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داللة التشاكل بين الموشح األندلسي
والتروبادور
�إدري�س ولد عتيه
جامعة قطر  -قطر

امللخّ �ص
ي�صف الباحث بع�ض �أوجه الت�أثري والت�أثر بني املو�شحات و�شعر ال�شعراء الرواة واملغنني اجلوالني يف الع�صر
الو�سيط يف �أوروبا املعروفني ب"الرتوبادور" .وقبل ذلك ،يقدم �آراء بع�ض دار�سي فن املو�شحات ابتداء من ابن
�سناء امللك بخ�صو�ص تعريف املو�شح ،وي�ستعر�ض نظريات خمتلفة حول ن�ش�أة كل من املو�شحات والرتوبادور
و�أي هذين الفنيني ال�شعريني ن�ش�أ مت�أثرا بالآخر ،م�شريا �إىل امل�سوغات التي دفعت باحثني كثريين مثل
امل�ست�شرقني ليفي برفن�سالوكرات�شوف�سكي ،ومقداد رحيم ،وحممد عبا�سه �إىل االعتقاد ب�أن �شعر الرتوبادور
هو الذي ت�أثر باملو�شحات؛ ذلك �أنه من املتفق عليه �أن �أول �شاعر تروبادوري هو جيوم التا�سع ()Guillaume IX
�أمري بانييه الذي كتب �أ�شعاره بني �سنة  1127-1100م �أي بعد �أقدم املو�شحات ب�أكرث من � 200سنة.
وكان ه�ؤالء ال�شعراء ال�شعبيون يف جنوبي فرن�سا يدعون تروبادور � TROUBADOURSأي "الواجدون"،
مبعنى الذين يح�سون وي�شعرون (من الوجدان) ،وكانوا ينظمون �شعرهم باللغة الربوفن�صالية ،وهي �إحدى
اللغات الرومانية املتولدة عن الالتينية ،وكانوا يف الوقت نف�سه مغنني ومو�سيقيني ي�ؤلفون �أجواقا تق�صد ق�صور
الأمراء وبيوت الأكابر لت�سليتهم ومدحهم ،ووقع �إقبال كبري على هذا النوع من الأدب اجلديد ،و�أخذ الأدباء
حتى من طبقات الأمراء ينظمون ال�شعر يف هذه اللغة ال�شعبية وعلى طريقة "الواجدين".

الكلمات

املفتاحية :املو�شحات ،الرتوبادور ،البنية العرو�ضية والقافية ،املو�ضوع وامل�ضامني ،الأزجال العربية
والأندل�سي ،احلب العذري ،الفرو�سية.
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Abstract
This paper deals with some aspects of impact and influence between the Andalusian
Arab poetry (Muwashat) and the popular poets singers who were wandering in the
Middle Ages in Europe, known as “Troubadours”. Prior to that, the paper provides
views of some researchers of the art of Muwashat from Ibn Sana El Mulk regarding the
definition of Muwashah, and reviews the different theories on the origins of each of the
Muwashah stanzas and the Troubadours poetry of which these two poetic categories
were born under the influence of the other. It points to the rationale that prompted
many researchers such as the Orientalists Levy Provinçal and W
ً inkelKrassovsky, as
well as Miqdad Rahim and Mohammed Abassa to believe that it is the poetry of the
Troubadours which was influenced by the Muwashat; since it is agreed that the first
poet of the Troubadours was Guillaume the ninth (Guillaume IX) Prince of Panniers,
who wrote poems between 1100-1127 that is 200 years after the oldest Muwashah
stanza was written.
These folk poets of the south of France were called Troubadours “finders” (from
French: trouver: to find), meaning those who find touch and feel (from conscience),
and they used to write their poets in the Provencal language, which is one of the
Romanian languages generated by Latin. They used to be singers and musicians
who made up concerts and musical bands which used to attend courts and palaces of
princes and the homes of senior personalities in order to entertain and praise them. A
big demand for this type of new literature was the fashion, thus, writers and poets even
among the princes started to compose poetry in this popular language according to the
way of “the Troubadours”.

Keywords: Muwashahat, troubadours, prosody and rhyme structure, purpose and content, szjal,
platonic love, chivalry.
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�أ�صول املو�شحات:
تعريف املو�شح:
يورد امل�ؤرخون والباحثون عدة تعاريف للمو�شح
لعل من �أهمها ما ذكره ابن خلدون يف حديثه عن
ظهور املو�شحات وتطورها ببالد الأندل�س (…
و�أما �أهل الأندل�س فلما كرث ال�شعر يف قطرهم،
وتهذبت مناحيه وفنونه ،وبلغ التن�سيق الغاية �إذ
ا�ستحدث املت�أخرون منهم فنا منه �سموه املو�شح
ينظمونه �أ�سماطا �أ�سماطا ،و�أغ�صانا �أغ�صانا،
يكرثون من �أعاري�ضها املختلفة.1)...
ولعل من �أوائل و�أهم دار�سي فن املو�شحات ابن
�سناء امللك الذي عرف املو�شح ب�أنه «املو�شح كالم
منظوم على وزن خم�صو�ص.2
وقد رد الدكتور �إح�سان عبا�س على ر�أي ابن خلدون
الزاعم �أن املو�شح �أقدم من الزجل بل �إن الدكتور �إح�سان
يرى املو�شح تطورا طبيعيا للأغنية ال�شعرية فيقول:
«الزجل يف بدايته �أغنية �شعبية مل تبد�أ �إال حني
مت ازدواج اللغة العربية يف الأندل�س النق�سامها بني
لهجة دارجة و�أخرى مكتوبة وقد بد�أ هذا االزدواج
يف املدن الكبرية؛ وال �أظنه تعدي نهاية القرن
الثالث وبداية الرابع».3
 -1ابن خلدون :املقدمة ،دار �إحياء الرتاث ،بريوت ،لبنان .د ،ت� ،ص 583
 -2ينظر ،تف�صيل هذا التعريف وحتليله يف �أطروحة دكتوراه مرقونة
يف كلية الآداب عني ال�شق جامعة احل�سن الثاين الدار البي�ضاء
 2007بعنوان ال�شعر ال�شنقيطي الف�صيح وال�شعبي ابن رازكه
وحممد بن الطلبة وحممد بن هدار مناذج الدكتور �إدري�س عتيه
� -3إح�سان عبا�س :تاريخ الأندل�س ،ع�صر الطوائف واملرابطني..
دار ال�شرق للن�شر والتوزيع � ،1997ص 206
http://journals.uob.edu.bh

ومن املحدثني ممن حتدثوا عن املو�شحات،
ميكن �أن نورد ر�أي حنا الفاخوري الذي يعرف
املو�شح ب�أنه (ق�صيدة �شعرية مو�ضوعة للغناء).
واملو�شح فن �شعري م�ستحدث يختلف عن
�ضروب ال�شعر الغنائي العربي يف �أمور عدة وذلك
اللتزامه بقواعد معينة يف التقنية وبخروجه غالبا
على الأعاري�ض اخلليلية وبا�ستعمال اللغة الدارجة
�أو العجمية يف خرجته.4
ومن خالل الدرا�سة لهذه التعاريف جند �أنهم
�أجمعوا على �أن املو�شح ال يخرج عن كونه نوعا من
النظم و�أن فنه من فنون ال�شعر العربي.

نظريات يف ن�ش�أة املو�شح:

ثمة �آراء خمتلفة بني القدامى واملحدثني حول
مكان وتاريخ ن�ش�أة املو�شحات؛ فمنهم من يعيد
تاريخ ن�ش�أتها �إىل �أواخر القرن التا�سع بينما يرى
�آخرون �أنها ظهرت يف نهاية القرن العا�شر �أو �أوائل
القرن احلادي ع�شر ح�سب ر�أي فريق ثالث.
وتختلف كذلك النظريات بخ�صو�ص ن�ش�أتها
حيث يرى بع�ض الباحثني من امل�ست�شرقني مثل
مينيندزبيلينووريبريا وجب وبع�ض الدار�سني
العرب �أي�ضا مثل بطر�س الب�ستاين ،ود .عبد
العزيز الأهواين وحنا الفاخوري �أن فن التو�شيح
انتقل �إىل الأدب العربي من خالل الأغاين ال�شعبية
الإ�سبانية (الفالمنكو) والربوفن�سانية الالتينية
التي كانت تعرف بالرومان�سية من خالل جماعة
 -4مقداد رحيم :املو�شحات الأندل�سية وعالقتها بالغناء ،جملة �آفاق
عربية ،عدد /9مار�س1984 /
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الرواة واملغنني املعروفني يف فرن�سا بالرتوبادور
من الع�صر الو�سيط (القرن ال�سابع والقرن الثامن
امليالدي) والذين ا�شتهروا يف غالية و�إ�سبانيا �إذ
كانوا يطوفون البالد متنقلني من ق�صر �إىل ق�صر
يق�صدون الأمراء يف املوا�سم والأعياد ،يتغنون
ب�أنا�شيدهم الغرامية وق�ص�ص الفرو�سية يف مقاطع
غري حمكمة الوزن وال تلتزم فيها القوايف التزاما.
•ويعتمد �أ�صحاب هذا الر�أي يف نظريتهم على
جملة حجج منها:
•�أن ق�صائدهم (�أ�سوة باملو�شحات) كانت مغناة
•موا�ضيعها تدور يف الغرام والفرو�سية
•�أنها غري حمكمة الوزن وخمتلفة القافية
•وجود جوانب م�شرتكة بني املو�شحات
واملنظومات الرتوبادورية حيث جند يف
مقطوعة من املقطوعات الرتوبادورية جزءا
يقابل الغ�صن يف املو�شحة وجزءا يقابل القفل.
•ومن نقاط االلتقاء �أي�ضا �أن ما يقابل الغ�صن مع
ما يقابل القفل ي�سمى عند جماعة الرتوبادور
بيتا كما هو احلال عند جماعة املو�شحات.
بيد �أن هذا الر�أي خلق عند بع�ضهم ر�أيا معاك�سا
ذلك �أنه دفع بع�ض الباحثني من �أمثال امل�ست�شرقني
(ليفي بروفن�سال وبنكل وكرات�شوف�سكي) ،ومقداد
رحيم وجمدي �شم�س الدين �أن ال ي�ستبعدوا �أن يكون
�شعراء الرتوبادور هم الذين ت�أثروا باملو�شحات،
حيث كانوا قبل �أن يعرفوا فن التو�شيح ين�شدون
منظومات �شعرية تتجرد متاما من الوزن والقافية
وال تت�ضمن من الإيقاع �إال احتاد احلروف الأخرية.
ويدعم هذا الفريق من الباحثني نظريتهم مبا يلي:
•�إن �أول �شاعر تروبادوري هو جيوم التا�سع
(� )Guillaume IXأمري بانييه الذي كتب
�أ�شعاره بني �سنة  1127-1100م �أي بعد �أقدم
املو�شحات ب�أكرث من � 200سنة.
•ما �أ�شري �إليه �سابقا من التقارب اجللي بني املو�شحات
و�أغاين الرتوبادور كتقابل الأغ�صان والأقفال.
http://journals.uob.edu.bh
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•جند �أن هذه الظاهرة غريبة على ال�شعر
الأوروبي قبل جماعة الرتوبادور.
•ولعل العالقة الوطيدة بني املو�شح والغناء
هي ذاتها العالقة بني الرتوبادور والغناء،
يقول �إح�سان عبا�س رابطا هذه العالقة:
«وكان الغناء من �أكرب العوامل التي مكنت
للنماذج امل�شرقية يف البئية الأندل�سية؛ ف�إن
التفاعل بني املو�سيقى وال�شعر ذو قدرة على
توجيه ال�شعر وحتديد قوالبه».5

ن�ش�أة الرتوبادور وعالقته باملو�شحات والأزجال
الأندل�سية:

�إن من م�سائل الأدب املقارن التي �شغلت
�أفكار امل�ستعربني والعلماء االخت�صا�صني يف تاريخ
الآداب الرومانية (وهي �آداب اللغات املتولدة عن
الالتينية) ق�ضية ظهور ال�شعر الربوفن�صايل
يف القرون الو�سطى ب�شكله الذي ال ي�شبه ال�شعر
الالتيني ال يف عرو�ضه وال يف املوا�ضيع التي يطرقها.
ومن املعلوم �أن الأدب يف �أوربا يف القرون الو�سطى
كان منح�صرا يف الأديرة واملدار�س الدينية ،وكانت
اللغة التي ي�ؤلف بها الرهبان �أذكارهم و�أدعيتهم هي
اللغة الالتينية و�إن كانت قد فقدت �إذاك �صفاءها
ومميزاتها الأ�صلية حتى �صارت تدعى «التينية
الكني�سة» .وكانت ال�شعوب الالتينية املختلفة التي
تكونت من قدماء الرومانيني الفاحتني ومن �أهل
البالد الأ�صليني تتكلم لغات �أ�صلها التيني ولكنها
ابتعدت بعدا كبريا عن اللغة الأم بت�أثريات اللغات
القدمية من �سلتيه و�إيربية وغريهما ،وتولدت عن
هذا املزيج لغات جديدة تدعى رومانية لتمييزها
عن اللغة الالتينية الف�صحى .و�أخذ رجال ال�شعب
ينظمون ال�شعر باللغة التي يتكلمونها على غرار ما
كان يفعله ال�شعراء الزجالون بالأندل�س و�شعراء
امللحون باملغرب.
وكان ه�ؤالء ال�شعراء ال�شعبيون يف جنوبي
فرن�سا يدعون تروبادور �   TROUBADOURSأي
«الواجدون» ،مبعنى الذين يح�سون وي�شعرون
� -5إح�سان عبا�س :تاريخ الأندل�س ،ع�صر �سيادة قرطبة .دار ال�شرق
للن�شر والتوزيع � ،1997ص .47
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(من الوجدان) ،وكانوا ينظمون �شعرهم باللغة
الربوفن�صالية ،وهي �إحدى اللغات الرومانية
املتولدة عن الالتينية ،وكانوا يف نف�سه مغنني
ومو�سيقيني ي�ؤلفون �أجواقا تق�صد ق�صور الأمراء
وبيوت الأكابر لت�سليتهم ومدحهم ،ووقع �إقبال كبري
على هذا النوع من الأدب اجلديد ،و�أخذ الأدباء
حتى من طبقات الأمراء ينظمون ال�شعر يف هذه
6
اللغة ال�شعبية وعلى طريقة «الواجدين»

�أوجه ال�شبه بني املو�شح والرتوبادور:
•على م�ستوى �شكل البنية العرو�ضية
والقافية:

ثمة مظاهر ت�شابه وا�ضحة بني املو�شحات
و�شعر الرتوبادور ،ترقى �إىل �أن ت�شكل دليال دامغا
على �أثر املو�شحات الأندل�سية –خا�صة على م�ستوى
ال�شكل والبنية املو�سيقية والقافية على ال�شعراء
الربوفان�سيني �أو الأك�ستيانيني �أو ما عرف عموما
ب�شعراء الرتوبادور .وقد تتبع هذه املظاهر والأدلة
عدد من الباحثني يف عدة �أبحاث ودرا�سات ،لعل
من �أهمها ما تو�صل �إليه حممد عبا�سة يف كتابه
«7كتب الربوفان�سيون ال�شعر امل�ص ّرع (وهو �شعر
متواتر عند العرب منذ القدم) وال�شعر املزدوج
الذي قافيته (�أ �أ ،ب ب ،ج ج� ،س �س) ،كما فعل
�آرنو دي ماروي� ،أو ت�سميط ال�شعر ب�أنواعه ،ومنه
املثلث (�أ �أ ب ،ج ج ب� ،س �س ب) كما ورد مع بيار
دو فارن.
 ويبدو �أن الربوفان�سيني قد ت�أثروا �أميا ت�أثربامل�سمطات العربية واملو�شحات والأزجال،
ويت�ضح ذلك يف الق�صائد املربعة واملخم�سة يف
حني يكون الإيطاليون ،بالعودة �إىل الباحث،
قد �أدخلوا �إىل ال�شعر الأك�سيتاين الق�صائد
امل�سد�سة التي ا�شتهر بها ال�شاعر �صورديللو،
مع الإ�شارة �إىل �أن هذا النوع مل تعرفه �أووربا
بتاتا� ،إال يف فرتة مت�أخرة جدا عندما ث ّور
 -6نقال عن جملة دعوة احلق ،العدد .22
 -7حممد عبا�سة ،املو�شحات والأزجال الأندل�سية و�أثرها يف �شعر
الرتوبادور ،دار �أم الكتاب للن�شر والتوزيع ،م�ستغامن� 2012 ،ص 12
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�شعراء الرتوبادور �أبنية الق�صيدة م�ستلهمني
من النظم الأندل�سي وما كتب يف ع�صر
االنحطاط .ويع�ضد ذلك ما ذهب �إليه الباحث
مربزا قوة ت�أثري املو�سيقى العربية واملو�شحات
هي �أهم كلماتها املغناة يومئذ .يقول �أنطوان
حم�سن القوال:
«وقد كان للغناء الأثر الأبرز يف ظهور املو�شحات
االندل�سية وازدهارها؛ لأن الأندل�س يومذاك
كانت عرفت انت�شار جمال�س اللهو والطرب يف
ق�صور الأمراء وعلية القوم ،ويف اجلنائن وعلى
�ضفاف الأنهر».8
 �إن هذا التثوير املفارق للممار�سات ال�شعريةانعك�س على عدة �أ�صعدة ،وخا�صة البناء
املعماري الذي عرف عدوالت كثرية جند لها
جماورات وا�ضحة يف ال�شعر الأندل�سي� ،سيما
يف املو�شحات والأزجال التي كانت ذائعة
�آنذاك ،وجز ًءا من الذائقة العربية .من حيث
البناء فقد كان هناك ت�أثر باملطالع التي
ُعرفت يف الق�صيدة الأندل�سية� ،أي �أن الأ�شكال
اال�ستهاللية املبتكرة يف ال�شعر الأوربي لي�ست
�سوى امتداد للأ�شكال ال�شعرية املتداولة يف
املو�شحات والأزجال ،بداية من املطلع املكون
من �شطر� ،إىل املطلع املكون من �شطرين
وثالثة �أ�شطر �أو �أربعة ،وهي �أنواع ا�ستلهمت
من املو�شحات.
 �إ�ضافة �إىل املطلع فقد ا�ستفاد الرتوبادور مننظام البيت املتفاوت ومن نظام الأقفال� :أربعة
�أ�شطر وقفل من �شطر واحد ،بيت وقفل من
�شطرين ،خم�سة �أ�شطر وقفل من �شطر واحد،
كما فعل ال�شاعر �سركامون .وقد نظموا �أقفاال
مركبة من ثالثة و�أربعة �أ�شطر على غرار �أبنية
ال�شعر الأندل�سي.
 لقد كتب ال�شاعر ماركربو ق�صائد كثرية مت�أثرامبعيار املو�شحات ،على غرار ق�صيدة الزرزور
� -8أنطوان حم�سن القوال ،املو�شحات الأندل�سية�( ،سل�سلة
�شعرا�ؤنا) ،دار الكتاب العربي � ،1994ص 7
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التي نظمها على �شاكلة �إحدى مو�شحات �أبي
بكر الأبي�ض� ،إىل درجة التطابق الكلي بني
الن�صني.
 و�إذا كان الرتوبادور غريوا قليال يف الأقفال،كما فعل غيوم التا�سع� ،إال �أن ح�ضور النموذج
الأندل�سي ال ميكن حموه �أو جتاوزه لأنه بارز
للعيان على الرغم من �سكوت النقد والدرا�سات
املقارنة.
 كما جند �سمات م�شرتكة ما بني الرتوبادورو�شعراء املو�شحات والأزجال يف الأندل�س
كتفريق الأقفال بوا�سطة الطول والق�صر� ،أو
جتاوز املطالع اال�ستهاللية واالكتفاء بالأقفال.
 '"'ويعتقد جماعة من الباحثني الأوروبيني �أن �شعرالرتوبادورالأوك�سيتاين قد ت�أثر يف �شكله املربع
(الق�صيدة الفجرية) بالأ�شكال الالتينية
القدمية ،حمتجني يف ذلك بقطعة �شعرية
يتيمة كتبت يف حدود القرن الثامن ميالدي
على الأرجح .غري �أن ال�شكل املربع وجد يف
�أ�شعار العرب قبل هذا الع�صر ،وقد ا�ستخدمه
ال�شعراء يف الأراجيز وامل�سمطات .ولعل �أول من
ذهب بهذا النوع من النظم �إىل �أبعد احلدود يف
بالد الأندل�س هو ابن قزمان الذي جاءت �أغلب
�أزجاله مبنية على هذا ال�شكل".
 بيد �أن الق�صيدة الأوك�سيتانية طورت اخلرجةالحقا لت�صبح خمتلفة قليال عن تلك التي
عرفت يف الأندل�س ،ك�أن جند ق�صائد بخرجتني
متتاليتني ،كما يف ق�صائد غيوم التا�سع الذي
ا�ستحدث �شكال مغايرا عن ال�شكل الأندل�سي.
 ومن التقاطعات البنائية م�س�ألة ال�شكل احلواري،املحاورات واملناظرات التي تعتمد على مبد�أ
التناوب يف النظم :وقد جند هذه الأ�شكال يف
كتابات ابن قزمان.
 ورفاقه ،ويف ن�صو�ص زجايل مدينة �إ�شبيليةالذين اتّبعوا قافية ر�سم (�أ �أ ،ب بب �أ ،ج جج �أ،
�س �س�س �أ) وقد جاءت الق�صيدة موحدة البناء
والعدد.
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* على م�ستوى املو�ضوع وامل�ضامني"

ولعل العالقة الوثيقة بني الغناء
واملو�شح هي التي جعلت �أحد الباحثني
يعود �إىل هذه الرتاتبية فيقول يو�سف عيد:
«قالت العرب �أي�ضا امل�صيب من املغنني هو الذي
يعدل الأوزان ويتوفى النغم الطوال وي�صيب
�أجنا�س الإيقاع ويختل�س واقع النربات».9
ت�شري درا�سات علماء الأدب املقارن �أن هناك
ت�أثريا رئي�سا وافدا من ال�شعر العربي على حركة
�شعراء الرتوبادور التي ظهرت يف �أوروبا خالل
القرنني الثاين ع�شر والثالث ع�شر .و�أول من طرح
هذا الفر�ض هو العامل ج .م .باربري يف نهاية القرن
الثامن ع�شر امليالدي و�أدلة �صحته تزاد يوم ًا بعد
يوم (راجع :اجلذور العربية ل�شعراء الرتوبادور يف
�أوروبا� ،سمري �أحمد النزيلي-جامعة �إب).
�إن عناية الباحثني يف املو�شحات قد تختلف
ح�سب مدار�سهم البحثية جتني تركيزا على هذا
اجلانب �أوذاك ،بيد �أنهم �أحلوا درا�سة النغم مكانة
بارزة �سبيال لفهم البنية الإيقاعية للمو�شحات
الأندل�سية.
يقول �سليم احللو« :مبا �أن املو�سيقى تتكون
من عن�صرين جوهريني هما :ال�صوت والزمن،
فال�صوت هو علم تركيب الأ�صوات املت�آلفة لت�صري
حلنا يتغنى به �إما بوا�سطة ال�صوت الإن�ساين و�إما
بوا�سطة الآالت املو�سيقية ،والزمن -هو ل�ضبط
�إيقاع هذه الأ�صوات و�أجزائها وت�أديتها على �صورة
موزونة حمكمة».10
يهتم العلماء الأوروبيون على نحو خا�ص
بهذه املقولة لأنها متثل لديهم نقطة ذات �أهمية
بالغة يف تاريخ ن�ش�أة الأدب والفكر الأوروبيني
احلديثني ،ذلك �أن حركة �شعراء الرتوبادور ال
تقت�صر �أهميتها على كونها حركة �شعرية �شديدة
ال�شيوع خالل القرنني الثاين ع�شر والثالث ع�شر
 -9يو�سف عيد :التو�شيح يف املو�شحات باب جديد يف �أوزان املو�شح
ونغماته ،دار الفكر اللبناين � ،1993ص .81
� -10إح�سان عبا�س :املو�شحات الأندل�سية ن�ش�أتها وتطورها تقدمي
الدكتور .دار مكتبة احلياة � ، 1965ص .96
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يف �إجنلرتا و�أ�سبانيا وفرن�سا و�إيطاليا و�أملانيا،
و�إمنا هي كذلك مظهر من �أهم مظاهر التفكري يف
الع�صور الو�سطى ،حيث كان قلة من الق�ساو�سة هم
الذين يحملون وحدهم �أقالم ًا تبث النا�س فكرة من
هنا �أو من هناك .كان �شعراء الرتوبادور يف ذلك
الع�صر ،ع�صر ما قبل فال�سفة النه�ضة ومفكريها
وكتابها ،يحملون للقارئ وامل�ستمع الأوروبي فكرة
جديدة �سامية عن احلب واملر�أة .لكن مما يزيد من
قيمة و�أهمية هذه احلركة لدى املفكرين الأوروبيني
�أنها كتبت ودونت باللغات الأوروبية الدارجة ،ومن
املعلوم �أن الالتينية كانت هي اللغة التي يكتب بها،
بح�سبانها لغة �شبه دينية .وما دام تداول الالتينية
حمدود ًا يف الأو�ساط الكن�سية والأو�ساط القريبة
منها ،فقد كان انت�شار القراءة حمدود ًا ،ولكن منذ
ا�ستطاع الأوروبيون حتطيم هذا احلاجز والكتابة
باللغات احلية الدارجة �آنذاك التي �سادت �إىل
اليوم "الفرن�سية والإجنليزية والأملانية  "...منذ
ذلك احلني ات�سعت قاعدة من يقر�ؤون ومن يكتبون
وعدت هذه
وعليه زاد جمهور املثقفني واملفكرينُ ،
الظاهرة �إحدى �أهم الظواهر التي حملت النه�ضة
�إىل �أوروبا .ويف هذا املجال ت�أتي �أهمية �شعر
الرتوبادور بح�سبانه �أول �إنتاج �أدبي يدون باللغات
الأوروبية احلديثة.
وكلمة "الرتوبادور" قادمة–يف ر�أي بع�ض
الباحثني (زيادة على الر�أي ال�سابق القائل �إن معناها:
الواجدون ترجمة لـ–)TROUBADOURS( :من
الكلمة العربية (طرب) التي كان ي�شيع ا�ستعمالها
مبعنى الغناء يف الأندل�س ،ثم �أ�ضيف للكلمة
الالزمة الالتينية التي تعد ا�سم الفاعل ،ف�أ�صبحت
الكلمة تعني (املغني) ،وي�ؤيد هذا التف�سري �أن بع�ضا
من �شعراء الرتوبادور كان يغني على يد ال�شعراء
اجلوالني الذي يطلق عليهم ا�سم (الرتوفري) �أو
(اجلوجنلري) وه�ؤالء كانوا ي�سامرون الندامى يف
ق�صور الأغنياء ،ويدور املغني اجلوال يف �شوارع
املدن بثا ً للمتعة وبحث ًا عن العطاء.
ويتفق �شعراء الرتوبادور يف طبيعة �شعرهم يف
�أنهم جميع ًا يغنون لونا ً واحدا ً من احلب وهو الذي
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ين�شد �إر�ضاء املر�أة على نحو خا�ص ،وهو مليء
ب�إجاللها وتقديرها ويخ�ضع الفار�س القوي �أمام
حمبوبته خ�ضوع ًا ال ينتق�ص من فرو�سيته بقدر ما
يكملها .وهم جميع ًا ين�شدون لون ًا من املتعة ينبعث
من احلرمان �أكرث مما ينبعث من االت�صال ،ويظل
املحبوب على الرغم من احلرمان وفي ًا .وهذا اللون
من احلب واملتعة مل يكن معروف ًا من قبل يف تقاليد
الفكر الالتيني و�إمنا كان �شائع ًا يف تقاليد الفكر
العربي.
كانت فكرة (احلب العذري) قد ن�ضجت على
نحو قوي بعد ظهور الإ�سالم  ،وظهرت يف اجلزيرة
العربية مناذج ل�شعراء وقعوا يف هوى حمبوباتهم
وفا�ض ل�سانهم باحلب �شعر ًا ،ف�أ�صبحت املحبوبة–
على عادة العرب الأقدمني -حمرمة عليهم ،فما
كان ي�سمح بزواج املر�أة ملن قال فيها �شعر ًا .لكن
ه�ؤالء ال�شعراء ظلوا على الرغم من احلرمان
�أوفياء ،وبقوا على والئهم دون �أمل حتى ماتوا ،
وكان من �أقوى هذه النماذج و�أ�شهرها ،قي�س بن
امللوح (جمنون ليلى) وجميل بثينة ،وغريهما
ممن ازدهر تاريخ الأدب الأموي بهم على نحو
خا�ص .وقد �أ�سهمت الفل�سفة الإ�سالمية مبعناها
العام يف ت�أ�صيل الفكرة وتعميقها ،وجاء �أبو
داود الظاهري– الفقيه الكبري– وعلم مذهب
الظاهرية البارز ،جاء هذا الفقيه يف القرن التا�سع
امليالدي– قبل نحو ثالثة قرون من ظهور �شعراء
الرتوبادور -ليكتب �أول كتاب عن فن احلب حتت
عنوان (الزهرة).
و�أبحر هذا التفكري مع العرب �إىل �أوروبا ،حني
�أقاموا دولتهم التي قدر لها �أن ترتك �أثر ًا وا�ضح ًا
على التفكري الأوروربي عامة ،وعلى تفكري ال�شعوب
الالتينية خا�صة ،ذلك الت�أثري الذي يقول عنه
(هرني مارو) «�إن الت�أثري العربي على ح�ضارة
ال�شعوب الرومانية مل يقف فقط عند حد الفنون
اجلميلة التي كان الت�أثر فيها وا�ضح ًا و�إمنا امتد
كذلك �إىل املو�سيقى وال�شعر».
وكان ابن حزم الأندل�سي قد كتب يف القرن
احلادي ع�شر كتاب ًا عرب فيه عن فل�سفة احلب،
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�إنه كتابه ال�شهري (طوق احلمامة) ،وج�سد عرب
هذا الكتاب–الذي مل يكن ظاهرة فردية–فكرة
احلب والفرو�سية التي كانت �شائعة لدى امل�سلمني
يف �أ�سبانيا منذ عهد عبد الرحمن الثاين (-912
 )961ورمبا منذ عهد الفتح الإ�سالمي للبالد كلها.
لقد كان وجود الو�سط الثقايف العربي الالتيني
املختلط يف هذه الفرتة حقيقة تاريخية ،لذا كان
عبور الفكرة من جانب �إىل جانب عن طريق هذا
الو�سط واردة ب�شدة ،خا�صة �إذا ت�شابهت الظواهر
الفنية الناجتة يف اجلانبني.
كل هذه املالمح التي ت�شرتك فيها ق�صائد
الرتوبادور مع ال�شكل املو�سيقي للمو�شحة الأندل�سية
ولق�صيدة الزجل التي كانت �شائعة يف الع�صر
الأندل�سي التي كان يدخل يف بنائها الأ�سا�سي
امتزاج اللغتني العربية والأ�سبانية املحلية وت�سمى
بالرومانثية ،هذا اال�شرتاك وهذا الت�شابه ي�ضيف
بعد ًا جديد ًا ويعطي دلي ًال يدعم �أدلة الت�شابه
الأخرى يف م�ضمون مفهوم احلب بني ق�صائد
الرتوبادور وق�صائد احلب العذري يف الأدب
العربي .وهي جميعها حقائق ت�ساند معطيات
االلتقاء التاريخي والفكري والثقايف لفر�ضية
الأ�صل العربي حلركة �شعراء الرتوبادور يف �أوروبا.

•م�ضطلع العرب يف تطور ال�شعر الأوروبي:

ير�صد الباحث العراقي الدكتور عبد الواحد
ل�ؤل�ؤة ،يف كتابه «دور العرب يف تطوير ال�شعر
الأوروبي» ،جوانب من التفاعل الثقايف بني العرب
والفرجنة يف القرون الو�سطى ،عرب البوابة
الأندل�سية ،وبخا�صة جانب ال�شعر بالذات ،ففي
هذا اجلانب يلحظ الباحث دور ًا بارز ًا للعرب يف
تطور ال�شعر الأوروبي ،فيت�ساءل�« :إذا كان ال�شعر
الإنكليزي قد ت�أثر ،يف مراحل �شتى ،ب�شعر لغات
�أخرى ،فهل يا ترى كان لل�شعر العربي من �أثر يف
تطور ال�شعر الإنكليزي و�شعر تلك اللغات الأخرى
التي �أثرت فيه؟»
يف مقدمة الكتاب يقول ل�ؤل�ؤة« :لقد تي�سر
يل ق�ضاء �سنة من التفرغ العلمي يف جامعة
كمربدج ،وجدت يف مكتباتها قدرا كبريا من الكتب
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والدوريات العلمية التي تعنى بال�شعر الأندل�سي،
وب�شعر الرتوبادور وبالعالقة بني �شعر الرتوبادور
باللغة الأوك�سيتانية وبني ال�شعر الأندل�سي ،يف منط
علي �أن �أدر�س املو�شح والزجل
املو�شح والزجل .كان ّ
يف جذوره امل�شرقية العربية التي تطور عنها،
ومقارنة ذلك ب�شعر الرتوبادور اجلديد على �أوروبا
القرون الو�سطى ،ثم تابعت انت�شار �شعر الرتوبادور
وفنونه يف عدد من اللغات الأوروبية الوليدة ،وقد
انتهى بي املطاف �إىل ال�شعر الإنكليزي يف ما كتب
�شك�سبري من غنائيات احلب ،التي تردد �أ�صداء
غري بعيدة من غزليات احلب العربية .وبعد
�شك�سبري ال يعد ال�شعر الغنائي يف مو�ضوعات احلب
ق�ضية ي�سهر اخللق جراها ويخت�صم».

•�أخذ وعطاء:

الأندل�س العربية الإ�سالمية كانت م�سرح هذا
الت�أثر والت�أثري بني الثقافة العربية والثقافات
الغربية ،ثمة توا�صل وا�سع بني املمالك امل�سيحية
وم�سلمي الأندل�س على م�ستويات ثقافية متعددة،
قوامها الأخذ والعطاء ،وقد ظهر هذا التوا�صل
والتبادل على �أ�شده يف جمال ال�شعر .من ذلك ظهور
موقف جديد من احلب واملر�أة يف �شعر الرتوبادور،
�أعاده بع�ض الباحثني �إىل «�أوفيد» وكتاباته،
وبخا�صة يف «فن احلب» و«عالج احلب» ،ولكن بني
الباحثني الغربيني من يعيد هذا املوقف من احلب
واملر�أة �إىل ال�شعر العربي الأندل�سي وجذوره يف
�شعر الغزل منذ اجلاهلية وغزل العذريني ،والغزل
العبا�سي الذي اتخذ طابعا �أندل�سيا ،وبخا�صة يف
املو�شحات والأزجال.

•طوق احلمامة:

�أحد الباحثني الأوروبيني يف القرون الو�سطى،
وا�سمه اندريا�س كابيالنو�س ،الحظ �أن مبد�أ
هذا احلب اجلديد يقوم على �أن احلب هو املنبع
وامل�صدر جلميع الأفعال اخلرية ،و�أنه ال يوجد يف
هذا العامل من عمل طيب �أو مهذب �إال وم�صدره
يف احلب ،ينبغي �أن نتذكر هنا �أن كتاب ابن حزم
«طوق احلمامة» قد كتب يف �شاطبة بالأندل�س
عام  ،1022وقبله ظهر كتاب �أبي داود الظاهري
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ببغداد عام  890بعنوان «الزهرة» ،وكالهما يف�سر
عاطفة احلب ،وميثل بكثري من الأ�شعار التي كانت
متلأ اجلو الثقايف الأندل�سي قبل ظهور ال�شعراء
الرتوبادور يف �إقليم بروفان�س ،الذي كان �شديد
االت�صال بالأندل�س واملمالك الإ�سالمية .كما
يجب �أال يغيب عن البال �أن اندريا�س كابيالنو�س
كتب كتابه عن احلب بني عامي  1184و،1186
�أي يف �أواخر القرن الثاين ع�شر ،بعد �أن ازدهر
�شعر الرتوبادور و�شاع يف �أرجاء فرن�سا ،ومعنى
ذلك �أنه كان يلخ�ص مفهوم احلب اجلديد على
�أوروبا ،الذي مل يكن جديد ًا على الثقافة العربية
يف الأندل�س ،بجذورها امل�شرقية.
�آراء خمتلفة:
وقبل �أن نبحث �آراء الباحثني يف الرتوبادور
و�أغرا�ضه ميكن الإ�شارة �إىل �أن املو�شحات واكبت
تطورات غر�ضية خمتلفة وعن ذلك يقول حممد
زكريا عناين:
«والتطور الطبيعي �أن املو�شحات بد�أت �أول ما
بد�أت مبعاجلة مو�ضوعات الغزل والو�صف واحلنني
واخلمريات� .أي تلك الفنون ال�شديدة ال�صلة
باملو�سيقى والغناء ثم جاء ظرف الحق �أخذت
تعالج بقية الأغرا�ض امل�ألوفة يف الق�صائد».11
وقد �أثارت �أ�شعار الرتوبادور و�آراء اندريا�س
عدد ًا من الباحثني يف �أوروبا من القرن التا�سع
ع�شر ف�صاعد ًا ،يف حماوالت لدرا�سة منابع هذا
ال�شعر وما ت�ضمنه من �آراء يف احلب ،وقد ت�ضاربت
�آراء الباحثني حول امل�صادر املحتملة .فمن قائل
�إنها وثنية الإغريق كما ي�صورها �أوفيد .ومن قائل
�إنها تراكمات فل�سفية من م�صادر �شتى طبعت
ثقافة القرن الثاين ع�شر مبا يعرف با�سم النه�ضة
ال�صغرى« .ورمبا كانت �أبحاث الأب الي�سوعي
الكندي الك�سندر دينومي يف �أربعينات القرن
املا�ضي هي الأكرث فائدة وو�ضوح ًا� ،إذ يرى �أن احلب
البالطي ال عالقة له بامل�سيحية ،بل هو «هرطقة»،
وال عالقة له بوثنية �أوفيد ،الذي يدعو �صراحة �إىل
 -11حممد زكريا عناين :املو�شحات الأندل�سية �سل�سة عامل املعرفة،
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احلب احل�سي ،لكنه مييل �إىل ما ي�شبه اليقني �إىل
القول �إن م�صادر هذا احلب اجلديد على �أوروبا
هي م�صادر عربية ،بالرجوع اىل الن�صو�ص دون
حتميلها �آراء فل�سفية.
وميكن الرجوع �إىل امل�صادر العربية بن�صو�صها
الأقرب يف التاريخ �إىل ظهور مفهوم احلب البالطي
يف �شعر الرتوبادور وذلك يف كتاب «الزهرة» وكتاب
«طوق احلمامة» اللذين يت�ضمنان �أمثلة من ال�شعر
العربي متثل مفهوم احلب بحيث ميكن تلم�س
انعكا�ساتها يف �شعر الرتوبادور.
لكن هذا ال يعني �أن الالحق ن�سخة م�صورة
عن ال�سابق ،بل هي ت�أثر وحماكاة حت�سب ح�سابا
للموهبة الفردية من ال�شعراء الرتوبادور الذين
كانوا يعي�شون يف جو ثقايف جديد عليهم م�صدره
الأندل�س ،فل�سفة و�شعرا ومو�شحات وغناء
وف�ضال عن �شعر احلب العذري والفرو�سية
اللذين ميثالن �أهم مو�ضوعات �شعر الرتوبادور،
مت�أثرا يف ذلك بال�شعر العربي العذري قدميا
وبال�شعر الأندل�سي و�شعر املو�شحات والأزجال
خ�صو�صا ،ي�شري حممد عبا�سه يف كتابه "املو�شحات
والأزجال الأندل�سية و�أثرها يف �شعر الرتوبادور"،
�سالف الذكر �إىل بع�ض �أوجه املو�ضوعات التي تطبع
�شعر الرتوبادور وت�ؤكد ت�أثره وت�شابهه باملو�شحات؛
حيث ي�شري �إىل �أن ثمة �أي�ضا جماورات �أخرى
ميكن تلخي�صها يف اال�ستهالل امل�شرتك :رفيقي،
خليلي� ،صديقي� ،إ�ضافة �إىل احلب الفرو�سي
(امل�ؤان�س) ،وال�شعر العذري ،الفجريات ،وال�شكوى،
وال�شخو�ص ،والكتمان ،اخل�ضوع ،والوفاء ،وو�صف
الطبيعة (املو�صول بالغزل) ،واال�ستغفار� ،إىل غري
ذلك من العالمات التي ت�ؤكد �صلة الرتوبادور
بال�شعر الأندل�سي.

•على م�ستوى الأ�ساليب:

�إ�ضافة �إىل �أوجه ال�شبه الوا�ضحة بني
املو�شحات و�شعر الرتوبادور على م�ستويات ال�شكل
واملو�ضوعات ،ثمة �أي�ضا نقاط ائتالف ومتاثل
على م�ستوى الأ�ساليب والتعبري ال�شعري .وهكذا،
ف�إنه �إذا كان الرتوبادور قد نظموا ق�صائدهم،
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بتدخالت لغوية ذات م�ستويات خمتلفة ،كا�ستعمال
لهجات ومفردات �أجنبية ،ومنها العربية والإيطالية
القدمية والفرن�سية والدارجة الإيبريية التي كانت
تتخلل لغة الأوك ،ف�إن �شعراء الأندل�س ومنهم
ابن قزمان ،ا�ستعانوا ب�ألفاظ �أعجمية حماكاة
للو�شاحني والزجالني .لقد كتب ال�شاعر رامبو دي
فاكريا بلغات خمتلفة :الأوكي�ستانية والإيطالية
والفرن�سية والغ�سكونية واجلليقية والربتغالية .وقد
يعود ذلك ،يف �أحيان كثرية� ،إىل �أ�صولهم التي ال
عالقة لها بالأمة الربوفن�سية.
ويحدث �أن جند يف ق�صائد كثرية للرتوبادور
جماورات �أخرى دالة على تنا�صات ت�ؤكد
ا�ستفادتهم من الو�شاحني الأندل�سيني ،وذلك بداية
من الرتوبادور الأول الكونت غيوم التا�سع.
�إن كتابة الق�صائد باللغة الأوك�سيتانية والأقفال
البي
بالالتينية� ،أو بلغة مبهمة يعود �أ�سا�سا لت�أثرهم نّ
بخيارات الو�شاحني الأندل�سيني الذين جل�ؤوا �إىل هذه
التنويعات اللغوية لغايات وظيفية �أمالها الظرف،
خا�صة عندما يقت�ضي الت�أ�سي�س على مبهمات يف
بع�ض الق�صائد الغزلية وال�سيا�سية درءا للحرج.
كما �أخذ ه�ؤالء ال�شعراء فكرة اخلرجة من
الو�شاحني والزجالني ،و"ترد اخلرجة يف ال�شعر
الأوك�سيتاين عند الرتوبادور ب�أ�شكال خمتلفة،
لكن �أغلبها مل يخرج عن نطاق ال�شكل الأندل�سي.
فاخلرجة عند الأندل�سيني هي القفل الأخري من
املو�شحة �أو الزجل� ،أما يف ال�شعر الأوك�سيتاين فقد
تكون بع�ض اخلرجات القفل الأخري من الق�صيدة،
والبع�ض الآخر ي�أتي بعد القفل الأخري مبا�شرة
12
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يت�ضح مما تقدم �أنه ال يبعد �أن للمو�شحات
الأندل�سية وال�شعر العذري العربي ت�أثريات ال تنكر
على �شعراء الرتويادور و�إن تباين ذلك الـت�أثري
ح�سب الأزمان والبيئات والثقافات؛ مما يوحيب
مثاقفة �شعرية مايزال بع�ض �صداها ماثال للعيان
على الرغم من انق�ضاء قرون على جذوةمنطلق
ذلك الت�أثري.
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