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احلمد هلل عدد ما كان وما سيكون من غري انتهاء ،محدا يليق
جبالل وجهه أزليا بال بداية وال هناية.
وعمال بقوله صلى اهلل عليه وسلـم « :ال يَشْكُر اللَّهَ َمنْ ال
يَشْكُر النَّاسَ « رواه أمحد وأبو داود والبخاري ،فإنّين أتقدّم بأمسى
عبارات الشكر والتقدير إىل أستاذي :األستاذ الدكتور " حممد زمري "
الذي رافقين طيلة مراحل هذا البحث ،ومل يبخل عليّ بإرشاداته
ونصائحه حىت خيرج هذا العمل على أكمل صورة.
والشكر موصول إىل كل من ساعدين يف إجناز هذا البحث من
قريب أو من بعيد.
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احلمد هلل رب العاملني محدا كثريا كمـا ينبغي جلالل وجهه ،وعظيـم سلطانه
و الصـالة والسالم على أشرف املـرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبـه ومن اتبع
هداه إىل يوم الدين .
وبعد ،تعدّ املوشحات األندلسية ثورة جديدة يف عامل األدب والشعر ،مبا محلت من
جتديد يف املنظومة الشعرية السائدة منذ القدم .ورغم املعارضة الكبرية اليت لقيتها يف بداية
نشأهتا إالّ أنّها أسست لذاهتا مكانة مرموقة يف األدب العريب ،إذ سرعان ما انتشرت يف
البالد العربية ،وصارت مطلب الكثري من الناس .وقد اهتمّ األندلسيون هبذا النمط من
الشعر حىت أصبح امليزة الربزة يف حياهتم اليومية ،إذ ال خيلو جملس أو مناسبة إالّ وكان
للموشحات نصيب كبري فيها .كما أنّ اهتمام أمراء وخلفاء األندلس هبذا الفن ساهم يف
بروز العديد من الوشّاحني الذين كانوا يتنافسون يف بالط هؤالء األمراء واحلكام مبا جتود
به قرائحهم من األشعار ،مما أدّى إىل إثراء السّاحة األدبيّة بكم هائل من املوشحات جيمع
العديد من النقاد والدارسني على أنّه يصعب أو يستحيل حصرها.
أمّا بالنسبة الختيار املوضوع ،فقد يكون من الصعب حتديد أسبابه ،ألنّ اختيار
موضوع البحث ال يأيت نتيجة عامل حمدد ،و إمنا ينشأ تدرجييا وينمو على شكل رغبة
عامة؛ فإقبايل على هذه الدراسة يؤول إىل بواعث أخاهلا موضوعية ،ولعلّ من أمهّها أنّ
معظم الدراسات اليت تطرّقت ملوضوع املوشحات ركّزت على اجلوانب التارخيية أكثر
منها على اجلوانب الفنّية هلذا النمط من الشعر ،فأردت بذلك الوقوف على أهمّ اجلوانب
اجلمالية والفنّ ية اليت جعلت املوشح يرتقي إىل هذه املرتبة املرموقة على مدى العصور .ومن
هنا فقـد خالفت القواعد املتعـارف عليها بني الباحثني ،حيث ينطلق الباحث مـن
حيث انتهى إليه من سبقوه ،إال أنّين فضلت البـدء من حيث بدأوا فأعـدت النظر يف
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اجلوانب التارخيية لنشأة املوشحات وتطورها ،وصـوال إىل اجلزء املهم من البحث أال وهو
اجلانب الفـين واجلمايل للموشح ،وغاييت يف ذلك أن أضع بني يـدي القارئ حبثا
متكامال جيمع بني الشقني التـارخيي والفين ،يكفيه عناء التنقل بني املصادر واملراجع
للبحث عن هذا وذاك.
ومن الدراسات اليت تعرضت للموضوع والواجب اإلشارة إليها اليت كانت يل عونا
يف اإلحاطة مبوضوعات حبثي ،أذكر " دار الطراز يف عمل املوشحات " البن سناء امللك،
الذي حققه جودة الركايب ،ويعدّ أهمّ املصادر يف هذا اجملال تعرّض فيه صاحبه إىل أهمّ
أنواع املوشحات بالدراسة والتحليل .كذلك كتاب " جيش التوشيح " للسان الدين بن
اخلطيب الذي حققه هالل ناجي ،وكتاب " عقود اآلل يف املوشحات واألزجال " لشمس
الدين بن حممد بن حسن النواجي الذي حققه أمحد حممد عطا ،وقد ضمّ الكتابان عددا
من املوشحات وتقدميات ألصحاهبا .أضف إىل ذلك كتاب " ديوان املوشحات األندلسية
" لسيد غازي ،الذي كان مصدرا مهما حيث شكّل لبنة أساسية خاصة يف الفصل
التطبيقي إذ كانت معظم النماذج الشعرية املستشهد هبا مأخوذة منه .وكتاب آخر لـ:
يونس شنوان شديفات بعنوان " املوشحات األندلسية املصطلح والوزن والتأثري " .ومن
الدراسات اليت اهتمت ببعض جوانب هذا املوضوع سابقا رسالة دكتوراه بعنوان " قضايا
الشكل واملضمون يف املوشح األندلسي يف عهد بين األمحر " .باإلضافة إىل كتب أخرى ال
يتسع املقام إىل ذكرها.
هذا وقد قسمت حبثي إىل مدخل وأربعة فصول :
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ومهدت يف املدخل للبحث بإعطاء حملة عن احلياة االجتماعية والثقافية اليت سادت
شبه جزيرة األندلس ،حىت أضع القارئ للبحث أمام صورة واضحة للمستوى العلمي
الذي عرفته األندلس.
وعرضت يف الفصل األول العوامل املساعدة يف نشأة املوشحات األندلسية ،وقسمته
إىل أربعة مباحث ؛ املبحث األول خصصته لبيئة املوشحات ،ودرست فيه العوامل اليت
ساعدت يف ظهورها .أما املبحث الثاين ؛ فقد درست فيه التأثري والتأثر احلاصل بني
املشرق واملغرب يف هذا اجملال .أما بالنسبة للمبحث الثالث ؛ فتناولت فيه العمران يف
األندلس وأثره يف شعر املوشحات .واملبحث الرابع واألخري ،فخصصته الهتمام األندلسيني
بالعلم واملعرفة .وكان هذا الفصل متهيدا للفصول التالية.
وأما الفصل الثاين ،فقد تطرقت فيه إىل مكانة الغناء عند العرب عرب العصور .وقد
خصصت املبحث األول للغناء يف اجلاهلية .و املبحث الثاين درست فيه الغناء صدر
اإلسالم ،أمّا املبحث الثالث تناولت فيه الغناء يف العصر العباسي .وأخريا املبحث الرابع
فقد خصصته للغناء يف األندلس .وقد نتاولت يف كل مبحث مكانة الغناء يف كل عصر
منها وموقف املعاصرين جتاه الغناء.
أمّا الفصل الثالث ،فقد درست فيه املوشحات من حيث األصل والنشأة والتعريف
به وأجزائها .فكان املبحث األوّل ألصل املوشحات ،وعاجلت فيه مسألة اخلالف يف
املوشحات أعربية األصل أم هي إسبانية ؟ .وكان املبحث الثاين لنشأة املوشح وخمترعه .أما
املبحث الثالث فكان لتعريف املوشح أسباب تسميته هبذا االسم .وختمت الفصل مببحث
رابع درست فيه أجزاء املوشح تالتفصيل ،مدرجا لكل جزء مناذج توضيحية من موشحات
أشهر شعراء األندلس.
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وأمّا الفصل الرابع واألخري ،فهو فصل تطبيقي وقد أفردته لدراسة األسس اجلمالية
للموشحات األندلسية ،وقد أفردته يف أربعة مباحث تطرقت يف أوهلا إىل لغة املوشحات
وألفاظها ،مربزا القيمة اجلمالية هلا .أمّا املبحث الثاين فقد خصصته للبنية التركيبية
للموشحات ،ودرست فيه اجلمل املعتمدة فيها من حيث الطول والقصر ،والتقدمي
والتأخري ،وأثر ذلك يف مجالية املوشحات .وكان الفصل الثالث لدراسة مجاليات البديع يف
املوشحات ،وقد ركزت فيه على أكثر احملسنات البديعية انتشارا يف املوشحات أال وهي
التورية واجلناس والطباق ،مبينا إيقاع اجلمايل الذي أضفته تلك احملسنات يف املوشحات.
وأخريا املبحث الرابع فكان لدراسة عروض املوشحات ،وقد درست فيه اإليقاع العروضي
الذي سارت عليه املوشحات سواء كان من البحور اخلليلية ،أو خارجا عن هذه البحور،
مبينا ميزته اجلمالية يف اإليقاع الداخلي للموشحة.
وقد يالحظ القارئ هلذا البحث أنّ هذا الفصل هو أطول الفصول وذلك نظرا
خلصوصية املوضوع ،وللكمّ اهلائل للمعلومات اخلاصة هبذا الفصل ،واليت استدعت
االسهاب يف طرحها ،مما جعل الفصل هبذا احلجم.
مث أهنيت البحث خبامتة ذكرت فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها أثناء البحث.
أما عن منهج البحث فقد اعتمدت املنهج مقارن ،واملنهج املوضوعايت ،ومنهج
التارخيي وصفي خاصة يف الفصول األوىل؛ وذلك توخيا للوضوح وقصد التمكن من رصد
اجلوانب املتعلقة بالبحث؛ مع الترتيب التارخيي هلا.
ولعله أثناء إجناز كل حبث يواجه الباحث مجلة من الصعوبات؛ نذكر على رأسها
صعوبة اإلملام بكل تفاصيل املوضوع ،وغزارة املادة خاصة يف اجلانب التارخيي ،حيث
حرصت كل احلرص على أالّ يكون هذا العمل جمرد استنساخ لألعمال السابقة؛ ولذلك
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ركزت على اجلوانب الفنية واألسس اجلمالية ،حىت يكون عملي قراءة جديدة للموضوع.
وعلى العموم مل تكن هذه الصعوبات مستحيلة التخطي؛ وحىت وإن كانت فلقد ذللتها
بفضل توكلي على اهلل وبفضل التوجيهات القيمة ألستاذي املشرف األستاذ الدكتور
" حممد زمري " اليت قدّمها يل يف كل خطوة إلجناز هذا البحث املتواضع ليخرج هذه
الصورة اليت هو عليها.
وأرجـو من اهلل العلي القدير أن أكـون قد وفقت يف إخـراج هذا البحث
بصورة مقبولة ،وأن جيـد عملي هذا صدى يف صـدر كل قارئ حمب للمعرفة ،وإن
قصرت يف بعض املواطن فأرجو أن تتاح الفرصة لغريي لتاليف ما أمكـن من هذا
التقصري .وما التوفيق إال باهلل وإياه أسأل القوة و السداد.
تلمسان يف 01 :حمرم سنة  0341هـ.
املوافق 41سبتمرب سنة  7102م.
الطالب :صابة جياليل
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بيئـة األندلس
بيئة املوشحات
التأثري والتأثر بني املشرق واملغرب
اهتمام األندلسيني بالعمران
اهتمام األندلسيني بالعلوم واآلداب
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يعـدّ الشعر عند العرب األثر العظيم الذي حفظ هلم تارخيهم منذ اجلاهلية إىل
العصور اليت تلت فيما بعد .فإذا كانت األمم السابقة ختلد مآثرها بتشييد القالع واحلصون
وغريها من مظاهر العمران فإنّ العرب جعلوا من الشعر أداة حلفظ أيامهم ومآثرهم ونقلها
لألجيال الالحقة.
ومن هنا كانت دراسة األدب العريب – خاصة القدمي منه – أداة ملعرفة ما كانت
عليه األوضاع الثقافية واالجتماعية والسياسية  ...آنذاك .ومبا أنّ النثر مل ينل حظه من
التدوين يف العصور األوىل فقد كان الشعر املرجع األساسي للدراسة كونه كان سهال
للحفظ وقد توارثته األجيال باحلفظ حىت مراحل التدوين.
ومن الفنون الشعرية اليت عرفها العرب ذلك الفن الذي ظهر باألندلس أال وهو
املوشحات ،واليت أثري اجلدل يف البداية حول أصوهلا ونشأهتا ،ولقيت املعارضة منذ
ظهورها كوهنا ثارت على األوزان اخلليلية اليت كان العرب يقدسوهنا يف أشعارهم .لكنّها
سرعان ما أوجدت لنفسها مكانا يف الساحة األدبية العربية مع مرور الوقت ،وصارت
الفن األديب األوّل خاصة يف األندلس ،ومن هنا كانت املوشحات إحدى األدوات اليت
وثَّقت تاريخ األندلس منذ ظهورها ،وحىت سقوط احلضارة اإلسالمية يف شبه اجلزيرة
اإليبريية.
ورغم سقوط احلضارة العربية اإلسالمية يف األندلس ،فأنّ ما خلفته من تراث مادي
وأديب دفع الدارسني والباحثني يف شىت امليادين إىل الغوص فيه ،والبحث عن مكامن احلسن
واجلمال فيه .وهذا ما سار عليه الدارسون والنّقاد لألدب حيث وجدوا يف األدب
األندلسي موارد ال تنضب ،فكثرت الدراسات واختلفت الرؤى يف اآلداب األندلسية.
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ومن بني اآلداب اليت شكلت نقطة اخلالف أحيانا بني الباحثني شعر املوشحات – كما
سبق ذكره  .-فقد « شغلت املوشحات أجياال من العلماء يف الشرق والغرب ،وال تزال
تغري بالبحث ،وتتكشّف من حني آلخر جوانب وضاءة من هذا الفن الذي اجتمعت له
عناصر األصالة واجلدّة ،ومتثلت فيه عبقرية الشاعر األندلسي بكل ما فيها من غنائية
وأخيلة وإحساس باحلياة ».1
ونظرا للزخم اهلائل الذي خلفه لنا األدب األندلسي ،فقد أصبح لزاما على الباحث
يف اآلداب األندلسية أن حيدّد بدقّة املوضوع املراد معاجلته ،حىت ال جيد نفسه يف متاهة
يصعب البحث فيها أو اخلروج منها .وعليه فإنّ الغاية من البحث هنا هو حتديد مكامن
اجلمال يف املوشحات األندلسية ،واالبتعاد عن املواضيع األخرى قدر اإلمكان ما عدا اليت
هلا عالقة مباشرة باملوضوع كاجلوانب املوسيقية والعروضية مثال.

بيئة املوشحات:
اقترنت املوشحات منذ ظهورها باسم بلدها األصلي الذي ظهرت فيه أال وهو
األندلس .فبعد الفتح العريب اإلسالمي لألندلس وجد املسلمون أنفسهم يف بلد ختتلف بيئته
عن بيئة املشرق أيّما اختالف يف طبيعتها وتضاريسها « .وختتلف طبيعة األندلس اختالفا
بيّنا حبسب اجلهات واملناطق واألقاليم ،ففيها جبال وهضاب وسهول وأودية  ..من
أراضيها الشاسعة ما هو خصب مثمر ،وما هو جدب مقفر  ..من بقاعها ما يعتمد أساسا
على األمطار ،ومنها ما يرتوي من الوديان واألهنار  ...تتفاوت أجواؤها ومناخاهتا،

 - 1الموشح ات األندلسية ،محمد زكريا عناني ،عالم المعرفة مطابع األنباء – الكويت ،د/ط ،0891 ،ص .10
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وتتبا ين حاصالهتا ومراعيها ومنامجها وموانئها البحرية ،إنّها بالد تفصل بني حبرين خمتلفني
وبني قارتني خمتلفتني ،فطبيعي أن ختتلف فيها طبيعة احلياة واألحياء واألشياء ».1
وال شك أنّ هذا التنوع أكسب البالد وأهلها ميزات ختتلف متاما عن اليت ألفها
العرب يف بالد املشرق ،ف قد مَنَّ اهلل تعاىل على هذه األرض بنعم جعلت منها جنّة على
وجه األرض ،وذلك باعتراف البشر على اختالف مشارهبم ومذاهبهم .ويف ذلك يقول
لسان الدين بن اخلطيب متحدثا عن خصائص األندلس « :خصّ اهلل تعاىل بالد األندلس
من الرَّيْع وغ َدقِ السُّقيا ،ولذاذة األقوات ،وفرَاهة احليوان ،درور الفواكه ،وكثرة املياه،
وتبحر العُمران ،وجودة اللباس ،وشرف اآلنية ،وكثرة السالح ،وصحّة اهلواء ،وابيضاض
ألوان اإلنسان ،ونُْبلِ األذهان ،وقبول الصنائع ،وشهامة الطباع ،ونفوذ اإلدراك ،وإحكام
التمدّن واالعتمار ،مبا حُ ِرمَ ُه على الكث ُري من األقطار ممّا سواها ».2
ونقل املقري عن الرازي قوله « :بلد األندلس هو آخر اإلقليم الرابع إىل املغرب،
وهو عند احلكماء بلد كرمي البقعة ،طيب التربة ،خصب اجلنان ،مُنْبَجِس األهنار الغِزَار
والعيون العذاب ،قليل اهلوام ذوات السّموم ،معتدل اهلواء واجلوّ والنسيم ،ربيعه وخريفه
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ومشتاه ومصيفه على قدر من االعتدال ،وسِطة من احلال ،ال يتولّد يف أحدها فضل يتولّد
فيما يتلوه انتقاص ،تتّصل فواكهه أكثر األزمنة ،وتدوم متالحقة غري مفقودة ».1
وال شك أنّ هذا التنوّع الطبيعي واالعتدال يف املناخ جعل هذه األرض تغدق على
ساكنتها بأطيب اخل ريات على تنوّعها ،كما أنّ وفرة املياه إضافة إىل املناخ الرطب جعلت
هذه األرض دائمة االخضرار ،إضافة إىل ذلك فإنّ موامسها كانت متتدّ إىل فترات أطول
على عكس غريها من البلدان ،وعن ذلك يضيف املقري قائال « :أمّا الساحل منه
ونواحيه ،فيبادر بباكورة ،وأمّا الثّغر وجهاته ،واجلبال املخصوصة بربد اهلواء فيتأخّر بالكثري
من مثره ،فمادة اخلريات بالبلد متمادية يف كلّ األحيان ،وفواكهه على اجلملة غري معدومة
يف كلّ آوان ،وله خواص يف كرم النبات يوافق يف بعضها أرض اهلند املخصوصة جبواهر
األنبات ،منها :أنّ احمللب ،وهو املقدّم يف األفاويه واملفضّل يف أنواع األشنان ،ال ينبت
بشيء من األرض إ ّال باهلند واألندلس ».2
واملتأمّل ملا سبق من األقوال يدرك جيّدا مدى التنوّع البيئي الذي شهدته بالد
األندلس سواء من حيث تضاريسُها ،أو من حيث أحياؤها ،األمر الذي جيعلها أرض
األحالم للكثري من النّاس .وهبـذا التنوع الطبيعي « كانت األندلس و ال تزال أمجل بقاع
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األرض وأنضرها مما يأخذ األلباب ،ويسبح يف روعته اخليال ،ويبعث على تذوّق اجلمال
وجماراة الطبيعة يف نضارهتا وهبائهـا ».1
ومل تقتصر مميّزات بالد األندلس على هذا احلدّ ،فقد « امتازت هـذه البالد بني
األقطار اليت فتحها العرب جبمال طبيعتها من أشجار باسقة ،ومثار يانعة ،وأهنار جارية،
وجبال خضر ،وطيور مغرّدة ،وأبنية شاهقـة ،وقصور مجيلة ،ووجوه نضرة ،ونسيم
عليل ،فملك كـ ّل ذلك من نفس العريب ورقّق من شعوره ،وعذّب من خياله ،وصقل من
ذوقه ،وزاد يف مجال شعره وفنون الكتابة لديه ،وميّزه بذلك عن أهل املشرق وجعـل
لألندلسيني صبغة خاصة يف األدب العريب ».2
وال عجب أنّ هذا التنوّع خلق شيئا من اإلهلام لذى الفاحتني عامة والشعراء
واألدباء خاصة ،فقد افتتنوا حبسن الطبيعة ومجاهلا واعتدال اجلوّ ووفرة اخلريات ،وأطنب
اجلغرافيون واملؤرّخون املسلمون يف وصف هذه اخلصائص وتفصيلها يف كتاباهتم ومجعوا
فيها معظم خصائص بلدان اإلسالم اليت عرفوها .وقد أورد املقري شيئا مما ذكره أيب عبيد
البكري يف وصفه لألندلس حيث قال « :األندلس شامية يف طيبها وهوائها ،ميانية يف
اعتداهلا واستوائها ،هندية يف ِعطْرِها و ذكائها ،أهوازية يف عظم جبايتها ،صينية يف جواهر
معادهنا ،عَدَنِيَّةٌ يف منافع سواحلها ،فيها آثار عظيمة لليونانيني أهل احلكمة وحاملي
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الفلسفة ،وكان من ملوكهم الذين أثَّروا اآلثار باألندلس هرقلس ،وله األثر يف الصنم
جبزيرة قادس وصنم جِلِّيقيَّة ،واألثر يف مدينة طرَّكُونَة* الذي ال نظري له ».1
ومع هذا الغىن والتنوع الطبيعي لبالد األندلس فإنّ العرب واملسلمني الفاحتني
سرعان ما تأقلموا مع البيئة و« شاركوا يف معاجلة أمور الزراعة والصناعة وشادوا حضارة
عربية جديدة على أرض جديدة ،وانتشر العمران يف أحناء األندلس ،واتصلت املدن باملدن
والقرى بالقرى يف إتقان عمل وهباء منظر » 2.حىت أنّ املسافر يف بالد األندلس ال حيسّ
عناء السّفر الرتباط املدن بعضها ببعض والبساتني والرّياض بعضها ببعض بشكل متقن
جعل األندلس آنذاك أمجل البلدان على وجه األرض.
ومن شدّة افتتان األندلسيني بالطبيعة أنّهم دأبوا على اخلروج إىل الرّياض
واملتنزهات واالستمتاع باملهرجانات واالحتفاالت اليت كانوا يعقدوهنا ،فمىت أقبل الرّبيع
وجّه بعضهم لبعض بطاقات الدعوى ،وتفنّنوا يف كتابتها حىت أنّ بعضها يأيت شعرا،
ويلتقون يف املنتزهات واجلِنان ،ويتهادون األزهار ويتفنّنون يف نظم الشّعر وعقد املقارنات
واملوازنات.

3

وكتب التاريخ واألدب غنيّة باألخبار اليت تعكس مدى روعة بالد األندلس وس ّر
افتتان املسلمني هبا .ومن ذلك ما ورده صاحب كتاب " البديع يف وصف الربيع" عن ولع
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األندلسيني مبظـاهر الطبيعة وولعهم هبا ما جعلهم يدأبـون على اخلروج للحقول
واملنتزهات والبساتني .وهذا األمر كان ميزة لدى األندلسيني عامّة والشّعراء خاصـة
« الذين يعشقـون مظاهر الطبيعة ،ويهيمون حببّها وتشدّهم إليها شدّا مبناظرها اخلالبة،
وال سيما بزهورها وورودها الفاتنة اليت أصبحـوا من فرط معايشتهم هلا يتفاعلون معها،
ويبثوهنا أشواقهم وأحاسيسهم ،ويستنطقوهنا مبا يَعتمل يف نفوسهم من أفكار ومعاين إىل
درجة أنّنا ال نكـاد نقرأ شعرا أندلسيا إالّ وجند انعكاسات ذلك واضحة يف أكثر أغراضه
من وصف ومدح ورثاء وغريها ».1
ومن شدّة مجال الطّبيعة األندلسيّة ،وروعة يد اخلالق فيها ،صارت قرائح الشعراء
تتدفّق شعرا على البديهة ،وبكلّ يُسر وعفويّة ودون عناء أو تكلّف ،خاصة إذا خالط
نفوسهم املولعة باجلمال شيء يدعو إىل بث مكنوناهتا .وها هو احلمريي يذكر يف كتابه
البديع يف وصف الربيع أنّه دخل « بستانا له مع الفقيه أيب احلسن بن علي ،وكان هبا
باقالء قد نوّر فأخذ من نوره وصنع مصرعا هو ( سبج يف كأس ورد ) ،مثّ سأل أبا الوليد
إجازته ،فأجابه بقوله ( :أو كسوف وسط بدر ) ،وزاد عليه بيتا هو:
أو غشاء بني فجـر»

أو غـوال يف آلل

2

وقد أبدع الشعراء يف وصف رياض األندلس يف منظوماهتم الشّعرية ،ومن أمثلة
ذلك ما أنشده احلمريي أليب القاسم البلمي:

3
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ك برَوْضَــةٍ
اُنظُر و نَزِّه ناظِرَيْ َ

ح وتُمْطـرُ
غنَّا َء ما زالت تُرَا ُ

لنُـرِيكَ منْ صَْنعَاءَ صَنعَة وَشْيِهَا

مبَطارِف من تَستَـ ٍر ال ُتسْتَرُ

ب َنسِيمِـها
ألوَانُها شَـتَّى و طِي ُ

ُيقْضَى العَبِ ُري به ويُنسَى العَنْبَ ُر

ومن األبيات السائرة يف األندلس واليت أعجب أهلها هبا ،قول بن سفر املريين:
ض أندلـسِ تَلْتَـذُّ نَعمَـاءُ
يف أر ِ

و ال يُفـارقُ فيهـا الق ْلبَ سرّاءُ

و ليسَ يف غريِها بالعَيْشِ مُنتفـعٌ

َق األنسِ صَهْبَـاءُ
و ال تقُـومُ حب ِّ

ت عِذارِي ما هبا عِوَضٌ
فيها خلع ُ

ض صحراءُ
فهي الرِّياضُ وكل األر ِ

1

وال شكّ يف أنّ املتأمل يف هذه األبيات يدرك جيّدا مـدى تأثر الشاعر وتعلّقه
ببالد األندلس ملا فيها من عوامل تدخل البهجة يف القلوب ،وتلقي الراحة يف النفوس .فمن
شدّة تأثّر الشاعر راح يصفها بأنّها الرياض وما دوهنا من األرض فهي صحراء.
ودواوين الشعر زاخرة مبثل هذه األشعـار ،وقـد صدق مـن قال إ ّن الشاعر ابن
بيئته ،وذلك ما نلمسه عند شعراء األنـدلس فقد « كانوا يف الطبيعة وشعرها حيسـون
ويهيمون ثـم يعبّرون عن حسّهم وهيامهم .وكثريا ما ترتبط الروايات بني الشعر وسببه
والوصف ودواعيـه ،وكثريا ما خرج الشعراء مجاعات وأفـرادا ميتّعـون النّفس
جبمـال الطبيعـة مث يعبّرون عمّا يف أنفسهم .وكيف ال يصنعون وبيئتهم مرحة طروب،
ونفوس األندلسيني ميالة للّهو واملتاع ! » .2ويف هذا يقول أحد الشعراء الذين سحرهم
مجال األنـدلس:
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يا حُس َن أندلس و ما جَ َمعَتْ لنا

فيهَا م َن األَوطارِ واألَوطـانِ

ت أْنسَى ُحسْنَهَا
تلكَ اجلزيرَ ُة لسْ ُ

بَتعَاقُبِ األَحْيَانِ و األ ْزمَـانِ

َنسَ َج الرَّبيعُ نباتَها م ْن سُنْـدُسٍ

مَوْشِيَّـة ببَدائِـعِ األلـوَانِ

ال هائِمـاً
و غدَا النَّسيمُ هبا عَلي ً

برُبُوعِها و تالطـ َم البَحْرانِ

ّل يَنْثُ ُر فوقـها
يا ُحسْنَـها والط ُّ

دُرَرًا خِالل الوَرْ ِد و الرَّيْحانِ

وسوَاعِدُ األَنْهَارِ قد مُدَّت إلـى

النعْمَـانِ
نُ َدمَائِـها ِبشَقاِئقِ ُّ

ت فيها شَوَادي طيْـرِها
وتَجَاوَبَ ْ

ت ا َألغْصَا ُن با َألغْصانِ
و اِلْتَفَّ ِ

إال و حَيَّـانِي هبـا
ما زُرْتُـها َّ

حَدَقُ البَها ِر و أنْ ُم ُل السُّوسانِ

من بعـدِها ما أعْجَبَتْنِي َبلْـدَةٌ

ت به منَ الُبلْـدَانِ
مع ما حَللْ ُ

1

واملالحظ مما سبق ذكره أنّ الطبيعة ومجاهلا كان هلما أثر كبري يف شاعرية شعراء
األندلس ،خاصة وأنّ اهلل تعاىل خصَّ أهل هذه األرض بنِعم كانوا يصبحون وميسون
عليها ،وجيدوهنا نصب أعينهم يف كل وقت من أشجار باختالف أنواعه وأشكاهلا ،وأهنار
بامتدادها يف كل فجٍّ ومكان ،وطيور من كل األلوان .ضف إىل ذلك األصول العربية
لسكان األندلس وجتدّر الشعر يف هذه األصول ،ما جعل األحفاد يف األندلس يسريون على
خطى أجدادهم السابقني يف قرض الشعر ،ومع األثر الذي خلفته الطبيعة فيهم استطاعوا
أن ينافسون نظراءهم يف املشرق ،بل تفوّقوا عليهم يف كثري من األحيان.
ويف مجال أرض األندلس يذكر سيد نوفل شعرا أليب احلسن بن نزار يف وصف
وادي آش أو وادي األشات ،وهو مدينة جليلة قد أحدقت هبا البساتني واألهنار ،وقد
ب الشعر.
ص اهلل أهلها باألدب وح ّ
خ ّ
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ت يُهَيِّجُ وَجْدِي كلَّما
وَادِي األَشَا ِ

النعْمَاءُ
ت بكَ َّ
أذكرت ما أفْضَ ْ

ك و اهلجِيـرُ ُمسَلَّــطٌ
هلل ظِلُّ َ

قد بَرَّدَتْ لفحَـاتِهِ األَنْــدَاءُ

ب أ ْن َتفُوزَ بلحْظةٍ
س تَرْغ ُ
و الشَّم ُ

منهُ فَتطْـ ِرفَ ط ْرفُهَا ا َألفْيَـاءُ

ب كأنَّـهُ
والنَّهْ ُر يَْبسِـ ُم باحلبَـا ِ

سَلـخَ نَضَتْـ ُه حَيَّةٌ َرقْطـاءُ
أبَـدًا علـى جَنَبَاتِـ ِه إِميَـاءُ

فلِذا َك حتْـذرُهُ الغُصُو ُن فمَْيلُهَـا

1

فواد األ شات حسب وصف الشاعر ميأله املاء والزهر يف كل جوانبه وهو كثري
الشجر كثيف األغصان حىت أ ّن أشعة الشمس ال تكاد تصل أرضه لشدّة كثافته.
ويبـدو أنّ النّقاد واألدباء ال خيتلفون يف شاعرية أهل األندلس ،فها هو احلجازي
يؤكّد ما سبق ذكره عن شاعرية أهل األندلس حيث يقول « :وهم أشعـر النّاس فيما
كثّر اهلل تعاىل يف بالدهم وجعله نصب أعينهم من األشجار واألزهـار واألهنار والطيور
والكؤوس ،ال ينازعهم أحد يف هذا الشأن ،وابن خفاجة سابقهم يف هذا املضمار ،احلائـز
فيه قصب الرّهان ،وأمّا إذا هبّ النسيم ودار الكأس يف كف ظيب رخيم ورجع بَمَّ وزير
وصفّق للماء خرير  ..أو أزهـرت دوحة السّماء بزُهر كواكبها أو قوّضت عند فيض هنر
الصّباح ببيض مضارهبا فأولئك هم السابقون السابقون  ..وقد أعانتهم على الشعر أنساهبم
العربية ،وبقاعهم النضرة ومهمهم األبِيّة ».2
ونستنبط من هذا الوصف نقطتني هامتني يف شاعرية أهل األندلس أوالمها :أثر
الطّبيعة فيهم لدرجة أهنم جعلوا بالدهم جنّة فوق األرض .وثانيهما :أنساهبم العربية اليت
جعلتهم حيافظون على هذه الثقافة الشّعريّة.
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وباحلديث عن أنساب أهـل األندلس فـإ ّن ذلك مل يكن وليد ليلة وضحاها ،بل
جاء بتعاقب السّنني ،فبعد الفتح وبعد سنوات من تعاقب األمويني على احلكم استقرت
أوضاع اجملتمع األندلسي خالل هذه الفترة مقارنة مع سابقاهتا ،إذ متت عملية املزج
واالنصهار بني العناصر البشرية الوافدة املستوطنة بالبالد بعد الفتح اإلسالمي والعناصر
املستقرة هناك قبل الفتح اإلسالمي لتلك الدّيار.
والثابت أنّ العرب العدنانيّني والقحطانيّني توافدوا إىل األندلس يف دفعات هائلة منذ
بداية الفتح ،وازداد عددهم بعد تأسيس دولة بين أمية نظرا للترحيب الذي كانوا يالقونه
منها وفرارا من االضطهاد الذي القوه من طرف العباسيّني .فقد شكل العنصر العريب
الوافد من الشرق أقوى وأبرز العناصر يف الوحدة البشرية للمجتمع األندلسي.1
واملعروف أنّ غالبية هؤالء العرب مل يدخلوا بالد األندلس أُسراً ،بل جنودا يف
جيوش الفتح ألسباب تطلّبتها ظروف مرّت هبا البالد قبل دخول عبد الرمحن الداخل
امللقب بصقر قريش وبعد دخوله « .ومن مثّ كان زواج اجلندي العريب املستوطن باملرأة
اإلسبانية شيئا مألوفا يف تكوين األسر املسلمة ،خصوصا ما كانت جتده خمتلف الطبقات
اإلسبانية يف اإلسالم واملسلمني من خري مل تعرفه البالد من قبل ».2
واألكيد أنّ جنود املسلمني الفاحتني مل يكونوا السبّاقني للزّواج باإلسبانيات ،بل
كانوا مقتدين ومقلّدين ألمراءهم ،فهم مل ينتقلوا إىل األندلس يف شكل أُسرٍ ،وكان البد
هلؤالء اجلنود أن يؤسّسوا أسرا وبيوتا وينجبوا األبناء ،ومل يكن أمامهم سوى اإلسبانيات
لتحقيق هذا األمر « .فقد أقبل على الزّواج املختلط أوّل أمري عريب ولّي أمر األندلس بعد
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الفتح وهو عبد العزيز بن موسى بن نصري كما أقبل عليه غريه من العرب ،حي شرع هلم
أمراؤهم سنّة الزّواج باإلسبانيات حىت لقد ثبت أنّ مجيع أمراء وخلفاء األسرة األموية يف
األندلس كانوا أبناء لغري عربيات ».1
كلّ هذه الظروف مهّدت لتكوين « عنصر جديد هو الشعب األندلسي الصميم
اإل سباين من حيث بعض خصائصه يف الشكل والطبع ،والعريب يف قوميته وعقيدته ولغته
وثقافته وكل جوانب حضارته ».2
التأثري والـتأثر يف املوشحات األندلسية:
يتّفق الكثري من النّقاد على أنّ املوشحات أثّرت وتأثرت على املستويني الداخلي
واخلارجي .حيث أنّها استفادت من الشعر العريب القادم من املشرق مع الفاحتني ،أو
باالحتكاك الشعراء املشارقة .كما أنّها استفادت وتأثرت بالشعر احمللي الذي كان معروفا
يف األندلس آنذاك واملعروف بشعر التروبادور.
التأثري والتأثر اخلارجي ( بني املشرق واملغرب ):
كثُر املولّدون يف اجملتمع األندلسي وكانوا أكثر تشبّثا مبقومات مدنية العرب
واملسلمني مع ارتباطهم الطبيعي بوطنهم احلبيب .ومن هنا كان يف نفوسهم الكثري من
روح املشرق العريب اإلسالمي ،فتوتّقت الصِّالت بني هذا اجملتمع األندلسي يف جيله املولّد
وبني جمتمعات األمّة اإلسالمية يف املشرق واملغرب .وقويت أواصر التزاور واملبادلة بني
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الشخصيات والوفود املشرقية واملغربية واألندلسية يف ميادين احلضارة املختلفة ،1حىت
« كانت األندلس واملشرق أشبه برقعة واحدة يسري فيها النمل ذهابا وإيابا ».2
وكان األندلسيون يقصدون بالد املشرق عن طريق املغرب العريب ألداء فريضة
احلج ولزيارة األقارب وأماكن األجداد ،ولطلب العلم والتجارة ،وجلمع الكتب ،وغريها
 ...وكان املشارقة يرحلون إىل األندلس عن طريق املغرب العريب أيضا ،رغبة يف نشر
أفكار دينية أو ثقافية أو فنية ،أو للتجارة ،أو لإلقامة وطلب الرزق ،فينال كل بغيته،
ويصيب رغبته ،ويؤثر ويتأثر ،مضيفا بذلك خيطا جديدا يف احلبل املتني الرابط بني أجزاء
العامل اإلسالمي.3
وكان هذا التأثري املتبادل بني املشرق واملغرب بارزا واشتمل جوانب عدّة منها
جانب الغناء واملغنني ،وانتشر الغناء يف األندلس كما كان معهودا يف املشرق ،وأصبحت
املوشحات تسري على ألسنة العامة من الناس وتستهويهم « حيث وجد املغنّون يف
املوشحات األندلسية بُغيتهم الفنيّة فصرفت أنظارهم عن الشعر التقليدي الذي مل يكن فيه
مثل ما يف املوشحات األندلسية من سهولة ويُسر وتنوّع موسيقي ،وقد شجَّعت هذه
السهولة والتنوّع احلكّام والوزراء حيث جعلتهم يَأَْنسُون ويتجاوبون مع غناء املوشحات
فيهتزون طربا وإعجابا ،ويُغدقون يف تقدمي اهلدايا والعطايا للمغنّني والشّعراء على السواء
تقديرا وتشجيعا.4» .
ومن جانب آخر فإنّ هذا التأثري مل يقتصر على الغناء واملغنيني فقط ،بل تعداه إىل
الشعر والشعراء .فقد نشأت معارضة قوية بني الشعراء املشارقة واملغاربة ( األندلسيني )،
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وحىت بني املشارقة أنفسهم واملغاربة أنفسهم .وقد دارت بينهم منافسة قوية فما ينظم
الشعراء املشرق ينظمون القصائد إال وسارع األندلسيون يعارضوهنا والعكس كذلك .فقد
عرفت هذه املعارضات حدّة عند األندلسيني أنفسهم .وقد نظم ابن سهل موشحته اليت
أوهلا:
َهلْ دَرَى ظبْيُ لبحِمَى أ ْن قد حَمَى
َـر و خَفقٍ مِثْلمَــا
فهُـ َو يف ح ٍّ

قلْبَ صَبٍّ حَلَّ ُه عَن مكَنسِ
ت رِيحُ الصِّبـا بالقَبسِ
ل ِعبَ ْ

1

وقد سارت هذه املوشحة على ألسنة املغنّني وصارت حديث الناس ،فتصدى له
لسان الدين بن اخلطيب مبوشحة " جادك الغيث " فعمّت اآلفاق وأنست الناس يف موشحة
ابن سهل .ومل تقتصر هذه املعارضات على املوشحات يف األندلس ،بل جاوزت حبر
الزقاق إىل املغرب واملشرق ،فنظم فيها الشعراء من كل األقطار ،لكنهم مل يبلغوا شَأْ َو
ت وغرَّبَتْ ،وهي:
األندلسيني ،إالّ ابن سناء امللك املصري ،فإنّ له موشحة شَرَّق ْ
حللِي
ب تِيجَان الرّبَى بِا ُ
كِّللِي يا سُحْ ُ

ف اجلد َولِ
و اجْ َعلِي سِوَارها مُْن َع ِط َ

ض نُجُومٌ وما
ك و يف األَر ِ
يا سَمَا في ِ

ت أنْجُماً
ت نَجْمًا أشْرَق ْ
كُلَّما أغْرَبَ ْ

والدمَى
إال بالطِّال ُّ
وهي ما تَهْ ِطلُ َّ

2

واملتتبع هلذا املسألة يالحظ أنّ التأثر الشعراء ببعضهم كان واضحا وجليّا ،حيث
حاول الكثري منهم تقليد املوشحات األندلسية أو معارضتها ،ومنهم صالح الدين الصفدي
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الذي مجع يف كتابه " توشيح التوشيح " عددا من املوشحات األندلسية معارضا كلّ
موشحة اختارها وكأنّما املعارضة هي املقصد األوّل من مجع هذه املوشحات وتقدميها
للناس.

1

التأثري والتأثر الداخلي ( شعر التروبادور ):
اشتمل التأثري الداخلي أو احمللي للموشحات تأثريها على شعراء التروبادور ،وقد
ساهم يف ذلك االحتكاك الذي وقع بني احلضارتني العربية اإلسالمية واإلسبانية احمللية .وقد
ظل هذا التأثري سائدا لعدّة قرون حيث أنّ احلضارة العربية اإلسالمية حكمت األندلس ما
يزيد عن مثانية قرون .إالّ أننا نالحظ أنّ مسألة تأثري املوشحات يف شعر التروبادور ال تلقى
االمجاع من قبل األدباء والنقاد ،حيث انقسمت آراؤهم بني مؤيد ومعارض.
ومن املؤيّدين لفكرة التأثري األديبان حممد غنيمي هالل ولطفي عبد البديع 2وغريمها
ممن بيّنوا أنّ التأثري مشل اجلانيب املضمون والشكل .وقد قدّموا الكثري من األدلّة اليت تؤيّد
آراءهم .فمن حيث الشكل قالوا أنّ أوجه الشبه كثرية بني املوشحات والتروبادور،
وأبرزها أحصوه فيما يلي:
 القصيدة عند شعراء التروبادور تتألّف من سبع مقطوعات يف األغلب األعم،وهذا هو العدد الغالب على القصيدة يف املوشحات واألزجال األندلسية.
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 كلّ مقطوعة من مقطوعات التروبادور يوجد هبا ما يقابل الغصن يف املوشحاتواألزجال العربية ،وهي تسمى باإلسبانية .Mudanza
 يوجد يف شعر التروبادور ما يقابل "القفل " يف املوشحة والزجل ،وهو مايسمى بالفرنسية  ،Tornadaويسمى باإلسبانية .Vuleta
 يف شعر التروبادور ما يقابل املطلع ،وهو ما يسمى باإلسبانية .Estribillo القافية عند شعراء التروبادور األوائل شبيهة بالقافية يف املوشحات واألزجال،لكنّها اختلفت عند املتأخرين منهم.
وقد أورد غنيمي هالل امثلة عديدة من املوشحات األندلسية وشعر التروبادور
لتأكيد أوجه التشابه بينهما.1
أمّا من ناحية املضمون فقد ذكروا أوجه شبه عديدة أمهّها ما يلي:

2

 امليل إىل تصوير قسوة احملبوبة واستهانتها حببيبها ممّا يؤدّي إىل أمل وسُهْد أوهُزالٍ وسُقمٍ فاملوت .يقول غنيمي هالل « وشعراء التروبادور كانوا يعيشون
يف بالط امللول واألمراء ،ويتغنون باحلب على حنو خيضع فيه احملب حلبيبته،
ويعبّر عن سلطاهنا عليه .على الرغم من بقائه مع ذلك يف دائرة الغزل احلسي.
وأقدم من نعرف من هؤالء الشعراء هم "جيوم التاسع" دوق أكيتانيا الذي
كتب أشعاره ما بني ما  0011وعام  0011ميالدية .وصلته أكيدة بالثقافة
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العربية يف إسبانيا وقد اشترك يف احلروب الصليبية ،وأشعاره ذات خصائص فنية
فريدة ال يُستَطاع تعليلها تعليال مقنعا إ ّال بتأثره بالشعر العريب.1».
متج يد املرأة وإجالهلا ،إذ أنّ العصور األوربية القدمية كلّها ما كانت تعرفهـذا التّصوّر جتاه املرأة ،ال يف فكر أرسطـو وغريه من الفالسفة ،وال يف فكر
الهُوتِيني الذين كانوا يهـدرون كرامة املرأة ،وبعد التأثر باملوشحات انقلبت
ال ّ
التصوّر متامـا عند شعراء التروبادور .وهذا ما يؤكّـده قول لطفي بديع «
وإذا كان وجد شيء من ذلك بني شعراء العصر التروبادوي فإنّما كان مثرة
للتأثري العريب ،فحني ظهر يف شعرهم إبان القرن الثاين عشر جتيد املرأة وإجالهلا
كانت هذه املعاين أشبه شيء بالبدعة املستحدثة اليت مل يكن هلا سوابق ال يف
الصور القدمية املعروفة منذ أرسططاليس إىل أوفديو وال يف تفكري الالهوتيني
والفالسفة ».2
 اشتمال شعر التروبادور على شخصية الرقيب الذي يرعى املرأة من أن يتّصلهبا أجنيب ،وذلك نقال عن شعر املوشحات واألزجال اليت كان هلا السبق يف
هذا.
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 اشتمال شعر التروبادور على شخصيات أخرى شبيهة بشخصيات املوشّحاتواألزجال ،مثل الواشي واحلاسد والعاذل واجلار ،والرسول بني احلبيبني مع
استخدام اخلامت الذي يستخدمه الرسول العريب للداللة على الشخصية.
 حت ّولُ احلبّ عند بعض شعراء التروبادور من احلبّ اإلنساين إىل احلبّ اإلالهي،ليصبح غزال صوفيا يف الشعر الفرنسي واإلسباين ،وذلك تأثُّرا بتحوُّل الغزل يف
الششْتُري"
املوشحات واألزجال األندلسية على يد الشاعر والزجّال األندلسي" ُّ
الذي نقل الغزل من املوضوعات احلسّية والدنيويّة إىل متجيد اهلل واهلُيَام حببه.

1

ومن النقاد املستشرقني أيضا من قال بتأثر شعر التروبادور باملوشحات واألزجال
األندلسية ،ومنهم " أخنل جونثالث بالنثيا " الذي أبرز الدور الذي لعبته الثقافة اإلسبانية
اإلسالمية يف احلياة األدبية للشعوب األوربية ،كما بيّن أثر الزّجل واملوشحات األندلسيّة
يف صناعة األحلان املوسيقية خالل العصور الوسطى وخاصة يف األغاين الشعبية الفرنسية،
كما بيّن أثر الزجل األندلسي يف األشعار الربتغالية ويف األدب اإلجنليزي وخاصة يف
األغاين الشعرية القدمية اليت تُقال يف أعياد امليالد واليت صُبَّت يف القالب الشعري األندلسي،
وكذلك األغاين الشعبية يف أسكوتالنده وإيرالنده حيث جاءت على منط أزجال مسلمي
األندلس.

2

أما املستشرق اإلسباين خوليان ريبريا فقد أثبت هو أيضا تأثّر شعراء التروبادور
باملوشحات واألزجال األندلسية ،وقدّم براهني جليّة على وجود لغة رومنثيّة كان يتكلّم
هبا أهل األندلس ،وهي اللغة اليت كتب هبا الشاعر يف القرن الثاين عشر امليالدي أزجاله،
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وهي ليست لغة الشعر املعروفة اليت كان املؤدّبون يلقّنوها للدارسني ،لكنّها اللغة الدارجة
اجلارية على األلسن يف قرطبة ،مبا فيها من نُكاتٍ سوية وعبارات مبتدلة ،كما ساق هذا
العامل أدلّة برهن هبا على أ ّن املوشّحات أندلسيّة املنبت.1
اهتمام األندلسيني بالعمران:
اهتم ملوك وأمراء بين أمية يف األندلس ببناء القصور الفخمة وتشييد املدن والقرى
املختلفة ،واقتدى هبم يف ذلك عامة الناس فعملوا على التفنن يف بناء املنازل وكان امتداد
العمران يف األندلس يبعث العجب يف النفس ،ويبدو أنّ األندلس قد انفردت يف ذلك عن
غريها من بالد املسلمني يف ذلك الوقت ،وقد جاء يف كتاب نفح الطيب ما يشري إىل ذلك
حيث يقول صاحبه « :بالد األندلس تكون مسرية عمائرها ومدهنا حنو شهرين ،وهلم من
املدن املوصوفة حنو من األربعني مدينة » .2ويضيف « طوهلا من أُرْبُونَة إىل أُشْبُنة وهو
قطع ستني يوما للفارس اجمل ّد ».3
واملسافر يف جزيرة األندلس ال يكاد ميشي إال بني العمارة من قرى وحصون ،وما
يتخلّلها من ممزارع وبساتني ،والصحراء منعدمة يف هذا البلد والبحار به حميطة من كل
جانب ،وقد اجتمع فيها طيب اهلواء واملاء ،كما خصّها اهلل تعاىل من كل اخلريات
احلسان .وكثريا ما تغىن الشعراء ببيئتهم وأجـادوا يف وصف معاملـها ،ومن ذلك قول
أحد الشعراء:
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ت هبَــا
هلل أنْـدَلُسٌ و مَا مجَ َع ْ

َمتْ هلا ا َألهْوَاءُ
مِنْ كُلِّ مَا ض َّ

فكأنَّمَـا تِلْكَ الدِّيَـارُ كوَاكِبٌ

ك البِقـاعُ مسَـاءُ
وكأنَّمَا تِلْ َ

و ِبكُلِّ قُطْـرٍ جَدْوَلٌ يف جَنَّـةٍ

1

ت هبا األَفْيَاءُ و األَنْـداءُ
وُلِ َع ْ

ويبدو أنّ الشاعر أبو أسحاق بن خفاجة افنتّ جبمال وطنه أيّما افتنان وراح بعبّر
عن فتنته إىل أبعد حدّ ،حيث قال:
س هللِ دَرُّكُـمُ
يا أهـل أنْدَلُـ ٍ

ماءٌ وظِلٌّ وأهنـارٌ وأشْجَـارُ

مَا جَنَّـةُ اخلُلْ ِد إالَّ يف دِيَارِكُـمُ

وه ِذهِ كُْنتُ لوْ خُِّيرْتُ أخْتَارُ
فليْسَ تُدْخَلُ بَعْ َد اجلنَّ ِة النَّـارُ

ال تتَّقٌوا بَعْ َدهَا أنْ تَدْخُلُوا سَقراً

2

ومل ميض زمن بعيد حىت أصبحت مدن األندلس تسري على كل لسان مجاهلا يأسر
كل وجدان ،وصار لألندلس « تاريخ عريق جميد بساستها وأمرائها ومفكريها وعلمائها
وجوّها ومسائها ومائها وهوائها ،ومبدهنا الرائعة اجلميلة :قرطبة ،إشبيلية ،طليطلة ،غرناطة،
وتقع يف حوض هنر الوادي الكبري ما عدا جيان ،شلب ،املريّة ،مرسية ،بلنسية ،مالقة ،دانيا
شاطبة ،برشلونة ،طرطوشة ،وتقع على الساحل املشرف على حبر الروم واجلزيرة اخلضراء،
وتقع بالقرب من ساحل حبر الزقاق ،أما طليطلة فتقع هي ومدريد أو " جمريط " داخل
اهلضبة اإلسبانية »

3

هذه املدن ذات املواقع الرائعة والتاريخ املبهج املعجب واليت خرج منها أئمة الفكر
والعلم واألدب والفلسفة خالل العصور السالفة ،وبعد أن فتحها العرب ازدهرت فيها
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احلضارة العربية خالل مثانية قرون 1خاصة بعد أن طور املسلمون أساليب عمراهنا وأدخلوا
عليها فنّ العمارة اإلسالمية واليت ال تزال تشهـد عليه عرب العصور ،وال عجب إذا قلنـا
إنّ الشوق واحلنني كان يبلغ أوجه لدى ساكنيها خاصة إذا تغرّبوا عنها ،ولربّما أبيات ابن
خفاجة خري مثال على ذلك حيث يقول:
إنَّ لِلجَنَّـةِ باألَنــدَلُـسِ

جمْتَلى حُسْـنٌ و رَيَّا أنْفُـسِ

فسَنَـا صُْبحِهَـا مِن شَلب

و دُجَى ليْلِهَـا مِن لعَـسِ
صِحْتُ وأشْوَاقِي إىل أندَلُسِ

و إذا ما هَبَّت الرِيـحُ صِّبَـا

2

اهتمام األندلسيني بالعلوم واآلداب:
سرعان ما امتزج العنصر البشري يف األندلس خاصة بعد التزاوج الذي وقع بني
املسلمني واإلسبان .ومل تلبث اللغة العربية طويال حىت أصبحت جتري على كل لسان،
خاصة بعد اإلقبال الكبري الذي شهدته بالد األندلس على العلم.
وكان األندلسيون أحرص الناس على التميّز بفنون العلم واملعرفة « ،والعامل عندهم
معظّم من اخلاصة والعامة ،يشار إليه ويُحال عليه ،ويَنْبُه قدره عند الناس ،ويُكْ َرمُ يف جوا ٍر
أو ابْتِياعِ حاجة ،وما أشبه ذلك » .3ورغم أنّهم مل تكن لديهم مدارس تعينهم على طلب
العلم ،إالّ أنّهم أقبلوا عليه يف املساجد باألجرة ،غايتهم يف ذلك احلصول على العلم .وقد
برع الكثري منهم يف شىت العلوم ،ألنّهم كانوا يقبلون على الدرس لبواعث يف أنفسهم.
حىت إنّ بعضهم كان يترك الشغل الذي يستفيد منه ،بل وينفق ما لديه يف طلب العلم.
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4

ومن مل يوفق منهم يف حتصيل العلم متيّز بصنعة تكفل له االحترام يف يف جمتمعه ،إذ من
العيب عندهم أن يبقى الرجل بغري عمل ،ومن املستقبح البغيض أن يسري متسوال يف
الطرقات ،وإذا رأوا شخصا يفعل ذلك احتقروه وأهانوه حىت يطلب لنفسه العيش
الكرمي.

1

هذا األمر أدى إىل اختفاء ظاهرة البطالة وجعل الناس تقبل على السعي والعمل
اجلاد للنهل من املعارف والعلوم يف حلقات العلم اليت كانت تقام يف مساجد األندلس،
وكان ذلك مفخرة عند الناس ،خاصة وأنّ األندلسي كان يترك عمله الذي يتقاضى منه ما
يسد به رمقه ،أو ينفق ماله  -إذا كان ذا مال  -حىت يتعلم ،ومىت حصل على العلم نال
التبجيل والتقدير ،وتقرب منه العامة واجلريان يستشريونه يف أمور الدنيا والدين ،واستحقّ
لقب فقيه ،2فسمة الفقيه جليلة عندهم ألنّ الفقه كان رونقا ووجاهة بني الناس ،مع العلم
أنّ الفقه مل يكن سوى أحد العلوم اليت تدرس عندهم آنذاك ،وهم استعملوا لقب الفقيه
للرّفع من شأن العامل وتعظيمه بني الناس « ،حىت إ ّن امللثمني* كانوا يسمون األمري العظيم
منهم الذي يريدون تنويهه بالفقيه » .3وقد يصفون الكاتب والنحوي واللغوي بالفقيه
ألنّها أرفع السمات عندهم.4
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ومل يكن حظّ املرأة يف العلم أقلّ من حظ أخيها الرجل ،فقد أقبلت املرأة األندلسية
على مناهل العلم واملعرفة إقبال الرجال عليها ،بل تفوّقت على الرجال أحيانا .وقد عرفت
بسعة ثقافتها وحسن تدبري شؤوهنا وحنكتها يف حل املشاكل املستعصية باإلضافة إىل
مهارهتا يف الفن واألدب.1
ومن ذلك ما يرويه املقري أنّ أحد قضاة مدينة " لوشه " كانت له زوجة تفوّقت
على العلماء زماهنا يف معرفة األحكام والنوازل ،وكان يف جملس قضائه تنزل به النوازل
فريجع إليها تشري عليه مبا حيكم به ،وقد كتب إليه بعض أصحابه مداعبا إيّاه بقوله:
بِلُوشَة قاضٍ لهُ زَوجَـةٌ

وأحْكامُهَا يف الوَرَى ماضِيهْ

فيا ليْثهُ مل َيكُنْ قاضِيـاً

ت القاضِيَهْ
و يا ليْثـهَا كان ِ

2

وقد نقل املقري عن ابن حيان أنّه ذكر يف كتابه " املقتبس " أنّ عائشة بنت أمحد
القرطبية كانت حسنة اخلط ،تكتب املصاحف ،وأنّه « مل يكن يف زماهنا من حرائر
األندلس من يعدهلا علما وفهما وأدبا وشعرا وفصاحة ،متدح امللوك وختاطبهم مبا يعرض هلا
من احلاجة » .3وأنّها كانت من عجائب زماهنا ،حيث تفوّقت على عمّها أبو عبد اهلل
الطبيب يف الشعر ،ومما يروى عنها أنّها دخلت على املظفّر بن أيب عامر وبني يديه ولد
فارجتلت قصيدة قالت فيها:
أرَاكَ اهلل فيـهِ ما ُترِيــدُ

وال َبرِ َحتْ معَالِيـهِ َتزِيـدُ

وق ْد دََّلتْ مَخَايِلُ ُه على مـا
ُز الـ
ت اجلِيَادُ لهُ و ه َّ
تَشَوَّق ِ
فسَوفَ تَراهُ بَدْرًا يف سَماءٍ

تُؤَمِّلُـهُ وطالِعُـ ُه السَّعِيـ ُد
ت البُنُودُ
حُسَا ُم هَوًى وأ ْشرَق ِ
م َن العَلْيَا كواكِبُ ُه اجلُنُـودُ
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ب شِبْلٌق ْد منَّتـ ُه
وكيفَ يَخي ُ
فأنتـم آل عا ِمرَ خيْـرُ آل
وليدُكم لدى َرأْيٍ كشَيْخٍ

إىل العَلْيا ضَراغِمَةٌ أُسـو ُد
زكا األبْنَاءُ منكم و اجلُدُودُ
1
و شَْيخُكم لدى َحرْبٍ وليدُ

كما نقل عن ابن دحية يف كتابه " املطرب " أنّ مرمي بنت أيب يعقوب األنصاري
اإلشبيلية كانت« أديبة شاعرة جزلة مشهورة ،وكانت تعلم النساء األدب وحتتشم لدينها
وفضلها » .2ومن أشعارها ما ردّت به على املهدي ملا بعث إليها دنانري فأنشدت قائلة:
ك يف قوْلٍ و يف عمَلٍ
منْ ذا يُجاري َ

وقدْ بَدَرْتَ إىل فضْلٍ وملْ تُسَـلِ

ش ْكرِ الذِي نَظَّ ْمتَ يف عُنُقِي
ما يل بِ ُ

م َن اللآللِي وما أوْلْيتَ منْ قِبَـلِ

حتُ زَاهِيَـةً
حَلَّيْتَـين حبُـلىً أصَْب ْ

هبا على كلِّ أنثًى من حلى عَطِلِ

الغـر اليت سُقِيَتْ
ُّ
ك
هلل أخْـالقُ َ

ماءَ ال ُفرَاتِ فرََّقتْ رقَّة الغـزَلِ

أشْبَ ْهتَ مروان مَـنْ غارتْ بَدائِعُهُ

وأْنجَدْتَ وغدَتْ من أحْسَنِ املثلِ
يَلِدْ مِ َن النَسْ ِل غ َري البِيضِ وا َألسَلِ

ضبَ املُهَنَّدَ مل
مَنْ كان وَالِـ ُد ُه العَ ْ

3

واألدلّة والشّواهد يف هذا املقام كثرية على أ ّن املرأة األندلسية كانت حرّة نشيطة يف
القيام بواجباهتا االجتماعية األسرية ،واستطاعت أن جتمع بني مجاهلا اجلسدي الساحر الذي
كانت تتفنن يف إظهاره باملصوغات واملالبس ،واجلمال الفكري الذي عملت على إظهاره
باإلقبال على خمتلف العلوم وتعليمها لغريها ،وأصبحت تنافس الرجل يف خمتلف األعمال
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وتنافسه يف جمال الفكر والشعر والفن ،فقد كان لبعض النساء منتديات أو جمالس أدبية
يؤمها الرجال والنساء ،وخري مثال لذلك األديبة والشاعرة " والدة بنت املستكفي ".1
وألنّ اإلسالم دين حقّ وعدل ومساواة فقد لقيت اإلمياء واجلواري حظهنّ من
العلم ،واألدلّة التارخيية على حرّية اجلواري األندلسيات كثرية ،حىت أنّ بعضهنّ قدّر هل ّن
أن يَتَبَوَأْن مكانة يف جمال السياسة وتسيري البالد .فلم تكن مكانة اجلواري يف األندلس دون
مكانة احلرائر ،ونستدلّ على ذلك بأمّهات وزوجات ملوك األندلس وأمرائها ،ومن ذلك
أنّ صقر قريش كانت أمّه جارية بربرية اِمسها " راح " ،2وأمّ ولده هشام جارية اِمسها "
حلل " .3وولع عبد الرمحن األوسط جباريته " طروب " فأحبّها حبا شديدا حىت كان ال
ير ّد هلا شيئا مما تربمه من األمور ،هبا غزال رقيقا يقول فيه:
س النَّهَا
ت يل شَمْ ُ
إذا ما بَدَ ْ

رِ طالِعَ ًة ذ َّكرَتْنِي طرُوبا

أنَـا بنُ امليامِنيَ مِ ْن غاِلبٍ

أشُبُّ ُحرُباً وُأطْفِي ُحرُباً

كما أحبّ جارية أخرى تدعى " مدثرة " فأعتقها وتزوّجها ،أمّا جاريته " قلم "
فكانت أديبة ،حسنة اخلطّ ،راوية للشعر ،حافظة لألخبار ،عاملة بضروب األدب ،وكان
مولعا بسماعها.4
كما تعلّق احلكم املستنصر جبارية اِمسها " صبح " هي أمّ ولده هشام املؤيّـد،
كانت تسيّر أمور الدولة بعد وفاة زوجها لتضمن سكون احلال وزوال اخلوف واستقرار
امللك البنها.1
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وسار ملوك الطوائف على هذا املنوال ،ومنهم املعتمد بن عباد صاحب إشبيلية،
الذي تناقل الناس أشعاره وأخباره مع حظيّته " اعتماد " اليت هام هبا جلمع امسها حروف
لقبه ،وهي أم امللوك األربعة من ولده.2
ومن اجلواري الاليت حظني بنصيبهن من العمل نذكر على سبيل املثال " العبادية "
جارية املعتضد ،وكانت أديبة ظريفة ،وشاعرة ،وكاتبة ذاكرة لكثري من اللغة .و" بثينة
بنت املعتمد بن عبـاد " اليت تفوّقت يف الناذرة ونظم الشعر .و" زينب املريّة " ،و" غاية
املىن " ،و " محدة " أو " محدونة بنت زياد املؤدب " وكلّهنّ تفوقن يف األدب والشعر.3
وغريهن كثريات.
وأدى شيوع هذا النوع من الزواج باجلواري خاصة اإلسبانيات منهن إىل ظهور
جيل مولد مزدوج اللغة ،يتكلم لغة اآلباء العرب ولغة األمّهات اإلسبانيات .ورغم
االنتشار السريع للغة العربية إال أنّ اللغة الرومانسية أو الالتينية بقيت تزامحها يف اجملتمع
األندلسي املتطور واملتكوّن من أجناس خمتلفة األصول واليت متكنت بفضل التقائها والتفاهم
فيما بينها من حتقيق أرفع حضارة أخرجت الناس من العصور الوسطى.4
ومع ذلك بسطت اللغة العربية سطوهتا يف بالد األندلس ،وقد « أقبل اليهود على
ثقافة العرب ،إذ وجدوا يف املسلمني خري منفذ هلم فلم يكونوا يستعملون اللغة العربية إالّ
يف الطقوس الدينية ،وملا جاء الفتح كانوا من أسرع الناس تعربا ،حىت أصبح منهم مؤلفون
ومترمجون وشعراء فطاحل».5
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وأمام هذه السيطرة بدأت احلسرة تظهر على وجوه رجال الدين النصارى يف
األندلس ،وذلك ما تربزه صرخة القسيس " ألفارو " 1حيث يقول « :يا للحسرة لقد
أنسي النصارى حىت لغتهم ،فال تكاد جتد بني األلف منهم واحدا يستطيع أن يكتب إىل
صاحب له كتابا سليما من اخلطأ ،فأما الكتابة يف لغة العرب فإنّك واجد فيهم عددا
عظيما جييدوهنا يف أسلوب منمق ،بل هم ينظمون من الشعر العريب ما يفوق شعر العرب
أنفسهم فنا ومجاال ».2
وإىل جانب املسلمني يف اجملتمع األندلسي عاش املسيحيون وكانوا حتت رعاية
الدولة اإلسالمية األموية ،وقد شادوا الكنائس ،وأقاموا شعائرهم وصلواهتم بكل حرّية يف
كنف الدولة اإلسالمية ،وكان ال بد ألتباع الكنيسة أن يتعلموا اللغة الالتينية ليؤدوا
طقوسهم الدينية.3
باإلضافة إىل هذه اللغات شاع يف األندلس ما يُعرف بعامية أهل األندلس ،وهـي
مزيج بني اللغات « متيّزت بسمات تطورت مع الزمن حىت جعلت من اللهجة شيئا
عسـري الفهم على غري األندلسيني ».4
وقد أصبحت هذه اللهجة حمل إشكال بني الباحثني يف حماوالهتم التعرف على
منشئها و واقع لغة التعامل اليومي بني األندلسيني ،فمنهم من يرى أنّها مزيج بني اللغة
العربية ولغة أهل األندلس األصليني « ،ومن هؤالء الدكتور مؤنس الذي يذكر أنّ عرب
األندلس مل يعودوا يتكلمون العربية يف حياهتم العادية بعد اجليل الثاين ،فقد غلبت عليهم
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يف املخاطبة واملعامالت لغة أهل البالد ،اختلطت هبا لغة العرب ،ونشأت عن ذلك "
عجمية أهل األندلس " أو " اللطينية " كما يسميها ابن حزم ».1
ويرى الدكتور عبد اإلله ميسوم « أنّ عجمية أهل األندلس أو اللطينية مل تنشأ عن
اختالط لغة أهل البالد بلغة العرب ،وليست عجمية أهل األندلس إالّ لغة أهل البالد
األصليني نفسها ،ومن اختالط هذه بلغة العرب نشأت عامية أهل األندلس ».2
أمّا ما جاء يف قول ابن بسام يف معرض حديثه عن عمل الوشاح األول يف اخلرجة
حيث يقول « :يأخد اللفظ العامي والعجمي ويسميه املركز ».3
ومهما يكن االختالف فإنّ هذه اللغات كانت السّمة البارزة على لسان أهل
األندلس « ،وقد تسابق شعراء األندلس يف إبراز مواهبهم ،إما بعربية فصيحة ،وإما بعربية
عامية أندلسية ،مع األخذ يف كثري من العجمية الرومانشية جتاوبا مع التعبري الشائع يف
بيئتهم ،فظهر هذا الثالوث اللغوي يف الشعر األندلسي بعامة ويف شعر احلب والغناء منه
خاصة أثناء حكم األمويني ».4
واملتتبّع ألدب األندلس يف تلك الفترة سيالحظ أنّ الوضع اللغوي يف األندلس يف عهد
بين أمية يتمثل يف وجود من يتكلّم:
1
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 - 0العربية الفصيحة ،وهي لغة الدولة واإلسالم والعلم واألدب الرفيع.
 - 1عربية منحرفة عمّا تقتضيه قواعد النحو والصرف ،وهي كالم عامة أهل
األندلس.
 - 3الرومانشية أو عجمية أهل األندلس اليت كانت شائعة بني السكان األصليني
قبل الفتح.
 - 4الالتينية العتيقة ،وإن كان ذلك مقصورا على التراتيل الكنسية املسيحية.

 - 1اُنظر تأثير الموشحات في التروبادور ،عبد اإلله ميسوم ،ص.09
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1

الغناء وصلته بظهور املوشحات
 الغناء يف اجلاهلية
 الغناء يف اإلسالم
 الغناء يف العصر العباسي
 الغناء يف األندلس
 التركيبة السكانية للمجتمع األندلسي وأثر االزدواج
اللغوي يف ظهور املوشحات
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الغناء وصلته بظهور املوشحات:
الغناء يف اجلاهلية:
قد ال جنـانب الصواب إذا قلنا إنّ أوّل ما عرفت األمـم السابقة من الشعر كان
وثيق الصّلة بالغناء ،فقد كان الشاعر يقول البيت والبيتني ويلقيهما ال كما نقرأ الشّعر اآلن
بل كما ينشد املغنّون .وال غرابة يف ذلك ،ألنّ الشّعر والغناء يصـدران عن العاطفة
وجتمع بينهما املوسيقى.1
وقد تغنّت العرب بالشعر منذ اجلاهلية واستمرّ ذلك حىت بعد جميء اإلسالم ،قال
املظفر العلوي :ينبغي للشاعر أنّه إذا نظم شعرا يردّده برفيع من صوته ،فإنّ الغناء فيه
يكشف عيوبه ،وبيّن متكلّف ألفاظه ،أال ترى أ ّن قول حسان بن ثابت:
إن الغِنَاءَ هلذا الشِّعرِ مِضْمَـارُ
َّ

ت قاِئلُـهُ
ُل ِشعْ ٍر أن َ
َن يف ك ِّ
َتغ َّ

2

قال املرزباين :مل يقـوِ أحد من الطبقة األوىل وال مـن أشباههم إالّ النابغة يف
بيتني قوله:
ح أو ُمغْتَـدِ
أمِ ْن آلِ مَيَّـة را ٍ

عَجْالن ذا زا ٍد وغريَ مُـزَوَّدِ

أن رِحلتَنا غـدًا
ح َّ
َزعَمَ البَوَارِ ُ

وبِذا َك خَبَّرَنَا الغُرَابُ األسودُ

وقولـه:
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3

ف ومل تُرِ ْد إِسْقاطهُ
سَقط النَّصِي ُ

فتَنَاوَلتْـهُ واتَّقتْنَـا باليَـدِ

ص كـأ َّن بَنَانَـهُ
ب رَخِ ٍ
مبُخَضَّ ٍ

عَنَ ٌم يَكادُ منَ اللَّطاف ِة ُيعْقدُ

1

فقدم املدينة فعيب ذلك عليه فلم يأبه له ،حىت أمسعوه إيّاه يف غناء ،وأهل القرى
ألطف نظرا من أهل البدو ،فقيل للجارية وهي تغين :إذا صرت إىل قوله :يعقدُ ،واألسودُ،
فرتّلي ،فلمّا قالت :الغداف األسود ويعقد باليد ،علم واِنتبه ومل يعد إليه .وقال :قدمت
احلجاز ويف شعري ضيعة ،ورحلت عنها وأنا أشعر الناس .ويف رواية أخرى أنّه أصلح
األوّل بقوله :وبذاك تنعاب الغداف األسودِ.2
ولعّـل أنّ أصدق دليل على أنّ العـرب كانوا يتغنون بالشعر ،ما ورد يف اللغة
العربية من استعمال الفعل " غىن " و " أنشد " يف أشعار العرب مبعىن الغناء وذلك كما
جاء يف قول املتنيب:

3

الدهْرُ إالَّ ِم ْن رُوَا ِة قصَائِدِي
وما َّ

الدهْرُ مُْنشِدا
ت شعراً أصب َح َّ
إذا ُقلْ ُ

فسَـا َر بهِ م ْن ال َيسِريُ ُمشَمِّـرًا

و غـنَى بِ ِه َم ْن ال ُيغَنِي ُمغَـرِّدا

وقول ذو الرمّة:

4

به أَتغَنَّى باسْمِـها غيْرَ ُمعْجَـ ِم

ِب املكان القفْرَ مِ ْن أ ْج ِل أنَّين
أُح ُّ
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5

واملعروف أ ّن قدامى الشعراء كانوا يتغنون بشعرهم ،قال أبو جنـم:
َتغَنَّى كأنَّ اليَـ ْو َم يَ ْومٌ م َن الصِّبَـا

س أو عَمْرُو
ض الذِي غىن امْرُ ُؤ القيْ ِ
بَِبعْ ِ

وقد روى أبو الفرج األصفهاين أنّ املهلهل شرب مخرا مرّة وهو أسري عند عمرو
بن مالك البكري وشرب مـع مجاعة من بكر فلما أخذ منه الشراب تغىن فيمـا يقوله
من شعر و ينوح به على كليب.
ولست أشك يف أنّ اخلنساء كانت تنوح مبراثيها يف أخيها صخر ،وأنّها مل تكن
تقرؤها على النحو املألوف اآلن .والدليل على ذلك ما نراه يف شعرها من الرنني املوسيقي
اللفظي الذي يتجلى يف مثل قوهلا:
وإنَّ صَخْراً ِملقْدَامٌ إذا رَكِبُوا

إن صخراً إذا جاعُوا لعَقَّارُ
و َّ

ـر أبْل ٌج تَأْتَـ ُم اهلُدَا ُة بهِ
أغ ٌّ

كأنَّ ُه عَلـمٌ يف رَأْسِ ِه النَّـارُ

جَلدٌ مجِي ُل احمليَا كامِ ٌل وَ ِرعٌ

سعَارُ
ب غدَاة الرَّوْعِ ِم ْ
وللحُرُو ِ

ط أوْدِيَـةٍ
محَّا ُل ألْوِيـ ٍة هَبَّا ُ

شَهَّادُ أنْدِيَةٍ ،للجَْيشِ جَـرَّار

1

وليس من املستبعد أن تكون حبور الشعر بقايا ألحلان كانت معروفة حينما كان
الشعر والغناء متصلني اتّصاال وثيقا .خاصة وأ ّن الغناء العريب كان على تقطيع العروض.
والغالب أنّ الشعراء كانوا يسريون يف نظمهم الشعر على ما ألفوه من سابقيهم،
ومل حياولوا نظم قوافيهم على صور جديدة ،ألنّ العرب كانت على دراية باألوزان
املألوفة ،ولو حاول أحد الشعراء أن يأخذهم إىل ما هو غري مألوف لديهم لوجد صعوبة
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يف أن تقبله األذواق .ويف ذلك يقول إبراهيم أنيس « :إذا حاول الشاعر نظم الشعر يف
صورة جديدة غري مألوفة بني الناس مل يذع ومل يسهل ترديده ألنّ شرط ذيوع الشعر أن
تألف اآلذان نغمته وموسيقاه .هلذا ال نعرف شاعرا جاهليا نظم يف وزن اختصّ به دون
غريهّ ،مث اشتهر هذا عنه ».1
والواضح أنّ التلحني كان هـو املقياس الذي يعرف به الشاعر املستقيم مـن
املختل من أبيات شعره .واألكيد أنّ هذا ما ساعـد اخلليل بن أمحـد على اكتشاف
حبور الشعر العريب.
وكانت العرب تنظم الشعر حبسب حاجاهتا لتتغىن مبآثر ومكارم أخالقها ،و جودها
وكرمها ،يقول ابن رشيق « :احتاجت العرب إىل الغناء مبكارم أخالقها ،وطيب أعراقها،
وذكر أيّامها الصاحلة ،وأوطاهنا النازحة ،وفرساهنم األجناد ،وسُمَحائِها األجواد ،لته ّز
أنفسها إىل الكرم ،وتدلّ أبنائها على حسن الشِّيَم ،فتوهّموا أعاريض جعلوها موازين
الكالم ،فلمّا َّمث هلم وزنه مسوه شعرا ،ألنّهم َشعَروا به ،أي :فطنوا ».2
أمّا السِّر يف اختالف األوزان وتعدّدها فريى مصطفى عوض كرمي أنّه راجع إىل
اختالف حاالت النفس البشرية بني الرضا والغضب وبني السرور واحلزن وبني النشوة
واالنقباض وبني النشاط والفتور وبني الطرب والسأم وهي حاالت تفرض على اإلنسان
الترمن بأنغام تتفاوت يف نغماهتا ونرباهتا.3

44

ومن ذلك يتّضح أنّ أجود الشعر ما كانت نغماته تعبّر عن حاالت النفس .وأ ّن
الشاعر البارع هو الذي « ميكنه أن يستغل الدفقات املوسيقية للتناسق وتتموسق يف الوقت
ذاته مبا يصوّره أو يعرب عنه إحساس مرجتف راعش أو نظرة متأنية متأملة مستغرقة
ويستطيع التلوين املوسيقي أن يالئم بني هذه املواقف أو جيعل جتسيده للشعور ينطلق
بواسطة النغمة املوسيقية نفسها ».1
والواضح أنّ الشعر كان مظهرا هاما من مظاهر احلياة عند العرب يف اجلاهلية- ،
قد استم ّر كذلك يف العصور الالحقة – فقد كانوا يقرضون الشعر يتغنون به يف كل حني،
وجيسّدون به أيّامهم ومآثرهم .بل كان الشعر أكثر من ذلك فكان أنيس القوافل يف
رحالهتم ،ورفيقهم يف أعماهلم ،وخليلهم يف أوقات راحتهم واسترخائهم ،وقائدهم يف
حروهبم ،فكانت اجليـوش السائرة للقتال تتقـدّم حنو أعدائها ويف طليعتها املنشدون
يردّدون األشعار واألناشيد احلماسية اليت تدفع اجلنود ملالقاة األعداء بكل قوة وحزم .قال
مالك بن عجالن:
جون له من أمامه عـزف

ألصبحنّ داركم بذي جلب

2

أمّا مواضيع الشعر يف اجلاهلية فقد تعدّدت ،وال نبالغ إذا قلنا أنّ " الغزل" قد أخذ
احلظ األوفر من شعر الشعراء وغنائهم ،وما يربز صحّة هذا القول أنّ معظم القصائد
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كانت تستفتح بالغزل والوقوف على األطالل أو البكاء على فراق احملبوبة ،فلم جيد
الشعراء آنذاك أفضل من الغزل يتغنون به ،ولربّما خري مثال لذلك معلقة امرؤ القيس اليت
استفتحها بالقول:
سقْطِ اللِّوَى بَْي َن الدَّخُو ِل فحَ ْو َملِ
ِب ِ

ب ومَنْزِلِ
قِفا نَبْكِ ِمنْ ذِكْرَى حَبِي ٍ

1

وال جيد الدارس صعوبة يف الوقوف على هذا األمر ،إذ يكفيه أن يعود إىل أشعار
العرب يف اجلاهلية ومعلقاهتم فيجدها ال ختلو من مثل هذه املقدّمات الغزلية.
ومع مرور الزمن انفرد الغناء عن الشعر ،عن فأصبح املغين غري الشاعر ،أما الفرق
بينهم أنّ الغناء كان يتطلب رقّة الصوت وعذوبته أمّا الشعر فلم يكن يتطلب ذلك .ومبا
أ ّن املغنيني مل يتطلب منهم نظم الشعر فقد كانوا يأخذون أشعار غريهم فيتغنّون هبا.
وقد أظهر العرب ميال لسماع الغناء من القيّان منذ وقت مبكر يف تارخيهم .ويزعم
بعض الرواة أنّ اجلرادتني كانتا مغنيتني جميدتني وأنّهما غنتا قيْل بنَ عِتْرٍ وأصحابه من وفد
عاد عند اجلرهُمِيَّ مبكّة ،وشغلتاهم حبسن غنائهما عن الطّواف بالبيت وسؤال اهلل تعاىل،
حىت هلك قومهم ،وقد كانت يف ذلك جناة قيْل وأصحابه ويف هذا يقول ابن األمحر:
ف أُحاذِرُهُ وال ُذعُـ ُر
خـو ٌ
بِحَـرامِ مَكَّة ،ناعِ ٌم نَضْـرُ

و لقد غدَوْتُ و ما يُف ّزعُين
رُؤْ ُد الشَّبابِ ،كأنَّين غُصنٌ
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ب قيْل َعنْ َمطِيَّتِـ ِه
كشَرَا ِ
مَدَّ النهارُ له و طال عليـهِ
و ُمسِفَّةٌ َدهْمـاءُ داجِنَـةٌ
و جَـرَادَتَانِ ُتغَنِّيَاهنِــم
جلْجَـلٌ دَانٍ زَبَرْجَدُهُ
و مُ َ
وَنَّـا ِن حَنَّانـا ِن بينهمـا
ج بِجَرَّتِـهِ
و بَعريُهم سـا ٍ
فإذأ تَجَـرَّ َر شَقَّ بـازِلُهُ
خَلُّوا طري َق الدَيْدَبُو ِن فقد

ـل أمْ ٍر واقِ ٍع قــدَ ُر
و لِك ِّ
اللَّْيلُ و اسَْتعْنَت لهُ اخلُمُـرُ
رَكدَتْ ،وأُسبل دونَها ِّالسِترُ
و تَـألْألَ املرْجَانُ و الشَّذرُ
ب كمـا يَتَحَدَّبُ الِّدِبْـرُ
َدِ ٍ
وَتَـرٌ أجَشُّ ،غِناؤُ ُه َزمْـرُ
ث و ال نَفـرُ
مل يُـؤْذِ ِه غر ٌ
خ فإنّه بَكْـرُ
و إذا أصــا َ
1
وَلَّى الصِّبا وتَفاوَتَ النَّجَـرُ

وقد ورد ذكر هؤالء القيان عند كثري من شعراء قال عبدة بن الطبيب:
ف عَجْالن مُنَْت ِطقٌ
ص ٌ
سعَى بِه مُنْ ِ
َي ْ

ق اخلِوانِ ويف الصَاعِ التَوابِيلُ
ف ْو َ

ت كُمَيئًا قرْقفًا أنُفـاً
مثَّ اصْطحَبْ ُ

ت َت ْعلِيلُ
ح و اللَّذَّا ِ
ب الرَّا ِ
مِ ْن طِ ِ

صَرفاً مِزَاجـاً و أحيَانًا ُيعَِّللُنـا

ِشعْ ٌر كمَ ْذهَبَ ِة السَّمَا ِن حمْمُـولُ

تدْرِي حَوَاشِيـه جَيْدَاءُ آِنسَـةٌ

ب تَرْتِيلُ
ع الشُّرْ ِ
يف صَوْهتا ِلسَمَا ِ

َتغْدُو عَليْنَا فُتلْهِينَا و نصفِدُهـا

ُت ْلقِي البُرُو َد عليها و السَّرَابِيـلُ

2

و قال األعشى وكان يسمى صناجة العرب لكثرة ما كان يغىن به من شعره:
كُمَيت يَرَى دون قعْرِ األنَى

كمِث ِل قدَى العَْي ِن ُيقْدَى هبا

ُل و اليَامسِيـ
و شَاهَدْنا اجل َّ

ُن و ا ُملسْمَّعَات ِبقُصَّاهبَِـا

تَرَى الصُّنْ َج يَبْكِي له شَجْوَةٌ

مَخافة أ ْن سَوْفَ يُ ْدعَى بِها
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وكعْبَ ُة جنْرَان حَتْمٌ عليْـ

ك حَىت تُنَاخِي بأبْوَابِهَـا

نَزُو ُر يَزِي َد وعب َد املسِيـحِ

وقيْسًا و هُم خَيْ ُر أرْبابِـها

ت هبـم
ت تَلـوَ ْ
إذا احلبَرا ُ

و جَرّوا أسَافِـل هَدَّابِهَـا

ت هلا بَهْجَـةٌ
هلُم ُمشْرِبَا ٌ

1

ق العُيُـون بَِتعْجَاهبَـا
تَرو ُ

وهؤالء الذين جاء على ذكرهم أساقفه جنران ،وكان يزورهم وميدحهم وميدح
العاقب والسيد ومها ملكا جنـران ،و يقيـم عندهم ما شاء يسقونـه اخلمر ويسمعونه
الغناء الرومي .قال طرفة:
ض كالنُّجُـومِ و قيْنَـ ٌة
نَدَامَايَ بِي ٌ

جسَ ِد
ني بُرْ ٍد و مُ ْ
ح علينَا بَ َ
تَرُو ُ

ب قِطابُ اجلِيْبِ منها َرقِيقـةٌ
رَحِي ٌ

بِجَسِّ النُّدامَى بَضَّ ُة املتَجَـرَّدِ

مسعِينَا انْربَتْ لنَـا
إذا حننُ قُلنَـا :أ ِ

على رِ ْسلِها َمطْرُوقةً مل ُتشَدَّدِ

ت يف صَوتِها ِخلْت صوهتا
َجعَ ْ
إِذا ر َّ

ب أظْآرٍ على رُبْ ٍع رَدِ
تَجَـاوُ ُ

2

وقد حدثنا الرواة عن قينيت عبد اهلل بن جذعان اللتني كانتا تغنيان الناس 3وعن
القيّنة اليت تغنّت بشعر النابغة ملا ورد احلجار وأظهرت له ما فيه من اإلقواء فأصلحه.
ويروى أنّ حسان بن ثابت وصف بعض لياليه عند جبلة بن األيهم  -وكان قد
عرف بالترف يف بعض أيامه  -فذكر أنّه مسع عشر قيان مخس يغنني بالرابط ومخس يغنني
غناء أهل احلرية .ويف حديث حسان هذا أنّه كان يفد على جبلة من يغنيه من العرب من
مكة و غريها ،ومما غنينه اجلواري يومها:
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َر عِصابَـ ٍة نـا َدمْتُهـم
هلل د ُّ

َولِ
يوما بِجِِّل ٍق يف الزّمانِ األ َّ

بيضِ الوجُوه كرِميَ ٍة أحسابُهُم

شُمِّ األُنوفِ من الِّرازِ األ ّولِ

ُر كالبُهم
ْن حتَّى ما هت ُّ
ُيغَشَّو َّ

ال َيسْألُون عن السَّوا ِد املقِبلِ

1

وقد امتازت هذه املرحلة بظهور املغين احملترف واالنفصال بني وظيفيت الشاعر
واملغين ،وامتازت بظهور بعض اآلالت املوسيقية كالدُّف والصنج والرببط ( العود )
وغريها .وكانت بعض القيان جيمعن بني العزف والغناء وختصص سواهن يف العزف
وأخريات يف الغناء ويظهر هذا يف قول عمر بن االطنابة:
ِلفِتْيَانِنَا وعَيْشًا رَخيـًا

إن فِينَا القِيَان َيعْ ِز ْف َن بالدُّفِّ
َّ

فوصفهن بأهن ّن عازفات ومل يذكر أهن ّن ك ّن يغنني.2
كما متيّزت هذه الفترة بني ما يصلح وما ال يصلح للغناء من الشعر حسب
املوضوع واألسلوب وكان شعر األعشى أكثر الشعر حظا من التلحني من أجل الغناء يليه
شعر حسان بن ثابت فعدي بن زيد العبادي.3
والغناء مل يرد على منط واحد فقد اختلفت طرق األداء و تشعبت إىل عدّة شعب ،
وجعلوا لكل منط من الغناء وزنا خاصا به « .فالنصب غناء الركبان والفتيان ويقال له
اجلناىب ،اشتقه رجل من كلب يقال له جناب ،وهو خيرج من أصل الطويل يف العروض.
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والسناد هو الغناء ذو الترجيع الكثري النغمات .واهلزج هو الغناء اخلفيف الذي يرقصون
عليه فيطرب ويستخف احلليم ،وظلوا بعد اإلسالم خيتصون كل حلن بوزن ».1
الغناء يف اإلسالم:
ملا جاء اإلسالم وبدأ ينتشر يف شبه اجلزيرة العربية ،بدأ النّاس يلتفون حول الدّين
اجلديد ،وانشغلوا بالقرآن الكرمي الذي أسر العقول وأعجز األلسن ببيانه وحكمته .هذا
األمر أصاب الغناء بنكسة عظمى واختلف الناس ،فأهل احلجاز أجازوه ،أمّا أهل العراق
فعملوا بكراهته .وكانت حجة من أجازوا الغناء أنّ النيب صلى اهلل عليه وسلم قال حلسان
بن ثابتُ « :ش َّن الغطاريف على بين عبد مناف ،فواهلل لشِعرُك عليهم أشدُّ من وقع السِّهام
يف غلسِ الظَّالم » .واحتجوا أيضا يف إباحة الغناء واستحسانه بقول النيب صلى اهلل عليه
وسلم لعائشة رضي اهلل عنها « :أهديتم الفتاة إىل بعلها ؟ قالت :نعم .قال :فبعثتم معها
من يُغنِّي ؟ قالت :مل نفعل .قال :أوعلمْتِ أنّ األنصار قومٌ يعجبهم القول ،أال بعثتم معها
من يقول:
فحَيُّونـا نُحَيِّيكـم

أتَيْناكم أتَيْنـاكم

حُللْ بِواديكم
ُء ْمل نَ ْ

ولوال احلبَّ ُة السَّمرا

2

ومع أنّ الرسول صلى اهلل عليه وسلم كان متساحما إىل حدّ ما مع املغنيني واملغنيات
إالّ أنّ بعض أصحابه  -ال سيما عمر بن اخلطاب  -كان شديد الزّجر هلم حىت يف حضرة
الرسول صلى اهلل عليه وسلم ال ينتظر يف ذلك إذنا .ومع ذلك فإنّ عمر كان ممن
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يستأنسون بالغناء ،فقد ذكر األبشيهي أنّ عبد اهلل بن عوف قال :أتيت باب عمر بن
اخلطاب رضي اهلل عنه ،فسمعته يغنّي بالرُّكْبانيَّة يقول:
ف ثوَائِي باملدِينَة بعدَمـا
فكْي َ

قضَى وَطراً منها جَمِي ُل بنُ َمعْمَرِ

وكان مجيل بن معمر من أخصاء عور .قال :فلمّا استأذنت عليه قال يل :أمسعت ما
قلت ؟ قلتُ :نعم .قال :إذا خلونا قلنا ما يقول الناس يف بيوهتم.

1

ول كن بعد انقضاء عهد الرسول صلى اهلل عليه و سلم و العمرين جىن الناس مثرة
الفتوح « .2فلما جاءهم الترف وغلب عليهم الرَّفه مبا حصل هلم من غنائم األمم صاروا إىل
نضارة العيش ورقة احلاشية واستحالء الفراغ .وافترق املغنون من الفرس والروم فوقعوا إىل
احلجاز وصاروا موايل للعرب وغنوا مجيعاً بالعيدان والطنابري و املعازف واملزامري ومسع العرب
تلحينهم لألصوات فلحنوا عليها أشعارهم  .وظهر باملدينة نشيط الفارسي وطويس وسائب بن

جابر موىل عبيد اهلل بن جعفر فسمعوا شعر العرب و حلنوه و أجادوا فيه و طار هلم ذكر ».3
فأخذ الغناء يستعيد مكانته السابقة وأخذ الناس يقبلون عليه و يكرعون من مناهله.
وملّا انتقلت اخلالفة عن احلجاز ازداد ميل الناس فيه والسيما يف حواضره الكربى
الثالث إىل الغناء منشغلني به عن السياسة اليت مل ينلهم منها غري السوء .وال بأس بالغناء
إذا مل يكن به ما خيالف الشرع ،أو يكره مساعه يف الوالئم واألعراس ،فاإلسالم يبيح الفرح
وخري دليل على ذلك أنّ نساء املدينة استقبلن الرسول صلى اهلل عليه وسلم عند هجرته
ف واألحلان وه ّن يردّدن:
إليها بالد ّ
طل َع البَـدْ ُر عَليْنَـا

مِ ْن ثنِيَاتِ الـوَدَاع

51

ب الشُّكْـ ُر علينَا
وَجَ َ

مَـا َدعَـا هلل دَاع

ث فِينَـا
أيُّهَا املْبعُـو ُ

ت با َألمْ ِر املطاع
جِئْ َ

1

ظلت تقود احلواضر احلجازية يف النهضة الغنائية اليت شهدهتا.
وقد ذكر األبشيهي أنّ أوّل من غىن يف اإلسالم الغناء الرقيق " طويس " ،وأنّ هو
من علّم " ابن سريج " و" نوامة الضحى " وأ ّن أوّل صوت غىن به هذا البيت:
كِدْتُ ِمنْ وَجْدِي أذُوبُ

ق حَتَى
ق ْد بَـرَاين الشَّوْ ُ

2

ويذكرون أنّ عبد اهلل بن عامر اشترى إماء صناجات وأتى هبنّ املدينة فكان هل ّن
يوم يف اجلمعة يلعنب فيه ومسع الناس منهنّ فأخذ عنهنّ .مث قدم رجل فارسي يسمى نشيط
فغنّى فأعجب به عبد اهلل بن جعفر فقال له سائب خاثر :أنا أصنع لك مثل غناء هذا
الفارسي بالعربية مث غدا على عبد اهلل بن جعفر وقد صنع :
ملـ ِن الدِّيَــا ُر رُسُومُهَـا قفـرُ
قال بن الكليب وهو أول صوت غُنّي به يف اإلسالم من الغناء العـريب املتقن
الصنعة ،مثّ اشترى عبد اهلل بن جعفر نشيطاً بعد ذلك ،فأخذ عن سائب خاثر الغناء
العريب ،وأخذ عنه ابن سريج ومجيلة وعزّة امليالء وغريهم.3
وهذا القول يدلنا على أنّ الغناء قبل سائب خاثر كان أحلانا فارسية وأنّ االحلان
العربية كانت على قدر كبري من السذاجة ال ترضي حاجة الذين كانوا يتطلعون إىل املزيد
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من األحلان وال يكتفون بالبـدائي الساذج منها فجـاء سائب خاثر واقتبس طريقـة
الغناء الفارسي وغـين يف شعر عريب.1
ومن سائب خاثر  -وبغري علمه  -أخذت مجيلة صنعة الغناء « .ومجيلة هذه
إحدى دعائم النهضة الغنائية باملدينة ،فقد سألوها يوما :أنّى لك هذا الغناء ؟ قالت« :
واهلل ما هو إهلام وال تعليم ولكن أبا جعفر سائب كان لنا جارا ،وكنت أمسعه يغين
ويضرب بالعود فال أفهمه فأخذت تلك النغمات فبنيت عليها غنائي».2
ومن أساطني الغناء هلذا العهد ابن حمرز الذي أتى املدينة ومكث هبا ثالثة أشهر
وتعلّم الضرب من عزّة امليالء ،مث انتقل إىل مكّة وأقام هبا ثالثة أشهر ،مثّ « شخص إىل
فارس فتعلّم أحلان الفرس وأخذ غناءهم ،مث صار إىل الشام فتعلّم أحلان الروم وأخذ
غناءهم ،فأسقط من ذلك ما ال يُستحسَن من نغم الفريقني ،وأخذ حماسنها فمزج بعضها
ببعض وألّف منها األغاين اليت صنعها يف أشعار العرب فأتى مبا مل يُسمَع مثله .وكان يقال
له صَنَّاج العرب ».3
ومما يروى أنّ الغريض مسع أصوات رهبان بالليل يف دير هلم فاستحسنها فقال بعض
ممّن معه :يا أبا يزيد صغ على مثل هذا الصوت فصاغ مثله يف حلنه:
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يا أمَّ بَ ْكـرٍ ُحُّبكِ البَادِي

ال تصْرِمِيين إنَّين غادِي

جَدَّ الرَّحي ُل وحَثَّنِي صحْبِي

وأُرِي ُد ِإمْتَاعاً من الزَّادِ

1

وخالصة القول أنّ املغنّيني العرب أخذوا األحلان الفارسية والرومية وأخضعوها
للذوق العريب .ومل يتأثّر الشعر العريب نفسه يف كثري وال قليل هبذه األحلان .وإذا رجعنا
ألشهر األصوات يف هذه الفترة وجدناها كلّها من األعاريض التقليدية السائرة.
وقد كان الرشيد أمر املغنيني أن خيتاروا له مائة صوت فاختاروها مث أمرهم باختيار
عشرة منها فاختاروها مث أمرهم أن خيتاروا ثالثة منها جتمع كل ألوان الغناء .فكان ما
اختاروا له حلن ابن حمرز يف شعر اجملون واللحن الثقيل الثاين والشعر من حبر الطويل:
ت شَأْنِيَا
فشَأْ ُن املنَايَا القاضِيَا ِ

الدهْ ُر يا أمَّ مَالكٍ
إذا ما طوَا ِك َّ

وحلـن إبراهيم املوصلي يف شعر العرجي و هي من خفيف الثقيـل الثاين و الشعر
من حبر الوافر:
ب الرَّسُولُ
لِيُحْزِنَهَا فال صُحِ َ

إىل جَيْدَا َء ق ْد َبعَثُوا رَسُوالً

وحلن ابن حمرز يف شعر نصيب ،وهو على ما ذكر هزج والشعر من الطويل:
َنعَ ْم و بِ ِه ممَا شَجَاكِ مَعَاملُ

ج هَوَا ِك املنْ ِز ُل املُتَقا ِدمُ
أهَا َ

2

و يف هذا العصر نرى تأثري الغناء على الشعر أوضح منه يف العصر السابق له .إذ
ظهر شعراء يؤلفون األشعار ويقدّموهنا للمغنيني ليلحنوها ويتغنّوا هبا .وقد اشتهر هبذا عمر
بن أيب ربيعة و احلارث بن خالد املخزومي وسائر الغزليني احلجازيني.
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واشتهر يف هذه الفترة خليفة شاعر يصنع األشعار ويتغَىن هبا هو الوليد بن يزيد
الذي كان جييد الغناء والعزف على اآلالت .1وكان شعره من أرقّ الشّعر وأعذبه ميتاز
برشاقة الوزن وسهولة اللفظ وقرب املعاين والصور الشعرية وفيه رنّة حزن دفني .وهذا
اخلليفة الشاعر هو أول من اخترع املزدوجات ،يقصد هبا األرجوزة املزدوجة اليت لكل
قسمني منها قافية خاصة ،وهي مثل اليت أوردها صاحب األغاين املنسوبة إىل الوليد بن
يزيد واليت قاهلا يف خطبة اجلمعة حني صلى بالناس:
َيل احلمْـدِ
احلمْـ ُد هلل و ُّ

أمحَدُ ُه يف ُيسْرِنَا و اجلهْدِ

أشْهَ ُد يف الدُّنْيَا و مَا سِوَاهَا

أ ْن ال إِلـ َه غريُه إِلهـاً

وأقدم ما وصلنا من الرجز املقصد ما غىن به اخلليفة الوليد بن يزيد يف جملسه .وقد
روى أو الفرح األصفهاين أن حكم الوادي غناه ذات ليلة وهو غالم حديث السن:
إِ ْكلِيلُهَـا ألْـوَا ٌن

َو وَجْهُهَا فتَّـانٌ

َو خَـاهلا فرِيـدٌ

ليسَ لـهُ جِريَانٌ

ت تَثنَّتْ
إذا َمشَـ ْ

كأنَّـها ُثعْبَـانٌ

وهذا الشعر ملطيع بن إياس .وقد ذكر حكم الوادي أنّ الوليد طرب حينئذ حىت
زحف من جملسه إليه.2

الغناء يف العصر األموي:
بعد انقضاء فترة حكم اخللفاء الراشدين وانتقال احلكم لبين أمية تدهورت احلياة
االجتماعية واالقتصادية والسياسية بسبب الظروف السائدة آنذاك من فنت واضطرابات.
وقد مشل هذا التدهور بعض مناحي احلياة .فضعفت الزراعة اليت كانت متثل العمود
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الفقري للبالد ،وغلت املعيشة ،وانتشر الفقر واجلوع بني الناس ،فأصبحت البطون خاوية
واألجساد عارية .وقد صوّر بعض الشعراء احلالة اليت آلت إليها احلياة يف تلك الفترة
ومنهم ابن ع بدل الذي أنشد قصيدة مدح فيها بعض أغنياء الكوفة ويصوّر فيها حالته
املزرية طالبا العون مبا جتود به األيدي ،فقال:
ِبسِجِالٍ مِن سَيْبِك امل ْقسُـوم
س قد َعلِمْتَ ذا َك عَـدِميْ
مُ ْفِل ٌ
أجْرُ ُه إِ ْن فعَلتَ ذا َك َعظِيـم
ما قضَى اهلل يف طعَامِ اليَتِيـم
وكان مـع األَطِباءِ األُسَـاة
وكِتَابٍ مُنَمْنَـ ٍم كالوُشُـوم
قد رَقعْنَـا خُرُوقـ ُه بِـأدِمي
1
ف كرِمي
هو لِحَافٌ لِكُلِّ ضَي ٍ

يا أبا طلحة اجلـوَا َد أغِتْنِـي
ك َن ْفسِي فإِنِّي
أحْ ِي َنفْسي فدَتْ َ
س ْلفِ َدقِيـ ٍق
أ ْو تَط َّوعْ لنَـا ِب َ
قد َعلِمْتُم فـال َتعَا َمسُ عَنِّـي
فلـو أ َّن األَطبَّا كان حـويل
س يل غيْ ُر جَرَّةٍ وأصِّيـصٍ
لْي َ
و ِكسَـا ٍء أبِيعُــ ُه بِ َرغِيـفٍ
ف أعَارَنِيـه َنشِيـطٌ
و إِكـا ٍ

فالشـاعر يصوّر يف هذه األبيات األوضاع املزريـة اليت آلت إليها حالته جـرّاء
الفقر واحلرمان ،مما دفعه إىل طلب العـون ليحيي نفسه .وحـال الشاعر كحال غالبية
الناس يف تلك الفترة.
واملالحظ يف فترة حكم األمويني أنّهم اتّخدوا نظام جمالسهم عن الفرس ،وقد
جعلوها طبقات .وقد أشار اجلاحظ إىل ذلك يف كتابه " التاج يف أخالق امللوك " يف باب
املنادمة حي أورد أنّ " أردشري بن بابك " كان أوّل من رتّب الندماء فجعلهم ثالث
طبقات .فكانت الطبقة األوىل لألساورة* وأبنـاء امللوك ،وكان جملس هذه الطبقـة من
امللك على عشرة أدرع من الستارة ،مثّ الطبقة الثانية وكان جملسها من هذه الطبقة على
 - 1الحيوان ،الجاحظ ،تحقيق :عبد السالم هارون ،مطبعة مصطفى لبابي الحلبى وأوالده – مصر ،ج  ،10ط ،10
 ،0866ص .082
* -األساورة :ج :األُسوار وهم الفرسان.
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عشرة أدرع ،وهم بطانة امللك وندماؤه وحمدّثوه من أهل الشرف والعلم .مثّ الطبقة الثالثة
كان جملسهم على عشرة أدرع من الثانية ،وهم املضحكـون وأهل اهلزل والبطالة .غري
أنّه مل يكن يف هذه الطبقة الثالثـة خسيس األصل وال وضيعه وال ناقص اجلوارح وال
فـاحش الطول والقصر وال مَؤُوفٌ* وال مرمى بأبْنَةٍ** وال جمهول األبوين وال ابن صناعة
دنيئة ،كابن حائك أو حجام ،ولو كان يعلم الغيب مثال.1
ويقابل الطبقة األوىل من األساورة وأبناء امللوك أهل احلداقة باملوسيقيات واألغاين.
ب خطّ االستواء.
فكانوا بإزاء هؤالء نُصْ َ
والّـذي يقابل الطبقـة الثانية من ندمـاء امللك وبطانته الطبقة الثانيـة مـن
أصحاب املوسيقيات.
أمّا الطبقة الثالثة من أصحاب الفكاهات واملضحكني أصحاب الونج*** واملعازف
والطنابري .وكان ال يَ ْرمُزُ احلاذق من الرامزين إ ّال على احلاذق من املغنني ،وإن أمـره امللك
بذلك راجعه واحت ّج عليه.2
وقد سار ملوك الفرس على نفس املنهج من الترتيب ،وقلّما كسر القاعدة أحدهم.
وعلى نفس املنهج سار اخللفاء األوائل من بين أميّة ،وكانوا يسمعون يف أوقات
فراغهم لقصائد الشعراء ،فإذا نزلت منهم املنزلة احلسنة جيزلون يف العطاء ،بل أحيانا
يسرفون فيه ليقطعوا ألسنة هؤالء الشعراء وينطقون بفضلهم .ومن هؤالء األحوص الذي
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كان شاعرا هلم وقد ناله من عطاياهم وهباهتم الكثري ما جعله ينشد يف مدح األمويني
وكرمهم عليه ،خاصة " يزيد بن عبد امللك " الذي كان عند حسن ظنّه مبا يكثر فيما
مينحه إيّاه ،فتفنّن األحوص يف مدحه حيث قال:
وأعْطيْتَنِـي يـومَ الْتَقيْنا َعطِيَّـةً

ت ما َتشَدَّدَا
مِ َن املا ِل أ ْمسَت يَسَّرَ ْ

ت نَارِي باليَفاعِ ،فل ْم تَ َدعْ
وأوْقدْ َ

لِنِريَانِ أعْـدَائِي ،بُِنعْمَاكَ مَ ْوقِـدَا

النعْمَى اليت ِنلْتَنِي هبا
و أصْبَحَت ُّ

ت أهْل الشَّمَاتَ ِة حُسَّـدَا
وقد رَ َجعَ ْ

و قد ُقلْتُ ملَّا سِيل عَمَّا أَنلْتَنِـي

لِيَزْدَادَ َرغْماً َمنْ يُحِبَّ لِ َي الرَّدَى

ُـل شَيْ ٍء أحُـوزُهُ
عَطا ُء يَزِي ٍد ك ُّ

ض مِن ما ٍل ُيعَ ّد وأسْـوَدَا
مِن أبْيَ َ

وما كان مَالِي طارِفًا عن تِجَارَةٍ

ومـا كان مِرياثاً م َن املالِ مُتْلـدَا

ولكن عَطـاءٌ من إِمَامٍ مُبَـارَكٍ

مَال األرْضَ َمعْرُوفًا وعَدْالً وسُؤْدُداً

1

وهذه األبيات تأكيد من الشاعر على أنّ تراءه مل يكن مكتسبا من جتارة أو مرياث،
وإنّما هو من هبات خلفاء بين أمية وجزيل عطاياهم ،خاصة اخلليفة يزيد بن عبد امللك.
ومدح الوليد بن عبد امللك معليا مكانته بقصيدة قال يف مطلعها:
ق قلْباً مُتَيَّمَا
فقد هِجْتُمَا للشَّ ْو ِ

أمَنْزلتَي َسلْمَى على القِ َد ِم أسْلمَا
وفيها يقول:
ِإمَـا ٌم أتَا ُه ا ُمللْكُ عَفْوًا و ْمل يُثِبْ

عَلى ُملْكِ ِه مَاالً حَرَاماً وال دَماً

خ ْلقِـهِ
تَخَيَّرَ ُه رَبُّ العِبَــادِ لِ ُ

س أعْلمَـا
وَلِيًّا و كان اهلل بالنّا ِ

فلمَّـا ارْتَضَـا ُه اهلل ْمل يَـ َدعْ

إال أجَاب و َسلَّما
سلِمًا لِبَْيعَتِ ِه َّ
مُ ْ

ِّز َم ْن نَـال وُدَّهُ
يَنَا ُل الغِىن و الع َّ

ب مَوتًا عَا ِجالً َم ْن َتشَا َءمَا
ويَ ْرهَ ُ
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2

والشاعر يف هذه األبيات ُيقِرُّ أنّ من كان مواليا للخليفة ،وأخفى مساوئه ينال
الرضى والغىن ،ومن كان عكس ذلك فإ ّن املوت املعجّل هو مصريه.
ويروي األصفهاين أنّ الوليد بن عبد امللك أمر بابن سريج ،فلمّا حضر بني يديه
أمره أن يأيت ما عنده ،فاندفع ابن سريج فغنّى بشعر األحوص السالف الذكر ،فقال له
الوليد :أحسنت واهلل وأحسن األحوص! عليَّ باألحوص .مثّ قال :يا عبيد هيه ! فغنَّاه
ِي بن الرقاع العاملي ميدح الوليد بقصيدة مطلعها:
بشعر عد ِّ
وحِيل بَيْنِي وبَْينَ النَّ ْو ِم فامْتََنعَـا

طارَ الكرَى وألمّض اهل ُّم فاِكْتََنعَا

فلمّا أمتّ الغناء قال له الوليد :صدقت يا عُبَيد ! أنّى لك هذا ؟ قال :هو من عند
اهلل .قال الوليد :لو غري هذا ُقلْتَ ألحسنتُ أدبك .وطلّ ابن سريج يغنيه وميدحه من
أشعار عديّ بن الرقاع العاملي ،فأشار الوليد إىل بعض خدمه ،فغطَّوْه باخلِلعْ ووضعوا بني
يديه كيسا من الدنانري وبِدراً من الدراهم.1
وسرعان ما حلّ الغناء حملّ الشعر ،وصار املغنون ينالون من العطايا ما كان يناله
الشعراء .غري أنّ األوائل من خلفاء بين أمية ومنهم :معاوية ومروان وعبد امللك وسليمان
وهشام ومروان بن حممد ،فلم يظهروا للندماء ،وكانت بينهم ستارة فال يظهر أحد من
ا لندماء على ما يفعله اخللفاء إذا طرب لل َمغْنَى واِلْتَذَّهُ ،حتّى ينقلب وميشي وحيرّك كتفيه
ويرقص ،فال يراه إالّ اخلواص من جواريه .فإذا ارتفع خلف الستارة صوت أو حركة أو
رقص ،قال صاحب الستارة :حسبك يا جارية ! كفي ! انتبهي ! حيث يوهم النّدماء أنّ
الفاعل بعض اجلواري.2
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أمّا البقيّة من خلفاء بين أميّة فكانوا ال يتحرّجون من الظهور للندماء ،وال يتحاشون
أن يرقصوا ويتجرّدوا يف حضرهتم .وربّما كان يزيد بن عبد امللك أكثرهم يف اجملون
والرّفث حبضرة الندماء والتّجرّد غري مبال يف ذلك .1بل إنّه « سوى بني الطبقة العليا
والسفلى ،وأفسد أقسام املراتب ،وغلب عليه اللهو ،واستخفّ بآيني 2اململكة ،وأذن
للندماء يف الكالم والضحك واهلزل يف جملسه والرّدّ عليه ،وهو أوّل من شُتِمَ يف وجهه من
اخللفاء على وجه اهلزل والسّخف ».3
وعلى مذهب اخللفاء سار الوالة والعمال يف عصر بين أميّة فلم جيدوا حرجا يف
مساع الغناء طاملا أنّ غالبية احلكام قد أباح الغناء وحبب مساعه وشجع عليه كـ :معاوية
بن أيب سفيان وولده يزيد ،والوليد بن عبد امللك ،ويزيد بن عبد امللك ،والوليد بن يزيد.
ضف إىل ذلك أنّ من الفقهاء من أجاز الغناء وجعله مباحا يف أوساط اجملتمع اإلسالمي
آنذاك .دون أن ننسى االحنطاط والتدين الذي وصلت إليه أخالق وصفات وأفعال غالبية
والة وعمال بين أمية وغالبيتهم كانوا منهمكني باللهو والشراب واجملون ،أو مبعىن آخر
كانوا ال يعريون أمهيّة ملسألة حترمي الغناء وإكراهه ،فلذلك أباح الوالة والعمال الغناء
وشجّعوا عليه وفت حوا أبواهبم على مصراعيها الستقبال املغنني من خمتلف املدن والبلدان أو
من املغنني احملليني كما فعل خلفاؤهم.4
أمّا مسألة اللهو واجملون وشرب اخلمور عند بعض والة بنـي أمية فهي مسألة
تتناسب مـع االستماع إىل الغناء وإقامة احلفالت له ،ومن هنا ميكن القول أنّه كانت تقام
جمالس للغناء يف دور بعض والة معاوية بن أيب سفيان كوايل الكوفـة عبد الرمحن بن

.
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احلكم ،ووايل البصرة زيـاد بن أبيه طاملا أهنم كانوا منهمكني فـي بعض أوقاهتم
بالشراب واللهو.

1

وال شك أنّ ما يؤكد هذا القول ما أورده صاحب العقد الفريد من أنّ معاوية بن
أيب سفيان كان يداول يف احلكم على املدينة بني مروان بن احلكم وسعيد بن العاص،
وكانت يف مروان شدّة وغلظة ويف سعيد لني وتسامح ،لذلك كان املغنون وأصحاب
اجملون يتركون املدينة يف والية مروان ويعودون إليها يف والية سعيد وقد عُرف عنه حبه
للسمر.

2

وشاع الغناء يف ربوع الدولة اإلسالمية حىت وصل املدينة املنورة فصارت مركزا له
وقبلة للمغنيني واملغنيات من شىت البقاع .ومن املغنيني الذين داع صيتهم يف املدينة ابن
مُحْرِزَ ومن األشعار اليت تغىن هبا قول عمر بن أيب ربيعة يف فاطمة بنت عبد امللك بن
مروان ملا قدمت املدينة فصار عمر بن أيب ربيعة يدور حوهلا ويقول فيها شعرا دون أن
يذكرها باالسم خوفا من أبيها ومن احلجاج .و ممّا قاله فيها وتغنّى به ابن حمرز:
ت يَومَ الرَّحِي ِل أقْضِي حَياتِي
كِدْ ُ

ِت قبل يَم ِم الرَّحيـلِ
ليثين م ُّ

ال أُطيقُ الكال َم من شِدَّ ِة الوَجْـ

لِ و َدمْعي يَسي ُل كلَّ مَسيلِ

ذرَفتْ عَيْنُهَا و فاضَت ُدمُوعِي

ُب أصِيـلِ
وكِالنَا َيلْقـى ِبل ِّ

ت نَـواال
ت خُلَّتِي أصَب ُ
لو خَل ْ

شفِي ِمنَ التَّنْوِيلِ
أو حَدِيثاً ي ْ

ق احلشايا
خللْخَا ُل فو َ
و ال يَزَال ا ُ

مِثل أثنـا ِء حَيَّـةٍ َمقْتُـولِ
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ت بالتَّقبِيلِ
كثْرَتُ النَّاسِ جُدْ ُ

ت احلبِيبَــةُ لـوال
فلقـد قل ِ

1

وقد داع صيت عمر بن أيب ربيعة يف املدينة ومكة ،وعرف عنه جمونه يف شعر
الغزل ،وكان شعره أقرب إىل الغناء والتلحني ،ما جعل املغنيني ينهلون منه ويغنونه يف
جمالس الغناء .ومن أشعاره ما تغزّل فيه بـ " :عائشة بنت طلحة بن عبد اهلل " ملّ رآها
تريد الركن تستلمه ،وكانت أمجل نساء زماهنا ،فلمّا رأت أنّها وقعت يف نفسه أرسلت
إليه جاريتها تثقي شعره .فأقرأها السالم وقال إنّه ال يقول إال خريا ،وقال فيها أشعارا
كثرية .وممّا قاله فيها:
ِي عِنـدِي
لِعاِئشَـة ابنَـة التَّيْم َّ

حِم ًى يف القلبِ ما يُ ْرعَى حِمَاها

ِـي ظبْـيٌ
يُذكِّـرُين ابنَة التَّيْم َّ

يَـرُو ُد بِرَوضَ ِة سَهْـ ٍل رُبَاهـا

ع قلبِي -
فقُلتُ ل ُه – وكا َد يُرا ُ

فلم أ َر قطُّ كاليَـو ِم اشتِبَاهـا

ك ُمسْتَبِنيٍ
سِوَى حَ َمشٍ بِساقِ َ

و أن شَـوَا َك مل ُيشْبِه شَوَاهـا

وقد غنّى هبذه األبيات أبو فارة وعبد اهلل بن عباس الرَّبيعي .وملّا بلغ ذلك أهلها من
بين متيم أرسلوا إليه ،فأخربهم أنه لن يعود إىل ذكرها يف شعرٍ أبدا ،ومل يذكرها فيما بعد
إ ّال بكنية " أ ّم طلحة ".2
ومن املغنيني الذين تغنّوا بشعر عمر بن أيب ربيعة ابن سريج وكان صديقا له.
ويروى أنّ يف أيّام حجّ " يزيد بن عبد امللك " خرج عمر بن أيب ربيعة ومعه ابن سريج
وجعال يتلقّيان احلجاج ،ويعترضان للنّساء حىت أظلم الليل ،فعدال إىل كثيب عليه نور
القمر ،وطلب عمر من ابن سريج أن يغنّيه صوته اجلديد ،فاندفع يغنّيه حىت طلع عليهما
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رجل راكب على فرس عتيق ،وطلب منه أن يعيد الصوت فأعاده وعرّفاه بنفسيهما ،وملا
عرفا أنّه يزيد بن عبد امللك أسرعا إليه وأعظماه وقبّل ابن سريج ركابه فنزع " يزيد "
حُلَّتَهُ وخامته ودفعهما إليه ومضى ،فجاء هبما ابن سريج إىل عمر وأعطاه إيّامها ،وأعطاه
عمر ثالمتائة دينار .فلمّا رأى الناس عمر يلبسهما تعجّبوا فأخربهم عمر أنّ يزيد بن عبد
امللك دفعهما إليه.1
وداع صيت عمر وبن سريج يف مكة واملدينة ،ومل يكن هلما منافس ،وصار النّاس
أكثر إقبال عليهما حىت قال أبو نافع األسـود – وكان آخر من بقي من غلمان ابن
سريج  :-إ ذا أعجزك أن تطرب القرشيَّ فغنِّهِ غناء ابن سريج يف شعر عمر بن أيب ربيعة
فإنّك ترقصه

2

ويف هذه الفترة كثرت جمالس الغناء وكانت أكثر طلبا عند أصحاب املال والنفود.
وصارت تقام السهرات ،ويُأتى باملغنيني واملغنيات إلحيائها .ومن املغنني الذين داع
صيتهم :ابن سريج ومعبد و ابن مُحْرِزَ  ....وغريهم على أنّ ابن سريج كان أكثرهم
شهرة.
ومن النّساء الالتـي داع صيتهن يف هذا الزمان " مجيـلة " موالة بين سُليْم مث
موالة بطن منهم يقال هلم بنو بَهْز ،وهي أصل من أصول الغناء عرفت جبمال صوهتا،
وعنها أخذ املغنون أمثال :معبد وابن عائشة وحبابة وسَالَّمة وعقيلة العَقيقية والشَّمَّاسِيَّتان
خُليْدَةُ ورُبَيْحَة .وكانت مجيلة أعلم خلق اهلل بالغناء ،وكان معبد يقول عنها :أصل الغناء
مجيلة وفرعه حنن ،ولوال مجيلة مل نكن حنن مغنّني .وفيها أنشد عبد الرمحن بن أرطأة شعرا
يقول فيه:
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إن الدَّالل وحُس َن الغِنَـا
َّ

ت بين اخلزْرَجِ
ء وسط بيُو ِ

النسَاءِ
و تلكم مجيلة زِينُ ِّ

إذا هي تَـزْدَا ُن للمَخْرَجِ

إذا جِئْتَـها بدَلتْ وُدَّها

بِوَجْـهٍ مُنِ ٍري هلـا أبْلـجِ

وقد غىن مالك بذلك وأحسن فيه.1
ويذكر صاحب األغاين أنّ مجيلة سئلت أنّى هلا هذا الغناء ؟ فأجابت أنّه ليس بإهلام
وأنّها مل تتعلّمه ،وإنّما أخذت األحلان عن أيب جعفر سائب خاثر الذي كان جارا هلم
وبَنَت عليها غناءها فجاءت أحلاهنا أجود ،وداع صيتها وصارت مطلب الناس يف مكة
واملدينة 2ـ كما سبق ذكره ـ.
وال شك أنّ تفشي الغناء واللهو استمرّ إىل حني سقوط دولة بين أمية ،خاصة وأنّنا
نلحظ أنّه مل ينقطع بسقوط حكمهم ،بل استمرّ حىن يف حكم بين العباس ،ومن املؤرخني
من يرى أنّه زاد ازدهار يف هذه الفترة.

الغناء يف العصر العباسي:
إنّ اعتالء بين العباس للسلطة مل يغيّر من حال الغناء يف شيء ،بل جند أنّهم ساروا
على هنج سابقيهم ،حيث حافظوا على نظام اجملالس الذي أخده األموين عن الفرس ومل
حيدثوا عليه أيّ تعديل .ويف هذا العصر أصبـح تأثري الغناء واضحا ،فقد صفت لغته
وقاربت املألـوف الذي يتحدث به الناس ،وخفّت األوزان وأصبح كثيـر من الشعر
الذي ينظم لغري الغناء صاحلا للغناء وقد اخذت النفوس تنفر من األساليب القدمية وترتاح
هلذا اللون من الشعر حىت عم ومأل األفاق.
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وقد محل اخلليفة العباسي املهدي على عاتقه رعاية فنّ الغناء ،فبدأ من حيث انتهى
اخللفاء األمويون املتأخرون وأحضر سياطا املكي ) 187- 137 ( 1صاحب الصوت
الشّجي الذي قالوا يف صوته " :أدفأ للمقرور من محَّامٍ مُحَمَّى " .وأحضر إبراهيم املوصلي
( )814 -141الذي غدا بعد أستاذه إمام األصول املوسيقية الكالسيكية عند العرب.2
وكان إبراهيم املوصلي من أسرة فارسية شريفه وقد خطفته خارج املوصل يف
حداثة سنه عصابة من األشقياء فتعلّم بعض أغانيهم .وهو أول من وضع اإليقاع
بالقضيب ،3وبلغت براعته يف املوسيقى أنّه كان يستطيع إذا خرجت إليه ثالثون جارية
فضربن مجيعا طريقة واحدة وغنني يف األوتار وترا غري مست ٍو أن يشري إىل إحداهن قائال« :
يا فالنة شدّي مثناك فتشدّه وتستوي األوتار ».4
مث جاء بعد هارون الرشيد املهدي فاِستلحق به ابراهيم واتّخذه ندميا ومنحه 071
ألف درهم وكان يصله بعشرة أالف درهم كل شهر .وقد أعطاه يوما مئة ألف على
صوت واحد غناه به فأعجبه وكان إلبراهيم منافس دونه مرتبة هو ابن جامع القرشي ابن
سياط بالتبين 5ويذكر صاحب العقد الفريد أنّ ابراهيم أشدّ النّاس تصرّفا يف الغناء وابن
جامع أحالهم نغمة ،وقـد سأل الرشيد أحد املقرّبني إليه من املغنّيني :ماذا تقول يف ابن
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جامع ؟ فأجابه :وما أقول يف العمل الذي حيثما دققته فهو طيّب .وكانت املوسيقي يف
ذاك العصر يف عصرها الذّهيب ،وكان بالط الرشيد بأبّهته وأناقته قد أخذ يرعى املوسيقى
والغناء كما رعى العلم والفنّ فأصبح موئل الغناء ومقصد أرباب املوسيقى.1
وقد زها يف ظلّه نفر من أقطاب املوسيقى أجريت عليهم األرزاق يرافقهم طائفة
من املغنّني واملغنّيات من عبيد و إماء ،وقد تركت هذه العصبة من أهل الفنّ آثارا خالدة يف
كتب التاريخ .وقد روى أنّه اشترك يف مهرجان موسيقي كبري ألفان من هؤالء املغنّني
واملغنّيات حتت رعاية اخلليفة الرشيد.2
وقد ذكر ابن معتز أنّ ميمية منصور النمري يف مدح هارون الرشيد كان يتغنّى
هبا ،وهي اليت يقول فيها:3
يَـا زَائِريْنَـا ِمنَ اخلِيَامِ

حَيَّاكُمَـا اهلل بالسَّـالمِ

مل َتطْـرُقاين و يب حراكٌ

إىل حَـاللٍ أو حَـرَامٍ

هيهات للَّهْـ ِو و التَّصَايب

و للغَـوَاين و للمُـدَامِ

ب حلْمِي
أقْصَ َر ج ْهلِي وثا َ

و نَ ْهنَ َه الشَّيْبُ من عُرَامِي

ب حِـيب
هلل حِـبِّي و تِرْ ُ

ليلة أعْيَـاهُما مَـرَامِي

بُورِ َك هارو ُن من إمـامٍ

بطا َع ِة اهلل ذو اعْتِصَـام

سعَـى على أُمَّ ٍة تَمَنَّـى
َي ْ

أنْ لو َتقِيهِ من احلمَـامِ

ت لقاسَمَتْـهُ
لو استَطاعَ ْ

أعْمَارَهَا ِقسْمَة السِّهـامِ
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ني يف األَنَـامِ
َبعْـدَ النَّبِيِّ َ

يا خَيْ َر ماضٍ وخَيْ َر بـاقٍ

ومن املغنني الذين رعاهم الرشيد "خمارق" املتوىف ( 874هـ) وهو تلميذ ابراهيم
املوصلي ،وكانت قد اشترته إحدى املغنيات وهو حدث .ويروى عن خمارق أنّه توسّط
دجلة يف إحدى الليايل واندفع يغين بأعلى صوته فما بقي أحد من مالح وال غالم وال
خادم إالّ وبكى .وظهرت الشموع والسرج من جانيب دجلة فيصحون القصور والدور
تتساعى بني يدي أهلها يستمعون غناءه .كما يروى أنّه خرج مع نفر يف نزهة وكان يف
يد أحدهم قوس مذهبة فطلبها خمارق فضنّ صاحبها هبا ،وكان بالقرب منهم ظباء ساحنة
يل القوس
فقال خمارق :أرأيت إذا غنّيت صوتا فعطفت عليك به خُدود هذه الظباء ،أتدفع إ ّ
؟ قال :نعم ،فاندفع يغنّي قوله:
ماذا َتقُو ُل الظبَـاءُ

أفُرْقـ ٌة أمْ لِقـاءُ

أم عَهْ ُدهَا ِبسُليْمَى

و يف البَيَا ِن شِفاءُ

مَرَّتْ بِنا سَانِحَاتٍ

وق ْد دَنَا ا ِإلمْسَا ُء

فما أحَرَتْ جَواباً

و طال فيها العَنَاءُ

فعطفت الظباء راجعة حىت وقفت بالقرب منهم تسمع غناءه ،فناوله الرجل القوس ،وملا
توقف عن الغناء عادت الظباء إىل سبيلها.1 .
وقد ذكروا أنّ الرشيد كان يعجب بغناء املالّحني يف الزالالت وكان يتأذّى بفساد
كالمهم وحلنهم فقال « :قولوا ملن معنا من الشّعراء أن يعملوا هلؤالء شعرا يغنون فيه ».
فقيل له « :ال أحد أقدر على هذا من أيب العتاهية و هو يف احلبس » ،فوجـه إليه الرشيد
قُل شعرا حىت أمسعه منك .ومل يأمر بإطالقه فغاظه ذلك فقال « :واهلل ألقولـن شعرا
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حيزنه وال يسر به» .فعمل شعرا ودفعه إىل من حفظه من املالّحني فلمّا ركب الرشيد
احلراقة مسعه وهو يقول:
ح
ف الطَّمُو ُ
ك الطَّ ْر ُ
خَانَ َ

أيُّها القلْبُ اجلمُوحُ

هلْ لِمَطْلوبٍ بِـذنْبٍ

ثوبَةٌ منه نَصُـوحُ

ح قُلُوبٍ
ف إِصْـال ُ
كْي َ

َن قُـرُوحُ
إنَّـمَا ه َّ

ف لمّا مسع ذلك الرشيد جعل يبكي وينتحب فلمّا رأى الفضل بن الربيع كثرة بكائه
أومأ للمالّحني أن يسكتوا.1
ومل يَحِد اخلليفة املأمون بن هارون الرشيد عن هنج أبيه ،فقد رعى الغناء واملغنني.
وكان من ندمائه هو واملتوكل إسحاق بن ابراهيم املصلي ( )871 - 161عميد أهل
املوسيقى يف عصره .وقد متثّلت فيه بعد أبيه روح املوسيقى العربية الكالسيكية .أمّا مكانته
كموسيقي ملم بالصناعة بوجه عام فليس ما يدانيها حبيث قيل فيه أنّه أعظم من أجنبهم
اإلسالم يف هذا الفن .وقد ادعى إسحاق كما ادعى أبوه من قبل وكما ادعى زرياب من
بعد أن اجل ّن كانت تلهمه األحلان.2
ويف هذا الشأن أورد املقري أنّ زرياب كان يدعي أنّ اجلنّ كانت تكلمه وتعلمه
أفضل أغانيه أحلانه « ،فكانت تعلّمه يف كلّ ليلة نوبة أو صوتا واحدا ،وكان يفيق من
نومه ،ويدعو جباريته غزالن وهنيدة فتأخذان عوديهما ،ويأخذ هو عوده ،فيطارحهماليلته
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ويكتب الشعر ،مثّ يعود عجال إىل مضجعه ،وكذلك حيكي عن إبراهيم املوصلي يف حلنه
املعروف باملاخوري أ ّن اجل ّن طارحته إيّاه »

1

ويف هذا العصر اكتسب الشعر مسة جديـدة ،فقد خفت األوزان عن يـد علي
بن جبلة وبشار وأيب نواس واخلليع ،أيب الشمقمق والسيـد احلمريي وأضراهبم .وإن صحّ
ما قالوه من أنّ بشار بن برد  -رأس شعراء هذا العهد  -كان يصنع املزدوجات
واملسمطات ليعبث هبا ،كان ذلك دليال واضحا على تأثري العناء تأثريا غري مباشر على
شكل القصيدة نفسها.2
ولعلّ أنّ أكثر من تأثر شعره بالغناء يف هذا العصر هو أبو العتاهية ،فقد كان هذا
الشاعر يف أول عهده يصحب املخنثني ويأخذ منهم الغناء ،وكان يضع األشعار ليتغىن هبا
هو نفسه و ليتغىن هبا سواه حىت برع يف ذلك .وكان غزير البحر ،لطيف املعاين ،سهل
األلفاظ ،كثري االفتنان ،قليل التكلّف ،إالّ أنّه كثري الساقط املرذول .وله أوزان طريفة قاهلا
مل يسبقه األوائل يف نظمها خلروجها عن أعاريض العرب.3
وقد ذكر ابن املعتز أنّ أبا العتاهية لسهولة شعره وجودة طبعه فيه رمبا قال شعرا
موزونا ليس من األعاريض املعروفة وأنّه كان يلعب بالشعر لعبا ويأخذ كيف شاء ،ويكاد
كالمه يكون كله شعراً.4
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وقد أكثر أبو العتاهية من نظم املزدوجات و أطال يف بعضها و من أشهر ما له فيها
مزدوجته "ذات األمثال".1
وخالصة القول أن جمالس اخللفاء واألمراء قد أتاحت للمغنيني فرصة ذهبية
للحصول على هذا التنويع املوسيقي،فقد كان جيتمع باجمللس الواحد عدد من املغنيني
والعازفني ،فيبدأ أحدهم الغناء أو الضرب على آلته املوسيقية مث تنتقل النوبة إىل من يليه.
وذلك ما أورده " ابن عبد ربّه " يف كتابه حيث ذكر أنه يف أحد جمالس الوليد بن
يزيد اجتمع كل من معبد ،ومالك بن أيب السمح ،وابن عائشة ،وأبو كامل وغُزَيِّلُ
الدمشقي وكانوا يغنّون بالتناوب ،فلمّا بلغت النوبة األخرية إىل خالد صامة غىن:
َم املرْ ِء َيسْرِي
سَرَى هَمِي وه ُّ

و غابَ النَّجْمُ إِالَّ قِيدَ فِتْرِ

هلـمٍّ مـا أزَا ُل ل ُه قرِينـا

َر جَمْرِ
كأنَّ القلْبَ أُ ِدعَ ح َّ

على بَكْرٍ أخِي فارَقتُ بَكْراً

صلُ ُح َبعْ َد بَكْرِ
ش يَ ْ
ي العَْي ِ
وأ ُّ

فأعجب الوليد بغنائه وطلب منه أن يعيد النوبة.2
إىل جانب ذلك فقد أدى التسامح يف حتوير األغاين القدمية واقتباس األحلان املولدة
والعجمية الذي زاد ذخرية العرب من األحلان ،فقد اكتشف املغنون العرب عدة وسائل
للتخلص من رتابة النغم وللحصول على التنويع الذي يشبع رغباهتم ورغبات مستمعيهم.3
كأن خيتار املغين أبياتا يغين يف بعضها بلحن خاص ويغين يف باقيها بلحن آخر ،من ذلك ما
غنّاه ابن حمرز من شعر ابن قيس الرقيات:
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أُمَّ الوَليـ ِد سَلبْتِنِي ِحلْـمِي
باهلل أ َُّم الـوَلِيــدِ أمـا

َوفِي إثْمـِي
و قَتلْتِنِي فتَخ ُّ
الظلْمِ
ب ُّ
خشَْي َن فِيَّ عَواقِ َ
تَ ْ

ب و ما
و تَرَكْتِنِي أْبغِي الطّبي َ

لِطبيبِنـا بالدَّاءِ من ِعلْـمِ

ك قد
ك يف اب ِن عَمِّ ِ
خافِي إلهَ ِ

زَوَّدْتِ ِه ُسقْماً على ُسقْـمِ

والغ ناء البن مُحْرِز وله فيه حلنان ،أحدمها ثقيل أوّل باخلنصر يف جمرى الوسطى،
واآلخر خفيف ثقيل بالبنصر.1

الغناء يف األندلس:
الشك يف أنّ دولة بين أمية يف األندلس كانت امتدادا طبيعيا لدولة بين أميّة يف
الشام ،وقد نقلت هذه الدولة معها إىل األندلس مجيع مظاهر احلياة العامة اليت كان حيياها
العرب يف بالد املشرق ،وقد جتسد ذلك كليا مع جميء عبد الرمحن الداخل إىل األندلس.
ومن هنا نستطيع القول أنّ الشّعر يف بدايته كان مشرقيا أمويا يف مجيع خصائصه
ومناحيه ،وال عجب أن يتّجه الشعر األندلسي وملدّة طويلة اجتاها اتباعيا ،قطع يف تطوره
املراحل اليت مرّ هبا الشّعر املشرقيّ .وتبدو هذه الظاهرة أكثر وضوحا يف املقطوعات
الشّعرية اليت وصلتنا من أشعار والة وأمراء وشعراء بين أمية قبل القرن الرابع هجري ،وهي
أشعار مشرقية يف موضوعاهتا ومعانيها وأخيلتها وألفاظها وروحها ،ال ختتلف عن الشعر
املشرقي إ ّال من حيث املكان اليت قيلت فيه.2
ومن املظاهر اليت نقلها العرب الفاحتون لألندلس فن الغناء أو الشعر الغنائي« ،
ومن الطبيعي أن يبدأ ك ّل شيء يف البلد املفتوح النائي مستعينا حبضارة املشرق ،وأن تستمر
قيمته الفكرية واألدبية على غرار ما يصل إىل أهله من تراث مستورد ».3
.
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وكان الغناء يف األندلس يف فترة الفتح والوالة وأوائل عصر اإلمارة يعتمد اعتمادا
كليا على األغاين والتالحني املشرقية وخباصة الغناء املدين وقد ولع حكام بين أمية باستقدام
اجلواري املشرقيات اللوايت اشتهرن جبودة الغناء ورقّة األدب ،وكان هلؤالء اجلواري الفضل
الكبري يف انتشار األغاين العربية املشرقية باألندلس ،كان هلنّ األثر القويّ يف إمناء وتقويّة
شعر احلبّ ،ويف توجيه الشعراء حنو التّجديد يف القوالب طبقا ملتطلبات التالحني املوسيقية.
وبدأت حركة استقدام املغنيات هذه مع عبد الرمحن الداخل الذي كان يبذل املال
الوفري يف احلصول على مغنيات احلجار بصفة خاصة.
وتعترب العجفاء أوّل شاعرة معروفة بأرض األندلس وفدت من املشرق ،وذاع
صيتها وأصبحت تعرف بصفتها العجفاء أي حنيلة اجلسم .كانت مغنّية تلحن أشعارها
وتؤدّيها وهي تضرب على العود .1ومن أغانيها قوهلا:
جل السَّقمَـا
يا طُول لْيلِي ُأعَا ُ

َل كُلُّ األَحِبَّةِ احل َرمَـا
أ ْذ ح َّ

ت أ ْخشَى فِرَاقكُم أبَداً
ما كن ُ

2

فاليَومَ أ ْمسَى فِرَاقُكُم عَ ْزمَا

ومن شاعرات األندلس يف أواخر القرن الثاين وأوائل الثالث للهجرة السيدة حسّانة
التميمية األلبريية ،وهي أوّل من عرف من الشاعرات احلرائر املولودات باألندلس ،مدحت
احلكم بن هشام مثّ ابنه عبد الرمحن األوسط ،ووصلتنا قصائد من شعرها تدلّ على أنّها
كانت شاعرة جميدة.3
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وكانت حفصة بنت محدون احلجازية شاعرة رقيقة بارعة ومكثرة ،عاشت يف
القرن الرابع هجري ،فكانت من رائدات شعر الغزل عند املرأة الشاعرة األندلسية ،ومن
غزهلا الذي يربز شخصيتها كامرأة معتدّة جبماهلا ومتمسّكة بكربيائها ودالهلا قوهلا:
ب ال يَنْثـين ِبعِتَابٍ
لـي حَبِي ٌ

و إذا مـا تَرَكْتُـ ُه زَا َد تِيهَـا

ت يل ِم ْن شَبِيه
قال يلَ :ه ْل رَأيْ َ

ت أيضًا :و َه ْل تَرَى يل شَبِيهَا
قُل ُ

1

ويظهر أنّ حركة الغزل والغناء وجدت أكثر مشجع هلا يف شخص احلكم الربضي
الذي نشطت يف أيامه هجرة الكتب املشرقية إىل األندلس .ويعترب من أكثر بين أمية عناية
بالغناء وتشجيعا على تلحني األشعار العربية القدمية ،بل كان هو نفسه يقترح على
املغنيات األشعار اليت يغنني فيها .وكانت بعض األصوات اليت تغىن باألندلس قد غنيت
باملشرق ،وجهد املغنني واجلواري مل يتعدّ فيها املتقن للصوت األصلي أو التحوير اجلزئي
يف بعض نغماته.2
فمنذ عهد عبد الرمحن الداخل نقع على أمساء مغنيات مشرقيات قدمن إىل األندلس
وبذل يف شرائهن واستقدامهن مال وفري ،فقد ابتاع عبد الرمحن الداخل اجلارية "العجفاء"
املغنية ،وكانت تغين باملدينة عند أحد موايل بين زهـرة ،وكانت موصوفة جبمال الصوت
وحسن األداء .ويظهر أنه كان جيد يف طلب املغنيات املشهورات من املشـرق وخصوصا
املدينة ملا اشتهر من إجادة جواريها بالغناء .فقد اشترى جاريتني مدنيتني مها " فضل"
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و"علم" املغنيتني ،وكانتا حاذقتني بالغناء كاملتا اخلصال ،وأضاف إليهن جارية رابعة
بشكنسية امسها "قلم" و هي رومية األصل ،و صواحب هلن أيضا .وكان يؤثرهن جلودة
غنائهنّ ،ورقّة أدهبنّ ،و رقّة أدهبنّ ،وهذا ال ينفي بطبيعة احلال وجود مؤثرات حملية بصورة
حمدودة.1
وهاجر إىل األندلس املغنون بعد املغنيات ،وأول من دخل األندلس" علون"
و"رزقون" يف أيام احلكم بن هشام فمكثا عنده وكان حمسنني .ويعدّ احلكم بن هشام من
أكثر أمراء بين أميّة عناية بالغناء .وكان لديه عدد من اجلواري املغنيات منهن "عزيز"
و"هبجة" أو "مهجة" و"فاتن" ،وكان هو يقترح عليهن األشعار اليت يغنّني فيها ،كما كان
بعضهن ينظم الشعر ويلحنه ،ويُذكر أ ّن "عزيز" قد نطمت مرّة أبياتا تقول فيها:
إال بَقايَـا
ق ْد تَقضى النَّها ُر َّ

من شُعاعٍ مُخََّلقٍ لِألصيلِ

وأتانَا الظّالمُ م ْن قَِب ِل الشَـرْ

ق فأ ْهالً مِن ُه بِخَيْ ِر نَزِيـلِ
ِ
حُكْ ِم السَّيِّ ِد الفتَى امل ْأمُولِ

دَامَ هذا وذا ِبطُو ِل بَقاءِ الـ

2

وأعجب احلكم بشعرها وأمر أن تضع له حلنا وتغين ،وأغدق عليها مبال وافر
ومن أشهر املغنيني الذين دخلوا األندلس ،زرياب تلميذ إسحاق املوصلي ،وقد
ترك أثارا يف الغناء واألدب واألداب االجتماعية ما ال يستطيع رجل واحد تثبيته يف بلد
طويل عريض .كان زرياب يف بغداد يف خدمة الرشيد مع أستاذه إسحاق وظهر من
زرياب ما أثار حفيظة أستاذه وخشي معه مزامحته يف مركزه ،ورأى زرياب ذلك منه،
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فأرسل إىل صاحب األندلس "احلكم بن هشام" يف الورود عليه فرحب به وأرسل مغنيا
يهوديا يف طلبه ،ودخل زرياب األندلس وعلم مبوت "احلكم" قبل االنتهاء إىل قرطبة
فاستبقاه املغين رسول احلكم ألنّ ويل العهد لن يقصر على سلفه يف اإلعجاب به .ونال
زرياب من احلظوة يف األندلس ما تسامع به املشارقة ،وحكي أمام املأمون.1
وملا استقر احلال باألندلس حتت ظل الدولة املروانية اجلديدة التفت من هبا إىل
أسباب احلضارة ،ونشأ يف قرطبة مركز جديد كرب من الزمن فصار عاصمة أخرى من
عواصم العلم واألدب وخمتلف الفنون والصناعات.
وشاع الغناء وانتشرت جمالس الطـرب يف قرطبة ،ويف كثري من األمصار
األندلسيـة .ومما ساعد على تقدّم فن الغناء العريب يف األندلس ،اهتمام اخللفاء واألمـراء
هبا وبعلومها حيث يدلنا التاريخ أنّ احلكم الثاين مجع يف عهد حكمه من البالد العربية ما
يزيد عن األربعمائة ألف جملد من خمتلف العلوم والفنون وقد كان للموسيقى من هذه
اجمللدات أوفر نصيب.
وبلغت قرطبة يف عهد احلاجب املنصور أوج جمدها فتسنّمت مركزا سياسيا وأدبيا
ساميني جعلها أعظم مدن أوربا ثقافة ومنعة فكانت هي والقسطنطينية وبغداد املراكز
الثالثة للثقافة العاملية.2
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وكان كلما احتاج أمراء ليون وبرشلون جرّاحا أو مهندسا أو مغنيا أو خياطا،
وجهوا طلبهم لقرطبة فسار حيث العاصمة اإلسالمية حىت أقاصي أملانيا حيث وصفت
راهبة سكسونية قرطبة بأنّها جوهرة العامل.1
وصارت جمالس األنس والطرب مظهرا من مظاهر احلياة االجتماعية وكان الشعر
والغناء و النشيد مستها البارزة .ومن الطريف ما ذكر أنّ شيوع الغناء يف املدينة فاق احلد
املألوف ،ما جرى من املناظرة بني يدي منصور بين عبد املؤمن بني الفقيه العامل أيب الوليد
بن رشد والرئيس أيب بكر بن زُهر ،فقال ابن رشد البن زهر يف تفضيل قرطبة :ما أدري
ما تقول ،غري أنّه إذا مات عامل بإشبيلية فأريد بيع كتبه محلت إىل قرطبة حىت تباع فيها،
وإذا مات مطرب بقرطبة فأريد بيع تركته محلت إىل إشبيلية.2
وقد استمر احلال بالغناء و املغنني طوال املدة اليت بقتها العرب باألندلس ،وشاع
بني خمتلف فئات الناس ،وهذا ما يؤكده لسان الدين بن اخلطيب حيث جاء على لسانه
قوله « :والغناء مبدينتهم فاش حىت بالدكاكني اليت جتمع كثري من األحد اث ».3
وأحدثت أمواج الغناء تنافسا بني أهايل األندلس يف اإلقبال عليه وصناعة آالته
وبيعها يف أسواق معلومة مشهورة بذلك ،هذه الظروف مهدت لظهور مغنيني أندلسيني
كانوا يف نفس الوقت نوابغ يف الشعر حيث كانوا ينظمون األشعار ويلحنوهنا
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ويغنوهنا بأنفسهم و من هؤالء الفيلسوف ابن باجـة الذي مدح ابن تفلويت ملك
سرقطة ،ثـم أكثر من رثائه عند موته بقصائد وغىن هبا يف أحلان مبكية ومنهم ابن محارة
الغرناطي الذي برع يف علم األحلان ،واشتهـر عنه أنه كان يعمد للشعراء ،فيقطع العود
بيده مث يصنع منه عودا للغناء ،وينظم الشعر و يلحنه و يغين به.1
وتفنّن األندلسيون يف الغناء والتآليف املوسيقية فأوجدوا اجلديد فيها،
وابتكروا األالت املوسيقية وضبطوا تسوياهتا على قواعد و أصول جديدة فخلقوا "النوبة
األندلسية" و" العزف اجلماعي " األوركسترا ومها أهمّ أنواع املوسيقى يف األندلس
وبدأوا يف تأليف النوبة من أربع قطع أطلقوا على كل منها اسم خاص ،مث زادوها إىل
مخس مث ابتدعوا الزجل و املوشحات.2
واألكيد أنّ الوصول بالغناء والشعر إىل أوج اجملد و الشهوة مل يكن وليد الصدفة،
فباإلضافة إىل ما سبق وقلنا ،فإنّ هناك عامل آخر كان سببا يف ذلك ،أال وهو املزج بني
الثقافتني أو احلضارتني إن صح التعبري .هذا املزج بني غناء العرب وغناء النصارى يفسر لنا
ظهور املوشحات يف األندلس دون غريها من بالد املسلمني و« يبدو أنّ أهل األندلس يف
القدمي كان غناؤهم إما بطريقة النصارى أو بطريقة حداة العرب ،ومل يكن عندهم قانون
يعتمـدون عليه ،إىل أن تأسست الدولة األموية ،وكانت مـدة احلكم الربضي فوفد عليه
من املشرق و من إفريقيا من حيسن غنـاء التالحني املدنية فأخذ الناس عنهم إىل أن وفد
اإلمام املقدم يف هذا الشأن علي بن نافع امللقب بـزرياب غالم إسحاق املوصلي على
األمري عبـد الرمحن األوسط فجاءه مبا مل تعهده األمساع ،و اتّخذت طريقه مسلكا
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ونسي غريها ،إىل أن جاء ابن باجة واعتكف سنني مع جوار حمسنات ،فهذب االستهالل
والعمل و مزج غناء النصارى بغناء املشرق ،واخترع طريقة ال توجد إال باألندلس مال
إليها طبع أهلها فرفضوا ما سواها ».1
وكانت احلروب سببا يف التأثري بني املسلمني والنصارى فابن حيان يف حديثه عن
وقعة "بربشتر" يشري إال أنه فتح عن استيالء الفرجنة على هذه املدينة من الثغر األعلى
األندلسي أسر عدد من اجلواري املسلمات .ويروي أحد التجار اليهود أنّه رأى عددا
منهن يف بالط أحد النصارى ،وكانت واحدة منهن تغين على العود وكان األعجمي
يطرب للحن وللشعر حىت وإن مل يفهمه .2وقد أورد ابن بسام عن ابن الكتاين أحد جتار
اجلواري املغنيات املشتهرين يؤكد ما ذهبنا إليه من أنّ الغناء العريب كان معروفا يف
بالطات ملوك النصارى يف الشمال يقول « :شهدت يوما جملس العلجة بنت شاجنه ملك
البشكنس زوج الطاغية شاجنه غرسيه بن فردلند ...لبعض ترددنا عن ثغرنا إليه يف الفتنة،
ويف اجمللس عدّة قينات مسلمات من اللوايت وهبهنّ له سليمان بن احلكم ...أيام إمارته
بقرطبة فأومأت العلجة إىل جارية منهن ،فأخذت العود وغنّت هبذه األبيات:
َخلِيلـيَّ ما لِلرِّيـ ِح تَأْيت كأمنـا

ب خلـوق
خيالِطُها عِن َد اهلبَو ِ

أمِ الرِّي ُح جَاءَت مِنْ بِال ِد أحِبَّيت

فأ ْحسَبُهَا رِيحَ احلبِيبِ َتسُوقُ

سَقى اهلل أرْضًا حَلَّهَا ا َألغِيدَ الَّذِي

ع حَـرِيقُ
الضلُو ِ
لِتِذْكارِ ِه بنيَ ُّ

أصَا َر فُـؤَادِي فِرْقتَيْـنِ فعِنْدَهُ

فرِي ٌق و عِنْدِي للسِّيَاقِ فرِيقُ
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فأحسنت وجودت ،وعلى رأس العلجة جارية من القـوامات أسريات كأنّهـن
فلقات قمر ».1
ويبدو أنّ شيوع الشعر والغناء واملبالغة فيهما كان سببا يف ظهور فنّ التوشيح يف
األندلس ،كما يرى ابن خلدون.

كان اجملتمع األندلسي جمتمعا قائما على التعدّد والتنوّع ،فاملولدون الذين نتجوا عن
تزاوج السكان األصليني واملسلمني الفاحتني كانوا يشكلون النسبة الكبرية من ذلك
اجملتمع ،وكانوا يعرفون األعجمية ( الرومانت ) إىل جانب معرفتهم للغة العربية ،أمّا
املستعربون وهم السكان األصليون الذين ظلوا على نصرانيتهم بعد فتح األندلس ،فقد
كانوا يعرفون اللغة العربية معرفة جيّدة إىل جانب معرفتهم لغتهم ،لكنهم كانوا ال حيسنون
الالتينية وكانت هي لغة الدين آنذاك ،2وقد حتسّر على ذلك الراهب آلربو القرطيب بقوله:
« إنّ إخويت يف الدين جيدون لذة كربى يف قراءة شعر العرب وحكاياهتم ،يقبلون على
دراسة مذاهب أهل الدين والفالسفة املسلمني ال لريدوا عليها وينقصوها ،وإنّما لكي
يكتسبوا من ذلك أسلوبا عربيا فصيحا .وأين جتد اآلن واحدا  -من غري رجال الدين -
يقرأ الشروح الالتينية اليت كتبت على األناجيل املقدسة ؟ ومن  -سوى رجال الدين -
يعكف على كتابات احلواريني وآثار األنبياء والرسل ؟ ياللحسرة ! إنّ املوهوبني من شبان
النصارى ال يعرفون اليوم إالّ لغة العرب وآداهبا ويؤمنون هبا ويقبلون عليها يف هنم .وهم
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ينفقون أمواال طائلة يف مجع كتبها .ويصرحون يف كل مكان بأنّ هذه اآلداب جديرة
باإلعجاب .فإذا حدثَّهم عن الكتب النصرانية أجابوك يف ازدراء بأنّها غري جديرة بأن
يصرفوا إليها انتباههم لألمل ! لقد نسي النصاترى حىت لغتهم ،فال تكاد جتد بني األلف
منهم واحدا يستطيع أن يكتب إىل صاحب له كتابا سليما من اخلطأ ،فأمّا عن الكتابة يف
لغة العرب فإنّك واجد منهم عددا عظيما جييدوهنا يف أسلوب منمّق ،بل هم ينظمون
الشعر العريب ما يفوق شعر العرب أنفسهم فنّا ومجاال ».1
أمّا الرببر فقد دخلوا األندلس بأعداد كبرية وأسر كاملة خبالف العرب الذين
دخلوا جندا فاحتني يف الغالب .وكان الرببر يعرفون العربية واألعجمية إىل جانب هلجاهتم
اخلاصة .وكان العرب أيضا يعرفون األعجمية ،وكذلك اليهود إىل جانب معرفتهم بالعربية
كان جييدون اللغة العربية .وقد تعايشت هذه األجناس وهذه اللغات جنبا إىل جنب حتت
مظلة اإلسالم يف ج ّو إنساين مسح شفاف وهذا باعتراف املستشرقني أنفسهم.
لقد كان هذا التعدّد والتنوّع سببا يف االزدهار والتحضّر يف األندلس وذلك حينما
كان األمويّون ميسكون بزمام األمور ويسريون حبكمة واتّزان ،وعندما كانوا يقفون موقفا
معتدال من خمتلف العناصر دون تعصّب وال حتيّز ،لقد كان اجملتمع األندلسي أشبه ما يكون
باملوشح يف تنوعه وزركشته ولكن هذا التعدد والتنوّع كان سببا يف انقسام األندلس
واهنيار احلكم العريب هناك فيما بعد.

2
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أصل املوشحات
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أصل املوشحات:
إنّ الباحث عن أصل املوشحات ال جيد جوابا شافيا لتساؤالته ،فقد اختلفت آراء
النقاد و الباحثني يف ذا اجملال .و لعلّ اجلواب األقرب إىل اإلقناع هو أنّ املوشحات ما هي
إ ّال تقليد لشعر غنائي أعجمي تطوّر مع الزمن حىت اكتملت صورته على ما هو عليه.
واملوشح خيتلف عن الشعر املسمط و غيـره من فنـون النظم املشرقية بأنّه إنّمـا
صنـ ع من أجل الغناء و أوزانه املستحدتة اليت مل يعهدها العرب يف املشرق تـدلّ داللة
قويّة على أنّ هذه األوزان عجمية ،ووجود اخلرجة العامية هـو احللقة بني املوشح و ذلك
الشعر الغنائي العجمي.
وظهور املوشح يف األندلس دون املشرق ،وعدم قدرة املشارقة يف جماراة األندلسيني
يف فنّ التوشيح ال نفسّره إالّ أنّ األندلسيني كانوا أحدق يف تقليد ذلك الشعر الغنائي
العجمي .و أنّ الشاعر املشرقي الوحيد  -باعتراف ابن خلدون  -الذي استطاع أن يأيت
مبوشحة خالية من التكلّف هو ابن سناء امللك الذي أدرك أنّ أحكام صناعة املوشحات ال
يأيت إ ّال ملن عاش يف بيئة أندلسية.1
ومل يكن الشعر الذي قلّده الوشاحون من األدب املكتوب إنّما تناقلته األفواه،
ولذلك مات وانقرض إالّ القليل ممّا اقتطفه العرب و اليهود مكتوبا بالعربية والعربية ،لذلك

 - 1ينظر فن التوشيح ،مصطفى عوض الكريم ،ص .012
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تضاربت اآلراء يف أصله « فيذهب البعض إىل أنّ أصل املوشح أندلسيّ حمليّ ،و يذهب
البعض اآلخر إىل أنّه جليقيّ ،ويذهب نفر ثالث إىل أ ّن أصله البعيد روماين ».1
كما يعتقد بعض الباحثني أنّ املوشّحات العربية وشعر الطروبني الذي عرف يف
بروفانس يف جنوب فرنسا يف القرن احلادي عشر قد انبثق من أصل واحد.
أمّا مصطفى عوض الكرمي فيميل إىل الرأي القائل « :بأنّ الوشاحني األوائل قد
قلّدوا شعرا غنائيّا عجميا كان موجودا أمامهم مسعوه وامتألت نفوسهم مبوسيقاه وأحلانه
فحاولوا النّظم على هنجه فجاءت املوشّحات ».2
ومل يكـن العرب األندلسيون وحدهـم الذين فعلـوا ذلك بل إنّ يهـود
األندلس قد نظموا موشحـات باللغة العربية تشـابه املوشحات العربية و ال سيما يف
التزامها باخلرجة العامية.
ويذهب الدارسون إىل أنّ أصل املوشحات أغان وأوّل من قاهلا أوالد النّجّار
احلجازي ،وهم متّجهون من املدينة املنوّرة يستقبلون صاحب الشريعة اإلسالمية صلى اهلل
عليه وسلم وبأيديهم الدفوف ،وأوّل ما قالوا:
واخْتَفتْ منهَا البُدُور

ت أنْوَا ُر أمحَـد
أشْرَق ْ

ق نُـور
ت نُو ٌر فوْ َ
أنْ َ

يا حمَمَـ ْد يَا مُمَجَّـدْ

3

إال أ ّن املشهور أن اهل األندلس هم املخترعون هلذا الفن ،و خنص من بينهم " مقدم
ابن معاىف " يف القرن الثالث للهجرة ،مث برع فيه " عبادة القزاز " شاعر " املعتصم بن
 - 1فن التوشيح ،مصطفى عوض الكريم ،ص .019
 - 2المرجع نفسه ،ص .018
 - 3ميزان الذهب في صناعة شعر العرب ،أحمد الهاشمي ،ضبط وتعليق :عالء الدين عطية ،مكتبة دار البيروني،
ط  ،0116 ، 14ص .009

83

ضمادح " يف القرن الرابع ،و هذبه " القاضي هبـة اهلل بن سنـاء امللك املصـري "
املتويف سنة ( 618هـ0101/م ).
واألكيد أنّ موسيقى التوشيح مل تظهر باألندلس من قبيل الصدفة ،بل إنّها انتشرت
هناك عرب روافد متعددة ،أمهّها ما انتقل إليها من املشرق العريبّ اإلسالمي ،مثّ ما كان
وجد هبا من التراث الالتيين قبل الفتح اإلسالمي وبعده .هذه املوسيقى هي تلك اليت
وُصِفت بأنّها كانت غناء أهل األندلس يف القدمي إمّا بطريقة النصارى ،وإمّا بطريقة حداة
العرب إىل أن تأسّست الدولة األمويّة .وكانت مدّة احلكم الرّبضي (  116 – 081هـ)،
فوفد عليه من إفريقية من حيسن غناء التالحني املدنية ،فأخذ النّاس عنهم إىل أن وفد اإلمام
املقدّم يف هذا الشأن علي بن نافع امللقب بزرياب ( ت  138هـ ) ،واتّخد السلطان
طريقته ،وُنسِيَ غريها إىل أن جاء ابن باجة اإلمام األعظم ،فاعتكف منذ سنني مع جوار
حمسنات فهذّب االستهالل والعمل ومزج غناء النّصارى بغناء املشرق واخترع طريقة ال
توجد إالّ يف األندلس مال إليها طبع أهلها فرفضوا ما سواها .مثّ جاء بعده ابن جوادي
وابن احلمارة وغريمها ،فزادوا أحلانه هتذيبا ،واخترعوا ما قدروا عليه من األحلان املطربة.

1

وللوقوف على صاحب السّبق يف صناعة املوشّحات البدّ من تتبّع ما جاءت به
مصادر األدب و التاريخ حول نشأة املوشح .حيث تضاربت اآلراء حول واضعها ،ولربّما
كان من الضروري أن نعرج على أعالم التوشيح إلبانة الغموض يف هذا اجملال .
وهنا جيب الوقوف عند ثالثة أعالم بارزة هم :حممد بن حممود القربي ومقدم بن
معايف ،وابن عبد ربه .فمعظم الدارسني يعزون نشأة املوشح إليهم.
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ولعلّ أهم اإلشـارات جاءت يف كتاب الدخرية البن بسام حيث يقول « :و أوّل
من صنع هذه املوشحات بأفقنا و اخترع طريقها  -فيما بلغـين  -حممد بن حممود القربي
الضريـر ،وكان يصنعها من أشطار من األشعار ،غري أنّ أكثرها على األعاريض املهملة
غري املستعملة ،يأخذ اللّفظ العاميّ أو العجميّ ويسمّيه املركز ،ويضع عليه املوشحة دون
تضمني فيها وال أغصان ».1
إنّ هذا االختالف يف أصل املوشحات أهي ذات أصل عريب ابتكرها عرب
األندلس ،أم أنّها ترجع ألصول عجمية أوربية جيعل الدارس يف حرية من أمره .و مع ذلك
فالكثري من الدارسني يتّفقون على أنّ املوشحات مل تنضج و مل تكتمل إالّ بامتزاج الشعر
العريب بالثقافة العجمية.
ومن أقوى األدلّة على أنّ املوشّح مقتبسة فكرته من أغاين عجميّة عدم استطاعة
املشارقة جماراته إالّ بتكلّف شديد كما ذكر ابن خلدون .وكما اعترف املشارقة أنفسهم.
فلو كانت املوشّحات للتّقفية أو لألوزان أو لألغاين املشرقيّة الستطاع املشارقة أن جياروا
األندلسيني و أن يَبُدُوهم يف هذا الفن .و لك ّن املوشحات ال يستطيع نظمها من غري تكلّف
إالّ أولئك الذ ين ولدوا باألندلس ونشأوا باملغرب وسكنوا إشبيلية وأرسوا على مرسية
وعربوا على مكناسة و مسعوا األرغن.2
ولقد اعترف ابن سناء امللك  -و هو الذي يستثين ابن خلدون إحدى موشحاته
من املوشحات املشرقية املتكلّفة  -بأنّ موشحاته إذا قورنت باملوشحات األندلسية كظلّها

85

وخياهلا و أنّها ناقصة عند قدر كماهلا .ويراها املرء يف الورق من الفرق متعلّقة بأذياهلا مع
أنّ الرجل هو أوّل من اكتشف من املشارقة بناء املوشحات على التلحني وأنّ أكثرها مبين
على تأليف األرغن و أ ّن الغناء هبا على غري األرغن مستعار وعلى مستواه جماز.1
وخال صة القول إنّ املوشحات فنّ أندلسي خالص ،مبعىن أنّه مل يعرف صورته
الناضجة املكتملة إالّ على أرض األندلس .وليس يف هذا الرأي ما يتعارض و القول أنّ
هناك أعماال ظهرت باملشـرق يعدّوهنا مبثابة اإلرهاصات أو التمهيـد لظهور هذا
اللـون اجلديد الذي بزغت مشسه يف أخريات القرن الثالث اهلجري على يد حممد بن
حممود القربي ومثل مقدم بن معاىف الذي ينتسب بدوره إىل قربة إحدى القرى الواقعة
قرب قرطبة.2

نشأة املوشحات:
تضاربت اآلراء حول البواعث اليت أدّت إىل ظهور املوشح ،فهناك من زعم أنّها من
اختراع املشارقة ويرجعون الفضل يف اختراعها إىل ابن املعتز ،وينسبون إليه املوشح
املشهور الذي مطلعه:3
قد دعوناك ومل تسمـع

أيّها الساقي إليك املشتكى

مث إنّ ظهور املوشّحات يف املغرب دون املشرق يدفعنا على طرح تساؤالت كثرية
عن الدوافع األساسية اليت أدّت باألندلسيني إىل ابتكار فنّ املوشحات ،والظّروف اليت
توافرت هلم دون غريهم ،خاصة وأنّ الشعر األندلسي سار ولزمن طويل مقلّدا للشعر

86

العريب القدمي من حيث الوزن والقافية وحىت املواضيع .إىل أن ظهرت بوادر التجديد
ونالحظ أثناء البحث عن أسباب ظهور املوشحات اجتاهني متباينني.
األوّل حياول حصرها يف التفتيش عنها يف نطاق البيئة األندلسية فقط .والثاين
يعتربها تطويرا لبوادر مأثورة ،و جذور معروفة يف أصول الشعر العريب.1
وللوقوف على أصل املوشحات و أسباب ظهورها كان لزاما على الباحثني و النقاد
الغوص يف معطيات البيئة يف األندلس ،و إىل املؤثرات املرتبطة باملوشح قبل أي شئ آخر.
وقد خلصت أبرز اآلراء إىل اعتبار فنّ التوشيح « تقليدا لفنّ شعري غنائي كانت
تتداوله األفواه شفاها يف أوساط الشعوب الغربية اليت تألّفت منها عناصر اجملتمع األندلسي،
أو عند األمم املتامخة لألندلس و املتّصلة هبا ».2
واستنادا إىل هذا الطّرح سعى الكثري من الباحثني يف أصل املوشحات إىل الكشف
عن هوية النماذج الشّعريّة األجنبيّة اليت سار على هنجها الوشاحون ،فيجدها املستشرق
"جب" يف األغاين الشّعبيّة اإلسبانيّة و الربوفنسيّة املتأثّرة بالتراتيل الكنسيّة.3
أمّا بطرس البستاين فيجدها يف أناشيد اجلونكلري اليت كان الشّعـراء الغاليون
يطوفون هبا البالد يف القرن السابع والثامن للميالد .و قد ضاعت هـذه األناشيد مـع
الزمن ألنّها مل تكـن مكتوبة ،إالّ أنّها كانت يف رأيه الينبوع األساسي الذي حتدّرت منه
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يف وقت واحد خصائص النظام املوسيقي يف التوشيح عند عرب األندلـس ،و أشعار
الطروبيني اليت راجت خـالل القرن احلـادي عشر يف فرنسـا.1
ويستخلص بطرس البستاين أنّ املوشحات ليست بعربية حبثة ،وإمنا هي متأثّرة
باألدب اإلسباين الفرنسي فهي مستعربة كأهل األندلس أنفسهم.
ويرى جودت الركايب أنّ هذه األشعار – أي الغربية  -تشبه يف أغراضها
« أغراض املوش حات يف طليعتها احلب و الغزل و الطبيعة و املدح و احلماسة و اهلجاء
واتّفق معها يف بعض قوالبه كالقصائد املسماة" باالد" واألغاين الوجدانية " la chanson
 ." courtoiseفهذان النوعـان من شعر شعراء التروبادور ،يتألّفان من أمسـاط
وأجزاء تشبه إىل حدّ ما ،يف ترتيبتها أمساط املوشحات وأجزاءها ،وتتعـدّد فيها األوزان
والقوايف ،أضف إىل ذلك أنّ التروبادور كانوا يعتمـدون يف نظمهم على املوسيقـى
والغناء كما هو الشأن يف املوشحات ».2
ويرجع فؤاد رجائي أصل املوشحـات أنه » :من احملتمل أن يكون لألغاين
الشعبيـة اإلسبانية والربوفنسيـة املتأثرة بالكنسية دورهـا يف األسباب اليت أدت إىل
ظهور املوشحات ».3
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أمّا املستشرق األمريكي " نيكـل " فريى « أنّ العبت بالشعر أوصل أصحابه إىل
اختراع املوشح ،و أنّ املوشحات األوىل مل إالّ مقطوعات أيب نـواس وضعت أبياهتا يف
ترتيب مغاير ».1
ويعتقد املستشرق األملاين " مارتن هارمتن " « أنّ املوشحات من حيث نظامها
املوسيقي ،ليست إالّ تكريسا لظاهرة التسميط يف قصائد الشعر العريب الكالسيكي،
وتطويرها لتصبح قاعدة النّظام املوسيقي يف املوشّح كلّه ».2
وقد رفض ميشال عاصي هذين الطرحني على اعتبار أنّه لو كان الشّبه الظاهر بني
أبيات املوشّح سببا يف ظهور املوشّح لكان املشارقة السبّاقون إليه على اعتبار أنّ التسميط
معروف عندهم منذ القدم .و أنّ العبت بالشعر أدّى إىل ظهور املوشحات مرفوض أيضا
أل ّن روح العبت بالشّعر مل تكن وقفا على األندلسيّني وحدهم.3
ويرجـع اب ن خلدون سبب ظهور املوشحات إىل التنميق يف الشعر حيث يقـول:
« وأما أهل األندلس فلما كثر الشعر يف قطرهم ،وهتذبت مناحيه وفنونه و بلغ التنميق فيه
الغاية ،استحدت املتأخرون منهم فنا مسوه باملوشح ينظمونه أمساطا أمساطا ،وأغصانا
أغصانا ،يكثرون منها ومن أعاريضها املختلفة ،ويسمون املتعدّد منها بيتا واحدا ،ويلتزمون
عند قوايف تلك األغصان وأوزاهنا متتالية فيما بعد إىل آخر القطعة ،وأكثر ما ينتهي عندهم
إىل سبعة أبيات ،ويشتمل كلّ بيت على أغصان عددها حبسب األغراض واملذاهب،
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وينسبون فيها وميدحون كما ُي ْف َعلُ يف القصائد ،وجتاروا يف ذلك إىل الغاية ،واستظرفه
الناس مجلة اخلاصة والكافة لسهولة تناوله وقرب طريقه ».1
وخيالف ميشال عاصي ابن خلدون و يعقب على رأيه بالقول « :فالتنميق يف الشعر
مل يبلغ يف األندلس مبلغه يف املشرق على ما نعلم ،ومع ذلك مل يقد التنميق و التصنيع
خطى املشارقة إىل العبت بنظام املوسيقى الشعرية كما فعل األندلسيون »

2

أمّا النقاد والباحثون العرب فمعظمهم ممن كتبوا يف املوشح يتفقون على أنّ الفضل
يف اختراع التوشيح يعود ألهل األندلس .ومثة من أثبت خطأ نسب املوشح املذكور سابقا
البن املعتز مبينا صحة نسبته إىل أيب بكر حممد زهر اإلشبيلي الذي عاش يف الفترة املمتدة
بني  711هـ إىل 777هـ0003/م0078-م.

3

ومل ينكر الباحثون واألدباء العرب األثر الذي خلفته األغاين الشعبية الربوفنسية يف
الشعر العريب واليت أفضت إىل ظهور املوشحات وما تطور عنها من أزجال .وقد الحظوا
ذلك التماثل والتأثري املتبادل بني الشعر الربوفنسي والشعر العريب يف التركيب و املضمون.
وهكذا كتب لألغنية الشعبية األندلسية حياة متطاولة فقد تولّدت منها يف مطلع
القرن العاشر امليالدي املوشحات مث األزجال اليت أعانت على نشأة الشعر الغنائي
الربوفنسي يف أوائل القرن الثاين عشر.

4

وخالصة القول فأنّه سواء أكانت املؤثرات األدبية والفنية اليت دفعت إىل نظم
املوشحات مرتبطة باألغاين الشعبية اإلسبانية أم يف شعر الطروبيني ،فإنّ قبولنا باملؤثرات
اليت أدّت إىل اختراع املوشحات أمر ال مفر منه ،كما أنّه ال مفرّ من القول أنّ اهنيار

2
3
4
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السلطة املركزية السياسية و انقسام األندلس إىل دويالت مستقلة عمل على زعزعة سلطان
التقليد الفين يف مفهوم الشعر العريب عند األندلسيني مما سهل عملية تأثرهم باألغاين
الشعبية اإلسبانية ،أو بأغاين شعراء التروبادور ،مما أدى إىل ظهور املوشحات على الشكل
الذي نعرفه .إضافة إىل ذلك فإنّ التطور اخلاص الذي عرفه فن الغناء يف األندلس بسبب
االحتكاك باإلسبان دعا الشعراء إىل ابتكار املوشحات اليت صارت تتماشى مع مقتضياهتم.
كما أنّ التطوّر الكبري الذي حلق باجملتمع األندلسي حيث انتقل من جمموعة مفكّكة
العناصر الشعبية ،مشتّتة الروابط بادئ األمر ،إىل جمتمع متجانس موحد مع مرور الزمن
دابت فيه كل الفوارق بفعل االختالط و التمازج بني احلضارة الغربية والعربية ،ورمبا هذا
السبب الذي أدى بالشعراء االندلسيني إىل االنصراف عن التقليد الصارم آلثار املشارقة
الفتقار الصلة العميقة هبم و ظهور حياة اجتماعية جديدة ساعدهم على التوجه إىل
التجديد يف أشعارهم .وال شك أنّ هذا التجديد ظهرت معه أنواع خاصة من الفنون
الفلكلورية أبدعت فيها األزجال و الشعر العامي ،هذا الشعر و حبكم ما محله من مؤثرات
االختالط املختلفة كان الدافع األساسي إىل نظم املوشحات على مثاله باللغة الفصحى اليت
كانت و ال تزال هي لغة األدب الرمسية السائدة إذ ذاك.1

خمرتع املوشــح:
مل خيلتف الدارسون يف كون املوشح من اختراع أهل األندلس لكنّهم اختلفوا يف
حتديد شخصية خمترعه .وقد وردت روايتان يف هذا املوضوع األوىل مصدرها ابن بسام
فيما يرويه يف ذخريته ن حتدّث عن املوشحات فورد قوله أنّها « :أوزان كثُرَ استعمال أهل
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األندلس هلا يف الغزل والنّسيبُ ،تشَقُّ على مساعها مصوناتُ اجليوب بل القلوب.وأول من
صنع أوزان هذه املوشحات بأفقنا واخترع طريقتها  -فيما بلغين  -حممد بن حممود
القربي الضرير .وكان يصنعها عل أشطار األشعار .غري أنّ أكثرها على األعاريض املهملة
غري املستعملة .يأخذ اللفظ العامي والعجمي ويسمّيه املركز ،ويضع عليه املوشّحة دون
تضمني فيها وال أغصان ».1
أمّا الرواية الثانية ومصدرها مقدمة ابن خلدون فيقول « :وكان املخترع هلا جبزيرة
األندلس مقدم ابن معاىف القربي ،من شعراء األمري عبد اهلل بن حممد املرواين ،2وأخـذ
ذلك عنه أبو عمر أمحد بن عبد ربه صاحب كتاب العقد ،ومل يظهر هلما مع املتأخّرين
ذكر ،وكسدت موشّحاهتما ،فكان أوّل من برع يف هذا الشأن عبادة القزاز شاعر املعتصم
بن صمادح صاحب املرية ».3
والواقع كال الروايتني صادق فقد كان كال الرجلني شاعرا ومن قرية واحدة وعاشا
يف عصر واحد .ولسنا نعجب من أن يكونا وغريمها أيضا قد نظما يف املوشح ألن فنًا
كهذا الفن خضع يف نشأته ألكثر من عامل و ظرف البد من أن تكون قد أسهمت يف
تكوينه غري شخصية أدبية واحدة.4
والواضح للعيان إنّ بدايات نظم املوشح كانت يف أواخر القرن الثالث للهجرة،
كما تشري إليه املصادر ،أضف إىل ذلك أهنا بقيت حبيسة املنطقة اليت ظهرت فيها ومل
تنتشر بني الناس ،كما أنّها مل تصل إىل صورهتا الكاملة بعد ،ورمبا ذلك ما جعلها ال ترد
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يف كتب األدب اليت أرخت لتلك الفترة ،وكان لزاما عليها أن تنتظر حىت جاء القرن الرابع
اهلجري مع ظهور عبادة بن ماء السماء املتويف سنة ( 411هـ0141-م ) الذي كرس
جهده للموشح فأرساه على قواعده و أصوله املعروفة.
ويف هذا يقول ابن بسام « :وكان أبو بكر عبادة ابن ماء السّماء يف ذلك العصر
شيخ الصناعة ،وإمام اجلماعة ،سلك إىل الشعر مسلكا سهال ،فقالت له غرائبه مرحبا
وأهال .وكانت صنعة التوشيح اليت هنج أهل األندلس طريقتها ،ووضعوا حقيقتها ،غري
مرموقة الربود ،وال منظومة العقود ،فأقام عبادة هذا منآدها ،وقوَّم ميلها وسنادها ،فكأهنا
مل ُتسْمَع باألندلس إالّ منه ،وال أُخذت إالّ عنه ،واشتهر هبا اشتهارا غلب على ذاته،
وذهب بكثري من حسناته ».1
تعريف املوشـح :
تعـدّ املوشحات أول حماوالت التجديد يف الشعر العريب على اإلطالق .فقد حافظ
الشعر العريب على قوالبه منذ اجلاهلية حىت العصر األندلسي ،حىت ظهور فن التوشيح.
ومع ذلك فإنّ التجديـد يف فن املوشحات مل يتعدّ نطاق الوزن و القافية إىل
أغراضها ومضامينها وأساليبها مجلة .فإنه يظل حيتفظ بقيمة البادرة األوىل يف حماولة
واسعة ،وطويلة النفس للخروج على قواعد التقليد املوسيقي يف الشعر ،والوقوف بوجه
التيار الراسخ املأثور.
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واملعلوم أنّ نظام املوسيقى يف الشعر العريب قد أمسى بفعل عوامل االستمرار،
وارتباطها بروائع اآلثار ،من أصلب التقاليد الفنية ،وأعرقها ،وأقواها .ومع ذلك فإنّ
املوشّحات قد كسرت هذا الطوق ،و شدّت عنه إىل نظام جديد.1
وقد عرف املوشح عدّة تعاريف لكثري من النقاد والدارسني ،وقد اختلفت فيه هذه
التعاريف يف كونه فنا شعريا قائما بذاته ،فاألبشيهي يعرفه بالقول يف املستطرف« :والفنون
السبعة املذكورة عند الناس هي :الشِّعر القريض ،واملوشّح ،والدوبيت ،والزجل،
واملواليات ،والكان كان ،والقوما » .2وبني اعتباره لونا من الشعر املسمط املعروف يف
الشرق قبل ظهور املوشحات بزمن طويل .3ومتة من يعرّفه قارنا إياه بالغناء ،كما جاء يف
مادة موشح من دائرة املعارف اإلسالمية بقلم حممد بن شنب اجلزائري قوله « :املوشح
قصيدة نظمت من أجل الغناء » .4وأما من النقاد احملدتني فقد عرّفه مصطفى عوض الكرمي
بأنه « :لون من ألوان النظم ،ظهر أول ما ظهر باألندلس يف عهد الدولة املروانية يف القرن
التاسع امليالدي ».5
يف حني يرى ميشال عاصي أنّ أوىف تعريف للموشح أنّه « شكل استحدته
األندلسيون للقصيدة العربية شذوا فيه عن مأثور نظامها املوسيقي يف الوزن و القافية إىل
نظام آخر يتصف خبصائص معينة متيزه القصيدة الكالسيكية العتيدة»

6

و قد حدد ميشال عاصي أبرز خصائص املوشح فيما يأيت:
 -0التزامه قواعد معينة من حيث التقفية ،غري القواعد العمودية.
 - 1ينظر الشعر والبيئة ،ميشال عاصي ،ص .010
 - 2المستطرف في ك ّل فنّ مستظرف ،بهاء الدين األبشيهي ،تح :إبراهيم صالح ،ج  ،14دار صادر  -بيروت ،ط ،10
 ،0888ص .001
 - 3موسيقى الشعر ،إبراهيم أنيس ،مصر ،د/ط ،0800 ،ص .060
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 -1خروجه أحيانا على املعروف من حبور اخلليل.
 -3خلوه أحينا أخرى من الوزن الشعري املأثور.
 -4استعمال اللغة الدارجة و العجمية يف بعض أجزائه.
 -7اتصاله الوثيق بالغناء.

1

 تعريف املوشـح:لغـة:
كلمة املوشحات مجع مفردها موشحة ،وهي اسم مفعول للفعل وشح توشيحا،
وهلا العديد من الدالالت جندها يف املعاجم على اختالفها احلديثة والقدمية منها .ومنها ما
ورد يف معجم لسان العرب « وشح :الوشاح واإلشاح على البدل ،كما يقال وكاف
وإكاف ،والوُشاح :كله حَلْيُ النساء ،كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومان خمالف بينهما،
معطوف أحدمها على اآلخر ،تتوشَّحُ املرأة به ،ومنه اشتقّ توشّح الرجل بثوبه ،واجلمع
أوشحة ووُشُ ٌح ووشائح  ،قال ابن سيدة :وأرى األخرية على تقدير اهلاء ،قال كثري عزّة:
ت عَليهَا الوَشَائِحُ
ظِبَا ُء املال نِيط ْ

ت خُدُودِهَـا
كأنَّ قنَا املُـرَّا ِن حت َ

ووشَّحتُها توشيحا فتوشَّحت هي أي لبسته ،وتوشّح الرجل بثوبه وبسيفه ،وقد
واتشَحت »
توشَّحت املرأة َّ

2

وقد وظّف عبد العزيز عتيق هذا املفهوم يف كتابه األدب العريب يف األندلس حيث
جاء فيه « املوشح أو املوشحة مفردة جتمع على أوشحة و وشح و وشائح ،مأخوذة من
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معىن الوشاح .والوشاح ،كله حلي النساء .وهو كرسان أي نظمان من لؤلؤ وجوهر
منظومان خمالف بينهما معطوف أحدمها على اآلخر تتوشّح به املرأة ».1
والوشاح أيضا:هو كرسان يصنعان من أدمي عريض ويرصّعان بلؤلؤ ،أو جوهر ،أو
خرز ،خي الف بينهما ،معطوف أحدمها على اآلخر ،وهو حلي تتوشّح املرأة به ومنه اشتق
توشح الرجل بثوبه ،والتوشح بالرداء مثل التأبّط واالضطباع ،وهو أن يذخل الرجل الثوب
من حتت يده اليمىن فيلقيه على عاتقه األيسر كما يفعل احملرم ،وكذلك يتوشح حبمائل
سيفه فتقع احلمائل على عاتق ه اليسرى وتكون اليمىن مكشوفة ،وتوشّحه أي عانقه وقبّله،
ووشّحه أي ضربه يف موضع الوشاح .2واجلمع أوشحه ووشح ووشائح ،ووشحتها
توشيحا فتوشحت هي ،أي :لبسته .وتوشح الرجل بثوبه وسيفه ،وقد توشحت املرأة
واتشحت .وقد وردت هذه املفاهيم يف معجم الصحاح للجوهري حيث يقول :الوشاح
شيء ينسج من أدمي عريضا ويرصع باجلواهر وتشدّه املرأة بني عاتقيها ويقال وِشاح
وإِشاح ،ووُشاح وأُشاح ،واجلمع الوُشُحُ ،وأوشحة ،ووشَّحتها توشيحا فتوشَّحت هي أي
لبسته ،وربّما قالوا توشّح الرجل بثوبه وسيفه ،والوشحاء من العنز املوشحة ببياض ،وقول
الراجز:
ومَوْضِـعَ اللَّبَّةِ والقٌرْطُـنِّ

أُحِبُّ منك مَوْضِعَ الوُشْحَنِّ

يعىن الوُشَاح ،وإنّما يزيدون هذه النون املشدّدة يف ضرورة الشعر
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3

أمّا الزخمشري فقد عرف املوشح كما يلي « :وشح :امرأة جائلة الوُشاح والوِشاح
والوِشاحني ،وهلا وُشُحٌ وأوشحة ،وتوشّحت واتّشحت ووشّحتها .ومن اجملاز :توشّح
بثوبه وبنجاده :وخرج متوشّحا بسيفه ومتّشحا به ،وظبية موشّحة :يف جنبيها طرّتان
مسكيّتان ،قال أبو ذؤيب:
مُوَشَّحَ ُة بالطُّرَّتَنيِ دَنَـا هلا

ضفُو عَليْهَا قِصَا ُرهَا
جَنَى أيْك ٍة يَ ْ

وقال الطِّرمَّاح:
ونَبَّهَ ذا العِفا ِء املُوَشَّحِ
وتوشَحت اجلبل :سلكتُه ».1
أما قاموس احمليط فجاء فيه « الوشاح ( بالضم والكسر ) كرسان من لؤلؤ وجوهر
منظومان خيالف بينهما ،معطوف أحدمها على اآلخر ،وةأدمي عريضٌ يرصّع باجلوهر،
تشدّه املرأة بني عاتقيها وكشحيها ،مجع وُشُحٌ وأوشحة ووشائح ،وقد توشّحت املرأة أو
اتّشحت ،ووشّحتها توشيحا وهي غريت الوشاح :هيفاء ،وتوشّح بسيفه وثوبه :تقلّد »

2

وقد استخدمت كلمة " الوشاح " يف كثري من أشعار العرب ،ومن ذلك ما ينسب
ليزيد بن معاوية من أبيات يقول فيها:
خذوا بدمي ذات الوشاح فإنّين

رأيت فـي أنـاملهـا دمــي

وال تقتلوها إن ظفرمت بقتلـها

بل خبّـروها بعد مـويت مبأمتـي
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وقولوا هلا يا منية النفس إنـين

قتي ُل اهلوى والعشق لو كنت تعلمي

1

و املوشح هو اخلصر الذي ينعقد عليه الوشاح ،يقول احلارث بن خالد:
رُؤْ ُد الشَّبَابِ غال بِهَـا َعظْـمُ

خُمْصَـانَةٌ قلِـقُ مُـوَشَّحُها

2

ولذي الرمة:
ج َتفْرَحُ
َي هبا لوال التَّحرُّ ُ
و م ٌّ

ح إذا جَرَت
ُّل يَكْ َر ْه َن الرِّيَا َ
تَرَى الز َّ

رَوَا ِدفُها و انْضَمَّ منها املوَشَّحُ

ط أشْرَفت
إذا حَرَّكتْهَا الرِّي ُح يف املِرْ ِ

3

واحلمام املوشح :الذي له حبك على جناحه كأنّه توشّح به .وفرس موشح إذا كان
به بياض من صفحيت عنقه حىت يصري إىل صدره ،قال أبو عبد اهلل بن احلجاج البغدادي:
س موشحة باملعاين املالح

و هذي القصيدة مثل العر

4

ويقال :وشّح اخلطيب خطبته باآليات ،زيّنها هبا فالتّوشيح باملعىن اجملازي هو التزيني
ومسّي هذا الف ّن باملوشّح ملا فيه من تزيني و تنمق.5
والوشاح والوشاحة :السيف ،مثل إزار وإزارة.
والوشاح :القوس.
واملوشّحة من الظباء والشاء والطري :اليت هلا طُرّتان من جانبيها.
والوَشْحَا ُء من املعز :السوداء املوشّحة ببياض.
وديك موشّح :إذا كان له خطّتان ،كالوشاح.
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وثوب موشّح :وذلك لوشي فيه.
وجاء يف لغة الوشاح :وشاح ،وإشاح ،ووُشاح ،وأشاح ،ومجعه :وُشُح وأوشحة،
ووشائح.

1

واملالحـظ مما سبق أنّ معظم الدالالت اللغوية لكلمة موشح أو وشاح تدور
حول مفهوم الزخرفة واجلمال أو الترصيع والتوشيح « ومن هنا تظهـر العالقة بينهـا
وبني شعر األندلس الذي أُطلق عليه اسـم املوشحات ،هلذا يقـال :اللفطة جاءت
باملقارنة من الوشاح وهو احلزام املزيّن باللؤلؤ واألحجار الكرمية ،أو غطاء للرأس عُمِل من
جلد مُطعَّمٍ من لؤلؤ »

2

اصطالحا:
لقد تعدّدت الدالالت االصطالحية ملفهوم املوشحات ،وال بأس أن نعرج على
البعض منها قصد االستيفاء من آراء النقاد حوهلا.
يرى ابن سناء امللك أنّ التوشيح ضرب خمصوص من النظم ابتدعه أهل األندلس،
وهو يعرفه بقول « :كالم منظوم على حنو خمصوص وهو يتألف يف األكثر من ستة أقفال
ومخسة أبيات ،ويقال له تام ،ويف األقل من مخسة أبيات ،و يقال له األقرع ،فالتام ما
ابتدئ فيه باألقفال ،واألقرع ما ابتدئ فيه باألبيات » .3وقيل لناظمه وشّاح ومل يُقل له

99

شاعر كما قيل لصاحب الزجل زجّال ،وقيل لصاحب الرجز راجز ،وهذا يدل على أهنم
فرقوا بني الشعر يف صورته التقليدية واملوشح.1
وقد اقتبس هشام مناع هذا التعريف يف كتابه " خمتارات من األدب األندلسي "
حيث يقول أنّ املوشّح كالم منظوم على وزن خمصوص بقواف خمتلفة ،وهو يتألف من
ستة أقفال ومخسة أبيات ،ويقال له التام ،ويف األقل مخسة أقفال ومخسة أبيات ويقال له
األقرع .فالتام ما ابتدئ فيه باألقفال واألقرع ما ابتدئ فيه باألبيات.2
أمّا ابن خلدون فريى أنّ كثرة الشعر وانتشاره يف القطر األندلسي جعل املتؤخرين
من أهل األندلس يستحدتون فنا مسّوه املوشح بعد أن هتذّبت هلم مناحي وفنون الشّعر وبلغ
التنميق فيه غايته ،فنظموا يف أعاريض خمتلفة ،وتناولوا أغراض الشعر كلها ،فراحوا ينسبون
فيها وميدحون كما كان يُفعل يف القصائد سابقا.3
أمّا إبراهيم أنيس فقد اعترب املوشخ ضرب من ضروب الشعر املسمط الذي ألفه
النّاس يف اجلاهلية ،ويف ذلك يقول « :والصور اليت ميكن أن يكون عليها الشعر املسمط
كثرية جدا ،بل ال تكاد حتصى ،غري أنّ الشعراء قد اقتصروا على بعضها وألفوا النظم فيها.
وليست املوشح ات قبل تلحينها إالّ نوعا من الشعر املسمط ،ففيها تتكرّر قوايف األقفال
حىت هناية املوشح » .4ويضيف مبينا الصور اليت ميكن أن يكون عليها املوشح قائال« :
وإذا حنن اكتفينا مبا أجازه أصحاب املوشحات ،من أنّ القفل ميكن أن يتكوّن من جزأين
إىل مثانية أجزاء ،وأنّ البيت يف املوشح ميكن أن يتكوّن من ثالثة أجزاء إىل مخسة ،استطعنا
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أن ندرك أنّ الصور املمكنة لنظام املوشح كثرية جدا .ولكن معظم املوشحات اليت رويت
لنا قد اقتصر فيها الناظمون على جزأين أو ثالثة يف القفل ،وعلى ثالثة أجزاء يف البيت.
وال شك أنّ كثرة األجزاء يف القفل الواحد مما يضعف من موسيقى املوشح ،وجيعل التردد
يف القوايف عدمي األثر .وأبسط صور املوشح ما تكوّن من جزأين ».1
أمّا أمحد هيكل فريى أنّ املوشح « منظومة غنائية ال تسري يف موسيقاها على املنهج
التقليدي امللتزم لوحدة الوزن ورتابة القافية ،وإنّما تعتمد على منهج جتديدي متحرر نوعا،
حبيث يتغيّر الوزن وتتعدّد القافية ،ولكن مع اِلتزام التقابل يف األجزاء املتامثلة .فاملوشّحة
تتألّف غالبا من مخس فقرات تسمى كلفقرة بيتا ،والبيت يف املوشحة ليس كالبيت يف
القصيدة ،ألنّ بيت املوشّحة فقرة أو جزء من املوشحة يتألّف من جمموعة أشطار ،ال من
شطرين فقط كبيت القصيدة ».2
ويعرّف مصطفى عوض الكيم فنّ التوشيح بقوله « :هو لون من ألوان النطم ،أوّل
ما ظهر باألندلس يف عهد الدولة املروانية يف القرن التاسع امليالدي ،وخيتلف عن غريه من
ألوان النظم باِلتازامه قواعد معيّنة من حيث التقفية ،وخبروجه – أحيانا أخرى – من الوزن
الشعري ،وباستعماله اللغة الدارجة ،أو العجمة يف بعض أجزائه ».3
وللمستشرقني يف هذا اجملال رأي أيضا ومنهم " أغناطيوس كراتشكوفسكي "
الذي عرّف املوشح مركّزا على تركيبته حيث يقول « :وليس تركيب املوشحة بالصعب،
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ولكنّه ُيعَدُّ جتديدا عظيما بالنسبة للشعر الكالسيكي ،فهو ليس بالقصيدة ذات القافية
الوحيدة ،بل هو يتألّف من أقفال وأبيات يتفاوت عددها بني األربعة والعشرة.1» .
وخالصة القول بعد استعراض هذه اآلراء املختلفة هي أنّ املوشح فنٌّ شعريٌّ ابتُكِر
باألندلس وذاع صيته بني األندلسيني يف أواخر القرن الثالث هجري ،امتاز بنظامه اخلاص
يف التقفية ،سار على األوزان اخلليلية أحيانا ،وخرج عنها أحيانا أخرى .وامتاز أيضا
باِستعماله لأللفاظ العامية يف بعض أجزاء املوشحة – خاصة اخلرجة – والغاية من ذلك
التزيني والزخرفة يف األبيات واألمساط واألقفال ،ومن هنا جاءت تسمية هذا الفن الشعري
مليزته بالتزيني والتوشيح .فاملوشحة شبيهة بوشاح املرأة وبالقالدة املرصعة – كما سبق
ذكره يف التعاريف – واليت تشد هبا املرأة عاتقيها أو كشحيها .وعليه فاملوشحة « كالم
منظوم تكون قافيتها اثنتني اثنتني على هيئة الوشاح ،أو على هيئة العقد املتكوّن من آللئ
خمتلفة األلوان ،وتأيت على وزن خمصوص يتألّف يف األغلب األعمّ من ستة أقفال ومخسة
أبيات ،وقد يتكوّن من مخسة أقفال ومخسة أبيات».

2

سبب التسمية:
إنّ املؤرخني هلذا الفن الشعري مل يشريوا إىل سبب التسمية لكنّها تركت الجتهاد
الدارسني و تفسرياهتم ،وإن كان بشكل أو آخر تعود لترتبط باألصل اللغوي فمنهم من
ربطها بكلمة الوشاح « فكأنّهم شبهوه بوشاح املرأة املرصّع باللؤلؤ و اجلواهر » .3ومنهم
من يرى أن « الشبه بني املوشحات والوشاح ظاهر يف اختالف الوزن و القافية يف األبيات
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ومجعها يف كالم واحد » .1ومنهم من يقول « :أهنا منقولة من قوهلم ثوب موشح وذلك
لوشي يكون فيه ،فكأنّ هذه األمساط واألغصان اليت يزيّنونه هبا هي من الكالم يف سبيل
الوشي من الثوب مث صارت اللفظة علما ».2
ويتحدّث إحسان عباس يف كتابه " تاريخ األدب األندلسي " عن سبب التسمية
مبيّنا أنّ بعض املتأخرين حني حاولوا تعليل هذه التسمية أهنا مشتقة من الوشاح وهو
حسبما تقوله املعاجم « :كرسان لؤلؤ وجوهر منظومان خمالف بينهما معطوف أحدمها
على اآلخر »  -كما سبق ذكر يف التعريف  -لعلّ هذا الفهم باملراوحة يف املوشح بني ما
مسي األقفال واألغصان .وهذه هي صفة الوشاح لكنها لسيت صفة املوشح ،إذ املوشح
يعين «املعلم» بلون أو خط خيالف سائر لونه أو الثوب حني تكون فيه توشية أو زخرفة.
وهذا هو األشبه لنشأة هذه التسمية فقد تصوّر األندلسيون هذا النوع من النظم كرقعة
الثوب وفيه خطوط ( أو مسها أغصانا ) تنتظمه أفقيا أو عموديا ،فاألصـل فيه وحدات
كبرية هي األشطار ،وقد جزئت أجزاء صغرية فأصبحت أشطارا أصغر من أشطار
القصيدة ،فهي قد تولّدت وتتابعت تتابع النقش.3
ويضيف سببا آخر للتسمية ،وهو اصطالح آخر اخترعه أحد النّقاد األندلسيّني
وهو يتحدّث عن نوع من النثر ،وذلك هو اصطالح « املغصن » الذي استعمله ابن عبد
الغفور يف كتابه " إحكام صنعة الكالم " .وقد مساه كذلك ألنّه ذو فروع وتولّد ،وقد
يكون من النّغم واألحسان ما يصدر عن الفم واللسان ،ومن النعماء واملعروف ما ييسر
باألمساء واحلروف .فالتغصني يف رأيه هو املقابلة بني :النغم = الفم ،اإلحسان = اللسان،
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النعماء = األمساء ،املعروف = احلروف ،وهو ترتيب تفريعي –كما ترى -ذو شبه
بالتوشيح ،أي هو جتزئة يف وحدتني أو ثالث أو أكثر ،و مقابلة هذه الوحدات بأخرى
شبيهة هبا .فاملوشح يف الشعر ذو أغصان ،و املغصن يف النثر ذو فروع وأغصان كذلك.
وهذا التفريع أو التخطيط اجملزأ هو سبب التسمية يف كل منهما.1
ويستدل إحسان عباس على صحة طرحه بقول ابن بسام يف وصف نشأة
املوشحات « أنّها كانت تعتمد على لفظ عامي أو عجمي من غري تضمني فيها وال
أغصان ،فالتضمني هو هذه التجزئة أو التغصني باملقابلة بني األجزاء الصغرية يف نطاق رقعة
واحدة ،أي أنّ التضمني هو صف اجلزئيات اليت تكون كال واحد .وعلى ذلك ميكن أن
يقول أن ألفاظ :التوشيح ،والتضمني ،والتغصني ( أو املوشح واملضمن واملغصن ) تشري
مجيعا إىل عملية واحدة .أضف إليها لفظة أخرى هي التسميط ( أو املسمط ) وتعين
االنتظام يف الصفوف .غري أنّ ولوع األندلسيني بذكر اجملوهرات واحللي وصنوف الزينة يف
مؤلفاهتم و أمسائها صرف الذهن إىل معىن التراوح بني اجلوهر و اللؤلؤ يف تركيب الوشاح
و هو من حيث الشكل ال بوحي بتيب املنظومة اليت مسيت املوشحة ».2
أجـزاء املوشـح:
خيتلف املوشّـح عن القصيدة العمودية من حيث التركيب والعناصر ،حيث جاء
نظام املوشّح بتسميات جديدة ألجزائه ،وأصبح له بناء خاص مييّزه ،كما أصبح فنّـا له
قواعـده ومصطلحاته ،وأهمّ مصطلحاته :املطلع ( املذهب ) ،الدور ،السمط ،القفل،
البيت ،الغصن ،اخلرجة.
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ومع أنّ املوشحات مل تعرف استقرارا يف نظامها يف مرحلة النشوء « من حيث
ترتيب األجزاء والبحور والتّقفية ،فإنّها بعد أن اجتازت أطوار منوها األوىل ،ودخلت دور
اكتماهلا ،قد أمست ذات أصول موسيقية واضحة املعامل واحلدود ».1
ومبرور الوقت اكتمل بناء املوشحات على الصورة اليت وصلت إلينا ،وهي تشتمل
على األجزاء واملصطلحات اليت سنحاول التعريف هبا من خالل بعض النماذج الشعرية
 - 0املطلع أو املذهب:
يطلق املصطلحان على مطلع املوشحة ،وقد أطلق عليه ابن سناء امللك مصطلح
القفل .واملطلع ليس شرطا أساسيا يف املوشحة إذ ميكن االستغناء عنه ،لكنه إذا وجد
يسمى املوشح ( تاما ) ،وإذا مل يوجد يسمى املوشح ( أقرعا ) ،وعليه فاملطلع « هو القفل
األول من أقفال املوشح التـام » ،2أي هو اجملموعة األوىل من أقسام االستهالل ،واملطلع
مصطلح يطلق على القفل األول من املوشحة وهو عادة يتكون من شطرين إىل أربعة
أشطر.
وحىت تتّضح لنا هذه املصطلحات نورد املثال األيت من موشحة أليب بكر حممد بن
زهر اإلشبيلي (ت777:هـ) يقول فيها :
ف ُهو لِلنَّ ْفسِ أْنقـعُ

سَِّلمِ األَ ْمرَ للقضَـا
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هذا النموذج مطلعه يتألّف من شطرين أو غصنني ،ونالحظ أنّ قافية الشطرين قد
اختلفت ،ولكنّها قد تتّفق كما هو احلال يف مطلع أحدى موشحات ابن اللبانة:
سَامِ ُروا مَ ْن أرِقـا

محوا مَ ْن عَشِقـا
و ارْ ُ

وقد تتكوّن املوشّحة من ثالثة أشطر كقول الشاعر :
باكرا إىل اللذة و االصطباح

بشرب راح

فما على أهل اهلوى من جناح

وال يشترط أن يكون لكل موشح مطلع ،فإن وجد مسي املوشح تاما وإن مل يوجد
يسمى " أقرعا " ،وبناء على ذلك يقسّم ابن سناء امللك املوشح من حيث أجزائه إىل:
أ -املوشح التام :وهو ما تألّف من ستة أقفال وستة أبيات ويبتدئ بالقفل،
ومثاله قول األعمى التطيلي:
ضَاحِكٌ عَن مجَان

سَافِرٌ عن بَ ْدرِ

ضَاقَ عَنهُ الزَّمَان

و هَوَاهُ صَ ْدرِي

1

وهذا املوشح يتكوّن من ستة أقفال ،يلي كلّ فقل بيت خاص تابع له ،ما عدا
القفل األخري ( اخلرجة ) ال يليه بيت.
ب -املوشح األقرع :وهو الذي استهل بالبيت مباشرة ومل يذكر له مطلع،
ويتركّب من مخسة أبيات ،ومثاله:
سَ ْطــوَ ُة احلبِيبِ

حلِ
أ ْحلى مِن جَنَى النَّ ْ
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و عَـلى الكئِيب

أنْ ْخيضَـعَ لِلـذُّ ِّل

أنَـا يف حُـرُوب

معَ احلـدَقِ النُّجَلِ

ليسَ يل يَـدَان بِأ ْحوَرَ فَّتـان

فقد أ ْفسَدَت دِينَه

من رَأى جُ ُفونَه

1

فهذا املوشح ابتدئ ببيت تلته مخسة أقفال ،أربعة منها متبوعة بأبيات خاصة هبا،
أما القفل اخلامس – وهو اخلرجة -فهو ختام املوشح وليس له بيت.
 - 1الـدور:
الدور عند األبشيهي 2هو جمموع الوحدتني األوىل والثانية اللتني يشتمل عليهما
املوشح التام وهي تسمية سديدة ألهنا تؤذن بانتهاء دورة يف املوشح وابتداء دورة أخرى.
ويعرفه ميشال عاصي بأنه « األقسام اليت تلي املطلع و األقفال بالتايل ،ولكل موشح أدوار
عددها عدد املطلع ،واألقفال اليت تليه ،ما عدا قفل اخلرجة .وأقسام الدور تتفق فيما بينها
يف أجزاء الوزن والقافية ختتلف قافيتها عن قوايف املطلع .واحلد األدىن ألقسام الدور ثالثة
وقد تكون أربعة ،أو مخسة ،ونادرا جدا ما تتجاوز هذا العدد».

3

ول توضيـح األمر نأخـذ مثال من موشحة إلبراهيم بن سهـل اإلسرائيلي املتوىف
سنة 647هـ.
باكرا إىل اللذة و االصطباح

بشرب راح
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فما على أهل اهلوى من جناح

مطلع

اغنم زمان الوصل قبل الذهاب
دور

فالروض قد رواه دمع السحاب
و قد بدا يف الروض سر عجاب

1

 -3السمط :هو كل قسم من الدور كقول الشاعر يف املثال السابق الذكر:
اغنم زمان الوصل قبل الذهاب

سمط

فالروض قد رواه دمع السحاب

سمط

و قد بدا يف الروض سر عجاب

2

سمط

وللتوضيح أكثر نضرب مثال من موشحة ابن زهر اإلشبيلي:
قدْ دَ َعوْنَا َك و إِن مل تَسْمَعِ

ك املشْتَكى
أيُّها السَّاقِي إِليْ َ

ت يف غُ َّرتِـهِ
ونَدِمي هِ ْم ُ

سمط

ت الرَّاحَ مِ ْن رَاحَتِهِ
شَرِْب ُ

سمط

ُكَّلمَا اسْتَْيقظ مِ ْن غ ْفوَتهِ

سمط
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مطلع

 -4القفل :يطلقه ابن سناء امللك على الوحـدة األوىل من املوشح التام وما
يناظرها يف سائـره 1وبشكل أوضح القفل« هو كل جمموعة من األقسام التالية للمطلع
و املتفقـة معه يف أجزاء الوزن و ترتيب القوايف ،وليس يفرض يف املوشح عدد من األقفال
إال أهنا غالبا مخسة »

2

وإذا كانت املوشحة غري مشروطة بعدد ثابت من األقفال وإن كانت العادة قد
جرت على أن يكون للموشحة مخسة ،فكذلك أجزاء األقفال يتفاوت عددها من جزئني
إىل مثانية أجزاء ،قال ابن سناء امللك « :األقفال هي أجزاء مؤلفة يلزم أن يكون كل قفل
منها متّفقا مع بقيتها ووزهنا وقوافيها وعدد أجزائها وأقل ما يتركب القفل من جزئني
فصاعدا إىل مثانية أجزاء وقد يوجد يف النادر ما قفله تسعة أجزاء وعشرة أجزاء »

3

ومن أمثلة األقفال املركبة:
 -0القفل املركب من جزئني :يقول صالح الدين الصفدي ( ت 146هـ ) يف
موشح من حبر الرمل:
ب املُعََّنى هَ ْل لكا
هَلكَ الصَّ ُّ

يف تَالفِيهِ بِوَ ْعدٍ ُم ْطمِعِ

4

 -1القفل املركب من ثالثة أجزاء :5كقول شهاب الدين العزازي (ت101هـ)
يف موشح من حبر السريع:
صلِ و ك ْأسَ العُقارْ
يا لْيلة الوَ ْ

ُدون اسْتِتَارْ
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عََّل ْمُتمَاين كيفَ خَ ْل ُع العِذارْ

6

 -3القفل املركب من أربعة أجزاء :1كقول ابن سناء امللك ( ت618هـ ) يف
موشح من حبر الوافر:
ُيرِيكَ إِذا تَل َّفتَ ط ْرفَ شَادِنٍ

وَعَ َّما عَْن ُه تَْبتَسِ ُم املعَادِ ُن

سَقِيماً

نَظِيماً

2

أو كقول شاعر آخر:
أدِ ْر لنَا أ ْكوَاب

ُيْنسَى هبَا الوَ ْج ُد

السَ
حضِرِ اجلُ َّ
واسْتَ ْ

كما اقْتَضَى العَ ْه ُد

3

 -4القفل املركب من مخسة أجزاء :4ومثاله قول عبد الرمحن بن اخلراط يف موشح

موشح من البحر اخلفيف:
ب َومِنِّي
مِـنَ احلبِي ِ
احلبُّ فِـيَّ ُمحَِّيـرْ

ح عَـنِّي
ك يَا ال ِ
إِليْ َ

إِ ْن شَاءَ مَ َّن وأ ْعتَ ْق

ق وخََّل ْد
أو شَاءَ رَ َّ

5

 -7القفل املركب من ستة أجزاء :6ومثاله قول الشاعر:
مِيتَاتُ الدِّمَ ْن

أ ْحيَنيَ ك ْربِي

و هَ ْل يَتَمَ َّك ْن

عَزَاء لِق ْلـيب

مُتْ يا عَزَاهُ

شَــــاه

7

 -6القفل املركب من سبعة أجزاء:
املوشح املعروف بالعروس وهو موشح ملحون واللحن ال جيوز استعماله يف شيء
من ألفاظ املوشح إالّ يف اخلرجة خاصة ،ومل يورد ابن سناء امللك مثاال له يف كتابه.
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 -1القفل املركب من مثانية أجزاء :ومثاله:
على عُيُـو ِن العَْينِ

َرعْ ُي الدَّرَارِي

مَ ْن ُشغِفَ

بـاحلُبِّ

ب العَذابَ
واسَْتعْذ َ

َذ حَالِيـه
واِلْت َّ

مِ ْن أسَفٍ

وكـرْبِ

1

 -7البيت :خيتلف البيت يف املوشحة عمّا جنده يف القصيدة الشعرية التقليدية
« فهو يتكوّن عادة من الدور ومن القفل الذي يليه جمتمعني » ،2ويطلقه ابن سناء امللك
على الوحدة الثانية اليت تلي القفل وما يناظرها يف بقية املوشح ويسميها ابن خلدون
الغصن.
والبيت يف املوشح التام هو الذي يلي املطلع ،وهو الذي يبدأ به املوشح األقرع.
وحيسن أن تكون قوايف كل بيت خمالفة لقوايف البيت اآلخر ويتردد البيت يف التام واألقرع
مخس مرات و مثاله من موشحة أيب بكر حممد بن زهر اإلشبيلي:
مطلع

فهُو لِ ْلَّن ْفسِ أْنفـعُ

سَِّلمِ األَ ْمـرَ لِ ْلقضَا

و اغْتَنِ ْم حِنيَ أ ْقبَال
دور

وَج َه بَـدرٍ تَهَلَّال
ال تَ ُق ْل باهلُ ُمومِ ال

قفـل

لْيسَ باحلُ ْزنِ يَ ْرجِعِ

ُكلُّ مَا فاتَ و انْقضَى
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بيت

والبيت يف املوشح نوعان :بسيط ومركب فالبيت البسيط ما كان عدد أمساط دوره
ثالثة أو أربعة أو مخسة ،واملركب ما زاد عن ذلك .1ورمبا تألف البيت من جزئني ،وأكثر
ومنه ما يكون من مخسة أجزاء وأمثلته:
أ  -ما يتركب بيته من فقرتني وثالثة أجزاء ،مثل:
أقِ ْم ُعـذْرِي

فقـدْ آن أ ْن أ ْع ُكفَ

علـى مخْـرِ

يَ ُطـوفُ هبَـا أ ْوطفَ

كمَا تَـدْرِي

خطفَ
هَضِيمَ احلشَى مُ ْ

إذا ما مَـادَ

يف مُخْضرَّةِ األَْبرَادِ

بِأ ْورَاقِهِ قدْ مَاسَ

ت اآلسَ
رَأْي ُ

ب  -ما تركب من فقرتني و ثالثة أجزاء و نصف ،مثل:
مَ ْن أ ْودَعَ األَ ْجفان

صَوَارِمَ اهلِْنـدِ

وَ أْنبَتَ الرَّحيَـان

يف صَ ْفحَةِ اخل ِّد

قضَى عَلى اهليْمَانِ

بالد ْمعِ و السُّ ْهدِ
َّ

أنَّى و لِ ْلكِْتمَانِ
لِ ْلهَاميِ املغْرَمِ

بِدَ ْمـعِ نَـمْ

إذْ ُيسْجَمِ

مبا يُكْتَـم

من السِّـر

يف عَاطِلِ حَالٍ

غريرٍ ساطٍ

عَل َّي بِالدُّ ْعجِ

ج  -ما يتركب من فقرتني و أربعة أجزاء ،مثل:
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3

2

مَا حَوَى حمَاسِنَ الدَّ ْهرِ

إِ َّال غــزَال

ق اخلدَْينِ مِ ْن فِ ْهرٍ
ُمعَ َّر ُ
سبَةٌ لِلنَايِلِ الغَ ْمــرِ
نِ ْ
خــرِ
فأنَا أ ْهوَاهُ لِ ْلف ْ

عَـمٍ و خَال
و للنِّــزَال
و لِ ْلجَمَـال

وَ ْج ُه ُه وَ ْجهٌ طلِيقْ

س ُطو على األُسْدِ
وَيَدٌ تَ ْ

ق
شرِ ْ
ضُيوفِ ُم ْ
لِ ْل ُّ

فَتفْ َرقْ

1

د  -ما يتركب من فقرتني و مخسة أجزاء ،مثل:
س
ُه َّن الظِّبَاءُ الشُّ ُم ْ

قنِيصُ ُه ّن الضَّْيغَـمُ

مَا إِ ْن هلا مِ ْن كُُنسْ

ب اهلُيَّـم
إالّ القُلو ُ

ب منها عُرُسْ
القُ ْر ُ

و البُ ْع ُد عَنهَا مَ ْأتَ ُم

س
تِلكَ الشِّفاهُ اللُعُّ ْ

حييَـا هبِ َّن ا ُملغْـرَم

س
هلا لِحَـاظٌ ُنعُ ُ

ترنُو إىل من يَسقُم

بأعُْيـنِ الغِـزْال ْن

و تَْبتَسِمْ

عَن جَ ْوهَرِ

األَمسَاطْ

قضَى هلا الغَْيرَانْ

أن تُ ْكتَتِمْ

ضمَرِ
يف مُ ْ

2

األَْنيَاطْ

هـ  -ما يكون بيته جزأين مركبني من فقرتني :و قد يندر يف بعض املوشحات
وهو شاذ جدا ،و مثاله:

فقلَّ مَا أ ْسلُو

بَاكِ ْر إىل اخلمـرِ

الزهْرَا
ش ِق َّ
و استَْن ِ

فالعُمْر يف ُخسْرِ

ما مل يَكُن سُكْرا

َعنْ مُرْ َشفِ األَكْوَاسْ
فسقِّيين

وساحِ ُر الطَّ ْرفِ

بنت الـزراّجيـن
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مُسَاعِ ُد اجلُالَّسْ

يا ذا الرَّشَا األَحْوَ ِر
1
مِ ْن خَدِّ َك ا َألقْمَـرِ

فهـاهتـا صِرْفـا
ح حَكتْ وَصْفا
رَا ٌ

و -ما يتركب من ثالث فقرات و ثالثة أجزاء ،و مثاله
مَن يل بِهِ يَ ْرُنـو

ُمب ْقلـيت سَاحِـر

إىل العِبَـاد

س ُن
يَْنأى بِهِ احلُ ْ

فيَْنتَـين نَافِــر

ب القِيَاد
صَ ْع ُ

و تَـارَةً يَ ْدُنـو

كمَا احَتَسَى الطائِر

مَاءَ الثَّمَـاد

فجِيـدُ ُه أغْيَـدُ

واخلدُّ باخلــالِ

مُنَمَّق

تَكْتُمُـهُ احلُجْبُ

فلِـي إِىل الكِـلَّةِ

َتشَوُّق

2

ي -ما يتركب من أربع فقرات و ثالثة أجزاء ،ومثاله:

ُذو اعْتِدَالٍ

بِأبِـي

يب محَى
ظُ

تَ ْكتَنِ ُف ُه

أُسْ ُد غِيل

مَ ْذهَيب

رَ ْشفٌ ملى

قرْقفهُ

سَ ْلسَبِيل

ستَيب
يَ ْ

ق ْلـيب مبَا

يَ ْعطِ ُف ُه

إذ ميِيـل

يُ ْعزَى إىل

ذِي نِ ْعمَةٍ ثابِت

يف ظِاللٍ

حتث حُلى

ق ْط ُر النَّدَى بَايِت

 - 6الغصن:
ميثل األجزاء اليت تتكوّن منها األسطر يف املطلع أو القفل أو اخلرجة .يقول هشام
مناع « :هو اسم اصطالحي لكل شطر من أسطر املطلع أو األقفال أو اخلرجة ،و تتساوى
ا ألقفال واخلرجة مع املطلع من حيث عدد األغصان وترتيبها وقوافيها » .4وأقلّ عدد
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3

ألغصان املطلع اثنان من القافية ذاهتا أو من قافيتني خمتلفتني ،وقد تبلغ أغصان املطلع ثالثة
أو أربعة أحيانا .وليتّضح املعىن نورد أمثلة لبعض املوشحات ،يقول أيب بكر حممد بن زهر
يف مطلع موشحته اليت تتكوّن من غصنني:
سمَعِ
قد دَعَ ْونَاكَ و إِ ْن ل ْم تَ ْ

شتَكى
أيُّهَا السَّاقِي إِلْيكَ املُ ْ
غصن

1

مطلع

غصن

و قول الشاعر إبراهيم بن سهل اإلسرائيلي وهو يتكوّن من ثالثة أغصان:
بَاكِ ْر إِىل اللَّ َّذةِ و االصَطِبَاحْ
غصن

ش ْربِ رَاح
بِ ُ
غصن

فمَا على أ ْهلِ اهلوَى مِ ْن ُجنَاح

2

غصن

وأكثر املوشحات تتكوّن أقفاهلا من أربعة أغصان ،كقول إبراهيم بن سهل
اإلشبيلي:
غصن

هَ ْل دَرَى ظْب ُي احلِمَى أ ْن ق ْد محَى

غصن

ف ُهـو يف حَـرٍّ و خَ ْفقٍ مِْثلمَـا

ب صَبٍّ حََّل ُه عَ ْن مَ ْكنَسِ
ق ْل ُ
ت رِيحُ الصِّبَـا بِالقبَسِ
لعِبَ ْ

3

غصن
غصن

 - 1اخلرجة:
هي القفل األخري الذي تنتهي عنده املوشحة .وهي مسة جديدة ميّزت املوشح عن
الشعر العريب .وقد اشترط ابن سناء امللك فيها أن تكون « حجاجية من قبل السخف،
قزمانية من قبل اللحن ،حارّة حمرقة ،حادّة منضِجة من ألفاظ العامة ولغات الداصة ».4
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واخلرجة ج زء أساسي يف املوشح ،وقد أوىل هلا ابن سناء قيمة كربى حيث يقول:
« واخلرجة هي إبزار املوشح وملحه ،وسكره ومسكه وعنربه ،وهي العاقبة وينبغي أن
تكون محيدة ،واخلامتة بل السابقة وإن كانت األخرية ،وقويل السابقة ألهنا اليت ينبغي أن
يسبق اخلاطر إليها ،ويعملها من ينظم املوشح يف األول ،وقبل أن يتقيّد بوزن أو قافية،
وحني يكون مسيّبا مسرّحا ومتبحبحا منسرحا ،فكيفما جاءه اللفظ والوزن خفيفا على
القلب أنيقا على السمع مطبوعا على النفس حلوا عند الذوق تناوله وتنوَّله وعامله وعمِله
وبىن عليه املوشّح ألنّه وجد األساس وأمسك الذنَبَ ونصب عليه الرأس » .1ومسّيت هبذا
االسم إذ ال بد فيها من اخلروج.
ويتلخص كالم ابن سناء امللك عن طبيعة اخلرجة يف األمور التالية:
 .0أن تكون عامية حادة ظريفة ،فإذا كانت معربة خرج املوشح عن أن يكون
موشحا.
 .1أو حيسن أن تكون معربة إذا كان املوشح يف املدح وذكر يف اخلرجة اسم املمدوح.
 .3أو جيـوز أن تكون معربة وإن مل يكن املوشح يف املدح على شرط أن تكون
هزازة ساحرة.
 .4وقد تكون عجمية ،وهنا أيضا جيب أن يكون لفظها سفسافا الذعا.
 .7يقدم هلا مبا ميهد لورودها مثل قلت وقالت وغىن وغنيت ،ويكون ذلك على لسان
احلمام أو الفتاة أو الغرام أو اهليجاء أو غري ذلك.2
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ومما سبق نرى أنّ ابن سناء يشترط أن تكون اخلرجة معرّبة إذا ارتقى الشاعر يف
اللغة ووظف لغة راقية ،حينها ال بد من أن تكون اخلرجة معرّبة لتتناسب مع القصيدة.
أمّا إذا خفّت لغة الشّاعر مما يتناسب مع لغة العامة فاخلرجة العاميّة مناسبة للمقام
واحلال .وما حيسن يف موقف قد ال حيسن يف غريه ،وليست هناك ضوابط حمددة
للخرجة تبيّن كيفية ورودها.
وكما سبق الذكر فاخلرجة عند الدارسني نوعان :معربة وأعجمية.
أ – اخلرجة املعربة :وهي اليت ترد يف موشح املدح ويذكر فيها املمدوح ،وتكون
لغتها راقية ،وألفاظها فصيحة بعيدة عن العامية .وقد تكون اخلرجة معربة حىت وإن مل
يذكر فيها اسم املمدوح ولكن يشترط فيها « أن تكون ألفاظها غزلة جدا ،هزّازة
خالبة ،بينها وبني الصّبابة قرابة ،وهذا ُمعْجِزٌ مُعْوِزٌ » ،1وأمثلة هذا النوع من
اخلرجات نادرة يف املوشحات ،ومن أمثلة اخلرجة املعربة قول ابن بقي يف الغزل:

لْي ِل طـوِيلْ

جتـاوَزَ احلــدَّا

ق ْلـيب اشْتِيَـاقـا

و كَّلفَ السُّ ْهـدَا

مَـ ْن لو أطـاقـا

ت وقـد مَـ َّدا
ُق ْل ُ

لـيْـلِـي روَاقـا

وما ُمعِـنيْ

ب َب ْعضَ النَّاسِ
يا قلْ َ

وكذلك قول ابن لبانة يف مدح بين عباد:
وإَِّنكَ مِـنْ آلِـهْ

ضــلُ
لـكَ الف ْ
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أمَا َتلِنيْ ؟

2

بَين عَبَـاد

رَأى الكُـــلُّ

بِ ُك ْم نِيـل آمَالـهْ

فمَـا خيْـلُــو

مَ ْن ُينشِ ُد يف حَالِ ْه

بِ ُكم حنْ ُن يف أ ْعيَاد

ويف أ ْعرَاس

ال عَدِ ْمُت ُمو للنَّاسْ

1

ب  -اخلرجة األعجمية أو العامية :وهي اليت تكون فيها األلفاظ أعجمية أو عامية،
وهي املفضلة عند الوشاحني ألنّه أدلّ على املالحة واحلدّة ،وما إليها من مسات تتميّز هبا
املوشحات كأن تكون اللفظ يف مثل هذا النوع من اخلرجات سفسافا نفطيا ورماديا
زطيّا .2ومن أمثلة اخلرجة العامية قول األعمى التطيلي:
ألقاك عن عفـر

فـال أنـاجيك

إ ّال اشتياقـا

واهلل مــا أدري

قد التـوى فيكا

أمري وضاق

أشدوا وما عذري

أال أقـاضيـك

إىل العنـاق

ب ما أصربين
يا ر ّ

نرى حبيب قليب

ونعـشقـو

لو كان يكون سنّه

فيمن لقِي خلّوِ

يعـنقــو

ومن أمثلة اخلرجة األعجمية قول ابن عبادة شاعر املرية:
مو سيدي إبراهيم
يا نوا من دجل
فننت ميب
ذي خنت
إن بن شنن كرس
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3

ارم تب
غرمي أوب
لغرت
Meu sidi Imbrahim
Ya nuemne dolje
Vente mib
De nokhte
In non, si non que’ris,
; Ire’me tib
Gorme a ub
Legarte
وترمجتها :يا سيدي إبراهيم – يا امسا حلوا – تعال إيلّ – الليلة – وإالّ ،إن كنت
ال ترغب – أجيء أنا إليك – آه – أخربين أين – أجدك.

1

وال بأس أن جنمل ما أوردناه يف خمطط توضيحي ملوشحة ابن نباته واليت يقول
فيها:

2
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غصن

غصن

خ ْل بِعسْجَ ِدهَا عَليَّـا
وال تَب َ

إِل َّي بكأسِكَ األَشهَى إِليَّـا

بيت

سمط

ُمعَتَّق ٌة تُـدَا ُر على النَّدامَـى

سمط

أن على تَرَائِبِـهَا نظامَـا
ك َّ

سمط

ت الظَّالمَا
ِم َن الرَّاحِ اليت مَحَ ِ

أضَاءَت وهِيَ صَاعِدَةٌ احلُمَيَّا

دور

ت عَصِ ُري عُنقُودِ الثُّرَيَّـا
فقُل ُ

بيت

سمط

أدِ ْرهَا بَنيَ أحلـانٍ و َرمْـزِ

سمط

عَلى دُرَّْينِ مِن َزهْ ٍر و قطْـرِ

سمط

كل قُطـرِ
كأ َّن حَدِيثـ ُه يف ِّ

ث نَدَى املؤَيَّدِ يف يَدَيَّا
حَدِي ُ

مطلع

قفل

دور

ع رَيَّـا
ب رِوَايَ ًة ويَضُو ُ
َيطِي ُ

بيت

سمط

إلى امللِكِ املُؤَيَّ ِد سَا َر مَدْحِـي

سمط

ُل سَمْحِ
ض غألَى حِمَا ُه ك َّ
وخَا َ

سمط

كما خَاضَ النُّجُو َم طلُوبُ صُبْحِ

فيَا لنَّدَى طوَى األقطار طيَّا

دور

وأْنشَ َر حَاتِمًا عِنْدِي وطيَّـا

بيت

سمط

ح حَقًّـا
ت بِبشْرِ َك الوضَّا ُ
حَلفْ ُ

سمط

ال و سَبْقـا
لقد ُفقْتَ األَنَا َم ُع ً

سمط

ف ِرفْقًا يا فـىتَ العَلياءِ ِرفْقـا
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قفل

دور

قفل

ِن شَيـا
ت بِه َّ
فليْث لو ل ُطفْ َ

ت جَوَانِحَ القرْنَا ِء شَيّا
شَوَيْ َ

بيت

سمط

َـن بِهَا اجلِنَـانُ
وغانِيَـة يُج ُّ

سمط

ت املكـان
ع إذا تَنَفس ِ
َـو َ
يُض َّ

سمط

الزمَان
ت بِهَا و قد سَمَ َح َّ
خَلوْ َ

فألْقيْتُ احليَا عَن مَنْكِبَيَـا

قفل

دور

ت هَيَّا
الرقِيبَ وُقلْ ُ
ت َّ
وغافلْ ُ

121

الخرجة

الفصل الرابع
األسس اجلمالية والفنية يف املوشح
لغة املوشحاتألفاظ املوشحات - 0األلفاظ البدوية و أثرها يف مجال املوشح
 - 1األلفاظ احلضرية وأثرها يف مجال املوشحات
 - 3األلفاظ الدخيلة املعربة والعامية
البنية التركيبية للجملة يف املوشحات - 0أنواع اجلمل
 - 1التقدمي والتأخري وأثره يف اإليقاع الداخلي للجمل
 – 3اإلطناب واإلجياز واملساواة
مجاليات البديع يف املوشحاتاجلناس  -الطباق  -التورية
مجاليات البيان يف املوشحاتالتشبيه – االستعارة  -الكناية
-مجالية العروض يف املوشحات

 التجديد العروضي يف املوشحات موشح سار
على نظام البحور الشعرية اخلليلية الستة
عشر
 موشح يظهر فيه التجديد جزئيا
 موشح اشترك فيه أكثر من وزن واحد
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 موشح له أوزان وتفعيالت خاصة يدركها

لغة املوشحات:
مل حتِد املوشحات األندلسية – يف لغتها  -عما هو مألوف يف الشعر العريب ،فقد
متيّزت لغتها بالسهولة والصفاء وجاءت ألفاظها عذبة رقيقة مطابقة لقواعد اللغة العربية.
بل وتعترب هذه املوشحات أرقى ما وصل إليه األدب األندلسي عامة والشعر خاصة ،وهي
امتداد للتطوير الذي جاء به الشعراء احملدثون يف نظام القصيدة العربية ،إذ يعدّ الشعراء
األندلسيون أوّل من ابتكر نظام اخلرجة يف أشعارهم .وحبكم معرفتهم الواسعة باللغة
العربية كانوا يف غىن عن الديباجة الفاخرة واألساليب اليت تتّسم بطابع البداوة ،فجاءت
املوشحات عموما خالية من التعقيد اللغوي وخالية من الغموض ،فكلماهتا – يف الغالب-
ال حتتاج قواميس لشرحها  -إذا ما استثنينا الكلمات األعجمية اليت كانت ترد يف
اخلرجات عموما.-
ومل يتّفق النقاد على هذا الرأي حيث جند جودت الركايب يعيب على املوشحات
لغتها ومثاله موشحة ابن سهل اليت مطلعها " هل درى ظيب احلمى " فهو ال يرى فيها إال
املعاين التافهة واملبالغة يف الزينة مع قدر من العذوبة يف نغماهتا وقوافيها ،ويرى أنّ « لغة
املوشحات يغلب عليها الضعف و الرّكاكة ،وهي يف لينها وحريتها وائتالفها مع روح
العامية قادت اللغة الشعرية إىل الرّكاكة وأساءت من هذه الناحية إىل اللغة العربية ».1

123

وعلى نفس النهج سـار عبد العزيز األهـواين حيث عاب على عبـادة بن ماء
السّماء وغريه من الوشاحني أنّهم مـالوا يف أشعارهم ألن ينبثوا « براعتهم و اقتدارهـم
وثروهتم اللغوية ،مث استوحوا الشعر القدمي ،واقتبسوا منه ،وأخذوا أنفسهم بسننه ومعانيه
وبأوزانه أحيانا ».1
وهنا جند الناقدين حيكمان على املوشحات بضعفها من خـالل قصيدة أو بعض
القصائد ،فهل كـل أشعار بن سهل أو عبادة بن ماء السماء أو غريهم جاءت مهلهلة
ركيكة ؟  ،فإن وجد يف بعضها ضعف فاألكيد أن معظم أشعارهم اتّسمت بقوة السبك
وعذوبة املنطق وسهولة العبارات واأللفاظ ،واألكيد أنّ املوشحات األندلسية مل تتّسم
بالضّعف والرّكاكة  -كما ذهب إليه بعض النقاد  ،-وهذا ما أشار إليه زكريا عناين
قائـال « :أنّ لغة املوشحات – يف شفافيتها وتدفّقها وأسرها  -ساعدت على تدعيم
مكانة الفصحى ،ألنّها أشاعت هذه اللغة اجلميلة بني النّاس ومن مثّ حالت دون سيطرة
العامية ،وجعلت للزجل مكانة ثانوية بإضعاف مكانة الفصحى ،ألنّها تتركّب -إىل جانب
اجلنس العريب -من عناصر بشرية إيربية وبربرية و يهودية...إخل ».2
وقد يصحّ األخذ بضعف املوشحات يف العصور املتأخرة للدولة اإلسالمية ،خاصة
يف العصر العثماين حيث ازدوجت اللغة وضعفت الفصحى مما أدى إىل ضعف األدب عامة
وقد أشار جمد األفندي إىل ذلك حيث يقول ...« :ومـن هذه املالمح تدين الواقع
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اللغـوي يف هذه املوشحات،هذا الضعف اللغوي الذي مل جنـد له مثيال يف أي عصر
سابق ،باإلضـافة إىل االزدواجية اللغوية العربية والتركية ،وانتشار العاميات الضعيفة
البعيدة عن اللغة األم اجلميلة الفصيحة ».1
ومن أسرار مجال الشعر اعتماده على األلفاظ القوية و التراكيب احلسنة اليت من
خالهلا ميكن االرتقاء مبستوى اللغة ،و املوشحات من الفنون الشعرية و قد انتبه أصحاهبا
إىل هذا األمر ،فمالوا إىل استعمال األلفاظ القوية والسهلة وذلك لسببني األول أنّه فنّ
يُغىن ،والسهولة تناسب الغناء ،واآلخر أهنا فن مناسب للعامة ،والعامة ترغب يف السهولة
والسطحية لتفهم وتستمع .2ويف هذا يقول ابن سناء امللك يصف املوشحات « هزل كله
جِدّ ،وج ّد كأنّه هزل ،ونظم تشهد العني أنّه نثر ،ونثر يشهد الذوق أنّه نظم ».3
وال شك أنّ السهولة اليت اتسمت هبا املوشحات جعلتها تنضج سريعا فالقارئ
خييل له للوهلة األوىل أهنا مقطوعة نثرية لقرهبا من الفهم و سرعة إدراك معانيها و من ذلك
قول ابن خامتة يف إحدى موشحاته:
على عشقـه صرب
مكنسـه الصـدر
و ريقتــه مخـر

بنفسي رشـا مـايل
إذا غـاب عن عيين
حميـاه لـي روض
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و مـا دقتهـا لكن

لتعـذييب

هو الشوق يهدي يب

1

وكذلك قول ابن الغين:
ت كتْ َم الغَـرَامِ
كم ُرمْ ُ

لو سَاعَدَتْين ُدمُوعِـي

و صفـر املسْتَهَــامِ

تُنْيب بِفـرْطِ الوُلُـوعِ

فاقْصِرَا عَـن مَالمِـي

ضلُوعِي
َحسْيب الذي ب ُ

قلْب تَضَـ َرمَ وَجْـدَا

َـر مجْـرِ
كأنَّـ ُه ح ُّ

وِللْجَـوَى و الوَجِيب

أي احْتِدَام بصَـدِرِي

2

ومن هذه األمثلة اليت سقناها نلمس السهولة والعذوبة يف ألفاظ املوشحات يف ال
حتتاج لتأمـل كبري أو للمعاجم لتدرك معانيها.كما أنّ املوشحات حافظت لنا على تراث
لغوي كبري ،والدارس هلـذا التراث جيد أنّ األلفاظ تباينت مساهتا بني األلفاظ البدوية
واحلضرية ،والعامية أو الدخيلة املعربة.

0
املقصود باأللفاظ البدوية تلك األلفاظ اليت استعملها أهل البادية دون غريهم واليت
أخذت من بيئتهم أو مسوا هبا أشياء وجدت عندهم .وقد بدا تأثري البيئة البدوية املشرقية
واضحا يف الكثري من املوشحات األندلسية ،حيث وظف الوشاحون ألفاظ بدوية

126

صحراوية عرفت يف املشرق كاخليام واخلدور ،واحليوانات الصحراوية كاإلبـل،
والنباتات الصحراوية ،واملعامل واألماكن ،1واليت سنسوقها يف مناذج شعرية توضيحية.
يقول ابن خامتة يف مطلع أحد موشحاته:
سل بذي الضال و السّمر

ظبية البـان

هل رأت مثل ذي املقـل

لرشا ثـان

2

فهو هنا يذكر بعض النباتات الصحراوية مثل الضال و السمر و البان ( أشجار
صحراوية بدوية ) ،و يذكر أيضا نوعان من الغزالن مها الظيب و الرشأ.
ويتحدث ابن خامتة أيضا عن معاناته من حمبوبه واصفا أمله كالنوم على فراش من
شجر القتاد الصحراوي ذي األشواك الكثرية اهلاللية الصلبة:
جَفا ُجفُوين الرُّقَادُ

وسَاوَ َر الفِكْرُ

كأنَّ فرْشِي قتَـادٌ

شَبَّ هبا مجْرُ

مَايل على ذا السُّهَادُ

وعَْيشُكُم صَبْرُ

3

وقد استخدم لسان الدين بن اخلطيب عبارة " يا أخا العرب " وهي من التراكيب
املألوفة عند أهل البادية يف إحدى موشحاته قائال:
س يا أخَا العَ َربِ
عَِّللِ النَّ ْف َ
ث أحْلى ِمنَ الضَرْبِ
حبَدِي ٍ

4

كما استخدم صورة بدوية غاية يف الروعة والتّصوير حيث يقول:
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سفِـنيِ النِّيَـاقِ
ِب َ

ب َيقْطعُ البَيْدَا
رَحَل الرَّكْ ُ

1

فقد جعلنا نغوص يف جوّ كامل من الصحراء حني وظّف " رحل ،الركب ،البيدا،
النياق " ،وهي من األلفاظ البدوية الصحراوية.
ويصف ابن زمرك عنفوان شبابه بصورة من البادية يف موشح مطلعه:
أْبلِ ْغ لغَرْناطة السَّالمْ

ي السَّليمْ
ف هلا عَهْدِ َ
وَصِ ْ

ويف بيته األوّل يقول:
ِث فيها على اقْتِرَاحِ
ك ْم ب ُّ

ُأعَلُّ م ْن خَمْرَةِ الرُّضابِ

س رَاحِ
أُدِي ُر فيـها كُؤُو َ

الثغْ ُر باحلُبَابِ
قـد زَانَها َّ

أخْتَا ُل كاملهْ ِر يف اجلِمَاحِ

َنشْوَان يف رَوْضَ ِة الشَّبَابِ

2

فقد شبه ابن زمرك نفسه يف أوج شبابه املهر اجلامح الذي ال يكبح مجاحه أحد،
وهذه من الصور اليت ال ميكن مشاهدهتا إال يف البادية.
ويورد ابن الغىن لفظة " الدعص " وهو قوز من الرمل جمتمع أقل من احلقف يف
تشبيهه لردف احملبوبة قائال:
ف و خدُّ
قدٌّ و رد ٌ

غصنٌ و دعصٌ و بدرٌ

3

واملقام هنا ال يسمح بسوق املزيد من األمثلة ،و مما سقناه جند أن الوشاحني قد
تفننوا يف توظيف املوروث اللغـوي البدوي وأحسنوا يف استعماله خاصة عندما متتزج
هذا املوروث بشيء من البديع والبيان  -كما سيأيت الحقا  -مما جيعـل اجلرس املوسيقي
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يفعل فعلته يف األنفس ويقرب املوشحات من األذواق و جيعلها مرغوبة خاصة عندما يتغىن
هبا امللحنون واملغنون
واستخدام هذا املوروث األديب ( األلفاظ البدوية ) دليـل على أنّ شعراء األندلس
كانـوا على إطالع كبري باملوروث العريب شعرا ونثرا وعلى حياة الصحراء والبادية
وعليه فلم يصعب عليهم توظيف األلفاـظ البدوية واليت بـدا تأثريها واضحـا يف
موشحاهتم حيث زادهتا مجاال ورونقا .ويبدو ذلك جليا خاصة يف املوشحات الغزلية وذلك
من خالل األمثلـة اليت سقناها .فاستخدام " غصن البان " يف وصف قوام املرأة
وتشبيه ردفها بالكثيب والدعص ،ومجاهلا جبمال الغزالن والظباء والرشأ ،أضفى
للموشحات حسنا ومجاال.
1
واأللفاظ احلضرية يقصد هبا املدن و احلضارة اليت عاشها أهل ألندلس واليت وظفها
الوشاحون يف أشعارهم ومنها أمساء املدن ،أمساء األزهار والرياض واألهنار وألفاظ دينية
والعلوم وغريها واأللفاظ اليت مل تكن متداولة يف البيئة البدوية.
وباحلديث عن األلفاظ الدينية جند أن أثرها كان بارزا يف أشعار الوشاحني ،فها هو
ابن خامتة يستخدم لفظة " النساك "حيث يقول:
ال أْنسَا ِك يا فِتْنَة النُّسَّاكِ
وجنده يعوذ حمبوبته من الذم قائال:
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إىل احلشْـرِ

1

ُأعِي ُذ يا رَبَّة الوُشَّاحِ

ك القوَامِ
ذلِ َ

ِبسُورَ ِة ياسِني

مِن حلاقٍ ذامٍ

1

ويقسم يف موضع آخر بالطور و احلشر  -وهي من السور القرآنية  -وأن الليل لو
كان عاما ما نام من التفكري يف حمبوبتـه:
ب األنَـامْ
أمَـا وَ رَ ُّ

والطُورِ واحلشْـرِ

لو كان يف اللَّيلِ عامْ

ما منتُ منْ فِ ْكرِي

2

وها هو ذا لسان الدين بن اخلطيب يوظف ألفاظا دينية و يشبه نزول النصر على
ممدوحه بنزول الوحي بروح القدس قائال:
الكرمي املنتهى واملنتمى

أسيد السرج و بدر اجمللس

ينزل النصر عليه مثلما

ينزل الوحي بروح القدس

3

وها هي إحدى مولديات ابن زمرك تغص باأللفاظ الدينية و منها قوله:
هل حيمل الزار للدار الكـرمي

واملصطفى اهلادي شفيع مطاع

فجاهـه ذخـر الفقري العـدمي

و حبـه زادي و نعم املتـاع

و اهلل مسـاه الرؤوف الرحيـم

فجاره املكفول ما إن يضـاع

عسى شفيع الناس يوم احلساب

و ملجـأ اخللق لرفع الكروب
يشفع يل يف موبقات الذنوب

يلحـقين منه قبـول جمـاب

4

ويوظف ابن عاصم لفظيت "الشفع و الوتر" يف إحدى خرجاته إذ يقول:
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يف وتـر

كـأهنا الشفع

يف الدهر

قـل هلا املثل

1

وال يتّسع املقام لذكر أمثلة أكثر ،ومن خالل األمثلة اليت سقناها جند أنّ األلفاظ
الدينية اليت استخدمها الوشاحون األندلسيون تعرب عن العبادات ،والسور القرآنية واليوم
اآلخر واملالئكة واالستعاذة واالستغفار وغريها من األمور اليت مل نورد هلا أمثلة.
وهذا إن دلّ على شئ إنّما يدلّ على األثر البالغ للدين اإلسالمي وتأثر األندلسيني
بالثقافة العربية اإلسالمية.
ومل تكن األلفاظ الدينية وحدها صاحبة احلظ عند الوشاحني ،بل كان للتطر
احلضاري واملعماري الذي شهدته األندلس نصيب أيضا ،وجاءت أشعار األندلسيني موثقة
لتلك النهضة املعمارية ،حيث جند املوشحات تزخر بذكر املعامل املعمارية كالقصور،
والقباب ،والربوج...وغريها.
وها هو ابن زمرك يتحـدث عن قصر الرشـاد واملعروف أيضا بـ "دشار "
مهنئا السلطان حممد اخلـامس الغين باهلل مبوشح مطلعه:
ئ ال َعلِيلْ
لكِنَّ ُه يُبْرِ ُ

َنسِي ُم غرناطة َعلِيلُ
وفيه يقول:
ك ُحسْنَا
س ِن فِي َ
وَزَادَ ِللْحُ ْ

حمَمَّ ُد احلمْدِ و السَّمَاحْ

جَدَّ َد ِللْفخْ ِر فِيكَ مَبْنَـى

يف طالِعِ اليُ ْمنِ والنَّجَاحْ
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تُ ْدعَى دِشَارًا وفِيكَ َمعْنَى

ك الفـ ْأ ُل بافْتِتَاحْ
يَخُصُّ َ

1

ويصف قصر احملدث مبالقة قائال:
يا حَبَّذا مَبْنَا َك فخْ ُر القُصُورْ

ج السَّمَـا
بُرُوجُ ُه طالتْ بُرُو َ

ت العُصُورْ
مَا مِْثلُ ُه يف سَالِفا ِ

و ال الذِي شَاذ ابنُ مَا ْء السَّمَا

ك ْم فِيهِ من مَرْأى هبِي ٍج ونُورْ

ـو بِ ِه ق ْد مسَـا
يف مُرْتَقى اجل ِّ

َخلِيفـة اهلل و ِنعْمَ ا ِإلمَـامْ

الدهْـ ُر بِصُنْ ٍع عَجِيبْ
ك َّ
أحتف َ

ك شَ ْملٌ ق ْد غذا يف الْتِئام
يَهْنِي َ

ش خَصيبْ
مُمَهِّدًا يف ظِلِّ عَْي ٍ

2

مث يقول:
ب يف امللْتَقى
وهَا ِزمَ األَحْزَا ِ

يا دُرَّة القصْرِ ومشس القِبَابِ

3

وجند ابن زمرك يشبه القصور باألصداف و النساء بالدّرّ اليت خرجن منها فيقول:
ب أبْرَاجُهُنَّ اخلُدُورْ
كوَاكِ َ

كل بَدْرٍ لِيَـاحْ
َيلُوحُ ِمنْهَا ُّ

جواهر أصدافهن القصور

نظمها السعد كنظم الوشاح

4

ومل تقتصر املوشحات على ذكر املصطلحات املعمارية بل تعدّهتا إىل مصطلحات
هندسية و فلكية ،وذلك ينمّ على الثقافة الواسعة اليت ميزت شعراء األندلس و معرفتهم
بشىت العلوم .ومن ذلك توظيف لسان الدين بن اخلطيب للكلمة " املركز" وهي يف
املصطلحات اهلندسية إذ يقول:
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لك داير من اجملد و العال مركز

1

وكذلك يوظف ابن زمرك مصطلحني هندسيني مها "املستطيل" و"اجملال" يف قوله:
والربق واجلو مستطيل

يلعب بالصارم الصقيل

2

وقـوله:
يا راكب العجز أال هنضة

قد ضيق الدهر عليك اجملال

3

ومـن أمثلة املصطلحات الفلكية نـورد هذه األبيات للسـان الدين بن اخلطيب
واليت يقول فيها:
محل املريخ يف الكأس ظهـر

قارنتـه زهـرة يف احلبب

ذهب اجلوزا بسيف قد شهر

فترى البدر بشمس امللعب

سنبل امليـزان وزان الـدرر

يـزن الراح بثقل الذهب

عقرب املريخ يف القوس رمى

جر سهم املشتري بالقوس

نطق اجلـد مبا قد حكمـا

صاده الدايل حبوت العبس

4

فإذا تأمّلت هذه األبيات جتدها تزخر باملصطلحات الفلكية مثل ( :املريخ ،الزهرة ،
اجلوزاء ،احلمل ،البدر ،الشمس ،امليزان ،العقرب ،القوس ،املشتري ،اجلدي ،احلوت )
وهذا دليل على اهتمام األندلسيني بالفلك حىت أصبح علما معروفا لدى العامة و اخلاصة،
وأصبح الفلك معرفة أترت الشعر واملوشحات باملصطلحات الفلكية.5
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وكذلك جند من األلفاظ احلضرية الكثري من األلفاظ احلربية فقد شهد األندلس منذ
الفتح أوضاعا سياسية غري مستقرة،صاحبتها موجة من األشعار ومنها املوشحات .ومن
ذلك وصف ابن اخلطيب لزحف جيش ممدوحه قائال:
وخارق الصف

إلـى أعاديـه

إن شاهد الزحفا

ومرسل احلتف

فمـن يناويـه

يصادم احلتفـا

واألرض مرجته

بالعسكر الزاخر

قد ماج باجلـرد

وغص بالقضب

والصارم الباتـر

و احللق السـرد

1

2

وميدح ابن زمرك الغين باهلل مبقطوعة تزخر باملصطلحات احلربية يقول فيها:
علمها الصرب يف احلـروب

سلطاننا عاقد البنـود

معفـر الصيد للجنـوب

أعز من حف باجلنـود

يضرب بالرعب يف القلوب

والبيض مل تربح الغمود

عنايـة اهلل فيـه حلـت

بسعـده الدين ينصـر

واخللـق يف عصـره متلت

غنائمـا ليس حتصـر

3

وهذه األشعار تعـدّ وثيقة تارخيية لتلك الفتـرة من حياة األندلس ،وتـدلّ على
جماراة الشعـراء لألحداث و الوقائع اليت كانت جتـري أنذاك حيث صـوروا لنا املعارك
واألسلحة احلربية املستعملة والنتائج اليت كانت تؤول إليها بصورة فنية تقرهبا من األذهان
وجتسد يف اخليال.
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ومل تقتصر األلفاظ احلضرية على ما سبق ذكر.فقد كان لطبيعة األندلس أثرها
البارز يف املوشحات،فقد وصفت األندلس باجلنة فوق األرض بباساتينها ورياضها
وأزهارها وحيواناهتا وودياهنا وجباهلا وغري ذلك مما اكتنزته الطبيعة.فنجد ابن ختامة تصف
الربيع وما ميتاز به من مجال فيقول:
و الروض طلق احمليا

والبهـار

كالنضـار

والورد كاخلود حيا

الصحاب

عن نقاب

قد حف بالدر
بروده اخلضر

1

ويستعمل لسان الدين"شقائق النعمان" يف موشحاته فيقولك:
كيف يروي مالك عن أنس

وروى النعمان عن ماء السما

2

ويذكر النرجس يف صورة بيانية رائعة فيقول:
أثرت فينا عيون النرجس

غارت الشهب بنا أو رمبا

3

كما أنّ ابن زمرك استعمل"الرحيانة" يف أحد املطالع يقول فيه:
خضراء بالزهر تزهر

رحيانة الفجر قد أطلت

ويشبه وجنة احلبيب بأزهار ثالث هي اآلس ،األقاح ،اجللنار ،قائال:
يذكـرين وجنـة احلبيب

واآلس يف صفحة العذراء

وشارب الشارب العجيب

بني أقـاح و جلنــار

4

ويبـدو أنّ الوشاحني األندلسيني كثري ما وظفـوا أنواعا من النباتـات و األزهار
يف أشعارهم خاصة يف خـرجاهتم ،وقد أشار األهـواين إىل ذلك إذ يقـول « :وممـا

135

ورد يف اخلرجـات من املوضوعات إشـارات إىل أنواع من النبات خصت مبا لـم
ختص به نباتات وأزهار شاع ذكرها يف القصائـد ،فعلى حني عن الـورد واليامسني
واألقحوان والبهار يكثر يف قصائد األندلسيني ويف املوشحات نفسها،جند اخلرجات متيل
إىل احلبق و احلنا وإىل الرحيان خاصة ».1
وجند أيضا من األلفاظ احلضرية مصطلحات لبعض املهن اليت شاعت وانتشرت يف
زمن األندلس .ومن املهن الشائعة أنذاك " املؤدب " يقول ابن خامتة:
رشـا يف حميّاهُ

ملبصِرِ ِه شُغـلُ

مؤدبه يهـوا

هُ والصِبيةُ الكُلُّ

2

ويورد ابن زمرك مصطلح "الكتاب" فيقول:
حق هلا الفوز العظيم

عصابـة الكتـاب

3

ويأيت مصطلح "القضاه"عند ابن علي يف مدح للقاضي ابن البارزي إذ يقول:
فإنه فخر القضاة الكرام

بال انصـرام

4

أما ابن ليون فقد استعمل مصطلح "الطبيب" قائال:
إال حبسن التراضي

وليس يل من طبيب
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وليس يل من طبيب

إال حبسن التراضي

ممن عذبين سقمـا

1

مبقبل و مبـاض

كما جند يف املوشحات الكثري من أمساء املدن املشرقية و املغربية نذكر على سبيل
املثال مدينة " عدن " وهي مشرقية حيث أوردها ابن خامتة يف قوله:
هبيفاء من عـدن

يا مـن ملستهـام

2

ومن املدن املغربية ما أورده ابن بشرى يف افتتانه بغالم من مراكش إذ يقول:
مبـراكش جئـذر
رضاب له كوثـر
و أنفاسـه عنـرب

3

كما يوردها ابن زمرك يف قوله:
مراكـش هنبه افتتاح

والصنع يف فتحها خليل

4

ومن املدن األندلسية غرناطة إحدى أهم املدن أنذاك يذكرها ابن زمرك قائال:
غ ْرناط ُة مَنزِ ُل احلبِيبْ

وقُ ْرهبَا السُّ ْؤ ُل والوَط ْر

ُتبهِ ُر باملنْظـرِ العَجِيبْ

فال عَدَا رَْب ُعها املط ْر

عَرَوسَةٌ تاجُها السَّبيك ْه

وزَ ْه ُرها احل ْل ُي واحلُل ْل
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ب املثلْ
حسْنِها يُضْرَ ُ
بِ ُ

ْمل تَرْضَ م ْن عِزِّها شَريكه

1

وقد وردت يف املوشحات أمساء ملدن كثرية ال يتسع املقام لذكرها كاملة و إمنا
سقناها هذه األمثلة على سبيل املثال ال العموم.
3
األلفاط الدخيلة هي اليت تنتج عن امتزاج األمم ببعضها .وال خيتلف اثنان يف أن
امتزاج العرب بسكان إسبانيا وأوروبا ،واختالط اللغات أدى إىل تولد ألفاظ دخيلة على
اللغة العربية ،بعضها جاء من العامية ،والبعض اآلخر ترجم وعرب مع مرور الزمن .ومع
مرور الزمن أصبحت شائعة وأدى ذلك إىل تواجدها يف منتجاهتم األدبية.وتنقسم األلفاط
الدخيلة إىل قسمني :الدخيلة املعربة والدخيلة العامية
أ  -الدخيلة املعربة :وهي اليت انتقلت إىل اللغة العربية من لغات أخرى
وعرفت طريقها إىل املعاجم كاللغة الفارسية والرومانية والنبطية .ومن هذه األلفاط ما
وجد يف الشعر العريب عامة حىت قبل ظهور املوشحات.
والدارس للموشحات جيد فيها الكثري من هذه األلفاظ اليت ترجع يف أصوهلا إىل
اللغة الفارسية كالتفاح ،املسك ،النرجس ،الطراز ،الشطرنج ...وألفاظا من اللغة السرياين
كالطور ،شهر ...وألفاظا من العربية كاملوسى ،وألفاظا نبطية كالكرخ.2
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ومن األلفاظ الدخيلة على اللغة العربية لفظ " فسطاط " الذي أورده ابن خامتة يف
إحدى موشحاته يقول فيها:
عن قلب مذعور

ما أبعد السلوة

ببـدر دجيـور

تيم يف فسطاط

1

ويورد لسان الدين بن اخلطيب لفطة " الطراز " وهي فارسية األصل فيقول:
يا طراز اجلمال ما اليسر

هكذا ينسب

حنن أهل اهلوى لنا ستر

هتكه يصعب

2

ويـورد ابن زمرك " البستان " و " اجلوهـر " و هي من األلفـاظ الفارسية
األصل حيث يقـول:
تنثر سلك الزهر

نواسـم البستـان

ينظمه باجلوهر

والظل يف األغصان

3

ومن األلفاظ الدخيلة املعربة ما ارتبط بلغة أهل األندلس"الرومانسية"فاحتكاك
اللغتني ( العربية والرومانتية ) أمر حمكم فرضته طبيعة احلياة يف األندلس.وحبكم التعامل
اليومي بني اجلنسني ( العريب واإلسباين ) كان لزاما أن تنتقل األلفاظ بني اللغتني .ومن
أمثلة األلفاظ الدخيلة من األصل الرومانيت ما أورده ابن ليون يف خرجته إذ يقول:
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يا مما مو احلبيب

بيش إن مس تر نراض

غار كفري يا مما

1

نن جببـال ال شراض

ترجم الدارسون هذه اخلرجة ،فقالوا إن معناها « حبييب يا أمي مضى ولن يعود ،ما
أصنع يا أمي ،ومل يزودين بقبلة ؟ »
وأورد األستاذ أمحد عبد العزيز علي ترمجة أدق هلذه اخلرجة هي :يا أمي حبييب
ترين يعود مرة أخرى ،غار حبييب املتوحش يا أمي ليس يف جباله ،ملاذا أنا راض هبذا ؟.2
ومما الشك فيه أن الوشاحون األندلسيون ساروا على هنج الشعراء السابقني
وتأثروا مبا تأثروا به ،فبعض هذه األلفاظ سواء كانت عربية أو أعجمية أو حىت دخيلة قد
وردت قبل جمئ اإلسالم بل و بعضها ورد يف القرآن الكرمي،واستخدام الوشاحني هلا كان
من باب التأثر بالتراث اللغوي.كما أن إدراكهم للمعىن احلقيقي هلذه األلفاظ
واملصطلحات جعلهم يوظفوهنا أحسن توظيف مما زاد يف حسن ورونق موشحاهتم ،ولو
أهنم ج ازفوا يف استعماهلا دون إطالع على معانيها خللت موشحاهتم من ذلك احلسىن
واجلمال.
ب -األلفاظ العامية:
من العوامل اليت سامهت يف انتشار املوشحات يف اآلفاق إعجاب الناس هبا لسهولة
لغتها ومعانيها وكذا املواضيع اليت عاجلها الوشاحون واملرتبطة باجملتمع األندلسي أنذاك.
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كما أنّ توظيف العامية كان له أثر بارز يف شيوع املوشح .فال تكاد ختلو موشحة
من األلفاظ العامية خاصة يف اخلرجات .وقد جعلها ابن سناء  -أي العامية  -شرطا
أساسيا خاصة يف اخلرجة حيث يقول « :واخلرجة عبارة عن القفل األخري من
املوشح.والشرط فيها أن تكون حجاجية من قبل السخف ،قزمانية من قبل اللحن ،حارة
حمرقة ،حادة منضجة من ألفاظ العامة ولغات الدامّة » ...

1

والباحث يف موضوع املوشحات سيلمس صحة ما جاء به صاحب الطراز ،فاأللفاظ
العامية ال يوجد هلا أثر إالّ يف اخلرجات .ومن أمثلة تلك اخلرجات العامية قول ابن خامتة:
يا محاما شدا على الرّنـد

بالنيب يـا محام

إذا خطرت على ديار حبّي

خصّها بالسّالم

فقول « بالنيب » مما يشيع بني الناس وهو من أنواع القسم ،أمّا " خطرت " مبعىن
مررت زائرا لذلك تقول العامة للزوار خطار ،ولفظ "حيب " مبعىن حمبويب.2
ويف خرجة أخرى يقول:
صيب عشقت رومي

وش حنفظ اللسان

الساع نا نشاكـل

3

عاشق بترمجـان

وردت لفظـة " وش " مبعـىن " كيف " و " الساع " مبعـىن " اآلن " و " نا "
مبعىن " أنا ".
ومن خرجات أبو الوليد يونس بن عيسى املوسي اخلباز قوله:
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سيد صحب البنفسج

جي لعمك حبييب جي

1

وقولــه:
أنت يف قليب مت دريت سري

آش نقل لك حبييب ما تدري

2

استعمل لفظة " جي " مبعىن " تعال " و " آش نقل " مبعىن " ماذا أقول "

 - 0أنواع اجلمل:
تـرد اجلمل يف اللغة العربية إمّا امسية أو فعلية .ولكـلّ من النوعني أمهيتـه
حسب االستعمال .وقد نـوع الوشاحون األندلسيون يف استعمال اجلمـل االمسية
والفعلية ،مع تفـوّق طفيف للجمل االمسية خاصـة يف مطالع املوشحات .وليتّضـح ما
قلناه نسوق بعض األمثلة لبعض الوشاحني على سبيل املثال،فمن أمثلة اجلمل االمسية
املتتالية قول ابن خامتة يف أحد أدواره:
احلسن

حيار يف خـدك

والغصن

يغار من قـدك

والذهن

وقف على ودك

3

و مـن أمثلة ذلك أيضا قول أبو بكر حيىي بن حممد ابن بقي يف إحد موشحاته
و الذي مطلعه:
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ظل وماء واملدام والوتر

حيتك أربع هن العمر
يقول فيه:

سنا الزجاجة بالصهباء

أجـل جفونك يف ألالء

هليب نار يف كأس ماء

ضدان من أعجب األشياء

1

فنجد الشاعرين قد اجتهدا يف توظيف اجلمل االمسية متتابعة ،وهذا التتابع أضفى
جرسا موسيقيا زاد املوشحات مجاال و رونقا.
ومن أمثلة اجلمل الفعلية قول أبو العباس أمحد بن عبد اهلل املعروف بـ :ابن هريرة
العبسي التطيلي الضرير يف موشح مطلعه:
أما

وجدي فقد عتا

وال آلف مسلى

فال ألقى مالذا

2

يقول فيه:

يسمى

أبـدع

بشادن رخيـم

يـرتع

يف قليب السليم

يطلـع

مطالع النجوم

عمدا لينعتا

كال احلائمني حاذى

حنّت

إىل وهـي جتـزع

جنّت

مل تدر كيف تصنع

غنّت

وأمـها تسمــع

143

3

بد ذاك احملال

وقول ابن خامتة:
ت فيك املالم
عصي ُ

ودنت بالوجدِ

ت املنام
و قد هجر ُ

ت بالسُّهدِ
ولُذ ُ

1

وقد استخدم الوشاحون الفعل يف مجلهم الفعلية يف أزمنته الثالث (ماض ،مضارع،
أمر) مما أعطى اجلمل نوعا من احليوية يف الشعر أكثر من اجلمل اإلمسية الدالة على الثبات،
ومن أمثلة ذلك قول التطيلي الضرير:
أما

وجدي فقد عتا

فال ألقى مالذا

أحبب

بـه إلـي أحبب

معجب

يا له و هو أعجب

يذهب

يب يف كل مذهب

وال آلف مسلى

2

فإذا تأملت هذه األبيات جتد أن األفعال اليت وردت فيها وردت يف األزمنة الثالث.
وتأيت اجلملة الفعلية مؤكدة بـ " قد والالم والقسم 3"....ومن أمثلة هذا األمر
قول ابن هريرة العبسي التطيلي الضرير:
وقد بلغت حفيظة منها

فأصبح الشوق منشدا عنها

وقول أبو عبد اهلل حممد ابن رافع رأسه:
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4

وبـأيب رمي

يعشقـه الرمي

1

فهذان البيتان جاءا مؤكدين بـ :قد والقسم
1
من املعروف أ ّن اجلملة يف اللغة العربية تلتـزم نظاما ترتيبيا معينا ،حيث يقدم املبتدأ
على اخلرب يف اجلملة االمسية ،أمـا يف اجلمل الفعلية فيـأيت الفعل مث الفاعل ومـا
يتبعهما .لكن أحيانا يقع اختالل يف هذا الترتيب لغرض بالغي معيـن ،يقول عبد القادر
اجلرجاين عن التقدمي والتأخيـر « هو باب كثري الفوائد ،جم احملاسن ،واسع التصرف،
بعيد الغايـة ،ال يزال يفتر لك عن بديعـة ،ويفضي بك إىل لطيفة ،وال يـزال ترى
شعـرا يروقك مسمعه ،ويلطف لديك موقعه ،مث تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف
عندك،أن قدم فيه شئ ،وحول اللفظ عن مكان إىل مكان ».2
وقد تعدّدت غايات التقدمي و التأخري يف اجلملة العربية ،وقد يكون ذلك من أجل
التخصيص أو إلبراز العنصر املؤخر أو للقصر أو التشويق أوغري ذلك من األمور البالغية،
إالّ أنّ األكيد أنّ هذا األمر ( التقـدمي والتأخري ) له أثر إجيايب يف اجلمل حبيث يصبح هلا
أثر بالغي كبري لدى السامع حيث يقرب املعىن إىل األذهان فيصبح واضحا سريع الفهم
ممـا يكون عليه دون تقدمي أوتأخري.
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ومن أمثلة التقدمي والتأخري تقدمي اخلرب على املبتدأ إذا كان هذا اخلرب جارا وجمرور
للتخصيص ،ومثاله قول ابن خامتة:
نطقت يوم ساروا

يل دموع غزار

بسري

1

تقدم اخلرب وهو شبه اجلملة "يل" على املبتدأ "دموع" للتخصيص
ويأيت التقدمي لالختصاص ،من ذلك إعجاب لسان الدين بن اخلطيب بلحظ الغالم
الذي أثر فيه تأثري بالغا حيث يقول:
صائب املضـرب

ُد كالشَّرخ
ظ َيق ُّ
لك حل ٌ

2

وقد يتقدّم اجلار و اجملرور إلثبات صفة أو للدعاء كقول ابن زمرك:
لك وجه من صباح مقتبس

بشـره وضّـاح

3

وقوله:
عليك يا رَيَّة السَّالمُ

4

ففي البيت األول يصف وجه ممـدوحه باحلسن ،ويف البيت الثاين يدعو لـريّة
بالسّالم دون غريه.
ومن التقدمي أيضا تقدمي املفعول به على الفاعل إلبرازه أو لالهتمام والعناية ،ومن
ذلك قول ابن زمرك:
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تديرهـا بيننا البدور

1

وهنا تقدّم ك ّل من املفعول به " اهلاء " ،وشبه اجلملة الطرفية " بيننا " على الفاعل.
وقـوله:
وتَغشَى الرَّوضَ ِمسْكِيُّ النَّفس

عاط ُر األرواح

2

والشك أنّ األثر املوسيقي هلذا التقدمي و التأخري بارز ،فهو يشدّ األمساع و يروق
األذواق .والشك أنّ أغلب الوشاحني جلأوا إليه مراعاة للوزن والقافية وحتّى ال خيتلّ نظام
املوشحة إذا مل يلجأوا إليه.
3
واملقصود هنا نوع اجلمل املستعملة من حيث الطول والقصر والتوسط .أما اجلمل
الطويلة هي تلك اليت يتم معىن يف أكثر من مسطني أو غصنني ،أما اجلمل املتوسطة فهي
تلك اليت تقامست املعىن يف غصنني من أغصان الدور أو مسطني من أمساط املطلع أو القفل
أو اخلرجة ،أما إذا تكون الغصن أو السمط من مجلة أو أكثر فهي مجل قصرية.3
والدارس للموشحات سيلحظ أنّ اجلمل الطويلة قليلة مقارنة باملتوسطة والقصرية.
وال بأس أن نستعرض بعض األمثلة لإلبراز هذه التراكيب املختلفة و قيمتها اجلمالية يف
املوشح.
ومما جنده من اجلمل الطويلة قول ابن خامتة:

147

أعيذ يا ربة الوشاح

من حلاق ذام

ذلك القوام

بسورة ياسني

1

فاجلملة هنا طـويلة مبقاطعها ولـو قمنا حبذف أحدهـا ألحدثنا خلال يف
املعـىن والوزن معا.
وتـأيت اجلمل الطويلة يف أشكال متعـددة كأن يتعدد املبتـدأ فيها مثال كقـول
ابن اخلطيب:
بدائع البهجة

ونزهة اخلاطر

وراحة القلب

و بغية الناظر

و جنّة اخلُلد
يف ذلك اخلدِّ

2

وقد تطول اجلمل إذا كان الشاعر يف مقام الذكرى والتمين أو الوصف حيث
يسترسل يف الكالم يربط بعضه ببعض حيث ال يت ّم املعىن إالّ يف آخر الكالم ،ومنه قول
ابن زمرك متمنّيا أن يزوره طيف حمبوبته:
عساك إن زرت يا طبييب

بالطيف يف رقدة السّحر

أن جتعل النوم من نصييب

و العني حتمي من السّهر

3

فالشاعر هنـا طال سهادة وأرّقـه ،وهو يتمىن زيارة طيف احملبوبة لعـلّه ينهـي
هذا العـذاب ،وقد عبّر الشـاعر عن ذلك يف أربعة أغصان ومن ذلك أيضا قول لسان
الدين بن اخلطيب:
ركب الصُّبح جوادا أشهبا

و جواد الليل يدعى أدهـم
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وكذا الليـل إذا ما طلبـا

هتزم األنـوار ملا يهجـم

و ترى الليل إذا ما هربـا

فله الصبـح جبيش يهـزم

و حكى الليل إذا ما هجما

عسكر األحالك للمغتلس

جيش روم يف جنود حطما

ملتقى اجليشني وقت الغلس

1

وقد استرسـل ابن اخلطيب يف الوصف يف هذه األبيات ليوضّح لنا الصورة و
يقرّهبا من األذهان
ومما سبق ذكر يتّضح لنا كيف أنّ املعىن قد يطول و ميتدّ يف أكثر من مسطني يف
األقفال ،و اخلرجات أو لغصنني أو أكثر يف أدوار املوشحة الواحدة .وذلك ما جيعل
القارئ أو السامع يبقى على اتصال باملوشح من بدايته حىت تتم الفكرة املرادة ليتسىن له
الفهم ،ويتّضح املعىن يف ذهنه.
أمّا اجلمل املتوسطة فنجدها أكثر استعماال من الطويلة ومن أمثلتها قول ابن خامتة:
أمـا أنـا فمـايل

عن اهلـوى حميـص

فتنت يف غــزال

صعب الرضى عويص

ظلت على احتيايل

فـي كفـه قنيـص

2

ويتركب هـذا املقطع من ثالث مجـل ميتـدّ معىن كل منها إىل غصنني من
أغصـان هذا الدور.
وترد اجلمل املتوسطة يف أغراض متعددة كالوصف ،واملدح ،والدعاء ،والتمين
وغريها من األغراض .ومن أمثلة ذلك قول لسان الدين مادحا:
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غرر من طالئع النصر

وجتلت فيه على القصر

1

وكذلك ما جاء يف قوله على شكل الدعاء:
ال كلف اهلل النفوس الرقاق

من مضض األشواق ما ال تطيق

2

أما اجلمل القصرية فهي اليت يتمّ معناها يف غصن أو مسط  -كما سبق ذكره -
واجلمل القصرية أكثر استعماال من سابقاهتا ،خاصة مع البحور ذات التفصيالت القصرية،
ومن أمثلتها قول ابن خامتة:
احلسـن حيار يف خدّك
و الغصن يغار من قدّك
والذهن وقف على ودّك
وال ختتلف اجلمل القصرية عن سابقاهتـا من حيث األغراض فهي ترد يف املدح
والوصف والتهنئة وغريها ،ومنها قول ابن زمرك يف موشحته اليت يهنئ فيها السلطان
موسى بن السلطان أيب عنان واليت يقول فيها:
موالي يهنيك ،و حق اهلنا

قد نظم الشمل كنظم السعود

قد فزت بالفخر ،ونيل املىن

وأجنـز السعد مجيع الوعـود

وقـرت العني،وزال العنـا

و كلمـا مـ ّر صنيع يعـود

فال يزل ملكك حلف الدوام

حيوز يف التخليد أو يف نصيب

يتلو عليك الدّهر بعد السالم

نصر مـن اهلل و فتـح قريب
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3

فهذه األبيات تكونت أغصاهنا من مجل بسيطة.بل إنّ بعض األغصان تتكوّن من
مجلتني قصريتني.
وقد جتمع اجلمل القصرية جمموعة من الصفات للممدوح ،ومن ذلك ما جاء على
لسان السدرايت:
ثاقب الدهن ،وافر العقل
عامل بالعلـوم و النقل

1

ويقول أيضا:
جالب النفع  ،دافع الضر

صادق الوعد ،سابق الفجر

رافع احلق ،باسط العدل
قاهر الظلم ،قاتل احملل
مانع البغي ،مانح البذل

2

فإذا تأمّلت هذه األبيات جتد اجلمل القصيـرة طغت عليها ،كما جتد فيهـا جرسا
موسيقيا يشدّ األمساع .والشك أنّ الوشّـاحني كانوا يفضّلون اجلمـل القصرية « رغبة
وحبّا يف احملسنات البديعية -كما نالحـظ يف األبيات السـابقة ،-فاجلمل القصرية جتمع
بني اإلجياز واحملسن البديعي ،حيث مجع السـدرايت بني الطباق والسّجع ممّا يؤدي إىل
تكثيف األفكار واختصارها ».3
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من األساليب املعروفة يف اللغة العربية "التكرار" .وقد يلجأ إليه الكتّاب و الشّعراء
لتأكيد املعاين ،أو للوصول إىل إيقاع ال يتحقّق مع الكلمة وحدها دون أن تتكرّر .وقد
ارتبط هذا األسلوب غالبا مع الرّثاء يف الشعر ،وقد أشار إىل ذلك ابن رشيق يف قوله« :
وأوىل ما تكرّر يف الكالم باب الرّثاء ملكان الفجيعة وشدّة القرحة اليت جيدها املتفجِّع ».1
كما أنّه أشار إىل أغراض التكرار وذكر منها التشويق والتنويه ،والتفخيم ،والوعيد والتعبري
عن التأثّر بالفجيعة واالستغاثة 2ومن أمثلة ذلك أبيات رثاء جاء هبا لسان الدين بن
اخلطيب يصف فاجعة املوت حيث يقول:
ما كنت أحسب قبل نعشك أن أرى
ما كنت أحسب قبل دفنك يف الترى

رضوى نسري به على األعناق
أنّ اللّحـود خزائن األعالق

3

فقد كرّر ابن اخلطيب عبارة " ما كنت أحسب " لتأكيد هول الفاجعة عليه ومن
شدة وقعها شبه نعيش الفقيد بالرضوى و هو اسم جبل حيث رهن هول الفاجعة بالثقل
الذي تنوء عن محله العصبة.
ويرد التكرار يف صور متعددة منها :التكرار التوكيدي وتكرار التراكيب ولكل
منها أثر بالغ يف املوشحات.
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أمّا التكرار التوكيدي فيكون بتكرار اللفظة أو العبارة لتقوية املعىن وتوكيده ،ومن
أمثلته قول ابن زمرك:
موالي موالي وأنت الـذي

جددت لألمالك عهد اجلالل

والشمس والبدر من العـوذ

ملا رأت منك بديـع اجلمال

والروض يف نعمته يغتـذي

بطيب ما قد حزته من خالل

بشراك بشـراك حبسن املآب

تستضحك الروض بثغر شنيب

ودمت حمروس العال واجلناب

بعصمـة اهلل السميـع اجمليب

1

وقع التّكرار هنا يف موضعني األوّل تكرار لفظة " مـوالي " ،والغرض منه تأكيد
الوالء للسلطان .أمّا الثانية " بشراك " ،والغرض منها إبراز الفرحة بعودة السلطان الذي
وجد يف استقباله مجوعا عفرية هتلّل بعودة ،والغاية الكربى من هذين التوكيدين هو كسب
رضا طرف السلطان.
ومن روائع التّكرار أيضا قول صالح الدين الصفدي:
قمـر مل يُبْـ ِق يل َرمَقا
بقوامٍ جـلَّ مَن خَلقا
فاق أغصان النَّقا وَرَقا
كقضيب زانـه اهلَيفُ

ما قضيبٌ لُفَّ يف ورق
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2

فقد كرّر الصفدي لفظ " القضيب " يف موازنة منه بني الغصن وقامة حمبوبته اليت
زاهنا اهليف .وهو بذلك يرسم صورة واضحة ،وجلية لدى السامع ،وما زادها مجاال سوى
هذا التكرار.
ومن التكرار أيضا تكرار الفعل كقول ابن الغين:
يا من عدا و تعدى

لو كنت أملك صربى

كتمت عنك الذييب

وأنت تدري وتـدري

1

وتكرار الفعل " تدري " يربز املعىن الذي أراده الشاعر ،وهوأنّ حمبوبته تعلم ما
يقاسيه وما يعانيه من هجرها له ،وعدم طاقته على الفراق ما جعله يبوح حببه .والتّكرار
هنا مجيل ألنّه أفاد املعىن ،وأوضح الداللة ،وأضاف إىل النّص نغما موسيقيا ميتع السامع.
أمّا الصورة األخرى للتكرار وهي تكرار التراكيب فاملقصود هبا « تكرار الوشّاح
لتراكيب معيّنة يف أكثر من موشّح ،أو تكرار بعض التراكيب عند أكثر من وشاح ،وقد
يكون سبب ذلك التكرار إعجاب الوشاح بالصورة أو التركيب ،وقد يكون لعجزه »،2
ومن صور هذا التكرار ما جاء على لسان ابن زمرك يف إحدى موشحاته:
فمن هديل ومن هدير

واألنس فيها على صنوف

3

ويقول يف أخرى:
فمن هديل ومن هدير

ما أولع احلسن بالشباب
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جماليات البديع في الموشحات:
ال خيتلف اثنان يف الدور اإليقاعي للمحسنات البديعية يف اجلمل العربية ،وأهم هذه
احملسنات الطباق واملقابلة والثورية واجلناس .وال شكّ أن الوشاحني تفطنوا جلمال البديع
فوظّفوه يف كالمهم ،وأولوا له عناية كبرية يف موشحاهتم ورصّعوها به.
لكن االستكثار منه خيلّ بالكالم وذلك ما أشار إليه ابن خلدون يف مقدمته حيث
يقول على لسان شيخه أبو القاسم الشريف السبيت « :هذه الفنون البديعية إذا وقعت
للشاعر أو الكاتب فيقبح أن يستكثر منها ،ألنّها من حمسنات الكالم ومزيّناته ،فهي مبثابة
اخليالن يف الوجه ،حيسن بالواحد واالثنني منها ويقبح بتعدادها ».1
واألكيد أنّ معظم الوشاحني كان على دراية بذلك فلم يستكثروا من التوظيفات
البديعية حىت ال يكون ذلك التوظيف على حساب املعىن.
وال ميكن أن ننكر أنّ االستكثار من احملسنات البديعية قد يكون له مزاياه أحيانا
خاصة يف جمال التوشيح « فإنّ البديع قد يكون مشاهبا ملا يف القصيد من حيث احلضور
واالهتمام ،ولكن طبيعة املوشح وغنائيته تفرض على الوشاح اإلكثار من بعض الفنون
البديعية كاجلناس والطباق والثورية مما حيدث نغما وموسيقى ،وخاصة اجلناس ،إذ ال يكاد
خيلو دور من أدوار املوشحة منه » 2حيث يكون له أثرا موسيقيا بارزا.
وال بأس أن نعرج على أكثر األلوان البديعية شيوعا ،مربزين األثر اجلمايل لشيوعها
يف املوشحات.
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 - 0اجلناس وأثره اجلمايل يف املوشحات:
اجلناس ويقال له التجنيس ،والتجانس ،واجملانسة .وهو أن يتّفق اللفظان يف وجه من
الوجوه اليت ستذكر بعد ،مع اختالف املعىن .وهو تام وغري تام 1.ولكل منهما عدّة صور
ال يتسع املقام لذكرها.
واجلناس من مظاهر املوسيقى الداخلية ،وهو ظاهرة بالغية مهمة حيث يكون فيه
اللفظ واحدا واملعىن خمتلفا .أي أن تتشابه احلروف يف لفظتني أو أكثر ،أو يف بعضها دون
املعىن .وهذا التشابه واالختالف يف احلروف يشكل ايقاعا داخليا ،يعزز املستويات الفنية
األخرى يف النص ألنه أحد البواعث اجلمالية اليت تستدعي انتباه املتلقي وتذوقه الفين.
وكثرت صور اجلناس يف املوشحات ،وتفنّن الوشاحون يف توظيفه بأنواعه ،ومنها
قول ابن ختامة:
أنا له أم أنالــه

ملكته القلب ما أبايل

2

فقوله " أناله " األوىل تتكون من " أنا  +له " ،وأناله الثانية فهي مجلة فعلية.
ومن أمثلة اجلناس التام ما ورد يف موشحة لسان الدين بن اخلطيب حيث يقول:
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يا حادي اجلمال
قد هام باجلمال

عرّج على سال
قليب وما سـال

1

فاجلناس يف قول الشاعر " اجلمال و اجلمال " مع اختالف يف حركة حرف اجليم،
أما اجلناس التام فهو بني " سال " األوىل وهي مدينة مغربية ،وسال الثانية وهي من الفعل
سال يسلو .وقد أضاف هذا اجلناس إىل بنية النص مجالية إيقاعية كشفت عنها النغمة
الداخلية اليت أحدثها اجلناس.
ويرد اجلناس التام أيضا يف موشحات العقيلي حيث يقول يف إحداها:
بان يل ّمث بان

ذا خدود محر

يثين مثل بان

يف ثياب خضر

2

وقد وردت لفظة " بان " ثالث مرات اختلف معىن كل منها عن األخرى« ،
فاألوىل مبعىن اتّضح وظهر للعيان ،والثانية مبعىن رحل وابتعد وغاب ،أما الثالثة فهي اسم
لشجر تشبه النساء يف قوامهن بأغصانه املستقيمة ،وهذا اإلبداع التجنيسي يكسب النص
نغما وإيقاعا يثري النص ».3
ومن الصور اجلميلة للجناس يف قول العقيلي أيضا ما أورده يف أحد مطالعه حيث
يقول:
هل ملرآك ثان

يف سناه الدري
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أو حلوباي ثان

عن هواه العذري

1

ويظهر اجلناس التام هنا يف لفظة " ثان " ،وقد بدأ مطلعه باالستفهام منكرا أن
يكون حملبوبه شبيه أو مثيل يف اجلمال موظفا لفظة " ثان " للداللة على ذلك ،مث ترد نفس
اللفظة يف السمط الثالث مبعىن خمتلف يبني فيه أن حمبوبه ملك عقله وفؤاده وأنّه ال ينثين عن
هواه العذري .وال خيفى على القارئ املتذوق أنّ هذا اجلناس كان له إيقاعه اخلاص واملؤثر
يف ذات املتلقي.
أمّا اجلناس الناقص فال تكاد ختلو منه املوشحات فقد أكثر الوشاحون من استعماله
وكان له أثر إجيايب يف اإليقاع ،ومنه ما ورد يف أبيات ابن علي إذ يقول:
قد حاز خصل السّبق بني الوجود

حلما وجود

هتوي السمـا كان إليه سجـود

حني جيـود

وذاتـه العليـاء روض جمــود

عايل النجود

شذاه باملأمـول و السـؤل راح

واالقتـراح

و مــورد العافني منه قـراح

2

فاجلناس الناقص حصل بني املفردات التالية ( :وجود ،سجود ،جمود ،جنود ) حيث
اختلفت يف حروفها األوىل ( الواو ،السني ،امليم ،النون ) ممّا أحدث جرسا موسيقيا يضفي
صبغة مجالية يف اإليقاع الداخلي لألبيات .وهذا يربز أمهية اجلناس مبا يضفيه على
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املوشحات من مجال إبداعي وإيقاع داخلي يزيد من روعتها وجيعلها تقع املوقع احلسن
عند املتلقي.
وال تكمن مجالية اجلناس يف اختالف احلروف أو املعىن فقط ،بل تكمن أيضا يف
كونه « يعيد على ذهن املتلقي الصورة اللفظية نفسها مع اختالف الداللة وهكذا حتصل
الفائدة من حيث ال تُتَوقَّع ،ويعيش املتلقي حلظة من االندهاش واالستغراب .وما أمجل ما
سنُ جتانس
حُ
قال عبد القاهر عن مجاليات هذا الفن البديعي وشروط حتقّق اجلمالية ال يَ ْ
اللفظني إالّ إذا كان موقع معنييها من العقل موقعا محيدا ،ومل يكن مرمى اجلامع املرمى
بينهما مرمى بعيدا ».1
وقد حظي اجلناس باهتمام الكثري من الوشاحني وعلى رأسهم ابن خامتة وابن
اخلطيب وابن زمرك ،وهؤالء الثالثة ميثلون أعالم التوشيح يف عهدهم « مما يشي بأمهية
اجلناس يف تلك الفترة وما يضفيه على املوشحة من مجال إبداعي وإيقاع يزيد من روعتها
وجرسها وإعجاب املتلقي هبا ».2
 - 1الطباق وأثره اجلمايل يف املوشحات:
الطباق من احملسنات املعنوية ويعرف أيضا بالتضاد ،و قد مسّاه ابن املعتز " املطابقة "
وهو الفن الثالث من فنون البديع ،قال « :قال اخلليل – رمحه اهلل  : -يقال طابقت بني
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الشيئني إذا مجعتهما على حذو واحد ،وكذلك قال أبو سعيد :فالقائل لصاحبه أتيناك
لتسلك سبيل التوسع ،فأدخلتنا يف ضيق الزمان .فقد طابق بني السعة والضيق يف هذا
اخلطاب ».1
ويعـرف أيضا يف االصطـالح البالغي « أن جيمع املتكلم يف كالمه بني لفظتني
يتناىف وجود معنييهما معا يف شيء واحد يف وقت واحد ،أي أن جيمع يف كالم واحد
معنيني متقابلني ».2
وينقسم الطباق إىل قسمني مشهورين مها طباق اإلجياب كقولك " صادق وكاذب
" وطباق السلب كقولك " يعلم وال يعلم ".3
وعرّف أبو هالل العسكري هذا الفن على أنه « اجلمع بني الشيء وضده يف جزء
من أجزاء الرسالة أو اخلطبة أو البيت من بيوت القصيدة مثل اجلمع بني السواد والبياض
والليل والنهار واحلرّ والربد » .4أمّا عبد القاهر اجلرجاين فكان أكثر عمقا يف بيان ماهية
الطباق فيخاطب عقل املتلقي إثر ما يتركه هذا الفن من أثر نفسي « وهل تشك يف أنّه
يعمل عمل السحر يف تأليف املتباينني حىت خيتصر لك بعد ما بني املشرق واملغرب وجيمع
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ما بني املسئم واملعرق ويريك التئام عني األضداد فيأتيك باحلياة واملوت جمموعني واملاء
والنار جمتمعني » ،1وبذلك خيلق حالة من التوتر نتيجة جعل مفهومني متضادين أو خلق
صورتني أو أكثر متطابقتني يف صورة واحدة أو نسق لغوي واحد والعالقة اليت تربط
بينهما أو تقوم بذلك هي اليت حتدد جوهر التجربة الشعرية لدى املبدع .وعلى هذا
األساس فإنّ ألسلوب التضاد األثر النفسي والفين عرب نسقني متالزمني يف النصوص األدبية
أحدمها نسق ظاهري وهو ما ينتجه املبدع ،وثانيهما نسق مضمر يف بنية النص.
وال خيتلف الطباق عن اجلناس من حيث االهتمام البديعي ،لذا حظيا باهتمام
الشعراء الوشاحني فوظفومها يف أشعارهم ،واعتنوا هبما ملا هلما من جرس إيقاعي .وفيهما
يقول لسان الدين بن اخلطيب:
خذها إليك على النّوى سينية

ترضي الطباق وتشكر التجنيسا

2

وقد اهتم الوشاحون بالطباق أيّما اهتمام ،ومن أبرزهم ابن خامتة ومن أمثلة الطباق
يف شعره قوله:
دع عذيل

غيّي هو الرشد

3

والطباق يف هذا البيت بني الغيّ والرشد مبينا ولعه مبحبوبه غري آبه بقول العذّال،
معتربا أنّ ما يراه هؤالء غيا هو رشد يف نظره.
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ويف نفس املوشحة يقول يف دور آخر:

1

فتنثين بامسا

كم أبكي

فقد طابق هنا بني " أبكي و بامسا "  ،مبينا ما يعانيه يف حبّه ،ويف املقابل حمبوبه ال
يعري ذلك اهتماما.
ومل تتوقف براعة ابن خامتة يف توظيف الطباق عند هذا احلدّ حيث جنده يستخدمه
بشكل رائع يف قوله:
وهبت له روحي

فناهبين اجلسما

فقد صرت ملوكا

له بني موهوب

ومنهوب

2

فقد أبدع الشاعر يف تصوير حالته حيث بيّن أنه صار مملوكا حملبوبه كليا سواء مبا
أهداه له من روحه أو مبا أخذه حمبوبه منه غصبا .وال شك يف أنّ الطباق أضفى للصورة
مجاال واضحا.
أمّا لسان الدين بن اخلطيب فالطباق عنده ليس اعتباطيا ،فهو يوظّفه بدقّة للوصول
به إىل عمق املعىن املراد به ،فيقربه من املتلقي وجيعله مرتبطا باملوشحة جبمال اإليقاع الذي
يتولد مع حسن توظيفه للطباق ،ومن أمثلة ذلك ما جاء يف موشحته الشهرية " جادك
الغيث " حيث وظف الطباق يف بعض أبياهتا إذ يقول:
ضاق عن وجي بكم رحب الفضا
ويقول يف الدور الذي يليه:
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3

ال أبايل شرقه من غربه

بأحاديث املُىن وهو بعيد

وبقليب منكم مقتربُ
ويقول أيضا:

يف هواه بني وعد ووعيد

قد تساوى حمسن ومذنب
ويقول يف الفقل السادس:

وجمازي البَرَّ منها واملسي

منصف املظلوم ممن ظلما
ويقول يف القفل السابع:

كبقاء الصبح بعد الغلس

مل يدع يف مهجيت إالّ دما

فقد ورد الطباق يف قول لسان الدين " شرقه وغربه " " ،مقترب وبعيد " " ،حمسن
َر واملسيء " " ،الصبح والغلس " .واألكيد أ ّن توظيف ابن اخلطيب للطباق
ومذنب " " ،الب ُّ
هبذا الشكل ،بذكر املعىن ونقيضه ،وتواليه يف هذه املوشحة جيعل املعىن جليا ويقربه من
املتلقي ،ويضفي إيقاعا موسيقيا داخليا يف املوشحة .كما أنّ الشاعر مل يتكلّفه مما يزيد من
حسنه وقيمته البالغية.
ومل يَحِد ابن زمرك عن هنج وشاحي األندلس فقد أكثر من توظيف الطباق يف
موشحاته ومن أمثلة ذلك يف أشعاره قوله:
متلكه نفحة الصبا

فرُبَّ حر غدا رقيقا

1

فقد طابق ابن زمرك بني " احلرّ " و "الرقيق" ( العبد ) ،مبينا ما تفعله شدة احلب
باإلنسان وكيف جتعل احلر عبدا حلبه .وقد شكلت ثنائية الطباق هنا صورة واضحة عن
حالة احملبّ ،وجعلت املعىن جليا عند املتلقي.
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ويف وصفه للخمر يرسم لنا صورة رائعة عن جمالسها ،فيقول:
تروح طورا وتغتدي

والكأس يف راحة السّقاة

1

فقد طابق الشاعر بني " تروح " و" تغتدي " مصورا دوران كأس اخلمر بني أيدي
الشاربني دون توقف .ومل تكتمل هذه الصورة إ ّال باجتماع الضدين األمر الذي جيعل
املعىن واضحا يف ذهن املتلقي .فإظهار ضد الشيء إظهار معىن الشيء وبذلك يثري عقل
املتلقي الستيعاب املعىن لذا فالثنائية هي شبكة من العالقات تظهر يف النص الشعري،
حيتويها ذلك النص وتفك بعض غموضه بتناقضها.2
وابن زمرك يف موضع آخر جيمع لنا جمموعة من الطباقات يف بيت واحد حيث
يقول:
لو ترجع األيام بعد الذهاب
وك ّل من نام بليل الشباب

مل تقدح األشواق ذكرى حبيب
يوقظـه الدهر بصبـح املشيب

3

فالشاعر يف البيت الثاين جاء بثالث طباقات "نام" و" يوقظ " " ،ليل " و" صبح "،
" الشباب " و" املشيب " .وال بأس من شرح هذا األخري حىت تتّضح مجاليات الطباق هنا
« حيث جعل ابن زمرك الشباب كالليل ملا فيه من سواد الشعر والطيش والضاللة والغفلة،
وكأنّه نائم عن احلقيقة العظمى ،وهي املوت ،والذي يوقظه هو املشيب الذي جعله
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الوشاح صبحا لبياض الشعر لذي أيقظ الغافل وأعاده إىل الصواب ،والوشاح يف هذا
خمالف ملا عرفه الناس من أنّ الشباب كالصبح يف النشاط واحليوية وبداية العمر ،واملشيب
كالغروب يف النهاية والتعب ،لكن ابن زمرك جعل من الطباق ما يربر صنيعه وحيبّده،
فكان موفقا غاية التوفيق يف هذا الطباق مما زاد املعىن عمقا وفائدة وتأثريا يف املتلقي ».1
وأكثر األمور أمهية يف األثر الفين النفسي للطباق هو عندما جيمع بني النقائض يف
فهم واحد حتكمها عالقة مجالية ختلق مساحة من التوتر النفسي تترك أثرها على املتلقي من
خالل االنسجام االيقاعي هلذين املتضادين ليمنح النص حيوية وحراكا .وال شك أنّ ذلك
يتحقق يف قول ابن الغين:
يا غائبا عن جفوين

وثاويا بني ضلوعي

2

فقد طابق ابن املغىن بني " غائبا " و" ثاويا " مما أحدث عمقا يف املعىن ،وكان
بإمكانه املطابقة بني " غائبا " و" حاضرا " ولكنه آثر " ثاويا " أي مقيما مستترا مستقرا
ال يربح ضلوعه مما يقوى املعىن ويؤكده.3
والطباق مل يعد فنّا بالغيا فحسب ،بل أصبح أحيانا جزء من شخصية الوشاحني
يصوّرون به مشاهد درامية ملا يشعرون به ،وجيعلون املتلقي يعيش تلك املشاهد .فها هو
سلطان غرناطة أبو احلجاج يوسف يصور حبه لكل مجيلة فيقول:
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وياله من غرّ

أحوى اللّمى

مثواك يف ضرّ

لكنّمـــا

بالبيض والسّمر

قـد تيّمـا

1

فقد طابق الشاعر بني " البيض " و" السّمر " مربزا ولعه بالنساء اجلميالت
بيضاوات كنّ أو مسراوات ،وقد استعان الشاعر باجلمع بني التناقضات مما جعل املشهد
دراميا .فالشاعر اجمليد حياول من خالل الطباق أن ينقل انفعاله من خياله إىل الواقع حىت
يكون واضحا خليا لدى املتلقي.
 - 3التورية وأثرها اجلمايل يف املوشحات:
وتسمى اإليهام والتخييل .والتورية لغة مصدر ورى الشيء أي :أخفاه ،أو ورى
عنه أي :أراده وأظهر غريه .وهي يف اللغة مصدر وَرَّى اخلرب إذا أخفاه وأظهر
غريه.2والثورية نوع كبري دقيق له يف النفس موقع لطيف ولكنّه صعب املسالك ،ال يُحسن
اجلري يف مضماره إ ّال من انقادت له البالغة بزمام.

3

والتورية يف االصطالح البالغي :أن يذكر لفظ له معنيان قريب داللة اللفظ عليه
ظاهرة لكثرة استعماله ،وبعيد داللة اللفظ عليه خفية لقلّة استعماله فيه ،ويراد البعيد
اعتمادا على القرينة .4ولشهرهتا ووضوحها ومتيّزها عن سائر أنواع البديع فقد اهتمّ هبا
األدباء فضمّنوها يف كتاباهتم ،وحرص الشعراء على تزيني قصائدهم هبا.
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ولقد لفتت التورية انتباه البالغيني فكتبوا عن مجالياهتا ومنهم الزخمشري كتب يقول
عن مجالياهتا « وال ترى بابا يف البيان أدقّ ،وألطف من هذا الباب وال أعون على تعاطي
تأويل املشبهات من كالم اهلل وكالم رسوله وكالم صحابته رضي اهلل عنهم أمجعني »

1

والتورية كباقي احملسنات البديعية استأثرت باهتمام الشعراء عامة والوشاحني
خاصة .فزيّنوا هبا قصائدهم ملا هلا من قيمة فنية ومتيزها عن سائر أنواع البديع .ومن
الوشاحني الذين اهتموا هبا وأولوا هلا عناية يف أشعارهم جند ابن خامتة إذ كثر هذا اللون
البديعي يف أشعاره ،ومن أمثلثها قوله يف إحدى موشحاته:
أمَا تَرَى الليْل حَائِر

ف افْتِضَاحْ
قدْ تَاهَ خَوْ َ

ب غائِرُ
وطالِعُ الشُّهْ ِ

والنسْرُ َخفْـقَ اجلنَاحْ
َّ

وعَنبَ ُر الد ْج ِن عَاطِرُ

تُذْكِيهِ نَا ُر الصَّبَـاحْ

2

فجاءت التورية يف لفظة " النسر " ومعناها القريب هو الطائر املعروف ،أما معناها
البعيد فهو جمموعة من النجوم ،فورّى وأراد النجوم ،وأنّها قاربت املغيب ،وخفق اجلناح
ترشيح هلا.3
وتدو ر الثورية عند ابن خامتة حول أمور متنوعة يهتم هلا الشاعر ،ذات عالقة
باحلياة والثقافة وما يتّصل هبما ،كالثورية بأمساء الكتب واملذاهب والقضايا الفقهية ،وأمساء
العلماء واألدباء  ....ومن أمثلة الثورية عنده قوله:
مَا يل سِوَى حُبَِّي وليسِ بِنا رفعِ

َمنْ شَافِعٌ يل عِندَ مَالِكِ مُهْجَتِي
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ستَقيمُ لدَيْهِ حُجَةُ شَـافِعي
ال َت ْ

فمِن احمل َّققِ أن مَ ْذهَبَ مَالِـكي

فالثورية يف هذين البيتني وردت يف " مالكي " و" شافعي" ،فاملعىن القريب هو
املذهبني املالكي والشافعي ،أما املعىن البعيد املقصود مبالكي هو احملبوب الذي ملك قلبه،
وأما املقصود بشافعي فهو الرسول الذي بعثه ليشفع له عندي حمبوبه.1
وبراعة ابن خامتة يف توظيف الثورية ال تقف عند هذا احلدّ ،فقد استعملها يف
موضوع الغزل ،فهو يوظفها لتصوير قسوة احلبيب أحيانا ،و لوصف حماسنه أحيانا أخرى،
ومما جادت به قرحيته يف هذا املقام قوله:
و ُم َعطَّرُ األَنْفاسِ يَْبسِمُ دَائمـاً

عَـ ْن دُرِّ ثغْرٍ زَانَـ ُه تَرْتِيبُ

مَن لمْ يُشَاهِدْ مِنْهُ ِعقْدَ جَوَاهرٍ

لمْ يَدْرِ ما التّنْقيحُ والتهْذْيبُ

2

فالثورية هنا جاءت يف عقد جواهر حيث يصف الشاعر أنفاس حمبوبه ،ومجال
ثغره ،وأسنانه اليت شبهها بالدُرَرِ يف ترتيبها بعقد من اجلواهر ،أما الثورية فكانت يف املعىن
البعيد الذي أراده الشاعر أال وهو " التنقيح والتهذيب " وهي من أمساء الكتب.
ومن التوريات اجلميلة ما جاء يف إحدى موشحات لسان الدين بن اخلطيب إذ
يقول:
النعْمَا ُن َع ْن مَاءِ السَّمَا
وَرَوَى ُّ

ك عَ ْن أَنسِ
ف يَرْوِي مَالِ ٌ
كْي َ

س ُن ثوْبًا مُعْلمَـا
حل ْ
فكسَاهُ ا ُ

يَزْ َدهِـي مِنْه بِأهبَـى َملَْبسِ
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3

فالتورية وردت يف لفظة " روى " وهلا هنا معنيان ،األول من الرواية والثاين من
السقي ،واملراد هو املعىن الثاين .والنعمان نبات يعرف بشقائق النعمان أي أنّه ارتوى من
الندى ،وهو املعىن املراد .وبالنظر إىل األبيات ألول وهلة يظنّ أنّ الرواية للنعمان بن املنذر
عن أمّه ماء السماء ،وهي يف احلقيقة تورية.1
أما ابن زمرك فوظّف لفظة " املشتري" على سبيل التورية يف قوله:
فأْيقِظِ النُّ ْدمَان

تُبْصِـرْ مَا مل يُبْصَـرِ

جَوَاهِ َر الشُّهْبَانْ

ق ْد عُرِضَتْ ِللْ ُمشْتَرِي

2

فاملشتري هنا هلا معنيان األوّل من الشراء ،والثاين هو الكوكب املعروف يف
جمموعتنا الشمسية .فاملعىن الظاهر أنّ اجلواهر عرضت للمشتري ليشتريها ،أما املعىن الباطن
هو أنّ الشهب الالمعة اقربت من املشتري يف الليل وعرضت له.3
ومن روائع الثورية ما جاء به ابن خامتة ،حيث يزعم أنّ فاتنته قتلته وهو املوحد
الذي مل يشرك معها يف حبّها أحدا ،يف حني أنّها أشركت يف احلبّ معه غريه وتركت
دون عقاب ،إذ يقول:
تَبَاَينَ فِيَ الق ْولُ :قد ماتَ ،لمْ يَمُتْ

وَظاهِرُ حَايل يف حَيَايت ُمشْكـ ُل

ِبعَْيشِكَ ُقلْ يل :كيفَ ُأقَْتلُ مُسْلمـاً

ويُشرِكُ غيْرِي يف الْهَوَى ثُمَ يُتْركِ
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وظاهر القول يف اإلسالم والشرك ،أمّا املعىن البعيد فمسلم يريد هبا أنّه مل حيب
غريها ،ويشرك غريي فهي ثورية عن عدم وفائها حلبّه.1
وال شك يف أنّ التورية تفتح باب التأويل وتفسح اجملال للتفسريات املتعدّدة أل ّن
الطاقة الداللية لأللفاظ تستغلّ يف التورية خري استغالل .2فهي جتعل املعىن البعيد قريبا ،وهبا
يتجلى هذا املعىن لدى املتلقي .ومع ذلك فإنّه جيب اإلشارة إىل أنّ التورية مل تكن يف
متناول اجل ميع ،وأنّ استخدامها على النحو املطلوب كان حكرا على أهل الفطنة القادرين
على توظيف البدائل اللغوية لأللفاظ.
جماليات البيان في الموشحات:
 - 1التشبيه وأثر اجلمايل يف املوشحات:
يعدّ التصوير الفين أداة بالغة األمهية يف الشعر ،لذلك حرص الشعراء على تضمينها
يف أشعارهم ملعرفتهم مبدى أثرها يف نفوس املتلقني .وخيال الشاعر هنا هو وسيلته
للتصوير ،وبه يستطيع أن ينقل أحاسيسه ومكنوناته إىل اآلخرين فيجعل النفوس حتلِّق
مستمتعة بالصور الفنّية اليت رمسها الشاعر يف قصائده ،فهو الوحيد القادر على توظيف
هذه امللكة اللغـوية يف مثل هذا املقام ( نظم الشعر ) .ومن هذا املنطلق فالشعراء
يتفاوتون من حيث قدرهتم على ابتكار الصور الفنية وحسن استعماهلا يف أشعارهم .وهنا
شعُرُ مبا ال يشعُر
يصدق قول ابن رشيق حيث يقول « :إنّمـا سُمِّ َي الشاعر شاعرا ألنّه َي ْ
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به غيـره ،فإذا مل يكن عند الشاعر توليدُ معىن وال اختراعه ،أو استظراف لفظ وابداعه،
أو زيادة فيما أجحف فيه غريه من املعاين ،أو نقص مما أطاله سـواء من األلفاظ ،أو
صَ ْرفِ معىن إىل وجه عن وجه آخر ،كان اسم الشاعر عليه جمازا ال حقيقة ،ومل يكن له
إالّ فضل الوزن ».1
وال شك أنّ اإلكثار من الصور الفنية وسوء توظيفها يُخِلُّ بالشعر ويفسد قوامه،
ورمبا هذا ما جعل بعض النقاد يعيبون على ابن خفاجة ازدحام أشعاره هبذه املعين والصور
ألنّهم مل يألفوا ذلك يف شعر السابقني ،إال أنّ املتتبع لشعره جيد أنّه كان يوردها متناسقة
حسنة السبك ال عيب فيها .وذلك ما أشار إليه ابن خلدون إذ يقول « :وهلذا كان
شيوخنا – رمحهم اهلل – يعيبون شعر أيب إسحاق ابن خفاجة شاعر شرق األندلس لكثرة
معانيه وازدحامها يف البيت الواحد ،كما كانوا يعيبون شعر املتنيب واملعري بعدم النّسج
على األساليب العربية كما مرّ ،فكان شعرمها كالما منظوما نازال عن طبقة الشعر،
واحلاكم بذلك هو الذوق ».2
والتشبيه يعدّ أحد أهم أشكال التصوير الفين ،وهو ضارب يف القدم ق َدمَ الشعر،
والباحث يف أشعار القدماء جيد من صور التشبيه ما ال يعدّ وال حيصي .ومن أمثلة ذلك
قول امرئ القيس يف وصف العقاب:
كأنَّ قلوبَ الطَّريِ رطْباً ويابساً

لدَى وَ ْكرِهَا العِنَّابُ واْلحَشَفُ الْبَايل
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3

وقد أبدع امرؤ القيس يف هذه الصورة ،وملا قرأ قوله بشار بن برد قال- :ما قرّ يب
القرار ُم ْذ مسعتُ قول امرئ القيس – وذكر البيت – حىت صنعت:
وأسيَافنَا ليْلٌ تَهَاوى كواكبه

النقْعِ ف ْوقَ رُؤوسِنَا
كأنّ مَثارَ َّ

وإن كان بيت بشار ال يعدّ من التشبيه املتع ّدد ،ولكنه إىل التشبيه التمثيلي أقرب
منه إىل املتعدّد ،ألنّ التشبيهني عنده لو فُصّال ،فقيل الليل كالنقع ،والسيوف كالكواكب
مل يكن شيئاً أما كونه متثيليّا فال خيفى ما فيه من الروعة واجلمال.1
وقد عرف العصر العباسي انتشارا كبريا للصور الفنية يف الشعر ،خاصة مع ظهور
موجة التجديد على يد الشعراء املولدين .ومل يكن شعراء األندلس أقلّ شأنا يف هذا اجملال
من نظرائهم املشارقة ،وقد جادت قرائحهم بأشعار فيها من الصور الفنية ما نافسوا به
شعراء املشرق العريب ،وها هو ذا ابن خفاجة يبدع يف توظيف التشبيه يف قوله:
مِرَاضاً وَجِيداً أتْلعاً ونِفارا

هي الظَّبْيُ طرْفاً أحْوَراً ومَالحِظاً

2

فقد استعمل ابن خفاجة أربع تشبيهات يف بيت واحد لوصف حمبوبته ،فهي تشبه
الظيب يف طرفها ويف حلاظها ،وجيدها ويف نفريها .وهذه التشبيها املتعددة أضفت على
البيت جوا من احلركة جتعل القارئ أو السامع يستمتع عند مساعه.
وقد عرف عن ابن خفاجة قدرته على اللعب بالتشبيه املتعدد ( الثمثيلي ) ،فهاهو
يف موضع آخر يعيد الكرّة بتشبيه متعدّد وهو أمر ال يتأتى لغريه من الشعراء إال القليل
حيث يقول:
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الثغْرِ
مُدَاميَةُ األَلْمَى حُبَابيَةُ َّ

غزَاليَةُ األَلْحَاظِ رِيِميَةُ الطُّلى

1

وهو هبذا يصل إىل قمّة إبداعية ال ميكن لغريه من الشعراء أن يصلها إال إذا كان ذا
تقافة واسعة ومتمرّسا يف نظم الشعر.
وعلى نفس اخلطى سار ابن خامتة يف توظيف التشبيه حيث استطاع أن يوظّف سبع
تشبيهات يف بيتني من الشعر يقول فيهما:
ُنـورٌ ُملقْتَِبسٍ حِـرْزٌ لِمُحتَـرِسٍ

يُ ْمنٌ لِمُنْتكِـسٍ ُنعْمـى لِمُبتَئسِ

أ ْعظِمْ بِهِ من هُدى للمُقْتفِنيَ ،ندًى

ِللْ ُمعْتفِني رَدًى لِل ُملْحِدينَ النُّ ُكسِ

2

فابن خامتة هبذا التشبيه استطاع أن يرسم صورة عما يف وجدانه وفكره للقارئ.
حيث شبّه النيب صلى اهلل عليه وسلم بصورة « مل يرسم فيها أشكاال وال ألوانا جمرّدة،
ولكنّها تشبيهات تنقل شعورا عميقا مطبوعا يف نفس ابن خامتة حنو النيب ،فهو النور
للمهتدين ،وحصنٌ للخائفني ،ويُمنٌ و َسعْدٌ ملن انقلبت أحواهلم ،وساءت باحلياة ظنوهنم،
وهو ُنعْمى للبائس الفقري ،وهدى للمقتدين ،وندًى للسائلني ،وهالك للجاحدين ».3
وعن طريق التشبيه يستطيع الشاعر أن ينقل الصورة من جامدة إىل صورة فيها احلركة،
ليتواصل من خالهلا مع السامع ،ويعرب له عما جيول يف خاطره بأسلوب شيق وراقٍ .ومن
ذلك ما جاء على لسان ابن خامتة يف وصف حمبوبته وما فعلته به ،إذ يقول:
يا رَشَـأً ُمفْتَـرساً للنُّهـى

مثل افتراس األُسْدِ سِرْبَ النََّعاجِ
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أصْبَحتَ كالْبَدرِ فال غرْو أنّ

تُ ْمسِـي بَيـنَ ُسـرًى وادِّالجِ

1

فالشاعر يف البيت األول يوجه خطابه حملبوبتـه " يا رشأ " مشبها افتراسها
للنهـى ( العقول ) بافتراس األسد لقطيع النعاج فتصيب ما تصيب منه ،أما يف البيت
الثاين فيشبهها بالبدر ،حيث ال يقرّ هلا قرار فهي كالبدر يف سفر دائم بني سرى وادّالج،
وهذا النوع من التشبيهات مفضّل عند القدماء ملا فيه من التفصيل ألنّ وجه الشبه فيه
منتزع من من أشياء متعدّدة مركبة .واملتأمّل هلذين البيتني جيد أنّ التشبيه فيهما صورة
منتزعة فيها حركة واضطراب بني افتراس النهى الذي هو معنوي ،وافتراس األُسد لسرب
من النّعاج يف البيت األوّل وهي صورة حسّية فيها حركة عنيفة واضطراب بني الفريسة
واملفترس ،وقد أجاد الشاعر نقل هذه الصورة يف ذهن املتلقي إىل أثر ما تفعله تلك الفاتنة
وأمثاهلا يف عقول احملبني.
أمّا يف البيت الثاين فلم يكن تشبيها حملبوبته بالبدر تشبيها جمرّدا بل شبهها به يف
حال حركته الدائمة .وهذا التشبيه مل يكن بصريّا لونيّا فحسب ،بل أراد به احلركة
املستمرة متمنّيا يف نفسه لو توقّف بدره قريبا منه ،ولكن ملا كان بدره ببعيدا عنه شبّهه
ببدر السّماء يف حال حركته املستمرّة بني سُرًى وادِّالج.
وهكذا يرى القارئ يف تشبيهات ابن خامتة براعة واقتداراً يف نقل معاناته النفسية
إىل صور معربة أصدق تعبري ،إذ صور أثر احلب يف النفس باضطراب الفرائس بني أنياب
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األسود ،كما صور أثر بعد احلبيب بانتقال البدر ،ورمبا رآه كما ي رى البدر – أيضاً –
من بعيد.1
ولألعمى التطيلي قدرة فائقة على رسم الصورة وتقريبها من السامع بالتشبيه ،بل
ربّما جيعله يعيشها .ومن أمثلة أشعاره اليت يف هذا املقام ما قاله يف وصف اخلال ومجاله يف
الوجه فيصوره بزجني تائه يف روض من اليامسني ،يقول التطلي:
و اخلـال العجيب

النسْرَين
قد جال يف َّ

كزجنـي تـاهـا

يف روض اليـامسني

والصورة رائعة ،بل أكثر من رائعة ،فهو إذ جيعل الوجه حديقة غنَّاء ،فإنه خيتار
ع رِف ببياض اللون ودميومة النور واإلشراق.
لبياضه وإشراقه اليامسني والنسرين ،وكالمها ُ
ومن الصور اجلميلة اليت مجع فيها بني االستعارة والتشبيه قوله:
وال ْخملُــوق

يُوَاسِي ِه يف الُبعْدِ

سِوَى إِبْرِيـق

كالرعْدِ
يُقهْقِهُ َّ

فاخلمر املهرقة من اإلبريق على الكأس الفارغ تصدر صوتاً أو قهقهة – على حد
تعبريه  -تواسي به لوعته ،وتؤنس به وحدته وبعده عن دياره .والصورة جديدة وطريفة،
وجدهتا تعود لكوهنا مل جتعل اخلمر – كما جرت العادة  -سبيال إىل إزاحة ما ران على
الفؤاد ،بل مههمة إبريقها ،فهو من جيلب السعادة .وعلينا أال نغفل قوله » وال خملوق
سوى إبريق » ففيه يعتمد على ال النافية للجنس لينفي عن اخللق مواساهتم له من جهة،
ومن جهة ثانية يسبغ على اإلبريق صفة اخللق كما ميهد له القيام بفعل إنساين فيما بعد
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)يقهقه( .وقبل أن يغادر صورة اإلبريق نراه يشبهه بالرعد يف حدة صوته ،ويف صخبه،
1

ورمبا يف كسره حلالة السكون والركود اليت تغطي الكون ،أو اليت يعانيها حمزونه .

 - 2االستعارة وأثرها اجلمايل يف املوشحات:
االستعارة فن من الفنون البالغيّة وتلعب دورا مهما يف تشكيل الصورة الفنيّة ،لدى
جلأ الكثري من الشعراء إىل توظيفها يف أشعارهم بغية تقريب أفكارهم من السمعني ،ونقل
صورة واضحة عما يريدون التعبري عنه.
واالستعارة هي امتداد طبيعي للتشبيه ،حيث البالغيون على أنّها تشبيه حذف أحد
طرفيه .2وهبا ميكن للشاعر أن يرسم صورة حسّية يقرب هبا املعىن إىل السامع يف شكل
موجز .وقد وظفها شعراء األندلس فكانت سندا هلم يف التعبري عن مكنوناهتم ،ومن أمثلة
ذلك ما جاء على لسان الدين بن اخلطيب يف موشحه " جادك الغيث " إذ يقول فيه:
ت املُنَى
الدهْ ُر أشْتَا َ
إِ ْذ َيقُ ُد َّ

يَْن ُقلِ اخلطْ َو عَلى ما يَرْسِمُ

3

فالشاعر هنا استعار لفظة القيادة للدهر وحنن نعلم أنّ هذه الصفة من خصائص
اإلنسان ،واجلامع بينهما هو احلكم يف زمام األمور ،ونقل أشتات املُنَى إليهم.
ويف نفس املوشحة يستعري ابن اخلطيب لفظة " الثغر " يف البيت اخلامس فيقول:
فسَنَا األَ ْزهَا ِر في ِه يَْبسَمُ

ض سَنَا
واحليَا قد جلَّل الرَّو َ
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4

ففي الشطر الثاين استعار الشاعر للثغر زهورا ،والثغر من صفات اإلنسان ،واجلامع
بينهما هو االنفتاح .والشاعر يريد أن يصف لنا مدى مجال ذلك الروض حني تغطى باملاء،
وانفتحت تلك األزهار ،كأهنا ثغور عندما تنفتح لتبتسم فتبني لنا ملعان وبياض األسنان.
ويبدو أنّ موشحة لسان الدين مليئة باالستعارات فالقارئ هلا سيالحظ أنّ البيت
الثامن يتضمن هو اآلخر اسعارة مجيلة أضفت إىل املعىن رونقا ومجاال ،إذ يقول:
ِر اهلوَى
ت س َّ
ولَي ٍل كتَمَ ْ

بِالدُّجَى لوال شُمُوسُ الغرَرِ

1

ففي هذا البيت صورة استعارية يف" ليال كتمت سر اهلوى " ،فاملعهود أنّ الكتمان
من صفة اإلنسان ،فهي للعاقل وقد استعملها لغري العاقل " ،الليايل " ال تكتم وال تنطق.
حاول هنا تشخيص الليل وجعله إنسانا أحىي معه ليايل ُأنسه ،وعرف ما فيها من هلو
وهوى ،وكتم ذلك.2
وقد سار شعراء األندلس على نفس املنوال يف ابتكار االستعارات يف أشعارهم،
ومنهم ابن خامتة الذي اعتمد عليها كاعتماده على التشبيه ،وحرص على تضمينها يف
أشعاره ملا فيها من قوّة يف التصوير ،وبعد يف اخليال ،فجاءت استعاراته صورا بارعة تعبّر
عن صدق عواطفه ،وخياله الواسع ،وإيقاعاهتا وجدانية تلج إىل نفس املتلقي فترسم له
صورة عن مقاصد الشاعر .ومن استعارات ابن خامتة قوله:
وَرَوضَةٍ قدْ َوطِئْنَا مِنْ رَياحِنِـهَا

ُفرُشاً وظلْنَـا مِنْ اإلظْـاللِ يف لُحُفِ

أرْ َختْ عَليْنَا سُتُوراً مِنْ خَمَائِلهَا

قـدَ ُطرَِّفتْ بأفانيـنَ مِـ ْن الطُّـرَفِ
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حتَ ذيْلِ صِبَا
وللغُصُونِ اعتِنَاق تَ ْ

نَسِيمُـهَا كاعتِنَـاقِ الَّالمِ وَ األَلـفِ

قدْ سَاجَعَ الطََّيرَ َترْجيعُ الِقيانِ بِهَا

ضبَ رَ ْقصَ ا َألعْطُفِ اللُّطُفِ
وسَاجَل القُ ْ

وَ للمـذاِنبِ يف أفْيَـائهَا نُطف

كأنَّهـا سُبكتْ مِـن ذائبِ النُّطـفِ

1

وقد مزج الشاعر يف هذه األبيات بني التشبيه واالستعارة ،فالرياحني فرش،
والظالل حلف؛ تشبيهان أضفيا على اللوحة هبجة ومتعة للنظر مبا يف الرياحني من ألوان
األزهار ،وما يف عبريها مع الظالل الوارفة من متعة وراحة للنفس ،إهنا صور كثيفة
الظالل ،يتعاون بعضها مع بعضها يف تنامٍ ،وتناغم ،إلخراج الصورة الكلية يف أهبى حلة.
أما االستعارة فهي يف ( أرخت علينا ستوراً من مخائلها ) متنح الروضة اليت أرخت ستائرها
احلياة ،وأما الستور فتضفي على اللوحة مع األزهار والرياحني والظالل مزيداً من الكثافة
اجلمالية ،ويأيت وصف ستائر اخلمائل يف الشطر الثاين من البيت فيثري يف نفس القارئ
سؤاالً :وما تلك األفانني من الطرف ؟! فيطلق عنان اخليال ليتصور ما يشاء من ألوان
اجلمال وأنواع الطرف.
ومل يكتف الشاعر بذلك بل أورد استعارة أخرى يف قوله ( للغصون اعتناق )،
ففيها من الفتنة واإلغراء ما فيها باإلضافة ملا فيها من إضفاء صفة احلياة واألحياء على
هؤالء املتعانقني وكذلك غناء األطيار ومنافستها القيان ،ورقص األغصان ومنافستها لني
األعطاف ،كلها استعارات مكملة جلمال اللوحة ،ويأيت تشبيه املاء الصايف ينساب يف
اجلداول بسبائك ذائبة من اللؤلؤ ليكتمل مجال هذه اللوحة البديعة اليت عاش الشاعر يف
ظالهلا ،وصارت ذكرى يتمىن أن تعود .ويعبّر عن ذلك قائال:
الدهْرِ عَن بَصَرِي
لئِن مَحَتْهَا أكُفُّ َّ

فإنَّ َمشْهَدَها يف القلْبِ غيْرُ خَفي
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2

فقد استعار الشاعر للدهر أكُفا حمت الذكرى اجلميلة اليت حتدّث عنها يف األبيات
السابقة ،وهو هبذا قد استطاع جتسيد وجتسيم تلك الذكرى اليت وإن غابت عن عينه فهي
يف قلبه باقية .ومن هنا جيعلنا ابن خامتة يف عمق احلدث ونعيش معه تلك الصورة بطريقة
فنية فريد من نوعها ،فحىت وإن مل نرى تلك اجلنّة اليت حتدّث عنها إال أنّنا نستطيع أن
نرسم صورة ذهنية هلا يف عقولنا.
هذه األبيات  -السابقة الذكر  -صورة شعرية رائعة اجلمال؛ والصورة الشعرية
كما يقول زكي مبارك » :هي أثر الشاعر الْمُ ْفِلقِ الذي يصف املرئيات وصفاً جيعل قارئ
شعره ما يدري أيقرأ قصيدة مسطـورة ،أم يشاهد منظراً من مناظر الوجود؟ والذي
يصف الوجدانيات وصفاً خييل للقارئ أنه يناجي نفسه وحيـاور ضمريه ال أنّه يقرأ قطعة
خمتارة لشاعر جميد ،والصورة الشعرية ال تكتمل إال حني حييط الوصف جبميع أحناء
املوصوف«  ،1والقارئ يرى يف األبيات السابقة هذه الصورة الشعرية لروضة من الرياض
األندلسية ،قد أحاط هبا الوصف من خالل الصور البيانية من استعارات وتشبيهات تقوم
فيها بدور اخلطوط واأللوان لتضفي على الصورة الشعرية ،أو الصورة الكلية أو اللوحة
الشعرية مجاهلا الفين الراقي ،وتبعث فيها احلياة واحلركة وتلك مهمة الصور البيانية عموماً،
واالستعارية منها على وجه اخلصوص – كما يقول إمام البالغة العربية عبد القاهر
اجلرجاين » :فإنك ترى اجلماد حَّياً ناطقاً ،واألعجم فصيحاً ،واألَجْسام اخلُر س ُمبّينَةً،
واملعاين اخلفية بادية جليَّة ».2
إن الصورة الشعرية اليت أبدعها خيال ابن خامتة يف هذه األبيات السابقة ،لوحة
طبيعية كبرية لروضة من الرياض األندلسية موشاة بالرياحني واألزهار ،يستمتع الشاعر
وصحبه جبماهلا ،ووارف ظالهلا ،ورَ ْوحِها ورياحينها وتغريد أطيارها ،ورقص أغصاهنا،
وسلسال أمواهها.3
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ومن مجيل االستعارات ما جاء به األعمى التطيلي يف أبيات نسجه يقول فيها:
هَيْهَاتَ ُتسْتَمَا ُل

أو ُيعْتَد عليـها

وَدُونَها نِصَـا ٌل

من سِحْرِ ُمقْلتَيْها

وقد مشَ اجلمَالُ

حتَى انْتَهَى إليْها

حيتال الشاعر على الوسيلة التقليدية اليت يعتمد عليها الشعراء يف التعبري عن احلبيبة
املنيعة – كاستدعاء جمموعة من احلراس ليقفوا على باهبا حراسة خلدرها  -فيستبدهلا
بوسيلة جديدة تعتمد على مجال مقلتيها وسحرمها ،فهما من يدود عنها ،ويدفع غائلة
الطامعني .وقبل أن يغادر هذا املشهد يستدعي عنصرًا جديدًا يؤكد به املعىن » قد مشى
اجلمال « .والتطيلي إذ حييل اجلمال إىل شيء حمسوس بناء على التصور االستعاري ،فإنّه
مينحه أرجالً يذهب هبا إىل الفتاة لينضم إىل موكبها من جهة ،وليصبح أحد حراسها من
جهة أخرى.1
 - 3الكناية وأثرها اجلمايل يف املوشحات:
تعدّ الكناية من أرقى أنواع البيان العريب فهي ال تشبه التشبيه وال االستعارة ،وال
جيمعها هبما رابط .واالستعارة كما قال إمام البالغة عبد القاهر اجلرجاين « :أن يريد
املتكلم إثبات معىن من املعاين فال يذكره باللفظ املوضوع له يف اللغة ،ولكن جييء إىل معىن
هو تاليه وردفه يف الوجود فيومئ به إليه ،وجيعله دليالً عليه » .2وعن الكناية يقول أيضا:
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« وقد أمجع اجلميع على أن الكناية أبلغ من اإلفصاح والتعريض أوقع من التصريح ».1
والكناية تساعد على إثبات املعىن وتزيده وضوحا يف ذهن السامع.
مل تأخذ الكناية حظها يف الشعر األندلسي كالتشبيه واالستعارة ،وربّما يرجع ذلك
إىل أنّ املعاين تكون فيها خفية أكثر مقارنة بالتشبيه أو االستعارة .وذلك ما جعل الشعراء
يصرفون النظر عنها وال يكثرون منها يف أشعارهم .وإذا كان األمر كذلك فهذا ال يعين
أنّها مل يكن هلا وجود يف األشعار األندلسية ،وال بأس أن نورد مناذج هلا ومن ذلك قول
ابن خامتة يف البيتني اآلتيني:
خطْبِهَا
فَتسْتنْجِدُ الصَبْرَ اجلميل لِ َ

فال َتلْتَقي إالَّ خَـذُوالً وَنَاعِيَا

فتَهَتِكُ سِتْرَ الصَبْرِ عَن بَرحِ لوْعةٍ

ُتعِيدُ بَيَاضَ الصُبْحِ أسْوَدَ سَاجِيَا

2

فالشاعر يصف وَ ْجدَ أمَّ ثكْلى أصيبت بوحيدها ،وهو يف أول البيتني يعرب عن شدة
اجلزع هبذه االستعارة املكنية ( تطلب النجدة والغوث من الصرب اجلميل فال تلقى منه إال
خذالناً ) ،والزم هذه االستعارة نفسها هو املعىن الكنائي املقصود ،والذي لو صرح به مل
يكن شيئاً جبانب هذا التعبري االستعاري الكنائي الرائع ،3الذي يعرب عنه عبد القاهر بقوله:
« وإذا فعلوا ذلك بدتْ هناك حماسن متألُ الطَّر فَ ،ودقائقُ ُتعْجِزُ الوَصفَ ،ورأيت هنالك
شعراً شاعراً وسحراً ساحراً وبالغةً ال يَكْ ُملُ هلا إال الشاعر املفلق ».4
والواضح أنّ ابن خامتة كان يسوق معانيه الكنائية مقترنة بأسلويب التشبيه أو
االستعارة وذلك حىت يقرب املعىن من السامع ،ويضعه أمام الصورة اليت يريد أن يسوقها
إليه .ولو استعمل الكناية وحدها لربّما كان األمر أكثر تعقيدا على السامع لبعد الصورة
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عن ذهنه .فهو يف هذه الصورة السابقة ينقل إلينا معانة النفس ملا أصاهبا من أمر جلل فال
ميلك السامع إال أن يشعر بذلك الشعور .فقد صوّر لنا أمل أمٍّ ثكلى تستجدي الغوث من
الصرب لكنّه خيذهلا ،فيتغلّب عليها احلزن وهتتك ستر الصرب وحتيل بياض الصبح إىل سواد
خميم ال انتهاء له .وهذه قمّة اإلبداع الشعري وهي ال تتأتى إىل للشعراء املفلقون.
وال بأس أن نستزيد من مجيل كنايات ابن خامتة فقد جاء على لسانه ما يصف به
تقلب الدّهر قائال:
هو الدَّهرُ ال يُبقي عَلى عائذٍ ب ِه
فمَن مل يُصَب يف نَفسِهِ فمُصَابُهُ

فمَن شاءَ عَيشاً يَصطبِر لِنَوائب ْه
1
لِفوْتِ أمَانيهِ وَفقْـدِ حَبَائبـ ْه

فالشاعر متشائم من تقلب الدّهر وهو ال يأمن نوائبه ،وقد عبّر عن ذلك بكناية يف
الشطر األوّل ( كناية عن مصائب الدّهر وآفاته) ،وأتبعها يف الشطر الثاين باستعارة حيث
شبه الدهر بإنسان عدمي املروءة ال وفاء له ،خيون كل من جلأ إليه أو الذ به ،فمثل هذا
اإلنسان ال يُنتظر منه سوى املصائب .أمّا البيت الثاين فهو تأكيد ملا جاء به سابقا ،فإنّ
الدهر إن مل يصب اإلنسان يف نفسه أصابه يف أحبته بفراق أو فقدا ن أو غري ذلك.
ومن الكنايات اجلملة أيضا ما ساقه ابن زمرك يف إحدى موشحاته يقول فيها:
يَا َحسْرَتَا مَرَّ الصِّبَا وانْق َ
ض
واخَجْلتَا والرَّ ْحلُ قد قُوِّضا
ت فيما مَضَى
وليْثنِي لو كُن ُ

و أقْبَل الشَّيْبُ َيقُصُّ األث ْر
وما َبقِ َي يف اخلُبْ ِر غيْرُ اخلبَرْ
2
أدَّخِ ُر الزَّادَ ِلطُـو ِل السَّفرْ

فالشاعر يف هذه األبيات يتحسّر على شبابه يف الشطر األوّل ،ألنّه قد دامهه الشّيب
وهو دليل على الكرب واقتراب موعد الرّحيل عن هذه الدنيا ( البيت الثاين) .أمّا الكناية
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فهي يف البيت الثالث وهي كناية عن الندم ألنّه مل يدّخر الزاد الكايف هلذه الرحلة اليت ال
عودة منها ( أدّخر الزاد لطول السفر ) .وإن كانت هذه حال الشاعر فحال الكثري من
البشر مثله ،وربّما هو عن طريق هذه األبيات يريد أن يوجه رسالة للنّاس حىت يستعدوا
ملوعد الرحيل .وقد أبدع ابن زمرك يف تصوير هذا املوقف بصورة فنّية فريدة من نوعها.
ومن الكنايات قوله تشوّقا إىل غرناطة:
ومُخْجل الشّمس والقمَ ْر
و أيَّـدَ اللحْظ باحلـوَرْ
ملْ يَـدْ ِر ما لذَّةُ الصِّبا
متلكـه َنفْـحَة ُالصِّـبا
سنِ قدْ صَبا
لكن إىل احلُ ْ

بِاللّ ِه يا قامَـة القضِـي ِ
ب
س َن يف القلُبِ
ك احل ْ
مَنْ َملَّ َ
منْ ل ْم يَ ُكنْ طْبعُـ ُه َرقِيقاً
فرُبَّ حُرٍّ ق ْد غـدَا َرقِيقاً
ب الرَّحيقا
َنشْوَان ملْ َيشْرَ ِ

للوهلة األوىل قد خيّيّل للسمع أنّه خياطب حمبوبته لكن من يطلع على املوشح جيد
كالمه موجها لغرناطة معربا شوقه إليها ،فالشاعر هنا استعمل األسلوب الغري مباشر مجع
فيه بني التشبيه والكناية للتعبري عن فرط ولعه بغرناطة وشوقه إليها ،حىت أنّ السامع للبيت
األول خييّل إليه أنذ احلديث عن امرأة ( يا قامة القضيب ) نذرا للتشبيه البليغ الذي ساقه
الشعار إال أنّه بعد تتمة األبيات يدرك أ ّن احليث عن مدينة غرناطة.
املوشحات منط من الشعر العريب األصيل ،وهو فن جديد يف الشعر األندلسي ،وجد
البيئة مواتية يف األندلس أكثر منها يف املشرق فازدهر .وميكننا القول أنّ املوشح « قالب
شعري عريبّ الشكل مستحدث للقصيد شذّ فيه األندلسيون عن مأثور نظامها املوسيقي
املوروث يف الوزن الواحد ،والقافية الواحدة ،إىل نظام آخر حيمل خصائص معيّنة ».1
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وأهمّ اخلصائص اليت نالحظها يف دراستنا للموشح ،خروجه عن نظام القافية
الواحدة املعروفة يف القصيدة العربية ،وجلوء الوشاحني إىل التنويع يف القوايف والتوزيع
اإلقاعي وفق نظام معني ما جيعل املوشح فعال أشبه بالوشاح املزركش واملرصع باجلواهر.
ضف إىل ذلك املقطع األخري منه وهو اخلرجة ،واليت متثل – يف حدّ ذاهتا – زينة مميّزة
لكوهنا عنصر أساسي يوليه الوشاحون عناية خاصة ،وجيب أن تتوفّر فيها شروط لتنسجم
مع ج ّو الغناء املوايت للموشح.
ورغم املكانة الرفيعة اليت حظي هبا املوشح يف األندلس وسائر األقطار ،والتقسيمات
اجلديدة اليت جاء هبا يف الشعر العريب ،إال أننا ال جند صورة واضحة املعامل لقواعد املوشح
وأسس بنائه وتسمية أجزائه ،ما عدا بعض اإلشارات اليت جندها هنا وهناك حول أصل
هذا الفن .كتلك اليت أوردها ابن سناء امللك يف كتابه " دار الطراز يف عمل املوشحات "،
وربّما كان أوّل من حال حتديد قواعد هذا الفن الشعري .وهذه التقسيمات قد سبق
شرحها والتفصيل فيها يف موضع سامق.
ويشكل املوشح مبطلعه وأقفاله وأبياته وأغصانه وخرجته وحدة كاملة جتمعها
وحدة موضوعية مثله مثل القصيدة العربية املوروثة .ورغم أنّ تقسيمات املوشح ختتلف
عن النمط املعروف للقصيدة إالّ أنّ ذلك ال يعين أنّها منفصلة من حيث املعاين واألفكار.
إال أنّ االختالف نلمسه أحيانا يف الوزن العروضي الذي تبىن عليه املوشحة ،وهي اخلاصية
اليت انفرد هبا املوشح عن باقي األشعار اليت سبقته.

يشكل الوزن العروضي أو نظام التفعيلة ركنا أساسيا يف الشعر ،وغيابه خيرج
اإلبداع من دائرة الشعر عند الكثري من النقاد .لذلك اهتم الوشاحون باألوزان وحرصوا
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على أن تكون أشعارهم موزونة.إال أننا بدراستنا لشعر املوشحات وأوزاهنا ميكننا أن
مقسمها إىل عدّة أقسام أمهها:
 - 0موشح سار على نظام البحور الشعرية اخلليلية الستة عشر:
وهي اليت التزم فيها الوشاحون بالبحور اخلليلية التزاما تاما من حيث األوزان
املعروفة .أما من ناحية الشكل فمنها ما جاء على نظام الشطرين ( على طريقة القصيدة
العربية ) مع مراعاة نظام األقفال واألبيات دون مراعاة اخلرجة .ومن أمثلة هذا النوع
موشحة ابن سهل اإلس رائيلي ،واليت استهلها بقفل يتكوّن من أربعة أشطر على وزن حبر
الرمل ،وفيها يقول:
قلبَ صَبٍّ حلَّه عن كنس ؟
1
اعبت ريح الصِّبـا بالقبس

هل درى ظيب احلمى أن قد محى
حـر وخفقٍ مثلمـا
فهـو يف ٍّ
ويقول يف قفلها األخري:
قلتُ ،ملّـا أن تبدّى مُ ْعلًمَـا
أيّهـا اآلخـ ُذ قليب َمغْنَمَـا

وهو من أحلاظه يف حرس
2
اجعل الوصل كان اخلُ ُمسِ

أمّـا األبيات اليت تتوسط القفلني األوّل واألخري فعددها مخسة ،وهي على نفس
الوزن ( حبـر الرمل )  ،لكنها ختتلف يف قوافيهـا من بيت إىل آخر ،وكلّ بيت يتكوّن
من ستة أشطـر.وأوّل هذه األبيات بعد القفل األوّل ( املطلع ) جاءت قافيته راء ساكة،
يقول فيه ابن سهل:
يا بـدورا أشرقت يوم النـوى

غرراً تسلك يب هنـج الغرر

185

منكم احلسنُ ،ومن عيين املظر
1
اِلتـذاذي من حبييب بالفكر

ما لنفسي يف اهلوى ذنب سوى
أجتين اللذات مكلـوم اجلـوى

وتتواىل األبيات بني أقفال املوشحة على هذا النحو مع اختالف حرف الروي من
بيت إىل آخر.
أمّا النوع اآلخر من املوشحات اجلارية على األوزان املوروثة فإنّ الشاح ال يلتزم
فيها نظام الشطرين التقابلني ،بل ينوع يف بناء املوشح من حيث االلتزام بالشطرين معا يف
األقفال ،وبشطر واحد أو أكثر يف األبيات .2ومن أمثلة هذا النوع من املوشحات
موشح ابن زهر األندلسي وهو على حبر الرمل ،وهو يتكوّن من ستة أقفال ومخسة أبيات،
يتكوّن كل بيت منها من ثالثة أشطر .أما األقفال فجاءت على نظام الشطرين ،وعلى
روي واحد هو حرف العني .يقول ابن زهر:
قد دعوناك ومل تسمع

أيّها الساقي إليك املشتكى

ونـدمي مهت يف غرّتـه
وبشرب الراح من راحته
كلّما استيقظ من سكرته
3
و سقاين أربعا يف أربع
جدب الزّقَّ إليه و اِتّكـا
 – 1موشح يظهر فيه التجديد جزئيا :ويف هذا النوع من املوشحات يقوم
الوشاحون باالبتعاد مبوشحاهتم عن البحور التقليدية ،وذلك بإدجال بعض التعديالت على
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بعض التفعيالت بالزيادة أو النقصان يف حركاهتا ،أو يف تقفية األبيات يف مواضع معيّنة بغية
الزخرفة والتزيني ،ومن أمثلة هذا النوع موشح ابن زهر األندلسي الذي استهله كاآليت:
وح ّي نُجَل العيون

ح ّي الوجوه املالحـا

هل يف اهلوى من جناح
أو فـي نديـم وراح
رام النصوح صـالحي
وكيف أرجو صالحا

بني اهلوى واجملـون

1

وهذا املوشح يقوم يف أصله على وزن البحر اجملثت ( مستفعلن فاعالتن ) ،ولكن
ابن زهر مل يبق الضرب يف األقفال كلها بل جعله " مقصورا " خبذف ساكن السبب
اخلفيف يف آخره ،وتسكني ما قبله فصار ( فاعالتْ ) وتقلب هذه التفعيلة إىل ( فاعالن).
وهذا التغيري ال وجود له يف وزن اجملتث املعروف.2
ومن ذلك أيضا ما جاء يف موشح أليب بكر بن بقي والذي يقول يف أوله:
ب إىل الربق
يا ويح ص ّ

ويف البكا مع الوُ ْرقِ

له نظر

من أجل بُعدٍ عن صَحْبِي

بكيت دمـا

كم يل هنالك من سِرْبٍ

ووصل ُدمَى

وعسكر اليل يف العـرب

قد اهن َزمَـا

والصبح قد فاض يف الشرق

وسال من أنْجُمِ ا ُأل ْفقِ

له هنرُ
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له وطر

د ٌم كدِرُ

3

وهذا املوشح من وزن البسيط التام ،ولكن ابن بقي التزم قافاً مكسورة يف وسط
احلشو من شطري األقفال مجيعا .وبذلك بناها على أربع قواف يُتَوََّقفُ عندها يف القراءة
أو اإلنشاد مبا جيعل القفل خارج البحر البسيط من حيث الظاهر .أما األبيات فقد جعل
أغصاهنا شطرا من البحر البسيط ،لكنهخعل لكل غصن قافيتني ( الباء وامليم املمدودة ) –
كا مو واضح يف األبيات – مع أنّ تفعيالت الغصن كلها متتابعة يف الوزن ( مستفعلن
فاعلن مستفعلن فاعلن )ّ ،مث نوّع هذه القوايف يف سائر أغصان األبيات يف املوشح كله.1
 – 3موشح اشترك فيه أكثر من وزن واحد :ويأيت هذا النوع من املوشحات على
إحدى الصورتني:
أ – أن يستخدم الوشاح حبرا واحدا يف موشح واحد كامل ،وذلك بتوظيف
حاالته املختلفة من زحافات وعلل وأعاريض وأضرب ،وتام وجمزوء ،ومشطور ،ومنهوك
ضمن املوشح نفسه .والخيرج يف ذلك كله من حبر واحد داخل املوشح ،كأن يأيت فيه
بأشطار على الرمل التام ،وأخرى على جمزوء الرمل ،وهكذا دواليك حبيث يتفاوت عدد
التفعيالت وأشكاهلا.
ب – أن جيمع الوشاح حبرين اثنني يف نفس املوشح ،كأن يأيت بأشطر على حبر
التام أو اجملزوء أو املنهوك ،مث يعدل عنه يف أشطر تالية إىل حبر آخر خمتلف التفعيالت.
وذلك يف حال تنقله من القفل إىل البيت .أما األقفال أو األبيات فيبقى كل منها ملتزما
وحدة البحر مع نظائره يف املوشح نفسه من أقفال وأبيات ،إضافة إىل وحدة القافية بني
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األقفال ،أو يف حشو األقفـال واألبيات املقفـاة يف حشوها .1ومثال ذلك مـوشح
األعمى التطيلي والذي يقول يف مطلعه:
ك عن مجانْ
ضاح ٌ

ساف ٌر عن بَدرِ

ضاق عنه الزمان

وحواه صدري

ويقول يف بيته األوّل وقفله الثاين:
آ ٍه ممـا أجِـدْ

شفّين مما أجِـدْ

قـام يب وقعَـدْ

بـاطِشٌ مُتَّئِـدْ

كلّما قلتُ قـد

قال يل :أين قد ؟

وانثىن خَوط بان

َز نَضْـرِ
ذا مَه َّ
للصِّبَا و القطْرِ

عابِثتْـ ُه يَـدانْ

2

وسار الشاعر على هذا املنوال إىل آخر املوشح .وبالتقطيع العروضي هلذه األبيات
حنصل على التفعيالت على الشكل اآليت:
تفعيالت املطلع:
فاعلن فـاعالن

فاعلن مفعولن

فاعلن فاعـالن

فاعلن مفعولن

تفعيالت البيت األوّل:
فاعلن فاعلن

فاعلن فاعلـن
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فاعلن فعلـن

فاعلن فاعلن

فاعلن فاعلـن

فاعلن فاعلن

تفعيالت القفل الثاين:
فاعلن فاعالن

فاعلن مفعولن

فاعلن فاعالن

فاعلن مفعولن

 – 4موشح له أوزان وتفعيالت خاصة يدركها السامع عند القراءة والسمع:
واألوزان والتفعيالت يف هذا النوع ن املوشحات ال تتطابق مع األوزان والتفعيالت اليت
وضعها اخلليل .وقد حاول بعض الدارسني ربط أوزان هذه املوشحات باألوزان اليت
وضعها « اخلليل الفراهيدي ومن بعده يف البحور الستة عشر ،وفروعها ،حىت أوصلوها إىل
حنو  071وزنا أو حبرا خمترعا ،ال عهد للشعر العريب هبا ،ولكن حماوالهتم هذه اتّسمت
بشيء كبري من التكلف واالفتعال ،فضال عن أهنا مل تستقص أوزان املوشحات كلها ،فما
زالت موشحات خارج تلك األوزان ولكن األقاع فيها – على كل حال – هو عريب
خالص ،وتفعيالهتا متناسقة مع اختالف تنويعاهتا ،وإن كانت ال ميكن أن تنتمي إىل حبر
معني كالبسيط أو جمزوء الكامل  ..اخل .فالوزن العريب مل يُقفل بابه على مرّ العصور،
وليس هنا ما حيول بني الشاعر اجملدّد وبني استخراج ما يريده من أوزان ،إذا جرى يف
االستخراج على قاعدة سليمة يف التقفية واإليقاع » .1ومثال هذا النوع موشح البن لبانة
يقول يف مطلعه:
كم ذا يؤرقين

ذو حدقِ

مرضى صِحاحِ

ويقول يف بيته األول:

190

ني باألرق
ال بُل َ

قد باح دمعي مبا أكتمه

وح ّن قليب ملن يظلمه

رشا مترّن يف "ال" فمه

كم باملىن أبدا ألثمه

ويقول يف قفله الثاين:
يفترُّ عن لؤلؤ

يف نسق

من األقاحي

بَِنسِيمِ ِه العَبِقِ

1

وأوزان هذه املقاطع على النحو اآليت:
املطلع ( القفل األوّل ):
مستفعلن فعلن مفتعلن

مستفعلن متفْعلن مفاعلنت

البيت األوّل:
مستفعلن فاعلن مفتعلن

متفعلن فاعلن مفتعلن

متفعلن فعلن مفتعلـن

مستفعلن فعلن مفتعلن

القفل الثاين:
متفْعلن مفتعلن مفاعلنت

مستفعلن فاعلن مفتعلن

 - 7موشح ليس له وزن يدركه السمع عند قراءته أو إنشاده :وهذا النوع « ال
يوزن إالّ بالتلحني وذلك مبدّ حرف ،أو قصر آخر أو خطف حركة ،أو إذغام حرف يف
حرف ،وغري ذلك من فنون التلحني ».2
وهذا النمط من املوشحات ال جند له أثرا يف أوزان العرب ،وهو أكثر األنواع
انتشارا عند الوشاحني األندلسيني ،حىت أنّه يعجز الدارس عن استقصائه أو حصره ،ألنّه
يقوم على التلحني كما أنّ ميزانه مبين على النفخ يف األرغن أو الضرب على العود،
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والضابط األساسي له هو النغم واإليقاع ،وذلك مبدّ الصوت أو حبسه أثناء الغناء أو
اإلنشاد حىت يتالءم مع اللحن العام الذي يسري عليه املوشح.
وميكن القول بأنّ هذا النمط من املوشحات يؤكد العالقة الوثيقة بني التوشيح
والغناء ،فهذا النمط ال ميكن معرف ما صلُح منه مما اختلّ إال مبيزان الغناء والتلحني الذي
جيرب أي خلل وقع فيه ،فيقوّم اعوجاجه ويردّه صحيحا .ومع ذلك هذا ال مينع أن يتضمّن
هذا النوع بعض التراكيب أو الكلمات اليت تأيت موزونة على بعض التفعيالت أحيانا .ومن
أمثلة هذا النوع ما قاله ابن القزاز يف مطلع إحدى موشحات:
رُح للراح وباكر

َم هَاجِرْ
ف ُكنْ لله ِّ

با ُملعْل ِم املشُوفْ

1

غبُوقا وصبُوح

ليس اسمُ اخلم ِر عندي

مأْخُوذاً فاِعلمْ

إِالَّ مِنْ خَـاءِ اخلـدِّ

و مِي ِم املُْبسِـمْ

وَرَا ِء رِيـقِ الشَّهْـدِ

العَاطِرِ الفـمْ

وصِلْ هذي احلُرُوفْ

كي َتغْدُو وتَرُوحْ
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على الوث ِر الفصيح

جسْ ٍم فِي ِه رُوحْ
بِ ِ
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خامتــــة:
لقد حاولت يف صفحات هذا البحث تسليط الضوء على اجلوانب اجلمالية
للموشحات األندلسية يف العصوره املختلفة هلذه الفترة من التاريخ اإلسالمي ،تدرجت
فيذلك من دراسة املؤثرات العامة اليت سامهت يف نشأة املوشحات ،مثّ عرضت إىل حتليل
أبرز آراء النقاد حول نشأة هذا الفن؛ مث إىل دراسة أهمّ املواطن اليت تكمن فيها مجالية
املوشح مع األمثلة والتحليل.
و ميكننا أن نستخلص من البحث ما يأيت :
 لغة املوشح هي لغة عربية فصيحة ،وإن مالت إىل السهولة والبساطة اليت تقرهبا مناللغة العامية أحيانا .ما عدا اخلرجة اليت قد تأيت عامية أو أعجمية أحيانا.
 استطاعت املوشحات أن تؤدي الوظيفة األدبية ،والدليل على ذلك أنّ ج ّلالوشاحني استطاعوا مالءمة الذوق العام جلمهور املتلقي.
 متيزت الصورة األدبية يف املوشحات بالسهولة يف التركيب .فقد عمد الوشاحبواسطتها إىل تقريب املعىن و توضيحه إىل السامع دون تعقيد ،خاصة وأن هذا
الفن مل يكن حكرا على الطبقة اخلاصة بل كا موجّها إىل كل طبقات اجملتمع دون
استثناء.
 املوشحات يف أوزاهنا ختضع لألوزان العربية اليت أوجدها اخلليل بن أمحد الفراهدي،وإن كانت خترج عليها يف أغلب األحيان نظرا للتنوع السكاين والثقايف الذي
عرفته شبه اجلزيرة اإليبريية ،والذي يظهر جليا ويلفت االنتباه يف املوشح .وهذا
التنوع يف اللغة واألوزان ناتج عن تعايش اللغات املختلفة يف األندلس العربية،
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األعجمية ،الرببرية والعربية ،وعن امتزاج األنغام العربية واألعجمية .ومن هذا
التزاوج نشأت املوشحات واليت مثلت صورة عن البيئة والطبيعة يف األندلس.
 املوشّح قد مجع بني لغة الشعر واملوسيقى معا واحملاكاة فيه  -حسب نظر الدارسني تكون من قبل ثالثة أشياء وهي :األنغام املتّفقة والوزن والتشبيه .وهذا اللقاء بنياملوشّح واملوسيقى قد على حنو خمصوص مغاير ملا يكون يف الشعر اخلليلي .وذلك
أنّه قد ثبت أنّ املوشح ينشأ على حلن سابق له ،مبعىن أنّ كلماته متأخّرة عن حلنه
وتابعة له ،بيد أنّ التلحني يف الشعر العمودي يكون بعد إنشاء النص الكالمي.
 استطاعت املوشحات تلبية حاجة امللحنني الكبرية ،مبا وفّرته من نصوص شعرية.فسامهت املوشحات خاصة خبفة أوزاهنا ،وتنوع قوافيها ،وسهولة معانيها ،يف وفرة
التالحني وتنوعها ،وبذلك تكون قد حقّقت الوظيفة املوسيقية.
 املوشحات ليست نتاج عريبّ خلص إنّما هي نتاج اختالط جمموعة من الثقافات (العربية ،العربية ،اإلسبانية ) .لكن األكيد أنّ التأثري يف البداية كان للثقافة األقوى
وهي الثقافة العربية نزوال إىل الثقافة األضعف وهي الثقافة العربية ،خاصة و أنّ هذه
األخرية مل تستطع جدب االنتباه و تصنع مثل النماذج اليت خلفتها الثقافة العربية.
إالّ أنّنا ال ننكر الثأثريات احمللية اليت ظهرت بعد بزوغ فن املوشحات األندلسية
واملتمثلة يف اخلرجات األعجمية ( العربية واإلسبانية ) اليت جندها يف الكثري من
املوشحات.
 املوشحات األندلسية إحدى أدوات التوثيق لألوضاع السياسية واالجتماعيةوالثقافية واالقتصادية والدينية  ....اليت عرفتها معظم فترات احلكم اليت مرت هبا
األندلس يف ذلك الزمان.
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 يتميّز املوشح بكون الشاعر حرّ يف استخدام البحر الذي تصاغ عليه املوشحة يفعدّة حاالت من حاالته ،أي جيوز للشاعر أن يستخدم البحر يف بعض األشطار
حبيث تكون التفعيالت تامة ،وأن تكون يف بعض األشطار األخرى من نفس البحر
لكن بتفعيالت مشطورة أو جمزوءة .فتكون بعض األشطار طويلة عديدة التفاعيل،
وتكون األخرى من نفس املوشحة قصرية قليلة التفاعيل .بل جيوز أن ينظم بعض
األشطار من حبر وينظم األشطار األخرى من حبر آخر.
 بالغة املوشحات ال تقل شأنا عن أشكال الشعر األخرى ملا تضمنته من ألوانبديعة ،وصور بيانية قد ال جند مثيال هلا حىت يف أشعار السابقني من فحول الشعراء.
وهذا دليل على أ ّن عصر املوشحات عصر أديب بامتياز.
 للموشح فضل يف تطور اآلداب األوربية خاصة الشعرية منها ،وذلك عن طريقتأثري يف شعر التروبادور الذي اعتمد طريقة نظم املوشحات.


يع ّد املوشح ثورة مبكرة للتجديد يف الشعر العريب ،وسلك طريقته شعراء كثريون
يف العصر احلديث ،كما أدى عنصر التنويع املوسيقي يف األوزان والقوايف إىل وجود
الشعر احلر الذي يعد حمطة بارزة اليوم يف تطور القصيدة العربية.
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قائمة املصادر واملراجع:
 .0األدب األندلسي موضوعاته وفنونه ،مصطفى الشكعة ،دار العلم للماليني – بريوت،
د/ط0714 ،
 .1األدب األندلسي ،د -أمحد هيكل ،القاهرة ،0711 ،د-ط.
 .3األدب العريب يف األندلس ،عبد العزيز عتيق ،دار النهضة – لبنان ،د/ط ،د/س
 .4أدباء العرب يف األندلس وعصر االنبعات ،بطرس البستاين ،بريوت ،ط .0731 ،13
 .7أدباء العرب يف األندلس وعصر االنبعاث ،بطرس البستاين ،دار نظري عبود ،طبعة
جديدة منقحة ،د/س.
 .6أزهار الرياض يف أخبار عياض ،شهاب الدين أمحد بن حممد املقري التلمساين ،حتقيق
مصطفى السقا ،ج  ،11مطبعة فضالة.0741 ،
 .1أساس البالغة ،الزخمشري ،حتيق :حممد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية بريوت
– لبنان ،ج  ،11ط 0778 ،10
 .8أسرار البالغة  ،عبد القاهر اجلرجاين ،قراءة وتعليق :حممود حممد شاكر ،مطبعة املدين
القاهرة ،ط.0770 ،10
 .7أسرار البالغة ،عبد القاهر اجلرجاين ،دار الكتب العلمية بريوت – لبنان.0788 ،
.01

األغاين ،أبو الفرج األصفهاين ،مكتب حتقيق دار إحياء الثراث العريب ،دار إحياء

الثراث العريب ،ط .0774 ،10
.00

البديع يف وصف الربيع ،أبو الوليد إمساعيل بن عامر احلمريي ،حتقيق عبد اهلل

عبد الرحيم عسيالن ،مكتبة الدكتور مروان العطية ،ط  0781 ،10م.
.01

البديع ،عبد اهلل بن املعتز ،طبعة كراتشكوفسكي ،لندن.0737 ،

.03

تأثري املوشحات يف التروبادور ،د -عبد اإلله ميسوم ،الشركة الوطنية للنشر

والتوزيع ،د/ط.0780 ،
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.04

التاج يف أخالق امللوك ،اجلاحظ ،حتقيق :أمحد زكي باشا ،مطبعة األمريية –

القاهرة ،ط.0704 ، 10
.07

تاريخ آداب اللغة العربية ،جرجي زيدان ،مراجعة وتعليق :شوقي ضيف ،ج

 ،10دار اهلالل ،د/ط ،د/س.
.06

تاريخ األدب األندلسي ( عصر سيادة قرطبة ) ،د -إحسان عباس ،بريوت،

.0767
.01

تاريخ األدب األندلسي عصر الطوائف واملرابطني ،د -إحسان عباس ،دار

الشروق للنشر والتوزيع ،ط 0771 ،10
.08

تاريخ األدب األندلسي ،د -حممد زكريا عناين ،دار املعرفة اجلامعية ،د/ط،

.0777
.07

تاريخ األدب العريب حنا فاخوري ،دار األصالة – اجلزائر ،ط .0781 ،01

.11

تاريخ الفكر األندلسي ،اخنل جونثالث بالنثيا ،تعريب :د .حسني مؤنس ،املكتبة

املصرية – القاهرة ،د/ط.0777 ،
.10

تاريخ املسلمني يف األندلس ،حممد سهيل طقوش ،دار النفائس ،ط،13 :

.1101
.11

تاريخ النقد األديب يف األندلسي ،حممد رضوان الداية ،مؤسسة الرسالة ،ط،1

.0773
.13

التجديد املوسيقي يف الشعر العريب ،د -رجاء عيد ،منشأة املعارف اإلسكندرية،

د/ط ،د/س.
.14

جيش التوشيح ،لسان الدين بن اخلطيب ،حتقيق وتقدمي هالل ناجي ،مطبعة

املنار تونس ،د/ط ،د/س.
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.17

احليوان ،اجلاحظ ،حتقيق :عبد السالم هارون ،مطبعة مصطفى لبايب احللىب

وأوالده – مصر ،ج  ،17ط 0766 ،11
.16

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،عبد القادر بن عمر البغدادي ،حتقيق

عبد السالم هارون ،مكتبة اخلاجني القاهرة ،ط .0771 ،14
.11

دار الطراز يف عمل املوشحات ،ابن سناء امللك ،حتقيق :جودة الركايب ،دمشق،

.0747
.18

دراسات يف تاريخ األدب العريب ،أغناطيوس كراتشكوفسكي ،دار علم للنشر،

د/ط.0767 ،
.17

دراسات يف فين املوشحات واألزجال ،أمحداحممد عطا ،مكتبة اآلداب –

القاهر ،ط 0777 ،10
.31

دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر اجلرجاين ،ت /حممود حممد شاكر ،مطبعة املدين

القاهرة ،ط .0771 ،13
.30

ديوان ابن خامتة أمحد بن علي األنصاري األندلسي ،حققه وقدم له حممدرضوان

الداية ،دمشق ،سوريا.0710 ،
.31

ديوان ابن خفاجة ،حتقيق :السيد مصطفى غازي ،مطبعة دار املعارف –

اإلسكندرية مصر ،د/ط.0761 ،
.33

ديوان ابن زمرك األندلسي ،حتقيق :حممد توفيق النّيفر ،دار الغرب اإلسالمي،

ط.0771 ،10 :
.34

ديوان ابن سهل األندلسي ،حتقيق يسرى عبد الغين عبد اهلل ،دار الكتب العلمية

بريوت – لبنان ،ط .1113 ،13
.37

ديوان األعشى الكبري ،شرح حممد حسني ،املطبعة النموذجية ،د/ط ،د/س.
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.36

ديوان اخلنساء دراسة وحتقيق ،إبراهيم عوضني ،مطبعة السعادة – مصر ،ط

.0787 ،10
.31

ديوان املوشحات األندلسية ،غازي سيد مصطفى ،منشأة املعارف –

اإلسكندرية ،د/ط.0717 ،
.38

ديوان النابغة الذبياين ،شرح :عباس عبد الستار ،دار الكتب العلمية – بريوت

لبنان ،ط .0776 ،13
.37

ديوان ذي الرمّة ،تقدمي وشرح أمحد حسن بسج ،دار الكتب العلمية بريوت ،ط

.0777 ،10
.41

ديوان طرفـة بن العبد ،شـرح :مهدي حممد ناصـر الدين ،دار الكتب

العلمية – لبنـان ،ط .1111 ،13
.40

ديوان عبدة بن الطبيب ،تح :حيي اجلبوري ،دار التربية للطباعة والنشر ،د/ط،

.0710
.41

الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة ،ابن بسام الشنتريين ،حتقيق :إحسـان عباس،

جملد  ،10دار الثقافة بريوت – لبنان ،د/ط.0771 ،
.43

رسالة الغفران ،أبو العالء املعري ،تح :عائشة بنت عبد الرمحن ،دار املعارف -

القاهرة ،ط.0711 ،17 :
.44

الزجل يف األندلس ،د /عبد العزيز األهواين ،مطبعة الرسالة القاهرة ،د /ط ،

.0771
.47

شرح ديوان امرئ القيس ،حتقيق :حسن السندويب ،شرح أسامة صالح الدين

منيمنة ،دار إحياء العلوم بريوت ،ط .0771 ،10
.46

شعر احلارث بن خالد املخزومي ،د – حيي اجلبور ،مطبعة النعمان النجف

األشرف ،ط .0711 ،10
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.41

شعر الطبيعة يف األدب العريب ،سيد نوفل ،مطبعة مصر شركة مصرية مسامهة،

د/ط.0747 ،
.48

الشعر والبيئة يف األندلس ،د -ميشال عاصي ،منشورات املكتب التجاري

للطباعة والنشر والتوزيع – بريوت –.
.47

الشعر والشعراء ،ابن قتيبة الدينوري ،تصحيح مصطفى أفندي السقا ،مطبعة

املعاهد – القاهرة ،ط.0731 ،11 :
.71

شعر وموشحات الوزير ابن زمرك األندلسي ،محدان حجاجي ،ديوان

املطبوعات اجلامعية – اجلزائر ،د/ط ،د/س.
.70

الصحاح ،إمساعيل بن محاد اجلوهري ،ت :أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم

للماليني ،ط.0771 ،14
.71

الصناعتني ،أبو هالل العسكري ،تح :حممد علي جباوي وحممد أبو الفضل

إبراهيم ،دار الفكر العريب ،ط ،11د/س.
.73

طبقات الشعراء ،ابن معتز ،تح :عبد الستار أمحد فراج ،دار املعارف – مصر،

ط .0716 ،13
.74

طبقات فحول الشعراء ،حممد بن سالم اجلمحي ،شرح :حممود حممد شاكر،

ج ،10مطبعة دار املدين – جدة ،د/ط ،د/س.
.77

ظهر اإلسالم ،د -أمحد أمني ،دار النهضة املصرية -القاهرة ،ج ،3د/ط،

.،0773
.76

العقد البديع يف فن البديع ،خوري بولس عواد ،حتقيق :حسن حممد نور الدين،

دار املواسم للطباعة والنشر والتوزيع ،ط.1111 ،10 :
.71

العقد الفريد ،الفقيه أمحد بن حممد بن عبد ربه األندلسي ،حتقيق :مفيد قميحة،

مكتبة دار الكتب العلمية بريوت – لبنان ،ط ،0783 ،10
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.78

عقود الآلل يف املوشحات واألزجال ،مشس الدين بن حممد بن حسن النواجي،

حتقيق أمحد حممد عطا ،مكتبة اآلداب – القاهرة ،ط .0777 ،10
.77

علوم البالغة ( البديع والبيان واملعاين ) ،حممد أمحد قاسم و حمي الدين ديب،

املؤسسة احلديثة للكتاب طرابلس لبنان ،ط .1113 ،10
.61

العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده  ،ابن رشيق القريواين ،تح :حممد حمي

الدين عبد احلميد ج ،0ط ،17:دار اجليل.0780 ،
.60

فجر األندلس ،د – حسني مؤنس ،الشركة العربية للنشر – القاهرة،د/ط،

.0777
.61

فن التوشيح ،د -مصطفى عوض كرمي ،دار الثقافة لبنان ،ط.0714 ،1/

.63

يف األدب األندلسي ،د -جودت الركايب ،دار املعارف – مصر ،د/ط،

.0766
.64

القاموس احمليط ،الفريوز أبادي ،حتقيق مكتب حتقيق التراث يف مؤسسة الرسالة،

ط .0781 ،11
.67

لسان العرب ،أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور ،دار صادر،

د/ط ،د /س.
.66

خمتارات من األدب األندلسي ،هشام مناع ،دار الفكر العريب – لبنان ،ط ،10

،1114
.61

املستطرف يف كلّ فنّ مستظرف ،هباء الدين األبشيهي ،تح :إبراهيم صاحل ،ج

 ،13دار صادر  -بريوت ،ط .0777 ،10
.68

معجم املصطلحات البالغية وتطورها ،د -أمحد مطلوب ،مطبعة اجملمع العلمي

العراقي. 1983 ،

203

.67

املفصل يف علوم البالغة املعاين – البيان  -البديع ،د :عيسى علي كاعوب،

مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية حاب ،د/ط1111 ،
.11

مقدمة ابن خلدون ،العالمة عبد الرمحن بن خلدون  ،طبعة بريوت.0711 ،

.10

مقدمة ابن خلدون ،حتقيق :د /عبد الواحد وايف دار الكتاب اللبناين – بريوت،

د/ط.0760 ،
.11

مقدمة ابن خلدون ،عبد الرمحن بن خلدون ،تح :عبد اهلل حممد الدرويش ،ج

 ،11دار يعرب دمشق ،ط .1114 ،10
.13

مالمح الشعر األندلسي ،د -عمر دقاق ،بريوت ،د/ط.0711 ،

.14

موسيقى الشعر ،إبراهيم أنيس ،مكتبة األجنلو املصرية ،ط .0771 ،11

.17

املوشحات األندلسية املصطلح والوزن والتأثري ،د -يونس شنوان شديفات ،دار

جرير للنشر والتوزيع ،ط 1188 ،10م.
.16

املوشحات األندلسية نشأهتا وتطورها  ،سليم احللو ،منشورات دار مكتبة احلياة

– بريوت ،ط.0767 ، 0
.11

املوشحات األندلسية ،حممد زكريا عناين ،عامل املعرفة مطابع األنباء – الكويت،

د/ط.0781 ،
.18

املوشحات يف العصر العثماين ،د /جمد األفندي ،دار الفكر ،ط .0777 ،10

.17

املوشحات يف بالد الشام منذ نشأهتا حىن هناية القرن الثاين عشر اهلجري ،مقداد

رحيم ،مكتبة النهضة العربية – بريوت ،ط .0781 ،0
.81

ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب ،أمحد اهلامشي ،ضبط وتعليق :عالء الدين

عطية ،مكتبة دار البريوين ،ط .1116 ، 13
.80

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،الشيخ أمحد بن حممد املقري

التلمساين ،حتقيق :إحسان عباس ،مج  ،10دار صادر بريوت ،د/ط.0768 ،
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.81

النقد الثقايف ،عبد اهلل الغذامي ،الدار البيضاء بريوت ،ط .1110 ،11

الدوريـات:
 .0مقال " أثر األندلس على أوربا يف اإليقاع والنغم" ،عباس اجلراري ،جملة عامل الفكر،
اجمللد  ،01العدد 0780 ،10م.
 .1مقال " أثر الغناء يف ظهور املوشحات األندلسية " ،يونس شنوان ،جملة املورد العراق،
مج  ،01عدد .0788 ،10
 .3مقال " التجديد العروضي الغنائي يف شعر املوشحات األندلسية " ،حممود فاخوري،
جملة الثراث العريب – سوريا ،مج  ،10عدد.1111 ،87 :
 .4مقال " الطباق يف شعر حكام األندلس بني الفن والسياسة " ،أ.م.د زينة عبد الغين و د.
هادي طالب حمسن العجيلي ،جملة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية،
جامعة بابل ،العدد .1104 ،08
 .7مقال " املوشحات األندلسية دراسة فنية عروضية " ،د -عبد اهلل حممد أمحدعبد الرمحن،
جملة اجلامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية ،اجمللد  ،10العدد .1103 ،10
 .6مقال " يف موسيقى التوشيح " ،ريدان سليم ،حوليات اجلامعة التونسية – تونس ،العدد
.1116 ،70
 .1مقال " جمالس الشعر والغناء عند الوالة والعمال العرب خالل العصر األموي " ،م.د.
رحيم حلو حممد ،جملة ميسان للدراسات األكادمية ،اجمللد  ،18العدد  ،07كانون األول،
.1117
 .8مقال الصورة الشعرية يف املوشحات األندلسية :لسان الدين بن اخلطيب كنموذج،
بشرى عبداجمليد تاكفراست ،جملة جامعة ابن يوسف مبراكش – املغرب ،العدد ،00
.1100
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 .7مقال الصورة الفنية يف شعر األعمى التطيلي أدوات تشكيلها وطرائق بنائها ،عبد اجمليد
حممد حمبوب حممد ،جملة الدراسات اإلنسانية  -كلية اآلداب والدراسات اإلنسانية -
كرمية جامعة دنقال – السودان ،العدد .1100 ،01
.01

مقال املوشحات األندلسية دراسة تارخيية وفنية ،د /حممد احلسني أبو سم ،جملة

كلية اللغة العربية الزقازيق جامعة األزهر – مصر ،العدد .0771 ،01

الرسائل اجلامعية:
 .0قضايا الشكل واملضمون يف املوشح األندلسي يف عهد بين األمحر ،أمحد بن عيضة
الثقفي ،مذكرة دكتوراه ،جامعة أم القرى ،كلية اللغة العربية،

.0116

.1الرؤية والتشكيل عند ابن خامتة األنصاري ،سعد بن ماشي العنزي ،مذكرة ماجستري،
كلية الدراسات العليا اجلامعة األردنية.1117 ،
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فهرس املوضوعات
مقدمة

أ-و

متهيد

- 18
01

الفصل األول :بيئة املوشحات
بيئة املوشحات

01

التأثري والتأثر يف املوشحات األندلسية

11

التأثري والتأثر الداخلي ( شعر التروبادور )

16

اهتمام األندلسيني بالعمران

31

اهتمام األندلسيني بالعلوم واآلداب

31

الفصل الثاين :الغناء وصلته بظهور املوشحات
الغناء يف اجلاهلية

43

الغناء يف اإلسالم

71

الغناء يف العصر األموي

71

الغناء يف العصر العباسي

66

الغناء يف األندلس

13

التركيبة السكانية للمجتمع األندلسي وأثر االزدواج اللغوي يف ظهور املوشحات

61

الفصل الثالث :أصل املوشحات
أصل املوشحات

86

نشأة املوشحات

70

خمترع املوشــح

71

تعريف املوشـح

77
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تعريف املوشـح لغة:

010

تعريف املوشـح اصطالحا:

017

سبب التسمية

017

أجـزاء املوشـح

001

املطلع أو املذهب

001

 املوشح التام

004

 املوشح األقرع

004

الـدور

004

السمط

007

القفل

007

 القفل املركب من جزئني

001

 القفل املركب من ثالثة أجزاء

001

 القفل املركب من أربعة أجزاء

001

 القفل املركب من مخسة أجزاء

008

 القفل املركب من ستة أجزاء

008

 القفل املركب من سبعة أجزاء

008

 القفل املركب من مثانية أجزاء

007
007

البيت
 ما يتركب بيته من فقرتني وثالثة أجزاء

011

 ما تركب من فقرتني و ثالثة أجزاء و نصف

011

 ما يتركب من فقرتني و أربعة أجزاء

010

209

 ما يتركب من فقرتني و مخسة أجزاء

010

 ما يكون بيته جزأين مركبني من فقرتني

010

 ما يتركب من ثالث فقرات و ثالثة أجزاء

011

 ما يتركب من أربع فقرات و ثالثة أجزاء

011

الغصن

013

اخلرجة

014

أ – اخلرجة املعربة

017

ب  -اخلرجة األعجمية أو العامية

016

الفصل الرابع :األسس اجلمالية والفنية للموشح.

031

لغة املوشحات

030

ألفاظ املوشحات

034

 - 0األلفاظ البدوية و أثرها يف مجال املوشح

034

 - 1األلفاظ احلضرية وأثرها يف مجال املوشحات

031

 - 3األلفاظ الدخيلة املعربة والعامية

041

أ  -الدخيلة املعربة

041

ب -األلفاظ العامية

047

البنية التركيبية للجملة يف املوشحات

070

 - 0أنواع اجلمل

070
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 - 1التقدمي والتأخري وأثره يف اإليقاع الداخلي للجمل

074

 – 3اجلمل الطويلة واجلمل القصرية واجلمل املتوسطة

076

التكرار وأثره يف إيقاع املوشح

060

مجاليات البديع يف املوشحات

064

 اجلناس وأثره اجلمايل يف املوشحات

066

 الطباق وأثره اجلمايل يف املوشحات

067

 التورية وأثرها اجلمايل يف املوشحات

011

مجاليات البيان يف املوشحات

080

 التشبيه وأثره اجلمايل يف املوشحات

080

 االستعارة وأثرها اجلمايل يف املوشحات

081

 الكناية وأثرها اجلمايل يف املوشحات

070
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:ملخص
 واملوشحات إحدى أهم هذه الفنون األدبية ملا لقيته من،تاريخ األندلس حافل بالفنون األدبية
 هذا الفن كان له أثره البالغ عند الناس ملا فيه من جاذبية يف.رواج عند العام واخلاص خالل تلك احلقبة
 وهذا الفن استطاع أن،الكلمة والوزن حيث استطاع أن حيتلّ املكانة األوىل عند األندلسيني لعدّة قرون
ينفرد عن الفنون األدبية األخرى بفضل أساليبه الفنية واجلمالية اليت اختص هبا دون غريه من األشكال
.الشعرية
–  الغناء – التروبادور – الفنون الشعرية-  الشعر – األندلس-  املوشح:الكلمات املفتاحية
. الصورة الفنية- الوزن – املطلع – اخلرجة

Résumé :
L'histoire de l'Andalousie est pleine d'arts littéraires, et El Mouwashahat
et l'un des plus importants de ces arts littéraires en raison de sa popularité chez
les gens pendant cette période. Cet art a eu un grand impact sur les gens en
raison de l'attrait du mot et le rythme musical, où il a pu occuper la première
place au territoire andalousien depuis des siècles, et cet art a pu être unique aux
autres arts littéraires grâce aux méthodes artistiques, qui est exclusive à d'autres
formes de poésie.
Mots clés: Mouwashahat - poésie - Andalus - arts poétiques Troubadour .

Summary :

The history of Andalusia is full of literary, and Mouwashahat was one
of the most important of these literary arts because of its popularity among

people during that period. This art has had a great impact on the people
because of the appeal of the word and the musical rhythm, where he was

able to occupy the first place among the Andalusians for centuries, and this art
was able to be unique to other literary arts thanks to the methods of art, which
is exclusive to other forms of poetry.
Keywords: Mouwashahat - poetry - Andalus - poetry arts - Troubadour.
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