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Analytical reading of the studies of the Spanish orientalists Juan 

Vernet and Salvador Peña about  

Thousand and one night 

Abstract: 

This paper studies the writings of the Spanish orientalists Juan 

Vernet Gines (1923-2011) and Salvador Peña Martin (1958-) about the 

text of Thousand and One Nights. The research follows both methods the 

descriptive and the analytical to study their works without judging their 

opinions. The approach of the study is not to make positive or negative 

judgments about their writings, but it focuses on placing these studies in 

their context, analyzing them, and explaining their results. Vernet 

presented the text of Thousand and One Night to the Spanish reader as a 

part of his project to study and translate classical Arabic literature. He 

aims to show its importance in Spanish literature, especially by clarifying 

its influence on Spanish Renaissance stories. Salvador Peña´s analysis 

was based on the concept of multiplicity. He rejects any reduction of the 

text to sensual content 

 قراءة تحليلية لدراسات الُمْستَعِربَْين اإلسبانيَين خوان 

 برنت وسلبادور بينيا حول "ألف ليلة وليلة"

 مستخلص:

 -1923)خددوان بيرنددت خيددن   المستشددرقيَن اإلسددبانيَينتدددره هددلو الورقددة  تابددات 

2011) Juan Vernet Gines (  -1958مددارتين ) وسددلبادور بييندداSalvador Peña 

Martin الدراسات التي جاءت في مقدددمات الترجمددة التددي قددا   ، وبالتحديدحول ألف ليلة وليلة

اتبددا البحددم المددنهف الو دد ي .  ل منهما بها لنص ألف ليلددة وليلددة مددن العربيددة الدد  اإلسددبانية

 التحليلي لدراسة ما  تبه  ل من المستشرَقين دون الحكم عل  آرائهما.

ليس هو إطالال ا األحمالالاي اإليةابيالالة أو السالاللبية علالال، مالالا كتبالالا    ففالدراسة ترى أن الهد

ولمن وضع هذ  الدراسات فالالي سالالياقها وتحليالالت مالالا كتبالالو المستنالالرقون وبيالالان كيالالف تو الاللوا إلالال، 

قدي بيرنت ألف ليلة وليلة للقالالارا اإلسالالباني ضالالمن منالالروعو فالالي دراسالالة األد  العربالالي نتائةهم. 

تها في االد  اإلسباني خا ة بإيضاح تأثيراتهالالا فالالي الم سيمي وترجمتو. وحرص عل، بيان أهمي

قصص إسبانية تنتمي إل، عصر النهضة. كانت رؤية سلبادور بينييا لنص ألالالف ليلالالة وليلالالة رؤيالالة 

أساسها مفهوي التعدد.  فهو رفض أي اختزال للنص في مضمون حسي  رفض أن يقبت بأن يمالالون 

 للحمايات أ ت واحد  أو قرن معين.

دراسات أدبية  االستنراا اإلسباني  ألف ليلة وليلة  ترجمة األد    لمات م تاحية:

 العربي  التأثير في اآلدا  الغربية
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 تحليلية لدراسات الُمْستَعِربَْين اإلسبانيَين   قراءة

 خوان برنت وسلبادور بينيا حول "ألف ليلة وليلة" 

 مقدمة

اآلدا  العالميالالة الملتلفالالةد فقالالد إن "ألف ليلة وليلة" نص عالالالمي  تالالرددت أ الالداؤ  فالالي 

ا إللهالالاي األدبالالاء مالالن ملتلالالف الةنسالاليات  وكالالذل   هالالرت  تُرجم للعديالالد مالالن اللغالالات وكالالان مصالالدرأل

ا لعالالدد مالالن المق وعالالات  شلصيات "ألف ليلة وليلة" في لوحالالات الفالالن التنالالميلي وكانالالت موضالالوعأل

وكان لها حظ كبير من الدراسة عل، يد نقاد األد  ومؤرخيالالو والمستنالالرقين.  1الموسيقية العالمية 

لقد نالت "ألف ليلة وليلة" هذا التأثير المبير بعد الترجمة التي قاي بها المستنرا الفرنسي أن الالوان 

إل، اللغالالة الفرنسالالية  وكانالالت هالالذ  الترجمالالة نق الالة Antoine Galland  (1646- 1715 )جاالن

ص في الغر د فتعّرف القارا األوروبي عل، القصص مالالن خالال ل الترجمالالات تحول في مسار الن

ا إلالال، الترجمالالة  التي قاي بها المترجمون والمستنرقون  سواء عن النص العربي مباشالالرةأل أي اسالالتنادأل

 الفرنسية لةاالن. 

 مادة الدراسة 

 -1923)خالالوان بيرنالالت خيالالنس  تالالدرس هالالذ  الورقالالة كتابالالات المستنالالرقَْين اإلسالالبانيَْين

2011) Juan Vernet Gines (  -1958مارتين ) ايوسلبادور بينSalvador Peña Martin 

الدراسات التي جاءت في مقدمات الترجمة التي قالالاي كالالت منهمالالا    وبالتحديدحول "ألف ليلة وليلة"

اختالالارت الدراسالالة كتابالالات المستنالالرقين  2بها لنص "ألف ليلة وليلالالة" مالالن العربيالالة إلالال، اإلسالالبانية.

اإلسبانيين حول "ألف ليلة وليلة" لبيان رؤية الباحثَين لنص من األد  العربالالي الم سالاليمي خالالار  

تنراا اإلسباني لفترات طويلة نناطو للدراسالالات األندلسالالية  و لالال  حدود األندلسد فقد كرس االس

ألسبا  تاريلية وقومية في المةتمع اإلسباني  خا ة في القرن التاسع عنر والنصف األول مالالن 

القرن العنرين. ومع بداية النصف الثاني من القرن العنرين  خا ة مع دراسات ايميليالالو جارثيالالا 

خالالوان بيرنالالت وبالالدرو مارتينالالو مونتابالالو  اتسالالعت رؤيالالة جومالالو وخوسالاليو ميالالاس بايمروسالالا و

ولالالذل  فالالإن  3المستنرقين اإلسبان لدراسالالة األد  العربالالي الم سالاليمي والحالالديو علالال، حالالد سالالواء.

دراسة خوان بيرنت لنص "ألف ليلة وليلة" تعد من أوائت المتابات في االستنراا اإلسباني حالالول 

نت أللف ليلة وليلالالة تمالالت مباشالالرة مالالن العربيالالة  ترجمة بيروكذل  فإن األد  العربي الم سيمي  

فمانت قراءتو للنص ملتلفة عن المترجمين اإلسبان الذين سبقو   وكالالانوا قالالد ترجمالالوا الالالنص مالالن 

هالالو  الالاحد أحالالدة ترجمالالة ل"ألالالف ليلالالة وليلالالة" إلالال، ف الفرنسية إل، اإلسبانية. أما سالاللبادور بينيالالا

. فالفا الالت 2018بالالأخرى مصالالححة عالالاي   وأتبالالع هالالذ  ال بعالالة 2016اإلسبانية وقد  هالالرت عالالاي 

ا  ومالالن خ لالالو تتبالالين رؤيالالة  الزمني بين ترجمتي بيرنت وبينيا كبير يمتد إل، أكثر من خمسين عامأل

مستنرقَْين ينتميان إلالال، جيلالالين ملتلفالالين فالالي االستنالالراا اإلسالالباني لالالنص مهالالم ومعقالالد مالالن األد  

 العربي الم سيمي مثت "ألف ليلة وليلة". 

تعقيد  من األسئلة التي طرحها خوان بيرنت وسلبادور بينيالالا حالالول تتضح أهمية النص و

تعدد اآلراء حول أ لو  واخت ط األجناس األدبية في الحمايات  وامتزا  النصوص النالالفوية مالالع 

/ 346)ت  المسالالعوديالممتوبة  وتأثير هذا في طبيعة النص. لقد كان لمت منهما موقالالف مالالن رأي 
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"ألف ليلة وليلة"د فناقش كالالت منهمالالا هراءهمالالا وعارضالالاها  الل( 995 /385)تابن النديم و ي(957

ا ببيالالان اسالالتقبال ألالالف ليلالالة وليلالالة فالالي  وقدما األدلة التي تؤيد وجهة نظرهما. واهتم كت منهمالالا أيضالالأل

ا حضورها فالالي األد  اإلسالالباني. وقالالد كالالان  الوطن العربي وتأثيرها في األد  العالمي  وخصو أل

ص هالالذ  الموضالالوعات  وهالالذ  الورقالالة تعالالرل رؤيتهمالالا لهالالذ  لمالالت منهمالالا رؤيالالة ملتلفالالة بلصالالو

 الموضوعات وتحللها.

 أقسا  الدراسة والمنهف

وتنقسم هذ  الدراسة إل، مقدمة وتمهيد يعرل أهم الترجمات التي قاي بهالالا المستنالالرقون 

األوربيون أللف ليلة وليلة فالالي القالالرنين التاسالالع عنالالر والعنالالرين  وكالالذل  أهالالم جهالالود المتالالرجمين 

ا بتحليت رؤيالالة كالالت منالالو  ا خا أل والمستنرقين اإلسبان في ترجمة ألف ليلة وليلة. ويلي التمهيد جزءأل

يرنت وسلبادور بينيا أللف ليلة وليلة من خ ل أربع موضوعات رئيسة درسالالها الباحثالالان  خوان ب

ا  وهي أ ت الحمايات  ومضمون ألف ليلة وليلة  واسالالتقبال الالالنص فالالي المةتمعالالات العربيالالة قالالديمأل

وحديثألا  وتأثير النص في اآلدا  العالمية واألد  اإلسباني خا الالة. وفالالي سالالبيت  لالال  اتبالالع البحالالو 

لو في التحليلي  لدراسة ما كتبو كت من المستنرقَين دون الحمم عل، هرائهماد فالدراسالالة المنهج ا

ترى أن الهدف ليس هالالو إطالال ا األحمالالاي اإليةابيالالة أو السالاللبية علالال، مالالا كتبالالا   ولمالالن وضالالع هالالذ  

الدراسات في سياقها وتحليت ما كتبو المستنرقون وبيان كيف تو لوا إل، نتائةهم هو ما سيةعلنا 

 أكثر رؤيتهم لألد  العربي.نفهم 

 أدبيات البحم 

هناك عالالدد مالالن الدراسالالات حالالول اسالالتقبال "ألالالف ليلالالة وليلالالة" فالالي الغالالر  وخا الالة هراء 

محسالالن جاسالالم الموسالالوي "ألالالف ليلالالة وليلالالة فالالي نظريالالة األد  المستنالالرقين حولهالالا منهالالاة دراسالالة 

فيهالالا ركالالز علالال، و 1980.4ة الوقوع في دائرة السحر"  المننورة عالالاي 1910. 1704اإلنمليزي 

دراسة استقبال االستنراا واألد  اإلنةليزي أللف ليلة وليلة. وكتا  "االستنالالراا الفرنسالالي فالالي 

  ويعالالرل 2009"  المننالالور عالالاي 1872 -1822المغر  والمنرا من خ ل المةلة اآلسيوية 

فيو الباحالالو محمالالد العربالالي معالالريش اهتمالالاي المستنالالرقين الفرنسالاليين بالالألف ليلالالة وليلالالة مالالن خالال ل 

منذ العدد األول لها وعل، مدار    Journal Asiatiqueالدراسات المننورة في المةلة اآلسيوية 

ا. خمسين عامأل
 6أناسالالية"حويلي نبيت "حمايات ألف ليلة وليلة بعيون غربيةة دراسالالة نقديالالة  ومقالة 5

وفيها عرل الباحو هراء بعض المستنرقين األلمان واإلنةليز حالالول ألالالف  2013المننورة عاي 

 ليلة وليلة ولمنها لم تعرل ل ستنراا اإلسباني.  

 تمهيد: "ألف ليلة وليلة" في االستشراق األوروبي .1

 أوائل الترجمات للغات األوروبية في القرن التاسا عشر والقرن العشرين: .1.1

ة ل"ألف ليلة وليلة" إل، الفرنسية عل، يد المستنرا الفرنسي أن وان  هرت أول ترجم

. وقد اعتمد جاالن في ترجمتو عل، مل الالوط يرجالالع إلالال، القالالرن 1717 -1704بين عامي  جاالن

الرابع عنر أو اللامس عنر  ولمن هذ  الترجمة لم تمن ترجمة كاملالالة لالالنص "ألالالف ليلالالة وليلالالة" 

ُربالالع إجمالالالي الحمايالالات. وكالالان مالالا ننالالر  جالالاالن بالفرنسالالية  الذي نعرفو اآلن  فهي ال تضم سالالوى

مةموع ما ترجمو عن العربية وما سمعو من قصص سمعها شفويألا من أحد المارونيين  وقد القالالت 
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ا في الغر  والنرا عل، السواءد ففي الغر   اعتمد عليها المترجمون  ا كبيرأل ترجمة جاالن نةاحأل

وفالالي النالالرا  بالالدأ االهتمالالاي  7ملتلالالف اللغالالات األوروبيالالة.في ترجماتهم ل"ألالالف ليلالالة وليلالالة" إلالال، 

بالمل وط وطباعتو  فظهرت طبعات عالالدة ل"ألالالف ليلالالة وليلالالة"د ف ُبعالالت فالالي كلمتالالا مالالرتين عالالاي 

ننالالر هيرمالالان  1887. وفالالي عالالاي1835  و هالالرت طبعالالة فالالي بالالوالا عالالاي 1839وعالالاي  1814

وطبعالالة  1839طبعالالة كلمتالالا عالالاي زونتنبير  نتيةة أبحاثو عن طبعات "ألف ليلة وليلة"  وأكالالد أن 

أو مالالا يعالالرف  Zontenberg´s Egyptian Recensionبالالوالا لهمالالا أ الالت واحالالد  وسالالماها 

ا   8التي تعتمد عليها معظم ال بعات العربية التالية.  ZERاختصارأل

أما فيما يلص الترجمات في القرن الثامن عنالالر  فمعظمهالالا تالالم عالالن الترجمالالة الفرنسالالية 

بالالاالط ع علالال،  العربالالي. وفالالي القالالرن التاسالالع عنالالر بالالدأ المستنالالرقون يهتمالالونولالاليس األ الالت 

المل وطات العربية للنص باإلضافة إل، النسخ الم بوعة  فيترجمون عن العربية مباشالالرة. ففالالي 

 Von(  1856  -1774اللغة األلمانية   هرت ترجمة المستنرا النمساوي فون هامر برجنتال )

Hammer Purgstall   ننالالر المستنالالرا األلمالالاني جوسالالتاف  1841و 1837وبالالين عالالامي

ا علالال، عالالدد مالالن النسالالخ  Gustav weil (1808- 1889)فيالالت ترجمالالة "ألالالف ليلالالة وليلالالة" معتمالالدأل

الم بوعة بةاند المل وطة. وقد  هرت أول ترجمة كاملة ل"ألف ليلة وليلة" عن النص العربي 

 E. Littmann (1875- 1958)مباشرة في ستة أجزاء عل، يد المستنرا األلمالالاني إنالالو ليتمالالان 

  1953.9عاي 

 Ed. W Lane (1801- 1876)أما في االستنراا اإلنةليزي  فقالالد تالالرجم إدوارد لالالين

"ألف ليلة وليلة" ترجمة تميزت "بروح المتن العربي وفحوا  وجالالو   وبنالالروح وتفاسالالير وحالالوا   

وفالالي سالالتة أجالالزاء   89 -41 -1839إضافية عن العادات اإلس مية في القالالرون الوسالال ، )لنالالدن 

 Richard( 1890 -1821. وننالالر ريتنالالارد برتالالون)10("1919وال بعالالة األخيالالرة  1901

Burton ا منالالذ عالالاي المستنرا اإلنةليزي ترجمة أخرى ل"ألف ليلة وليلة" فالالي سالالتة عنالالر مةلالالدأل

بالنروح والتعليقات ال ويلة عل، النص األ لي  ويبالالرر  وقد اهتم برتون 1888.11حت،  1885

 ل  أن اإلنةليز كانوا "في أمس الحاجة إل، معرفة النالالرا فالالي حياتالالو االجتماعيالالة لتسالالهت علالاليهم 

مهمتهم فيو". وتعلق سهير القلماوي عل، هذ  الرؤية لبرتون بأنها "ال تللو مالالن اتةالالا  اسالالتعماري 

 12قوي".

أن سالالي رت ترجمالالة جالالاالن حالالوالي قالالرنين علالال، القالالراء وفالالي اللغالالة الفرنسالالية  بعالالد 

"ألف ليلة وليلة" مالالن العربيالالة   J. C. Mardrus( 1949 -1868الفرنسيين  ترجم ماردروس )

. وقد تعرضالالت هالالذ  الترجمالالة النتقالالادات كبيالالرة مالالن 1904و 1898و هرت الترجمة بين عامي 

ي اللغالالة اإلسالالبانية أللالالف ليلالالة وعن هذ  الترجمة  هرت أول ترجمالالة فالال  13المستنرقين الفرنسيين 

 وليلة. 

 . ترجمات "ألف ليلة وليلة" ال  اللغة اإلسبانية: 2.1

 Vicente Blasco( 1928 -1867قدي الروائالالي اإلسالالباني بيثنتالال، ب سالالمو ايبانيالالو )

Ibáñez  ونُنالالرت فالالي ث ثالالة وعنالالرين 1899أول ترجمة ل"ألف ليلة وليلة" إل، اإلسبانية عاي  

ا. ولم تمن ه ذ  الترجمة عن األ ت العربي  ولمنها تمت عالالن الترجمالالة الفرنسالالية للمستنالالرا جزءأل
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الفرنسالالالي مالالالاردروس. فالالالي الةالالالزء األول مالالالن الترجمالالالة اإلسالالالبانية  تظهالالالر مقدمالالالة لةومالالالو 

  فينير إلالال، أن "ألالالف ليلالالة وفيها يتحدة عن أهمية ترجمة ماردروس  Gómez Carilloكارييو

وليلة لم تعد هذ  الحمايات الةميلة المقدمة لألطفال التالالي جمعهالالا جالالاالن... ولمنهالالا أ الالبحت أكثالالر 

جدية وأكثر تمثيفألا تل  التي ترجمها ماردروس عن العربية بدقة  وينقلهالالا إلالال، اإلسالالبانية أحالالد أهالالم 

ابالالن النالالديم والمسالالعودي رأيهمالالا فالالي ويناقش جومو كارييو أ ت الحمايات  وينقت عن  14كتابنا".

هذا الموضوع  ويوضح أنو عل، الرغم مالالن األ الالت الفارسالالي الالالذي يرجحالالو كالالت مالالن ابالالن النالالديم 

والمسعودي  فإن "العالم اإلس مي السني بأكملو من دمنق إل، القاهرة ومن بغداد حتالال، المغالالر  

بعمت أدبي يلص فئة معينالالة   انعمس في مرهة ألف ليلة وليلة". ويؤكد أن نص ألف ليلة وليلة ليس

ولمنو "عمت أدبي ينتمي إل، الفلملور اإلس مي. فهو ب  ش  نص عربي  عل، الرغم من أ الالولو 

ا عالالن النسالالخ العربيالالة للمتالالا  ومل وطاتالالو  وعالالن الترجمالالات للغالالات  الفارسالالية". ويتحالالدة أيضالالأل

ي  النص"  وأن هالالذ  األوروبية. ومرة أخرى يهاجم ترجمة جاالن بندة  ويصفها بأنها "مثال لتفم

ملصصة للعرل في ب ط لويس الرابع عنر وإنها نُِزعالالت منهالالا كالالت داللالالة علالال،  الترجمة كانت

  15األ الة  وفي النهاية ال يعدها ترجمة بت "محاكاة غير كاملة للنص األ لي".

ا  يننر رافايالالت كانسالالينوس اسالالينس )  -1883وبعد ترجمة ايبانيو بأكثر من خمسين عامأل

1964 )Rafael Cansinos Assens ألف ليلة وليلالالة" إلالال، اإلسالالبانية فالالي الترجمة كاملة ل أول"

. لم يمن كانسينوس مستعربألا أكاديميألا  ولهذا فإن هنالالاك العديالالد 1955و 1954الممسي  بين عامي 

مالالن التسالالاؤالت حالالول ترجمتالالو  هالالت كانالالت عالالن العربيالالة مباشالالرة  أو أنالالو تالالرجم عالالن الترجمالالات 

ا فالالي إسالالبانيا تحالالت حمالالم الةنالالرال  اإلنةليزية والفرنسية؟ ا واسالالعأل لم تلَق ترجمة كانسالالينوس انتنالالارأل

  16(  الذي كان بسببو قد نفي كانسينوس إل، الممسي .1975حت،    1939فرانمو )حمم إسبانيا من  

"ألف ليلالالة وليلالالة"  وسالالوف تعالالرل لهالالا ال هرت ترجمة خوان بيرنت ل 1964وفي عاي

   هرت ترجمة أخرى مالالن العربيالالة مباشالالرة 1965في عاي الدراسة في القسم الثاني بالتفصيت. و

 Juanإل، اإلسبانية قاي بها اثنان من المستنرقين اإلسبان  همالالا خالالوان أن ونيالالو جيتيريالالو الرايالالا

Antonio Gutiérrez Larraya وليونالالور مارتينالالو مالالارتينLeonor Martinez Martín  

  536من الليلة األول، حت، الليلالالة رقالالم  اقتسم كت منهما الترجمة  فترجم خوان أن ونيو جيتيريو

ننالالر خوليالالو سامسالالو  1976حت، هخر الالالنص. وفالالي عالالاي 537وترجمت ليونور ماتينو من الليلة 

ا علالال، طبعالالة دار المتالالد العربيالالة المبالالرى بالقالالاهرة  ترجمة لملتارات من "ألف ليلة وليلة"  معتمدأل

نالالت وليونالالور مارتينالالو وخالالوان من الةدير بالذكر أن كالالت مالالن خالالوان بير 1862.17الصادرة عاي 

ا  أن ونيو جيتيريو وخوليو سامسو ينتمون إل، المدرسة نفسها فالالي الترجمالالة  "فهالالم ينتمالالون جميعالالأل

وفالالي عالالاي  18لنعبة الدراسات العربية واإلس مية في قسم اللغات السالالامية فالالي جامعالالة برشالاللونة".

 قحة.  هرت ترجمة سلبادور بينيا  التي أتبعها بعد عامين بنسلة من 2016

 ألف ليلة وليلة في أعمال خوان بيرنت وسلبادور بينيا: .2

بينيا أللف ليلة وليلة في سياا منروع  لقد جاءت ترجمة كت من خوان بيرنت وسلبادور

كت منهما اللاص بالدراسات العربية والترجمة  ولذل  تعرل الدراسة باختصالالار رؤيالالة ألعمالالال 

 كت منهما.  
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ا فالالي جامعالالة 2011 -1923أمالالا خالالوان بيرنالالت ) ( فهالالو مستنالالرا إسالالباني  عمالالت أسالالتا أل

سالالبان الالالذين كالالان لهالالم وجهالالة . ينتمي بيرنت إل، جيت من المسالالتعربين اإل1954منذ عاي  برشلونة

نظر ملتلفة في التراة العربي عن الةيت الذي سبقهمد فقد اهتم المسالالتعربون اإلسالالبان فالالي القالالرن 

التاسع عنر والنصف األول مالالن القالالرن العنالالرين بدراسالالة المصالالادر األساسالالية لتالالاريخ األنالالدلس  

وف والنالالعر والفلسالالفة  ودراسة الع قات بين الفمر اإلسباني واألندلسي خا ة في مةاالت التصالال 

 Codera (1917 -1836والع قات بين اإلس ي والمسيحية  كما يظهالالر عنالالد كالالوديرا زايالالدين )

Zaidin (1934 -1858) وخوليان ريبيرا Julián Ribera (1944 -1871) وهسين ب ثيوس 

Asín Palacios( 1970 -1897. أمالالا خالالوان بيرنالالت  تلميالالذ المستنالالرا ميالالاس باييمروسالالا) 

Millas Vallicros    في النصالالف الثالالاني مالالن القالالرن العنالالرين  اتسالالعت  فهو ينتمي إل، جيت تال

فلم تعد كتاباتو تقتصر عل، األندلس فقطد فقد اهتم بالعلوي العربية  خا الالة  رؤيتو للتراة العربي 

الفل  والتنةيم  والزراعة  وكذل  بالقرهن المريم  واألد  العربي القديم والحديو. ومالالن األسالالماء 

 Pedro(  -1933) البالالارزة فالالي هالالذا الةيالالت  باإلضالالافة إلالال، بيرنالالت  بالالدرو مارتينالالو مونتابالالو

Martínez Montávez ( 2013 -1930وليونالالور مارتينالالو مالالارتين) Leonor Martinez 

Martin.19 

فترجم معاني القالالرهن المالالريم إلالال، اإلسالالبانية  20تنوع نناط بيرنت بين الترجمة والتأليفد

. وفي مةال التأليف  اهتم بدراسة العلوي في األندلس  1964   و"ألف ليلة وليلة" عاي1953عاي 

  واألد  العربالالي. فمالالن إنتاجالالو المبمالالر دراسالالة بعنالالوان "علالالم الفلالال  وعلم الفل  واللرائط البحرية

(د حيو درس فيها تأثير علالالم الفلالال  العربالالي علالال، الغالالر   ونالالاقش مسالالألة 1947العربي القديم" )

أ ت هذا العلم عند العر  واليونان وفي الحضارة البابلية القديمالالة. وننالالر "دراسالالات عالالن تالالاريخ 

. أما عن اهتمامو باألد  العربي  1986علوي في األندلس" عاي   و"ال1980العلوي العربية" عاي 

فمتد بيرنت "أول تاريخ لألد  العربي في اللغة اإلسبانية  غ ، فيو اإلنتا  األدبي منذ فتالالرة مالالا 

ا لالالألد  األندلسالالي  وقالالد زود   امالالا كبيالالرأل ا فيالالو اهتمأل د فيالالو  موليالالأل قبت اإلس ي حت، الوقالالت الالالذي ُكتالالِ

   21ممتازة".ببيليوجرافيا حديثة 

"ألف ليلة وليلة"  فبةاند الترجمة الماملة للالالنص  ننالالر بيرنالالت دراسالالة الوعن اهتمامو ب

ضالالمن مننالالورات  بعنوان "تأثير ألف ليلة وليلة في فالالن القالالص فالالي إسالالبانيا فالالي العصالالر الوسالاليط"

  ننر كتا  ملتارات بعنوان 1960. وفي عاي 1959األكاديمية الملمية لآلدا  في برشلونة عاي 

 جمت قصص ألف ليلة وليلة" فيما يزيد عن ستمائة  فحة  وكانت هذ  الملتارات بمثابة تمهيد"أ

 22للترجمة الماملة للنص.

 Universidad de( فهالالو أسالالتا  فالالي جامعالالة ملةالالا  -1958) أما سلبادور بينيا مارتين

Malaga  ا  وبعلالالم اللغالالة والنحالالو عنالالد العالالر    1990.23منذ عاي ا وت بيقالالأل اهتم بالترجمة تنظيالالرأل

وعلم النقود أو المسموكات خا ة في األندلس. فمن بين كتبو في هذ  المةالالاالتة "علالالم الترجمالالة" 

(  ومالالن ترجماتالالو مالالن العربيالالة إلالال، 2002(  و"رسالالالة النقالالود فالالي عصالالر الموحالالدين" )1994)

(  وديالالوان أبالالي نالالواس 2016(  و"ألف ليلة وليلة" )2016ري )اإلسبانيةة ديوان أبي الع ء المع

- 444مالالي دي/  1127 -1052)وكتد عن المؤلف األندلسي ابالالن السالاليد الب ليوسالالي  (.2018)



 قراءة تحليلية لدراسات الُمْستَعِربَْين اإلسبانيَين خوان برنت وسلبادور بينيا حول "ألف ليلة وليلة" 
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ا بعنوان "القرهنة كلمة وحقيقةة ابالالن السالاليد واإلنسالالانيات فالالي األنالالدلس"  521 ا مهمأل هةري( مرجعأل

وقد تلق، سلبادور بينيا  24جهود  النحوية واللغوية.(  وكتد كذل  العديد من المقاالت عن 2007)

ألف ليلة وليلة"  نذكر منهالالا جالالائزة النالاليخ حمالالد الدوليالالة للترجمالالة مالالن "العدة جوائز عل، ترجمتو ل

(  2017(  والةالالائزة الوطنيالالة للترجمالالة )إسالالبانيا عالالاي 2016العربيالالة إلالال، اإلسالالبانية )ق الالر عالالاي 

 (. 2017وجائزة الترجمة من الةمعية اإلسبانية للدراسات العربية )إسبانيا عاي 

عن "ألف ليلالالة وليلالالة"  مالالن بينهالالا مقالالالة عالالاي  وكذل  قد ننر سلبادور بينيا عدة دراسات

تالالدرس اسالالتقبال "ألالالف ليلالالة وليلالالة" فالالي إسالالبانيا وأمريمالالا ال تينيالالة مالالن خالال ل الترجمالالات   2017

وفي العاي نفسو ننر مقالالالة أخالالرى يالالدافع فيهالالا عالالن ترجمالالة رافائيالالت  25والتحليت واألعمال األدبية 

نر مقالالالة تحلالالت الترجمالالات الملتلفالالة لقصالاليدة   ن2018وفي عاي  26"ألف ليلة وليلة".الكانسينوس ل

  27في "ألف ليلة وليلة".

من خ ل هالالذا العالالرل الملتصالالر ألعمالالال كالالت مالالن بيرنالالت وبينيالالا  يممالالن م حظالالة أن 

ا فالالي االسالالتعرا  اإلسالالباني  فالالي  ترجمة بيرنت من العربية مباشرة إل، اإلسبانية  فتحت بابألا جديالالدأل

ماي بم سالاليميات األد  العربالالي القالالديم دون أن يمالالون لالالو النصف الثاني من القرن العنرين  ل هت

ع قة مباشرة باألندلس. فبيرنت أت، بعد جيت كامت من المستعربين اإلسبان الالالذين كالالانوا يهتمالالون 

ا وتصالالوفألا. أمالالا سالاللبادور بينيالالا فهالالو أحالالد  ا وفلسالالفة وأدبالالأل ا وفمالالرأل فقط بمت ما يلص األنالالدلس تاريلالالأل

فهالالو  غول بقضالالية الترجمالالة فالالي جانبيهالالا النظالالري والت بيقالاليدالمستعربين اإلسبان المعا رين من

يعمالالت فالالي دائالالرة االستنالالراا المعا الالر الملتلالالف بنالالمت كبيالالر مالالن حيالالو المالالنهج والرؤيالالة عالالن 

"ألف ليلالالة وليلالالة" ضالالمن الاالستنراا في النصف الثاني من القرن العنرين  وقالالد أتالالت ترجمتالالو لالال 

درسالالة المتالالرجمين فالالي طلي لالالة التابعالالة منروع ترجمالالة ك سالاليميات األد  العربالالي القالالائم عليالالو م

  28لةامعة كاستيا ال ماننا.

لقد ناقش كت منهما موضوعات مهمة تلص ألف ليلالالة وليلالالة فالالي هالالذ  الدراسالالات  وهنالالا 

نفصت المناقنات التي قاما بها حول أربع قضايا أساسية وهية أ ت حمايات "ألالالف ليلالالة وليلالالة"  

لالالة" فالالي المةتمعالالات العربيالالة  وتأثيرهالالا فالالي األد  ومضمون الحمايات  واستقبال "ألالالف ليلالالة ولي

 العالمي وخا ة اإلسباني.

 أ ل حكايات ألف ليلة وليلة: .1.2

اهتم كت من خوان بيرنت وسلبادور بينيا  كباقي دارسي "ألالالف ليلالالة وليلالالة"  بموضالالوع 

أ ت الحمايات  وننأتها ومراحت ت ورهالالا. وكالالان لمالالت منهمالالا وجهالالة نظالالر فالالي هالالذا الموضالالوعد 

ف 995نت نقت اللبر الذي أورد  ابن النديم )ت فلوان بير ( كالالام  فالالي كتابالالو "الفهرسالالت" المؤلالالَ

  ( وفيو يقول ابن النديم إن  377ي /  978عاي )

"أول من  نف اللرافات وجعت لها كتبألا وأودعهالالا اللالالزائن  وجعالالت بعالالض  لالال  علالال، 

ة الثالثالالة مالالن ملالالوك ألسنة الحيوان الفرس األول ثالالم أغالالرا فالالي  لالال  ملالالوك األشالالغانية وهالالم ال بقالال 

وتناولالالو الفصالالحاء  الفرس  ثم زاد واتسع في أياي ملوك الساسانية  ونقلتو العر  إل، اللغة العربيالالة

والبلغاء فهذبو  ونمقو  و نفوا في معنا  ما ينبهو  فأول كتا  عمت في هذا المعن،ة كتا  هالالزار 
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ني ابنو بهمن وجاءوا فيو بلبر غير افسان ومعنا  ألف خرافة... وقد قيتة إن هذا المتا  أُلِف لحما

أن أول من سالالمر بالليالالت اإلسالالمندر  وكالالان لالالو  -إن شاء هللا–هذا. قال محمد بن إسحااة والصحيح 

قوي يضحمونو ويلرفونو... واستعمت لذل  بعد  الملوك كتا  هزار افسان ويحتوي عل، ألف ليلالالة 

لحقيقة كتا  غو  بارد الحالالديو... قالالال وعل، دون المائتي سمر... وقد رأيتو بتمامو دفعات وهو با

محمد بن إسحااة ابتدأ أبو عبد هللا محمد بن عبدوس الةهنياري  الالاحد كتالالا  الالالوزراء بتالالأليف 

كتا  اختار فيو ألف سمر من أسالالمار العالالر  والعةالالم والالالروي وأحضالالر المسالالامرين  فأخالالذ عالالنهم 

واللرافالالات مالالا يحالال  أحسالالن مالالا يعرفالالون ويحسالالنون  واختالالار مالالن المتالالد المصالالنفة فالالي األسالالمار 

بنفسو...وكان قبت  ل  ممن يعمت األسمار واللرافات عل، ألسنة النالالاس وال يالالر والبهالالائم جماعالالة 

منهمة عبد هللا بن المقفع... وغيرهم  وقد استقصالالينا أخبالالار هالالؤالء ومالالا  الالنفو  فالالي مواضالالعو مالالن 

  في  در المتا   وقيت المتا   فأما كليلة ودمنة فقد اختلف في أمر   فقيت عملتو الهند وخبر  ل

عملتو ملوك االسمانية ونحلتو الهند  وقيت عملتو الفرس ونحلتو الهند... كتا  السندباد الحميم وهو 

ا مثت الللف فالالي كليلالالة ودمنالالة والغالالالد واألقالالر  إلالال،  نسلتانة كبيرة و غيرة  والللف فيو أيضأل

  29الحق أن يمون الهند  نفتو".

ي( في كتابالالو "مالالرو  الالالذهد" 957/ 346)ت  المسعوديوكذل  نقت اللبر الذي أورد  

عن أ ت حمايات "ألف ليلة وليلة". ويستدل بيرنت بهالالذ  األخبالالار علالال، أن "ألالالف ليلالالة وليلالالة" أو 

وينالالاقش بيرنالالت  30عل، األقت أجزاء منها كانت معروفة في القرن التاسالالع المالالي دي عنالالد العالالر .

ها داللة العالالدد "ألالالف"  الالالذي يظهالالر فالالي العنالالوان  العديد من األفمار من خ ل هذين النصين  ومن

ويناقش من خ لو مراحت ت ور النص وكتابتو. فهو يقترح أن عدد الحمايات  فالالي أول األمالالر  لالالم 

يمن يبلغ ألفألا  وكانت نواة المتا  "خمس وعنرون حماية فقط ثم مائة في بداية العصر العباسالالي  

لداي "ألالالف" هنالالا يالالدل بنالالمت رمالالزي علالال، كثالالرة وهي التالالي تظهالالر اآلن فالالي أول المتالالا "  فاسالالت

الحمايات وليس عددها بدقة. وتفسير هخر يتبنا  بيرنت للعدد "ألف" هو ما اقترحو ليتمان  أنو تأثر 

ومعنا  ألف وواحد  وهو ينالالير إلالال، العالالدد الهائالالتد "ففالالي  bin- birبالتعبير اال   حي التركي 

أو ألالالف كنيسالالة وواحالالدة  ومالالن  Bin- bir Kiliseأناطوليالالا توجالالد بعالالض األطالال ل التالالي تسالالم، 

  31الواضح أنو لم يوجد في هذا الممان هذا العدد الهائت من المنائس.

مر ال يقبلالالو بيرنالالت إن تأكيد ابن النديم عل، األ ت الفارسي لحمايات "ألف ليلة وليلة" أ

ا من الحمايالالات يممالالن أن نالالرد  أل الالت فارسالالي  مثالالت قصالالة  ا  غيرأل بنمت عاي  فهو يرى أن جزءأل

فقد تمالالت "الترجمالالة عالالن اللغالالة  756 -739"زوا  المل  بدر من ابنة المل  شمندل" )الليالي من 

لمتابة الصوتية البهلوية بمهارة شديدة ومن قبت مترجم بارع في الفترة العباسيةد حيو حافظ عل، ا

لألسماء واختار أقر  مقابت لها لتظت قريبة من أ لها في اللغة البهلوية". وكذل  فهناك عدد مالالن 

الدالئت تنير إل، األ الالت الفارسالالي لالالبعض الحمايالالات  ومنهالالا أ الالت أسالالماء األعالال ي الالالواردة فالالي 

ول  ولمالالن النصوص. فأ ت اسم "شهرزاد" يممن أن نرد  إل، اسم شيرين زو  المل  كسرى األ

ا  بيرنت يرى أننا ال يممن أن نعمم هذا الرأي  ألسبا  منها أن هناك إشارات عدة توضالالح أن عالالددأل

ا من الحمايات ترجع إل، فترة زمنية الحقة البن النديم.   32كبيرأل
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وفي الوقت نفسو يقترح بيرنت أن أ ت حمايات "ألف ليلالالة وليلالالة" يممالالن أن يعالالود إلالال، 

الذي تدور فيالالو معظالالم منالالاهد  marco patriarcalاألبوي/ الذكوري  الهند  وهذا يفسر  اإلطار

"ألف ليلة وليلة". ولمن هذا االقتراح ال يفسر أ ت مةموعة من الحمايات التي تت ور فالالي إطالالار 

مثت حماية "قمر الزمان بن المل  شهرمان"  وال يفسر كالالذل   tipo matriarcalأمومي/ أنثوي 

زاد في المغامرة. إن هذ  العنا ر فالالي النظالالاي األمالالومي/ األنثالالوي الدور الذي قامت بو رفيقة شهر

ا إل، من قة الهند الصالالينية  د Indochinaتؤيد فمرة أن أ ت الحمايات يرجع إل، النرا  وتحديدأل

حيو إن في بعض مناطقها كانت المرأة هالالي التالالي تلتالالار الرجالالت للالالزوا  ولالاليس العمالالس. وينالالير 

مايالالات يرجالالع إلالال، من قالالة الهنالالد الصالالينية  فيةالالد أن نأخالالذ فالالي بيرنت أننا إ ا قبلنالالا بالالأن أ الالت الح

االعتبار أن الحمايات قد تعرضت لتغييرات كبيرة عندما انتقلالالت ناحيالالة الغالالر   ومنهالالاة "سالالي رة 

 cajaاإلطار األبوي/ الذكوري عليها"  وزيادة عدد الحمايات عن طريق تقنية الصندوا الصيني

china  رى  ومنها تلر  العديد من القصص األخالالرى  وكالالذل  وهي انبثاا حماية من حماية أخ

تغير المفهوي األخ قي للحمايات حسد أ لها. وكذل  حدثت تغييرات في بناء الحمايات  في حظ 

  33بيرنت أن الحمايات األحدة أقت طوال من األقدي.

وهناك بعض اإلشارات التي ي حظها بيرنت ويدلت من خ لها عل، أ ول إس مية من 

قة العراا لبعض الحمايات  مثت القصالالص التالالي يظهالالر فيهالالا هالالارون الرشالاليد  وكالالذل  رجالالال من 

ا في زي تاجر أو  ياد  مثت  ب طو مثت أبي نواس ومسرور. وأحيانألا يظهر هارون الرشيد متنمرأل

قصص "نور الدين وأنيس الةلالاليس"  وقصالالة "اللليفالالة الصالالياد"  التالالي اسالالت اع الحالالاكي فيهالالا أن 

قصص أخرى مثت  ضوع أ لو يرجع إل، الحضارة اآلشورية البابلية. وهناكيلر  حممة من مو

"شمس الدين ونور الدين"  و"علي الزيبق المصري"  و"أبو قير وأبو  ير"  يالالرجح بيرنالالت أن 

لها أ  أل إس ميألا مصريألا  ويممن أن يعالالود تالالدوينها إلالال، العصالالر الفالالاطمي  وازدهارهالالا كالالان فالالي 

الثاني عنر واللامس عنر  تل  التالالي يظهالالر فيهالالا هالالارون الرشالاليد  العصر المملوكي بين القرنين

ا تنسالالد إلالال،  ملتلفألا عن الحقيقي  ويظهر فيها أبو نواس يلقي أشعار  مرة ومرة أخرى يلقي أشعارأل

  34الناعر المصري بهاء الدين زهير.

ا  ويؤيد مالالا قالالالو عالالن األ الالت الفارسالالي  أما سلبادور بينيا فهو يرجع إل، المسعودي أيضأل

للحمايات  وأن القصص تُرجمت عن الفارسية إل، العربية وضاع األ الالت الفارسالالي  وكانالالت فالالي 

 35نسلتها األول، تُعَرف  "ألف خرافة"  وقالالد  هالالرت بالالين القالالرنين الثالالامن والتاسالالع المالالي دي.

متا  مر بمرحلة أخرى وهي التأليف في العالالراا فالالي منتصالالف القالالرن وينير سلبادور بينيا "أن ال

الثاني عنر وكان يسم، ألف ليلة". وفي القرنين الثالو عنر والرابع عنالالر "انضالالمت للحمايالالات 

التي أُلفت في العراا حمايات أخرى  ات أ ت مصري وأضيفت بعالالد  لالال  عنا الالر متالالأخرة فالالي 

بادور بينيا أنو يممن تمييز هذ  اإلضافات المتأخرةد التأليف حت، القرن السابع عنر". ويضيف سل

ألنها تنير إل، بعض الظواهر االجتماعية التي  هرت متأخرة  مثت المقالالاهي فالالي اإلمبراطوريالالة 

وينتبو بينيا إل، أنو بةاند قضية  (.966العثمانية مثت التي تظهر في قصة "زوجة الصائغ" )ليلة 

أو الهندية  يةد األخذ في االعتبالالار أن أن الالوان جالالاالن فالالي أ ت الحمايات الفارسية أو المصرية 

ا عديالالدة للالالنص قالالد حماهالالا لالالو قالالس مالالاروني يالالدع، حنالالا  ترجمتو ل"ألف ليلة وليلة" قد ضم قصصأل

  36ديا   وقد ُضمت هذ  القصص إل،  لد النص ودخلت في ال بعات التالية.



 إيناس علي أحمد د. 

 

لسن صحيفة
أ
 18 2020ر  يناي 36  ال

 

ت ومؤلفيها  ومحتواها وينير بينيا إل، أن مفهوي التعدد يظهر بوضوح في أ ت الحمايا

ا فالالي أن الالالنص جمالالع بالالين التالالراة  والقرون التي تنوقِت مالالن خ لهالالا الالالنص  ويظهالالر التنالالوع أيضالالأل

وفي ضوء ما ناقنو سلبادور بينيا عن أ ت الحمايات  طرح سالالؤاالأل  37 النفوي والنص الممتو .

ةموعة كبيالالرة مةهولالالة هخر يتعلق بمؤلفي "ألف ليلة وليلة"د فيقول إن "ألف ليلة وليلة هي ناتج لم

من المؤلفين من بيئات ملتلفة  معظمها من النرا األوسالالط  ومالالن عصالالور ملتلفالالة ولالاليس كاتالالد 

واحد". ولمنو ينير إل، أن األخبار تمنف لنا مناركة بعض النلصيات المعروفة المنهورة فالالي 

ن العالالالم عالالن "أ Joseph Perlesتالالأليف "ألالالف ليلالالة وليلالالة"  فيستنالالهد بمالالا قالالالو الربالالي األلمالالاني 

ي( كالالان مصالالدر أو ناقالالت 737اليهالالودي األ الالت المتلصالالص فالالي القالالرهن وهالالد بالالن منبالالو )ت 

اإلسرائيليات لنص ألف ليلة وليلة". وباإلضافة إل، وهد  تظهر أسماء أخرى مثت العالالالم اللغالالوي 

ي( الالالذي جمالالع 942ي( واألديد أبو عبد هللا الةهنالالياري )ت 828المبير عبد المل  األ معي )ت 

ا ك ا من الحمايات.جزءأل ا لعبد المل  األ معي الذي يظهر بو الالفو شلصالالية  بيرأل ويولي بينيا اهتمامأل

  وينير إل، "أنو لن يمون من العبو التفميالالر فالالي أن األ الالمعي قالالد ألالالف 686رئيسة منذ الحماية 

ا بين دوائر األدباء والنعراء الذين أُثبِ  تَت بعض حمايات ألف ليلة وليلة أو عل، األقت أنو كان واحدأل

ا  822أشعارهم في ألف ليلة وليلة"  ففي قصيدة تظهر في الليلالالة  يظهالالر األ الالمعي بو الالفو حاكيالالأل

للنص. وعل، الرغم من إقرار بينيا بهذ  األسماء  فهو يؤكد "أن ألف ليلة وليلالالة عمالالت شالالارك فالالي 

  38تأليفو مةموعة مةهولة المؤلفين".

 . محتوى الحكايات:2.2

ادور بينيا طريقة ملتلفة في عرل محتالالوى "ألالالف ليلالالة كان لمت من خوان بيرنت وسلب

وليلالالة"  فبيرنالالت اتبالالع تقسالاليم ليتمالالان لحمايالالات "ألالالف ليلالالة وليلالالة"  أمالالا سالاللبادور بينيالالا فقالالد نالالاقش 

المضامين والموضوعات التي ناقنتها الحمايات نفسها. فتقسالاليم ليتمالالان الالالذي اتبعالالو بيرنالالت ينالالمت 

 اآلتية 

 حمايات سحرية عةيبة. .1

 الفرسان. حمايات عن  .2

 حمايات تعليمية.  .3

 حمايات غامضة.  .4

 حمايات عل، لسان الحيوانات. .5

  39حمايات الحد.  .6

 وتحت كت واحد من هذ  األنواع يسرد بيرنت أمثلة من القصص. 

فالحمايالالات السالالحرية مثالالت عالال ء الالالدين والمصالالباح السالالحري  و"علالالي بابالالا واألربعالالين 

حرامي"  وك هما مل وطات متأخرة لها أ ت مصري. ويرى بيرنت أن القيمة األدبية لقصص 

"ألف ليلة وليلة" تتفاوتد فهناك قصٌص  ات قيمة أدبية كبيرة مثالالت قصالالة "زوا  الملالال  بالالدر مالالن 

(  ات األ ت الفارسي  وهناك قصص لها قيمة أدبيالالة 756 -739يالي من ابنة المل  شمندل" )الل

(  التالالي ُجمعالالت 946حتالال،  940أقت مثت قصة "عبد هللا األرضي وعبد هللا البحري" )الليالي من 

  40 في مصر ولها أ ول عراقية.
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(  ويرجح 680 -624أما قصص الفروسية فمنها قصة "عةيد وغريد وسهم الليت" )

خوان بيرنت "أن مؤلفها فارسي مسلمد فقد مالالز  بالالين األسالالماء الفارسالالية والعربيالالة وتغنالال، بالالالفتح 

اإلس مي للنرا األدن،"  ومن المحتمت أن هالالذ  القصالالة ترجالالع إلالال، القالالرن الحالالادي عنالالر. ومالالن 

ا قصة "المل  عمر النعمان"  وأكثر ما يلفت االنتبا   في وجهة نظر خوان  قصص الفروسية أيضأل

بيرنت في هذ  القصة  هي النلصيات النسائية الالالب  تة  ات الالالدواهي وحفيالالدتها إبريالالزة  فهمالالا 

ا أساسيألا في ت ور القصة. ويقارن بيرنت بين أدوار هذ  الب  ت وأدوار أخرى قامالالت  يلعبان دورأل

إلس مي  مثت شةرة الدر التي أدخلت الحمم المملوكي لمصر. ويوضالالح أن بها نساء في التاريخ ا

هذا الحضور القوي للب  ت النساء في قصص الم حم العربية يتعارل مع ما نةد  في الم حم 

   41األوروبية غير اإلسبانيةد حيو لم تتمتع النساء بب والت تُذكر.

والحمايالالات الغامضالالة مثالالت قصالالة أمالالا القصالالص التعليميالالة فمنهالالاة قصالالة "األمالالة تالالودد". 

"حسيد كريم الدين وملمة الثعابين" التي تحمي عن قصص في العالم اآلخر  ويرجح بيرنت أنهالالا 

مستوحاة من قصص عبرية. وينير بيرنت إل، أن القصص علالال، لسالالان الحيالالوان ترجالالع أ الالولها 

في رأي بيرنت  إل، الهند واليهودية والفرس وبغداد ومصر  وهي تمثت فلملور عصرها  وتمثت  

  42استراحة للقارا بين حمايات ألف ليلة وليلة ال ويلة.

أما قصص الحد فهي تمثت واحدة من األجزاء الرئيسة في ألف ليلالالة وليلالالة  ونةالالد فيهالالا 

(  والمثليالالة 357 -355  355-353ع قات من كت لون  مثتة الةنس مع الحيوان فالالي الليالالالي )

( والمثليالالة بالالين اإلنالالاة الليلالالة 421-420  382  339 -338  216بالالين الرجالالال فالالي الليالالالي )

(. وعل، الرغم من الحدة في العرل والقص  فإن بيرنت يرى أن "هذ  القصص  ات قيمة 211)

ا أن هناك العديد من القصص تعظالالم الحالالد األف طالالونيد "فهالالو  جمالية وأدبية كبيرة". ويذكر أيضأل

كان رجالها يموتون من الحد قبت أن يصالاللوا معروف عند العر  خا ة في قبيلة بني عذرة التي 

 43(.129 -112إل، المحبوبة كما في القصة العراقية "عزيز وعزيزة" )

أما سلبادور بينيا فيتناول مضالالمون الحمايالالات بنالالمت ملتلالالف  فهالالو يالالرى أن "ألالالف ليلالالة 

وليلة" فيها حمايات  ات محتوى حسي  وأخرى تناقش قضايا مثالالت القالالدر. ويالالرى أن الغالالر  هالالو 

الذي بالغ في و ف المحتوى الحسي في "ألف ليلة وليلة"د فقالالد أ الالبحت "ألالالف ليلالالة وليلالالة" فالالي 

"وسالاليلة الحتالالواء الفانتازيالالا الةنسالالية  D. F. Reynoldsنهاية القرن التاسع عنر حسد مالالا  كالالر 

الغربية". ويرى سلبادور بينيا أن في هذ  الرؤية يممن خ ر تبسالاليط الالالنص وتقلالاليص المتعالالدد فيالالو 

بينمالالا يحلالالم  "La naranja mecánicaواحد  ويدلت عل، هالالذا بأنالالو فالالي الفالاليلم السالالينمائي "إل، ال

الب ت بحلم جنسي  وعل، الرغم من أن كت العنا ر مستوحاة من المتا  المقدس  فإنو يظهر فالالي 

ا مالالن السالاليمفونية النالالهيرة ل  المسالالتوحاة مالالن "ألالالف ليلالالة  Rimski- Korsakovالللفيالالة جالالزءأل

 44وليلة".

رغم مالالن أن سالاللبادور بينيالالا يالالرى أنالالو ال يةالالد اختصالالار "ألالالف ليلالالة وليلالالة" فالالي عل، الالال 

المحتوى الةنسي الذي يظهر في قصص معينة  فإنو يؤكد أن هذا المحتوى كان لو تأثير قوي فالالي 

وينير إل، أن "ألف ليلة وليلالالة" ال  45طبعات المتا  في المةتمعات العربية وترجماتو في الغر  

ويستنالالهد  ير أخ قالالي فالالي عيالالون المةتمالالع المحالالافظ فالالي أوروبالالا وأمريمالالا.تظهر بو فها عم  غ

سلبادور بينيا برأي روبرت اروين الذي يؤكد وجود أعمال في التراة العربي مثت "نزهة األلبا  
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فيما ال يوجد فالالي كتالالا " للمؤلالالف القالالاهري  ي األ الالت التونسالالي أحمالالد بالالن يوسالالف التيفاشالالي فالالي 

ا  ات محتوى جنسالالي دون تحفظالالات أخ قيالالة منتصف القرن الثالو عنر  التي  يحمي فيها قصصأل

"ألف ليلة وليلة"  يوضالالح بينيالالا أن القصالالص الكبيرة. وإ ا أخذنا هذا في االعتبار مع النظرة الملية ل

التي تحمي عن الغزو والحرو  تنغت مسالالاحة أكبالالر مالالن القصالالص  ات المحتالالوى الحسالاليد فمنالالذ 

"غار  وهيد" ال ويلالالة  نةالالد أن المحتالالوى الحسالالي لالالم يمالالن هالالو التي تبدأ فيها حماية  624الليلة 

 46الموضوع األساسي للقصص.

فالالي مقابالالت الحسالالية أو المحتالالوى الةنسالالي  يالالرى سالاللبادور بينيالالا أن القالالدر ومواجهالالة 

النلصيات لو هو موضوع رئيس في ألف ليلة وليلالالة. ويستنالالهد مالالرة أخالالرى بمالالا  كالالر  روبالالرت 

قدر هو شلصية رئيسة في ألف ليلة وليلة". إن أهمية القدر اروين في هذا الموضوع  وهو أن "ال

واحتمالية أو استحالة مواجهتو هي من العنا ر البارزة  وهي بال بع غالبة عل، المحتوى الحسي 

في الحمايات من أية وجهة نظر كما يالالرى سالاللبادور بينيالالا. وهالالو يقالالرأ شلصالالية شالالهرزاد مالالن هالالذا 

ا  فهي تمافح من أجت الق ضاء عل، تقليد القتت الالالذي يمارسالالو شالالهريار ضالالد الفتيالالات المنظور أيضأل

 47ال تي يتزوجهند فهي شلصية رئيسة تواجو ما القتو من قدر مرير مع شهريار.

ا مهمالالا كانالالت أهميتالالو هالالو  ا واحالالدأل ومن جهة أخرى فإن سلبادور بينيا ال يؤيد أن موضوعأل

لنلصالاليات الرئيسالالة فالالي "ألالالف المسي ر عل، "ألف ليلة وليلة"  فيذكر أن  هور نوع معين مالالن ا

ليلة وليلة" جعت النقاد يلتزلون مضمون الحمايات في موضوع واحد. ومن أمثلالالة  لالال  "الظهالالور 

المتعدد للةن في ألف ليلة وليلة الذي أدخلها في عالم الفانتازيالالا وجعالالت النقالالاد يلتصالالرون محتالالوى 

 . وهو ضد هذا االختزال 48الليالي عل، المحتوى الحسي والفانتازيا" 

إن سلبادور بينيا ال يرفض أن تضم ألف ليلة وليلة القيم أو المبادا المتناقضالالةد فبةانالالد 

المحتوى الحسي الةنسي الواضح  تبرز قيم أخ قية أو دينية أخرى. فهو يتعامت مالالع هالالذا المالالزيج 

ر إل، من القيم بمبدأ التعدد  فيرى أن المحتوى الحسي في "ألف ليلة وليلة" ال يةد أن يةعلنا ننظ

العمت بو فو عم  أدبيألا غير أخ قي أو ضد الدين  ولمن عل، العمالالسد "فالالألف ليلالالة وليلالالة عمالالت 

أدبي منغول بقضايا أخ قية من وجهة نظر إس مية". ولمن بينيا ينظالالر لهالالذ  القضالالية مالالن وجهالالة 

 مية نظر المتعددة "إن األخ ا اإلس مية حاضرة في كت العمت إ ا فهمنالالا أن فالالي األخالال ا اإلسالال 

وجهات نظر ملتلفة  وبعضها متناقضة مع بعض". ومن هذا المنظور يقرأ سالاللبادور بينيالالا "ألالالف 

ليلة وليلة"  فهو ينصح "القارا أن يعد نفسو ألن يقرأ عم أل يظهر فيو مواقف ملتلفالالة مالالن الالالدين  

ن ألالالف واألخ ا  والع قات بين طوائف دينية ملتلفة  وكذل  كيف يممالالن لسنسالالان أن يسالالتمتع. إ

ليلة وليلة هي وحدة واحدة  ولمنها في الوقت نفسو مثت مدينة عظيمالالة شاسالالعة يممالالن أن نةالالد فيهالالا 

  49كت شيء".

"ألف ليلة وليلة"  من خ ل مفهوي التعالالدد الالالذي ي رحالالو سالاللبادور بينيالالا الإن هذ  الرؤية ل

ا  ا لدراسة نص الحمايالالات  تفالالتح أمالالاي القالالارا هفاقالالأل متعالالددةأل السالالتقبال بقوة في دراستو بو فو أساسأل

ا فالالي اعتبالالار  األ الالول المتعالالددة المقترحالالة لهالالذ  الحمايالالات وأب الهالالا الملتلفالالين.  الالالنص  واضالالعأل

ا فالالي  ا فريالالدأل باإلضافة إل، أن هذا التنوع  في رأي سلبادور بينيا  "يةعت من ألف ليلة وليلة نمو جأل

 50األد  العالمي".
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 بية في العصر الوسيط وحديثًا:. استقبال ألف ليلة وليلة في المجتمعات العر3.2 

ا لبيالالان اسالالتقبال المةتمعالالات  ا كبيالالرأل أول، كالالت مالالن خالالوان بيرنالالت وسالاللبادور بينيالالا اهتمامالالأل

العربية لنص "ألف ليلة وليلة" عل، مدى فترات زمنية ملتلفةد فيربط بيرنت بين تقييم ابالالن النالالديم 

ليلالالة" فالالي النالالرا  ويالالذكر أن للمتا  بأنو "غو بارد الحديو"  والرفض الذي قابلتو "ألف ليلالالة و

وكانالالت  51"هذا الحمم التصق بألف ليلة وليلة عل، مدار أكثر من عنرة قرون في العالم العربي".

نق ة التحول في استقبال النص في الوطن العربالالي  فالالي وجهالالة نظالالر خالالوان بيرنالالت  هالالي الحملالالة 

ر النالالرقيين إلالال، ألالالف الفرنسية عل، مصر بقيادة نابليون بونابرتد فيذكر أنها غيرت "وجهالالة نظالال 

ليلة وليلة  فقد جعلتهم يدركون مدى اهتماي الغر  بهذا العمت األدبي  وجعلالالتهم يعرفالالون أن ألالالف 

ليلالالة وليلالالة التالالي يعالالدها النالالرقيون حمايالالات عديمالالة القيمالالة األدبيالالة وجافالالة يراهالالا الغربيالالون بعالالين 

النديم "جافألا وعالالديم القيمالالة"  اإلعةا  والتقدير". وقد تحول هذا العمت األدبي  الذي كان يرا  ابن 

ا  فقالالد توالالالت طبعاتهالالا العربيالالة   إل، نمو   لألعمال األدبية الماملة التامة. وكان تأثير هذا واضالالحأل

التي حرص الناشرون فيها عل، تصحيح بعض السمات اللغوية التي كانالالت تمثالالت بعالالض اللهةالالات 

وليلة"  التي ركزت عل، القيمالالة وتحويلها إل، الفصح،  وكذل  تعددت الدراسات حول "ألف ليلة 

  52العالمية لهذا العمت الذي ينتمي إل، األد  النعبي.

بينيا فيرى أن استقبال النص في كت بلد كان ملتلفألا  ولمن بنمت عاي  فالالإن  أما سلبادور 

وينقالالت سالاللبادور  53النص "قد عان، وال يزال يعاني التهميش  وعدي التقدير  والرقابة المةتمعية".

 بينيا رأي روبرت اروين في أن هذا اإلهمال الذي عانت منو "ألف ليلة وليلة" في األد  العربالالي

ا مع العربية الفصح، والتالالي يظهالالر فيهالالا في العصر ا لوسيط كان "بسبد اللغة التي ال تت ابق دائمأل

م مح من اللهةات العامية". وسبد هخر في هذا التةاهت أو اإلهمال هالالو أن "حمايالالات ألالالف ليلالالة 

وليلة مرتب ة بذوا مةموعات اجتماعية مهمنة مثت النساء واألطفال. فحمايالالات ألالالف ليلالالة وليلالالة 

للسامعين الذين كان جالالزء كبيالالر مالالنهم مالالن النسالالاء  performanceدي عل، شمت عرول كانت تُق

ا  فاإلقبالالال  ويرى سلبادور 54والصغار والعبيد". بينيا أن االستقبال في العصر الحديو كالالان ملتلفالالأل

والحفاوة اللذين القتهما "ألف ليلة وليلة" في العصر الحديو يبرهن مرة أخرى عل، مفهوي التعالالدد 

في النص  وأنو الق، طرقألا ملتلفة فالالي اسالالتقبالو علالال، مالالر العصالالورد فهالالو يالالرى أن "تقيالاليم العمالالت 

ا علالال، مةتمالالع واحالالد فالالي فتالالرة زمنيالالة معينالالة أو المةتمالالع نفسالالو فالالي األدبي ال يممن أن يمون حمرأل 

  55عصور ملتلفة".

 . تأثير ألف ليلة وليلة في اآلداب العالمية واألدب اإلسباني خصوً ا: 4.2

يرى كت مالالن خالالوان بيرنالالت وسالاللبادور بينيالالا أن حضالالور "ألالالف ليلالالة وليلالالة" فالالي اآلدا  

ا  خا ة في األد  اإلسبا ني قبت  هور ترجمة جاالن في القرن الثامن عنر. العالمية كان واضحأل

فيرى خوان بيرنت أن قصص "ألف ليلة وليلة" لها "أهميالالة كبيالالرة لتالالاريخ األد  اإلسالالباني ألنهالالا 

فالالي القصالالص  Teodorانتنرت في نسخ مترجمالالة مبمالالرة"  مثالالت قصالالة "األمالالة تالالودد" )تيالالودور 

لمعروفالالة   "سالالندبار" فالالي اإلسالالبانية(. اإلسبانية(  والقصة التي تحمي مهارة النسالالاء وحممالالتهم )ا

القصة األول، كان قد ترجمها بدرو ألفونسو إل، ال تينية ولها أهمية كبيرةد ألنها تقدي وتالالدافع عالالن 

نوع من الةمال األنثوي الذي ال يتناسد مع أ واا فترة الل فالالة وعصالالر النهضالالة  تلالال  الفتالالرات 

رقاء عل، السالالمراء  ات العيالالون السالالوداء. وهالالذ  التي كانوا يفضلون فيها النقراء  ات األعين الز
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القصة في نسلتها اإلسبانية ترجع إل، القرن الثالو عنالالر  وتوضالالح أن المالالرأة الةميلالالة يةالالد أن 

تتمتع بثماني عنرة خصلة  ويأخذ هذ  المعايير الماتد المسرحي والناعر اإلسباني المبيالالر لالالوب، 

قصالالة  . أمالالاDoncella Teodorألدبالاليفي عملالالو ا  Lope de Vega(1635 -1562دي بيةا )

بتو الالية مالالن دون  El Sendebar"مهارة النساء وحممتهم" فتُرجمت إل، اإلسبانية تحت عنالالوان 

وقصة "أثالالر األسالالد" تظهالالر بعالالض عنا الالرها عنالالد  56فدريمي أخي المل  ألفونسو العاشر الحميم.

لالالو األشالالهر فالالي عم Juan Manuel( 1348 -1282) الماتالالد اإلسالالباني المبيالالر خالالوان مانويالالت

ا في "حمايات الفونتين".canoruEl Conde L"الموندى لوكانور"     57  وتظهر أيضأل

بينيا فيؤكد أن "ألالالف ليلالالة وليلالالة" كانالالت حاضالالرة بقالالوة فالالي األد  العالالالمي   أما سلبادور

ا األوروبي في القرن التاسع عنر  وكانت لها تأثيرات واضحة في اآلفاا الفنية  فيرى  وخصو أل

أن شلصياتها كانت ملهمةد حيو إنهالالا  هالالرت بعالالد  لالال  فالالي العديالالد مالالن األعمالالال األدبيالالة ومنهالالا 

نلصيات رئيسة في ألف ليلة وليلة  ومنها انتقلت إل، اآلدا  العالمية شلصية الةن  واحدة من ال

 Two years, Eightفي أد  األطفال  وكذل  في الرواية مثت أعمال سلمان رشدي في روايتو 

Months and twenty-eight days  و2015المننورة عاي  Helene Wecker  في روايتها

the Golem and the Jinni يستنهد بينيا بآراء العديد من األدبالالاء مالالن . و2013 المننورة عاي

كوبا وكولومبيا والبرازيت ومنهم خوس، ساراماجو  الالالذين يعالالدون "ألالالف ليلالالة وليلالالة" مالالن تالالراة 

الالالذي يؤكالالد  Stendhalويستنهد سلبادور بينيا برأي الماتد الفرنسالالي سالالتاندال  58األد  العالمي.

ة وليلالالة تنالالغت أكثالالر مالالن ربالالع عقلالالو  أي أنهالالا حاضالالرة "أن بعد قراءتو لترجمة جاالن فإن ألف ليل

ا"  ويستنتج سلبادور بينيا من هذا االستنهاد أن قراء ستاندال كانوا يعرفون "ألف ليلة وليلالالة"  دائمأل

 59بنمت كبير.
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 خاتمة 

بعد أن قامت الدراسة بتحليت كتابات خوان بيرنت وسلبادور بينيا حول ألالالف ليلالالة وليلالالة  تو الاللت 

 لنتائجةإل، هذ  ا

كانت ألف ليلة وليلة أحد أوائت النصوص التي اهتم بها االستنراا اإلسباني في إطار دراسالالاتو  -

عن األد  العربالالي الم سالاليمي خالالار  ن الالاا األد  األندلسالالي  فدرسالالها المستنالالرقون اإلسالالبان 

 وترجموها عن األ ت العربي أو عن طريق الترجمات الفرنسية الملتلفة.

ليلة للقارا اإلسباني ضمن منروعو في دراسة األد  العربي الم سيمي قدي بيرنت ألف ليلة و -

وترجمتو  وحرص عل، بيان أهميتها في األد  اإلسباني خا ة بإيضاح تأثيراتها فالالي قصالالص 

 إسبانية تنتمي إل، عصر النهضة.

أكد بيرنت عل، أهمية النص في التراة األدبالالي اإلنسالالاني كلالالو  حيالالو إن أ الالولو كانالالت ترجالالع  -

 ات وبيئات ملتلفة منذ القرن السابع المي دي حت، القرن السابع عنر. لحضار

بينيا لنص ألالالف ليلالالة وليلالالة رؤيالالة أساسالالها مفهالالوي التعالالدد  فهالالو رفالالض أي  كانت رؤية سلبادور -

اختزال للنص في مضمون حسي  أو شلصيات تنتمي إل، عالم الفانتازيا. رفالالض أن يقبالالت بالالأن 

نت فيو. وأكد عل، أن تأثير "ألف ليلالالة وليلالالة" مالالا  يمون للحمايات أ ت واحد  أو قرن معين ُدو 

ا في األد  المعا   ر. يزال ممتدأل

 تو يات  

تو ي الدراسة بأال يقتصر البحو حول كتابات المستنرقين األوروبيين المعروفين فالالي القالالرن  -

التاسع عنر والقرن العنرين. فهناك العديالالد مالالن الدراسالالات الر الالينة والةالالادة التالالي تُمتالالد فالالي 

 أوروبا حول األد  العربي حت، يومنا هذا.

تو ي الدراسة بأن يبتعد البحو عن إ دار األحماي الم لقة السلبية أو اإليةابية حول دراسات  -

المستنرقين  وأن يمون هدف البحو هو تحليت أعمالهم ووضعها في سالالياقها الالالذي أُنتةالالت فيالالو 

ا جديدة لتراثنا العربي.   بال ريقة التي تةعلنا نرى أبعادأل

ي وضالالعو إدوارد سالالعيد لدراسالالة أعمالالال المستنالالرقين هالالو تو ي الدراسة بأال يمون المنهج الذ -

 اإلطار الوحيد للدراسة  وأن يتسع المةال لمناهج جديدة لدراسة كتابات المستنرقين.

يو ي البحو بأن تُدرس الترجمات الملتلفة أللف ليلة وليلة للغة اإلسبانية لتوضيح طرا تلقي  -

 فات وأثرها في الترجمة النهائية للنص. النص الملتلفة عند كت مترجم  وأسبا  هذ  االخت 
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