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THE RULE OF INFLUENCE OF ARAB LITERATURE ON THE
HEBREW LITERATURE
Faeza Abdulameer Nayyef ALHUDEEB1
Abstract
The Jews became under Arab rule in Spain in the year 92 AH - 711
CE. Therefore, their culture began to revive, and the Jews regained
their self-confidence, so they excelled in many scientific and literary
fields. The Jews in Spain were safe. At the beginning of the Jewish
settlement in Cordoba after the Arab conquest, they enjoyed
equality with the Muslims and fought in the army of the state. The
Jews benefited from the Arabs a lot, and gained from them
extensive experience and deep knowledge of their literature and
language. This is because Spain was the focus of the renaissance in
Europe at that time, and the Jews before their mixing with the
Arabs and their influence with their culture in the Middle Ages have
nothing but religious production, which is represented by the Torah
and Talmud and what revolves around it from religious fatwas and
sayings of sages based on Jewish law. Some biblical books, and if
they have literature, then it is the literature of wisdom found in the
books of the Torah as well.
In the era of Andalusia, the Arab scholarly production became wide
and varied in all arts and literature, and translation from Arabic
into Hebrew, depending on the manifestations of Arab culture in
form and content.
Keywords: Arab literature, Hebrew literature, Jewish Settlement.
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أتثري األدب العريب على األدب العربي
فائزة عبد االمري انيف اهلديب

2

امللخص

دخل اليهود حتت احلكم العريب يف أسبانيا سنة  92ه –  711م .ولذلك بدأت ثقافتهم
ابالنتعاش واستعاد اليهود ثقتهم ابنفسهم فنبغوا يف جماالت كثرية علمية وأدبية .ولقد كان اليهود
يف أسبانيا أكثر أمنا .ففي بداية االستيطان اليهودي يف قرطبة بعد الفتح العريب متتعوا ابملساواة
مع املسلمني وحاربوا يف اجليش العائد للدولة .وقد أفاد اليهود من العرب كثريا واكتسبوا منهم
خربة واسعة ومعرفة عميقة أبدهبم ولغتهم .وذلك ألن أسبانيا كانت حمور النهضة يف اوراب يف
ذلك الوقت ومل يكن اليهود قبل اختالطهم ابلعرب وتثرهم بثقافتهم يف العصر الوسيط غري
انتاج ديين والذي يتمثل يف التوراة والتلمود وما يدور حوهلا من فتاوي دينية واقوال حكماء
تستند إىل الشريعة اليهودية ،وإذا كان لليهود شعر فهو الشعر يف بعض االسفار التوراتية ،وإذا
كان هلم أدب فهو أدب احلكمة موجود يف اسفار التوراة أيضا.
أما يف عصر األندلس فقد أصبح النتاج العلمي العريب واسع النطاق ومتنوع يف كافة الفنون
واالداب والرتمجة من العربية اىل العربية معتمدين على مظاهر الثقافة العربية يف الشكل
واملضمون.

الكلمات املفتاحية :األدب العريب ،األدب العربي ،الشعر العريب ،الشعر العربي ،املقامة.

هدف البحث:
إظهار أاثري الثقافة العربية واألدب العريب على الثقافة العربية يف العصور الوسطى (األندلس) وسوف أركز على الشعر وما يتصل به من
شكل القصيدة اجلديدة والنثر و تثريه على األدب العربي.
منهج البحث:
سأتبع منهج اترخيي ،وصفي حتليلي لبعض النصوص الشعرية والنثرية.

هيكلية الدراسة:
قسمت الدراسة اىل مقدمة و جزئني
أوال :تثري الشعر العريب على الشعر العربي
اثنيا :تثري النثر العريب على النثر العربي وبضمنها املقامة.
خامتة واستنتاجات
 2أ .د ،.جامعة بغداد ،العراقfnayef@yahoo.com ،
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مل يعرف لليهود أدب غري النصوص الدينية اليت حوهتا التوراة وكتب املشنا واليت نضمت يف أكثرها أقوال احلكماء وفتاوى دينية مستندة
إىل الشريعة اليهودية .ومع وجود املدارس اليهودية املشهورة يف العراق وفلسطني (سريا و بومبيدا) يف العراق ،أال إهنا مل تتبع نصوصا
أدبية فنية ابلشكل الذي تعرفه يف الشعر والنثر.
أ -أثر الشعر العريب يف الشعر العربي الوسيط:
عندما نذكر الشعر فالبد أن نذكر العرب ،فهم اساتذة االوزان الشعرية ،فعندما تثر األدب اليهودي يف ظل احلضارة االسالمية العربية
فكان ال بد إن يتأثر الشعر العربي ابلشعر العريب .واعرتف النقاد اليهود هبذا صراحة يف كتاابهتم كموسى بن عزرا ،ويهودا احلريزي؛ إذ
اتفقوا على إن الشعر البديع واحلافل ابلاللئ قد كان منذ البداية من نصيب العرب وحدهم فهم الذين ابدعوا يف هذا اجملال ويف موازين
الشعر ،وهم يتفوقون على شعراء العامل ،فالعرب وحدهم اصحاب الشعر اجلميل املقفى.
أ ما الشعر القدمي الذي يظهر يف بعض اسفار (العهد القدمي) فهو شعر خيلو من الوزن والقافية وان وجد وزان يف بعض مناذجه مثل
التشابه يف دور مقاطع االسطر .وميكن القول إن الشعر القدمي يعتمد على االفكار ،وهذا ميثل اجود اشكال البناء الشعري يف كتاب
العهد القدمي ،فكان يعرب عن الفكرة الرئيسية ابلفقرات وهذه الفكرة تتشعب إىل افكار فرعية وهذا كله مرتبط ابلفكرة الرئيسية ،وقد
يعاد ذكرها يف فقرات أخرى أو تكمل الفكرة بفكرة أخرى مكملة للفكرة األوىل وهو ما اصطلح عليه ابملقابلة أو املشاهبه ،كما يف
قول ارميا يف سفر املراثي:
ِ
ِ
َّع ِ
ب!
ف َجلَ َس ْ
َكْي َ
ت َو ْح َد َها الْ َمدينَةُ الْ َكث َريةُ الش ْ
ٍ ِ
يمةُ ِيف األ َُم ِم.
ص َار ْ
َكْي َ
ف َ
ت َكأ َْرَملَة الْ َعظ َ
ِ
اجلِْزيَِة!()3
ت ْ
َّ
ص َار ْ
ت َْحت َ
السيِ َدةُ يف الْبُلْ َدان َ
ففكرة جلست وحدها يف الشطر األول تقابل صارت كارملة يف الشطر الثاين وصارت حتت اجلزية يف الشطر الثالث .وفكرة املدينة
الكثرية الشعب تكررت يف الشطرالثاين ابلعظيمة بني االمم ويف الشطر الثالث ابلسيدة بني البلدان.
ومثل هذا النموذج وغريه يف اسفار االنبياء واشعار احلكمة .مث تطور الشعر العربي القدمي من االستخدام املعنوي إىل االستخدام
اللفظي وذلك إابن تنظيم القصائد على حروف األجبدية العربية وفق ترتيبها ابن يذكر البيت األول مثال على احلرف األول والبيت
الثاين على احلرف الثاين (الباء) وهكذا .كما يف االصحاح األول من سفر مراثي ارميا ،اوتنظم كل ثالثة أبيات من قصيدة على حرف
واحد من احلروف األجبدية كأن يبدا الثالثة أبيات على حرف االلف وينتقل الثالثة أبيات اليت تليها إىل احلرف الثاين كما يف
االصحاح الثالث من سفر ارميا.
وكل ثالثة أبيات من هذه تذكر الفكرة نفسها مكررة .وتوجد صيغة أخرى يف النظام األجبدي وهي الصيغة العرضية وهي صيغة مجالية
يراد هبا التزيني ويقصد هبا إن يعرتض النظام األجبدي املستقيم بعض احلروف األجبدية تتعارض نظام ترتيبها الطبيعي ،وهذه الصيغة
استعملت قليال ومل تكن شائعة كالصيغتني األجبدينت السابقتني (.)4
ففي املزمور (  ) 34جند السطر األول قد بدأ حبرف الالم مث تسري األجبدية بعد ذلك يف بقية السطور يف ترتيبها الطبيعي االلف مث
السطر الثاين الباء مث الثالث اجليم وهكذا)5( .

 - 3مراثي ارميا ( ) 1 ،1كتاب العهد القديم
- Encyclopedia Judaica , Jerusalem , 1971 , Vol 10 , P. 92.
 - 5ابراهيم موسى هنداوي ،االثر العربي في الفكر اليهودي ،مكتبة االنجلومصرية ،القاهرة ،ص  .78وانظر أيضا:
Encyclopedia Judaica, Jerusalem, 1971, Vol 10, P. 92.
4

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 8/Issue 3, March 2021

Faeza Abdulameer Nayyef ALHUDEEB

72

وقد عرف اليهود منوذجا اخر يف الشعر بعد اختالطهم ابلعرب يف األندلس واطالعهم على انتاج الشعر العريب .حيث فتح العرب
األندلس يف القرن الثامن امليالدي جعل البالد مكان جذب لليهود الذين قدموا من خمتلف البلدان إىل األندلس للتمتع ابحلرية اليت
امنها هلم االسالم بعد إن كانت أسبانيا بلد ذل واضطهاد .وقد عرف بعض الرجال اليهود بتقرهبم من البالط مثل حسداي بن شبووط
الذي كان طبيب القصر يف عهد عبد الرمحن الثالث وأيضا يف قرطبة مناحيم بن سوروق وكذلك دوانش بن ليرباط اللذين تعلما من
مناهج اللغويني العرب.
وتوجد مدن أندلسية احتضنت العلماء اليهود مثل ملقة وسرقسطة وغرانطة ،وكان هلم دور كبري فيها وهام يف الدولة األندلسية ،وقد
كان للرتمجة بني العربية والعربية دور كبري يف التعرف على الثقافة العربية .وهذا كان يف أسبانيا يف القرنني احلادي عشر والثاين عشر
امليالديني ،ففيهما مت ترمجة الكثري من الكتب العربية يف الفلسفة والطب والفلك والرايضيات ،ومت نقل احلضارة العربية والرتاث
االسالمي إىل اوراب.
إذ بعد انتهاء عصر املوحدين أخذت اللغة العربية يف أسبانيا تنحسر إىل الوراء وذلك بسبب ضعف الدولة ،حيث إن أكثر اليهود نسوا
اللغة العربية فاحسوا بضرورة نقل كتب اللغة والفلسفة والعلوم إىل اللغة العربية ،فهكذا بدأت حركة ترمجة واسعة للنتاج العريب يف خمتلف
العلوم أي مع بداايت القرن الثاين عشر امليالدي(.)6
وهذا االمر حوهلم اىل حلقة وصل بني الدين االسالمي واملسيحي(.)7و يعترب كتاب احملاضرة واملذاكرة ملؤلفه اليهودي موسى بن عزرا
يف أول العالقات يف كتاب األدب العربي الوسيط الذي الفه يهود العامل االسالمي ابللغة العربية املدولة ابحلرف العربي وهو كتاب
الشعر والشعراء واخلطبة واخلطباء ،والعلم والعلماء ويف الفلسفة واحلكمة والنحو والبالغة .ويعد هذا الكتاب مصدرا اساسيا يف الفكر
العريب اليهودي يف العصر الوسيط ،فهو يشري اىل فضل العرب والعربية على اليهود والعربية(.)8
وقد ذكر احلريزي درجات اليهود ومراتبهم يف نظم الشعر املوزون واملقفى فيشري اىل إن كثري من علماء اليهود يف خمتلف االقطار
االسالمية كالشام والعراق واألندلس نظموا الشعر اال إن شعراء األندلس كانوا افضلهم واعالهم مرتبة وهم الذين بدأوا ابدخال الشكل
اجلديد للشعر اىل لغتهم وهم الذين وصفوا حبور الشعر العربي اجلديدة املثبتة على حبور الشعر العريب(.)9
وقد جعل اليهود القصيدة العربية اجلديدة على شكل القصيدة العربية واطلقوا على أجزائها االمساء العربية فهي مؤلفة عندهم من أبيات
والواحد عندهم امسوه ( بيت בית) والبيت مؤلف من شطرين امسوا كل واحد منها ضلعا (צלע) ومسى العرب الشطر األول مصراعا
والثاين قفال كذلك اليهود اعطوا امسا للشطر األول اباب (דלת) والشطر الثاين قفال (סגר) (.)10
وقد ربط موسى بن عزرا التفوق يف نظم الشعر مبعرفة اللغة العربية ففي وصفه لبالغة رايب اسحاق ابن جبريول يقول انه كان دون ذلك
(بالغة) يف الشعر املوزون لقصره يف علم العربية ،وهو يف وصف احد الشعراء اليهود انه استعان على لطف املقال وعذوبة الشعر
بفصاحته يف العربية (.)11
وقد جعل احلريزي ضوابط وشروط للشعر اجليد ،فوضع سبعة شروط حتيل الشعر جيدا إن توفرت فيه ،وهي (:)12
 - 6محمد احمد صالح ،اثر الصراع العربي اإلسرائيلي على حركة الترجمة من العربية إلى العبرية ،الرياض ،جامعة الملك سعود،2003 ،
ص .4
7
Encyclopedia Judaica, Jerusalem, 1971, Vol 10, P. 319 .
 - 8موسى بن عزرا ،المحاضرة والمذاكرة ،مقدمة من الخط العبري على الخط العربيي ،عبيد الير ان ينيدير ،مركيز الدراسياق ال يريية،
جامعة القاهرة.
 - 9شعبان محمد سالم ،في البحور واالو ان ،مركز الدراساق ال ريية ،القاهرة ،1976 ،ج ،1ص .60
10
- Mayer Waxman , History Of Jewish Literature Vol 1 , Newyork , 1971, P. 259.
 - 11موسى ابن عزرا ،المحاضرة والمذاكرة ،ص .5
 12شعبان محمد سالم ،مصدر سابق ،ص .69 – 66
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 .1إ ن ينتقي الشاعر كلمات اشعاره دون أي شائبة ويزيل عنها كل كلمة غريبة خشية إن يصبح كشعراء اليوانن الذين
يقحمون الكلمات الغريبة يف اشعارهم كي خيلطون االزهار ابالشواك.
 .2جيب على الشاعر إن حيافظ على وزن وحركات القصيدة واال ينتقص الوزن يف عباراته ،حىت ال يصبح كالشعراء الذين
نبذوا اوزان قصائدهم مكسورة فمرة ينقصون ومرة يزيدون.
 .3على الشاعر إن ينتقي املوضوعات اجليدة لقصيدته وان يصيغها أبسلوب بالغي حىت ال اتيت اشعاره ركيكة خالية من أي
مجال موضوعي.
 .4على الشاعر إن يتوخى األسلوب السهل على الفهم واالدراك حىت ال يشبه شعراء اليهود من غري األندلس.
 .5إن حيافظ الشاعر على قصيدته بدون اخطاء يف النحو حىت ال يشبه شعراء اليهود يف دمشق كابن ابروخ الطبيب والذي
كانت قصائده مملؤة ابلكلمات املتناقضة وكلمات مليئة ابالخطاء اللغوية.
 .6أيضا على الشاعر عندما ينتهي من كتابة قصيدة إن ال يعلنها مباشرة وامنا عليه إن ينقحها ويراجع اخطاؤها.
 .7على الشاعر إن خيتار قصيدته بعناية وحذر ،كأن خيتار من اخلمسني بيتا ثالثني حىت تصبح قصيدته رائعة.
وقد كان احلريزي منحازا إىل شعراء األندلس من اليهود استنادا إىل الضوابط اليت وضعها .وأيضا إن التفعيلة العربية تقوم على األسباب
واألواتد كذلك جعل اليهود التفعيلة العربية وامسوها (عمود) تقوم على االسباب ومسوها حركات واألواتد ومفردها (وتد) .ولكون اللغة
العربية حتتوي على حركات وانصاف حركات وهي احلركات والسكون املتحرك فقد جعل اليهود انصاف احلركات هذه مع احلركات اليت
تليها وكذلك الواو الشوروق قبل احد حروف ( ب و م ف) الشفوية املتحركة وتدا ،وما عدا ذلك اسباب والوتد بذلك يكون احد
االشكال الثالثة االتية:
 – 1سكون متحرك تليها حركة مثل ְש ִמי امسي.
 – 2حركة خمطوفة أو مركبة تليها حركة مثل אֲנִי إين.
ּומי وماعدا ذلك يعترب اسبااب.
 – 3واو عطف مشكلة بشوروق قبل احد حروف بومف (احلروف الشفوية) متحركة ִ
واشتهرت يف األندلس حبور تقوم على اربع تفعيالت يف كل شطر ويف كل تفعيلة سببان أي נפעל  ،فبدأ الشعراء ينظمون قصائدهم
حىت طبع أدب تلك الفرتة ،فربز شعراء مشهورون وأخذ وا ينظمون الشعر وفق هذه االوزان احلديثة ومن ابرز شعراء هذه الفرتة ابراهام
بن عزرا وسليمان ابن جبريول ،يهودا الالوي ،موسى بن عزرا ويهودا احلريزي.
 – 1ابراهام بن عزرا אברהם בן עזרא:
هو ابو اسحق ابراهيم بن مئري بن عزرا ،ولد سنة  1092يف طليطلة وقد نظم معظم قصائد املدح واالخوانيان وهي القصائد اجملموعة
يف ديوانه .وكان ابراهام بن عزرا غزيرا يف االنتاج الشعري ،دينيا كان أم علمانيا وله جتديد يف موضوعات الشعر العربي وان كانت
ضئيلة ,ووضع قصة شعرية على غرار حي بن يقظان ( البن سينا) وامساها حي بن مقيض (חי בן מקיץ).

 – 2سليمان بن جبريول שמלה בן גבירול
امسه العريب ابو ايوب سليمان بن حيىي ،ولد عام  1021يف ملقه واقام اغلب حياته يف سرقسطة بعد خراب قرطبة .ومل يعرف الكثري
يف حياة سليمان بني جبريول ،مات عام  1053مجعت اشعاره يف جمموعة تقع يف ثالثة اجزاء بعنوان ( שירי שלמה בן גבירול
– اشعار سليمان بن جبريول).
 – 3يهوذا الالوي יהודה הלוי
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هو ابو احلسن الالوي ،ولد يف  1075رئيس املدرسة الدينية (اليشيفا) ،درس الطب واملنطق والفلسفة واللغة العربية ويعد من كبار
الشعراء اليهود يف عصره ونظم يف شىت األغراض الشعرية .اهم اعماله األدبية:
أ – اشعار دينية يتحدث فيها عن القدس وفلسطني واحلنني هلا.
ب – قصائد دينيوية أو علمانية تنأول فيها مجيع األغراض الشعرية.
ج – كتاب احلجة والدليل يف نصرة الدين الذليل ابللغة العربية.
 – 4موسى بن عزرا משה בן עזרא:
وهو ابو هارون موسى بن عزرا،ولد يف غرانطة حوايل  ،1055ومات عام  1135وكان جييد العربية ووقف على كنوز أدهبا
واستخدمها يف كتاابت أدبية.
قدم موسى بن عزرا كتااب فريدا من نوعه للدب العربي كتبه ابلعربية وامساه (كتاب احملاضرة واملذاكرة) الذي ترمجه بن تبون بعنوان (
اشعار اسرائيل שירת ישראל) حيتوي الكتاب على مثان اسئلة تتعلق ابألدب وصناعة الشعر وحمسناته (.)13
 – 5يهوذا احلريزي יהודה אלחריזי
ولد يف األندلس يف النصف الثاين من القرن الثاين عشر ،عاش يف بروفانس ويف سنة  1215سافر إىل دول الشرق وعاش يف مصر
وفلسطني وسوراي والعراق .تويف يف  .1235كان احلريزي متمكنا يف اللغتني العربة والعربية وكان كل ما يكتبه العرب ينقله إىل لغة عربية
بليغة (.)14
والقصيدة العربية أثرت بوجه خاص على القصيدة العربية غري الدينية ،من حيث الشكل واملضمون ،حيث تركت القصيدة العربية
بصماهتا على أسلوب وافكار القصيدة العربية غري الدينية.
وقد وصل الكثري من الشعراء اليهود ابلقصيدة العربية غري الدينية اىل صورة الكمال الفين.

أغراض القصيدة غري الدينية
وقد حاكى الشعراء اليهود يف هذا العصر الشعراء العرب يف كل أغراض الشعر من حيث إن كل غرض كانت له دوافعه اخلاصة وكل
غرض له بناؤه وهيكله اخلاص.
وقد دخلت كثري من املصطلحات وااللفاظ القصيدة غري الدينية يف هذا العصر بتاثري من القصيدة العربية .وقد ظهرت ألول مرة
قصائد احلرب العربية اليت انشدها الشاعر مشوئيل هناجيد שמואל הנגיד .ظهرت فيها حماكاة لقصائد البطولة وما يسمى لدى
العرب بشعر احلماسة والفخر ووصف معارك وفيها أيضا اخلمرايت اليت تعرب عن الفرح العميق ابحلياة وحس االستمتاع هبا وهذا
يتعارض مع املنظور الديين واالخالقي اليهودي .وهذا الشعر يهتم مبجالس اخلمر يف القصور ووصف الساقي ،وهذا العامل غين
ابملصطلحات اليت متيل اىل ادخال البهجة والسرور إىل النفس (.)15
وهناك أيضا قصائد الغزل العربية اليت أثرت أيضا على القصائد غري الدينية العربية ،وهي لون اخر من ألوان الشعر وأغراضه وهذا الشعر
بني وصف معاانة احلبيب وقسوة احملبوب وأيضا يتنأول اجلمال والشباب وحسن الطلعة.
وقد كان الشاعر وقصائده موضع احرتام بني املثقفني حيث كانت تقرأ القصائد على اجلماهري .ويف جمالس اخلمر والبالط ويف
املسابقات الشعرية.)16( ....
 13شعبان محمد سالم ،مصدر سابق ،ص .168 – 167
 14شعبان محمد سالم ،مصدر سابق ،ص .69 – 66
 15عبد الرحمن علي عوف ،تاريخ االدب العبري ،القاهرة ،1987 ،ص .37
 - 16المصدر نفسه ،ص .40
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وكان أسلوب القصيدة غري الدينية اليت كتبت ابلعربية يف األندلس أسلواب مقرائيا ،ويعترب هذا األسلوب واحيائه من التجديدات اهلامة
ليهود األندلس وقد اعترب اليهود لغة املقرا اصال مقدسا كما يعترب املسلمون لغة القران الكرمي من االصول املقدسة.
أما وحدة القصيدة وترابط املعاين يف أبياهتا فكان اندرا وكانت هناك املقاطع الشعرية املؤلفة من بيئتني متساويتني يف عدد الكلمات
وخمتلفتني يف املعىن ومبسميات مطلع القصيدة وغالبا ماكان هذا يسمى وصف الصحراء .ويتخذ بناء القصيدة وفق مضموهنا الغرض
من كتابتها(.)17
ب -أثر النثر الفين العريب يف النثر العربي
ظهر النثر الفين متاخرا يف األدب ،وقد تثر النثر العربي ابلنثر العريب من حيث املوضوعات واالفكار واألغراض والطريقة فاعتمد على
قصص شعبية واساطري وخرافات وامثال شانه شان النثر العريب.
وقد كانت هناك حمأوالت قبل القرن الثاين عشر فكتبت خطاابت ومقاالت نثرية تشمل مواضع متنوعة وأول مؤلف هو كتاب بعنوان
(ספר חמעגיות) ( كتاب احلكمة ) كتبه (نسيم يعقوب القريوان ) يف منتصف القرن احلادي عشر عام  1055م كتبه ليشغل
والده بقراءة القصص حيتوي الكتاب على مصادر يهودية من اساطري وقصص دينية (.)18
أ – القصص واألساطري
أول كتاب ترجم من العربية إىل العربية هوكتاب (كليلة ودمنة) أو كما يسمونه ( اساطري بيداي الفيلسوف اهلندي) أول ترمجة عربية هلذا
الكتاب قام هبا يهودي امسه عليزار بن يعقوب يف هناية القرن الثاين عشر (.)19
أخذ اليهود يقبلون على قراءة هذه الكتب وشغفوا هبا وزادهم هذا اهتماما برتمجة كثريمن القصص والكتب من هذا النوع ومل يكتفوا يف
الرتمجة فقط بل أخذوا يفكرون يف اتليف قصص عربية متخذين من القصص العربية مثاال حيتذى به.
ومن الكتب اليت الفها اليهود ابللغة العربية يف القرن الثاين عشر امليالدي كتاب (ספר המוסר) إذ حيتوي هذا الكتاب على قصص
واساطري وخرافات هلا مغزى اخالقي القصد منها التعلم ،ومؤلف هذا الكتاب هو ( اسحاق كيسيون).
وأيضا هناك كتاب عنوانه (ששון) أي كتاب البهجة والسرور والذي حيتوي على قصص واساطري جتلب للقارئ املتعة واملسرور ومؤلفه
(يوسف زابرا) الفه عام  1200يف أسبانيا.
وحيتوي هذا الكتاب على ثالثة عشر فصال يشمل كثريا من القصص الشعبية وااألمثال املختارة واالشعار الفكاهية .أيضا حيتوي
الكتاب على جوانب من الطب والتشريح والعلوم وأسلوب الكتاب أسلوب حواري على غرار كتب القصص العربية امثال كليلة ودمنة.
وأيضا خصص املؤلف فصال عن االفعال حيتوي على (مثل) وهذه ااألمثال مستقاة من مصادر عربية متنوعه.)20( .
ب – ااألمثال واحلكم
اهتم الكتاب املقدس (תנ''ך) اباألمثال وافرد هلا سفرا خاصا (ااألمثال) وأنواعها ،ولكن كان الغرض منها ديين فقط .ولكن عندما
تغلغل اليهود ابلعرب وأخذوا كثريا من الثقافة العربية انتقل كثري من ااألمثال العربية إىل اللغة العربية نقلها كتاب اليهود وذلك لتصوير
االفكار وأيضاحها( .)21بعد ذلك الف سليمان بن جبريول كتااب عنوانه ( מבחרי הפנינים) (خمتار اللؤلؤ) وترمجه يهودا بن تبون
إىل العربية.
 - 17عبد الرحمن علي عوف،مصدر سابق ،ص .43
 18ابراهيم الهنداوي ،مصدر سابق ،ص .120
19

Encyclopedia Judaica, Jerusalem, 1971, Vol 12, P. 221.
Book Of Delight Other Paper By Abraham Israel.
21
Mayer Waxman, Op Cit, P. 459.
20
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الكتاب يتحدث عن جمموعة من ااألمثال واحلكم حتتوي على تعاليم اخالقية ،قسم الكتاب اربعة وستني فصال نثراي موضوعيا:
يتحدث عن الصدق واحلكمة واحلب والصدقة واالحسان وكثري من الصفات اليت تدعو إىل راحة االنسان.
وقد كتب واكسمان إن الكتاب ترمجه يوسف قمحي أبسلوب شعري إىل اللغة العربية .وأيضا هناك كتاب (نصائح الفالسفة) وهو
جمموعة من ااألمثال واحلكم.وترجم يهودا احلريزي كتاب (מוסרי הפילוסופים) يف هناية القرن الثاين عشر إىل العربية ( .)22وهذا
الكتاب مكون من ثالثة اقسام اما فلسفية او تعليمية .أيضا ترجم اسحاق بنيامني يهوذا حوايل  5000مثل وقد مجع هذه ااألمثال يف
كتاب (משלי ערב) وقد رتب ااألمثال ترتيبا أجبداي.

ج _ املقامة
فن أديب (.)23وهي نوع من أنواع النثر مل يكن يعرفه اليهود قبل احتكاكهم ابلعرب وتعرفهم على اللغة العربية واطالعهم على
انتاجها الثقايف العريب ،ومن الطبيعي إن تلقى املقامات من أدابء اليهود نفس االعجاب الذي لقيته من األدابء واللغويني العرب،
فاملقامة هي نثر مقفى ظهر يف العربية يف القرنني العاشر واحلادي عشر امليالديني يف ( מגילת אחי מעץ ) كتاب احيمعص يف
ايطاليا و ( מגילת אביתר) كتاب افيتار يف فلسطني ...ولكن ظهور أول كتيب عربي على غرار املقامة العربية الكالسيكية
كان يف األندلس االسالمية يف النصف األول من القرن الثاين عشر امليالدي .أي هناية العصر الذهب .وكتبه شلومو بن صقبل
وعنوانه ( המחברת) الكراسة وبطل املقامة املتجول التائه يتحدث عن مغامراته يف قصر شرقي فخم .وقد حكيت هذه الرواية
أبسلوب نثر مقفى غري موزون ينتهي أحياان بثالثة أو اربعة ضلوع متوالية بنفس القافية .ويف داخلها اشعار موزونة على وزن األواتد
واحلركات.وأسلوهبا مزخرف (.)24
فاملقامات نوع من الكتابة ابتكره بديع الزمان اهلمذاين وهي نوع من القصص القصرية ختيل فيها شخصا من املتسولني يطوف من
مكان اىل مكان يستجدي الناس بفصاحته وبيانه .ولو تفحصنا هذه املقامات اليت الفها بديع الزمان وجدان إن الغرض منها كان
التمرن على اساليب االنشاء وقد قدمت أبسلوب القصص اىل أسلوب احلوار واألخبار .وكان البديع مجع فيها االساليب البالغية مثل
السجع والبديع(.)25
وقد ظهر أدب الكراسات وهذا التعبري يصفه يهوذا احلريزي يف األندلس يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر امليالديني وحتول اىل
اللون االساسي يف األدب القصصي العربي يف العصور الوسطى ومن اشهر ما كتب يف املقامة (תחכמוני) ليهودا احلريزي و
(מחברות עמנואל הרומי) كراسات عمانوئيل الرومي .أما أبرز كتاب األندلس يف القرن الثاين عشر هو يوسف بن زايدا
الف كتاب ( ספר שעשועים) كتاب التسايل .ويف القرن الرابع عشر واخلامس عشر ظهر يف األندلس يتسحق بوليكار (עור
הדת) مساعد الدين .ويف مدينة بروفانس أيضا ظهر كتاب اخرون .إما يف ايطاليا كتب أيضا مقامات خاصة من قبل احيطوف
بن يتسحق (משא גיטו חזירו) مقال وادي االحالم هذه يف القرنني الثالث عشر والرابع عشر.

22

Encyclopedia Judaica, Jerusalem, 1971, Vol 12, P. 220.
 - 23المقامة فن ادبي خاص يتصف بصفاق تميزه عن انواع النثر الفني الخرى ويتفق الباحثون إن فن المقامة ن أ اوال في اللغة العربية ثيم
انتقر إلى اللغاق ال ريية وكلمة مقامة تعني مجلس القبيلة وناديهيا كقيوإ إليى سيلمى :ويييم مقامياق حسيان وجوههيا وانديية ينتابهيا القيوإ
والصفر
وللمزيد انظر :بديع محمد جمعة ،دراساق في االدب المقارن ،ط ،2القاهرة.1980 ،
 - 24عبد الرحمن علي عوف،مصدر سابق ،ص .206
 25ابراهيم الهنداوي ،مصدر سابق ،ص .127
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يف القرنني السادس عشر والسابع عشر كتب موندة وعمانوئيل كتاب ( ויכוחים) جدل .وأيضا كتبت مقامات يف تركيا ويف
اليمن ويف بريطانيا ...إما أول من ترجم املقامات العربية إىل العربية فهو يهودا احلريزي ( מחברות איתיאל) كراسات ايتيئيل
وهو الذي الف مقاماته يف كتاب امساه (תחכמוני) حيتوي على مخسني مقامة وفيه قصص قصرية.
وابنتشار مقامات اهلمذاين مث احلريري بعد ذلك وصلت املقامات إىل األندلس ،وتلقفها بعض األدابء اليهود وبدأوا يقلدوهنا ويكتبون
مقامات خاصة هبم( .)26اال إن اهم انتاج أديب من هذا النوع هوما الفه الشاعر يهودا احلريزي يف املقامات يف القرن الثاين عشر
امليالدي.
قام احلريزي قبل إن يؤلف مقاماته املعروفة ابسم (ספר תחכמוני) أي كتاب احلكمة قام برتمجة مقامات احلريري ،إذ لقيت املقامات
املرتمجة القبول واالعجاب من قبل اليهود ،وبدأ احلريزي بوضع مقاماته اخلاصة به ،فادخل بذلك فنا أدبيا جديدا إىل اللغة العربية
والثقافة اليهودية املتأثرة ابلثقافة العربية ،ويظهر إن احلريزي حينما كان يقوم برتمجة مقامات احلريري إىل العربية زاد اعجابه ابلكتاب،
كما شعر إن دعابته ليست اقل مما ميلكه احلريري وان متكنه يف اللغة ال ريب فيه .فاقتنع بقدرته على جماراة احلريري وكتب مقامات من
عنده ابلعربية على غرار أسلوب احلريري يف مقاماته ،فشرع عندئذ برحلته الطويلة إىل الشرق وانتقل بني زعماء الطوائف اليهودية هناك
لقي عندهم احلفاوة الكبرية واعطي املال الكثري لالستمرار يف عمله األديب ،فأفادته تلك الرحالت كمبدا يف وضع كتابه املعروف
(ספר תחכמוני) (.) 27واحلريزي يصرح يف مقدمة كتابه يف مقاماته التقدميية إن اجناز احلريري هذا هو الذي دعاه إىل اتليف عمل
خاص به.
وضع احلريزي كتابه يف مخسني اباب أو مقامة بعدد مقامات احلريري وقدم له مبقدمة وكل مقامة تدور حول حدث أو قصة خمتلفة أو
موقف ختيلي ،فكل واحدة تؤلف وحدة مستقلة ،ولكنها ربطت بينها بواسطة البناء األديب املميز هلذه املقامات واملتمثل ابن الراوية
يلتقي يف كل مكان يذهب إليه ببطل احلدث والذي هو شخصية من نوع خاص وقد جعل احلريزي راويته يف الكتاب هيمان
هازراحي ،إما البطل فهو حرب القيين وكال االمسني ماخوذان من العهد القدمي ،فقد اشري إىل االسم األول كمؤلف للمزمور الثامن
والثمانني ،إما الثاين فمركب من امسني خمتلفني ،يقول احلريزي يف مقدمته " :وقد وصل كلمات الكتاب على لسان هيمان هازراحي
ابسم حرب القيين وقد اوجدهتما ،على الرغم من انه مل يعش احد فيها يف جيلنا ولكنه جمرد خيال "(.)28
وذكر احلريزي بعض احكامه يف صناعة الشعر فيقول يف املقامات الثامنة عشر ":إن الناس كقاعدة ينقسمون اىل ثالث طوائف:
البسطاء ،االذكياء ،والشعراء .والشاعر الذي يريد إن يرضي هذه االمساء الثالثة جيب إن ينظم شعرا سهال بسيط املعىن اىل الدرجة اليت
يعجب هبا البسطاء ،وان ينظم احياان يف موضوعات عميقة ويستعمل الفاظا خمتاره ليسر هبا االذكياء .وفوق كل ذلك كله فان طريقته
جيب إ ن تكون كاملة وقصائده مجيلة ليتمتع هبا الشعراء الذين هم خري احلكام وهو يرى يف حضور الضوابط جنح يف ارضاء هذه
الطبقات الثالث.)29( .

. Mayer Waxman, Op Cit, P. 459.
 - 27ن ر كتاب تحكموني للحريزي في الكارد عام  ،1893هانوف  ،1925تيم طبعيه كامنيكيا فيي وارسيو  ،1895ثيم توبوروفسيكي عيا
 1958مع مقدمة بالعبرية في طبعة منقحة ،ويد ترجم البعض إلى االنكليزية ون ره فيكتور فماتسوإ رايسخرق عيام  .1965إميا القصي
العبري فهو مطروح بالقسطنطينية سنة  1587في عهد السلطان مراد وهو الوحد المتوفر ،ويد اعاد مستر راغيوق إلى االنكلزية.
 - 28الحريزي ،مقدمة المقاماق ...وانظر أيضا :محمد عبد اللطيف عبد الكريم ،اثر المقاماق العربية في االدبين العبري والسيرياني ،مجلية
المجمع العرايي ،مج .1987 ،11
 - 29الحريزي ،المقامة الثامنة ع ر ...وانظر أيضا:
Mayer Waxman, Op Cit, P. 1987.
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اخلامتة:
ومن هذا العرض يظهر اتثري األدب العريب على األدب العربي يف العصر الوسيط يف الشعر والنثر .ولو مل خيتلط اليهود ابلعرب يف تلك
الفرتة مع اطالعهم على اللغة العربية واالنتاج األديب العريب ملا وصلنا من يهود تلك الفرتة انتاج أديب عال يف حقلي الشعر والنثر الفين،
والستمر اليهود يف الكتابة يف النصوص الدينية وشرحها والتعليق عليها فقط.
املصادر العربية:
ابراهيم موسى هنداوي ،األثر العريب يف الفكر اليهودي ،مكتبة االجنلومصرية ،القاهرة.
بديع حممد مجعة ،دراسات يف األدب املقارن ،ط ،2القاهرة.1980 ،
احلريزي :املقامات.
شعبان حممد سالم ،يف البحور واالوزان ،مركز الدراسات الشرقية ،القاهرة ،1976 ،ج.1
حممد امحد صال ،أثر الصراع العريب اإلسرائيلي على حركة الرتمجة من العربية إىل العربية ،الرايض ،جامعة امللك سعود.2003 ،
حممد عبد اللطيف عبد الكرمي ،أثر املقامات العربية يف األدبني العربي والسرايين ،جملة اجملمع العراقي ،مج .1987 ،11
موسى بن عزرا ،احملاضرة واملذاكرة ،مقدمة من اخلط العربي على اخلط العريب ،عبد الرزاق قنديل ،مركز الدراسات الشرقية ،جامعة
القاهرة.
املصادر االنكليزية:
Book of Delight Other Paper by Abraham Israel.
Encyclopedia Judaica, Jerusalem, 1971, Vol 10 - 12.
Mayer Waxman, History of Jewish Literature Vol 1, Newyork, 1971 .

املصادر العربية:
תורת נבאים וכתובים  ,לונדון .1977 ,
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