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   الملّخص 

 هذا شهده حضاري  تطور  وأعمق أروع ا�جز�رة اإليب��ية بدايةخالل ف��ة حكمها �شبھ   شهدت األندلس

 املسلمون ع�� ظهر هذه ا�جز�رة، صفحة جديدة مختلفة عن �ل    التار�خ،  ع�� األورو�ي  القطر
َّ
حيث خط

الصفحات، وقد �ان ذلك التطور مرتبطا بالعديد من العوامل املتداخلة، من ضم��ا مبدأ حر�ة العقيدة،  

ي الرائع الذي غلب ع�� ح�ام املسلم�ن �� األندلس، فجسدوه ع�� أرض الواقع أيما تجسيد.  هذا املبدأ القرآ�

فقد سمح ا�ح�ام املسلمون �� عالق��م بالثقافات األخرى عموما، والثقافة ال��ودية ع�� وجھ ا�خصوص، 

أدى إ�� عملية  طوال مدة عزهم ومجدهم، بممارسة ا�حر�ة الدينية، بل والت�جيع ع�� اإلبداع الفكري مما  

تأث�� وتأثر هذه الثقافات فيما بي��ا، وهو ما أكد ع�� أن األندلس �انت بمثابة فضاء نموذ�� مازال شاهدا  

ع�� عمق حوار ثقا�� وحضاري متم��، �ان قائما ع�� �ل أش�ال التعا�ش والبحث الثنائي عن تلك األجو�ة  

، واألدب والشعر، وال�ي برز من خاللها عدة شعراء  الشافية لألسئلة الفكر�ة والثقافية ال�ي شملت اللغة

" وغ��هم من الشعراء واألدباء  ��ودا ا�حر�زي " و"بن النغر�لةتأثروا بالثقافة العر�ية اإلسالمية من قبيل: "

 واملفكر�ن الذين ترجموا تأثرهم بالثقافة اإلسالمية عن طر�ق أد��م وأشعارهم. 

اإلسالمية �� هذا اإلطار ر�ادة استقطاب ثقا�� ومعر�� م�حو�ة بمنطق ا�حر�ة كما �انت الر�ادة العر�ية  

�� االختيارات، فلم ي��ددوا �� ال��ل من منا�عها الغنية بالعطاء، دون أن يضطرهم هذا اإلقبال إ�� التنازل  

 م. القسري عن هو���م ودون أن يكرههم ع�� الدخول �� متاهات صدامية ��ددهم �� كيا��م ومواقفه

 . 
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Abstract 

 

During its rule، during its ruling,  Andalusia witnessed the beginning of the most wonderful 

and deepest civilizational development on the Iberian Peninsula which changes the European 

Continent in this important period of history،on behalf of this island،the Muslims wrote a new 

different page. This evolution was linked to many interrelated factors ،including the principle of 

Freedom of belief.  These wonderful Quranic principles were often used by the Muslim rulers in 

Andalusia،where they embodied it on real life.  

The Muslim rulers،in their relationship with other cultures in general،and the Jewish culture 

in particular،have permitted throughout their period of glory،the practice of religious freedom. 

Besides،they encouraged the intellectual creativity ،which led to the process of influencing these 

cultures among themselves،were confirmed that Andalusia was a typical space that still witnesses 

the depth of a distinguished cultural ،Religion and civilizational dialogue which was based on all 

forms of coexistence and the bilateral search for those healing answers of the intellectual and 

cultural questions،Which included language،literature and poetry،through which several poets 

have emerged as poetry such as: “Bin Naghriela” and “Yehuda Al-Harizi” and other poets،writers 

and thinkers who translated their influence on Islamic culture through their literature and 

poetry. 

 In this context ،The Arab-Islamic leadership was a pioneering cultural and cognitive 

polarization accompanied by the logic of freedom in choices; they did not hesitate to benefit 

from the other’s rich sources of references،without forcing themselves to forcibly compromise 

their identity،also without entering into confrontational clashes that threaten 
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 : دخل م 

��دف هذه الدراسة إ�� تقديم �عض اإلضاءات العامة حول �عض مالمح تأث�� الثقافة العر�ية اإلسالمية  

الثقافة   ذاكرة  من  املستمدة  التأثر  هذا  مظاهر  �عض  عند  توقفنا  خالل  من  وذلك  الع��ية،  الثقافة   ��

خال بلورة هو���م من  �عملون ع��  ال��ود  والعلماء  األدباء  �ان  حيث  املنجز  األندلسية،  �خطى  اقتفا��م  ل 

العر�ي، وخاصة منھ �� ا�جانب املتعلق بقوان�ن النظم وأسسھ ذات املن�� اإليقا�� والّدال��، و�ثبات أهلي��م  

�� اقتفاء أثر األعالم العرب من شعراء وكتاب، حيث برعوا �� تدبيج ا�خطب واملراسالت كما هو مع�� عنھ  

نغر�لة) باعتباره نموذجا متقدما من نماذج األدباء الكتاب ال��ود، حيث  �� تنو�ھ ( مو�ىى بن عزرا) بـ (بن ال

نظمت   فقد  ومراسالتھ،  وخطبھ  �لماتھ  ومطوالت  مجزوءاتھ،  تأليف  وما  الشعر�ة:  مجموعاتھ   �� يقول 

حاشي�ي مصر ومألت قاصي�ي ال�� والبحر، إ�� رؤساء العراق وعلماء الشام، وأعالم مصر وصناديد إفر�قيا  

املغرب وأشراف األندلس، ولقد أصاب �� عام��ا محاسن القول وعيون الصواب، وكسا كث��ا من  وأفاضل  

 .1ألفاظها ومعان��ا أ��ة امللك، وألبسها عزة ا�جاللة وأ�حفها رداء العلم، وحالها �سيماء البالغة"

اع دون  يحول  لن  ذلك  فإن  الشهادة،  هذه   �� بقوة  ا�حاضرة  املبالغة  جانب  تجاوزنا  بأهمية  و�ذا  ��اف 

التمثل   إل��ا ع�� مستوى  املشار  األدبية  األجناس  بلورة   �� الغر�لة"  "بن  الوز�ر  الشاعر  يحتلها  ال�ي  امل�انة 

ع��   أساسا  يتمثل  الورقة  هاتھ  من  املركزي  الهدف  أن  ع��  التأكيد  مع  اإلسالمي  العر�ي  املنجز  ومحا�اة 

زال اهتمام الباحث�ن والدارس�ن، وسي�ون من  �سليط الضوء ع�� �عض اإلش�اليات ال�ي استقطبت ومات

الضروري �� هذا السياق االستناد ع�� �عض الشواهد ال�ي أد�� ��ا أدباء ��ود �� حق رموز اإلبداع الع��ي، 

الذين أّهلهم  وع��م بالتجر�ة اإلبداعية العر�ية للمساهمة �� تحقيق تراكم إبدا�� ع��ي ال يخلو من حضور  

م  1170(��ودا ا�حر�زي  ببا �� تقو�ة إشعاعھ وامتداده، ولنا �� شهادة الشاعر والناقد  روح عر�ية، �انت س

م) خ�� مع�ن �� هذا السياق، وسن�ون ملزم�ن �عرض �سبة كب��ة مما ورد ف��ا، وذلك بالنظر إ�� ما   1235 –

  تو�ورفس�ي عن دار  تكتسيھ من أهمية، ولقد وردت �� كتابھ "تحكمو�ي" املكتو�ة باللغة العر�ية والصادرة  

 . يقول: 1952بمدينة تل أبيب سنة 

" إن ب�ي شعبنا، �عد جال��م عن أرض كنعان، أقاموا ب�ن ظهران العرب املسلم�ن حيث ألفوا التحدث   

بلغا��م والتفك�� بتفك��هم من خالل تمازجهم ��م، أخذوا ع��م فن صناعة الشعر. وح�ن �ان آباؤنا يقيمون  

ن مقتصرا ع�� أسفار أيوب،  �� مدينة القدس لم تكن لهم دراية بقرض الشعر، ذلك أن إملامهم بالنظم �ا

واألمثال واملزام��، وال�ي �انت متم��ة بقصر جملها وأبيا��ا السهلة والبسيطة والقر�بة من ال�جع، لت�ون  

املل��م بقانون الوزن والقافية" البد�ع  2بذلك دون املستوى ا�جميل  . و�ضيف موّ�حا: " اعلم أن الشعر 

م األمر  بادئ   �� �ان  قد  بالآل��  شعراء  ا�حافل  �� شعرهم  يفوقون  العرب وحدهم، وهم  ل�ا مقصورا ع�� 

 
بي    -1

ٔ
وقاف والشؤون اإلسالمية، دار ا

ٔ
حمد شحالن،الثرات العبري اليهودي في الغرب اإلسالمي التسامح الحق، منشورات وزارة اال

ٔ
ا

 .12، ص 2006رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 
بيب،  -2

ٔ
 .1952يهودا الحريزي: تحكموني، مطبعة توبورفسكي، تل ا
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شعر  مقابل   �� وزن،  وال  لھ  قيمة  ال  شعرهم  جميع  فإن  شعراءها  أمة  ل�ل  أن  ومع  قاطبة...  العالم 

 3اإلسماعيلي�ن، فالعرب وحدهم هم املستأثرون بالشعر العذب �� لفظھ ا�جميل، �� فحواه ومعناه..." 

 الشهادة �ستخلص العناصر التالية:   فمن خالل تأملنا �� هذه

تلقائية تمازج الشعب ال��ودي بالشعوب اإلسالمية، ع�� أساس أن التواصل اللغوي هو الذي يؤدي   .أ

 إ�� التواصل املعر�� وهو ما �ع�ي تمرس األدباء ال��ود بقواعد كتابة اللغة العر�ية وآدا��ا.

 ء العرب املسلم�ن.الصر�ح بتمدرس الشعراء ال��ود ع�� الشعرا  االع��اف .ب

النظم واقتصارها ع�� اإلحاطة بأسفار أيوب   .ج أية معرفة �شروط  الع��ية من  الذاكرة  التصر�ح بخلو 

 واألمثال واملزام��. 

 حصر املعرفة الشعر�ة ع�� العرب دون غ��هم من الشعوب. .د

 بقاء التجر�ة الشعر�ة الع��ية دون مستوى القوة والدر�ة الشعر�ة عند العرب.  .ه

 تحيلنا ع�� قناعة ثابتة مفادها:  ��ودا ا�حر�زي فإن مجمل هذه العناصر الواردة �� شهادة وعموما 

 أوال: إكبار الشاعر الع��ي للتجر�ة الشعر�ة العر�ية. 

 ثانيا: اعتمادها نموذجا مثاليا جديرا بالتمثل واالحتذاء.

الشعر�ة   الكتابة  مستوى  من  انتقالھ  بضرورة  الع��ي  الشاعر  لدى  الو��  ن�ج  فإن  معلوم  هو  وكما 

البسيطة إ�� مستوى القصيدة ا�حكمة، تأسس ع�� أرضية توافر شروط سوسيوثقافية، من منطلق ما  

اجدة ��  تتح�� بھ من سماحة وقناعة من أجل مد جسور التواصل وا�حوار بي��م و��ن با�� الشعوب املتو 

السلطة   وهذه  وسياسية،  حضار�ة  �سلطة  حي��ا  العرب  بھ  يتم��  �ان  ما  ع��  استنادا  وذلك  محيطهم، 

الرمز�ة والفعلية �انت تتمركز �� قرطبة ال�ي �انت �ش��ر بمكتب��ا ال�خمة، إذ �انت تضّم كما هائال من  

�� مكتبة القصر ال�ي �انت تحت  الكتب وا�خطوطات �� �ل مجاالت الفنون والعلوم واآلداب، باإلضافة إ

م ) وهو ما يضعنا �� عمق ا�حركة الثقافية ال�ي   961   –  891رعاية عبد الرحمان الثالث املس�ى بالناصر (

 . ��ودا ا�حر�زي �انت تتمتع ��ا األندلس �� عصر الشاعر 

ي، فإن النخبة املثقفة  و�االستناد إ�� األهمية الك��ى ال�ي �ان يحظى ��ا الفضاء الثقا�� املعر�� األندل�ى

واملش�لة من العلماء والفقهاء والشعراء، �انت تحلم بتعبيد الطر�ق إ�� حلقة ا�خليفة عبد الرحمان الثالث،  

 حيث يالحظ حضور الشعراء ضمن م�ونات هذه النخبة.

حد لتجاوز  من هنا يمكن القول إن تمثل ال��ود �� ذلك الّزمن بالثقافة واإلبداع اإلسالمي هو السبيل األو 

ومعارفهم   �شعر���م  يرتقوا  أن  الطبي��  من  �ان  حيث  الثقا��،  املشهد  داخل  التموقع  ��دف  هامشي��م 

  �� أهلي��م  إثبات  ع��  ساعدهم  ما  وهو  العر�ية  بالثقافة  احت�اكهم  مواصلة  خالل  من  واألدبية  الفكر�ة 

 اقتضاء ظاهرة النظم. 
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 العربي: ظاهرة النظم الشعر العبري علی غرار الشعر      

عراء ظاهرة النظم الشعر الع��ي ع�� غرار الشعر  
ّ

بناء ع�� ما سبقت اإلشارة إليھ، بدأت تتبلور لدى الش

العر�ي شكال ومضمونا، معتمدين �� ذلك ع�� احتذاء العناصر املعتمدة �� نظم القصيدة العر�ية مقلدين  

شعر�ة، مع اإلشارة إ�� أن هذا التقليد لم يلغ  ف��ا �� املدح كما �� الغزل والرثاء والفخر و�ا�� األغراض ال

خصوصية شعرهم املتمثلة �� �شبع نصوصهم بروح ا�حن�ن إ�� أرض امليعاد، مع التنبيھ إ�� أن هذا الشعر  

بالقوالب   التمرس  و�م�انية  واألحا��،  األلغاز  من  ماد��ا  �ستمد  قصائد  كتابة   �� يصرفهم  لم  النموذ�� 

ال�ي    حاييم شرمانشعراء العرب واملسلم�ن، و�� هذا اإلطار �ستحضر شهادة  الفنية واملوظفة من قبل ال 

يقول ف��ا: "لقد أخضع الشعراء ال��ود الشعر الع��ي للقوالب الفنية ال�ي �انت عل��ا القصيدة العر�ية،  

 إ�� القصيدة الع��ية". دوناش بن ل��اطوتلك ال�ي أدخلها 

وع�� غرار توظيفهم لألوزان والبحوث العر�ية، نجد إ�� جانب ذلك �لفهم بالصور البالغية وا�جاز�ة ال�ي  

حاولوا أن ين�جوا ع�� منوالهم كما هو وارد �� الشهادة ذا��ا يقول: "وطبقا لألمثلة العر�ية أمكن إدخال  

العر�ي ... كذلك نقل الشاعر هذه األوزان    الصور وا�حسنات البالغية باإلضافة إ�� وز��ا طبقا ألسلوب الوزن

 إ�� القصيدة الدينية".  

ونظرا لضيق املقام سوف نكتفي بتقديم موجز لثالثة نماذج �عت�� �� نظر الباحث�ن وا�ختص�ن األك��  

 . ومو�ىى بن عزرا، وأبراهام بن عزرا،  ��ودا هاليفيتمثيال للشعراء ال��ود باألندلس. وهم ع�� التوا�� 

"باعتباره أحد أهم الشعراء ال��ود،    ��ودا هاليفيهم شاعر يمكن التمثل بھ �� هذا السياق هو  ولعل أ

حيث اش��ر �� نظم قصائده الغزل واإلخوانيات و�افة األغراض االجتماعية، وعموما فإن شعره يتم�� بتأجج  

 عاطفتھ وقوة ا�خيال وسالسة األسلوب وجزالة اللفظ.

ر، فقد اش��ر أيضا بنبوغھ الفلسفي ال�ي �شهد لھ بذلك مؤلفاتھ الفكر�ة  وفضال عن علو كعبھ �� الشع

" الذي ترجمھ للع��ية �عد أن �ان قد ألفھ بالعر�ية، وهو  ا�خوزري ذات الطا�ع الدي�ي، وخاصة م��ا كتابھ "  

قات  كتاب تتمثل أهميتھ  �� تطرقھ إ�� موضوع ع�� درجة كب��ة من ا�حساسية، وهو املتعلق بدراسة العال

القائمة ب�ن األديان السماو�ة الثالثة، أما املن�جية ال�ي اعتمدها �� إنجاز هذه املقارنة، فجاءت ع�� صيغة  

فقد أصبحت    ��ودا هاليفيحوار ب�ن عالم مسلم وح�� ��ودي و�اهن مسي��، و�النظر إ�� شهرة مؤلفات  

بالثقافة املتعلقة  االستشهادات   �� حضورا  األك��  النماذج  ب�ن  أو    من  العامة  لدى  بالنسبة  سواء  الع��ية 

 ا�خاصة، بما �� ذلك الكتب املدرسية. 

 أ��اهام �ن ع�را:

م، �� جل األغراض الشعر�ة. وسي�ون من الصعب ع��    192سنة    بطليطلةاملولود    أبراهام بن عزرانبغ  

سماء األك�� شهرة واألك��  الدارس�ن والباحث�ن املهتم�ن بالشعراء ال��ود املعروف�ن �� األندلس، تجاوز أحد األ 

خالل   من  الدي�ي  املن�ع  ذات  املو�حات  نظم   �� م��زا  �ان  الذي  عزرا  بن  بأبراهام  األمر  و�تعلق  رسوخا، 

االعتماد ع�� مجموعة األبحر الشعر�ة املتداولة �� تلك املرحلة عند الشعراء العرب، ودليلنا �� ذلك شهادة  
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ألشعار الدينية ألبراهام بن عزرا املنظمة ع�� ش�ل مو�حات تتم��  " لف�ن إسرائيل" ال�ي يقول فيھ: "إن ا

�عدد أوزا��ا. فإذا سلمنا بالتفاوت �� أوزان املصاريع مثال نتيجة للتباين �� أوزان الوشاح وال��شيح، فإن عدد  

 ".107األوزان �ان يبلغ 

ددة ع�� األوزان وال�ي �عود إ�� وهو ما �عكس توفر تلك القدرة ا�خالقة لدى الشاعر ع�� االنتقاالت املتع

براعة االرتجال وحسن التفنن فيھ، كما يؤكد ع�� ذلك "لف�ن إسرائيل" بقولھ: "هذا الرقم الكب�� يدل �ش�ل  

وا�ح ع�� براعة الشاعر وقدراتھ ع�� االرتجال ف��ا فيما يخص ال�حن، وهو األمر الذي يلعب دورا كب��ا ��  

 املو�حات".

 مو�� �ن ع�را:

�غرناطة  هو م املولود  بن عزرا:  �عقوب  بن  �عّد من أشهر شعراء عصره،   1138  –  1055و�ىى  م والذي 

�سبب نبوغھ �� جل األغراض الشعر�ة، كما ُعرفت عنھ إحاطتھ بكث�� من العلوم والفنون ال�ي �ان �عت��  

 إملام الشاعر ��ا مكسبا أساسيا يؤشر ع�� عمق ما يتوفر عليھ من زاد معر�� وثقا��.

�� السياق ذاتھ نذكر كتابھ املعروف بـ "ا�حاضرة واملذاكرة " والذي تمت كتابتھ �� صيغة جواب ع��  و

 أحد املتسائل�ن حول القضايا التالية واملثبتة �� مقدمة الكتاب: 

 ا�خطب وا�خطباء.  .أ

 الشعر والشعراء.  .ب

 داللة حضور الشعر عند العرب، باعتباره طبعا وعند غ��هم باعتباره تطبعا.  .ج

 دى اضطالع و�عرف الع��اني�ن ع�� جنس الشعر املعرب واملوزون. م .د

 تار�خ اهتمام ا�جالية ال��ودية بالشعر.  .ه

 دوا�� ازدهار الشعر ال��ودي. .و

 إ�� آخر ما �� الكتاب من قضايا أدبية وفلسفية. 

ر ببعض الشعراء ال��ود الذين �انوا سباق�ن إ�� توظيف األو 
ّ

زان العر�ية  وال يفوتنا �� هذا السياق أن نذك

"، الفا�ىي املولد والنشأة، البغدادي التعليم والثقافة، إ�� جانب  دوناش بن ل��اط�� الشعر الع��ي، مثل "

داوود   بن  العرب    حيوجو��ودا  عند  يحيىاملشهور  زكر�اء  القرط�ي،  بأ�ي  جناح  بن  بأ�ي  املعروف    و�ونا 

 .وشلوم بن ج��اييل بأ�ي أيوب بن سليمان بن يحيى، الوليد

ولقد �ان لطبقة هؤالء الشعراء الكبار وأمثالهم الفضل �� االرتقاء باللغة الع��ية من مستوى تداولها  

 البسيط إ�� مستوى توظيفها �� البحث والدرس الفكري واإلبداع األد�ي والف�ي. 

ذلك أن اللغة الع��ية �انت �ش�و من فقر مدقع من حيث م�جمها، سواء ع�� مستوى الكم أو النوع 

ا �ان يحول بي��ا و��ن تجر�ة ا�خوض �� أي حقل ثقا�� أو معر��، إال أ��ا استطاعت أن تتجاوز هذا العائق  مم

من خالل انفتاحها الشامل ع�� امل�جم العر�ي الغ�ي بدالالتھ ومرجعياتھ الضار�ة �� أغوار ذاكرة ا�حضارة  

 اإل�سانية. 



ندلس فضاء للّتفاعل الّثقافّي 
ٔ
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ع �� آدابھ وفنونھ، إ�� جانب اهتمامهم الكب�� �علوم و�موازاة اهتمام النخبة ال��ودية بنظم الشعر والتوس 

 اللغة وأسالي��ا، فإ��م تفرغوا للدراسات الالهوتية والفلسفية وغ��ها من العلوم وخاصة م��ا الطب. 

ولقد تمثل ذلك �� ترجم��م لغ�� قليل من أمهات الكتب العر�ية إ�� اللغة الع��ية من ذلك مثال: كتاب بن  

 سينا وغ��ه. 

 هو معلوم فإن هذا االحت�اك ساهم �� ��ذيب العقيدة ال��ودية �� رؤ���ا للذات اإللهية وصفا��ا.   وكما

ونخلص إ�� أن األندلس �انت بمثابة فضاء نموذ�� شاهد ع�� عمق حوار ثقا�� وحضاري، �ان قائما  

�شمل الشعر    ع�� قناعة را�خة مفادها البحث عن تلك األجو�ة الشافية ألسئلة متعددة ومتشعبة �انت

واألدب، كما �انت �شمل الفكر والفلسفة والعقيدة، ولقد �انت الر�ادة العر�ية اإلسالمية �� هذا اإلطار  

منا�عها   من  ال��ل   �� ي��ددوا  فلم  االختيارات،   �� ا�حر�ة  بمنطق  م�حوب  ومعر��  ثقا��  استقطاب  ر�ادة 

القسري عن هو���م وأيضا دون أن يكرههم ع��  الغنية بالعطاء، دون أن يضطرهم هذا اإلقبال إ�� التنازل  

 الدخول �� �جالت صدامية ��ددهم �� قناعا��م أو �� مواقفهم. 

 وقد ارتأيت أن أقدم قراءة وصفية لكتاب "ا�حاضرة واملذاكرة" ملو�ىى بن عزرا.  

 ثمة ثالث إم�انيات لوصف امل�ن:  

 كتابھ وال�ي ي�خص ف��ا اس��اتيجية الكتاب. أولها: املقدمة ال�ي أثب��ا مو�ىى بن عزرا �� صدر 

 ثاني��ا: الفهرسة الواردة �� ��اية الكتاب. 

األقوم  السبيل  ل�و��ا  تأخ��ها  �عمدنا  ولقد  ذاتھ،  الكتاب  قراءة  من  تنطلق  ال�ي  تلك  ف�ي  الثالثة  أما 

 واملوضو�� لوصف امل�ن. 

وملن�جي الكتاب  ملضام�ن  ت�خيصا  باعتبارها  أي  مدخال:  من  املقدمة  صفحات  عشر  و�شمل  كتابتھ،  ة 

القطع الصغ��ة تضم حوا�� ستة عشر سطرا، إذ من خاللها سيتب�ن لنا بأن طبيعة هذا العمل هو �� األصل  

 جواب أل�ي هارون ع�� أحد املتسائل�ن حول �عض القضايا البيانية الشائكة واملتعلقة بـ :

 ا�خطب وا�خطباء.   .أ

 الشعر والشعراء.  .ب

 عند العرب، باعتباره طبعا وعند غ��هم باعتباره تطبعا. داللة حضور الشعر  .ج

 مدى اطالع و�عرف الع��اني�ن ع�� جنس الشعر املعرب واملوزون.  .د

 تار�خ اهتمام ا�جالية ال��ودية بالشعر.  .ه

 دوا�� ازدهار الشعر ال��ودي. .و

فضال  املسائل  هذه  حول  املتمحورة  اآلراء  من  مجموعة  سيتضمن  امل�ن  أن  إ��  املقدمة  عن  و�ش��   

االستشهاد ببعض القصائد ال�ي اد�� ناظموها بأ��ا وردت عل��م �� ا�حلم �ي تل��ا �عد ذلك �عض النصائح  

 ال�ي يمكن االستناد عل��ا �� صياغة (القر�ض الع��ا�ي ع�� آراء العرب). 
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�ستأ�س  وال يفوت أبا هارون "التأكيد لسائلھ أن هذا العمل مجرد مقالة موجزة ومقتضبة نا�حا إياه �ي  

�� هذا العلم مثل (قدامة �� النقد، والبد�ع البن املع��، واملذاكرة وا�حاضرة   بمتون املسلم�ن املتضلع�ن 

 ل�حات�ي، والعمدة البن رشيق، والشعر والشعراء البن قتيبة وغ��هم).

القليلة هو تقديم املسائل السالفة الذكر �� إطارها    كما يؤكد ع�� هدف مقالتھ بقولھ: (هذه األوراق 

الع��ي والعر�ي ع�� أساس تقليد الع��اني�ن للنموذج العر�ي واستلهامهم لھ، باإلضافة إ�� حرصھ ع�� توثيق  

 ما يخ�ىى ضياعھ و�سيانھ. 

توظيفھ   حيث  من  مقالتھ  أساسھ  ع��  ستقوم  الذي  البناء  طبيعة  إ��  سائلھ  "ينبھ  هارون  أبا  أن  كما 

ية املشا�لة لھ والفقرات األدبية املنتظمة معھ مش��ا التأليف  (لبعض األغراض ا�حكمية) والنوادر الفلسف

 بمائدة تضم عدة أصناف من األطعمة ال�ي �غري األ�ل / القارئ باإلقبال وتفتح شهيتھ ملا هو مبسوط أمامھ. 

أما بالنسبة ملصادر املقالة فإنھ يؤكد ع�� أ��ا استعادة واس��جاع ملا سبق أن حفظھ من أقاو�ل ا�حكماء  

 ). 5ملھ من (األساتذة العلماء ص وح

أما اج��اداتھ ال�خصية فستظل �� حدود شرح ما بدا لھ غامضا، أو غ�� مقنع، دون أن يجزم هو نفسھ، 

ب�ح��ا وسالم��ا، ويستشهد �� هذا السياق بمعاصره وأستاذه الر�ي سعديا، الذي لقنھ فضيلة التواضع،  

تدارك ما وقع فيھ من أخطاء، وقبل أن �شرع �� �سط مادة  وطلب املغفرة من القارئ ا�حصيف القادر ع��  

املقالة (كتاب ا�حاضرة واملذاكرة) ال يفوتھ اإلفصاح عن وجهة نظره ا�خاصة بم��اج طرح األسئلة حيث  

وا�جواب   السؤال   �� مستو�ات  أر�عة  إ��  املقدسة،  الع��انية  الكتب   �� موجود  هو  ما  غرار  ع��  يقسمھ 

اإليجاز املستفيد، من املقولة التالية" إذا    أ، أما أسلوب هذا امل��اج، فسيقوم ع�� مبدواملعارضة واالنفصال

، إذ يالحظ أن أبا هارون �س�� من خالل توظيفھ �خاصة االخ��ال، 8�ان اإليجاز �افيا �ان اإلكثار عيا" ص

�ان االختصار أعون ع��  تمك�ن املهتم من حفظ املعارف الواردة �� مقالتھ بدليل قولھ: " واذكر قليال إذا  

ص   القول"  �� مستو�ات م��اج طرح األسئلة  9ا�حفظ وأجمع  القول  إ�� تفصيل  �عد ذلك  يتطرق  . حيث 

 باالستناد إ�� شواهد من الكتاب املقدس. 

 وصف امل�ن من خالل الفهرسة:

يالحظ من خالل قراءة الفهرسة املوضوعة للكتاب نزوعها إ�� االخ��ال والتعميم، حيث اقتصرت اإلشارة  

ألرقام األسئلة تبعا لتسلسلها ع�� الصفحات نظرا أل��ا تقوم بدور ثابت ومحدد، يتج�� �� مساعدة القارئ  

��ا، بذلك ت�ون ع�� سبيل املثال    ع�� االهتداء إ�� األسئلة ال�ي �عينھ من خالل أرقام الصفحات املق��نة 

 للسؤال الثا�ي وهكذا دواليك إ�� ��اية الكتاب.  18هو) مرجع القارئ للسؤال األول، وص  11(ص

 وصف امل�ن من خالل املادة املبسوطة فيھ: 

 الغرض من هذا الوصف هو مقار�ة القضايا العامة الواردة فيھ: 

 _ من حيث اإلش�اليات املطروحة. 1

 صيغة طرح هذه اإلش�اليات.  _ من حيث 2
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إ�� فصل�ن أساسي�ن يمتد أولهما من الصفحة   الكتاب مقسم  إ��    14فأول ما تجدر مالحظتھ، هو أن 

 ، بينما يمتد الفصل الثا�ي من الصفحة ذا��ا إ�� ��اية الكتاب. 234صفحة 

الثمانية ال�ي سبق   بالنسبة للفصل األول يمكن اعتباره بمثابة جواب من أ�ي هارون لسائلھ عن األسئلة 

الشعر، وعددها   بمحاسن  سماه  ما  حول  الثا�ي  الفصل  يتمحور  بينما  للمقدمة  �� وصفنا  إل��ا  أشرنا  أن 

عشرون (سنفصل ف��ا القول الحقا)، علما بأن هاتھ ا�حاسن مذيلة بقصيدة ع��ية من نظم املؤلف، و�صل 

 . عدد أبيا��ا إ�� مئة بيت (ولنا ف��ا كالم س��د �� حينھ)

وقبل الشروع �� تقديم نظرة إجمالية عن مادة الفصل�ن معا وجبت اإلشارة إ�� أن الكتاب مؤلف باللغة  

 الع��ية، ال�ي ��ّم:  العر�ية، تتخللها �سبة كب��ة من اإلشارات باللغة

 األعالم املستشهد ��م واملنتم�ن إ�� العلماء الع��ي�ن. .أ

�عض الشواهد املستمدة من كت��م املقدسة، ومن الديوان الع��ي املعاصر للشاعر أو املتقدم عنھ،    .ب

باإلضافة إ�� �عض األقوال الع��ية ال�ي ترد �� سياق التحليل أو املقارنة فضال عن القصيدة الطو�لة املشار  

 إل��ا أعاله. 

صية االستطراد الذي يتجاوز �� سياقات  كما تجدر اإلشارة إ�� أن منطق عرض األجو�ة يقوم ع�� خا

كث��ة، املسألة املركز�ة إ�� مسائل جزئية �عضها قر�ب الصلة باملسألة املركز�ة، و�عضها اآلخر يوشك من  

 حيث البعد أن يتعلق مع قضايا شبھ غر�ية عن السياق، وهو ما سنتعرض إليھ �� حينھ.

فإننا سنشرع مباشرة �� تأط�� مجموع القضايا الواردة فيھ  أما اآلن و�عد هذا التقطيع األو�� ملادة الكتاب  

 تبعا لتسلسلها وست�ون البداية بجواب أ�ي هارون عن السؤال األول. 

ونظرا ل�خاصية األسلو�ية املعتمدة �� التحليل والقائمة ع�� اإليجاز والتكثيف، فإننا سنكتفي من جهتنا  

نجد أنفسنا منساق�ن إ�� ��خ الكتاب من ألفھ إ�� يائھ، ولعل باإلشارة املركزة ملا يطرحھ من قضايا ح�ى ال  

هاتھ املالحظة ست�ون من ب�ن العناصر األساسية ال�ي سنتوقف عندها �� معرض مقار�تنا ألسلوب ومن�ج  

 صياغة الكتاب. 

 ا��طب وا��طباء:_    1

ة لإلقناع، و�� عالق��ما �شرع �� مناقشة هذه املسألة، انطالقا من �عر�فها عند اليونان، باعتبارها أدا

بالفن املنثور عند العرب املعروف�ن بطول باعهم ف��ا. ورؤ�ة الرومان لها ... وطبيعة حضورها عند الع��اني�ن 

من   بنوع  والعرب،  الع��اني�ن  عند  والكالم  ا�خطابة  ملفهوم  مقارنة  م�جمية  قراءة  إ��  ال��اية   �� ليتطرق 

 و�عض الشواهد ا�حاضرة �� التوراة. التفضيل استنادا ع�� البيان العر�ي 
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 الشعر والشعراء:_    2

�� هذا ا�جواب، حديث عن ماهية الشعر عند اليونان والعرب والع��اني�ن، حيث يتداخل مفهوم الشعر  

بمفهوم النبوة، ثم يم�� الشعر والنظم عند العرب والع��اني�ن ليتطرق إ�� املفاضلة ب�ن الن�� والشعر عند  

ليختم كالمھ عن آفة التكسب بالشعر دون اإلشارة إ�� العرب أو الع��اني�ن، بمع�ى أن األمر العرب فقط،  

 ين�حب ع�� ا�جميع. 

 الطبع عند العرب والتطبع عند ���هم:_    3

�س��ل هاتھ املسألة، با�حديث عن ا�خصوصية الطبيعية وا�جغرافية �جز�رة العرب، وأثرها املباشر ��  

 عند العرب، ليتناول �عد ذلك: صقل مواهب القول الشعري 

 العالقة امل�جمية ب�ن الشعر والبيان.

 االستناد إ�� جالينوس وأبو قراط �� رأ��ما حول الطباع واألهو�ة والبلدان.

 االستنارة باآلراء املستمدة من علم النجوم وخاصة (رسالة املداخل إ�� علم النجوم) إلخوان الصفا. 

 ديثھ عن دور الطبيعة �� إصالح اللسان. استشهاده باملسعودي �� معرض ح

 تأثر ال��ود بالطبيعة واللسان العر�ي.

 التأكيد ع�� األصل العر�ي لشعراء ال��ود.

االستشهاد بكتاب القمر "ألرسطو طاليس" �� معرض حديثھ عن تأث�� املوقع ا�جغرا�� �جز�ر العر�ية �� 

عالقتھ بمواقع النجوم، وتمجيد قدرات العرب �� معرفة طالع النجوم والقافية، وكذلك االستشهاد بكتاب  

 األفضاء أل�ي حنيفة. 

عل تح��   �� املتمثلة  الع��اني�ن  خصوصية  ع��  يركز  من  ثم  ا�حديث  ليفرع  وشر��  نبوي  بطا�ع  ومهم 

ع��ي)، لين��ي إ�� معارضة   35_  34_  33قداسة مل��م الع��انية، مستشهدا بامللك ج��يل �� هذا الشأن (ص

أ�ي العالء املعري ل�جمل القرآنية �� كتابھ (الفصول والغايات)، ثم يحاول تفس�� تقارب اللغات (العر�ية  

... ، ثم يتعرض   138� ضوء تقارب األمصار، باالستفادة من آراء السلف الع��ي ص والع��ية والسر�انية) ع�

إ�� تمجيد (جالينوس)للغة اليونان، �� مقابل��ا بردود الرازي الواردة �� كتابھ الش�وك "ليستطرد إ�� ملناقشة  

 .43مسألة ال��جمة، ودائما �� اإلطار ا�جالينو�ىي والع��ي، ص 

 ر؟ هل �ُمع ��ل��م شع _    4

�� هذا ا�جواب إشارة إ�� غياب ظاهرة نظم الشعر عند الع��اني�ن باستثناء �عض األراج�� واألمثال       

) مستشهدا با�حكيم "عاليس" الذي يجزم �غياب النظم بطر�قة العرب م��را  45الواردة �� تثنية األسفار (ص 

ال �سط  إ��  املسألة  هذه   �� ا�حديث  يتحول  حيث  شملهم،  بتمز�ق  املتفرقة  ذلك  ال��ودية  الهو�ة   �� قول 

 خاصة �عد ا�جالء الباب�� وجالء خراسان. 
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 :ر ا��الية ا����لسية و���ق��ا بقرض الشع _   5

اللغة   بأصول  تمرسها  الفتح اإلسالمي و�عده، وعن  الع��انية قبل  ا�جالية  يتحدث هنا عن خصوصية 

) املنبوز""روائع ا�جيا�ي" والفا�ىي  56العر�ية، حيث �ستشهد ببعض األسماء املشهورة مثل "الفا�ىي ص (

إ��   الع��اني�ن، فأشار  العر�ية، أما عن الشعراء  اللغة  �� توظيف  إ�� جانب أسماء أخرى برعت  القرط�ي، 

ضيق أفقهم، وسذاجة قصائدهم ال�ي غالبا ما �انت تأ�ي خالية من البد�ع.. ليتطرق إ�� ما �حق قرطبة من  

) متوقفا  61الشاعر الع��ا�ي القرط�ي النشأة أنا�اد صمو�ل (ص  خراب، حيث يجدها فرصة ل�حديث عن

 عند شهرتھ ال�ي طالت اآلفاق شرقا وغر�ا، وما �عرض لھ من نقد الذع. 

أو ع�� �عض   لنا فرصة اإلطالع ع�� خصائص شعره،  يتح  لم  أبا هرون  أن  السياق،  �� هذا  واملالحظ 

عر�ة ال�ي وجهت إليھ، بينما نجده �� املقابل يأ�ىى نماذجھ، كما أنھ لم يتعرض إ�� طبيعية السقطات الش

 لهالك الع��اني�ن.

(ص   األنصر  خلف  ابن  ذكر  إ��  يتطرق  ذلك  ع��  68�عد  مركزا  األندلس،   �� األدب  أعالم  من  وغ��ه   (

 ). 71_  65محاسن اإليجاز دائما "قليل �اف خ�� من كث�� غ�� شاف" وع�� امتداد الصفحات (

املوظفة �� التمي�� ب�ن الشعراء و��ن إنجازا��م لالستفادة من أقوال الفالسفة    يتوقف عند طبيعة اللغة 

) و�� هذا اإلطار نجده ُ�ع�� من  84�� العقل والسياسة وصفاء الروح معرضا بضعاف القرائح واملدع�ن (ص

عند  ليتوقف  بمستو�اتھ،  العامة  وجهل  العا��  الكالم  نخبو�ة  و�و�ح  اللسان  فضل  ع��  العقل  فضل 

 فاهيم السفسطة كما �� واردة عند اليونان والعرب والع��اني�ن إ�� جانب التمو�ھ واملدارة النقدية. م

 . ���قة الك��م بالطباع النبي��   _   6

يتحدث �� هذه الفقرة من جديد عن عالقة الكالم بالطباع النبيلة وعن العقم األد�ي �� زمنھ، ومفهوم  

 الصدق والكذب ا�حاضرة بأش�الها املتعددة �� فن الشعر. التكسب بالشعر، وعالقتھ بخاصية 

 قرض الشعر �ي النوم:_    7

املالحظ �� هاتھ النقطة أ��ا تضم خليطا ال متناهيا، من القضايا ذات الصلة الوثيقة بالنظم وأحوال  

العر�ية    النفس والعالقات املتشابكة ب�ن الذات الشاعرة واآلخر�ن، ودائما ضمن تداخل وتقاطع املرجعيات 

تفاصيلها   لتعدد  نظرا  النقطة  لهاتھ  فة 
ّ
مكث إضاءات  نقدم  أن  جهتنا  من  والع��انية، وسنحاول  واليونانية 

 وأطروحا��ا. 

قبل ا�حديث عن قرض الشعر �� النوم �عرج بنا أبو هرون إ�� التنظ�� لطبيعة النوم واليقظة وانتعاش  

النفس عن �� أجوال  النوم، وآراء جالينوس  الرؤ�ا والعبارة  الروح عند  �� علم  النوم وآراء أرسطوطاليس  د 

شواهد   ع��  استنادا  ��م 
ّ
مل علماء  و�عض  "عاليس"  عند  ال�ىيء  ونفس  التصو�ر،  وملكة  وا�حواس 

 ) شعر�ة ع��ية.137_136_135(
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 املراجع باللغة العر�ية:

التسامح ا�حق، منشورا  �حالن،  أحمد - �� الغرب اإلسالمي  ال��ودي  الع��ي  ت وزارة األوقاف  ال��ات 

 2006والشؤون اإلسالمية، دار أ�ي رقراق للطباعة والنشر، الر�اط، 

 1952ا�حر�زي ��ودا: تحكمو�ي، مطبعة تو�ورفس�ي، تل أبيب،  -

 املراجع بالع��ية: -

 .תשמיך  שיה  על  שתודה לבי כמו והשמש:  דורון  אביבה -

 . תשרייד המאוחד הקיבוץ בספרד ישראל שירת: שטאל אברהם  -

  מחקרי   בחיי  הלבבות  חובות  ספר  של  היתוד  משער  הספרדים   שירי:  מירסקי  אהדון  -

 .תשמייג לשון 

 . בעים  יזרעאל הוצאת הביבים  בימי  העברית  השירה תולדות: אור בן  -

 . תשלית ירושלים  שלישית מהרורה הספרדית השירה תורת: ילין  דוד -

 املراجع باألجنبية: 

- Anderson، G.W: Acritical introduction to the old testament.  

- Baron، salowittmayer: Yehuda Halevi An Answer to an Historic challenger 1941. J.S.O.S 

- Driver، S.R: An Introduction to the literature of the old testament. 9 the  edition, Edinburgh. 

T and T. Clark 

- Halpera، Jodeph: History of our people in rabbinic times. Shapiro Vollemtine and co. 

London 1939. 

- Hartwing Hirshfeld: literary History of Hebrew Grammarians. Ox 1926 

- The Interpreter Dictionary of the bible Supplementary volume. Abingdon 1976. 

- James Parkes: A history of the Jews. Fifth Edition N.Y.1973. 

- Paul Berchasenius: The history of Spanish Jews. London Ruskin Hause 1963. 

- Waxman، M: The History of the Jewish literature N.Y 1930. 

- Stern، Samauel Miklo: Hispano – Arabic Strophic poeatry. Oxford 1974. 




