
        القسم الثانيعالقة األدب العربي باآلداب األوروبية
لئن كان حجم تأثر األدب العربي الحديث فنياً وفكرياً باآلداب والثقافـة األوروبيـة يـسوغ القيـام                  

هل المقصود  . بدراسات حول هذا الموضوع، فإنه يحقّ للمرء أن يتساءل عن المراد من دراسات التأثير هذه              
عية األدب العربي الحديث لآلداب األوربية، وضخامة تأثير تلك اآلداب فيه، وذلك بغـرض              بها هو إظهار تب   

التصدي لتلك التبعية، والسعي للتحرر منها، وصوالً إلى أدب عربي أصيل وناضـج؟ أم المقـصود بهـذه                  
ل تلك اآلداب   يدين به األدب العربي الحديث لآلداب األوروبية والغربية اعترافاً بفض          الدراسات هو إظهار ما   

وثقافاتها، وذلك عبر اإلقرار بأنه قد كان لتأثر األدب العربي الحديث باآلداب المذكورة دور حاسم في تحديث               
األدب العربي وتطويره، وهذا ينطوي على اعتراف بالتبعية وتلذذ بها؟ هل تريد دراسات التـأثر أن تظهـر                  

 ، بغية تملق مشاعر المركزية والتفوق التي يكنّونها؟ ال      لألوروبيين أن لهم الفضل في النهوض باألدب العربي       
يسعنا إالّ أن    نريد أن نعطي إجابات تنطوي على أحكام تعميمية، ألن أحكاماً كهذه قد تكون تعسفية، ولكن ال               

نشير إلى أن دراسات التأثر المشار إليها ترضي مشاعر المركزية األوروبية المترسخة في نفوس قسم مـن                 
إالّ أن األهم من ذلك هو أن تلك الدراسات تنتقص من أهمية . يين األوروبيين وفي الرأي العام الغربياألكاديم

يدين به األدب العربـي      الجهود اإلبداعية الحديثة التي بذلها األدباء العرب، وذلك من خالل التركيز على ما            
وهناك حاالت استخدمت فيها مـسألة      .  األدب جمالياً وفكرياً   الحديث لآلداب األوروبية، ال على ما أنجزه ذلك       

المؤثرات األجنبية في اإلساءة إلى بعض األدباء العرب والحطّ من قدرهم بصورة مباشرة، وذلـك بإظهـار                 
  .األديب العربي في صورة مقلد أو سارق

هـا، فـإن تلـك      ومهما تكن أهداف دراسات تأثر األدب العربي الحديث باآلداب األوروبيـة ونتائج           
تخدم تطور األدب العربي الحديث، ألن نتيجتهـا         وهي ال . الدراسات تقوم على منهج علمي عفا عليه الزمن       

الحتمية هي التعتيم على إنجازاته الجمالية والفكرية، وإبراز جوانب التقليد فيه على حساب جوانب التجديـد                
تأثر المنفعل، ال في موقع الذات الفاعلـة المـؤثرة          إنها تضع األدب العربي الحديث في موقع الم       . واألصالة
وكما انحسرت دراسات التأثير والتأثر في األدب المقارن الفرنسي واألوروبي، رغم أنهـا تخـدم               . المتجددة

نزعة المركزية الفرنسية واألوروبية، فإن دراسات التأثير والتأثر العربية، خصوصاً تلك التي تـدور حـول               
 الحديث باآلداب األوروبية والغربية، ستنحسر أيضاً، وستفسح المجال لدراسات مقارنـة            تأثر األدب العربي  

  .عربية تستند إلى مناهج نقدية أحدث، وتنسجم مع الحاجات والمصالح الثقافية العربية بصورة أفضل
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