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  زیاني بن: األدب الشعبي العام                                                    األستاذ: مقیاس

  01/02/03:أدبیة                                               األفواج. د/ السنة الثانیة لیسانس

  التروبادور شعر                         02 محاضرةال

    التروبادورمفهوم شعر  -1

تقت هذه الكلمة من التروبادور هو الشاعر الجّوال الذي ینظم أجمل األشعار الغنائیة، اش   

ویحیل بعض الباحثین أصل  .، أي وجد العبارات الجمیلة)َوَجدَ (بمعنى) trobarتروبار( الفعل

، ویرى آخرون )الشعر المبتكر(إلى الفرنسیة القدیمة، حیث تشیر إلى ) تروبادور(هذه الكلمة 

 .)دور الطرب(وهي تحریف ـلكلمة  )طرب(ارتباط هذه الكلمة بجذر لغوي عربي، وهو كلمة 

القرن الحادي  ، ظهروا في أواخراألوروبیةشعراء التروبادور هم شعراء القرون الوسطى    

في جنوب فرنسا وشمال اسبانیا، اهتموا بالموسیقى والغناء، وكانوا یجولون  عشر المیالدي

  .قصور وشوارع أوروبا، یتغنون بالحب ویقدسونه

وینتمي شعراء التروبادور إلى طبقات اجتماعیة متفاوتة، فمنهم ملوك وسادة إقطاعیون    

ومن . لى الطبقة الوسطى وآخرون من عامة الشعبوأساقفة وقادة عسكریون ورجال ینتمون إ

هنا ُوجدت طائفتان من شعراء التروبادور، منهم من اتخذوا من نتاجهم الشعري الغنائي حرفة 

 .یتكسبون بها، وأخرى كانوا ینظمون تلك الغنائیات بالنسبة لهم حلیة یتجملون بها

    :سّمات عاّمة هيبثالث  یتّسم شعر التروبادور :سّمات شعر التروبادور -2

أي أّن شاعر التروبادور هو الذي ینظم قصائده ویذیعها عن : الطابع هو شعر غنائي -1

  .طریق الغناء ال القراءة، فهو شعر سماعي مرتبط منذ البدایة بالموسیقى والغناء

أو  یستخدم في تعبیره لغة دارجة محرفة عن الالتینیة، تعرف باسم البروفنسالیة -2

  .نیةاألوكسیتا

الدوق جیوم دي بواتییه، ماركابرو، سیركامون  :ناظموه أشخاص معروفون، ومن أشهرهم -3

 .وجوفري رودیل

 



2 
 

  نشأة شعر التروبادور -3

إذا كان األوروبیون قد عرفوا الشعر منذ عصر قدماء الیونان واإلغریق، فالشعر الغنائي      

للمیالد في جنوب فرنسا، وكان أّول من  ، لم یظهر عندهم إّال في أواخر القرن الثانيالمقفى

 -م1071( نظم هذا الشعر الجدید في منطقة بروفنسا، هو غیوم التاسع، كونت بواتییه

في فرنسا، ) strouvere( ، فعرفوا باسم، ثم انتشر بسرعة في جمیع أنحاء أوروبا)م1127

في ایطالیا، ) trovatori(في اسبانیا، و) trouvadors(في انكلترا، و )adourstroub(و

في ألمانیا، وغیرهم من الشعراء الجوالین األوروبیین، وألّول مّرة ظهر ) minnessangers(و

  .الالئي نظمن الشعر في الغزل) trobairitz(في منطقة البروفنس نساء شاعرات

       تأثیر العربي في شعر التروبادورال - 4

حیث  ،یجمع الكثیر من الباحثین العرب واألوربیین على وضوح التأثیر العربي في شعر التروبادور    

یمكن رصد بعض مظاهر التأثر بالموشح األندلسي من جهات مختلفة، غیر أن الناحیة 

الموشحات (محمد عباسة في كتابه .د، حیث أثبت )القافیة(الشكلیة األوضح تبدو في 

أن نظام القافیة لم ُیعرف في الشعر  )وأثرها في شعر التروبادور واألزجال األندلسیة

األوروبي إال بعد مطلع القرن الثاني عشر المیالدي، وهو التاریخ الذي عاش فیه رائد هذا 

، وقد أشار إلى أن رواد األدب الروماني واإلغریقي لم )1071/1127جیوم التاسع (الشعر 

، وقد ساق نماذج كثیرة )التروبادور(قافیة وجّدت مع شعراء یهتموا بالقافیة في شعرهم، وأن ال

تثبت ذلك، كما لفت إلى مظهر آخر من مظاهر التأثر، وهو المظهر الموضوعي؛ حیث 

حاكى هؤالء الشعراء كثیرًا من موضوعات الموشح األندلسي، كما في الشعر الغزلي، 

في منحه نغمًا،  -في نظري  -والدیني، والسیاسي، ووصف الطبیعة، فلقد كان لها الفضل 

المتأثر في شكله ) التروبادور(وموسیقیًة كان ینشدها؛ فالقافیة لم تدخل إال بفضل شعر 

ومضمونه بالموشح العربي، وهو ما یعني أن الشعر األوروبي المقفى مدیٌن في مجمله 

 .للشعر العربي في إیقاعه وأنغامه

دور العرب في تطّور الشعر " في كتابه د لؤلؤة عبد الواحالناقد والمترجم العراقي  ویرى   

أّن هذا الشعر هو نسخة مبتكرة من الموّشحات واألزجال األندلسیة، وأن التداخل " األوروبي

السكاني وأشكال التعایش االجتماعي واالقتصادي الذي عرفته األندلس، جعل مسألة التأثر 
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بین األندلسیین والتأثیر أمًرا بدیهًیا، وبالتالي كان الشعُر جزًءا من مشهد التعایش واالندماج 

إذ كان شعراء التروبادور ینظمون أشعارهم وأغانیهم على غرار ما عرفوه وسمعوه . واألوربیین

 .من الموشحات واألزجال العربیة المعاصرة لهم

ندلسي واضحًا في ویبدو تأثیر الموشحات األندلسیة وقصائد الزجل التي كانت شائعة في العصر األ   

  .م بالعزف على آلة موسیقیة وتریةشعراء في غناء قصائدهال اعتمدشعر التروبادور، إذ 

إن التأثیر العربي على حضارة الشعوب الرومانیة " ):هنري مارد(المؤرخ الفرنسي یقول  الصّددذا ه وفي  

  ."الفنون الجمیلة التي كان التأثر فیها واضحاً، وٕاّنما امتّد كذلك إلى الموسیقى والشعر لم یقف فقط عند حدّ 

ابتكر التروبادور طریقتهم وأسلوبهم لبلوغ منتهى : ")میشیل فیهیر(الباحث التاریخي الفرنسي یقول و    

الحب الفروسي مازجین بین مفهوم الحب الفروسي الذي عرفه فرسان فرنسا وتمیز به األرستقراطیون 

 ."آنذاك، والحب الصوفي الذي عرفه الشعراء العرب الذین عاشوا في األندلس

إّن خیر ما أسدته اآلداب اإلسالمیة آلداب أوروبا هي أّنها :" )جب(تشرق ویقول المس   

  ." أثرت بثقافتها وفكرها في شعر القرون الوسطى

  موضوعات شعر التروبادور -5

الشعر العاطفي من أبرز موضوعات شعر التروبادور الذي یناجي المرأة المحبوبة ویمجدها ویعلن یعد   

خالل شعره استعداده للموت من أجل الحصول على نظرة منها أو لفتة أو  لها الفارس التروبادوري من

مندیل، والشعر العاطفي التروبادوري یتمیز بعذریته وعفته، تجعلنا نتذكر ما ورد في التراث الشعري العربي 

  .من مناجاة قیس بن الملوح للیلى وعنترة بن شّداد لعبلة وجمیل بن معمر لبثینة

تروبادور العدید من الموضوعات غیر العاطفیة، ومنها الموعظة الُخلقیة، كما تناول شعر ال  

ویوجه فیها الشاعر نقده العنیف لمفاسد المجتمع وما یشیع فیه من عادات سیئة، كما تناول 

تناول الرثاء الصراع السیاسي الذي كانت تدور أحداثه في أوروبا الغربیة وصراع الملوك، و

  .دیح السیدة مریم ووصف الحمالت الصلیبیة ومواضیع أخرى متنوعةوالتغني بعودة الربیع وم


