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سبانيا والمنطقة العربية المغاربيةإفي األدب بين والتفاعل الثقافي التثاقف  مظاهر  
Aspects of acculturation and intercultural interaction in literature between 

Spain and the Arab Maghrebi Region 
 عــريـــوات فالق مـــــمري 2 ،حميــــــــدش منيـــــــرة 1

 

 الملّخص

 اجتماعية صخصائ في اإليبيرية، الجزيرة شبه في اإلسباني األدب مع المغاربية المنطقة في العربي األدب يتقاطع
 عرفت لذلك إلخ. والهجرات الحمايةو  اإلسالمي، الفتح عن الناتج االحتكاك عقب الثقافية التراكمات بفعل تاريخية،
 هذه خالل من نهدف .الثقافي التفاعلو التثاقف مصطلحي فظهر رواجا، واإلسبانية العربية اللغة بين الترجمة حركات
 المشكلة اءتج .سبانيةواإل المغاربية البيئة في ومظاهرهما ثرهماأ وتوضيح مصطلح كل مفهوم تحديد إلى البحثية الورقة
 لغةال على وقعهما ماو  ،المغاربية العربية والمنطقة إسبانيا بين األدب في الثقافي والتفاعل التثاقف مظاهر هي ما نحو

لىو  ؟سبانيةواإل المغاربية العربية والثقافة  للدراسة اعتمدنا الثقافي؟ للتفاعل ومحركاا  عامالا  الترجمة اعتبار يمكن مدى أي ا 
 أنه استنتاج لىإ البحث انتهى العربية. لىإ وترجمتهما قصد، عن ومسرحية ايةرو  من ونماذج الوصفي، التحليلي المنهج
 المختلف راآلخ تقبل تم   وكما سماتها، من جزء بطمس لها وسمحت ،أخرى  في ولغة ثقافة انصهرت كما التثاقف يحدث

  الثقافي. التفاعل عن الحديث بصدد كنا والتأثر، التأثير إطار في معه والتواصل والتعايش
 

 الترجمة. األدب، الثقافي، التفاعل التثاقف، :الدالة الكلمات
 

Abstract 

 

Maghreb’s Arabic literature in the Maghrebi region intersects with the Spanish literature in the 

Iberian Peninsula, in terms of social and historical characteristics, due to cultural 

accumulations following the friction resulting from Islamic conquests, protectorate, 

immigrations, etc. Therefore, translation movements between Arabic and Spanish languages in 

particular, had reached a remarkable boom, on which the terms Acculturation and Intercultural 

Interaction appeared. We aim through this research paper, to specify each of them, clarify their 

effects and aspects in the Maghrebi and Spanish space. The problem raises such questions as: 

What are the aspects of Acculturation and Intercultural Interaction in literature between Spain 

and the Arab Maghrebi Region alongside with their effects on (Arabic and Spanish) languages 

and culture? To what extent can translation be considered a motive for Intercultural 

Interaction? Descriptive-Analytical Approach was adopted as the study’s method, together 

with examples from a novel and a play selected on purpose, translated into Arabic. The 

research concludes that acculturation takes place when a culture and a language melt into 

another and allow it to obliterate part of its characteristics, and when the Other Different is 

accepted to coexist and communicate with him/her within the framework of cultural influence. 

 

Key Words: Acculturation, Intercultural Interaction, Literature, Translation 

 

 
 8/3/1202  هقبول تاريخ ، 12/1/1202 البحث استالم تاريخ ، الجزائــــر جامعة -الترجمــــــــــــة معهد (2) ،الجزائــــر جامعة- الترجمــــــــــــة معهد (1) 

 



 عريواتالق مظاهر التثاقف والتفاعل في األدب بين اسبانيا...                                                           منيرة حميدش و مريم ف

 
     2021محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة االردنية  جميع الحقوق©

 مقدمة: ال 

التي تظهر ثقافة منطقة معينة، من تقاليد وعادات،  ةجتماعياالمزاولة جميع النشاطات يتعلق الموروث الثقافي ب
 يتهم كشعوباستمرار  جلأويتهم العرقية، من هذلك للحفاظ على مكانتهم و  ؛وممارسات لغوية واحتفاالت روحية دينية

ألمة كتلة ملتحمة من أناس يتقاسمون خصائص منبثقة عن عمق فهمهم للحياة وطبيعة عيشهم وفق ا تشكل متميزة.
 ودينياا  الحركات االستعمارية في ذلك، حيث أنها مزجت بين األمم فكرياا  دون إهمال أثر ،مجتمعاتهم ما يحكم
مواطن للتشابه واالختالف  ساهمت في نشأةو  ، بغض النظر عن محاولة طمس الهوية الوطنية وتشويهها،واجتماعياا 

ن تباعدت عن بعضها بين  .هذه المجتمعات وا 

ي فبناء على دورها األهمية البالغة من وازدهار العلوم واألدب عرفت حركات الترجمة وبتعاقب الحضارات عبر الز 
مصطلح هر بين األمم جسر من التواصل، فظمدت  ، وهذهوتفعيل سبل التثاقف والتفاعل بين األفراد ،النقل المعرفي

 Interculturalidad التفاعل الثقافيو Acculturation باإلنجليزي  Aculturación التثاقف

 .يعكسان عالقة األدب بالترجمة ،Interculturalityأو

 : مشكلة البحث
ها من أحداث وما واكب ،بفعل التغيرات الزمنية العصر الحالي تطوراا  إلىالعصور الوسطى  ذاألدب اإلسباني من شهد
فعل تنوع وب ،ومعالجتها محظوراا ليها إفأزيل الستار عن المواضيع التي كان الوصول  ،ت جميع جوانب الحياةمس  

بلوغ ل فراد للتواصل، عمدت حركات الترجمة إلى خلق روابط تجمع الشعوب تيسيراا الثقافات واللغات، وحاجة األ
حثية ومن أجل توضيح هذه المظاهر نتناول في هذه الورقة الب لتثاقف والتفاعل الثقافي.اا لمظاهر وتعزيزا  ،المعرفة

"حين تقول الفتيات نعم" للياندرو  مسرحيةالو وترجمتها،  (11)ق ون كيخوته" لميغيل دي ثربانتس"د الرواية اإلسبانية
والتفاعل  التثاقف مظاهرهي ما :في الرئيسة  المشكلة. جاءت يضاأ( وترجمتها 18)قن يفرنانديث دي مورات

 والمنطقة العربية المغاربية؟سبانيا إاألدب بين  الثقافي في

 أهمية البحث:  
تكمن أهمية دراسة موضوع التثاقف والتفاعل الثقافي في األدب واللغة التي تعتبر عماده في كونه يقدم توضيحات 
بغرض رفع اللبس عن المقاصد من كل مصطلح أوالا، وألنه يعتمد على التحليل واألمثلة الواقعية من البيئة العربية 

ل مرجعاا بسيطاا لالستشهاد به، ونافذة تفتح س المغاربية المسلمة واإلسبانية المسيحية ثانياا، فهو بيالا لتطوير بذلك يشك 
األفكار التي جاءت فيه في بحوث ودراسات أعمق. وللختام يمكن القول أن البحث يؤكد على التواصل الثقافي 

 الحضاري بين البيئة العربية المغاربية واإلسبانية اإليبيرية. 
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 أهداف الدراسة: 
نهدف من خالل هذا البحث البسيط إلى تقديم بعض مظاهر التثاقف والتفاعل الثقافي في األدب بين إسبانيا 
والمنطقة العربية المغاربية عبر نافذة الترجمة. نحاول أيضاا أن نبين االستراتيجية الترجمية في الوصول إلى 

 ماهي األساليب التي تساعد في النقلاستخالص متى يكون هناك تثاقف؟ ومتى يكون هناك تفاعل ثقافي؟ و 
 الثقافي الصحيح؟ 

 

  أسئلة الدراسة: 

لمام بالموضوع المعالج وحصر حدوده؛ ليستقيم مضمونه وشكله عدة أسئلة بهدف اإل ،انبثق عن المشكلة الرئيسة
المغاربية  العربية اللغة والثقافة دب وترجمته علىثر ظاهرة التثاقف والتفاعل في األأفرعية، أولها: ما هو وقع و 

  ؟الثقافي للتفاعل ومحركاا  عامالا  الترجمة عتبارإمكانية ا  مدىوثانيها: ما  ؟سبانيةواإل

 المنهجية: 

ئها للوصول جزاأوتحليل  ،، المناسب لوصف الظاهرة المدروسةالمنهج التحليلي الوصفيلمعالجة الموضوع اعتمدنا 
 ومنه توضيح مظاهرها في الواقع. ،إلى إيحاءاتها

دوي، عبد الرحمن ب الدكتورة ترجمواعتمدنا  ،ميغيل دي ثاربانتسللعمالق  "دون كيخوتة" رواية انتقاء تم -أوالا 
ترجمات أخرى كثيرة لنفس  على الرغم من وجود ،1998 ،أبوظبيالصادرة عن دار المدى للثقافة والنشر ب الطبعة

، عن مكتبة اإلنجلو المصرية/ 1991ترجمة عبد العزيز األهواني، طبعة ة، نذكر منها الرواية وفي سنوات مختلف
 ما بينترجمة سليمان العطار، ، عن دار العلم للماليين ببيروت. و 1919القاهرة. وترجمة أكرم الرافعي، طبعة 

ه الرواية عند نقلترجمة صياح الجهيم الذي حر ف عنوان و ، عن المركز القومي للترجمة بمصر. 2011و 2012
 ، عن دار الفكر اللبناني. 1999أعاد نقل الرواية عن الفرنسية، وليس من األصل( طبعة  هنإلى العربية )أل

، لعنا على النسخة التي ترجمها ونسخة صياح الجهيماط   اغيره منترجمة الدكتور بدوي  اعتمادوحتى نوضح سبب 
بانية في كثير ان بين الفرنسية واإلسوالثاني ينقل عن ترجمة أخرى، وشت   ا، األول يترجم عن األصلوسا ممل افرأينا فرقا 
ى ال نقع في حت ها،اكتفينا باعتمادوألنها النسخة المطبوعة الوحيدة التي معنا، أهمها الجانب الثقافي،  ،من النقاط

 .خرى أ أمورى لإاالسترسال والشرح، وربما يصعب توضيح المظاهر الثقافية، ونتحول من الوصف والتحليل 

نالذي ارتبط اسمه بتيار الكالسيكية الحديثة لألديب "حين تقول الفتيات نعم" مسرحية -ثانياا لم تترجم أعماله  ، وا 
مسالة ا لمعالجته ؛اعمدا  اخترناها، فقد نيلياندرو فرنانديث دي مورات وهو للعربية بغزارة كما في لغات أخرى،

 لإلعالم والثقافة والفنون، ، دار المدى2011 ، طبعةترجمة بسام البزار الحقاا،، كما سنوضح ذلك اجتماعية حساسة
 بالعراق.
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تلخص في ت منهجية التحليلكانت ف، لكثرة المظاهر الثقافية فيها؛ عن قصد ختيرتفا النماذج المدروسة أما عن
بواقع اللغة  هبربط تحليلهو(، شرحه، المقصد منه) وصفهالمظهر الثقافي و الذي يمثل  سبانيةأخذ النموذج من اإل

فية العربية كاديمية الملكية تعترف بالخصوصيات الثقااأل ن، وأل)ما يقابله، ما هي صورته( والثقافة العربية المغاربية
حث في ظاهرتي موضوع الب حصرتم  ؛سبانفي موروثها الثقافي اللغوي، كرمز عن التفاعل والتثاقف بين العرب واإل

  التثاقف والتفاعل الثقافي في األدب فقط.

 :السابقة الدراسات

لى بعض من الدراسات السابقة التي تناولت الرواية والمسرحية على التوالي، وهي تتقاطع إنشير في هذا العنصر 
وهذه الدراسة جزئياا. وسنكتفي بذكر عنوان البحث واالسم الكامل للباحث، وفكرة عامة عن الموضوع؛ حتى يتسنى 

 عليه. لنا إتمام باقي عناصر الدراسة، ونضع التوثيق الكامل للبحث في الهامش لالطالع 

 :الرواية -أولا 

 الرسالةهذه  تناولت، (1)، هدى بن جديد"نماذج في مقارنة دراسة-الجزائرية الرواية في كيشوت دون " ول:البحث األ 
خوجة، كاتب ياسين،  عمال شكري أ ، في في األدب الروائي الجزائري  "دون كيخوتي"ي شخصية وعالم أوجه تجلّ 

مرد ، حيث ساد التلى فترة من تاريخ الجزائرإشير به أ استحضارها كرمزاألعرج، حيث جاء  نييسمالك حداد، وا
لى القول: إاء دببان االحتالل. وترى الباحثة كما ذهب بعض األإوالمعاناة والتعلق بالماضي في خضم فساد سياسي 

 اعاته. ث رت في شخصيته ومبادئه وابدأ بهاسره أ"إن للجزائر حقاا في ثربانتس كما هو الشأن لبالده"، ففترة 

بالتحليل الباحث تناول ي، )Don Quijote et l’éloge de la folie"، Jacques Arveiller )2" :البحث الثاني
لى حالة إ ارتشأ، وتوضيح تنوع واختالف الدراسات الطبية التي "دون كيخوتي"الجانب النفسي العقلي لشخصية 

رومانسية وهو تلك الشخصية ال ،يهطبيعة الجنون المنسوب إل وكذانسان. إالجنون في صورة  بتمثيله هتشخصي
 ريخ. وانتشاره في فترات مختلفة من التا ،التاريخية والفكاهية، وربطها بكيفية تجسد علم األمراض النفسية

 :المسرحية -اثانيا 

الدراسة  تتناول ،El Sí de las Niñas en el Teatro Neoclásico ،"Meriem Oukebdane (3)" :ألولالبحث ا
صياغتها ون ك ؛الباحثة كما ترى جاء اختيار المسرحية، ، و لنقل المعارف األدبية والثقافيةموضوع المسرح كوسيلة 

جاءت بلغة راقية رهيفة بليغة، ذم عبرها العمالق فرنانديث، الهوة التي يعيش فيها مجتمعه والعمى الذي أصاب 

                                                           
-2011نماذج، رسالة ماجستير، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر،  في مقارنة دراسة-الجزائرية الرواية في كيشوت دون بن جديد، هدى، ( 1)

2012. 
(2)Arveiller, Jacques, Don Quijote et l’éloge de la folie, actes du 6eme Congrès de l'Association Européenne pour 

l'Histoire de la Psychiatrie, livre collectif: « Psychiatries dans l’histoire », PUC, Caen, France, 2008. P. 35-52 

)3( Meriem Oukebdane, El Sí de las Niñas en el Teatro Neoclásico, tesis de Máster, Universidad de Tlemcen, 

Argelia, 2014/2015. 
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لمرأة مكانة افكانت الرسالة منها أعمق من مجرد التسلية. وأهم نقطة تعرض لها البحث هو صورة وبصيرته، 
 المتمثلة في الخضوع التام.  الجتماعية السيئة

لى إ تطرق الباحث ،)de "El Sí de las Niñas" Forma y sentido ،Joaquín Casalduero )4 :ثانيالبحث ال
حداث. األلى إالزمن و المكان و المسرحية، مع التمثيل وشرح تركيبة العمل، من الشخصيات  لمجمل ةشامل دراسة

ص القيم األدبية لى استخالإ الباحثبالبطلة "الصغيرة باكيتا". انتهى  ارتباطهاومدى لى تحليل العقدة إانتقل بعدها 
 . موضوع الزواج القسري ل ديبألمن تناول ا والمغزى  واألخالقية، والعاطفية

 التثاقف: 

، Cultureالثقافة بمصطلح ، Interculturality التفاعل الثقافيو Acculturation التثاقف مصطلحييرتبط 
لى ذلك المعنى الضيق في خدمة األرض والسهر على اإلنتاج، الذي إلم تعد تشير اليوم الثقافة ف ،كونها األصل

ية السجايا االجتماعية والمعرفية المختلفة التي تشكل هو كانت تحمله في أوقات مضت، بل أصبحت تحيل إلى كل 
ووفقاا لإلعالن العالمي بشأن التنوع الثقافي لليونسكو، فإن الثقافة هي مجموعة  الفرد وتميزه عن البيئات المجاورة.

لعيش ا من السمات الروحية والمادية والفكرية التي تميز مجتمعاا عن غيره، تشمل الفنون، طرق الحياة، أساليب
هيكل ديناميكي معقد، يقوم على المعارف ن الثقافة أ Eduard Tylerتايلور يرى  )5(أنظمة القيم والتقاليد.و المشترك، 

والمعتقدات والقوانين إلى غيرها من مكتسبات يتعلمها الفرد من مجتمعه، تكون بمثابة ذخيرة علمية معرفية تسهل 
 له التكيف مع مقتضيات زمانه. 

 ،Cultural changeخرى يصادفه ما يسمى بعـملية التغير الثقافي أللعيش مع جمـاعة  هتجماعالفرد من  خروجإن 
هذا  ةافيره يكتسب الوافد الجديد ثقغالمباشر ب تصالاالومن خالل  ،ثقافة تختلف عن ثقافته األصل أي مواجهة

 .Acculturationالتثاقف أواكتساب الثقافة المجتمع، وُتسمى هذه العملية 

، لذلك ج محيطهمن خار المكتسبة فرد للمتنوعة المعارف يشمل ال التثاقف نإف ،بيري  عالم النفس جون حسب ما يراه و 
 ال يظهر أي اختالف بين هذا الغريب منهيحدث عن قصد أو عن غير قصد من الفرد الدخيل على المجتمع،  فهو

على  التغيرات المعرفية التي أثرت فتظهر ،إلى محيطه تهوأفراد المجتمع األصل، إنما االختالف نشهده إثر عود
 طبيعته.

 

 

                                                           
)4( Casalduero, Joaquín. Forma y sentido de "El sí de las niñas. Nueva Revista de Filología Hispánica (NRFH). 

11(1), México, 1957. P.36-56. 

)5 (UNESCO, Declaración Universal sobre Diversidad Cultural. Editor Stenou, Katérina, Lima, 2004. P. 4. 
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  الجدول 1:  أنواع التثاقف وفق النموذج الثقافي لبيري  (6)

  Society المجتمع. 1

 
  Intruder لفرد الدخيل.ا2

 

    Acculturation aspects    مظاهر التثاقف. 3

 

AAAA a a a a a a  الفصل/ الميز Segregation 

AAAA  A A A  A A A  االندماج/ بداية توحد طبقات المجتمع Integration  

AAAA  A A A  A A A االستيعاب     Assimilation 

AAAA     التهميش Marginalization 
 

 قراءة تحليلية لمعطيات الجدول:

الحفاظ على إما  :في على المجتمع األجنبي الفرد الدخيل، عملية التثاقف في موقف النموذج الثقافي لبيري  يلخص
فاظ على الثقافة في الحالفصل يكون  :وهو ما ينجر عنه أربعة أنواع للتثاقف ،البحث عن التغييرأو ثقافته األصل 

ر بعناص الدخيليحتفظ  لما الندماجنتحدث عن  .وتجنب التفاعل مع المجموعة المضيفة ،األصل إلى حد ما
ناصر من الثقافة ع الفرد الدخيل يويتعايش معها. تبن ،بينما يستعير عناصر المجموعة المضيفة ،ثقافته األصلية

ات اجتماعية الفرد عالق قامةإفهو عدم  التهميشأما  .استيعابفهذا الموجودة في ثقافته األصلية،  وتركالمضيفة 
 .المجموعة داخل بتاتاا

 :التفاعل الثقافي 

يحدث ، (7)التأثير والتأثرحيث  البشرية،العملية االتصالية التواصلية  Interculturalityبالتفاعل الثقافي يقصد 
 ،المتبادل ترامحاالوتعايش يقوم على تقبل الغير المختلف والتعامل معه على أساس  ،من خاللها تقارب في األفكار

رة على فهم القد الدخيلاألمر الذي يتطلب من الفرد  ،العكسو فال تطغى ثقافة أو مبدأ البيئة األصل على الجديدة 
كاألنظمة  يرات عديدة،لمتغ الثقافيالتفاعل عليه يخضع ثقافة البيئة المضيفة في محاولة لربطها بثقافته األصل. 

 نحو:  ،تقسيما له نستخلص ،اللغوي والتسلسل الهرمي للمجتمع تصالاالوعقبات  قتصاديةاالالسياسية واألوضاع 

مراحل التفاعل الثقافي :2الجدول   

 النتيجة  السلوك المتوقع المرحلة
تقديم هوية الوافد الدخيل للمجتمع المضيف: سواء بالممارسة  ← . اللقاء 1

 اللغوية، أو بالمعاملة. 
 تعزيز قيمة التنوع. 

 .االحترام المتبادل  تقبل اآلخر المختلف كما هو.  ← . إدراك اآلخر2

                                                           
)6( Berry, John Widdup. Acculturation: Living successfully in two cultures, International Journal of Intercultural 

Relations, N°29, 2005. P. 697-712. 
)7(Peña, Calvo & Gutiérrez, Almarza, La interculturalidad y el desarrollo de actividades interculturales para 

estudiantes participantes de ELE, Actas del XIII Congreso Internacional de ASELE, Murcia, 2002. P. 921-937. 



1202(،1)اإلصدار(، 2، المجلد)اعيّةـــانيّة واالجتمــات اإلنســـة جامعة الزيتونة االردنية للدراســـلمج   
                                                                  Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Human and Social Studies, Volume (2), Issue (1),202 

 
     2021جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي/ جامعة الزيتونة االردنية © 52

 
 

االستعداد لفهم ودمج ما يثيره اآلخر في ثقافة الفرد الدخيل  ← . الفهم 3
 األصلية.

  االعتراف بالتعددية
 .الثقافية

 

 قراءة تحليلية لمعطيات الجدول:

وجب التعددية الثقافية تست لذاالتواصل البشري وتشكيل المواطنة حيث توجد حقوق متساوية، بالتفاعل الثقافي  يرتبط
واالستمرارية لها  ارنصهاالدون إهمال  ،الديناميكية للثقافات، أي التغيرات والتوسعات التي تشهدها ى توفر الرؤ التي 

ائج أو ينحلوا عنها. فيما يلي بعض من نت ،وفق ما يسلكه األفراد، فإما أن يحافظوا على خصوصياتهم الثقافية
 التثاقف والتفاعل الثقافي في المجتمعات: 

  .تطور وتوسع الثقافة عقب التواصل مع الثقافات األخرى 
  يعمل مفهوم "تعدد الثقافات" على وصف موقف اجتماعي حاصل، وسبيل التصرف حياله، في ظل التفاعل

 الثقافي. 
 ويفرض احترامها. ،التسلسل الهرمي بين الثقافات يعزز مبدأ االختالف بينها 
  كل فرد، بالطريقة الوحيدة لفهم الثقافات بشكل صحيح هي تفسير مظاهرها وفقاا للمعايير الثقافية الخاصة

 دون إصدار أحكام تعسفية أو عنصرية تجاهها. 
 خصائص األدب اإلسباني اللغوية واألدبية:. 5

 من خصائصه: ،والنثر والشعر المسرح بيناألدب السباني  يتراوح

 ل معهاالمَؤَلف، يتفاعشخصيات قارئ إلى شخصية من ال يتحولفي عالم الخيال والجمال الفني،  بحاراإل.  
  لوكيات.ساله وتثقيفه وتعديل تلتوعي مجتمعه؛ يصور األديب ،الكتابة جليلة، ثقيلة المعنىلغة 
 ملحمة السيد"منه فقط ، بقيت م(11ق) الملحمي الغنائي رالشعك ،حفظ التراث"  Cantar de mío Cid . 
 حكايات ال فظهرتبالتوسع  (8)في "مدرسة طليطلة للترجمة" بدأت حركات الترجمة من العربية إلى اإلسبانية
لدون  خمسة أجزاءب م(13)قEl Conde Lucanor (9) "الكوندي لوكانور"قصة في  أدب الحكمةو  شعبيةالمواعظ الو 

سيكية الكال والرموز القصص األخالقيةب متأثرة لوكانور ومستشاره،بين مسامرات  على شكل، (5331)خوان مانول 
ِقَفا علقة مك ،وصدق المشاعر، قوة طرائف وفكاهة أبي دلمة، الخمركِحَيل أبي نواس لالستمرار في شرب  العربية

                                                           
La -Universidad Castilla ُمؤسسة بحثية، تابعة لجامعة كاستيا المانتشا : Traductores de ToledoEscuela deمدرسة طليطلة للرتمجة (8)

Mancha،  سقف ريموندو. بعد استرجاع اإلسبان لطليطلة، تولى رئاستها األوروبيةاألمن أقدم مدارس الترجمةRaimondo 1129 /1192، كلفف 
 Domingoورئيس الشمامسة دومنغو غوندسالبو، Juan Hispalenseاليهودي الذي اعتنق المسيحية، يحيي اإلشبيلي خالل المرحلة األولى،

Gundisalvo  كتاب ، البن سينا "الشفاء"َمَقاصد الفالسفة للغزالي، كتاب  :سبانيةلى اإلإبنقل الكتب العربيَّة في الرياضيات والفلك والتنجيم والفلسفة
"كتاب  مترجم، Gerardo de Cremona لقسطا بن لوقا. تبدأ المرحلة الثانية للمدرسة بقدوم اإليطالي خراردو دي كريمونا "والروح الفرق بين النفس"

كان أللفونسو العاشر دوراا كبيراا في إنعاش الترجمات بالمدرسة،  ."المدخل إلى الطب" للرازي والتصريف" ألبي القاسم الزهراوي، "القانون" البن سينا، 
، 1999وبدايةا من عام (، 1292)جامعة إشبيلية  أنشأ أيضاا  .1219و 1293عوام أ بين  السندبادو  كليلة ودمنةقصص و  التلمودو  اإلنجيلترجمة أهمها 

  .ُمترجمين من العربية إلى اإلسبانيةنظم المدرسة برامج دراسية لتعليم مبادئ اللغة العربية وتكوين الت
(9)Don Juan Manuel, El libro de Patronio o El Conde Lucanor, Vigo, librería de Eugenio krapt, 1992.  
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ان بن هند بنت النعم، الكبرى  "ذي قار"وأصالة بطلة معركة ، وقار ألمرؤ القيس َنْبِك ِمْن ِذْكَرى َحِبيٍب وَمْنِزلِ 
خطار وقوة تشاف األواك الرمز ومثال التنبؤ زرقاء اليمامة، (القبائل العربية ضد الفرستحالفت بسببها )المنذر
وسكان  ون بهاثارهم التي يتغنآو  العرب بنوادرهمو التعايش بين البربر  صورة عن سبانية هيوالقصة اإل ،البصيرة

 المنطقة اإليبيرية. 
  كتاب ق( 11) شعريةال مخطوطاتفي ال ،التفاعل الثقافيا ق عليه حاليا لما يط لتعددية الثقافيةاتصوير"

ص والرق، وأغاني العشق ،ووصف النساء ،وحياة القساوسة ،المسلمين وصوم ،عادات األديرةك، (10) الحب الطيب"
  .العربي األندلسي

 األميرة ذاِت ، "عنترة مجنون ليلى"كقصة  (15)ق مجهولة المؤلف خياليةلا العربية التأثر بالقصص"
  . Amadís de Gaulaو  Lazarillo de Tormes فظهرت قصص ،"سيرة بني هالل"و، الِهّمة"
 وتناول األحداث التاريخية  بالمأساةمزج الهزل الذي ي دب الشعبياأل ظهر (81)ق لىإ بين العصر الذهبي

(11 (الرواية الشطاريةثم ، (Vega Lope de )لوبي دي فيجا
a PicarescaNovel  ،أسلوب يوحي بمرارة و غة لتنظم ب

أدب " األدب البيكارسيبين  رابطقراءة  ،نظر بحثيةيمكن من وجهة . وتشاؤم شديد ونقمة على طبيعة البشر
المتمرد  "وشخصية الصعلوك "البيكارو تشابه شخصية المحتال في الثانية، في العربيفن المقامة و "الصعاليك

 ومنطق بعقالنية المواضيعتناول فتم ، (11)ق الكالسيكية الحديثةيار ا تظهر الحقا  .في األولىعلى قوانين مجتمعه 
تولي الفرنسي باصة خ ،ن(ي)لياندرو فرنانديث دي موراتالرجعية  فكار السلبيةواأل نبذ التصرفاتأكثر، تجلى ذلك في 

 .Casa de Borbón بذلك بداية حكم أسرة البوربون  ليدشن ،الملك في اسبانيا فيليب الخامس
 الفلكلور الميثولوجيا والخيال و  واضيعتناول م( ،ثرثويال""بيدرو كالدرون دي لباركا Zarzuela،)  تقديس المُثل

 .(خوان دل إنثينا)والتمسك بالشعائر الدينية  العليا
 :بين اإلسبان والعرب. مظاهر التثاقف والتفاعل الثقافي 5

   :والعربي، نبينها فيما يلياإلسباني  علمجتما أنظمةعلى  ت مظاهر التثاقف والتفاعل الثقافيطغ

 المظهر اللغوي واألدبي: .1.5
 اعتنقوا اإلسالم الذين، إسبانيا قبل الفتح مسيحعلى  "المولدون"من األصل العربي  Muladíesأطلقت تسمية 

من األصل  Mozárabesتسمية  أطلقت كمابناء العرب واألمازي  من أمهات إسبانيات. ألنفس التسمية و  ،الحقاا 
رة في شبه الجزي الذين عاشوا تحت الحكم اإلسالمي الرومان من القوط المسيحعلى ، Arabizado "مستعرب"العربي 
l E"تكلموا العربية، إلى جانب لغتهم األم "اللغة المستعربة دماجهم في العادات األندلسيةبانو  ،(12(اإليبيرية

                                                           

 األناشيد، كتاب )لقب المؤلف في الهرم الديني للكنيسة الكاثوليكية( Arcipreste Libro del يطلق عليه تسميات أخرى هي كتاب القس (10) 
Libro de los cantaresأنظر .: 

Juan Ruiz, Libro de Buen Amor, Editorial Espasa-Calpe, S. A., 9ª ed., Madrid,5693. 

 .132-131. ص1999، 11/12جديد ألدب قديم، آفاق، عدد مزدوج  تعريف-الشطاري األدب  إسماعيل،عثماني )11(
هي رقعة جغرافية تقع و ، أثناء فترة الحكم اإلسالمي شبه جزيرة األندلسو جزيرة األندلس  سميتشبه الجزيرة اإلْيِبيِرّية، أو  شبه جزيرة إْيِبيِرَيا (12)

 سبانيا، البرتغال، أندورا وجبل طارق.إ :جنوب غرب قارة أوروبا تضم
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Romance(13)، 14 (ب شتىتراكيجد تقاطع واضح بين اإلسبانية الحديثة والمستعربة القديمة والعربية في ن لذلك) :
اللغة تحصي اليوم   .Mi señor Ibrahim وفي اإلسبانية Mio sîdî ïbrâhîm "سيدي إبراهيم" تقابلها في اللغة المستعربة

  .Arabismo العربي""الدخيل  تسمى، كلمة من أصول عربية أندلسية 2000اإلسبانية أزيد من 

ما الحاجة إلى تسمية  (اشتقاق/استحداث /التوليد )تعجيم/تعريبو المحاكاةو قتراضاليفسر العدد الكبير من 
"الزبوج"  Acebuche ،(Cúpula )شكلها المعماري تعلوه قبة Alcoba نوم"ال"غرفة :إلى إسبانياالفاتحون   العرب أدخله

Azzabbúǧ ( صغيرة الحجم بالمقارنة مع أشجار  ثمرة، ذات أوراق دائرية و المناطق الجبليةشجرة زيتون تنمو في
 Guadarrama (،مرك ب في الجبس الفسيفسائي البالطمن نوع ) Azzuláyǧ من"الزليج"  Azulejo ،(الزيتون العادية

 .(15)"وادي الرمل " Rmal-r-Wadi أي (طليطلةبمدينة ليصب الالنهر الذي يقطع ، و مدريدب ةمنطق)

 800، تحتوي اللهجة اليوم أكثر منبالجزائر وهران وتلمسان والعاصمة في لهجة  Moriscos )16)الموريسكيون أثر 
 Fresco، "فريشكا" (األسبوع) Semana، "السيمانة" (عطلة قصيرة مدفوعة األجر) Fiestaفيشتة" كلمة إسبانية: "ال

نقد ) Doblón"ظبلون" (، لى نقد جزائري "قديم"إتحول الحقاً  نقد إسباني قديمهو ) Duro "الدورو"، (طري /طازج)
 .النساء تتزن به، يشير إلى ما يعلق في العقد الذي (19قوبدايات  19قذهبي إسباني 

 "الرودة"، (ساحة) Plaza "بالصة" (،آلة إيقاع تشبه الدف) Pandero "بندير" اللهجة المغربية والتونسية: من

Rueda ،)عجلة( "البلوزة" Blusa .)قميص نسائي قصير( 

  El-Pardoمن األصل (م2قمتحف للوحات الفسيفسائية الرومانية مدينة و )بتونس  باردو""المناطق:  مسميات عن

الزيارات  يفنب ارؤساء األجالمقر إيواء مدريد)ب " سابقا،قصر الجنرال فرانكو رئيس "دولة اسبانياو  ،المعرب عنه
لى ضفافه تعيش ع)بالجزائر "الوادي الكبير" بجيجل، تدير األصول في خدمة التاج اإلسباني(هيئة به الرسمية، 

 الحي الشعبي العتيق "كادكس" بالقصبة العليا ،Cuadadalqivirــو"الوادي الكبير" بإسبانيا  (تجمعات موريسكية
 قسنطينةب"الحامة" الشعبي )حي  ،في جنوب اسبانيا شبه جزيرة()Cádiz لمدينة العريقةا)الجزائر العاصمة( و 

الريوخا. "وادي الحام ة" في إقليم    Rio Alhamaبغرناطة و Alhama( ومدينة سر ثربانتسأ، موقع مغارة العاصمةو 
المدينة بالعربية  سماالفتات توضيحية ُكتب عليها  La Isla Verde مدينة لىإالمؤدية في الطرق  ،سبانياإعن 

                                                           
الالتينية  مأخوذة من م(،19)قإلى  م(8)ق، امتدت من (1292-111بعد الفتح اإلسالمي) األندلس تكلمها مسيحيولغة  :الرومانثيةاللغة  )13(  

 Alfonso X de Castilla yألفونسو العاشرتينية. بعد تولي الملك امتزجت الحقا بالعربية، واستخدمت أبجديتها بدال من األبجدية الال العامية،

León الحكيمب الملقب El Sabio (قنن اللغة وأصبحت اللغة القشتالية اللغة الرسمية في البلد، وتم صدور أول 1282-1292الملك على اسبانيا )
 .1492 كتاب نحوي للغة اإلسبانية عام

(14) Corriente Federico, Romania Arabica: Tres cuestiones básicas: Arabismos, «Mozárabe» y «Jarchas», 1ª 

ed., editorial Trotta, Madrid, 2008. 
(15) Celdrán Pancracio, Diccionario de topónimos españoles y sus gentilicios, Madrid, 2009. P. 378. 

يزابيل الكاثوليكية عرش توحيد مملكة المسلمون الذين عاشوا  :Moriscos المورسكيون  (11) تحت الحكم المسيحي )تولى فرديناندو األول وزوجته وا 
 فريقيا.إعلى اعتناق المسيحية أو المغادرة إلى شمال وأجبروا  ،اراغون وقشتالة في شبه الجزيرة اإليبيرية( بعد سقوط الحكم اإلسالمي لألندلس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
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ين األندلس ب همزة وصل تشكل اليومالجنوبي،  ولموقعها تالتي أسس ندلسيةاأل أوائل المدن )من ""الجزيرة الخضراء
  (.والمغرب

 .ه(219-ه220إبان حكم ملوك الطوائف ) ،(13قإلى  9ق) )La Moaxaja  (17 اتالموشح ظهرتدب في األ
من اللفظ  وتميزت بنوع ،يةثنظم جزء منها باللغة الرومان ،عام ذات موضوع ،طويلة غنائية شعبية والموشحة قصيدة
عل تيجة للتفامواضيع تراثية كن تتناولالخرجة أغنية قصيرة، و . (18)الخرجة Jarcha يسمى، تهاالمركز في نهاي

 Emilio García Gómez غوميثسباني اإل المستعربترجم الثقافي في األندلس )عرب، عبرانيين، مسيحيين(. 

 رزينرايات المب"، بن حزم األندلسي"طوق الحمامة" ل: وعربية أندلسيةكتب شعرية ونثرية و األندلسية، الخرجات 
وابن  ابن الزقاق أشعار، بن سعيد المغربيل( مختارات شعرية من "المغرب في حلى المغرب") وغايات المميزين"

  .طه حسينل"األيام" السيرة الذاتية ، وكتاب زمرك

ية باستخدام الحرف ثاألدب األندلسي المكتوب باللغة الرومان وهو ،Literatura Aljamiada األدب األعجميظهر 
 ديب موريسكيأكل بعد مغادرة العرب لألندلس، بدأ و في الحرف.  ا في الموضوع، وعربياا ا أعجميا العربي، فيكون أدبا 

 بترك لغته العربية، وراح يكتب أشعاره اإلسبانية بالحرف العربي. 

 :. المظهر الثقافي الديني2.5

رة العربية المغاربية وشبه الجزيمجمل البنايات التي شيدت في المنطقة  EL Arte Moriscoالفن الموريسكي يشكل 
بة في لالخشب والزليج في الزخرفة ال باستخدام يتميز ،اإليبيرية بعد الفتح اإلسالمي وحة من الجبس هندسية المرك 

ن نمط عبه اإلسبان  خرجحيث ، لعمل األقواس والقبب، وقطع الحجارة الصغيرة التي تشكل األسوار المتراصة
 (19) (Doric Orderالدوريكي النظاملالتيني اإلغريقي ذو األعمدة الدائرية الطويلة المسطحة أو المخددة )االعمارة 

 لى العمارة اإلسالمية.إ

" الكبير جامعال" عداد هائلة في وهران وندرومة بهابأالقليعة )تيبازة(، واستقروا  مدينة في الجزائر أسس المورسكيون 
حي "الجون" العريق )تعود أصول التسمية إلى لقب "الالجئ" الذي ب، بالقصبة، والبليدة "الجامع الكبير"و )تلمسان(

ي الرباط، أقاموا ف، جامع الكتبية" بمراكش، "جامع القرويين" بفاس" وفي المغرب أسسوا (.عليهم ه سكان الحيأطلق
يدوا أيضا ش ،نفس طراز الحدائق قصور بني األحمر بغرناطة حديقة علىقصبة الوداية" " فيرقراق"  بوقرب نهر "أ

  "دار المنظري" التي كانت إقامة لألندلسي سيدي على المنظري مؤسس مدينة تيطوان.

                                                           
)17( Pedraza, Felipe & Rodríguez, Milagros, Manual de literatura española I, Edad Media, Cénlit Edi., Navarra, 

1984. P. 96-97. 
)18( Calderón, Demetrio Estébanez, Breve diccionario de términos literarios, Alianza Editorial, Madrid, 2000. P. 

268-269. 

 .201. ص 2011، الجزائر، 2النص القصصي المعاصر بين نقل المعنى والترجمة الحرفية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر منيرة، ،حميدش (19) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%86
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بنزرت، بقرية صغيرة ساحلية  وهي ، Porto Farina "غار الملح"، القيروانب "جامع عقبة بن نافع" بتونس نجد
لمنارة )تونس بحي باب ا"قبة سيدي عبد هللا الترجمان"  ،الملحية التي تحتوي عليها()التسمية نسبة إلى المغارات 

ها مقام "رأس الجبل" ب مدينة بها، ا إلى أن توفيا ومترجما وأصبح مؤلفا  ،فيها القس الذي اعتنق اإلسالمالعاصمة( 
كرمبالية  ،دلس" )أريانة(، نيانو)بنزرت(، "قلعة األن "الشيخ سيدي عبد هللا اللخمي السرقسطي"، رفراف، العالية

 ا ناحية باب المنارة قرب مسجد "جامع القصر" أسسوا سوقهم "المركاض" تحريفا نزوالا  (تستور )نابل(، وأهمها مدينة
شعبي الحي اليوجد وباتجاه باب السويقة  ،ا إلى "سوق المر"اإلسبانية، وتحولت التسمية الحقا  Mercado للفظة

  ."حومة األندلس"

بين  مزيجك ،ك المسيحية لشبه الجزيرة اإليبيريةيفي الممال (11وق  12ق) El Arte Mudéjarالفن المدجن برز 
ية اللمسات بالطبع على المباني المسيح التدجينالتيارات الفنية اإلسالمية والمسيحية )الرومانية والقوطية(. يتميز 

 وفق أسلوب منمق وأشكال هندسية معقدة،ديكور اعتماد و  ،سقفعلى الجدران واأل كنقش كتابات عربيةاإلسالمية 
هذه الصبغة  تثر أو  (20)،والسيراميكاستخدام الطوب الحراري والبالط الخزفي المزجج  ،كاألقواس متعددة الفصوص

 . محلي المستأنسالسمي بالفن "المدجن"، أي ذو الطابع و  ،المعمارية

لى عتشييد أبراج الرقابة العسكرية والسجون الشاهدة على الصراعات والنزاعات اإلقليمية الحدودية،  :مثلتهأ من
جاجية نوافد ز و استخدام العقد والتماثيل كدعائم خارج المبنى لرفع ثقل السقف، ب ،Estilo Gótico الطراز القوطي
 El Real Alcázar deالقصر الملكي بإشبيلية"  "قصر المورق" أو "متنوعة الحجم:  أبوابو دائرية مرتفعة، 

Sevilla(21)،  ّتحيات واألدعية اإلسالمية وآيات قرآنية للعبارات  عليهانقوش من الجص وأعمدة من الرخام، ب ندج
 ، والتي بنيت(1319و 1390) في موقع قلعة أندلسية قديمة ،Pedro El Cruel الملك بيدرو األول بناه ،بالعربية
رات التعبيو . يعتمد القصر في شهرته على التصاميم المختلفة، (م1ق)على أنقاض كنيسة مسيحية  خرى هي األ

الذين غيروا  Abadíes عباد يبنل هاوبعد، Omeyas مويةاألالبقايا الرومانية، ثم اللمسة العربية و المسيحية األولى، 
بآخر لمسة إسالمية في القصر، ثم التاريخ  Almohade(22) يناسم القصر إلى "قصر المبارك"، ومن بعدهم الموحد

صنفته هيئة  ليهوع ،في أوروبا المتنوع اإلسباني المسيحي. يبقى القصر الموقع الملكي الوحيد المحتفظ بتاريخه
ا أصبح اآلن متحفا  ،Torre del Oroذروته ببناء برج الذهب القصر. بل  (1987) اليونسكو ضمن التراث العالمي

للفن المعماري اإلسالمي، به آثار من العصور الوسطى التي استخدمت في البحرية، نماذج من السفن التي اكتشف 
 .(11ق)ومدافع ، (19ق) ناألمريكيتيبها اإلسبان 

                                                           
)20( Goerlich, Benito Daniel, El arte mudéjar valenciano, entre tierra y fe: los musulmanes en el reino cristiano de 

Valencia (1238-1609), Universitat de Valencia, 2009. P. 301-324. 
)21( López, Bueno Diego, Sevilla. El casco antiguo. Historia arte y urbanismo, Guadalquivir Ediciones S.L., 2006. 

P. 517. 
أسسها أتباع حركة محمد بن  ،م(12)ق ،م1269/1121سنوات  )المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا واألندلس(حكمت بربرية ساللة  الموحدون: (22)

ومن ثم  )الجزائر( والمغرب األوسط (م1147)بعد سقوط مراكش  واستطاع عبد المؤمن بن علي الكومي أن يستحوذ على المغرب األقصى ،تومرت
 . (1146/1154)، ثم األندلس(1160)على كامل إفريقية حتى تونس وليبيا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1269
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أداء صالة في اركة مشاللعل أكبر مظهر للتسامح بين المستعربين والعرب المسلمين في اسبانيا المسلمة تجلى في و 
  بار.نفس اآلكاستقاء الماء من  العامة استغالل المرافق االجتماعية، و (23)االستسقاء

، (24)التي بقت في األندلس بعد سقوط الحكم اإلسالمي ةتحولت العائالت العربية واألمازيغية المسلم (11ق)بداية  مع
لقمع من يخالف تعاليم  (1478)تأسيس محاكم التفتيش ، عقب عن دين اإلسالم إلى المسيحية الكاثوليكية قسراا 

رئيس أساقفة طليطلة   Francisco Jiménezالكاردينال دي ثسنيروسمرسوم صدور  ثم ،الكاثوليكية المسيحية
 (1902) اصدرت الملكة الكاثوليكية مرسوما أالتعذيب والسجن. ب، الذي يفرض االلتزام الديني بالمسيحية (1299)

 25فتوى وهران"" يسمىعلى إتباع المسيحية بما  ون المجبر  ون فاستعان المسلم ،يحظر اإلسالم في جميع أنحاء قشتالة
، بموجب (1112-1109)تم طردهم بيننه أال إ ،، القاضية بضرورة تخفيف الممارسات الدينية اإلسالمية(1504)

 .فريقياإلى دول شمال إ أمر الملك فيليب الثالث

من اإلسبان المتحولون للمسيحية حالياا  %10العائالت المسلمة المتبقية، كما تشير الدراسات أن  أكثر من أجبرت 
 على تغيير أسمائها إلى اإلسبانية.  (26)ينتمون إلى سالالت مسلمة من شمال أفريقيا

 :المغاربيةسبانيا والمنطقة العربية إبين تثاقف والتفاعل الثقافي لل دبيةاأل ظاهرالم .7
تناقلها هذه الشعوب فالكثير من العادات ت ،ذات تناغم وترابط بارزالمغاربية العربية سبانية اإليبيرية و اإلتعتبر البيئة 
ما ك النقل المعرفي الثقافي عبر ثالث نقاطتحققه حركات الترجمة في  اجزء منه ،)27(التأثير والتأثرعبر فيما بينها، 

الثقافة األصلية )المؤَلف/ موضوع الترجمة(، الثقافة الهدف )ثقافة الوصول(، واللغة  :Newmarkيرى نيومارك 
 المستخدمة )بين المصدر والهدف(.

أثير والتأثر سبانيا والمنطقة العربية المغاربية وترجماتها وعالقة التإاألدبية بين مظاهر التثاقف والتفاعل الثقافي نبرز 
 لميغيل دي ثربانتس سابيدرا  Don Quijote de la Manchaرواية "دون كيخوته" دي لمنتشا بينهما، عبر نماذج من

Miguel de Cervantes Saavedra"ومسرحية "حين تقول الفتيات نعم . El Sí de las Niñas (1001)  للياندرو
 .Leandro Fernández de Moratín اتينر فرنانديث دي مو 

                                                           
 .12. ص1998مباحث في التاريخ االجتماعي للمغرب واألندلس خالل عصر المرابطين، دار الطليعة،  القادري،إبراهيم  ،بوتشيش (23)
. يطلق م12قحتى  م1قأي من  ،عام( 181لى نهاية الحكم اإلسالمي بشبه الجزيرة اإليبيرية الذي دام )إتسمية عربية تشير  :سقوط الندلس (24)

 وتنسب تسمية، لى عملية استعادة أراضيهم من المستوطنين المسلمينإنسبة   La Reconquistaالستردادحروب سبان على نفس الفترة تسمية اإل
 ." بالعربياألندلس"ثم  "أندوليسيا"إلى  تومع األيام ُحر ف "فانداليسيا"التي سمت البالد الجرمانية لوندال ااألندلس إلى قبائل 

 .1، ج322-322نص الفتوى "دولة اإلسالم في األندلس" ، محمد عبد هللا عنان، ص نظر أكتبها العالم الجزائري  "أبو العباس الوهراني"،  (25)
)26(Adams, Susan & all,  The Genetic Legacy of Religious Diversity and Intolerance: Paternal Lineages of 

Christians, Jews, and Muslims in the Iberian Peninsula,  The American Journal of Human Genetics, 2008.  83 (6): 

725–36  
 ، ترجمة محمد مزالي،1830لى سنة إمن الفتح اإلسالمي  األقصى المغرب لجزائر،تونس، اا الشمالية: إفريقي تاريخ اندري جوليان، ،شارب )27 (

 .322، ص1983الدار التونسية للنشر، 
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 ؛كيخوته" التي جاءت للعنوان المترجم عن اإلسبانية في حال اإلشارة إلى الرواية نشير أننا اتبعنا التسمية "دون 
بحذف حرف  Don Quijote ا على أمانة المترجم، واعتمدنا على التسمية الجديدة "دون كيخوتي" لالسم البطلحفاظا 

 اإلسباني. سماللالذي ينطبق والغنة الصوتية  هالهاء، إذ ال نرى له مقام، ووضع الحرف "ي" مكان

مصنفة ضمن األربع أعمال  (للتمثيل منها 1119/ والجزء الثاني 1109 رواية "دون كيخوته" الجزء األول انتقينا
ري مثال لإليطالي دانتي اليغيياإللهية" العالمية الخالدة: "اإللياذة" لليوناني هوميروس مثال البطولية، "الكوميديا 

  :لعدة أسباب، أبرزها ،مثال اإلنسانية( يوهان فون غوتهالقداسة الديني، "فاوست" لأللماني 

من قبل  )28(عوام(أ 9))الجزائر حاليا( أثناء سجنه  يالة الجزائر"أبـــ "تأثر ثربانس بالبيئة العربية، ما كان يعرف  -أولا 
sTrato  الجزائر مسرحيةعن الكاتب لف أ ."حي بلكور" الشعبي بالعاصمة (29)الحكام األتراك للمنطقة ومكوثه بمغارة

de Argel (5151 ) ومسرحية أوضاع األسر، فيها عنتحدث  Los baños de Argel (30) (1615)  في جزء كبير
منها يتحدث عن سيرته الذاتية ثم يشير من جديد ألسره وغيره من المسحيين، وحكاية حب لوبي وزهرة، والمساعدة 

 .حليمة

 ،يعلى صعيد تكوينه الروح مر بهأسر ثربانتس أهم حدث ن أ ركيو كاسترويأم مؤرخ الثقافة اإلسبانية يرى 
  .(31)ليهاإغلب مؤلفاته أ حيث يشير في  تأثره البال  ببيئة سجنه مالحظة عمالهأ  عبر يمكنف

ذاته أن الفضل في تأليف موضوع الرواية العام يعود إلى أول نص عربي للمؤرخ ب ثربانتس يعترف -اثانيا 
عثر عليه بنفسه في طليطلة المدينة التاريخية  ، Cide Hamete Benengeliسيد حامت بننخلي (32)الموريسكي

يئة العرب بالثقافي بين لذلك فقد تم استخالص عدة مظاهر من التثاقف والتفاعل  .(33)للترجمة وترجمه إلى اإلسبانية
 .اإلشارة إليه ، كما ستأتيسبانواإل

لمترجم لذلك وال ا فلم يشر، عن استلهامه من سيرة بني هاللوعلى سبيل ما تتناقله الصحف واآلراء العامة  -اا ثالث
يبة بني استحضار جوانب من تغر ، فقد يكون تحليل للروايةلوفق نه أال إنشهد صوراا مباشرة عن ذلك في المؤلف، 

، كتشابه شخصية "دون كيخوتي" بالعربي "أبو زيد الهاللي" في كونهما يتسمان بالشجاعة اا واردا مرا أهالل في الرواية 

                                                           
(28)Braudel, Fernand. Les espagnols en Afrique du Nord, Revue africaine, n° 69, 1928, p. 192- 204. 

 يعبرها طريق وحيد بمنعطفات حادة ومسالك فرعية بأدراج، ان عرضا يمتر و  طوالا  أمتارسبعة ، حوالي كثيفة تقع المغارة في جوف غابة جبلية )29)
(، أكبر مخبر 1892إلى معهد باستور )أنشئ عام ،(1891حجرية وترابية، من مقام الشهيد نزوالا إلى المتحف الوطني للفنون الجميلة )افتتح عام 

 ( ثالث أقدم حديقة في العالم. 1832حديقة التجارب "الحامة" )تأسست عام  وفي األخير إلى ،لصنع اللقاحات واألمصال في أفريقيا

)30( González, Aurelio, Los baños de Argel". Espacio e ideología, El escritor y la escena: actas del VII Congreso 

de la Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro, 1998, U. Autónoma de 

Ciudad Juárez.
 

(31) Garcés, María Antonia, Cervantes en Argel: Historia de un cautivo, Gredos, Madrid, 2005. 
)32( Stewart, D. J., Cide Hamete Benengeli narrator of Don Quijote. In Medieval Encounters: Jewish, Christian 

and Islamic Culture in Confluence and Dialogue, Vol III, Leiden,1996. P.11-127. 
(33) Palencia , Ángel González. Cervantes y los moriscos, Boletín de la Real Academia Española,1948, N°XXVIIP. 

P. 107-122. 

https://www.academia.edu/32892066/CERVANTES_EN_ARGEL_Libro_completo_escaneado_
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81ngel_Gonz%C3%A1lez_Palencia&action=edit&redlink=1
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لى نصرة المظلوم، والثاني بشجاعته قائداا عسكرياا في قيادة هجرة إفي تخطي الصعاب، فواحد يسارع بحماس 
ين القبائل العربية لثقافي بالبحث عن بيئة عيش مناسبة، وتعزيز التقارب ا لىإا، يسعى فريقيإلى شمال إالهالليين 
 سر. واالمازيغية الصنهاجية بالمغرب، وحيله في التخلص من األ بالمشرق 

 سره وتأثره النفسي واللغوي الثقافي بها. أسهاب الدراسات المختلفة في تناول قضية إ -رابعاا 

ة وصعوبة تخمين نهاية الحدث، كرائع حداثلى نمط القص العربي الذي يمتاز بتوالد األإنشهد إيحاءات  -اخامسا 
في أسلوبه، يمكن من وجهة نظر تحليلية اكتشاف ذلك لما يتحدث ثربانتس عن األسير والالعب  (34)ألف ليلة وليلة
 لة".لف ليلة وليألى حد بعيد وفصول "إ(، ويتشابه نظام فصول الرواية 29/21-2، ج39/20/21-1بالعرائس )ج

"الزواج  احساسا ا اجتماعيا ا تعالج موضوعا كونها فسبب اختيارها  ،(1806)أما مسرحية "حين تقول الفتيات نعم" 
اوهو ماز يعود للقرن الثامن عشر بإسبانيا،  ،بين الفئات العمرية المتفاوتةو زواج المصلحة أ القسري"  ال مشهودا

ير إلى عدة مظاهر ما يش، ، دونما تغييرالثقافي الحالي، في ظل التطور العلمي البيئات العربية المختلفة وغيرهافي 
  .ثقافية في المسرحية

 . المظاهر األدبية:11.

 إلى الموريسكي بننخلي ايشير ثربانتس كثير ، تكرارالو  السرد المرسل Benengeli ، بالمنطقة  هقوة ارتباط يؤكد لناما
كما تقول الحكاية/حسب التاريخ" حيث أنها ليست مجرد صورة نمطية، أي " "Dice la historia"العربية وأدبها، فيقول 

إلى السرد مختلفة الفثربانتس يقطع بها تدفق سرده الفني ليفتح الباب أمام اإلشارات  ،إنما ذات وظيفة داللية هامة
 .العربي

o اإلحالة:"Estando en esto/En esto  /Desta manera"،(1ج/ 38و 21-12الفصل) "El capítulo 

Venidero"  ( التي تحيل جميعها إلى المظهر األدبي العربي في إشارة لما سيفصل فيه، نحو 2/ج28)الفصل
 "على هذا النمط/كما يلي/في الفصل التالي".

o :اإلضافة والزيادة في الشرح "Los brazos largos que los suelen tener algunos" (1/ج8الفصل)  أولئك"
ألن ، "Los brazos largos de algunos"من اقتصار الصياغة نحو بدالا  ،تبصرهم هناك بأذرعتهم الطوال"اللذين 

طالة في الفكرة. "Que"إدخال األداة   في هذا المثال يشير إلى حشو وا 
 ي األدب، فتقحم كما  عادية واقعية ةشخصي قمصهاتت، "عقالء المجانين أو البهاليل" العربيةإلى فئة  ةشار إ

والوصول إلى أخبار السلطة دون التورط في المشاكل،  ،كصورة متخفية لتناول الموضوعات السياسية الممنوعة
ا" ما نلمسه في حقيقة أن "دون كيخوتي" وتابعه "سانشو بانث ،لتعبر بحرية دون عقاب ؛الشخصيات الجنون  فتدعي

                                                           
انت تروى كفي روايته "البيت االندلسي"،  وظفهالواسيني األعرج عن "دون كيخوتي" التي  ثقافيةدراسة  عن شخصي، في إعادة نقل وتحليل )34(

د للمزي بالقص العربي.سباني ما يبرز التأثر الكبير لألدب اإل(، 18ق) اتشرت أكثرا أيام الوجود اإلسالمي بإسبانيا، ثم شفويا  لف ليلة وليلةأ قصص
عبد  لف ليلة وليلة في اآلداب األوروبية" للسامرائيأثر أ" :وينظر أيضا .العالمية" للبطوطي ماهر واآلدابلف ليلة وليلة أم لرواية األا" :ينظر كتاب

 الجبار محمود.
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ع الواقعية البرغماتية التي تسعى للتكيف منفس كل إنسان توجد الروح المثالية، والروح ففي  ،هما شخص واحد
  .عكس على شخصية الفرديُ س االوجود، وأي خلل في هذ

  كاتب بذلك وال، عديدة لنصرتها في مواقف"دون كيخوتي" سعى  لى الطبقة العامة من المجتمع المقهورة،إاإلشارة
ن عالفروسية الغربية التي تدافع  عكس، العربيةالفروسية لشروط الفارس ل يمثبت (35)يسقط تأثره بالبيئة العربية

  .الملوك وأصحاب السلطة واألغنياء
 كالكتابات العربية التي تمتاز بالمجاز للتشويق وبالغة اللغة المعاني الضمنية عتمداف نيما موراتأ ،

الضابط، تشير لحيلة عشيقة عبارة  " "Tropieza con…fullera…buenas cartas ha…le engañeوالبيان،
ها األديب من يريدال  "Buenas cartas"سيكون لديها أوراقا قوية لخداعه، فتكون عبارة ن أ، بحين وقع في شراكها

سيجعل منه فريسة  "Fullera"في سياقها، فمخالطة الضابط امرأه سيئة  ليهإالمعنى المعجمي "أوراق"، إنما ما توحي 
ازين األمور قلب مو ن يأما يمكن لى إلإلشارة  "أوراق رابحة"تهديده بسمعته. فيقال بسهلة لمكرها واستغاللها له 

 .و المظلومأ لصالح الطرف الظالم
  في عبارةالمجاز"Esta hecho un cielo"  بكلمة موراتين ال يقصد، )36("يا لها من متعة"نحو"Cielo"  المعنى

مكان معين أو قاعة  يسودالذي  الجو المريح للنفسصفاءها يشير إلى من السماء بذاتها، إنما  أي )37(الصريح
 ع فيه األسرة. تجتمالذي مرح الجو حيث يقال أيضا في العربية نفس التعبير لوصف خاصة بالتجمعات العائلية، 

 من موقف أو شيء وعدم تصديق ما يحدث في الستغرابمثال ضرب األ: "Y que buena mula murrio!¡ De 

quien he salido tal!¡"  والمقصد ذاته في العربية، فيقال في اللهجة الجزائرية العامية للتعقيب على وهي الصيغة
 " بالمعنى األكاديمي "ماذا حصل حتى فعلت كذا!"، "من أين لك هذا!"..عمل معين "واش من حمار مات حتى..

  خرآمثال"Amores del señor oficial...Le traen loco" : هو المقصد و "إن الضابط قد فقد عقله ولبه"، ي أ
ة ا في منصبه، إال أن األمور الشخصيا وعزما التصرف الالوعي من الضابط الذي من المفروض أن يكون أكثر حزما 

ر المشاعكإحالة إلى  العقليكون ف، يةالالمسوؤللى إتشير  "Loco" قد طغت عليه وخربت عليه مهنته. فكانت صفة
يان ئة العربية وكثير من البيئات، لما يخترم نظام معين بسبب طغ، وهو ما نالحظه في البيالجسدواللب إلى والرزانة 

به اإلسالمي في شالميول الشخصي على األمور الجدية التنظيمية، قد يكون أفضل مثال عن ذلك سقوط الحكم 
 .الجزيرة اإليبيرية

 ستفهام لغير السؤالال: "No quiero que ese se trasluza, ¿estamos?"فالفعل ، "¿estamos? ينتظر منه " ال
ال المعنى إلثق ؛ا في األدب العربيالجواب، إنما المقصد أن األمر محسوم، وال مجال للتغيير، وهو ما يستعمل غالبا 

 ستغراباالغلبها أ  ،رهاستثمابل لمقاصد مختلفة حسب مواقف  ،باستخدام االستفهام لغير االستفهام وبالغة األسلوب
 والتعجب والتأكيد.

 

                                                           
)35(Ayyad, Ahmed Abi , Captifs et captivité dans les œuvres de M. de Cervantès, Alger au XVIème Siècle, in 

Sources documentaires étrangères, Ed. CRASC, 2005. P. 19. 

 .2011، العراق، لإلعالم والثقافة والفنون  المدىلياندرو فرنانديث، حين تقول الفتيات نعم، ترجمة بسام البزار، دار  ،دي موراتين )36(
 .83، مرجع سابق، ص النص القصصي المعاصر منيرة،للمزيد حول أنواع المعنى، أنظر حميدش  )37(
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 :المظاهر اللغوية .2.1

 نحن"/ "خاصتنا" :الضمير المنفصل للجمع المتكلم" "Nuestra" حينما يحد ث "دون كيخوتي"  (،1/ج8)الفصل
 على ما قاله: اتأكيدا وكأنه يريد أن يطبع  سمهاب من جديد صديقه عن حظهما، ثم يسترسل ليعود ويخاطب صديقه

"Va guiando nuestras cosas…amigo Sancho Panza" ،")خير مما تستطيع  نايسوق أمور )إن الحظ
تكرارات المائر و الض في توظيف السرد العربيوهو نفس األمر المعروف عن  ،سانشو بنثا".. أنظر يا صديقي نارغبتـــ

 بغرض التأكيد.
 من مظاهره التعجيم:"Azófar" "(،النحاس األصفر)"الُصفر "Zagal" "(، الراعي/الفتى القوي )"زغلول" /"زغل
"Azoguejo"/"Azogue"  السوق"من"Assuq، "Azote" ،السوط "Almalafa" األصح Almaláhfa "ثوب ) "الملفة

 . (بسطيف "المالية"بالعاصمة و "الحايك"أعلى الرأس إلى أسفل القدمين، يشبه يغطي نسوي واسع 
  خلق تركيب لغوي: "Alifanfarón" ووالتركي اسم "علي" العربي من ،"Fanfarón "األصح Fanfarrón (الثرثار 

اربية األتراك حكام المنطقة المغالبحرية بين المعارك  إلىوهذا التعبير لإلشارة  (،للتفاخر كا ال يملم ومن يدعي
األتراك  بهدف وصف ،التي شارك فيهاBatalla de Lepanto(1911 )"لبانتو"  معركةك، )38(يبيرياإمسيحيي وبين 

 بالضعف والتبجح.
 نحو الفعل لالحترام "يطي ر الما" ستبعاداليقال  ،والجزائري  يالمغربالريف في  :اللهجة العامية "Hacer aguas" 

  .(Ganas de deshacerse /Hacer de vientre) ، والمقصد منه قضاء الحاجة البيولوجية(1/ ج28الفصل )
 النهي عن النميمة: "Chismes"  ذاعة أخبار الناس الحديث يقصد بها  كلمة هم بين مما يشعلفيما ال يعني وا 

القيل " كثير االنتشار في المجتمعات رغم نهي األعراف والدين عنه، يقال بالعربية وهذا التصرف ،ة والنزاعالخصوم
 .والقال"

 كلمات من أصل عربي منهاموراتين  استخدم: التعجيم "Chupa" جبة،"Albóndiga"  كرات لحم أو )بندقة
  Avellana، Almohada منسوب إلى شكلها الذي يشبه حبات البندق سمواال، (مفروم تقلى في الزيتسمك 

 المخدة/الوسادة.

 :الكناية "No déjà de la mano"  ،يقصد ب "Mano" اليد، و"Dejar" وبحذف النفي يفهم منها ، الكف واإلهمال
بقاء اليد كعضو، تصبح اإلحالة  كسل وخمول صاحبها )اليد ال تعمل(، عمال، أ من  لى نقوم بهإوبتطبيق النفي وا 

 اعس عكسأي متق ة "يدو ثقيلة"ياللهجة المغاربفي يقال فاليد المتحركة داللة عن النشاط، وكناية عن الحيوية، و 
 "يدو خفيفة" نشيط وحذق.

 السالم" استخدام كلمة": ""Adiós disciplina militar، شيء، بل نتهاءالالتحية، وال اإلحالة  ليس فالمقصد منها 
اظ على إلى وجوب الحف ،سيحدث أو ال يجري كما يجب. فقراءة السالم تشير بعكس ظاهرها سيئاا  أن أمراا  لإلشارة

اءة السالم على علينا قر ف ،فوضى، فإن ترك كل مسؤول مسؤوليتهلل تجنباا األسس العامة المسي رة لمختلف المجاالت
 النظام.

                                                           

 .110ص. 1998 ي،الثقافي أبو ظب، دار المدى للثقافة والنشر، المجمع 1، ط1دون كيخوته، ترجمة عبد الرحمن بدوي، ج ،دي ثربانتس، ميغيل (38) 
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 لهجة العاميةال :"Buena sangre"  من كلمة"Sangre"  الدم، والعبارة ذات داللة إيجابية، يعتبر الدم جينة تتوارثها
و السوء، فيقال باللهجة العامية المغاربية "دمو مليح/باهي/مزيان"، "وليد فاميليا" أاألجيال، بغض النظر عن الطيبة 

 كاديمية. أي " كريم األصل" بالمعنى والصياغة األ
 إقحام كلمتي Mora  /Moro،)39( ،سمية وهي ت في إشارة منه إلى التعايش السلمي بين المورسكيين والمسحيين

 واألمازيغي ا شملت التسمية المزيج العربيفريقيا(، بالتحديد األمازي ، والحقا أ)شمال  سكان المنطقة المغاربية
 . االسالميعقب الفتح  واألوروبي في شبه الجزيرة اإليبيرية

 
 :بعض المظاهر الثقافية في الرواية والمسرحية. 3.1

 على نمط المغاربي شخصياتللالوصف الجتماعي  توظيف:"Hombre de bien"لإلحالة  ،(1/ ج20-1)الفصل
كونه في ذات السياق يتحدث عن مزارع ، "Bien"كلمة ب ال يريد اإلشارة إلى الجاه والعز حيث ،لى غير الظاهرإ

سكان مقر معتقله  طمن محيالجزائر، سره بأثر إ مستلهما الفكرة،لغني، لكما  الخي رة الفقير إنما يحيل إلى نفسفقير، 
جة المحلية يقال في الله، و "إنسان ذو خير"فيقال في العربية الكالسيكية  تميزهم الطيبة والنوايا الحسنة.حيث 

الشخص الذي يؤثر غيره على نفسه سواء كان ذا مال أم ال.  أي وصف"رجل تاع/ ديال خير" الجزائرية والمغربية 
 Hija de sus" بقوله (1ج-31الفصل) Lela Zoraidaالتي تعكس صورة حبيبته  Dulcinea دوليثينا يضاأ يصف

obras" ( 2/ج33الفصل)  شارة بالعامية التونسية، في إ "طفلة باهية"و "/ فحلةشاطرة ه"مر هي من العامية الجزائرية و
 . والتصرف السليم تجاه مواقف الحياة نفي القيام بواجباتهالمنطقة  نساءإلى حذق 

  بين  رواية أن لقب البطل مختلف بشأنها، تتراوحاليخبرنا ثربانتس في مستهل  :لى حالة المورسكيينإاإلشارة
"Quijada" و"Quesada" وعلى األرجح"Quijana" ، تصديقها على األرجح،ال يمكن قصة النبيل  نأل ؛غير مهموهو 

نا في عدم استقرارها بتحولها عن ثقافتها ودينها ولغتها عل العائالت الموريسكيةعلى حياة  أوالا، ما يمكن إسقاطه
ثورانهم على ثالثا، و في كتابتها لعدم أهميتها،  حيث اختلفالعربية  ار ألقابهيغيواالستمرار عليها ضمنياا، وثانياا، ت

نصافهم كثورة البشرات والبيازين ) ،دونما تفكير منطقيالكنسية المسيحية   ،(1901–1299بغية أخد حقوقهم وا 
نفس ما يقوم به النبيل "دون كيخوتي" في سبيل نصرة الضعيف حيث وهو  حيث كان من الواضح هزيمتهم فيها،

 . تفكير المتوقع مسبقا باليسيق نفسه إلى الهالك 
 منها حي "باب عزون" بالعاصمة، مدينة وهران وشرشال بية المغاربيةمدن المنطقة العر  ذكر مباشر ألسماء ،

 بالجزائر، ومدينة تونس.
 يتجلى في عبارةما عن المسرحية، فنجد مظهر ديني مشترك أ "El Hijo Prodigo" وهي الضال"  بناال" أي

 من العهد الجديد (لوقاإنجيل -(19-12:)19اإلصحاح) مسامحة األولياء أبناءهم والرأفة بهمقصة دينية تدعو ل
د إلصالح حال األوالالداعية وهو نفس األمر الموجود في األعراف العربية المسلمة )الكتاب الديني المسيحي(، 

تعامل في الالعاق  هبناب عليه السالم نوح النبيرأفة خذ عن األ، (سورة الفرقان -12اآلية ) وتربيتهم على الطاعة
لدينية ديب باللمسات ايتجلى في نقل تأثر األآخر نستشفه من هذه العبارة  أمر (.هودسورة  -29اآلية مع األبناء)

يات وسور آسبانيا بعد فتحها، حيث نقشوا إالتي طبعها أمراء الدولة المرابطية والموحدية المغاربة على المباني في 
                                                           
(39) Fletcher, Richard, Moorish Spain,  University of California Press, 2006. 
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س و فة جلوصف غر المظهر حين  سقف، فوظف )موراتين(دينية على الجدران واألعمدة واأل قرآنية قصيرة وتسابيح
ن المنطقة سكا، وهو األمر ذاته عند المسيحية لى التمسك بالشعائر الدينيةإفيها يحيل  ن كل ماأب"دون دييغو" 

 ، حيث يعلقون صور دينية على جدران غرف البيوت.العربية المغاربية اليوم
 في التعابير اليومية التوكل على هللا: "Espero en Dios que no ha de salir mal" "أي "أدع هللا أال تسوء األمور، 

خالق على اإليمان بقدرة الو على ربه في سبيل تسهيل أمره، بغض النظر عن ديانته، بمعنى أن يتوكل اإلنسان 
 الخلق.

 تمد الطبخ على ندلس تعاأل في ، كانت العائالت العربية والبربرية خاصةالطبخ العربي التقليدي التأثر بالنظام
 نياقد. يقول موراتهذا النوع من المو  اوتبنو سبان بهم اإل تأثرشا ومايوركا فقد تلتمركزهم في منطقة المن ، ونظراا فياثاأل

لى القدر الفخاري إتشير  "Puchero" وكلمة "Poner un puchero a la lumbre"رينا" الريفي، أعن مطبخ "دونيا 
تتبع  تزالما سبانيةإعدة مناطق  وحالياا ، لطبخ المرق والخضروات لألندلسالذي كان تستعمله العائالت الفاتحة 

طبخ الم رمضان حيث يت فيا ن العائالت المغاربية تحتفظ أيضا بهذا المظهر خصوصا أكما  ،النمط من الطبخ هذا
 فخارية. وان  أ واستخدام والحجارة على مواقد من الحطب

 النتائج والخاتمة:

ا نظرا و  ،ت، وما يتم بينهم من تواصل وتفاعل تشير إلى تعدد الثقافاأقرانه يسلكها الفرد تجاهإن جملة التصرفات التي 
فقد بة، وخبرات الحياة المختلفة المكتس ألن الهويات المختلفة الموجودة في المجتمع هي نتاج ذلك التمازج الثقافي

 .التفاعل الثقافيوالتثاقف ظهر على إثرها 

ئات تتلخص في عملية التمازج الفعلي بين األفراد من بي ظاهرة التثاقفبناء على ما سبق من تحليل نستنتج أن و 
وثقافات متنوعة في المجتمع الواحد، ورغم ذلك التعايش بينهم إال أنه قد يحدث نوع من النزاعات والصراعات في 

التعايش الخصب بين هؤالء األفراد في ظل من  كما يحدث نوع ،حال رفض تقبل اآلخر والتحاور لالندماج معه
 االنصهار في ثقافة اآلخر.

متعددة  لمس صوراا ن، ففيتأثر الكاتب بلغة وثقافة معينة ،انسالخ ثقافي من لما يحدث التثاقف في األدبنتحدث عن 
، حيث ليهاراد الترجمة إواللغة والثقافة الم ،بين اللغة والثقافة األصل المقاربةيمكن أن نراها في حال  ،في مؤلفه
 اللغة قيد الدراسة. وفق تعجيمأو  تعريب على شكل الدخيل اللغوي و التوليديظهر 

ليه عفي تقبل اآلخر والتعايش معه في جو من السلم والسالم.  ظاهرة التفاعل الثقافيفي الجانب المعاكس نجد 
ن كان الغرب يرفض  ،ابين العرب واإلسبان موجود حقا  التفاعل الثقافي في األدبنستنتج أن  به، كونه  رافعتاالوا 

 ا ما إلى التشابه مع الثقافة العربية بفعل الفتوحات اإلسالمية وحركات الهجرةويحيل نوعا  ،لربما يمس جدور ثقافته
-111المي )لزمنية للحكم اإلسعند ذكر تاريخ شبه الجزيرة اإليبيرية البد من اإلشارة إلى الحقبة ا والترجمة، فمثال

أطول مدة حكم أجنبي على المنطقة، األمر الذي يؤكد على نوع من التبعية الثقافية بفعل فهي ، وما شهدته (1292
 التأثير والتأثر.
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عرج، كرواية "حارسة الظالل" للجزائري الموريسكي واسيني األ سباني العربيدبي اإلالتمازج األنأخذ هنا جوانب عن 
. و"بنت سرهأ ظروفلى الجزائر و إ "دون كيخوتي"تناول وصول بكيخوتي، الذي استحضر الكثير من رواية دون 

ص دون كيخوتي المولع بقصديب و تحدث عن الشاب ثربانتس األحيث  ،خ دون كيخوتي" لعبد الفتاح كيليطوأ
الراهب في  وهاني جمة عبد الكبير الشرقاوي،لسان آدم"، تر ، كما قدم دراسة نقدية عن الرواية في كتابه "الفروسية

تصويره لإلنسان العربي الضائع في المجموعة القصصية "جرائم دون كيشوت". وكتابات الباحث المغربي التوهامي 
 ثار ثربانتس الثقافية بالمغرب، والعيد السنوي بتيطوان احتفاالا به. آالوزاني عن 

من التراث المعماري  اا بدء ،اآلثار التي لن يمحوها التاريخسبان االعتراف به، تبقى ووفقاا لهذا الترابط، ورغم رفض اإل
كالقصر الملكي بإشبيلية الذي ذهب المسيحيين إلى تغيير تسميته األولى "قصر المورق"، في محاولة لطمس أو 

األغاني و يك وقصص الصعالكشعر الموشحات والخرجات  دبي،األوالتراث الثقافي  ،تقليل التواجد اإلسالمي ببالدهم
إلى  لمترجما أيلجمتنوعة، إزاء هذا الموقف  التفاعل الثقافي في األدبو مظاهر التثاقفن وأل االندلسية. الشعبية

ني لمحافظة على المقاصد األصلية والمعاوما يشتملون عليه ل التوليد،و التطويعو المحاكاةو القتراضو التصرف
عدد الثقافات الذي ت دور الترجمة في التأكيد علىبرز حيث ي ،الثقافية لكل لغة وبيئةالغزيرة لمختلف الخصوصيات 

 و Gabriel García de Lorca عمال أ  لى العربيةإترجمت فمثال من أبرز قسمات المجتمعات الحديثة.  اغد

Fernando de Rojas و Miguel de Unamuno. 

أعمال المصري نجيب محفوظ الحاصل على ، و جبران خليل "النبي"رائعة نجد مثالا  سبانيةالترجمة إلى اإلومن 
رجمات وعلى أساس هذه التيوم جديد".  جائزة نوبل لآلداب عن " أوالد حارتنا"، والجزائري عبد الحميد بن هدوقة "غداا 

اقف والتفاعل الثقافي ثز ظاهرة التيز تعالتكامل المعرفي األدبي و المتنوعة نعتبر الترجمة عامالا فعاالا وأساسا؛ا لتمتين 
 في خضم عالم يغوص بالمتغيرات.
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