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ماايوماالغربيالمجتمع!السماندةواحترامهاالمراةلقديمفرةان

التلالاراءالمهااذ،اثمارهـ!هميالتروبادورزبهاتىماب!اثيرالا*كن
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الريذكرونواخرون،المسي!كأيذكرمضوفرمق،3هلاأأوفد
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فه!!فىأفمظأهش!!هآ!

ناالفائلةاكلظر!ةدعمهوالب!ثهذامنالاسال!فيالغرضان

اوجهعرضعلىزر؟مضا5وطرير"كبم.ا*ربيمابالادبنأ!وااتروبىدث؟را

كىا،اك،بؤكيا*ربااث!راءاواراءآرائ!!مبينا!لاقياوا4الننشه"بر

اوردهوؤي!-ا،ج!ةمنا!رؤءنثمحردكبمااوالاؤكارالارا،تلكورلىت

انذاكوالاوربريالعررب!اءالممنامنكلفياحباءن4اةلملاسلأواال*؟،ب

تلكاصلإحددلاوحدهالؤءر!كعمالت،بهولان.اخرىص،!همن

منضرباالبعضنثرؤءيكونان،!ءدثلافقد،وءوردماال!قرة

صكإفى،،كالحبوني3رووضعوجؤكبسيوألاايخواطروتواردااصادؤ!

ء:صه/ةللااصهـىبحقائقلالباتهذ-صافىياالضصءابهندعمانوصب

يلي:15بالاعتبارواجدرهاالحقائقراثواهـم.خطورة

الاورجمرادراثنءدورزاضرو،1اد"عر!ب!الواردة2االالىغرابة-ا

اساسي!جز*3ووبرودها،جهةمنهبلادي11عشرالحاديالهونروضى

-،!ةهـئقروناربعةعاىيزيدلمأهاالىاريخدلكقبلالعربي!الالب

.اخرى

الىالعربمنالافكارتلكبهاتسربرلمتالت!والوسائلالطوق-2؟

ب".الاور!ارةاؤكيااكلررك!ارو-ودصلالل!يهاولااوربا

ايدهاؤقدالاوربياتراثعنالحبؤبالتروباثورزاراءءراًبةاما

واميركااوربانقادمنالحقلهدافيبالكتابةاختصواهمنابكئيرون
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ذت-كنشرحانماتصورنااذااما.الاننقهلهمبداًذلك.الهـنبلعلى

ح!ينذاكبرهـوولف،المؤلفاو،بولالقديس،ؤرج!يل،لاراسطوالمبدأ

)3(.الاشياء4طببععنيكونماابعدابىأذلكانن!س
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الثاننالقرنفياشعارهم79ؤالتروبارورزاتسبعهالذيالمذهبان

اكهاذجلمك4تافص-تعماجوهريااختلافايخننلفالميلاديعشر

شعرانافريبوا.تراثنافيالواردةالحبلفحركاا)جمدائية

اهـراةالىبكلرعمجتهفىوازل!روجداراةتوجيدفالياقروبادورز

)4(.والقلقللغررومسصببالعقلناقصكمخلوق
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جديدتينبدممننينعنرجمنتديدنشىالغرنسيالاديبويحدزر

الكاتبويتساءل،الترو!،دورزشه!خلالمرةلاولاورباديظهو،،

اما.السماءمناورباعلىهبطتافدالبدممنانلم،ثكانتانالمذكور

فهما:ا):دعتان

تبدوامراة-تراتنافيعهدناهمانمامامهضررةللمراةصورة

جهة،منهذا،المنننودالاعلىهدههوكمانها،الرجلمناروعنهاوى

ءهذب،عميقمنطورانهالا،جديدافمىهـ،هدا،اخرىجهةوكل!

)5،القدامىلدىمعرولىقي!ن!!ر

موطنالىن!تهفضتورج!لويسلعنجرايردنكوي!رب

فيمااغربانلهيذكر.حبهموميالىروبالورذتحمر!*اكر)به

وبنلتمجيدهللر*ليحقساميااهد-المراةاتخاذهوالفمرداث

سنجر:يفول.سبيله!كينروافىا!نفس

هـلموفة،فغذرجاليةظاهرةالحبيعتبرالاغريقيالمجمعلان

،وماالجسديالجانبنعدوفلابالمرأةالرجلعلادةاما.برجلرجل

منثرجةالىالع!فةلمكتصهد.روحياكأملايومهـاىنت

فنص!مولا،لدكبجيلمحلايوماكالتمااكأ!،و،أتهذيبواالان!جام

نفسهيفنىرجلمنظرمنوالاشمئزازبالاحنفاراجصراًلأغر!!لدى
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وبينالتروبادورزبينتنابهعلامةايةفيننىسنجريعودتم
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نايجدالهربيالتراثعلىالمطلموله!ن.الاوربيأك!راثاعتغريبا

واكسيبالغزلاشعاران.منهيتجزألاجزءابكلال!بهذامثل

لتشكلالاتيةالفعولفيالمقارة!ة7برضؤببهـ،.صيثلسوؤ!اةبرا

فهناك.التاريخذلك!فاانمنذالعربيالادب"اريخمنجزءا!م!

العصروفيوالاسلامالجاهليةضيعشاقلشع!اءرويوالفروارابار

الذينالمثمعراءهؤلاءمننذكر.الاندلسيامواالعباسميينوزمنالاموي

احبرالمرقشا،مويةالدولةزمنوفكاالجاهلفةمنذقبالعفشهروا

ريا،صاحبالصمة،هندصاحبعجلان،نبىدالله،اسماءوصابة
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اقهدمفاناوربافااما.العربيالادبتاريخطىا!عيجدهط

بواتيه،كونتالتاسعولهيمهوالاوربيالابتنديخفيعولىتروبالور

،0101(1127-871.)"نحكموفد

باحتوانهالعربضاقراثاسبقيةحقيقةجليالناتظهرس!بتىمما

الوسائلنذكرانبقي.واخبارهمالمحبينوحكاياتالحبشعرعلى

تصري!تؤدادبنااكنواهاالتىوالافكارالاراءنكوناني!حتملالتي

يتموانتقالهافكرةاييةتممربانالمعروفومن.الغربالىبها

الاتيتين:الوسيلتينباحدى

والسمم!اعاللقاءطريقعنالش!بسنالمناشرالتماس-ا

اللغة.معرفةالاولىبالموجةيتطلبوذلك،والقراءة

النزءدمة.كليقعنوذلكالمباشرنحيرالتماس-2

وانتقاياالعربيالالباحتواهاالتيوالفكرالاراءتسربتملقد

الصربتملكففد،معاالمباشرةوعيرالمباشرةبالطريقتينالغربالى

منابتداء،كرونثمانيةئقاربحقنةواسوطنوهاالاورب"الاراضي

سنةاسبانيااليباسمهالمعروفالمض!زيادبنكالرقالقائدعب!ور

استقرواحيث،اسبانيالمصمالاسلاميالفنحذلكتلااذ.م711

عليكرناطةسقوطخىاستمرتوحفمارةومجداملكطوالسسواهناك

اخرىجهةمنالوبوكان.م؟8،1سنةوايزابيلافرديناندايدي

ممتلكاتولهمالايطال!يةوالشواصالمتوسطالبحرجزرمعظميحتلون

)11،.قرونثلانةعلىيزيدمااست!رتصاايطاليقلبفي

تنتشركلكانتالعربيةاللغشةبانانفسهمالاوربيوناعترف!لقد

،)112الهشيمفيالنارصنهاحىمهجزةبمرعةالمقنوحةالافطار

الربيةاللنةالىالمقسامتابرجمةادالاساقفةلكلطالذيالامر

لسانهيفقدبداالذيالمسيحياثبمابلاجلوذلكم7ا9سف"

العربيةاللغةانتشارمدىيثبتدليلمناكثروه!ناكا!.)3اللاتيني

الاشبيلياسيدورالفهالذيامتابمنها،الاوربيينالمواطفتبين

3'هـ!كاهأ!اأ!هاه*كح5اللاتينسوالاشتقا!ارعرفعلمفي

لتفسيرالعربيةباللغةوشروحبصامشمعززاالمذكورالكتابجاءفقد

التيالشكوىاما.)14(اللاتينيةالمفرداتمنفهمهالث!لماوتوضيح

الشباباهننماممدوعلىواصحةدلالةفتدرقرطبةاسقفاطلقها

الذيالامر،وغنائهاوادابهاالعربر*لأباللغةوشغفهانذاكالاوربي

هـنالفارويقول.ودينهمتراثهمونسياناهمالالى!وهمكان

اسبانيا:مسبحيبم

كينفسهاجهدمنالامناءا!اط!نينبينيوجدهد

كتبهمايقرااوتا!ثمىالكنابويفهميت!لم

للقالي،الاماليكتاب،قننيبةلابنوالشعراءالشعر:انطر)9(
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قلبهالهبمنبينهمايوجد؟القدامىحكماؤنا

كيتجدل!ادلا؟الاوا!ينوالاننياءألانجيلحب

فادراال!كلمنواحدااهـ-!يحيا(جممع

لسانهميحهلونالمسيحيون.لاخيهرسالةكتابةعلى

ورثبابناكل.لقنهيعهملافيالندبواكعرق

كلهبم."العربل!فصاحةباوننمغفوتعلماطلع

وجد،باهت!،مالعدبيةونادشواولرسوا!راوا

العربيةالانةفي!اوامحبرونيشرحونانهم

الواحدةبالقافيةوينرزمونو!تنون،جلالمن

.)15(اغانمناهربىااللسانان!جهماوبعاخر

ماوالغناء؟لشعرالاورببنشغ!عنقرطبةاسقفذكرهماان

الثاذ!القرنينفيالاوربيالمجتمعسادتعامةظاهرةولنجزءالاهىو

نااليضروبادورزاحدفيدالت،يموناخبرنافقد.للميلادعتنرلثلظوا

عامايكونانيكادوفهم"ونظمهالسعهـرعلىوتهالكهمالناسشغف

التظاهرالىبالشعرالجاهليدفعحدالى،المجتمعطماتجميعسن

هذافيفيداليقول.السائدينواكمطالتياريجاريلكيبمعر!ته

:المجهال

وامراءاباطرة،ومربو-!ودمسيحيينمناًلناسكل

دييورجالنبلاء،وكوزتاتودوفاتوملوك

استهواهموبسطاء،قدعظماءالاخرينالمواطنينوكل

الشعرحبعقولهمعلىوسيطرافكارهموشغل

ثئايفهملاالذيالسامعيسهعلاحى،والتاء

)16(.بالفهميتنىههرانالامنهما

العربيةالحضارةاليهوصلتماالبابهذافيالقولعنوغهكا

منسيماولا،وفنعلمكلفيأوناكالعرجمطالطراقيثتهفىما

الورالتروباذكرهم!اانالقارىءالىليضلحتى،والغناءالشعر

كتابعهلمحيالقزوينيوصفهاالهـتيللظاهرةصدىالاي!نلمفميدال

باذشعروالولوعالشغفاني!خبرناحيتالعبادواخبارالبلاداثار

فيالفلاحوشملتالعامةاإىالخاصسةجاوزتؤسنظمهعلىوالقدرة

الاندلس:مدناحدىواصفاالقزويئطيقول.قصرمؤيوالامبرحقله

لؤانهعد!دهمبحصىلاخلقذكرهماعمجائبها-من

ولاشوايقوللامناهل!منيرىان

خلفبالحراثمررتبرلو،الادبإضماطى

ياساعتفيلقرضاثعرلتهوثفداز4

منهطلبتمعنىواي،عليهاقترحتمعنى

.)17(صحي!ا

هـع،وثمولهاالعربيةاللف4وازضشارالعربيالفكرتفوقان

فىهماوالعربي،عامةوالغناءباثعرالناسواوعسنذ!رما

والاراءالاف!ارلىتسرباحتمالنرجحتجعلناوقرائنلدلائلخاصحة

الحب،هووموضونت!اسيمالا،مالثراتسرباا!ربالىالعربية

وفحواهما.وقوامهماوالغناءالشعرباعث

و!نتفلتتسربالحضاريةوالمظاهرالفكريةالتياراتانقلسا

غيربطريقةاومباشرةسةبطريقاخ!راىاومنبلدشعبالىشعبمن

وائارها.صورهاذكرنافقدارر،شرةاما.هل4دكلت!ه1اومباشرة

نقلمتقدالعرببقىالاؤ!كارتكونانيحتملالتيالثانجةالطريقةواما

.4ا)توجهف!اخرباالى!ط

كانتالاوربيةاللغاتالىالهربيةمنالترءمةانا(طومومن

تاكالىالعربيةوالاعمالالمؤلفاتمهظمنقليمفقد.انذاكشائعة

بهـذلك.توثواهدالغربكتاباوردهفيماالمرءويجد.اللغات

3!+3،ح'!ه.أأح،'8.)01(

لا.ل.حيا!لأا5!'3لم!33هكاثا!هـ4دا33'221(61)

.151،لعباداواخبارلبلاداثارا(ا)7
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ممخطوطاتميعربلكتاباعماللعثوردـعلىدهشانهيخبرنافثورندايك

البريطانيالضحرو!يلأديالمصعشرالحاديالقرنالىتعود

الاثرفلمسعادانهلمحيفولالكاتب(ويسشطرد44ولأأ1،ولهـا17'08

القرنالى.لصودباريسوياخهرىمحطوطاتف!كيطالعرب

الىسلمواالعربالمف!يناننويلديعدويذكر.)18(الميلارياله،شر

الف!سرنقلهمالىبالاضاوصةال!خاصتراتهممنكبيراجزءااللاليض4

ابنانالمذكورالكا؟بلأويؤكد.النرجمةطريقعناعربااىاالاغريفطا

هوبمابل،دحسباورباالىارسطونج!صفي!فلملىيةصا

اهتماماثارمماوا،يخناؤهيزيقاالمنطق!نوخطصرةعديدةنواح!ك!ماصيل

فجعلهمتوماساقدشالمجبهمبما،المنظخرينفلآواافلا!المدرين

فهورشدابنواما.)91(حأ؟؟،احالاوائل-أءالع!همعيضعونه

ارسطو"بترج!ورأماذالاوربيالفكرك!9اتراسيناالىنءنيقللا

جديدةوا-سامبادىءواستنبطفلسفتهعلىوعلقالعربيىكأاللغةالى

،اكسؤردوكانت،اورو/،فيوالمفثرينالفلاسفصيةلنقاشمثاراكافت

الكتبوالاعمالبفلليقومواونساخهامترحمهاقر-لوبراريس،بادو

ابنالىبانسبةالحالوكذلك).؟(.اللانينيةاللغسةلىاالعرب-!ة

بادوفيمنتشرةوتعاذمهمعروو!ةاعمالهكانتاذ،الاندلسيحزم

)21،(0ا6،ع-83،1ةلوثرزمنضنى

الصربالفلاسفةكتبهماهوهدابحثنافيةيهيافياان

ارر!ورةرسانتهسيناابنكتبورمد.الحبموضعفيالمذكودون

الالفةف!يالحمامةطوقالمعروفيكتابهحزمابنوكنب،العشقؤي

فيالموضوعتبحهـثاخرىوفصولكتبالعربدنياميوظصتوا،لاف

شعراءمشاهيرماراباشاوباشعارهمكانبوهاويستشهد،نفسه

اليوالاككاروالتحلءيتاللاراءتدصيليةبصورةنضرضوسو!.الحب

!نىالغربمفكروبهانىبماونقارنهاالمجالهذافيالعرببهاجاء

الذيالاثرعلىوللدلالةوالمنقولالاصيللمعرفهـةوذلك،نفس!4الموضوع

العربيراثالوهوالسابقذاكقىجمحيناللاحقفيالسابقتركه

الئاعران،صىوادابهاباثارهاوتلاحمخلتداثمالغربيةاللغاتالى

:)2؟(ي!ما5*مهـأ+ل'ول'يهـافيجاءفقه

ول3أ؟15اأ!'اأ9!ا،041**!كالا!+ا*لااأ!13أ+44ء

أ*أيااثل!+،أكاهم!م!34م!51!همم!7!.

ابرشداعمالاحتوى/،ريساسقف3!أء،ء7تمبيرانكما

عامث!ورة4العنتهضمنالاوربسيئوالفلاسفةكرينالمفاعم،لمع

بوجوديبشرونا)-فىإنضدموجهةةاللعنتلككانتاذ،1277

ر-ليعرؤهاواخرى،والفهرروف!افكريعرفووحقيقة:حقببقتمين

وراءتكصنرثدابنفلسفةانالةربكتابويعتفرر.الديس

ا*تابالذياذلك،الحبعسثراندربكظبوهـ:ها."لمعونشةانمتبا

قيسبمقياسانومشرفصالعطبعيامرالحباناقائلاالاساساعتهد

واحدبرمنظاررشدوابنارسطوالىنظرأءفيداالف!يمالايطالي

الالهية.الكوميدياالخالدعملهلمحيوذلكم!تماللصع-دعلىوصفهما

ءكأن،ادينابمتياسيسانومهـفسمدممحرامراءباوان،العقل

-61ا!صفعحةعاىالتتمة-

ط.يلآهولم4أ!!ا5لاأ15؟لأم51ا"9،أ4+هـحء"ك!أماهـأ8!،أاله

5؟هـأ!ءولكاا88.

05!+5ء*ا؟'لمآ!ول5اد!أ!8+51يلاع!4أ79،ل7ي!هدا9يل'أ(91)

ل8؟.

ول.لا!*دا'+،!3أيا!اا"ولدا+9ءح+هولع4اأ،3أسا-23591(0)

هـمللأا'ال-12.

ل"ا!ممللاا'!5أ؟أل!لام10!3أ+ة3ثااس!أأأ،مدا!1203.)21(

05هـولول+،أ؟لع'،،134أ!ا9!كاهلا801+ءأ')،(22)

؟ها،ءه(1871ل'50.



ى!ع!ىع!55!ح،ه!هةع!
ترانينببن

ا!صفحة6عاكالع!وربم.ناأ!ميميه

)2؟(..لاعناباريساسمفيفولكما"متناكضتينحفيقتينهن،!

المرثرالوحيدهيومفاطعاتمدنمنجاورهـاوماا!جافي.ل!نلم

نانعلممنحن،اورر،الئالعربيالالكراشعاعاتمنهانطلالهـتالذي

اجريرةاوالى،ائهلادياقتامىنالغرناوا"لفيسيسليافتحواالعرب

!بربالرمولبلاطاولكن.م7101-نةالنورمانديينايديالىعادش

-ا؟!ا)الثانيدردرفيعيمم!3ءط.اعربيابطايعهمحتفظابؤ،

يعاضونروالبمضرجه.بنهنىأكيجدانا"ءبا-ضطاهـكأكان(ا!05

نءكثيراالمرءيشاكعدك!ا،الهربريةالكتبترجمةعلىوي!ملونضخمة

وكاى.احف!لاتواءادالاعمواس!فيالعربوالراالصينالمولسيفيين

المتحمسيعناكبرمنبعدهمنمانفريدابنهكانكمانفسهفردريك

حتىلاوريئالالهوالفلسفةالمعلومكبب!ااهتماصاوجهاوقد،للعربيىة

.)21(المجاورةالايطاليةا،لمنالىزمنه!افيالتعاليمتليكتسربمت

لونطاالبابويةالسجلاتوفينفسهارو!،كييجدانالمرءويستطيع

كانواالعربانيؤيدماايىلملاديينوالتاس،عالثامنالقرنالىترحع

وملابسأدمثكأمنالكنسيةورأسبافهافيتحلمتاجيهبماروهـ1يزو-ون

.)25(كهنوتية

يحسونكانوااوربافيالشبابانالحفلهذافيللباحثويبدو

التيالارضعلىحولهمب،شةمتوثبةزاخرةم!ومنةالعربيةالروج

يصغونالتيوالاغانيييقراونهااتحىاالكتبوفي،،عليه-عبون

الرائحينالصليب!يينمنيسهمعونهـ،التيم!والقصياتوالحط،اليها

هؤلاءاستهوتق!دالروجتل!كانويبدو.متهوالعاندينالشرقالى

والححزيارتهاالى-اخرينالديننالوازعاستهوىك!ا-التنباب

نجدرودالجوفريالتروبالورص؟ةأرجمةنقراحينفنحن.اليها

ؤصةررويالذيازكاتبيذكر.نقولماص!!ةدلىالدايل

يذط:مادودال

أحب،ور*لميابلدةوامير،نبيلارجلالودالجوفربماكان

الاخبارمنأحبها،ؤدراهايكنولم،طرابلسكونتيسة

الحجاجافواهمنوكمالهاجمالهاعنسمعهاالتيالمد!تتي

دفحمت4ثمحهيا.فيالاث!عارنطموقد،انطاكيةمنالاتين

ابىحو.فموضعبروال-خرالصليبصهلالىىؤيتهاجمطالرغبة

علىوهوبحهاتهيؤديكادمرضاوالفوقالحبضلمظمن

ناؤبلسيموتانهاساهدشدةوظن،السفينةظهـر

برمل4نجحواا!فينةتلكظهرعلىالركابولكن.يراها

الكونون-سة.وكانتالاخيرفع!رمقهوهوطرابلسكلحانةالى

،وهوعلىفراشالموتزيارتهاىاؤ،رعتبخبرهس!تقد

الفلب،حبيبةهبمالمهافادرك،ذراعيي/ينواخذ"

منوم!4حياتهؤ!امدالذيالربشاكراوصلمى

ال!":كأ.دراعيببنوهوومات،موتهقبلرؤيتها

المعبدفيومدفئمحترمجنازلهيكونبانفأمرت

.)26(علإءحزناف!ناعهـ!اأرختثم

،و.وفىارض"بلدهفيال.ربة،ةالحبداشالذيالنروبادوران

ارر،صيئولانددلاالطرابلسيةالقنتاةحبهؤصةفكطعاشهـ-اثم

قصةايضاوهناك.الكلم-،تعربييلأنلموانوالمعيىبالروجعربيا

هء++هلأ'مه.أحأ.'551.(2)3

!.".*أحث!0+013'!4أ!391لأل!أ+،هأ؟ه!أهـي!،3-(42)

اكهـ5؟كا.

م!،م!سم".!هأحأ.'8.)02(

ص!؟،لأا35!5ء.أح01'ههـ-45.،2)6
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اشعاراءوجدتلمروبادوراولوهـوبواتيهكونتالتاسعوليمحياة

.ا)هرببدنياوتيفةءلافات!ذا)ولهبمكانت.اسلمفناك!امكتوبة

نالفرنىءد-نلحربساصةالا-إممنيومفيكانتبواتيهمبلدته

بلدة"نفيلي!بابةالتطالملكة!كلالثالتد4وزوجت(.م؟73)والعرب

كمابتتدولا،اوربا!جمطاعربأحضارةمركزاسبانمادياراكون

ي!جلبتؤدالشارةالملكةنكوناط!نيكلووفالم!ارر!شرقييدكر

ولايستبعد.)27(واغازيهمال.ربباش!ارعلمعلمىومغنينماث.-كأ،1ركاب

التا!عويم-ولاءوئا!رب-ةوالاغانيمارالالفحببكونانارخ!،

دافصرةاناذ،الشرقالىحملةرآسعلىمجاهداونهابهالصليب

صشاقادبوا-يهكونتالتالهعولهبمان.!خمبرناالبريطانيةالمعارف

مدةوغ،ب،الشرقالىصليب!س"حملةديرجلالفئةثلاثهفوامه

بفنو"ؤوداالحربخا!سايامامنبعدهاع!اد،شهراعشرثمازية

الا!ركيةالمعارفطدائرةفاناخرىجهةومن)28(.ال!بوفنالغناء

الحبيبةمهـخاطبةهوالتاسعوليمثعربهتميزمااكمدانتخبرنا

فىطنوعهمنحدثاولوهو،المذكرضمببرملاي!تع(لس!دي)بكلصة

تممالالاسهذامثلللهوعجيدانهامونحن)92(هالاوربيالشهرتاهـبخ

بي.لعراثعرنا3ي

تروبرالفعلمنشتقة5ف،لكلمة،نفهاتروبر،دوركلمةالىودنع

لاتي!6انهيقول،فالبعضفيهفكولثال!علواصلا9؟همح

اكسفوردقاهـوسول!حمندرنهـميانهيذكرالاكأحروالبعض

يتفكش!لانالقولينانيخبرنا!"3عه؟*ه4او+5يا؟أ+!*كاأأءأه

منماخوذة4الكلهكونفكرةطرجعلىيسجضساماوهدا.صعوبة

فرحاواضطوباهةزبم!:ىهي(طربئطرب)فان)03(.عربياصل

اطروبواكا(طربومزيداتهـ،اك!مةامشتهاتوء*دظم،حزنااو

والموةقى.الغناءمعتقوالتطريبوالمطرابأ

الذيأ،!راىاالحديثيجرة-ا،والاأ"اطرباعننتحدنحين

الههبلى4انا!تةينامنالاوربي!ينوالغناءا(وسيقىفبمالعرركبماالطوبتركه

الحقل.ب!تأالمخ!صف(رمرهنريالانكليزيالكاتبير!ولكماوالنظرية

واثبتنوقترؤدالغربية"و-قيىدطالوريثيرالظانفارمريقول

اًذ.والةظريرقىالعملبةاكاصنجينمنوذلك،الاخيرةالسنينفي

ال!ربلدىالمستمياقىالموسيقبةالالاتتبنواالنربنالموسقيينان

?هـ!حببالووااخذواكذلكو،غيرهماو4!أدالعودكا

.)31(الالاتتلكعلىالوفطريرقةلاالعرب!ص

3أ؟هـ*!ءأ؟ولألأ!كاماولويستصمسترنحيسصةعلىالمنئر!اما

يقولاذ،الاوربة،ةال!بمكاهرمعظمفيالعربتركها!نمكماالالرفيؤكد

عنعرفناهوما،التعليمروحمنالعربايقكهمامعاحضمامنافه

الغربي!ونان،العربيةوالضتةالمثلثاتوعلمالعردء/افعرقيم

المذكورالكاتبولمسنهرد.العربريةوالريازةالممارة!نىتاثرقد

الاا/!ونانيهكنلاوالريازةالزخرف!ةءنجديدنوعو"ود!ؤهـ!

الهماراتعلىااو*ودةالاقواسفيوذلك،الطبيعهاسلاميةعرببة

مقوسةف:!يةابوابالانخىرالتق-لافرف،فياما.يةالانكل!في

انتشرت1!االكوؤء!ةزخارلى19ؤلمك،الكوفبمالخ!منزخارفتحمل

.)32(انكلترافيحينذاك

.ول."لاا!للأ59ل!"؟؟،+-5ولم.كاهس!+أ!هم'375.()27

3،!*!لأءاس!5!لاءأ8هـ؟م،1ولول؟!5'72.107'803.(؟)8

هـ،7+؟لأحاح!5لاس!أ5!*ولب!س!8+8اـ28.107'784.)92(

تر.،الهرجمطالادبؤد!أدراسات،غرنياومفونغوستاف)03(

216،عباساحسان

.لاح!*3،3'،م-ا!؟'؟؟هـمء؟كا!3!-ولإأها3*ول؟أأ9)21(

*.."أهـ4،يا'لا،،يلا49؟،7ءام!ح،أ؟يدايطم9'،،ا*،1ص!3()2

لاس!59ء514ع!ي!أ4،د!1،7!أول3ء4'ك!.



كانانوذلك،الفصلهذاختامفيواحداشيئانقولانبقي

والفنوالفلسفةالعلمعيلىاوربافيآثارهتركفدالاسلاميالعربيالفر

فيسنولدههـاالتيوالمقارناتالامثلةتكونانبدملا،والموسيقى

الاثبالاوربيفىالعربيالادفياثربهانثبتانونحاولالاتيةالفصول

غفساهالنيالحبيكونانبدلانفسهالوق!توفي،صحيحة

قالومنالعنريونبهتتىالذيالحبنفسهوومدرستهماتروبالورز

مدرستهم.فىالشعر

2

العجهطبيعة

،الاولوبيا*رجماالنرا!نبينمقارنةثراسة

تسامىالذيالعشقهوهذابحثنافيعنهنتحدثالذيالحب

الصاءهذااعطىلوحياانصهارافكانجسديااستهحاجمونانعلى

عبرسيزالولا-الانسانبهتغنىالذيالرفيعالشعرمنالسخي

ليفنعلىالشعراءبعدالمفكرينحملدامعاكانالحمباهذا.القرون

وتعريفوكر-"تحليلهبغيةالاحاديتوطرحالمقالاتوكتابةالكتب

محاولةاثعمفاناوربافياما.لهوالاصولالؤاعدووضعبهالناس

هوفرنسيكأسيرجلباللاينيةالفهكتابفيكلهدتالنعهذامن

ترجموور،4+!هـهـم3ا!ءكاس!دا+كاا5جيابلنديانمموشى

هـي!3+!51لأا+داهحاهـ57عنوانت!تالانكليزيةالىالكتاب

عشرالثالتلقرناالىالمذكورالكتابقئيفتاريخيعودانويرجح

نواحيه،جممعمنالحبيتناولهذااندريسوكأب)23(.الميلادي

واثارهواعراضهودواعيهاسبابهولثرحالحبتعريفالكاتبفيحاول

عقوباتويؤض،وقواعدبراصولاحدودالهيضعوهو،المحبينعاله

هذاالمعاصرونالنقادويعتبر.بهوالكافرينلعوانينهالمخالفينع!

قدالتروبامورزكانالذيللحبفوانينلاستنباطمحاولةالكتاب

:ثورويىمافيقول.انسعارهمفيفولاعنهوعبروافعلامارسوه

اليالواردةالافكاروان5لأ3أأ+8نظاماكانالحبذلكان

مااف!ريسكتاب،الن!امذلكاساسهيالتروباثورزشعر

مارسهلماوؤواعد!انينلارساءعلميةشبهمحاولةيلاهو

.)34(الحبدنيا!لهمالمعاصرونالاخرونوالعشا!انروبادورز

فيالكثيرونكتبفقد،العريبةالبلادفياما،اورباهيهذا

العشقفيتبحثوكتبوفصولمقالاتوظهرت،الحبموضورم

رسالةومنها.عنهكتبوماكيهقيلوماواحكامهواثارهومسبباقه

حزملابنوالالا!الالفةميالمحمام!ةوطوؤ،العشقفيسيناابن

ومصارعفهانيالاصداودبنمحمدبكرلابيالزهرةوكتاب،الاندلسي

للانطاكي،الثاقاشواقبتفصيلالاسواقوقئيين،للسراجالعشالى

معظمفيواخبارهمالعشاقيحكاياتمنجاءماالىبلاضافةهذا

عمرابنوخزانة،القاليوامالي،الاعفهانيكاغانيالتراثكتب

الذياندريسلكتابسابقمعظمهاالكتبهذه.وفيرهاالبغدادي

استشهدالنىوالحوادثوالامثال،لارالاتانكوا،الحبعنكتبه

لاشعارهـابقةكلهاراءهم3عايهاوتواالكت-تلكمؤلفوبها

ماويدرساندريسكتابعلىيطلعوءن.واخبارهمالترودبادورز

بينهاوالتماثلالثابهمدىيدركانبدفلاوافكاراراءمنفيهورد

فيالمعانيوان-!يممالا،المذكورة.العربيةالكتبفيجاءماوبين

الشعر.فيمنهاالفهمالىواؤربوضوحااكثرالتجريديالنثر

وابنباندريسمبتعئهينالبابهذافيمقارنتنابعقدسنبدالذلك

'!.*هـ4."5.!؟س!)22(

*'4400'لاهحاةملاهـ487؟+يلح،لاس!9مول،45ح!هـ*ه3'251(،)
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التروبادورزعنهادبركماالحبفكرةمقار."الىنممدثم،سينا

بما3()ع،ا!واثبنفسالشعرنظمالذيجوسرالانكليزيوالشاعر

وبغدادالجزيرةمينحوهمنحاومنالعنرييناشعارفيجاء

.اخرىجهةمن،والاندلس

"رليكشفووذرالمحرمصديقهالىكتابهانصرشيقدم

صديقهالىرسالتهسيناابنويقدم)36(.الحبامرمنشيئا

الكالبانويستطرد)37(ءالعشقفيالقولايضاحببةال!ريالفقيه

التناقضبظاهرهممتميزالحبمننععنويتكلمانالموضوعفيعالجان

ي!بولكنهبرديحبهو.واحدانفيوروحيحسيحبالهو

الرغبةبانهالحباندريسي!رف.والمروءةبالنبلروحهويجملالمحب

ؤيلمنووالرؤية.تراهحينالظاهرالجسمديالجمالافتلاكفي

الاولالعبمنطلقاهماااحبوبف!بلمنالمرئيوالجمالالمحب

البصرسرشمشاباالعاشقكونفهوالثالثالمنطلقىاما.والثاني

نبلمصدرحبهي!حلرفعاال!واز!النهمعنفنرفعا،والبصيرة

المعنى:هذافيانلويسيقول.لكهسوغنى

الجنسجمالالى،والتاوو)النظركس!بنهامعاناةالحب

صورةواة،لحبهاللانالهالمراةالرجليبصروحين.الاخر

يتعرضمناوكل.الح،لفىكلبهيشتهيها،ذوءيتطلبكما

كأناو،اع!ىاوكبرانفيخا!انمنالا،،الحببمللا!،بة

)38(.عمياءث!وةذا

وانبهايلتزمانباالم!علىيجباليالحدوداندريسورسم

حرموقامظوابالقبلةتسمحالمتي؟لحدودنلك،بحبهصم:هآيتمتع

اليومتترفاشريةاحبهكانالشروظتلكالمحباتبعةان.عداهماما

حيوانية.شهوةيكونانيعدولاحبهدانت!داهاوان،واحدان

:مفسرااندريسيقول

غبطة،ويملاها41حب!ينقلوبيوثقارذيالطاهر،الحبانه

وهـو،القلبيوالميلالفكرياتآملاؤوامهالذيالحبهدا

لااذ،ادنهائيةاللذةعنويستعي:،قوال!بالقبلةيسمح

)93(.عفيفاطاهراحبايحبلمنبهايسمح

قائلااذلمريسويسمتطرد

بكلفلوبهم،اليهالجميمعيصبوانيجبالذيالحبهوهذا

الحبهذا،اهلهفيلممولا،نهايةبلاالايامعلى-نريدحبلانه

).((.النممخصيةاكتمالالىوداء.يئفضيلةبكونهمتميز

فقدوشخصيتهخلقهواكتمالالعالثمقتهديبفيالحباثراما

هوالحباني!رنافهـو.كه"به!بحديتمنبأكثرانصريسخصه

مصى،نالافعرفماواولاه،ةالشيرالاثياءلكلوا،صدرالينمب!

:ؤصقولاندر!سويم!ننطردلأد!)؟دهحوالتطرؤءواجاملةاللطف

الهريكة،لينظريفالىالغليظالفظالرجليحولالحبان

في:والتروبادورزجوسعلاقةانظر3()ه

*!سل5؟'.33لمه!!اس!'4!.-كال33'4400'"ه'.أ.ح'28-1

702'آ.كاأم؟لأ'حلم،لاح9م'5آ؟ء3اهـلا'ل12-2!'!.لاهلأولو'،ى

؟ام!ءلا/8-ا.335لا3لا+(،حلأء!.943فى،'هـء"!3هء"'مايلاط115

(ل838ل'8؟كاى3'لأ+ه،هـه'."ه.أ.مح!'لا"هـ،ـمهـ-35-م!.؟.ه

'9!*هـ،،هـ57!ا4*،3!7؟مهـو!؟ول9ءلا!ياح.مي'+أهـه!"ك!دلم-!

م+93،،89،لا*!؟7!"'*ا*(2541ل'كاهام!ه-

!!كام،39،حهـماا3!لا3'3هـي!أم51لاهحامالأاهـ57'8ء)26(

.1،((ال!وفيرسالة"،3خأ،شضاابنرسائل)37(

34!'؟،هـم."هأء01'.32-28)38(

لا.كاا5'1.ث!2)93(

.4؟كاا'.4122().



ا!كبرويجمل،النبيلاخلقباالمننع!الفصيحالرجلوفىود

لاسداءمستعد،البذلعلىل!ق!ادرا!حبوان،بالتواضع

يمكنفلاا)حبصحعحكانومن،الناسمنكاتلايط9المعرو

11؟(0طماعاثر!اكونان

ضةال!هساقطرجلعنكتابهكناخرمكانفيالكلالبويخبرنا

مرضاكوا،فيوالحص(دفاجبلاامراةاحب،النساءنبذنهالسلوكردي

مهـفنازالخلقكاملثخ!صالىالحببفضلتحولانيلإثولم

اند!شياًنوواضح)42(.المميعلدىمحموداواصبح،الىلموك

عمنيضحد!انما،و"لمودهوؤواعدهاصولهوذكرالبو?ةورفبم

ونحن،اعكالقد":صراحةيقولوهو،الزواجنطاقخا-جمال!ب

نوجين."بينسلطانهيه،رسان-م!ضالااحباان،اعلناهبمانتمسك

)(4(.فواء!هبعيناولىكه"عدةالقولذلكيثكتثم)43(

فن"كيتابه!ياندشسقث!هاالتي!كلداء.وبرزةصورةهيصلك

اللاتين!يةباللغةالميلادي!شرالثالثالالبرنةكيالفهوالذي"الحب

وفرانا(3701-.89)سيناابنالىعدنافاذا.اسلغظكما

س،لجةهـياندريسوبين،ينهالثابادركظالصشقفيرسالته

كانتسيناابنرسالةانالفارى،الىليخيلحئاحباموضوع

فرسالة.منوالهعلىوفس!اندريسا!تماهالذيالفل!فيالنموذج

ولر؟نهالعشقوجودءنتتحدثفعهول!مةلستنكونسيناابن

يكوناناما"ة!ناابنيقولكمافالموجودات.الموجوداتجميعفي

،(."أعبعينههوالعشقوجودهايلأونانامافيها،وثقبسهـببوجودها

عشق"منللحديثرسالتهمنالخامسالفصلسيناابنويخصص

الموق!وع!ءامنويستش!،(.ال!هانلكوجهوالقنيانالظرفا

الفيلسوفعنهيتحدالذيالحبانقيلموهالذيالشرحو.ننفسه

فالعاشق.واحدوقتفيوروحيحسيهوالفصلهذافبمالعربي

يقولاذ،يراهحينبالجماليهيمالذيالعاقلالظريفالفتىهو

سينا:ابخا

و!د،الناسمنالصمنبالنظرالورل!الماقلشانمنان

)46(.وفتوةتظرفا-الاحياءبعنرفي-منهدلكيعد

هوبمافتحددومروعقتظرفاالعشققيهايعداله!الاحياناما

يكونإصيناابنبنظروذلك،الحبدنيافيومستساغمستب

يكونوبذلك،سواهماماريموبت!والتقبيلبالعنافىللهانف/قبالس!ماج

المحرمةواللئظالحيوانيةالشهوةعلىويسمو،فسقالاعشقاالحب

هذافيسيناابنيفول.والفصوةللمروءةوداعيةتطر!اويعنبر

:الباب

حى-احدها:ثلائةامورتتبعهقدالحسنةالصورةوثق

مباضعتها.حبانبالثوا،تقبيلهاحبوالثاني،معانقننها

الايىسالثقىهذاانع!دهيتعينفمماالمباضعةحبفاما

7"().الحيوانيةبالنفسخاصة

فيلرجلالايستسا!لا"سيناابنيسميهكو!ا!اصعةوحب

ويستطرد(".ا،ثلتويى"بقصدوذلك"مملوكتهفياوامراته

حا:لثه،رسب،ابئ

التقارب!منهماالضضكانفاذا،والتقبيلالمعا.عةواما

بحسهامعشوقهاتنالانيودالنفسلانوذلك،والاتحاد

أكاا.4'.172)41(

اكاا.4'.؟)42(

أكال.4'ل.ةهس!4(1

أكاا.4'84.1(،)؟

ه،المذكورثرالمص،سيناابن)5،،

.15،نفسهالمصلأر)6!ا(

.16،نفسهالمصر)7!أ(
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فيبمنهـريندب،البعريرص.هالهكأليلها!الل!

توجبفاحشهشهوانيةاموراال!ضتباعهطواكن،ذاتهما

والبراءةالشهوةخمودقوليهمامنتيقناذاالا،عنهمااتوقي

هذاعشقفمن.والفادبالفحشاًلهملا...التهمةمن

كظرفاثقاوهذا،ظريففتىلهوالمحشقمنالغرب

)8!(.ومروءة

سب(!ابنعنهيتحدثأتياأى-!بأزأ+فء!ح!!وواضح

ال!سي،انماالاتصالويحرموا)رورز!ق!لتبهنةر،رر?صاغوالذيرساننه

شعرائنامنساهكلانجيدانكذمفىثن.اأششاجنكطا!خارخحبهو

زوجاتواصبحناخراو!حمببعضكم"!ءلىبرت،ءنىببواان!،لعشاقا

واسماءوعؤاءالاخيليةوليلىوعزة؟رز*،وكؤي!ى،اخرينلرجال

هشافهناسماءوشهرتازواجهناسماءكلمرتزوجاتكلهنوغيرهن

حدثولو.وال!صمةوالمرقشوعروةوتوبةوكتيروجميلفشيوهم

تلبهثفلا،ولبنىذريحبنكقيسىلعشوقتهمنالعاشقتزوجان

باك!ا،متغزلاعاشقافيعود،طلاقهاعلىفتح!لمهتقومانفاهرةاسباب

)94(.وصالهامنمحروماويقضي

اوائلفيس!يناابنعنهتحثالذيال!بانرأينامماببين

ار!اتصريسع!ادالذ،الحهيمائلالميلاديعشرالحاديالفرن

نااد،الميلاديعشرالثالثالقرنفيمميزالهوذكرعنهالحديث

ارفلىفيهيستساعالذيال!بمنمت!زانوعا"!فانالرجلين

مع،الجسدملذاتمنسهوا!ماوماوالتقبيلوالصا!ولأاللمس

المشقيجعلاساسيكثرطبالعفهوالاحتفاطالهـنفسبضبطالتحلي

بالذكرالجديرومن.الكمالالىبروحهيسمموودافعاللعاشقمهذبا

منالصعنكتبواالذينبيناوحيدايكنلمسيناابنانهنا

ونموالروحوتزكيةالغصالتهذيبفيلصالااثرهمؤكدينالعرب

كتابهفي(6401-499)الاندلسيحزمابنذكرفقد.الشخصية

كانماكلببنلالمرءيجودان"الحبعلاماتمنانالعمامةطوق

وقطوب،جمادبخيلمنفكم.ذلكفبلميتنعاكانمماعليهيقدر

وتفلتابوجاهل،تظرفالطبعوغليظ،تشجعوجبان،تطلق

الصشافىمصارعكنابهفيال!سراجوذكر)05(.الحببغفل"قئين

قائلا:تلامذتهينصحالحكماءاحدقول

الإهبليد،حيلةالعيى،ل!بفتعلساىيرطوالهتذمقو،را!تشقوا،

ويدم!و،المطعمولطييباللباسونحسينالشظيفعلىويبعت

)51(.والحرامواياكم،الهمةوتشرفوالذكاءالثرممةالى

لاوالقصة.الخاملوابنهالملكقصةبالرالكتابويروي

الحبرفعالذيالرجلعناندريساوردهعماجوهرهافيتختلف

الملوكلاحدكانانهفتقولالعرب.لرويهااليالحرايةاًما.شانه

يكونلانالاحوالمنبحاليصلحلاالاخلافىفاسدالهمةساقطولد

افي.عنالضيقةهذهيعرفالملكوكان.الورىوملكالعرشوريث

وحدهالصئانوعر!،الاميرشانمنيصلحانيمكنفيماف!ف!

ويت!دثنبهيجتمعنالمدينةبناتاجملابنهعلىفسل!،هذايضل

ويتصفهمهيعاو*هلهع!،دقماصبااحداهنالام!يراحبخنى،اليه

الهل"اًنقائلاالحبعنالانطاكبمويتحدب)52،.الملوكباحلاق

531(".الاخلاقيوحسنوالنظافةوالشجاعةال!رمتعليممزاياه

61نفسهادصدرا)8!أ(

،؟،!ارلىاما!،بعدهوما8،182،مهؤتيالاصاغاني،()9

."36،ضيفلمفوقي،العربيالادبوتاريخ،بمدهوماالأ6

12،حزم،بنالعمامةطو!).ع(

.22-21،دلمساج،العشا!مصارعه(1

.23-22،نفسهالمصدر)52(

.6،الانطاكيواوالا!تزيينلأه(



فيمفعولهوقوةالعاشقعلىالحبائرفيذكرمابعضهذا

شدموضوعكانفقدالحبفيالعفةموضوماما.واعلالهشانهرفع

اصاانفسهمالعشاقالشعراءث!طاالذيالامر،ال!بعضلدى!هـكبة

الحب.ذلكالىالاساءةحاولمنتكذيبمحاويىنحبهمعنالمطاع

وكذبحبيباتهممععلاقاممسلامهاكدوافقدالننروباكورزاما

هنثرانماركابروالشوبادوريخبرنااذ.والمتقولينالجلاء1اسثاءات

وان،سقيمزائفوالاخر،صحيعطاهراحدهما،الحبمننوعين

احدىفيالتروباثوريقول.الاولالنوعمن-نرالولاكانحبه

قصائد":

الصالقلحباانافولهاوسوف،مراراقلتهاوقد،أاقول!

ضدليمرخاحدهماوان،يلتقيالنالزائفوالحبالعفيف

)51(.الاخر

حبيبتهوسماعلرؤيةيشناقاخرنروباثورفهورودالجونرياما

يقولفهو،ينالهالذةاعظموالسماعالنظروي!تبر،صوتها

بعي!،منود،منهادريبافسوهـاكون6يرفميهاكانان

عتعةاعظمالمحبيعتبرهالنيامسولاالحديتبينهـناوهـكون

)55(.يتمناها

يظنونالذينالجهلاءتوبيخالىدانتاثوونديبرناردويعمد

:برنارديقول.عفيفلانهوداشخيرحنهبينما،سوءابالحب

ا!ذي،الحبمنفررولا،بهجهلاويعيبونه1البالجهلاءينتقد

)56(.عز!فادامماابدايبلىلا

،التراثبنفسكنبالذيتروءنرلبمكراتينالفرنسيالشاعراما

جنيفرويتعبد،حبيبتهفراشامامينحنيلانسوليتقصتهبطلجعلفقد

)57(.فيصليكنيسةاقربالىيدخل،ويرضجنائمةيتركهاوصن

تؤكدكميرةواحاديثامثلةنجدالعربيتراثظالينهودحين

عيرهم.امالشعراءاقيالؤملأذلكاكانسواءالحبفيوا!هرالعفة

يغول.برينةيومايمسهالمانهمؤكدابثينةحبهطورعنيدافعفجميل

:الموتفراترعلىوهوجه-لى

فلا،الاخرةاياممنيومواولالدفياياممنيوماخرفىانا

وان،ق!بريبةعليهايديوضتكنتانمحمدشفاىكأنالتني

لخبيعلىواضعهايدهاآخذكنتانياليهامنيكانمااكثر

)58(.اليهافاستر!

:يقولاذاشعارهفيذلكجبلوروكد

وطرثوبهاحتبماماليلهالجباهتسجدوالذيلا
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