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How Hai ben Yagdan influnced on Puolo Coelho
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رقم التواصل5282995050 :

المستخلص
إن الدراسات األدبية المقارنة مفتاح للتعرف على الحضارات والثقافات المختلفة ،فاألدب ليس إال انعكاسا لبيئة الكاتب
ومجتمعه من ثم ثقافته .وتبقى غاية األدب المقارن تتبع نقاط التأثير والتأثر بين اآلداب المختلفة عبر مراحل التاريخ
والعصور المتنوعة حتى تخرج بمدى التفاعل بين هذه اآلداب .لذلك تعمدت الباحثة دراسة أحد مظاهر التأثير والتأثر
المتمثل في القصة الشعبية لحي بن يقظان البن الففيل وتأثيرها في األدب العالمي األوربي من ثم التاتيني عند باولو
كويلو في روايته (الخيميائي).
وتكمن مشكلة البحث في الوقوف على مواطن التأثير والتأثير بين ابن الففيل في (حي بن يقظان) وباولو كويلو في
الخيميائي .أما منهجية البحث استخدمت الباحثة المنهج المقارن .وقد قسم البحث إلى تمهيد عن (مفهوم األدب المقارن
وأبرز مدارسه) .وإلى مبحثين نظري وتفبيقي ،المبحث األول ينقسم لمفلبين :المفلب األول :عن مفهوم الجنس
األدبي والقصة الشعبية .أما المفلب الثاني :تأثير حي بن يقظان في األدب األوربي عامة مثل روبنسون كروز وغيره.
والمبحث الثاني عن تأثر باولو كويلو في الخيميائي بحي بن يقظان البن الففيل دراسة تفبيقية.
الخاتمة ألهم نتائج التي توصلت إليها الباحثة في هذا البحث.

الكلمات المفتاحية :األدب المقارن ،حي بن يقظان ،األدب التاتيني ،الخيميائي لباولو كويلو
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How Hai ben Yagdan influnced on Puolo Coelho

Abstract
The studies of comparative literature contributes in introducing various cultures, because
literature is a mirror of the writer and his society as well his culture.
The significant purpose of comparative literature is to find out the influence aspects
among different literatures through history phases and ages to lead us to the interaction
between these different literatures.Wherefore, the researcher studied one of the influence
aspects in Hayy ben Yaghdan folk story which written by Ibn Tofail. Also, the researcher
studied the influence of this story in international and European literature and in Latin
literature in Paulo Ceolho’s The Alchemist.Thus, the problem of this research lies in
examining the influence aspects between these two stories .The methodology of this
research is the comparative method. The research is divided into preface : The concept of
comparative literature and its schools, and two researches are divided into practical and
theoretical, the first research includes two subjects the first one is : The concept of literary
genre and folk story, the second one is the influence of Hayy ben Yaghdan in European
literature in general like Robinson Crusoe and others.The second research is about the
influence of Hayy ben Yaghdan literature on The Alchemist story, this study was
practical. The conclusion includes the most important results that achieved by the
researcher.

Key words: Comparative literature, Hayy Bin Yaqzan, Latin literature, the alchemy of
Paulo Coelho
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المقدمة
إن الدراسااااااات األدبية المقارنة مفتاح للتعرف على الحضااااااارات والثقافات المختلفة ،فاألدب ليس إال انعكاسااااااا لبيئة
الكااتاب ومجتمعاه من ثم ثقاافته .واألدب المقارن وساااااايلة لفهم هذه الثقافات وإلهار مدى التباين والتوافف أو اال تتاف
بينها .وتبقى غاية األدب المقارن تتبع نقاط التأثير والتأثر بين اآلداب المختلفة عبر مراحل التاريخ والعصااور المتنوعة
حتى تخرج مدى التفاعل بين هذه اآلداب .لذلك تعمدت الباحثة دراسااااااة أحد مظاهر التأثير والتأثر المتمثل في القصااااااة
الشعبية لـااااا(حي بن يقظان) البن الففيل وتأثيرها في األدب العالمي األوربي من ثم التاتيني عند باولو كويلو في رواية
(الخيميائي).

موضوع الدراسة
(حي بن يقظان وتأثيره على األدب التاتيني أنموذجا الخيميائي لباولو كويلو).

مشكلة البحث
في الوقوف على مواطن التأثير والتأثر بين ابن الففيل في قصة حي بن يقظان وباولو كويلو في رواية الخيميائي.

أهمية الدراسة
ألهمياة األدب المقاارن في الوقات الحاالي الساااااايماا في التقاو الثقافات وتتاقيها ،كما سااااااتضااااااي

الدراسااااااة للمهتمين

والمتخصصين دراسة أدبية جديدة في هذا المجال.

أهداف الدراسة
 -1تحقيف رغبة الباحثة في المساهمة البحثية في هذا المجال الهتمامها باألدب القومي واألدب العالمي سواو.
 -5ما سيضيفه البحث للباحثة من توسع معرفي في األدب القومي واألدب البرازيلي.

فرضيات البحث:
-

ما مفهوم األدب المقارن ومدارسه.

-

ما وجه تأثير حي بن يقظان في األدب العالمي.

-

كي

لهر تأثر باولو كويلو بابن الففيل في الخيميائي.

منهج البحث العلمي
 :ستتبع الباحثة في هذا البحث المنهج المقارن.

الدراسات السابقة
التي تناولت (حي بن يقظان وتأثيره في اآلداب األوربية) وباولو كويلو في تأثره باألدب العربي عامة من ذلك:
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-

بحث في قصاة حي بن يقظان دراساة تحليلية ونقدية ،الدكتور محمد أحمد موسى والدكتور تيسير رجب سليم.
العدد السابع لحولية كلية الدراسات اإلستامية والعربية للبنات باإلسكندرية.

-

مقال األبعاد الفلسفية في قصة حي بن يقظان ،أنور أبو بندوره 7 ،يونيو .5552

-

دراسة في تحوالت حي بن يقظان ،توفيف فائزي 0 ،ابريل  ،5550مؤمنون بتا حدود للدراسات واألبحاث.

-

بحث في تناص الحكي في رواية الخيميائي ،موالي حفيظ العلوي ،جامعة محمد الخامس ،الرباط .5515

-

مقال في التجليات التناصية في رواية الخيميائي ،فاطيمة داود 15 ،أكتوبر .5512

وتعد هذه بعض الدراسااااات التي وجدتها الباحثة في مسااااار مواااااوعها .واعتمدت في هذا البحث كخطة دراسةةةةة على
تمهيد ومبحثين:
-

تمهيد عن (مفهوم األدب المقارن وأبرز مدارسه).

-

المبحث األول:
المفلب األول :عن مفهوم الجنس األدبي والقصة الشعبية.
المفلب الثاني :تأثير حي بن يقظان في األدب األوربي عامة مثل روبنسون كروز وغيره.

-

المبحث الثاني:

-

تأثر باولو كويلو في الخيميائي بحي بن يقظان البن الففيل.

-

الخاتمة ألهم نتائج التي توصلت إليها الباحثة في هذا البحث.

تمهيد
تعد الدراساااات األدبية المقارنة أحد المناهج الحديثة التي لهرت أبان بدايات القرن التاساااع عشااار في فرنساااا ،ثم أ ذت
باالنتشار في أوربا وأميركا والعالم العربي.
حتى كان عام  ٨١٨١ونشاااارت ساااالسااااة كتب من آداب متنوعة تحت عنوان جديد هو (دروس في األدب المقارن) ولم
يحمل هذا الكتاب أي تفسير او توايح للمصفلح )٢( .أما استخدام المصفلح استخداما علميا فقد تكفل به فيلمان ،ويعد
من أبرز رواد األدب المقارن الذي حقف برنامجه الدراسااي في جامعة السااربون نجاحا فائقا في مادة عنوانها ( صااورة
األدب الفرنساااي في القرن الثامن عشااار في أربعة أجزاو) وقد تضااامن الكتاب عبارات مثل صاااورة مقارنة  ،دراساااات
مقارنة ،تاريخ مقارن ،فضتا عن استخدامه األدب المقارن)٣( .
ثم بعد ذلك لهر جان جاك أمبير الذي حمل لواو الدراساة المقارنة في عام  ٨١٣٢فقدم محااارات في األدب الفرنسي
وعتاقاته باآلداب األجنبية في جامعة السااربون ،ولكن قدم تصااريحا في أحد فاباته حيث قال ق ساانقوم  -أيها السااادة -
بتلك الدراسات المقارنة التي بدونها ال يكمل تاريخ األدب( )٤
فمن هنا ارتبط األدب المقارن في إرهاصااااته بتاريخ األدب صاااوصاااا في المدرساااة الفرنساااية .ومن هنا كانت تسااامية
األدب المقارن فيها إاااامار ،إذا كان من األولى تساااميته التاريخ المقارن لوداب أو تاريخ األدب المقارن ،لكنه أ اااتهر
باسم األدب المقارن ()٥
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وكما تعددت هذه المصافلحات المفرواة لددب المقارن تعدد التعبير والتعري

عن ماهية األدب المقارن رغم توافف

المفهوم حسااااااب العلماو والمدارس .فنجده عند فان تيجيم قهو ذلك الفرأل من األدب الذي يعني بدراسااااااة تأثير أدب في
أدب أ ر ،أو تأثره به فهو يتناول النتائج التي انتمت إليها تواريخ اآلداب القومية فيكملها وينساااقها ويضاااام بعضااااها إلى
بعضق)١ ( .
أما كاريه فيعرفه بأنه فرأل من التاريخ األدبي ألنه دراسااااااة العتائف الروحية والدولية والصااااااتات الواقعية )٧( .ويتفف
جويار تلميذ كاريه في تعريفه فيعرفه بتاريخ العتائف الدولية األدبية)١( .
أهم مدارس األدب المقارن هي المدرسة الفرنسية ويعد من روادها كما أسلفنا فيلمان وجان جاك أمبير)٩( .
ثم جااو بول فاان تيجييم بكتااباه األدب المقاارن الاذي قدم فيه دراسااااااة منهجية اااااااملة لمفهوم األدب المقارن ومناهجه
ومواوعاته)٨١( .
وال يخلى هاذا الكتااب من النزعة التاريخية التي ارتبفت بهذه المدرسااااااة فيما بعد ،وقد رساااااام تيجيم في كتابه الفريف
والمنهجية التي يسلكها اإلنسان لمعرفة األدب وهي تستند على ثتاث فوات مهمة وهي فوة االنتقاو ،و فوة النقد،
ثم فوة أ يرة وهي مجموعات تسااالالت ما أصل هذه اآلداب ومناسبة كتابتها ومصيرها ،وما تاريخها .وقد أدت هذه
التسااالالت إلى التساالل عن تاريخ المؤلفين وحياتهم و لفياتهم الثقافية ومدى تأثرهم بالسابقين ومدى تأثيرهم بالتاحقين
من ثم ماا عتاقاة هاذا األدب القومي بغيره من اآلداب األ رى )٨٨( .فلم تخال هذه المدرسااااااة من النزعة التاريخية في
منهجيتها حيث أنها ارتبفت بتاريخ األدب كما أن ا تتاف اللغة من روطها األساسية.
أما المدرسااااة األمريكية فجاوت على نقيض المدرسااااة الفرنسااااية .ولم تلتفت المدرسااااة األمريكية لددب المقارن إال في
الثلث األ ير من القرن التاسااااع عشاااار .ويعد هنري ويلك أبرز منظريها الذي هاجم فيها المدرسااااة الفرنسااااية من تال
محااااااااارتاه في ( أزماة األدب المقاارن ) في المؤتمر الثااني للرابفاة الادولية لددب المقارن في جامعة تشااااااابل هيل
األمريكية)٨٢( .
وتتمثل أبرز نقاط منهجيته في:
 -1اارورة دراساة الظاهرة األدبية في اموليتها دون مراعاة للحواجز الساياساة واللساانية حيث يتعلف األمر بدراسة
التاريخ واألعمال األدبية من وجهة نظر دولية.
 -5الدعوة إلى تفبيف منهج نقدي في األدب المقارن ،و التخلي عن المنهج القائم على حصاااار ما تنفوي عليه األعمال
األدبية من مؤثرات أجنبية ،وما مارسته على األعمال األدبية األجنبية من تأثير.
 -3الادعوة إلى جعال الادراسااااااات المقاارناة تادرس العتاقاات القاائمة بين اآلداب من ناحية وبين مجاالت المعرفة
األ رى؛ كالفنون ،والفلسفة ،والتاريخ ،والعلوم االجتماعية...الخ)٨٣( .
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الدراسة النظرية
أوال :الجنس األدبي
تقااا لدم لناااا المعااااجم ومنهاااا لساااان العااارب :يقاااول ابااان منظاااور قالجااا سنس أَّ َّعااا ِم مااانَّ النلاااوأل ...الجااانس الضااارس ب ما س
اان كااال
اايو ،وهاااو مااان النلااااس ومااان الفَّيااار ..والجماااع أجنااااس وجناااوس...ق ماااادة جااانس ...ويقاااول أيضاااا فاااي ماااادة ناااوأل:
َّ ا س
قالنلاااوأل أَّ َّ ااال مااان الجااانس وهاااو أيضاااا الضااارب مااان الشااايو ...والجماااع أناااواأل قَّااال أو َّكثااار ... ،وقاااد تنااا لوأل الشااايو
أنواعا...ق وهذا ما يردده جميع المعجميين العرب التلراثيين ،واعتمد عليهم كل من ألل

بعدهم)18(.

يااارتبط األدب المقاااارن باألجنااااس األدبياااة فاااي أصاااالتها وتفورهاااا أو تناقلهاااا باااين األداب المختلفاااة حياااث ال تقاااوم
أي دراسااااة مقارنااااة باااادون تحديااااد الجاااانس األدبااااي الااااذي ساااايعالج فيااااه المقااااارن مواااااوعه .ومنااااذ بدايااااة التاااااريخ
األدباااي ونظرياتاااه ،فماااازال النقااااد ينظااارون لاااددب علاااى أناااه مجموعاااة أجنااااس أدبياااة متنوعاااة ،أي قوالاااب فنياااة
تختل ا

فيمااا بينهااا علااى حسااب بنيتهااا الفنيااة ومااا تسااتلزمه ماان طااابع عااام )12( .وهااذه االجناااس األدبيااة لهااا طااابع

عااام ومعااايير فنيااة وأسااس بهااا يتوحااد كاال جاانس عاان غيااره ويختلاا  ،بحيااث يفاار

كاال جاانس أدبااي نفسااه علااى

كل كاتب يعالج فيه مواوعه ،مهما كانت أصالته أو بلغ تجديده)12( .
وقااااد يشاااايع جاااانس أدبااااي مااااا فااااي أمااااة معينااااة دون أ اااارى كوجااااود الملحمااااة فااااي الشااااعوب الففريااااة اليونانيااااة
واإلغريقياااة وعااادم نشاااؤها فاااي البيئاااة العربياااة كشااايوأل الشاااعر ،كماااا تتمياااز األجنااااس األدبياااة بتفورهاااا ونموهاااا أو
ا تفاالها وانقرااها .فهناك ثتاثة عوامل فعالة في لهور وا تفاو وتغيير األجناس األدبية:
-1متفلبات كل عصر وقضاياه المختلفة.
-5التقاليد الفنية الموروثة والمستجدة.
-3القدرات اإلبداعية للمنشئين وما لهم من عبقرية ومدى استيعابهم للموروث وما لهم من تفلعات)17( .
أما حدود األجناس -حدود األنواع :فمصفلح (الجنس) لل لداللة على األنواأل األدبيلة الكبرى ،ومصفلح النوأل للداللة
على األنواأل الصلغرى )10( .فنجد ارسفو يصن

األجناس األدبية إلى ( ملحمة  ،تراجيديا  ،كوميديا ) وكثيرا ما

ينسب إليه التقسيم الثتاثي المعروف ( الملحمي  ،الدرامي  ،الغنائي  .وهذا ما كان معروفا ثم أاي

إليه فيما بعد

التعليمي) ويبنى هذا التقسيم على ثتاثة أسس مهمة وهي:
 -1أسس المواوأل
 -5طريقة استعمال اللغة.
 -3األساليب المستخدمة
 -8البنية األساسية للمواوأل.
 -2الصبغة الغالبة على المواوأل.
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 -2الوليفة والهدف )19( .
ثانيا :القصة الشعبية
القصااااة هااااي أحااااد األجناااااس األدبيااااة النثريااااة ،فاااارغم حداثااااة اكتمااااال عناصاااارها فااااي األدب األوربااااي والعربااااي
الحاااديث إال أن جاااذورها موجاااودة فاااي األدب العرباااي القاااديم وفاااي العقلياااة العربياااة و يااار دليااال علاااى ذلاااك القاااران
الكاااريم وماااا احتاااواه مااان قصااال عااان األمااام واألنبيااااو .وتتفااارأل أناااواأل القصااال فمنهاااا ماااا هاااو واقعاااي واجتمااااعي
و يااااالي فانتااااازي أو دينااااي و ااااعبي .ونحاااان هنااااا فااااي إطااااار القصااااة الشااااعبية ،وهااااي عبااااارة عاااان وعاااااو يحتااااوي
األفكاااار والمعتقااادات مااان الااازمن الماااااي ،وهاااي تصاااور عاااادات المجتماااع وتقالياااده ،كاااذلك تمثااال أ تاقاااه .وهاااي
مروية نسجها الخيال الشعبي ،وتداولها الناس جيتا بعد جيل مضيفين لها ومحورين فيها) 55( .
والحكاياااة الشاااعبية تااادور حاااول البفولاااة والشاااهامة والكااارم والااادفاأل عااان الاااوطن أو الجماعاااة وحماياااة الضاااعي
والمااارأة ( )51وفاااي القصاااة الشاااعبية يوجاااد لاااط باااين الواقاااع والخياااال فنجاااد فيهاااا أحاااداث غيااار طبيعياااة .كالحاااديث
على ألسنة الحيوان وغيرها)55( .
كماااا أن القصاااة أحاااد األدب الشاااعبي وتعااارف بأنهاااا الفناااون القولياااة التاااي أبااادعتها جماعاااة اااعبية وتناقلهاااا ابنااااالهم،
فهاااي جااازو مهااام مااان تاااراث األمااام وذاكرتهاااا وساااجل براتهاااا وإنجازاتهاااا وحصااايلة حكمهاااا وإباااداعها ،فمااان ذلاااك
(اللغة المحلية  -الحكايات  -األساطير واأل عار))53( .
عناصر القصة عامةً:
أهم عناصر القصة الشعبية العامة:
 -2تنتقل فهيا  -2مجهولة المؤل .
 -٣بااادايتها حادثااااة ونهايتهاااا مفرحااااة ينتصااار فيهااااا الخيااار علااااى الشااار -4 .يكثاااار فيهاااا السااااجع واالسااااتعارات -5
فيها وارق للعادة.
 -٦يدور فيها الصراأل بين الخير والشر -7 .هدفها تربوي تعليمي)58( .
أما أهم عناصر القصة الشعبية:
 -٨الشخصةةةةية وهااااي مجموعااااة الصاااافات االجتماعيااااة والخلقيااااة والمزاجيااااة والعقليااااة والحسااااية التااااي تتميااااز بهااااا
الشخصية.
 -٢الحةةدث وهااو عنصاار مهاام وبهااا تتحاادد أهميااة الحكايااة وهااي مجموعااة الوقااائع المتعلقااة والمترابفااة التااي تمثاال
الحبكة.
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 -٣الزمةةةان والمكةةةان حياااث الخلفياااة لدحاااداث وتتحااارك بهاااا الشاااخوص ،فنقصاااد بالمكاااان المحااايط الجغرافاااي الاااذي
تتحاارك بااه القصااة .وبالزمااان المرحلااة التاريخيااة لهااا حيااث تباادأ الحكايااات الشااعبية بمقدمااة ثابتااة عمومااا ( كااان يااا
ماكان في قديم الزمان وفي سال
وتصن

العصر والزمان) ()52

الباحثة  -نبيلة إبراهيم  -الحكايات الشعبية إلى سبعة أقسام:

الحكاية الخرافية السيما تلك التي تتضمن الحكايات السحرية وحكايات الجن.
حكاية المعتقدات وهي حكايات ترتبط بالخالف عز وجل.
حكاية التجارب الحياتية وهي المستمدة من حياة الناس.
الحكاية التاريخية وهي التي تحكي أحداث تاريخية.
قصل الحيوان وهي قصل رمزية تحكى على لسان الحيوان.
الحكايات الهزلية وتهدف إل اعة روح الفكاهية والنكتة.
القصل الديني وهي القصل الثابتة في القران الكريم وقصل الصحابة والتابعين)52( .
كما أن لهرت إ كالية في مصفلح (الحكاية الشعبية) فتعددت المسميات وتنوعت من ذلك:
فا تزلت كل األنواأل القصاصاية الشاعبية جميعا في مصافلح واحد هو (الحكاية الشاعبية) أو (القصل الشعبي) ،دونما
تمييز لبعضاها عن بعض .باإلاافة استعمال مصفلحات (الحكايات) (الحكاية الشعبية) (القصل الشعبي)( ،القصل
الشااااعبية) (القصااااة الشااااعبية)( ،األساااااطير) (األساااافورة) و(الخرافة) ،للداللة على الساااارد الشااااعبي عامة .وإطتاق
مصفلحات (الحكاية الخرافية) (الحكاية الخارقة) (حكاية الخوارق)( ،الخارقة)( ،حكاية الجان الخارقة)،
(حكاية الجان) (حكايات السااااحر)( ،الحكاية العجيبة)( ،القصااااة العجيبة)( ،القصااااة الخرافية)( ،القصاااال الخرافي)
(الخرافة) ( ،رافات الجنيات) (حكايات رافية) (الحكاية الخرافية الشاااعبية)( ،الحكاية الشاااعبية)( ،حكاية العفاريت)،
(الحكاية الفولكلورية) ،على نوأل قصل عبي واحد عينه هو (الحكاية العجيبة))57( .
ثالثا :قصة حي بن يقظان
تنسااب هااذه القصااة فااي البدايااة الباان سااينا ،ثاام أعاااد كتابتهااا ااهاب الاادين السااهروردي ،وبعاادها صاااغها ماان جديااد
( ابااان الففيااال) ويقاااال أ ااار مااان صااااغها ابااان النفااايس ،ولكااان األ اااهر بيااانهم ( ابااان الففيااال) ومااان تالهاااا تاااأثر باااه
الغاااارب صوصااااا األدب األوربااااي ( )59وتعااااد هااااذه القصااااة أول الروايااااات العربيااااة الصااااوفية التااااي كتباااات فااااي
العصور الوسفى)50(.

423

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

رابعا :قصة حي يقظان وتأثيرها في األدب العالمي
لهرت روايااة حي بن يقظاان بترجماة التينياة عاام  ١٦٦١بقلم ادوارد بيكوك وقااد أوحاات للمفكرين بمفهوم Tabala
 ، razaأي العقل في حالته األصلية قبل أن تد له أي فكرة أو معلومة .فأوحت هذه القصة لروبوت بويل كتابة روايته
(  )the asbiring natshral lastالتي تقع أحداثها أيضاااااا فوق جزيرة من الجزر )59(.أما أول ترجمة إنجليزية
صاادرت عام  ١٦٦٦بقلم جورج أشةةو اعتمادا على الترجمة التاتينية السااابقة إلدوارد بيكوك ،ثم ترجمت مبا اارة من
العربياة لننجليزية عام  ١٦٧٦على يد (سةةةةةةايمون أوكلي) بفلب اص من جامعة اكساااااافورد )35(.في عام ٨٧٨٩
ألهماات روايااة حي بن يقظااان( دانيةةا ديفو) فكاااناات روايتااه ( روبنسةةةةةةون كروز) التي جرت وقااائعهااا في أحااد الجزر
المهجورة .ويعدها المؤر ون أول رواية انجليزية)31( .
ثم لهرت رواياة أ رى  ١٦٦١في بريفانيا من ترجمة بيكوك ل ( حي بن يقظان )( .)35فكانت رواية حي بن يقظان
إرهاصا لما جاو بعدها من ذلك رواية جان جاك روسو و ( كيبرينج ذا جانجل بؤك) ورواية طرزان التي ألفها ( ايدجر
رايس))33( .
أيضااا نجااد أن العبااريين تااأثروا بقصااة حااي باان يقظااان ماان ذلااك ( فاااب حااي باان مقاايظ) وفيااه تااأثر بمساامى حااي
بااان يقظاااان للكاتاااب ابراهاااام بااان عااازرا ،حياااث يصااا

رحلاااة حاااي بااان مقااايظ فاااي األر

وعاااالم الكواكاااب السااابع

والعالم اإللهي ()38

المبحث الثاني (الدراسة التطبيقية)
تأثر باولو كويلو في الخيميائي بحي بن يقظان
نبذه عن باولو كويلو:
باولو كويلو (باإلنجليزية ،)Paulo Coelho :هو روائي وقاص برازيلي ولد ( 58اغسفس  .)1987يؤل

حاليا

القصل المحررة من قبل العامة عن طريف الفيس بوك .تتميز رواياته بمعنى روحي يستفيع العامة تفبيقه مستعمتا
خصيات ذوات مواهب اصة ،لكن متواجدة عند الجميع .كما يعتمد على أحداث تاريخية واقعية لتمثيل أحداث
قصصه .وقد عين باولو كويلو في عام  5557رسول الستام التابع لدمم المتحدة.
تعااد الخيميااائي أ ااهر رواياتااه وتماات ترجمتهااا إلااى  05لغااة ووصاالت مبيعاتهااا إلااى  125مليااون نسااخة فااي جميااع
انحاو العالم)32( .
من مؤلفاته:
 -1الخيميائي :هي من أفضل روايات باولو كويلو وثاني رواياته ،حققت نجاحا قل نظيره في عالم الروايات
واألدب ،وجعلت من كاتبها من أ هر الكتاب العالميين،
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حيث تتحدث عن اب إسباني اسمه سانتياغو يعمل في رعي األغنام ،حيث مضى يبحث عن حلمه الذي
يمثِل كنزا مدفونا قرب األهرامات في مصر ،ووقعت معه أحداث كثيرة أثناو رحلته تلك.
 -5إحدى عشرة دقيقة :تع ِد أيضا من أفضل روايات باولو كويلو والتي حققت نجاحا كبيرا في عالم األدب ،حيث
تدور أحداث الرواية عن ابة في مرحلة ا تبار الحياة من حولها ،تبدأ حياتها بالعمل مومسا دون أن تشعر
بالعار والخزي من ذلك ،وترى أن ممارسة البغاو مهنة كباقي المهن لها روط وقواعد واوابط ،وتعتبر
الجنس والحب كتاهما غامضين.
 -3الشيفان واآلنسة بريم :من أفضل روايات باولو كويلو حيث يسرد في هذه الراوية أحداث صراأل مألوف
ولكنه أ تاقي وفلسفي وميتافيزيقي في نفس الوقت ،حيث يأتي رجل غريب إلى بلدة بسكوس وبصحبته
يفان وسبائك من الذهب ،وأهل بسكوس معروفون باستقامتهم وطيبتهم وميراثهم من الخرافات القديمة،
والرواية بشكل عام تصور الصراأل األزلي بين الخير والشر والظلمات والنور.
 -8بريدا :من أفضل روايات باولو كويلو أيضا حيث تتحدث عن ابة تدعى بريدا وهي في حالة بحث دائم عن
المعرفة ،وتفرح السؤال البسيط واألكثر جدال بتاريخ البشرية في مضامينه وهو :من أنا؟ ،فلم تقتنع بحياتها
وكانت دائما تبحث عن يو يقنعها وتكش

الكثير من أسرار الحياة ،لجأت إلى السحر وغير ذلك في

قصل مشوقة وأحداث ممتعة للقارئ.
 -2الزهير :امرأة تدعي إستير ،كانت مراسلة في العراق عادت منها بسبب الحرب الو يكة هناك ،متزوجة
وليس عندها أوالد ،ا تفت مع خل مجهول الهوية في الخامسة والعشرين من العمر ،وتبدأ الشرطة
بالبحث عنها في تفسيرات كثيرة لتلك الحادثة ،زوجها كاتب مشهور تهجره وتبدأ تساالالته لماذا هجرته
زوجته؟ ،وفي هذه الرواية يبدو الكاتب كأنه حكيم يريد بالقارئ أن يرى األعماق ال أن ينظر كما ينظر عادة
وحسب ،وتحمل الرواية مواوأل االنعتاق النفسي.
 -2أوراق محارب الضوو :تتناول رواية أوراق محارب الضوو حياة رجل محارب مختل

عن بقية المحاربين،

فتا يلبس لباسا عسكريا وال يحمل ستاحا إنما يمتاز بفاقة عظيمة ،ويحمل في نفسه المحبة والبذل والتضحية
والبراوة ،يقرأ الخفايا ويسمع ما هو أبعد من الصوت ،والرواية عبارة عن مواجهة مع الحياة وأسرارها
الكامنة في جميع األ ياو المنتشرة فيها ،وهي سرد فلسفي بارأل لفهم الحياة وزيادة التعلف بها)32( .

رواية الخيميائي وتأثرها بحي بن يقظان:
 -2الرحلة واالكتشاف:
تتمحاااور رواياااة الخيماااائي حاااول الساااعي لتحقياااف األحاااتام عبااار االكتشااااف والبحاااث عااان الغاياااة ،كففااارة إنساااانية
مياااز ه بهاااا اإلنساااان عااان الحياااوان فاااي قدرتاااه علاااى الرغباااة مااان ثااام البحاااث واالصااارار .ويكاااون هاااذا الساااعي
واالكتشااااف مااان اااتال تتباااع إ اااارات الكاااون وماااا باااه مااان طبيعاااة وبشااار وحيواناااات ولاااروف مختلفاااة وأواااااأل
متنوعة،
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ويسااااتخدم باااااولو كويلااااو فااااي هااااذه الروايااااة عاااادة ثيمااااات أبرزهااااا (الساااافر والترحااااال) كوساااايلة الكتشاااااف الكااااون
وتحقيااف الااذات .كمااا أنااه ماان ااتال هااذه الرحلااة يماار بعاادة مراحاال للوصااول لهدفااه وغايتااه األ ياارة التااي أسااماها
(األسفورة) ورأى أن لكل إنسان أسفورته الخاصة.
 -2مراحل االكتشاف:
وهناااا ناااتلمس حقيقاااة االنساااان كوناااه علاااى هاااذه األر

يمااار بمراحااال متعاااددة ساااواو عمرياااة ،أو فكرياااة ،أو حتاااى

مراحااال تخااال تحقياااف أمنياتاااه فااااألحتام العظيماااة تعبااار عبااار مراحااال ومساااتويات وال يكاااون تحقيقهاااا دفعاااة واحااادة
إال ماااا ياااورد فاااي األسااااطير والحكاياااا الخارقاااة للفبيعاااة اإلنساااانية .ومااان اااتال هاااذا الثااايم الاااذي اتخاااذه بااااولو كويلاااو
فااي روايتاااه يظهاار تاااأثره بفريقااة اااامنية أو غيااار مبا اارة بقصاااة حااي بااان يقظاااان الباان الففيااال فااي ماااروره بسااابع
مراحل حتى وصل لغايته الكاملة في اإليمان ومعرفة حقيقة الوجود.
بااادوا باالكتشااااف فساااانتيغو الصااابي صااااحب الشخصاااية الرئيساااية بالقصاااة يكتشااا

مااان اااتال رحلتاااه الروحانياااة

أن الاااانفس والكااااون والكائنااااات جميعهااااا متصاااالة وغياااار منفصاااالة عاااان بعضااااها الاااابعض فيقااااول " إذا رغبةةةةت فةةةةي
شةةي ...فةةلن العةةالم كلةةه يطاوعةةغ لتحقيةة رغبتةةغ” وهااذا مااا يااذكرنا باكتشاااف حااي باان يقظااان أن األجساااد كمااادة
مختلفة ولكن الروح واحدة مترابفة فيما بينها ومتصلة ومن نفس المادة.
 -3التأمل:
كمةةةا أن ساااانتيغو بفااال القصاااة يساااتعين باااـ (التأمااال) كوسااايلة لفهااام الحيااااة ،وهاااذه عاااادة الفتاسااافة والمفكااارين فاااي
بحااااثهم واستقصااااائهم عاااان حقيقااااة األمااااور واأل ااااياو ،فيلجااااؤون للتأماااال والمتاحظااااة واالستقصاااااو للكشاااا

عاااان

الفبيعاااة وماااا وراو الفبيعاااة .وهاااذا ماااا نجاااده أيضاااا فاااي حكاياااة حةةةي بةةةن يقظةةةان مااان اااتال تأملاااه العمياااف ،ودقاااة
متاحظته ،وتتبعه لن ارات.
ومماااا يااادور فاااي هاااذا الساااياق الحاااوار الاااذي كاااان باااين الفتاااى ساااانتيغو ماااع الخيمياااائي أحاااد الشخصااايات الرئيساااية
بالقصة التي يسرد من تالها باولو كويلو أفكاره فيقول:
 ماذا علينا أن نصغي إلى قلوبنا ؟ ألنه حيث يكون قلبك يكون كنزك. قلبي ائن ـ قال الشاب للخيميائي ـ إنه ال يريد لي أن أتابع طريقي.أجاب الخيميائي:
 هذا جيلد ،فهذا برهان على أن قلبك يحيا ،وإنه لشيو طبيعي أن تخاف مبادلة كل ما نجحت في الحصول عليه منقبل مقابل حلم.
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 إذن لماذا عل ّي أن أصغي إلى قلبي؟ ألنك لن تتوصل أبدا إلى إسكاته ،حتى لو تظاهرت بعدم سماأل ما يقوله لك ،سيبقى هنا في صدرك ،ولن ينقفع عنترديد ما يف لكر به حول الحياة والكون.
 حتى وهو خائن. الخياناااة هاااي الضاااربة التاااي ال تتوقعهاااا ،وإن كناااتَّ تعااارف قلباااك جيلااادا ،فيناااه لااان يساااتفيع مباغتتاااك علاااى حاااينغاارلة ،ألنااك سااتعرف أحتاماااه ،ورغباتااه وسااتعرف كياا

تتحساااب لهااا ،ال أحااد يسااتفيع التن لكااار لقلبااه ،ولهااذا يكاااون

من األفضل سماأل ما يقول كي ال يوجه لك اربة لم تكن تتوقعها أبدا)37( .
 -4العالمات وتتبع اإلشارات:
جعاااال الخيميااااائي ماااان اإل ااااارات دلياااال علااااى ربااااط العااااالم الميتااااافيزيقي الغيبااااي وغياااار المرئااااي بالعااااالم الااااواقعي
المحساااوس فيقاااول "و لكةةةن كيةةةن يمكننةةةى التنبةةةؤ بالمسةةةتقبل ؟ بفرةةةل إشةةةارات الحاضةةةر ففةةةى الحاضةةةر يكمةةةن
سةةنت الحاضةةر فةةلن مةةا يةةأتى
السةةر و و إذا انتبهةةتى إلةةى حاضةةرك أمكنةةغ جعلةةه أفرةةل ممةةا هةةو عليةةه .و متةةى ح ى
بعد ذلغ يكون أفرل أيرا.)33( .
 -5المهنة:
أيضاااا ماااا يلفتناااا فاااي هاااذه القصاااة هاااي مهناااة الراعاااي للفتاااى ساااانتيغو وهاااي مهناااة عربياااة بدوياااة ،وترماااز للماااوروث
اإلسااااتامي لدنبياااااو علاااايهم السااااتام وتتناسااااب هااااذه المهنااااة مااااع محتااااوى القصااااة فااااي البحااااث واالكتشاااااف والتنقاااال
واالرتحاااال .وأيضاااا مهناااة الخيمياااائي وهاااي الحرفاااة التاااي تحاااول المعااادن الااار يل لثماااين .وا تياااار هاااذه المهااان
هناااا لااام يكااان اعتباطياااا بااال جااااو رمزياااا كاااون اإلنساااان باساااتفاعته تحويااال أحتاماااه لواقاااع ثماااين مااان اااتال الساااعي
لتحقيقهااا وكأننااا هنااا أمااام فااانوس عااتاو الاادين والجنااي ،ولكاان الوصااول لهااذه األحااتام عباار مراحاال لاام تكاان فجائيااة
كفانوس عتاو الدين لتحقيف األحتام.
وفااي اسااتخدام الراعااي كمهنااة يعااود بنااا الباان الففياال فااي اسااتخدام علاام التشااريح للوصااول للحقيقااة عباار اكتشاااف
الجسااد وحقيقااة الااروح ماان ثاام ربفهااا بالعااالم الخااارجي وا تيااار اباان سااينا لهااذه المهنااة لاام يكاان غريبااا لكونااه كااان
طبيب وفيلسوف في آن واحد.
 -6اللغة الفلسفية:
كماااا نتاحاااظ فاااي رواياااة الخيمياااائي أسااالوب الحكاياااة األقااارب للحكاياااة العربياااة فاااي ساااردها وتتابعهاااا وتصااااعدها
وكأننااااا أمامااااا أحااااد قصاااال ألاااا

ليلااااة وليلااااة ،أو عااااتاو الاااادين وغيرهااااا كمااااا أنهااااا األقاااارب للحكايااااة الصااااوفية

اإلساااتامية فاااي بعااادها الفلسااافي ورمزيتهاااا .وهاااذا ماااا يثبااات تاااأثر بااااولو كويلاااو بأسااالوب الحكاياااة والكتاباااة العربياااة
حتى أن فضاو الزمان والمكان للقصة وأحداث روايته تدور في األندلس مرورا بأفريقيا ثم مصر،
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كماااا أن زماااان القصاااة لااايس بعياااد عااان فضااااو المكاااان حياااث يساااتخدم القافلاااة والصاااحراو وتتباااع سااااعات الليااال
والنهااااار ماااان ااااتال الفبيعااااة يجعلنااااا فااااي فضاااااو األزمنااااة المااااااية ال الحاااااارة .باإلاااااافة السااااتخدامه أسااااماو
عربيااااة كاساااام الحبيبااااة فااااي روايتااااه الخيميااااائي اساااام ( فاطمةةةةة ) وهااااو اساااام عربااااي قااااديم باإلاااااافة السااااتخدامه
األسفورة كرمز لحلمه وكنزه.
 -7االقتباس القرآني.
أيرةةةةا ماااان أدلااااة تااااأثر باااااولو كويلااااو بالثقافااااة العربيااااة واإلسااااتامية تناااااول فااااي روايتااااه الخيميااااائي بعااااض اآليااااات
القرآنيااااة والمشااااروعات اإلسااااتامية التااااي سااااردها ماااان ااااتال األحااااداث والشخصاااايات فااااي القصااااة ،كالصاااالوات
الخمس،
وتحريم الخمر في حديثه مع التاجر المغربي في بداية رحلته من ثم مع الخيميائي فمن ذلك:
"إنةةةس المسةةةتقبل وعةةةل كةةةل يةةةوم مةةةن حياتةةةغ وفةةة أحكةةةام الشةةةريعة مةةةتكال علةةةى رحمةةةة

بعبةةةاده فكةةةل يةةةوم

يحمل األبدية فى صميمه"()33
أخيةةةرا يظهااار مااان هاااذه المقارناااة مااادى تاااأثر بااااولو كويلاااو بالحكاياااة العربياااة ساااواو بأسااالوبه الحكاااائي المسترسااال أو
بمضااامون األحاااداث الاااواردة .فتاااارة نقااا

عناااد إ اااارة دينيااااة ومااارة أ ااارى عناااد فلسااافة صاااوفية أقااارب للفلساااافة

اإلساااتامية القديماااة فاااي البحاااث واالكتشااااف والتفكااار والتااادبر .كماااا يظهااار تاااأثره كثيااارا بأسااالوب القصاااة العربياااة
القديماااة اصاااة قصاااة حاااي بااان يقظاااان فاااي مراحااال األحاااداث والوصاااول للهااادف ،التاااي نجااادها أيضاااا عناااد بااااولو
كويلاااو فاااي روايتاااه الخيمياااائي فاااي اااو

المراحااال بغاياااة الوصاااول للكناااز التاااي هاااي بالنسااابة لحاااي بااان يقظاااان

حقيقاااة الكاااون .وهاااذا ماااا أكاااده مااان اااتال لقاواتاااه التلفزيونياااة والصاااحفية هاااو قراواتاااه العديااادة فاااي األدب العرباااي
القاااديم ،مااان ذلاااك حكاياااات ألااا

ليلاااة وليلاااة والحكاياااات الشاااعبية والفلسااافة االساااتامية وللكاتاااب جباااران ليااال جباااران

وغيره.

الخاتمة
من تال دراسة الباحثة لتأثر باولو كويلو في روايته الخيميائي بالحكاية العربية الشعبية اصة عند حي بن يقظان،
لكونهما يحمتان نفس الثيم والخلفية المواوعية توصلت ألبرز النتائج وهي في رواية الخيميائي على النحو التالي:
الوصااول لحقيقااة الاانفس الكلياااة والكااون والسااعي نحااو تحقياااف األحااتام .وفلساافة البحااث عااان الااذات ،والاانفس الكلياااة
المتجانساااة ماااع الكاااون ،والساااعي .أيضاااا االكتشااااف والاااتعلم للوصاااول للحلااام ،والتأمااال والتمااارس بالبحاااث بالفبيعاااة
كوسااايلة تر اااده .توليااا

مهناااة الراعاااي فاااي تنقلاااه وترحالاااه ودقاااة متاحظتاااه للفبيعاااة فاااي القصاااة .أيضاااا فضااااو

المكااااان والزمااااان ياااادور باألناااادلس والبيئااااة العربيااااة بأفريقيااااا ومصاااار .كمااااا أن اللغااااة السااااردية الحكائيااااة فلساااافية
متصوفة يتخللها التفكر والتدبر والمتاحظة إل ارات ه .أ يرا تحقف الحلم والوصول إليه.

428

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثاني والعشرون | تأريخ اإلصدار 2222-2-5 :م
ISSN: 2706-6495

وهذا ما يلتقي بأهم النقاط الموجودة بقصة حي بن يقظان كونها تدور حول:
البحاااث عااان حقيقاااة ه والكاااون والوجاااود ،والوصاااول الكتشااااف توحاااد الكاااون وماااا فياااه مااان مخلوقاااات وطبيعاااة.
اسااااتخدام المتاحظااااة والبحااااث واالكتشاااااف للوصااااول للحقااااائف .أيضااااا وساااايلة التأماااال والتاااادبر بالفبيعااااة للوصااااول
للحقائف ،تولي

علم التشريح لغر

اكتشاف أسباب الحياة والموت.

فضاااو المكااان ياادور حااول جزياارة بالهنااد اليااة .كمااا أن اللغااة المحكيااة هااي لغااة فلساافية متصااوفة تصاا

مراحاال

اكتشاف الوجود .أ يرا تحقف الوصول للحقيقة المفلقة وهي وجود مدبر للكون.

ملخص النتائج:
مااان اااتال دراساااة الباحثاااة لتاااأثر بااااولو كويلاااو فاااي روايتاااه الخيمياااائي بالحكاياااة العربياااة الشاااعبية اصاااة عناااد حاااي
بن يقظان ،لكونهما يحمتان نفس الثيم والخلفية المواوعية توصلت ألبرز النتائج وهي
تحقاااف التشاااابه باااين  ))themeالرحلاااة الدا لياااة عناااد حاااي بااان يقظاااان فاااي البحاااث عااان الحقيقاااة والخارجياااة

-

عند باولو كويلو من تال البحث عن الكنز.
باااروز الفلسااافة االيمانياااة فاااي اللغاااة المحكياااة عناااد بااااولو كويلاااو متاااأثرا بالحكاياااة الشاااعبية الفلسااافية فاااي

-

الحكاية العربية باأل ل عند حي بن يقظان.
وااااوح مااادى التاااأثر فاااي التوصااال لحقيقاااة الوجاااود عناااد بااااولو كويلاااو عااان طرياااف اإل اااارات والعتاماااات

-

متأثرا بالتتبع الحدسي والمنفقي عند ابن الففيل في حي بن يقظان.
الختاصة وأهم التوصيات:
يتضاااح مااان اااتال البحاااث مااادى تاااأثر بااااولو كويلاااو بالحكاياااة العربياااة الشاااعبية اصاااة فاااي األدب الفلسااافي علاااى
غاارار روايااة حاااي باان يقظاااان الباان الففياال ،مااان ناحيااة موااااوأل الرحلااة والبحااث واالستكشااااف وتتبااع اإل اااارات
الكونياااة والعتاماااات والرالياااة الفلسااافية الغالباااة فاااي رواياااة الخيمياااائي لبااااولو كويلاااو متاااأثرا بهاااا بحاااي بااان يقظاااان
البااان الففيااال .كماااا توصاااي الباحثاااة بيلقااااو الضاااوو علاااى الدراساااات المقارناااة لماااا فيهاااا مااان التقااااو معرفاااي وفكاااري
وإنساني مشترك يتناسب مع راليتنا الجديدة في االلتقاو بالثقافات األ رى.
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( )55عبدالمجيد إبراهيم القاسم ،الحكايا الشعبية أهميتها وعناصرها.5512 ،
( )53نفس المرجع السابف.
( )58القصة الشعبية ،موقع التراث الدرزي.
( )52عبدالمجيد إبراهيم القاسم ،الحكايا الشعبية أهميتها وعناصرها.5512 ،
( )52نفس المرجع السابف.
( )57مصففى يعلي ،ا كال المصفلح في القصل الشعبي5515 .
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( )50نعمة الفردوس ،لغة الضاد منتديات ستارز تايمز.5513 ،
( )59ريم الكمالي ،حي بن يقظان رواية من العصور الوسفى ،صحيفة البيان.5519 ،
( )35نعمة الفردوس ،قصة حي بن يقظان وتأثيرها في األدب العالمي .لغة الضاد.5513 ،
( )31ريم الكمالي ،حي بن يقظان رواية من العصور الوسفى ،صحيفة البيان.5519 ،
( )35نعمة الفردوس ،قصة حي بن يقظان وتأثيرها في األدب العالمي .لغة الضاد.5513 ،
( )33نفس المرجع السابف.
( )38نفس المرجع السابف.
( )32د /داود سلوم ،األدب المقارن ،مؤسسة المختار للنشر.
( )32ويكبيديا.
(Paulo Coelho, The Alchemist. )37
(Paulo Coelho, The Alchemist )30
(Paulo Coelho, The Alchemist. )39

المصادر والمراجع:
-

غنيمي هتال ،محمد ،5550 ،األدب المقارن ،الفبعة التاسعة ،نهضة مصر للنشر.

-

عتام ،عبدالواحد ،1990 ،مد ل األدب المقارن ،النا ر مكتبة الشباب.

-

محمد ،بكادي ، 5515،أثر الفكر الديني في روايات باولو كويلو ،الفبعة األولى ،اااركة المفبوعات للتوزيع
والنشر.

-

بيشوا ،كلودا ،5551 ،األدب المقارن ،الفبعة الثالثة ،مكتبة االنجلو المصرية للنشر.

-

علوش ،سعيد ،1907 ،مدارس األدب المقارن ،ط ،1المركز الثقافي العربي.

-

قواسمي ،رنا ،5510،رواية حي بن يقظان البن الففيل الفبعة الثانية ،األهلية للنشر.

-

ابن الففيل ،حي بن يقظان ،5515 ،الفبعة األولى ،مؤسسة الهنداوي.

-

The Alchemist. Paulo Coelho. Printed by CPI group.

د ل مسااامى المقارنة في األدب في نفس الوقت الذي د ل في  -علم التشاااريح والفسااايولوجيا والقانون والتاريخ  -تحت
نفس االعتبارات التي تهدف لدراسة األ ياو المتشابه)٨(.
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الفهرس

الموضوع

الصفحة

أوال :المقدمة

3-4

ثانيا :التمهيد

5-6

(المبحث األول)
أوال :الجنس األدبي

7

ثانيا :القصة الشعبية

8-9-10

(المبحث الثاني)
أوال التعري

بباولو كويلو

ثانيا :تأثر الخيميائي بحي بن يقظان
الخاتمة

11
12-13-14

15
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