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Abstract: This study aims to describe the significance of the meaning of nationalism in
the poem Mudhakkirät Andalusiyya by Nizar Qabbani and the factors that influence
nationalism in the poem. In this study, the model used was library research. The material
object in this research is a poem by Nizar Qabbani entitled Mudhakkirät Andalusiyya,
written in Cordoba in 1955. This qualitative research is described descriptively using
Roland Barthes' semiotic theory with a theory of significance order consisting of
connotation and denotation. Sources of data in this study are in the form of words,
phrases, and clauses derived from the poem Mudhakkirät Andalusiyya. Data collection
techniques are reading techniques, translation techniques, and note-taking techniques.
The data analysis technique uses data reduction techniques with close reading methods,
data presentation, and conclusions. This research indicates that the poem Mudhakkirät
Andalusiyya provides a perspective on the historical awareness of the Arabs as a ruling
Spain and an overview of the contribution of the Arab nation and the Arabic language to
Spain. The factors that influence Nizar Qabbani in the poem Mudhakkirät Andalusiyya
are political factors, the unity of the Arabs, and the identity and history of the Arabs.
Keywords: Nationalism, Semiotics Roland Barthes, Mudhakkirät Andalusiyya, Nizar
Qabbani

القانوين وحقوق اإلنسان من أجل الدخول يف نظام عاملي
 أي فكرة عن حقوق كل أمة يف أن تكون قادرة على،جديد
تقرير مصريها والتحرر من قهر األمم األخرى
(Kusumawardani & Faturochman, 2004)

تتحد الدول اآلسيوية واألفريقية بروح القومية حملاربة
الضغوط أتيت من اخلارج وتسعى جاهدة لدعم هوية األمة
.واحلفاظ على كرامتها
،ميكن أن تواصل املشاعر القومية إىل أتثري مشاعر األمة
 ق ّدم نزار قباين يف عمله األديب الشعري.ومبا يف ذلك األديب
 منظ ًورا وعيًا للتاريخ العريب والعالقة،بعنوان مذكرات أندلوسية
 هذا يتماشى مع رأي سوجتميقا.التارخيية للعرب ابلعامل الغريب
حيث ينص على أن القومية جيب أن تنري ابحلكمة والفهم واملعرفة
 دعت هذه. (Soedjatmoko, 1991) والوعي التارخيي

مقدمة

حب الوطن هو وعي مجاعي متلكه كل أمة يف جمتمع
 ينشأ الشعور بنفس املصري بينهم ملعادلة الرؤية.متجانس معني
 يسمى هذا الشعور.وأهداف احلياة اليت هي أهداف مشرتكة
 حيث كانت وعي وطين متعلقة بشعور االنتماء لدى،ابلقومية
.أفراد اجملتمع
تظهر املشاعر القومية عندما تواجه األمة حتدايت
وضغوطًا من اخلارج احملتملة على زعزعة استقرار األمة وأيضا
 واجهت الدول، منذ القرن الثامن عشر.التعتيم على هوية األمة
جسداي
،اآلسيوية واألفريقية هتديدات من الدول األوروبية
ً
 خاصة خالل فرتة االستعمار واإلمربايلية من الغرب،وعقائداي
ً
 متيز القرانن التاسع عشر والعشرين بظهور الوعي.إىل الشرق
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القصيدة القارئ إىل التأمل يف املشاعر القومية وخاصة العرب من
خالل حماولة احتواء أايم اجملد العريب للندلس يف العصور
الوسطى.
مت إجراء العديد من الدراسات حول القومية يف الشعر،
مبا يف ذلك العنوان الوطين يف بيتقة اهلوية قصيدة حملمود درويسي،
كتبها حممد سيد العروان وفازت األوكرانية سنان كاليجاغا
يوجياكارات ،املنشور يف اجمللة العلمية للغة واألدب ،اجمللد ،6
العدد  2عام  2019الذي يصف معىن قصيدة "بيت هوية"
حملمود درويسي ابستخدام الدراسات السيميائية ابستخدام
األساليب النوعية عن طريق البحث يف املكتبات وابستخدام
نظرية ريفاتري السيميائية .جاءت نتائج هذه الدراسة يف شكل
بنية موحدة للمعىن يف قصيدة "بيت هوية" حملمود درويسي ،وهي
القومية والوطنية اليت تتجلى يف الكربايء واحلب والدفاع عن اهلوية
والوطن وامللكية.
تطابق البحث عند حليمي (Zuhdy & Masadi,
) 2016يف حبثه العديد من األساليب اللغوية اليت استخدمها
نزار قباين يف قصائده ،مثل االستعارة ،والتشبيه ،والتشابه،
وامليتومني ،والرجعية ،والقطع الزائد ،والتجسيد ،وما إىل ذلك.
وجدت معانيها وهي قصيدة اإلغداب اليت هلا معىن الغضب
واحملبة والوعد .قصيدة آينا أذهبو تعين احلب احلقيقي والشعور
الضائع .مث قصيدة "أحبك جدا" تعين احلب احلقيقي .كلهم
موضوع حب رائع عرب عنه نزار قباين .إنه يعطي معىن احلب،
املؤمن ،والغضب يف إطار لغة رمزية مثرية للغاية.
القومية العربية يف األعمال األدبية خلطاب وسرية أتسوراه
 1881بقلم نور أنيسة رضوان ،جامعة والية ماالنج 2019
واليت تصف املشاكل اليت أدت إىل ظهور القومية العربية
واألعمال األدبية القومية لكليهما .الكتاب .اشتعلت روح
القومية العربية يف نفوس األمة العربية منذ االحتالل الربيطاين
بعيدا عن املقاومة اجلسدية ،كما تنعكس روح القومية
والفرنسي ً
يف شكل أعمال أدبية يف شكل شعر وخطب سياسية.
آراء حول القومية يف شعر ممد درويسي وشعر رندرا يف
التحليل األديب املقارن ،كتبها إيفاايتون نعمة من جامعة جاجاه
مدى يوجياكارات ،ونُشرت يف An-Nas: Journal of

 ،Humanitiesاجمللد  ،2العدد  ،1سبتمرب  2017واليت
تصف آراء القومية يف قصيداتن خمتلفتان ومها الشعر العريب
والشعر اإلندونيسي .األشياء اليت تقارن بني القصيدتني هي آراء
حول الدولة والنضال ضد االستعمار .تستخدم هذه الدراسة
نظرية األدب املقارن ،وهي مقارنة األعمال األدبية من دولتني
خمتلفتني ،ولغات خمتلفة ،وكذلك ثقافات خمتلفة.
موقف الباحث يف هذا البحث هو مواصلة البحث
السابق من خالل إضافة واستكمال البحث السابق املتعلق
بوجهة نظر القومية القائمة على نظرية Roland Barthes
السيميائية حبيث يكون الغرض من هذا البحث هو فحص شعر
مذ ّكرات أندلسية لنزار قباين يف املزيد يف معىن القصيدة مذ ّكرات
أندلسية وما هي العوامل املؤثرة فيها .القومية يف القصيدة
مذ ّكرات أندلسية.
قصيدة مذكرات أندلوسية هي من أربع قصائد كتبها نزار
قباين مبوضوع القومية .تثري هذه القصيدة قضية دروس التاريخ
حول اإلسالم العريب واتريخ إسبانيا اإلسالمية .قصائده الثالث
األخرى هي أوراق إسبانية واألحزان يف األندلوس والغرنظة .ومما
أهلم نزار قباين يف هذا العمل القومي هو أن نزار قد زار إسبانيا
عام  1955وعاش هناك من عام  1962إىل عام ،1966
كبريا للبلد وشعبها وثقافتها ولغتها ،وهذا
وقد أكسبته جتربته حبًا ً
من األسباب وراء هذا االجتاه يف شعره.
تبىن هذا البحث على حجتني ،أوهلا أن شعر مذكرات
أندلوسيا تنعكس جمتمعا عربيا بصورة ورسالة قوية على أن العرب
أمة عظيمة حيث استولت على أمم أخرى يف فرتة طويلة من
حتداي للعرب يف زمن احلاضر
الزمن ،حيث تصبح هذه اخللفية ً
ألن تتجه ابالوعي والنهوض الوطين .اثنيًا ،تكون العوامل
السياسية واالجتماعية والثقافية خلفية لربوز الروح القومية ألجل
حرية األمة وشرفها.
مت استخدام كلمة قومية وف ًقا أليب ابرويل ألول مرة يف
أملانيا يف القرن اخلامس عشر ،واليت كانت خمصصة للطالب
الذين أيتون من نفس املنطقة أو يتحدثون بنفس اللغة ،حبيث ال
يزالون (يف اجلامعة أواملنطقة اجلديدة) يظهرون حبهم على شعبهم
وقبيلتهم األصلية )((Ritter, 1986ريرت)295 :1986 ،
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حيث كانت القومية يف األصل مرتبطة حبب جمموعة من الناس
لشعبهم ولغتهم ومنطقتهم األصلية.
كانت ظاهرة الثورات العربية يف السنوات األخرية من
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ،ظاهرة روحية للعرب
حيث اهتموا ابألدب والعلوم ،واألمل ابحلرية الداخلية
والضماانت الدستورية ،والعالقات مع أورواب ال سيما مبادئ
الثورة الفرنسية ،وكذلك االستجابة للقوى اإلمربايلية الغربية اليت
جنحت يف توسيع نفوذها يف أحناء العامل.
ظهرت مشاعر القومية العربية واقعيا يف املقاومة العربية
لسياسة الرتكية ،ورغبتها التامة يف االستقالل عن احلكم الرتكي،
حىت اندلع ضد االستعمار الرتكيا عام  1916هليمنتها على
العامل العريب .كذلك ما حدث به يف أوائل القرن التاسع عشر،
عندما حتولت املقاومة العربية إىل األوروبيني الذين هيمنوا سياسيًا
على العرب والسلطة يف احلقبة االستعمارية.
بدأ عصر االستعمار عندما بدأت الدول األوروبية إىل
استهالك بلدان يف آسيا وأفريقيا ابعتبارها املوردين الرئيسيني
الحتياجاهتم الصناعية .دفعت الثورة الصناعية اليت حدثت يف
أورواب األوروبيني إىل التطلع إىل دول يف آسيا وأفريقيا لديها املوارد
الالزمة لتلبية متطلبات صناعتهم كما قدمه Drysdale and
 Blakeيف )(Ridwan & Anisah , 2019أبن
اإلمرباطورايت األوروبية وسعت أراضيها يف مجيع أحناء العامل
خالل القرن التاسع عشر ،وخاصة يف الشرق األوسط ومشال
إفريقيا .كان القطن من مصر والسودان ،على سبيل املثال هلما
أمهية حامسة لصناعة النسيج الربيطانية.
وهذا ما يؤكده  Phillips K. Hittiيف & (Ridwan
) Anisah , 2019حيث قال إن بريطانيا وفرنسا تنافسا بشدة
لكسب نفوذ قوي لبلديهما يف كل شأن يف مصر وسورية لغرض
وحيد وهو ادخار أرابح ضخمة للتجارة مع اهلند والشرق
األقصى.
أصبحت القومية العربية قضية مجاهريية امتدت إىل ما
وراء النخبة السياسية والثقافية التقليدية لتكتسب مكانتها على
الساحة العربية األوسع بعد احلرب العاملي الثاين (-1939
 )1945وظهور دولة إسرائيل .إن الشعور ابلقومية العربية يف
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هذا العصر هي نوع من الوعي أبن للعرب شخصيتهم اخلاصة
اليت متيزهم عن الشعوب األخرى ،وأهم مكوانهتا اللغة والثقافة
والتاريخ.
كما ذكر بعلبكي يف )(Ridwan & Anisah , 2019
إن القومية ولدت من الوعي الوطين للمة للحفاظ على كرامتهم
وعلى القيم النبيلة للثقافة واهلوية الوطنية حيث قال وعي قومي
مبجد أمة معينة ويضع التوكيد على ثقافتها .ومن املشاكل اليت
تسببها اإلمربايلية واالستعمارية قضية القومية ،أي األيديولوجية
السياسية اليت منت كإيديولوجية مضادة ألشكال االستعمارية.
قال  Jan van Luxemburgعرب توم إن البنيوية
عموما على أهنا تنتمي إىل نفس اجملال
والسيميائية يُنظر إليها ً
نوعا أدبيًا
النظري .يف الواقع ما يسمى "السيميائية األدبية" ليس ً
وميكن تسمية البنيوية واألدب اللغوي ابلسيميائية(Taum, .
)1997السيميائية علم أو طريقة حتليلية لدراسة العالمات
)(Sobur, 2004وكانت أسست على املفهوم من العالمات
اللغوية واالتصالية ،وكذلك العامل نفسه ،فيما يتعلق ابلعقل
البشري ،إنه يتكون من العالمات اليت تواصلها البشر ابلواقع.
أما السيميائية اليت قدمها ابرتيس هي الدراسة عن كيفية
البشرية ) (humanityيف تفسري األشياء ) (thingsحيث أن
امليدان املهم يف هذه النظرية كما استكشفه ابرتيس يف دراسة
العالمات هو دور القارئ ) (The Readerعلى الرغم من أن
الداللة هي الطبيعة األصلية لإلشارة ،إال أهنا تتطلب نشاط
القارئ لكي يعمل .يناقش ابرتيس ابستفاضة ما يشار إليه غالبًا
بنظام املعىن من الدرجة الثانية ،والذي مت بناؤه على أنظمة أخرى
كانت موجودة من قبل )(Sobur, 2004
5

4

2

1

CONNOTATIV
E SIGNIFIED

CONNOTATIV
E SIGNIFIER

Signifie
d

Signifie
r

6

3

CONNOTATIVE SIGN

Denotative sign

يف خريطة روانلد ابرتيس ،ميكن املالحظة أن العالمة
الداللية ( )3تتكون من دال ( )1ومدلول ( .)2العالمات هي
عالمات ندركها (أشياء مادية) ميكن إظهارها ابأللوان أو سلسلة
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من الصور على غالف األلبوم قيد الدراسة .يف الوقت نفسه،
فإن املعىن الداليل الذي مت احلصول عليه من الدال واملدلل هو
أيضا داللة ضمنية ( ،)4أي املعىن الضمين الذي ينتج عنه قيم
ً
الدال ( )1واملدلول ( .)2العالمة ذات الداللة ( )5وف ًقا
لبارتيس هي أسطورة أو عملية أيديولوجية وراء الدال ()1
منهجية البحث
هذا البحث نوع من البحث الوصفي على املدخل
السيميائية  .Roland Barthes.حيدد BogdanوTaylor
على أن املنهجية الوصفية كإجراء حبث ينتج بياانت وصفية يف
شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة من الناس وسلوك مالحظ
)(Moleong, 2014يطلق عليه الطريقة النوعية ألن البياانت
اليت مت مجعها والتحليل أكثر نوعية بطبيعتها (Sugiyono,

)2015

استخدم الباحثون أنواع البحوث النوعية والوصفية .كال
النوعني من البحث مناسبان هلذا البحث ألن البحث النوعي
هو نوع من البحث العلمي ال ميكن فصله عن الفلسفة والعلوم
االجتماعية .عادة ما يتم استخدام هذا البحث النوعي إلنتاج
عدد من املعرفة اليت تظهر من داخل البشر ،وأنظمة القيم،
والرتكيز ،والتحفيز ،والتطلعات وأسلوب احلياة )(Susilo, 2010
يهدف البحث الوصفي إىل فهم الظواهر حول ما خيتربه
شخصية البحث ،مثل السلوك ،والتصورات ،والدوافع،
واألفعال ،وما أشبه ذلك بشكل كلي وعن طريق األوصاف يف
شكل كلمات ولغة ،يف سياق طبيعي خاص وبواسطة استخدام
الطرق الطبيعية) (Moleong, 2014يهدف التحليل النوعي إىل
أيضا تصنيف التحليالت النوعية
حتليل الصالحية الداللية .ميكن ً
األخرى من حيث املادة والبناء واللغة (Surapranata,

)2005

مصدر البياانت األساسية يف هذا البحث هو قصيدة
بعنوان مذكرات أندلوسية املأخوذة من املوقع الرمسي لنزار قباين
http://www.nizarqabani.comكبياانت أولية واثنوية،
وبعض البياانت الداعمة مثل الرتمجات احلرفية ،والسري الذاتية
للمؤلفني ،واملقاالت ،الوسائط اإللكرتونية املختارة كمواد حتليل
ذات صلة مبوضوع البحث .أما مصادر البياانت الثانوية اليت

تستخدمها الباحث لدعم البحث هي كتب ومقاالت العلمية
يبحث عن التشهري على أساس نظرية فيكتور شكلوفسكي أو
مناهج البحث.
تقنية مجع البياانت املستخدمة هي تقنيات وصفية
نوعية .مت إجراء حتليل البياانت الوصفية من خالل وصف
احلقائق اليت أعقبها التحليل )(Ratna, 2010يف دراسة
سيميائية لتحديد البياانت ،يتم إجراؤها ابستخدام طريقة قراءة
منوذجية تتكون من قراءات إرشادية وتفسريية (Pradopo,
) .2009أما طريقة حتليل البياانت املستخدمة يف هذا البحث
هي تقليل البياانت أبسلوب أسلوب القراءة عن قرب ( Close

 ،)Readingمث عرض البياانت
النتائج عند االنتهاء من التقديم ) (Rijali, 2018ويليه
اإلستااتج الستكمال البياانت اليت مت احلصول
عليها.

حىت ميكن استخالص

مناقشة
معىن القومية يف شعر مذكرات أندلوسية
 -1الوعي التارخيي للعرب لألسبانية
إن شعر مذكرات أندلوسية حرة ومستقلة عن قواعد
القافية أو الراوية أو الطفيلة أو البحر حيث ال يستخدم نزار
كثريا ،بل بدالً من ذلك يستخدم الكثري من
أمناطًا شعرية ً
الوسائل البالغية  -إعادة التفكري أو النقاط كبديل للمشاعر
اليت ال ميكن التعبري عنها(Dardiri, 2011) .
تتكون قصائد مذكرات أندلوسية من ستة مقاطع قصرية،
أربعة منها تُظهر إعجابه الكبري هبذا البلد القدمي أو ببعض
جوانب حياته .يف املقطع األول ،يذكر نزار مجال شخصية مورينا
روساليا ابستخدام مصطلحات "الشواق األسود" و "داواة
سودة"

عيون مورينا روساليا

ترشين ابلشوق األسود
عيون مورينا روساليا
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دواة سوداء
يظهر موضوع املرأة يف هذه القصيدة حبيث أمهية
شخصية املرأة يف احلياة .وكان احلب على حد قوله ،مملكة ال
تنفصل ،متتد من حدود الوطن إىل حدود املرأة ،وحب الوطن
هو جمرد شعور ابلوطنية ،لكن حب املرأة هو أفضل أنواع القومية.
فيقول له الناس الذين ال حيبون النساء إهنم حيبون وطنهم وال
حيبون شعبهم وال حيبون وطنهم وال حيبون شعبهم وال حيبون
أرضهم وال حيبون البشر وال حيبون هللا(Kamil, 2008) .
كلمة أسود (مذكر) ،سوداء (مؤنث) ،سود  -سودان
(مجع) يف اللغة العربية تعين األسود ،والفحم الناتج عن
االمتصاص الكامل ألشعة الضوء (املعاين) .يف األدب العريب
الكالسيكي ،كلمة "أسود" هي كلمة قريبة من الثقافة العربية،
وتصبح مصدر فخر واعتزاز للمجتمع العريب .احلجر األسود،
على سبيل املثال ،هو حجر كرمي حيظى ابحرتام اجملتمع العريب
منذ عصور ما قبل اإلسالم وحىت عصران احلاضر .يعتقد
املسلمون أن احلجر األسود هو حجر من السماء اكتشفه النيب
إمساعيل .كما يعترب اجملتمع العريب أن أفضل ما عند العرب هو
"األسودين" الذي طاملا كان لديهم كالمها فإن احلياة ستمضي
على ما يرام" .األسودين" مها التمر واملاء .كانت زوجة النيب
صلى هللا عليه وسلّم عائشة رضي هللا عنها .قالت ذات مرة أن
األسودين شيئان أصبحا سببًا يف حياة الرسول حممد صلى هللا
عليه وسلّم وآله يف األوقات الصعبة يف الكفاح من أجل إعالء
العقيدة اإلسالمية( .اتريخ البخاري ،كتاب اهلبة :رقم 2567

)(Abdullah, 2017

إن استخدام أسلوب التجسيد هذا ينقل فكرة ثروة وقوة
األمة العربية اليت متتلك موارد فريدة وقدرة فائقة على التحمل،
واليت ال متلكها أي أمة .إن الشعور الكايف ابإلمكانيات الطبيعية
اليت توفرها األمة نفسها ،جيعل مرونة األمة عالية دون االعتماد
على الدول األخرى.
يف املقطع الثاين ،يصف نزار إعجابه بال حمدود بشعر امرأة
أسلواب جمازًاي.
إسبانية أخرى ،مرياندا األفيدرا ،مستخدماً
ً
االستعارة هي أسلوب لغة مقارن يقارن بني شيئني حمددين دون
Khafid Roziki, Faisal Mahmoud Adam Ibrahim | 67

استخدام كلمات املقارنة مثل( .زهدي )2015 :يقارن شعر
مرياندا أفيدرا مع الغابة األفريقية .من مسات املرأة العربية حيث
يتم التعرف على مجال األنثى ابلشعر الكثيف والطويل.

شَعرُ مرياندا أالفيدرا الكثيف
املتنفـِّّـسُكغابة أفريقية
أطول حكاية شوق مسعتـُها يف حيايت
ُ
ما أكثر حكااي الشوق اليت مسعتـُها يف حيايت
وأكلت حيايت
حكاية زليخاء يف قصة النيب يوسف وقصة زوجة النيب
أيوب اليت ابعت شعرها الطويل البن امللك يف املسابقة .تعهد
أيوب ،الذي استاء من تصرفات زوجته ،جبلدها  100جلدة.
هذه القصة منصوص عليها يف القرآن سورة ص44 :
يف املقطع الثالث جند املزيد من اإلعجاب الالحمدود
للرقصة األسبانية مشهد رقص الفالمنكو اإلسباين.

الراقصةُ اإلسبانية
تقول

أبصابعها كلَّ شيء..

والرقص اإلسباين هو الرقص الوحيد
الذي يستحيل فيه اإلصبع إىل

فم..

رقصة الفالمنكو وهي رقصة اجتماعية تقليدية نشأت
من األندلس) (Soesila, 2010يف هذا املقطع ،يُظهر نزار
مشاعره القومية من خالل حب وتقدير الثقافة احمللية اإلسبانية
اليت أتثرت ابلثقافة العربية الكالسيكية .تعود جذور هذه الرقصة
إىل ثقافة الغجر األندلسية والثقافة اإلسالمية الفارسية ،واليت
أيضا ابلعناصر املوسيقية القشتالية التقليدية .انطالقا من
أتثرت ً
العناصر املوسيقية ،يتمتع الفالمنكو خباصية فريدة ومميزة
ويتعارض حىت مع تقاليد املوسيقى الكالسيكية األوروبية بشكل
عام.
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تتكون ثقافة الفالمنكو من ثالثة أنواع،
(أغنية)( Baile ،رقص) ( Guitarraعزف على اجليتار)
(سوسيال .)153 :2010 ،يدل استخدام املوازين واألحلان
وأمناط اإليقاع والرقصات واجليتار والتقنيات الصوتية على أتثري
قوي من أفريقي وشرقي .ميكن القول أن الفالمنكو عنصر ثقايف
أصبح نتيجة للثقافات الوطنية املختلفة اليت منت وتطورت يف
إسبانيا ،مبا يف ذلك العرب املسلمون الذين استوىل أندلس ملدة
 800عام)(Soesila, 2010
Cante

ويؤيد ذلك رأي فرمر الذي يعرتف أبن املوسيقى
أيضا أن
األوروبية أتثرت بنظرية املوسيقى العربية .يعرتف شليزجنر ً
أورواب يف القرون الوسطى مدينة للعرب من حيث اآلالت
املوسيقية ) (Hidayatullah, 2016
إن املقاطع األربعة املذكورة مقدمة للمقطعني الرابع
والسادس ،ومها جوهر هذه القصيدة ،يعرب نزار يف اآلية الرابعة
عن أسفه لوفاة العرب القدمي يف إسبانيا عندما وجد آخر ملوك
غرانطة ،أبو عبد هللا الصغري الذي تويف عام  ،1532واملعروف
يف الغرب ابسم بوابديل.

ومع

هذا..

)(Siregar, 2013

يف الفرتة التالية ،مت استبدال احلكم اإلسالمي يف
األندلس حبكام من مشال إفريقيا ،وهم املرابطون واملوحدون ،مث
احلكام احملليون (ملك الطوائف) .خالل هذه الفرتة ،بدأ
االستقرار السياسي يتزعزع ،وبعد عهد احلكام احملليني ،شهد
اإلسالم يف األندلس انتكاسة.
 -2مسامهة اللغة العربية يف اللغة اإلسبانية
ملا نزل أبو عبد هللا الصغري مع نزار إىل شوارع مدريد،
ألن القصيدة كانت مرتبطة ،خرج سراً وليالً ،ال يريد أن يراه
أحد .خرج خمتبئًا عاره ،وانزلق يف الظالم مثل اللص .كان هدفه
من مغادرة املتحف أن يثبت للنزار يني أن العرب ال يزالون يف
إسبانيا(Al-Shahham, 1989) .عندما اقرتبوا من امرأة
عمار وتكلم
مغاربية من دمشق .وأعطاه نزار اسم نوار بنت ّ
معها.

هذه كان امسها (ن ـُوار بنت ع َّمار)

مل يرتكين أبو عبد هللا الصغري
وحدي يف

القرن الرابع  /العاشر امليالدي أنه يستخدم لقب اخلليفة ،أعلنت
األندلس صراحةً مساواهتا مع العامل اإلسالمي الشرقي الذي كان
حتت حكم الساللة العباسية يف بغداد واخلالفة الفاطمية يف
القاهرة ،حبيث كان للعامل اإلسالمي ثالث خالفة يف نفس الوقت

وكان أبوها ع َّمار بن األحنف رجالً ذا فضل ويسار

املدينة..

يستخدم نزار حتول شخصية أبو عبد هللا الصغري إىل
متثال يف املتحف العسكري مبدريد ،لتجسيد سقوط احلضارة
العربية يف إسبانيا واختفاء احلكم العريب يف قارة أورواب .انتهت
اإلجنازات االجتماعية والثقافية اليت حققها مسلمو األندلس ،ومل
ترتك شيئًا تقريبًا .ميكن القول أن غزو األندلس انتهى مبناهضة
الذروة يف جوانب خمتلفة )(Asari, 2006
حدث انتصار اإلسالم يف إسبانيا حوايل القرنني
السابع والعاشر امليالديني عندما تركزت احلكومة اإلسالمية يف
كزا للتعليم والثقافة
األندلس .كانت األندلس يف ذلك الوقت مر ً
العاملية .بعد أن أعلن عبد الرمحن الثالث يف العقد الثاين من

ترك الفتح اإلسالمي يف القرنني الثامن واخلامس عشر
مهما ال يزال يعيش يف الكنوز الثقافية لشعوب
امليالديني إرًاث ً
أورواب .يف إسبانيا ،على سبيل املثال ،استمر تبين اللغة العربية
إىل اإلسبانية ملا يقرب من مثانية قرون من احلكم اإلسالمي هناك.
لقد قدمت مسامهة كبرية يف املفردات اإلسبانية
احلديثة .من األسهل العثور على الكلمات اليت تبدأ بـ "، "al
مثل  algebraأو ( alcobaغرفة النوم) .مث هناك كلمة Jefe
من كلمة "خليفة" (رئيس) fulano ،من كلمة "فالن" (شخص
ما).
شرح بيين يف كتابه اتريخ اللغة اإلسبانية ،تؤثري اللغة
العربية على التعبريات والتعبريات ،مثل ( dios quiereإن شاء
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هللا) .وف ًقا إلصدار من مركز امللك عبد العزيز ،فإن إمجايل
مفردات القروض العربية ابللغة اإلسبانية تقرتب من 1500
أعدادا أكرب بكثري
إدخال .ومع ذلك ،هناك ً
أيضا من يتوقعون ً
تصل إىل  4000-3000إدخال )(Nasrullah, 2016
حيث استوعبت بريطانيا أتثري اللغة العربية ليس فقط من خالل
أيضا من
االتصاالت مع املغاربة (املسلمني) من إسبانيا ،ولكن ً
خالل اجلنود العائدين من احلروب الصليبية والعالقات التجارية
مع العامل العريب .حدثت معظم التفاعالت بني القرنني الثامن
والثاين عشر عندما توسع احلكم اإلسالمي يف األندلس.

مددت يدي إىل جييب
ُ

نعم  ..هذا حيدث يف التاريخ  ..إن امسها

أكثر من

مرة..

اآلن أصبح  Nora El Amaroبدالً من نـُوار بنت
ع َّمار.

ألخرج مفتاحَ بيتنا يف دمشق

يلخص نزار يف هذه احملادثة القصرية مأساة العرب يف
اجملتمع املغريب اإلسباين ويشري إىل فقدان اهلوية العربية اإلسالمية
واهليمنة الثقافية للغزاة اإلسبان اجلدد.
سقط املعقل اإلسالمي يف عام يف غرانطة 1942
عندما استوىل امللك فرديناند الثاين ملك مملكة أراغون وامللكة
إيزابيال من مملكة قشتالة على املدينة بعد  800عام من احلكم
املغريب .أثناء حماكم التفتيش ،ضغط امللك فرديناند وامللكة إيزابيال
على املغاربة واليهود إما للتحول إىل املسيحية أو مغادرة إسبانيا.
يف عام  1499مت إجبار حوايل  50000من املغاربة على
املعمودية .أولئك الذين رفضوا التعميد أو الرتحيل سيتم القضاء
عليهم بشكل منهجي .كان هذا احلدث مبثابة خلفية للنزوح
اجلماعي للمور واليهود وجيتانوس من املدن والقرى يف منطقة
غرانطة إىل املناطق اجلبلية أو التالل.
مع هذا الوضع االجتماعي واالقتصادي الصعب،
شكلت ثقافتهم املوسيقية أساس موسيقى الفالمنكو ،حيث عرب
املغاربة عن صعوابت حياهتم يف األندلس .تتميز موسيقى
الفالمنكو اخلاصة هبم إبيقاع مميز وتصفيق وحركات رقص
أساسية .يعكس هذا النوع من املوسيقى روح اليأس وصعوابت
البقاء واألمل والفخر كمجتمع يف ذلك الوقت .يتم التعرف على
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مغين الفالمنكو على وجه التحديد ألصواهتم اهلائلة واجلودة
الصوتية الطبيعية.
يف املقطع السادس ،توقف الشاعر يف أزقة قرطبة
الضيقة ابلتشابه الشديد بني منزله يف دمشق عندما كان طفالً
ومنزله يف قرطبة كأجنيب .يتجسد هذا التشابه ابلنسبة له يف كثرة
األزهار واندفاع املاء بني االثنني.

يف أزق ـَّـة قرطبة

الضيقة..

يشعر نزار ابحلرية لوجوده يف قرطبة .عندما أراد أن يدخل
منزله هناك ،وكان مرتب ًكا ومل يكن يعرف ما إذا كان ابلفعل يف
دمشق أم قرطبة ،ألن اجلمال الطبيعي احمليط مبنزله يف قرطبة ذكره
ابجلمال الطبيعي الذي نشأ فيه وهو طفل يف دمشق. :
كل هذا العامل العطري الذي احتضن طفوليت يف دمشق
وجدته هنا .يريد نزار أن يقول إن قرطبة وإسبانيا اإلسالمية
امتدادان ألمويني دمشق ،وأنه ينتمي ح ًقا إىل التاريخ اإلسباين
بقدر ما ينتمي إىل دمشق.
العوامل املؤثرة يف القومية يف مذكرات أندلوسية
 -1العوامل السياسية ووحدة األمة العربية
إن القومية كإيديولوجيا قادرة على ربط مجيع فئات
مواطين األمة ،وتوحيد عقلية مواطين األمة ،وبناء أو تعزيز أتثري
مواطين األمة على السياسات اليت تتخذها الدولة .ميكن رؤية
النزعة القومية اليت لعبها نزار قباين من خالل دعمه حلكومة
احلمام يف سوراي ،اليت تؤمن ابلقومية العربية ،وإعجابه أبفكار
عبد الناصر ،وخاصة أفكاره القومية ،وإحساسه ابملسؤولية جتاه
شعبه وجتاه األمة العربية .روح العروبة هي نقطة انطالق للعرب
لينهضوا وجيمعوا وحدة الدول العربية اليت تشرتك يف ثقافة
مشرتكة ،على الرغم من اختالف معتقداهتم ودايانهتم .إن روح
القومية العربية ،كما فهمها نزار يف اخلمسينيات من القرن
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ما أييت من التاريخ والثقافة العربية

املاضي ،هي اإلميان ابلعرب وحقهم يف حياة حرة شريفة ،وحتقيق
أهدافهم السياسية واالجتماعية ،والرغبة يف الدفاع عن حقوقهم
ضد أعدائهم.
 -2عوامل هوية العرب واترخيهم
تشمل القومية سياق املساواة يف العضوية واملواطنة
جلميع اجملموعات العرقية والثقافية داخل األمة .يف إطار القومية،
الفخم ضروري إلظهار هويته كأمة .الفخم حبد ذاته هو عملية
ولدت ألهنا متعلمة وليست موروثة من جيل إىل جيل.

)(Kusumawardani & Faturochman, 2004

يعترب التاريخ املشرتك لشبه اجلزيرة العربية أحد العناصر
الرئيسية اليت بنيت عليها القومية العربية ،إىل جانب األرض
والنسب واللغة والتقاليد املشرتكة واحلضارة العربية الكالسيكية
والدين واألهداف املشرتكة .يف أوائل القرن العشرين ،مت توجيه
عدد من الدعوات للكتاب واملراسلني للعودة إىل التاريخ العريب
اإلسالمي كوسيلة إلثراء احلاضر(Al-Shahham, .
)1989حيمل نزار قباين يف قصيدته مذكرات أندلوسية موضوع
التاريخ العريب الفخور ،ال سيما اإلجنازات واألجماد املاضية يف
حنت حضارة جميدة يف أورواب.
وهناك عامالن يساعدانه على العودة إىل التاريخ،
أوهلما دراسة اللغة العربية واألدب العريب ،وهي دراسة حتيي
مشاعر العرب أبجمادهم املاضية ،والدور الذي لعبه أسالفهم يف
أتسيس اإلمرباطورية اإلسالمية(Al-Shahham, 1989) .
والثاين هو التطورات االجتماعية والسياسية اليت جتعل العرب
يدركون وجودهم وشخصيتهم .دفعهم هذا اإلدراك إىل العودة إىل
ماضيهم القدمي ،إىل عصر الفتح واإلمرباطورية ،والتطورات
العلمية اليت تلت ذلك.
أدى هذا االهتمام ابلتاريخ العريب اإلسالمي بدوره إىل
االهتمام ابألدب والشعر والنثر العريب .هكذا قال أنيس
اجملديسي ،أستاذ األدب العريب يف اجلامعة األمريكية يف بريوت:

الروح السائدة يف األدب العريب احلديث هي

لغتهم فخورة مبجدهم
ودعوة للتآخي والتضامن مع

بالدهم.

خالصة
يشري نزار قباين يف قصيدة مذكرات أندلوسية إىل أن روح
القومية العربية هي اإلميان ابلعرب وحقهم يف حياة حرة كرمية،
إىل جانب حتقيق أهدافهم السياسية واالجتماعية والرغبة يف
الدفاع عن حقوقهم ضد أعدائهم .تتكون القصيدة من ستة
مقاطع قصرية ،أربعة منها تُظهر إعجابه الكبري هبذا البلد القدمي
توعواي
أو جبوانب معينة من حياته .تقدم هذه القصيدة
منظورا ً
ً
للتاريخ العريب والعالقات التارخيية مع العامل الغريب ،وتقدم حملة
عامة عن مسامهة األمة العربية ولغتها يف إسبانيا .يعترب التاريخ
املشرتك لشبه اجلزيرة العربية أحد العناصر الرئيسية اليت بنيت
عليها القومية العربية ،إىل جانب األرض والنسب واللغة والتقاليد
املشرتكة واحلضارة العربية الكالسيكية والدين واألهداف املشرتكة.
العوامل املؤثرة يف القومية يف قصيدة مذكرات أندلوسية هي
العوامل السياسية ووحدة األمة العربية اليت تتميز مبقاومة تركيا
وأورواب وإسرائيل ،فضالً عن هوية العرب واترخيهم.
مت هذا البحث حمدود جبكلة الشعر .هناك ما ال يقل
عن عشر قصائد لنزار قباين تتحدث عن القومية .وإلظهار وجهة
نظر القومية استخدم الباحث مقاربة واحدة وهي املنهج
السيميائي .هناك فرص كبرية للباحثني اآلخرين للتعبري عن هذا
الرأي ابستخدام مناهج خمتلفة تستند إىل منهجيات أخرى.
ملزيد من الباحثني ،يوصى إبجراء مزيد من البحوث
املتعلقة ابلدراسات السيميائية وغريها من الدراسات اخلاصة
بشعر مذكرات أندلوسية أو قصائد عربية أخرى من أجل إثراء
ذخرية األدب العريب .ابلنسبة جليل املسلمني بشكل عام ،فإهنم
قادرون على أخذ احلكمة من اتريخ العرب واإلسالم الذين
أصبحوا الدول احلاكمة يف العامل ،وخاصة أورواب كمرجع لبناء
حضارة إسالمية بشكل أفضل.
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