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 اآلداب العالمية: المفهوم والمصطلح

 تمهيد:

إن أول ما يتبادر إلى أذهاننا هو السؤال اآلتي: ما هو األدب العالمي؟ وهل هناك 

 مفهوم حقيقي محدد له؟

ترجمته فيما  يتصور البعض أن ما أنتج أدبيا في بلد ما، وما هو رائج وما يتم    

بعد إلى عدد من اللغات األجنبية يدخل مباشرة في دائرة الرصيد الذهبي لألدب 

العالمي. وهذا الطرح ال يعدو أن يكون مجرد وهم وقع فيه الكثير من المبدعين 

 والنقاد عندنا.

فالمسألة ليست بهذه البساطة والسطحية بل هي أعقد وأعمق بكثير، ذلك أن هذه    

 ة خالفية كانت وال تزال مثار جدل بين الباحثين الغربيين.القضية قضي

أشار الفيلسوف األلماني" غوته" إلى مصطلح "األدب العالمي" ألول مرة      

وأراد به أن اآلداب العالمية حين يتم تجاوبها بعضها مع بعض لن تلبث أن تتوحد 

بق من حدود فاصلة جميعها في أصولها الفنية وأجناسها وغاياتها اإلنسانية ولن ت

ينظر: محمد غنيمي  -إال حدود اللغة. وما يمكن أن يوحي به اإلقليم أو البيئة. "
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ولكن والدة هذا المصطلح لم تأت من العدم، فلقد أشار "دانتي" في دراسة له      

ى تعرض بعنوان: "حول الملكية" إلى وجود حركة ثقافية عالمية، باإلضافة إل

العديد من المفكرين والفالسفة واألدباء األلمان والفرنسيين إلى التجربة اإلنسانية 

المشتركة. منهم" شيللر" الذي تحدث عن مفهوم "التأريخ العالمي" و"هيجل" الذي 

 تحدث عن "الروح العالمية".

تلفة بداية تمازج األمم المخ  -القرن الثامن عشر –فقد اعتبر "شيللر" عصره      

في مجتمع إنساني واحد، وآمن بأنه مواطن عالمي. ثم أثرى ممثلو الرومانسية كــ 

"بايرون"،" شيلي".....هذا المفهوم. وتعمق أكثر مع بداية القرن العشرين بانتشار 

تكنولوجيا االتصال والعولمة، فظهر التأثير المتبادل جليا بين األمم وكذا التماثل 

 ية على الصعيد العالمي.العام في العملية الثقاف

قديما كان هناك محيط خاص ولغة خاصة باألدب العالمي. أما تلك اآلداب     

المكتوبة بلغاتها القومية فقد تموقعت في الهامش عكس نظيرها األدب العالمي الذي 

يمثل المركز، وهذه كانت البدايات األولى للعقلية المركزية األوربية " ينظر: جاك 

علم الكتابة". حيث كانت اللغة الالتنية الوريثة الشرعية للغة أثرى هي ديريدا: في 

اللغة اليونانية التي كانت تضطلع بدور اللغة األدبية العالمية لوقت طويل. وكان 

مفهوم األدب العالمي آنذاك يقصد به المظاهر الروحية ذاتها التي تنطبق عليها 

 مفهوم " األدب العالمي" في عصرنا الحالي.

كما يمكننا في هذا الموقف أن ندرج رأي" محمد غنيمي هالل" ألنه أحد      

الباحثين العرب الذين فهموا جيدا هذا وكان له رأي سديد في القضية ، حيث كتب 

 -قبل كل شيء -يقول:"...إن فكرة األدب في رأينا مستحيلة التحقيق، ذلك أن األدب

طن وللقومية، وموضوعه تغذية هذه استجابة للحاجات الفكرية واالجتماعية للو

الحاجات، فهي محلية موضوعية أوال، وهي تشف حتما عن غايات عالمية، ولكن 

من وراء التعبير عن المسائل واآلمال واآلالم القومية، وما يتبع ذلك من المواقف 

النفسية، والخواطر الذاتية التي البد أن تدل أوال على حال المؤلف بوصفه فردا من 

ة كبيرة، ومن وراء الموقف المحدد الذي يتوجه به الكاتب إلى جمهوره جماع

محمد غنيمي هالل: األدب  -الخاص، تتراءى المعاني اإلنسانية العامة"
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أي إن استحالة تحقق فكرة األدب العالمي من وجهة نظره ترجع إلى طبيعة األدب 

ه وآماله بوصفه فردا في مجتمع، وهنا والغاية منه التي هي تعبير الكاتب عن آالم

 حتما تظهر المعاني اإلنسانية.



ويضيف قائال:" فاآلداب وطنية قومية أوال وخلود اآلثار األدبية ال يأتي من      

جهة عالمية داللتها، ولكنه ينتج عن صدقها وتعميقها في الوعي الوطني والتاريخي 

نفسية واالجتماعية المشتركة بين الكاتب وأصالتها الفنية في تصوير آمالها آالمها ال

 وجمهوره، وإذن فالذي نقصده هذا هو "عالمية األدب" ال "األدب العالمي".

و"عالمية األدب"... وهو خروج اآلداب من حدودها القومية، طلبا لكل ما هو جديد 

مفيد تهضمه وتتغذى به واستجابة لضرورة التعاون الفكري والفني بعضها مع 

محمد غنيمي هالل: األدب المقارن،  -أسسها العامة التي تحدد سيرها" بعض، لها
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 مفهوم األدب العالمي:-1

إن مصطلح األدب العالمي مصطلح غامض وخالفي، أي إنه ليس له 

تعريف محدد أو مفهوم متفق عليه بين الباحثين. فإذا رجعنا إلى الموسوعات 

العالمية بحثا عن تحديد المفهوم سنجد تباينا كبيرا بين موسوعة وأخرى. 

مفهوم وغم هذه الفوضى فإننا يمكننا أن ندرج تأويالت أساسية ثالثة لهذا ال

 وهي:

يعني الرصيد الكمي لآلداب القومية لمختلف شعوب العالم  األول:          -

طوال التأريخ البشري، بغض النظر عن المستوى الجمالي والفني 

النوعي لنتاجاتها. وهذا التعريف يجعل من األدب العالمي شيئا غامضا 

 وفضفاضا ال يمكن حصره وتحديده ويصعب دراسته.

ويعني الروائع المختارة أو المنتخبات األدبية العالمية التي  الثاني:          -

أنتجتها البشرية بأسرها. وبهذا المفهوم فإنه ال يشمل النتاجات األدبية 

المتوسطة القيمة والظواهر السطحية الشائعة، بل يقتصر على اإلبداعات 

موقف تظهر رفيعة المستوى بقيمة فنية وجمالية عالية الجودة. وفي هذا ال

مسألة أخرى للنقاش: هل يمكن اعتبار كل األعمال األدبية الرفيعة لكل 

 الشعوب جزءا من األدب العالمي؟

يرى بعض الباحثين األوربيين أن األدب األوربي الكالسيكي    

والمعاصر هو الذي يمثل حقيقة األدب العالمي. والمنادون بهذا الرأي 

يقصدون بذلك أوربا كمفهوم جغرافي عندما يتحدثون عن هذا األمر ال 

وإنما كمفهوم روحي ما يعني بالضرورة أن األدب العالمي هو األدب 

المشبع بـ " الروح األوربية". وهذه نظرة أوربية ضيقة لمفهوم األدب 

العالمي. وكما أنهم يرون بأن آداب الشعوب الشرقية خارج نطاق األدب 



البشرية بأسرها. في حين يرى  العالمي ألنها لم تصبح بعد في متناول

الغريبة ال تنتمي إلى األدب  –الهمجية  –البعض منهم إن اآلداب 

العالمي. وينادون إلى نبذ الفلكلور وإخراجه من دائرة األدب العالمي. 

وهذا الطرح غير صحيح ذلك أن الفلكلور رغم أنه ال يدخل بشكل مباشر 

ء الفلكلوريين تعتبر في األدب العالمي إال أن هناك بعض الشعرا

 إنتاجاتهم جزء من األدب العالمي.

وهذا يظهر في ذروة  ،داب القوميةيقصد به التأثير المتبادل لآلا الثالث:-3

التقدم الحضاري للبشرية. وينطبق هذا المفهوم مع ما ذهب إليه "غوته" في الدور 

ة بين شعوب الذي يضطلع به األذب العالمي في توطيد أواصر العالقات اإلنساني

 العالم.

  

  

 المحاضرة الثانية: اآلداب الشرقية القديمة

يمكننا في هذه اآلداب الشرقية القديمة ذكر مجموعة من اآلداب المشهورة في 

 األدب العالمي منها:

أن هناك مجموعة من األفكار تبتعد إلى حد كبير عن هذه  األدب الفرعوني نجد في 

ية " الفالح الفصيح" وتروي حكاية فالح نال العدالة األفكار الغيبية من بينها حكا

نفسه. وتوجد أيضا بعض األمثال والحكم جمعت في  بفضل فصاحته أثناء ترافعه على

 كتاب

بعنوان:" مأثورات بيتاحوتيب". باإلضافة إلى هذا توجد نصوص منقوشة على 

في مدح إله جدران القبور مثل حكاية" أغنيات عازفي القيثارة" كما توجد قصائد 

الشمس وآلهة أخرى، وقد وصلتنا عالوة على ذلك بعض األساطير األدبية التي 

تنقش على جدران المعابد مثل" كتاب الموتى" الذي هو خليط من السحر  كانت

 .واألسطورة ويحمل الكثير من اإلشارات لعالم اآللهة

لعديد من أعمالهم من هذه والجدير بالذكر أن العديد من األدباء اليونانيين قد استوحوا ا

 األساطير ذات األبعاد الداللية الكثيرة والمتنوعة.

في اآلثار التي وصلتنا من الحضارة  فالملحوظ األدب البابلي اآلشوري، أما في

البابلية اآلشورية هي أثار ذات قيمة تاريخية ولغوية أكثر منها أدبية، ولعل أهم هذه 

 هداءات أو تكريسات ألشياء وأبنية.األعمال هي تلك التي تشتمل على إ



التي كتبت حوالي ألفين وخمسمئة سنة قبل الميالد ووجدت  " ملحمة جلجامش" -1

بلغة أكادية. و "جلجامش" اسم  منقوشة على ألواح من طين وكتبت بخط مسماري

تاريخي لدول الوركاء السومرية وبطل الملحمة الميثولوجي في بالد الرافدين.  لملك

وتروي مآثر الملك "جلجامش" البطولية بخمس قصائد شعرية. يستهلها بقصيدة" 

جلجامش و إنكيدو والعالم األسفل" ، وفيها يقوم البطل بمساعدة اإللهة "إنانا" ويطرد 

"إنانا" شيئين مبهمين فيسميهما "ميكو" و  المخلوقات التي تزعج شجرتها، ثم تعطيه

"بيكو" سرعان ما يفقدهما. وبعد موت "إنكيدو" يخبره طيفه بالكآبة المخيمة على 

العالم السفلي.إضافة إلى قصيدة "جلجامش وأغا" وتروي قصائد سومرية أخرى 

هزيمة "جلجامش" للوحش وثور السماء، وتصور القصيدة األخيرة موت "جلجامش" 

 ته.وجناز

  

إن أصلها هندي وترجمها "عبد هللا بن المقفع" إلى من  يقال كليلة ودمنة: -2

األصل لكل الترجمات  الفارسية إلى العربية، ثم أصبحت هذه األخيرة الترجمة

التي ظهرت فيما بعد وكان لها كبير األثر في األدب العربي في العصر العباسي 

إلى جنس الخرافة إذ تحكي الحكاية على  حيث تم محاكاتها نثرا ونظما. فهي تنتمي

لسان الحيوان بأسلوب رمزي تهكمي غير مباشر في معالجة القضايا االجتماعية 

 واإلنسانية، وقد تأثر الكاتب الفرنسي "الفونتين" بها.

أو سير ملوك الفرس، لصاحبها "أبو القاسم الفردوسي" المتوفي سنة  الشاهنامة:-3

من ستة آالف بيت تحكي سيرة أمجاد الفرس. وتعتبر هـ، وهي ملحمة شعرية 329

 أعظم عمل أدبي فارسي يصور تاريخ الفرس.

وقد دونت في عصور مختلفة، وهي مدينة في نشأتها إلى آثار  ألف ليلة وليلة:-4

ويونانية ومصرية وهذا ما يظهر جليا بكل ما له عالقة باألوديسا  هندية فارسية

ة الملك. فاإلطار العام الذي تبدأ به "ألف ليلة وليلة" والسندباد البحري وخيانة زوج

وزوجة أخيه "شهريار"، فعزم هذا األخير على  يبدأ بخيانة زوجة الملك "شاه زمان"

الزواج كل ليلة بفتاة ثم يقتلها صباحا. أما "شهرزاد" فقد احتالت عليه بحيلة تلهيه بها 

محمد  -ثم إلى باقي اللغات األوربية. حتى ال يقتلها. وبعدها ترجمت إلى الفرنسية أوال

 .180-178غنيمي هالل، األدب المقارن، ص

في  التي ألفها "أبو العالء المعري"، هي رحلة تخيلها الكاتب رسالة الغفران: -

الجنة والنار تعالج قضايا العقاب والثواب والغفران وتناسخ األرواح... وكثير من 

المسائل اللغوية واألدبية أين يكون فيها ابن القارح الشخصية الرئيسية التي تعرج 

إلى السماء. يقسم فيها مصير الشعراء إلى قسمين: قسم في الجنة وآخر في النار. 

"الكوميديا اإللهية"، لكن هذا استدالل غير منطقي  ويقال إن دانتي تأثر بها في

لعدم وجود أدلة قطعية نثبت ذلك. فالتشابه قد يكون راجعا إلى التخاطر الذهني 



الذي يسمح بتفكير شخصين أو أكثر في فكرة واحدة. أوقد يكون إلفادة كليهما من 

 قصة اإلسراء والمعراج.

محمد غنيمي هالل، األدب المقارن،  -                                          
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وابن يقظان كناية عن  ،حي يقصد به العقل الفعال المفكر الحي حي بن يقظان: -6

صدوره عن القيوم الذي ال تأخذه سنة وال نوم. فالرحلة في القصة صوفية رمزية 

ا ترمز إلى طلب اإلنسان المعارف والحقيقة عن طريق الحواس والعقل. يدعو فيه

 "ابن يقظان" إلى فلسفة اإلشراق الروحي عن طريق التأمل

وموضوع القصة يتلخص في أن طفال يدعى "يقظان" نشأ في جزيرة هندية من غير 

أب وال أم من طينة صلحت للحياة. وحسب رأي آخر فإن الطفل لم يولد من الطينة 

واج مشروع مباشرة، وإنما كان ابن أخت ملك تلك الجزيرة المجاورة، ابنا من ز

برغم أخيها. فلما ولدته سلمته ألمواج البحر فحملته إلى جزيرة مجاورة، فربته ظبية 

ألنها حسبته صغيرها المفقود. فكبر الطفل وكان ذا موهبة فذة، فاهتدى إلى أفكار 

كثيرة ما وراء الطبيعة واهتدى إلى ما يهتدي إليه الفالسفة اإلشراقيون والهيام بمعناه 

 الصوفي.

  

  

 المحاضرة الثالثة: اآلداب الغربية القديمة.

 األدب اليوناني.-1سنركز في اآلداب الغربية القديمة على أدبين رئيسين هما:

 األدب الروماني.-2                                                                      

 األدب اليوناني أو اإلغريقي:      -1

تعرض للضياع والتلف بدليل أن ما وصل إلينا هو الناضج فقط، ونجهل كل ما 

يتعلق بالبدايات األولى له. باإلضافة إلى أن بالد اليونان حاليا ليست تلك 

اإلمبراطورية العظيمة التي تمتد إلى آسيا الصغرى في القديم، وقد عاشت 

 اإلغريقي بثالث مراحل:سنة قبل الميالد. ومر األدب  1000الحضارة اليونانية 

وتمتد إلى حوالي القرن السادس قبل الميالد.  المرحلة ما قبل الكالسيكية:- 1-1

ولعل أهم فن ظهر في هذه الفترة هو فن الملحمة، وأشهر مالحم األدب اليوناني هو" 

اإللياذة" و" األوديسا" لـ " هوميروس". وهذه الملحمة هي حكاية مطولة تحكي 

ية لشعب من الشعوب، وترتكز على التاريخ القديم المحفوظ في األمجاد الوطن

األساطير. فلهذا الغرض نجد أن األماكن المذكورة صحيحة وحقيقية، وأسماء األبطال 



حقيقية موجودة في كتب التاريخ، ولكن إلى جانب ذلك نالحظ كثرة الخرافات 

وبهذا كان فن  واألساطير. وهذه المالحم تصور حياة اإلنسان وتكشف معاناته.

 الملحمة هو الفن األكثر مالءمة

لإلنسان. باإلضافة إلى الملحمة هناك الشعر الغنائي ولعل أهم الشعراء آنذاك" 

أرخوليخيس" الذي اشتهر خاصة في شعر الرثاء، ثم ظهر فيما بعد شاعران هما " 

النثر ألكايوس" و " صافو" التي كانت آثارهما تتميز بإيقاعية خاصة. وكذلك ظهر 

اإلغريقي الذي يمثله " فريسيديس" الذي كتب خاصة عن بدايات الكون. باإلضافة 

إلى ذلك ظهر الحكيم اليوناني " إيسوب" الذي كتب الخرافات في منتصف القرن 

 السادس للميالد.

وهي تبدأ من القرن الخامس قبل الميالد إلى القرن  المرحلة الكالسيكية:  -2-1

ضارة اليونانية ظهرت الفلسفة والمنطق ، وفي هذه الفترة بالذات الرابع، ففي هذه الح

ظهر المسرح اليوناني. فكل الشعوب التي لم تعرف الفلسفة لم يكن لها مسرح مثل 

الثقافة العربية. ومن األسماء الالمعة في مجال المسرح نجد " أسخيلوس" و " 

يلوس لهذا يسمى بأب يوربيديس" و " أرستوفانس" وأول كتاب وصلنا هو كتاب أسخ

المسرح. وكانت الكتابات المسرحية تكتب على شكل ثالثيات، ولكن لألسف لم يصلنا 

" وفيها يصور L’orestie من عمل أسخيلوس إال مسرحية واحدة وهي " األورستية

لنا مواجهة اإلنسان اآللهة، وماهي الدروس والعبر التي يخرج منها البطل في آخر 

ك مسرحية " بروميثيوس موثقا".باإلضافة إلى هذا العمل هناك هذه المسرحية، وكذل

قبل  466قبل الميالد ثم " السبعة ضد طيبا"  463مسرحية أخرى اسمها " الفرس" 

قبل الميالد، وبعدها تأتي الثالثية التي كتبها في حوالي  463الميالد ،ثم" المتوسالت" 

 –من ثالث مسرحيات: أغاممنون أربعمئة وثالثة وخمسين قبل الميالد والتي تتشكل 

المحسنات، وقد صدرت هذه الثالثية سنتين قبل وفاة "  –حامالت القرابين 

أسخيلوس" وهي تحمل خالصة فكره، ولعل المعنى األعمق فيها هي تلك الحكمة 

البشرية التي تحكم بين المفاهيم اإللهية، وقد يبدو غريبا حينما نكتشف الطابع القضائي 

ية، فهي تعكس لنا المأساة الكبرى التي كان يعيشها الشعب اإلغريقي. لهذه الثالث

باإلضافة إلى الملحمة هناك الشعر الغنائي ولعل أهم الشعراء آنذاك" أرخوليخيس" 

الذي اشتهر خاصة في شعر الرثاء، ثم ظهر فيما بعد شاعران هما " ألكايوس" و " 

وكذلك ظهر النثر اإلغريقي الذي  صافو" التي كانت آثارهما تتميز بإيقاعية خاصة.

 .يمثله " فريسيديس"

  

كان على "إسخيلوس" في هذه الثالثية أن يشرح للجمهور سب وجود "      

قرب مجلس الحكماء. فالجمهور في عهد "إسخيلوس" لم يكن بعد معتادا    المحسنات"

حسية  على مناقشة هذا النوع من األفكار التجريدية بل كان في حاجة إلى صورة

 تترجم له التفسير الفلسفي للمأساة.



ومع " سوفوكليس" يبدأ المسرح اليوناني بشكل فعلي إذ استطاع أن يطور تقنيات     

المأساة بشكل ملحوظ فقد رفع من عدد الممثلين الذي أصبح ثالثة، كما جعل الجوقة 

ا. وكان تؤدي األدوار الثانوية فقط. كما جعل " سوفوكليس" المسرحية بناء محكم

 يعتمد أساسا على الصراع النفسي الداخلي للشخصيات.

هذا، وقد كان " سوفوكليس" يعبر عن الطبيعة البشرية بشكل عميق جدا. ومن أهم 

 "إلكترا". -"أوديبوس في بلونا" –""أوديبوس ملكا  –أعماله: "أنتيغونا" 

بعمئة وخمسة ثم بعد ذلك يأتي " يوربيدس" الذي عاش في الفترة مابين سنة أر  

وثمانين قبل الميالد وأربعمئة وستة قبل الميالد وهوممثل الواقعية الجديدة في األدب 

اليوناني. كان " يوربيدس" أشبه بـ " شكسبير" في نزعته العقلية والتشاؤمية بـ " 

برنارد تشو". وكان يتوجه خاصة إلى المثقفين الذين تأثروا كثيرا بفلسفة السفسطائيين 

 هو بذاته متأثرا بهم. الذي كان

ولهذا الغرض لم تعد لآللهة في مسرحياته قوة كبيرة وسيطرة على اإلنسان كما كانت 

عليه في عهد " إسخيلوس". ولهذا أيض جعل " يوربيدس" شخصياته أقرب إلى 

الواقع، كما قلل كثيرا من دور الجوقة في مسرحياته. هذا وقد كان " يوربيدس" يسعى 

لتعديالت على البناء الفني للمسرحيات إذ كان يبدؤها بمدخل ، إلى إدخال بعض ا

ولكن رغم كل ذلك لم يستطع أن يرقى إلى مستوى " سوفوكليس". ومن أهم أعماله:" 

 -"ميديا"-أليست"

  

"إيفيجيني في -"إلكترا"-" الطرواديات"-" المتوسالت"-" هرقلس"-"أندروماك"

 ."هلين"-" هورستيا"-" الفينيقيات"-ثوريد"

هؤالء أهم من مثلوا المأساة اليونانية, وباإلضافة إلى المأساة هناك بالمقابل الملهاة   

التي مثلها " أرستوفانس" الذي عاش في فترة كلها مآسي وحروب، ولهذا كان يسعى 

دائما من خالل أعماله إلى التعبير عن معاناة أبناء الطبقة المتوسطة وحاالت المجتمع. 

مسرحية  -مسرحية "الطيور"-" السلم"-" الفرسان"-ألكرانيين "ومن أهم أعماله:" ا

 " الضفادع" وكانت من أشهر مسرحياته.
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هذه الفترة هي الفترة التي سقطت فيها اإلمبراطورية اليونانية في يد الرومان.     

حف بعد أن خشي اليونان على ثقافتهم القومية، وألول مرة في التاريخ يؤسس المت

 ففكروا في إنشائه للحفاظ على ثقافتهم القومية وكل ماهو موروث ثقافي.

هي قصيدة وطنية حماسية يتغنى صاحبها من خاللها  فـن الملحمة: – 3-1-1

باألمجاد الوطنية. و نجد في الملحمة كل مل يتعلق بالتاريخ الوطني القومي لليونان. 

ومن أهم األسماء التي كتبت في هذا الفن نجد " هوميروس" في عمليه الشهيرين: " 

ا على السرد اإللياذة" و" األوديسا". والملحمة هي حكاية مطولة تعتمد أساس

والوصف وتكثر فيها اإلستطرادات والتفاصيل وال تتناول موضوعا واحدا، فكل 

 حكاية تفضي إلى حكاية

أخرى وهكذا. ورغم كل ذلك فالملحمة تنتمي إلى الفن القصصي، وهذا األخير يعتمد 

 على الصراع ووحدة الموضوع. والملحمة كذلك تتصف بوحدة الموضوع.

 La لحرب الشهيرة التي وقعت بين اليونانيين والطرواديين""تصور ا إللياذةفـ "ا
guerre de Troisوالبطل كان "آخيل " Achil الذي غسلته أمه بماء الخلود لما "

كان صغيرا، حيث أمسكته من قدميه إلى األعلى ورأسه إلى األسفل وصبت عليه ماء 

عا وفي النهاية قتل الخلود الذي المس كل جسده عدا قدميه، وأصبح شابا مقاتال شجا

من أقبل أجبن األشخاص في المنطقة حيث أصابه بسهم في كعبه، وهو الجزء الذي لم 

يالمسه ماء الخلود وكان بذلك نقطة ضعفه التي أدت إلى وفاته. ولهذا يضرب مثل 

 " ويضرب إلظهار نقطة الضعف عند أي شخص.Le talon d’Achil "كعب آخيل

اليونانية، وكان البد من وجوده إال أنه حدث وغضب كان " آخيل" يقود الجيوش   

من أحد ملوك اليونان " أغاممنون". فانسحب من الحرب وأدى ذلك إلى إلحاق هزائم 

 فادحة بالجيش اليوناني. فاإللياذة تصور حدثا أساسيا هو غضب أخيل.

مآسي فهي أقل سوداوية وتشاؤمية من اإللياذة ألنها ال تصور ال " األوديسا" أما   

حيث تصور عودة " أوديسيوس" إلى وطنه " إيثاكا" من حرب طروادة.  .والحروب

 لكن شاء القدر ان يتيه " أوديسيوس" في البحر أربعين سنة.

اليونان هم أول من ابتكر المسرح، وينقسم إلى التراجيديا  فـن المسرح:  -3-1-2

 ا في هذا سابقا.أو المأساة، والكوميديا أو الملهاة ،والدراما. وقد فصلن

 وأشرنا إلى هذا سابقا. الشعر الغنائي: -3-1-3

من أهم دارسي البالغة عند اليونان نجد " كوراكس"  البالغة والخطابة: -3-1-4

 وفي فن الخطابة نجد " إنتيفوس".

ولعل من اشتهر بالتاريخ  التاريخ وإلى جانب البالغة والخطابة اهتم اليونانيون بـ:

 أرخ للعالقات القائمة بين آسيا وبالد اليونان. "هيرودوتس" الذي



 األدب الـرومـانـي اإليطالي: -2

 يمكننا أن نتحدث هنا عن أهم عمل روماني إيطالي أال وهو:

وهي ملحمة شعرية ألفها الكاتب اإليطالي "دانتي  الكوميديا اإللهية:          -

األدب العالمي. تتصف  ، وتعد أيقونة من أيقونات1321-1308أليغييري" ما بين 

بنظرة خيالية اتجاه اآلخرة وفق المرجعية الدينية المسيحية وتحمل فلسفة القرون 

 الوسطى. وتنقسم إلى ثالثة أجزاء: الجحيم والمطهر والجنة.

تعتبر رواية " دونكيشوت" للكاتب اإلسباني "ميغيل دي  األدب اإلسبـــانــي:-3

لمية واعتبرها النقاد أول رواية أوربية حديثة. سيرفانتيس" واحدة من الروائع العا

وهي العالمة الفارقة لتطور تاريخ السرد في العالم، و البأس من ذكرها هنا ألنها 

الحد الفاصل بين اآلداب القديمة واآلداب الحديثة. وهذا لإلشارة إليها ألنها العالمة 

كون مجرد إشارة ألنها الفارقة في تاريخ السرد في العالم فقط، وهذا اليعدو أن ي

رواية حديثة وسنفصل فيها في األدب اإلسباني الحديث. ترجمت إلى العديد من 

اللغات حول العالم. ولقد سجن "سيرفانتيس" في الجزائر في نهاية القرن السادس 

 Grotte de عشر وهناك مغارة تنسب إليه تدعى "مغارة سيرفانتيس

Cervantès" وهي رواية من جزأين: الجزء األول  مة.ببلوزداد بالجزائر العاص

بعنوان "العبقري النبيل دون كيخوتي دي ال مانتشا"، والجزء الثاني بعنوان 

وتدور أحداث الرواية حول  "العبقري الفارس دون كيخوتي دي ال مانتشا".

شخصية "دونكيشوت" الذي كان يقضي وقته في قراءة كتب الفروسية وكان يبيع 

اء الكتب، وانتهى به هذا الهوس الشديد بالفروسية إلى فقدانه قطعا من أرضه لشر

 لصوابه وخلطه بين الوهم والواقع.

  

 المحاضرة الرابـعة: األدب اإلفريـقي القديـم

 مفهوم األدب اإلفريقي:-1

تجدر اإلشارة من البداية أن األدب اإلفريقي أدب متنازع عليه على المستوى 

الهوياتي كون إفريقيا منذ فجر التاريخ مستعمرة كبيرة بنوعيه الثقافي 

واالقتصادي، عالوة على سياسة التمييز العنصري التي انتهجها الرجل 

مغيبا.  األبيض ضد األسود، فظل هذا األخير وكل ما يمت به بصلة مهمشا

 لهذا السبب آثرنا اإلسهاب والتفصيل فيه للتعريف به أكثر.

يتعين علينا أن نعود في تحديدنا لمفهوم األدب اإلفريقي إلى المستفرقين   

وأبحاثهم في هذا المجال. فـ"المستفرقون" كلمة شبيهة وزنا ووظيفيا 

بكلمة المستشرقين الذين عكفوا على دراسة الشرق، في حين أن 



تفرقين كان اتجاههم إفريقيا وما يحدث فيها على جميع األصعدة، المس

المستشرقون  –وكال التسميتين كانت نسبة إلى الكلمة التي اشتق منها 

حيث إن "هناك  -مشتقة من الشرق والمستفرقون مشتقة من إفريقيا

إجماع عام بين جمهور المستفرقين على أن "األدب اإلفريقي" مصطلح 

طق التالية جنوبا للصحراء الكبرى حتى التقاء القارة يعني أدب المنا

بالمحيط في أقصى الجنوب... وقد نشأ هذا اإلجماع من إجماع سابق من 

المستفرقين أيضا على أن إفريقيا قارة تقسمها الصحراء الكبرى إلى 

قسمين مختلفين كل االختالف: قسم يقع شمالها ويسمونه "إفريقيا العربية 

"إفريقيا جنوب الصحراء"...يعاد  خر يقع جنوبها ويسمونهاإلسالمية". وآ

علي شلش ،األدب اإلفريقي، عالم -التحقق أو إفريقيا السوداء"

 .11، ص 1،ط1993المعرفة،

من الواضح أن التعريف قسم إفريقيا جغرافيا وأحدث شرخا فيها      

ي وكان الحد الفاصل هو الصحراء الكبرى، حيث إن هذا التقسيم الجغراف

يحمل في طياته نزعة سياسية استعمارية عرقية تمييزية. كما أن 

الصحراء الكبرى لم تكن هي الحد الفاصل قبل السيطرة االستعمارية 

على القارة، بل كانت جسر عبور للقوافل التجارية والهجرات بين 

الشمال والجنوب، ولم يكن سكان شمال إفريقيا البيض في معزل عن 

كما لم تكن الصحراء الكبرى يوما حاجزا حال أمام  الزنوج في الجنوب.

 دخول إفريقيا السوداء في اإلسالم إبان العصور الوسطى.

ويمكننا أن نقول:" إن األدب اإلفريقي يبدأ بعد الصحراء الكبرى،    

ويخرج منه األدب العربي في الشمال بحجة أن إفريقيا الشمالية منطقة 

نتمي إلى العالم اإلسالمي والعربي كما أدبية منفصلة تمام االنفصال، ت

قال المستفرق اإلنجليزي " جيرالد مور"". علي شلش، األدب اإلفريقي، 

 .11ص 

هذه حجة " مور" التي يبدو أنه أصاب وحاد عن جادة الصواب في     

آن واحد، ذلك أن من غير الممكن أن نحكم على الكل من زاوية جزئية 

ينطبق المفهوم على القارة بأكملها. فأدب واحدة. فكان لزاما أوال أن 

إفريقيا هو أدب القارة اإلفريقية كلها رغم عدم التجانس، تماما مثلما 

 نقول: األدب األوربي، األمريكي، األسيوي، األسترالي...

كما أنه "من الغريب أن هذا اإلجماع االستفراقي على مصطلح غير 

خذ جمهور الدارسين دقيق جر وراءه إجماعا آخر إفريقيا. فقد أ



اإلفريقيين بهذا المصطلح وتداولوه حتى صار من مسلمات البحث في 

األدب اإلفريقي. وفي ذلك يقول الباحث الناقد الروائي، ابن جنوب 

إفريقيا. "إزكيال" أ"حزقيال مفاليلي":" إن الشمال العربي المسلم 

هذه صياغة باإلنسان اإلفريقي" و –من الناحية الثقافية  –العالقة له 

أخرى لمقولة مور، وإن ظهرت االثنتان معا في عام واحد هو 

 .12م.". المرجع نفسه، ص 1962

وفي ظل ضبابية المشهد العام بخصوص األدب اإلفريقي الناتج عن    

عدم تحديد دقيق للمفهوم إلى وقت غير بعيد، علق المستفرق األلماني " 

يا مصطلح جغرافي ال ثقافي، يان هاينزيان" على القضية بقوله:" إفريق

وثمة منطقتان ثقافيتان مختلفتان، لكل منهما تاريخ مختلف وتقاليد 

مختلفة: فمن ناحية يوجد شمال إفريقيا ، ومن الناحية األخرى يوجد ما 

يسمى" إفريقيا الزنجية" أو" إفريقيا السوداء" أو " إفريقيا غير 

كان بين شعوب هاتين  اإلسالمية" أو " إفريقيا جنوب الصحراء". وقد

المنطقتين جميع أنواع العالقات على امتداد آالف السنين، ولكن بقيت 

االختالفات بينها كما هي. فشمال إفريقيا اليوم جزء من المنطقة الثقافية 

اإلسالمية التي انتشرت في السودان، وهي منطقة ذات ثقافة مختلفة، 

التهجين. أما المنطقة حيث أنتجت االثنتان طائفة متنوعة من أشكال 

األخرى فليس لها اسم مقنع. وذلك ألن إفريقيا "السوداء" أو" الزنجية" 

تعبير من تعبيرات الجغرافيا العنصرية. ال نستطيع أن نستخدمه بغير 

.فضال عن أن Race بين الثقافة والعرق تردد، ألنه يتضمن فكرة التطابق

لزنجية" لم يتطابقا طوال الثقافة " اإلفريقية الزنجية" و" إفريقيا ا

 .12قرون". علي شلش، األدب اإلفريقي، ص 

بالرغم أن " يان" رفض مقوالت الجغرافيا العنصرية المتعسفة إال أنه    

أنكر ضمنا أن اإلسالم انتشر كذلك جنوب الصحراء أي في تشاد ومالي 

 والسينيغال ونيجيريا والسودان وتنزانيا. وكان انتشاره سلميا عن طريق

 الدعوة والتجارة. ثم تدارك " يان" األمر وأوضح كالمه السابق بقوله:

"يوجد على الحدود الشمالية إلفريقيا الزنجية كثير من األفارقة الزنوج 

الذين يعدون اآلن جزءا من الثقافة اإلسالمية. بل إن الثقافة " اإلفريقية 

الم الجديد". أما الزنجية" ال " إفريقيا الزنجية" هي التي انتشرت في "الع

مصطلح "إفريقيا غير اإلسالمية" فيتساوى في عدم دقته مع المصطلح 

السابق، ألنه يوجد شمال الحدود الجنوبية لإلسالم شعوب كثيرة غير 

. ويضيف 13مسلمة على اإلطالق". علي شلش، األدب اإلفريقي، ص



 قائال:" وأما مصطلح إفريقيا جنوب الصحراء". وهو في أحسن أحواله

حشو غير مالئم. فيتجنب الداللة العرقية. ولكنه غير دقيق أيضا: فالحد 

الذي يفضل بين الثقافتين المتداخلتين ال يتطابق مع الصحراء( ففي 

الصحراء ذاتها توجد جماعات غير إسالمية بين قبائل البدايات 

صعوبات عند األخذ بمصطلح " الثقافة  -أيضا-والزغاوة( كما نواجه 

جنوب الصحراء" الذي مازال أكثر قصورا". المرجع نفسه،  اإلفريقية

 .13ص

وبهذا يكون "يان" أول مستفرق يواجه القضية بشجاعة وعقل متفتح، 

فهو يرفض التفسير الجغرافي المجرد وينكر التفسير العرقي للثقافة، 

 ويصر على تفسير األدب على أساس الثقافة التي تخلقه.

إلفريقي وتحديده وفق رؤية الروائي يمكن أن نلخص تعريف األدب ا

النيجيري " تشينوا تشيبي"، حيث يقول:" ال يمكن أن تحشر األدب 

 -اإلفريقي كوحدة واحدة، وإنما أراه كمجموعة من الوحدات المرتبطة

تعني في الحقيقة المجموع الكلي لآلداب "القومية" و "العرقية" في 

هي الرؤية األكثر  . وهذه الرؤية16إفريقيا". المرجع نفسه، ص 

 موضوعية.

وتجدر اإلشارة إلى أن األدب اإلفريقي كان في بداياته تراثا شفهيا     

غير مكتوب. يقول المستفرق األلماني "يان":" إن أدب إفريقيا التقليدي 

أدب شفهي. ولكن منذ أن بدأ اإلفريقيون في االتصال بالثقافتين العربية 

. وهذا ما فعله البعض في البداية، ثم اقتفى والغربية أنتجوا أعماال مكتوبة

. فاألدب 17أثرهم الكثيرون بعد ذلك". علي شلش، األدب اإلفريقي، ص

ينقسم إلى أدب إفريقي تقليدي غير مكتوب، وأدب  –حسبه  -اإلفريقي 

إفريقي جديد متأثر بالثقافة الغربية والحد الفاصل بينهما هو ذاته الحد 

 لكتابة.الفاصل بين الشفاهية وا

كتابا بعنوان " االدب اإلفريقي الجديد: تأريخ  1967ولقد كتب "يان" سنة   

لألدب" يضم قائمة بأربعة آالف عنوان لكتب مطبوعة في شتى األجناس 

 األدبية بدأها من القرن السادس عشر، وهذا الن راهبا برتغاليا من أصل

عاش في  Alfonso Alvaresزنجي إفريقي يدعى " ألفونسو ألفاريز

:" أول -في رأيه -لشبونة في النصف األول من القرن السادس عشر وهو 

  كاتب من أصل إفريقي كتب أعماال أدبية بلغة أوربية".المرجع نفسه،



. وبمعنى آخر يمثل رائد األدب اإلفريقي الجديد ونقطة التقاء الثقافة 19، ص

 اإلفريقية بالثقافة األوربية.

كتبوا بلغات أوربية وبلغات قومية إفريقية وهي  وضمت القائمة كتابا     

التي تشمل سكان تلك المنطقة جنوب الصحراء الكبرى والتي أسماها 

 "بطليموس"

"أجيسيمبا" التي كان يعني بها "المجاهل"، أي األرض التي لم تكتشف ولم 

 تعرف لها حدود.

 ويظهر األدب اإلفريقي في عدة أجناس أدبية نذكر منها:  

للشعر سبق في األدب اإلفريقي، فمنه ما هو شفوي ومنه  إن الــشعــر:        -1

ما هو مدون. وكتب بعديد اللغات المحلية اإلفريقية واللغات األوربية. وينقسم إلى 

 عدة أنماط:

وهو الذي ال يعرف مؤلفه ويتداول عن طريق  النمط الفلكلوري:           -1.1

 الشفاه بلغة محلية غير مدونة.

المعروف المؤلف، ويتداول شفاها وتدوينا وينسب  النمط الشعبي:           -1.2

 إلى مؤلفه بلغة محلية غير مدونا أو غير مدون.

 منسوبا لمؤلفه. النمط المدون بلغة إفريقية:           -1.3

  

بالبرتغالية والفرنسية واإلنجليزية  النمط المدون بلغة أوربية:           -1.4

 وهي اللغات األكثر استعماال في إفريقيا نظرا للعامل التاريخي.

فاألدب الفلكلوري أدب عريق وغزير، ويختلف من قبيلة إلى أخرى، فمثال    

كما نجد أغاني  البوروبا نجد فيها المدائح الخاصة باآللهة والبشر والحيوان والنبات،

الصيد وشعر األنساب وشعر الحفالت التنكرية وشعر الرقى والتعاويذ وشعر السحر 

 المستعمل في إلحاق األذى أو الخير وشعر القتال والبطوالت إلى غير ذلك.

أما الشعر الشعبي، فيكون فيه للشاعر وظيفة اجتماعية في القبيلة أو في بالط الملك أو 

ن لهذا النوع من الشعر دور لتذكية نار النضال كما حدث في زعيم القبيلة. كما أ

الصومال في الربع األخير من القرن التاسع عشر ومنهم الشاعر "محمد عبد هللا 

 الزعيم الديني ومؤسس الحركة القومية الصومالية الحديثة. 1920-1864حسن"



همها الملحمة وقد أبدع هؤالء الشعراء الشعبيين في السير والمالحم البطولية، أ

المحمدية وهي شعر في السيرة النبوية. إضافة إلى ملحمة "أوزيدي" وهو اسم لبطل 

علي شلش، األدب -شعبي، وتروى في القرى وتستغرق روايتها سبعة أيام بلياليها. 

 .40-37اإلفريقي، ص

في حين نجد أن النوع المكتوب بلغة إفريقية محدود، إلن عدد اللغات ذات األبجدية 

-مكتوبة قليل. وأقدم ما وصلنا يتمثل في الشعر المكتوب باللغة األمهرية في إثيوبيا ال

والمكتوب باللغة السواحلية  -17ق -والمكتوب بلغة الهوسا في شمال نيجيريا  -14ق

وأخيرا بلغات اليوروبا في جنوب غرب نيجيريا  -18ق-في كينيا وتنزانيا 

 .19و والزوسا في جنوب إفريقيا في ق والصومالية في الصومال والزولو والسوت

وفي األخير نجد الشعر المكتوب بلغات أوربية. ومن أشهر هؤالء الشعراء نجد   

، الذي كان شعره نضاليا 1979-1922بالبرتغالية الشاعر األنجولي "أجوستينو تيتو" 

 ومن أشهر قصائده قصيدة بعنوان " يجب أن نعود" التي كتبها في سجنه في أك

 


