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 اآلداب األوربية وعالقتها باألدب العربي
 (1)د. الحسين سليم محسن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .اإلسالمية ، اجلامعة األمسريةقسم اللغة اإلجنليزية، كلية اآلداب -  1

 ملخص:
بيئة األدب العريب هي الصحراء بكل مؤثراهتا، وقد كانت موضوعاته مستمدة منها ومتأثرة هبا، وهي بيئة غري متوافرة لدى الشعوب   

األخرى، ومن مث فإن التأثريات األدبية وغريها تنتقل باالحتكاك املباشر بني اإلنسان وبيئة تلك اآلداب، وقد غلبت على العرب يف 
بدائية، ولكن بعد اإلسالم وتأسيس الدولة، اختلفت طبيعة احلياة، وكذلك االهتمامات، لذا غلب الطابع الشعري على بداياهتم احلياة ال

األدب العريب، ولكن بعد احتكاكهم بالشعوب األخرى كالفرس واهلنود واليونان، بدأ االهتمام باإلنتاج الفكري لتلك الشعوب، حيث 
 ربية من خالل الرتمجة اليت كانت تتم يف بعض العواصم اإلسالمية، ومن أمهها بغداد حينذاك. نقل الكثري من ذلك اإلنتاج إىل الع

وقد كان لبالد األندلس أثرها الكبري يف نشر الثقافة واألدب العريب يف أوربا فقد كانت املدن اإلسالمية يف األندلس منارات إشعاع 
 حصيل العلمي. فكري وعلمي وثقايف، وكان يفد إليها األوروبيون للت

يف تلك املرحلة، اطلع أولئك األوربيون املهتمون على تلك اآلداب، وانتقل التأثري مباشرة إىل إنتاجهم األديب والفكري، ومن اآلثار 
تمون مبواضيع الفكرية واألدبية العربية اليت كان هلا األثر الكبري يف آداب أوروبا الشعر الذي كان ينظمه األندلسيون وقد صار األوروبيون يه

 مماثلة. 
ومن اآلثار الفلسفية اليت انتقل أثرها إىل أوروبا قصة )حيي بن يقظان(، لألندلسي ابن طفيل الذي كانت له اهتمامات واسعة يف 

 484 - 213ومن املنافذ العربية على أوروبا صقلية، اليت وقعت حتت تأثري الثقافة العربية أثناء احلكم العريب يف املدة: ، جماالت عديدة
 هـ، ومن هناك حدث التأثري يف األدب اإليطايل، وكان نشأة الشعر الوطين الذي مل يكن موجودا يف باقي أوروبا. 

العربية واألدب العريب، فهناك ترمجات نشأت ألسباب شخصية، ومنها انتقل التأثري إىل  وقد كان ملؤسسات الرتمجة اهتماُمها باللغة
 إنتاج أولئك املهتمني، وقد زاد االهتمام بالرتمجة من العربية إىل الالتينية أثناء عصر النهضة، حيث متت ترمجة كثرٍي من األعمال ذات

 املنشأ العريب، أو تلك املنقولة عن لغات أخرى. 
اآلثار املهمة للثقافة العربية يف اللغات واآلداب األوروبية التأثرُي املعجمي الذي يتجلى يف وجود املئات إن مل تكن اآلالف من ومن 

 املفردات ذات األصل العريب يف املعاجم األوربية، كاملعجم اإليطايل والفرنسي واإلسباين واإلجنليزي.
نيت اإليطايل" باألدب العريب يف كتابه )الكوميديا اإلهلية(، وكذلك تأثر بعض وحبسب دراسات فإنه ال ميكن إغفال تأثر "دا

املستشرقني أو املستعربني باألدب والفكر العريب، ومن أشهرهم "كارل بروكلمان" الذي أدى به اهتمامه إىل تأليف كتابه املهم )مشس 
 العرب تسطع على الغرب(.

وال ميكن أن تتوقف التجاذبات والتأثريات الفكرية بني الشعوب واحلضارات، وعلى العرب االنتباه إىل وضعهم الفكري يف هذا العامل 
 ومدى تأثريهم فيه؛ حىت ال يكونوا مستهلكني فقط، ملا ينتجه اآلخر فكريا وثقافيا.  
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 األوربية وعالقتها باألدب العربي""اآلداب 

 مقدمـــــة:  .1
 ريه الكبري يفلية تأثوصق األدب من أرقى مكونات الثقافة ألي أمة، ولقد كان لألدب العريب يف األندلس
الت احلياة يف جما ن رقيمآداب بالد األندلس خصوصا، مث يف أوروبا عموما، وذلك من خالل ما متتعوا به 

ا قد كانت نافذت  و وروبا، يف أ ألندلس انطلق شعاع تأثري األدب العريب إىل أماكن أخرىاملختلفة، ومن بالد ا
 صقلية واألندلس أهم نقاط إشعاع ومنفذين للثقافة العربية إىل أوربا.

أما أهم األدوات اليت انتقل هبا هذا التأثري فهي الرتمجة اليت استمرت قرونا حىت بعد انتهاء احلكم العريب  
 .(2)هناك 

هـ وهي رحلة احلكم العريب  484 – 213أما يف صقلية، فقد كان للثقافة العربية أثرها الكبري يف املدة من 
قي ن الشعر يف بامالنوع  هلذا للجزيرة، على األدب اإليطايل ونشوء الشعر الوطين هناك، ومل يكن هناك وجود  

 أوروبا. 
" للفيلسوف ن يقظانبحيي الفلسفية، ومنها قصة " من اآلثار املهمة لألدب العريب بعُض القصص العربية

ع يف عدة االطال واسع األندلسي ابن طفيل يف غرناطة، وقد كان ابن طفيل هذا من طالب الفلسفة، وكان
 جماالت، ومنها الفلك والرياضيات والطب والشعر.

 عصور تأثير الحضارة العربية في األدب األوروبي: .2
ت لة يف العالقااملتمث لظروفاألدب األوريب حبسب العصور املختلفة وحبسب اتفاوت مدى التأثري العريب يف 

لعربية الرتمجة من ا اله عصرت، مث املباشرة بني العرب واألوروبيني، ولقد كان هناك عصر  شهد تأثريا غري مباشر
ليه عصر ينيا، و وإسبا كانت هي اللغة السائدة يف إيطاليا وجنوب أوربا كفرنسا إىل الالتينية، )حيث

ني حاثة األوروبيعُض البباءها االستشراق، )أو االستعراب حبسب ما يسميه البعض(، وهي املرحلة اليت كان أثن
ر ريب، ويف العصثري العالتأ يدرسون الثقافات املختلفة للشعوب العربية، وهي أيضا املرحلة اليت شهدت قمة

 الرتمجة، حيث طت حركةقد نشفأّما يف العصر الثاين  األول كانت البعثات العلمية من أوروبا إىل األندلس،
 . قريباأُسِّس معهد للرتمجة يف طليطلة ببالد األندلس يف منتصف القرن الثاين عشر ت

ومن التأثريات املهمة جدا ليت مازالت واضحة إىل اليوم، تأثر اللغة اإلسبانية ودخول آالف املفردات إليها، 
، كما ال خيفى تأثر اللغة اإلجنليزية باملعجم العريب واملعجم (3) املعجم اإلسباينوهي ال تزال إىل يومنا هذا يف
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، وهذا ما حيدث غالبا، حيث تستعري (4)الفرنسي واإليطايل، وهناك كثري  من األعمال اليت ترصد هذه التأثريات
وكل هذا أمر طبيعي حيدث  اللغات والثقافات فيما بينها، وهو أمر طبيعي جدا ال يتوقف بني اللغات املختلفة،

يف حاالت االحتكاك بني الثقافات املتجاورة، وتظهر هذه اآلثار يف انتقال املفردات بني اللغات، وهي الظاهرة 
    املعروفة "باالقرتاض". 

ومن ضمن ما وقع أن البعثات العلمية كانت تفد من أوروبا إىل بالد اإلسالم، ومنها األندلس، وقد أنشئت 
(، حيث نشطت 861 – 650سسات العلمية مثل معهد الرتمجة، الذي أسسه مطران طليطلة: )بعض املؤ 

  . (5)حركة الرتمجة من العربية إىل الالتينية 
وقد أُلَِّفت يف القرن التاسع عشر، بل حىت يف القرن العشرين الكتب والبحوث املتعلقة بتأثري اللغة العربية يف 

حيث استعارت هاتان اللغتان من العربية عديد املفردات يف كثري من اجملاالت  اللغة اإلسبانية والربتغالية، 
، ومل (6)كاملوسيقى واملالحة والزراعة واملعادن، وقد كانت هذه املفردات من الكثرة، حبيث أُلِّفت هلا القواميس

والفرنسية، وذلك بسبب يقتصر التأثري العريب يف هاتني اللغتني فقط، بل امتد ليشمل لغات أخرى، كاإلجنليزية 
 االحتكاك الشديد الذي وقع بني أهل هذه اللغات بأشكال خمتلفة، شعبيا ورمسيا.

، بل رب أوروبا فقطغصر على يقت وال خيفى أن الفتوحات اإلسالمية كان هلا أثرها الفاعل يف هذا اجملال، ومل
ن تلقى أ ومن الطبيعي وبا،شرقية ألور حىت يف شرقها، حيث امتد اإلسالم هناك عرب القسطنطينية البوابة ال
 العربية اهتماما كبريا بوصفها لغة الدين اجلديد لشعوب تلك املناطق.    

ر رب موانئ البحت تتم عكان  وهناك جانب آخر للتفاعل العريب األورويب، من خالل النشاطات التجارية اليت
 ليم املتوسطي.وب اإلقني شعتفاعل الثقايف باملتوسط، وما ميثله هذا النشاط من أمهية بالغة يف طبيعة ال

 عالقة األدب العربي باألدب األوربي:  .3
د ال من خالل بالبيني، إورو ال تذكر املصادر شيئا يف الغالب عن أي أثر للتبادل الثقايف بني العرب واأل
 ة إىل عديد منر احلضا ر تلكاألندلس، حيث كانت احلضارة اإلسالمية متمركزة هناك، وبالتأكيد فقد امتد أث

والعلم  ةطلبا للتجار  بالد،املناطق اجملاورة، فقد كانت األندلس يف حينها ِقْبلة  لكثري من أهل تلك ال
 شمالية. ناطق الن املواالستشفاء؛ بل حىت السياحة نظرا  ألن املناطق اجلنوبية كانت أكثر  دفئا م

يطايل )دانيت( تعد من األعمال اليت يظهر فيها )الكوميديا اإلهلية( لألديب اإلوحبسب بعض الدارسني فإن 
تأثري األدب العريب واضحا ، حيث كان من مصادرها "رسالة الغفران"، أليب العالء املعري، وقصة اإلسراء 
واملعراج من أهم مصادرها، ومن األعمال العربية اليت يظهر أثرها يف اآلداب األوروبية حكايات ألف ليلة وليلة، 

                                                           
 .2012اخلفاجي:  4
 .2012اخلفاجي:  5
 .2012اخلفاجي:  6
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(، وقد كانت موضوع دراسة وحبث، كما يظهر Arab Nights اإلجنليزية بالليايل العربية: )وهي تسمى يف
، (7)األثر العريب يف شعر )الرتوبادور( اإلسباين بشعر الغزل العريب، وهناك كذلك تأثر القصة والرواية األوروبية 

 ال ميكن إنكار التأثري العريب يف الثقافات األخرى، كما ال ميكن إنكار تأثري تلك الثقافات وغريها يف العربية. 
وهناك تأثري متواصل بني العرب وجرياهنم األوروبيني، وهذا التأثري يشمل وجوها عدة من احلياة، أبرزها اجملال 

أثريهم يف العرب، فقد نشأت أجناس أدبية لدى العرب مل تكن األديب، وكما كان للعرب تأثريهم، فلألوروبيني ت
لديهم من قبل، مثل: املسرحية، والرواية، والقصة القصرية، واألقصوصة، والقصة الشعرية، ومل يتوقف األمر عند 

يالية، أما هذا احلد. بل مشل أيضا انتشار تيارات أدبية كالرومانسية والواقعية والواقعية االشرتاكية والرمزية والسر 
على الصعيد الفكري فقد انتقلت إىل األدب العريب اجتاهات فكرية ذات منشأ أورويب، كاملاركسية والوجودية 

 . (8)والليربالية 
حمليط، اإشعاعها حنو   يبدأمَثم  وتبدأ احلضارات يف التأثري بغريها عند بلوغها شأو ا بعيدا يف التقدم، ومن

ْعَحُبون
ُ
هذا طبيعي و ا وصلت إليه، فادة مماالستواملنبهرون هبا إىل االقتباس منها واألخذ عنها و  فيسعى أولئك امل

 جدا يف مجيع احلضارات. 
لقد استطاع العرب بعد أن صارت هلم دولة انضوت حتت لوائها كثري من األمم األخرى تطوير آداهبم 

بداعات وآداب وأعمال األمم األخرى إىل العربية، وأعماهلم الفكرية، بعد أن اهتموا اهتمام ا كبري ا بنقل وترمجة إ
مع بلوغ العصر العباسي ذروته يف العلوم واآلداب، وشهد ترمجة لكثرٍي من الكتب من »وقد بلغوا ذروة ذلك 

اللغات األجنبية كاهلندية والفارسية إىل اللغة العربية، ومن اللغة العربية بوصفها لغة  احلضارة، فقد ترمجت الكتب 
بية إىل االنكليزية والفرنسية واإليطالية، ومنها "كليلة ودمنة"، البن املقفع، و"ألف ليلة وليلة"، و"رسالة العر 

 .(9)الغفران"، أليب العالء املعري وغريها"
لقصص ، ومنها بعض الغفران"لة اوهناك كثري  من األعمال األوروبية اليت تأثرت باألعمال العربية، مثل "رسا

تهم "جوته" يف مقدمو ملان احلياة االجتماعية يف اسبانيا، وكان هناك بعض املستشرقني األاليت تتحدث عن 
ب"، الذي لى الغر سطع عالذي أّلف عشرات الكتب، وهناك أيضا "بروكلمان" وكتابه الشهري "مشس العرب ت

 حتدث فيه عما قدمه العرب للحضارة اإلنسانية.
مم، وأسباب أخرى أمهها مرحلة االستعمار، وخضوع الدول العربية إن التبادل احلضاري والثقايف قائم بني األ

إىل سلطة املستعمرين، ومن ذلك أن عشرات اآلالف من املخطوطات العربية تقبع اآلن يف املكتبات الغربية، 
وهو ميثل رصيدا ثقافيا عامليا، وقد قامت اجلامعة العربية وبعض الدول العربية باسرتجاع بعض هذه 
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ت، إال أن هناك كثري ا ال يزال هناك، إن من واجب اجلامعة العربية واملؤسسات التابعة هلا ذات العالقة املخطوطا
ا يف أيدي غريهم.    أن تسعى حنو اسرتجاع هذا الزخم العظيم، لالستفادة منه بدل تركه بعيد 

جبامعاهتم، مثل جامعة  وبلغ من اهتمام األوروبيني باللغة العربية أن جعلوها من ضمن التخصصات العلمية
، وقد كان الشعر (10) 1636"كيمربدج" وجامعة "أوكسفورد" اللتني أسستا كراسي للغة العربية يف حوايل: عام 

 العريب حمط اهتمام األوروبيني. 
يف القرن العشرين تأثر كثري  من الكتاب واألدباء العرب باألسلوب الغريب يف الكتابة، ومن هؤالء جنيب و 

وجربان خليل جربان، وهذا راجع إىل عوامل خمتلفة، منها: االطالع والقراءة، ومنها: املهاجرة إىل مواطن حمفوظ 
 .(11)تلك اآلداب؛ ألسباب خمتلفة، منها: الدراسة، والعمل

ومن تأثري األدب العريب يف األندلس َأِن اهتم به حىت اليهود الذين كانوا هناك، فرتمجوا منه إىل لغتهم 
 . (12)وبذلك احتفظوا بكثري منه يف صورة مرتمجة؛ حىت بعد أن ضاعت مصادره األصلية العربية،
 أثر "ألف ليلة وليلة":  .4

من آثار األدب العريب يف اآلداب األوروبية ما نراه من تأثري ألف ليلة وليلة اليت ترمجت إىل اللغات األوربية، 
الليايل(، ومن أوضح الُكتماب اإلجنليز الذين تأثروا هبذه ومنها اإلجنليزية، حتت عنوان: )الليايل العربية( أو )

 .(13)الليايل تشارلز ديكنز
 ية واإلسبانيةالفرنس منهالقد وصل التأثري العريب إىل بالد اإلجنليز من خالل لغات البحر املتوسط، و 

 واإليطالية، وذلك بَْدء ا من القرن الرابع عشر.  
 األمثال والتعابير االصطالحية: .5

ى مدى أجيال ربات علختاج نمتثل األمثال والتعابري االصطالحية جانبا مهما يف اللغات والثقافات، وهي 
ل األمثال  انتقاألوريباعديدة، وهي تعكس حياة وثقافة أهل تلك اللغات، من اآلثار العربية يف األدب 

 ع الشعوب اليتمع واق ثرياكطابق  والتعابري اليت اصطلح عليها، وهي تعرب عن جانب ثقايف مهم، ورمبا ال تت
ا، وهلذا ستفاد هبا كثري ينسانية ربة إتنقلها إليها، لكنها تنقل صورا فكرية متقاربة ومتشاهبة، وبذلك فهي حتمل جت

 السبب وغريه ألفت عديد من الكتب اليت جتمع هذه املواد.  
 أثر الترجمة في نقل األدب : .6

على مدى قرون كان للرتمجة الدور األبرز يف نقل الرتاث اإلنساين بني احلضارات، ولوال الرتمجة ما عرفت 
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الشعوب آداب بعضها بعض ا، بل إن الرتمجة أسهمت يف نقل مسات ثقافية وأدبية من لغة إىل أخرى، وهي 
 العربية واللغات األوروبية أسهمت يف أيضا ُتْسِهُم يف نقل األفكار والعلوم من حضارة إىل أخرى، فالرتمجة بني

ا، هو جمال  ظهور النص النثري، بعد أن كان النص الشعري هو السائد، وقد )أخذ النثر العريب يغزو جماال  جديد 
الرواية والقصة(، وكما ال خيفى، فاملرتمجون هلم قصب السبق يف االطالع على األعمال األدبية يف اللغات 

 . (14)له أثر  يف ظهور نشاط أديب هلم، كنتيجة لذلك االطالع األخرى، وهذا ما يكون
 أثر الهجرات العربية: .7

اهلجرة، حيث  هو عامل، و هناك عامل أساسي يف رحلة التأثري املتبادل بني األدب العريب واألدب الغريب
ار من استوطن وص ، وهناكتجارةرحل كثري من العرب إىل أوروبا ألسباب خمتلفة، ومنها الرحالت العلمية أو ال

هم وثقافتهم، عهم لغتذون ممن أهل تلك البالد، وهؤالء، وأمثاهلم، عندما ينتقلون إىل مكان آخر فهم يأخ
ت مظلة عملون حتال ي واملرتمجون عندما يرتمجون، يقومون بعملية النقل، غالبا؛ ألسباب شخصية، فهم

 مؤسسية.
ن حدث داب، وإن اآلبني األدب العريب وغريه مليس من الضروري جدا أن يكون هناك تقارب كبري ما 

 ك. و هناأذلك فإمنا هو ألن األدب إنتاج إنساين حبت، والنفس اإلنسانية هي ذاهتا هنا 
 الخاتمة: .8

مبا كان طول، ور قت أال ميكن إيفاء هذا اجلانب حقه يف بضع صفحات، فهو حيتاج إىل جهٍد أكرب، وو 
يار َعدُّ عصور اهنخرية تُـ ور األالتأثريات ألسباب متنوعة، ومنها أن العصهناك كثري  مما خيفى علينا من تلك 

 وختلف واحنطاط يف هذا اجلانب.
 اهل الباحث. يرهق ك و ماوعلى أي حال فإن هناك نقص ا ملحوظا يف املصادر واملراجع يف هذا الشأن، وه
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