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 الحمد ہلل الذي لھ في كل شيء أیة تشھد أنھ الواحد الخالق و الذي فطر الخالئق 

و السبع الطباق و الذي أقر أھل النھي أنھ المعبود وحده و كل ما عبد من دونھ  نواألرضیی

على من یشاء من عباده لینذر یوم التالق و الذي سینفى  أمرهاختالق و الذي یلقي الروح من 

صلى هللا علیھ ) محمد ( و الذي بعث فینا رسولھ  الباقيو مشیئتھ و ھو وحده  بأمرهكل شيء 

و نصره بقدرتھ على أھل الشرك و الریب و النفاق  أظھرهوسلم لیتم مكارم األخالق و الذي 

فادى األمانة و بلغ الرسالة و نصح األمة و كشف الغمة و جاھد في هللا حق الجھاد وكان 

 .د رحمة لجمیع العبا

إد یدعو الواجب الوفاء و العرفان بالجمیل أن نتقدم بالشكر و االمتنان إلى كل من ساھم في 

الذي لم یبخل علینا "  بزحاف فیصل" طر  ؤھذه المذكرة نذكر على رأسھم الدكتور الم

من وفر لنا ھذه الفرصة و نخص شكر الجزیل إلى لبنصائحھ و توجیھاتھ القیمة نتقدم با

كما نتوجھ بتشكراتنا إلى كل طاقم األساتذة في جمیع أطوارنا " زغام " اذ بالذكر األست

 .الدراسیة 

 .و إلى من ساھم من قریب أو بعید في إنجاز ھذه المذكرة 

 .و أخیرا نسأل هللا تعالى علما نافعا و رزقا طیبا وعمال متقبال إن شاء هللا 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
 

 

 
 

 
 أھدي ثمرة  ھذا العمل الى كل األھل و األحباب و الوالدین أمي التي ربتني على

 

عبد هللا ،: الحنان و أبي رحمھ هللا الذي دفع بي الى العلم رغم الصعاب و اخوتي   

 

.و مفتاح ، و ذھیبة ، نجمة ، و سعاد   

 

 حوریة و صفیة بدون أن أنسى كل من ساعدني في اخراج صدیقتي و الى كل من

.ھذا  

 
 
 
 
 
 



* وفي األخیر أسأل هللا عز وجل النجاح التوفیق*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تشكرات
 
 

 أبدأ بشكري بعائلتي الكریمة و باألخص والدتي حفظھا هللا لي و أشكر كل عمال 
 

 مكتبة جامعة عبد الحمید بن بادیس ، كلیة اآلداب و الفنون ، قسم اللغة العربیة
 
.بخلوا علي بالمراجع التي أنجزت بھا بحثي المتواضع و آدابھا الذین لم ی   
 

 و أخص بالذكر أستاذي المحترم و المشرف على مذكرتي  الدكتور محمد منقور 
 

 الذي أكن لھ كل االحترام و التقدیر ، دون أن أنسى رئیس مشروع الدراسات 
 

تقدیراألدبیة  المقارنة سعید مكروم إلیك مني أستاذي المحترم تحیة عرفان و  
 
. و أشكرك على قبولي في مشروعك و شكرا    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* بسم الھ الرحمن الرحیم *                               
 

                                
هللا ملك السموات و األرض یخلق ما یشاء ، یھب لمن یشاء إناثا"   

 
 ویھب لمن یشاء الذكور أو یزوجھم ذكرا و إناثا ،  ویجعل

 
"  .من یشاء عقیما إنھ علیم قدیر   

 
 
 

" صدق هللا العظیم "   
 
 
 

) 50 – 48آیة  –الشورى (   
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 . األدب المقارن: المدخــل

 : النشأة و التطور / أ: األدب المقارن 

تعددت و كثرت مدلوالت األدب المقارن ، و تنوعت من باحث ألخر فاألدب المقارن هو مـن العلـوم 

 .Fفـان تـيجم " األدبية الحديثة المبتكرة في العصر الحديث و أول من أطلق عليه هذه التسـمية هـو 

TIGME  "...  )¹ (   م ، ففــي المعنــي  1931هــو عــالم فرنســي أول مــن وضــع تعريفــا لــألدب ســنة

هــو المقارنــة بــين األداب أو األدبــاء مجموعــة لغويــة واحــدة أو مجموعــات لغويــة مختلفــة : " المعجمــي 

مـــن خـــالل دراســـة التـــأثيرات األدبيـــة التـــي تتعـــدى الحـــدود اللغويـــة و الجنســـية و السياســـية كالمدرســـة 

   ) 2(  ..في أداب مختلفة  ةـــالرومنتيكي

دراسة األدب خارج حدود بلد معين واحد ، و : " و قد أوضح كمال أبو ديب أن األدب المقارن هو 

دراسة العالقات بين األدب من جهة و مجاالت المعرفة و المعتقدات األخرى مثـل الفنـون و الفلسـفة 

 .من جهة أخرى ... 

دب بـأدب أخـرى و بـأداب أخـرى و مقارنـة األدب المقـارن مـع و بإختصار االدب المقارن هو مقارنة أ

   ) 3(  .. .مجاالت أخرى من التعبير اإلنساني 

 
 
 

 
 

                                                  
 .  63: د ط ، د س ، ص :   Elgceمحمد رمضان جربي ، منشورات  .داألدب المقارن ، -1
 . 64: المرجع نفسه ، ص   - 2
  13: ، ص  1997 3محمد غنيمي هالل ، نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع ط  .األدب المقارن ، د  - 3
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باعتبار أن هذا األدب يدرس مواطن   ) ¹(  ..و هناك من يفضل تسميته باألدب المقارن التاريخي  

اضرها أو في ماضيها ، و ما التالقي بين اآلداب في لغاتها المختلفة و صالتها الكثيرة المعقدة في ح

لهذه الصالت التاريخية من تأثير و تأثر و منهم محمد غنيمي هالل في مؤلفه األدب المقارن الذي 

يفضل تسميته التاريخ المقارن لآلداب او تاريخ األدب المقارن إذ يرى أن هذا األدب جوهر لتاريخ 

داب القومية و العالمية ، و عالقاتها ببعضها فهو منهج تاريخي يوثق صالت بين اآل :   ) 2(  ..األدب

البعض و اتفاقها ، و تأثيرها و تأثرها في بعضها البعض قديما و حديثا ، و من هذا تتحد بأن مهمة 

محمد غنيمي هالل أيضا إن األدب المقارن هو دراسة . األدب المقارن التاريخية علمية و يقول د

غيره من اآلداب المختلفة الخارجية عن نطاق اللغة القومية التي  األدب القومي في عالقاته التاريخية ب

هو أول من تناول هذا العلم تسمية و " فان تيجم " ، و تجد كما ذكرنا سابقا أن   ) 3(  ..كتب بها 

" أنه العلم الذي يدرس على نحو خاص أثار األداب المختلفة في عالقاتها المتبادلة : " تعريفا فقال 

. 

ا أن األدب المقارن يعني تقريب بين وقائع مختلفة و متابعة مختلف األداب بما نجده و يرى أيض

جعل لألدب " فان تيجم "و ترى أن   ) 4(  .."  إنه تاريخ العالقات األدبية الدولية : " يقول بإنجاز 

 .صفة تاريخية 

 
 

                                                  
نشأته و قضاياه و اتجاهاته الحكاية الخرافية نموذجا ألحمد زلط ، هبة النبيل العربية ، الجيزة د  األدب المقارن  -1

 . 49: ، ص  2005ط 
 . 109: النققد الحديث و األدب المقارن ، رامي فواز أحمد ، دار الحامد  األردن ، ص   -2
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 . 109: المرجع نفسه ، ص   - 3
 . 52: ص أحمد زلط ، .،دالمرجع السابق  - 4
 
 

 : مدارس األدب المقارن 

هناك عدة مدارس ظهرت تتناول األدب المقارن منه ما هو تقليدي مثل المدرسة الفرنسية كما تسمى 

و هناك المدرسة األمريكية و هناك المدرسة السالفية و هنا في هذا البحث سوف نشير إلى 

 .كية أو النقدية المدرستين المدرسة الفرنسية التقليدية و المدرسة األمري

 : المدرسة الفرنسية -1

م و  19تعتبر المدرسة الفرنسية التقليدية هي أول اتجاه في األدب المقارن و كان ذلك أوائل القرن 

م أي قرابة قرن من  20استمرت سيطرتها كاتجاه وحيد في األدب المقارن إلى غاية أواسط القرن 

ات أخرى قامت على المنهج التاريخي و ذلك تسمى حيث ظهرت اتجاه،  ) ¹(  ..الزمان تقريبا 

على أنه تاريخ : "أحد أهم أعالمها األدب المقارن " فرانسوا غويار " بالمدرسة التاريخية و يعرفها 

و لقد   ) 3(  .. .و هو العلم الذي يؤرخ للعالقات الخارجية لآلداب    ) 2(  ..العالقات األدبية الدولية 

 :  ) 4(  ..ية شروطا صارمة للدراسة المقارنة و هي وضعت المدرسة الفرنس

 .أن تكون الدراسة بين أدبين مختلفين -1

 .أن يتوفر الرابط التاريخي أي ملف الشواهد بين األدبين -2

 .                                                        أن يكون المؤثر أدبا موجبا و المتأثر أدبا سالبا -3

                                                
    

 

 

و التوزيــع ،  نظريــة األدب المقــارن و تجليتهــا فــي الــوطن العربــي ، احمــد درويــش ، دار قريــب للطباعــة و النشــر -1
  2002القاهرة ، جمهورية مصر العربية 

 . 27:ص 
: ، ص  1988 2هتـري زغيـب ، منشـورات عويـدات ، بيـروت لبنـان ط : األدب المقارن ، فرانسوا غويار ، ثـر  -2

15 . 
 . 25: المرجع السابق ، ص  -3
، ص  1999ب ،دمشـق سـوريا األدب المقارن مشكالت و أفاق ، عبده عيود ، منشـورات اتحـاد الكتـاب العـر  -4
 31  32  
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 :المدرسة األمريكية  -2

فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة و يمكـن القـول  19ظهر األدب المقارن في الثلث األخير من القـرن 

األمريكــي فــي األدب المقــارن أو بمــا يســمى بالمدرســة األمريكيــة يعــود  االتجــاهظهــور  االرهاصــاتأن 

عنـوان أزمـة ب"  R.Wélkرينيـه ويلـك " م فـي محاضـرات ألقاهـا الناقـد األمريكـي        1958لسنة 

األدب المقارن في المؤتمر الثاني للرابطـة الدوليـة لـألدب المقـارن الـذي انعقـد فـي جامعـة تشـابل هيـل 

لمقـارن األمريكية الذي وجه من خاللها نقدا ال مثسل له في حدثـه عـن المدرسـة الفرنسـية فـي األدب ا

..  )¹ (    . 

 : أسس جديدة تحكم الدراسة المقارنة و هي 

ضرورة دراسة الظاهرة األدبية في شموليتها دون مراعاة للحواجز السياسية و اللسـانية حيـث يتعلـق / 1

 .األمر بدراسة التاريخ و األعمال األدبية من جهة نظر الدولية 

ارن و التخلــي عــن المــنهج القــائم علــى حصــر مــا الــدعوة إلــى تطبيــق مــنهج نقــدي فــي األدب المقــ/ 2

 .تنطوي عليه األعمال األدبية من مؤثرات 

الدعوة إلى جعل الدراسات المقارنة تدرس العالقات القائمة بين اآلداب من ناحية و بين مجـاالت / 3

 .   ) 2(  ..المعرفة األخرى كالفنون و الفلسفة و الرسم و الموسيقى و التاريخ و العلوم االجتماعية 

من خالل ما سبق نرى أن هناك اختالف واضح بين المدرسـتين فالفرنسـية تعتمـد فـي الدراسـة المقارنـة 

علــى ملــف الشــواهد و ذكــر ظــاهرة التــأثير و التــأثر أمــا المدرســة األمريكيــة فتــرى أن الدراســة المقارنــة 

 .سبق الذكر تتعدى المقارنة بين ادبين مختلفين إلى المقارنة بين أدب و فنون كما 
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 . 108: ، ص  1999 ،2دار الفكر ، دمشق سورية ط : أفاق األدب المقارن عربيا و عالميا ، حسام الخطيب  -1
دراسـات مركـز ال 80األدب المققارن ، حيدر محمود غيالن ، دور األنساق الثقافية ، مجلـة دراسـة اليمنيـة العـدد  -2

 . 28.  23: صنعاء ، الجمهورية اليمنية ، ص  2006و البحوث اليمني يناير مارس 
 

 : ظاهرة التأثير و التأثر 

إذا كان تعيين التأثيرات العلمية في القرب قد أصبح ممكنا فإن من العسر على الباحث تحديد مواطن 

طبيعة األدب نفسه ، فالتأثر باألفكـار التأثير بدقة في مجال األدب و الفن ، و ترجع صعوبة ذلك إلى 

 .في وسط ثقافي مجاور قد يتحول إلى تمثيل أو إعادة خلق تتناسب و ذوق المتأثرين 

مما يجعل مواطن التـأثير مجهولـة حتـى مـن قبـل المـؤثرين أنفسـهم و هـذا يفسـر سـر بعـض اإلشـكاالت 

   ) ¹(  ..التي تتصل بالصالت المتبادلة بين العرب و الغربيين 

إن الحتمية في التبـادل التـأثير بـين العناصـر المختلفـة راجعـة إلـى المعايشـة الطويلـة فـي منطقـة جغرافيـة 

واحـدة ، و هـي معايشــة اسـتمرت حقبـة مــن الـزمن و أمـا الصــلة بـين طرفـي اإلســالمي و المسـيحي فلــم 

خــر ســواء عــن تتقطــع أبــدا ســواء فيمــا يتصــل بالكتابــات أو مــا يتصــل باالنتقــال مــن طــرف إلــى طــرف األ

 .طريق التجارة و التبادل األسرى و الرحلة المستمرة 

الثقافـة العربيـة (و إذا كنا نميل إلى الرأي الذي يقـول بـأن األصـل أن يصـدر التـأثير عـن األقـوى و هـي  

ألن هـــذه األخيـــرة لـــم تكـــن تجـــذب ) و هـــي الثقافـــة الالتينيـــة المتخلفـــة ( إلـــى األضـــعف ) اإلســـالمية 

 .  ) 2(  ..ستطيع التأثير في الثقافة العربية إال أننا ال ننفي التأثيرات المحلية تماما االنتباه حتى ت

قـد كسـبت كثيـرا مـن المؤيـدين مـن البـاحثين  ةاألوروبي اآلدابإذا كانت نظرية التأثير العربي في نشأة -

عـدم  تبـينة قـد رفضـوها و راح البـاحثون يفتشـون فـي نصـوص قديمـ ناألوروبيـيفإن عـددا مـن البـاحثين 

 .التأثير العربي في الغربي 
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 .. 141: ، ص  2008 1د، يونس شنوان شديفات ط . الموشحات االندلسية المصطلح و الوزن و التأثير  -1
 . 144،  143: نفسه ، ص  المرجع -2
 

 

 : ميدان األدب المقارن 

كتــب النقــد و الترجمــة و الــرحالت و المجــالت و الصــحف باإلضــافة إلــى : عوامــل انتقــال األدب / 1

 .الوسائل السمعية البصرية المؤلف و المترجم 

و تطورها عبر الزمن و قد يدرس الجنس األدبـي نشأة األجناس األدبية : دراسات األجناس األدبية / 2

 .وعية أو أكثر في موض

 .و تسمى تاريخ الموضوعات عند األلمان : عات األدبية دراسات الموضو / 3

قــد يتــأثر بكتــاب واحــد أو مجموعــة مــن الكتــاب و بشخصــيته و قــد يكــون الوســط : تــأثير الكتــاب / 4

 .المؤثر بلد أو أمة أو مجموعة من كتاب 

و هــي المصــادر األجنبيــة التــي اشــتقى منهــا الكاتــب أدبــه و قــد تكــون منــاظر أ: مصــادر الكتــاب / 5

 .محادثات أو نصوص أدبية 

ــارات الفكريــة / 6 ــة التــي تســود عصــر مــن العصــور كالفلســفة العاطفيــة و : التي و هــي الحركــات األدبي

 .الواقعية و غيرها 

   ) ¹(  ..دراسة بلد كما يصوره مؤلف أجنبي  ) : الصورانية ( صورة بلد أجنبي / 7

 

 

 ــــــــــــــــــ
 50هالل ، ص  أغنيمي. المرجع السابق ،د-1
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و تسمى عند المدرسـة الفرنسـية عـدة الباحـث المقـارن بمعنـى شـروط : ثقافة الباحث المقارن أو عدته 

 : التي ينبغي أن تتوفر في الباحث حتى يصبح مثقف منها 

أن يكــون علــى علــم بالحقــائق التاريخيــة للعصــور التــي يدرســها كــالحروب و الحركــات الفكريــة التــي -1

 .دراسة و لهذا هناك فرع يتكأعليه في دراسته تختص بهذه ال

 .الخ .. أن يكون على دراية تامة بتاريخ األدب المختلفة مثل رسالة الغفران الكوميديا اإللهية -2

 .على الباحث أن يكون عالما بالمنتهج البحث المقارن وان يكون مطلع على المدار األخرى-3

مجـاالت بصـورة بلـد مثـل صـورة العـرب عنـد شيكسـير أن يكون مطلـع علـى ميـادين البحـث واهـم  -4

 الخ.... 

 .الغمام المراجع العامة في االدب المقارن والمجاالت المتخصصة -5

   ) ¹(  أن يكون يتقن لغة اخرى بعد لغته االم أي على الباحث المقارن أن يدرس النص لغته األصلية -6

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــ
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،  2014محمـد عباسـة ، جامعـة عبـد الحميـد بـن بـاديس مسـتغانم . الدب المقـارن ، دمحاضرات السابقة في ا -1
2015 

 

 

 

 :أهمية األدب المقارن وغاياته العلمية 

يعد االدب المقارن ذلك العلم الذي يميز الشخصية القومية لالمة ، ويوضح مالمحها توضيحا عامال 

ستعارته من التيارات االدبية واالجناس والمذاهب ، وذلك يميز بين نتاجه وتراثها واألصيل ، وبين ما ا

(  ..المختلفة ، وتستطيع أن تقف هنا على جملة من األهداف والغايات التي يحددها األدب المقارن 

 :وأولها   ) ¹

أنه العلم الذي يرسم األدب في عالقاتها مع بعضها البعض ، كما انه بعتبر عامالها ما في دراسة  -

   ) 2(  ..ها ، ودفعها الى التعاون المجتمعات وتفهم

أنه يعين األمة على تحديد تاريخها األدبي ، ومعرفة قاطعة ويوضح مدى صفاء او اختالط : وثانيا 

األدب بغيرها أي يقف على التاريخ العام والخاص للمجتمع ، من خالل نتبع المسار التاريخي 

   ) 3(  ..وص األدبية ـــللنص

لغابات فهو انه يقوم على دراسات التيارات الفكرية واالدبية والمذاهب ،الكتاب أما ثالث االهداف وا

، كما انه يدرس االجناس األدبية من مسرح وشعر قصص ، ويكشف الروابط والصالت ...والمفكرين 

 .المتواجدة بين االدب أي يتنبع تاثير وتاثير اآلداب في بعضها البعض 

ة لجميع ــــيئات واألمكنة ، في اختالف وتباين الىداب واالجناس اآلدبيأنه بين أثر الب: ورابعا وأخيرا 

   ) 4(  ..االمم 
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 ــــــــــــــــــ
 67محمد رمضان جربي ص . المرجع السابق ، د-1

دراســـات فـــي النقـــد المســـرحي واالدب المقـــارن ، محمـــد زكـــي العشـــماوي ، دار المعرفـــة الجامعيـــة االرازيطيـــة ط -2
 28-27ص  2007

 

 :لمحة عن الشعر في األندلس 

   كانت بالد األندلس من أرقى البلدان العربية اإلسالمية وقد تميزت بخصوصياتها الثقافيـة واالجتماعيـة 

كــم كانــت أيضــا حلقــة اتصــال بــين الشــرق اإلســالمي والغــرب المســيحي ، وذلــك ممــا أدى إلــى انتقــال 

   ) ¹(  ..ة لى البالد األوروبيمعظم معالم الثقافة العربية من أدب وفلسفة وعلوم إ

فبعــد الفــتح اإلســالمي ،ظــل األدب األندلســي صــدى ألدب المشــرق حتــى عصــر االمــارة ، وفــي عصــر 

الخالفـــة األمويـــة باألنـــدلس ، كـــان لهـــذا األدب أن يســـتجيب لـــدواع بيئيـــة واجتماعيـــة تميـــزه مـــن غيـــره 

هـذا اللـون مـن الشـعر الـذي تحـرر  وتضقي عليه عليه طابع المحلية ، فظهرت الموشـحات واألزجـال ،

من األعاريض المرعية والقوافي الرتيبة ، ولغ به اهل المغرب قبل أن يبهر أهل المشرق ، والتـزال هـذه 

األنغام تذكرنا بالفردوس المفقود وعلينـا أن نشـير الـى أن الشـعر األوروبـي عامـة والفرنسـي خاصـة ، قـد 

له بــاألدب العربــي مــن خــالل الشــعر األندلســي ، ويعــد تــأثر فــي القــرون الوســطى فــي مضــامينه و أشــكا

   ) 2(  ..شعراء التروبادور في جنوب فرنسا أول من نظم القصائد على منوال الموشحات واألزجال 

ر أننـا ال نملـك إال إذن ظهر الشعر في األنـدلس فـي الوقـت الـذي وصـل فيـه العـرب الـى هـذا البلـد غيـ

الفتــرة ســادها االضــطراب والحــروب ،فلــم يكــن لــدى الشــعراء والســبب فــي ذلــك أن تلــك القليــل منــه 

 .وقت لتدوين أشعارهم 

 

 37المرجع السابق ، محمد رمضان جربي ص -3

 38المرجع نفسه ص -4
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 ـــــــــــــــــــ

محمــد عباســة ، دار ام الكتــاب للنشــر والتوزيــع . الموشـحات واألزجــال األندلســية وأثرهــا فــي شــعر التروبــادور ، د-1

 5ص  2012، 1مستغانم الجزائر ، ط 

 7-6المرجع نفسه ص -2

 

 :باألندلس الطوائفملوك  لمحة عن

هـــ لمــا اعلــن الــوزير أبــو الحــزم بــن جهــور  422هــي فتــرة تاريخيــة فــي األنــدلس بــدأت فــي حــدود عــام 

الدولـة األمويـة فـي األنـدلس ، ممـا حـدا بكـل أميـر مـن أمـراء األنـدلس بينـا ، دويلـة منفصـلة ، " سقوط"

 .ن عشرين اسرةوتأسيس امرة حاكمة من أهله وذويه ، وبلغت هذه األسر أكثر م

سـقطت الخالفـة بسـبب ثـورة األمـازيغ ونشـوء ملـوك الطوائـف الـذين  1030و 1020وفي العقـد بـين 

ـــة ، وبلنســـية ، طليطلـــة ســـر قســـطة : دويلـــة ، مـــنهم  22قســـموا الـــدول الـــى  غرناطـــة ، أشـــيلية والمري

ت تـراء الحالفـة ، إال أن والبرازين  والبدا جوز وبلنسية ودانية و اليليار ومورور ، بنمارتت تلك الدويال

عــدم اســتقرار الحكــم فيهــا والتنــاحر المســتمرين بعضــها الــبعض جعــل مــنهم فريســة لمســحي الشــمال ، 

ووصل األمر الى أن ملـوك الطوائـف كـانوا يـدفعون الجزيـة للملـك الفرنسـوا السـادس وكـانوا سـتعنون بـه 

   ) ¹(  ..على اخوانهم 

 :الطوائف بعض األسر التي كانت مشهورة في عهد 

 ) ه 484،  ه 414( بنو عباد باشيلية 

 ) ه 449،  ه 422( بنو جهور في قرطبة 

 ) ه 449،  ه 407( بنو حمود في مالطة 

 ) ه 536،  ه 403( بنو نيزي في غرناطة 

 ) ه 497،  ه 402( بنو رزين في السهلة 

 ) ه 478،  ه 400( بنو زي النون طلبطلة 

 ) ه 487،  ه 413( بنو االقطس في بطليوس 

 ) ه 1085،  ه 1016( بنو عامر في بلنمة 
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 ) ه 536،  ه 410( بنو هود في سرقسطة 

 ـــــــــــــــــــــــــ
ا فــيمن يســتحق القضــاء والقتبــا تحقيــق ، مــريم قاســم طويــل ، دار الكتــب تــاريخ قضــاة األنــدلس ، أو المرقيــة العليــ-1

 3-2ص ، 1995،  1العلمية ، بيروت ط

 

 : لــملخص المدخ

وهو المقارنة بين اآلداب المختلفة والبحث عن أوجه التشابه  1927ظهر األدب المقارن سنة 

نسي أي المدرسة الفرنسية واالختالف وهناك مناهج متعددة في ذلك وهي المنهج التاريخي الفر 

 .األمريكية وهذا المنهج ال يتطرق إلى الصالت التاريخيةوالمنهج الوصفي النقدي ، هو المدرسة 

وعلى الباحث المقارن يجب عليه أن يكون ملما بجميع العلوم والحقائق التاريخية واألدبية التي 

على اآلداب العالمية ومعرفة نوايا تساعده على دراسته ، وتكمن أهمية األدب المقارن في التعرف 

 .ة أم ال ـاآلخرين إن كانت سيئ

ومن هنا نرى أن هناك عدة دراسات قامت على حضارات أخرى منها الحضارة األوروبية التي قامت 

ونهضت على الحضارة العربية اإلسالمية مما سيظهر في الفصل األول والثاني من هذا البحث ألن 

 .تأثر الغرب بالحضارة العربية اإلسالمية  لىإقيام هي الحضارة راجع 

 
 



 ةــــــدمـــــــمق
تشترك في إنسانيتها فاإلنسان هو أصلها و منبعها بمعنى أنها  مشاريهاإن الحضارات على اختالف 

صناعة اإلنسان و إبداعه عندما يرتقي في سلم التمدن و االستقرار ، و رغم هذا االشتراك فيما بينها 

قد تمايزت في مرجعية البناء الحضاري و فلسفاتها  و التقائها في األصل إال أن مناهجها و مذاهبها

.إلى تعدد و اختالف النظريات التي تفسر نشوء الحضارة و تكونها  ىّدلكل منها ، هذا ما أ  

و هذا التكريم مطلق " دم آو لقد كرمنا بني : " م ، لقوله تعالى ّفاإلنسان في العقيدة مخلوق مكر

م ّمكرو هكذا ،ائدهم و دياناتهم و ألوانهم على كل بني أدم باختالف أجناسهم و قومياتهم و عق

و ميزه عن المخلوقات بالعقل الذي دفع به إلى العلم و الفهم و الحرية و اإلدراك  اإلسالم اإلنسان

و قد حملت  .ليتمكن من أداء رسالته على أكمل وجه في هذه األرض و يدعو إلى الخير و السالم

و .، شاركت فيه أجناس عدة و قوميات شتى  ثريا ومتنوعاخيا و اإلسالمية رصيدا تاري   األمة العربية

ضمنت لها التفوق دوما في النهوض و السير إلى طريق النجاح ، و ذلك   عنصريات مختلفة 

رات هائلة من المعلومات ، ما جعلها أن و العقول الذكية ، كما تمتلك قد  باكتسابها السواعد الفنية 

واضل عطائها الحضاري و تحمل مشعل هذه الحضارات ، و لها تكون في موكب الحضارة و أن ت

 هاعطاءأثر واضح في الحضارات الغربية و مدى تأثرهم بها فهذه الحضارة العربية كانت عطاء و 

.للحضارات األخرى   

 

 

 

 أ



عربية في بناء ركب حضارته المتطورة التي استقى الو لما ال يعترف األخر بأهمية الحضارة اإلسالمية 

ناهجها و مقوماتها من الحضارة العربية اإلسالمية ، و يحاول إخفاء ما أخذه من هذه الحضارةم  

ألن األوروبي المسيحي يحاول رفض الحضارة اإلسالمية . و يقدم لنا عكس ماتراه في هذه الدنيا  

لى العربية لهذا يجب أن ال تترك المجال لهذه األفعال و أن تحاول توحيد أفكارنا و المشي ع

خطوات أسالفنا و أن ندفع حضارتنا إلى ما كانت عليه من تطور و تقدم و سمو ، و يجب إعادة 

.الحلقة المفقودة إلى مكانها ، و تدفع بقوة ركب حضارتنا الراكدة لتسير إلى طريق الصحيح   

ةو من خالل هذا البحث حاولنا إعطاء فكرة حول الحضارة و مدى تأثر الغرب بحضارتنا اإلسالمي  

:و كان منطلق هذا البحث عبارة عن تساؤالت تطرح نفسها أال و هي    

.؟  األوروبيةهل أثرت الحضارة العربية اإلسالمية في الحضارة -  

.هل لألدب المقارن أهمية لمعرفة نقاط التشابه و االختالف بين الحضارتين العربية و الغربية ؟ -  

سرت على نهج المدرسة الفرنسية ،و لإلجابة عن هذه األسئلة ارتأيت أن أتبع المنهج التاريخي 

سواء كان باحثا أم قارئا لهذا  المتلقيللقيام بهذا البحث و عرض مختلف المعلومات التي تخدم 

.الموضوع   

مقارن و و قد قسمت بحثي إلى فصلين ممهدة بمقدمة و مدخل يشتمل فيه الحديث عن األدب ال

عن ظاهرة التأثير و  تتحدثإعطاء لمحة عنهما و  ، التطرق إلى المدرستين الفرنسية و األمريكية

.التأثر و ميدان األدب المقارن و لمحة عن الشعر في األندلس في عهد ملوك الطوائف   

 و لقد تناولت في الفصل األول تعريفات عن الحضارة عند العرب و الغرب ، و أهم مظاهرها 

و عوامل ظهورها كما تطرقت ألهم نظرياتها و منها نظرية ابن خلدون ، نظرية هيقل و نظرية كارل 

.ماكس   

 أ

 ب



ن الحركة األدبية و الثقافية في عهد ملوك الطوائف باألندلس عأما الفصل الثاني فكان الحديث فيه   

و أثرها في شعراء و كذا تحدثت عن صورة المرأة في الشعر األندلسي ، و تطرقت إلى الموشحات 

. التروبادور في المبحث األخير قدمت نماذج من الشعر األندلسي و شعر شعراء التروبادور كمقارنة 

  تأمالت : اعتمدت عليها و من أهمها و أبرزها  قد و وضعت جملة من المصادر و المراجع التي

وان الحضارة العربية ي ، و كتاب أخر لبشير رمضان التليسي بعنمشكالت الحضارة لمالك بن نب

اإلسالمية ، و كتاب و هو األهم في دراسة األدب المقارن عند العرب و هو األدب المقارن للدكتور 

محمد غنيمي هالل ، و كتاب الدكتور محمد عباسة أستاذ محاضر في جامعة عبد الحميد بن باديس 

.ور  مستغانم أال و هو الموشحات و األزجال األندلسية في شعر التروباد  

و لقد واجهتني عدة صعوبات منها صعوبة التعامل مع المصادر و المراجع باإلضافة الى عدم 

امتالكي اللغة األخرى للبحث في مراجع و مصادر أجنبية و كذلك باإلضافة لضيق الوقت لكن على 

اتذة و الرغم من ذلك فقد بذلت جهدا للتغلب على هذه الصعاب بفضل مساعدة جملة من األس

زمالء جزاهم اهللا خيرا ال  

و أن تكون من بين المرتجع التي . و في األخير أرجو أن تنال هذه المذكرة رضا كل من يتصفحها 

.تخدم الزمالء القراء و الباحثين و لو بقليل   

ثم ان الشكر الجزيل يعود الى ما قدم لي من مساعدة علمية جاءت على شكل نصائح و ارشادات 

بها جملة من أساتذة فسم اللغة العربية و أدابها و بخاصة األستاذ المشرف معلومات علمية تقدم 

.الدكتور منقور   

 

 ج
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 الفصل األول : الحضارة ، مفهومها ، مظاهرها ، تطورها 
 مفهوم الحضارة: المبحث األول 

  لغة) أ

 :اللغة العربية ) 1 

اضر خالف البادي و الحاضر المقيم في الحضر خالف البدو ،و الح: "يقول معجم لسان العرب 

: عن أبي زيد ، و كان األصمعي يقولاالقامة في الحضر ، ' الحضارة 'المدن و القرى ،و 

 :طاميالحضارة بالفتح  قال الق

 ) ¹(  ...فأي رجال رجال البادية ترانا .:.فمن تكن الحضارة أعجبته 

" الحضارة"ما جاء في القاموس المحيط و هي هن الثالثي حضر و هو نقيض الغيب و الغيبة ، ك

كما جاء في صحوة   ) 2(  ...ضد غاب ، و الحضرة و الحاضرة و الحضارة و يفتح خالف البادية

خالف : المتن لتاج العروس على أنها من حضر ، و الحضر ، و الحضرة ، و الحاضرة و الحضارة 

هلها حضروا ، األمصار ، و مساكن و الحاضرة سميت بدلك ألن أ: والبدو : البادية و البداوة 

 ) 3(  ...الديار التي تكون لهم بها قرار

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

148-61،ص 'ح'،الجلد الرابع،1لسان العرب،ابن منظور،بيروت،لبنان،دار صادر،ط -1  
 62-61،ص 2،ج1999 1يروت،لبنان،دار الكتب العلمية،طالقاموس المحيط،الفيروز أبادي، الشيرازي،ب -2
النفيس من كنوز القواميس،صفوة المتن من تاج العروس،خليفة محمد التلبسي، تونس، الدار العربية،ص  -3

489-490 
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القوم الحضور ، و حاضرة الشيء القريبة منه ، و في التنزيل : الحاضر : و في معجم الوسيط 

 العزيز 

و خالف البادية و المدن و القرى و الريف ، و  "ن القرية التي كانت حاضرة البحرو اسألهم ع"

الحضارة ضد البداوة و هي مرحلة سامية من مراحل التطور االنساني ، ومظاهر الرقي العلمي و 

 الفني و األدبي 

قابل البداوة في األصل اللغوي للغة العربية ت' الحضارة'لفظة : فإدن  ) 1(  .و االجتماعي في الحضر

    :، كما هو جلي في قول المتنبي 

 ) 2(  ...وفي البداوة حسن غير مجلوب .:.حسن الحضارة مجلود بنظريه               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 181،ص  2005 4الشروق الدولية ط المعجم الوسط ، مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، مكتبة  -1
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 69ص  1977 1المتبني ، زكي المحاسن ، بيروت ، لبنان ، دار الكتب العلمية ط  -2
 

 

 :في اللغة األجنبية  -

، بمعنى المدينة و   civtas، و هو مشتق من كلمةCivilisationلفظ الحضارة     

civilités روماني هو األصل الالتيني وهو ما يعرف به المواطن الcities ' بمعنى مدني أو ما

بمعنى مساكن المدينة،حيث تقوم الحياة عادة في المدن و منها  civisيتعلق بساكن المدينة ، أو 

في فرنسا ، حيث ظهرت  Civilisationsباأللمانية و كلمة  Civilisationاشتقت كلمة 

 civiliserعل ومن ف civilisé، و تم اشتقاقها من نعت  18في القرن الثامن عشر 

أما حديثا، فهي االنتقال إلى الوضع المتحضر ، كما أنها استخدمت داللة للتعالي عن الهمجية    

، أي توحش فهناك شعوب متحضرة و شعوب  barbarusو هي أيضا نقيض لكلمة بربرية

 ) barbari  ...  )¹  متوحشة ، غير متحضرين

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
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 09، ص بوارجالن ، عمر سليمان بوعصابة ، اشراف محمد ناصر معالم الحضارة اإلسالمية ،  -1

 

 :اصطالحا) ب

ذهب البعض إلى اعتبار الحضارة نمط يعتاد عليه الفرد من تفاصيل صغيرة و كبيرة يعيشها في    

هذا استخدامه ألحدث الوسائل و التكنولوجيا بل تعامله هو كإنسان مع  مجتمعه ، و ال يقصد من

 و شعوره اإلنساني اتجاهها: األشياء المادية و المعنوية التي تدور حوله 

I ( االتجاه العام)تعريفا:( 

انحصرت تعريفات بعض العلماء في أن الحضارة عبارة عن نشاط اإلنسان في شتى المجاالت    

شمل على الكثير من الجوانب الحياتية لإلنسان المختلفة هذا ما أكسبها مفهوما بشكل شامل، وت

عاما، و الذي يتناول قدرات اإلنسان العقلية و النفسية و العملية التي توجهه نحو الرقي و التقدم في 

 ) ¹(  ...جميع مناحي الحياة 

 :ول ديوارنت )1    

ماعي يعين اإلنسان على زيادة إنتاجه الثقافي بأوجهه وعرف ديوارنت الحضارة على أنها نظام اجت   

من موارد اقتصادية و عقائد و أخالق، و نظام سياسي و متابعة للعلوم و الفنون  ) ¹(  ... .المختلفة

 .بشتى أنواعها

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 19،ص1،1999األردن، دار الكندي،ط-محمد خريسان و آخرون،أربد.د ضارة اإلنسان،تاريخ الح -1
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،بيروت،لبنان،دار الجيل،زكي نجيب محفوظ 1، المجلد1قصة الحضارة،نشأة الحضارة،ديورانت ول وايريل ج  -2

 06ص

 

 

 :  الرف لينتون  )2

 . من مميزات المجتمع هي مجموعة منظمة من االستجابات التي تعلمها األفراد و أصبحت جزءا 

 :يوسف الحوراني ) 3

وهي مجموع العقائد الدينية و ازدهار اقتصادي و المنجزات اإلنشائية و الفنية و األنظمة 

 .  وتضامن اجتماعي وفق تقاليد وعادات موحدة أو قوى حربية.التشريعية

 : أحمد شلبي) 4

 ) ¹(  ...ن خلق و سلوك و معارفإنها اإلنجازات التي تحقق للبشرية، أو حققتها البشرية م

 :حسين مؤنس )  5

أن الحضارة ظاهرة إنسانية عامة، فإن اإلنسان هو المخلوق الوحيد الذي يرتقي و يعمل على   

تحسين أحواله و ذلك بفضل العقل الذي كرمه اهللا به، ويمكنه من التفكير واختزان المعلومات و 

 الربط بينهما 

عب إال وله مستواه الحضاري و الفرق في المستويات، فلكل جماعة لها و اإلفادة منها، وما من ش

 ) 2(  ...حضارتها التي تميزها عن غيرها من الحضارات األخرى

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
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 19محمد خريسان ،ص.دالمرجع السابق، -1

 44، ص1،1978رة، حسين مؤنس، الكويت، عالم المعرفة،طالحضا -2
 

 

 :ابن خلدون ) 6

يعتبر عبد الرحمان بن خلدون أول من عبر من العرب عن الحضارة، باستخدامه مصطلح العمران 

وذك في فحوى مقدمته الشهيرة، ويرى ابن خلدون أن أساس التطور هو التحول من  ) ¹(  ...،البشري

التفنن في الترف و :" ار، والحضارة عنده هي غاية للبداوة، كما عرُّفها على أنها البداوة إلى االستقر 

استجادة أحواله و الكلف بالصنائع التي تؤنق من أصنافه و سائر فنونه من الصنائع المهيأة للمطابع 

 ) 2(  ...وال المنزل ــأو المالبس أو الفرش أو المباني و سائر أح

تتفاوت بتفاوت العمران ، فمتى كان العمران كانت الحضارة أكمل، و   كما أن الحضارة في منظوره

الحضارة –، كما أكد أن العمران البشري ) 3(  ...كما الحضارة يكون عند نهاية الدولة في استفحالها

 .ال يتم إال باجتماع و تعاون بعضهم مع البعض –

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
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 35،ص2010، 1عبد الرحمن بن خلدون، القاهرة،مصرندار ابن الجوزي،ط.د مقدمة ابن خلدون،-1

 309المرجع السابق،ص -2-3

 

П( الروحي و الديني االتجاه: 

مل  لقد حاول معضم رواد هذا اإلتجاه إلى خلق تصورات و مفاهيم تصلح لقيادة اإلنسانية و الع

على سعادتها و التي بدورها تسمح لها بالنمو و الرقي ، كما أنهم ربطوا التقدم باألخالق و األديان، 

 :و الحضارة بالدين و معظمهم من المفكرين المسلمين و قلة من الغربيين ومن أهمهم 

 ":نظام اإلسالم:"تقي الدين الشبهاني) 1

التالي فإن الحضارة اإلسالمية تقوم على أساس يرى أنها مجموعة من المفاهيم عن الحياة ، و ب

 .العقيدة اإلسالمية وهي بالتالي قائمة على أساس روحي

 : سيد قطب) 2

حصر مصطلح الحضارة على اإلسالم وحده ، مؤكدا أن ما دونه تخلف و بالتالي ال يجوز إطالق لفظ 

الغرب باعتبار أن هؤالء عاشوا  حضارة على  ما سواه من األمم كاإلغريق و الفرس و الرومان ، و أهل

 ) ¹(  .في ظلمات الجاهلية

إنما هي نظام متكامل يشمل كل ما لإلنسان من أفكار و أخالق و آراء و أعمال في حياته العائلية و 

 ) 2(  ...الفردية و االقتصادية و االجتماعية و السياسية

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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 20محمد خريسان ص .دالمرجع السابق،  -1

 21المرجع نفسه، ص -2

 

 :مالك بن نبي ) 4

عرف الحضارة على أنها البحث الفكري و الروحي، و التي ال تظهر في أمة من األمم إال في صورة 

سان أال تشرق عليه شمس وحي يهبط من السماء، و يكون للناس شرعا ومنهجا، فكأنها قدر لإلن

 ) ¹(  ...الحضارة إال حيث يمتد نظره إلى ما وراء حياته األرضية 

 :أرنولد توينبي)     5

ربط هذا األخير في بحوثه الحضارية بين الحضارة و الكنيسة الكثوليكية فالحضارة لديه تنشأ عن 

ئاسة البابا و بالتالي يرى أن األديان وأفضلها تلك الناشئة عن الديانة المسيحية الكاثوليكية بر 

الحضارة الغربية هي وحدها التي تحافظ على الشرارة اإللهية الخالقة و هي الوحيدة التي تملك 

 ) 2(  ...إمكانية االستمرار بعكس سابقاتها من الحضارات 

 :هانزكوهن) 6

ن الشرارة الخالقة إن الحضارة الحالية المعاصرة، هي حضارة أزلية وسرمدية غير قابلة لالنحطاط، أل

 ) 3(  ...نبعها و مصدرها و أساسها، وينبغي للحضارة الغربية أن تحاط حتما بصلة من القداسة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 199،ص1،1979، 1تأمالت،مشكالت الحضارة،مالك بن نبي،دمشق،سوريا،دارالفكر،ط -1
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أسس مفهوم الحضارة في اإلسالم،سليمان الخطيب،بن عكنون، الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة  -2
 34المركزية،ص

 21محمد خريسان ، ص.دالمرجع السابق،  -3

 

 ":1925-1875:"ألبرت أشفستر) 7

كميل النوع اإلنساني إن الحضارة بكل بساطة معناها بذل الجهود، بوصفنا كائنات إنسانية من أجل ت

و تحقيق التقدم من أي نوع كان، في أحوال إنسانية و أحوال العالم الواقعي و هذا الموقف العقلي 

 :يتضمن استعداد مزدوجا فيجب

 .أن تكون متأهبين للعمل ايجابيا في العالم والحياة: أوال

 .  خالقيين أكون نأن : ثانيا

هم الناس عزما صادقا على بلوغ التقدم، وفي األخالق إن الحضارة عند ألبرت تنشأ حينما يستل

وحدها نجد الدافع القوي إلى مثل هذا العمل، كما يرى أن أي شيء ذا قيمة ال يتحقق إال بالحماسة 

  ) ¹(  ...ذه الدنيا ــو التضحية بالنفس في ه

 .قي في أساسهومن هنا نراه أنه ربط بين الحضارة و األخالق، كما قال أن الحضارة طابعها أخال

و من خالل المفاهيم المختلفة التي استعرضناها عن الحضارة يمكن أن نلخصها في ان المفهوم 

الحقيقي للحضارة يجب أن يرتبط بمفاهيم ذات ضوابط قارة ، و ال يأتي ذلك إال بتوازن بين 

 .الماديات و الروحيات 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 7-5،ص1980، 2فلسفة الحضارة،ألبرت أشفيستر،تر ، عبد الرحمن بدوي،دار األندلس،ط-1

 

 

 :مفهوم الحضارة اإلسالمية  

و تشير كلمة الحضارة اإلسالمية إلى المبادئ اإلصالحية التي يتضمنها الدين اإلسالمي الحنيف، و   

بها رسوله األمين محمد صلى اهللا عليه و سلم لتنظيم هذا العالم ، وإصالحه هي تلك التي أرسل اهللا 

و قيادته إلى الطريق السليم ، و ال شك أنه المبادئ االسالمية تتعاون كلها لمصلحة الفرد و مصلحة 

الجماعة في آن واحد ، و لما كان القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة يمثالن القوة الدافعة 

كة الحضارية في اإلسالم  ، فقد أصبح إلزاما على كل منصف أن يعلم بأن اإلسالم كان وال يزال للحر 

 ) ¹(  دين الحضارة اإلسالمية علما و عمال و أخالقا

و عليه فإن الحضارة اإلسالمية هي نتاج امتزاج و تفاعل ثقافات و حضارات الشعوب التي دخلت 

تكمت به و انطوت تحت لونه ، أو انصهرت في بوتقت القيم اإلسالم سواء إيمانا و اعتقادا ، واح

التي جاء بها اإلسالم ، ومن ثم فإن حضارة اإلسالم هي حضارة شاملة جامعة للقياس و القوميات 

جميعا التي كان لها نصيب في قيام هذه الحضارة، وفي ازدهارها ، وفي امتداد تأثيرها في العالم 

 .تداد نفوذها  خالل العصور السالفةالذي شهد اتساع إشعاعها ، وام

كما أن الحضارة اإلسالمية ، هي كل ما أنتجته الشعوب التي عاشت على هذه الرقعة العريضة من 

و التي يحدها غربا الشريط الصحراوي المداري الذي يبدا عند المحيط األطلسي و يستمر  األرض



ومظاھرھا مفھوم الحضارة وتطورھا                                الفصل األول    

 31 

ة ا بصور مادية ، وجدانية وعقليشرقا حتى سور الصين من ابتداع و مبتكرات عبرت عن نفسه

 ) 2(  ...الصياغة ، و العلم و الفلسفة التي أنجزها المسلمون وشملت كل ألوان الفن  األدب ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 18،ص2006، 1ط نان،دار انهضة،صفحات من الحضارة اإلسالمية،نزيه شحادة،بيروت،لب -1
 

 

 مظاهر الحضارة :  انيـــالمبحث الث

رغم اإلختالف الواضح بين الحضارات التي ظهرت على وجه األرض منذ القدم ، إال أنها اشتركت 

فيما بينها في عدة مضامين عامة  لحيات شاملة و في ذلك مجموعة من الجوانب منها السياسية 

 .الفكرية  اإلقتصادية االجتماعية و

إن اإلنسان ميال إلى االجتماع بالفطرة كما أنه ينفر من العزلة و يخشاها و  :المظهر السياسي -1

ذلك أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من غذاء حتى، و لهذا اتجه اإلنسان منذ 

 ) ¹(  ...هبوطه على وجه األرض نحو االجتماع لشعوره باألمن في ظل الجماعة 

الواحد ال يستطيع بمفرده القيام بكل األعمال السياسية  اإلنسانو من هنا يرى بن خلدون أن 

المتوجب عليه فعلها، أي ال بد له من االجتماع الذي هو المدينة  أو بمعنى العمران أو تجمع 

ور حضاري ، ما استدعى بالضرورة ظهور صناعات متعددة مع تعدد حاجات اإلنسان المختلفة ، و تط

أنظمة الحكم في مختلف الحضارات حسب وضع المجتمع ، و مدى أخذه بأسباب لحضارة وبذلك 

كان التنظيم السياسي على عدة أنواع من استبدادي ، ملكي ، ديمقراطي و عليه فالسلطة بدورها 

احتاجت إلى وازع ، ولقد رتغيرت وسائل تطبيقها من عادات وتقاليد و قوانين التي تعتبر األساس 

   18المرجع نفسه ص -2
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الثابت للمجتمعات أذا كان لوجود القوانين من هيئات تقوم على تنفيذها ، فكانت الحضارات أنظمة 

 ) 2(  ...شرطية تحفظ األمن الداخلي ، و هيئات قضائية هي المرجعية في تطبيق القوانين 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 48محمد خريسات ص.د بنظر المرجع السابق، -1

 

 : المظهر االقتصادي  -2

يتطور المظهر االقتصادي  في الحضارة في تطوير اإلنسان لألدوات الزراعية كالفأس و المحراث  

المالبس و ألفراد  مما أدى إلى تقدم حياته و تغيرت تغيرا كامال ، كما طورت آليات الحياكة إلنتاج

 . إلخ...ا أساليب الدفاع عن النفس من رماح ، عصي ، قسيأسرته و كذ

و تعتبر الصناعة من أهم المظاهر داللة على تقدم الحضارة اإلنسانية ،  صناعة الخزف كانت 

سيطرت اإلنسان على الحيوانات و ترويضها و استخدامها كوسائل للنقل مثلت أكبر قفزة لإلنسان 

...  )¹ ( 

ر من المظهر االقتصادي بظهور التجارة  و نموها  من تبادل السلع و و كذلك التجارة كانت عنص

تقايض الى أن أصبحت هناك عمالت النحاس و الحديد و البرونز و الذهب و الفضة متداولة ، إذ 

تبادلها و تطورت الملكية تدريجيا حتى سادت في ذلك الملكية الفردية و يتم من خاللها شراء السلع  

 .في المجتمع

 :لمظهر االجتماعيا – 3

ابن خلدون،  .د المرجع السابق، مقدمة، -2
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يميز المظهر االجتماعي من خالل ان المجتمع قبلي أم قومي أم ديني مع توضيح الروابط المنظمة 

لهذا المجتمع ، و لعل أول منظمة اجتماعية و أقدمها هي األسرة التي أقامها اإلنسان عن طريق 

بعمله داخل هذه األسرة ، الزواج ، و الذي بدوره يحافظ على النسل البشري ، وكل فرد منها يقوم 

فاألم تعتني باألطفال مع قيامها بجميع األعمال المنزلية في حين األب مسؤوليته العمل كما له 

 ) 2(  الرئاسة داخل أسرته  التي تدين له هي األخرى بالطاعة و الوالء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 

 :المظهر الديني -4

اإلنسان عند توحيد اهللا يجعله يخلق لنفسه عقائد دينية ، و التوحيد لعبادة المخلوقات و ذلك 

لخوفه من الموت و ضعفه أمام مختلف الظواهر الطبيعية كالقمر و الشمس و النار، و غيرها من جهة 

ه ، و التي لعبت دور كبير في انحراف ، و من جهة أخرى لرغبته في تفسير الظواهر المحيطة ب

اإلنسان عن توحيد اهللا الخالق ، كما أن المؤسسات الملكية و الخاصة و الزواج ارتكزت على قوى 

 ) ¹(  ...دينية

 :المظاهر الفكرية  -5

إن أبرز المظاهر الفكرية و تميزها هي اللغة و الكتابة ، فهذه األخيرة استعملها اإلنسان كوسيلة 

ل و التفاهم بين األفراد و الجماعات ، ة إدراكه بواسطتها لمختلف األشياء ، حيث كانت للتواص

الكتابة في بادئ األمر عبارة عن رسم أشكال األشياء للداللة عليها ، ثم تطورت إلى حروف لتسهل 

 ) 2(  ...بذلك سبل الفكر و تفتحه

 49محمد خريسات ، ص.دالمرجع السابق،  -1

  51-50المرجع نفسه، بتصرف ، ص  -2
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الرقص و غيرها كلها تعكس واقع الحياة أما بالنسبة للفنون األخرى كالتصوير و النحت و البناء و 

البدائية ، فاألعمال الفنية هي جزء من المجتمع الذي انبع منه، و يرجع أصل الفن إلى غريزة في 

 ) 3(  ...نفس اإلنسان و حبه لمشاهدة كل ما هو جميلو بهذا وجد الفن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 53 - 52ص محمد خريسات ، .دالمرجع السابق،  -1-2

 10، ص  2003،  1فخري خليل ، بيروت ، المؤسسة للدراسات والنشر ط: معنى تاريخ الفن ، مارك روسكل ، تر-3
 ،231  

 

 

  :عوامل الحضارة :  الثـــالمبحث الث

ة و المتكاملة فيما بينها، إذ يرتبط وجود لقيم الحضارة يجب توفر مجموعة من العوامل المتداخل

، اإلنسان ، الفكر ) الزمن(الحضارة بوجودها، و إن هناك ثالث عناصر أساسية يحددها التاريخ 

 :، مضافة إلى )العقل(

 :العوامل الجيولوجية -1

دل الظروف الجغرافية التي تنشأ فيها الحضارة فمثلت الفترة الفاصلة بين عصرين جليديين حيث يعت

المناخ و تتوفر األمطار ، أما في حالة أيام عصر الجليد ، فإن الحضارة القائمة في المنطقة ستنتهي 

 .بعد أن يغمرها الجليد

 :العوامل الجغرافية  -2
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و يقصد بها الموقع الجغرافي، و المناخ باإلضافة إلى التربة ، إذ أن هذه العوامل لها دور هام في 

هذه العوامل الجغرافية ال تؤثر كثيرا على اإلنسان العاقل ، بحيث أنه قيام الحضارات، علما أن 

 ) 1(  ...، اال انها ضرورية لصنع الحضرات يستطيع أن يجير كل الظروف الجغرافية لصالحه

إن أول من أشار إلى أهمية هذه العوامل هم اليونان، و ذلك بتفسيراتهم المنطقية لالختالفات الثقافية 

حولهم ، فأرجعوها إلى التغير في الموقع الجغرافي و التربة و المناخ، فالمنطقة التي شاهدوها 

الجغرافية ذات المناخ المعتدل قد تساعد اإلنسان قيام الحضارة ، وتقدمها  ، أما البيئة الحارة 

 ) 2(  ...عكس األولى ، أما المنطقة الباردة تحفز على العمل و تنشط أكثر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 

 :العوامل االقتصادية  -3

ينشط التقدم اإلقتصادي للحضارة ، فربما وجدت حضارات بسيطة بدائية لم تتقدم بسبب التأخر في 

الزراعة و المجال ، و أبرز األمثلة على ذلك الهنود الحمر ، ومن ناحية أخرى يساعد التقدم في 

 ) ¹(  ...الصناعة و النشاط التجاري على إيجاد حضارة متقدمة

و من أهم العوامل االقتصادية هناك الصناعة إذ ساهمت كثيرا في ازدهار الحضارة و رقيها و هذا 

سبب تطورها ، كما عملت الصناعة على تقريب المواصالت و أزالت الفوارق الطبقية حتى أصبح 

 ) 2(  ...فراد حتى يحققوا النفع و الخيرألمتهمهناك تنافس بين األ

 :العوامل الثقافية و االجتماعية-4

و يقصد بذلك وجود سلوك اجتماعي متميزة في المجتمع في المجتمع، و خلق قاعدة من تقاليد 

 ) 3(  ...أعراف اجتماعية و أنماط من الثقافة و االنتاج العلمي و الفلسفي تؤدي إلى توحيد المجتمع

 11ص  2004،  2الذويب ، بيروت ، لبنان المدار االسالمي ، ط تاريخ الحضارة العربية االسالمية ، بشير رمضان الثيليسي ، جمال هاشم -1

 41محمد خريسان ، ص .دالسابق ،  المرجع -2
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يتدرج تحت العامل الثقافي كل ما يثير الفكر ، و يهذب الوجدان فبالتقدم كان اليونان يغزون  كما

أمما فإذ هم يؤثرون و يتأثرون بهذه األمم ، فتنشأ حضارة مزدوجة يشفع بها المنتصرون و المغلوبون 

 ) 4(  ...، وهذا التبادل الثقافي مقيد في توحيد افكارهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 11بشير رمضان التبيليسي ، ص  .دمرجع السابق ،ال -1

 9ص  1982محاضرات في الحضارة العربية ، ضيف اهللا األخضر ، الجزائر ديوان المطبوعات  -2

 11بشير رمضان التبيليسي ، ص .دمرجع السابق ، ال -3

 33محمد خريسان ، ص  .دسابق ،المرجع ال -4

 

 :نظريات الحضارة :  عــــالمبحث الراب

إن الحضارة لها غاية أهداف، و مدى قدرتها على التطور المادي و الروحي، و مما ال شك فيه أن 

لها مجموعة من القوانين و القواعد و األسس سبقت تكونها ، هذا ما دفع بمؤرخي التاريخ إلقامة لها 

 :على حسب مذهبه مستندا إلى مبادئ رقمية يؤمن بها و من أهم النظريات نذكر منهاعدة نظريات 

 : نظرية ابن خلدون -1

إن عبد الرحمن ابن خلدون كان من األوائل في محاولة تفسير التاريخ و دراسة قيام الحضارات ، و 

لعمران، ثم في كما تتجلى آراؤه فيها وما إبتدى من علم ا" فلسفة التاريخ"هو أول عالم وضع 

 :الحضارة التي هي غاية العمران و هي كما يلي

  : فلسفة التاريخ - 2
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تطرق في مقدمته إلى فلسفة التاريخ، بحيث دعا لدراسة علم االجتماع  الذي لم يكن علما قائما 

التاريخ هو فن أو العلم الذي يبحث عن الوقائع و األحداث و األحوال الماضية من جميع .بذاته

نب و كافة المستويات من سياسية ، اقتصادية ، و فكرية، و ذلك حتى تتم فائدة اإلقتداء في الجوا

 .ذلك لمن يروه في أحوال الدين و الدنيا

كما يريد ابن خلدون من التاريخ أن يكون علما ال حشوا ، ويرى بأن تجارب التاريخ في المسار 

ة إلى المعرفة المتنوعة ، ألن التاريخ له الحقيقي أنما هو تطور من حال إلى حال، كما هو بحاج

 ) ¹(  ...حوادث معقدة يجب تحليلها بدقة و عناية

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 4-3عبد الرحمن ابن خلدون ، ص  .دمرجع السابق ،ال -1

 

 : ارةـــالحض_ 

ند ابن خلدون هي نهاية التقدم و غاية العمران و نهاية لعمره ، و أنها و أنها مؤذنة إن الحضارة ع

 .بفساده و ذلك لما فيها من وسائل الترف 

و لقد استنتج ابن خلدون من دراسته لطبائع العمران البشري أن الحيات البدوية أقدم من الحضرية ، 

 :اقب  على األمم في أربعة أطوار و أن لكل منها خصائصها الذاتية و أن الحضارة تتع

 طور البداوة  -1

 طور التحضير  -2

 طور الترف  -3

 ) ¹(  ...طور التدهور الذي يؤدي إلى السقوط -4
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وضع ابن خلدون للحضارات و الدول أعمارا طبيعية محسوسة يدوية كانت أو متحضرة ، و أن 

، و هو غاية في تزايد قواه و نموها ، الشخص الواحد له عمر محسوس و هو األربعين عند اإلنسان 

و في هذا العمر تقف الطبيعة على أثر النشوء و النمو برهة، ثم تأخذ بعد ذلك باالنحطاط هذا ما 

 ) 2(  ... :سأمثله في هذا المخطط

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 4لرحمن ابن خلدون ، ص عبد ا.دمرجع السابق ، ال) 1

 309مرجع نفسه ،  ص ال) 2

 

ففي مرحلتها األولى تتسم بالبداوة و الخشونة ، كما أن ألصحابها الشجاعة إلى جانب العصبية و 

اإلتحاد ، هذا ما يساعدهم على التغلب و إقامة الملك ، أي بهذا يؤسسوا الدولة بالغزو و عليه 

 .ة التحضرينتقلون من مرحلة البداوة إلى مرحل

 .و في المرحلة الثانية يستمر البناء و تتقدم الحضارة و الدولة و انغماس اهلها في الترف

أما في المرحلة الثالثة فيكون التدهور و ما يصاحبه من اإلسراف و االنغماس في الشهوات ، و بهذا 

 ) ¹(  ...يستولي المرض على الدولة وتكون نهاية الحضارة 

أن هناك هناك دورة جديدة ، بداوة فتحضرا فترفا فتدهورا ، و هكذا بعد نهاية  في رأي ابن خلدون 

 ) 2(  ...كل حلقة حضارية أي هناك تجدد في الدورات الحضارات

              -2-     
ةـة برهــوقف  

              -3-                   -1-     

 وقفــة األربعين     

 حضارة العمران البشري

 النمو والنشوء االنحطاط
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و في الختام لقد اختلفت تصورات فالسفة التاريخ المحدثين في الغرب عن تصور ابن خلدون 

 ) 3(  ...ه تأثرا واضحا و جلياللتعاقب الدوري للحضارات بالرغم من تأثر بعضهم ب

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 311عبد الرحمن ابن خلدون ، ص .دمرجع السابق ، ال -3 -2 -1

 

 : لقد أسس فلسفته من خالل ما يلي  : نظرية هيقل

هو الذي يسير التاريخ ، فكل ما يحصل هو ) الروح ، الفكرة(اهللا  يرى هيقل أن: تسيير التاريخ  -1

تعبير عن حياة الروح ، إذ من خالل التاريخ عاد إلى نفسه في عمليات الحضارة و اإلنتاج اإلنساني ، 

 .فربط وعيه بذاته و استمراره باستمرار التاريخ

و الخالف ، و جوهرة التطور على  و يعني به هيقل مبدأ التناقض و التعاكس: مبدأ دياليكتيك  -2

رأي هيقل ، إنما هو صراع المتناقضات ، على أساس أن كل ظاهرة تحوي تناقضا داخليا يدفعها إلى 

األمام و يؤدي بها إلى التحطم في آخر األمر ، و إن تحطم ظاهرة ما يولد عنه انبثاق ظاهرة جديدة 
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نفسه تحتوي في ذاتها على كل عناصرها الفعالة  تدفع بال شك الظاهرة السابقة ، و لكنها في الوقت

 ) ¹(  ...و بهذه الطريقة يتحول النظام الفلسفي إلى نظام آخر

في رأي هيقل يتساوى العقل و الوجود ، بحيث يرى أن كل مل هو عقالني  :العقل و الوجود  -3

 .هو موجود و العكس ، و أن الموضوعي هو المحرك للكون و الطبيعة 

 : خ هو تاريخ الوعي و الحرية التاري -4

برى هيقل أن التاريخ البشري هو تاريخ الحرية و التقدم في الحضارة نفسها و ذلك على جميع 

كما يرى أن انتقال الحضارة من عصر إلى آخر تعني دائما التقدم إلى األمام ال العودة . المستويات

 ) 2(  ...إلى الوراء في مجال الوعي و الحرية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 189ص  1985" في فلسفة الحضارة االسالمية ، عفت الشرقاوي ، بيروت ، لبنان ، دار النهضة ،  -1

 37 - 36بشير رمضان التيليسي ص .دالمرجع السابق ،  -2

 

 :نظرية كارل ماركس 

 .هيقل و استبدلها من المثالي الروحي  إلى المادي االقتصاديلقد اعتمد ماركس فلسفة 

دية دياليتيكية و مادية و تقوم فلسفة ماركس باعتبار أن التطور الدياليتيكي  في التاريخ هو ما

و أبعد ماركس نهائيا فكرة اهللا أو العقل المطلق عن التاريخ البشري ليقتصر فقط على تاريخية،

سان و الطبيعة و الكون والتاريخ ، كلها تشكل مجموعة من العالقات العوامل المادية ، فاإلن

المادية و الدياليتيكية ، وذهب ماركس إلى أن اإلنتاج المادي لمجتمع ما هو الذي يحدد صورة 
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نظامه كما ان تاريخ البشرية عند المؤرخين الماركسيين ليس سوى تاريخ الكفاح الطبقي في كل 

 .مكان 

اريخ تحكمه قوانين يدركها العقل اإلنساني ، وإذا أدرك اإلنسان هذه القوانين يرى ماركس أن الت

استطاعة أن يقدر صورة مستقبل الجماعة اإلنسانية ، وهذه القوانين ليست مثل قواعد العلوم وإنما 

هي حقائق متعلقة بطبيعة العمل و اإلنتاج وطريقة توزيع الثروة بن المواطنين ، فإن الثروة تنتج 

مل ، والعمل يقوم به من يعملون بأيديهم أو يعلمهم ومواهبهم ، فال بد أن تعود ثمرته حتما على الع

أولئك العاملين أنفسهم ، فإذا استولى عليهم من غير العاملين من أصحاب السلطة أو الطبقات 

زن غير المتنحية كاألشراف ورجال الدين ، واختل توازن المجتمع وأصبح من ضروري إعادة التوا

 .إليه 

كما يرى ماركس أن األحوال واألوضاع االقتصادية ألي جماعة هي التي تحدد صورة نظامه 

   ) ¹(  ...السياسي ، أو أيضا طبيعة عقيدته الدينية ، وإنتاجه  العلمي والمادي  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

 38بشير رمضان التيليسي ص .دالمرجع السابق ،  -1
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 روبا وأثرها في أو الثقافة األندلسية : الفصل الثاني   

كان لألدب العربي سحره الخاص في أوروبا ، و خاصة بالد األندلس، كانت هذه البالد 

لساحرة المؤثرة في أدباء من جميع تلمع بحياتها األدبية و الثقافية حضارتها العريقة الخالدة ا

) ¹(  ....اء العالم ــأنح  

قد اتصلت حياة الشاعر العربي  :الحركة األدبية و الفنية في عهد ملوك الطوائف باألندلس -)1

و تحطم على صخرة هذه  الحياة السياسية واعر ـمنذ امرئ القيس بمشكلة العالقة بين الش

أما . رق، و كانت هذه العقدة وراء كثير من المظاهر األدبيةكثيرا من الشعراء في المش المشكلة

في األندلس فيبدو أنها كانت على نحو ما، إذ كان على الشاعر المشاركة في الحياة السياسية 

أمرا مألوفا،ون الطبيعة الشعرية في بالد األندلس كانت ذات أثر في نوعية الحياة السياسية خاصة 

د التبست سياسة هذا العصر بشيء كثير من العواطف و في عهد ملوك الطوائف ، و ق

، فالشعر )السياسي و األدبي( المنازعات الفردية و الكيد الذي تثيره المنافسات من أجل المجد 

هو اإلرادة األولى التي كانت تمنح صاحبها حق التوغل في المناصب العليا للدولة ، و في هذا 

افة أدبية و شعرية ، فهذه الخاصية تميزه عن غيره و تأهل العهد كان على الوزير أن يكون ذو ثق

 ) 2(  ...إلى المناصب العليا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

،  حسين مؤنس ، عربية للطباعة والنشر دار الرشاد ، القاهرة. معالم تاريخ المغرب واالندلس، د-1
269ص  1997 1ط  

احسان عباس ، دار الشروق للنشر . تاريخ االدب االندلسي عصر الطوائف والمرابطين ، د 2 
 65ص 2011 1االردن ط والتوزيع، عمان،
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إن ثقافة الشاعر األدبية منحت له مناصب عليا في الدولة كما 1)- تفاوت الشعراء:  

   :وهي فإن هذا التفاوت جعتهم على التقريب في الثة طبقات   الذكرسبق 

 ابن زيدون و ابن عمار : طبقة الشعراء الذين بلغوا أعلى مناصب الدولة، مثل -)أ    

و كان هؤالء ينالون رواتب ضخمة و بذلك يقفون في مستوى الطبقة األرستقراطية  و ابن عيدون  

) ¹(  ...العليا  

الشعراء المنتمون ، أي لزم الواحد منهم بالط أحد األمراء وينتمي إليه، يأخذ  -)ب

منه مرتبا شهريا  أو سنويا مقررا ، أو جوائز بغير مقيدة بوقت، أي هي منحة تهطي 

لم يعد له يعد له وجود لدى ملوك " ديوان الشعراء"ة، و بيدوا أن للقصيدة الواحد

الطوائف، إذ ال نسمع به إال عند بن عباد ، ويقال أنه كان عند المعتضد دهر 

مخصوصة بالشعراء و كان يخصص لهم يوم ليدخلوا عليه ، و أن أكثر األمراء سخاء 

ى عبد المجيد بن وهيون في تقديم الجوائز هو المعتمد بن عباد فقد روي أنه أعط

:ألف مثقال حين لغه قوله  

الـوال يمر بمخلوق على ب    .:.قل الوفاء فما تلقاه في أحد      

أو مثلما حدثوا عن ألف مثقال.:. و صار عندهم عناق مغربة      

:و أجاز مرة بثالثة آالف درهم عندما سمع قصيدة الالمية   

) 2(  ... ..ن فضح المقاصر و الخاللو أ    .:.محل ألبس الدنيا جماال        

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
66احسان عباس ص . المرجع السابق ، د  -1  
67 – 66المرجع نفسه ص   -2  
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و مدحه مرة بقصيدة فيها تسعون بيتا فأجازه بتسعين دينار فيها دينار مقروض ، فلم 

) ¹(  ... .يعرف العروض الكامل فعرف حينئذ السبب  

وهم الذين يطوفون على األمراء مادحين مكتسبين : اء الجوالون الشعر  -)ج

بأشعارهم ، و هم أكثر عددا من الطبقتين السابقتين ،و قد يتحول أحدهم من حال 

التجوال إلى حال االستقرار و االنتماء ، كما فعل ابن شرف القيرواني ، فإنه بعد ما 

النون ، قيضت له  طاف على ملوك األندلس آوى إلى كتف المأمون بن ذي

ولما  شخصيته و ظروفه أن يرتفع من هذه الطبقة إلى الطبقة األولى ، و هذا نادر

بلغ الفقر الطوافين حدا بعيدا إلخفائهم في استخراج األرزاق بالمدح ، فإن أبو 

محمد بن مالك القرطبي المرية و أميرها و رفع إليه قصائد كثيرة فلم يحظ منه باطل 

فقراء دون أن نبلغ به شكواه إلى ما يسد العوز، فأخذ منه ثم ، و ظل يشكو ال

يتحدث عن عناه ، فقال له بعض أصحابه و من هذا الغنى وقد بها نشكو الفقراء؟ 

و مضوا معه إلى منزله فما وجدوا غير قلة فخروا قدح الماء و نحو ثمانية أرطال 

ذه الطبقة من ضنك دقيق في مخالة، مثل آخر على ما كان يعانيه الشعراء من ه

يتجلى قي سيرة أبي بكر بن ظهار الشاعر، فقد انتجعه أحد الشعراء مادحا له فلم 

) 2(  ... .يجد ابن ظهار ما يعطيه فباع ثوبه ووجه إلى ذلك الشاعر ثمنه  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

كمال السيد أبو مصطفى ، مركز اسكندرية . في تاريخ المغرب والندلس ، د محاضرات - 1
138ص  2003للكتاب ط   

68 – 67احسان عباس ص . المرجع السابق ، د - 2  
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( إن الشاعر في عصر ملوك الطوائف إن يكن من طبقة السياسيين و الشعراء المنتمين 

) المنقطعين  

و جهده في الكسب هو شعره في التزلف و المدح و  كان يكابد في سبيل الرزق صعابا جمة ،

الكدية السافرة ، و أولئك هم الجمهور األعظم ، في المكانة االجتماعية و السياسية  و في 

بعض اإلمارات لم يكن يعد شيئا إلى جانب رجل السيف ، و لذلك تضاعف شأن الحامي الراعي 

و ظل شاعر هذا  ) ¹(  ... .يمثل رابطة حياة للشعراء و أصبح بالنسبة للشاعر الذي يعتمد عليه 

.العصر يسترزق بشتى طرق الحياة و يطمع في مناصب عليا من الدولة و وصل إليها من استطاع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
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  71احسان عباس ص . المرجع السابق ، د  - 1
 

شهد األدب تطورا واسعا في نواحيه المختلفة ، و بلغت مرحلة من  :مظاهر التطور األدبي -)2

التطور البد لها من جنوح أو هبوط أو جمود ، فقد اتسع النطاق المكاني لهذا األدب و تعدد 

دبية ، و كثر أسماء األدباء الذين يستوقفون الدارس األدبي و من هنا تكاثرت المراكز األ

الممدوحون و حماة األدب و رعاته و كثرت دواوين اإلنشاء ، و ظهر التطور األدبي من حيث 

 ) ¹(  ...الموضوع و الشكل

أو الصراع بين طريقة العرب من حيث و طريقة المحدثين و يقوم : التطور في الشكل  -)أ

ه العامة و هما ، الجزالة و مذهب العرب من حيث مبناه على قاعدتين هامتين تتصالن بموسيقا

شدة التدفق ، و ال يعني أن اجتماع الجزالة و التدفق يفترض دائما أن تكون الموسيقى المدوية 

جوفاء ليس وراءها طائل كثير، و قد استطاعت طريقة العرب أن تمسح عن أكثر الشعر األندلسي 

تقليد المباشر ، و تأثر من خشونة في التركيب ناجمة عن عدم خلوص التعبير من اصطناع ال

األندلسيون بالمبنى الشعري للمتنبي و أبي العالء ، فألقوا كتب و رسائل و نظموا أشعارا على 

البن عبد الغفور معارضا فيها "الساجعة و الغربيين " منوال األوائل ، ومن هذه اآلداب رسالة 

د الشريف ألبي العالء ، و كذلك  بعض من قصائ" الصاهلة و الشاحج"لرسالة 

تلك قصائد مبنية على نوع من حنين المهيم على نسج قصائد الشريف و " الحجازيات"الرضي

 ) 2(  ....مهيارميين في قوله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

بية ، تقله عن االلمانية فاروق بيضون شمس العرب تسطع على الغرب ، اثر الحضارة العربية االورو  - 1
 505، ص  1993 8وكمال دسوقي ، دار الجيل واالفاق الجديدة ببيروت ط 

 93 – 92احسان عباس ص . المرجع السابق ، د - 2
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 مـــيحيين عني واضحات المباس     .:.م     ــأال ليت أن الرياح الرواس

      مــمواطئ أخفاف المطي الرواس     .:.    ىو يلثمن ما بين الكثيب إلى الحم            

 المـــتردد في تلك الربى و المع     .:.  رة  ــو يرمين أكناف العقيق بنظ            

 مـــأطلنا به للوحد عض األباه     .:.    فما أنسه ال أنس يوما بذي النقا              
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الشعر لم يكن وحده مجاال لهذا الطابع اليدوي ، بل كان النثر كذلك ميدان ومن هنا نرى أن 

لصورة تلك البداوة ، أبرز أمثالها حشد األمثال في الرسائل على نحو األغراق، و كان هذا هو 

األثر لذي أصاب المبنى أي األثر البدوي أو طريقة العرب ، و لم تقف عند ذلك بل تجاوزته إلى 

د في االستعارة ة موضوع الرثاء ، و بقيت طريقة المحدثين و عمادها التجديالموضوع، و خاص

 ) ¹(  ... واضحة في اشعر
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 1محمد عباسة ، دار الكتاب للنشر والتوزيع ط . د واثرها في شعر التروبادور ، األندلسية واألزجالالموشحات  1
 30ص  2012

 

 

 : التطور في الموضوع -)ب

موضوعات تطورت في هذا العصر مثل الرثاء ، االتجاه الفلسفي ، االتجاه الزهدي ، هناك عدة  

الهجاء  ، و النقد االجتماعي ، االتجاه الهزلي ، و الغزل ، و ترشيحي ، نزعة شعوبية األدب 

ندلسي صدى النكبات الكبرى ، و كذلك وصف الطبيعة و نخص الذكر لبعض من األ

 :الموضوعات مثل

 :اءـــالرث  -) 1

و هو أوضح موضوع تجلت فيه طريقة العرب وهذه الظاهرة لمحها ابن بسام موضحا رأيه و معلقا 

قته في وهذه القصيدة طويلة ، سلك فيها أبو محمد طري" على قصيدة ألبي محمد بن عبدون 

الرثاء إلى اإلشارة و اإلماء إلى من أباده الحدثان من ملوك الزمان ، و قد نسق ذكرهم على توالي 

واقتفى أبو محمد أثر فحول الشعراء القدماء من ضربهم األمثال في التأبين و الرثاء ... أزمانهم 

فهم إلى غير ذلك  و غير ذلك مما هو في أشعارهم موجود ، فأما المحدثون... بالملوك األعزة 

 :و من أمثلة هذه الطريقة في شعر ابن عبدون ) ¹(  ...."أيضا جروا على السنن األولى

 راديـفألق سمعك و استجمع ألي       .:.ة    ـسليني عن الدهر تسأل غير إمع                    

 يس و ال طسم و ال عاد على جد    .:.   ه    ـــنعم هو الهر ما أبقت غوائل                    

 دادـــبآل ملمة من بيضاء سن       .:.   ألقت عصاها ينادي مأرب و رمت                     
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 ادـــو عبدت للرزا يا آل عب        .:.ة    ــو أسلمت للمنا يا آل مسلم                    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

95احسان عباس ص . المرجع السابق ، د - 1  
 

 

من نثر او شعر المعري حينما كان يرثي أو يعزي ، و إن " ابن عيدون"و هذه الطريقة أخذها 

 ) 1(  ....رسالته إلى أبي علي ابن أبي الرجال يعزيه في والدة أبي الزهر إال من هذا النسق
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

97 - 96ص احسان عباس . لمرجع السابق ، د - 1  
 
 
 

 : وصف الطبيعة-)2

العصر الذي سبق نوعا من االحتذاء لبعض أشعار المشارقة  و لكن ي كان وصف الطبيعة ف

البديع في " صف األزهار ، حتى أتف حبيب الحمري كتابه األندلسيين تميزوا باالكثار من و 

وهو يمثل أوئل ملوك عصر الطوائف ، و رتب كتابه في االتجاه العام الذي سلكه " وصف الربيع

شعر األندلس فنتاول في كتابه وصف الربيع عامة و الفصل فتناول فيه وصف لهذه األزهار و 

فقط بل تناول المدح و كان بعضها محض صور  يقال أن هذا الكتاب لم يخصص لوصف الطبيعة

قصيدة مدح قول ابن االبار وعرضه  :اجتزئت من قصيدة طويلة ، فمن وصف الطبيعة مقدمة

 ) ¹(  ...التخلص لمدح الحاجب

 هـو افتر عن عتباه بعد عتاب      .:.    ه ــليس الربيع الطلق شباب                             

 هــمتبرجا لوهاده و هضاب      .:.    ملك الفصول حبا الثرى بثرائه                            

 و أراك باألشجار خضر قبابه      .:.رود    ــفأراك باألنوار وشي ي                            

 و غدا يفضضها بدمع حبابه       .:.   ه ـأمسى يذهبها بشمس أصيل                            

 ه ـو ثنى العيون جنائبا بجناب       .:.    عقل العقول فما تكيف حسنه                             

 2(  .فرحا و أنطق جهرنا بصوابه      .:.    بالحاجب المأمول أضحك ثغره                             

( 
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ـــــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 

 

 

و عصر الحبيب العميري كانوا يجدون التشجيع من الممدوحين أنفسهم و لم يقتصر هذا الميل 

الحضري لألزهار على الشعر بل شمل الرسائل النثرية ، فتلك فتلك هي الذروة التي وصل إليها 

إلى التكوين النفسي للفرد الذي مارس هذا اللون شعر الطبقة في األندلس ، و مردها في األكثر 

 .به من الشعر ، أما موضوع الغزل فسوف نخصص له مبحثا خاصا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

416حسين مؤنس ص . المرجع السابق ، ، معالم تاريخ المغرب واالندلس د 1  
156احسان عباس ص . دالمرجع السابق ،  2  
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  :عر األندلسيشصورة المرأة في ال: اني ـــالمبحث الث

إن المجتمع األندلسي يتميز عن باقي المجتمعات ألنه يكاد كله يكون شعراء ، و كان الحس 

شعري سمة مشتركة بين أفراده و قد استطاعت المرأة األندلسية أن تشارك بحظ كبير من ال

النشاط العلمي و األدبي ، و كان لها نصيب ولفر من مضمار الشعر ، تنافس أقرانها من نساء 

، كما كانت المرأة الملهم لكثير من ) ¹(  ...المشرق بل و تتفوق في بعض األحيان على الرجال 

 .األندلسيين ، فكان هؤالء الشعراء يتغزلون و يمدحون لوعة اللقاء و حزن الفراق الشعراء

 : صورة المرأة في المجتمع األندلسي -)1

إن اهللا كرم بني آدم بشطريه من ذكر و أنثى في كتابه عز و جل ، و إن المرأة مخلوق كرم اهللا 
و من : " به اإلنسان ، قال تعالى تعالى ، ومن مظاهر التكريم حق الحياة و هو أقدس ما متع اهللا

أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل 
، وجاء تعبير النفس ليسقط فارق الذكورة و األنوثة ، و لتكون قدسية ) 2(  ......"الناس جميعا

أن النفس بالنفس و العين بالعين ، واألنف  و كتبنا عليهم:" الحياة فقاتل المرأة يقتل بنص اآلية 
حيث أجمع المفسرون  ) 3(  ...".باألنف ، و األذن باألذن ، و السن بالسن و الجروح قصاص 

و كما هناك أحاديث نبوية تبين مدى " النفس بالنفس"على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم اآلية 
ر الصفات اإلنسانية ، و من مظاهر التكريم ، إكرام اإلسالم للمرأة من حيث هي كائن يتمتع بسائ

الحقوق المدنية ، و التصرف بالممتلكات ، و إنقاذ للعهود : منحها حق األهلية و نعني باألهلية 
 ) 4(  ...، وحق الميراث ، و حق اختيار الزوج ، و اإلجارة و هي الكفالة و الوالية لآلخرين
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

محمد صبحي اسعد ابو حسن ، عالم . في عصر الطوائف والمرابطين ، د األندلسي األدبفي  المرأةصورة  - 1
 13ص  2003الكتب الحديث ، االردن ، اريد ، د ط 

 32ية اآلقران كريم سورة المائدة  - 2
 45سورة المائدة ص  - 3
 .32 – 31محمد صبحي ، ص . نفسه ، د المرجع  - 4
 

 

و في ظل الحكم اإلسالمي األندلسي ، حظيت المرأة األندلسية بمكانة مرموقة تميزت بها  -

إن المرة األندلسية ، كانت :"حتى نافست إختها في المشرق اإلسالمي ، و بقول هنري بيرس 

لقد القت المرأة األندلسية تكريما  و" تتمتع بوضعية أكثر ليبرالية من وضعية أخواتها في المشرق

عن نظيره في المجتمعات األخرى ، هذا ما مدحت به قمر جارية ابراهيم بن حجاج اللخمي ، 

صاحب اشبيلية ، فقد تغنت بكربيم سيدها و نزولها في رحابه الفسيح ، و عبرت عن سرورها و 

 ) ¹(  ...تكريمه لها 

 إبراهيمإال حليف الجود        .:.ما في المعارب من كريم يرتجى     

 كل المنازل مل عداه ذميم       .:.ة      ـإني حللت لديه منزل نعم

و لقد أولت األسرة األندلسية اهتمامها بالبنت منذ اليوم األول لوالدتها فمن االهتمام ، يطلق      

أم عاصم ، : لحكم أم كلثوم ، أم ا: عليها إحدى أسماء شهيرات اإلسالم من كنية تنادى بها مثل 

كما يطلقون عليهم أسماء الزهور مثل المنصور ابن عامر محمد بن عبد اهللا ، كان لديه ثالث 

 بهارا ، نرجسا ، و بنفسجا : بنات أسماهن 

و يحرصون على تنشئتهن على الصالح و مكارم الخالق منذ نعومة أظافرهن حتى زواجهن ،      

 : عن إحدى بناته) لجبار بن أبي بكر بن محمد الصقليهو عبد ا( يقول الشاعر ابن حمديس 
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 إلى كنفي صونا و ألحفتها ظلي      .:.ا     ـفيا غرسة لألجر كنت نقلته                     

 ) 2(  .ل ـكريما فلم تذمم معاشرة البع     .:.   و أنكحتها من بعد صدق حمدته                      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 32محمد صبحي ، ص . مرجع السابق ، دال  -1     
 

 

 المرأة في العلوم األندلسية :

نالت المرأة األندلسية حظا وافرا من التعليم ، فنبغ عدد منهن في العلوم واألدب والفنون 

مراء واألغنياء وتأديبهم ، كما كان لهن دور بارز في بناء األ تربيةكما يعهد إليهن   

حاذقات بمختلف العلوم )حاذقات(االزدهار الحضاري الذي عم األندلس فبرز منهن 

دليل على حافظة  البيوتوالفنون ، فمهن حافظا للقرآن الكريم وكان القناديل أمام 

ة كلهن يكتبن مصاحف القرآن في هذه األماكن ، كان في شرق قرطبة مائة وسبعون امرأ

بالخط الكوفي ، سوف نطرح  سؤال عن عدد الكاتبات في األندلس كلها ؟بالنظر إلى 

) ¹(  ...دد كاتباتها ــقرطبة وع  

: ال يقل عددهن عن حافظات القرآن الكريم ، وذلك في القول المقري ((أن الحديث 

كانت ثروي   يدحنونروف الجارية واحدة وهي عابدة المدينة أم ولد حبيب بن الوليد لمع

.عن أنفس أمام دار الهجرة بالمدينة المنورة عشرة آالف حديث   

 : لقد شفق األندلسيون بفن الشعر شفقا أذكى في نفوسهم نساء ورجاال ، مما الشعر

جعل األندلس تمتلئ بشعراء وشاعرات الالتي سهمن في إثراء األدب األندلسي وبيئته ، 

) 2(  ...بحيث شكلن ملمحا بارزا من مالمح الشعر فكان عددهن بارزا ووافرا   

 33المرجع نفسه ، ص   - 2
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: كما كان لنساء األندلس مساهمات في علوم  الطب الصيدلية وعلم علوم الطب 

الفلك والحساب والتاريخ وعلم الكالم  والغناء، يدل على مكانة المرأة األندلسية في 

.الملوك الطوائف  عصر   

 

 

: كانت للمرأة األندلسية أن تمارسعددا من األنشطة االجتماعية المجاالت األخرى 

والدينية والثقافية بشيء من الحرية  مما جعلها كثر تحررا من مثيالتها في المشرق وسائر 

) ¹(  ... األندلسيةبالبلدان األخرى هذا ما أكده االبحاث والدراسات عن المرأة   

 كانت المرأة االندلسية تلتقي بالر جال في ساحات الدرس ، المرأة االندلسية شاعرة :

وفي السهر األسري ، وشاركن الرجال مناحي الحياة مختلف تيارين مع الرجال شعرا ونثرا 

، كما كانت هذه المرأة متحررة وكتغزلة  بالرجال كما يتغزل الرجل بهن ، ومن حرية المرأة 

صريح أنها تعشق الرجل وتتغزل به فكل شاعرات جريئات ال يكتفن بالتلميح دون الت: 

أم الكرم نبت المعتصم بن صمادح : وال باالشارة دون االعالن عندما يتغزل فمن ذلك 

) 2(  ...من شواعر المجيدات ، ابنة الملك لمرية متغزلة يفني اسمه السمار فتقول  

من افقه : مما جنته لوعة الحب لواله لم ينزل بدر الدجى :يا معشر الناس أال فا عجبوا 

فارقني تابعة قلبي فهنا في هذه األبيات كانت : بمن أهواه لو أنه  العلوي للترب حسبي

أم الكرم تتغزل بفتاها السمار فإن حبها يتبع هذا الفتى أينما ذهب ، فهنا نراها أنها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

  118م ص 1997.ط و.لعلوم االدب األندلسي موضوعاته وفنونه ، مصطفى الشكعة ، دار ا - 1

. 36،  35محمد صبحي ص .المرجع نفسه ص سابقة ، د - 2  
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شاعرة جريئة فالتغزل ليس للرجل فقط بل للمرأة هنا في األندلس بقوم بنفس اغراض 

الخ....... الرجل من المدح والعزل  

 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

38محمد صبحي ص . سابق دالمرجع ال  - 1  
41مرجع نفسه ص ال  - 2  

 

 

وكلك الشاعرة الحاجة مريم ابنة أبي يعقوب الشلبي كانت أديبة شاعرة مشهورة ، معلمة األدب 

من ذا  :الشعر الى ابن المهند تفصح فيها عن حبها وتعلقها به فتقولللنساء ، أرسلت أبياتا من 

الذي نظمت في عنقي  مالي بشكر وقد بدرت الى فضل ولم تسل: يجاربك في قول وفي عمل 

. بها على كل انثى من حلى عطل :من الالئي وما أوليت في قلبي حليتني بحلى أصبحت زاهية : 

) ¹(  ... .الفرات فرقت رقة الغزل ماء : هللا أخالقك الغز التي سقيت   

وفي معرضنا عن الحرية للمرأة األندلسية ،هناك امر يسترعي اإلنتباه هو ظهور عدد من الشاعرات 

األندلسيات الرجالت ، الالئي نظمن الشعر المكشوف ملينا بأسباب البذاءة والترخص ، و ألفاظ 

التحرر الى مايعرف بالثورة على االعراف السوقة ، وأسماء ورات الجنسين على السواء وتجاوزن 

ابنة محمد ابن عبد الرحمان لناصر ( فمن هؤالء الشاعرة والدة بنت المستكفي . التقاليد 

وهي شاعرة  )هـ 484وتوفيت الشاعرة سنة  414الملقب بالمستكفي الذي نولى الخالفة سنة 

:بالذهب علة الطراز األيمن  جعلت من طراز ثوبها إعالنا من اإلباحة واالنطالق حينما تبت  

اــوأمشي وأتيه تيه   .:.   الي ــوأنا واهللا أصلح للمع                     
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   وكتبت على الطراز األيسر                                     

  وأغطي قبلتي من يشتهيها .:.  وأمكن عاشقي من صحن خدي                  

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

30أحسان عباس ص .المرجع السابق ،د -1  
 
 

قد وضعت بأنها أول من سن للنساء في األندلس االنكشاف وتمزيق حجاب الحشمة والوقار ، 

كأس الملذات ، وكانت مستهترة ال تكثرت لما يخدش كرامتها ، حد الحياة على انها رشفة من  

وقبلة حارةمن خذ أسيل حرف حدود اتفق عندها لحريتها الشخصية ، ليس لها نصيب من 

) 1(  ... .العفاف يذكر  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

  43.44 محمد صبحي ص.المرجع سابق د - 1

 

 صورة المرأة في الغزل األندلسي :

قبل التحدث عن صورة المرأة في الغزل األندلسي البد علينا أن نعرف الغزل لغة 

.واصطالحا   

: وهو حديث الفتيات والجواري ، قال ابن سيدة : الغزل هو اللهو مع النســـاء الغزل لغة 

.وهو محادثة النساء ومراودهن ) ¹( ومغازلتهن   

هو أدب وجداني يعبر عن األحاسيس في المجاالت  لحب ، وال الغز ل اصطالحا : 

أدب وصفي برسم المظاهر الخارجية ، انه استحضار ما سبق ، أو شيء ترك في العين 

) 2(  ...دمعة ، أو القلب لهفة   

ويعد الغزل من أكثر الفنون الشعرية األندلسية ، الذي تعف به الشعراء األندلسيون 

عدة اهمها طبيعة فتانة ، وحضارة  أسباب، ساعد على ذلك  لإليداعيه مجاال ووجدوا ف

والعمران والحدائق و الرياضات مجالس للهو والخمر والغناء وتدهور في السياسية 

فانصرفوا نحو حب  .واالجتماع لدى أمراء طوائف وانصراف ، عن ادارة شؤون البالد 

ناحية فتغزلوا وافرطوا التشبيب والغزل من والغزل وكان للشعراء قسط وافر من هذه ال
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أكثر األغراض الشعرية شيوعا التصاله الوثيق بطبيعة اإلنسانية ، فاإلنسان يحتاج دائما 

.اته الفطرية في نتفق مع مجتمعه  لتغذية حاج  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

)مادة الغزل(العرب لسان  -1  

122محمد صبحي ص .المرجع السابق د -2  

 

ويتجه بكل قدراته لتحقيق رغباته من خالل يسمى الحب ، والحب يرتكز على قاعدة  

. )1( ..لبعهما) الذكر و االنثى ( جنسين السياسية تتمثل في ميل كال ال  

لقكم من نفس وهو الذي خ(( اي كل جنس يكمل الجنس اآلخر وهذا في قوله تعالى 

) 2(  ...ن اليها ـــواحدة وجعل منها زوجها ليسك  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

123مرجع نفسه ص ال -1  

189الفران الكريم ، سورة االغراف االية  -2  

 

 

 

الغزل المادي الحسي ، والغزل المعنوي : هما ويسير هذا اللون من الشعر في اتجاهين 

العفيف ، وهذان القرعان من الغزل يعتز م الشعر االندلسي ، وألولهما دائما القلبة  و 

.الرجحان   

وهذا االتجاه هو الذي يميل فيه الشارع الى  :االتجاه األول الغزل المادي الحسي 

ا ينطوي على رغبة صريحة لفقد مفاتن المحبوب جسدية أو التعبير عن العواطف تعبير 

ظل الرجل خاضعا لسلطان حب المرأة راغبا في وصالها هي جنة الرجل كما يصفها ابن 

            :حمديس  بقوله

) ¹(  ... واصلته جنة المتنعم نوم  .:.  وطيبنة األنفاس تحسب وصلها   

على شاعر اساء لعل ابلغ وصف للنساء ما قالته  امراة اندلسية نصف النساء هي ترد 

:وصف النساء تقول   

) 2(  ... وكلكم يشتهي شم الرياحين  .:. ان النساء ريا حين خلقن لكم                     
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

124محمد صبحي ص . المرجع السابق د - 1  
  24ص  1989محمد بن احمد التجاني دار الجيل : تحفة العروس ونزهة النفوس  - 2

 

 

وقد استلهم الشعراء األندلسيون من جمال المرأة ورقتها ما جعلهم المون شعرا المشارقة 

ومن االلهام أن  .، فإنعكست صورتها في اشعارهم ووصفوها صفات مادية ومعنوية 

حبيبها قلبه ووجدانه ، يرى طيبا للعيش من غيرها ، وال تهلك المراة أو المحبوبة على 

   :يجد االيام طمعا  اذا لم تجد عليه ياها ، يقول ابن زيدون في محبوبته والدة 

قلبي عليك يقاسي الهم   .:. يامن غدوت به في الناس مشتهرا                      

  راـوالفك

وان حضرت فكل الناس قد     .:.  انسانا يؤنسني ان غبت لم الف                            

) 1(  حضرا   

فلم يكن االلهام هنا مجرد استحضار لساعات اللقاء بينهما ، ولم يكن الهام مجرد نشوة 

تحرك مكامن العشق والحب لديهما ، إنما جاء االلهام ليصف متيها لم يجد في الناس 

.اس قد حضروامن مؤنسه اذا غابت محبوبته ، وان حضرت كل الن  

 

 

 



اأوروبفي  وأثرھاالثقافة األندلسیة                                      الفصل الثاني  

 65 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

125ص 1989محمد بن احمد التجاني دار الجيل :  السابقمرجع ال - 1  
 

 

 

من المبلغات عند الشعراء الذين يؤكدون على ان الطبيعة معادل وضوعي للمرأة المحبوبة 

           :الرمادي وهو يصور محبوبته ما قاله  

) ¹(  ... .ا ـأخذ المرأة بكفه فأراده.:. ة ـواذا أراد تنزها في روض  

فيصور محبوبته ذات الوجه القاتن ال يحتاج الى روضة تقضي فيها نزهة تمتع بها نفسها 

ذا اذ حسبها ان تنظر في مرأتها فترى اروع روضة ، ان لكل شاعر اندلسي االوله في ه

.اللون من الغزل سهم ونصيب كبير  

الن المرأة والطبيعة في الشعر االندلسي صنوان ال يفترقان ، وألن االندلس قد جمعت 

بيت الجمال الطبيعة وجمال المرأة ، فامتزج الجماالت معا ، فالوردة امراة ، والمراة 

ان المراة   وردة  وهي شمس وقمر وروضة وزهر وبلبل يغني وقت السحر ، ومن هنا ترى

.كانت مصدر الهام الشعراء  

وهو اصيل قديم اصالة العرب وقد مهم ،  :الغزل المعنوي العفيف : االتجاه الثاني  -ب

وهو في االندلس مستمد من نزل العتري ، في تجد والحجار ، اال انه ال يسمى غزل 

العفة عنصر عذريا ، العزل قذري كما حدده الدارسون اوسع واشمل من الغزل العفيف ، ف

.تعلق الشاعر بامراة واحدة يقصر غزله عليها : من عناصره ، من خصائصه   
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

162محمد ص . د: المرجع السابق   - 1  

 

 

شعارهم كمذهب ادبي ، وان بعض شعراء لبطوائف قد اخذوا يتحدثون عن العفاف في ا

وممن سلك هذا المنحى ) 1(  ...دون ان يعبر ذلك عن حقيقة أخالقية مائلة في نفوسهم 

الشاعر ابو جعفر احمد بن االبار بن محمد : فقسم شعره من مكهين العفاف والمجون 

    :الخوالئي فقد عبر عن القناعة في الحب يقوله 

.وعنابحكم الوصل في نشواته   .:.  مال يعطفهحتى اذا ما السكر                      

   هـلم أجن غير الجل من ثمرات  .:.  هضرت يدي منه بغصن ناعم                          

) 2(  ... والمرء مجبول على عاداته  .:.   أطعت سلطان العفاف تكرما                           
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

159احسان عباس ص  .،دسابقالمرجع ال - 1  

163محمد صبحي ص . سابق دالمرجع ال - 2  
 

 واكتفائهاومن بين مظاهر العفة في الشعر بن حزم كثيرا جدا ومنها تصويره لعفة النفس وقنعتها ، 

:المعناة يقول  عذاب وورضائها بال ،المحبوب إلىبالنظرة   

بلحظ العين إن لم يكن وصل.:. فإن تنأ عني بالوصال فإنني سأرضى   

:ويقول كذلك   

من الجسم المواصل ألف ضعف.:. ووصل الروح ألطف فيك وقعا   

وهنا يرى ان وصل الروح ألطف ألف مرة من وصل الجسد ، وهذه قمة العفة فقد ألبسها ثوبا 

) ¹(  ...مالئكيا   

اء الذين سلك مذهب العفة في شعرهم الشاعر الكفيف الحصري هو أبو الحسن علي بن ومن شعر 

عبد الغني القاهر ، حيث يحكي قصة ليلة قضاها مع محبوبته التي ألقت بنفسها بين يديه 

مستسلمة ، فكاد أن يهم بها لوال أن أدبه زجره فاستعاذ باهللا بن شيطانه ، وعف عن الوقوع في 

:ل الفاحشة حيث يقو   

     ودع الفراش ونم على فخذي   .:.    قالت وهبتك مهجتي فخذ                    

  ذي ةـاألريكفأجبتها نعم      .:.  وثنت الى مثل الكثيب يدي                    

  ذــباهللا من شيطانها استع     .:.     وهممت لكن قال لي أدبي                   

  ذـألمذ شبت باللذات لم     .:.   قالت عففت فعفت قلت لها                   



اأوروبفي  وأثرھاالثقافة األندلسیة                                      الفصل الثاني  

 68 
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165محمد صبحي ، ص . ق دمرجع الساب - 1  
 

متسما بالمحبة  وقد استلهم شعراء الغزل العفيف من المراة المعاني الخلقية السامية فنجد شعرهم

الصادقة بعيدا عن االبتذال والترخص ، كما انهم ينظرون الى المراة نظرة ترفع عن فاحشة 

والموبقات وتحد عن اثر الحب في نفسهم وما يعانونه من عذاب وصبابة و حرارة الشوق ، 

) 1(  ...ويصورون صورة العاشق المتيم في أبياتهم   
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

161احسان عباس ، ص . السابق ، د عمرج - 1  
 
 

 

 المبحث الثالـــث : آثر الغزل الموشحات في شعر التروبادور

نعلم ان اوزان لها صلة بالصور المصوغا فيها ، فالبحر الذي يختاره الشاعر له أثر في تفكيره ، 

القافية فقد يدعوه هذا االختيار الى نوع من قصيدة في عبارة ، أو الى االطناب في صوره ،  وكذلك

) ¹(  ...ولهذا تأثير فيها يصبغ به شعره من الوان ومايسبق الى ذهنه من محسنات   

وهناك نوعان من تأثير الفني يهمنا بخاصة النه يتصل بتاثير العربي في اآلدب االوربية ، وهو تأثير 

) 2(  ...موشحات العربي في شعر التروبادور ال  
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

217، ص  1998سنة  3محمد غنيمي هالل ، نهضة مصر لطابعة والنشر والتوزيع ط . المقارن د األدب - 1  
174احسان عباس ص . بق دمرجع السا - 2  

 
 

 موشحــات األندلسيــــة :

 تعريف الموشحات :

اختلف الباحثون في سبب تسمية هذا اللون من الشعر بالموشح ، ويبدو انه استمد معناه من 

الوشاح حلي النساء ، كرسان من لؤلؤ وجوهر : الوشاح ، وقد جاء في لسان العرب البن منظور أن 

وجاء أيضا في .) ¹(  ...معطوف احدهما على اآلخر ، تتوشح المرأة به  منظومان مخالف بينهما

كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومات يخالف بينهما : قاموس المحيط للفيروز  ابادي أن الوشاح هو 

 ...معطوف احدهما على اآلخر وهم آديم عريض يرصع بالجوهر نشوة المرأة بين عاتقها وكشحها 

نوع من اللباس ترتديه المراة للزينة ، وتوشحت المراة أي ليست ، منه والوشاح كذلك هو . ) 2( 

:وقد عرفه ابن خلدون حيث قال  ) 3(  ... ..اشتق توشح الرجل بثوبه   

واما أهل االندلس فلما كثر الشعر في قطرهم وتهذيب مناحيه وفنونه، وبلغ التنميق فيه الغاية ، 

لموشح ، ينظمونه اسماطا اسماطا واغصانا أغصان واستحدث المتأخرون منهم فنا منه سموه با

.يكثرون منها ومن أعاريضها المختلفة ، ويسمون المتعدد منها بيتا واحدا   

ويلتزمون عدد ااألقواقي تلك االغصان و أوزانها متتالية فيما يعد الى آخر القطعة ، واكثر ماينتهي 

ها بحسب األغراض والمذاهب عندهم الى سبعة ابيات ويشتمل كل بيت على اغصان ، عدد

) 3(  ...ها ويمدحون كما يفعل في القصائد وينسبون في  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
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1955لسان العرب ، ابن منظور ، مادة وشح بيروت  -1  
255ص  2مطبعة السعادة القاهرة ط  الفيروز األبادي الشيرازي ،: القاموس المحيط  -2  
391ص  210ص  1بن خلدون عبد الرحمن ابن خلدون ، القاهرة ، مصر ، دار ابن الجوزي ط  .، د مقدمة -3  

 
 
 

 أصــل الموشــح :

النشأة وهو نوع من انواع الشعر العربي ، وقد اجمع مؤرخوا االدب القدامى  أندلسيإن الموشح 

.االندلسين واشادوا ببراعتهم في هذا اللون  على ان فن الموشح مخترعات  

قد تاثرت في نشاتها باغان  األندلسيةاما المستشرقون االسبان فقد ذهبوا الى ان الموشحات 

ترى ان السنتهم   األندلساعجمية نظمت بباللهجات االيبيرية القديمة ، وحيث تعود الى تاريخ اهل 

ربية الفصحى لغة الدين والدولة واألداب الرفيعة كان فالى جانب الع  كانت متعددة بتعدد  أصولهم

) ¹(  ...ات اخرى ــــاألندلسيون يتحدثون احيانا بلهج  

لقد اتخذ فريق من الباحثين االسبان موضوع اللهجات في االندلس حجة لتغريس اصل الموشح 

خاصة بعد اكتشاف بعض الخرجات العجمية في الموشحات ، والتدري كيف اغفل هؤالء 

) 2(  ... .المستشرقون   

الخرجات المكتوبة بعامية اهل االندلس ، لقد ذهب هؤالء الباحثون الى ان الخرجات العجمية التي 

جاءت في بعض الموشحات االندلسية ماهي اال بقايا أغاني الرومانث االسبانية ، والموشحات 

) 3(  ...نشأت تقليدا لهذه االغاني ، ولكن كان بحثهم بدون أدلة قاطعة  

.اذن ان نشأة الموشح االندلسي األصيل رغم تغريب بعض الباحثين الصلها   

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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53محمد عباسة ص . المرجع السابف ، د -1  
55-54المرجع السابق نفسه ص  -2  
217هالل ص  محمد غنيمي. المرجع السابق د -3  

 
 

 أغراض الموشحات األندلسية :

لقد تعددت أغراض الموشحات من غزل وخمريات ووصف الطبيعة والمدح وكذلك هناك 

اغراض دينية و صوفية ، كذلك الرثاء والهجاء وكان الغزل هو أصل الموشحات في 

.نشأتها   

 الغـــزل : 

لس االنس والطرب ، فمن بما أن الموشحات االندلسية قد اتصلت ، في نشاتها بمجا

ي وصلت اليها الطبيعي أن تطرق في يداينها اغراض الغزل والنسيب ألن الموشحات الت

أما الموشحات التي قيلت في الغزل فهي تنقسم الى ) ¹(  ... ..اكثر في هذا الغرض

األخرى لمدح  واألغراضقسمين ، قسم اقتصر على الغزل وحده وقسم خلط بين الغزل 

ف الطبيعة اذ هذا النوع من القسم الثاني يكثر من المديح اذ يسهل على والخمر ووص

الشاعر الموشحة المدح بالغزل ويختمها بالغزل ايضا ، وقد يجتمع في الموشح الغزل 

يستحضر لحظة وصالة بالحبيب وافتتانه  األندلسيوالخمر ووصف الطبيعة ، فالوشاح 

) 2(  ... .بها جمال محيوية  في تلك اللحظة بالمناظر الخالية ، فيستوحي  

:تذكر نموذج تطرق الى هذا الغرض يشكو من بعد حبيبه وقساوته يقول ابن الزهر   

راح ونديم   .:.شمس قارنت بدرا    

 ادر كؤوس الخمر

 عنبرية النشر

 ان الروض ذو النشر

هبوب النسيم     .:.وقد درع النهرا   

األفقوسلت على   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
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126احسان عباس ص . مرجع السابق دال -1  

56محمد عباسة ص . مرجع السابق دال -2  
 

 يد الغرب والشرق

 سيو فامن البرق
  يكاد الغيوم   .:.    وقد اضحك الزهرا 

 أال ان لي مولى

 تحكم فاستولى

 اما انه لوال

لكنت كتوم   .:.      لسرادموع تفضح ا  

( ففي هذه الموشحة من بين الخمر و الوصف والغزل ، فيذكر الخمر ويصف مجالسها 

، ثم وصف الطبيعة وجعل عناصرها شخوص تملؤهم بالحركة فالنهر درع ) كؤوس الخمر 

هيوب النسيم ، ويدا الغرب سلت سيوفا من البرق ، وأضحك يكاد الغيوم الزهر ، ثم 

الغزل بأسلوب اخباري،أي يخبرنا عن المشاعر التي تفضح صاحبها ،فهذه خلص الى 

) ¹(  ...فيه  الموشحة تأثرت بالفاظ رقيقة ليتذوقها القارئ وتبعث روح النشوة  

 يمكن ان تخلص الخطوات التي سار فيها الموشح  المراحل التي سار فيها الموشح :

:كمايلي   

يدة ، ويفترق عن الشعر في أذله فقال ختاميا كان الموشح في البداية اشطار كالقص  )أ

.يسمى المركز ويكون عاميا أو عجميا ، وليس فيه تضمن أو اغصان   

.االكثار من التضمين في االفقال اي تجزئة االشطار الى الجزاء صغيرة  )ب   
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االكثار من التضمين في االغصان اي تجزئة اشطارها ، كانت صنعة الموشح غير )ج 

) 2(  ...رود وال منظومة العقود مرفوقة الب  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 
 

 

تأثر شعراء التروبادور بشعر الموشحات واألزجال األندلسية قبل أن تتحدث عن تاثير 

:نا وهي الموشحات واالزجال في شعر شعراء التروبادور هناك اسئلة تراود  

 ما معنى كلمة التروبادور لغة واصطالحا ؟

 ما موطن شعر التروبادور  ، وما هي خصائصه ؟

هي اسم فاعل من الفعل تروبار " troubadour" "التروبادور : "تعريف التروبادور لغة 

"troubar " فيكون اسم الفاعل اذا الميدع المبتكر. 

اي اهتز فرحا أو حزنا ، او " طرب"عربي من الفعل ويذهب نقر من الباحثين الى ان اصل الكلمة 

الذي شاع في " طرب"، أو انها من الفعل " تغنى"اي ) ينشد يد الراء" (طرب"أنها من الفعل 

االندلس ، بمعنى عزف الموسيقى عى العود أو غيره من اآلالت الموسيقية ، واضاف اليه االسبان 

 ضروبا أو طروبار : " وقالوا " آر"حرفي 

 "trobar "...  )¹ ( 

 : أما اصطالحا 

هم طائفة من الشعراء كانوا يتفنون بلغتهم العامة بالحب على يخضع فيه المحب ويعبر عن 

 ) 2(  ...سلطانه عليها بالرغم من بقائه في دائرة الغزل الحسي 

 

 

57محمد عباسة ص . المرجع السابق د - 1  
183احسان عباس ص . المرجع السابق د - 2  
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ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

خليل الشيخ ، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات ، جامعة . يوسف يكار ، د. د: األدب المقارن  - 1

 120ص  2008القس المفتوحة  ط 

 219محمد غنيمي هالل ص . المرجع السابق  د - 2
 

 

واخر القرن هم شعراء العصور الوسطى االروبية الذين وجدوا في ا: موطن التروبادور ونشأتهم *

الحادي عشر الميالدي من جنوب فرنسا أوال ، ثم أثروا بشعرهم وما يحتوي من نواح فنيه ومعان 

" في الشعر االروبي كله حتى القرن الرابع عشر ميالدي ، وأقدم من نعرف من هؤالء الشعراء هو 

وصلته  م 1127م وعام  1100دوق أكيتانيا الذي كتب أشعاره ما بين عام " جيوم التاسع 

ويقال )  1292 – 1254سنة ( أكيدة بالثقافة العربية في اسبانيا واتتهو ببيروت ريكي الناريوني 

 ) 1(  ...تروبادورة من االميرات التيالت  17شاعرا و 450أن عددهم كان يزيد على 

    

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 413ص  1992محمد عبد المنعم الخفاجي ، دار الجيل ط . التطور والتجديد د األندلسي األدب - 1
 

 

 

 

موضوع الذي يدور عليه شعر هذه الجماعة هو التعبير الشاعر عن  : خصائص التروبادور العامة

لعفيفة ، وهناك عشقه للسيدة الجميلة بروح الشهامة وأخالق الفروسية واحترام المرأة الجميلة ا

 ) ¹(  ...بعض الموضوعات الثانوية كالمدح والهجاء والرثاء 

 : والمقطوعات الدينية والسياسية وهناك ثالث موضوعات مهمة في شعرهم هي 

هي قصائد المغامرات الغرامية بين الشاعر وراعية " pastrouelle"الرعويات الباستوريل  -1

ي وتجمع باقات الورود واألزهار ، فيحيها وترد تحيته ، غنم جميلة يراها في طريقه ، وهي تغن

 .ويجرى بينهما حوار غرامي يفضي الى تمسك الفتاة بعفتها وانصراف الشاعر عنها وهو يحترمها 

في ختام كل مقطع منها " فجر"وهي قصائد يتكرر فيها لفظة " : allba"الفجريات أو األلبا  - 2 

وال ينتبه اال على صوت الصديق أو طائر يؤذن . دالت الغرام ، يسهر الشاعر مع محبوبته ، بتبا

 .بطلوع الفجر ، فيترك العاشق مالذ غرامه مكرها أمال أن يعود اليه من جديد

 تلبس لبوس المناظرات والمعارضات وهي قصائد تقاسية " : tanso"الطارحات او التانسو  - 3

 :مثل  وتكون بين شخصين خياليين في مسألة من المسائل من

 ) 2(  ...ابهما ، اعظم ، أفراح العشق أم االمة ؟  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 221خليل الشيخ ص . يوسف بكار ، د. المرجع السابق د - 1
 220محمد غنيمي هاللص . المرجع السابق د  -2

 

 

لهجة اهالي جنوبي فرنسا ، التي صارت لغة الشعر " أوكش" ارهم كلها بلغة نظم التروبادور اشع

واالدب في العصر الوسيط ، ال في جنوب فرنسا حسب، انما في قسم من شمالي اسبانيا وقسم 

 ) 1(  ...من شمالي ايطاليا 

ب كان التروبادور ينظمون غزلهم للغناء ، ويحتقرون الشاعر منهم اذا انشد شعره غير مصحو 

بالموسيقى ، أو نظم صيدته في قالب للقصص والحكايات غير الغرامية ، الن اساس شعرهم هم 

 .النظم الموسيقي والشكل العروضي والمضمون الغرامي 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 221خليل الشيخ ص . ر ، ديوسف بكا. المرجع نفسه  د - 1

 
 
 
 
 

 :تأثير التروبادور بالموشحات 

ووسائط هذا التأثير ، ومن وسائط التأثير نذكر  األندلسية واألزجالوهو تأثير التروبادور بالموشحات 

 :مايلي 

انتشار الموسيقى العربي االندلسية في جنوبي فرناس قبل ظهور التروبادور بواساطة المراة  - 1

وجنوبي فرنسا   األندلسالمغنية والمغنى الجوال والتروبادور للصالت المتنوعة الثابتة بين  األندلسية

من ) م  1064-هـ 456(الصلبية " برباشترو""، وكان للمعنيات المسلمات لالئي سبين اثر حرب 

بين   األندلسية األغانيالمسيحية ، ودورفي نشر  أوروباوانتشرت في  واألزجالارض الموشحات 

للحضارة واالزدهار ، وكان الشعراء  األعلىالمثل  األندلسكانوا يرون أن "" أوك""هالي لغة أ

أي  sarrasenoise"" سرزانية"" بانها  أغانيهمالفرنسيون عامة في العصر الوسيط ، يصفون 

 ) ¹(  ...موسيقى العرب والمسلمين 

ء والعزف مما جعله يؤدي دورا تاريخيا المغني الجوال إذا كان دائم الرحلة والتنقل يقصد الغنا - 2

كان أكثر تأثيرا في الناس الذين يغني لهم ، وكان ليهود األندلس ممن اهتموا    بما يشاهد ويسمع 

 .) 2(  ...مهنة الجوال دور في نشر األغاني األندلسية وأداب العرب وعلومهم 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 222محمد غنيمي هالل ، ص . المرجع السابق ، د 1

 122خليل الشيخ ، ص . يةسف بكار ، د. المرجع السابق ، د 2

 

 

ثقافية وقد  سفارأو .  واإلسالميالتروبادور كانوا يترددون على اسبانيا بقسميها المسيحي   - 3

الذي أقام بالشام ألسباب حربية ، وعاد الى وطنه ) اسعغليوم الت(وضح هذا في رائد التروبادور 

جنوب فرنسا وهو يتظم الشعر على النمط العربي المشرقي ، ثم أقام باسبانيا وعاد منها وهو يتظم 

الشعر على النمط العربي األندلسي ، وثمة عدد كبير من مشهورين التروبادور أقاموا باسبانيا مدة 

 ) 1(  ...ربي األندلسي ــــمن تقايد النموذج العمتفاوتة ،وانطلقوا في فنهم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 122ص خليل الشيخ . يةسف بكار ، د. المرجع السابق ، د  -1
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 :التأثير وأشكاله 

( يختلفان إال في اللغة ، في شعر تروبادور في الشكل ، وهما ال  واألزجاليبدو تأثير الموشحات 

والمضمون الغزلي بخاصة ، فأما التأثير في الشكل أو القضايا فيمكن في عدد من وجوه ) البناء 

التالقي والتشلبه التي تكتفي يذكرها دون االستشهاد عليها من شعر التروباور بلغته األصلية ، من 

 ) ¹(  ...: صلية في الترجمة وأهم هذه الوجوه مايلي العصب ظهور السمات الفنية األ

الموشحات واألزجال األندلسية يكون سبعة وهكذا األمر في "" أدوار"" يكاد متوسط عدد  1

 .قصيدة التروبادور

 :يلي  في قصيدة التروبادور مقابالت لبعض إجراء الموشحة كما 2

يقابله ما يسمى باالسبانية ) طلع هو القسم األول من الم( في الموشحة "" الغصن""أ   

mudauza    يقابله باالسبانية ) الجزء الذي يفصل بين األدورا "" ( القفل""ب"tronrde "

وهو يتفق من حيث القافية مع ما يقابله في كل مقطع كما هو الشأن في " vnelta"وبالفرنسية 

 .الموشحات المتحدة القافية أفعال
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 206 -195احسان عباس ، ص . المرجع السابق ، د - 1

 

 

يشبه نظام القوافي في شعر التروبادور ونظام القوافي في الموشحات واألزجال أما التأثير في  3

 " :المضمون"

ول موجودة في أشعار التروبادور كما هي في إن الشخصيات الرقيب والعاذل والحاسد والجار والرس

 .الموشحات واألزجال 

 .التروبادور كما الموشحون يكنون باسم المحبوب وال يصرحون به 

 .المراة في الفنين تيوح بمشاعرها وحبها ، وتبكي على فراق محبوبها

لغزل الموشحات تطور غزل التروبادور االروبي الى غزل صوفي في الشعر االسباني ، مثلها تطور ا-

 ) 1(  .واألزجال 
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 123خليل الشيخ ، ص . يوسف بكار ، د. المرجع السابق ، د - 1
 

 

 
 

 :ع ـــالمبحث الراب

التي سوف نقود مها نجد أن التروبادور  نماذج من أشعار األندلسية والتروبادور من خالل األمثلة

تأثروا شعراء العرب وبخاصة شعراء الموشحات واألزجال بالرقم من التغير الطفيف الذي ظهر 

 على شعرهم تذكر من األمثلة 

 ) ¹(  ...: مايلي 

 

 :يقول الطلبيلي 

 ضحك عن جمان

 سافر عن بدر

 ضاق عنه الزمن

 وحواه صدري 

 

 

بنموذج لشكل مطلع من قصيدة . لع من موشحات الطليلي وقارنا أخذنا نموذجا لشكل مط

 .لروديل تيينا بتبعية الثاني لالول بالرقم من التعديل الخفيف في باقي قصيدة الشاعر روديل 

 :يقول روديل احد شعراء التروبادور

Lanquan lijorn son lone may 

M’es belhs dous ehan d’auzelhs de 

jonh 

Equan mi pantitz lay 

Remembra m d’um a more de lonh  
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 251 – 250وبادور ، عبد االله ميسوم ، ص تاثير الموشحات في التر  - 1

 

كما نالحظ التشابه الشكلي الواضح في ترتيب األغصان واألقفال بين فني التوشيح وتروبار في 

 ) 1(  ...ض األندلسي وماركايرو البروفاسي انتاج كل من الشاعرين األبي

 :يقول األبيض 

 ما لذ لي شرب راح

 على رياض األقاح 

 احلوال خضيم الوش

 اذا اتى في الصباح 

 اوفي في االصيل

 :أضحى يقول 

 ما للشمول

 لثمت خدي

 وللشمال

 لميث نمال

 غصن اعتدال

 ضمه بردي 

 :يقول ماركابرو 

Ai !comes encabalada 

La falsa tazos dourada 

Deman totas vai triada 

Va ! ben es .fols qui si fia 

De sos datz 

C’a plombatz 

Vos gardatz 

Qui enganatz 

N’a assalz 

So spehatz 

Emes en lavia  
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ج .د.د.د.ج.ب.ب.ب.أ.أ.أ.أ :فالشكل هنا رمز اليه في المقطوعة األندلسية بالشكل التالي 

 .ب.ج.ج.ج.ج.ج.ب.أ.أ.أ: وفي المقطوعة البروفانسية نرمز اليها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

           

كانت األندلس مقطب لكل   ، أوروباالعربي سحره الخاص في  لألدبكان                     

ن آثارها الحضارات العالمية ، وكانت تلمع بالعلوم المزدهرة واآلداب الراقية وعمرانها العريق ، وكا

ن ا أوالشعر فيها كان يمجد المرأة ويكتب فيها أشعرا ، بمواضح في أوروبا خاصة في اآلداب والفنون ، 

األندلس كانت مقطبا حضاريا تأثر بها شعراء كثيرون منهم شعراء التروبادور الذين كتبوا أشعارهم على 

الذين كانت نظرتهم  آخرينشعرا  على عكس بالمرأةواضح  اهتموا ا ، كم األندلسيةمنوال الموشحات 

.المرأة  إلىعكسية   

األوروبيين كان لها اثر واضح ففي نفوس   اإلسالميةومن هنا نرى أن الحضارة العربية 

.واضح في شعرهم وأدبهم  ، وهوات ، وهذا وأدباء المتأثرين بها من شعراء و  

 .124خليل الشيخ ص . يوسف بكار ، د. المرجع السابق ، د - 1
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 خاتـــمة
ورقيها أثبت العرب اليوم توحيد كلمتهم على يد الرسول صلى اهللا عليه  اإلسالميةمن خالل الحضارة 

الذين  أجنبيةفي نفوس  أجابيةوسلم ، استطعوا بقوة دفع هذه الحضارة ونشوء تطور وظهور تأثيرات 

ح من خالل األدب المقارن خاصة شعراء التروبادور وهناك تأثير واضاستفادوا من الحضارة العربية ، 

 : نلحظ عدت نتائج منها 

 .ارتباط موضوع الحضارة بتاريخ دراسته ارتباطا وثقة  -

 .تعددت مظاهر الحضارة ، وعوامل تطورها من خالل كل منظور أو اتجاه معين لكل مجتمع  -

منها من آداب  مأخوذة، وذلك من خالل  األوروبيةتأثير الحضارة العربية اإلسالمية في الحضارة  -

 .وضفوها في أدبهم  وفنون و

األوروبية وتقديمها وذلك لحظ في شعر التروبادور الذين كانت تعتبر صورة المرأة عند المجتمعات  -

 .المرأة ملهم الوحيدة 

 . األخرىإن األدب المقارن فتح لنا أبوابا لدراسة اآلداب والمجتمعات  -

 .دب المقارن ، وبحثهم في ظاهرة التأثير والتأثر ظهور عدت مناهج والمدارس خاصة باأل -

       يلحظ أن األدب المقارن له قوانينه وأسسه التي يقوم عليها مثل الصالت التاريخية ، ملف الشواهد  -

 .العربية  تالجامعاو اآلن أصبح يدرس في 

 اإلنسانيللفكر عميقا  كانت سجل وافيا   اإلسالمية، أن الحضارة العربية  إليهوآخر ما نخلص 

من علومها وفنونها  وأخذت،وسبيال للمعرفة والرقي واالزدهار للحضارات األخرى التي استفادت منها 

 .وحكمتها لصالحها 
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األوروبية ، نلحظ ذلك في شعر  األعمالوكذلك إن آثار الحضارة العربية كان واضحا وجليل في 

للشعر  معطاء، وال ننس صورة المرأة العربية التي كانت  األندلسيةالتروبادور وتأثرهم بالموشحات 

فالمرأة لها حق  وأجانبالموشحات وتغير صورتها لألفضل حال عند من كان يحتقرها من مسيحيين 

 .الحياة كما عند الرجل 

 أممالبحث فيه ، فحضارتنا ال تزال غامضة  أرادمن  أمموال ننس أن هذا الموضوع واسع وعميق 

ين يريدون تسليط الضوء عليها ، يسعدون في تصحيح خطواتنا نحو بناء علمي مشروع مدارسها الذ

، ويبين للغرب أن الحضارة اإلسالمية هي  اإلسالمينهضوي حضري جديد ، يشرف به العالم العربي 

 .عكس ما تصورونه اآلن  األخرىللحضارات  أعطتالتي 

عمل خير وأبسط سند يرجع إليه من شاء أن يطلع في ختام هذا البحث ، أرجو من اهللا أن يكون هذا ال

على أخبار اثر حضارتنا العظيمة وأن يزداد علما في هذا الموضوع ، وما هذا إال غيظ من فيض     

 وندعو اهللا تبارك وتعالى أن يزيدنا علما من علمه واسع وصداقا لقوله تعالى ﴿ وقل رب زدني علما﴾

 صدق اهللا العظيم 

   

 

 

 

 



 
 
 
 

 .القرآن الكريم : أوال  -      
 المصادر والمراجع-ثانيا 

 .148-61ص " ج"4، مجلد  1لسان العرب ، ابن مظور ، بيروت ، لبنان ، دار صادر ط )1
، 1قاموس المحيط الفيروز أبادي الشيرازي ، بيروت ، لبنان ، دار الكتب العلمية ، ط )2

 .62-61ص " ج"1999
متن من تاج العروس ، خليفة محمد التليسي ، تونس الدار النفيس من كنوز القواميس ال )3

 . 490-489ص .ط.العربية للكتاب ، د
ص  2005،  4المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية ، القاهرة مكتبة الشروق الدولية ط )4

181 
 . 69ص  1977،  1المتبني ، زكي المحاسن ، بيروت ، لبنان ، دار الكتب العلمية ط )5
 .9سالمية ، بوارجالن ، عمر سليمان بوعصابة اشراف محمد ناصر ، ص معالم الحضارة اال )6
تاريخ الحضارة اإلنسانية محمد خريسان وآخرون ، اريد ، االردن ، دار الكندب ، ) 7
 .19ص 1999.1ط
بيروت ، لبنان ، دار الجيل ، تر ، زكي  1المجلد  1، نشأة حضارة ، ديورانت ول وايرايل جقصة الحضارة ) 8

 . 6ص.ط.محفوظ دتجيب 
 .44ص  1978الحضارة ، حسين مؤنس ، الكويت ، عالم المعرفة ، دط  )9

، 1مقدمة بن خلدون ، عبد الرحمن ابن خلدون ، القاهرة ، مصر ، دار ابن الجوزي ط)10
 . 35ص  2010

 1979.1تأمالت ، مشكالت الحضارة ، مالك بن بني ، دمشق ، سورية ، دار الفكر ، ط) 11
 . 199ص 
أسس مفهوم الحضارة في االسالم ، سليمان الخطيب ، بن عكنون الجزائر ، ديوان ) 12

 . 34المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزية ص 
 1980. 2فلسفة الحضارة ، ألبرت اشفيستر ، تر عبن الرحمن يدوي ، دار األندلس ، ط) 13
 .7.5ص 



. 1ت ، لبنان ، دار النهضة ، طصفحات من الحضارة االسالمية ، نزيه شحادة ، بيرو ) 14
 . 18ص  2006

فخري خليل ، بيروت ، المؤسسة للدراسات والنشر : معنى تاريخ الفن ، مارك روسكل ، تر ) 15
 .231 -10، ص  2003  1ط

تاريخ الحضارة العربية االسالمية ، بشير الثيليسي ،جمال هشام الذويب ، بيروت ، لبنان ، ) 16
 .11، ص  2004-2المدار االسالمي ، ط

محاضرات في احضارة العربية ، ضيف اهللا محمد األخضر ، الجزائر ، ديوان المطبوعات ) 17
 . 09ص  1982

في فلسفة الحضارة االسالمية ، عفت الشرقاوي ، بيروت ، لبنان ، دار النهضة دط ) 18
1985. 

 .ط،د،س .د ELGCEاألدب المقارن ، محمد رمضان جربي ، منشورات ) 19
، 3محمد غنيمي هالل ، نهضة مصر للطباعة النشر والتوزيع ، ط. االدب المقارن ، د) 20

1997. 
األدب المقارن نشاته وقضاياه واتجاهاته ، الحكاية الخرافية انموجا ، ألحمد زلط ، هبة  )21

 . 2005العربي ، الجيزة  دط  النيل
 . األردنجامد ال. النقد الحديث واألدب المقارن ، رامي فواز أحمد ، د) 22
نظرية االدب المقارن وتجليها في الوطن العربي ، احمد درويش ، دار غريب للطباعة ) 23

 .2002والنشر والتوزيع ، القاهرة ،جمهورية مصر العربية 
األدب المقارن ، فرانسوا غويار ، تر، هنري زغيب ، منشورات عويدات ، بيروت ، لبنان ، ) 24
 .1988 2ط

اد الكتاب العرب ، دمشق ارن ، مشكالت وآفاق ، عيده عيود ، منشورات اتحاألدب المق) 25
األدب المقارن ، حيدر محمود غيالن ، دوران نساق الثقافية ، مجلة دراسات )26، سورية 

، صنعاء ، الجمهورية  2006مارس مركز  الدراسات والبحوث اليمني بخار    80العدد  اليمنية
 اليمنية 

 2لمقارن علميا والعربيا حسام الخطيب ، دار الفكر ، دمشق ، سوريا طآفاق االدب ا) 27
1999. 

 .2008 1يونس شنوان ، شديفات ط.، د والتأثيرالموشحات االندلسية المصطلح والوزن ) 28



،دار المعرفة دراسات في النقد المسرحي واألدب المقارن ، محمد زكي العشماوي ) 29
 . 2007ط ، .الجامعية االرازيطية د

محمد عباسة ، دار . ، د سجال األندلسية وآثارها في شعر التروبادورالموشحات واال) 30
 . 2012  1الكتاب للنشر والتوزيع ، مستغانم ، الجزائر ، ط

تاريخ قضاة األندلس أو المراقبة العليا في من يستحق القضاء والفتية ، تحقيق مريم قاسم ) 31
 . 1995  1بيروت ن ط الطويل      دار الكتب العلمية ،

حوسين مؤنس ، عربية للطباعة والنشر ، دار الراشاد . معالم تاريخ المغرب واالندلس ، د) 31
 . 1979   1القاهرة ، ط

، عمان احسان عباس ، دار الشروق للنشر والتوزيع . تاريخ االندلس طوائف والمرابطين ، د) 32
 . 2011  1، األردن ، ط

كمال السيد أبو مصطفى ، مركز السكندرية . المغرب واالندلس ، دمحاضرات في تاريخ ) 33
 . 2003ط .للكتاب    د

شمس العرب تصطع على الغرب ، آثار الحضارة العربية في االوروبية ، نقلة عن االلمنية ، ) 34
 . 1993   8فاروق بيضون وكمال داسوقي ، دار الجيل واآلفاق الجديدة بيروت ط

محمد صبحي . االدب االندلسي في عصر ملوك الطوائف والمرابطين ، دصورة المرأة في ) 35
 .2003ط .م الكتب الحديث ، األردن ، آربد ، دعال. أسعد ابو حسن 

 . 1997  9محمد الشكعة ، دار العلوم ط. األدب االندلسي موضوعته والفنونه ، د) 36
لعربية المتحدة للتسويق خليل الشيخ ، الشركة ا. يوسف بكار ن د. األدب المقارن د) 37

 . 2008ط .والتوريدات جامعة القدس المفتوحة ،د
 1992  1االدب االندلسي تطور التجديد ، د محمد عبد المنعم الخفاجي ، دار الجيل ط) 38

. 
 .س .ط ن د.تأثير الموشحات في التروبادور ، عبد اإلله ميسوم دار الكتب ،د) 39
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