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 دعـــــــاء

 
 اللهم أرزقنا حسن التوكل عليك، و دام السعي إلى رضاك، و جنبنا﴿

 و ارزقنا وساوس الشيطان وقنا شر اإلنسان و الجان، و هب لنا حقيقة اإليمان

الخير و الحالل، هللا إني أسألك علما نافعا، و رزقا واسعا، و قلبا خاشعا، و نورا 

                شفاء من كل داء، اللهم إني أسألك درجات العالساطعا، و ذرية صالحة، و 

 .﴾و ارزقنا الجنة، و اإليمان الخالص، و علما نافعا
 :ىــــــالـــــــال اهلل تعـــــــــق

 ﴾و قل ربي زدني علما﴿
 مــــــــدق اهلل العظيـــــــص

 :سلـــــمصــــل اهلل عليــــــه و    ول اهللـــــال رســـــــــق
 ﴾أنفعني بما علمتني و علمني ما ينفعني و زدني علما اللهم﴿

 صــــل اهلل عليــــــه و سلـــــم صدق رسول اهلل
الطاعة في  اإلنسانمحبة العلم دين يدان به، يكسب ﴿: و قـال علي بن أبي طالب

مات .... حياته و جميل األحدوثة بعد وفاته، و العلم حاكم و المال محكوم عليه

           خزان المال و هو أحياء، و العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة 

 ﴾و أمثالهم في القلوب موجودة
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 داءــــــــــإهــ
 ...إىل أغلى ما يف الوجود الوالدين الكرميني

من محلتين تسعة أشهر عددا وصريت ... إىل القلب الطاهر والنفس الزكية والبلسم الرباين

  ...إهنا هبة السلطان ومنه الرمحان، وفيض احلنان... حجرت أهايل مهدا وأنالتين إحساسا ورفدا

وكل بذلك ... مأل حبها قليب فسمت به روحي وأشرقت له نفسي ولست أحصي مدحها من

 .أمي احلبيبة... لساين

الدرب، فتنور،  وأنار يلإىل من حتمل العناء ألجل راحيت، من سرى حبه يف قليب فازدهر، 

 .أيب العزيز... ستندي وعرضي، من لست أحصي منه علي بالعد

 .املعني الذي ال ينصب حبا وعطاء ودعاء هذا

مسعودي فاطمة "، أستاذيت املشرفة شاكرة اين حرفا فوفقت على أعقاهبتإىل كل من علم

 ".الزهراء

 .إىل من مجعتين هبم أمسى رابطة أخواين األعزاء

من متيز بالوفاء والعطاء إىل ينابيع الصدق الصايف إىل من معهم سعدت وبرفقتهم يف  إىل 

دروب احلياة احللوة واحلزينة سرت إىل من كانوا معي على طريق النجاح واخلري إىل من عرفت كيف 

 .خملصات أجدهم وعلموين أن ال أضيعهم صديقايت

 - هجيرة-                                

 

 

 

 

 

 



 

 ــرـــة شكـمـكل
هلل، الذي وفقين وأعانين وأنعم علي باخلري الكثري، مث شكري  احلمد                

يت وامتناين لكل من أسهم معي يف إخراج هذا اجلهد حليز الوجود، وعلى رأسهم أستاذ

الذي تعب معي كثريا يف املراجعة و التدقيق واحلذف " مسعودي فاطمة الزهراء" ومشرفة

واإلضافة والتهديب والرتتيب فكان خري معلم، وخري مشرف، والشكر موصول إىل 

أعضاء جلنة املناقشة احملرتمني، لقبوهلم وتفضلهم مبناقشة هذه املذكرة واحلكم األستاذة 

 .عليها

ما والديت الكرمية، فقد كما أشكر والدي، الذي كان ومازال أسويت وقدويت أ

أسدت يل من املساعدة ما ال يقدر عليه غريها، لقد تعبث حىت أسرتيح، وسهرت حىت 

أنام، أرزقين وواستين ووقفت إىل جانيب، مشجعة ومؤيدة يف كل مراحل دراسيت، والزمتين 

يت طيلة فرتة إعداد مذكريت فكانت النرباس الذي أضاء، والشمعة اليت أنارت، والوالدة ال

 .صربت، سائلتا اهلل سبحانه أن جيزيها عين خري اجلزاء

 .العريب بوأتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل أساتذيت الكرام من دون استثناء يف قسم اآلدا

 .و إىل زمالئي الطلبة الذين تتبعوا معي خطوات هذا البحث بإسهاب

   

 - هجرية-
 

 

 

 

http://lespopines.centerblog.net/rub-cadre-ruban-bordure-.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .المقدمة
 

 ~ أ ~
 

 :مقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد صل اهلل عليه وسلم وصحبه 

 :أمجعني ومن تبعهم إىل يوم الدين أما بعد

الفتوحات العربية اإلسالمية، اليت سجلها التاريخ، تعد بالد األندلس مهدا للحضارات العاملية، وهذا يعد 

حيث انتشر الدين اإلسالمي كما أقام العرب حضارة راقية، وكان االزدهار عنواهنم يف عدة جماالت السيما جمال 

األدب، حيث أصبح األدب األندلسي صدى ألدب املشرق العريب خاصة الشعب يف بعض أغراضه، واستحدثوا 

 .كاملوشحات واألزجال  أنواعا شعرية أخرى

: صورة الحضارة األندلسية في األدب العربي الحديث: "لقد اخرتت هذا املوضوع الذي عنوانه

كيف : ألنه جدير بالدراسة احلالية ضمن نطاق الصورائية، والسؤال املطروح هو" إسبانيا عند شوقي أنموذجا

 صور أمحد شوقي احلضارة األندلسية؟

 :خطة حبث أكادميية كانت كاآليتوأدرجت موضوعي هذا حتت 

 لغة واصطالحا والصورة يف الدرس املقارن، وكيفيات تلقي ( الصورائية)ذكرت فيه ماهية الصورة : مدخل

 .الصورة

 األندلس، مناخها  جغرافية األندلس،كلمة : )اجلانب املادي للحضارة األندلسية :أما الفصل األول

 (.اليت مت فتحها وخرياهتا، فتح بالد األندلس وأهم املدن

 بداية الشعر يف األندلس وتقلبهم ألهل               : اجلانب األديب للحضارة األندلسية :الفصل الثاني

 .املشرق، وكذلك شعر الطبيعة، والشعر الديين، والشعر السياسي

 .أما خامتة هذا الفصل فقد رصدت نقاط تقاطع األدب العريب باألدب األندلسي

 



 .المقدمة
 

 ~ ب ~
 

 قد بينت فيه كيف صور أمحد شوقي احلضارة األندلسية من خالل احملطات  التطبيقي: ل الثالثالفص

 .يف أعماله األدبية إسبانياالكربى اليت جتسد 

 .أما من حيث املنهج املتبع فكان تارخييا وصفيا حتليليا

 .استعنت باملقاربة التارخيية: ففي املدخل والفصل األول

 .ث فتناولت املنهج الوصفي التحليليأما الفصل الثاين والثال

وقد اعرتضنين مجلة من الصعوبات اليت قد تواجه أي باحث يف بداية عمله كعدم احلصول على بعض 

األدب العريب يف األندلس : املصادر واملراجع مما جعلين أجلـأ إىل بعض املصادر اليت يسرت يل سبيل الدراسة أمهها

الطيب من غصن األندلس الرطيب ألمحد املقري التلمساين والشوقيات الصحيحة للدكتور عبد العزيز عتيق، لفظ 

 .ألمحد شوقي

على جهودها يف وضع " مسعودي فاطمة الزهراء"ويف اخلتام أتوجه بشكر وعرفان لألستاذة املشرفة 

 .خطة هذا البحث وصريها وحتملها معي حيث شجعتين ومل تبخل علي بأي كلمة وال دعم

 .جيازيها خري اجلزاء وإىل كل من مديل يد العون، وأسأل اهلل أن يوفقين ويسدد خطايأسأل اهلل أن 
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  :تمهيد

إن املوىل عز وجل هو خالق الكون، وخالق اإلنسان، فبقدرته ما شاء صور، فمن اليقني إن كلمة الصورة 

منبعها األصل، فالسيما ما عرفت يف عدة معاجم  أي كان( القرآن الكريم)أول ما وردت يف الكتاب املقدس 

 .عربية منها وأجنبية

I. الصورة لغة: 

  َصوََّر"SAWWARA :" ََمثََّل، َخَطَط، َخطَّ، وصفَ /َرَسم. 

  َنسخ، استخرج نسخة طبق األصل عن صور فوتوغرافية أو ضوئية، صور سينمائية: َصوَّر. 

  َشكل، َلّون، خلق: َصوَّر. 

   ْوَر ص"SUR :" ،نفريبوق. 

  ص ورة"SURA :"شكل، َرْسم. 

 عبارة عن شكل، هيئة، مظهر، تكوين، قيافة، نسخة: والصورة. 

 شبه: َصّور. 

 1.طريقة، حنو، كيفية، أسلوب/تشابه: صورة 

  َوهو الذي صور مجيع املوجودات ورتبها فأعطى كل شيء منها ": الُمَصّورُ : "يف أمساء اهلل احلسىن: َصَور

2"يفي َأيِّ ص وَرٍة مَّا َشاء رَكََّبكَ  ":فقوله تعاىلصورة خاصة وهيئة مفردة يتميز هبا، فيكون حينئذ 
   

 

                                                 
، دار العلم للماليني للنشر والتوزيع، بريوت،لبنان، "، مع طريقة اللفظ(فرنسي/العربية انكليزي)املورد الثالثي قاموس ثالثي اللغات : "روجي البلعبكي 1

 .402، ص4002، يناير1ط
 .00االنفطار، اآلية سورة 2
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يف احلديث من قول خلق اهلل أدم على صورته،  ءفأما جا: عن الصورة يف الشكل" ابن سيدة"يقول و 

 .فمعناه خلقه على الصورة اليت أنشأها اهلل وقدرها: فيحتمل أن تكون اهلاء راجعة على اسم اهلل تعاىل

ْوٌر، قد صوره فتصور اجلوهري ْور  بكسر الصاد الصوُّرَ : ص َوٌر، صي  .مجع صورة لغة: والصي

 :ري بــــــويف نشد هذا البيت يصف اجلوهري اجلوا

َا ص َوًرا ريَاِني ْن بـََقري اخلَلَصاءي أَعيينـ َها                               َوه نَّ َأْحَسن  مين صي  َأْشبَـه َن مي

هنا أراد بصورة  ! ، أما عملت أن الصورة حمرمة"مقر ابن"ويف حديث : وصوره اهلل صورة حسنة فتصور

 .على الوجه الوجه وحترميها املنع من الضرب أو اللطم

 .تومهت صورته فتصور يل: وتصوره الشيء

، الصورة ترد يف كالم العرب على ظاهرها وعلى "ابن األثري"التماثيل ويف حديث آخر قال : والتصاوير

 1.الفعل كذا وكذا أي هيئته: معىن حقيقة الشيء وهيئته على معىن صفته يقال صور

دراسة الصورة "ما يلفت األدباء خالل هذه اآلونة األخرية، خاصة رواه األدب املقارن أال وهو  إن

، ازدهارا ملحوظا بسبب مناخ التعايش السلمي الذي (الصورة)كموضوع أساسي، كما شهد هذا العلم " األدبية

 .بدا يظهر لدى أغلب دول

 

 

 

 

 

                                                 
 .303-303ت، ص ص .د.، بـ1، دار صادر للنشر، بريوت، ط(ص/ش)ابن منظور، لسان العرب، اجمللد الثامن  1
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II. الصورة اصطالحا: 

أحد فروع األدب املقارن، وهي حتتاج "  Imagologie الصورلوجيا أو"تعد دراسة الصورة األدبية 

واملناهج النقدية ( التاريخ، علم االجتماع، علم النفس)مثله إىل أدوات الناقد من معرفة بالعلوم اإلنسانية 

 1.احلديثة، كما حتتاج إىل مؤهالت ذاتية كالذوق واحلساسية وغري ذلك من أدوات تساعد على تلمس اجلمال

كننا القول إن الصورة هي موضوع من مواضيع اهلامة لدأدب املقارن بالدرجة األوىل، فهي  م تنحصر مي

 (.علم االجتماع/ التاريخ/ كعلم النفس)على األدب املقارن فحسب، فإمنا تشبعت إىل معرفة العلوم املختلفة 

قفني يف سيادة مناخ من وقد شهد هذا اجملال ازدهارا ملحوظا يف هذه األيام بسبب رغبة بعض املث

تقدمها اآلداب القومية للشعوب األخرى تشكل مصدرا أساسيا من  التعايش السلمي، كما أن لوحظ الصور اليت

مصادر سوء التفاهم بني الدول واألمم والثقافات، سواء كان هذا اجيابيا أم سلبيا، إن املقصود بسوء الفهم هذا 

يف نفس الوقت مع أن الذات تدركها نفسها حني تتعامل مع         تقدمي صورة غري موضوعية للذات ولآلخر

 2.اآلخر، فقد تتشكل ويعاد تشكيلها يف املواجهة مع اآلخر

إذن كل صورة البد تشكيلها أو إنشاؤها عن وعي مهما كان باآلن مقابل اآلخر، وهي تعبري أديب 

مستمد يشري إىل تباعد ذي داللة بني نظامني ثقافيني ينتميان إىل مكانيني خمتلفني وهكذا ميكن أن تعد الصورة 

 .هي جزء من التاريخ باملعىن الوقائعي والسياسي

ذلك تكون الصورة جزء من اخليال االجتماعي والثقايف، فيتضح لنا اهلوية القومية تقف مقابل  وبعد

 3.اآلخر قد يكون مناقضا هلا أو مؤيدا مكمال هلا

 

                                                 
 .04م، ص4010-هــ1231، 1ماجدة محود، صورة اآلخر يف الرتاث العريب، دار النشر مطابع الدار العربية للعلوم، بريوت، ط 1
 .10ماجدة محود، مرجع سبق ذكره، ص 2
 ؟11ماجدة محود، مرجع سبق ذكره، ص 3
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ومعىن ذلك بعد ظهور الصورة قد واكبت تطورا ملحوظا شاهدته عدة دول وتفرغت لدراسته يف مناخ 

للشعوب األخرى، فقد ينجم نقطة تقاطع وتسمى بسوء الفهم بني سلمي، قد تقدم اآلداب القومية عدة صور 

األمم والثقافات، أي بني الذات واآلخر، حيث ميكننا تشبيه الذات واآلخر مبثابة مرآة عاكسة، فالذات ال ميكن 

 .بانعكاسها وتشكيلها عند اآلخرمعرفة نفسها إال، 

الذي هو مثرة من مثار للدعوة إىل العاملية الذي كما جاء تعريفا آخر للصورة األدبية يف األدب املقارن 

 .انتشرت بعد الثورة الفرنسية لذا صارت الصورة كحجر أساس يف األدب املقارن

الصورة تعد حبث حديث من األدب املقارن، يهتم الدارس فيه ببحث صورة بلد أو شعب يف أدب أمة 

ألدب االجنليزي، أو صورهتا عند أديب واحد كصورة أخرى مثال، كأن يدرس صورة مصريف األديب الفرنسي أو يف ا

األندلس عند شوقي، حيث الباحث حيلل الصورة اليت كوِنا شعب عن شعب آخر وبني ما فيها من صواب 

مة من وخطأ، والشك أن الصورة األدبية للشعوب تأثريا عميقا يف عالقتها ببعضها البعض، وهلا تأثري على قادة األ

 1.إذن من البحوث اليت يهتم هبا األدب املقارن هي الصورة السياسة واملفكرين،

إذن الصورة قد يهتم من خالهلا الدار ببحث عن صورة بلد ما مثال أو قوم يف أدب أمة أخرى، فيبني 

مواطن الصواب واخلطأ يف تلك الصورة لذلك البلد إما يكون رحالة أو املشاهدة املباشرة أم بواسطة املصادر 

 .ليوصل لنا تلك الصورة اليت توصل إليهااملكتوبة 

تعترب الصورة كحجر أساس يف األدب املقارن، البد من احلديث عن الصورة بصفة عامة، ووضعها يف 

إطارها ضمن الدراسات األدبية، فإىل أي ميدان من ميادين الدراسات األدبية يرجع هذا النوع من الدراسات أي 

 .دراسة صورة شعب ما لشعب آخر

 

                                                 
 .34-31م، ص ص 4002/هـــ1240، 4عبده الراجحي، حماضرات يف األدب املقارن، منشورات النهضة العربية، بريوت، لبنان، ط 1
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 :قسم الصورة أي صورة الشعوب إىل نوعنيتن

مثل صورة الفرنسيني يف أدهبم، أو صورة املرأة لدى أديب أملاين، أو : أدبهصورة شعب في بلده أي في  .أ 

صورة املرأة املصرية يف روايات جنيب حمفوظ، وهذا النوع من الدراسات ال يتعدى إطاره القومي، فهو 

 1.موضوعه أو األدباء يف تناول املوضوع بالوصف والتحليل تقنيات تبحث عن فنيات األديب يف طرق

ويعين هذا أن صورة شعب يف أدبه يدخل ويبقى حتت نطاق األدب القومي ألنه هنا  م يتعدى    

القومية، فيعد هذا النوع من اآلداب القومية ألن األديب أخذ ذلك السياق أو املوضوع وبرع فيه كي يقدمه 

 .للمتلقي بصورة جيدة

درس مثل هذه الدراسة أي موضوع نقدي آخر كالصورة الفنية يف شعر املتنيب أو البؤس لدى ت

 2.، إِنا دراسات نقدية فحسبالرومانتكيني الفرنسيني

منذ زمن ليس  بذلك تلك املوضوعات اليت كثر طرقها يف الغرب واملقصود: شعب في أدب آخر صورة .ب 

صورة فرنسا يف بريطانيا وصورة روسيا يف احلياة الثقافية، وصورة املغرب يف األدب          : ببعيد مثل

الفرنسي، وصورة اجلزائري يف األدب الفرنسي، وهذا النوع من الدراسات يعتمد على اختالف اإلطار 

تمعن يف هذه املوضوعات ندرك اعتمادها اللغوي بني موضوع الصورة واإلطار اآلخر اليت تنعكس فيه وبال

  .على عملية التأثري والتأثر

حيث أن من املعروف التأثري والتأثري قاعدة أساسية من قواعد األدب املقارن بل إِنا عموده         

ل ، حىت كون يف احلياة الثقافية وجما(أشيلية)، تأثر ببالد األندلس خاصة إسبانيا أحمد شوقي: الفقري، فمثال

 3.الطبيعة لبالد األندلس صورة ألسبانيا

                                                 
 .31-30ص، ص 4013، 4عبد اجمليد حنون، صورة الفرنسي والفرنسية يف الرواية املغاربية، دار هباء الدين للنشر والتوزيع، ط 1
 .31عبد اجمليد حنون، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .34عبد اجمليد حنون، مرجع سبق ذكره، ص 3
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ميكننا القول أن هذا النوع من الدراسات األدبية صورة شعب أدب شعب آخر، قد يشرتط اختالف 

اللغات أي االعتماد على اللغة الثانية بعد اللغة األم، وهذا شرط من شروط املدرسة الفرنسية، قد يتعدى القومية 

، ملا يتأثر األديب التأثير والتأثرهي ويصعد إىل العاملية، وهذا راجع العتماد األديب على قاعدة أساسية أال و 

 .بأدب أو بشغب ما يستطيع أن يكون له صورة خاصة لتلك األمة أو ذلك الشغب مبختلف امليادين

إىل األدب " صورة الشعوب في آداب الشعوب األخرى"جتمع كتب األدب املقارن على صحة انتهاء 

 .املقارن

ا أحدث ميدان هذ»: من الدراسات األدبية قائاليتحدث عن هذا الصنف " محمد غنيمي هالل"فـــ

من ميادين البحث في األدب المقارن، ال ترجع أقدم البحوث فيه إلى أكثر من ثالثين عاما ولكنه مع 

 1.«حداثة نشأته غني بالبحوث التي تبشر بأنه من أوسع ميادين األدب المقارن وأكثرها روادا في المستقبل

الذي أشرف على العديد من الرسائل يف هذا املوضوع يسميها " Guy Michaud ميشو غي"و 

 Cloude بيشوا كلود"، كما ينسبها إىل األدب املقارن أيضا، والرأي نفسه جنده عند "الصورة علم"

Pichois "روسو أندري"وAndré Rousseau " دراسة الصورة"Imagologie " فرع من فروع

 2.األدب املقارن

الشعوب ميدان من ميادين األدب املقارن، يعتمد أساسا على حقيقة معروفة صورة الشعوب يف آداب 

 3.هي، التأثري والتأثر احلاصلة بني شقي املوضوع شريطة أال يكون املوضوع يف إطار لغوي واحد

                                                 
 .214، ص4003، دار النشر، 3حممد غنيمي هالل، األدب املقارن، ط.د 1
 .00، ص1446، 1كلود بيشوا و أندري روسو، ما األدب املقارن، ترمجة غسان السيد، دار عالء الدين للنشر والتوزيع، دمشق، ط 2
 .33عبد اجمليد حنون، مرجع سبق ذكره، ص 3
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إذن على غرار ما ذكر من قبل هي مجلة من اآلراء حول هذا النوع من الدراسات األدبية، أِنم أمجعوا 

بوا هذه الدراسات ضمن نطاق األدب املقارن وجعلوا قاعدة التأثري والتأثر كقاعدة عدة أساسية على أن ينس

 .خمتصة يف هذا اجملال

 .تطورت عرب خمتلف العصور حيث كان ابتداءها من فرنسا( الصورة)إن هذه الدراسات األدبية 

لعظمى أمام الرأي العام بريطانيا ا"رسالة بعنوان " جورج أسكولي "قدم يف فرنسا  1430ففي سنة 

، دفعة قوية هلذا امليدان سنة "J.M.carré جان ماري كاري"يف القرن السابع عشر، مث أعطى " الفرنسي

هذا " M.Fماريوس فرانسوا غويار"، وزاد "الكتاب الفرنسيون والسراب األلماني"برسالة عنواِنا  7491

-7479بريطانيا العظمى في الرواية الفرنسية من صورة ) 1433امليدان توسيعا وتركيزا برسالته سنة 

7491.)1 

بدليل أن معظم اجلامعات األوروبية تدرس " الشعوب صورة"ويعين هذا أن جامعات أوروبا هتتم بدراسة 

 .مادة األدب املقارن منذ زمن بعيد، وأساتذة هذه املادة يتسابقون يف خمتلف ميادينها

جامعة القاهرة عني مشس، اإلسكندرية وهي " مصر"ت جامعات أما يف األدب العريب، فأما من سجال

أكرب اجلامعات العربية وأقدرها من حيث عدد األستاذة، وكثرة الرسائل املقدمة فيها، ونبحث عن دراسات حول 

يف آداب الشعوب العربية فال جند هلا ذكرا، لقد فحصنا فهارس الرسائل املقدمة إىل جامعة " صورة الشعوب"

الدراسات األدبية  ، فلم جند هذا النوع مناإلسكندريةالقاهرة وكلية دار العلوم وجامعة عني مشس، وجامعة 

 .املقارنة

دى إطار اللغة العربية، وال عبارة عن موضوعات نقدية ال تتع" الصورة"ولكل ما وجدناه حتت عنوان 

 .وجود بتاتا لقضية التأثري والتأثر فيها، إن أغلبها يدور حول الصورة الفنية أو الصورة الشعرية وأحيانا صورة املرأة

                                                 
 .36-33-32عبد اجمليد حنون، مرجع سبق ذكره، ص ص ص  1
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إذا فلم تعرف اجلامعات العربية هذا امليدان من الدراسات األدبية املقارنة رغم ثراء األدب العريب يف هذا 

ألي ال يستطيع املرء االهتمام بكل الناس خاصة حنن العرب، وإمنا حيصر جهده يف  40لقرن املوضوع وخاصة يف ا

االهتمام باألشخاص الذين يتعامل معهم كاألقارب واجلريان وكذلك الشعوب العربية آنذاك فهي  م هتتم إال 

وب اجملاورة هلا، أو تشرتك بالشعوب اجملاورة هلا حني ظهرت فرتة الدراسات األدبية وفرع الصورة، واهتمت بالشع

 1.معها يف مسألة أو مصاحل اقتصادية، أو تريد كسب ودها
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III. بدايات دراسة الصورة: 

، عندما قامت 14ترجع بدايات هذا النوع من فروع األدب املقارن من منتصف القرن التاسع عشر

ألملانيا، وذلك يف وقت تصاعد فيه ، بزيارة طويلة "Madame distale مدام دوستال"األديبة الفرنسية 

العداء وسوء الفهم بني الشعبني الفرنسي واألملاين، وأثناء إقامتها فوجئت األدبية مبدى سوء الفهم واجلهل، الذي 

يعاين منه الفرنسيون ألملانيا، رغم اجلوار اجلغرايف، فقد حتقق هلا أن الفرنسيني جيهلون أبسط األمور املتعلمة باجملتمع 

قافة واألدب والطبيعة يف أملانيا، فرمسوا يف أذاِنم صورة لشعب فظ غري متحضر يتكلم لغة غري مجيلة، ليس له والث

 1.إجنازات أدبية أو ثقافية تستحق الذكر إِنا باختصار صورة يرمسها شعب لشعب آخر يعترب عدوا له

اين يتمتع مبناقب مجة الطيبة توصلت إىل كشف احلقيقة عرب رحلتها أن الشعر األمل دوستال مدامإذن إن 

 2.واملستوى الرفيع جبمال الطبيعة السيما ِنر الراين والغابة السوداء ويعين األدب األملاين تواالستقامة، وفوجئ

أثناء رحلتها إىل أملانيا وضعت كتاب وأعطته عنونا بسيطا هو أملانيا  ومن هنا إن األدبية مدام دوستال

 .سعت فيه تصحيح أخطاء الفرنسيني جتاه األملانيني
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IV. إشكالية دراسة الصورة: 

دراسة الصورة  م تقتصر على األدب فحسب، بل مشلت حقوال معرفية خمتلفة، هلذا عانت مثل أية  إن

دراسة يف جمال العلوم اإلنسانية فحني سلطت الضوء على دراسة اجلوانب التارخيية الثقافية، كما نعتقد أن إشكالية 

ى الباحث أن يستعني عند احلاجة إىل دراسة الصورة تتبع من حاجتها إىل أدوات علمية وأدبية معا ويتوجب عل

 .اخل...أدوات علمية بعلم السالالت والتطور اإلنساين، وعلم االجتماع، علم التاريخ

 1.لكن يتوجب عليه أن يتذكر دائما أن مثة معطيات أساسية تصنع أدبية الصورة ومجاهلا

لى دراسته بل مشلت ميكننا القول إن الصور علم واسع تعدت دراسة األدب فلم تبقى منحصرة ع

وتشبعت لوصوهلا ملعرفة العلوم األخرى الواسعة املختلفة كما ذكرت من قبل، إذن الصورة يدرسها ذوي النفوس 

 .املثقفة واألذهان العالية ليس لإلنسان عادي

الصورة ومصداقيتها " بواقعية"ومن أجل حل بعض إشكاليات الصورة يتوجب على الباحثني إال يهتموا 

مطابقتها الواضحة ألن منوذج أو خطة ثقافية موجودة قبلها يف الثقافة احمللية وليس يف ثقافة اآلخر  فقط، بل

 تنظر إىل اآلخر ال حني أن األنا لذا من املهم معرفة أسسها وعناصرها ووظيفتها االجتماعية، يالحظ( املدروس)

 2.تنقل صورته فقط بل تنقل صورهتا الذاتية أيضا
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V.  صورة األنا عن اآلخرتباين: 

جندها ( أي صورة األنا)نتأمل الصورة اليت يشكلها شعب ما من الشعوب لنفسه يف أدبه القومي  حني

 :وميكن رد هذا التباين فيما يلي( أي صورة اآلخر)ختتلف عن تلك الصورة اليت يشكلها آداب أجنبية له 

األديب يف اجملتمع الذي يصوره عن كتب، إذ أن إن صورة األنا تستند إىل جتارب وخربات غنية عاشها  .1

 (.يرسم هويته)األديب يصور جمتمع هو ابن ذلك اجملتمع وهو مرتبط به ماديا نفسيا واجتماعيا وأخالقيا 

كما تعد رحلة األديب وإقامته عالقة صداقة أو عالقة قرابة أو يعرف العديد من أبنائه عن كثب جتعله  .4

 .االجتماعية والنفسيةيصور اجملتمع بكل معطياته 

غالبا ما يكون مصدر الصورة أسفار أو رحاالت قام هبا األديب إىل بلد أجنيب أو إقامة األديب يف ذلك  .3

ألف ليلة مثال عرف الشرق العريب عرب كتاب  غوتهالبلد فرتة طويلة األسباب وأحيانا إىل املطالعات مثل 

  1.القرآن الكرميوالشعر العريب القدمي عن طريق املعلقات و  وليلة

هذا أن تباين الصورة لدأنا واألخر كان مردها يف ثالث نقاط حيث تبىن الصورة عن ذلك األديب  معىن

الذي يصور جمتمع وهو وليده يف نفس الوقت، أو يقدمها عرب الرحالت واألسفار اليت قام هبا وينقل لنا تلك 

 .ك البلد عن كثب جتعله يصور لنا ذلك اجملتمعالصورة أو إقامة عالقات قرابة أو معرفة عدة أدباء ذل
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 إن أهم ما ينبغي التأكيد عليه هنا أن الصورة اليت يرمسها أديب ما جملتمع أجنيب ال تعرب عن مشكالت

ذلك اجملتمع ومهومه وقضاياه وال يتبع عن التزام األديب حيال اجملتمع األجنيب ومن رغبته يف إصالحه أو تغيريه حنو 

األفضل، وهي ليست وليدة توحد األديب مع ذلك اجملتمع الذي ال يرتبط به قوميا، إذن الصورة األدبية يف الدرجة 

ة األوىل للشعب األجنيب دون أن تليب حاجات اجملتمع املدروس األوىل حاجات نفسية أو فنية اجتماعية يف الدرج

 1.أحيانا
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VI. اآلخر وسائل تلقي الصورة: 

احتلت يف عصر العوملة الصورة املرئية يف الفضائيات والسينما والفن التشكيلي مكانا بارزا، فهي حتمل 

أفكار ومشاعر متفهمة، هنا تبدو لنا أمهية الصورة رسالة يتم تلقيها بسهولة ومتعة لذا فهي تساعد على تشكيل 

وخطورهتا، فهي سريعة االنتشار ليست حباجة إىل الرتمجة، كما أِنا على نقيض األدب ال حيتاج يف تلقيها إىل 

وسطاء، فقد حيتاج تلقي الصورة اليوم إىل مؤهالت ثقافية تغذي احلوار والنقد، وجمتمع يؤمن باالختالف وحيرتم 

 1.ة كي يستطيع فضح التزوير الذي ينال العقيدة على يد أبناء األمة قبل أعدائهااملعارض

عبر مقاالت )عرب ترمجة النصوص األجنبية وتوضيحها مبقدمات  ىميكننا القول ملا يتم تلقي صورة األخر 

اإلخراج نقدية ودراسات أدبية، كتب الدوريات والصحافة تتناول اآلداب األجنبية، وكذلك يتم تلقيها عبر 

األدبي الذي يجسد اآلخر بواسطة الخيال  اإلبداعالسينمائي والمعارض الفنية وعبر أدب الرحاالت وعبر 

 (."مسرحية/قصة"

الصورة أدت إىل جعل سوء تفاهم بيننا وبني اآلخر، وامتالء قلوب الكثري مبشاعر الضغينة ضد األخر 

صورة األخرى، فهي تعين شخصية اإلنسان فيزداد فهما لذاته املختلف، فهنا حنن بأمس احلاجة اليوم إىل دراسة 

ولآلخر، فالصورة استفاد منها املستوى الفردي الذي من خالهلا توسعت أفق الكتابة والتفكري ونضج الشخصية 

الفردية فيتم التعرف على الذات ومعرة اآلخر، أما على املستوى اجلماعي تفيد يف تصريف االنفعاالت املكبوتة 

ه اآلخر، ومن هنا تنكشف الصورة املغلوطة عن الشعوب وتساهم يف إزالة سوء التفاهم وتقوم بتأسيس جتا

عالقات معافاة من األوهام والتشويه السليب واالجيايب فتعطى األخرى حقه وترفعه إىل مستوى يقرتب من تعاملها 

 2.مع ذاهتا

                                                 
 .41-40-14ماجدة محود، مرجع سبق ذكره، ص ص ص  1
 .34ماجدة محود، مرجع سبق ذكره، ص 2
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رن العاملي، فهي إذن صارت حديث الساعة ختام احلديث عن الصورة فهي فرع من فروع األدب املقا ويف

 .ليسعى إىل دراستها خمتلف البلدان، كما أِنا شعبت إىل عدة مواضيع ودرست األنا واآلخر

 :إذن من هنا نستطيع أن نقول أن

     .«تختصر صورة وتخلق قصصا أخرى..... الصورة»
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I. كلمة األندلس: 

مث نطرح السؤال " األندلس"قبل الشروع يف عرض جغرافية األندلس وتارخيها، جيب التوقف أمام كلمة 

 هل عرف العرب هذا االسم األعجمي قبل اإلسالم؟ :التايل

يف الواقع أن العرب مل يعرفوا هذا االسم إال يف اإلسالم، حني أطلقوا على شبه جزيرة أيبرييا بعد     

أيبيريا عند اليونان واسبانيا : فتحها، وأصل هذا االسم مشوب ببعض الغموض شأنه يف ذلك االمسني القدميني

 .عند الرومان

، ويف هذه احلالة يفرتض أنه مشتق من "القندال"وهناك صلة بني هذا االسم وبني القبيلة اجلرمانية 

 Wandalicia."1 ا قنداليشي"

قوم ..أول من سكن باألندلس على قدمي األيام فيما نقله اإلخباريون: الطيب للمقري يقول حويف نف

يما بعد بالسني غري املعجمة، كانوا هم من عمروها معجمة الشني هبم مسي املكان، فعرب ف باألندلشيعرفون 

والواقع أهنا شبه جزيرة " ساألندل جزيرة"وتناسلوا فيها، وتداولوا ملكها دهراء وكثريا ما يطلق على األندلس اسم 

 2.ال جزيرة، وإمنا مسيت جزيرة بالقلبة، كما مسيت جبزيرة العرب

معرفة باأللف والالم وغري أن " األندلس: "يف املعاجم تبدوا واضحة كاأليت األندلسوفيما خيص كلمة 

هي كلمة عجمية : البعض يستعملوهنا جمردة من أداة التعريف، ويقال بفتح الدال وضمها، وضم الدال ليس إال

 .تستعملها العرب يف القدمي، كما عرفتها العرب يف اإلسالم

ال أو ضمت، وإذا محلت على قياس التصريف وأجريت جمرى غريها بناء مستنكر، فتحت الد: وَأْنَدُلسُ 

 .ُرُجلُ َسفْ  -َفُرُجلُ سَ : ومها بناء مستنكر إن ليس يف كالمهم مثل فَ ْعَلُللُ أو  فَ ْعُلُللُ : من العريب فوزهنا

                                                 
 .90ت، ص.عبد العزيز عتيق، األدب العريب يف األندلس، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، دون طبعة، د 1
 .139، ص1، اجمللد 8992للرتمجة والنشر والتوزيع، ، دار األحباث "نَ ْفح الطيب من غصن األندلس الرطيب"أمحد بن املقري التلسماين،  2



 المادي للحضارة األندلسيةالجانب                                 :                                             الفصـل األول
 

~ 71 ~ 
 

فجرية كبرية طوهلا حنو الشهرين يف نيف وعشرين مرحلة وقال هي جزيرة كبرية ذات ثالثة : األندلس أما

 :أركان مثل شكل املثلث قد أحاط هبا البحران، احمليط واملتوسط

 فيه صنم قادس وعنده خمرج البحر املتوسط األبيض :الركن األول. 

 برديل"و" أربونة"شريف األندلس بني مدينة  :الركن الثاني." 

 1.هو مابني اجلوف والغرب من حيز جليقية :الركن الثالث 

تعددت أقوال العلماء يف وصف جزيرة األندلس وبيان حماسنها ومزاياها، وذلك على سبيل املثال  وقد

س شامية في طبيبها وهوائها، يمانية في اعتدالها واستوائها هندية في عطرها األندل»: أبي عبيد البكريقول 

وذكائها، أهوازية في عظم جبايتها، صينية في جواهر معادنها، عدنية في منافع سواحلها، فيها آثار عظيمة 

 .«....لليونانين أهل الحكمة وحاملي الفلسفة

: يف بعض كالم له أجرى فيه ذكر البالد األندلسيةلسان الدين بن الخطيب ومنها كذلك قول الوزير 

من الريع وغدق السقيا، ولذاذة األقوات، وفراهة الحيوان، درور             ص اهلل تعالى بالد األندلس خ»

الفواكه، وكثرة المياه، وتنبحر العمران، وجودة اللباس، وشرف اآلنية، وكثرة السالح وصحة الهواء، وأيضا 

 ألوان اإلنسان، ونبل األذهان، وفنون الصنائع، وشهامة الطباع، ونفوذ اإلدراك، وإحكام التمدن

 .«واالعتمار

        األندلس هو آخر اإلقليم الرابع إلى  بلد»: ومنها كذلك يقول الشيخ أمحد بن حممد الرازي

األنهار الفرار والعيون  منجسالمغرب، وهو عند الحكماء بلد كريم البقعة، طيب التربة، خصب الجناب، 

 2.«.....سنيمالعذاب، قليل الهوام ومعتدل الهواء والجو وال

                                                 
 .868، اجمللد األول، ص1021وستنفليد، دار النشر والطباعة، بريوت، : ياقوت اجلموي، معجم البلدان، حتقيق 1
 .11عبد العزيز عتيق، مرجع سبق ذكره، ص 2
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لألندلس املدن احلصينة واملعاقل املنيعة، والقالع اجلزيرة وهلا املصانع اجلليلة، وهلا الرب                إذن 

 .والبحر، والسهل والوعر

أو " الوندال"نسبة إىل " َوْنَدُلوسَيا"فجرية، أي إحدى مقاطعات إسبانيا، امسها يف األصل : فاألندلس

الرومان، فلما فتحها العرب مسوها األندلس مث أطلقوا هذا االسم على وكانوا قد استوطنوها بعد ": الفندال"

 1.إسبانيا كلها

كلمة ضاربة يف األذهان، فهي قاسم من قواسم " األندلس"هذه التعريفات تبني لنا أن  إذن من خالل

سمياهتا إال اجلانب التارخيي وأهنا عجمية األصل عرهبا العرب بعد جميء اإلسالم وخاصة عند فتحها، فتعددت ت

    ". األندلس"أهنا وصلت إىل اسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                 
 .93، ص8992 ، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر،"فتح األندلس"حرجي زيدان،  1
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II. جغرافية األندلس: 

 :فبعد التعريفات لكلمة األندلس البد من ضبط املوقع اجلغرايف هلذا البلد

فمن الناحية اجلغرافية تقع بالد األندلس يف اجلنوب الغريب من أوروبا، حيدها من الغرب احمليط  

اجلنوب مضيق جبل طارق وجزء من البحر املتوسط الذي يكشفها ممتدا إىل شرقيها، أما يف األطلسي، ومن 

 1.الشمال فتحها فرنسا اليت كان يطلق عليها العرب بالد الفرجنة

، وكانت تسمى باجلبل احلاجز أو باب "البرانس"ويفصل بني مشال األندلس وفرنسا سلسلة جبال الربن 

 .األندلس

ينبع هنر دويرة وهنر  ، ومنها"الشارت جبل"األندلس ومشاهلا هضبة أطلق عليها املسلمني ويرتفع يف وسط 

تاج حيث تقع من طليطلة، وطلبرية، وشرتين، أنشبونة وينبع هنر شقر وهنر الوادي الكبري، من جبال شقورة وعليه 

 .تقع املدن الكبرية قرطبة وقرمونة، واشيلية

وسط األندلس ومشاله سلسلة جبال وكانت يطلق عليها يف عصر ويفصل اجلنوب واجلنوب الشرقي عن 

 .اإلسالم جببال الثلج ألن الثلج كان يفارقها

ومن املدن الكربى يف شرق األندلس ُمْرِسَية، وأُوريُولُة ودانية وشاطبة، وبلنسية، وطرطرشة، وطركونة، 

 2.برشلونة، وسرقسطة ومنها يف الغرب اشبيلية، ومارده، وأسبونة، وشلب

فمن هنا إن تلك املدن الكربى الواقعة يف جزيرة األندلس، كان هلا األثر القوى يف أمهية جغرافية          

 .موقعها، هذا ما لفت انتباه العديد من القراء والعلماء يف وصفها

                                                 
 .11عبد العزيز عتيق، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .18-11عبد العزيز عتيق، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
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ل األندلس ثالثون يوما، وعرضها تسعة أيام، ويشقها أربعون نهرا  طو »: ووصفها بعض املؤرخني بقوله

كبارا، وبها من العيون والحمامات والمعادن ما ال يحصى، وبها ثمانون مدينة من القواعد الكبار، وأزيد من 

 .«ذلك

 .«ن طول األندلس من الحاجز إلى أشبونة ألف ميل ونّيفإ» :ويقول احلجازي يف وضع كتابه

ميال وهذا عرض ة الحاجز الذي يبن بحر الزقاق والبحر المحيط أربعون ومساف»: قال ابن سعيد

األندلس عند رأسها من جهة الشرق ولقلته سميت جزيرة، واتفقوا على أنها مثلثة الشكل، حيث حقق في 

 1.«وهو أعرف بتلك الجهة لتردده إليها في األسفار برا وبحرا وتفرعه لهذا الفن" الشريف"األمر 

ني، فالشك من مناخها املعتدل ومن هنا، خاصة من خالل هذه األقوال واألوصاف لدى العلماء واملؤرخ

 .الذي أعطى لطبيعة األندلس مجاهلا وخصبة أرضيها

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                                 
 .182-182أمحد بن املقري التلمساين، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
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III. مناخها وخيراتها: 

واخلري كثري ببحر األندلس جيهز إىل مصر وغريها وحيمل إىل  ":مروج الذهب"المسعودي في وقال 

 .وشْدونة شْدَترينقرطبة من ساحل هلا يقال له 

بعض األقوال األخرى معادن السبعة للبالد وهي الرصاص من زحل، والقصدير األبيض من كما ذكر يف 

املشرتي، احلديد من قسم املريخ والذهب من قسم الشمس، والنحاس من الزهرة، والزئبق من عطارد والفضة من 

 1.القمر

أهنا حبق أرض وصفت استنتج من خالل هذه األقوال واليت تذكر خيارات هذه اجلزيرة العظيمة الطيبة 

بأحسن وأفضل األوصاف اليت هي نعم اخلالق املوىل عز وجل يف األرض وأهنا حبق جنة يف األرض وهذا ما ذهب 

 :والتجأ إليه الشعراء من مثلهم قول ابن خفاجة بوصفه طبيعة األندلس اجلميلة

 .وريَّا نَ َفسِ ُحْسٍن جُمْتَلى                   إنَّ للجنة باألندلس

 .لتها من َلَعسِ ّسنا ُصْبحِتها من َشنٍب             وُدَجى ليف

 2.وإذا ما هّبت الريُح َصًبا              ِصُحت وأشواقي إىل األندلس

إذن الشك يف أن كل هذه احملاسن اليت متيز الطبيعة هبا هذه البقعة من األرض، كان هلا األثر القوي يف 

 .نرى بعد يف أدهبم والسيما تشعرهم احلافل بوصف الطبيعة األندلس اجلميلةعقول أبنائها وأخالقهم كما أننا س

 

 

 

 

                                                 
 .111-113أمحد بن املقري التلمساين، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
 .11عبد العزيز عتيق، مرجع سبق ذكره، ص 2
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IV. فتح بالد األندلس: 

سبق وقد ذكرنا أن من استوطن األندلس هم القوط الغربيون قبل أن يدخل عليهم العرب فاحتني، كان 

يدخل هذا ضمن هجري بقيادة طارق بن زياد وطريق وموالمها موسى بن نصري، كما أنه  01ذلك سنة 

 .الفتوحات اليت خطط هلا املسلمون بوصوهلم إىل مشال افريقية

الذي جماز الزقاق، فكان ما يذكر من فتح " السبتة"وبني ملك " القوط"وقد وقع اخلالف بني امللك 

 رمحهما اهلل وهذا بنشر اإلسالم يف وطريق وموالهما األمير موسى بن النصير طارق بن زياداألندلس على يد 

تلك التي حاول " ستة"ا وما هي عليه من ضعف واضطراب وسوء حال وحصون اسباني» :اسبانيا حبيث

األولى بقيادة عقبة بن نافع، والثانية بقيادة موسى بن نصير ثم كان يصدهم عنها : المسلمون فتحها مرتين

 1.«النصراني" يوليان"صاحبها 

طريق أن أول من دخل جزيرة األندلس من املسلمني برسم اجلهاد  الحجازي وابن حيان وغيرهماوذكر 

" تةبس"الذي تنسب إليه جزيرة طريق اليت على اجملاز، غزاها مبعونة صاحب البربري مولى موسى بن النصير 

     يليان النصراين حلقده على لطريق صاحب األندلس، وكان يف مائة فارس وأربعمائة راجل حاز البحر يف أربعة      

صاحب املغرب " موسى بن نصير"مراكب، يف شهر رمضان سنة إحدى وتسعني، وانصرف بغنيمة جليلة فعقد 

 .صاحب سبتة" يليان"ملوالها بن زياد على األندلس ووجهه مع 

مولى الوليد بن عبد الملك موسى بن نصير مولى إن أول أسباب فتح األندلس كان : حيان بنوقال 

 2.وما خلفها فريقيةعمه عبد العزيز على إ

 

                                                 
 .80يز عتيق، مرجع سبق ذكره، صعبد العز  1
 .839-880أمحد بن املقري التلمساين، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
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أن القوطيني كان هلم ملك : يف هذا املقام بقولهابن خلدون وأثناء الكالم على فتح األندلس جند 

ينقم عليه، حلق بطارق فكشف للعرب عورة " يليان"، وكان "لذريق"األندلس وأن ملكهم لعهد الفتح يسمى 

من اثنتين وتسعين هزها لوقته، وأجاز البحر سنة، القوط ودهلم على عورة فيهم أمكنت طارقا فيها الفرصة فانت

، واحتشد معهم زهاء عشرة آالف فصريهم ثالثمائة من العربيف حنو أميره موسى بن نصير اهلجرة بإذن 

 1.أحدمها بامسه ونزل به جبل الفتح فسمي جبل طارق: عسكريني

إذن ولئن كان هذا الفتح يعد يف حد ذاته غاية قصد من ورائها نشر اإلسالم يف ربوع إفريقيا، فإنه من 

 03إىل األندلس يف رمضان سنة  موسىناحية أخرى قد مهد السبيل أما العرب لفتح األندلس، حيث كان عبور 

 .معه اآلالف من اجلنود كان جلهم من العرب بللهجرة وقد استصحا

، وعلى ضوء هذا الفتح واملسلمنينستنتج أن فتح األندلس له شأن كبري يف تاريخ اإلسالم ومن هنا 

وما عرضته يف يسهل للمتلقي أو القارئ مراحل من تاريخ العرب يف األندلس بكل أحداثه وأبعاده وتطوراته،

 .السابق إال القليل القلة من أحداث وتاريخ األندلس وموجة الفتح

 

 

 

 

 

 

       

                                                 
 .833-838-831أمحد بن املقري التلسماين، مرجع سبق ذكره، ص ص ص 1
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V.  المدن األندلسية التي تم فتحهاأهم: 

 : اشبيلية .أ 

بالكسر مث بالسكون، وكسر الباء املوحدة وياء ساكنة والم، وياء خفيفة هي مدينة كبرية عظيمة، وليس 

باألندلس اليوم أعظم منها، تسمى محص أيضا، وهبا قاعدة ملك األندلس وسريره، وهبا كان بنو أعباء، وملقامهم 

ا متصل بعمل ليلة وهي غريب قرطبة بينهما ثالثون فرسخا، وكانت قدميا فيها يزعم هبا خرجت قرطبة، وعمله

 .بعضهم، قادة ملك الروم، وهبا كان كرسيهم األعظم، وأما اآلن فهو بطليطلة

اشبيلية قريبة من البحر يطل عليها جبل الشرق، وهو جبل كثري الشجر والزيتون وسائر الفواكه، ومما 

من نواحي األندلس زراعة القطن فإنه حيمل منها إىل مجيع بالد األندلس واملغرب ويف كورهتا فاقت به على غريها 

عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب : مدن وأقاليم تذكر يف مواضعها ينسب إليها خلف كثري من أهل العلم منهم

 826.1األشبيلي، وهو قاضيها مات سنة

وما أتيح له من الفتوح          طارق بن زيادما صنعه موسى بن نصير ملا بلغ : وغريه حيان بنقال 

حسده، وهتيأ للمسري إىل األندلس فعسكر وأقبل حنوها ومعه مجاعة الناس وأعالمهم، وقيل إهنم كانوا مثانية عشر 

 2.ألف وقيل أكثر

" ةاشبيلي"األندلس وباألخص إىل قرمونة حبيلة مثرية، قد قصد أيضا مدينة موسى بن نصير دخل  حني

 .جارهتا فحاصرها فهي أعظم مدائن األندلس شأنا وأعجب ببنياهنا، وأكثرها آثارا

 

 

 

                                                 
 .101، ص1021، لبنان، 1، دار بريوت للطباعة والنشر، اجمللد "وستنفيلد"، حتقيق املتشرق األملاين "ياقوت احلموي، معجم البلدان 1
 .860أمحد بن املقري التلمساين، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 :غرناطة .ب 

 1.لقد كانت لغرناطة منزلة قرطبة يف إهناض اآلداب والعلوم، كما مسيت باحلمراء اللون الذي أنشئت منها

 بابن"ويعرف " محمد بن يوسف بن نصر"ومؤسسها هو " نصر بني"تدعى غرناطة الدولة النصرانية 

م، وما إن استقر يف غرناطة حىت تبني 1831نصب نفسه حاكما على حيان يف العام األول ، كان قد "األحمر

كما يفعل العديد من احلكام   افرنا ندو له أنه ال يستطيع الصمود فيها أيضا لوحده، فقرر الدخول يف والء 

م أوج ازدهار ففيها بنيت أقسام 1306حىت م 1311املسلمني أن ذاك، لقد شهرت غرناطة يف املرحلة من 

احلمراء، وكانت الدولة على العموم مزدهرة بفضل زراعتها املكثفة وحرفها املدينة وجتارهتا، غري أهنا تعاين صعوبات 

 2.داخلية على وراثة احلكم

 :سرقطة .ج 

بلدة مشهورة باألندلس تتصل أعماهلا بأعماهلا تطليه ذات فواكه عذبة هلا فصل على سائر فواكه 

هي ثياب رقيقة  بالنسجاألندلس مبنية على هنر منبعث من جبال القالع، قد انفردت بصنعة السمور، منفردة 

يوسف السرقطي كان من أهل بن  إبراهيمأبو احلسن على بن : معروفة بالسرقطية، هلا مدن ومعاقل ينسب إليها

ثابث بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرف بن سليمان بن حي العوفي من املعرفة واخلط، وأنبل ما نسب إليها 

 3.ولد عوف غطفان

األندلس من خالل خلفائها البارز واألعظم يف جزيرة  األثرومعىن هذا أن كلتا املدينتني كانت هلما 

 .متجدهم وتذكرهم على ما قدموه عرب تاريخ األمة العربية املسلمةوأمرائها حيث تركوا أثارا 

 

                                                 
 .120صعلي اجلازم، دار املعارف، مصر، :ترمجةاستانلي لني بول، قصة العرب يف اسبانيا،  1
 .11-11م، ص ص8913، 1، دار العزة والكرامة للكتاب، وهران، ط"الشعر األندلسي وصدى النكبات"يوسف عيد،  2
 .813-818مرجع سبق ذكره، ص ص ياقوت احلموي، 3
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وكانت دار امللك قبل القوطيني، فلما غلب القوطيون على ملك األندلس حولوا السلطان إىل              

فتح فوجه ابنه عبد العزيز يف جيش إليهم ف" موسى"، وحينها أتى األمري "اشبيلية"، وبقي رؤساء الدين يف طليطلة

يف جيش إليهم ففتح  اشبيلية وقتل أهلها وهنض إىل ليلة ففتحها واستقامت األمور وعال اإلسالم وأقام عبد العزيز

 1.اإلسالم وأقام عبد العزيز باشبيلية اشبيلية وقتل أهلها وهنض إىل ليلة ففتحها واستقامت األمور وعلى

شبيلية صار موسى قاصدا والقتال ومن اوقد سقطت اشبيلية يف يد املسلمني بعد أشهر من احلصار 

 2.، أحسن وأقوى مما كان يظنها"ماردة"، فقد وجد "َلَقَنت"ويف الطريق إليها استوىل " ماردة"

من هنا نالحظ أن اشبيلية تعد من أهم املدائن الكربى وأعظمها يف بالد األندلس من خرياهتا     

 .ن إىل يومنا هذاوخاصة موقعها اجلغرايف، وتبقى أيضا من أهم املد

 :قرطبة .د 

يضم أوله وسكون ثانيه، وضم الطاء املهملة أيضا، والباء املوحدة كلمة فيما أحسب عجمية، رومية، وهلا 

 .«طََعنُه فَ َقْرطَبُه إَذا َصَرَعهُ »": األصمعي"يف العربية جمالب أن يكون من قرطبة وهو العو الشديد، حيث يقول 

َقْرطََبُه أي َقطََعهُ : الَقْرطََبا: اجلشميويف حديث آخر يقول بن الصامت  يُف كأنُّه ِمن ْ  .السَّ

         هبا كانت ملوك بين  و اوقصابتهوهي مدينة عظيمة باألندلس، وسط بالدها، وكان سريرا مللكها 

 3.أميه، ومعدن الفضالء ومنبع النبالء

وليس هلا يف املغرب شبيه يف كثرة ، "قرطبة"مدينة باألندلس  وأعظم: ابن حوقل التاجر الموصليوقال 

األهل وسعة الرقعة وهي حصينة بسور من حجارة، وهلا بابان مشرعان يف نفس الصور إىل طريق الوادي من 

 4.الصرافة

                                                 
 .821-860أمحد بن املقري التلمساين، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
 .19عبد العزيز عتيق، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .828أمحد بن املقري التلمساين، مرجع سبق ذكره، ص 3
 .381ياقوت احلموي، مرجع سبق ذكره، ص 4
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، كان "أبو بكر يحي بن تمام األديب القرطبي: "كما ينسب إليها مجاعة وافرة من أهل العلم منهم

، املعروف بعيد الرمحن "عبد الرحمن بن الحكم"قرطبة مجيعا هو األمري  أديبا فاضال مقرنا، ولعل أهم أمراء

األوسط، وقد عرف هذا األمري بتشجيع حركة العلوم واآلداب، حىت ظهر يف أيامه نوابغ العلماء يف كل فن، ولعل 

لس احلرية واإلقامة خري ما متيز به أمراء قرطبة أهنم كانوا على كثري من التسامح الديين فقد منحوا أهل بالد األند

 1.خاصة إقامة شعائرهم الدينية

ة عروس األندلس، بها من الجمال والزينة ما يبهر العين ويسرا إن قرطب»: ويف مقام آخر يقال

 2.«النفس، فأمراؤها المتعاقبون تاج مجدها

وتذكر بعد أن أنشأها خنلة مفردة، و فيها جنت شجنه ( قرطبة)يف رصافة " عبد الرحمن الداخل"رأى 

 :وطنه فقال

 .تَ َبّدْت لََنا َوْسط الُرَصافة                                       خَنْلة تَ َناءْت بأرضِي اَْلَغْرِب عن بلد النخلِ 

 .َشبيهي يف التَقِرب والتَ َوى                              وطوال التَنائِي عن نيّب وهن أهلي: فَ ُقْلتُ 

مدينة أنشأها عبد الرمحن الداخل ومساها الرصافة شبه بالرصافة يف الشام اليت  وهي الرصافةففي قوله 

 .أنشأها جده من قبل ومنها قد متيزت قرطبة كإمارة األندلس وأعظم مدهنا

        

      

                                                 
 .10-12عبد العزيز عتيق، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
 .181-110استانلي لني بول، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
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I. بدايات الشعر في األندلس: 

تعترب بالد األندلس من أرقى البلدان العربية اإلسالمية يف تلك احلقبة الزمنية، وما مييزها هو جماالهتا 

، منهم من أهل الشعر ومن أهل النثر، فالشعر الفرتة ظهر جبل من األدباء األندلسينيالثقافية االجتماعية وأثناء 

هو صدى التحدث عنه، إذن كيف ابتدأ الشعر يف األندلس؟ هل تولد الشعر األندلسي أثرى الفتوحات 

 اإلسالمية، أم هو تقليد للشعر املشرقي؟

ن أهل هذا األفق األندلس أبو إ»: ذخيرةابن بسام الويف هذا الشأن يقول أحد األندلسيني أنفسهم 

إال متابعة المشرقين يرجعون إلى أخبارهم المعتادة رجوع الحديث إلى قتادة، حتى لو نعمق بتلك األفاق 

 .«غراب، أو ظن بأقصى الشام والعراق ذباب، لحثوا على صنماء وتلوا ذلك كتابا محكما

يقرر أن أهل األندلس يتبعون أهل املشرق ويقلدوهنم وينظرون إليهم على أهنم " بسام ابن"ومعىن هذا أن 

يقرر أن شعراء األندلس مقلدون لشعراء " ابن بسام"كل شيء، ومن ذلك الشعر طبعا، ومنها أن املثل األعلى هلم  

 1.الشرق وغري مستقلني عنهم

ء األندلس في نظرنا لم يفلحوا كثيرا وأيا ما كان، فشعرا»: يقول عن ذلك أمين أحمدويقول األستاذ 

، ولو أغمضنا أعيننا نفي استقاللهم عن الشرق، وابتكارهم وتجديدهم، حتى اللغويين والنحويين والصرفيي

 2.«وجهلنا قائل القصيدة، أهو شرقي أم أندلسي، لم نكد نحكم حكما صحيحا

رؤية األندلسيني يلقبون نابغيهم بأمساء املشارقة، فيقولون : "ومما يعزز هذه العالقة بني املشارقة واملغاربة هو

ابن "، األندلسي، ويف "ابن املعتز"، "مروان عبد الرمحن"األندلسي، ويف " ابن الرومي"إنه ": الرصايف"مثال يف 

 ".صنوري األندلس"، "خفاجة

                                                 
 .951عبد العزيز عتيق، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .961عبد العزيز عتيق، مرجع سبق ذكره، ص 2
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ر أندلسي لشاعر مشرقي يف النسج على منواله يف موضوع واحد، ووزن           كما أن أيضا حماكاة شاع

 .واحد، وقافية واحدة

 :الثالثهارون الرشيد في جواريه ويقول 

 .َمَلَك الّثالُث اإلنسان َغَنائي         وَحْلَلْن من قَ َليب بكل مكان

يُعهُ   .ّن يف عيْصَيانَمايل ُتطَاوُعِني الرَبيََّه ُكلُّها            وأُطي

 .ما َذاَك إال أّن ُسَلطاَن اهلَوى        وبه قويَن أعّز من ُسلطَاين

، ويف خصائص مكما يرى أحيانا من التطابق التام بني شاعر أندلسي وآخر مشرقي يف طريقة التظل

 1.األسلوبية وطبيعة املعاين إىل حد يصعب معه التمييز بينهما

 ، كانتعبد الرحمان الداخل، على يد (هــ577-هــ831)باألندلس سنة وأثناء تأسيس اإلمارة 

االنطالقة األوىل للثقافة األندلسية، ويف هذه الفرتة ظهر اجليل األول من أدباء األندلسيني ونبع من بينهم كذلك 

عبد الرحمن "ري النساء الشواعر، كما كان األمراء األندلسيون أيضا ينظمون الشعر، ومن أمثلة ذلك ما يروى لألم

 :، يف خنلة رآها يف حديقة قصره"الداخل

ْثليي           يف الغربي نائيُة عن األصلي   .يا خنُل أنتي غربيٌة مي

 2.فأْبكي وهل تَبيكي ُمكّبسة       عجماَء مل تطبْع على َخْبلي 

هلذا االلتقاء إن الشعر األندلسي يلتقي مع الشعر املشرقي من حيث صفاته العامة وموضوعاته، ولكن 

 .أكثر من عامل نفسي

 

                                                 
 .961-961عبد العزيز عتيق، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
 .99م، ص1191-ه  9311، سنة 9، دار أم الكتاب للنشر والتوزيع، ط"املوشحات واألزجال األندلسية وأثرها يف شعر الرتوبادور"حممد عباسة،  2
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فالعرب بطبيعتهم من أشد الشعوب حبا للشعر، فالشعر عميق متأصل يف نفوسهم، وبصفتهم يعتزون 

بأصلهم وعروبتهم ووطنهم غاية االعتزاز منذ اجلاهلية ما يشهد باعتزازهم هبذه الصفات ومتسكهم هبا، فإن رحلوا 

فنشروا فيها دينهم ولغتهم وأدهبم، وهذا ما حدث هلم عندما دخلوا  إىل بيئة جديدة علموا على تعريبا و 

األندلس، كان يف البداية غالبية األندلس نصارى، وكان هلم لغتهم اخلاصة، وشيئا فشيئا أخذوا يهجرون لغة 

 1.بالدهم األصلية، ويتخذون من العربية لسانا هلم يف كل شيء ومنهم من أجادها إىل حد نظم الشعر هبا

لشعر إذن، ظهر يف األندلس يف الوقت الذي وصل فيه العرب إىل هذا البلد، غري أننا ال منلك إال النزر فا

منه، والسبب يف ذلك أن تلك الفرتة سادها االضطراب واحلروب، فلم يكن لدى الشعراء وقت لتدوين 

 2.أشعارهم

ضارة، فمن هنا الشعر ومعىن هذا أن األدب األندلسي والشعر بصفة خاصة، أحد جوانب هذه احل

األندلسي ال خيتلف عن الشعر العريب يف عدة مواضيع، ألن بادرة الشعر وأسبقيته كانت عند العرب، وبفضل 

الفتوحات اإلسالمية العربية واحتكاك األندلسيون بالعرب، فصارت ظاهرة تقليد الشعر بالشكل واملوضوع دون 

 .املضمون

ثل يف جتارب شعرائه الذاتية، وفيما ختلق يف نفوسهم من معاين وأما مضمون الشعر األندلسي، واملتم

وأفكار نابعة من بيئتهم الطبيعة واالجتماعية، فهو مضمون يغلب عليه سيمياء احلضارة والتجديد واالبتكار، وفيه 

لعرب قد تتجلى شخصية األندلس واضحة، والذي يقرأ الشعر األندلسي جيده أّخا للشعر يف بغداد بل ويف بالد ا

 3.نفسها، من حيث الصفات العامة، واملوضوعات اليت كانت عند القدماء

 

 
                                                 

 .966-965عبد العزيز عتيق، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
 .10حممد عباسة، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .966-963عبد العزيز عتيق، مرجع سبق ذكره، ص ص 3
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 :فقد قسمت فنون الشعر األندلسي اليت نظموها إىل ثالثة أقسام

 :الفنون التقليدية .8

 الغزل. 

 املدح. 

 الرثاء. 

 احلكمة واهلجاء. 

 :فنون الشعر األندلسي الموسعة .2

 شعر احلنني. 

 شعر الطبيعة. 

 :األندلسي المستحدثةفنون الشعر  .3

 املوشحات. 

 األزجال. 

 1.رثاء املدن واملمالك 

من  باإلكثارالذي متيز به األندلسيني  الطبيعة شعرمن فنون الشعر األندلسي املوسعة قد اخرتنا من ذلك 

 .بشكل خاص ورثائهاوصف طبيعتهم اخلالبة 
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II. شعر الطبيعة: 

االحتذاء لبعض أشعار املشارقة، ولكن األندلسيني متيزوا كان وصف الطبيعة يف العصر السابق نوعا من 

، فقد أنشأ هذا "البديع في وصف الربيع"كتابه " الحميري حبيب"باإلكثار من وصف األزهار، حىت ألف 

الكتاب ملا قرأ يف هذا الباب من أشعار املشارقة وإعجابه بالتشبيهات اليت متت ألهل بلده فيقول يف مطلع 

 :قصيدته

 .الَربيُع الطلَق بَ َرَد شبابه           وافْ تَ ّر عن عتباه بعد عيتابهلَبسي 

ْلُك الفصول حَبا الثرى بثرائه        متربَجا لوَهاَدُه وهضابه  1.مي

جاء موضوع الطبيعة يف الشعر األوكسيتاين متصال بغرض احلب، ومل يتميز بفن شعري قائم بذاته يف عهد 

ن يف عصر النهضة األوكسيتانية، وقد استهل اغلب الشعراء قصائدهم الغزلية مبقدمات الرتوبادور، إال عند املتأخري

ربيعية، فكأهنم ال يشعرون باحلب إال يف فصل الربيع وال حيلو هلم الغناء إال مع تغريد العصافري، ويف هذا املقام 

جيد فرقا يف كتابه بني تغزل العصافري، وتغزل اآلدميني فال "  Arnaut Danielو دانيالأرن"يقارن 

 :يقول"  les troubadoursالتروبادور"

Doutez bais e critz 

Lais e canters e voutas 

Aug des auzels q’en lur latin fant prers. 
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 :ترمجتها

 .إين امسع أصواتا وصياحا

 .وأحلانا، وأغاين، وأنغاما

 .من العصافري، مبختلف اللهجات

الشاعر مل جيد فرقا عن الشعراء األندلسيني وبقية الشعراء العرب الذين  فمن خالل هذه القطعة ترى أن

 1.شبهوا غزهلم بغزل احلمام

 .أما شعر الطبيعة هو الشعر الذي يتخذ من عناصر الطبيعة احلية والطبيعة الصامتة مادته وموضوعاته

ل ما وقع عليه إن األدب العريب كأي أدب آخر، مل خيل من شعراء تطرقوا يف شعرهم إىل وصف ك

حسهم من مشاهد الطبيعة يف بيئاهتم وعصورهم املختلفة وكان باب الوصف عند العرب أكرب فنون الشعر فقد 

 2.تطور هذا الفن وتنوعت موضوعاته وصوره وطرق تناول الشعراء له

دلس قد إذن إن فن وصف الطبيعة كانت بدايات أصوله ومنابعه يف املشرق العريب، وبعد الفتح لبالد األن

 .اتبعوا األندلسيون هذا الطابع األديب

كان شعراء املشرق العريب قد سبقوا إىل شعر الطبيعة، حينها كان شعراء األندلس قد اقتفوا أثرهم يف هذا 

الفن الشعري، فإهنم مل خيتلفوا عنهم فيه أو يقفوا عند حدود املوضوعات اليت طرقها املشارقة، والواقع الذي 

ا، وتوسعوا ونوعوا يف موضوعاته، كما   أن األندلسينيشاهده من نفسه  ا وكيفًّ قد فاقوا املشارقة يف شعر الطبيعة كمَّ

كانوا براعة وابتكارا وجتديدا بدقة وتصوير ومرجع ذلك أوال إىل طبيعة األندلس، هذه الطبيعة الرائعة اخلالبة اليت 

 3.عربت فيها األرض عن نفسها أمجل تعبري
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باع شعراء األندلس يف فن وصف الطبيعة للمشارقة مل يكن حسب طريقتهم فحسب بل ومعىن هذا أن إت

أبدعوا فيه أكثر مما كانوا عليه من قبل، فكانت طبيعة بالدهم هي يف الواقع املرجع األول الذي استلهمه شعراء 

 .األندلس

لروائع اخلالدة ملا وهبهم امتاز وتفوق األندلسيون يف ميدان يف وصف الطبيعة على شعراء املشرق وآتوا با

اهلل تعاىل من طبيعة ساحرة وخالبة فقد كانت األندلس من أغىن بقاع الدنيا منظرا وأوفرها مجاال لذلك شغف 

 .اخل...األندلسيون هبا فوصفوا الرياض، السباتني، األشجار، والطيور

 :حينها يقول ابن خفاجة

 .وّظٌل وأشجاٌر وأهنارُ  يا أهَل أندلس هللي َدرُّكُم              َماءٌ 

 .هذا كنت أختارُ .... ما جّنُة اخللُد إال يف دياركُم          ولو ختريتُ 

ومرجع آخر زاد ازدهار شعر الطبيعة يف األندلس، أال وهو حياة اللهو واالستماع اليت كان ميارسها 

 1.الشعراء، ممثلة يف جمالس األنس والطرب فهذه اجملالس أوحت إليهم شعر عزيز

أبو "على الشعر فحسب بل مشائل النثرية فكتب ( وصف الطبيعة)ومل يقتصر هذا النوع من الشعر 

رسالة إىل أيب الوليد بن جهور يصف فيها مخسة أصناف من النواوير وغرضه تفضيل الورد بينها " حفص بن برد

ات قصرية اليت نظموا فيها وصف من النرجس األصفر والبنفسج والبهار واخلريي التمام كما أهنم نظموا عدة مقطع

 2.، املهاداة بني األصدقاء"بطائق"صفوف األزهار فبعضها ميثل 

أما يف الشعر األندلسي فإن موضوع الربيع فإن موضوع الربيع قد يقرتن بأغراض أخرى كاحلب واخلمر 

ملوشحات فالشاعر يستلهم والوصف وقد يأيت مستقال، إال أن ما جاء منه مقرتنا بالغزل ينشر انتشارا واسعا يف ا

 :يف املوضوعقزمان من زجل حماسن حبيبته من مجال الطبيعة، ويف هذا املقام يقول أبو بكر بن 
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 .ال نزاة إال يف الواد          والنشم واخلضر والّدل

 .وأنا مع املليحه            نشُرب والطري تولول

تبني لنا أن الشعراء قد اتفقوا على أن احلب ال  ومن خالل بعض األمثلة يف الشعر األورويب واألندلسي

 1.حيلو إال مع الربيع وتغريد العصافري وخاصة البلبل الذي عرفه الشعر العريب قبل ظهور شعر الرتوبادور

ومن هنا ميكننا القول أن كل هذه احملاسن اليت متيز الطبيعة هبا هذه البقعة من األرض كان هلا األثر القوي 

أبناءها وأخالقهم كما أننا قد رأينا يف أدهبم والسيما يشعرهم احلافل بوصف الطبيعة غري أهنم مل يقتصروا يف عقول 

 .على الشعر يف وصف الطبيعة بل اجلانب النثري كذلك
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III. الشعر الديني: 

الكنسية  ظهر الشعر الديِن يف أوروبا قبل ظهور الشعر األوكسيتاين لكن يف شكل مدائح نظمها رجال

من الرهبان بأسلوب التيِن مباشر دون مراعاة وزن والقافية، أما يف عصر الرتوبادور فإن هذا اللون من الشعر أخذ 

اجتاها جديدا، إذا ارتبط باحلب فالشعراء الذين طرقوه كانوا فئات، فمنهم من استخدم احلب للهجوم على 

احلب الكورتوازي الذي اعتربوه دينا جديدا، كما قد جترأ الكنيسة ورجاهلا، ومنهم من استخدم الدين حملاربة 

"  Guilhem de figueiraغيوم دي فيفيرا"بعضهم على شتم الرهبان واحلط من قيمتهم ومن بينهم 

 :الذي ظهر أغنية كاملة هلجاء البابوية يقول

Domma fai gran pechat mortal 

Qe mo and cavalier leal 

Mas S’ama a monge a clergal 

Non a raizo  

 :وترمجتها

 .سرتتكب خطيئة كبرية وقاتلة

 .من ال حتب فارسا خملصا

 .أما إذا أعشقت راهبا

 .فخطؤها لن يغتفر أبدا

 1.، شيئان ال يلتقيان"غيوم التاسع"وتبني من هذا الكالم أن احلب ورجال الكنيسة يف نظر 

 

                                                 
 .191-198حممد عباسة، مرجع سبق ذكره، ص ص  1



 الجانب األدبي للحضارة األندلسية                              :                                             الثانيالفصـل  
 

~ 03 ~ 
 

ال  ابن قزمانإن الشعر الديِن ظهر عند شعراء األندلس أيضا يف خصامهم الدائم مع الفقهاء ومنهم 

 :تكاد أزجاله ختلو من هجوم القضية الذي يضايقه يف مغامراته اجملونية يقول

 .منضى إن شاء اهلل

 .من سرور لسرور

 .والسعاد بشاشت إذ مطور

 .َوَعُدوك يذاق يف شوال طلور

 .من ال يقول نعملعْن اهلل 

وكالم ابن قزمان الذي غالبا ما ينصح يف أزجاله أهل اخلالعة والعشاق بالصرب يف شهر رمضان، جنده 

 .يتهجم على عدوه يف هذا الشهر ويتوعده يف شهر شوال

هو أن نصيحة الفقيه باالبتعاد عن اخلمر، مل تسلم حىت من : والذي يلفت االنتباه يف الشعر األندلسي

الصوفية، كما أن يف الشعر العريب مناذج كبرية من هذا القبيل نرى فيها العاشق يدعو اهلل للفوز بلقاء  األزجال

يف اخلرجة " ابن زهر الحفيد"حبيبته، لقد وردت هذه الفكرة يف الشعر األندلسي بكل أشكاله، ومن ذلك قول 

 :من موشحه له

 .َعْقليي حتمْل إن َأمَلّ يب الَرقييب

ب مل حي
ُ

 .ْثليه ا ال َيْسرتيبإن امل

 .!يا ربّ   ! يا ربّ 

  1.هذا احلبيب امْجَعِن َمُعو
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IV. الشعر السياسي: 

عرفت املنطقة املمتدة من أراضي الروفنس إىل األندلس حروبا متتالية يف القرون الوسطى، وكان أمراء 

كما كانوا أيضا يتحاربون فيما جنويب فرنسا حياربون فرجنة الشمال الذين كانوا يرون فيهم ضربا من االستعمار،  

عدة صراعات بني األوروبيني فيما بينهم فقد مشل هذا الصراع كل  بينهم للدفاع عن امللك واالستيالء، فقد ظهرت

 .األوروبيني الغربيني الذين مل يرتددوا يف إعانة النصارى األسبان على حماربة املسلمني األندلسيني

التفنن يف األسلوب واستحداث لون جديد يف شعرهم هو شعر فهذه الصراعات دفعت الشعراء إىل 

الذي يطرق أغراضا شىت من بينها موضوع احلروب والسياسة، لقد وصفوا الشعراء هذه " Sirventes"اخلدمات 

احلروب يف قصائدهم اليت كانت تتحدث عن جمتمعهم أو اليت كانت تعِن سياسة بالدهم، فعلى الرغم من أن 

انوا يكنون حقدا شديدا للكنيسة وإتباعها من اإلكلريوس وأحالفها من ملوك فإن ذلك مل يغري هؤالء الشعراء ك

من نظرهتم جتاه مسلمي إسبانيا لقد اتفقوا جل الشعراء ممن تطرقوا إىل الشعر السياسي على مهامجة املسلمني 

 1.وحتريض النصارى من أسبان وفرجنة على حماربتهم

ضمن تلك الصراعات، اليت كانت يف اجملتمعات األوروبية بينهم وبني رجال إذن إن الشعر السياسي نشأ 

 .الكنيسة، وحينها َحرضُّوا األسبان والفرجنة على حماربة املسلمني يف بالد األندلس

فإن الشعر األوكسيتاين قد أدى دورا ال يستهان به يف هتدئة النزاعات بني أمراء الفرجنة أو بني أمراء 

مهمة الشاعر أو اهلدف الرئيسي هو مل مشل هؤالء األمراء وحتريضهم على حماربة املسلمني أينما  األسبان، وكانت

 :يف قصيدة حيذر فيها حكام اسبانيا وحيرضهم على حماربة العرب"  Merkaberouماركبرو"وجدوا، فيقول 
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Ab la valor de Portugal 

Edelrei Navaratretal 

Absoh que Barcalona 5 vir 

Vestoleta L’emperial 

 :وترمجتها

 .مبساعدة من الربتغال

 .وكذلك ملك نفارا

 .ميكننا الزحف على األعداء

 1.وبلوغ أسرار طليطلة

إذن ففي هذه القصيدة ماركربو الربتغايل يرسلها كرسالة إىل ملك األسبان وباألخص منطقة طليطلة حملاربة 

 .العرب املسلمني منها

فهو خياطب حكام املنطقة وبينهم إىل أن املعاصي "  Gévaudan فودانغا"ويف نفس املقام جند 

على القدس، ففي قصيدته هذه حيرض  ءاالستيالمن " صالح الدين األيوبي"اليت ارتكبوها هي اليت مكنت 

 :النصارى ويدفعهم إىل حماربة املسلمني والدفاع عن دين املسيح فيقول

 :غافودانيقول 

Senhor per les nostres peccatz 

Creys la forsdels sarrazis 

Jherusalem pres saladis 
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Et encaras Nom es colorlats  

 :وترمجتها

 .أيها األْسياد، خبطيئتنا

 .عظمت قوة العرب 

 .لقد استوىل صالح الدين على القدس

 .ومل نسرتجعها بعد

العرب وباألخص أطرادهم من بالد تعد هذه القصيدة نداء إىل ملوك أوروبا ليتضافروا مجيعا على حماربة 

األندلس، فكل مامر من أمثلة يتبني لنا أن األوروبيني كانوا احملرضني األوائل أهل األندلس إلخراج املسلمني من 

 1.البقعة

أما القصائد واملوشحات األندلسية اليت تدعوا إىل اجلهاد يف سبيل اهلل والفوز بالشهادة، وسبق وأن ظهر 

قد ختصص يف هذا اجملال فقد "  Bertram de Bornبرطران دي بورن"األندلسي الشاعر يف الشعر 

 :يقول يف اخلرجة "عبادة القزاز"سبقوه يف هذا املوضوع، ألن جندها بعينها يف موشحة 

 .إَذا الَح ابُن مَعن            يف َجْيشهي اللحبْ 

 .وناَدى ُكلَّ قيْرْن             بامسه يف الليعبْ 

ْ               والَسْيُف قد َطَربْ ف  .اهليجاُء تُ َغِني

يُح              الواثُق يا مليح  .واألَْبطَاُل َتصي
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وردت اإلشارة إىل العرب خاصة يف القصائد السياسية، ويظهر جليا من خالل شعرهم أن اإلفرجنيني 

على العرب، ففي هذا  وروبيني األندلسينيواألسبان كانوا يهابون املسلمني إىل أبعد احلدود وهذا بعد حتريض األ

 :يف قصيدته يقول" Guiraut riquier غيروريكيه"املقام جتد 

Zogreu perilh devem termer 

De dobla mort, qu’es prezentier 

Que’m sentam sarrazis sobriers 

 :وترمجتها

 .حنن على مقربة

 .من املوت املزدوج

 .لقد ابتعدنا كثريا عن اهلل

 1.وجيب أن خنشى انتصار العرب

ويف ختام الكالم عن الشعر السياسي يف األندلس جند هذا اجلانب أو النوع من الشعر قد ظهر يف مشال 

أوروبا ظهر اثر الصراعات اليت كانت بني األمراء وامللوك، فهؤالء األوروبيني هم أول من حرض أهل األندلس 

 .ناتج ضمن االنتصارات اليت حققها املسلمني وخاصة يف اسبانيا حملاربة املسلمني العرب من البقعة وهذا
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V.  األدب العربي باألدب األندلسيتقاطع نقاط: 

من املؤكد أن العرب هم من قاموا بالفتوحات اإلسالمية، والسيما فتح أرض األندلس، ولئن كان هذا 

الفتح كان رافدا من روافد احلركة األدبية يف الفتح بعد يف حد ذاته غاية قصد من ورائها نشر اإلسالم، وهذا 

األندلس، فبدايات ظهور األدب ويف عدة مواضيع وخاصة بالشعر، فمن هنا جند عدة جماالت ونقاط يتقاطع فيها 

 :األدب العريب واألدب األندلسي فمن بينها

على أنهم ن أهل األندلس يتبعون أهل المشرق ويقلدونهم وينظرون إليهم أ»":بسام ابن"يقول 

 1.«المثل األعلى لهم في كل شيء، ومن ذلك الشعر طبعا

ويعِن هذا أن ابن بسام يقرر بطريق غري مباشر أن شعراء األندلس يقلدون لشعراء املشرق وهم غري 

 .مستقلني عنهم خاصة من اجلانب الشعري

 خيتلف الشعر فالشعر إذن، ظهر يف األندلس يف الوقت الذي وصل فيه العرب إىل هذا البلد، ال»

األندلسي عن الشعر العريب إال يف مواضيع التجديد وحنوها، إذ هو من ديوان العرب، فمن الفاحتني كانوا أكثرهم 

اجملاهدين العرب املسلمني من يقرتض الشعر، فبعد الفتح اإلسالمي، ظل األدب األندلسي، صدى ألدب املشرق 

 2.«العريب حىت عصر اإلمارة

وأيا ما كان، فشعراء األندلس في نظرنا لم يفلحوا كثيرا »: األستاذ أحمد أمينقول نفس املقام ي ويف

 من استقاللهم عن الشرق في ابتكارهم وتجديدهم، كما لم يفلح في ذلك اللغويون والنحويون 

 .«والصرفيون، ولذلك لو أغمضنا أعيننا وجهلنا قائل القصيدة أهو شرقي أم أندلسي
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 :األندلسيني أنفسهم يلقبون نابغيهم بأمساء املشارقة فيقلون مثالكما كانت رؤية 

 ".ابن الرومي األندلسي"إنه                                 "    الرصافي"يف 

 ".ابن المعتز األندلسي"                  "    مروان بن عبد الرحمن"يف 

 ".صنوبري األندلس"                                  " ابن خفاجة"يف 

 ".بحتري األندلس"                               "       ابن زيدون"

 ".متنبي األندلس"                         "    ابن دراج القسطلي"

 ".خنساء المغرب"              "حمدة بنت زيادة الشاعرة األدبية"

شاعر أندلسي لشاعر مشرقي يف النسج على منواله يف موضوع واحد، ووزن واحد، وقافية   حماكاة

واحدة، كما يرى أحيانا من التطابق التام بني شاعر أندلسي وآخر مشرقي يف طريقة النظم، ويف اخلصائص 

 1.األسلوبية وطبيعة املعاين، إىل حد الذي يصعب معه التمييز بينهما

على منوال ومنهاج العرب، وخاصة شعراء األندلس ساروا على طريقة  األدباء األندلسينيإذن لقد أسار 

الشاعر العريب يف املوضوع واألوزان القافية وغريها، لذا جند بينهما التطابق التام إذ جنهل بينهما من قائل  

انوا يف بدايات الفتح هذا التقاطع يف نطاق الشعر فحسب بل جمال اللغة ألن األندلس ك القصيدة، مل يكن

 .أعاجم فقد تأثروا باللغة العربية، وكذا جمال الصرف والنحو
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إن الشعر األندلسي يلتقي مع الشعر املشرقي من حيث صفاته العامة وموضوعاته، ولكن هلذا االلتقاء »

فوسهم، وجزء أكثر من عامل نفسي، فالعرب بطبيعتهم من أشد الشعوب حبا للشعر، فالشعر عميق متأصل يف ن

ال تدع العرب : "من طبيعتهم اليت فطروا عليها، وللرسول صل اهلل عليه وسلم يف ذلك كلمة كاشفة يقول فيها

، والعرب بطبيعتهم يعتزون بأصلهم وعروبتهم ووطنهم غاية االعتزاز، ويف تارخيهم "الشعر حتى تدع اإلبل حنينها

ات ومتسكهم هبا إن رحلوا إىل بيئة جديدة علموا على تعربيها، منذ اجلاهلية ما يشهد هلم باعتزازهم هبذه الصف

 .1«فنشروا مثال يف بالد األندلس فيها من دين ولغة وشعر ونشر وغري ذلك

ويف مقام آخر قد تقاطع األندلس والعرب خاصة يف اللغة اليت لعبت دورها املهم، ففي العصور األوىل 

اليت يتخاطبون هبا، شيئا فشيئا أخذوا يهجرون  ان هلم لغتهم اخلاصةللفتح، كان غالبية أهل األندلس نصارى، وك

 2.لغة بالدهم األصلية، ويتخذون من العربية لسانا يف كل شيء، ومنهم من أجادها إىل حد نظم الشعر هبا

فلم تكن نقاط تقاطع بني العرب واألندلس يف احلركة األدبية وجماالهتا فحسب، بل تقاطعا أيضا يف جمال 

 .الثقافة والبنيان والعمران حىت نطاق البالغة

مل يأيت القرن الرابع اهلجري حىت كانت معامل احلضارة العربية منتشرة يف ربوع األندلس ومدائنه على غرار 

ما هي عليه يف الشرق فمثال املساجد والعمائر والقصور واملنتزهات ودور الصناعة هنا وهناك تكاد صورة طبق 

 .ها يف حواضر الشرف، والعلوم هي العلوم، واألدب هو األدباألصل من نظائر 

ومعىن هذا ما يبدوا يل أن أقول أن شعراء األندلس مقلدون لشعراء املشرف وأيضا العلماء وأيضا يف جمال 

 .اخل...العمران

                                                 
، 9، ج1110حممد حمي الدين عبد اجمليد، الطباعة الشعبية للجيش، اجلزائر، : ، حتقيق"العمدة يف حماسن الشعر وأدابه ونقد"القربواين،  ابن رشيق 1
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ت بالغة العرب في األندلس، حيث كان تواجد»": أحمد ضيف"وقريب من هذا الرأي يقول األستاذ 

من الشعراء في األندلس يرجعون في أسالبيهم وأفكارهم إلى األساليب واألفكار البدوية ألن العرب كثيرا 

من أشد األمم عصبية، وهذا ما انطبق على شعراء األندلس والذي يقرأ للشعر األندلسي يجد، أخا للشعر 

 1.«نفسها في بغداد بل وفي بالد العرب

أن هناك عدة نقاط تقاطع فيها العرب باألندلس يف خمتلف إذن بعد مجلة من األقوال قد تبني لنا 

النطاقات، قد بلغ هذا التقاطع درجة تأثري وتأثر بينهما، والتأثري هنا بارز يف عدة جماالت من أمهها الشعر العريب 

ز بالنسبة إذ يعترب الشعر األندلسي تقليدا للشعر العريب حيث اعترب آنذاك الشعر العريب قاعدة االبتداء واالرتكا

لألندلسيني من حيث الصافات العامة واملوضوعات اليت كانت عند القدامى، إذن الدارس للشعر األندلسي يرى 

أن ظاهرة التقليد يف الشعر ترجع إىل الشكل واملوضوع دون املضمون وكان ممثال يف تقليد القصيدة                  

 .اخل....البناء والعمرانالقدمية، والسيما تأثرهم بالبالغة العربية و 
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I. أهم المحطات الكبرى التي تجسد إسبانيا في أعماله األدبية: 

األندلس من أرقى احلضارات العاملية وبصفتها حضارة اإلسالم بعد دخول العرب املسلمني  تعترب بالد

اشبيلية، قرطبة، )فاحتني، وقد متيزت خبصوصياهتا الثقافية واالجتماعية، والسيما أهم مدهنا اخلاصة بالذكر 

 .جلها لنا التاريخ، هذا ما جعل بالد األندلس حتتل الزيادة والسيادة العظمى اليت س(سرقطة، غرناطة

 :، ألمحد التلمساين قول ابن خفاجة"نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب"فجاء يف كتاب 

 .هلل َدرُُكمُ  ! يَا أهَل أندلس  

 .َماٌء وظٌل وأهناٌر وأشَجارُ 

 .َما َجّنُة اخلُلِد إال يف ديارُكمُ 

 .َوَلْو خترْيُت َهَذا ُكنُت أخبارُ 

 تدخلوا سقرًااَل خَتَْتمثوا بعد ذا أن 

 1.فَليَس تُدَخُل بَ ْعَد اجلّنِة، الَنارُ 

، وعند منفاه لبالد "أمحد شوقي"إذن ففي هذا املقام سنتحدث عن صورة هذه احلضارة عند أمري الشعراء 

األندلسي قد أدخل وقدم للثقافة العربية صورة مهمة هلذه احلضارة من خالل ما رآه من مدن تلك احلضارة من 

ق، حبيث كان شوقي منذ أول عهده يقول الشعر، والسيما النثر فقد كان مدركا أنه حممل برسالة عمران وحدائ

 .أدبية وفكرية جوهرها تقدمي األفضل للمتلقي أيا ما كان

         ومن شأن هذه األحباث تبني لنا يف أدب شوقي نصوصا تستقطب مستوى التلقي خمتلف الطاقات 

 2.املتواردة عليه اإلبداعع املخصوص وجوه فيه، وأخرى تستدعي يف املوضو 

                                                 
 .971-961أمحد بن املقري التلمساين، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
م، ص 0191-ه  9349، 9، دار حممد علي للنشر والتوزيع اجلمهورية التونسية، ط"ثقافة التالقي يف أدب شوقي"حممد اهلادي الطرابلسي،  2
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فأثناء تصويره بالد األندلس قدم عدة نصوص شعرية منها وأخرى نثرية، ما رأه قد صوره يف قصائده 

جعله الفت االنتباه وباألخص للمتلقي، حيث تعترب هذه النصوص كملف الشواهد يف األدب املقارن ويف جمال 

 .درس الصورائية بالذات

كشاعر يكتب من الوجدان يف كثري من املواضيع، فهو نظم يف املديح وأيضا " شوقي أحمد"قد اشتهر 

 1.نظم يف السياسة ما كان سببا لنفيه إىل األندلس باسبانيا

إذن تندرج هذه الفكرة األخرية ضمن نطاق ملف الشواهد بأن أمحد شوقي نُِفّي إىل اسبانيا أي صورها 

 .عن قرب وليس عن بعد

، ومن بني "الشوقيات"نصوصه قد كتب عن األندلس ومدهنا ورتبها يف ديوانه املعروف أال وهو من بني 

 :هذه النصوص ما يلي

 .الّرْحَلة إىَل األْنَدُلسِ  .1

 .َدُلسّيةأن .2

 .بَ َعَد املنفى .3

 .قْصُر احلمراء .4

 :أمري الشعراء يف رثائه يف نص يقول
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 :الّرْحَلة إَلى األْنَدُلس   .1

ملا وضعت احلرب الّشؤمى أوزارها، وفضحها اهلل بني خلقه، وهتك إزارها، ورم هلم ربوع السلم وجد »

أغلب، والنفس حبق زيارته  األندلسمزارها، أصبحت وإذا العوادي مقصرة والدواعي غري مقصرة، وإذا الشوق إىل 

املشتد، أو بالسفن الكربى اخلارجة إىل  وبينهما مسرية يومني بالقطار اجملذ، والبحار برشلونةأطلب، فقصدته من 

احمليط الطاوية القدمي حنو اجلديد هذا البسيط فبلغت النفس مبرآة األزب، واكتحلت العني يف ثراه بآثار       

العرب، وإهنا لشىت املواقع، متفرقة املطابع، يف ذلك اجلامع يسري زائرها من حرم، كمن ميسى بالكرنك ويصبح 

 وُقرطُبةُتشَبُل، على قصرها اخلايل،  واشبيليةتطل على جسرها البايل،  طَُلْيلةَ رب غري العتق والكرم باهلرم، فال تقا

رفيقي يف هذا الرتحال ومسريي يف الرحال  البحتريمزار احلمراء، وكان ، بعيدة وَغرنَاطةمشَذة ناحية البيعة الغراء، 

واألحوال تصلح على الرجال، كل رجل حلال، فإنه أبلغ من حلى األثر، وحبا احلجر ونشر اخلرب، وحشر           

 1.«احلرب، ومن قام يف مؤمث على الدول الكربى، وامللوك البهاليل الغرر

 بالد األندلس بسبب احلرب السياسية يف هذا النص الذي كان بعد منفاه إىل" شوقي"إذن قدم لنا 

، فبعد املنفى قد حل ببلد غري "الشوق إلى األندلس أغلب والنفس بحق زيارته أطلب: "وطنه، حيث قال

 .بالده

وجعل األندلس الوطن الوحيد الذي سيقيم فيه، فبعد إقامته قد جتول يف عرب عدة مدن، حيث ابتدأ 

الدرس املقارن ، ومعىن هذا ما يرتكز عليه "ينهما مسيرة يومين بالقطارمن برشلونة وب: "إذ يقول ببرشلونة

وخاصة جمال الصورائية اليت تستدعي ملف الشواهد إذن إن األديب حقا ارحتل وجتول يف ذلك البلد، واألهم عرب 

، إذ يقول عنها أهنا تقع أو تطل طَُلْيللةجتواله صور لنا بأن بلد األندلس بلد العتق والكرم، كما حتدث عن مدينة 

 ".البيعة"اليت يوجد با معبد اليهود والنصارى املعروف ب   قرطبةعلى اجلسر، وكذا 
                                                 

م، ص ص 0111-ه  9341، 9، دار النشر املكتبة العصرية صيدا، بريوت، ط"نعيم بربر: "، حتقيق"الشوقيات"ديوان أمري الشعراء أمحد شوقي،  1
360-364. 
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أهنا  اشبيليةمقر قصر احلمراء الذي تعين به يف قصيدة من قصائده، وتكلم أيضا عن  غرناطةكما ذكر 

، وأنه يقر بأن ما قام "البحتري"أنه قد ارحتل مع تشبل أي مدينة العطف ومقر امللوك، كما يفوتنا األمر املهم ب

 .باألندلس قام على دولة كربى

 .إذن من خالل نصه رصد لنا واألهم رسم لنا صورة تعرب عن األندلس واملدن الكربى اخلالبة اليت زارها

 ".يصف املسجد باشبيلية: "يف باب الوصف" الشوقيات"ويف مقام آخر يقول يف قصيدته من ديوانه 

 .حَيَها َكْم تَ زّيَ َنْت ِلَعليم               َواحُد الدهِر واستعدت خلَْمسِ وَ 

 .وَكَأنَّ الرِفيف يف َمْسرَح الَعْيد         ِن مالٌء ُمَدنّرات الّدمْقسِ 

 .وَكأّن األيَات يف َجانبّيِه              يَ تّ َنزْلَن ِمْن َمَعارِِج ُقْدسِ 

 1.الل         ََل يَزِل َيكتسيه أو حتت ُقس  ِمْنبَ ُر حَتَْت ُمْنذر  ِمن ج

إذن ففي هذه األبيات يصف لنا املسجد الذي زاره وهو يف األندلس وباألخص مدينة اشبيلية، يصف 

بأنه ذلك البيت وهو بيت املوىل عز وجل مسجد وزين ذلك البيت إلقامة الصلوات اخلمس، حبيث تكلم عن 

الزخرفة املعروفة يف بالد الرفيق و السقف يصوره بالدمقس وهو احلرير أي كان سقفه من حرير من كثرة الفخامة و 

وهو قاضي أندلسي عرف  كمنذراألندلس، حىت املعارج وهو السلم شبه بسلم القدس، ووصف املنرب بأنه معتدل 

 .بالعدل

فمن خالل وصفه يف هذه القصيدة، قد أعطى لنا أو نقل للمتلقي بصفة عامة صورة كاملة لذلك 

 .احلقبةاملسجد وفخامته، أو لفن املعمار يف تلك 
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 :وال خنرج من باب الوصف أال والبد من تقدمي بعض املقاطع يتحدث فيها عن قصر احلمراء يقول

 .ُجّلل الِثلُج دوهنا رأس شريي

 فَبَدا منه يف عصائب برسِ 

 .َمَشْت احلادثاُث يف غرف احلمراء

 .َمْشَي الّنعّي وأُنسِ 

 .َعَرَصات خَتَّلِت اخليل عنها

 .وَعس  واسرتاحت من احرتاس  

 .نّقلوا الطرف يف نضارة آس  

 1.من نقوش  ويف ُعَصارة وريس

قصر احلمراء وخاصة األروقة األربعة ذات عقود وحيملها عمود امن الرخام " شوقي"هنا يصف لنا 

 .األبيض صغري احلجم يشبهها كعصائب وحييط به من كل اجلهات األربعة احلراس

نبات يزينه حبلته  -القصر–الذين يعلمون بالتناوب ويداخله " احتراس وعس"والعشة وذكرها بلفظة 

 .وهو نبات السمسم أصفر اللون يضع به ويؤخذ منه الزعفران" الورس"يدعى 

 .فمن هذه الصورة نستنتج أن قصر احلمراء هو قصر الزعفران
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 :أنَدُلسّية .0

 :بوصف اسبانيا واشبيلية يقولتعترب هذه القصيدة من البعد البسيط من ديوانه الشوقيات استهلها 

 .يا نائح الطلح َأْشَباٌه َعواِدينا               َنْشَجى ِلَواديِك أم نأسى لَوادينا

 .َماَذا تَ ُقصُّ َعَليَنا غري أّن يًدا              َقّصت َجَناَحِك َجالِت يِف حواشيَنا

 .وِظاًل غري نادينا: برمى بنا البنُي أيًكا غري َساِمرنَا            أَخا الَغري

 .ُكّل رَمتُه الّنوى، رِيَش الُفراق لَنا         َسْهًوا وُسلَّ َعَليِك الَبنُي َسكيَنا

صائب جيمع
َ
صابيَنافإن يُك اجلِنُس يا ابن الطّْلح فرقنا        إّن امل

ُ
 .ن امل

 .نَارِحي أيك  بأندلس             وإن حللنا َرفيفا من روابينا ! آهالنا

 1.رسم وقفنا على رسم الوفاء له           جتيش بالّدمع، واإلجالل يثنينا

 .هَلَا َحٌق ولألْحَباِب َحٌق                 َرَشْفُت ِوَصاهلم فيها َحَبابَا

اَبا َناِجَم حُمِْسَنات              إذا الّترُب أجَنلى ُشكَر الرتُّ
َ
 2.َوَمْن َشَكر امل

ئل شعر شوقي بعد عودته من منفاه يف األندلس حيث كانت مسألة التموين إذن هذه القصيدة من أوا

هي الشغل الشاغل للبالد يف تلك الفرتة ألقيت هذه القصيدة يف اجتماعات جِلان التموين باألدبريا امللكية عام 

 .م9101

ه وما آلت ونلمس اخنراط الشاعر بكل جوار حد يف مهوم شعبه، وانغماسه يف واقع بلده، فرش حال بالد

، واالستفهام هنا غري حقيقي فالشاعر ال "أنادي الرسم لو ملك جوابا: "إليه بعد االستقالل وذلك من خالل قوله

نكار فصور لنا حالة البالد من مآسي وما خلفه اإلنكليزي آنذاك من فقر وخرافات ينتظر جوابا غرضه االست

 .وطمس للهوية والدين اإلسالمي
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 .يه َمَنبَهة            للناس كانت هلم أخالقهم دينالو َل يسودوا بدين ف

 .َل نسري من حرم إال إىل حرم           كاخلمر من ايابل صارت لدارينا

 1.ملا نَ َبا اخللد ثابث عنه نسخته         متاثيل الورد خرييّا ونسرينا  

مما شاهد من معاهد مثال وادي نظم هذه القصيدة يف منفاه باسبانيا وهو حين للوطن العزيز ويصف كثريا 

أي خصيب وشجر األديك الكثيف امللتف وخمتلف أنواع " رفيفا"الواقع باشبيليا حيث كان املكان " الطلح"

 ".نسرين"و" كخيريا"الزهور 

فرقى حياته يف وطنه بعدما كان له مكانه رفيعة يف القصر أصبح يف املنفى هو ومن ُغرِبُوا، حبيث كان يف 

 .إلفراغفرتة تفرغ 

 :المنفى بَ َعدَ  .4

 .أنَاِدي الّرْسَم لو ملَك اجَلَوابَا            وَأجزيِه بَدْمِعي َلْو أثَابَا

 .وقّل حلَِّقه العربات جتري                 وإن كانت سواَد القلِب َذابَا

ِب َعينَّ              وأَدَّيَن التَِّحيََّة  واخلطَاب  .اَسبْقَن ُمَقِباّلِت  الرتُّ

 .نَ ثَ ْرُت الَدْمَع يف الّدَمن البوايل            َكَنْظم  يف َكواِعِبها الّشَبابَا

 .َوقفُت ِِبَا َكَما َشاَءْت وَشاؤوا            ُوُقوفًا ِعْلَم الّصرْبِ النّ َهابَا
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II.  جاالستنتا: 

التاريخ يعترب شاهد ، وهذا ببرشلونة خمس سنواتم، أقام 9195عندما خرج شوقي إىل منفاه عام 

على إقامته يف بالد األندلس فساح يف أرجائها وزار آثار العرب وتأمل فيها فوصف كل ما وقعت عليه عينيه يف 

 .تلك الفرتة من مدن تعلقها ومناظر طبيعية متألها

 .، حيث رسم لنا صورة كاملة معربة"قرطبة، اشبيلية، غرناطة، سرقطة: "ومن بني هذه املدن االسبانية

الرحلة إلى "، "أندلسية"، "بعد المنفى:"وما نلمسه يف معظم قصائده خاصة يف ديوانه شوقيات

ففي األدب املقارن ودرس الصوارئية باألخص يلتزم الشاعر أو املصور لبلد ما يرسم  ،"قصر الحمراء"، "األندلس

يعد قناة لنقل ثقافة أمه أو بلد ما لبلد ألنه تلك الصورة اعتماد على ملف الشواهد التأثري والتأثر، أدب الرحلة، 

 .آخر

  .وميكننا القول أن أمحد شوقي من أبرز أدباء الرحلة وهذا من خالل مكونة يف األندلس تلك الفرتة
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 :خــــــاتمـــــة

يف مجيع امليادين الثقافية واالجتماعية  تيعد الفتح اإلسالمي لألندلس ارتقت احلضارة األندلسية وازدهر 

والدينية واألدبية وهذه األخرية أخذت حقها فظهرت فنون نثرية خمتلفة وأغراض شعرية جديدة مستحدثة بعد أن  

 .كانت تقليدا وحماكاة ألشعار املشرقني وغريهم

ل وجال يف بالد ومن أبرز األدباء العرب احملدثني املتأثرين حبضارة األندلس أمحد شوقي الذي صا

األندلس ورسم لنا صورة واضحة يف أشعاره خاصة يف قصائد الشوقيات فأضاف رصيدا آخر للثقافة العربية 

 .وأعطى دفعا جديدا للدراسات األدبية املقارنة احلديثة

تبدو صورة أمحد شوقي يف احلضارة األندلسية كاملة وواضحة ويتجلى ذلك من خالل احرتامه لقوانني 

 . واهدملف الش
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 :أحمد شوقي

ورائد من رواد النهضة األدبية  1الشعرية يف العصر احلديث،" البعث مدرسة"شاعر مصري، أبرز رؤوس 

 2.والفنية والسياسية واالجتماعية والشعرية

 :ونشأتهمولده  

عربية، تركية، : م، من أسرة مصرية موسرة جتتمع فيها أصول أربعة8181ولد أمحد شوقي بالقاهرة عام 

 .ييونانية وشركسية، عاش يف القصر يف كنف جدته، فاكتسب آداب املعاشرة يف الوسط االرستقراط

وكان متفوقا يف " يزيةالتجه"فإىل " المبتديات"دخل يف سن الرابعة مكتب الشيخ صاحل، مث انتقل إىل 

دراسته الثانوية، وقد يرهن فيها على ميل خاص للشعر، وبعد مرور سنتني على خترجه منها، التحق مبدرسة احلقوق 

، مدير املدرسة ومدرس العربية          البسيوني البييانيم، حيث اتصل متني الصلة بالشيخ 8111يف القاهرة عام 

احلقوق سنتني ودرس الرتمجة، وقد  درس3الشيخ، النبوغ وقوة احلس الشعري، هبا، فاطمأن إليه واستشعر فيه 

 .أحدث قسم للرتمجة مبدرسة احلقوق نفسها سنتني أخريني

مث " مونبيلي"م إىل فرنسا ملواصلة الدراسة، فانتسب إىل كلية احلقوق بــ8188أرسله احلذيوي يف جانفي 

م وقد  8181فرنسا يف آخر سنته الثالثة هبا ورجع إىل مصر يف نوفمرب إىل كلية احلقوق بباريس وأحرز شهادته من 

كان رجوعه إىل مصريف عهد احلذيوي عباس الذي عينه يف املعيه السنية، إذ عني رئيسا للقلم اإلفرجني بالقصر 

 .قفوي والؤه وعلى شأنه عند رجال الدولة وطار صيته شاعرا
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م استنكر االنكليزي وقوف 8888دالع احلرب الكربى عام وصدق عليه الوصف بشاعر األمراء، إثر ان

اإلمرباطورية العثمانية إىل جانب أملانيا فخلعوا اخلديوي عباس التابع للعثمانيني، وعوقب شاعر اخلديوي املخلوع 

م إىل منفاه، قضى فيها حنو مخس سنوات، وقد اغتنم الفرصة عندما سنحت 8881بالنقي، خرج أوائل سنة 

 .م8881نوفمرب  88دنة يف بإعالن اهل

م، فاخنرط بكل جوارحه يف مهوم شعبه 8811عاد إىل مصدر وشهد اإلعالن عن استقالل مصر 

وانغمس يف واقع مصر والعرب واملسلمني، حىت أصبح شاعر مصر وعني عضو مبجلس الشورى، تغىن يشعره حممد 

ماي  90أفريل إىل  18صبغة قومية من عبد الوهاب وغريه، ونظم بالقاهرة أسبوع لالحتفاء بشوقي اختذ 

 .م، وبويع فيه أمريا للشعراء8811

 :وفاته 

  1.م8811أكتوبر  88تويف شوقي بالقاهرة يف 

 :مصادر ثقافته 

كان الشاعر ميلك نصيبا كبريا من الثقافيتني العربية والغربية، كما أفادته سفراته إىل مدن الشرق   لقد

 2.والغرب

 :العربية

فتعرف على شعر البارودي وانتبه إىل اجلدة " المسألة األدبية"الشيخ حسني املوصفي اطلع على كتاب 

 .فيه

كما اطلع دواوين البحرتي، وابن الرومي، أيب قواس، واملتنيب، واملقري، وهباء الدين زهري، وقرأ من 

 .للمربد" الكامل"و" المقدمة"املؤلفات النثرية البن خلدون 
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 1.طيب، واملراكشي، املعجب، وابن خاقان، قالئد العقبانوكذلك كتاب املقري، نفح ال

تاريخ الفراغنة، من الدين اإلسالمي، وكذلك من تاريخ اإلمرباطورية العثمانية، وكذلك : استلهم شعره من

 2.من تاريخ وسياسة اجملتمع املصري

عصور ازدهاره، وصحب  كان شوقي مثقفا ثقافة متنوعة اجلوانب، فقد انكب على قراءة الشعر العريب يف 

ال جتد عناء يف استظهار ما تقرأ،  كبار شعرائه، وأدام النظر يف مطالعة كتب اللغة واألدب، وكان ذا حافظة القطة

 .حىت قيل بأنه كان حيفظ أبوبا كاملة من بعض املعاجم، وكان مغرما بالتاريخ

طالع على آداهبا والنهل من فنوهنا والتأثر وإىل جانب ثقافته العربية كان متقنا للفرنسية اليت مكنته من اإل

 3.بشعرائها

 :الغربية

" هوقر"انبهر باحلضارة الغربية وهب إىل مزيد معرفتها لكنه اجته إىل أجياهلا املاضية ال احلاضرة، فاهتم بــ 

غريب يف أمنوذجه ، فأمحد شوقي اكتفى من األدب ال"المارتين"و" موسي"وحكاياته وبـــــ " الفونتين"ومطوالته وبــــ 

 .الفرنسي خاصة مبا كان قريب املأخذ

 :أعماله 

 الشوقياتيف مجلة  81199أكثر من : ، بيت منها05522شوقي شاعر مكثر، يزيد شعره على 

 4.املستقلة أرجوزتهيف  0022والسبع ورواياته،  الشعرية مسرحياتهيف  1999وحوايل 

    .املدح والرثاء، والوصف، والنسيب: ومن أغراضه
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 .قصر الحمراء غرناطة: 20الملحق رقم 
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 .قصر قرطبة: 20الملحق رقم 

 



     :                    المالحق
 

~ 56 ~ 
 

 .مئذنة الخير الدا باشبيلية: 20الملحق رقم 
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 :ع ـــراجـــالمالمصادر و ة ـــمـــائـــق

 :المصادر: أوال

I. القرآن الكريم: 

II. السنة النبوية الشريفة: 

III. المصادر باللغة العربية: 

  ،7002، الطباعة الشعبية للجيش، اجلزائر، "الديوان"ابن خفاجة األندلسي. 

  ،حممد حمي الدين عبد اجمليد، : ، حتقيق"ونقد وآدابهالعمدة في محاسن الشعر "ابن رشيق القربواين

 . 1، ج7002الطباعة الشعبية للجيش، اجلزائر، 

  ،دار األحباث للرتمجة والنشر "نـَْفح الطيب من غصن األندلس الرطيب"أمحد بن املقري التلسماين ،

 .1، اجمللد 7002والتوزيع، 

 مصطفى الرافعي، دار املعارف للنشر والتوزيع، : ، حتقيق"الشوقيات الصحيحة"وقي، أمحد ش

 .ت.ط، د.، د1اإلسكندرية، ج

  دار النشر املكتبة العصرية صيدا، "نعيم بربر: "، حتقيق"الشوقيات"أمحد شوقي، ديوان أمري الشعراء ،

 .م7002-هــ1340، 1بريوت، ط

  7املقارن، منشورات النهضة العربية، بريوت، لبنان، طعبد الراجحي، حماضرات يف األدب ،

 .م7002/هـــ1372

 دار بريوت للطباعة والنشر، "وستنفيلد" تحقيق المتشرق األلماني، "ياقوت احلموي، معجم البلدان ،

 .1223، لبنان، 1اجمللد 
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IV. المعاجم باللغة العربية: 

  ت.د.، بـ1للنشر، بريوت، ط ، دار صادر(ص/ش)ابن منظور، لسان العرب، اجمللد الثامن. 

  مع طريقة (فرنسي/العربية انكليزي)المورد الثالثي قاموس ثالثي اللغات : "ي البلعبكيجرو ،

 .، دار العلم للماليني للنشر والتوزيع، بريوت،لبنان"اللفظ

 :قائمة المراجع: ثانيا

I. الكتب: 

  ،دار الشروق للنشر والتوزيع، ، "تاريخ األدب األندلسي عصر الطوائف والمرابطين"إحسان عباس

 .7011، العربية، 1عمان، ط

 7002، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر، "فتح األندلس"رجي زيدان، ج. 

  ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، دون "األدب العربي في األندلس"عبد العزيز عتيق ،

 .ت.طبعة، د

  ،دار هباء الدين للنشر والتوزيع، "سي والفرنسية في الرواية المغاربيةصورة الفرن"عبد اجمليد حنون ،

 .7014، 7ط

  ،1، دار النشر مطابع الدار العربية للعلوم، بريوت، ط"صورة اآلخر في التراث العربي"ماجدة محود ،

 .م7010-هــ1341

  ،التوزيع اجلمهورية ، دار حممد علي للنشر و "ثقافة التالقي في أدب شوقي"حممد اهلادي الطرابلسي

 .م7010-هــ1341، 1التونسية، ط

  ،دار أم الكتاب للنشر "الموشحات واألزجال األندلسية وأثرها في شعر التروبادور"حممد عباسة ،

 .م7017-هــ1344، سنة 1والتوزيع، ط
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  ،7004، دار النشر، 4، طاألدب المقارنحممد غنيمي هالل. 

  ،1، دار العزة والكرامة للكتاب، وهران، ط"باتالشعر األندلسي وصدى النك"يوسف عيد ،

 .م7014

 :الكتب المترجمة: ثالثا

 علي اجلازم، دار املعارف، مصر:استانلي لني بول، قصة العرب يف اسبانيا، ترمجة. 

  ،كلود بيشوا و أندري روسو، ما األدب املقارن، ترمجة غسان السيد، دار عالء الدين للنشر والتوزيع

 .1221، 1دمشق، ط
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 البسملة. 

 الدعاء. 

 اإلهداء 

 كلمة الشكر 

 أ................................................................................العامة  املقدمة 

 ماهية الصورة : المدخل(الصورائية/Imagologie.) 

 30................................................ ..............الصورة لغة .1

 30.........................................................الصورة اصطالحا .2

 11................................................... .بدايات دراسة الصورة .3

 11....................................................إشكالية دراسة الصورة .4

 10................................................تباين صورة األنا عن اآلخر .5

 10...........................................................اآلخروسائل تلقي صورة  .6
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 الجانب المادي للحضارة األندلسية: الفصــــــــــــل األول. 

 11.........................................................كلمة األندلس .1

 13...................................................... .جغرافية األندلس .2

 11.........................................................مناخها وخرياهتا .3

 10......................................................فتح بالد األندلس .4

 10........................................تحهاأهم املدن األندلسية اليت مت ف .5

  الجانب األدبي للحضارة األندلسية :الثــانيالفصــــــــــل. 

 12...............................................بدايات الشعر يف األندلس .1

 00...........................................................شعر الطبيعة .2

 01...........................................................لشعر الديينا .3

 02........................................................الشعر السياسي .4

 30..............................نقاط تقاطع األدب األندلسي باألدب العريب .5
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