
 رافة بين الثقافات الشرقية والغربيةفن الخ

 
 مفهوم فن الخرافة ومميزاته :  -1
( ، الذي هو شكل من أشكال التعبير الشفوي الذي يدرسه األدب  Mytheناك فرق بين الخرافة )ه

الشعبي والذي يمثل مرحلة الطفولة الفكرية التي كان يمر بها اإلنسان في األزمنة الغابرة ، وبين "فن 
( الذي ينتمي إلى الفن القصصي وهو ذو طابع تربوي وتعليمي وله أسس  La fable" )الخرافة 

 وقواعد خاصة وثابتة

( هو أول من Aesopeاتفق معظم الدراسون والباحثون على أن الحكيم اليوناني "إيسوب " )
 السادس قبل الميالد . كتب في هذا الفن بالشكل السليم وكان ذلك في حوالي القرن

 وهناك من يذهب إلى أن "هيزيودس " هو أول من تناوله وكان ذلك في القرن الثامن قبل الميالد. 

 فن الخرافة عبر الثقافات :  -
 الثقافة الهندية :  -أ

يعتبر كتاب " جاتاكا " الهندي من أشهر الكتب المؤلفة في هذا الفن ويقال أنه أصل لكتاب  
لهندي الذي ألف في حوالي القرنين الثاني والخامس الميالديين ، باإلضافة إلى كتاب "بانج تانترا " ا

"هتوباديستا " المؤلف في حوالي القرنيين العاشر والحادي عشر الميالديين وكان صاحبه فيه يحاكي 
 كتاب "بانج تانترا " في حكاياته وطريقته.

 
 :الثقافة الفارسية القديمة -ب

على صلة باألدب الهندي ، ففي عهد كسرى "خسرو أنوشروان " في  كان االدب الفارسي 
حوالي القرن السادس قبل الميالد حصل طبيبه الخاص على نسخة من كتاب " بانج تانترا " الهندي 
ونقله إلى اللغة البهلوية أي الفارسية القديمة و أضاف إليها قصصا أخرى ،وكانت الحيوانات األساسية 

" ويسميان " كاراتاكا " و " داماناكا " ومنها استخرج عنوان كتاب "كليلة ودمنة "  فيها من " ابن آوى
 الذي ترجمه ابن المقفع بعد ذلك إلى اللغة العربية في حوالي القرن الثامن للميالد . -
 
 الثقافة العربية القديمة :  -ج

بعده  نظم قافة العربية و كان "البن المقفع " الفضل الكبير في إدخال هذا الفن األدبي إلى الث 
والف العديد من األدباء العرب في العصر العباسي عدة مؤلفات محاكاة لكتاب كليلة ودمنة " ومن 



بين هؤالء ، نذكر " عبد اهلل بن األهواني " الذي قام بترجمة كتاب " كليلة ودمنة نظما في نحو أربعة 
د البرمكي ، كما ألف سهل بن هارون عشر ألف بيتا وكان دلك بطلب من الوزير "جعفر بن خال

"كتابا بعنوان " تعلة وعفراه وجاء بعده " علي بن داود " بكتاب عنوانه " كتاب النمر والثعلب " ، 
أضف إلى ذلك إخوان الصفاء " في رسائلهم الذين نقلوا هذا الفن من مغزاه اإلجتماعي إلى الميدان 

الحيوان أمام ملك الجان ، وأطالوا في مرافعة الخصمين الفلسفي فالفوا محاكمة طويلة بين اإلنسان و 
 504حتى يثبتوا من خاللها أفكارهم الفلسفية ، وبعد ذلك ألف " الشريف بن الهبارية " المتوفي سنة 
  هـ كتابا بعنوان " نتائج الفطنة في نظم كليلة ودمنة " وكتابا ثان بعنوان " الصادح والباغم " ...

 
 ة الحديثة : الثقافة الفارسي -د

هكدا وبعد أن ضاعت النسخة الفارسية لكتاب "كليلة ودمنة " أصبحت النسخة العربية هي 
األصل التي عاد إليها الكتاب الفارسيون إلعادة ترجمة هذا الكتاب مرة أخرى إلى اللغة الفارسية ومن 

عشر  القرن الثانيأهم هذه الترجمات نذكر ترجمة " أبي المعالي نصر اهلل التي كانت في حوالي 
للميالد وترجمة "حسين عوض كاشفي " بعنوان " أنوار سهيلي " ، التي كان لها أثر كبير في البعض 

 ( . Jean de Lafontaineمن األدباء الغربيين السيما " جان دي ال فونتين " )
  

 الثقافة الغربية الحديثة :  -هـ 
غربية السيما فقط بل انتقل أيضا إلى الثقافة ال لم يبق فن الخرافة منحصرا في الثقافات الشرقية

م 1621الفرنسية في القرن السابع عشر للميالد ولعل أحسن من كان يمثله هو "جان دي ال فونتين " )
 م( الذي عاش تحت حكم "لويس الرابع عشر "1695-

ما لذا االذي كان حكمه ديكتاتوريا على البالد كما كانت حرية التعبير في عصره منعدمة تم 
لجأ "الفونتين " إلى هذا الفن حتى يتمكن من التعبير بشكل رمزي عن األوضاع السائدة حينذاك 

 السياسة منها أو اإلجتماعية 
 


