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  »التأثري«ً بوصفه بديال ملقولة »اإلهلام«

)*(عبد النبي اصطيف. د.أ
∗  

ظلت الدراسات املقارنـة لـألدب يف الغـرب, وحتـى عهـد قريـب, أسـرية 
التي طرحتها املدرسة الفرنـسية منـذ نـشأة هـذا (, ��Influence »التأثري«مقولة 

لعـرشين الرضب من الدرس األديب, ومتسكت بتالبيبها حتى منتـصف القـرن ا
ًانطالقا من د, ِّ, وسعت باستمرار إىل دراسته بطرق خمتلفة راجية أن تؤك)ًتقريبا

ِّالصلة الفعلية بني املؤثر واملتأثر(الوقائع التارخيية  املـستمدة (والدالئل النصية ) ِّ
ْ, الـدين الـذي يـدين بـه أديـب مـن أمـة مـا )من نصوص طريف عمليـة التفاعـل َّ

ّدب قومي ما ألدب قومي آخر; وكان يف تقفي األثر ألديب من أمة أخرى, أو أ
 العـصور, فـيام بينهـا, مـا يثـري ِّعىل مـرّالذي خلفته اآلداب املختلفة, يف تفاعلها 

ــا  ُحفيظــة بعــض القــوميني املتحمــسني لقــوميتهم, وجيــايف حــساسيتهم جتــاه م
 .يفخرون به من أدهبم وفنهم, وربام جيرح كربياءهم

عديـدة لتجـاوز هـذه املقولـة والتفكـري يف منظـورات من هنا جاءت الدعوات ال
 studies (أخرى إىل عملية التفاعل بـني اآلداب القوميـة, فكانـت دراسـة املـشاهبات

affinity( أول حماولة هلـذا التجـاوز, حيـث ينـرصف الـدارس املقـارن إىل االنـشغال 
                                           

 .اآلدابكلية −أستاذ يف جامعة دمشق  )∗(
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,  يف هذه الوجـوهبوجوه التشابه بني العملني األدبيني وااللتفات إىل ما يميز كل منهام

 بأشكاهلا )reception(ثم كانت مسألة التلقي .  مما يؤكد أصالته أو تبعيته لآلخروهذا
 إىل الرتكيز عىل مسألة استقبال ببحثها أخرى, يسعى الدارس املقارن ًاألخرى حماولة

العمل الضيف يف الثقافة املضيفة, وعىل ما حييط هبذه الـضيافة مـن ظـروف ورشوط 
. ة االستقبال, ووجوهه, وأشكاله, ومناحي توظيفه يف الثقافـة التـي تتلقـاهحتدد طبيع

 ,, تقوم يف تعاملهـاُوت إليها منذ نحو عقدين من السنني هبا ودعُتّوثمة حماولة, برش
نبـذ  عـىل ,مع فسح التفاعل الفكري والثقايف واألديب والفنـي بـني األمـم والـشعوب

 .هاَّ حمل)inspiration( »اإلهلام «مقولة التأثري, وإحالل مفهوم
التفكري يف هذه الدعوة ونرشها, بدايـة باإلنكليزيـة ين إىل ويبدو أن ما حفز

 ثـم ,)World Literature Today ()١(»األدب العاملي اليوم «يف جملة عريقة هي
املــؤثرات األجنبيــة يف الــشعر العــريب  «بالعربيــة يف كتــاب مجعــي يتنــاول قــضية

عامـة لـدى معظـم داريس األدب املقـارن اليـوم يف تطهـري  ٌرغبةهو  )٢(»املعارص
 التمركـز ِالدراسات املقارنة لـألدب مـن النزعـة العنـرصية مـن جانـب, ونزعـة

 والـسلطان التـي تغلـف الكثـري مـن القـوة ِحول الذات من جانب آخر, ونزعـة
 . جوانب املعرفة الغربية من جانب ثالث

                                           
 Abdul Nabi Isstaif, �Beyond the Notion of Influence: Notes Towards:انظـر  )١(

an Alternative�, World Literature Today (University of Oklahoma), Vol.69, 

No.1, Spring 1995, pp.281−86. 
 , يف»العريب احلديثّحتوالت بيغامليون يف الشعر :  والزمنفنال«عبد النبي اصطيف, : انظر  )٢(

املؤسسة العربية (, فخري صالح: املؤثرات األجنبية يف الشعر العريب املعارص, حترير: كتاب
عبـــد النبـــي : ً; وانظـــر أيـــضا)١٩٦−١٦١( , ص)١٩٩٥ بـــريوت, للدراســـات والنـــرش,

احتـاد الكتـاب (جملة املوقف األديب , »املؤثرات األجنبية يف الشعر العريب املعارص«اصطيف, 
 .١٩٩٦  أيلول٣٠٥العدد ,)لعرب بدمشقا
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٩٨١ ً 
الـدور ظـل حيـيط بقـضية ولعل أوضح مثال عىل تفـيش هـذه النزعـات مـا 

الذي أدته األزجال واملوشحات األندلـسية يف نـشأة أناشـيد الـشعراء اجلـوالني 
بالنظريــة العربيــة يف نــشأة أول مولــود لــآلداب , أو مــا بــات يعــرف وأغنيــاهتم

, أو القــصيدة الغنائيــة الربوفنــسالية التــي ظلــت مــصدر فتنــة األوربيــة احلديثــة
ً اهتاممـا منقطـع النظـري ًأخـريا الـذي شـهد وينبوع سحر حتى العـرص احلـديث,

ًحتقيقا, وترمجـة, ودراسـة, وعنايـة : بالشعراء اجلوالني أو الرتوبادور وبأغنياهتم
 .ًجادة بموسيقاها أحلانا وأدوات

 عـن أول شـاعر غنـائي يف )Stephen G. Nicholsنيكولز . ستيفن ج(يكتب 
ام التاسـع, دوق أوكـسيتانيا, آداب العامية يف أوربـة, وهـو غيـوم التاسـع, أو ويليـ

والرتوبادور األول, فيصفه بأنه األرستقراطي األغنى واألقوى يف أوربـة الغربيـة, 
ًيف حياته كان معروفا بثروته الـضخمة ومحالتـه , ويقول إنه ١١٢٧الذي تويف عام 

ِّ جريانه, ومحلته الصليبية التـي دمـرت حتـى قبـل وصـوهلا إىل بيـت عىلالعسكرية  ُ
 حتى , نتيجة إرسافه عىل نفسه يف عالقاته النسائية,وخالفاته مع الكنيسةاملقدس, 

الـشاعر الغنـائي األول الـذي  «, غري أنـه معـروف اليـوم بأنـه مرتنيهنا تربأت منهإ
 :, ويضيف»كتب شعره بالعامية, وأنه الرتوبادور األول

 Langue(لقد كانت العامية يف حالة ويليام لغـة جنـويب فرنـسا, لغـة األوك «

d�oc( أو لغة الربوفنسال )Provencal( . لغة الثقافة العليـا, مـن١١٢٧وكانت, عام , 
ّشاميل فرنسا وحتى إيطاليا, يعرفها الشعراء واألرستقراطيون, وكانت جد متميـزة 

 .»اللغة األم للشعر العامي بأرسه « دعاها, بعد قرنني,)دانتي(إىل درجة أن 
, املـشهد األديب ألوربـة الغربيـة, بإبداعـه ًلقد غري ويليـام, بمفـرده تقريبـا«

ًجنسا جديدا, هو  ,  The complex love lyric َّقـصيدة احلـب الغنائيـة املركبـةً
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أدى الـصوت اإلنـساين يف هـذا الـشكل اجلديـد , واالتي دغمت الشعر باملوسيق

ًدورا خطــريا فللمــرة األوىل, مل يعــط املغنــي صــوته ألداء الــرسد, ولكنــه اختــذ . ً
  )٣(»كان الذات املتحدثة كذلك عن موضوع القصيدة: ه هوية شعريةلنفس

وعىل خالف ما هو متوقع من شاعر ذي حياة حافلة باحلروب واملغامرات 
�مثل غيوم التاسع, أو ويليام التاسع, فإن شعره مل يكن شعرا ملحميـ  ومل تكـن ,اً

ــه ــْعَ مأغاني ــة ًةَّني ــسياسية واالجتامعي ــضايا ال ــام  بالق ــل. األوليف املق ــت « :ب كان
ِتظهـرباألحرى أداة, هي األوىل يف لغة أوربية حديثة,   كيـف يموضـع الـصوت ُ

ِّ املبينـة عـن ذات متكلمـة, بـني ثقافـة موروثـة يف حالـة َه, أو اللغـةَالشعري نفس ٍ ُ
� وبني ال وعي حمدد, معربا عنه يف قصائد غنائية بوصفها وعيـا فرديـ,ُّتدفق ً ً َّ  جيـد اّ

 .)٤(»هاهويته أو يسائل
وكان دور هذا الصوت املتكلم كذلك أن يكتشف أو يكـشف الـصلة مـا «

املـرأة  «ّ, والطبيعـة, والعـامل االجتامعـي املتجـسد بــ»األنـا «بني الـذات املتكلمـة
يظهر كذلك , وهو دور ال يظهر يف األغاين ذاهتا فقط, بل )Domna( أو »احلبيبة

ــي يمنح ــامء الت ُيف األس ــشاعر أو متنحُ ــا ال ُه ــنظمُ ــة ال ــا عملي ــار . ه ــة تروب فكلم
)Trobar(تبـــدع, باإلجيـــاد أو / أن ختـــرتع « كلمـــة بروفنـــسالية قديمـــة تعنـــي

 ا� حرفيTroubadourوتروبادور . »�سيقياًأن تنظم شعرا مو « وبعدها»االكتشاف
ِهي املبدع املخرتع  .»ِّاملؤلف املوسيقي −  تشري إىل الشاعر,ِ

كتـشاف, عـىل اجلـزء الـصامت مـن عمـل  تدل عىل طور اال»تروبار «ولكن«
                                           

 Stephen G. Nichols, �1127 Death of William IX of Aquitania, the: انظـر  )٣(

First Troubadour�, in: A New History of French Literature, Edited by 

Denis Hollier, (Harvard University Press, Cambridge Ma. and London, 

1989, pp. 30−3. 

 .٣١املرجع نفسه, ص   )٤(
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٩٨٣ ً 
 غيـوم َّكَواألداء, أوالتصويت الالحق لألغنية يكمل العمليـة, وهلـذا سـ. الشاعر

ًمصطلحا ثانيا هو  ً�chantar�» ليصف الفعالية الشعرية التي اخرتعهـا»أن تغني  .
َإن جاذبية شعر الرتوبـادور تكمـن يف التـوتر املـصقول الـذي حيـافظ عليـه مـا بـني  ُ

, واإلفصاح عن ذاك االكتشاف يف )trobar( الداخلية الصامتة »االخرتاع «عملية
 canso, و versالبيت : والذي قاد إىل أسامء مثل) chantar(عامل األداء االجتامعي 

ًأو األغنية, التي عرف هبا جنس القصيدة الغنائية األكثر تطورا وصفاء ً ِ ُ«)٥(. 
ّخلده, فقد كان رائد الشعر الغنائي كان هذا إنجاز غيوم التاسع العظيم الذي 

ًاألوريب, الذي فتن القارة األوربية بأرسها, وانترش هبا انتشار النار يف اهلشيم, بدءا 
 فرنسا, إىل شاميل إيطاليا وجنوهبـا, إىل أملانيـا, إىل إنكلـرتا, وحفـز اخليـال ِّمن شاميل
ى بلغ مداه لدى الصانع  نظم أروع القصائد الغنائية يف آداب العامل, حتإىلاألوريب 

ِّإليوت, ومنقح قصيدته . س. األمهر إزرا باوند, شيخ ت   .األرض اليبابُ
كيـف ًولكن السؤال الذي سأله كثريون, وأجاب عنه الكثريون أيضا, هو 

? أم كان وراء ظهورهـا ا�وهل كانت طفرة حق? تأتت هذه الطفرة لغيوم التاسع
ى منتجها? وما الذي فعلتـه جماورتـه عوامل خارجية أوقدت جذوة اإلبداع لد

ـــشاركاته يف حـــرب االســـرتداد اإلســـبانية,  ـــه وم ـــدلس, وغزوات ـــشاميل األن ل
 , يف إنتاجه الشعري?(*)واحلمالت الصليبية

وسـبعني وألـف ولد عام واحـد , الذي )٦( أن غيوم التاسعمعوالواقع أنه, 
                                           

  .٣٢ املرجع نفسه, ص  )٥(
ــوم التاســع   )٦( ــادور غي ــاملرء اإلشــارة إىل أن أول الرتوب ــه يف Guilhem IXجيــدر ب ــشار إلي  ي

 .الكتابات العربية واألجنبية بتهجئات خمتلفة منها غليوم, ومنها ويليام ومنها جيوم
 وهـو مـصطلح  احلمالت أو احلـروب الـصليبيةبدل) نجيَرِالغزو الف(تؤثر املجلة مصطلح   (*)

 .املجلة=  مؤرخينا العرب
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 Alcazar of )٧(َســبعة أعــوام عــىل غــزوة برباشــرتوميالديــة, أي بعــد مــضـي 

Barbastro )التي انترص فيها ملك أراغون سانشو رامـريو, ) م١٠٦٤ − ٤٥٦
بالتحالف مع والده غيوم الثامن, عىل املسلمني, وظفر منها هذا األخـري بـرزق 
ّوفري وعدد كبري من اجلواري األندلسيات, قد شب وترعـرع يف قـرص أبيـه بـني 

 سـتة وثامنـني وألـف, خلفـه يف  ومع أنه, عندما مات أبـوه عـام;نسائه وجواريه
ًاحلكم, إذ كان االبن الوحيـد ألبيـه, وورث عنـه أمالكـا شاسـعة تفـوق أمـالك 

 التـي كـان يـرتدد )٩(اصـالته كانـت وثيقـة بإسـباني أن ومع, )٨(ملك فرنسا نفسه
 زوجـة )َأنيــيس(ًإليها زائرا ألختيه ماري زوجة بيـدرو الثـاين ملـك أراغـون, و

                                           
 : يكتب ليفي بروفنسال عن هذه الغزوة  )٧(

ٌعرب الـربانس جـيش مؤلـف مـن النورمنـديني واألرشاف الفرنـسيني عـام « َ َ . م ١٠٤٦َ
وكان أحـد . وأخذ حصن بربشرت اإلسالمي عنوة وهو حصن يقع عىل حدود مملكة أرجونه

اء يف هذه احلملة جيوم الثامن دوق أكيتانيا, وهو بالذات والد الرتوبادور جيـوم كبار الرؤس
ًوعــاد اجلــيش الفرنــيس النورمنـدي بعــد أن اقتــاد مــن بارباسـرتو عــددا عظــيام مــن . التاسـع ً

ًاألرسى رجاال ونساء ويذكر املؤرخ األندليس ابن حيان أن سبعة آالف من هؤالء أرسلوا . ً
. خمـسمئة وألـف أسـريبه َّ مبعوث البابا وكانت له رياسة احلملة خصإىل القسطنطينية, وأن

ثـم . وكان ذلك لطمة أصابت اإلسالم مل يمحها إال اسرتداد املدينـة نفـسها يف الـسنة التاليـة
ً لكنا نستطيع أن نفرتض أن كثريا منهم بقي يف فرنسا نفسها, ;وقع الفداء وتبودلت األرسى

. »قق يف األوساط االجتامعية التي ألقتهم فيها مـصائرهموأن هؤالء األرسى كان هلم أثر حم
ليفـي بروفنـسال, سلـسلة حمـارضات عامـة يف أدب األنـدلس وتارخيهـا, ترمجهـا إىل : وانظر
مطبوعـات كليـة اآلداب (عبد احلميد العبادي بـك, : عبد اهلادي شعريه, وراجعها: العربية

 .٥٣−٥٢, ص ص )١٩٥١ة بالقاهرة, بجامعة فاروق األول باإلسكندرية, املطبعة األمريي
الرشكة الوطنية للنـرش والتوزيـع, (عبد اإلله ميسوم, تأثري املوشحات يف الرتوبادور, : انظر  )٨(

 .٢٢٠, ص )١٩٨١اجلزائر, 
 Robert S. Briffault, The: بريفـو. انظر ملعرفة املزيد عن صالته بإسبانية كتاب روبـرت س  )٩(

Troubadours, Translated from the French by the author, Edited by Lawrence F. 

Koons, (Indiana University Press, Bloomington, 1965), pp.53−5. 
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٩٨٥ ً 
 يف عــام أربعــة َ أقــدم أنــهومــع ; املــسلمة»ايــدةز« صــاحب )ألفونــسو الــسادس(

ّوتسعني وألف عىل الزواج من فيليبا أرملة سانشو رامريو ملك أراغون ورحل 
معها لقضاء صيف العام وخريفه بإسبانية حيث بلغـت املوشـحات واألزجـال 

سافر إىل فلـسطني يف شـهر آذار مـن  أنه ومع, )١٠(أوج ازدهارها يف ذلك الوقت
ًة وألف عىل رأس جيش كبري مستجيبا للدعوة التي وجهها البابا عام واحد ومئ

  للمشاركة يف احلمالت الصليبية عىل الرشق العريب مهد السيد املـسيح,)أوربان(
 اسـتعادته مـن أيـدي العـرب املـسلمني, −  فـيام زعمـوا− الذي أراد الـصليبيون

ِوهــزم هزيمــة منكــرة, ًوأبيــدت محلتــه متامــا حتــى قبــل وصــوهلا إىل ُ  األرايض ُ
, ونجا من املوت بأعجوبة, وعاد يف شهر تـرشين األول مـن عـام اثنـني املقدسة

ومئة وألف إىل بالده بعد إقامة حافلة يف املرشق العـريب امتـدت أكثـر مـن عـام, 
 ينشد قصائد ااملجتمعات الراقية يف جنويب فرنس«لينرصف بعدها إىل الرتدد عىل

 ,»مقفاة ذات أنغام مبهجة
ّ, ويعد أناشيده إما ث األندليسروه للموِنْيَيزال يشكك يف د  المنفإن ثمة 

الروماين, والسـيام شـعر / ًامتدادا لشعر احلب الالتيني  أوطفرة من غري سابق,
 .أوفيد صاحب التأثري األوسع يف األدب األوريب

لقــد اتــصلت حيــاة أول شــعراء الرتوبــادور باحلــضارة العربيــة اإلســالمية 
ًاتصاال مبارشا   :يف ً

 .ً ويف املرشق العريب ثـالثـا− ٣ ً ثـانيـا;ا ويف إسباني− ٢ ً أوال;ا جنويب فرنس− ١
فتأرجحت . ُّآثار قوية يف تفكري صاحبها وسلوكه وتدينه«وكان هلذه الصلة

لـه إل تعبـري عبـد اِّعىل حـد − شخصيته بني حضاريت العرب والالتني, فلم يكن
                                           

 .٢٢١عبد اإلله ميسوم, تأثري املوشحات يف الرتوبادور, ص : انظر  )١٠(
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, وحسبه يف ذلك »ًا خالصا� مسيحيا� التينيا ومل يكنً خالصً مسلاما� عربي− ميسوم

ًصورة صادقة وصوتا معربا عن واقع جمتمعـه يف « )١١(كله أنه كان يف شعره وفنه ً
ًهذا املجتمع الذي كان منفتحا غايـة االنفتـاح عـىل احلـضارة العربيـة  − »عرصه

 .اإلسالمية يف األندلس
 تعكس مجيعها )١٢(وقد بقي لنا من شعر غيوم التاسع إحدى عرشة قصيدة

تأثره باملوشحات األندلسية يف العنارص األساسية املكونـة لـشعره وهـي اللغـة, 
ــري ــشكل, واملــضمون, وأســلوب التعب ــإن  )١٣(وال ــة مــرسفة يف ومــع ذلــك ف فئ

وحجتهـا يف ذلـك تقـوم عـىل عـدم . هو غريب, تنكر هذا التأثر التعصب لكل ما
جهـة, وعـىل عـدم وجـود ترمجـة ر دليل قاطع عىل معرفة الرجل للعربية من ُّتوف

 .)١٤( من جهة أخرىمعارصة هلذه املوشحات إىل لغة يتقنها
ر دليل قاطع عىل معرفة أول تروبادور اللغة العربيـة, ُّواحلقيقة أن عدم توف

َومن ثم, احلكم باستحالة تواصـله مـع التقليـد األديب األندلـيس يف املوشـحات 
ممـا وهـذا (مة, واستبعاد تفاعلـه معـه,  املسلاواألزجال يف جارته اجلنب, إسباني

يعني استبعاد فرضية أن هذا التقليـد قـد أدى أي دور يف نـشأة فـن الرتوبـادور, 
                                           

 .٢٢٢−٢٢١عبد اإلله ميسوم , تأثري املوشحات يف الرتوبادور, ص ص   )١١(
, وانظر كذلك, من ٢٣٠−٢٢٤ميسوم , تأثري املوشحات يف الرتوبادور, ص ص عبد اإلله   )١٢(

 .٢٩٢−٢٨٨أجل نامذج من هذه القصائد, املرجع نفسه , ص ص 
: وانظـر كـذلك. ٢٣٨−٢٣٣١عبد اإلله ميسوم, تأثري املوشـحات يف الرتوبـادور, ص ص   )١٣(

Meg Bogin, The Women Troubadours: An Introduction to the women poets 

of ١٢th-century Provence and a collection of their poems (W. W. Norton 

and Company, New York and London, 1980), PP.46−47. 
)١٤(  Bond, Gerald A., �Origins�, in: A Handbook of the Troubadour, Edited by 

F. R. P. Akehurst and Judith M. Davis, (University of California Press, 

Berkley and London, 1995), p. 243. 
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٩٨٧ ً 
ُّيد الذي يعد مـن جانـب مـؤرخي اآلداهذا الفن الول ب األوربيـة بدايـة اآلداب ُ

ً, ربـام كـان حكـام متـرسعا)lyricسيام قـصيدهتا الغنائيـة  األوربية احلديثة, وال ِّ ً .
م ِّلك أن الـدارس لقـصائد غيـوم التاسـع اإلحـدى عـرشة ال يـستطيع أن يـسلذ

بصواب استبعاد الدور العريب يف نشأة هذه القصائد بحجة عدم معرفـة الرجـل 
-extra ( فـوق نـصيةَّأدلـة, و)textual evidences(نـصية َّأدلـة فثمـة للعربية, 

textual evidences(تؤكد أن هناك ما يرجح رأيا مناقض ,ً ًا متاماّ  . هلذا الرأيً
يف أوفـرجني, مـا وراء « فإننا نجده يف قصيدته املعنونة بــالدليل النيصفأما 

 �En Alvernhe, part Lemozi/In Auvergne, beyond the )١٥(»الليمـوزين

Limousin�) التي تتضمن عبارات مقتبـسة) ومها منطقتان يف مقاطعة الربوفانس 
 تعبـري ليفـي ِّ عىل حد)١٦(»كن ترمجتها عسريةيمكن فهمها, ول «من لغة أندلسية

عهم بروفنــسال, أشــهر مــن درس األصــول العربيــة لــشعر الرتوبــادور, وأوســ
ــذي خــرب ــة, وال ــة يف أدب كتــب يف ة, وأعمقهــم معرف ــسلة حمــارضات عام سل

 :١٩٤٨−١٩٤٧األندلس وتارخيها ألقاها عامي 
ًوأنا مقتنع اقتناعا يكاد يكون مطلقا أن جيوم التاسع«  كـان يعـرف العربيـة ً

�وإن كان ذلك يبدو أمـرا شـاذ ومـن اآلثـار النـادرة التـي بقيـت مـن آثـار هـذا . اً
 فيها الشاعر يف ُّأغنية, هي األغنية اخلامسة, يقص)  معدودةٍوهي أغان(الشاعر 

رميـسند يف أثنـاء رحلـة مـن رحالتـه, أمداعبة طريفة لقاءه سيدتني مهـا إنـيس و
                                           

لعل مما يثري فضول القارئ العريب يف حديث غيوم يف هـذه القـصيدة عـن مغامرتـه مـع أغـنس   )١٥(
وإرما, السيدتني اللتني تنتميان إىل طبقة النبالء, وعن فحولته وبالئه املتميز يف لقاءاته احلميمة 

بـن أيب اِّاء إحدامها لـه حتـت عباءهتـا, وهـذا األمـر يـذكر بحـديث عمـر معهام, إشارته إىل إخف
 .يه عن عيون أهلها بالطريقة ذاهتاّفَالزيارة ملرابع إحداهن, ثم ختوهي  ربيعة عن مغامرته

 .٢٣٢عبد اإلله ميسوم , تأثري املوشحات يف الرتوبادور, ص : ًنقال عن  )١٦(
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يموزينية الشعبية ثم انتقل فجأة دون متهيـد إىل خطـاهبام خاطبهام فيها بلهجته الل

لكـن هـذا اخللـط لـيس فـيام . ًببيتني مل يعتربمها كل العلامء إال خلطا مـن الكـالم
 ويف هـذين لغـة عربيـة إسـبانية,ا يف ًأرى, مع احرتامي لرأي اآلخرين, إال كالم

لقـسوة عـىل البيتني يوبخ الشاعر إحـدى صـاحبتيه يف لفـظ فيـه يشء كثـري مـن ا
 . بعض طيشها املايض

وهلذا االكتشاف كام ترون يشء كثري من األمهية, ويؤيده أن جيـوم التاسـع 
−١١٠١يف (ً مـثال أنـه اشـرتك فـنحن نعلـم. كان يعرف ما هـي أرض اإلسـالم

يف محلــة صــليبية يف الــرشق, وأنــه أقــام يف الــشام إقامــة عــىل يشء مــن ) م١١٠٢
م أعـرف بعـض مبادئهـا, أو أنـه لعربيـة منذئـذ  أبدأ معرفته ا:وال ندري. الطول

 .)١٧(»سمع يف الشام بعض األزجال األندلسية فتأثر هبا

عبـارات خارجـة عـن وعندما نعود إىل القصيدة نجد أهنا تتـضمن بالفعـل 
 التي اختذها غيوم التاسع أداة هلا, وقد خاطب هبا سـيدتني مهـا اللغة الربوفنسية

 : رات هي, وهذه العبا(*)أغنس وإرما
)١٨(�Tarrabart, marrabelio riben, saramahart� 

                                           
 .٥١ يف أدب األندلس وتارخيها, ص ليفي بروفنسال, سلسلة حمارضات عامة: انظر  )١٧(

 .املجلة=  يلحظ التغيري يف ضبط االسمني العلمني  (*)
بـادن, وفرانـسيس . ويليـام د) (٢٠٠٧ (»قصائد تروبادور من جنويب فرنـسا«يعقب مرتمجا   )١٨(

 :يف حاشية سفلية عىل هذه األبيات بالقول) فريامن بادن
ً, متت مناقـشتها كثـريا, pseudo-Arabicية إن هذه القطعة التي قد متثل شبه عربية فكاه«

من أجل زعم معقول بأن غيوم التاسـع نفـسه  −  وحييالن القارئ. »ولكن ليس عىل نحو حاسم
اتصال الرتوبادور بإسـبانيا  «George T. Beechبيتش . قد عرف العربية, عىل مقالة جورج ت

 �Troubadour»)غيـوم التاسـع(دليـل جديـد يتعلـق بوليـام التاسـع  −  املسلمة ومعرفة العربية

Contact with Muslim Spain and Knowledge of Arabic: New Evidence   = 
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٩٨٩ ً 
 :ويرى الدكتور عبد اإلله ميسوم يف هذه العبارات

ًحقيقة لغوية أخفاها بعض الباحثني, واعتربهـا بعـضهم ختليطـا وغموضـا, « ً
مع أهنا من األدلة القاطعة عىل تبعية شعر غيوم للموشحات وللشعر العريب بعامة, 

 ممـا  وهذاً شاعرنا ألفاظا عربية أندلسية يف شعره,عاملاستغوية هي هذه احلقيقة الل
  )١٩(»يؤكد أنه كان يعرف لغة عرب األندلس ويستعملها برطانة ألسنة األعاجم

وجيتهد بعدها يف البحـث عـن هـذه الكلـامت الغامـضة الـواردة يف قـصيدة 
 :  والتي خياطب هبا امرأتني صادفهام يف طريقه فيقول,غيوم التاسع

ويـرجح أغلـبهم أهنـا فهذه عبارات يتفق الباحثون األوربيون عىل غرابتهـا, «
 أهنـا حتريـف −  مـن جهتـي− ألفاظ حمرفـة مـن عربيـة أهـل األنـدلس, وال أسـتبعد

 .ًترياين هبذا الربد مارا ببابكام, ويل رغبة يف السري عىل األرض: للتعبري العريب التايل
فاظ, ويتناسب يف معناه مع األللك وهذا التعبري يقارب يف النطق الصويت ت

الرتحيب الذي لقيـه الـشاعر الفـارس مـن الـسيدتني يف بـاقي القـصيدة, حيـث 
  )٢٠(»أدخلتاه املنزل, وأجلستاه قرب املدفأه, وطاب له املقام عندمها مدة أيام

 الذي نراه يف شعر غيـوم االزدواج اللغويمهام يكن فإن هذا « :ثم يضيف
اخلرجــة مــن املقطوعــة, يــدل بوضــوح عــىل تقليــد لفــن وبالــذات يف القفــل أو 

يميـز القفـل يف قـصيدته بـأن يكـون يف لغـة التوشيح, فكأن غيوم كـان يريـد أن 
                                                            

=  Concerning William IX of Aquitaine�, املنـشورة يف جملـة Romania ١١٣, العـدد ,
 Troubadour Poems from the South: وانظر. ٤٢− ١٤, الصفحات )١٩٩٥−١٩٩٢(

of France, Translated by William D. Paden and Frances Freeman Paden 

(D.S. Brewer, Cambridge, 2007), p.26. 
 .٢٣٢عبد اإلله ميسوم, تأثري املوشحات يف الرتوبادور, ص   )١٩(
 .٢٣٣−٢٣٢عبد اإلله ميسوم, املرجع السابق, ص ص   )٢٠(



ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)P(  ٩٩٠ 
 خرجــة املوشــح يف لغــة عاميــة أو أعجميــة أمــر قــديم ُعْ ووضــ.عاميــة أو عربيــة

احني, نــراه يف حــديث ابــن بــسام عــن املخــرتع األول لفــن ّوشــائع عنــد الوشــ
 .)٢١(».قرن الثالث اهلجريالتوشيح يف ال

ِّ, واملعـزز للـزعم القائـل بـأن غيـوم extra-textual الدليل فوق النيصوأما 
ــو بمقــدار مــا, فيتمثــل  ــة, ول ــام كــان يــسمعه مــن التاســع كــان يعــرف العربي ب
فهـن أبـوه, والالئـي َّموشحات وأزجال عربية من جواريه ومغنياتـه الالئـي خل

قـد تعلمـه مـن عربيـة  وبام يمكن أن يكون , من معركة حصن برباشرتوَّمهنِنَغ
سبيل إىل ردمها بأية  , والا�ان تارخييت ومها حقيقتان مثبتيف أثناء إقامته يف الرشق,

استلهام أي فن مشفوع باملوسـيقا ال يتطلـب معرفـة اللغـة  عن أن ًذريعة, فضال
  .التي كتب هبا هذا الفن

 :»العريب يف الشعر الغزيل األوريبالتأثري «يكتب روجر بواز يف بحثه املوسوم بـ
 املؤســسة بفــضللقــد تــم احلفــاظ عــىل التقليــد الــشعري الغنــائي العــريب «

االجتامعيــة للفتيــات املغنيــات أو القيــان اللــوايت يمكــن أن نقــارن مــوقعهن يف 
إن وصـف املحبـوب يف شـعر العـشق . املجتمع بموقع فتيات الغيـشا يف اليابـان

مهـا سـيدها أن تقـوم بـدور َّة القينة امللتبـسة التـي علًالعريب مدين كثريا لشخصي
لقـد كانـت مغناجـة, : املحبوبة التي تتمتع بصفات املحبوبـات يف احلـب النبيـل

ًاعة, توقظ اآلمال ولكنها نادرا ما جتعل هـذه اآلمـال تتحقـق َّة, متطلبة, خدَّحيي
  )٢٢(»حيث إهنا توهم كل رجل بأهنا تقصده وحده بكالمها

                                           
 .٢٣٣عبد اإلله ميسوم, املرجع السابق, ص   )٢١(
احلـضارة العربيـة اإلسـالمية يف : , يف»ري العـريب يف الـشعر الغـزيل األوريبالتأث«روجر بواز,   )٢٢(

مركــز دراســات الوحــدة (ســلمى اخلــرضاء اجليــويس, . د: األنــدلس, اجلــزء األول, حتريــر
 .٦٧٣, ص )١٩٩٨العربية, بريوت, 
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٩٩١ ً 
التقليــد العــريب يف تربيــة القيــان مــن املغنيــات ًينــا تــأثري هــذا ثــم يــضيف مب

 :ا يف جمتمع جنويب فرنسا واملاملك املسيحية يف شاميل إسبانيوالراقصات
إن املرء قادر عىل ختيل األثر الذي مارسته آالف من القيـان عـىل املجتمـع «

 تلكــم لقــد أثــارت مواهــب. يف فرنــسا اجلنوبيــة وهلجاتــه الرومانــسية املختلفــة
الفتيات اإلعجاب يف بالط ممالك قـشتالة وأراغـون ونافـار, ونحـن نعلـم عـىل 

ــال أن  ــا(ســبيل املث ــشو غارثي ــُ, ك)سان ــشتالة ْون ــذي حكــم مــن (ت ق −٩٩٥ال
. قد تلقى هدية قوامها عدد من القيان والراقصات من خليفـة قرطبـة) م١٠١٧

خـالل القـرن الرابـع ولقد تواصل االستمتاع هبذه األغاين يف إسـبانيا املـسيحية 
, أنه كتـب العديـد مـن األغـاين )هيتا(, كبري كهنة )خوان رويث(وخيربنا . عرش

لتغنيها القيان املسلامت األندلسيات وهو يذكر كذلك قائمة باآلالت املوسـيقية 
  )٢٣(»ّالتي يعد استعامهلا غري مناسب يف هذه األغاين

انيا املـسلمة قـد أقـروا العديـد مـن احلكـام يف إسـب «ومن اجلدير بالـذكر أن
, وقد انتقل هـذا اخلـضوع »راضني بسلطان املحبوب حتى يف حال إمتام الزواج

يرتبط به عـادة مـن احلـذر واحليطـة وكـتامن  لسلطان احلب واحلبيب, مع كل ما
 : الرس, من األندلس إىل اجلار اجلنب يف الشامل اإلسباين واجلنوب الفرنيس

 يـستعملوا كلمـة سـيدي أو مـوالي التـي تقابـل وكام اعتاد الـشعراء العـرب أن«
فقد كان من املألوف لدى الـشعراء العـرب والربوفنـسيني  midonsبالربوفنسية كلمة 

ــاأن  �يــستعملوا اســام ومهي ــسية ( للمحبــوب ً ــة أو بالربوفن ــة )senhalكني  ليخفــوا هوي
  )٢٤(»وكان الفشل يف اتباع هذا التقليد جيلب للسيدة العار والفضيحة. املحبوب

                                           
 .٦٧٤−٦٧٣املرجع نفسه, ص ص   )٢٣(
 .٦٧٦املرجع نفسه, ص   )٢٤(
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ِّام يتصل بالرسأما في« ية فيمكننا أن نعثر عىل الشخـصيات الدراميـة نفـسها ِّ

) ٍمجـــع واش( أي الوشـــاة ,ر الربوفنـــيسيف الـــشعر العـــريب وكـــذلك يف الـــشع
 بالربوفنــسية, )gardador( بالربوفنــسية, والرقيــب بالعربيــة و)Luzengiers(و

ّواحلساد  فنسية, لكن مـصدر التهديـد  بالربو)envejos(بالعربية و) مجع حاسد(ُ
الفعيل لرس العشاق يف الشعر العريب والـشعر القـشتايل يف القـرن اخلـامس عـرش 

يف ديـوان الـشعر . هو ترسع العـشاق وانـدفاعهم للتعبـري عـن حـبهم وعـشقهم
ًالغنائي اإلسباين نعثر عىل مئات القصائد التي تتخذ موضـوعا هلـا الـرصاع بـني 

 .)٢٥(»غبة يف التعبري عنهية العشق والراحلفاظ عىل رس
ًوفضال عام تقدم من تأثري القيان واجلواري يف تـشكيل مفهـوم احلـب الرفيـع 

)Courtly Love( الذي هيمن عىل قصائد الرتوبادور واملستمد أساسا من التقاليد ً
 التـي تعـزز الـدليل النـيص فـوق النـصيةاألدلـة العربية األندلسية, والذي يعد من 

املفرتضـة بـني  لتـدبر العالقـة القائمـة أو مـصطلح آخـر استعامل املتقدم ذكره, فإن
أناشيد الرتوبادور وبني املوشحات واألزجال األندلسية من جهة, ومناقشة مسألة 
التفاعل ضمن إطار مرجعي آخر من جهة أخرى, وباإلشـارة إىل طبيعـة كـل مـن 
ّاألناشيد الربوفنسية واملوشحات واألزجال األندلسية من جهـة ثالثـة, ربـام تقـدم 

ًجمتمعة منظورا أكثر قدرة عىل   .كشف اجلوهري يف هذه العالقةً
فأما املصطلح األكثر مالءمة لدراسة عملية التفاعـل بـني األمـم والـشعوب, 

 , الـذي ال»اإلهلـام «وبخاصة يف ميدان الفنون واآلداب واملعـارف اإلنـسانية فهـو
حيول بيـنهم وبـني قبـول فكـرة  َيمس احلساسية الوطنية للدارسني, ومن ثم فإنه ال

اإلهلام هو األساس لقد كان .  بني أدهبم وآداب الشعوب األخرىالتفاعل اإلجيايب
                                           

 .٦٧٩−٦٧٨املرجع السابق, ص ص   )٢٥(
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٩٩٣ ً 
التـي كانـت فاحتـة ) الرتوبـادور( نـشوء أغنيـات الـشعراء اجلـوالني ىل ععَّجشالذي 

ً األوروبيني يف دائرة سحرها نحـوا ْرسَ والتي استمرت يف أاآلداب األوربية احلديثة,
 )إزرا باونـد(» الـصانع األمهـر «من ألف عام, ويكفي أن يشري املرء يف هذا املقام إىل

ِعراب الشعر احلديث يف العامل الذي فتن هبذه األغنيات فدرس لغتها وترجم الكثري  ُ ّ
 .)٢٦(»روح الرومانس: ًنكليزية, وأصدر كتابا عنها محل عنوانمنها إىل اإل

 اإلبــداع الفنــي لــدى لتــشجيع عــىلاولعــل أبلــغ مثــال يوضــح دور اإلهلــام يف 
, عـازف )Eric Claptonإريـك كالبتـون (خـاص مثـال  ٍبوجهالشعراء واملوسيقيني 

ِّالغيتار املشهور, واملؤلف املوسيقي, واملغني العاملي, الذي وقع يف حب زوجـة أعـز 
, وقـد اسـتبد )George Harrisonجورج هاريـسون (أصدقائه, وهو زميله الشاعر 

 فلجـأ إىل به هذا احلب ودفع به إىل حافة اليأس نتيجة شعوره بام يرتكبـه مـن خيانـة,
َّ علهـام ينتـشالنه مـن ااملخدرات, ولكنهـا مل تـسعفه, فعـاد ثانيـة إىل األدب واملوسـيق

نكليزيـة إأعامق يأسه الذي كاد أن يأيت عليـه, ويف أثنـاء وجـوده يف لنـدن قـرأ ترمجـة 
, التي استند فيهـا إىل قـصة )٢٧( للشاعر الفاريس املشهور نظاميليىل واملجنونلقصة 

ّ, ووجد فيها ضالته, عندما وجـد نفـسه قصة جمنون ليىلكثر شهرة, احلب العربية األ
ٍّيف متاه تام وسـجل يف شـهري آب وأيلـول ًدا َّدجمـوهكذا عاد إىل التأليف .  مع بطلهاٍ

                                           
)٢٦(  Ezra Pound, The Spirit of Romance, 3rd impression, revised edition, (Peter 

Owen, London, 1970). 
ص ( اجلزء األول بقلم أليسيو بومباتيشينظر من أجل عرض واف لتاريخ قصة ليىل واملجنون,   )٢٧(

, »مـن غانجـاليىل واملجنـون لنظـامي «: وبخاصة الفصل الرابع الذي حيمل عنوان) ١٢١− ١١
 Fuzūlī , Leylā and Mejnūn, Translated by Sofi: مـن كتـاب فـضويل, لـيىل واملجنـون

Huri, Introduction and Notes by Alessio Bombaci, UNISCO, 1970, (George 

Allen and UNwin LTD., London, 1970), pp. 11−121, particularly, 64−85. 
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ّ جدد بـه »ليىل وأغنيات حب متنوعة «:بعنوان (*)]جمموعة أغنيات[ ١٩٧٠من عام 

هـذا, جمموعة أغنيات ًما عىل وبعد ميض عرشين عا. حضوره يف عامل موسيقا الروك
 كلمـة غـالفالذي أعيد نسخه مرات عديدة, أصدر كالبتون نـسخة ثانيـة منـه مـع 

ترشح ظروف تأليف أغانيه وموسيقاه, ووقعت هذه النسخة يف يد الباحثة املشهورة 
, والـدور العـريب يف التـاريخ األديب درة العـامل( صاحبة كتـاب )ماريا روزا مينوكال(

ً, ووجدت فيه, إذ قرأت كلمة الغالف, مفتاحا حلل مـشكلة ) منيستراث: الوسيط
التفاعل احلضاري بـني األمـم والـشعوب والثقافـات التـي عمـرت قتها هي َّرَطاملا أ

فسحة األندلس يف العصور الوسطى يف زمن الوجود العريب فيها والذي امتد تـسعة 
ًظومـة شـعرا مـن جانـب املن) ليىل واملجنونقصة (ّ, وتبينت كيف حتول الرسد قرون

 املالئمـة لـروح ضـعت هلـا املوسـيقاُالشاعر الفاريس نظامي, إىل قـصائد غنائيـة, وو
  الـروكاموسـيق قـانونؤكد مكانة كالبتـون يف تجمموعة أغنيات كلامهتا, صدرت يف 

The Canon of Rock Music)٢٨(. 
ه َ نفــسٌّمهــم ٌولــدى العــودة إىل مــسألة معرفــة الرجــل للعربيــة, يطــرح ســؤال

 −  الرتوبادور −  هل حيول جهل غيوم التاسع, أول الشعراء اجلوالني: بإحلاح, وهو
نـصية وظرفيـة تـشري إىل معرفتـه أدلـة يمكـن التـسليم بـه مـع وجـود  وهو أمر ال(

املحدودة بالعربيـة التـي ربـام سـمعها مـن جواريـه الالئـي ورثهـن عـن والـده مـن 
جتاوزت العام أمضاها يف الرشق مشاركته يف حروب الفرنجة مدة نتيجة جانب, و

                                           
د يف وضع مقابل عريب للمصطلحات األجنبية التي يستعملوهنا يرجى من الباحثني االجتها  (*)

 .املجلة. ًإسهاما يف إغناء اللغة العربية
 Menocal, Maria: , يف كتاهبـا��Chasing the Wind, »مالحقـة الريـاح«انظـر فـصل   )٢٨(

Rosa, Shards of Love: Exile and the Origins of the Lyric (Duke University 

Press, Durham & London, 1994) pp. 142−154. 
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٩٩٥ ً 
 الزجل ْيَّنَ دون تواصله مع ف)العريب يف مواجهة مع أعدائه العرب من جانب آخر

ُواملوشحات يف بالد جارته اجلنب إسبانية اإلسالمية, أو األندلس? ُ 
ــه عنــد العــودة  إىل مــسألة عــدم وجــود ترمجــة معــارصة هلــذه وكــذلك فإن

هـل حيـول انعـدام  : إىل الذهن سـؤال آخـر هـو, يتبادراملوشحات إىل لغة يتقنها
ترمجات لألزجال واملوشحات األندلسية معارصة لغيوم التاسع, وبلغة يعرفها, 

ْ, مع أنه كـان مـشهورا بدنيويتـه, التـي عرضـته لغـضب دون تأثره هبذين الفنني ّ ً
ّالكنيسة يف أكثر من مناسـبة, والتـي جتلـت يف بالطـه العـامر بالـشعر واملوسـيقا 

 قص وفنون اللهو املختلفة?والر
اسـتلهام األجنـاس األدبيـة املرتبطـة باملوسـيقا ال يتطلـب مـن يبدو للمرء أن 

ِاملستلهم معرفة اللغـة التـي يـستلهم نـصوصها , ذلـك أن اجلانـب الـسمعي الـذي ِ
ًيغري املستمع باملحاكاة كاف, وخاصة عندما يكون النص مشفوعا باملوسيقا التي  ٍ

ّتيرس حفظه يف البد اية, والتشجيع, فيام بعد, عىل النسج عىل منواله باللغـة األم, أو ُ
ُحتى باملحاكاة الصوتية له, إن خانت املستلهم موهبته, ومل يسعفه شيطانه الفني َ ّ. 

حديث ومعارص حتى يدلل عىل : شري يف هذا املقام إىل مثالنيُأ أن نيويكفي
 ة مـن سـوري– ني املرشقينيحماكاة بعض الفنانفأما أوهلام فهو . صحة هذا الزعم

شــامي راج (ه ُ هبــا بطلــَنَتَ التــي فــ)Jungleeجــنكيل (لــم ألغنيــات ف − ولبنــان
 مـشهد العـروض الـسينامئية يف لقد كان احلدث األكـرب يف.  فيلمهَ مجاهري)كابور

أنــتج عــام  ()Jungleeجــنكيل (ات هــو عــرض فــيلم ي يف مطلــع الــستينســورية
وقد استمر هذا . ق وغريها من املدن السوريةيف أكثر من صالة يف دمش) ١٩٦١

ربـام كـان ًالعرض شهورا عديدة بنجاح منقطع النظري, وترافـق هـذا النجـاح, و
لـم شار واسع لتسجيالت أغـاين بطـل الفانتمع لم, ذلك أحد أسباب نجاح الف
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 التـي )أيايـا سـوكو سـوكو: (وبخاصـة) م٢٠١١−١٩٣١ ()شامي راج كابور(

, والتـي سـعى بعـض »مـا يطلبـه املـستمعون «عي برنامجُباتت تطلب من مستم
 منهم مل يكـن يعـرف �ها باستمرار بأصواهتم, مع أن أياالفنانني السوريني إىل أدائ

ّاهلندية, ولعل أبرز هؤالء هو الفنان حسان دمهش الذي كان يقلد شامي كابور 
 .ة لألغاين اهلنديةَّبِحُبنجاح الفت لألسامع امل

 )Jennifer Groutِجنيفـر غـراوت (حققته األمريكيـة و ما وأما ثانيهام فه
 عنـدما أدت )Arabs Got Talents(من نجـاح يف برنـامج العـرب موهوبـون 

لقــد . أغنيــات ألم كلثــوم, وأســمهان, وبالعربيــة التــي مل تعرفهــا, وال تفهمهــا
 املغنية األمريكية اهلاويـة ذات الثالثـة )Jennifer Groutجنيفر غراوت (كادت 

ًلعرشين ربيعا, التي ورثت عن أبوهيـا املوسـيقيني موهبتهـا, أن تفـوز باملرتبـة وا
بعيـد  «غنت ألم كلثـوم رائعتهـا(األوىل يف هذا الربنامج بأدائها لألغاين العربية 

, وكلتامهــا أغنيــة يــصعب أداؤهــا عــىل »يــا طيــور «, وألســمهان رائعتهــا»عنــك
عربيـة, وتـؤدهيام عـىل نحـو الفـت تعرف ال املطربني العرب, فام بالك بأجنبية ال

 , مـع أهنـا ال تعـرف)للنظر يكاد أن يغري جلنة التحكيم بمنحهـا اجلـائزة األوىل
ونتيجة االهتامم الواسـع الـذي ظفـر بـه أداؤهـا هلـاتني األغنيتـني يف . هذه اللغة

ًالــبالد العربيــة والواليــات املتحــدة األمريكيــة, وإعجــاب العــرب, فــضال عــن 
 . ًأخرياهبتها, فقد أعلنت إسالمها يف املغرب األمريكيني, بمو

 خـــامتة

ــدّممــوهكــذا يتبــني  تق ــادورَّا الرتوب شــعراء أول صــلة عــن حــديث مــن م
األندلــيس الــشعري أساســيابــاملوروث دورا املــوروث هلــذا �, أن شــعرً نــشأة يف
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٩٩٧ ً 
الرتوبادور, وأن إنكار هذا الدور من جانب بعض الباحثني الغربيني املتعصبني 

 يف وجــه األدلــة النــصية وفــوق النــصية التــي ترشــح ًدهبــم ال يــصمد طــويالأل
 التـي اسـتظلت لة مفادها أن األندلس, أو إسـبانياأطروحة خمتلفة عن هذه الص

عىل مدى أكثر من تسعة قرون, قد كانـت, بفنـي  اإلسالمية − باحلضارة العربية
ديثـة, األوربيـة احلالزجل واملوشحات, وراء نشأة القصيدة الغنائيـة يف اآلداب 

 .  النشأة مل يعد ذا جدوىوأن البحث عن مصدر آخر هلذه
رغب املرء يف سوق خالصة مفيدة يف هذه املسألة فإنه قد يـستعري كلـامت  وإذا ما

املنـشور يف  »التـأثري العـريب يف الـشعر الغـزيل األوريب «: يف بحثـه املمتـاز)روجر بـواز(
 :)٢٩(رة العربية اإلسالمية يف األندلساحلضا معيااجلزء األول من الكتاب اجل

م, ١٩٥٦عام )... Denis de Rougmontدنيس دي رومجون (لقد أعلن «
 Passion and Societyاحلـب واملجتمـع يف الطبعة املزيدة واملنقحة مـن كتـاب 

 يف شـعراء الرتوبـادور »أثـر أندلـيس « بعد اليوم احلديث عـن�أنه مل يعد رضوريا
 :�ه أصبح بدهيياالنسبة لألن األمر ب

ــسة مــن « ــاطع مقتب ــري مــن الــصفحات بمق ِّإن باســتطاعتي أن أســود الكث ُ
 عىل »ّاهلوة الفاصلة «العرب والربوفنسال وسوف يعجز متخصصونا العظام يف

ُاألغلب عن معرفة ما إذا كانت هذه املقاطع املقتبـسة قـد كتبـت شـامل البريينيـه 
ِّلقد سوي ا. أو جنوهبا] جبال الربتات[  � )٣٠(»ألمرُ

*  *   *  
                                           

احلـضارة العربيـة اإلسـالمية يف : , يف»التأثري العـريب يف الـشعر الغـزيل األوريب«روجر بواز,   )٢٩(
مركــز دراســات الوحــدة (ســلمى اخلــرضاء اجليــويس, . د: األنــدلس, اجلــزء األول, حتريــر

 .٦٩٦−٦٥٧, ص )١٩٩٨العربية, بريوت, 
 .٦٥٨املرجع السابق, ص   )٣٠(
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احلـضارة العربيـة اإلسـالمية يف :  يفالتأثري العريب يف الـشعر الغـزيل األوريب −

سـلمى اخلـرضاء اجليـويس . د: األندلس, روجـر بـواز, اجلـزء األول حتريـر
 .٦٩٦−٦٥٧, ص ص )١٩٩٨مركز دراسات الوحدة العربية, بريوت, (

الـرشكة الوطنيـة للنـرش (دور, عبد اإلله ميسوم, تأثري املوشحات يف الرتوبا −
 .)١٩٨١والتوزيع, اجلزائر, 

سلسلة حمارضات عامة يف أدب األندلس وتارخيها, ليفي بروفنسال, ترمجها  −
ــة ــا: إىل العربي ــادي شــعريه وراجعه ــد اهل ــك, : عب ــادي ب ــد العب ــد احلمي عب

ــكندرية, املطب( ــاروق األول باإلس ــة ف ــة اآلداب بجامع ــات كلي ــة مطبوع ع
 .)١٩٥١األمريية بالقاهرة, 

: كتــاب ّحتــوالت بيغامليــون يف الــشعر العــريب احلــديث يف:  والــزمنفــنال −
: حتريـر عبـد النبـي اصـطيف, املؤثرات األجنبية يف الشعر العـريب املعـارص,

, ص )١٩٩٥ بـريوت, املؤسسة العربية للدراسات والنرش,( فخري صالح
 .)١٩٦−١٦١( ص

جملــة , عبــد النبــي اصــطيف, عر العــريب املعــارصاملــؤثرات األجنبيــة يف الــش −
 .١٩٩٦  أيلول٣٠٥العدد ,)احتاد الكتاب العرب بدمشق(املوقف األديب 
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