
 زجال العربية في شعر التروبادورالتأثير الموشحات و ا

 
 Courtly" و اإلنجليز "  L’Amour courtois:هو شعر الحب ويسميه الفرنسيون "شعر التروبادور

love  و العرب ، أطلق عليه "يوسف خليف مصطلح " أدب الفرسان " وسهير القلماوي الحب "
 ب العف " .الفروسي " ومحمد غنيمي هالل : فن الح

( جنوب فرنسا في أواخر القرن  Provenceنشأ شعر التروبادور في اقليم "بروفانس " ) 
قالحادي عشر للميالد ، كان التروبادور يصنعون غزلهم للغناء ويحتقرون الشاعر منهم إذ قرأ شعره 

 ة .يإنشادا غير مصحوب بالموسيقي أو إذا جعل قصيدته قالبا للقصص والحكايات غير الغرام
من مقومات شعر التروبادور نذكر أهمها : النغم الموسيقي ، والشكل العروضي و المضمون 

 الغرامي .
 كيفية االنتقال 

روا التروبادور على ثقافة العرب في األندلس فتاثتمت عملية االنتقال عن طريق إقبال شعراء  
كثيرا بالغناء العربي السيما الموشحات و األزجال ونقلوها إلى جنوب فرنسا إضافة إلى األسيرات 

هـ ، كما لعب اليهود أيضا دورا كبيرا في هذه العملية  456اللواتي أسرن في حرب ""برباشتر " سنة 
. 

 ادور و الموشحات : أوجه التشابه بين شعر التروب
 البناء الفني العام :  -أ

 تتشكل قصيدة التروبادور من سبعة مقاطع وهو العدد الغالب على الموشح أو الزجل.  
كما نجد في كل مقطوعة من التروبادور ما يقابل الغصن في الموشحات واألزجال وهو ما  

ما يقابل القفل في الموشحات و  ايضا لديهم( ؟ كما يوجد Maudanzaيسمى باللغة اإلسبانية ب )
 ( . Vueltaوباإلسبانية ) Tornadeاالزجال  و هو ما يسمى بالفرنسية بـ "

هذا ويتفق شعر التروبادور في القافية مع الموشح أو الزجل في كل مقطوعة وهذا ما ال  
بيت مثل النظير له في الشعر األوروبي من قبل ، كما يسمي التروبادور مجموعة الدور مع القفل ب

 الموشح والزجل .
 
 األسلوب :  -ب

أضف إلى ذلك ، وصف جمال المرأة الحسي واالعتماد على الحوار إليراد القصص الغرامية  
 التي ال يصرح فيها باسم المحبوبة .



 
 المستوى الضمني : 

  يتناول التروبادور موضوع المرأة المحبوبة ذات الدالل ويمجد الشاعر جمالها ويخضع
لسلطانها خضوعا تاما وهذا الموضوع بالذات كان موجودا بكثرة لدى الشعراء العرب منذ 

 القديم .

   كما كان التروبادور كالعرب يمجدون الحب باعتباره أسمى ألوان السعادة ومصدر ألشرف
م ولكنهم لم يقتصروا على الجانب الروحي العفيف فقط بل تجاوزوه إلى الجانب أنواع اإللها

 المادي والحسي .

   ومن الموضوعات المتناولة أيضا موضوع الشكوى والحنيين وذكر قسوة المحبوبة وحالوة
 اللقاء ثم مرارة الفراق وما ينجم عن ذلك من آالم وعذاب.

   األحيان من العشق اإلنساني إلى العشق اإللهي كما نلحظ تحول شعر التروبادور في بعض
 كما هو حال البعض من شعراء األندلس أيضا )النزعة الصوفية ( .

 
 


