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 ةاملقدم

 

العناصر  بعض  من خالل تحليل    المحمود لكاهن هيتاالهدف الرئيس من هذا البحث هو تقديم البصمة العربية في كتاب الحب  إن  

 . بن حزمل "طوق الحمامة "  كتاب  و المحمود"كتاب الحب "   ث الرئيسية لعمل خوان روي

 نلخصها أدناه. ُكتَِب هذا البحث فى أربعة أجزاء 

و   ث عن سبب اختيار هذا العمل بالتحديد. بالضافة إلى أننا سنكون أقرب إلى حياة المؤلف خوان روي  نتحدث   في الفصل األول

 . ةالعربيو الثقافة باألدب  ةت تلك النشأوأعماله وكيف تأثر نشأته

مالمحه  ، وفيه عرض تفصيلي للعمل وأبرز  المحمود كتاب الحب    يظرة تفصيلية عليظهر تحت عنوان ن  يوالذ   ،الفصل الثاني

 .المحمود الحب  ، حيث تظهر اآلثار العربية من خالل تحليل واسع ونقدي لكتاب  و مميزاته

، بدءاً من  هيتاالمحمود لكاهن ر البصمة العربية في كتاب الحب هِ ظ  تُ و التى مقارنة أدبية بين العملين   الفصل الثالثيقدم 

بطريقة أكثر تفصيالً   المحمود في كتاب الحب  بالتأثير أو البصمة العربيةمروراً  بن حزم الحمامة ل طوقتلخيص كتاب 

 . علن بشكل واضح هذا الـتأثرتُ   يو الت ختالف والتشابه بين العملينأوجه الفى نهاية الفصل  ونستخلص 

 ستنتاجات الرئيسية التي حصلنا عليها من خالل هذا البحث. ، نقوم بتجميع الالفصل الرابع في 

 

 األولالفصل                                                             

 ؟  "المحمود لكاهن هيتا كتاب الحب " فى  بالبحث لماذا نقوم   :أواًل

فيما إذا كان هذا العمل أصليًا أم مقلدًا  بنظرة عميقةعرب أو أجانب ، نقرأ أحيانًا األعمال األدبية دون النظر أو التحليل  ء كقرا

 أم متأثًرا في أبسط الحاالت بعمل سابق كليًا أو جزئيًا. 

   على الثقافات التالية.أما بالنسبة للعرب ، فمن الضروري معرفة قيمة معرفتنا وتراثنا الثقافي السابق وأثره 

يعرفون قيمة الحضارة العربية والسالمية ، والتي كانت جزًءا ال يغتفر في تكوين حضارتهم فلكى   لغير العرب  و بالنسبة

)في حالتنا   األجنبية الحالية. لهذا وأكثر ، تم اختيار هذا البحث من أجل التعمق في معرفة ما إذا كانت دراسة األعمال األدبية 

و لمعرفة هذا دعونا نقترب أكثر من شخصية كاتب العمل لنعرف  العربي،األثر البصمة و تحمل فى طياتهاإسباني(  لهوعم

  .هل تأثرت نشأته و حياته بأى تأثير عربى ؟
 

 ؟ كاهن هيتا من هو :  ثانيًا

هذا الكاتب من خالل تفسيرات   تاريخهيتا،  في ظل عدم وجود وثائق موثوقة ، أعيد بناء    كاهنسم  إالمشهور ب  و  ث خوان روي

 حدسية إلى حد ما ، على الرغم من أنها عادة ما تكون عرضة للنقاش وبالتالي للجدل األكاديمي.  
 

  1ميليو سايز وخوسيه ترينشيعلى الرغم من أن إ - 1283حوالي عام   من المحتمل أن يكون قد ولد في ألكاال دي إناريسو 

أو هيتا أو ألكاال دي إناريس أو بعض   طليطلة. درس في  ان بإسبانيا ي  تكون ألكاال بمقاطعة جَ قد افترضوا بقبول ضئيل أن 

يل دي ألبورنوز. ومع ذلك، فإن علماء دون خ طليطلةرئيس أساقفة  رمنالمدن في هذه المنطقة وكان بالتأكيد مسجونًا بأم

 فتراضات.قد شككوا في دقة العديد من هذه الو غيرهم ل سبيتزر وسلفاتوري باتاغليا اللغة مث

   .ميالدية  1351أن وفاته حدثت قبل عام  ر من محبي الموسيقى. قُد  كاهن هيتا  كان
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 مؤرخان للعصور الوسطى . :   إميليو سايز وخوسيه ترينش- 1



فى تلك الفترة التى  -طليطلة ما يلي: بعد الدراسة في  ث من بين التكهنات األكثر انتشاًرا عن السيرة الذاتية لخوان رويو 

كانت تتعايش فيها الثقافات السالمية و المسيحية وتندمج وتختلط ، مما أدى إلى ظهور تأثيرات متبادلة نجدها في اللغة 

السجن ، ربما  رئيس كهنة هيتا ، انغمس في نزوات أدت به إلى و حصوله على منصب    - والعادات وكل مظاهر الحياة 

. مما ال شك فيه ، أن ما يقرب من ثالثة عقود في السجون المختلفة  طليطلةيل دي ألبورنوز ، رئيس أساقفة خ بأمر من دون

 المحمود " .كتاب الحب " منحته الوقت الكافي لكمال عمله الرائع 
 
 

 فى كتاب الحب المحمود ؟  خوان رويث إسلوب : ثالثًا

 

استخدم لغة غنية ومبتكرة من أنواع مختلفة )من اللغة الشعبية والعامية إلى لغة أن كاهن هيتا  المحمود في كتاب الحب نجد 

 تضمن مصطلحات باللغة العربية األندلسية في عصره.تي لت النطاق ، وا ةواسع  كلمات معجميةالخطابة الكنسية( و

 جميع األنواع الموجودة في القشتالية حيث يعكس كتابه ثقافة رجال الدين. ب  الشعر  كتب ينفسه أول شاعر    ث يعتبر خوان رويو  

 المتعلقة بأساليب الخطبة.  و المصادرجمع المرادفات الجزئية وتوسيع المفاهيم و فيه قام ب

لقيام بذلك أو تصحيحه ، بشرط وحيد أن يعرف كيفية ا الضافة فيه أعلن في نهاية كتابه أن أي شخص سيكون قادًرا على 

 .بشكل جيد 

عمله معرفة عميقة بالعواطف النسانية ويتميز بتوازن مذهل بين الرقة والوقاحة ، يتحقق من خالل ر من ناحية أخرى، يُظه

  .ذكاء دقيق للغاية وغامض ومثير للسخرية 

جتماعية بين البرجوازية  كاملة للغاية ألوائل القرن الرابع عشر تعكس التوترات ال و  عامةاجتماعية  نظرة  الكتاب   يقدمكما 

 الوليدة والطبقات المتميزة )رجال الدين والنبالء( في المجتمع، كما هو الحال في الهجاء "على الملكية ". 

 األسئلة البالغية.  و، التكرار  1الوصل أو التبديل  ،المضاعفة  :مثل  البالغية  صوراً استخدام   خيراً أو
 

 :  باألدب و الثقافة العربية كاهن هيتا تأثر:  ًارابع
 
 

من حيث تفاصيلها و دقتها حول نشأة كاهن هيتا إال أن جميعها توضح نشأته بين المسلمين متأثرا بالتقاليد  م تعدد الروايات رغ

د/ الطاهر أحمد مكى فى كتابة " دراسات العالمة  إلى حد كبير . و لعل من أوضح الروايات التى ذكرها  العربية  االسالمية  

 عن ابن حزم و كتابه طوق الحمامة " : 
و    ،اني  د خوان رويث , كاهن هيتا و مؤلف " الحب المحمود " من أم كانت جارية لسيد مسلم يقيم فى مقاطعة جَ " إذن فقد ول

 عشرين عاما بين قوم يتكلمون العربية " . و   ألب عاش أسيرا خمسة

لثقافة , و كان تعليم  و من الطبيعى أن هذه الفترة كافيه لتجعله متمكنا فى اللغة العربية التى كانت فى ذلك الوقت هى لغة ا

موطن الثقافة و مهبط َجي ان  الجوارى فيها أمرا شائعا .و فى نفس المكان ولد خوان رويث و نشأ و قد كانت قلعة يحصب فى  

الشعراء و فيها عاش المؤخون من بنو سعيد و غيرهم من األدباء الكبار و إليهم نسب فن المقامة ) استخدمه خوان رويث فى 

  كتابه ( .

مجموعة من   -لوكانور"  د كان خوان رويث مثقفا دينيا فى الالتينية و العربية و فى القانون و التوراة , فقد قرأ كتاب " كون

 و التى استفاد منها خوان رويث و اقتبس بعضها فى كتابه .  المترجمة إلى القشتاليةالحكايات العربية 

المسيحى( و من  ي رين أدبيين مختلفين ) العربى المسلم و االسبان رة التى نشأ وعاش فيها خوان رويث فترة بين عصتالف

ابنا  الحب المحمود  الطاهر أحمد مكى " فقد جاء الكبيرد/  الطبيعى تأثره بالسابقين إال أنه و بشكل خاص كما يقول العالمه

 شرعيا لكتاب طوق الحمامة ".
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البناء الذي فيه يتبع االسم أو المجموعة االسمية مباشرة عنصًرا آخر من طبقا لالكاديمية االسبانية الملكية هو  :    سايز وخوسيه ترينشالوصل أو التبديل  -1

 . اإسباني  عاصمة،  مدريد : نفس الفئة التي تشكل بها وحدة نحوية ؛ على سبيل المثال 



 كتاب احلب احملمودنظرة تفصيلية حول الفصل الثانى :  

أحد ك  تبرز أهميته  ( و  1343-1330ما بين    بَ تِ ) كُ العمل الوحيد لخوان رويث أو كاهن هيتا    "  كتاب الحب المحمود "  يعد  

المصادر التاريخية فهو يحتوى على كل ما عرفه عن العالم و الحياة ) فى تاريخ العصور الوسطى ( خالل القرن الرابع عشر  

ماذا و    وفى أحزانهم و أفراحهم    هم و فى األسواقالواقع فى بيوت  ويحدثنا خوان رويث عن كيف كان يعيش أهل عصره  ف.

 كانوا يأكلون على موائدهم و كيف كانوا يلبسون و يعشقون .
 

 تحيليل عام و تفصيلى عن كتاب الحب المحمود :  :أواًل

من الصعب أن يوضع كتاب الحب المحمود تحت نوع أدبى معين فهو قصيدة طويلة تضم قرابة ألفى بيت من الشعر و التى  

 :  نقاط رئيسية 9محتواه فى الحب و يمكن تلخيص  قضيةتدور فى جوهرها حول 

فى أبيات راقصة ثم يتبعها خوان رويث بمقدمه نثرية يعرض فيها غايته من الكتاب و أنه   شعريةيبدأ الكتاب بصالة  -1

 يعرض لونين من الحب : الحب المحمود كما تنظمه الشرائع و الحب المجنون الذى يجتاح العالم . 

 .  المجنون ثم يخطئون ييعرض فيه بعض الطرق و الحيل و الخدع التى يستخدمها أبطال الحب الدنيو -2

له كما يعرض هذه  ةذاتي ةعرض فى شكل ترجميحتوى الكتاب على قصص غرامية بطلها هو الكاتب نفسه  حيث تُ  -3

 القصص من خالل سلسلة من المغامرات العاطفية و التى تنتهى عادة بالفشل : 

 من هذه القصص يحكى التاريخ العاطفى لرجل يدعى ميلون و سيده تدعى اندرينا . -أ

العربيقصة    –ب   فى صورته  اللفظ  أحيانا  لها  يستخدم  و   ) القوادة  هى  و   ( العاشقين  تعاون  تحكى عن  بحروف  أخرى  ة 

 .   AlCahuetaقشتالية 

-كتبت فى القرن الثانى عشر    – بيات شعرية مطولة فى نقد الحب و التى اقتبسها من مسرحية التينية لكاتب مجهول  أ   –ج  

 هى أمرها بالزواج .غراء و انتإلحكى قصة فتاة استسلمت لت

 رنال و دونيا كواريسما .امعركة رمزية ساخرة بين دون ك –د 

يصور الصراع الحاد بين الحساس الديني و بين عواطف النسان العادي فى العصر الوسيط حيث يسرد خوان رويث    -4

 أو ساخرة .  يأو اجتماع ياستطرادات ذات طابع تربو 

للحياة اليومية فى الكنائس و األديرة فى هذا العصر . و بالرغم من أن كاهن هيتا هو رجل دين يعرض الجانب الواقعى    -5

يصطدم السائدة    لكنه  الراهبات  و  بالتقاليد  و  الرهبان  بين  الغرامية  العالقات  من  و  الدين  رجال  من  يسخر   .كان 

ة بين القساوسة و الراهبات فى وصف مغامرات بطله أعطى أهمية قليلة للعالقت الغرامية التى كانت قائم د و هنا يالحظ انه ق

 أن يتطهر مما ارتكب من ذنوب فى سابق أيامه . دير محاوالً   إلي) هو نفسه ( و التى كانت تنتهى بالتوبة  حيث يذهب 

الء على  سباقهم من أجل الستي  يسخريته من األغنياء و الغنى نفسه و الصراع المستمر بين رجال الدين و عامة الناس ف  -6

 أموال الذين يحتضرون . 

 سخريته الحادة من العجائز المتصابيات . -7

 يعرض بصورة نثرية العديد من األساطير و الحكايات و األمثال و المحاورات . -8

و موجهه إلى مريم العذراء و أناشيد يترنم فيها العاشقون لجمال    يائية فى أوزان مختلفة ذات طابع ديننيعرض قصائد غ   -9

 الريفيات . 
 

يعرضها خوان رويث و كأنها نسيج واحد يجمعها خيط فكرى تمثله رواية غرامية ذات سيرة ذاتية    العديدةكل هذه العناصر  

 . نفس الوقت  يبصورة خيالية مبدعة و تقنية أدبية محكمة مستلهمة أشياء واقعية ف

 

 

 

 

 

 



  مميزات كتاب الحب المحمود ::  ثانيًا

و يعتبر أهم العصور الوسطى كما ذكرنا سابقا    ينه ساعد فى فهم الفترة فأمن أهم مالمح  و مميزات كتاب الحب المحمود    -1

كل ما يصل إلى  صور كاهن هيتا و نقل الحياة اليومية الطريفة بكل دقة و أمانة و    هذه الفترة حيث    يالمصادر التاريخية ف

 عينيه يترجمه إلى مشاعر. 

من العصر الوسيط   يجوهر الكتاب و مضمونه ) كسيرة ذاتية لخوان رويث ( جعله واقعيا و يعتبره النقاد أول نص أدب   -2

   يناهض الكنيسة و نفوذها و يفضح أخالق أهلها.

  :  يتميّز الكتاب بتنّوعه في -3

 .ريفية، عناصر تعليمية، مؤلفات غنائية عاطفية(المضمون )أمثلة، سرد عاطفي، أشعار  -أ

ستعمل تفعيلة كواديرنا فيا )وهي مقاطع شعرية شاع استعمالها في القرنين الثالث عشر والرابع عشر  يالوزن العروضي:  -ب

 . تتكون من أربعة أبيات أحادية القافية(، بالضافة إلى مقاطع من ست عشرة بيتاً ومقاطع زجليةّ وغيرها

 الدينية.  و  نبرة الصوت: جدّية، احتفاليةّ، دينية -ج

 

 احلب احملمود بالعربى فى كتار األثر الفصل الثالث  : مقارنة بني العملني تظه

 :  كتاب طوق الحمامة :أواًل

رغبة  في األصل رسالة ألفها وهو مقيم بمدينة "شاطبة" وقد وضع ابن حزم هذه الرسالة نزوال عند  هو    كتاب طوق الحمامة  

صديق محب زاره في "شاطبة" وسأله أن يصنف له " رسالة في صفة الحب ومعانيه وأسبابه وأعراضه وما يقع فيه وله  

متحرجا بعض التحرج من كتابة رسالة في موضوع الحب واللهو فانصرف       ى ابن حزم رغبة صديقهفلب     "على سبيل الحقيقة 

تأليف الرسالة، مقتصرا فيها على ما عرفه من الوقائع والحوادث والمواقف، مبتعدا عن شطط الخيال وأوهام    يابن حزم إل

 . الرواة متجاوزا ما زخرت به أخبار األعراب من قصص العشاق ومآثر المحبين وآالمهم
 

 :   بشكل خاص بكتاب طوق الحمامة المحمودثر كتاب الحب أت:  ثانيًا

تظهر    لنعرف هلهذا التأثر  به و نذكرهنا بشكل من التفصيل    و البيئة المحيطة  ث ذكرنا سابقا فى لمحة سريعه نشأة خوان روي

 ؟  كتاب خوان رويث الوحيد  يكتاب ابن حزم(  فهنا تأثره ب ) الجزء االكبر فعال نتائج هذا االثر العربى

 يإسبانيا التاريخية " إلى أن كتاب طوق الحمامة قد كان حاضرا ف  كتابه " حقيقة   يأميركو كاسترو ف  يسبانشار المفكر الأ

 على امتداد القرن الرابع عشر. ياألدب المسيح

على السواء و قد حوصر الكتاب رسميا و أمتد   يو المسيح   يسالمال ،عاش طوق الحمامة على نحوين مختلفين فى األندلس

ن كتابه صريحا  مذهبه الظاهرى و فكره المستنير و أل   يبين ابن حزم و مناهض  يأما رسميا بسبب الصراع الفكر ،شعبيا

ا  أما شعبي ،ثياب الواعظ ييتحدث عن الحب فى لغة علمية و يدرسه أمرا واقعا و يحلله و يوجه فى دقة الطبيب دون أن يرتد 

 فقد وجد الكتاب طريقه إلى جمهور القراء نكاية فى الدولة و تشفيا من الفقهاء. 

تقريبا هذا ماحدث ف الدولة    ي. و فيما يخص الجماهير  و  خاصة المستعربين الذين كانوا يقيمون ف  يالجانب المسيح   يو 

 . ةً ب بالعربية أو تناقلوه شفاهاالسالمية و أولئك المسيحين الذين كانوا يقيمون على الحدود فقد قرأوا الكتا

الحمام  ةواحد  التى عرفت كتاب طوق  المقاطعات  بها خوان  ي  بعد قرطبة كانت مقاطقة جَ   ة من  يقيم  التى كان  )المقاطعة  ان 

 مقاطعة الحياة الالهية و الراقصات المشهورات. –رويث( 

 التشابه بين الكتابين والجوانب التي تأثرت.  اإلختالف و نستكمل لنرى ما هي أوجه

 



 

 احلمامة البن حزم طوق و ثخلوان روي احملمودبني كتاب احلب و االختالف  شابهتأوجه ال

 :  أوجه اإلختالف :أواًل

 سبب التأليف :  -1
ن يكتب رسالة في أ محب بذكرنا في بداية الفصل الثالث أن سبب تأليف كتاب طوق الحمام البن حزم نزوال عند رغبة صديق  

 صفة الحب و مظاهرها . 

 بينما بالنسبة لخوان رويس فكتابه يعد تجربة شخصية للمؤلف نفسه تم كتابتها فى السجن .

 المضمون :  -2

 و قليال ما يتجاوزه , كتبه نثرا و وشاه بالكثير من شعره الخاص . اواحد   اموضوع اكان كتاب ابن حزم ذ 

 بينما كاهن هيتا اتخذ من حياته العاطفية إطارا لكتابه و قد كتبه شعرا فيما عدا المقدمة التى كتبها نثرا .

 األسلوب :  -3

بامتالكه سمات أسلوبيّة في كتاباته، وبكونه  يتميّز  كما    ابن حزم جاد و عنيف و مستقيم السلوك  فسلوبان فى الكتابة,  يختلف األ  -

صاحب نظرة نقديّة ثاقبة، فدائماً ما كان أسلوبه يُعرف بالسالسة، ومن هذه األساليب، وأكثرها وضوحاً استشهاده بكتاب هللا،  

مامة، وقد وضع فيه  والحديث النبوي؛ المتالكه ثقافة دينيّة واسعة، وهو يتميّز أيضاً بالفلسفة التي تتّضح في كتابه طوق الح

خليطاً من الفلسفة، والنصوص الدينيّة السالميّة، فيما كان يلجأ في بعض األحيان إلى أقوال السلف؛ لتكون ُحّجة، وبرهاناً  

 قوله .  يعل

 بينما اختار خوان رويث أن يكون ساخرا و مهادنا و مستهترا .

سم و المكان و الحادثة بينما  أغلب األحيان ال  ياجتماعية ذاكرا فكان ابن حزم واقعيا يسرد القصص و األخبار كتجربة    -

 فضل كاهن هيتا التخفى وراء الرمز و ذكر ما هو عام متالعبا باأللفاظ و المواقف .
 

 أوجه التشابه و األثر العربى  فى كتاب الحب المحمود  : :  ثانيًا

العام و كالهما كان ثائرا على أفكار عصره الجامدة و قد عالجوا موضوعا واحدا و هو قضية الحب   يكالهما  كان رجل دين ف

امتداد القرن الرابع   يالقرن العاشر الميالدى و اآلخر لقشتالة عل ياألول لقرطبة ف-ي و يعكسان صورة فريدة للواقع المجتمع

 المقام األول . يفالكتابان يمثالن قيمة تاريخية ف -عشر

دب العربى فى كتاب الحب المحمود و ثر الثقافة و األأبين ثناياها  من  تظهر  نسرد بعض نقاط التشابه بين العملين حيث  و هنا   

  .بالفكرة العامة  هى نتاج تأثر خوان رويث بكتاب طوق الحمامة و نبدأ أوالً إن أردنا الدقة 

 الفكرة العامة:  -1

السابقة و عن نشأة خوان رويث يظهر لنا أنه قد استلهم الفكرة العامة لكتابه الحب المحمود  من كل مما سبق ذكره فى الفصول  

 عصره .   ي))عن ظاهرة الحب(( من كتاب طوق الحمامة و تأثر به و ذكر التجارب الحياتية ف

 الخلط بين الشعر و النثر: -2

ط بين الشعر و النثر فى الكتابة بشكل عام و إن كان االختالف  فكرة الخل  يكتاب كاهن هيتا التأثر بطوق الحمامة ف  ييبدوا جليا ف

 و قلة استخدامها .أ كثرة  يالبسيط هنا ف

 المضمون العام و األثر فى البنية :  -3

مجموعة من أخبار وأشعار وقصص المحبين متناولين بالبحث و الدراسة عاطفة  سرد  يعل ان حتوين كال الكتابين يأنجد 

شيء من التحليل النفسي من خالل المالحظة والتجربة بأسلوب قصصي و منظور   ليقاعدة تعتمد ع يالحب النسانية عل 

 إنساني تحليلي.

 

 



 األثر العربى فى كتاب الحب المحمود :  -4
  ،دب العربى فى كتاب الحب المحمود وهى نتاج تأثر خوان رويث بكتاب طوق الحمامةثر الثقافة و األ أ كل ما سبق عرضه  ييظهر ف

"فهو يؤلف أغاني عن النساء المغربيات و اليهوديات ؛ ويجعل فتاة تتحدث باللغة العربية ؛ وهو أول من    :وكما يشير أميريكو كاسترو 

 اخلية باللغة السبانية، وهو مألوف جدًا للشعراء العرب ومتكرر عند  ابن حزم ". استخدم الزجل مع القافية الد 

 ظهر بوضوح هذا التأثر و التشابه : ن تُ تين رئيس ي نقطت نسرد بشكل سريع  و هنا  

يستخدمها كاهن هيتا و   يالعربية التو هى دليل على التأثر بالثقافة العربية حيث يوجد قدر هائل من النصوص النصوص المتشابهة  -أ

 لى سبيل المثال ال الحصر : عيكتبها بحروف التينية و 

 .  Calbi garabiو قلبى عربى   amxyو فعل األمر امش    Marfuzو مرفوض  Ya ياء النداء  Alcahueta القوادة 
 

926nin porra,  alcahuetaCanpana, taravilla,  
 

   Cabeceó la mora é dixo: "¡Amxy, amxy! 1512  

1229! ba teniendo la su nota; Calbi, garabí¡ 

 حيث يقول ابن حزم   ةو من النصوص المتشابه و التى تكاد تكون ترجم

  و يقول خوان رويث " ألن األحزان الكثيرة تلد خطايا كثيرة " ،   كما يصدأ الحديد " بعض األثر : اريحوا النفوس فإنها تصدأ ي" ف

   Palabras son del sabio y díjolo Catón: 44 

   el hombre, entre las penas que tiene el corazón, 

   debe mezclar placeres y alegrar su razón, 

  pues las muchas tristezas mucho pecado son.  

 

  التأثر الواضح بفن الموشحات األندلسية -ب
العبادى  كتابه الموشحات االندلسية : "كل الشعراء!" جدير بالذكر   يف ثومي جيا ثار ج ايميلو يالسبان على حد تعبير المستعرب

أو ابن زيدون أو ابن حزم   الربيعىابن عبد  و  عبد الرحمن الخامس ملك قرطبة ؛و . 1ِشل ب إشبيلية. أبو بكر بن عمار من فى  يالمعتمد

 ". قرطبةفى 

مامة و كون خوان رويث يستعمل هذا الفن من الشعر فى كتابه الحب  كتابه طوق الح يف استعملههذا الفن و الذى  يفابن حزم أحد مؤلف

 . خاصبشكل  و بكتاب طوق الحمامة بشكل عام   يدب العربالمحمود فهو دليل على التأثر الواضح بالفن و األ 
 

التنويه على أن العالمة د. الطاهر  و هنا يجب   بلفظ عربي من أدوار موشحته ر هذا الصدد كان خوان رويث ينهى خاتمة كل دو يو ف 

 357 ص كتابه " دراسات عن ابن حزم و كتابه طوق الحمامة " يتلك النقطة ف يهو أول من أشار إل  يأحمد مك
 

 كتاب الحب المحمود                                                             ترجمة د/ الطاهر أحمد مكى                                        
 

  1509 Por olvidar la cuyta, tristesa é pessar, 

           Rrogué á la mi vieja que me quisiese casar. 

           Fabló con una mora; non la quiso escuchar:  

           Ella fiso buen seso, yo fiz' mucho cantar  
 

  1509 Dixo Trotaconventos á la mora por mí : 

          "jYa amiga, ya amiga! ¿quánto há que non vos vy? 

          "Non es quien vervos pueda: ¿Cómo sodes ansy? 

          "Salúdavos amor nuevo". Diz' la mora: "Lesnedri". 

  1510 "Fija, mucho vos saluda uno que es de Alcalá, 

           "Enbíavos una goda con este alvalá. 

           "El Criador es convusco, que mucho desto tal há: 

           "Tomatlo, fija señora." Diz' la mora: "Legualá!" 
 

  1511 "Fija, ¡sí el Criador vos dé paz con salud! 

           "Non gelo desdeñedes, pues más traer non pud', 

           "Aducho bueno adugo, fabladme á laúd, 

           "Non vaya de vos tan sola." Diz' la mora: "¡Ascut!" 
 

  1512 Desque vido la vieja, que non rrecabdava y, 

            Diz': "Quanto vos he dicho, bien atanto perdí: 

           "Pues ál non me desides, quiérome partir d' aquí."— 

            Cabeceó la mora é dixo: "¡Amxy, amxy!— 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

م وصارت من أهم مدن األندلس تحت حكم األمويين ثم    713وب البرتغال تتبع مقاطعة الغرب. وقعت بيد المسلمين بعد فتح إسبانيا سنة  : مدينة في جن ِشْلب   -1

لموحدين  م وولى عليها ابنه المعتمد. وقعت بعدها تحت حكم المرابطين ثم ا  1051استقلت زمن ملوك الطوائف. استولى عليها المعتضد بن عباد صاحب إشبيلية سنة  

 .م 1242واستولى عليها البرتغاليون سنة 



   خامتة                                                                            

 

مهمة محفوفة بالمخاطر فنحن نعلم أن   يكطوق الحمامة و كتاب الحب المحمود هبال شك إن إقامة مقارنة بين كتابين لهما أهمية كبيرة 

الكتابان يتناوالن موضوع الحب ويتوافقان في عدة نقاط ؛ كالهما نتاج تجربة شخصية  و "تناوب  ف  ثنين ؛هناك عدة قرون تفصل بين ال 

التناوب بين الغنائي والسرد ، وعدم وجود حدود دقيقة بين الحب الروحي    فى   المحمود يعادل كتاب الحب    فى طوق الحمامة  الشعر والنثر 

 كل هذا يساهم في بناء جسر من العالقات القوية بين العملين. و غيرهم من الموضوعات التى ذكرناها ، والحب المادي 
 

 ه ال يمكن للمرء أن يخلق من ال شيء،  يجب أن يكون ألي عمل أدبي أو مظهر ثقافي جذوره في األعمال السابقة، ألنمع العلم بأنه  

 يجب أن يكون لهذين العملين مصدر إلهام في أعمال أخرى موجودة بالفعل. كما 
 

ي على  –  يالمسو الإ   يو ما تالها من عصور و تأثرها باألدب العرب  لسدإن دراسة األعمال األولى لألدب اإلسبانى بعد فترة سقوط األن

 تحتاج لمزيد من البحث و الدراسة و التأمل . قضية  –مدار ثمانية قرون 

و إظهار هذه الذروة الثقافية و العلمية غير المسبوقة    يإحياء التراث العرب  يفأهمية هذا األمر    نبداية هذا البحث تكم  يو كما أشرنا ف

 فى بالد األندلس . 

خاصة ألسباب ترجع فى األساس    يةسبان األوروبية عامة و التلك الحضارة التى لعبت دورا بالغ األهمية فى الحياة األدبية للشعوب  

 يبرية و خاصة فى بالد األندلس .شبة الجزيرة األ  يلوصول المسلمين لذروة العلم و الحضارة ف

بقصد أو غير قصد و إظهار صورة المسلمين بصورة الغزاة المعتدين متعمدا إغفال ما كان   ااألمر الذى يحاول البعض طمسه سواء 

 كل العلوم االنسانية و االجتماعية و األدبية .  ياك من حضارة و ازدهار ف هن
 

بها كتاب الحب المحمود لفهم النصوص و    التى ُكتِبَ ثناء بحثى من خالل عدة مصادر لفهم اللغة  أمر بشكل خاص  و بخصوص هذا األ

ذلك من خالل النسخة الحديثة   يبالرغم من أن لها الفضل ف  االسبانية ماريا بري مارينيو و  االدبية  شعار ساعدنى كثيرا كتاب الناقدة األ

لكتاب الحب المحمود إال أنه لوحظ الكثير من حذف األبيات و المواضع الخاصة باألثر العربى من موشحات و زجل و كلمات كما 

و على سبيل  أم بغير قصد  و لم أعلم حتى اللحظة هل تم ذلك بشكل متعمد    –بالطبع  من دراسات أخرى    -استشهدنا فى هذا البحث   

 : المثال أشعار تم حذفها بالكامل 
 

   .و غيرها الكثير  1517لى إ  1489/ من  1005لى إ  951/  من  139لى إ  128/ من  154/  146
 
 

تاريخ وفاتها نشرت فى جريدة   يف ةوجدت مقال و من خالل البحث 1995 عام  توفيت فى فبراير  فقد الناقدة لم استطع التواصل مع 

نفاتيس  ر او هو الناقد األدبى فيكتو األدبية  افترة كبيرة من حياته ينه كان شريكا لها فأ سبانية من خالل صديق لها يذكر الالباييس  

األمر   ، 2016ديسمبر   يحاولت التواصل معه و لم أستطع بسبب وفاته هو أيضا ف الذى  ،ستاذ بجامعة كومبلوتنسي بمدريد األ ل يميج

مصر و ما زلت  يفملحق الثقافى لسفارة إسبانيا ال  يالجامعة و آخر إل إليلكترونيا بتلك القضية الهامة إالذى دفعنى الرسال بريدا  

 .  بعد أن يأتى الرد لهامةالقضية ابخصوص تلك  خر آ و لربما ينتظرنا بحث  أنتظر الرد بكل شغف .
 

 

الرائع فى ظاهره و ثناياه من خالل عرض تفصيلى تحليلى و    ياألثر العربو يظهر كما سردنا فى كتاب الحب المحمود لخوان رويث  

 أحيانا نقدى من خالل ثالثة فصول و التى سبق عرضها فى هذا البحث الموجز. 

إال أن كتاب الحب المحمود لكاهن هيتا سيظل    بالرغم من التشابه الذى أوردناه بين كتاب الحب المحمود و طوق الحمامة-و تبين تفصيال  

وحياته    فكر خوان رويث نفسه من خالل نشأته  يبصورة واضحة و جلية متجسدا ف  ياألدب العرب  ظهور    -ذو قيمة تاريخية عمال فريدا

تتعايش فيها الثقافات السالمية و المسيحية وتندمج وتختلط ، مما أدى إلى ظهور تأثيرات متبادلة نجدها في   التى كانت -تلك الفترة  يف

ظهرت نتيجته فى عمله    .و طوق الحمامة بشكل خاصبشكل عام   باألدب و الثقافة العربية  متأثرا   -   الحياة    اللغة والعادات وكل مظاهر

تتجلى في الكلمات المعجمية و العربية التي يستخدمها خوان رويث في مقاطعه وأغانيه ورقصاته و التي  الوحيد " كتاب الحب المحمود "  

شخصيات بعض  و  .   ،ه،  الزجل  و  العربي  المقامة  فن  و  األندلسية  كالموشحات  األصل  عربية  شعرية  أنواع  لستخدامه   بالضافة 

السالمية في كتاب الحب المحمود ال ينتقص منه ، كما فسره أوفهمه بعض الباحثين    تلك المؤثرات العربية أووجود  وخالصة القول إن  

  نسانية بين إحياتية و  وجود عالقة    رافضين بشكل أعمى و بصورة عنصريةهذه التأثيرات    والعلماء الذين حاولوا إبعاده عن أي نوع من

 . فى تلك الفترة المسلم و  المسيحى 

قد عاشوا معًا وتبادلوا    و المسيحين   المة إيجابية تظهر أن المسلمين ر عثاأل   هذا  يجب أن يكون وجود مثل هذه العناصر وفى حين أنه  

                       الخبرات في وقت من التاريخ.
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