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  كلمة شكر
ن الفضل كل الفضل إذ أ ،الئهآاية بحمد اهللا والثناء على ي في البدأستهل شكر 

ومن  ،ا شكلت حلما بالنسبة ليطالـم ألنه كتب لي أن أكمل دراستي والتي ال ،يعود إليه
ثم أتقدم بالشكر وعظيم العرفان  من يساعدني على بلوغ هذا الحلم،بعد سخر لي 
قبل اإلشراف على رسالتي المتواضعة، رغم  الدكتور محمد عباسة الذيضل ألستاذي الفا

زه بأحسن االلهم ج بعلمه. صائح حولها ولم يبخل عليّ ومنحني بعض الن مشاغله الكثيرة،
  .مما جازيت عبادك الصالحين

ب العربي والفنون عل كل ما كما أخص بالشكر كل أساتذتي الكرام بقسم األد
  .والسالم على أشرف الخلق واألنام والصالة ساري الدراسي،ي إياه طوال ملقنون

 
  
  
 
  
 
  
 
  
  
  
 
 
 



  

  اإلهداء
  

  :أهدي ثمرات هذا العمل
، أرجو أن يمد اهللا افتخارسمه بكل ا، إلى من أحمل كل من كلله اهللا بالهيبة والوقارإلى  

  .االنتظار: أبـي العزيزثمار قد حان قطفها بعد طول الرى تفي عمرك ل
أمـي  ، إلى أغلى إنسان في الوجود:إلى سر نجاحي ودعمي، إلى من ربتني وأنارت دربي

  العزيزة
  .جدتـي العزيزة :متني بالدعاء أطال اهللا في عمرهاإلى من دع

  وإلى القلوب الطاهرة والنفوس البريئة: إخوتيإلى كل األقارب وأخص بالذكر 
  يوسف). محمد، الدين، نور ، خديجة،(مريم، أمال

  من غير موعد في رحلتي الدراسية: نبه التقيتإلى صديقاتي اللواتي التي 
  بلعبيد أمينة، درقاوي أسماء). مداح أميرة، بوخاتم إيمان، (فارح جميلة، ليدريسي عائشة،

  .2018المقارن دفعة إلى كل طلبة ماستر قسم األدب 
ي القلب ال يحتاج منقوش ف فاسمه من خالل هذا اإلهداء، اسمهإلى كل عزيز لم يذكر 

  إلى النقش بقلم قد يزول حبره بطول الوقت.
  

  ةـــيـنـأم
 
  
  
 



  

  دعــاء
  

  وال باليأس إذا فشلت اللهم ال تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت،
  بل  ذكرني دائما أن الفشل هو التجارب التي سبقت النجاح

  ول مراتب القوةالتسامح هو أ نأرب علمني  يا
  ل مراتب الضعفنتقام هو أو الن حب اأو 

  وإذا جردتني من رب إذا جردتني من المال أترك لي األمل، يا
  النجاح أترك لي قوة الهناء حتى أتغلب على الفشل
  وإذا جردتني من نعمة الصحة فاترك لي نعمة اإليمان

رب إذا أسأت إلى الناس أعطيني شجاعة االعتذار وإذا أساء إلي الناس أعطيني  يا 
  شجاعة العفو

  .ب إذا نسيت ذكرك فال تنسانير  يا 
  "اللهم زدني علما"



  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

  المقدمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 مقدمة

 - ب  -
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
بسم اهللا الرحمن الرحيم الصالة والسالم على سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم خاتم 

  األنبياء وأشرف المرسلين، وكل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فأمست قصصهم احتلت القصة مكانة مرموقة في وجدان الشعوب منذ أقدم العصور، 
  عبرا يتعظون بها حكما وأمثاال، يأخذون بها مادة تعليمية ذات مغزى خلقي.

قال اهللا تعالى في كتابه الكريم: "نحن نقص عليك أحسن القصص" سورة يوسف، 
  ، أي نبين لك أحسن البيان.3 يةاآل

أما القصة على لسان الحيوان فتسمى بالخرافة، وهي قصة ذات طابع خلقي وتعليمي 
  تروى في قالب أدبي خاص بها.

 " اليونانيافين أمثال "إيسوبأن هذا الجنس قد نشأ على يد كبار الخرّ  من وعلى الرغم
إال أن صورته اكتملت مع شخصين من أبرز الشخصيات األدبية  ،الحكيم الهندي" بلباي"و

في فن  اعوأبد االتي لمع اسمها في ساحة األدبين العربي والغربي على السواء، حيث أضاف
أهم ما كتب في هذا الفن األدبي، من  االقصة على لسان الحيوان شكال ومضمونا بتآليفهم

جان دي ل "خرافات الفونتين"كتاب "كليلة ودمنة" لعبد اهللا بن المقفع وعن فمن لم يسمع 
الفونتين. هذان المؤلفان اللذان صورا بحكمة وٕابداع، أبرع الصور اإلنسانية والمظاهر 

ن اختار اللون األدبي للتعبير عن أحوال عصره بطريقة غير ياعية، بل أن كال األديباالجتم
 في مجالمباشرة، فقد جمع بين المتعة والنصح واإلرشاد. ترك هذان المؤلفان بصمة خالدة 

  ر والتأثر.يالتأث
  يمكن طرح أهم اإلشكاليات التي استوقفتني حول هذا الموضوع وهي:  ،ولهذا

انت أسبق في اختراع حكايات هذا الجنس األدبي بحيث انتقلت منه إلى أي الشعوب ك -
  غيره من الشعوب األخرى؟

  كيف أثر كتاب "كليلة ودمنة" في األدب الغربي؟ -



 مقدمة
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  كيف برع "عبد اهللا بن المقفع" و"جان دي الفونتين" في القصص على لسان الحيوان؟ -
 يعية، فالذاتية تعود إلى شغفاختياري لهذا البحث ألسباب ذاتية وأخرى موضو  يرجع

حه من فرص وآفاق لالطالع على ثقافة يبفن الخرافة السيما المكتوبة بالفرنسية وذلك لما تت
  األخر.

من أجل الكشف عن تطوره التاريخي في اآلداب  فذلكأما من الناحية الموضوعية، 
يعد من صميم الدراسات األدبية المقارنة. كما المختلفة وتتبع انتقاله من أمة إلى أخرى، وهذا 

إلى دراسة القصة على لسان الحيوان من خالل النظر في  أيضا يهدف هذا البحث
المشابهات والمخالفات بين كتابين أحدهما من التراث العربي (كليلة ودمنة) واآلخر من 

  التراث الغربي (خرافات الفونتين).
 على خطة في بحثي التي جاءت على النحو اآلتي: ولإلجابة عن تلك األسئلة اعتمدت

وتمهيد يتضمن حوصلة عن األجناس األدبية اتبعته  ؛وقد جاءت ممهدة للموضوع ،مقدمة
الفصل األول جاء بعنوان تاريخ القصة على لسان  ؛بفصلين، فصل نظري وفصل تطبيقي
الحيوان في األدب المبحث األول: القصة على لسان  .الحيوان، ويحتوي على ثالثة مباحث

الغربي، والمبحث الثاني: القصة على لسان الحيوان في األدب الشرقي، والمبحث الثالث: 
  القصة على لسان الحيوان في األدب العربي.

أما الفصل الثاني فكان تطبيقيا، جاء بعنوان القصة على لسان الحيوان بين األدب 
. المبحث األول: أثر كليلة ودمنة في مباحث العربي واألدب الغربي، ويحتوي على ثالثة

األدب الغربي، والمبحث الثاني: بين ابن المقفع والفونتين (لمحة عن القصص المتشابهة 
  عن الشخصيات المختلفة)، والمبحث الثالث: الفونتين واألدب العربي الحديث. وأخرى

رت في تم ذك ،وفي الخاتمة ذكرت أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل بحثي
األدبية.  هماالمالحق نبذة مختصرة عن كال المؤلفين عبد اهللا بن المقفع والفونتين وأهم أعمال

ثم هذا البحث مجموعة من المصادر والمراجع وذلك إلثراء موضوع بحثي هذا،  تضمنكما 



 مقدمة
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  .التي احتوى عليها البحث موضوعاتللفهرس 
كانت هذه لقد  تحليلي الوصفي.واتبعت في كتابة المذكرة على المنهج التاريخي ال

الدراسات رحلة استكشافية محفوفة بالصعوبات على المستويين النظري والتطبيقي، فمن 
، وهذا ما صادفته في البحث لقلة المصادر ري أي دراسة هذه الصعوباتالمألوف أن تعت

  والمراجع.
  

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  الفصل األول
  تاريخ القصة على لسان الحيوان
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  تمهيد: - 1
تعد دراسة األجناس األدبية رافدا مهما من روافد المعرفة األدبية، وهي تهدف إلى 

العالمية،  باآلدابى األصالة فيه، والكشف عن عالقته تواخ وٕاجراءخدمة األدب العربي 
  التأثير.له معها من خالل التأثر و وتفاع

وال شك أن  وغيرها؛ رواية،الو القصة، و المسرح، و األجناس األدبية على الشعر،  تشمل
 ةلفتختلف من الناحية الفنية، بحسب كل جنس من األجناس األدبية السا طريقة المعالجة

  ، حيث يختاره الشاعر أو الكاتب.الذكر
واأللمانية وأخذ  واإلسبانيةسية هو المرادف لنظيره في الفرن "األجناس األدبيةـ"والتعبير ب

واألمريكي في أوائل القرن العشرين، فأصبح أكثر  اإلنجليزيهذا التعبير يستقر في النقد 
ؤالء يستخدمون واألمريكيين يستعملون نفس التعبير الفرنسي، بلفظه وكان ه اإلنجليزالنقاد 

قلة من هؤالء ال تزال  األدبية، أو األنواع األدبية، على أن األصناف من قبل ما يرادف
  .1تستخدم التعبيرين األخيرين حتى اآلن، مما كان له أثر في رواجها لدى بعض نقادنا

األخرى،  باآلدابوقد ينشأ هذا الجنس في األدب القومي عن طريق تأثر هذا األدب 
واحتلت في األدب العربي  نشأت وتطورت مثل القصة في معناها الفني في أدبنا العربي، فقد

ي بدراسة نوع من األجناس األدبية ثوسأكتفي هنا من خالل بح .فيما بعدتضاءلت ثم مكانة 
 .2القصة على لسان الحيوان أو الخرافة وهو
  الخرافة أو القصة على لسان الحيوان: - 2

 صتعد القصة على لسان الحيوان أو الخرافة، كما يسميها البعض من أقدم أنواع القص
السردي العربي تعزى فيه األقوال  التراثضاربة الجذور في الة أو من األنماط القصصي

كانت  .ي واإلصالح االجتماعي أو النقد السياسيقالخل بقصد التهذيبواألفعال إلى الحيوان 
تفسير  لقصة على لسان الحيوان في نشأتها األسطورية مجردلالصورة األولية والبسيطة 

                                                 

   .42م، ص 1957، القاهرة ألدب العربي المعاصر، دار النهضةمحمد غنيمي هالل: دور األدب المقارن في توجيه ا - 1
  .45المرجع نفسه، ص  -  2
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القصة على لسان الحيوان من طبيعية ثم انتقلت  شعبي غير واقعي لحقائق علمية أو ظواهر
قصد الموعظة والتعليم، وتنطوي على بالنشأة الفطرية الشعبية إلى المكانة األدبية إذ توضع 

القصة  تسمىو  .مغزى أخالقي أو درس اجتماعي أو هدف تربوي أو مضمون سياسي ناقد
وأصبحت هذه الكلمة في  ،خرافةأي الحكاية أو ال )Fabula(على لسان الحيوان في الالتينية 

أي حكاية ذات مغزى  )Apologeas( باليونانية وأسمها، )Fable( واإلنجليزيةالفرنسية 
صل ومعناها في األ )Paralola( لمسيحي على حسب األناجيلاالديني  وأسمها ،يخلق

في يسميها  توصاحب الفهرس ؛نة بينهما، ومقارنة شيءوضع شيء بجانب شيء أي المواز 
التي أصبح  )Fabula( عربية الخرافة، والخرافة مرادف ألصل معنى الكلمة الالتينية السابقةال

  .1معناها الحكاية الرمزية
كته ة هذا الجنس، على نحو أخص في حر ومن الصعب تحديد نقطة البدء في مسير 

ة الشفهية قبل التدوين، فكل الشعوب كانت تحس كذلك بالرغبة على خلع القوانين األخالقي
وهو مجتمع اد لها ضمرى تجارب تطبيقية على مجتمع التي تهيمن على مجتمع ما لت

  .2الحيوانات
وجد  . لقدويبدو أن جنس القصة على لسان الحيوان كان موجودا منذ القرون القديمة

 "؛جاتاكا"عند الهنود حكايات قديمة كانت ترتبط بصور الحيوانات والطيور كحكايات كتاب 
في القرن السادس قبل  "إيسوبس"هذه الحكايات عند اليونان في حكايات وأيضا وجد مثل 

مصرية قديمة على لسان الحيوان يرجع تاريخها إلى القرن وأيضا وجدت حكايات  ؛الميالد
لدينا حكايات  .ورق بردي التي وجدت على "السبع والفأر"الثاني عشر قبل الميالد مثل قصة 
الحمامة والغراب في "قصة منها ي األدب العربي القديم شعبية كثيرة على لسان الحيوان ف

وقد كان األدب الفارسي القديم هو الوسيط بين األدبين الهندي والعربي فيما  ."سفينة نوح

                                                 

  .71- 70ل: المرجع السابق، ص محمد غنيمي هال -  1
  .73ص ، 1ج ،2002تها في األدب العربي، دار غريب، القاهرة اأحمد درويش: نظرية األدب المقارن وتجلي -  2
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  .1يخص هذا الجنس األدبي
  :في األدب الغربي القصة على لسان الحيوان - أوال

ي، حين أعتبر الحكيم وب" في األدب اليونانسبدأ ظهور قصص الحيوان على يد "إي
يلقب بالفيلسوف األول في نظم الخرافات وقد ألف حكايته  "الفونتينـ"المبدع والملهم األول ل

حوالي المائتين وخمسين خرافة، جمعت في القرن الثالث عشر ميالدي،  لغت خرافاتهب نثرا.
شعبية، في األوساط الشهرة  ، واكتسب)Planude( "بالنود" القسطنطينيةمن طرف كاهن 

من المعجبين بخرافته، حتى إن اشتغل جاهدا على وضعها في قالب  اط كانويقال إن سقر 
  .2شعري في أواخر أيامه في السجن

ستشهد كان يما " وكثيرا أرسطووكان هذا الجنس ذا قيمة كبيرة لدى اليونان في زمن "
  .3المرافقات القضائيةبه الخطيب في 
وسنروي في  ؛القرن األول للميالدفي  )Barbaruis( س"و وبس" أتى "بابريوبعد "إيس

، مشابهة تلك التي "األشجار والفأس"في خرافاته بعنوان  "إيسوب"هذا المقام أوال حكاية 
حه منفأسه وترى األشجار أن طلبه متواضع فتل، حيث يطلب الحطاب عود "أحيقار"يرويها 

عاش بين القرنين  اإيسوب" عبد" وقد كان .ذلك، إننا فقدنا كل شيء حين أجبنا طلبه األول
السابع والسادس قبل الميالد، ويذكر أنه قتل من طرف أهل مدينة "ديلفي" بسبب حديثه 

شع المظهر، أحدب الظهر بالمليء بالسخرية والنقد وقد صورته الروايات التاريخية "رجل 
  .4"فأفاء في نطقه

                                                 

  .184-183، ص 1983بيروت  ،9ط محمد غنيمي هالل: األدب المقارن، دار العودة، -  1
   .88، ص 1973القاهرة  ،بتادرويش: دراسات في األدب الفرنسي، الهيئة العامة للك يعل -  2
  .88ب المقارن، ص دمحمد غنيمي هالل: دور األ -  3
  ،84، ص 2003 القاهرة ،1ط ،داود سلوم: األدب المقارن في الدراسات التطبيقية، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع -  4

  ): يوناني عاش في القسطنطينية في القرن الثالث عشر الميالدي.Planideبالنيد (
في القرن الثامن " أبولو"أنها مركز سطح األرض، وأقيم فيها معبد  عريقة، اعتقد اليونانيون القدامى : مدينة يونانيةدلفي
  /www.wikipidia.orgم، موسوعة ويكيبيديا .ق
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برز المبدعين فيها الشاعر ومن أ ،ثم انتقلت بعد ذلك الخرافة إلى األدب الالتيني
في الطابع  تهأين تظهر أصال (Epistolae)ق.م) في رسائله  8-65العظيم "هوراس" (

ٕاحدى و م) الذي نظم مائة 44-ق.م 30(روس" ديأتي بعده الشاعر الالتيني "فيو الشرعي، 
بل  ،وب" ومعبرا عن مظالم الحياة االجتماعية والسياسيةسوعشرين حكاية يحاكي فيها "إي

وحظي بالتالي بمرتبة المعلم الثاني الفني واستطاع أن يبدع في حكاياته على مستوى األداء 
  .1"الفونتينـ"ل

العصور الوسطى حيث ظهر نوع جديد  حتىاستمرت الحكايات على لسان الحيوان 
جان "ي لوريس" وديوم ج"من المنظومات القصصية أبرزها "قصة الوردة" قام بنظمها كل من 

 بالرمز الهادف إلى تهذيو التي تنطوي على قدر كبير من الشعر التعليمي  ،دي هونج"
حول  رعلب" هي مجموعة من القصص الرمزي تدو ثو"قصة ال .األخالق ونقد المجتمع

الحيوان لكنها تهدف إلى نقد المجتمع والسخرية من أفعال الناس ولها من وراء ذلك مقاصد 
ويتجلى فيها  ،الذكاء مع القوة الباطشةو لصراع ومحور القصة عامة هو ا ،ية واضحةبتهذي

  .2براعة في رواية القصة والحوار وجمال في األداء
م وهي 1205-1175وأقدم مجموعة من هذه القصص يعود نظمها إلى حوالي 

وفي النصف األول من القرن الثالث عشر ظهرت صورة جديدة للقصص  .مجهولة المؤلفين
بقة وأضاف بعضها جديدا كانت أقرب للنقد الواقعي الحيواني تناول بعضها قصصا سا

الشرقي في  التراثكما أضيف  ،لبشر وفقدت صفاتها المميزةلفاتخذت الحيوانات رموزا 
ترجمة الالتينية الفظهرت  ،ذلك الوقتفي حكايات الحيوان إلى تراث العصور الوسطى 

 "الترجمة "جان دي كابو قام بهذهو  م،1270نقلت عن العبرية عام  التي منة"دو  كليلةـ"ل

                                                 

  .189-188محمد غنيمي هالل: المرجع السابق، ص  -  1
ة األدب والشعر القصصي، دار النهضة العربية، محمد عبد السالم كفافي: في األدب المقارن دراسات في نظري -  2 
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(Jean de Capoue)1.  
بعنوان "الثعلب الزائف" تأثر مؤلفها  وفي القرن الرابع عشر ظهرت منظومة أخرى

المجهول أيضا بالقصص القديمة التي ترجع إلى النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
  عديدة. اجتماعيةمواضيع  مضمونهافي وتناولت 

 تين"ن"الفو  الشاعر الفرنسي هذا الجنس األدبي على يد ثوفي القرن السابع عشر بع
)La Fontaine( )1621-1695لون األدبي أقصى درجات الكمال ) الذي بلغ بهذا الم

ا األسس الفنية العامة في كتابة الخرافة التي منها: الحرص على التشابه بين عالفني واض
ه وعبقريته في نظم أحداث القصة كما تبدو براعتاألشخاص الحقيقية والخيالية في القصة، 

 "وبسإي"ته إلى المصادر القديمة، وقد أشار في مقدماته حكاياهما بعضا منها من لمست
 ،يكيةالكالس باآلثار أي أنه صاغ شعره في عصر قوي فيه االتصال ،وغيرهما "فيدروس"و

م 1644 عام إلى الفرنسية ونشرالذي ترجم " ودمنةة لمن كتاب "كلي كما أشار إلى انتفاعه
 .2م1678التي نشرت عام  اتاألنوار" وذلك في مجموعة حكاي"بعنوان كتاب 

وكان من  ،)م1693-1636ذلك أنه كان يتردد كثيرا على نادي "مدام السبليير" (
وهو الذي لفت  )مBernier( )1620-1688( الطبيب الرحالة "برنية"أعضاء ذلك النادي 

من تأليف الحكيم الهندي "بلباي" والذي ترجمه إلى  ""كليلة ودمنةنظر الشاعر إلى كتاب 
 "ولمانغير بل"جيولكن المترجم الحقيقي لهذا الكتاب هو  ،األصفهانيالفرنسية داوود سهيل 

)Gilbert Gaulmin( والكتاب  ،مستشار الدولة الذي كان على علم باللغات الشرقية
  .3يارسهو ترجمة حرة لكتاب "حسين واعظ كاشفى" الف بالفرنسية

لنقد االجتماعي من خالل لاتخذ الشاعر الفرنسي "الفونتين" موضوع الكتاب وسيلة 
منها  وأخذ "دمنةكليلة و ـ"ب البشرية، وقد تأثر كثيرا النماذجالحيوان وبعض  نماذجالموازنة بين 

                                                 

   .189-188محمد غنيمي هالل: المرجع السابق، ص  -  1
  .284محمد عبد السالم كفافي: المرجع السابق، ص  -  2
  .187محمد غنيمي هالل: المرجع السابق، ص  -  3
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فسه ن "الفونتين"ترف ع، وهو الحكمة على لسان الحيوان، كما ينفسهالفكرة والموضوع  متابعة
  .1ي مقدمة بعض كتبهف

من خالل تلوين الحيوان بالطبيعة  الحيوانإلى عالم األسطورة واستنطاق  "الفونتين"لجأ 
عبر ألسنة أحد األشكال االبتعاد عن  واستنطاقهعد اللجوء إلى عالم الحيوان، يو  البشرية

ويمها، كما تحديد الممارسة الخاطئة ومحاولة تق منه الرقابة السياسية أو السلطوية، والهدف
إلى الموروث الشعبي للشعوب بعامة تضعنا وجها لوجه أمام نماذج بدائية من أن العودة 

 ،أسماء حيوانات مثالكمثال والقصص والحكايات واألساطير التي تمثل الدالالت، األ
كثيرة  اد تخرج من دوائر داللتها األولى وتستدعي صورتك .طاووس، وثعلب، وذئب...الخ

  ة، والمفترس والخائن.ياللة الداهمن واقعنا كد
ومنهم مثال: األديب الروسي  "نتينالفو "في القارة األوروبية بعد  آخرونوبرز أدباء 

 "الفونتين"حكايات  متكما ترج ،الذي كتب حكايات نالت التقدير "ندريتش كريلوفأإيفان "
هم كتاب أومن  ".رتبان جليكريست"و "فرايم لسنجإ جوتهالد"وفي ألمانيا برز  .إلى الروسية

 "األسد ووحيد القرن"الذي كتب  "جورج أورويل" اإلنكليزيي ئالروا ،القصة على لسان الحيوان
التي اعتمد  "مزرعة الحيوان"الشيوعية في رواية الشهيرة  األيدولوجيةم، ثم نقد 1941عام 

الين وهو تسفي عهد جوزيف  السوفياتيقد المجتمع تحكاية الخرافية، وراح ينالفيها على 
  .2اإلنجليزيفي تاريخ األدب  الشهيرةصاحب الرواية 

  :لسان الحيوان في األدب الشرقيعلى القصة  - ثانيا
في نشأة الجنس األدبي المسمى "القصة على لسان الحيوان" أو لقد اختلف النقاد 

، )ق.ميسوب" اليوناني (القرن السادس إفيرى بعضهم أن أصله هو كتابات " ،"الفابيوال"
 "بوذا"عن تناسخ ، الذي يحكي "جاتاكا"ب ، وال سيما في كتاأسبقالهند  بالد آخرون يرونو 

في الحضارة  )القرن الثاني عشر ق.م(بعضهم إلى يرجعها كما  .في حور الحيوانات والطيور
                                                 

  .188محمد غنيمي هالل: المرجع نفسه، ص  -  1
  .193د غنيمي هالل: المرجع نفسه، ص محم -  2



ى لسان الحيوان                                   الفصل ٔالاول                    تاريخ القصة ع
 

- 8 - 
 

التي وجدت على ورق بردي، وهو ما يشجع  "السبع والفأر"قصه بويمثلون لذلك  ،الفرعونية
الذي كان حكايات المصرية كانت سابقة وأثرت في األدبين الهندي واليوناني القول إن ال
  .1دب األخرىما في تطور ذلك الجنس األدبي وانتقاله إلى اآلأثرهما حاس

 تبثأ ،دب الشرقية القديمة واألدب العراقي القديم خصوصاومع تقدم البحوث في اآل
 ةي أواخر األلف الثالثة وأوائل األلف الثانيدب العراقي القديم، كان موجودا فالباحثون أن األ

الحضارات األخرى واألمم المختلفة، فظهر أدب مصر وأدب  آدابقبل الميالد، ثم ظهر 
أي أن  .الهندي والعبريو ثم يأتي بعد ذلك األدب اليوناني  تقريبا، ن في تلك الفترةيالكنعاني

"آحيقار" حكيم  ل لظهور الخرافة ورائدهالية العراقية القديمة كانت الموطن األو بالمنطقة البا
 أن نص "أحيقار"كما  .بيدبا" ومن تبعهماو"" يسوب"إذلك معلم بفهو يعد  ،"نينوي"بالط 

لحكايات الحيوانات التي  نموذجوء األدب الهندي واألدب اليوناني وفيه أكثر من نشعاصر 
  .2عد ذلك إلى الهنود واليونانبنسبت 

اب دمقارنة باآلإلى التسلسل التاريخي في ظهور األدب العراقي  باالستنادوندعم القول 
  األخرى وهو كالتالي:

  (أواخر األلف الثالث وأواخر األلف الثاني ق.م)القديم األدب العراقي  - أ
  ق.م) من(منتصف القرن الثا سوريا، الكنعانياألدب  - ب
  )ق.مع أول القرن الساب( "آحيقار" ،األدب األشوري - ج
  )القرن الثامن أو السابع ق.م( "واألودية اإللياذة" ،دب اليونانياأل - د
   )ق.م الثامن أو السابعالقرن األدب الهندي ( -  ه
  الخامس ق.م) القرنقصص بوذا ( - و

  )ق.م الثامن أو السابع القرن( اقتبساإل، الفارسياألدب  -ز 

                                                 

  .75، ص .ت)د(مدخل نظري ونماذج تطبيقية،  ،سعيد الوكيل: األدب المقارن -  1
   .117داود سلوم: المرجع السابق، ص  -  2
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  .1السادس قبل الميالد) القرن( ةار و تال ،األدب العبري -ح 
المصرية شاهد  واآلثار ،المصريون القدماء من أقدم شعوب معرفة لفن القصصد يع
ث من قصص، تقوم على د، وما حآدابلمصريين من ليات بما كان دوتنطلق البر  .على ذلك

إيزيس "اتهم، وقصة حيكانت تسيطر على التي الخرافات واألساطير، أو على المعتقدات 
، وهم بهذا أسبق من امىالقصص عند المصريين القدأكبر دليل على وجود أدب  "وأوزوريس

  .2اإلغريق وغيرهم في معرفة هذا الجنس األدبي
دب اإلغريق، ثم انتقلت إلى شعوب أخرى أن األساطير المصرية أثرت في أويبدو 
ته على األساطير اترك بصم قد ستبعد أن يكون القصص المصري القديميكثيرة، وال 
عالم الفرنسي وقد جمع ال .ووسطها أوربا لمصريين بشعوب شرق، نتيجة اتصال ااإلغريقية
 مجموعة ال بأس بها من القصص المصري القديم بعنوان: "يروجاستون ماسب" الشهير

ريس اوترجمها إلى الفرنسية وعلق عليها ونشرها في ب "القصص في مصر القديمة"
وأول قصة فيها  "،ل األمماألدب الشعبية لك"، وتمثل المجلد الرابع في سلسلة م1889  عام

ألف ليلة "قصص بصر الفرعوني األول، وفيها شبه كبير عم وهي من ال1852اكتشفت عام 
ود إلى فترة التوهج الحضاري ويلعب الحيوان دورا محدودا في هذه القصص، ألنها تع ".وليلة

د هذا في مصر القديمة، وال يقف االستدالل على معرفة المصريين القدماء بفن القصة عن
) ومترجم 1890-1821( "ريتشارد بيرتون"البريطاني  قبل إن المكتشف والمستشر  ،الحد

أيضا موطنه بالد  ييرى أن القصص الوعظ ،اإلنجليزيةإلى اللغة  "ألف ليلة وليلة"كتاب 
قيا وجوديا وآسيا الصغرى ثم يومنها هاجر إلى فين ،سميهايالنيل أو األرض السوداء كما 

  .3بالد اليوناني سفينة إلى اجتاز البحر ف
في مقدمة كتابة بأن القصص المصري الذي وجد على أوراق  "ماسيبريو"ولقد اعترف 

                                                 

  .118-117، ص نفسهالمرجع  -  1
  .255، ص (د.ت) القاهرة د عفيفي: بحوث في األدب المقارن،و رفعت زكي محم -  2
   .نفسه -  3
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بما أقدم من هذا بمئات ر الرابع عشر قبل الميالد و  أوالبردي يعود إلى القرن الثالث عشر، 
 إن القصص المصري هو .هند من القصص بما يقرب من ذلك التاريخلوليس ل ،األعوام
  .1نس األدبيجن أول ما نعرف من األدب العالمي من هذا الحتى اآل

عن الهنود  فكان يستمتع بما نقلأما القصص على لسان الحيوان في األدب الفارسي 
 .الهند بها اشتهرتأهم الخرافات التي  قد نقل ، وكان"كسرى أنوشروان"في أيام الملك العادل 

العربي طول عهد األمويين، ثم ترجمت في  األدب فات ظلت بعيدة غريبة عنالكن هذه الخر 
أول عهد العباسيين إلى اللغة العربية ترجمة عظيمة، ونسي أصلها الهندي والفارسي، حتى 

ضوء على األصول القديمة وبينت شيئا من فضلها على الخرافات القت األبحاث الحديثة لأ
 "جاتاكا"ظهو مع كتاب  فظهور قصص الحيوان في األدب الهندي .في القديم والحديث

أصل وهو  "تانتراخيابيكا"والذي به أنواع تشابه تربط ما بينه وبين الكتاب الهندي اآلخر 
 هووقد وصل كتاب هندي آخر  .أو القصص الخمس "رابانجاتانث"الكتاب الهندي الثالث 

  .2هفي حكايته وطريقت "بانجاتا نترا"ويعتبر أهم مرجع قلد فيه كتاب  "،هبتوبوديسيا"
، وأهم "ألف ليلة وليلة"وقصص  "دمنةكليلة و "أثرت بالهند كتاب توأشهر الكتب التي 

ويمسى  )pangataatra( "نتراتاالبانجا" ات التي ظهرت في األدب العربي هومصدر الخراف
المقاالت الخمسة أو الكتب الخمسة: وهي كتاب واحد يضم خمسة فصول كل فصل منها 

   :تحت عنوان خاص
  )la bouille des amis( فريق بين األصدقاءالت - 1
  )l’acquisition des amis( اكتساب األصدقاء - 2
  )la guerre des corbeaux et des hiboux( وم والغراببحرب ال - 3
  )la porte de ce qu'on acquis(اع الحاجة بعد الظفر بها يض - 4

                                                 

   .256رفعت زكي محمد عفيفي: المرجع السابق، ص  -  1
  .117، ص 1951القاهرة  ،عبد الرزاق حميدة: قصص الحيوان في األدب العربي، مكتبة لسان العرب -  2
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  .le danger des actions irréfléchies(1( ية فيه من األعمالؤ خطر ما ال ر  - 5
أو الكتب الخمسة عن السياسة وفن الحكم لم تأت  "البانجاتانترا"ويظهر أن قصص 

 معن قد كتبت بعد األولى، من تراجمها اآل األوروبيينإلينا في شكلها األصلي وما هو عند 
 إلى أنه كان هناك نسخة أولى من هذا الكتاب ضاعت وما بقي مجموعة أخرى بعد اإلشارة

التي أشار إليها وسماها  "البانجاتانرترا"عن  "أوبرتان"األولى بزمن، ومتأثرة في حد كبير يقول 
  .2"وليس هذا إال جزءا من مؤلف أتم وأوفى ثالثة عشر فصال ،المقاالت الخمسة

مجموعتان مهمتان من قصص  يوه ،ويؤيد ذلك ما جاء في كتاب "حكمة الهند"
 و"الهيتوباديس" )Panchatantra( "البانجاتانترا" الحيوان في األدب الهندي هما:

)Hitopadesa(، ) قصة، والثانية ثالث 87واألولى أقدم وأغنى، وتشمل سبعة وثمانين (
، حوالي القرن "البانجا"، وقد يكون تاريخ تدوين "البانجا") منها خمس وعشرون 43وأربعين (

الثانية  "البانجاتانترا"مة وحضارتها" أن وقد جاء في كتاب "الهند القدي قبل الميالد.الثاني 
رين لغباوتهما، وأخيرا يستخدم حكيما ليعلم يمحور عما هو مالك يائس من تعليم ابنيه األم

ويستمر في تعليمها هذه الدروس ويشرح الطبيعة  اإلنسانيةهذين األميرين أصول المعامالت 
شخصية في القصة الما يجعل  ، وكثيراأخرىبطريقة الخرافات ويدخل قصة في  اإلنسانية

تبدأ قصة أخرى قبل أن تنتهي السابقة ويختم القصة بمغزى، وكثيرا من هذه المواعظ 
  .3"الفيدا" واالقتباسات من كتب أقدم مثل

ويالحظ أن تلك الطريقة التي سار عليها ابن المقفع فيما نقله وما ألفه من هذه 
الهند القديمة "، و"حكمة الهند"الثة: القصص، وٕاذا جمعنا ما ورد في هذه الكتب الث

  بعضه إلى بعض وجدنا ما يأتي: "خرافات الفونتين"، ومقدمة "وحضارتها
  خر.آه األصلي، وأنه مسبوق بكتاب لم يأت إلينا في شكل )Pancha(إن هذا الكتاب  - 1

                                                 

  .نفسه -  1
   .105عبد السالم كفافي: المرجع السابق، ص  -  2
   .118عبد الرزاق حميدة، المرجع السابق، ص  -  3
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ي بحوال "دمنةكليلة و "م أي قبل .ن تاريخ تدوين الكتاب هو حوالي القرن الثاني قإ -  2
  عشرة قرون.

  ن المقاالت الخمسة تكاد تكون أصال صريحا لألبواب التي تشبهها عند ابن المقفع.إ - 3
ن كال من هذه المقاالت الخمسة تشمل على قصة أصلية، وقصص فرعية في كل إ - 4

  وبهذا بلغ عددها سبعا وثمانين. ،باب
الصديق أوال موعظة  ،1بوديسا"ثارا في األدب الهندي نفسه فكتبت "الهيتو آنها قد تركت إ - 5

دري أن الكتاب نالخمس واألربعين، وال  القصصواقتبست منها خمسا وعشرين قصة من 
  ذا الكتاب عرف بهذا االسم أم ال.الهندي الذي سبق ه

ن "البانجاتانترا" الجديدة إ، يشير إلى اسم آخر يقول: "الهند القديمة"غير أن كتاب 
وقد ترجمت  .)Tantra Khayayikat( تانتراخابابيكا"مؤلفة من بقايا كتاب اسمه "

 "دمنةكليلة و ـ"في القديم إلى الفهلوية في القرن السادس وكانت ترجمتها أصال ل "البانجاتانترا"
 ،مناج"دباسم "كايالج و  السريانية أيضا، ثم ضاع هذا األصل وترجمت عن هذا األصل
 ،"دمنةكليلة و " ، باسمترجمة موسعة لمقفعوترجمت في القرن الثامن الميالدي ترجمها ابن ا

ومن أهم  .وكانت هذه الترجمة العربية األصل الذي ترجمت عنه إلى لغات أوروبا وغيرها
 ترجمها دافيد ساهد ،Livre des lumières(2( تراجمها إلى الفرنسية الترجمة المعروفة

)David Sahid(  كان عمله جديدا  ،"دمنةفإذا جاء ابن المقفع وترجم "كليلة و  .م1744سنة
في اللغة العربية يمتاز بأنه أول مجموعة في القصص الرمزية األخالقية وأكثرها عن 

ي، فظفر كتابه بالخلود، وبالترجمة إلى أكثر للمعانالخاص وبيانه  هوقد وفق بأسلوب ،الحيوان
  .3جديدا في األدب العربي االلغات المعروفة وكان فتح

كانت مؤثرة في كل الحكايات في  ةسمات خاصبية تميزت كما أن الحكايات الهند

                                                 

   .119المرجع نفسه، ص  عبد الرزاق حميدة: -  1
  .120، ص نفسهالمرجع  -  2
   .187-186محمد غنيمي هالل: المرجع السابق، ص  -  3
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  مختلف الثقافات وتلك السمات هي:
ف كان ذلك؟ وهو ما يفتح الباب عبارة معينة فيقال: وكي تبدأ الحكاية بسؤال من مثل أو - 1
  يراد الحكاية.إل
  "جابة عن السؤال بعبارة "زعموا أنه كان...تبدأ اإل - 2
  .رئيسية تتداخل فيها غالبا عدة حكايات فرعيةتظم الحكايات حكاية  - 3
  جديدة بمناسبة وبغير مناسبة. اتصيتدخل في الحكاية شخ - 4
عندما تستمر الحكاية يالحظ أن الكاتب ينسى أحيانا شخصيات الحيوانات مثال التي  - 5

  .1يتكلم فيها ليسهل في الكالم عن الشخصيات التي يرمز إليها من الناس
  :على لسان الحيوان في األدب العربي القصة - ثالثا

عرف العرب الفن معرفة واضحة منذ العصر الجاهلي شعرا ونثرا، سواء كانت من نوع 
وسياسية  وتعليميةية لنوع األدبي الذي يضمن دالالت خلقالحكاية الفطرية الشعبية، أم من ا

العالم كله من في عفي أسطورة الحيوان نال نستطيع أن  أننافي قالب قصصي شائق، بل 
إما بما قام به األديب العربي من نقل المأثور الهندي أو الفارسي إلى المأثور  التأثير العربي،
  .2ورمزا وتضمينا إضافةوٕاما بما أبدعه العرب أنفسهم في هذا الميدان  ،العالمي كله

جدها نوقد زخر األدب العربي بهذه القصص فروت مصادر التراث طائفة كبيرة منها 
، بعد االنفتاح على الثقافات وغيرهاتناثرة في كتب األدب واألمثال والنوادر والخرافات م

األخرى، التي انصبت في يم الثقافة العربية الزاخر، فانعقدت بينهما جميعا صلة رحم 
ة عجلى قفواشجة، لم ثلبت أن أينعت جنى داني الثمرات، في مختلف الميادين ومن يقف و 

ديم" يجد ما يروقه ويشوقه في ميدان السرد الحكائي وخاصة في باب على "فهرست ابن الن
أسماء الكتب المصنفة قبل ذلك ممن يعمل األسمار والخرافات على ألسنة الناس والطير 

منهم: عبد اهللا المقفع، سهل بن هارون، وعلي بن داود كاتب زبيدة،  ةوالبهائم جماع
                                                 

   .77سعيد الوكيل: المرجع السابق، ص  -  1
   .98م، ص 2002) الكويت 284ب األسطورة عند العرب، سلسلة عالم المعرفة العدد (يفاروق خورشيد: أد -  2
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هذا الفن ورائده في  إمامه) هو 142(ت  وغنى عن فن البيان أن ابن المقفع. 1وغيرهم
فقد كان أول من نقل الفن القصصي من مرحلته الشفاهية (الشعبية)  اإلسالمياألدب العربي 

العربي  األدب إلى األدب المدون (الكتابي) في أول خطوة من نوعها في تاريخعند العرب 
على  حد من الكتاب، فنسجواغير وا عفقحذا حذو ابن المو  .2القصصي واإلبداعالقديم عامة، 

منواله، بعد أن أدركوا أهمية ما قام به، وبعد أثره في النفوس، وكان أولهم به لحوقا سهل بن 
سة ه) إذ ألف عددا من القصص ال تخرج في أغلب الظن عن فلك السيا215هارون (

ألفه  قد وكان .اموقد ذكره الجاحظ وابن النديم وغيره "،علة وعفراءث"ب اواالجتماع، وأهمها كت
ا. وكذلك إال أن ما يؤسف له أنه لم يصل إلين ،3"دمنةكليلة و "للمأمون وهو في معارضة 

 "الغزالين"نها أنها في القص على لسان الحيوان، وهي كتاب يو امن عن كتب أخرى التي يفهم
  .4"أسل بل أسل"في رواية  "أدب أسد بن أسدو"

عن أثر ابن المقفع فيه، وهذا صاحب  أثير سهل بن هارون في غيره ال يقلتوكان 
الفهرست، يشهد أن علي بن داود، المعروف بكاتب زبيدة بنت جعفر وكان أحد البلغاء 

  .5"يسلك في تصنيفاته طريقة سهل بن هارون"

من أقطاب هذا الفن أيضا، وكان أحد  )ه219وكان علي بن عبيدة الريحاني (ت 
ولعل  ،لى الجاحظ، في البالغة وحسن التصنيفالبلغاء الفصحاء، ومن الناس من يغفله ع
عن الفارسية أو الهندية، إذ أن جلهم كان من  همن بين مؤلفات هؤالء األعالم ما ترجم

أن المصادر لم تفصح في األعم األغلب عن  ى، فير هأرومة فارسية، وكان يتقن لغة قوم

                                                 

عقوب: الفهرست، شرحه وعلق عليه يوسف علي طويل، وضع فهارسه أحمد شمس الدين، ابن النديم محمد بن أبي ي - 1
  .476، ص 2002لكتب العلمية، بيروت ادار 

  190، ص 1995، الكويت : حكايات الحيوان في التراث العربي، مجلة عالم الفكرالنجار محمد رجب -  2
   .52، ص (د.ت)، الفكر عبد السالم هارون، دار تحقيق الجاحظ: البيان والتبيين، -  3
  .192السابق، ص  المصدرابن النديم:  -  4
   .476ص  المصدر نفسه، -  5
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  .1ذلك
تداعي الحيوانات "لة في رسا االصف إخوانوممن كتب أيضا في الفن غير من ذكرت، 

سلوان المطاع "ه) في 565الهجري، وابن ظفر العقلي (ت  في القرن الرابع "اإلنسانعلى 
  ."مفاكهة الظرفاءو قائمة الخلفاء "في  )ه894، وابن عريشاه (ت "في عدوان األتباع

ف عليه من روحه، كما اوزاد عليه، وأض "مزريان نامه"وقد نقله عن أصل فارسي 
  .2وثمة قصة طويلة لمؤلف مجهول من القرن الخامس الهجري ،مقفعبن الاضع و 

السابقة في نسبة أدب الحيوان وال أن ننسب  اآلراءوالحقيقة أننا ال نريد أن نؤيد رأيا من 
أمم،  عدةالرمزي من مبتكرات  يإلى أمة معينة، بل نرجح أن يكون هذا الجنس األدب اإلبداع

خرافات عن الي عنهم قصص فرو  ،"دمنةكليلة و "ن يعرفوا الفن قبل أألن العرب عرفوا هذا 
 إدراكمطالعتنا لهذا النوع من القصص تأكد لنا مدى  وعندالحيوانات والجمادات والنباتات، 

 القدم. بهذا الفن منذ العرب لفائدة هذا الفن في أداء الحكمة والرمز، وهذا يدل على اهتمامهم
 "دمنةكليلة و "عرب هو الذي فتح صدرهم الستقبال ال دولعل وجود أصول ألدب الحيوان عن

ولكننا نأسف إذ لم يعتن الرواة بنقل هذا الفن من  .واستمرار التأليف على غراره اوغيره
وكتاب مجمع  ،به المدونون كذلك، لذا جاء مبتورا أو ناقصا أو مختصرا ، ولم يعتنعراباأل

فلقد أورد  .3الحيوان ذكر قصصاألمثال، من أشهر كتب األمثال واألدب التي عنيت ب
الميداني عددا من الحكايات منها: "مما زعمت به العرب عن ألسن البهائم قالوا: إن األرنب 
التقطت ثمرة فاختلسها الثعلب فأكلها فانطلقا يختصمان إلى الضب، فقالت األرنب: يا أبا 

 ،عادال حكمتما ختصم إليك، قال:نه أتيناك لل قالت ،سميعا دعوت فقال الضب: ،الحسل
قال: في بيته يؤتى الحكم، قالت إني وجدت ثمرة، قال حلوة، فكليها،  ،إليناقالت: فاخرج 

                                                 

  .193ص  المصدر نفسه، -  1
جامعة اللبنانية، ال، وآدابهامحمد محمدي: األدب الفارسي في أهم أدواره وأشهر أعالمه، منشورات قسم اللغة الفارسية  - 2

   .145، ص 1967بيروت 
   .187م، ص 1995بيروت  ،جي: اآلداب المقارنة، دار الجيلمحمد التون -  3
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ه ل قال: يعقل أخذت، قالت ،: فاختلسها الثعلب، قال: لنفسه يعني الخير، قالت: لطمتهتقال
 قوالهأفذهبت "قال قد قضيت، قال الميداني: فلطمني، قال: حرا اتصف، قالت: فاقض بيننا، 

  .1غير ذلك من الحكايات الطويلة عن الحيوان في مجمع األمثال وغيره لىإ "كلها أمثاال
ولم يذكر الجاحظ، أن الديك كان نديما للغراب، وأنهما شربا الخمرة معا عند خمار، 

حبوسا مورهن الديك، فخاص به فبقي تيه بالثمن حين شرب يعطياه شيئا، وذهب الغراب ليأ
علم مشية العصفور فلم يتعلمها ونسي مشيته وذلك صار يحجل وال يقفز وذهب الغراب يت

 "البيان والتبيينـ"قفزات العصفور. وكتب األدب الضخمة غزيرة بالحكايات األدبية الرمزية ك
يان بوصف الحيوانات وطرق للدميري، واألخيران غن "اة الحيوانحي"و ،2للجاحظ "الحيوان"و

ي رب وهم يعرفون خصائصها، من ذلك حوار الضب والسمكة فوكثيرا ما أنطقها الع ،عيشها
كتفي بذكر واحدة هنا، نحكايات كثيرة عن الحيوان،  "خائرالبصائر والذ"وفي  ".حياة الحيوان"

ان من ونرجع القارئ إلى كثير غيرها في هذا الكتاب وفي غيره، قال التوحيدي تحت عنو 
، فغلط بعض الرسل فجاء إلى إخوانه رسل رسله ليدعوفأ قصص الحيوان: "أو لم طير

ثعلب، فقال: أخوك يقرأ عليك السالم ويسألك أن تتجشم العناء أليه في يوم كذا وتجعل 
غذائك عنده فقال الثعلب: قل له السمع والطاعة، فلما رجع وأخبر الطير بغلطه اضطربت 

رنا علينا، فقال غصت أمله: يا مشؤوم أهلكتنا وعرضتنا للحتف، ون االطيور من ذلك: وقالو 
كوني سيدتنا وعن رأيك لي عندكم؟ قالوا ت بحيلة لطيفة ما صرفت الثعلب ان أنالقنبرة: إ

نعذر، وعلى أمرك نعتمد، فقال: مكانكم ومشى إلى الثعلب فقالت له أخوك يقرأ عليك السالم 
 االثنين، وقد قرب األنس بحضورك فأين تريد مجلسك؟ مع الكالب حضر غدااويقول: "

أبلغي أخي السالم وقولي له: واهللا أنا  ؟ أم الكالم الكرديه؟ فتجرعها الثعلب ثم قال:3سوقيةال
مسرور بقربك، شاكر اهللا سبحانه على ما منفي من مكانك، ولكن تقدم لي نذر منذ دهر 

                                                 

   .188ص  ،المرجع نفسه -  1
   .319، ص 1ج ،2003بيروت  ،2ط ،، دار الكتب العلمية: البيان والتبيينالجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر -  2
  .320ص  ،نفسه المصدر -  3
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ولم يخل الشعر العربي قديمه وحديثه من الحكايات  .بعوم االثنين والخميس فال تنتظرني
يحكى أن  .مزية على لسان الحيوان وهذا دليل انتشار هذا الضرب عند العرباألدبية والر 

فخ له، بطرفة بن البعد كان مع عمه في سفر وهو صبي، فنزال على ماء، فذهب طرفة 
وهو على ذلك ماكثًا معظم يومه دون أن يصيد شيئًا، وبعد يأسه من ذلك صبه للقنابر، نف

من ذلك المكان، فرأى طرفة بعد ذلك القنابر يلقطن  حمل فخه وعاد إلى عمه، فتحمال ورحال
  :1، فقالما نثر لهن من الحب فقال

 خال لك الجو فبيضي واصفري   يــــــــا لــــــــك مــــــــن قنبــــــــرة بمعمــــــــر
 قــد رحــل الصــياد عنــك فأبشــري   ونقـــــــري مـــــــا شـــــــئت أن تنقـــــــري
 البد من صيدك يومـا فاصـبري   ورفـــــــــع الفـــــــــخ فمـــــــــاذا تحـــــــــذري

ر عن تضايقه مما جرى له، وذكرنا القطعة برهانا على وقد عبر طرفة في هذا الشع
  وقال ليس حكمة من حكم الحياة مستفيدا من عمر النسر: .مخاطبة الشعراء الحيوانات

 ريب الزمان، وكان غير مثقل   ولقد جـرى لبيـد فـأدرك ركضـه
 رفــــع القــــوادم كــــالفقير األعــــزل   لمــا رأى ليبــد النســور تطــايرت

وتقليدا حتى  وٕابداعالحيواني ينتقل عبر العصور شعرا ونثرا واستمر هذا األدب ا
 .2العصر الحديث، حيث لقى صداه لدى األدباء شرقا وغربا

 
   

                                                 

  .189محمد التونجي: المرجع السابق، ص  -  1
   .190ص  نفسه،المرجع  -  2
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  :أثر كليلة ودمنة في األدب الغربي -أوال 
 لمحة عن كتاب كليلة ودمنة: - أ

هندي باعتبار أصله، فارسي ألنه انتقل إلى أيدي  هذا الكتاب هندي، فارسي، عربي؛
ألن الترجمة العربية التي أخذت من  يا فيه أبوابا، عربالفرس فترجموه إلى لغتهم، وزادو 
  .1ر بعد أن ضاعت الترجمة الفارسيةدالفارسية صارت هي األصل والمص

الملك نظر فرأى  "دبشليم"في مقدمة الكتاب أن  ، فقد جاءله الهنود أما عن سبب تأليف
هم من بعدهم، ادا لذكر الملوك من قبله وضعوا الكتب التي يذكرون فيها أيامهم وسيرتهم تخلي

فدعا إليه الحكيم "بيدبا" وعرض عليه  ،وأحب أن يكون له كتاب في هذا النسق يذكر به
، األمر وطلب منه أن يضع له كتابا بليغا يستفرغ فيه عقله ويكون ظاهرة سياسية للعامة

ه أن فهو كتاب يراد ب .وتربيتها على طاعة الملك، وباطنه أخالق الملوك وسياستها للرعية
وقفها من الملك، ووجوب يحقق هدفين: أحدهما من شأن العامة حتى إذا قرأته فهمت م

وثانيهما من شأن الملوك حتى إذا طالعوه فهموا منه موقفهم من الرعية، ووجوب  طاعتها له؛
يجذب وأراد "دبشليم" أن يكون في هذا الكتاب ما  .حسن السياسة لهم ورعاية مصلحتهم

على اختالف طبقاتهم لنعم فائدتهم، وليسير ذكره بين الناس فيخلد بذلك  الناس إلى قراءته
ولهذا طلب من حكيمه "بيدبا" أن يكون مشتمال على الجد والهزل واللهو والحكمة  .ذكر الملك

والفلسفة، وكان على الحكيم بيدبا أن يعمل لتحقيق هذا الهدف ملتزما هذا الخط الذي وضعه 
إلى النفوس وتكتفي به العامة وأن يكون باطنه جدا  اوأنس الهو  هله الملك: أن يكون ظاهر 

  .2فع به للخاصةتتتدبره العقول وتن
إلى طريقته التي جعل فيها الكالم على  "بيدبا"نظر الهندي  وبعد تفكير طويل وٕامعان

ألسن البهائم والسباع والطير، وصار الحيوان لهوا وما ينطق به حكما وأدبا، وضمنه ما 
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إليه من أمر دينه ودنياه وآخرته وأوالده، وما يعضه على حسن طاعته للملوك، وقام  يحتاج
مستعينا بأحد تالميذه حتى أتمه وحمله إلى الملك، فسأله حوال كامال يؤلف الكتاب  "بيدبا"

عن كل باب من أبوابه وماذا كان قصده منه فأخبره بغرضه من الكتاب وقصده في كل 
  لتقدير واإلعجاب ألنه طابق ما أراده الملك وحقق ما قصده.باب، وقد قوبل عمله با

وكان "بيدبا" ضنينا بعمله وحريصا عليه فطلب من الملك أن يأمر بتدوين الكتاب حتى 
الهند، فهو كنز  دوال يضيع، وأن يأمر بالمحافظة عليه في خزائنه حتى ال يخرج من بال ىيبق

علموا بأمره  امن أهل فارس بالذات ألنهم إذثمين وسيطمع فيه الطامعون وكان يخاف عليه 
لن يسكتوا عنه ولن يتولوا في الحصول عليه ومعرفة ما به، وقد وقع للكتاب بعد ذلك ما 

  .1طلعوا عليه ونقلوه إلى لغتهمافقد سمع أهل فارس بالكتاب و  ،أن يقع "بيدبا"اف خ
 رجمة كتاب كليلة ودمنة:ت - ب

نريد أن نتابع رحلة هذا الجنس األدبي،  "ليلة ودمنةك"قبل أن نتعرض بالتفصيل لكتاب 
إلى كثير من لغات العالم،  "كليلة ودمنة"وهي الرحلة التي ستتم أساسا من خالل ترجمات 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، نحو سبعين لغة مثل: الفارسية  "كليلة ودمنة"وقد ترجم كتاب 
اإليطالية والتركية واألرمينية والقشتالية و  واإلسبانية والسريانية والبيزنطية والالتينية والعبرية

  .من اللغات وغيرها
وسنكتفي هنا بإيراد التراجم الرئيسية وهي يمكن أن تنقسم إلى قسمين، تراجم مباشرة 

  .2وتراجم غير مباشرة
أبو المعالي "هما ترجمها تا إلى الفارسية الحديثة، أوالفمن التراجم المباشرة ترجمتان تمّ 

في عهد  الهجري) السادس( عشر الميالدي الثاني القرن أواسط في، في أفغانستان "صر اهللان
هرام شاه"، أما الترجمة الفارسية الثانية فقد تمت أيضا في أفغانستان ترجمها بالسلطان "
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في القرن الخامس عشر الميالدي (العاشر الهجري) في عهد آخر "حسين فايز كاشف" 
على الترجمات أنها تمت جميعا في فترات نهايات  "هنري ماسي"ويالحظ  ".تيمور لنك"أحفاد 

، على حين "تيمور لنك"والثانية في نهاية عصر رة نهاية األكاسدولة، حيث تمت األولى في 
أن الترجمة العربية تمت في بداية عصر الدولة العباسية في عصر الخليفة المنصور ثاني 

  .1العباسيينخلفاء 
القشتالية (إحدى اللغات اإلسبانية  ةاللغا إلىلمباشرة عن العربية كذلك من الترجمات ا

وكانت قد سبقتها في  ،"العاشر ونسو ألف"في عهد  م1257تمت حوالي سنة التي القديمة) 
رغم الترجمة إلى العبرية قام بها "جويل" وهي ترجمة لقيت على  الميالدي القرن الثاني عشر

  في اللغات األوروبية فترجمت إلى كثير منها.رواجا كبيرا  ،عدم دقتهامن 
وقام  ،ترجمت كذلك كليلة ودمنة ترجمة مباشرة إلى اإليطالية في القرن السابع عشر

إلى جانب هذه  .تحت عنوان "نماذج الحكمة عند الهنود القدماء" "يوسنس"بالترجمة األب 
 .2هذه الترجمات الترجمات تمت ترجمات أخرى غير مباشرة عن واحدة أو عن أخرى من

الترجمات الفارسية األولى (ترجمة نصر اهللا) تمت ترجمة تركية قام بها "علي صالح عن ف
جلبي" في عهد السلطان سليمان العثماني تحت عنوان "هامليون نامة" أي الكتاب 

فقد ترجمها  .وٕالى الفرنسية اإلسبانيةاإلمبراطوري، وتلك الترجمات التركية ترجمت بدورها إلى 
إلى اإلسبانية "فيشي براتوني" في القرن السابع عشر تحت عنوان "مرآة السياسة واألخالق"، 
وترجمها إلى الفرنسية في أوائل القرن السابع عشر "أنطوان جالون" الذي كان قد قام من قبل 

"ترجمة حسين  الثانية ، أما الترجمة الفارسية"ألف ليلة وليلة"بأشهر ترجمة أوروبية لحكايات 
على يد  اإلسبانية، وترجمت إلى م1644فقد ترجمت بدورها إلى الفرنسية سنة  ،كاشف"

نزويال" و"أل إليطالية في القرن السادس عشر "فحاكاها في او  ،م1492مترجم مجهول سنة 
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وقد انتقلت المجموعة اإليطالية األخيرة بدورها إلى اإلنجليزية في القرن السادس  ،دوني"
 .1الميالدي عشر

  كن أن نتصور هذه الرحلة المتشابكة من خالل الجدول اآلتي:ويم
  "بيدبا" (فقد)" انثرات بانجا" :األصل الهندي

  (فقدت) "كليلة ودمنة"الترجمة الفارسية: 
  م570 "ربود" :السريانيةالترجمة 

  م750 ن المقفععبد اهللا ب "كليلة ودمنة"الترجمة العربية: 
  بوستس)(إيطالية ، )(مجهول قشتالية، (جويل) عبرية، (كاشف)و (نصر اهللا) فارسية
  )نيكابو يوحنا ال( التينية، األصفهاني) سعيد (داود فرنسية، لبي)علي ش( تركية
  )(مجهولإسبانية ، )د(إيرهار ألمانية ، )جاالن(، فرنسية تواني)(بر  إسبانية
  .2)أل دوني(و )فنيزويال( "محاكاة" إيطالية

  غربي:أثر كليلة ودمنة في األدب ال -  ج
لم يقف عند جمهور القراء والمتلقين وٕانما تعداه  "دمنةبكليلة و  "والتأثركن هذا الشغف ل

إلى األدباء المبدعين، فنمت روافد جديدة في قصص الحيوان األوروبي نضيف إلى 
مصادر جديدة مستمدة من الحكيم الهندي "بيدبا"  "إيسوب"ر القديمة المستمدة من دالمصا

العربية، ولعل أشهر نموذج لذلك التأثر،  "كليلة ودمنة"أن تشيع عن طريق  هألرائيالذي قدر 
تم على يد الكاتب الفرنسي "جون دي الفونتين" وهو يعد أشهر من عالج هذا الجنس األدبي 

طلع على اكان قد  "نتينو الف"ويبدو أن الشاعر الفرنسي  .3يطة والحديثةالوس اآلدابفي 
فقد كان  .ر سهيلى" فأعجب بها، وصادفت هوى في نفسهترجمة فرنسية لترجمة "أنوا

وقتا طويال في مراقبة شغوفا بطباع الحيوان، ودراسة أحواله وعاداته، وكان ينفق  "الفونتين"
                                                            

  .152طه ندا: المرجع السابق، ص  -  1
  .88أحمد درويش: المرجع السابق، ص  -  2
  .70، ص نفسهالمرجع  -  3



ن ٔالادب العربي والغربي          الفصل الثاني                ى لسان الحيوان ب   القصة ع

 

- 23 - 
 

 سلوكه، وقد يكون هذا الميل الطبيعي عنده هو الذي وجهه إلى أدب الحيوان، ومالحظة
ولقد  ".كليلة ودمنةـ"رجمة الفرنسية لفي أقاصيصه ومن تلك الت "إيسوب"فأفاد مما كتبه 

 ابنعلى قصص كثيرة تتشابه مع قصص كليلة ودمنة في ترجمة  "الفونتين"مجموعة  تاحتو 
؟ وعن أي الطرق تلقى "الفونتين"المقفع على  البنالمقفع، فهل كان هناك تأثير مباشر 

  ؟1هذا التأثير "الفونتين"
التي  في مقدمة الجزء الثاني من أقاصيصهيجيب بنفسه على السؤال األول  "الفونتين"

إلى  "كليلة ودمنة"م أي بعد نحو خمس وثالثين سنة من طبع ترجمة 1687 صدرت سنة
  .2"الملوك األنوار أو مرشد"م تحت عنوان 1644الفرنسية سنة 

منها نحو عشرين حكاية أدخلها في  اقتبسفقد  بـ"كليلة ودمنة"، تأثر الشاعر "الفونتين"
في مقدمة الجزء  "الفونتين"ثاني من حكاياته التي نظمها على لسان الحيوان، يقول ء الز الج

... أن أذكر المصادر التي أخذت عنها في ما أرىليس من الضروري "الثاني من حكاياته: 
هذه الحكايات األخيرة، غير أني أقول اعترافا بالجميل إلى مدين في أكثرها للحكيم الهندي 

  ."كتابه إلى كل اللغات "بلباي" الذي ترجم
كليلة ودمنة على لسانه على أن يات االفيلسوف الذي قيلت حك "بيدبا"و"بلباي" هذا هو 

لم يأخذ من الكتاب السابق سوى مادة موضوعاته. ثم تعرف فيها على قواعد فنية  "الفونتين"
نا تأثرنا بها ألنذكرها،  اآلن يهمنا، وهي التي األدبيثر في النهوض بهذا الجنس أكان لها 

  .3الحديث العربي أدبنا في
 اليونانيينم تأثر بسابقيه من الكتاب األدبي أعظفي هذا الجنس  فقد تأثر "الفونتين"

من كتاب اليونان في القرن السادس قبل الميالد، وقد  " وهوإيسوبوس"وخاصة  ،والالتينيين
ه عن ذلك الجنس األدبي، ثم الحظ األسس الفنية العامة التي لحضها كبار الكتاب من سابقي
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العالمي.  اآلدابهذه القواعد الفنية ونبغ فيها حتى صار مثاال لمن حاكوه في  استكمل
التشابه بين األشخاص  ىفي هذه األسس الفنية، فمنها الحرص عل اآلنونجمل القول 

ية، فيختار الكاتب صفات أشخاصه األولى الحقيقية في سياق الحكا واألشخاصالخيالية 
بحيث تتميز في ذهن القارئ الشخصيات الثانية، فال يسترسل في وصف الشخصيات 

ات األشخاص المرموز إليهم بحيث الرمزية من الحيوانات وغيرها حتى ينسى القارئ صف
فل القارئ عن هذه الرموز التي هي وسائل اإلثارة الفنية، بل يختار خصائص الشخصيات يغ

في  ة الفنية العامة أضاف "الفونتين"دوٕالى هذه القاع .شفافالرمزية بحيث تكون كل القناع ال
الحكاية الخلقية على لسان الحيوان ذات " أن "الفونتين"فيرى  ،نقده ونظمه قواعد أخرى دقيقة

يمكن تسمية أحدهما "جسما" واآلخر "روحا"، فالجسم هو الحكاية والروح هو المعنى  جزأين
روح لال بد من إجادة تصويره تصويرا يثير كل ما ل . ولكي يشق الجسم عن الروح،"الخلقي

على توافر المتعة الفنية في حكايته، بحيث يصور  "الفونتين"من خصائص، ولذا حرص 
شعره األفكار العامة من وراء الحقائق الحسية، وتجمع هذه الحقائق الدقيقة التي تتوارد 

ويفكر أحاسيسه، وبذا تبرز لتوضيح الفكرة العامة حتى يستطيع العقل أن يحس أفكاره 
  .1دون نص عليها ةالعامة من وراء التصوير الدقيق واضح األفكار

وقد حرص "الفونتين" على تصوير الشخصيات حية قوية في أدق صفاتها المثيرة 
دث في الحكاية في للفكرة. كما حرص على تطوير هذه الشخصيات نفسيا على حسب الح

ل الحديث فيه الوصف المتصل بالحدث وتأثيره في حال مجا "الفونتين" يهيئ .شكل درامي
 ةشخصياته الرمزية وقد راعى كذلك الواقع في رسم الصور الخلقية، ليزيد شخصياته حيا

وذلك كحكاية (الذئب يعز وجوده في الواقع  الذيولم يلجأ إلى تصوير الخلق المثالي  .وقوة
جملتها تكشف عن النقائص وفيها والجمل) مثال، لتصوير القوي بالضعيف، فحكايته في 

يبرز المعنى الخلقي حيا مجسما، ويتطور الحدث كما تتطور الشخصيات تطورا محكما، 
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  .1بحيث تؤدي كل كلمة وكل جملة وضيفتها الفنية في إطار الحكاية العامة
" ترجم ترجمة حرة إلى اللغة الفرنسية، األنواركتاب "وقصة هذا التأثير تتلخص في أن 

 "الفونتين"م، وهكذا اطلع عليها 1644وكان ذلك عام  "األصفهاني سعيد داود" قبل من
  .2واقتبس منها نحو عشرين حكاية بأن أخذ الفكرة العامة، ثم صاغها بطريقته الخاصة

يختصر طريقة البحث ويبين أن االلتقاء والتشابه في  "الفونتين"وهذا االعتراف من 
وبقي أن نعرف الظروف التي تم فيها  ،ةفمصاد سليالقصص التي سوف نرى نماذج منها 

ليون في فرنسا، ر أمير بمقاطعة أو  "جاستون"في قصر األمير  على الكتاب "الفونتين"تعرف 
  ."سابلير"مدام دي الوظل الشاعر بعد موت األمير يقيم في قصر 

ام بالفيلسوف "جاسندي" الذي كان طبيبا ومشهورا برحالته التي أق "الفونتين"التقى 
خاللها طويال في بالد فارس والهند وكان تلميذ "جاسندي" الكاتب "فرانسوا برينير" صديق 

يث دسابلير"، وكان يستمعان معا إلى أحا" ورفيقا له في قصر "مدام دي الفونتين"ال
إلى صدور ترجمة فرنسية  "الفونتين""جاسندي" عن الهند وفارس، وهو الذي لفت نظر 

  لكتاب "كليلة ودمنة".
بين هذا الجنس في األدبين العربي والفرنسي واضحة من خالل  ،واسطة التأثر إذاً 

جون دي ـ"ل (Les fables)اهللا بن المقفع وقصص الحيوان  دلعب "كليلة ودمنة"كتابي 
، وسنقف أمام هذين الكتابين لنرى طريقة كل منهما في المعالجة الفنية لهذا الجنس "الفونتين

  .3التأثير بينهماومظاهر االلتقاء أو 
  :(دراسة تطبيقية) "الفونتين"بن المقفع وابين  -ثانيا 

  "الفونتين": لمحة عن القصص المتشابهة بين "كليلة ودمنة" وخرافات -أ 
سمح الشاعر الفرنسي "الفونتين" للثقافات المختلفة أن تتمازج فيما بينها والتي جمعها 
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  .206، ص نفسهالمرجع  -  3
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من القصص والمواد من مختلف المصادر ليثري  في كتابه واستطاع بعبقريته الفذة أن يقتبس
بها حكاياته الخرافية، ومن تلك المواد ما أخذها عن كتاب "كليلة ودمنة" الذي كان واسطة 
بين الثقافة الهندية والفرنسية، بل إنه اعتبر مصدرا عربيا استقت منه مختلف الشعوب ما 

العالم، والتي منها اللغة  استهوته من قصص وحكايات بفضل ترجماته إلى مختلف لغات
الفرنسية التي أخذ عنها "الفونتين" حوالي "تسع عشرة" حكاية أدرجها في الجزء الثاني من 

ليس من الضروري أن أذكر المصادر التي أخذت عنها هذه "كتابه الذي يقول في مقدمته: 
ترجم كتابه إلى الحكايات األخيرة، غير أنني مدين في أكثرها للحكيم الهندي "بلباي" الذي 

  .1"كل اللغات
من هذا المنطلق جاءتنا فكرة أن نعرض في إطار ما اقتبسه "الفونتين" بعضا من تلك 
الحكايات المتشابهة بين "خرافاته" وحكايات "كليلة ودمنة"، علما أن ذلك التشابه يوجد على 

شابه في وجهين، فهناك تطابق تام بين القصص في العنوان والمضمون، كما أن هناك ت
  .2العناوين واختالفا في المضامين

وهذا ما سنحاول اإلشارة إليه من خالل عرض بعض من تلك القصص بالعربية وما 
  يقابلها بالفرنسية.

 « La mort et le mourant »يقابله بالفرنسية  3فمثل "الرجل الهارب من الموت"
  ت للتهرب منه".والمغزى الذي يدور حول المثل هو: "أنه ال حيلة أمام المو 

ف منها ي من األمور التي يخاخ"إن اإلنسان إذا انقضت مدته، فهو وٕان اجتهد في التو 
  ذلك عنه شيئا". على نفسه الهالك، لم يغن

« Le mort ne suspend point le sage ; 
Il est toujours prêt à partir. 

                                                            

  .239، ص 1996 رام اهللا ،1، طيوسف بكار وخليل الشيخ: األدب المقارن، منشورات جامعة القدس المفتوحة -  1
  فيلسوف الهندي الذي قيلت حكايات كليلة ودمنة على لسانه بلسان الحيوان.بلباي: هو نفسه "بيدبا" ال -  2
  .170، ص 2ج ،1992بيروت  علي شلق: مراحل تطور النثر العربي في نماذجه، دار العلم للماليين، -  3
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S’étant su lui-même avertir, 
Du temps où l’on se doit résoudre à ce passage ». 

والمغزى  « Le chat et le rat »يقابله بالفرنسية: ف 1أما موضوع "الجرذ والسنور"
الذي يدور حوله: "أن اإلنسان قد يلقى النجاة من أحد أعدائه، إذ ما وقع ذات يوم في ورطة 

  فالعداوة قد تصبح مودة".
اربته والتماس ما عنده إذا طمع "فال يمنع ذا العقل عداوة كانت في نفسه لعدّوه من مق

اصطلحا لما وقعا في ورطة فيه لدفع مخوف... ومن أمثال ذلك السنور والجرذ اللذان 
  شديدة".

« Ah ! Mon frère, dit-il, viens m’embrasser ;  
Ton soin me fait injure :  
Tu regardes comme ennemi ton allié ». 

 « Le dépositaire infidèle »قابله بالفرنسية: ي 2مثل "التاجر المستودع حديدا"
  .بالذي كان مصدر نعمة وفضل عليه" والمغزى الذي يدور حوله: "عذر اإلنسان

"زعموا أنه كان باألرض كذا تاجر مقل (قليل المال) فأراد التوجه في وجه من الوجوه 
  ابتغاء الرزق، وكان له مائة من الحديد، فاستودعها رجال"

« Un trafiquant de Perse, 
Chez son voisin, s’en allant en commerce, 
Mis en dépôt un cent de fer un jour ». 

والمغزى الذي يدور  Les deux pigeons »4 »يقابله بالفرنسية:  3ن"اومثل "الحمامت

                                                            

  .170ص  ،2010الجزائر  ،عبد اهللا بن المقفع: كليلة ودمنة، دار الهدى، عين مليلة -  1
2 - Jean de la Fontaine : Les fables, l’Aventurine, Paris 2001, L.8, p. 197. 

  .203عبد اهللا بن المقفع: المصدر السابق، ص  -  3
4 - Jean de la Fontaine : op. cit., L.9, p. 197. 
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  ن ندما، ال ينفعان صاحبهما شيئا".حوله: "الهم والحز 
الشتاء واألمطار ندي الحب، فامتأل العش كما "وجعل ينقرها حتى قتلها، فلما جاء 

كان، فلما رأى الذكر أن العش امتأل، اضطجع إلى جانبها ندمًا، وقال: كيف ينبغي لي 
  .العيش إذا طلبتك فلم أقدر عليك"

« L’air devenu serein … 
Sèche du mieux qu’il peut son corps chargé de pluie, 
Dans un champ à l’écart 
Voit du blé répondu voit un pigeon auprès ;  
Cela lui donne envie » 

 لمحولة جارية" يقابله بالفرنسية:ومثل "الناسك والفأرة ا
« La souris métamorphosée en fille » 

والمغزى الذي يدور حوله: "أصل المرء، فمهما حاول االبتعاد عنه وتجاهله سيعود إليه يوما 
  .ما، فأصلك أصلك"

"قالت الشمس أنا أدلك على ما هو أقوى مني، السحاب الذي يعطي نوري... فقال 
  .السحاب... الريح التي تُقبل بي وُتدبره"

« Soleil, s'ecria lors le bramin à genoux, 
C'est toi qui seras notre gendre. 
Non, dit-il, ce nuage épais… » 

 غة الفرنسية:يقابله بالل 1مثل "البطتان والسلحفاة"
« La tortue et les deux pigeons » 

  .فمغزاها: "المعير السيئ لمن ال يسمع لنصيحة غيره"

                                                            

  .105عبد اهللا بن المقفع: المصدر السابق، ص  -  1
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... فلما سمعت السلحفاة ين على وسط عود ونأخذ بطرفيهضقالت البطتان: "تع
  .... فلما فتحت فمها وقعت على األرض"مقالتهم

« Dans la gueule, en travers,  
On lui passe un bâton par un bout…  
Elle tombe, elle crève aux pieds des regardants » 

 :2يقابله باللغة الفرنسية 1مثل "الغراب والحجلة"
« Le corbeau voulant imiter l’aigle » 

  .فمغزاها: "حول من يدع عمله ويتطلع في سواه فال يدركه"
تقليدها فلم يستطع ونسي زعموا أن غراب رأى حجلة تمشي فأعجبته مشيتها فأراد "
  .مشيته"

« L’oiseau de Jupiter enlevant un mouton,  
Un corbeau témoin de l’affaire » 

 :4يقابله باللغة الفرنسية 3مثل "األسد وابن آوى"
 « Le lion malade et le renard » 

وضوع المثل وم. فموضوع المثل بالعربية هو: "أن الحيلة قد تنفع اآلخرين وال تنفع صاحبها"
  .: يختلف حول "عدم االنتماء للعدو مهما أظهر لنا من مودة"باللغة الفرنسية

"وٕانما أطربت لك هذا المثل أتعلم أني لست كالحمار الذي زعم ابن آوى أنه لم يكن له 
  ..."لت بي وخدعتني فجزيتك مثل خديعتكقلب وآذان... وٕانك احت

« Pas un ne marque de retour 

                                                            

1 - Jean de la Fontaine : op. cit., L.9, p. 205. 
  .191د اهللا بن المقفع: المصدر السابق، ص عب -  2

3 - Jean de la Fontaine : op. cit., L.9, p. 207. 
  .96عبد اهللا بن المقفع: المصدر السابق، ص  -  4
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Cela nous met en méfiance 
Grand merci de son passeport 
Je le crois bon, dans cet autre 
Je vois fort bien comme l’on entre 
Et ne vois pas comme ou son sort… »1 

  بين "كليلة ودمنة" وخرافات "الفونتين": المختلفة لمحة عن الشخصيات - ب
 "كليلة ودمنة"ارها الرمزية في كال المؤلفين تنوعت الشخصيات واختلفت في أداء أدو 

، فاألسد غالبا ما يرمز الشخصية القوية، الحكمة والثعلب "الفونتين"بن المقفع وخرافات ال
منة" غلب ظهور دففي "كليلة و  ،للشخص المحتل الماكر، المخادع وغيرها من الشخصيات

نسانية إذ يمكن أن ندرج ، خاصة منها اإل2الشخصيات الحيوانية على الشخصيات األخرى
  .4والرجل، المرأة واللص وغيرها قليل 3التاجر هذه األخيرة في النماذج التالية:

أما عن الشخصيات الحيوانية فكثيرة ومتنوعة أبرزها: الحمامة والغراب، الثعلب والجرذ، 
د نوع هو . بالنسبة للشاعر الفرنسي "جون دي الفونتين" فق5السلحفاة والبطة والسنور وغيرها

أيضا في شخصياته، وأعطاها صفات بشرية مختلفة منها الشخصيات القوية وذات السلطة: 
  .6كاألسد والجرذ والسنور

وبالنسبة  ،هناك شخصيات طبيعية نسبة للطبيعة مثل: القمر والشمس والريح والماء
الجتماعية مختلف الطبقات ا أدوار أدت إذ كان ظهورها الفتا للنظر،فللشخصيات اإلنسانية 

كالفقير والغني والرعية واألسياد والحكماء، أظهروا جميعهم صفات اإلنسان الحسنة والسيئة، 
                                                            

1 - Jean de la Fontaine : op. cit., L.9, p. 236. 
  .296عبد اهللا بن المقفع: المصدر السابق، ص  -  2

3 - Jean de la Fontaine : op. cit., L.6, p. 52. 
  .177عبد اهللا بن المقفع: المصدر السابق، ص  -  4

5 - Jean de la Fontaine : op. cit., L.6, p. 132. 
6 - Jean de la Fontaine : op. cit., L.6, p. 132. 
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بحثوا عن المجد والغنى  ،فمنهم البخيل وغير المسؤول واألناني والشرير، والعبد البرجوازي
جة والثروة وغيرها من المطامع المادية، وهناك شخصيات نسائية أدت أدوارا عديدة من زو 

إلى امرأة سيئة إلى ثرثارة وغير كتومة، وبالنسبة للشخصيات المقدسة فظهرت لتمارس 
  سلطتها على البشر كالحكام دون أن ننسى الفالسفة منهم.

  ة:خالص
ما قدمه "الفونتين" وابن المقفع في  ن هناك اختالف وتشابه بينإوخالصة القول 

من  الجنس األدبيفي هذا  "الفونتين"القصص على لسان الحيوان (الخرافية)، وقد نجح 
خالل االستخدام الشعري في إضفاء الطابع الشخصي الذي يعرفه طريقة إلى الخلود العام 

  بقدر ما يتعمق في المذاق الخاص.
ونجح كذلك من خالل االستخدام المسرحي لهذا الجنس إلى االرتفاع به من جنس يكاد 

ينجح مع هذا  "الفونتين"جنس أدبي خالص... ويغلب عليه الطابع الفلسفي، والحكمة إلى 
وذاك في أن يقيم وحدة قوية عالمية لهذا الجنس ترتبط فيه اآلداب الهندية والفارسية 
واإلغريقية والالتينية والعبرية والفرنسية معبرة عن وحدة اإلنسان ووحدة طموحه، رغم اختالف 

المطاف من خالل وحدة لغة الرمز  بل وعن وحدة لغته الصامتة في نهاية ،الزمان والمكان
  .1الذي يعتمد عليه هذا الجنس، رمز الحيوان

  واألدب العربي الحديث: "الفونتين" -ثالثا 
ن حكايات إف ،األوروبية باآلدابهتمام األدباء العرب في بداية العصر الحديث النتيجة 

على ترجمتها إلى اللغة الفونتين، استرعت انتباه عدد كبير من األدباء العرب، فأقدم بعضهم 
في أواخر القرن التاسع عشر في كتاب سماه "العيون  ،2العربية، ومنهم محمد عثمان جالل

" في شعر عربي مزدوج القوافي، ولكن ترجمته حرة ال في الحكم واألمثال والمواعظ اليواقظ

                                                            

  .114أحمد درويش: المرجع السابق، ص  -  1
   .215بديع محمد جمعة: المرجع السابق، ص  -  2
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تبس من دينيا يق اتتقيد باألصل، يجعلها تجري في بالد عربي، ويضفي على نصائحها طابع
  وفيها قليل من الحكايات العامية في صورة زجل، وهو يقول في مقدمتها: ،القرآن والحديث

 ودوحـــــــة المنطبـــــــق والبيـــــــان    وانظر فتلك روضة المعاني
 وكلهـــا بالحســـن فـــي النهايـــة    نظمـــت فيهـــا مـــائتي حكايـــة
 نافعــــــــــة لكــــــــــل واع حــــــــــافظ    فيهــــا إشــــارات إلــــى مــــواعظ
 وربمــا اســتعرت قــول الحكمــا    ضــــــمنتها أمثالهــــــا والحكمــــــا

وهو يشير بذلك إلى أنه اقتصر على مائتي حكاية، وضمن كل حكاية مثال أو حكمة 
  .1أو مستعارا من أقوال الحكماء هئإنشامن 

 ،بمقدمة نثرية ""العيون اليواقظ في األمثال والمواعظ بدأ محمد عثمان جالل كتابة
تكلم  ،الغربية اآلدابرافات الحيوانية األولى في الخ عاليوناني واض "يسوبـ"إفمنها ترجمة ل
حياته إلى نهايتها، وأورد كثيرا من الحكايات التي رويت عن ذكائه  أولمن  تهفيها عن نشأ

يشير إليه ال في هذه  أوالذي نقل عنه خرافاته فلم يذكر اسمه  "الفونتين"وحكمته، أما 
كتفاء بذكر المصادر األولى للخرافات سواء المقدمة وال في خالل الكتاب، ويبدو أنه أراد اال

  .2في األدب العربي أوالغربية  اآلدابفي 
داب العرب" وهو آخرافات على لسان الحيوان أسماه "الكتاب  العرب إبراهيمعده ألف ب
وكل ما نعرفه عنه أنه نظم تسعا وتسعين خرافة  .ا سار على طريقة "الفونتين"ضشعر أي

ومن هذا  .م1911صدر سنة  "لعربا آداب"ي كتاب بعنوان ات" وجمعها فظأسمها "ع
الغربية، فإذا كنا قد اقتبسنا  تهيتضح أن هذا الجنس األم قد انتهى إلى أدبنا الحديث في صور 

ن أسسه الفنية ظلت إ، ف"دمنةكليلة و "فيه بعض موضوعات من أدبنا العربي القديم أو من 
  .3محاكاة لحكايات "الفونتين"

                                                            

   .192نيمي هالل: المرجع السابق، ص محمد غ -  1
   .48، ص 2014نفوسة زكريا سعيد: خرافات الفونتين في األدب العربي، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية،  -  2
   .193محمد غنيمي هالل: المرجع السابق، ص  -  3
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العرب أنه يسوق قضاته من واقع تجارب حياة  إبراهيمعظم خرافات ونالحظ في م
ب الحذر في حياته نقائض ورذائل ولعله كان يأخذ جان قائمة، يظهر فيها ضيقه بما يراه من

بهذه  إحساسهأو لشدة  ،ظلمالذى و األسبب بأو  اإلنسانمن شأنه أن يطفى على ما من كل 
  :1تستطيع أن نتمثل هذه الناحية من قوله المعاني حرص على أن مصدر الناشئة منها
 والجد فـي زمننـا ال يجـدي    وأنت في الدنيا كثيرا الجد

راء واضحة في الحياة السياسية واالجتماعية آالعرب  إبراهيمونرى في بعض عظات 
  :2تخلو من روح الحكاية مثل العظة التي وضعها تحت عنوان "الحرية"

 الراحـــــــــــــة العبـــــــــــــادتـــــــــــــوفر    والقصــــد مــــن حريــــة الــــبالد
 رب الغنــى فــي راحــة وأمــن   يبيت في الدار أمين الغبن

ها ماعظاته كما س براهيم العرب" في خرافاته، أوإهي الموضوعات التي طرقها " ههذ
واختتم كل خرافة بالحكمة التي  وقد كتبها بلغة عربية فصيحة ميسرة تجنب فيها العامية.

 االسابقين حين ها من أقوال الشعراء العربر ينا أو يستعتناسبها كان يستوحيها من تجاربه حي
  الديكان والنسر" يقول المتنبي:"خرافات  ،فقد اختتم مثال آخر كما فعل محمد عثمان جالل.

 طلب الطعن وحـده والتـرك   وٕاذا ما خال الجبان بأرض
  :3واختتم خرافات "الفالح والملك" بقول الحطيئة

 ال يذهب العرف بين اهللا والناس   مـــن يفعـــل الخيـــر ال يقـــدم جـــواز
هو  "الفونتين"وأعظم من برع في هذه الحكايات في أدبنا الحديث، وجارى في فئة 

ما نقله محمد عثمان جالل من خرافات على أحمد شوقي أمير الشعراء، ولعله اطلع 
 ى شاعر مثل، ألن هذا العمل ال يتصور أن يكون مجهوال لد"العيون اليواقظ"في  "الفونتين"
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  .1شوقي أحمد
لم  هوشوقي من شعرائنا المحدثين الذين جمعوا بين الثقافتين العربية والفرنسية، ولكن

يستطع أن يمضي في دعواته إلى التجديد، كما أنه لم يستطع أن يحققها إال في نطاق 
سمها ألن التقاليد الفنية السائدة وقد  :ضيف وسبب ذلك كما يقول شوقي في المقدمة نفسها

على محاربتها وجها  اإلنسان(األوهام) وٕاذا تمكنت من قوم أصبحت كاألفعى التي ال يقدر 
  لوجه فعليه أن يحاصرها شيئا فشيئا، ويتحايل عليها حتى يتمكن منها دون أن تؤذيه.

القرن  أواخرويمكننا أن نضيف لهذا السبب سببا آخر هو أن مهمة الشاعر كانت في 
ها في عصر الضعف واالنحطاط، ورده ثركاكة التي ور الشعر من التاسع عشر تخليص ال

شوقي إلى تزويد األدب العربي بهذا  وقد تطلع .2إلى ما كان عليه في العصور الذهبية
الجنس األدبي على طريقة "الفونتين" الفنية حيث كان يكمل دراساته في أوروبا، وقد أفاد 

من ناحية القواعد الفنية  ،فادة الشك فيها، وهذه إ"الفونتين"شوقي كما يعترف هو بقصص 
للقصص، إذ أن القالب الفني في قصص شوقي على لسان الحيوان ال صلة في القواعد 

  .3"دمنةكليلة و "الفنية بينه وبين حكايات 
يقول شوقي في مقدمة الجزء األول للشوقيات، في طبعتها األولى، متحدثا عن نشاطه 

وجريت خاطري في نظم الحكايات على "فيها دروسه:  حين كان بباريس يتلقىاألدبي، 
من ذلك، فكنت إذا فرغت من وضع  يءالشهير. وفي هذه المجموعة ش "الفونتين"أسلوب 

أسطورتين أو ثالث، أجتمع بأحداث المصريين وأقرأ عليهم شيئًا منها، فيفهمونه ألول وهلة، 
  .4"ويأنسون إليه ويضحكون من أكثره

على النواحي الفنية، بل تأثر به في مضمون  "الفونتينـ"تأثره بولم يقتصر شوقي في 
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كذلك  نتلمسوفيما يخص مضمون الحكايات،  .كثير من حكايته كذلك، ولكنه لم يترجمها
" في قصص شوقي، كما نتبين تأثيرا دينيا في حكايات شوقي حول دمنةكليلة و ـ"أثرا ضئيال ل
  سفينة نوح.

ات الشرقية فيما يخص المضمون، وهو تأثر ضئيل وسنتحدث عن تأثر شوقي بالحكاي
في المضمون، ثم في النواحي الفنية مكتفين بذكر أمثلة  "الفونتينـ"تأثر شوقي بعلى لنعقب 

  من حكايات شوقي تدل على ضروب هذا التأثر.
، وفيها احتيال األرانب على قتل الفيل "األمة األرانب والفيل"وقصة شوقي التي عنوانها 

كليلة "وقد يذكرنا هنا احتيال األرنبة على قتل األسد الذي كان يهدد األرانب كلها في عدوها، 
ولكن حيلة األرنب هذه كانت بأن أوهمت األسد أن له خصما ينازعه السلطان، ثم  .1"منةدو 

أرته صورته في بئر، فتوهمها خصمه، وهجم على تلك الصورة، فوقع في البئر فهلك (باب 
  منة).دكليلة و األسد والثور من 

على ردد تت كثيرا ماالفيلة  كانتاألرانب والفيله"، "، كذلك حكايات "منةدكليلة و "وفي 
عين القمر في أرض األرانب، فتهلك منها الكثير، واحتالت األرانب بعد أن اجتمعت 

قت الفيلة عوأوهمت الفيلة أن القمر غضب عليها من استضعافها األرانب، فص ،2وتشاورت
كليلة ـ"شوقي بهذه العناصر المتفرقة من مطالعاته ل تأثر وقد يكون .رانب من شرهاونجت األ

وتمثله في حكاياته ذات الطابع األصيل والمعنى العملي في  أه، ولكن قد هضم ما قر "منةدو 
االحتيال للعدو وفي االتحاد في مواجهته، وواضح أن عدو مصر في وقته كان يتمثل في 

عة الحوار، وفي تصوير نجاح اشوقي في حكايته في الطباعة وبر  ، وتبدو أصالةاإلنجليز
  الضعاف بالوحدة، كما يركز شوقي اهتمامه على الدعوى إلى التعاون أوال.

دعا إلى ذلك في قصائده ونبد بمن يخرج على الوحدة فيكون عونا للمستعمر، وطالما 
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ر قصة شوقي، ولمن فالدعوة إلى الوحدة هي التي كانت تنقص الوعي العام، هي محصو 
  :1يقول شوقي في خاتمة حكايته .يحققها فضل يفوق فضل التغلب على العدو نفسه

ـــــك الفيـــــل الرفيـــــع الشـــــأن  فأمســـــــت األمـــــــة فـــــــي أمـــــــان   وهل
ــــــــــاج والســــــــــرير   وأقبلــــــــت لصــــــــاحب التــــــــدبير  ســــــــــاعية بالت
 من قد دعا يا معشر األرانب   فقــال مهـــال يـــا بنـــي األوطـــان

شوقي بحكاية سفينة نوح الطوفان، فقد أشرنا إال أن حكايات كثيرة وأما فيما يخص تأثر 
 ورعاياهاقد رويت في األدب العربي القديم في هذا الموضع ومما يستحق الذكر أن السفينة 

الغربية، وكانت مادة أشعار ومسرحيات  اآلدابرموزا في  اتخذتوالطوفان وأحداثه، طالما 
ا حين يورد في حكايته التي عنوانها "نوح عليه السالم وهكذا يتخذ شوقي رمز  .2وقصص كثيرة

  :3ترةغوالنملة في السفينة" على لسان سليمان، يرد على النملة الم
  لهي الحياة، وأنت فـي كاإلنسـان   وضحك النبي، وقال إن سفينتي
  هـــــــو أول والغيـــــــر فيهـــــــا الثـــــــاني   كـــــل الفضـــــائل والعظـــــائم عنـــــده

  ة نوح رمزا للناس في طبائعهم الغالبة عليهم.وهكذا تصبح الحيوانات في سفين
فمتنوع الداللة في المضمون وفي النواحي الفنية، ويبدو تأثر شوقي  "الفونتينـ"أما تأثره ب

حين يقول في حكاية  "الفونتين"إلى حكاية من حكايات  إشارةفي المضمون في  "الفونتينـ"ب
شيطات في سعيها للقوت، وهي ترد على تلك ت تلك النملة الناالنملة الزاهدة" على لسان جار "

  :4غذائها بالسؤالل تسعىالنملة الزاهدة التي 
 لم تترك النملـة للصرصـار   فصاحت الجارات يا للعار
 مـــــا عنـــــدنا لســـــائل جـــــواب   ألم يقل مـن قولـه الصـواب

، وهي "ر والنملةو الصرص"التي عنوانها  "الفونتين"إلى أولى حكايات  إشاراتوهي 
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ر الذي يتسول قوته، ألنه يمضي وقته في الغناء، و رة، فيها ترد النمل سؤال للصرصمشهو 
لها من أفة تستحق عليها اللوم أنها ال تعبر شيئا،  وفيها أن النمل حشرات نشيطة، وأقل ما

  ".الفونتين"قوله الصواب" في بيت شوقي السابق الذكر هو "وال تجيب سائال فالذي 
 ،صالة فيها أوضحاألن إضح في حكايات شوقي السابقة الذكر فوبالرغم من التأثر الوا

فشوقي يصور أفة من ينصرفون إلى العبادة ليأكلوا باسم الدين، يستغلون جهد غيرهم، وهي 
  :2يقول شوقي .1آفة كثير ممن يتعلقون بالعبادة لينقطعوا عن السعي في المجتمع العربي

ــــذة   كانـــت بـــأرض نملـــة تنبـــا لـــه ــــم تســــل يومــــا ل  البطالــــة ل
 واتصــــفت بالزهــــد والتصــــوف   واشتهرت في النمل بالتقشف
ـــــــالبطن ال تملـــــــؤه الصـــــــالة   لكـــن يقـــوم الليـــل مـــن يقتـــات  ف
 ونملتـــــي شـــــق عليهـــــا الـــــدأب   والنمــل ال يســعى إليــه الحــب

 شوقي فيما يخص مضمون حكاياته. أحمد وما أردت إال ذكر أمثلة مختلفة لما أفاده
ا عن قرب هفقد سار شوقي فيها على نهج "الفونتين" وحال محاكاته في لنواحي الفنيةأما ا

هذا الجنس األدبي في اللغة العربية  في وتدرج في هذه المحاكاة حتى بلغ بها قمتها الفنية
 اجتماعيةضمن حكاياته كذلك قضايا  "الفونتينـ"في المحاكاة الفنية ل براعتهحتى اليوم، وٕالى 

  بالغة المدى في عصره. وسياسية كانت ذات أهمية
وكان تصريح أحمد شوقي واضحا للغاية إذ لم يقل أنه تأثر فقط بحكايات "الفونتين" بل 
قال خاصة بأسلوب "الفونتين" فالذي كان يهم أحمد شوقي هو ليس الحكايات على ألسنة 

ت العربي ألنها كان ث" وكتب أخرى من الترادمنةالحيوانات، كما وردت في كتاب "كليلة و 
  أقرب إلى فن الحكاية منها إلى فن القصة.

و"الفونتين" هو األول في العصر الحديث الذي جعل من فن الخرافة فنا قصصيا حقيقا 
حمد أفهو يشبه المسرحيات القصيرة بالمفهوم الحديث وهذا بالذات ما استهوى  ،في بنائه
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جين القصيدة العربية إال أنه لم ينجح كثيرا في ذلك ألنه بقي س ته،وحاول محاكا شوقي
بعض التغييرات  إحداثالعمودية التي ال تتناسب كثيرا مع الفن القصصي ليتمكن من 
  .1البسيطة قصد تكييف القصيدة العربية التقليدية في الفن القصصي
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  خاتمةال
لم  فهي ،وفي األخير توصلت بأن القصة على لسان الحيوان لها أثار وبقايا في التراث

من األدب العربي إلى األدب الغربي بطريقة غير  وانتقلت ،تنقطع عن أصولها القديمة
الحاصل في القصص  فالصراع ،المختلفة واآلدابمباشرة كما أنها أخذت مسارا بين الشعوب 

سقط على اإلنسان وذلك بسبب وأ –على لسان الحيوان كان على مستوى لسان الحيوانات 
سقاط الواقع على كائنات إ إلىفيلجأ األدباء  -حرية التعبير ووجود السلطة المطلقة  انعدام
فيها  ألن ،وهي تنتقل بين الشعوب بسرعة ،تنفيسا وتطهيرا لما في دواخلهم باعتبارها ،أخرى

  .أهدافا ومعان إنسانية نبيلة
  ":من قصص "كليلة وجمنة" و"خرافات الفونتين استخالصهوأهم ما يمكن 

نظم قصصا  "الفونتين"أسلوب كتابة القصة على لسان الحيوان  اختالفعلى الرغم من 
بعض  إال أننا نالحظ تشابها كبيرا سواء في عناوين ،ما عبد اهللا بن المقفع فكتبها نثرا، أشعرا

"كليلة ودمنة" كان واضحا ـأي أن تأثر الفونتين ب ،أي في شخصيتها ،القصص ومضامينها
 انتشرتفقد  ،في غالبية حكاياته وكان عبد اهللا بن المقفع هو األسبق في هذا المضمار

أو أطلع على  إليهقد وصلت  "الفونتين"ترجمات "كليلة ودمنة" في بقاع العالم والبد أن يكون 
  ترجمتها.

أن  استطاعتإال أن الترجمة  ،وعلى الرغم من أن اختالف العصرين من حيث الزمن
 ييقتد ،فجعلت من هذا الجنس األدبي نموذجا عالميا ،فقد كان رابطا قويا ،دورا هاما تؤدي

جان فع و بن المقا عبد اهللافلو حققنا النظر في كال المؤلفين  ،به كل المهتمين به عبر العالم
وعبرت عن روح  ،الفونتين لوجدنا أنهما عالجا مواضيع سادت في عصر كل منهما دي

لقد قدما تراثا زاخرا وغنيا يفيض عبرا وأخالقا ومبادئ ال تزال  ،وحملت أهداف نبيلة ،العصر
  ليه حتى يومنا هذا مما أكسبها صفة الخلود.إتحتاج  مجتمعاتنا

لي من  هعباسة لما قدم الدكتور محمد ذي المشرفأوجه الشكر الجزيل ألستا ،وختاما
  .ت وعلى متابعته البحث بجد وٕاخالصنصائح وتوجيها
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من لوه ذلما بلجنة المناقشة الموقرة بالشكر والثناء عليهم  أعضاءكما أخص ألساتذتي 
  .جهد في مراجعة المذكرة وفحصها
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  :شاعر المنظومات الخرافية" ي الفونتيندجان "نبذة عن حياة  - أوال
  ونشأته: مولده - 1

علم من أعالم الشعر  )Jean de La Fontaine( "الفونتين يدجان الشاعر "
، الذي عرف بالعصر الذهبي في حياة األدب الميالدي الفرنسي في القرن السابع عشر

 "راسين"و "بوالو"و "موليير"من أمثال  يننسي الذي أنجب نخبة من أدباء فرنسا المشهور الفر 
أن يتركوا أثرا بالغا في نهضة األدب في ذلك العصر  "الفونتين"هم و استطاعواالذين 

  .1مجده مةوالوصول به إلى ق
ر وتوفي في الثالث عش م1621ولد هذا الشاعر الكبير في الثامن من يوليو في عام 

 والده "دو ،في فرنسا )Château Thierry( م في شاتو تييري1895في عام  أبريلمن 
 باريس، إلى وانتقلفي مدرسة بلدته  األولىدراسته  نهي، أبيدو" نسوازا"فر  الفونتين" ووالدته

 م1643في عام  ،الالهوتليتعلما  "كلود" أخيهنحو حياة الكنيسة مع  اتجه .م1641 عام
 بها وكان غالبا ما فأعجب )Malherbe( "ماليرب"الشاعر الفرنسي  أناشيدعلى  اطلع

 وتأملالطبيعة والتعلق بها  أحضانتاحت له هذه نشأة العيش في أيقضي الليل يحفظها ف
  لى مراقبتها في جو شاعري.إتها وخاصة الحيوانات التي كان يميل ائنكا

األولى  قرأ األبياتما وكم كانت فرحة والده كبيرة عند ،كشف عن موهبته في الشعر
ى دراسة الحقوق برغبة من توجه إل م1647و م1645 سنواتوفي  ."جان" ابنهالتي نظمها 

منه  أقوىلشعر كان باحبه وشغفه  أنإال  بكلية الحقوق وتخرج منها محاميا، فالتحقوالده 
اعرين وهناك تعرف إلى ش لى مدرسة أدبيةعوراح يتردد  األدبية،لى تنمية ميوله إ فانصرف

لى باريس منبع الفكر والثقافة إ انتقلثم  .Molière(2(وموليير  )Racine( فرنسيين راسين
ات خبمنت أويقر  ،"موليير"و "لوابو " ،أمثاللطة أدباء عصره وعاش هناك دون عمل مكتفيا بمخا

وفي  .لألدبجل التفرغ فقط أه زوجته وولده الوحيد من اءمن مختلف الجنسيات تاركا ور 
                                        

  .4، ص 1992ر، بيروت نتين، دار الراتب الجامعية، سوفنيدي الفو  جورج مديك: جان -  1
  .35 ص المرجع السابق، نفوسة زكريا: -  2
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عصره بإنتاجه  أبناءثم طالع  من الوجهاء والنبالء، األدبعاش ينتقل بين عشاق باريس 
فنونا  "الفونتين"فقد طرق  .كايات وتمثيلياتالمتنوع من قصائد وخطب ورسائل وح األدبي
من مدح ورثاء وغزل وهجاء ووصف وشعر  األغراضنظم الشعر في مختلف  ،متنوعة أدبية

رته في العالم هو فن هوكان سبب ش ة من الحكايات،ونظم مجموع ،ديني وشعر تعليمي
  .1الخرافة

  أعماله األدبية: - 2
خرافاته في سن السابعة واألربعين بعد أن تم نضجه وتكوينه،  ةفي كتاب "الفونتين"شرع 

وبعد أن أطال البحث عن أقرب الفنون األدبية إلى ميله حتى اهتدى إلى فن الخرافة وأخذت 
  لظهور.خرافاته تتابع في ا

هي في مجملها مجموعة روايات وحوارات جرت على ألسنة الحيوانات، أخذت الطابع 
 يموزعة في اثن ،العلمي األخالقي في قالب قصصي، عددها مائتان وسبعة وثالثون مثال

  .2في فترات متباعدة ونشرها في باريس على مرحلتين "الفونتين"عشر كتابا، وخصها 
األمثال المائة واألربعة والعشرون ، نشرت م1668في عام  : تحديدافي المرحلة األولى

والكتاب  ،تضمن الكتاب األول اثنتين وعشرين مثالياألولى في ستة كتب ظهرت كما يلي: 
والكتاب  ،وعشرين اثنينوالكتاب الثالث ثمانية عشر، والكتاب الرابع  ،الثاني يضم عشرين

القت  .3ن مثال كذلكيوعشر  اضمن واحدتر يوعشرين، والكتاب السادس واألخي االخامس واحد
  .مجموعة ثانية إصدارهذه األمثال نجاحا باهرا، األمر الذي شجع الفونتين على 

جاء في  األمثال الباقية وعددها مائة وثالثة عشر مثال "الفونتين": نشر في المرحلة الثانية
 ،م1693ي سنة أ ،م، وقبل وفاته بعامين1677ظهرت الخمسة األولى عام  .ستة كتب

الكتاب السابع ثمانية  . توزعت األمثال كما يلي: تضمنظهر كتابه الثاني عشر واألخير

                                        
  .35 ص المرجع السابق، -  1
  .5ص  المرجع السابق، جورج مديك: -  2
  .6 ص المرجع نفسه، -  3
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الكتاب و  اسع تسعة عشرة مثال،الكتاب التو الكتاب الثامن سبعة وعشرين مثال، و عشر مثال، 
الكتاب الحادي عشر بضعة أمثال، والكتاب الثاني عشر و ر خمسة عشر مثال، العاش

لويس الرابع خرافاته إلى ولي عهد " "الفونتين"أهدي  .من خمسة وعشرين مثالواألخير تض
، رغبة منه في تسلية األمير وتقديم دروس في األخالق في الوقت نذاكآعشر" ملك فرنسا 

استفاد  بل إنهالمخترع األول لهذا النوع من الحكايات (الخرافة)  "الفونتين"ولم يكن  .ذاته
الهندي،  "بيدبا"الالتيني و "فيدر"اليوناني و "أيسوب"لقدماء أمثال ذلك من ا ممن سبقوه في

دون أن ننسى  "رابليه"و "مارو"وفي القرن السادس عشر أمثال ومن أدباء العصر الوسيط 
، م1644 سنة " المترجم إلى اللغة الفرنسية بعنوان "كتاب األنوار"دمنةتأثره بكتاب "كليلة و 

  .1اية ضمها في الجزء الثاني من حكاياتهحك 20حوالي  ذي اقتبس منهوال
" والتي fablesوالخرافات "ته فقد تنوعت بين القصص القصيرة أما فيما يخص مؤلفا

م يقستويمكن  .2حكايات شعرية 243 إجماليعشر كتابا تحتوي على  اثنيصنفت في 
 :على النحو التالي األدبية أعماله

1 - Poèmes divers : (قصائد متنوعة) 
- Songe de Vaux (1658), 
- Elégie aux Nymphes de Vaux (1661), 
- Discours à Madame de la Sablière (1684), 
- Philémon et Baucis (1685), 
- Epître à Huet (1687), 
2 - Poèmes épiques  الملحمي(الشعر: (  
-  La Captivité de Saint Malc (1673), 
3 - Poèmes didactiques : ر التعليمي)الشع ) 

                                        
  .36، ص نفوسة زكريا سعيد: المرجع نفسه -  1
  .6جورج مديك: المرجع السابق، ص  -  2
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- Le Quinquina (1682), 
4 - Romans : ) الروايات(   
_ Adonis (1658), 
- Les amours de Psyché et de Cupidon (1669),  
5 - Théâtre1: (المسرح والتمثيليات) 
a - Comédies : (المسرح الهزلي) 
L’Eunuque (1654), Clymène (1674), Le roman comique (1684), Le 
Florentin (1685), La coupe enchantée (1688), Le Veau perdu ou les 
Amours de compagne (1689), Je vous prends sans vert (1693). 
b - Opéras : (األوبرا) 
- Daphné (1682), Galatée (1682), 
- Les rieurs du Beau-Richard (1659)  
c - Tragédie : (تراجيديا) 
Astrée (1691), 
6 - Contes et nouvelles : )قصص وحكايات(  
Le cocu battu et content (1664), 
Joconde (en 4 parties 1665-1675). 
7 - Fables : )الخرافات(  

  .2م1694والثالثة عام  ،م1678والثانية عام  ،م1668عام  األولىصدرت ثالث مجموعات 
  

                                        
1 - Isabelle Guillot : Fables de la Fontaine, Leçons littéraire, Presse Universitaire de 
France, Paris 2004, p. 8-9. 
2 - Ibid., p. 9. 
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  عبد اهللا بن المقفع:ذة عن حياة نب - ثانيا
  ثقافته:و أته نش - 1

ابن المقفع" الفارسي األصل ـ"ه بن داذويه، المشهور بروزبهو أبو محمد عبد اهللا 
عبد اهللا، أسلم في  إسالمه"روزبه" وبعد  إسالمهكان اسمه قبل  ،العربي الدين واللغة والجنسية

بي عمر أه وكني بفترك اسمه الفارسي روزب ،ى بن عليعصر الدولة العباسية على يد عيس
  .1ي محمد عندما ولد له ابنه الذي سماه محمدابأبتم 

م 724- ه106ى األرجح أنها كانت عام ، وعلةأما سنة والدة ابن المقفع فلم تحدد بدق
  م.759- ه124توفي سنة و  ،" الحاليةفيروز آبادفي قرية "جور" وهي مدنية "

 خاصة من بني قومه،مثقفا بثقافته ال ،نشأ عبد اهللا بن المقفع على مجوسية والده
، مخالطا أهل الفصاحة والبيان، ولما وجد فيه أبوه وآدابهاا في اللغة العربية ضلعمستعربا مت

 العلم على اإلقبالعالمات الذكاء والنجابة ورهافة الحس، ولطافة الذوق والرغبة الشديدة في 
االزدياد  إلىم دفعه والمعرفة حرص على تعليمه صنعة الكتابة التي كان يتقنها ويعمل بها، ث

من  .ماما ألنها لغة الدولة ودواوينهاعلى تعلم العربية وٕاتقانها كالفارسية تمن الثقافة وحفزه 
ابن المقفع مشواره، بدأه في سن مبكرة وكله شغف وحب االطالع على المعرفة  أهنا بد
وعمل  ،في فارسدواوين الوالة  إلىوزادت خبرته في الحياة حيث دخل في أول شبابه  ،والعلم

قضى ست  أينكرمان" وألخيه داوود "لدواوين بعضهم مثل يزيد بن عمر بن هبيرة في 
  .2شرين سنة من حياته في خدمتهموع

ارتفع هالل الدولة العباسية اتصل ابن المقفع بعيسى بن علي حيث وجد لديه ولما 
 ،سلم على يديه فيما بعدأم فكتب له ث ،ولمس منه العقل والحلم والمروءة السكينة وراحة البال،

كما ترجم للمنصور  ،وهم أعمام الخليفة المنصور ،ثم اتصل بإسماعيل بن علي أمير البصرة
  .الحياة الفكرية واألدبية عن كثب وهناك عايش ،نه لم يتصل بهأعدة كتب إال 

                                        
  .7، ص 1978ثار ابن المقفع: منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت آ -  1
  .7 ص المرجع السابق، علي الشلق: -  2
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غة الل قنأتو العرب والعجم  ، فألف بين ثقافةأطرافهجمع ابن المقفع العلم في زمانه من 
ونفاذ  تى من الذكاءالعربية، وأو  ققانا فريدا، وحذت، ا)الساسانية اإلمبراطورية(فارسية  الفهلوية
  .1البصيرة

: سمعنا مشايخنا يقولون "لم يكن بعد الصحابة أذكى من الخليل فقال فيه ابن السالم
ل آطع عن "كما لم ينق". من ابن المقفع وال أجمع ذكيأحمد وال أجمع وال كان في العجم أبن 

عن مجالس العلماء في البصرة التي كانت  ينقطع سليمان" وتلقى منهم معارف جمة ولم
بيته فانفتحت أمامه أبواب  إلىوكان يستقدم علماء اللغة  ،موئل العلم واألدب والمعرفة

البصرة الراقي بأناقة هندامه وفصاحة لسانه وجمال وعبارة وحسن ادة وأطل على مجتمع عالس
الخاموش  ورابي وأبالغول األع ووتعاطيه مع الناس خاصة األدباء منهم والمثقفين أب معاملته
  .فصيحين اوكان

 فكشفوا له عن أسرار ته،خذ من العلماء والشعراء من حملة التراث وحمايأوهكذا فقد 
قط من أفواههم العربية صافية لتالبالغة والفصاحة، وخالط األعراب الوافدين على البصرة، ي

  .2تشوبها لكنةال 
  أعماله األدبية: - 2

 ،رسالة الصحابة""األدبية مثل "األدب الكبير" و"األدب الصغير" و اآلثارله عدد من 
ثاره، فبعضها مترجم وبعضها مما ترجمه وزاد عليه وبعضها مما سمعه من آوتختلف 

فه من مصادر وقد استمد معار  ،األمثال فنقلها وأحسن اختيارهاو األخبار وحفظه من النصائح 
  متنوعة ألمم مختلفة كالفرس والهنود واليونان.

ولكن قبل ذلك ال بأس أن نشير إلى أن العصر العباسي قد عرف اندفاعا قويا نحو 
سبب أن الفرس في بوكانت الفارسية هي الواسطة  ،نقل وترجمة مختلف العلوم والمعارف

األدب والعلوم، ومن ذلك نقل كتب الساساني، عرفوا نهضة كبيرة في  "وشرواننكسرى أ"عهد 
                                        

  .22-21 ص ،2002ي، بيروت ابفع الكاتب والمترجم والمصلح، دار الفار ي: ابن المقبأحمد عل -  1
  .16ص  المصدر السابق، بن المقفع: عبد اهللا -  2
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ة ترجمات المنقولة إلى العربية بقيام الدولالوكانت الكتب الفارسية أولى  .الهند واليونان
أين برز  ،والتي شهدت حركة نشيطة في النقل والترجمة كما سبق وأسلفنا الذكر العباسية،

ته، ففي الحكمة نقل اسم "ابن المقفع" زعيم كتاب الفرس والعرب، وتعددت مجاالت ترجم
  .1"دمنة" وكتاب "مزدك" الذي هو نوع من األمثال مثل "كليلة و دمنةكتاب "كليلة و 

" يتضمن تاريخ فارس منذ البدء خداي نامهنقل عبد اهللا بن المقفع كتاب " ،في التاريخو 
ومن  ،خر العهد الساساني، وقد عرف الكتاب في ترجمته العربية بـ"سير ملوك العجم"آ تىح
مه" يختص بالملوك ان وشروان" وكتاب "التاج" أو "تاجنأ"في سيرة  "ترجماته أيضا "التاجم

  الذين يتميزون بوضع التاج يدور حول أحوالهم وأساليبهم في الحكم. أيضا
أما  ،أما في مجال األدب والقواعد، فقد نقل كتاب "أبين نامه" معناه النظام أو الطقس

ش" حول وكتاب "البنك القواعد والتقاليد و"نامة" هي الكتاب.ين" فتعني الرسوم أو بكلمة "أ
وفي مجال الفلسفة نقل ابن المقفع كتب  .ثره الحربيةآحد ملوك الفرس القدامى ومأتاريخ 
وهناك  .2ونقل بعض كتب "أرسطو" ،" و"مرقيون" وهم الفالسفة القدامى"ابن ديمان أو"ماني" 

  اع أصله الفارسي.كتب أخرى نقلها ابن المقفع ومنها ما ض
الفكر  تخص أغلب مجاالتن المؤلفات التي كتبها ابن المقفع إيمكن القول  ،أخيراو 

ية أهم شيء في منحاه، ولكن دون قالسياسة الخل تواألدب واالجتماع والسياسة، وكان
  تصريح مباشر بها، فقد آخذت منحى النقد االجتماعي والسياسي غير المباشر.

  

                                        
، 2001دكتور حبيب يوسف مغنية، دار مكتبة الهالل، بيروت الله وضبطه  ، مهددمنةهللا بن المقفع: كليلة و عبد ا - 1
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