرن. ففٌه ترتفع المرأ

مكانة لم تحظ بها من لبل فً أوروبا، وٌخضع لها الفارس كما ٌخضع التابع للسٌد 

صاحب اإللطاع فً تلن العصور. فالفارس ٌضحً فً سبٌل حبها وٌبكً فً 

 ٌسر، حٌن ٌهدده الخطر فً حبه. وٌعد ضعفه أمامها نبال وسموا. 

ب امرأة غٌر والحب طاهر ال ٌصح للمحب أن ٌحب أكثر من امرأة وال أن ٌح

كرٌمة الخلك: فالطهر والحٌاء والصدق والوفاء والتضحٌة هً دعائم الحب 

 النبٌل.

لد نشؤ على  -فً المصة والشعر معا –ومن المإكد أن هذا اإلدران الجدٌد للحب 

ألثر اتصال الغرب بالشرق، إما فً الحروب الصلٌبٌة وإما عن طرٌك الغرب فً 

األندلس)
1

.) 

 لصص الشطار: -5

ً المرن السادس عشر والسابع عشر فً أوروبا وجد جنس حدٌد من المصص ف

خطا بالمصة  خطوات نحو الوالع وهو ما ٌطلك علٌه"لصص الشطار" ووجد 

أول ما وجد فً إسبانٌا. وهو لصص العادات والتمالٌد للطبمات الدنٌا فً المجتمع، 
                                                           

1
يٍ أشٓز كرة انحة انعزتٍح "كراب انزْزج"ل"أتً تكز دمحم تٍ دأٔد األصفٓاًَ (  

أتٕ دمحم عهً تٍ أحًذ تٍ سعٍذ األَذنسً ، و(". ٔلذ حاكاِ اتٍ حزو)909ْـ/269انطاْزي)

و( فً كراتّ "طٕق انحًايح". ٔانكراب األخٍز يرمذو عهى كراب 1022ْـ/456ذٕفً سُح 

 نٕشاتالٌ تأكثز يٍ لزٌ.



 34 

ٌحكٌها المإلف وتختص بؤن المغامرات فٌها  Picarescaوتسمى فً اإلسبانٌة:

على لسانه كؤنها حدثت له. وهً ذات صبغة هجائٌة للمجتمع ومن فٌه. وٌسافر 

فٌها البطل)المإلف( على غٌر منهج فً سفره، وحٌاته فمٌرة بائسة ٌحٌاها على 

 هامش المجتمع.

وأول لصة من هذا الجنس المصصً فً األدب اإلسبانً هً لصة عنوانها:]حٌاة 

 La vida de lazarillo de tormes y deوحظوظه ومحنهالسرٌودي تورمس 

sus fortunas adversidades.] 

م ، مإلفها مجهول، وهً 0117إنها لصة إسبانٌة لصٌرة نشرت أول مرة عام 

لصة نابعة من والع الحٌاة فً الطبمات الدنٌا، معارضة ومناهضة لمصص 

 فٌه. الرعاة، وتسٌر على نمٌضها، ألنها تصف ولعا ال مثالٌة

ٌوجد وجوه شبه لوٌة بٌن لصص الشطار السابمة وبٌن الممامات العربٌة كما 

 نعلمها عند بدٌع الزمان الهمذانً ثم الحرٌري.

األدلة التارٌخٌة تمطع بؤن كمامات الحرٌري عرفت فً األدب العربً فً إسبانٌا. 

م، 08المرنومن الكتاب العرب اإلسبان من ألفوا ممامات على غرارها فً أواخر 

 مثل " ابن المصٌر الفمٌه"، و"أبو طاهر دمحم بن ٌوسف السرلسطً" .

ولد شرح ممامات الحرٌري عرب إسبان منهم "عمٌل بن عطٌة" )تولً عام 

 م(.0999م( ثم أبو العباس أحمد الشرٌنً )ت 0900

ثم إن ممامات الحرٌري ترجمت إلى العبرٌة ، ترجمها "سالمون ابن زلبٌل" فً 

م. فكانت الممامات رائجة بٌن العرب والعبرٌٌن والمسٌحٌٌن. وغٌر 09المرن 

 معمول أن تظل مجهولة لدى كتاب إسبانٌا ولصاصهم.

ومنهم انتمل، عبر التؤثٌر، هذا الجنس المصصً إلى أوروبا. وممن تؤثروا به فً 

" فً لصة "تارٌخ فرنسٌون Charles Sorelاألدب الفرنسً "شارل سورل
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م, وهً أول لصة من لصص الشطار فً 0899ولد نشرها فً بارٌس عام 

فرنسا. وهً على لسان "فرنسٌون" ٌهجو فٌها العادات والتمالٌد بوساطة أشخاص 

 من المتسولٌن، كما ٌهجو مختلف الطبمات األخرى من ثناٌا أولئن األشخاص.

" Le sageوأمثالها أصال لما سلكه الكاتب الفرنسً"لوساجولد كانت هذه المصة 

م. وفٌها 0997فً لصته"جٌن بال" التً ظهرت طبعتها الكاملة فً فرنسا عام 

 ٌهجو المإلف العادات والتمالٌد على لسان البطل الذي سمٌت المصة باسمه.

 كما كان لد انتفع بهذا االتجاه العام األلرب إلى الوالع الكاتب الفرنسً

"، التً Mort d’ amourفً لصته التً عنوانها"موت الحب  Gautier جوتٌٌه

م)0808ظهرت فً بارٌس عام 
1

.) 
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 نإلنًاو تٓذِ انجزئٍاخ راجع كراب]األدب انًمارٌ [ ل"دمحم غًًٍُ ْالل". ( 


