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Abstract  
The research seeks to define the role of different sciences, including languages and literature, as 

one of the fruits of languages in achieving the human development that peoples aspire to, and the 

research will provide a model for human development achieved in Andalusia through its 

distinguished civilization, where many studies were written, and how it was able to To achieve 

distinguished development and the role of Islamic civilization in this field, and the impact of 

literature on cultural exchange and interference. Global interest in human resource development is 

due to the fact that people are the real wealth of any country and country, and whenever the nation 

is able to preserve its human wealth, and has worked to develop its capabilities through continued 

rehabilitation and training, to give it the ability to deal with new developments that appear on the 

scene International from time to time.  
 

 

 ملخص البحث

مثرة من مثار اللغات يف حتقيق التنمية   واألدب .اللغاتيسعى البحث إىل التعرف على دور العلوم املختلفة، ومنها  
البشرية اليت تسمو إليها الشعوب، وسيقدم البحث منوذجا للتنمية البشرية اليت حتققت يف األندلس من خالل حضارهتا 

ستطاعت أن حتقق التطور املتميز ، ودور احلضارة اإلسالمية يف هذا املتميزة، اليت كتبت فيها دراسات كثرية، وكيف ا
هم الثروة  لتداخل الثقايف. ويرجع االهتمام العاملي بتنمية املوارد البشرية إىل أن البشرااجملال، أثر األدب يف التبادل و 

تنمية قدراهتا عن طريق  احلقيقية أليَّة دولة، وألي أمة، وكلما متكنت األمة من احلفاظ على ثروهتا البشرية، وعملت على
 ديد الذي يظهر على الساحة الدولية بني احلني واآلخر؛ التأهيل والتدريب املستمر، إلكساهبا القدرة على التعامل مع اجل
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 املقدمة

وما يهمنا  بني األمم األخرى.  ةوثقافي  ةواجتماعي  ةاقتصادي  يف كثري من اجملاالت منها جماالت تقدمت هذه األمة
فرد الذي يتكون منه على دعم القدرات اخلاصة ابل )التنمية البشرية(؛ حيث يركز هذا املفهوم مفهوم يف هذا املقام هو

اجملتمع، وقياس درجة مستوى معيشة هذا الفرد، ومدى حتسن أوضاعه املعيشية يف اجملتمع الذي ينتمي إليه. ولقد أدرك 
ات اليت نشاهد  مالك بن نيب العالقة بني اإلنسان واالقتصاد أو بني التنمية االقتصادية والتنمية البشرية، يقول: "إن التغرير

دة طويلة يف عامل االقتصاد... هي يف جوهرها تغريات حضارية تعرتي القيم واألذواق واألخالق يف نتائجها بعد م
منعطفات التاريخ. وهذا التحول ال يؤثر يف عامل األشياء... ما مل يؤثر يف حمتوى النفوس ذاهتا. وسنتوقف وقفة متأنية 

 ثة اجتاهات:لنتبني جماالت التبادل والتداخل الثقايف، وأثر األدب يف ثال

 بني اللغة العربية واللغة األسبانية.  .1
 بني الشعر األندلسي والشعر الغنائي األوريب.  .2
 بني القصة العربية والقصة األوربية. .3

إن كل اجتاه من هذه االجتاهات اختصته دراسات الباحثني ابلعناية والدرس، والسيما بعد أن ازداد اهتمام 
على أبعاد أتثريه يف اآلداب العاملية.. فضاًل عن دراسات الغربيني أنفسهم اليت نظرت   املسلمني بدراسة تراثهم، والتعرف

املوضوعية إىل هذه القضية على أهنا جزء من اترخيها األديب.. فكان املوقف بعيداً عن روح التعصب واالحنياز قريباً من  
عدم الرتدد يف اإلقرار بفضل األدب األندلسي، ، مما حدا ابلكثريين إىل عدم إنكار هذه الظواهر، و والنزاهة العلمية

 فيما ميكن يف إطار  مقارابت تربطه ابلواقع والطموح،وسيتتبع البحث هذه التأثريات خطوة فخطوة، وسيعرض البحث  
 وهللا املوفق.   التالقح احلضاري

 
الثقايف ويرمي إىل الكشف عن دور العلوم لتداخل اأثر اآلداب يف التبادل و : أييت يف إطار احلديث يف هذا املوضوع 

 .1املختلفة، ومنها اللغات املختلفة... يف حتقيق التنمية البشرية اليت تسمو إليها الشعوب
وسيقدم البحث منوذجا للتنمية البشرية اليت حتققت يف األندلس من خالل حضارهتا املتميزة، وكيف استطاعت 

اين وتنوع األجناس، ودور احلضارة اإلسالمية يف هذا اجملال، وسنتوقف وقفة متأنية أن حتقق التطور املتميز مع تعدد األد

 
/ 4/ 2-1   البشرية ، السليمانية ، كردستان العراق، وكان بعنوان التنمية البشرية الواقع والطموح األصل يف البحث ورقة مقدمة إىل مؤمتر جامعة التنمية  1

2014.  
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 لنتبني جماالت التبادل الثقايف بني املسلمني واإلسبان، يف ثالثة اجتاهات:
 بني اللغة العربية واللغة األسبانية.  .1
 بني الشعر األندلسي والشعر الغنائي األوريب.  .2
 بني القصة العربية والقصة األوربية. .3

إن كل اجتاه من هذه االجتاهات اختصته دراسات الباحثني ابلعناية والدرس، والسيما بعد أن ازداد اهتمام 
راسات الغربيني أنفسهم اليت نظرت املسلمني بدراسة تراثهم، والتعرف على أبعاد أتثريه يف اآلداب العاملية.. فضاًل عن د

إىل هذه القضية على أهنا جزء من اترخيها األديب.. فكان املوقف بعيداً عن روح التعصب واالحنياز قريباً من املوضوعية 
والنزاهة العلمية، مما حدا ابلكثريين إىل عدم إنكار هذه الظواهر، وعدم الرتدد يف اإلقرار بفضل األدب األندلسي، 

ع هذه التأثريات خطوة فخطوة إبذن هللا، وسيعرض البحث مقارابت تربطه ابلواقع والطموح، فيما ميكن يف إطار وسنتتب
 التالقح احلضاري  

 5ومن املناسب أن نسوق تعريفا للتنمية البشرية، ومما جاء يف تقرير األمم املتحدة: ص  
ـن النمــو والسياســة االجتماعيــة. فالبلــدان التــي اليت تعانــي خلــق عالقــة مــن التــآزر بيـ وجيــب أن يكــون اهلــدف  

فــوارق  كبيــرة فــي الدخــل تســتفيد مــن النمــو بفعاليــة فــي احلــد مــن الفقــر أكثــر مــن البلــدان التــي تشــهد  مــن فــوارق
فــي القضــاء علــى الكثيــر مــن  اجملموعــات الدينيــة وإإلثنيــة والعرقيــة املختلفــة يســهم أيضــاكبيــرة. وحتقيــق املســاواة بيــن 

ويســهم التعليــم والرعايــة الصحيــة واحلمايــة االجتماعيــة والتمكيــن القانونــي والتنظيــم  .االجتماعية أســباب الصراعــات
فــرد مــن املشــاركة فــي النمــو. فالسياســة االجتماعيــة جيــب أن تكــون سياســة شــاملة للجميــع، االجتماعــي فــي متكيــن ال

ذلــك أتميــن  عوامــل االســتقرار السياســي واالجتماعــي، ويســتلزم ألن عــدم التمييــز والتســاوي فــي املعاملــة مــن أهــم
 ســية للجميــع.اخلدمــات االجتماعيــة األسا

 وهناك مفاهيم خاصة بـ )التنمية السياسية(، و)التنمية الثقافية(، و)التنمية االجتماعية(.. وغريها.
بدعم القدرات اخلاصة ابلفرد الذي  )التنمية البشرية(؛ حيث اهتم هذا املفهوم مفهوم وما يهمنا يف هذا املقام هو

 هذا الفرد، ومدى حتسن أوضاعه املعيشية يف اجملتمع الذي ينتمي إليه.  يتكون منه اجملتمع، وقياس درجة مستوى معيشة
هم الثروة احلقيقية أليَّة دولة، وألي أمة، وكلما متكنت  ويرجع االهتمام العاملي بتنمية املوارد البشرية إىل أن البشر

التدريب املستمر، إلكساهبا القدرة تنمية قدراهتا عن طريق التأهيل و  األمة من احلفاظ على ثروهتا البشرية، وعملت على
على التعامل مع اجلديد الذي يظهر على الساحة الدولية بني احلني واآلخر؛ كلما تقدمت هذه األمة اقتصادايً واجتماعياً 

 وثقافياً بني األمم األخرى.
؛ فهي الثروة احلقيقية تنمية املوارد البشرية أمر هام وضروري، ملا للموارد البشرية من أمهية قصوى فاالستثمار يف

والرئيسة لألمم، واألمم املتقدمة أيقنت تلك احلقيقة؛ فأحسنت التخطيط االسرتاتيجي، ونفذت برامج حمددة لتنمية هذه 
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 .2الثروة البشرية على مدار عقود من الزمان، وجنحت فيما خططت ونفذت 
تنمية االقتصادية والتنمية البشرية، يقول: "إن التغريات لقد أدرك مالك بن نيب العالقة بني اإلنسان واالقتصاد أو بني ال

اليت نشاهد نتائجها بعد مدة طويلة يف عامل االقتصاد... هي يف جوهرها تغريات حضارية تعرتي القيم واألذواق واألخالق 
 َله  طبقا لآلية الكرمية: يف منعطفات التاريخ. وهذا التحول ال يؤثر يف عامل األشياء... ما مل يؤثر يف حمتوى النفوس ذاهتا  

ِّ  مِّن   م َعقرَِّبات   هِّم   َما يـ َغريرِّ وا َحّتَّى  بَِّقو م   َما يـ َغريرِّ   اَل  اّللََّ  إِّنَّ  ۗ   اّللَِّّ  أَم رِّ  مِّن   ََي َفظ ونَه   َخل فِّهِّ  َومِّن   َيَدي هِّ  َبني  َنـ ف سِّ  أَرَادَ  َوإَِّذا ۗ   ِبِّ
 ( ١١الرعد: ﴾١١﴿  َوال    مِّن   د ونِّهِّ   مِّن    هَل م    َوَما  ۗ    َله    َمَردَّ  َفاَل   س وًءا  بَِّقو م    اّللَّ  

واآلية تقع يف املستوى احلضاري أي إن االقتصاد ليس قضية إنشاء بنك وتشييد مصانع فحسب، بل هو قبل ذلك 
 تشييد اإلنسان، وإنشاء سلوكه اجلديد أمام كل املشكالت. 

ال ميكن معه أن نتصور جناح خطة اقتصادية تقتنع ِبرقام وإحصائيات وأدوات مادية، إن مل يكن إجنازها آخًذا يف 
 عتبار قيمة اإلنسان ذاته، يف رتبة القيمة االقتصادية األوىل.اال

ومالك بن نيب يعتمد يف هذه اخلالصة على كتاب جون نيف وهو بعنوان األسس الثقافية للحضارة الصناعية فضال   
ة األندلسية، . وبعد هذا املدخل ننتقل إىل اجلانب الواقعي الذي عكسته لنا احلضار 3عن انطالقه من املفهوم اإلسالمي

 ونستهل هذا احلديث بوقفة عند شاهد من القرن اخلامس اهلجري ممثال اببن جبري من خالل رحلته املعروفة. 
كأنر الرحالة ابن جبري كان َيمل مهرنا، فقد قدم لنا وجوها متنوعة، وصورًا متعددة للصراع احلضاري القائم يف 

 وضع إطار واضح لفكرة التبادل الثقايف بني الشرق والغرب.عصره، مما ميكن أن يؤسس عليه يف حماولة  
ولعل أبرز ما مييز وصف ابن جبري لرحلته، أنه صور التنقل بني املنطقة اإلسالمية، واملنطقة غري اإلسالمية، يف 

دولة اإلسالم   فرحلته تعد وثيقة اترخيية دقيقة يف العالقات بني  4أثناء احلروب الصليبية، والسفر على سفن غري إسالمية
ه، فقد ذكر مشاهد وصفها ِبهنا من أعجب ما 583ودولة الروم، قبيل فتح صالح الدين األيويب لبيت املقدس سنة 

َيدث، "أن نريان الفتنة تشتعل بني الفئتني مسلمني ونصارى ورمبا يلتقي اجلمعان ويقع املصاف بينهم، ورفاق املسلمني 
ليهم". فقد شاهد جيش صالح الدين يف حصن الكرك، وهو من أعظم حصون والنصارى ختتلف بينهم دون اعرتاض ع

النصارى، وبينه وبني القدس مسرية يوم، ومع ذلك، فاختالف القوافل من مصر إىل دمشق على بالد اإلفرنج غري 
لآلخر، منقطع، واختالف املسلمني كذلك، وجتار النصارى أيضًا ال مينع أحد منهم وال يعرتض، وكل يؤدي الضريبة 

واالتفاق بينهم، واالعتدال يف مجيع األحوال. وعرب عن ذلك تعبريا دقيقا يف قوله: "وأهل احلرب مشتغلون حبرهبم، والناس 

 
م. اتريخ دخول املوقع 3/2007/ 31املوارد البشرية، جملة األلوكة، موقع إلكرتوين...اتريخ اإلضافة حممود حسن عيسى، امهية االستثمار يف تنمية   2

 م. 2013/ 20/9
 .64 ، 59م. ص2000، أعيد الطبع 1987دار الفكر، دمشق  3مالك بن نيب، املسلم يف عامل االقتصاد، ط   3

  .16ص م،1991، 1لوجنمان، ط -العاملية للنشرالقاهرة: الشركة املصرية حسني نصار، أدب الرحلة،   4
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 5يف عافية، والدنيا ملن غلب".
وقد سجل هذا األمر يف موضع آخر من رحلته، فقال: "ومن أعجب ما َيدرث به يف الدنيا أن قوافل املسلمني 

وأشار إىل ما كان حدًا فاصاًل بني دار املسلمني ودار  6د اإلفرنج وسبيهم يدخل إىل بالد املسلمني".خترج إىل بال
النصارى، ففي مدينة "ابنياس" شجرة بلوط عظيمة، مسيت بشجرة امليزان، سأل عن ذلك فقيل له: "هي حد بني األمن 

 أسر، ومن أخذ دوهنا إىل بالد اإلفرنج أطلق سبيله، واخلوف يف هذه الطريق! من أخذوه وراءها إىل جهة بالد املسلمني
وكان من أثر هذا التداخل واالختالط بني املسلمني   7هلم يف ذلك عهد، يوفون به، وهو من أظرف االرتباطات اإلفرجنية".

رانية فلها وأما التوبة عن النص 8والنصارى، أن يرى مسلما وقع يف أسر النصارى مث افتدي وبعد فدائه أظهر التنصر،
سيماء، وصفة طريفة ذكرها يف رجل أسلم هو وابنة عمه على األمري مسعود أخذ الصليب الذهيب احملمى ابلنار ووضعه 

 9حتت قدمه.
وقد فصل احلديث عن املسلمات اجلواري يف صقلية، ودولة غليام الالئي يكتمن إسالمهن، وكذلك شأن عبد 

ومن وجوه الصراع ما كان بني الروم أنفسهم، ما ذكره حني وصل جزائر الرمانية،   10املسيح  الذي أابح له بسره املكنون.
وهي تنيف على الثالث مائة ومخسني جزيرة، وهي إىل عمل صاحب القسطنطينية، والروم َيذرون أهلها كحذر املسلمني 

   11ألنه ال صلح بينهم.
الة توفر حسن النية بني الطرفني، مما متليه ضرورة التبادل احلضاري املبدئي بني الشرق والغرب، ميثل ضرورة يف ح

احلياة، والسنن الكونية، وهذه احلقيقة هلا امتداد اترخيي عرب العصور التارخيية، وال سيما بني األمم اليت متثل تفاوات فكراي 
املصاحل واملنطلقات، وثقافيا، واختالفا يف األداين والعقائد، وكانت تعرتيها أوقات صراع وحقب توتر سياسي، الختالف  

لكنها سرعان ماتعود إىل حالة االستقرار بسبب األواصر الثقافية املتينة اليت جتمع بني الشعوب املختلفة سواء يف الشرق 
 أم الغرب.

 
 .224صم، 2002، 1ه(، رحلة ابن جبري أو اعتبار الناسك يف ذكر اآلاثر الكرمية واملناسك، بريوت: دار الكتب العلمية، ط614ابن جبري األندلسي )ت  5
 . 232نفسه، ص  6
 . 33نفسه، ص 7
 . 239نفسه، ص 8
 . 261نفسه، ص 9

 . 252نفسه، ص 10
فال ومن الصور اليت أوردها يف رحلته أن اإلفرجنية من النصرانيات تقع يف قصره فتعود مسلمة بعد، وأنه كان يتطلع يف وقت الزلزال يف قصرة  .243صنفسه،  11

طوائف من  192-190يسمع إال ذكر هللا ورسوله من نسائه وفتيانه، وكان يقول هلم: ليذكر كل أحد منكم معبوده، ومن يدين له تسكينا هلم، ومما رآه ص 
مبجملها تشي  النصارى يبادرونه ابلسالم فتعجب من سياستهم ولني مقصدهم ما يوقع الفتنة! وما رأه من زي النصرانيات زي نساء املسلمني، وهذه األخبار

 عن احلرية اليت كانت سائدة مع وجود الصراع السياسي. 
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التبادل الثقايف ال يقتصر على القيم املادية بل يتجاوزها إىل القيم اإلنسانية، وخيطئ من يظن ِبن الصراع الدائر 
و صراع بني أغنياء وفقراء.. إنه ابألحرى.. صراع بني رؤيتني: رؤية بال م ث ل وال قيم وال إنسانية، الغاية عندها اليوم ه

تربر الوسيلة، واآلله الوحيد املعبود املقدس لديها: املال والقوة، ورؤية إنسانية ذات بعد أخالقي وروحاين تعمل جاهدة 
إهلية. ولكن بعيدًا عن األخبار  -العلم والتقنيات احلديثة لغاايت إنسانية على توظيف السلطات اجلديدة اليت يتيحها

ال اتريخ  –التافهة لألمراء واجلنراالت واحلروب وأنواع السيطرة، بكل ميثولوجياهتا التربيرية، هناك اتريخ اإلنسان 
املتبادل للثقافات واحلضارات.  التدمريات، بل اتريخ اإلبداع، اإلبداع املستمر لإلنسان على يد اإلنسان واإلخصاب

هذا التاريخ املشذرب ي رينا شبه اجلزيرة األيبريية حيث يشهد املرء نضج البشرية بفضل امتزاج ثقافات الشرق والغرب، من 
 12آسيا وأفريقيا وأوراب.

ورلوا لقد كان لروح التسامح أمهية كربى، وأشار إىل ذلك غوستاف لوبون إشارة صرَية "واستطاع العرب أن  َي 
إسبانية ماداًي وثقافيا يف بضعة قرون، وأن جيعلوها على رأس مجيع املمالك األوربية، ومل يقتصر حتويل العرب إلسبانية 
على هذين األمرين، بل أثرروا يف أخالق الناس أيضا، فهم الذين علَّموا الشعوب النصرانية، وإن شئت فقل حاولوا أن 

ن صفات اإلنسان، وبلغ حلم عرب إسبانية حنو األهلني املغلوبني مبلغاً كانوا يسمحون يعلرموها، التسامح الذي هو أمث
وليست املذاهب مصدر عدم التسامح يف الغالب، بل األشخاص،  13به ألساقفتهم أن يعقدوا مؤمتراهتم الدينية...".

قام الدليل عليه يف كل مكان منذ وكان العرق العريب من التهذيب  والسماحة ما ال َييد معه عن هذا التسامح الذي أ
  14بدء فتوحه".

سنتوقف عند العامل الثقايف ودوره يف التوثيق بني الشرق والغرب، وسيكون هذا النموذج مقتبسا من دراسة 
املسلمني العناصر الثقافية املتبادلة بني األدب األندلسي واآلداب األوربية، من وجوه خمتلفة يف مظاهر الرتمجة آلاثر 

العلمية، وتشري دراسات املستشرقني إىل ذلك بصراحة، فضال عن دراسات الباحثني العرب أنفسهم، وسنشري إىل بعض 
هذه املظاهر ممثلة ِبثر اللغة العربية يف اإلسبانية، وأثر الشعر األندلسي يف الشعر الغنائي األوريب، وانتقال القصة العربية  

 ذا التبادل الثقايف وجود بعثات علمية إىل األندلس من أوربة.إىل أوربة، وكان مما يعزز ه
وتشري الدراسات احلديثة كذلك إىل وجود تبادل دبلوماسي من خالل سفارات متبادلة، منها عشر سفارات، 
تسع منها كانت املبادرة فيها للقسطنطينة، عدا السادسة اليت كانت فيها املبادرة للمسلمني، وقد حضيت السفارات 

لثالث األوىل منها بسفارات جوابية، واستطاع عبد الرمحن احلجي من حتديد توارخيها بشكل دقيق يف السنوات: ا
وبعد  361/972و 351/962و 340/951وبعد  340/951و 338/947و 336/947و 225/840

 
 .7م، ص 1990والفكر، بريوت: دار اهلادي، روجيه غارودي، اإلسالم يف الغرب: قرطبة عاصمة الروح  12
 . 276م، ص1964، حضارة العرب، ترمجة: عادل زعيرت، القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، غوستاف لوبون  13
 . 570صنفسه،  14
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وسفارة يف عهد احلكم املستنصر مل يعرف اترخيها  1008-1002/ 399-392و 976-1002/ 377-392
 15وجه الدقة.  على

ولنا أن نشري إىل عدد كبري من السفارات تبودل بني األندلس وأوراب الغربية خالل قرون التواصل احلضاري، اليت 
ميكن أن تكون هي قرون االزدهار احلضاري يف األندلس، حبدود مخسة قرون، وهذه السفارات كانت تثمر عن اتفاقيات 

 16لة علمية لرصده بدقة خالل العصر األموي.سلم تعقد آلجال حمددة،  وقد كررست رسا
ويرى عبد الرمحن احلجي أن أتسيس عالقات دبلوماسية كانت غالباً انشئة للحاجة املتبادلة أو أسباب أخرى. 
ل( كانت عامالً مهماً لنمو النشاط الدبلوماسي. لكن  تقريبا )اليت قادت إىل احتكاك أو إىل مشاكل عامرة حتتاج ألن حت 

اسية بني األقطار البعيدة كانت مؤسسة فقط عندما تظهر حجة. من هنا كان النشاط الدبلوماسي بني كلتا الدبلوم
إسبانيا الشمالية واألندلس من انحية، وبني الفرنج من انحية أخرى، غالبًا قائمة على حقيقة أهنم كانوا جرياانً 

وقد حظيت سفارة َيىي الغزال بعناية الدارسني، وما صاحبها من مواقف طريفة تصور التبادل الثقايف بني   17)متامخني(.
 األندلسي والدمناركي فيما ال يتسع املقام بذكره.

لتؤكد على لسان سامي النشار"أن اتريخ أسبانيا املسلمة هو حظ مشرتك جاءت رسالة املعهد املصري يف مدريد  
بان، كان هلم املكان وكان لنا الزمان، بل إهنم اشرتكوا أيضا يف بعض عناصر هذا الزمان، إن التزاوج بني العرب واألس

 18بني اإلثنني كان ملحوظا فاختلط الدم العريب ابلدم اإلسباين وعمل اإلثنان سواي يف الصرح اجلديد".
والغربية، بني الشرق والغرب ومساها سعيد وجاءت إشارة الباحثني إىل مداخل التبادل الثقايف بني احلضارة العربية  

هي: إسبانيا، وصقلية، والشرق األدىن، واحلروب الصليبية،    19عبد الفتاح عاشور)معابر املدنية اإلسالمية( وحددها ِبربعة
بوجه وحركة الرتمجة. ابت من املؤكد أن األدب العريب يف األندلس كان رافداً من الروافد اليت صبت يف األدب األسباين  

خاص، ويف اآلداب األوربية بشكل عام. ومل يكن األدب سوى فرع من فروع الشجرة الكبرية اليت منت يف األندلس 
 وأتت مثارها املتنوعة يف ميادين املعرفة كافة. يف شبه اجلزيرة األيربية بل جتاوزها إىل دول أوربية أخرى.

فذين واببني، انتقلت عنهما ضروب املعرفة والثقافة إىل يقرر أكثر الدارسني أن األندلس وصقلية كانتا أوسع من
أوربة يف القرون الوسطى ولقد أستمر هذا التأثري قرواًن طويلة فقد أقر هبذا التأثري جل املستشرقني من املتخصصني يف 

بية ومالحمها دراسة احلضارة األندلسية وآداهبا، إن مل يكن مجيعهم وذهبت دراسات أخرى إىل تبيني أثر الشخصية العر 
 

، 1ات املتحدة، طعبد الرمحن احلجي، العالقات الدبلوماسية بني األندلس وبيزنطة حّت هناية القرن الرابع اهلجري، أبو ظيب: اجملمع الثقايف دولة اإلمار  15
 .128-127م، ص 2003

 م. 2004اجملمع الثقايف،  ، العالقات الدبلوماسية األندلسية مع أوراب الغربية خالل املدة األموية، أبو ظيب:عبد الرمحن احلجي 16
 . 382حجي، العالقات الدبلوماسية األندلسية مع أوراب الغربية، ص 17

 ، ص د. 1،1953مبدريد، العدد  جملة املعهد املصري 18
 .47م، ص 1963، 1عاشور سعيد عبد الفتاح، املدنية اإلسالمية وأثرها يف احلضارة األوربية، القاهرة: دار النهضة العربية، ط 19
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 20يف اجملتمع األسباين احلديث.
وكان من أثر هذا االنفتاح على احلضارة األوربية إقبال املتنورين من علماء أوربة على الثقافة العربية بكل ضروهبا 
وانكباهبم عليها بنهم وشغف شديدين، ومل يكن نقل هذه احلضارة ليتم بني عشية أو ضحاها، فقد ظلت ترمجة كتبهم 

 21صدر الوحيد للتدريس يف جامعات أوربة مخسة أو ستة قرون فيما يذكره غرستاف لوبون.امل
ومن اخلطأ أن نتصور أن أتثري احلضارة العربية يف احلضارة األوربية اقرتن بسنوات سيادة دولة املسلمني يف األندلس، 

الً يف املورسيكيني، ومن هنا يرى الباحثون ه بل استمر بعد ذلك ممث897إذ إن هذا التأثري مل ينته بسقوط غرانطة سنة 
أن وجودهم استمر ماثاًل حمسوساً طيلة تسعة قرون على األقل، وهو مدة كافية لكي يرتك العرب يف الشعبني األسباين 

 22والربتغايل من رواسب حضارهتم ما ال يزال مسة واضحة هلما حّت اليوم.
 ر حوايل ثالثة قرون بعد افتتاحها وأما الوجود العريب يف جزيرة صقلية فقد استم

يف اإلشعاع احلضاري، وكان أثرها يف اآلداب مباشراً  -األندلس-ه( ومل يكن دورها أقل من شقيقتها 484 -212)
يف إيطالية مما أدى إىل ابتكار الشعر الوطين حيث بدأت العناية بقرض الشعر مما أدى إىل هنوض الشعر اإليطايل. ولقد 

م، يدل على ذلك وجود كلمات عربية يف 1207نوه( أن تؤسس مدرسة لتعليم اللغة العربية سنة اضطرت مدينة )ج
 .23لغة هذه املدينة، ويف مجيع اللغات العامية يف مجيع املدن اإليطالية اليت كانت تتجر مع الشرق وصقلية 

يا مدينة لصقلية ابقتباس معامل لقد أثبت أماري املواطن الصقلي أن صقلية مدينة للعرب حبضارهتا، كما أن إيطال
وكان له الفضل يف أنه مجع تراث صقلية، وأصبح ما قام به أساسا للدارسني العرب. لقد شعر أبناء   24احلضارة العربية.

( مقولته بعيدا عن التعصب: "إن من 1917اجليل األول بقيمة الرتاث الذي وصل إىل إسبانيا مباشرة، وقال كوديرا )
      25ى أوربة إسبانية، بل الواجب هو تعريب أوربة، وعلى إسبانية أن تسرتد دورها القدمي يف هذا التعريب".اخلطأ العمل عل

ويف االجتاه األديب يرى جالل مظهر أن شواهد التاريخ قد دلت بوضوح أنه مل ينشأ مثل هذا األدب يف أي جزء من  
 26احلال. أجزاء أوربة، فيما عدا أسبانية وصقلية بطبيعة  

 
، منتخبات مدم. وأسعد حو 1967، بغداد سنة  68  -6/59ينظر ما كتبه عادل البكري، "املالمح العربية يف اجملتمع األسباين احلديث"، يف جملة األقالم،    20

 م. 1988، 2مما كتبه الغربيون عن احلضارة اإلسالمية يف األندلس يف: حمنة العرب يف األندلس، بريوت: املؤسسة العربية، ط
 . 569، صلوبون  21
ألوروبية، القاهرة: اهليئة مركز تبادل القيم الثقافية ابلتعاون مع منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )اليونسكو(، أثر العرب واإلسالم يف النهضة ا 22

 .27م، ص1970املصرية العامة للتأليف والنشر، 

 . 124م، ص1981ألوروبية، دمشق: دار الفكر،  أمحد علي املال، أثر العلماء املسلمني يف احلضارة ا 23

 . 124نفسه،  24
ريب،  مناهج املستشرقني يف الدراسات العربية اإلسالمية، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج العمصطفى الشكعة،  25

 .283/ 2م، 1980

 .355، ص1967ة، بريوت: منشورات دار الرائد، جالل مظهر، أثر العرب يف احلضارة األوروبي 26
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لقد كررست دراسات كثرية لتتبع آاثر احلضارة األندلسية على أوربة، ومن هذه الدراسات اليت تتبعت جذور 
التأثريات وأبعادها، الدراسة القيمة اليت اشرتك يف أتليفها جمموعة من املتخصصني بعنوان أثر العرب واإلسالم يف النهضة 

ا كتبه حممود علي مكي وسهري القلماوي عن التأثريات يف جمال األدب، األوربية، ومن فصول الكتاب اليت هتمنا م
  27وكتاب جالل مظهر أثر العرب يف احلضارة األوربية، وكتاابن حملمد مفيد الشوابشي بعنواين "العرب واحلضارة األوربية"،

 29ملانية زيغرد هونكة.وكتاب "مشس العرب تسطع على املغرب" للمستشرقة األ  28و"رحلة األدب العريب إىل أوراب"،
عصر التأثري غري املباشر، وعصر الرتمجة من 30لقد مضت مراحل التأثري يف احلضارة الغربية يف ثالثة أشواط وهي:

ويتمثل يف العصر األول أتثري األندلس يف احلضارة األوربية عن  العربية إىل الالتينية، وعصر االستعراب قمة التأثري العريب. 
العلمية اليت كانت تفد إليها يف عصور متقدمة حيث وفد الراهب الفرنسي جربرت دي أورايك يف عهد احلكم  طريق البعثات  

 املستنصر، وأصبح فيما بعد اباب روما، وكان له دوره البارز يف نشر علوم العرب. 
ه 312ت سنة  وقد تتابعت البعثات األوربية على األندلس بشكل متواتر وزادت أعداد الوافدين عليها حّت بلغ

زهاء سبعمائة طالب وطالبة وكان بعض هذه البعثات يضم عدد من الطالبات على حنو ما حصل حني أوفد ملك ولز 
 بعثة برائسة ابن أخيه تضم مثاين عشرة فتاة من بنات األشراف واألعيان.

ندلس اتفق أن اعتنق  ويشري أحد الدارسني إىل بعثة كان قوامها مئتني ومخسة عشر طالبًا وطالبة قدمت إىل األ
مثانية منهم اإلسالم فأقاموا مدة حياهتم يف األندلس، ومن هؤالء الثمانية ثالث فتيات تزوجن من رجال األندلس وأجننب 

 31عدداً من العلماء منهم عباس بن فرانس.
م ويعد من كبار 1152  -1126وأما العصر الثاين فيتمثل يف معهد الرتمجة الذي أسسه مطران طليطلة رميوندو  

 -650مرتمجي عصره، واستمرت حركة الرتمجة يف القرن السابع اهلجري مقرونة بشخصية الفونسو العاشر امللقب ابلعامل )
ر على كتب العرب أنفسهم بل كتب األمم األخرى اليت ( حيث انتشرت حركة ترمجة الكتب من العربية ومل تقتص681

وأما العصر األخري فيمثل القرون الثالثة األخرية من السيادة العربية يف األندلس وقد اتصف هذا العصر  ترمجت إىل العربية. 
 32بـ "القبول األعمى لكل ما هو عريب والنظر إليه بوصفه احلجة النهائية". 

جر بيكون مؤسس املنهج التجرييب، تعلم العربية والعلم العريب ابجلامعات األندلسية لقد أقر الباحثون ِبن رو 
، ومل يكن إال واحدا من رسل العلم واملنهج اإلسالمي، وقد قرر ِبن معرفة العرب وعلمهم هم الطريق الوحيد بطليطلة

 
 م. 1961، القاهرة: 43صدر ضمن سلسلة املكتبة الثقافية، رقم  27
 م. 1968، القاهرة: دار املعارف، 47سلسلة مكتبة الدراسات األدبية، رقم  28
  م.1963، 8ريوت: دار صادر، ط زيغرد هونكه، مشس العرب تسطع على الغرب، نقله من األملانية فاروق بيضون وكمال دسوقي، ب . 29
 .487 -474م، ص1986خليل السامرائي وآخرون، اتريخ العرب وحضارهتم يف األندلس، املوصل: جامعة املوصل،  30
 .476. والسامرائي وآخرون، ص90، ص37م، العدد  1968سليم طه التكرييت، "أوراب ترسل بعثاهتا إىل األندلس"، يف جملة الوعي اإلسالمي، الكويت:    31
 .479السامرائي وآخرون، ، ص 32
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 33للمعرفة احلقة ملعاصريه.
أفادت فائدة مباشرة من معارف املسلمني يف جمال علم النفس وكانت ميادين املعرفة االخرى على تنوعها قد 

والفلسفة والتاريخ واجلغرافيا واملعارف املالحية والعمارة واملوسيقا، وقد كشف لومبا أثر ابن حزم يف تصوره للنفس 
عمال الرري سوى ويقرر لوبون أنه "ال يوجد يف إسبانيا املعاصرة من أ 34ابعتبارها جسما على الفكر الفلسفي اإلنساين

   35ما أمتره العرب".
 يف ثالثة اجتاهات:  -فيما يعنينا  -سنتوقف وقفة متأنية لتبني جماالت التبادل الثقايف    
 بني اللغة العربية واللغة األسبانية.  .4
 بني الشعر األندلسي والشعر الغنائي األوريب.  .5
 بني القصة العربية والقصة األوربية. .6

اهات اختصته دراسات الباحثني ابلعناية والدرس، والسيما بعد أن ازداد اهتمام العرب إن كل اجتاه من هذه االجت
بدراسة تراثهم والتعرف على أبعاد أتثريه يف اآلداب العاملية .. فضالً عن دراسات الغربيني أنفسهم اليت نظرت إىل هذه 

ح التعصب واالحنياز قريباً من املوضوعية والنزاهة القضية على أهنا جزء من اترخيها األديب .. فكان املوقف بعيداً عن رو 
العلمية، مما حدا ابلكثريين إىل عدم إنكار هذه الظواهر، وعدم الرتدد يف اإلقرار بفضل األدب األندلسي، وتتبع هذه 

 التأثريات خطوة فخطوة.

 . بني اللغة العربية واللغة األسبانية: 1
بية يف اللغتني األسبانية والربتغالية ما قام به فرانشيسكو مارينا حني أحصى ومن أقدم احملاوالت لرصد آاثر اللغة العر 

يليه املعجم اللغوي الذي أعده دوزي واجنلمان  1805األلفاظ القشتالية ذات األصل العريب املختصر وذلك سنة 
م، وألف 1861نه سنة بعنوان معجم الكلمات األسبانية والربتغالية املشتقة من العربية، وصدرت الطبعة األوىل م

 م.1886إيكيالث: معجماً اشتقاقياً للكلمات األسبانية ذات األصول الشرقية، غرانطة  
  36وتتابعت املؤلفات يف هذا االجتاه على حنو ما َيصيه حكمت األوسي يف حبثه عن التأثري العريب يف الثقافة األسبانية، 

والربتغالية وبعض اللغات األوربية األخرى، ومن الدراسات التفصيلية اليت  فيشري إىل حبوث تناولت األلفاظ العربية األسبانية 

 
33. P. 201London: G. Allen & Unwin ltd  919). The Making of Humanity.Briffault, Robert. (1  

 م، ص. ب1953، 1لك سامي النشار ، املقال االفتتاحي، يف جملة املعهد املصري يف مدريد. العدد وينظر كذ
  م.1997، 29مبدريد، ص ب، العدد   قال االفتتاحي، يف جملة املعهد املصريخواكني لومبا، امل 34
 .  53عبد الفتاح، ص 35
 وما بعدها.  57م، ص 1984، بغداد: دائرة الشؤون الثقافية 152سلسلة املوسوعة الصغرية رقم 36

http://www.archive.org/search.php?query=publisher%3A%22London%2C+G.+Allen+%26+Unwin+ltd%22
http://www.archive.org/search.php?query=creator%3A%22Briffault%2C+Robert%2C+1876-1948%22
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عن أثر العربية يف اللغة األسبانية وهو يف أصله حماضرة ألقاها يف اجلامعة   37كتبت مبكراً دراسة املستشرق ليفي بروفنسال 
م، ويقرر فيها أن اللغة األسبانية وجدت نفسها مضطرة على أن أتخذ من اللغة العربية لتستطيع التعبري  1938املصرية سنة  

هنة على هذا غنية ابلشواهد الواضحة على حنو  عن املفاهيم اجلديدة، وخباصة يف جمال املؤسسات والنظم واحلياة اخلاصة، والرب 
( على رتبة  AlFerezفريد، فمن تلك األلفاظ اليت ما تزال مستخدمة يف اللغة األسبانية يف التنظيمات العسكرية: )الفارس  

 ( على مؤخرته .. وغريها. Zaga( على مقدمة اجليش، و)الساقة  Atalayaاملالزم، و)الطليعة  
تصلة ابلتحصني حتتفظ إىل اآلن ابملعىن نفسه الذي كانت عليه يف العصر اإلسالمي. وبعد وما زالت املفردات امل

أن يعدد ألفاظاً كثرية يف هذا االجتاه يقول: "سوف تطول بنا الرحلة بعيداً ورمبا أدى بنا اإلسهاب إىل امللل إذا حاولنا 
تصر هنا على اإلشارة إىل األنواع املتعلقة مبعاين أن نستقصي املفردات اليت دخلت لغة احلياة اليومية ومن مث سوف نق

ومن أمثلة ذلك أمساء األمكنة اليت ملا تزل قائمة حّت وقتنا هذا، واأللفاظ الزراعية يف لغة الفالحني  38الكلمات"
الصميمة، ويف هذا املقاييس واملوازين وصيد البحر ومعاجم النبات، ويتجاوز األمر ذلك إىل األلفاظ احلضارية املتصلة 

صة بقص الشعر وتسرَيه، واملالبس واألحذية "فمالبس السيدات حبياة الرتف والرخاء، فقد استخدموا ألفاظاً عربية خا
املسيحيات تزدان من قبل أن تسقط أسبانيا اإلسالمية حّت بعد أن اسرتدها املسيحيون على حد سواء، ِبروع وأغلى 

هي جبة و  (adorras)والدراعة  (Algu bas)املالبس العراقية وكانت حتمل أحياانً امسها العريب نفسه فيقال اجلبة 
والنسيج احلريري  (alrexi)وهو املعطف من الفراء واملبطنة والقماش املقصب  (allihafes)ذات أزرار واللحاف 

 .(altiraz))الطراز(  
وقد ذكر الشقندي يعدد مزااي مرسية "اختصت ابلبسط التنتلية اليت تسفر لبالد املشرق". وكلمة "دنتيل" اليت 

والواقع اللغوي يدل على  39على نوع من الوشي إمنا هي حتريف لكلمة "تنتايل".دخلت عديدا من اللغات للداللة 
 التسامح املوجود بني اللغات واألداين أربع لغات، العربية الفصحى والعامية والالتينيه والرومانثية.  

الحة واملنتوجات على حنو تفصيلي إىل أبعاد التأثري اللغوي للعربية يف فنون امل  40ويشري املستشرق مونتكمري واط
 (Lude)الزراعية واملعادن ويف ضروب حياة الرتف فيؤكد أن أكثر أمساء اآلالت املوسيقية من أصل عريب مثل العود 

مما يشري إىل أن هذه اآلالت دخلت أوربة بوساطة العرب،   (naker)والنقرارة    (rebec)والراببة    (guitar)والقيثارة  
وكان من أثر التبادل اللغوي أن بعض املفردات   41يف دراسته عن املوسيقى األندلسية.  وهو ما يؤكده عبد الرمحن احلجي

 
 . 115م، ص1979ليفي بروفنسال، احلضارة العربية يف أسبانيا، ترمجة: الطاهر أمحد مكي، القاهرة: دار املعارف،  37
 . 117نفسه، ص 38
، نقالً عن املقري األندلسي، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب،  1997/  34/  29جملة املعهد املصري  حممد أمحد الشافعي، "الكناشة األندلسية" يف    39

3/221  
 . 42م، ص1982، 1و. موتنكري واط، أتثري اإلسالم على أوراب يف العصور الوسطى، ترمجة: عادل جنم عبود، املوصل: دار الكتب، ط 40
 . 111عبد الرمحن احلجي، اتريخ املوسيقى األندلسية، بريوت: دار اإلرشاد، ص 41
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بدال من  harellaأي فندقي، وكلمة حاريله،  fundalariالعربية خضعت للرواحق اإلسبانية يف مثل كلمة فندقري  
حويرة، تصغري حاريه. ويف مثل ألفاظ: أملا وألبا وأشت ومطر اليت دخلت يف لغة أهل األندلس، مبعىن: نفس وفجر 

  42وهذا وأم.
ومن الدراسات اليت تناولت هذه الظاهرة كذلك ما كتبه لطفي عبد البديع حيث قدم إحصاًء مماثاًل لسالفيه 

فيلة ِبن يقف منها املرء على تغلغل اللغة العربية يف مناطق احلياة بشبه اجلزيرة يقرر معه أن رحلة يف عامل األلفاظ لك
وال يفوتنا أن ننوه ببحث املستشرق األمريكي وليم إليوت الذي كررسه لتتبع بعض أتثريات العربية يف األسبانية   43األيربية،
 44احلديثة.

أن هذه املفردات  45والربتغالية يقرر عباس حممود العقاد،ومع هذا التداخل بني اللغة العربية واللغتني األسبانية 
متأل معجماً غري صغري، ولكنه يرى أن العربة ليست بدخوهلا يف صفحات املعاجم ولكن بدخوهلا يف احلياة االجتماعية 

 واملقاصد النفسية ألهنا مل تتمثل على األلسنة إال بعد أن متثلت يف أحوال ونوازع اإلحساس والتفكري.
يؤكد هذه الفكرة حكمت األوسي حني جيد أن التأثريات العربية ال تقتصر على بقااي آاثران أو أطالهلا هنالك و 

ويقرر أنه على الرغم من  46وإمنا هي ظاهرة شائعة يف أخالق القوم وطباعهم وعاداهتم بل حّت يف دمائهم وسحنائهم،
األسبانية فإنه ال يزال اليوم أكثر من سبعة عشر ابملائة من مفرداهتا القوانني اليت صدرت مبنع استعمال األلفاظ العربية يف  
 عريب األصل وهو يشكل أكثر من أربعة آالف كلمة.

ومن التأثريات العربية الواضحة استخدام صويت اخلاء والثاء، فاألسبانية هي الوحيدة اليت تستخدمهما بني اللغات 
يت دخلت كثرياً من الكلمات األسبانية، حّت أن بعض الدارسني قرر أن كل الالتينية، وكذلك استخدام )ال( التعريف ال

 47هي عربية األصل.  Alكلمة أسبانية تبدأ هبذين احلرفني  
فقد رصد حكمت األوسي تركيبات وصيغًا لغوية ترمجت حرفيًا عن العربية  فاجتمع لديه منها حوايل أربعني 

التعابري اليت جيد ما يناظرها يف عاميتنا العراقية مث يتأول هذه الظاهرة ويعللها   تعبرياً، يسوق بني يدي كالمه أمثلة من هذه
.. وقد أتيح لألوسي بوصفه عراقياً أن يرصد الظواهر ذات الصلة ابلبيئة العراقية لغة وأمثااًل وعادات ... بعد أن أقام 

 48يف مدن أسبانية حقبة من الزمن.
 

 .     42م، ص2006، 2األدب األندلسي: من الفتح حّت سقوط غرانطة، عمان: دار الياقوتة، طمنجد مصطفى هبجت،   42
 . 113م، ص1958لطفي عبد البديع، اإلسالم يف أسبانيا، القاهرة: مكتبة النهضة املصرية،  43
 م. 1980-1978، وقد عمل مدرساً يف جامعة املوصل يف األعوام 9م، العدد 1978حبث يف جملة آداب الرافدين، املوصل:  44
 . 68م، ص1946عباس حممود العقاد، أثر العرب يف احلضارة األوروبية، القاهرة: دار املعارف،  45
 . 146م، ص1971والثالث للهجرة، بغداد: مطبعة سلمان األعظمي، حكمة علي األوسي، فصول يف األدب األندلسي يف القرنني الثاين  46
 . 148نفسه، ص 47
 . 163نفسه، ص 48
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 هو فرانشيسكو ديسكالث أنه كان يعيش عيشة العرب، َيتفل ابملناسبات ومن األمثلة ما يرويه عن شيخ أسباين
اليت َيتفلون هبا ويغين أغاين عربية، وَيث جريانه على صيام رمضان، ويقال إنه كان يتجول من مكان إىل آخر وهو 

يات يذكرون يعزف على عوده وبرفقته شخص يساعده ويشرتك معه يف الغناء والضرب على الدف، وكاان يغنيان أغن
، وكاان مولعني خاصة ِبن يغنيا ابللغة العربية هبذا املعىن: "أيها الناس صوموا يف هذا الشهر املبارك فيها اسم )حممد( 

ويشري أحد الباحثني إىل وجوه أخرى من ظواهر التأثر ابجملتمع العريب يف  49كما اعتدمت أن تفعلوا لكي تكسبوا اجلنة"
احلجي فيذكر أن األسبان تبنوا عن طواعية بعض العادات اإلسالمية، كاخلتان، وتوقفوا أحياانً األندلس هو عبد الرمحن  

وكل هذه الظواهر  50عن أكل حلم اخلنزير، كما اختذوا العربية لغة أخرى، وتسموا ابألمساء اإلسالمية إىل غري ذلك.
من استمرار أختها الالتينية اليت كانت موجودة  انعكاس النتشار اللغة العربية يف األندلس يف عصر مبكر، وعلى الرغم

    51من قبل، فإهنا أصبحت لغة األدب على حنو ما جاء على لسان الفارو القرطيب.

 52. أثر الشعر األندلسي يف الشعر الغنائي األوريب:2
واملضمون يف اآلداب األوربية، تتوقف الدراسات املقارنة عند أبعاد التأثري الذي تركه األدب األندلسي من حيث الشكل  

ويف مقدمتها األدب الفرنسي واألسباين ..وكما تعرتف الدراسات بفكرة التأثري بسبب الصالت احلضارية اليت كانت 
بني العرب واألوربيني فإننا جند من الصعوبة أن نتتبع جماالت أتثري األدب، السيما أن هناك جماالت شائعة ليس من 

 53نها دالة بطبيعتها على العطاء العريب.السهل أن حتدد، ولك
 G.M. Barbieriومن أقدم األصوات األوربية اليت ارتفعت حبقيقة التأثري ما ذكره العالمة اإليطايل ابربريي 

مث أكد الفكرة األب األسباين خوان أندريس حني نشر كتاابً ابإليطالية يف سبعة  54منذ القرن السادس عشر امليالدي،

 
 . 163نفسه، ص 49
 .112احلجي، اتريخ املوسيقى األندلسية، ص  50
، وجرونبارم، حضارة 486م، ص1955. وينظر ابلنثيا، اتريخ الفكر األندلسي، ترمجة: حسني مؤنس، القاهرة: دار النهضة املصرية، 35هبجت، ص  51

 إن إخواين يف الدين جيدون لذة كربى، يف قراءة شعر العرب وحكاايهتم، ويقبلون على، وفيها يقول:"52، نقال عن عبد الفتاح ص82-81اإلسالم، ص
ن جتد اآلن واحداً دراسة مذاهب أهل الدين والفلسفة املسلمني، ال لريدوا عليها وينقضوها، وإمنا لكي يكتسبوا من ذلك أسلوابً عربياً مجياًل صحيحاً، وأي

ت احلواريني، وآاثر األنبياء يعكف على دراسة كتااب  -سوى رجال الدين-من غري رجال الدين، يقرأ الشروح الالتينية اليت كتبت على األانجيل املقدسة؟ من  
لقد أنسي النصارى حّت لغتهم، فال تكاد جتد يف األلف منهم واحداً، يستطيع أن يكتب إىل صاحبه كتاابً سليماً من اخلطأ، فأما  والرسل؟ اي للحسرة!!

من الشعر العريب، ما يفوق شعر العرب أنفسهم فناً  عن الكتابة يف لغة العرب، فإنك واجد منهم عدداً عظيماً جييدوهنا، يف أسلوب منمق، بل هم ينظمون 
 ومجااًل". 

 . 1036، ص2، السنة  7، ج4م، جملد1947ينظر حبث بروفنسال بعنوان "الشعر العريب يف األندلس وأثره يف الشعر األوريب"،  يف جملة الكتاب املصرية،    52
 . 24مركز التبادل واليونسكو، ص 53
 . 189م، ص1983ي يف شعر الرتوابدور، جامعة بغداد، عباسة حممد، أثر الشعر األندلس 54
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( وأعاد نشره يف روما يف مثاين 1799-1782وان أصول كل اآلداب وتطورها وأحواهلا الراهنة )ابرما جملدات بعن
( وفحوى الكتاب أن النهضة اليت قامت يف أوربة يف كل ميادين العلوم والفنون 1817ـ  1808جملدات بني سنيت )

.. وقد 55هذه كانت أشبه إبهلام عبقريواآلداب، والصناعات إمنا كانت بفضل ما ورثته عن حضارة العرب، ونظرته 
رأى كذلك: "أن الشعر األسباين إمنا نشأ أول مرة، تقليدًا لشعر العرب وأن اختالط النصارى واملسلمني كان من 

 56الطبيعي أن يدفع األول إىل تقليد اآلخرين".
سطحيًا حبيث ميسها مسًا عابرًا أو ويقرر حممد مفيد الشوابشي أن أتثري األدب األندلسي مل يكن عابرًا أو 

سطحياً بل إنه جيد فيها هنضة أدبية كبرية غريت من واقع حاله كما غريت مضامينه وصوره بعد أن كان إغريقي املوضوع 
التيين اللغة منعزالً عن اجلماهري .. مث اتصل ابجلماهري .. بعد أن كتب بلغاهتم الوطنية وكان هذا التحول بسبب اتصاله 

دب العريب، ومل يكن من السهل تبدل تلك احلال إال هببوب نسمات منعشة من أدب متجدد األلوان، فقد أمد ابأل
األدب العريب أوربة الغربية ابلنماذج األدبية اليت كانت حتتاج إليها، وحول أدهبا إىل اجتاهات جديدة كانت السبب يف 

سبانية وإيطالية خالل القرن الثاين عشر بشائر نتاج أديب وهكذا طلعت من أ 57انطالقه قدمًا يف طريق السمو الفين
 58كتب بلغتيهما، وتضمن لوانً جديداً من األفكار واملعاين.

ويؤكد الباحثون على أتثري الشعر العريب يف بواكري الشعر الغنائي األوريب، وقد كانت اخلطوة األوىل يف هذا الطريق 
وا بظهور شعر الرتوابدور يف أوائل القرن الثاين عشر امليالدي دون أن يعرفوا الدهشة اليت أصيب هبا الدارسون حني فوجئ

له جذوراً أوربية فقال ديينيز: "مبا أن هذا الشعر خيتلف عن بقية األشعار األخرى والسرعة اليت تطور هبا فهو يشبه اجلن 
دب الكورتوازي الفرنسي والربوفنسي يف الساحرة اليت تظهر فجأة من حتت خامت أحد السحارين"، وقال بيزوال: "إن األ

هناية القرن احلادي عشر امليالدي وبداية الثاين عشر يظهر وكأنه خرج من العدم، ويتعجب فورايل من هذا الشعر 
 الغنائي العاطفي الذي ال مثيل له يف اتريخ الشعر األوريب.

سالمي وأهنا يف أدهبا متأثرة ابلشعر األندلسي أما املستشرق بريفو فريى أن أوربة مدينة يف كل شيء إىل العامل اإل
والسيما يف أغراضه اجلديدة كموضوع األلبا وأغنية الربيع إذ ليس هناك أي شعر أوريب، شعيب وغري شعيب، فرنسي أو 
أجنيب، يشهد ولو من بعيد ِبي تشابه للشعر الربوفنسي الالحق للشعر األندلسي. مل تكن هذه الدعوة ميسورة الوقع 

ى الباحثني املعاصرين لألسباين خوان أندريس بل كان رد الفعل بينهم عنيفاً ومل تلق دعوته جتاوابً حّت منتصف القرن عل
التاسع عشر حيث جتددت الفكرة واالهتمام مبسألة أتثري الشعر الغنائي يف الشعر األوريب فكان ممن وقف عندها: مهر 

 
 . 33. وأيضاً له، التأثري العريب يف الثقافة األسبانية، ص151. واألوسي، فصول يف األدب األندلسي،  ص41مركز التبادل واليونسكو، ص 55
 . 32الشوابشي، العرب واحلضارة األوروبية، ص 56
 . 31نفسه، ص 57
 تنظر هذه األراء وأمثاهلا عند عباسة حممد.  58
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 بور جشتال، واتبعه األملاين فون شاك.
سنة حامسة يف هذه القضية حيث خرج ريبريا  1912هذه اآلراء جيعل سنة  59ستعرض حممود علي مكيوإذ ي

بنظريته اجلديدة اليت تشري إىل وجود شعر غنائي مكتوب ابلالتينية الدارجة يف األندلس اإلسالمية وكانت هذه النظرية 
لغنائي حيث وجد ريبريا أن الشعراء الربوفنسيني والرتوابدور ثورة عارمة أحدثت دوايً هائالً فيما يتصل مبولد الشعر األوريب ا

 مل يفعلوا أكثر من تقليد مناذج الوشاحني والزجالني الذين سبقوهم بقرنني على أقل تقدير.
ليعزز نظرية ريبريا حني نشر ديوان ابن قزمان ودرس الشعر الغنائي  1933وجاء املستشرق اجليكي نيكل سنة 

اتت، وميضي حممود علي مكي يف تتبع أنصار هذه النظرية فيذكر اثلثًا هو املستشرق األسباين على جانيب جبال الرب 
، مث املستشرق اإلنكليزي شترين يف حبثه اخلرجات األسبانية يف 1938بيدال يف كتابه الشعر العريب والشعر األوريب، 

نفيساً البن بشري الغرانطي يتضمن أربعاً  املوشحات العربية، ويتوج هذه اجلهود غرسيه غومس حني يكتشف خمطوطاً 
 وعشرين خرجة ابلالتينية الدارجة.

وإذ يتفق مؤرخو اآلداب األوربية ِبن شعر شعراء الرتوابدور وأوهلم جيوم التاسع دوق إيكتيانيا وكونت بواتييه  
ئي عرف يف أوراب، حّت م( مث سري كامون وماركابرو ـ وبريد ألفيت وجوفر روديل متثل أقدم شعر غنا1127ـ  1071)

اكتشاف اخلرجات يف املوشحات األندلسية، حيث تتبني أواصر الشعر الغنائي بني األدبني العريب واألوريب ويكون جيوم 
التاسع حلقة الوصل بني التوشيح األندلسي والشعر األندلسي والشعر الغنائي يف أوربة وتتوثق هذه الصالت والوشائج 

 60آلخرين.بني األدبني ابلشعراء ا
وقد قطعت الدراسات األوربية املتصلة هبذا املوضوع شوطاً بعيداً مث أعقبتها دراسات لباحثني عرب يف مقدمتها دراسة  
الباحث اجلزائري عباسة حممد تناول الباحث فيها املوشحات واألزجال يف نشأهتا وخصائصها، واختص الرتوابدور وخصائصه  

بشعر املوشحات الكورتوازية والقصيدة الغزلية واأللبا )أغنية الفجر( والباستوريال وشعر  من حيث الشكل واملضمون وعالقته  
وقد وقف عباسة عند عوامل التأثري والتأثر يف  الراثء والشعر الديين وغريها مما أوقفنا على مظاهر أتثره ابلشعر األندلسي. 

فائدة كبرية من مصادره األجنبية اليت جاوزت الثمانني وقد أفاد الباحث وضوع.الشكل الفين لقصيدة الرتوابدور ويف امل
 معتمداً يف رصد الظاهرة على نصوص تطبيقية.

وأما حماولة عبد اإلله ميسوم الباحث اجلزائري أيضاً فتتجلى يف كتابه أتثري املوشحات يف الرتوابدور، وهي حماولة 
وتتجلى هذه احلقيقة من خالل أبواهبا األربعة اليت فهي تصب يف معني واحد    61تسبق جهد زميله املتقدم بعدة سنوات 

تناول فيها ظهور املوشحات يف الثقافة األندلسية، وعوامل أتثري األندلس يف جنوب فرنسا، والرتوابدور الربوفانسيني، مث 
 

 .44 -41مركز التبادل واليونسكو، ص 59
 . 53نفسه، ص 60
 م. 1976م. وتشري مقدمة الباحث إىل أن الكتاب رسالة علمية أجنزت سنة 1981اجلزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 61
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 مظاهر أتثري املوشحات يف الرتوابدور.
وسيقى العاملية... وأن كل الفنون الشاملة يف إن فن املوشحات من معجزات قرطبة اليت تركت أثرا ال ميحى يف امل

أمريكا اجلنوبية واملكسيك ليست إال نسخا نتجت عن تكاثر املوشحة اليت مازالت تعيش يف ثوهبا القرطيب من اخلليج 
وريب، ومن الباحثني األسبان تناول املستشرق الكبري ابلنثيا يف حبثه الشعر األندلسي وأتثريه يف الشعر األ 62إىل احمليط.

دة وابن عمار وابن خفاجة وأيب حبر التجييبِّ وأيب فرج اجلياين وغريهم، ليوضح جماالت  نصوصار شعرية عربية كثرية لوالر
 63التأثري يف شعر الرتوابدور والشعر القطلوين والربتغايل واإليطايل واألسباين.

 أسبانية، ولكن الظروف اليت اقرتنت ويبدو من الغريب حقًا أن يظهر شعر الرتوابدور يف فرنسة قبل ظهوره يف
ِبول شعرائه توضح سر ذلك، إذ إهنا كانت خمتصة جبيوم التاسع أقدم تروابدور من الفرنسيني على حنو ما يوضح سعد 

 65:ابلفرنسية  (12ومن مناذج املوشح املبكرة هذه القصيدة ملاركابرو )ق   64إمساعيل شليب.
 ما لذ يل شرب راح

 
 األقاحعلى رايض  

 
 لوال هضيم الوشاح

 
 أو يف األصيل  إذا أتى يف الصباح

 
 أضحى يقول:

 
 ما للشمول 

 
 لثمت خدي

Ai como es encalada 
 

La falsa razos duarada 
 

Deman tatos vai triada 
 

Va ben es fols qui s'I fia 
 

Da vos datz 
 

Ca plombatz 
 

Vos gardatz 

 
 .29/47سليمان العطار، "دراسة يف نشأة املوشحات األندلسية"، يف جملة املعهد املصري العدد  62
. والبحث يف أصله حماضرة ألقاها ابلنثيا يف املعهد األسباين التابع جلامعة كولومبيا يف نيويورك  224-193الطاهر أمحد مكي، دراسات أندلسية، ص 63

 .935العدد الثاين يناير  ونشرت يف اجمللة األسبانية احلديثة،
 .118م، ص1973سعد إمساعيل شليب، دراسات أدبية يف الشعر األندلسي، القاهرة: دار هنضة مصر،  64
 .61 -60مركز التبادل واليونيسكو، أثر العرب واإلسالم يف النهضة األوربية، ص  65
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 وللشمال

 
 هبت فمال

 
 غصن اعتدال

 
 ضمه بردى

 
Qu'au ganatz 

 
N'a assatz 

 
So apchatz 

 
E mes eu la via 

 
 
 

وترمجة األغنية الفرنسية ال يدل على على صلة ابلنص العريب من حيث املضمون ولكن القوايف فيها تشابه واضح  
 على النحو اآليت:أأأأ، ب ب ب ج، دددج، والنص الفرنسي: أأأب، ج ج ج ج ج ج ب. 

إىل حجج قاطعة   لقد وقف بعض الباحثني موقف األانة من قضية التأثر ابلشعر األندلسي، وذلك بسبب افتقاره
يف تعزيز رأيه ومنهم املستشرق الفرنسي بروفنسال، وذلك يف حبثه عن الشعر العريب يف أسبانية وشعر أوربة يف العصر 

لكن الدراسة احلديثة اقرتبت كثريًا من هذه احلجج اليت تشري إىل أثر عميق يف الشعر األوريب ال ينكره  66الوسيط،
 بروفنسال.

عرض لنا أهم االنتقادات املوجهة لتأثري الشعر العريب يف الشعر الربوفنسايل ومنها أن الرتوابدور أما حممد الفاسي في
مل يكونوا َيسنون العربية فكيف أتثروا بشعرها وأن أشعار ابن قزمان ومواضيعه بعيدة عن احلب السامي الذي نراه عند 

 67لقائلة بتأثري الشعر العريب يف األوريب.الرتوابدور ويرد الباحث االعرتاضني حبجج تقوي وجهة النظر ا
وقد وقفت هذه الدراسات على معىن لفظة الرتوابدور حيث جند أهنا يف أصلها مركبة من كلمتني كلمة 

ومعناه فرقة واملقصود فرقة غنائية، وتدور وهي عربية واضحة املعىن فالرتوابدور فرقة من الشعراء  troupe تروب
ويرى آخرون أن أصل الكلمة )دور طرب( مث قلب إىل )طرب دور( متشياً 68البالد لتنشد شعرها.املنشدين تدور يف 

 
ز سامل، حممد صالح الدين حلمي، مراجعة: لطفي عبد البديع، القاهرة: مكتبة هنضة  ليفي بروفنسال، اإلسالم يف املغرب واألندلس، ترمجة: حممود عبد العزي  66

 . 1948. والبحث يف أصله حماضرة ألقاها سنة 302م، ص1965مصر، سلسلة األلف كتاب، 
 .9811مارس،  20حممد الفاسي، "أتثري الشعر العريب ابألندلس يف اآلداب العربية"، يف جملة املناهل املغربية، العدد  67
 . 104الشوابشي، العرب واحلضارة األوروبية، ص 68
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 69مع أوضاع بعض اللغات األوربية يف وضع الصفة قبل املوصوف واملضاف إليه قبل املضاف أصبح تروابدور.
ثاً ليخلص منه إىل القطع ولعله من الطريف أن جند أحد الباحثني العرب ينحو يف البحث منحاً جديداً فيكتب حب

ِبن شعر الرتوابدور مل يتأثر مبفهوم احلب الذي تصوره املوشحات واألزجال برغم ما قد يبدو بني املفهومني   -فيما يرى-
وهو يف ذلك يشري إىل أمر يتعلق ابملضمون ال الشكل. ومن املصادر األندلسية اليت أثرت  70من تشابه جزئي طفيف.

. ولذلك وقف ابحثون كثريون لدراسة هذه الظاهرة، منهم: سانتشت الربنس، 71كتاب طوق احلمامة  يف شعراء الرتوابدور
  .  72وأمريكو كاسرتو، ودوزي، وآسني بالثيوس، وأورتيجا أي جاسيت، وفون شاك، وخوليان ريبريا، وهنري برييس

 . أثر القصة العربية يف القصة األوربية:3
-األندلسي، يف أثر القصص العريب يف نظريه األوريب، وهو فضل يضارع فضل شعرهم   أييت الوجه الثالث لتأثري األدب

 كما يرى الشوابشي، معلاًل، فكالمها تعاون على حتقيق هنضتها األدبية اليت قام عليها صرح رقيها احلضاري.
عمومًا أن أوراب  ومن املستشرقني الذين قالوا هبذا التأثري املستشرق رينان وذلك حيث يقول: "من املسلم به

وينقل عن جاستون ابري أنه: "ترجم عدد من  73استوردت من العامل اإلسالمي قصصه ورواايته وحكمه وأمثاله"،
القصص العربية إىل الفرنسية واألملانية واإليطالية واإلجنليزية وغريها من اللغات األوربية، وتولدت منها سلسلة طويلة من 

ملة من قصص عربية األصل انتقلت إىل أوربة بفضل "بوكاشيو" وغريه من الكتاب الرواايت بل هناك جمموعة كا
 اإليطاليني.

ويشري ابري إىل القصص الفرنسية املشهورة اليت نبعت مباشرة من أصل عريب منها قصة "فلوارو بالنشفلور" 
بس مولري عن القصة األخرية وقصة "أوكاسني" و"نيكوليت" و"وصية كلب" و"الليلة الطويلة" و"الطبيب الشرير" واقت

ولذلك فإن هذا اللون من األدب انتشر على نطاق واسع إىل حد أن دراسته حتتاج إىل 74مسرحيته "طبيب برغم أنفه".
 76ويرى مثل هذا الرأي سعد شليب.  75حبث كامل خيصص هلا

أوربة فإن دور األندلس مل وعلى أن الدراسات تؤكد على املصدر الشرقي يف انتقال أتثريات القصة العربية إىل 
 

 .132احلجي، اتريخ املوسيقى األندلسية، ص  69
 .143م، ص1977، 1عبد اهلادي زاهر، صلة املوشحات واألزجال بشعر الرتوابدور، مكتبة الشباب، ط 70

 . 63مركز التبادل واليونسكو، ص  71
،  171، 156، 153، 145، 115م، ص 1993دار املعارف مبصر 4ط الطاهر أمحد مكي، دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق احلمامة، القاهرة:  72

199 ،202 ،203. 
 . 125م، ص1968، القاهرة: دار املعارف، 47حممد مفيد الشوابشي، رحلة األدب العريب إىل أوربة، سلسلة مكتبة الدراسات األدبية رقم 73
 .127، نقال عن الشوابشي، رحلة األدب، ص233ابري، األدب الفرنسي يف القرون الوسطى، ص 74
 . 126نفسه، ص  75

 .113شليب، ص 76
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يكن أقل من صنوه املشرق العريب، إن أي دراسة لتاريخ القصة يف أوراب ال ميكن أن هتمل اجلذور العربية اليت أتثرت هبا 
حني ظهرت قصص ذات طابع شعيب متأثرة ابلقصص الشعبية يف األدب العريب وأحدثت انقالابً يف فنون األدب لدى 

على القصص اخلرافية واملالحم األسطورية وذلك بعد أن غزت احلضارة األندلسية أوربة وخطفت   غرب أوربة اليت اقتصرت
أنظار أمراء اجلنوب الفرنسي وخلبت ألباهبم وأشعرهتم بتأخرهم فكان أتثرهم بفن القصة صورة الحتذائهم العرب يف كل 

يتتبعون مصادر النهضة القصصية يف األدب وإذا كان األمر كذلك فإن الباحثني 77حركة وسكنة ويف كل مظهر وخمرب.
 األوريب بعد أن نسي الرتاث القصصي القدمي اإلغريقي والالتيين، خالل العصور الوسطى.

اليت ألفها اليهودي املتنصر   79أو أدب العلماء  78إن أول جمموعة قصصية كتبت ابلالتينية هي حماضرات الفقهاء
كان ذلك يف ابريس مث تعاقبت   1824بدرو الفونسو، وقد ألفها أوائل القرن الثاين عشر لكنها مل تنشر حّت سنة 

طبعاهتا الالتينية، وتتضمن هذه اجملموعة ثالثني قصة شرقية عربية، نص على ذلك ألنه كان واثقاً من أهنم لن ميتعضوا  
نقل، واجملموعة القصصية تصدر عن رجل على فراش املوت أطلق عليه اسم العريب، يوصي ابنًا له أو يتضجروا هلذا ال

 80ويعظه ولذلك أتيت القصص ذات نكهة عربية.
وتؤكد الدراسات يف هذا اخلصوص على أن مصادر القصص اليت تركت آاثرها يف األدب األوريب هي ثالثة: 

 اآلداب األوربية بعد ترمجتها عن العربية وهي ثالث قصص مشهورة ذات اجملموعة األوىل من أصل شرقي انتقلت إىل
أصول هندية هي كليلة ودمنة وقصة السندابد والقصة الصوفية برلعام ويواصف، وقد استوحى الفونتني جمموعة خرافاته 

 والدوين.  وقام كاتبان إيطاليان بتقليد هذه القصص ومها فرينزوال ،م من قصص كليلة ودمنة1678املنشورة  
ه حتت عنوان مكايد النساء وحيلهن، وهذه القصة ترد 1253أما قصة السندابد فقد نقلت إىل القشتالية سنة  

أو   81يف كتاب ألف ليلة وليلة كذلك، ولعل أهم أثر تركته هذه القصص يبدو واضحاً يف جمموعة بوكاشيو الليايل العشر
 82الصباحات العشرة.

انت أكثر ذيوعاً يف اللغات األوربية فضالً عن األسبانية حيث أصبحت أساساً لقصص وأما القصة الصوفية فقد ك
راميوند لوليو امليورقي الكافر والعلماء الثالثة، وجمموعة خوان مانويل كتاب األحوال، وقصة بوكانشو اخلوامن الثالثة، 

 وغريها.
القصص البيكارسيكي واملقصود به قصص الشطارة أما املصدر الثاين يف هذا اجملال فاملقامات إذ تبدو آاثرها يف  

 
 .240الشوابشي، رحلة األدب، ص 77
 . 70مركز التبادل واليونسكو، ص 78
 . 125عبد البديع، ص 79
 . 71نفسه، ص 80
 . 79نفسه، ص 81
 . 62العقاد، ص 82
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ويوجز خصائص هذا األدب أحد الباحثني بست نقاط مث خيلص إىل أهنا تطابق املقامات العربية تطابقاً كبرياً يقرر ما 
 83قال به األسبان من أتثر هذا األدب ابملقامات على الرغم من وجود فارق بني األدبني يتصل بتطورمها.

ه، وكانت قد ترمجت سنة 581بن يقظان لتكون املصدر الثالث، وقد ألفها ابن طفيل سنة  وأتيت قصة حي
إىل الالتينية مث بعدها إىل اللغات األوربية احلديثة، وأتثريها واضح يف قصية "روبنسون كروزو" اليت الفها دانيال   1861
 84دي فو.

ومي يف الفصل الذي ومسه األندلس معرب القصة وممن درس آاثر هذه القصة على األدب األوريب حممد رجب البي
إىل أوربة، فأشاد هبا "وكان طبيعيًا أن يتجادل الكاتبون حوهلا فظهرت جمموعة من البحوث تزن أفكارها وحتدد مدى 

وبعد هذه السياحة الشاملة واجلولة الواسعة، ميكن أن خيلص البحث إىل مجلة توصيات ممثلة  85ابتكارها وجتديدها".
 أييت:  فيما

حاجتنا الضرورية وحنن يف عصر التقنيات إىل توظيف املعطيات احلديثة ابلرجوع إىل املصادر  والواثئق الغربية،  .1
واملصادر العربية يف القضية الواحدة، لتحقيق النصوص وفق منهج علمي ولتوثيق الصالت ووجهات النظر 

 بني الغرب والشرق.
ئق غري علمية ال ترقى إىل االحتجاج هبا، كما تتداوله مواقع كثرية عدم االستسالم ملا يطبع أو ينشر من واث .2

من سفارة خياطب هبا جورج الثاين امللك هشام الثالث، نسبت إىل مصادر مل استطع الوقوف على املصدر 
الذي نسب هلا، العرب عنصر السيادة يف القرون الوسطى، مرتجم للمؤرخ اإلجنليزي السري جون دوانبورت، 

ار إليه عبد الرمحن احلجي من قصة خيالية أو شبه خيالية لسفارة فرجنية حضرت إىل بالد الناصر نقال وما أش
 86عن كتاب املسامرات واحملاضرات البن عريب.

ضرورة تعاضد البحوث وتواترها يف االجتاه الصحيح الذي يؤدي إىل املزيد من التفاهم بني الشرق والغرب،  .3
املقيت، ومنطق الغالب واملغلوب، أو القوي والضعيف، والتحلي ابلروح العالية اليت بعيدا عن التعصب 

تتسامي على القيم املادية البحتة، اليت تسيطر على العالقات بني الدول يف عصران احلديث، لتحقيق عالقات 
 متميزة بني الشعوب.

السياسة طاقتها من قرينتها العلمية، وحتقق  حتقيق الوائم بني الدائرة السياسية والعلمية، حبيث تستمد الدائرة .4
االنسجام يف قراراهتا مع املرجعية العلمية، وأال تكون بعيدة من الدائرة العلمية ِبي حال من األحوال كي ال 

 
 . 93و، صمركز التبادل واليونسك 83
 . 139عبد البديع، ص 84
 . 146م، ص1980حممد رجب البيومي، األدب األندلسي بني التأثري والتأثر، الرايض: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،  85
 .188 -187، احلجي، العالقات الدبلوماسية األندلسية ، ص2/342ابن عريب، املسامرات واحملاضرات،   86
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 تنحرف عن جادة الصواب.
املستشرقني لقد اتفق أن يكون معظم من وقف عند معامل احلضارة اإلسالمية، وشهد هلا وبفضلها هم من  .5

جاستون ابري،  (،G.M Barbieri ابربريي اإليطايل ) برافولت، ميشيل أماري، الغربيني من أمثال:
ديينيز، روجيه غارودي، رينان، شترين،  دوزي واجنلمان،بريفو، بيدال، بيزوال، جروبنباوم خوان أندريس، 

مارينا، مونتكمري  ليفي بروفنسال،   ،فرانشيسكو مارينا، فرانشيسكو كوديرا غرسيه غومس، غوستاف لوبون،
 نيكل التشيكي.    واط،

روح التسامح هي اليت كانت السبيل للرقي والتقدم اإلنساين، وقد تقدمت إشارة لوبون لذلك، تبادل القيم  .6
بني اإلسالم والنصرانية، من منطلق التسامح، ولكن مل ينكر علماء الغرب هذا التبادل الثقايف الذي تناوله 

ابسم التأثري العريب؟ جييب عن ذلك لوبون ويعزوها إىل اخللل يف احلرية الفكرية، فاملرء عندان ذو  الباحثون 
شخصيتني: الشخصية العصرية اليت كورنتها الدراسات اخلاصة والبيئة اخللقية والثقافية، والشخصية القدمية غري 

والشخصية غري الشاعرة وحدها،  الشاعرة اليت مجدت وحتجرت بفعل األجداد وكانت خالصة ملاض  طويل،
ووحدها فقط، هي اليت تتكلم عند أكثر الناس ومتسك فيهم املعتقدات نفسها مسماة ِبمساء خمتلفة، ومتلي 

   87عليهم آراءهم، فيلوح ما متليه عليهم من اآلراء حراً يف الظاهر فيحرتم.
ثري الغريب لآلداب والفنون على األدب حاجتنا إىل مزيد من الدراسات يف اجلوانب اليت أغفلت، ومنها التأ .7

 العريب والفنون، يف العصور الوسيطة، على حنو ما أوردان عليه بعض الشواهد يف جمال اللغة.  
 ومن هللا التوفيق والسداد.

 
 املصادر واملراجع

 

ه(، رحلة ابن جبري أو اعتبار الناسك يف ذكر اآلاثر الكرمية واملناسك، بريوت: دار 614ابن جبري األندلسي )ت     
 م 2002،  1الكتب العلمية، ط

 م.1981أمحد علي املال، أثر العلماء املسلمني يف احلضارة األوروبية، دمشق: دار الفكر،  

 
 .577لوبون، ص  87



7, 2011, No: 3(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 
 41 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

ة اإلسالمية يف األندلس يف: حمنة العرب يف األندلس، بريوت: ، منتخبات مما كتبه الغربيون عن احلضار مد أسعد حو 
 م.1988،  2املؤسسة العربية، ط

 م.1955ابلنثيا، اتريخ الفكر األندلسي، ترمجة: حسني مؤنس، القاهرة: دار النهضة املصرية، 

، السنة 7، ج4م، جملد1947املصرية،  بروفنسال "الشعر العريب يف األندلس وأثره يف الشعر األوريب"،  يف جملة الكتاب  
 ، مركز التبادل واليونسكو.2

بروفنسال، ليفي، اإلسالم يف املغرب واألندلس، ترمجة: حممود عبد العزيز سامل، حممد صالح الدين حلمي، مراجعة: 
 م.1965لطفي عبد البديع، القاهرة: مكتبة هنضة مصر، سلسلة األلف كتاب،  

 .1967احلضارة األوروبية، بريوت: منشورات دار الرائد،  جالل مظهر، أثر العرب يف  

  م1991، 1لوجنمان، ط  -القاهرة: الشركة املصرية العاملية للنشرحسني نصار، أدب الرحلة،  

، بغداد: دائرة الشؤون 152حكمة علي األوسي، التأثري العريب يف الثقافة اإلسبانية، سلسلة املوسوعة الصغرية رقم
 م.1984الثقافية  

حكمة علي األوسي، فصول يف األدب األندلسي يف القرنني الثاين والثالث للهجرة، بغداد: مطبعة سلمان األعظمي، 
 م.1971

 م.1986خليل السامرائي وآخرون، اتريخ العرب وحضارهتم يف األندلس، املوصل: جامعة املوصل، 

  م.1997، 29مبدريد، ص ب، العدد    خواكني لومبا، املقال االفتتاحي، يف جملة املعهد املصري

 م1990روجيه غارودي، اإلسالم يف الغرب: قرطبة عاصمة الروح والفكر، بريوت: دار اهلادي، 

يغرد هونكه، مشس العرب تسطع على الغرب، نقله من األملانية فاروق بيضون وكمال دسوقي، بريوت: دار صادر، ز  
  م.1963، 8ط  

 م.1953،  1ي، يف جملة املعهد املصري يف مدريد. العدد  سامي النشار ، املقال االفتتاح

 م.1973سعد إمساعيل شليب، دراسات أدبية يف الشعر األندلسي، القاهرة: دار هنضة مصر، 
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 .37م، العدد  1968سليم طه التكرييت، "أوراب ترسل بعثاهتا إىل األندلس"، يف جملة الوعي اإلسالمي، الكويت: 

 .29/47نشأة املوشحات األندلسية"، يف جملة املعهد املصري العدد    سليمان العطار، "دراسة يف

 .  1980، دار املعارف مبصر،  1الطاهر أمحد مكي، دراسات أندلسية يف األدب والتاريخ والفلسفة، ط

 م.1993دار املعارف مبصر  4ط  الطاهر أمحد مكي، دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق احلمامة، القاهرة:   

 م.1967، بغداد سنة  68 -6/59عادل البكري، "املالمح العربية يف اجملتمع األسباين احلديث"، يف جملة األقالم،  

 م.1963، 1وربية، القاهرة: دار النهضة العربية، طعاشور سعيد عبد الفتاح، املدنية اإلسالمية وأثرها يف احلضارة األ

 م.1946عباس حممود العقاد، أثر العرب يف احلضارة األوروبية، القاهرة: دار املعارف،  

 م.1983عباسة حممد، أثر الشعر األندلسي يف شعر الرتوابدور، جامعة بغداد، 

 م.1981ركة الوطنية للنشر والتوزيع،  اجلزائر: الش  عبد اإلله ميسوم، أتثري املوشحات يف الرتوابدور،

، العالقات الدبلوماسية األندلسية مع أوراب الغربية خالل املدة األموية، أبو ظيب: اجملمع الثقايف، عبد الرمحن احلجي
 م. 2004

عبد الرمحن احلجي، العالقات الدبلوماسية بني األندلس وبيزنطة حّت هناية القرن الرابع اهلجري، أبو ظيب: اجملمع الثقايف   
 م2003، 1دولة اإلمارات املتحدة، ط

 . ، د. تعبد الرمحن احلجي، اتريخ املوسيقى األندلسية، بريوت: دار اإلرشاد

 م.1977، 1ال بشعر الرتوابدور، مكتبة الشباب، طعبد اهلادي زاهر، صلة املوشحات واألزج 

 م1964، حضارة العرب، ترمجة: عادل زعيرت، القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب،  غوستاف لوبون 

 م.1958لطفي عبد البديع، اإلسالم يف أسبانيا، القاهرة: مكتبة النهضة املصرية، 

 م.1979مجة: الطاهر أمحد مكي، القاهرة: دار املعارف،  ليفي بروفنسال، احلضارة العربية يف أسبانيا، تر 

 م.2000، أعيد الطبع  1987دار الفكر، دمشق    3مالك بن نيب، املسلم يف عامل االقتصاد، ط  
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 .1981مارس،   20حممد الفاسي، "أتثري الشعر العريب ابألندلس يف اآلداب العربية"، يف جملة املناهل املغربية، العدد  

 م.1980البيومي، األدب األندلسي بني التأثري والتأثر، الرايض: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،  حممد رجب  

 م.1961، القاهرة:  43حممد مفيد الشوابشي، العرب واحلضارة األوربية، صدر ضمن سلسلة املكتبة الثقافية، رقم  

، القاهرة: دار املعارف، 47بة الدراسات األدبية رقم حممد مفيد الشوابشي، رحلة األدب العريب إىل أوربة، سلسلة مكت
 م.1968

/ 31حممود حسن عيسى، أمهية االستثمار يف تنمية املوارد البشرية، جملة األلوكة، موقع إلكرتوين... اتريخ اإلضافة     
 م.2013/  20/9م. اتريخ دخول املوقع  3/2007

أثر العرب واإلسالم يف ، م املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )اليونسكو(مركز تبادل القيم الثقافية ابلتعاون مع منظمة األم
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