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أ   

  

  

  ا�ھداء    

  
وأحقُّ الناس ببري ......... إلى رمز المحبة وا�خ�ص                 

  وصحبتي

  
  . . .الوفاء وا�خ�ص ... العطف والحنان  ..... أمي                   

  
  ..مثال للكفاح والصمود ..... و أبي                     

  

  . . .وسندا ً .. عونا ً .. كانوا لي   الذين.... إخوتي                        

  

  . . .رمز ا>خوة والمحبة .... أُختيَّ                          

  

  

  إلى كل ھؤAء أھدي ھذا الجھد المتواضع                     



ب   

  الشكر والتقدير

  

وأدخلني  ربِّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علّيً ، وأن أعمل صالحا ترضاه ،         

برحمتك في عبادك الصالحين ، والحمد 2 ربِّ الع&المين حم&دا كثي&را ي&وفي نعم&ه ، والص&%ة 

  : والس%م على سيدنا محمد المجاھد ِ ا7مين وبعد 

  

عب&&د  ربجزي&ل الش&كِر وعظ&&يم اGمتن&ان 7س&تاذي الفاض&ل ال&دكتو مَ فيطي&ُب ل&ي أن أتق&د          

ف عل&ى ھ&ذه الرس&الة وف&تح ل&ي قلب&ه الواس&ع من&ذ اللحظ&ة الرحمن محمد الھويدي ، ال&ذي أش&ر

ا7ولى ، فوجدُت منه كلَّ تشجيع ورعاية ومتابعة ، فقد اس&تفدت كثي&را م&ن توجيھات&ه الس&ديدة 

  .واقتراحاته المفيدة 

  

كما أتقدُم بالشكر الجزيل إلى ا7ساتذة أعضاء لجن&ة المناقش&ة والمتمثل&ة با7س&تاذ ال&دكتور 

دكتور أمين عودة ، وا7ستاذ الدكتور فايز القيسي ، وذلك لتفض&لھم بقب&ول ص%ح جرار ، وال

مناقشة ھذه الرسالة وتحملھم عناء قراءتھا [ص%ح ما اعوجَّ منھا وتقويمھ&ا ، فلھ&م منّ&ي ك&لُّ 

  .تحية ٌ عطرة ٌ وتقديٌر متميٌز ودعواتي لھم جميعا أن يحفظھم هللا في رعايته 

  

اذ الدكتور ص%ح جرار والدكتور يونس ش&نوان وال&دكتور وG أنسى فضل كل من  ا7ست

عبد الحليم الھروط وا7ستاذ الدكتور فايز القيسي ، لما قدموه لي من خدمات جليلة وآراء نيرة 

  .ساعدتني على إنجاز ھذه الرسالة 

  

كما أشكر زم%ئي الذين ساعدوني ولم يبخلوا عليَّ بشيء طوال فترة دراستي وأخ&صُّ    

الزمي&ل إي&اد الش&ريفين ، والزمي&ل محم&&د ذين&ات ، والزمي&ل نص&ار مق&دادي ، والزمي&&ل  م&نھم ،

ع%ء شدوح ، والزميل عبدهللا بني يونس ، والزميل نور الھدروسي ، والزميل نايف دواغرة 

، والزمي&&ل زي&&اد مع&&ابرة ، والزمي&&ل يوس&&ف عل&&ي ، وش&&كر خ&&اص ج&&دا ً ج&&دا ً إل&&ى الص&&ديقة 

وإل&&ى ك&&ل م&ن ق&&ّدم ل&ي خدم&&ة م&&ن قري&ب أو بعي&&د حت&ى أتمم&&ت ھ&&ذه العزي&زة أس&&ماء رواش&دة ، 

  .الرسالة ، فلكم مني جميعا ً التحية والتقدير

  

  



ج   

  الفھرس                                              

  

الموضوع                                                                                      
  الصفحة

  

  

  أ                          ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ا[ھداء 
  

  ب                          ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الشكر والتقدير
  

  ج                          ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الفھرس 
  

  ھـ                           ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الملخص باللغة العربية 
  

  و                            ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠المقدمة 
  

  ١                            ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠التمھيد 
  

    ٦                         ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الموشحات ا7ندلسية:  الفصل ا>ول
  

 ٧                        ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اGصط%حي المعنى اللغوي و
  

 ١٧                        ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أولية الموشحات
 

 ٢١                        ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الظھور ، النشأة ، التطور 
 

 ٣١                        ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الموشحات في عصر بني ا7حمر
  
 
  

  ٣٧                         ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أغراض الموشحات :  الفصل الثاني
  

 ٣٩                         ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠موشحة الغزل 
 

 ٦٠                         ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠موشحة الطبيعة
 

 ٧٣                         ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠موشحة الخمرة 
 

 ٨١                          ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠موشحة المدح 
 

  ٩٣                           ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠الموشحات الدينية 
  



د   

 ٩٣                        ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠موشحة المديح النبوي  -أ 
 

 ٩٨                        ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠موشحة التصوف  - ب 
 

 ١٠٠                       ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠موشحة الرثاء      
 
  

  ١٠٣                              ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الجوانب الفنية:  الفصل الثالث
  

 ١٠٤                               ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أجزاء الموشح 
  

 ١٠٨                               ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ا7وزان 
 

 ١١٥                               ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الخرجة 
 

 ١٢٥                               ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الصورة الفنية

 
 ١٣٢                               ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠البديع 

  
  

  ١٤٠                              ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الخاتمة 

  

  ١٤٢                      ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠المصادر والمراجع

  

  ١٥١                     ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الملخص باللغة ا�نجليزية
 



ه   

  ملخص بالعربية                                      

  دراسة موضوعية وفنية :  الموشحات ا>ندلسية في عصر بني ا>حمر          

  : إعداد الطالب                                        

  حاتم أحمد محمد الحمد                                      

  :ر إشراف الدكتو                                      

  عبد الرحمن محمد الھويدي                               

  

تناولت ھذه الدراسة الموشحات ِ ا7ندلسية ِ في عصر بني ا7حمر ، وج&اءت ف&ي تمھي&د        

وقد عرضت الدراسة في التمھي&د لzوض&اع السياس&ية والثقافي&ة واGقتص&ادية : وث%ثة فصول 

ك من إنجازات في جميع الميادين كان لھا انعك&اس مھ&م في عصر بني ا7حمر ، وما رافق ذل

  .على واقع الفن وا7دب في تلك الفترة 

  

وق&&د عرض&&ت الدراس&&ة ف&&ي الفص&&ل ا7ول للموش&&حات ا7ندلس&&ية ، م&&ن حي&&ث ظھورھ&&ا ،      

ونشأتھا ، وتطورھا ، حتى وصلت إلى عصر بني ا7حمر ، كما وبينت الدراسة اھتمام كبار 

  .الفن الشعري الجديد من مثل ابن الخطيب وابن زمرك الشعراء في ھذا 

  

أم&&ا الفص&&ل الث&&اني فق&&د تمث&&ل بدراس&&ة وافي&&ة وش&&املة لموض&&وعات الموش&&حات ف&&ي ھ&&ذا        

  .العصر ، وقد كشفت الدراسة عن موضوعات جديدة لم يتطرق إليھا الوشاحون من قبل 

  

ر بن&ي ا7حم&ر دراس&ة وقد خصصت الدراسة الفصل الثالث لدراسة الموشحات في عص 

فنية ، وقد وقفت على السمات الفنية المميزة للموشح في عصر بني ا7حم&ر ، أبرزھ&ا وج&ود 

ا7وزان الجدي&&دة ، كم&&ا أظھ&&&رت اس&&تعارة الوش&&احين خرج&&&ات غي&&رھم واس&&تخدامھا مطلع&&&ا 

لموشحاتھم ، كما ظھر فيھا أل&وان الب&ديع المختلف&ة ، وق&د خلص&ت الدراس&ة إل&ى مجموع&ة م&ن 

  .نتائج جعلھا الباحث في خاتمة الدراسة ال

  

  



و   

  المقدمة

  

الحمد 2 ، أحمده حمدا G بلوغ لمنتھاه ، وأصلّي وأسلّم على أشرف خلقه وأفصحھم        

سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاھرين ، ومن دعا بدعوته واستمسك بھديه وسنته إلى 

  : يوم الدين  وبعد 

  

لسي ولد وترعرع في البيئة ا7ندلسية وكان ذلك لظ&روف خاص&ة ، فالموشحات فن أند        

وعواملَ  مميزة ،  وبعدھا انتقل إلى المشرق ، لكنه لم يكن على الشھرة الت&ي ك&ان عليھ&ا ف&ي 

ر في اللَّحاق با7ندلسيين في نظم الموشح  ا7ندلس ،  حتى إن ابن سناء الملك يعترف بأنه قصَّ

  .ش في بيئة مثل ا7ندلس ، ويعتذر عن ذلك بأنه لم يع

  

وقد ظھرت الموشحات في أواخر القرن الثال&ث الھج&ري ، وأخ&ذت ب&النمو واGزدھ&ار         

من&&ذ نش&&أتھا ف&&ي عص&&ر الطوائ&&ف وحت&&ى س&&قوط ا7ن&&دلس ، ولكنھ&&ا حقق&&ت ازدھ&&ارا كبي&&را ف&&ي 

عص&&ر بن&&ي ا7حم&&ر ، ال&&ذي يعتب&&ر م&&ن أزھ&&ى العص&&ور ا7ندلس&&ية ،  وق&&د أنج&&ب ع&&ددا م&&ن 

ابن الخطيب وابن زمرك وابن خاتمة وغيرھم ، كما برز عدد من : شاحين البارزين أمثال الو

روا الموض&&&وعات  اب&&&ن الص&&&باغ : فتن&&&اولوا الجوان&&&ب الديني&&&ة أمث&&&ال ، الوش&&&احين ال&&&ذين ط&&&وَّ

  .والششتري 

  

وم&ن ھن&&ا ج&اء اختي&&ار الباح&ث لدراس&&ة الموش&&حات ا7ندلس&ية ف&&ي عص&ر بن&&ي ا7حم&&ر          

ره العصر الذي ازدھر فيه ھذا الفن وتطور ونضج حتى قدَّم لن&ا مجموع&ة ً كبي&رة ً م&ن باعتبا

Gب&ن ) جادك الغيث ( الموشحات التي اعتبرھا النقاد من أجمل الموشحات على ا[ط%ق مثال

  .الخطيب 

  

ويخ&تص التمھي&د بع&رض أھ&م ا7ح&داث ، وتأتي ھذه الدراسة في تمھيد وث%ث&ة فص&ول         

ية والثقافي&&ة واGقتص&&ادية الت&&ي رافق&&ت ھ&&ذا العص&&ر ،  وك&&ان لھ&&ا أث&&ر واض&&ح ف&&ي الف&&ن السياس&&

وا7دب ، ونشأ خ%لھا وشاحون كثيرون أمثال اب&ن الخطي&ب ، واب&ن َزْم&َرك ، واب&ن خاتم&ة ، 

  .والعقيلي ، والت%لسي  

  

  



ز   

تطورھ&ا ويتحدث الفصل ا7ول عن الموشحات ا7ندلسية منذ ظھورھا  إل&ى نش&أتھا إل&ى       

في البيئة ا7ندلسية ، حتى وصلت إلى عصر بني ا7حمر ،  وما رافق ذلك من نمو وازدھار، 

  .وبينت الدراسة في ھذا الفصل الخ%ف حول الوشاح ا7ول 

  

أما الفصل الثاني فيتناول أغراض الموشحات في ھذا العصر من غزل وطبيعة وخمر          

سبات المختلفة وا7عياد والشفاء من المرض ، وبين ما طرأ ومدح وما يتخللھا من تھنئة بالمنا

على تلك الموشحات من أغراض جديدة ، كما يعرض للموشحات الدينية التي نُِظَمت في ھ&ذا 

  .العصر من زھد وتصوف ومديح نبوي 

  

و خصصت الدراس&ة الفص&ل الثال&ث لدراس&ة الس&مات الفني&ة الب&ارزة ف&ي موش&حات ھ&ذا        

ت&ي تكم&ن ف&ي الح&ديث ع&ن ا7وزان الجدي&دة الت&ي ظھ&رت ف&ي ھ&ذه الموش&حات ،  العصر ، وال

وتح&&دثت الدراس&&ة ع&&ن اس&&تعارة الوش&&احين خرج&&ات غي&&رھم م&&ن العص&&ور المختلف&&ة وجعلھ&&ا 

مطلع&&ا لموش&&حاتھم ، كم&&ا ظھ&&رت أل&&وان الب&&ديع المختلف&&ة ، كم&&ا ض&&من الوش&&احون موش&&حاتھم 

  .بعض ا7بيات الشعرية المشھورة 

  

لدراسة المنھج الوصفي التحليلي حيث يقوم باختيار النصوص وشرحھا والتعليق اتبعت ا 

عليھا ، مع اGستفادة من المنھج الت&اريخي ال&ذي لج&أت إلي&ه الدراس&ة  ف&ي الكش&ف ع&ن ت&اريخ 

الموشحات منذ ظھورھا وحتى وصولھا إلى عصر بني ا7حمر، والكشف عن الوشاح ا7ول 

  .ھذا الفن الشعري الجديد  الذي كان له الفضل ُ في اختراع

  

واستفادت الدراسة من المصادر القديمة التي تناولت الموشحات ِ بشكل مباشر أو غيِر          

المقدمة Gبن خلدون ، ونف&ح الطي&ب وأزھ&ار الري&اض للمق&ري ، : مباشر ومن ھذه المصادر 

ببعض المراج&ع الحديث&ة  ودار الطراز Gبن سناء والذخيرة Gبن بسام ، كما استعانت الدراسة

في ا7دب ا7ندلسي أحمد ھيكل ، ا7دب ا7ندلس&ي لمص&طفى الش&كعة ، وف&ن التوش&يح : ومنھا 

لمص&طفى ع&&وض الك&ريم ، وغيرھ&&ا الكثي&&ر ، كم&ا اعتم&&دت الدراس&&ة عل&ى دي&&وان الموش&&حات 

قي ا7ندلسية لسيد غازي ، وعلى دواوين الشعراء والوشاحين الذين تركوھ&ا لن&ا مص&ادَر نس&ت

  .منھا المادة ا7دبية التي نحتاج 

  

  

  



ح   

  

أما الصعوبات التي تعرض لھا الباحث فتكمن في قلة الدراسات حول موش&حات بن&ي           

ا7حمر إذا استثنينا من ذلك موشحات ابن الخطيب وابن زمرك ، حت&ى إنَّ بع&ض الموش&حات 

نصوص لھذه الموش&حات ف&ي ثناي&ا لم يتناولھا النقاد G من قريب وG من بعيد إG ما نجده من 

  .المصادر والمراجع دون تعليق أو شرح 

  

  

وقد تض&منت الدراس&ة عل&ى خاتم&ة ً ع&رض فيھ&ا الباح&ث أھ&م النت&ائج الت&ي توص&لت إليھ&ا 

الدراس&ة ، وذل&ك م&ن خ&%ل فص&ولھا الث%ث&ة ، وبع&د ذل&ك ختم&ت الدراس&ة بملخص&ين ب&&اللغتين 

  .العربية وا[نجليزية  

  

من هللا أن يوفقني في ھذه الدراسة فإن أصبت فمن هللا ، وإن أخط&أت فم&ن  ىوآخيرا أتمن

  . نفسي ، وهللا الموفق 

 



١  
  

  التمھيد   

غي�ر ق�ادرة  وأص�بحتوذل�ك عن�دما ض�عفت الدول�ة ، لقد اضطربت قواعد السلطة الموحدية          

النصرانية التي كانت  إسبانياعلى الدفاع عن حدودھا وممتلكاتھا ، وعدم توفر القوة الكافية لمواجھة 

  .١ل;ندلستتحد لتوجيه ضربة 

 أميرمحمد بن يوسف بن ھود الجذامي الذي لقب  عبد هللا وأبابن ھود  اAثناءوظھر في ھذه           

 ،  ھ�ـ٦٢٥نشاطه منھا س�نة  أحيث بد،  ٣وكان يسكن مدينة مرسية،  ٢المسلمين سيف الدولة المتوكل

وف�ي ذل�ك ، ٧ومرس�ية وغيرھ�ا  ٦ومالق�ة ٥وقرطب�ة ٤ش�بيليةإ:ندلس�ية أودخلت تحت طاعته عدة مدن 

 وھجمات اAخطارت الموحدين باAندلس ، والوقوف في وجه نھاء سلطاإالوقت عمل ابن ھود على 

ھ��ذه  مواجھ��ة اب��ن ھ��ود ل��م يك��ن ف��ي مس��توى مق��درة قيادي��ة تعين��ه عل��ى أن إWالنص��رانية ،  إس��بانيا

النص��رانية ، ث��م س��قطت بع��ض القواع��د  إس��بانياف��ي ع��دد م��ن المع��ارك ض��د  مَ زِ فق��د ھُ��، الظ��روف 

  .صمة التالدةاعاAندلسية السابقة الذكر ومنھا قرطبة ال

محمد بن يوس�ف ب�ن  عبد هللا أبيفقد واجه منافسة من  ، ولم يكن ابن ھود وحده في الميدان

 ٨الملقب بالشيخ ، والغالب باa ، وتوفي اب�ن ھ�ود ف�ي مدين�ة المري�ة ، نصر المعروف بابن اAحمر 

 ٩.ھـ٦٣٥سنة  أوائل

                                                
م، ١٩٨٣، دار اWعتصام ، القاھرة ،   ةالتاريخ ا�ندلسي من الفتح ا�س�مي حتى سقوط غر ناطعبد الرحمن علي الحجي ، : انظر) ١(

  .  ٥١٣ص 

المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام (  مقدمة ابن خلدون، )  م١٤٠٦/ھـ٨٠٨ت ( عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ) ٢(

، أحمد بن محمد شھاب  ٣٦٤م ، ص ١٩٧١، مؤسسة اAعلمي للمطبوعات ، بيروت ،  ١، ج) العرب والعجم من ذوي السلطان اAكبر 

، دار صادر ،  ١، تحقيق  إحسان عباس ، ج س الرطيبنفح الطيب من غصن ا�ندل، ) م ١٦٣١/ ھـ ١٠٤١ت( الدين التلمساني المقري 

  . ٢١٥م  ، ص ١٩٦٨بيروت ، 

مدينة باAندلس من أعمال تُدمير وھي ذات أشجار وحدائق جميلة وبھا كان ينزل ابن مردنيش وصارت قاعدة اAندلس ، : ُمْرسية ) ٣(

، دار الكتاب العربي ،  معجم البلدان، )  م١٢٢٨/ ھـ٦٢٦ت(مويياقوت الح: واليھا ينسب أبو غالب تمام بن غالب اللغوي المرسي ، انظر

  .  ١٠٧، ص  ٥م ، ج ١٩٧٩بيروت ، 

مدينة كبيرة عظيمة تسمى حمص وبھا قاعدة ملك اAندلس وھي غربي قرطبة بينھما ثrثون فرسخا وھي قريبة من البحر : إشبيليه ) ٤(

ياقوت : ھـ  ، انظر٢٢٦عبد هللا بن عمر بن الخطاب اWشبيلي والمتوفى سنة  يطل عليھا جبل الشرف وتشتھر بزراعة القطن وإليه ينسب

  .  ١٩٥، ص  ١، ج  معجم البلدانالحموي ، 

مدينة عظيمة باAندلس وفيھا كانت ملوك بني أمية ومعدن الفضrء ومنبع النبrء وبينھا وبين البحر خمسة أيام وينسب إليھا : قُْرُطبَةُ ) ٥(
، ص  ٤، ج  معجم البلدانياقوت الحموي ، : انظر. ل العلم ، منھم أبو بكر يحيى بن سعدون بن تمام اAزدي القرطبي جماعة وافرة من أھ

٣٢٤  .  
مدينة باAندلس عامرة من أعمال رية سورھا على شاطئ البحر بين الجزيرة الخضراء والمرية ونسب إليھا عزيز بن محمد : َمالَقَةُ ) ٦(

  .  ٤٣، ص  ٥، ج  معجم البلدانياقوت الحموي ، : اللخمي المالقي ، انظر
، دار  ٢، تحقيق  شوقي ضيف ،  ج  المغرب في حلى المغرب، ) م١٢٨٦/ ھـ ٦٨٥ت(علي بن موسى بن محمد بن سعيد اAندلسي ) ٧(

، تحقيق ،  ةغر ناط ا�حاطة في أخبار، ) م ١٣٧٨/ ھـ ٧٧٦ت (لسان الدين بن الخطيب .  ٢٥١م ، ص ١٩٧٨الكتب العلمية ، بيروت ، 
  .  ١٤١م ،  ص ١٩٧٣، مكتبة الخانجي ، القاھرة ، ١محمد عبدهللا عنان ،  ج 

مدينة كبيرة من كورة ألبيرة من أعمال اAندلس وفيھا مرفأ ومرسى للسفن  والمراكب وينسب إليھا أبو العباس أحمد بن عمر : الَمِريَّةُ ) ٨(
  .  ١١٩، ص  ٥، ج  معجم البلدانياقوت الحموي ، : ظربن أنس العذري ويعرف بالrئي المري ، ان

  .  ٤٤٦، ص  ١، ج  نفح الطيب، المقري ،  ٣٥٩، ص  ٤، ج  المقدمةابن خلدون ، ) ٩(



٢  
  

  

فظ�ت ب�بعض المن�اطق ف�ي جن�وبي ن ق�وة احتيك�وّ  أن اAثن�اءواستطاع ابن اAحم�ر ف�ي ھ�ذه 

  .ةغر ناطمملكة  وتأسيساAندلس 

  

من حصون  ١رجونةأولد محمد بن يوسف المعروف بابن اAحمر ومؤسس الدولة في مدينة          

، دع�ا لل�م الش�مل ، ف�اجتمع  والج�رأةھـ ، وكان جنديا واف�ر الع�زم ٥٩١قرطبة في جھة الشرق سنة 

، وبوفاة ابن ھود ٢ھـ ٦٣٥رمضان سنة  ٢٦يوم الجمعة  ةغرناطلكة لمم أميراحوله الكثير وبايعوه 

رمض�ان س�نة  أواخ�رفي طاعته، ودخلھا في  ةغرناطكبر منافس Wبن اAحمر ، ودخلت أھود زال 

  ٣.، منھا مناطق جنوبي اAندلس وشرقيھا أخرىندلسية أمناطق  إليھاھـ ، وقد انضمت ٦٣٥

  

 واAمنھذه المنطقة على مدى قرنين ونصف ،  وساد السrم اAحمر اWحتفاظ ب بنوواستطاع          

الحج�اج  أب�يربوع غرناطة وبقيت فترة على ھذا الحال ، ثم حدث لھا تط�ور وازدھ�ار خ�rل حك�م 

 ، وق��د خلف��ه ابن��ه محم��د الخ��امس الغن��ي ب��اa) م١٣٥٤/ھ��ـ٧٥٥س��نة (ال��ذي اغتي��ل  ٤اAوليوس��ف 

 .٥رىأخمرة  وأعيد، الذي خلع  )م١٣٥٩/ ھـ٧٦٠ت(

  

( وبع���د وفات���ه س���نة) م١٣٩٤ /ھ���ـ ٧٩٧( الس���ادس س���نة وق���د ت���ولى الحك���م بع���ده ابن���ه محم���د       

 ٦يوسف الثالث وفي ھذه الفترة تطورت عrقات المودة بين قش�تالة  أخوهورثه ، ) م١٤٠٨/ھـ٨١١

ومن ثم تبع�ه ع�دة أم�راء م�ن س�rلة بن�ي ، ) م١٤١٧/ھـ٨٢٠(ةالثالث سنوغرناطة ، وتوفي يوسف 

A٧.ة والضعفوحمر اختلفت قدرتھم بين القا  

  

  

                                                
: بلد من ناحية جيان باAندلس وبھا شعيب بن سھيل بن شعيب اAرجوني ويكنى أبا محمد وعني بالحديث والرأي ، انظر: أَرُجونَة ) ١(

  .  ١٤٤، ص  ١، ج  معجم البلدانوي ، ياقوت الحم

  .  ٤٤٧، ص  ١، ج  نفح الطيب؛ المقري ،  ٣٦٦، ص  ٤، ج  ، المقدمةابن خلدون ) ٢(

  .  ٤٠م ، ص ١٩٨٧، مكتبة الخانجي ، القاھرة ،  ٤، ط  نھاية ا�ندلس وتاريخ العرب المنتصرينمحمد عبد هللا عنان ، ) ٣(

يل بن فرج بن اسماعيل النصري أبو الحجاج ويعرف بأمير المسلمين سابع سrطين بني نصر ، ھو يوسف بن اسماع: يوسف اAول ) ٤(

: ھـ ، وتوفي في نفس السنة  ، انظر٧٥٥ھـ إلى سنة ٧٣٣وكان له يدٌّ في الموشحات ، وقد شجع الحركة العلمية واAدبية ، و حكم من سنة 

  . ٤٠، ص ٢٠٠٤قافة الدينية ، القاھرة ، محمد كمال شبانة ، يوسف اAول بن اAحمر ، مكتبة الث

  .  ٣٧٥، ص  ٤ج  ، المقدمة ،ابن خلدون ) ٥(

   ٣٥٢، ص  ٤، ج  معجم البلدانياقوت الحموي ، : إقليم عظيم باAندلس قصبته  طليطلة وجميعه اليوم بيد ا�فرنج ، انظر: قَْشتَالَة) ٦(

  .  ٣٦٢، ص  ٧، ج  ، المقدمةابن خلدون ) ٧(



٣  
  

  سياسة ابن ا�حمر        

  

ل�ن تك�ون  بأنھ�ا يتنب�أالت�ي ك�ان  اAخط�ارخذ ابن اAحمر من�ذ البداي�ة باWس�تعداد لمواجھ�ة أ            

، ومما ساعده في فرض سياس�ته وتقوي�ة حكم�ه ، ١سھلة ، فعمل على بناء قصر الحمراء وتحصينه 

انتصر ، وقد خاض ابن اAحمر معارك كثيرة مع النصارى ، يرة من الشعب اAندلسي فئات كث تأييد

خ�ذ يس�تعد أ، ل�ذلك  اAي�دييقف�وا مكت�وفي  نالنص�ارى ل� أناب�ن اAحم�ر  أيق�نوم�ع ذل�ك ، غلبھا أفي 

فك��ان يس��ير ف��ي ھ��ذا اWس��تعداد عل��ى توطي��د العrق��ات م��ع بع��ض ال��دول  ،لم��واجھتھم ف��ي أي وق��ت 

حتى تقوى دولته ويشتد  اAمورية تحسبا للظروف ، وكان يجاري النصارى في بعض ا�سrمية الفت

يبن�ي دول�ة ف�ي وس�ط حاف�ل  أن، كما اس�تطاع  اAندلسز حكم المسلمين في يركّ  أنفاستطاع ، عوده 

 .٢باWضطرابات

  

عوا بن�ي ين�از أنفي تثبيت قواع�د الدول�ة ، قل�ة الط�امعين ال�ذين يمك�ن  اAحمرومما ساعد ابن        

ال�دور الكبي�ر ف�ي توطي�د قوت�ه ، فك�ان جن�ديا عظ�يم  اAحم�رلشخص�ية اب�ن  انكفزعامتھم ،  اAحمر

 ي، فھ� ا�س�rم بمب�ادئاWلت�زام  إل�ى با�ضافةللحرب بنفسه ،  االتجلد رافضا للدعة والراحة مباشر

  ٣.ختلفةمؤسسات الدولة الم تأسيسالتضحية ، وقد عمل على  إلىالدافع والمحرك للطاقات 

  

  

   نظام الحكم   

الحكم وراثيا ، على الرغم م�ن  أصبححيث ، ) الُملكبـ (اAحمريتمثل نظام الحكم في دولة بني       

الحكم  انتقلو، ھـ ٦٢٩رجونة سنة أوذلك بعد تجارب ثورته في  ، مؤسس الدولة قد توWه مبايعة أن

فق�د عق�د ، محم�د ب�ن يوس�ف  عبد هللا أبوؤسس ة شرعھا المبالوراثة ، وھي سنّ  واAحفاد اAبناء إلى

ة متبع��ة ف��ي اع��تrء س��نّ  وأص��بحت)  م١٢٦٤/ھ��ـ٦٦٢(البيع��ة ل��ولي عھ��ده ابن��ه محم��د الث��اني س��نة 

  ٤.العرش

  

  

                                                
  .  ٤٤٨، ص  ١، ج  نفح الطيب،  المقري) ١(

  .  ٤٤٩المصدر نفسه ، ص )  ٢(

  .  ٤٥٠، ص  ١، ج  نفح الطيب، المقري ،  ٢١٨، ص  ٤، ج  المقدمةابن خلدون ، ) ٣(

  .  ٢١٨، ص  ٤، ج  المقدمةابن خلدون ، ) ٤(



٤  
  

  ا�حمرفي فترة حكم بني  ا�نجازات أھم

  

   وا�دبيالجانب العلمي    

  

والمشھورين من الناحية  اAعrمن لنا مجموعة كبيرة م أنجب بأنه اAحمرلقد تميز حكم بني         

الم�دارس  أنش�ئتكم�ا ، وما تركوه لنا من مؤلفات ضخمة ساعدت ف�ي نش�ر العل�م ،  واAدبيةالعلمية 

  ).المدرسة اليوسفية(وأھمھا  ، اAحمرومعاھد العلم في كل ناحية من مناطق نفوذ بني 

  

في ھذا   وازدھارھا اAدبيةاة الذين كان لھم دور كبير في تطور الحي والشعراء العلماء أما 

، وابن ) ھـ٧٧٦ت( ٣، وابن الخطيب) ھـ٧٧٠ت( ٢وابن خاتمة، ) ھـ٧٤٩ت( ١ابن الجياب: العصر 

  .، وغيرھم الكثير) ھـ٧٩٦ت( ٤زمرك

  

واAدب�اء ، فق�د ش�ّجع من العلماء  الذين عرفوا بأنھم كانوا اAحمرملوك بني وW نغفل َدْور  

حركة العلمية ، فشيد المدارس الثقافية بالمملك�ة ، كم�ا أفس�ح المج�ال ف�ي أبو الحجاج يوسف اAول ال

بrطه لجھابذة العلم واAدب ، ويعتبر رائد النھضة اAدبية التي سادت أيامه ، فقد رعى روادھ�ا م�ن 

الشعراء والكتاب وذلك لما كانت تنطوي عليه شخصيته من روح شاعرية تفيض بين الحين وا�خر 

اطر ، وقد تحدث عن السلطان اAديب  وزيره ابن الخطيب في مؤلفاته اAدبية ، بلغت بما يوحيه الخ

                                                
ري الغرناطي ، الفقيه الكاتب ذو ھو أبو الحسن علي بن محمد بن سليمان بن الجياب اAنصا) م١٣٤٦/ھـ٧٤٩ت(ابن الجياب ) ١(

الوزارتين ، كان قائما على العربية إماما في الفرائض والحساب ، عارفا بالقراءات ، متبحرا في اAدب والتاريخ ، وكان شاعرا مبدعا ، 

 رائد الجمان فينثير ف،  ) م ١٣٩٦/ ھـ ٨٠٧ت (، إسماعيل بن يوسف بن محمد بن اAحمر ٢٥٣، ص ٧، ج نفح الطيبالمقري ، : انظر

  . ٢٣٩م ، ص ١٩٦٧، تحقيق  محمد رضوان الدايه ، دار الثقافة ، بيروت ،    نظم فحول الزمان

ھو أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن خاتمة ، أبو جعفر اAنصاري ، طبيب مؤرخ أديب ) م١٣٧٢/ھـ٧٧٠ت(ابن خاتمة ) ٢(

قاموس تراجم �شھر الرجال والنساء (  معجم ا�ع�مخير الدين الزركلي ،  : ھـ ، انظر٧٠٠بليغ ، من أھل المرية باAندلس ، ولد سنة 

  ) .الفھارس (،  ، نفح الطيبالمقري .  ١٧٦، دار العلم للمrيين ، القاھرة ، ص ١،ج)  العرب والمستعربين والمستشرقين من

ني اللوشي ، اAصل الغرناطي اAندلسي ، أبو عبدهللا الشھير ھو محمد بن عبدهللا بن سعيد السلما)  م١٣٧٨/ھـ٧٧٦ت(ابن الخطيب) ٣(

ھـ بغرناطة ، ونشأ بھا ، استوزره سلطانھا أبو الحجاج يوسف بن ٧١٣بلسان الدين بن الخطيب ، وزير مؤرخ ، أديب نبيل ، ولد سنة 

م ، وله نحو ستين كتابا وديوان ١٣٧٨ـ ، ھ٧٧٦اسماعيل ، ثم ابن الغني باa محمد ، كان محسدا ، وسجن ومات مخنوقا في سجنه سنة 

  . ٤ج - ١، ج ا�حاطة في أخبار غرناطة، ابن الخطيب ، ) الفھارس ( ،  نفح الطيبالمقري ، : شعر ، انظر 

ھو محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن يوسف بن محمد الشُّريحي، أبو عبدهللا ويعرف بابن زمرك ) م١٣٩٧/ھـ٧٩٥ت(ابن َزمَرك ) ٤(

المقري ، : ھـ ، انظر٧٩٥ھـ ، وقد ورد على سلطان المغرب أبى سالم وتوفي سنة ٧٣٣سنة  ةه من شرق اAندلس ، وولد بغر ناط، أصل

، تحقيق  حسين مؤنس ، مكتبة النھضة المصرية ، القاھرة ،  تاريخ الفكر ا�ندلسي، آنخل جنثالث بالنثيا ، ٧،ج٦،ج٥، ج نفح الطيب

  . ١٣٩م ، ص١٩٥٥



٥  
  

الحركة الفكرية واAدبية ذروةَ ازدھارھا في غرناط�ة ف�ي عص�ر الس�لطان يوس�ف اAول ، وامت�دت 

ترك�وا لن�ا بع�ض و   ھذه الحركة العلمية واAدبية إلى عصر ابنه السلطان الغني باa محمد الخامس 

 .١لفات اAدبية المھمة با�ضافة إلى بعض الدواوين الشعريةالمؤ

  

   الجانب اIقتصادي

اWختراع�ات  اھتم بنو اAحمر بالعلماء والمخترعين ، فرعوھم رعاية متميزة أثمرت عن بعض

، طاقة قاذفة  إلىالمدافع التي ترمي نوعا من المحروقات ، وتحويل البارود : ومنھا  ، التي تركوھا

  ، خذوا ھذا اWختراع منھمأ اAوروبيين Aن ، دور كبير في تطوير اWقتصاد الشيءذا وكان لھ

ن��ه وج��دت بع��ض أ، كم��ا  ل��ديھم ع��امr تجاري��ا قوي��ا حص��بأفودفع��وا مقاب��ل ذل��ك اAم��وال الكثي��رة ، 

الكثي��ر ف��ي مي��ادين  وأنتج��توص��ناعة ال��ورق ،  اAنس��جةث��م  ص��ناعة الس��فن :م��ن مث��ل  الص��ناعات

فق�د ، نا ف�ي الزراع�ة أش� اAم�راغة والجلود وغيره من الصناعات الخفيفة ، ول�م يق�ل والدب اAصباغ

  .٢المزروعات وبأنواعبرزت وسائل الري والعناية بھا 

  

 الجانب العمراني

تمث��ل ف��ي المب��اني  بھ��ذا الجان��ب ال�ذي اAحم��رف��ي الجان��ب العمران�ي فق��د تمي��ز عص��ر بن�ي  أم�ا       

ب�رز عل�م أ يع�د قص�ر الحم�راء ال�ذي إل�ى با�ض�افةالدور والقن�اطر، المختلفة كالمساجد والقصور و

كم�ا ، ي�ن ب�النقوش الت�ي ت�دل عل�ى فني�ة م�اھرة ورائع�ة غرناط�ة ، فق�د زّ  آث�ارمن  ا�نموجود حتى 

 . ٣اAعداءنوا يكثرون منھا حماية من ابرعوا بالمباني الحربية التي ك

  

بش�وارعھا وميادينھ�ا ، م�دن الع�الم  أجم�لم�ن  راAحم�غرناطة في عھد بن�ي  أصبحتفقد  إذن       

وحدائقھا ومبانيھا ومرافقھا المتنوعة ، فعصر بھذه الميزة وقد وصل ھذه الدرجة من الرفعة والعلو 

والعلمية منھا فما ترك�وه لن�ا  اAدبيةوبخاصة ، وذلك لتطوره في جميع المحافل  ، سْ رَ دْ يُ  أنيستحق 

المكتبة العربية والعالمية بمجموعة  أغنىوھذا قد ،  اAغراضيع من مؤلفات كبيرة ومتعددة تفي جم

  .كبيرة من ھذه المؤلفات 

 

                                                
       يوسف ا�ول بنوما بعدھا ، شبانة ،  ٣٦م ، ص ١٩٦٩، بيروت ، لحضارة ا�س�مية في ا�ندلس رحمن علي الحجي ، اعبد ال) ١(

  . ٤٥، ص ا�حمر سلطان غرناطة      

  . ٤٦، ص نھاية ا�ندلسعنان ، ) ٢(

  . ١٢٨ – ١٢٧المرجع نفسه ، ص ) ٣(
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  الفصـــــل ا�ول
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  الموشحات

  المعنى اللغوي وا�صط�حي 

ھو حلي النساء كرسان م�ن : الوشاح " وشح " ورد في لسان العرب تحت مادة 

لؤلؤ وجوھر منظومان يخالف بينھما معط�وف أح�دھما عل�ى ا*خ�ر، تتوش�ح الم�رأة ب�ه، 

، ق�ال اب�ن س�يدة ف�ي معجم�ه المح�يط ا@عظ�م ، وأرى )١(ووش�ائح وأوش�حةوالجمع وش�ٌح 

  : ةا@خيرة على تقدير الھاء ، قال كثير عز

  كأن قن�ا الم�ّران تح�ت ُخ�دورھا
 

  ٢ظب���اُء الم���K، نيط���ت عليھ���ا الوش���ائحُ  
 

ووشحھا توشيحاً فتوشحت ھي ،أي لبسته ، وتوشح الرج�ل بثوب�ه وبس�يفه، وق�د توش�حت 

  . المرأة أو اتشحت

ك��ان رس��ول هللا ص��لى هللا علي��ه  -رض��ي هللا عنھ�ا –ومن�ه ح��ديث الس��يدة عائش��ة 

، وف��ي ح�ديث آخ��ر Y ع��دمت ٣وس�لم، يتوش��حني وين�ال م��ن رأس��ي أي ، يع�انقني ويقبلن��ي

  . رجKً وشحك ھذا الوشاح أي ضربك ھذه الضربة في موضوع الوشاح

  : ھا قال بشر بن أبي خازممن جانبي  ٤والموشحة في الظباء والشاء والطير لھا طرتان 

  أو ا@دم الموش������حة الغ������واطي 
 

  .٥بأي����������ديھن م����������ن س����������لم، النع����������اِق  
 

  
  

السوداء الموشحة ببياض، وديك موشح إذا كان له خّطان كالوشاح : والوشحاء من المعز
  :قال الطّرماح

    ٦شَّحِ فَيا ُصْبُح َكّمْش ُغبَُّر الليِل ُمصعداً        بِبَمَّ ونبّه ذا الِعفاِء الُموَّ 
 

  . )٧(يريد توشيح ريش الديك: والموشح الموشى
  

أن��ه س��ميَّ موش��حاً @ن : "وذل��ك لوش��ي في��ه، وھ��ذا م��ا جع��ل المحب��ي ي��رى: وث��وب موش��ح

  .)١( "خرجاته وأغصانه كالوشاح له

                                                
، ، دار إحي��اء الت��راث العرب��ي، ٣، ط لس��ان الع��رب، ) ١٣٠٨/ ھ��ـ٧١١ت(جم��ال ال��دين ب��ن منظ��ور  )١(

مختار ، )م ١٠٠٣/ ھـ٣٩٣ت(، إسماعيل بن حماد الجوھري١٩٩٩ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 
  ) .وشح( م ،  مادة ١٩٩٨حقيق  يحيى خالد توفيق ، مكتبة ا*داب ، القاھرة ، ، ت الصحاح

  . ١٨٥م ، ص١٩٧١، تحقيق إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ،  الديوانكثير عزة ،  )٢(
، تحقي�ق خال�د الس�بع العلم�ي، أحم�د زمرل�ي ، دار الكت�اب العرب�ي ، بي��روت س�نن ال�دارمي ال�دارمي ،  )٣(

  . ١٠٥٢، حديث رقم  ١٩٨٧،
: وھي الحسن والجمال والطرتان من الحمار ، خّطان أسودان على كتفية ، انظر) طرة(جمع : الطرتان )٤(

  ).َطَررَ (، مادة لسان العرب ابن منظور ، 
م ، ١٩٩٤، تحقيق مجيد طراد ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  الديوانبشر بن أبي خازم ا@سدي ، ) ٥(     

ق ، ونعاقاً ، ونعيقا ً، أي صاح بھا وزجرھا ويكون ذلك في الضأن نعق ، تنع: النعاق،  ١٧٨ص
     ) .  نََعقَ (، مادة   لسان العربابن منظور ،  : والمعز، انظر

  
  
  
  
  

         تحقيق عزة حسن ، وزارة الثقافة         ، الديوان ،) م ٧٤٣/ ھـ ١٢٥ت( الطرماح  بن الحكيم   ) ٦(  
  .٦٨م، ص ١٩٦٨، دمشق ،  والسياحة وا*ثار القومي    

  )َوشحَ (مصدر سابق، مادة  لسان العرب ،ابن منظور،   )  ٧(
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ويذكر ابن منظور أن التوشيح اسم لنوع م�ن الش�عر اس�تحدثه ا@ندلس�يون، وھ�و 

  .)٢( اريض مختلفة وأكثر ما ينتھي إلى سبعة أبياتفٌن عجيب له أسماط وأغصان وأع

  

وقد ُسمي ھذا الفن بالموشح لما فيه من ترصيع وتزيين : "ويقول جودت الركابي

وغدت كلمة " )٣( وتناظر وصنعة، فكأنھم شبھوه بوشاح المرأة المرصع باللؤلؤ والجوھر

Y يشمل منظوم�ات موشح أو موشحة مصطلحاً يحمل معنى محدداً لنمط معين من النظم 

  . ونحوھا ٥ومخمسات ٤أخرى مشابھة قد تتعدى فيھا القوافي من مسمطات

  

  

وسواء كان السبب ف�ي تس�مية الموش�حات أنھ�ا بني�ت عل�ى ش�كل الوش�اح أو أنھ�ا 

  .منمقة ومزينة فإن المعنى Y يخلو في كلتا الحالتين من ا�شارة إلى التجميل والتصنيع

   

، ووّشَح المرأة أي ألبسھا الوش�اح ) وشَّح(الفعل  والموشح اسم مفعول مشتق من

، ويقال توشح بسيفه وثوبه تقلده )٦( ، وھو سير ينسج من أديم عريض ويرصع بالجواھر

تص�ور ا@ندلس�يين ھ�ذا الن�وع م�ن ال�نظم :"، ويرى  إحس�ان عب�اس أن س�بب التس�مية ھ�و

ً كرقعة الثوب، وفيه خطوط أو سمھا أغصان تنتظمھا أفقياً وعمودي   ")٧( ا

                                                                                                                                      
، عش�ر خ�صة ا�ثر في أعيان القرن الح�ادي، ) م١٦٩٩/ ھـ١١١١ت(محمد أمين بن فضل المحبي    ) ١(

  . ١٠٨ت ، ص .، دار صادر، بيروت ، د١ج
  ). َوَشحَ (، مادة  لسان العربابن منظور، : انظر  ) ٢(
  .٢٩٣م ، ص ١٩٧٥، دار المعارف ، مصر،  ٤، ط، في ا�دب ا�ندلسيجودت الركابي    ) ٣(
  ) .َسَمطَ ( ، مادة  لسان العرب: ھي أبيات مشطورة يجمعھا قافية واحدة ، انظر :  المسمطات)        ٦ (

، مادة         لعربلسان ا: ما كان على خمسة أجزاء وليس ذلك في موضع العروض ، انظر:  المخمسات         )٧(

  ) .َخَمسَ (             

  . ١٢٢م ، ص ١٩٧٤مكتبة النھضة ، بغداد ،  فصول في ا�دب ا�ندلسي ،حكمة ا@وسي ،   ) ٦(

م، ١٩٧٨، دار الثقافة ، بيروت،  تاريخ ا�دب ا�ندلسي عصر الطوائف والمرابطينإحسان عباس ،   ) ٧(

  .٢٢٠ص 
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  المعنى ا�صط�حي                              

  رأي القدامى        

 Y ًKخت ل�دب ا@ندلسي تعريفاً خاصاً للموشحات، فمث لم تذكر المصادر القديمة التي أرَّ

نجد في العق�د الفري�د Yب�ن عب�د رب�ه م�ا يش�ير إل�ى الموش�حات عل�ى ال�رغم م�ن أن بع�ض 

،كم�ا أن اب�ن )١(عبد ربه كان من أوائل الذين وضعوا الموش�حاتالمصادر تزعم بأن ابن 

بسام في الذخيرة Y يقدم أي تعري�ف للموش�حات واكتف�ى ب�ذكر عب�ارات متن�اثرة م�ن أنھ�ا 

  .)٢(على غير أعاريض شعر العرب، وذلك في معرض ترجمته لعبادة بن ماء السماء

مطم�ح (و ) د العقي�انقKئ�(كما أن ابن خاقان لم يش�ر إل�ى الموش�حات ف�ي كتابي�ه 

لم : "، فقد اعتذر عن عدم ذكرھا بقوله) المعجب(، أما المراكشي صاحب كتاب ) ا@نفس

  .)٣("تجِر العادة بإيرادھا في الكتب المجلدة المخلدة

: وقد اكتفى من جاء بعد ذلك بذكر نصوص مختارة من الموشحات في مص�ادرھم أمث�ال

نف��ح الطي��ب وأزھ��ار ( والمق��ري ف��ي كتابي��ه، ) المقتط��ف والمغ��رب(اب��ن س��عيد ف��ي كتابي��ه

  ).الرياض

وربما يعود سبب عدم ذكر ھؤYء للموشحات في دراساتھم السابقة كونھا جدي�دة ل�م تعت�د 

أذواقھ��م بع��د عليھ��ا،فلم يعتبروھ��ا م��ن الفن��ون ا@دبي��ة مث��ل الش��عر والنث��ر وغيرھ��ا، كم��ا 

بوزن معين وقافية محددة، لذا  اعتبروھا مخالفة لنظام القصيدة العربية من حيث اYلتزام

، وقد يرج�ع الس�بب إل�ى ابتع�ادھم  )٤(فإننا Y نجدھم يذكرونھا منذ البدايات في مصادرھم

عن ذكر الموشحات في مصنفاتھم أن كثيرا من دارسيھم ك�انوا يح�اولون تقلي�د المش�ارقة 

ح�ن Y في النصوص ، وطالما أن الموشحات غير معروفة في الشرق لم يھتموا بھ�ا ، ون

  " .بضاعتنا ردت إلينا : " ننسى ما قاله المشارقة عن العقد 

  

ولعل أفضل من تحدث من القدماء بخصوص ھ�ذا الموض�وع اب�ن س�ناء المل�ك ف�ي كتاب�ه 

الموشح كKم منظوم على وزن مخصوص ، وھو يتألف في : "، حين قال " دار الطراز"

، وفي ا@قل من خمسة أقفال وخمسة  ا@كثر من ستة أقفال وخمسة أبيات ، ويقال له التام

                                                
وزارة  المعج��ب ف��ي تلخ��يص أخب��ار المغ��رب ،،  )م ١٢٥٦/ھ��ـ٦٤٧ت(عب��د الواح��د المراكش��ي : انظ��ر  ) ١(

  .٣٦٨، ص  ١، ج نفح الطيب، والمقري ، ٢٩٩م ، ص١٩٧٨الثقافة ، دمشق ، 
 ال�ذخيرة ف�ي محاس�ن أھ�ل الجزي�رة ،، ) م١١٤٨/ھ�ـ٥٤٣ت(أبو حسن علي ابن بسام الشنتيري : انظر  ) ٢(

  . ٣٦٢م ، ص٢٠٠٠عرب ا�سKمي ، ، دار ال) من القسم ا@ول( ٢تحقيق إحسان عباس ، ج
  .٩٢، ص ) مصدر سابق(  المعجب ،المراكشي ، : انظر  ) ٣(
  .١١٥م، ص١٩٧٤، دار الثقافة ، بيروت ، ٢، ط فن التوشيحمصطفى عوض الكريم ، : انظر  ) ٤(
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أبي���ات ، ويق���ال ل���ه ا@ق���رع ، فالت���ام م���ا ابت���دئ في���ه با@قف���ال ، وا@ق���رع م���ا ابت���دئ في���ه 

  .)١("با@بيات

  

ف��ابن س��ناء يق��دم بھ��ذا تعريف��اً خاص��اً للموش��حات ل��م نج��ده عن��د س��ابقيه م��ن الم��ؤرخين  

لتعري�ف ، وب�يَّن في�ه أرك�ان ا@ندلسيين ، فھو أول من بيَّن معنى الموشح م�ن خ�Kل ھ�ذا ا

الموشح وأجزاءه وقد ميَّز الموشحة عن القصيدة بأن لھا وزناً خاصاً بھا يخالف م�ا ج�اء 

في القصيدة العربية ، على الرغم من وجود موشحات تتفق مع القصائد التقليدية ب�ان لھ�ا 

  .وزناً خاصاً 

  

  

وأضاف إليه، بقواف ، ھذا التعريف )توشيع التوشيح(وقد نقل الصفدي في كتابه 

  ". ٢أنھا كKم منظوم على وزن مخصوص، بقواف مختلفة : " ، وذلك في قوله مختلفة

فھو يKحظ أن الموش�حات Y تلت�زم قافي�ة واح�دة ش�أن القص�يدة العربي�ة التقليدي�ة 

الت��ي تلت��زم قافي��ة واح��دة ، وھ��ذا يرج��ع إل��ى طبيع��ة بن��اء الموش��حة واخ��تKف تس��ميات 

  .أجزائھا

قصيدة نظمت : "محمد بن أبي شنب الجزائري قوYً في الموشحات بأنھاوقد قًدم 

، نرى م�ن خ�Kل ھ�ذا التعري�ف أن�ه ل�يس دقيق�اً فل�م توض�ع الموش�حات )٣("من أجل الغناء

  . جميعھا من أجل الغناء وأننا نجد  كثيرا من القصائد التقليدية تَُغنَى 

  الموشح عند المحدثين

ش�حات ف�ي كت�بھم ، وق�د ح�اول ك�ل واح�ٍد م�نھم أن تناول كثيٌر من المحدثين المو

يق��ّدم لن��ا تعريف��اً خاص��اً للموش��حة ويجعلھ��ا متمي��زة ع��ن القص��يدة التقليدي��ة ويخرجھ��ا م��ن 

( إطارھ��ا، وھ��ذا بخ��Kف م��ا ج��اء عن��د الق��دامى ، وم��ن ذل��ك ق��ول آنخ��ل جنثال��ث بالنثي��ا 

Angel Gonzalez Palencia ( :  تين اثنتين كما ھو نظم تكون  فيه القوافي اثن" بأنھا

فمن ھذا التعريف نجد أن الموشحات تختل�ف ع�ن القص�يدة بتع�دد " . )٤(الحال في الوشاح

                                                
، تحقي�ق ج�ودت الرك�ابي ، دار  دار الط�راز، ) م١٢١١/ھ�ـ ٦٠٨ت(ھبة هللا بن جعف�ر ب�ن س�ناء المل�ك   ) ١(

  .٣٢م ، ص ١٩٨٠الفكر دمشق 

        ١٩٦٦، دار الثقافة ، بيروت ، توشيع التوشيح ، ) م١٣٥٣/ھـ٧٦٤ت(صKح بن أيبك الصفدي        )١( 
  .٢١، ص       

        مصطفى  ، فن التوشيح ، نقKً عن ) موشح(محمد الجزائري ، دائرة المعارف ا�سKمية ، مادة   ) ٣(
  .١٧ص  عوض الكريم ،         

  .١٤٣، ص  تاريخ الفكر ا�ندلسيبالنثيا ،   ) ٤(
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وذلك عندما قال بالنثيا تكون القوافي اثنتين اثنتين ، كما أنھا ، القوافي في الموشح الواحد 

  . تختلف بالبناء الفني وا�يقاع والموسيقى وتعدد المستويات اللغوية 

وليس��ت الموش��حات قب��ل تلحينھ��ا إY نوع��اً م��ن الش��عر : "ه إب��راھيم أن��يس بقول��هوق��د عرف��

نKحظ من ھذا ال�رأي بأن�ه يتواف�ق م�ع ا*راء الس�ابقة الت�ي تؤك�د تع�دد الق�وافي ف�ي " .  )١(المسمط

ل�و كان�ت : "الموشحة الواحدة، ولكن مصطفى ع�وض الك�ريم ق�د ع�ارض ھ�ذا ال�رأي بقول�ه أنھ�ا 

س�يين ش�يء م�ن الفض�ل باختراعھ�ا ، @ن المس�مطات ف�ي الش�رق قب�ل ظھ�ور كذلك لما بقي ل�ندل

  .)٢("الموشحات بزمن طويل

  

الموش�حات : "أما أحمد ھيكل فقد أكدَّ أن الموشحات تتخذ للزينة والتجمي�ل وذل�ك ح�ين ق�ال        

ق�رون نوع من النظم يش�به الوش�اح ال�ذي تتخ�ذه الم�رأة أو الرج�ل للزين�ة والج�امع ب�ين المعني�ين م

  .)٣(بفكرة التجميل المنوع المعتمد على التقابل

بأنه مص�طلح عل�ى ف�ن مس�تحدث :"عباس الجراري في معرض حديثه عن الموشحويشير         

فھ�و  ٤."من فنون الشعر Y يتقيد بالشكل التقليدي ال�ذي التزمت�ه القص�يدة العربي�ة لبنائھ�ا العض�وي

  .يم الھيكل إلى أجزاء يتنوع فيھا الوزن وتتعدد القافيةيحاول التحرر منه إلى شكل جديد يعتمد تقس

  

ق�د س�مي ھ�ذا الف�ن بالموش�ح لم�ا في�ه م�ن ترص�يع وت�زيين وتن�اظر :" ويق�ول ج�ودت الرك�ابي     

  .٥"وصنعة ، فكأنھم شبھوه بوشاح المرأة المرصع باللؤلؤ والجوھر

غل�ب ، تت�ألف م�ن قطع�ة ش�عرية طويل�ة ف�ي ا@: " كما عرف عمر فروخ الموشحة بأنھا     

مق��اطع تترت��ب فيھ��ا ا@س��طر والق��وافي عل��ى نس��ق مخص��وص ، ف��إذا اخت��ار الوّش��اح نس��قا م��ا ف��ي 

وج���ب علي���ه أن يلت���زم ذل���ك النس���ق بعين���ه ف���ي س���ائر مق���اطع تل���ك ، المقط��ع ا@ول م���ن موش���حه 

  ٦."الموشحة

مھ�ا فنجد من ھذا الرأي الصريح والواضح  اختKف الموشحة عن القصيدة ، الت�ي Y يلز   

  .أي نسق من ھذا القبيل

                                                
     . ٢٨٥م ، ص ١٩٩٧، مكتبة اYنجلو مصرية ، القاھرة، ٣، طموسيقى الشعرإبراھيم أنيس ،   )١(

  .١٧، ص ) مرجع سابق(، ، فن التوشيح مصطفى عوض الكريم   )٢(

  .١٤٤م ، ص ١٩٨٦رة ، ، دار المعارف ، القاھ في ا�دب ا�ندلسيأحمد ھيكل ، : انظر   )٣(

       ١٩٧٣، دار النشر المغربية ، الدار البيضاء ، موشحات مغربية دراسة ونصوصعباس الجراري ،        )٤(

  .١٣ص،             

  . ٢٩٣،  ص في ا�دب ا�ندلسيجودت الركابي ،        )٥( 
  . ٤٢٢، ص ١٩٨٤للمKيين ، بيروت ، ، دار العلم ٤، ج ٢ط.، تاريخ ا�دب العربيعمر فروخ ،         )١( 
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فن أنيق من فنون الشعر العربي اتخذ قوال�ب بعينھ�ا :" ويشير مصطفى الشكعة إلى أنھا     

  ١."في نطاق تعدد ا@وزان الشعرية، وكان ظھوره في نطاق إطاره ھذا بأرض ا@ندلس 

  

ي�ة، ونخلص من ھذا أن الموشحات فن أدبي له خصائصه التي تميزه عن القص�يدة التقليد

إن لھا وزنا ً خاصا ً وبناًء فني�ا ً يختل�ف ع�ن القص�يدة ، كم�ا أن اللغ�ة العامي�ة ھ�ي الغالب�ة : ومنھا 

على الموشحات وأنھا أقرب إلى ذوق الناس ، وقد أخذھا النق�اد والب�احثون بالعناي�ة وال�درس إل�ى 

أن وص��لوا إل��ى ھ��ذه المع��اني بخص��وص الموش��حات الت��ي ظھ��رت وانتش��رت بش��كل واس��ع ف��ي 

  . العصور المتأخرة في البيئة ا@ندلسية 

فالموشح ثورة على طبيعة القصيدة التقليدية التي سئمھا الناس وملَّوھا فاحتاجوا إلى شيء 

فكانت الموشحات ، فھي من جھة بحق حركة تجديدية ، جديد يطرد ھذا الملل ويبعدھم عن السأم 

تطرد الملل وتبعث في ،  ٢لى ذوق الناسومن جھة أخرى رجعة إلى الغنائية التي كانت أقرب إ، 

. النفس اYرتياح، وكانت ھذه الغنائية في بيئة الحكام وا@مراء يحثون عليھ�ا ويش�جعون أص�حابھا

والدليل على ذلك الحكاية التي أوردھا ابن خلدون فقد ذكر أن الحك�يم ب�ن باج�ه ص�احب التKح�ين 

قسطة فألقى على  بعض قيناته موشحته التي المعروفة حضر مجلس مخدومه ابن تَِيْفِلويت في سر

  :أولھا

  ج������������رر ال������������ذيل أيّم������������ا ج������������ر
 

  وص�������������ل الس�������������كر من�������������ك بالس�������������كر  
 

  : فطرب الممدوح لذلك، فلما ختمھا بقوله

  عق���������������د هللا راي���������������ة النص���������������ر 
 

  @مي�����������������ر الع�����������������K أب�����������������ي بك�����������������ر  
 

أت، ما أحسن  م�ا ب�د: "وا طرباه ، وشق ثيابه وقال: فطرق ذلك التلحين سمع ابن تيفلويت، صاح

وما ختمت، وحلف با�يمان المغلظ�ة Y يمش�ين اب�ن باج�ه إل�ى داره إY عل�ى ذھ�ب فخ�اف الحك�يم 

نKح��ظ م��ن ذل��ك تش��جيع المل��وك .  )٣(س��وء العاقب��ة فاحت��ال ب��أن جع��ل ذھب��اً ف��ي نعل��ه ومش��ى علي��ه

ت�ي وا@مراء للغناء في مجالسھم وحثھم عليه ، وھذا ما كان يتوافق مع أذواقھم ف�ي تل�ك الفت�رة  ال

  .امت�ت حروباً وصراعات سياسية فكان الغناء باعثاً للخروج من تلك ا@زمة

   

                                                
    م ، ١٩٨٣، دار العلم للمKيين ، بيروت ،   ا�دب ا�ندلسي موضوعاته وفنونهمصطفى الشكعة ،        )٢( 

  .٣٧١ص            

  . ١٧٣صتاريخ ا�دب ا�ندلسي عصر الطوائف والمرابطين ،  .  إحسان عباس     )٣ ( 

، تحقيق سيد  المقتطف من أزاھر الطرفابن سعيد ،  ،  ٥٨٥ص،  ١، جقدمة المابن خلدون ، : انظرھا  )٣(
،  الطي�ب نف�ح. المق�ري ، ٢٥٧ص، م ١٩٨٣حنفي حسين ، الھيئة المصرية العامة للكتاب ، الق�اھرة ، 

  .   ٨ص، ٧ج
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ومما يؤكد قولنا بأن الموشحات فٌن قائم بذاته له نظامه الخاص وقوانين تخرجه عن نظام 

والفن��ون : "القص��يدة التقليدي��ة ، ق��ول اYبش��يھي بإخراج��ه الموش��حات م��ن الش��عر وذل��ك ح��ين ق��ال

ھ��ي الش��عر الق��ريض والموش��ح وال��دوبيت والزج��ل والموالي��ا والك��ان وك��ان الس��بعة الم��ذكورة ، 

  .)١("والقوما ، ومنھم من جعل الحماق من السبعة

وزبدة القول أنھا Y ريب في كونھا خارج�ة م�ن الش�عر، @ن�ه ": " وأكد ھذا المحبي بقوله

  .)٢("يطلق على أبيات كل من القصيدة والرجز والقريض وإنما ھي داخله في النظم

  

نرى من ذلك أنھا Y تشبه الشعر إY  في كونھا نظم�اً معرب�اً، فت�ارة يواف�ق أوزان الش�عر 

وتارة يخالفھا ، وھذا يشير إلى أن فن الموشحات فن قائم بذاته خارج عن نظام القصيدة التقليدي�ة 

اف�ق وھ�و ف�ي إعراب�ه كالش�عر لكن�ه يخالف�ه بكث�رة أوزان�ه وت�ارة يو: "فيقول المحب�ي ع�ن الموش�ح

  .)٣("أوزان الشعر وتارة يخالفھا

  

وھذا ما جاء به ھيكل عندما قال عن الموشحة بأنھا فن ش�عري يحم�ل ألوان�اً م�ن التجدي�د 

في القوافي غالباً وفي ا@وزان أحياناً أخرى ، وإذا تحللت الموشحة من ا@وزان تماماً ف�K ت�رتبط 

  .)٤(عند ذلك بفن الشعر

  

دمناه مظھراً عصرياً من مظاھر ا@دب ا@ندلسي تتجلى فيه فيعتبر التوشيح على حد ما ق

فھو بحق فن ش�عبي يعك�س واق�ع المجتم�ع ا@ندلس�ي ، طوابع الحياة الجديدة ومنازعھا المستحدثة 

الذي ينعم بالطبيعة وحياة ا@نس والط�رب ال�ذي س�محت لمث�ل ھ�ذا بالش�يوع واYنتش�ار، وق�د أخ�ذ 

عيداً عن صرامة ا@دب التقلي�دي ال�ذي في�ه التقي�د واYلت�زام التوشيح يخفق في رحاب حياة الناس ب

  .(٥)بقانون القصيدة المتعارف عليه

   

  

  

  

                                                
 مستظرف المستطرف من كلِّ فنٍ ، ) م١٤٤٨/ ھـ ٨٥٢ت (محمد بن أحمد شھاب الدين اYبشيھي : انظر  )١(

العاطل ، ) م١٣٥٩/ھـ٧٥٠ت(، صفي الدين الحلي٢٧١، ص ١٩٨٦، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، ١، ج
م ، ١٩٨١، تحقيق حسين نصار ، الھيئة المصرية العامة للكتاب ، الق�اھرة ،  الحالي والمرخص الغالي

  . ٦٨ص
  . ١٠٨، ص ١، ج) مصدر سابق(، خ�صة ا�ثرالمحبي ، : انظر   )٢(
 .  ١٠٨، ص ١ه ، جالمصدر نفس   )٣(
  .١٣٢ص ، )مرجع سابق(، ، في ا�دب ا�ندلسي أحمد ھيكل : انظر   )٤(
  .٣٣٣م ، ص١٩٧٨، دار الشرق العربي ، بيروت ، سنة  م�مح الشعر ا�ندلسيعمر الدقاق ، )       ٤(
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  أولية الموشح 

الموشحات من الفنون ا@دبية القائمة بذاتھا والمستقلة ع�ن أي ف�ٍن آخ�ر، وھ�ي مثلھ�ا مث�ل 

ع من الغناء الشعبي أي فٍن ضاعت مKمحه ا@ولى، فالصلة الوثيقة بين ظھور الموشح وسيادة نو

المتعدد القوافي في المجتمع ا@ندلسي ، إنما تعني أن بواكير الموشحات عاش�ت زمن�اً ط�ويKً ب�ين 

، ولم يعمد أحد إلى تدوينھا وھذا ما يدل عل�ى ض�ياع الب�دايات ا@ول�ى  ةالناس مسموعة Y مقروء

  .)١(للموشحات

@ول�ى للموش�حات ھ�و م�ا رآه ع�دد ٌم��ن ولع�ل الس�بب ف�ي قل�ة المعلوم�ات ون�درتھا ع�ن المراح�ل ا

الدارسين المحدثين في أن علماء ا@ندلس القدماء ومؤرخيه ا@ولين ل�م يكترث�وا بھ�ا ول�م يفردوھ�ا 

  .)٢(في صفحات كتبھم واكتفوا با�شارة إليھا بأنھا اختراع أندلسي

ع�دد م�ن  والدليل على ذلك م�ا أش�ارت إلي�ه بع�ض المص�ادر إل�ى أن اب�ن عب�د رب�ه ج�نح إل�ى نظ�م

الموشحات لم يعمد إلى إيراد شيء منھا في عقده الفريد على حين أورد لنفسه أشعاراً وفيرة، وفي 

  . ٣ھذا دYلة على عدم اكتراثه بالموشحات وانه Y يعتبرھا فنا له قواعده وأصوله

وورد ع��ن اب��ن بس��ام أن��ه أعج��ب بالموش��حات لكن��ه اعت��ذر ع��ن إيرادھ��ا @ن أكثرھ��ا عل��ى غي��ر 

وأوزان ھ��ذه الموش��حات خارج��ة ع��ن غ��رض ھ��ذا : "أش��عار الع��رب، وذل��ك ح��ين ق��ال أع��اريض

  . )٤("الديوان إذ أكثرھا على غير أعاريض العرب

فھذه دYYت واضحة على ضياع البدايات ا@ولى للموشحات، فلم يكن معترفاً بھا كواحٍد 

وظ�ل خ�Kل ، وينمن فنون القول، ل�ذلك عاش�ت الموش�حة م�دة م�ن الزم�ان بعي�دة ع�ن مج�ال الت�د

  . ٥الفترة ا@ولى المبكرة لنشأته يُْسَمع ويتناقل شفاھا 

ولم يقف المؤرخون عند ھذا الحد من تجاھل للموشحات بل تعدوه إلى ازدرائھا وھذا ما 

ورد عند الفتح بن خاقان الذي سكت عن ذكر الموشحات في كتب�ه حت�ى ف�ي ص�دد م�ن ت�رجم لھ�م 

، وغي��رھم م��ن ال��ذين أب��دعوا ف��ي )٦(ال اب��ن اللَّبان��ة واب��ن باج��ةم��ن ال��ذين برع��وا ف��ي ھ��ذا الف��ن أمث��

  . الموشحات وكأنه لم يعرفھا ولم يسمع بھا

                                                
  .٣٣٣م، ص١٩٧٨، دار الشرق العربي، بيروت، سنة  م�مح الشعر ا�ندلسيعمر الدقاق ، : انظر  )١(

م ٢٠٠١، دار الياقوت، عمان،  ةا�دب ا�ندلسي من الفتح حتى سقوط غر ناطمنجد مصطفى ، : انظر  )٢(

  . ٣٠٥، ص 

  . ٢١٧ص ا�دب ا�ندلسي عصر الطوائف والمرابطين ، تاريخإحسان عباس ، )     ٣(

  .  ٤٦٩، ص ١، مصدر سابق ، القسم ا@ول ، جالذخيرة ابن بسام ،   )٤(
  . ١٧٤صتاريخ ا�دب ا�ندلسي عصر الطوائف والمرابطين ، .  ان عباسإحس)      ١ ( 

، مكتب�ة ٤، ج ش، تحقي�ق حس�ين خ�ر ي�و ق�ئ�د العقي�ان، ) م١١٣٢/ھ�ـ٥٢٩ت(الف�تح ب�ن خاق�ان : انظر   )٦( 
  .٩٣١،  ٧٧٦م ، ص١٩٨٩المنار، الزرقاء ، 



١٥  
  

    

وكذلك بين المراكشي اعتذاره أيضاً عن ذكر الموشحات ووقفته السلبية تجاھھا حين قال 

حات ول�وY أن الع�ادة ل�م تج�ِر ب�إيراد الموش�: "في المعجب في صدد كKمه عن الوشاح ابن زھر 

  .)١("في الكتب المجلدة المخلدة @وردت له بعض ما بقي على خاطري من ذلك

 ًKيبلغ مقام الشعر، فض Y إذن نجد أن النظرة ا@ولى للموشحات كانت على أنه فن شعبي

عن أن النظرة المثالية للشعر كانت معقودة للشعر المسترخي الذي لم يعرف عنده ھذا الف�ن فك�ان 

نصب من قبل المؤرخين للشعر وأصحابه وفي ھذه اللحظات أھمل�وا ھ�ذا الن�وع التركيز ا@ولى م

  . الجديد

فھذه النظرة البسيطة للموش�حات ھ�ي الت�ي جعلت�ه محاط�اً ب�الغموض ف�ي مراحل�ه ا@ول�ى 

ابن زيدون وابن : "وربما ھذا يفسر سبب خلو دواوين بعض الشعراء الكبار من الموشحات أمثال

  .٢"غيرھمخفاجة ، وابن حمديس  و

فھؤYء يعتبرون من أكبر أعKم الشعر ا@ندلسي ومع ذلك خلت دواوينھم من الموشحات  

  . @نھم لم يعتبروھا فنا يوازي القصيدة التقليدية التي لھا السيادة ا@دبية في ذلك الوقت 

وتتجاھ��ل أص��حابه ، ول��م يق��ف ھ��ذا الف��ن عن��د ھ��ذه النظ��رة الخطي��رة الت��ي ك��ادت تمح��وه 

فقد بدأت نظرات الدارسين تتغير للموشحات ، وتميل إل�ى قبولھ�ا فم�ا ك�دنا نص�ل إل�ى ، المبدعين 

الق��رن الس��ادس الھج��ري حت��ى وج��دنا م��ن جع��ل جھ��ده منص��با عل��ى الموش��حات ، فھ��ذا عل��ي ب��ن 

  إب��������������������������������������������راھيم البلنس��������������������������������������������ي المت��������������������������������������������وفى س��������������������������������������������نة

خ لنبھاء الوشاحين ، وذلك في كتاب سماه  )م١١٣٤/ھـ٥٢٥(  ٣"@ندلسمشاھير الموشحين با"،أرَّ

.  

وزاد اYھتمام بالموشحات حتى وصل إلى القرن الثامن الھجري فنجد المقري في كتاب�ه  

، ف�ي كتاب�ه أزھ�ار ) م ١٣٧٢، ھ�ـ٧٧٠(أزھار الرياض ينق�ل لن�ا ق�وY ًYب�ن خاتم�ة المت�وفى س�نة 

وھذه الطريق�ة م�ن مخترع�ات أھ�ل ا@ن�دلس ومبت�دعاتھم ا*خ�ذة :" الرياض عن الموشحات بقوله

  .   ٤"ھم الذين نھجوا سبيلھا ووضعوا محصولھا، @نفسبا

وسار ا@مر على ھذا النح�و إل�ى النم�و واYزدھ�ار حت�ى ج�اء لس�ان ال�دين ب�ن الخطي�ب ، 

عرض فيه عدداً كبيراً من الموشحات في " جيش التوشيح"الذي قدم لنا كتاباً في الموشحات سماه 

                                                
  . ٥٦ص ، ) مصدر سابق(،  المعجبالمراكشي ، : انظر  )١(
  .  ٣١٦ا�دب ا�ندلسي ،  ص.  مصطفىمنجد )      ٤(

  . ٢١٨، ص )عصر الطوائف والمرابطين(تاريخ ا�دب ا�ندلسي نقK عن إحسان عباس ،       )١(  

  ، ١٩٧٨، صندوق إحياء التراث ا�سKمي ، ا�مارات ،  ٢، ج أزھار الرياضالمقري  ،  )٢(

  . ٢٥٥ – ٢٥٢ص             
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ال�ذي اھ�تم ب�ه وخص�ص ل�ه فص�Kً خاص�ا ف�ي  العصور السابقة ، ثم وصل ا@مر إلى ابن خل�دون

  . )١(مقدمته المشھورة

  

أما المقري فقد ق�دم أمثل�ة كثي�رة وأحادي�ث َ مطول�ة ً ع�ن الموش�حات ، كم�ا ق�دَّم نصوص�اً 

اب�ن الخطي�ب واب��ن : مخت�ارة لكب�ار الوش�احين، ووش�احي عص�ر بن��ي ا@حم�ر بالخص�وص أمث�ال

  . ا العصراللذين يعدان من أشھر الوشاحين في ھذ زمرك ،

دي��وان "وح��ديثا ً ق��ام الس��يد غ��ازي بجم��ع  الموش��حات ا@ندلس��ية ف��ي كت��اب أطل��ق علي��ه    

موش��حة جعلھ��ا ف��ي ج��زأين وذل��ك ) ٤٤٧(وك��ان مجم��وع م��ا وق��ف علي��ه ، "الموش��حات ا@ندلس��ية

بالرجوع إلى حوالي ثKثين مصدراً بين مطبوع ومخطوط، وقد جعل للموشحات في عص�ر بن�ي 

اً جمع فيه كل الموشحات التي عثر عليھا وتنسب إلى الوشاحين الذين عاشوا ا@حمر فصKً خاص

  .)٢( في عصر بني ا@حمر

ول��م يق��ف المھتم��ون ف��ي ف��ن التوش��يح عن��د ھ��ذا الجھ��د ال��ذي ق��ام ب��ه س��يد غ��ازي ، فنج��د 

مص��طفى الغ��ديري ق��د أورد ح��والي مائ��ة وثم��انين موش��حة ل��م ت��رد ف��ي ال��ديوان الس��ابق فأص��بح  

  .)٣(يد ستمائة وسبعاً وعشرين موشحةالمجموع الجد

مما سبق يتبين لنا ضخامة الجھود التي قام بھا القدماء والمح�دثون ح�ول الموش�حات م�ن 

حيث اYھتمام والدرس والجمع ، فھناك من رعاھا على اعتبار أنھ�ا ف�ن جدي�د ل�ه نظام�ه الخ�اص 

وھ�م ، حين بال�درس والرعاي�ة وقوانينه التي تحكمه ، ووجدنا المؤلفات التي تناول�ت أع�Kم الوش�ا

يبتع��دون في��ه ع��ن الش��عر التقلي��دي ، كم��ا وج��دت ھ��ذه الموش��حات اھتمام��ا كبي��را ً م��ن المري��دين 

  . واYتباع الذين نظروا إليھا نظرة إيجابية

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٥٨٨-٥٨٣، ص  ١، ج ، المقدمةابن خلدون     )٣( 
 ٤٨٣م ، ص١٩٧٩، منشأة المعارف ، ا�سكندرية ،  ٢، ج ، ديوان الموشحات ا�ندلسية السيد غازي  )١(

 . وما بعدھا 
، عرض ونقد ، مجلة جامعة نظرية المستشرقين في أصول الموشحات ا�ندلسية ، مصطفى الغديري    )٣(

 .وما بعدھا  ٢٢م ، ص ١٩٩٨محمد ا@ول ، وجدة ، 
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  الظھور والتطور: الموشحات 

ين ولدت الموشحات في أحضان الطبيعة ا@ندلسية المترفة وتخلقت أنغامھا في بيئة المغنّ�

والمغنيات ، ووج�دت رواج�اً كبي�راً ف�ي أوس�اط ا@م�راء والحك�ام وكان�ت ف�ي حقيقتھ�ا تعبي�راً ع�ن 

شخصية ا@ندلس الفني�ة واس�تقKلھا ا@دب�ي، كم�ا كان�ت انعكاس�اً لم�ا ش�اع ف�ي البيئ�ة ا@ندلس�ية م�ن 

  .ترف وتحضر

ونتيج��ة  الموش��حات نش��أت اس��تجابة لحاج��ة فني��ة أوYً : " ل��ذلك ي��رى بع��ض الب��احثين أن 

  .)١("لظاھرة اجتماعية ثانياً 

ھ�ي زب�دة الش�عر وخKص�ة ج�وھره : "وقال ابن ِدْحيَّة في معرض حديثة عن الموش�حات

وص�فوته ، وھ��ي م��ن الفن��ون الت��ي أغ��رب بھ��ا أھ�ل المغ��رب عل��ى أھ��ل المش��رق ، وظھ��روا فيھ��ا 

  .)٢("كالشمس الطالعة والضياء المشرق 

ل على أن أصل الموشح أندلسي خالص وذلك حين كما قال صKح الدين الصفدي قوYً يد

الموش��ح ف��ٌن تف��رد ب��ه أھ��ل المغ��رب وامت�ازوا ب��ه عل��ى أھ��ل المش��رق وتوس��عوا ف��ي فنون��ه : " ق�ال

  .)٣("وأكثروا من أنواعه وضروبه

فنستنتج م�ن ذل�ك أن الغن�اء يع�د ف�ي طليع�ة العوام�ل الت�ي س�اعدت ف�ي نش�وء الموش�حات           

د أفض��ل المغن��ين إل��ى ا@ن��دلس وھ��و زري��اب م��ولى أمي��ر الم��ؤمنين المھ��دي وذل��ك عن��دما قَ��ِدَم أح��

العباسي وكان يتمتع بفصاحة لسانه وحKوة شمائله، وكان تلميذاً �سحق الموصلي ببغ�داد فتلق�ف 

من أغانيه استراقاً ، وھدي من منھج الصناعة وصدق العق�ل م�ع طي�ب الص�وت وص�ورة الطب�ع 

  .)٤(دإلى ما فاق به أستاذه فيما بع

ق�د : "ومما يدل على براعته في الغناء شھادة أستاذه اسحق الموصلي بذلك حين قال عن�ه

سمعت ل�ه نزع�ات حس�نة، ونغم�ات رائق�ة، ملتاط�ة ب�النفس وق�د أوقف�ه عل�ى الغري�ب م�ن اس�تنباط 

فلما سمع الرشيد بذلك وما يقال بھذا الصوت العذب أمر بإحضاره حتى يسمع من�ه ويحك�م ". فكر

  . يقال في براعته في الغناء وصوته الذي Y مثيل له عليه بما

  :فحضر زرياب بKط الرشيد واندفع مغنياً بعد فترة من النقاش والحوار

  ي��������ا أيھ��������ا المل��������ك الميم��������ون ط��������ائره 
 

  ھ���������ارون راح إلي���������ك الن���������اس يبتك���������روا  
 

  

                                                
 .١٤٣ص ) مرجع سابق(،  ا�دب ا�ندلسيھيكل ،    )١(
، تحقي�ق  المط�رب ف�ي أش�عار أھ�ل المغ�رب، ) م١٢٣٥/ ھ�ـ ٦٣٣ت(عمر بن الحسن ب�ن دحي�ة الكلب�ي    )٢(

 . ١٨٦م ، ص ١٩٥٤مصطفى عوض الكريم ، الخرطوم ، 
 . ٢٠مصدر سابق ، ص  توشيع التوشيح ،الصفدي ،   )٣(
 . ١٢٢، ص  ٣، ج) سابقمصدر (نفح الطيب ، المقري ،    )٤(
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لم  فعندما سمع الرشيد ذلك أمر  اسحق الموصلي بالعناية به واYھتمام بھذا الصوت الذي

لكن لم يَْس�َمع إس�حق  الموص�لي طل�ب ا@مي�ر @ن�ه ش�عر أن�ه س�وف يأخ�ذ مكانت�ه عن�د ، يولد مثله 

ا@مير فعندھا َخيَّر زرياب بين موته والرحيل فاختار زرياب الرحيل إلى ا@ندلس في عھد ا@مير 

ول�م فس�ر ب�ه الحك�م واس�تقبله أحس�ن اس�تقبال وأكرم�ه ) ھ�ـ٢٠٦-ھ�ـ١٨٠(الحكم بن ھشام ا@موي 

م له الكثير من الخيرات حت�ى  يمِض إY القليل حتى نال منزلة رفيعة في عھد ابنه عبد الرحمن فقدَّ

إنه خصص له راتباً شھرياً ، إلى أن ارتفع صيته عند ا@مير حيث أصبح يحب مجالسته والسماع 

  . )١(لغنائه، حتى أنه عندما يسمعه يطرح كل غناء سواه ويقدمه على جميع المغنين

لم يقف زرياب عند ھذا الحد  من الشھرة بل زاد آثاًرا كثيرة في ا@ندلس، فاخترع وتراً و

في الوقت الذي كان اYعتماد على أربعة أوتار، فجاء زرياب وزاد عليھا وت�راً ، خامساً في عوده

  .)٢(خامساً أحمر متوسطاً فاكتسب به عوده ألطف معنى وأكمل فائدة

وسيقى والغناء فعمل على فك كتاب الموسيقى با�ضافة إلى حفظ�ه وقد برع زرياب في مجال الم

  .)٣(لعشرة آYف مقطوعة من ا@غاني بألحانھا ومما كان له ا@ثر في إبداعه في مجال الغناء

فمن ذل�ك كل�ه نKح�ظ أن زري�اب ق�د وض�ع حج�ر ا@س�اس لمدرس�ة الغن�اء ف�ي ا@ن�دلس وك�ان ل�ه 

واس�تمر : "نزعون منزعه فيما بع�د فق�ال المق�ري ف�ي ذل�كأسلوبه الذي احتذاه المغنون وصاروا ي

با@ندلس إن كل من أفتتح الغناء فيبدأ بالنشيد أول شدوه بأي نقٍر ك�ان وي�أتي أث�ره بالبس�يط ويخ�تم 

  " .)٤(بالمحركات وا@ھزاج تبعاً لمراسم زرياب

ال��دافع ا@ول فأح�دث زري�اب تط��وراً كبي�راً ف�ي مج��ال الغن�اء ف�ي ش��تى أنح�اء ا@ن�دلس ال��ذي ك�ان 

لظھور الموشحات وبعدھا  أخذ على بث تKميذه في المدن ا@ندلسية يغنون ويمتعون الن�اس بھ�ذه 

  . ا@صوات العذبة الجميلة التي تدربت على يدي زرياب

ولم يقتصر ا@مر على ما أحدثه زرياب من تطور في مجال الغناء بل تعداه إلى نھضة واسعة في 

، ال�ذي يع�د م�ن )٥(قى والغناء فن�ذكر كت�اب أب�ي بك�ر ب�ن باج�ه الغرن�اطيمجال التأليف في الموسي

أروع الكتب في ھذا المجال لما يحويه من فائ�دة عظيم�ة وإلي�ه تنس�ب ا@لح�ان المطرب�ة با@ن�دلس 

  .)٦(التي عليھا اYعتماد

                                                
 . ١٢٥، ص  ٣، ج نفح الطيبالمقري ،    )١(
    . ١٢٥، ص  ٣، ج نفح الطيبالمقري ،   )٢(
    .١٢٧، ص  ٣المصدر نفسه ، ج)     ٣(
    . ١٢٨، ص  ٣المصدر نفسه ، ج)     ٤(
لحان ويع�رف أبو بكر بن باجه الغرناطي ، محمد بن الحسين بن باجه فيلسوف ا@ندلس وإمامھا في ا@   )٥(

ابن خاقان :بابن الصايغ ، استوزره أبو بكر بن تيفلويت ملك سرقسطة ، وأكثر ابن باجه من رثائه، انظر
وفيات ا�عيان وأنباء أبناء ، ) م١٢٧٨/ھـ٦٨١ت(، وابن خلكان ٣٤٦ص  -٣٠٠، ص ق�ئد العقيان ، 

 . ١٠٣ص  ، ٤م ، ج١٩٦٩، تحقيق إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، أھل الزمان 
 .١٨٥، ص ٣ج) مصدر سابق(، نفح الطيب المقري ،    )٦(
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" ةا@غ�اني ا@ندلس�ي: "وظلت ھذه النھضة مستمرة لنجد كتاب�ا ً ليحي�ى الخ�ذوج المرس�ي ، بعن�وان

  . ١ويحوي من الفائدة ما Y نجده  في الكتب ا@خرى 

فبھ��ذه النھض���ة الواس��عة ف���ي مج��ال الغن���اء والموس��يقى كث���ر أص��حابھا ومري���دوھا م��ن المغن���ين 

والمغنيات ، فعندھا أدرك ا@ندلسيون أن الشعر بأوزانه وقوافيه المنظمة والمرتب�ة ترتيب�اً محكم�اً 

لغناء فوجدوا أن القصيدة التقليدية أصبحت ضيقة الباع أمام Y يتماشى وھذه النھضة الجديدة في ا

  . ھذا البحر الزاخر من التنوع في ا@لحان

فعندھا نشأت الموشحات ا@ندلسية لتلبية متطلبات الفن الجديد @نھا أقرب إلى الغناء م�ن القص�يدة 

ثيرات مختلف�ة ف�ي البيئ�ة التقليدية، وذلك تحت تأييد ھذه الموجه العنيفة من الغناء والموس�يقى وبت�أ

  .)٢(المحلية

فالغناء يعد سبباً من أسباب ظھور الموشحات كما قدَّمنا ، إY أننا Y نغف�ل م�ا للبيئ�ة ا@ندلس�ية م�ن 

دوٍر بارز أيضاً في نشوء ھذا الفن لما تنعم به من وسائل الترف والنعيم والزاخرة بملذات الحي�اة 

ء الموش��حات ا@ندلس��ية، ومم��ا ي��دل عل��ى دور البيئ��ة وزينتھ��ا ول��ذلك كان��ت س��بباً آخ��ر ف��ي نش��و

أعذر أخاك فإنه، لم يولد با@ندلس، وY نشأ : "ا@ندلسية في نشوء الموشحات قول ابن سناء الملك

  . )٣("بالمغرب وY سكن إشبيلية وY أرسى على مرسية

نتيج��ة لظ��اھرة نش��أت اس��تجابة لحاج��ة فني��ة أوYً و"فھ��ذا يؤك��د ق��ول أح��د الب��احثين أن الموش��حات 

فالدYلة الفنية تظھر في الغناء الموسيقي وتع�دد ا@وزان والق�وافي ، والدYل�ة " ◌ً )٤(اجتماعية ثانيا

  . اYجتماعية تظھر في طبيعة البيئة ا@ندلسية نفسھا

  

فنKحظ من ذلك أن من نشأ با@ن�دلس وتش�رب م�ن أھلھ�ا وطبيعتھ�ا ك�ان أب�رع م�ن غي�ره ف�ي ف�ن 

  . بن سناء نفسه @نه من أھل المشرق وليس من أھل المغربالموشحات ، فيقصد ا

  

إذن فقد ولدت الموشحات في أحضان الطبيعة ا@ندلسية المترفة واكتسبت أنغامھا من بيئة المغنين 

والمغني��ات الت��ي ش��اعت وكث��رت ف��ي البيئ��ة ا@ندلس��ية ، وذل��ك لم��ا للغن��اء م��ن تق��ارب كبي��ر م��ع 

ا في مجالس الطرب وا@نس في أوساط ا@مراء الحك�ام وY الموشحات، @ن الكثير كان يستخدمھ

                                                
  . ١٨٥، ص ٣ج،  المصدر نفسه)      ٢ (

 . ٤٥١م، ص ١٩٧٨،دار المعارف، القاھرة،  الفن ومذاھبه في الشعر العربيشوقي ضيف ، : انظر)     ٢(
 .٥٤، ص )مصدر سابق ( ، دار الطرازابن سناء الملك ،    )٣(
 . ١٤٣، ص  ا�دب ا�ندلسي من الفتح حتى السقوطھيكل ،  أحمد: انظر   )٤(
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نغفل دور الحكام وا@مر في تشجيع ھذا اللون وا�قبال عليه ، فكانوا يقدمون الھبات وا@عطي�ات 

   ١.@صحابه

  

فكانت الموشحات في طبيعتھا تعبيراً عن شخصية ا@ندلس الفني�ة ، واس�تقKلھا ا@دب�ي كم�ا كان�ت 

  . في البيئة ا@ندلسية من ترف وتحضر انعكاساً لما شاع

  

فنشأت الموشحات نتيجة لعدة عوامل نجملھا في ما أحدثه زرياب وتKميذه من نھضة واس�عة ف�ي 

مجال الغناء الذي ي�رتبط ارتباط�اً وثيق�اً بالموش�حات ، با�ض�افة إل�ى أن�ه ك�ان تعبي�راً ع�ن طبيع�ة 

راً ف�ي أوس�اط ا@م�راء والحك�ام ، وأخي�راً نق�ول إن البيئة ا@ندلسية نفسھا ، كما أنه لقي رواجاً كبي

  .الموشحات لقت استحساناً وقبوYً بين أبناء المجتمع ا@ندلسي

  

م��ن  )٢(مق��دم ب��ن مع��افى القب��ري:  " ه أن��أم�ا ع��ن مخترعھ��ا ا@ول ف��ان اب��ن خل��دون ي��رى 

  :ابن بسام ، ويقول)ھـ٣٠٠ -ھـ٢٧٥(في الفترة " )٣(شعراء ا@مير عبد هللا بن محمد المرواني

وأول م��ن ص��نع أوزان ھ��ذه الموش��حات بأفقن��ا واخت��رع طريقتھ��ا فيم��ا بلغن��ي محم��د ب��ن "

حمود القبري الضرير وقيل إن ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد أول من سبق إلى ھذا النوع م�ن 

  " .)٤(الموشحات عندنا

أن " وY نعرف شيئاً عن محمد بن حمود ھذا، وفي ذلك ذكر الحجاري، صاحب المسھب

المخت��رع لھ��ا بجزي��رة ا@ن��دلس مق��دم ب��ن مع��افى القب��ري م��ن ش��عراء ا@مي��ر عب��د هللا ب��ن محم��د 

المرواني وأخذ عنه ذلك أبو عمر بن عبد ربه صاحب العقد ولم يظھ�ر لھم�ا م�ع المت�أخرين ذك�ر 

فكسدت موشحاتھما، وك�ان أول م�ن ب�رع ف�ي ھ�ذا الش�أن بع�دھما عب�ادة ب�ن م�اء الس�ماء المت�وفى 

  .)٦("، شاعر المعتصم بن صمادح صاحب المرية)٥()ھـ٤١٨(سنة

                                                
  . ٣٠٢ص، في ا�دب ا�ندلسي ،  جودت الركابي)       ٢(

مقدم بن معافى القبري ، ھو أحد شعراء ا@ندلس ، وأح�د م�ن نس�ب إل�يھم اخت�راع الموش�حات ، انظ�ر      )٢(
م ١٩٥٢،محمد أمين تاويت ، القاھرة ، تحقيق  جذوة المقتبس في ذكر و�ة ا�ندلسترجمته الحميدي ، 

   .٣٣٣ص 
 .٥٨٤، ص  ١، ج) مصدر سابق( ، المقدمةابن خلدون ،      )٣(
 .٣٦١، ص ٢القسم ا@ول ، ج الذخيرة ،ابن بسام ،    )٤(
ھو أبو عبد هللا محمد بن عبادة المعروف بابن القزاز، شاعر أندلسي، وأكثر ما :  عبادة ابن ماء السماء    )٥(

، أزھار ، المقري ٢٩٩، ص  ٢، القسم ا@ول ، جالذخيرة ابن بسام ، : فن الموشحات ، انظر اشتھر به
 .٢٥١، ص  ٢، ج الرياض

 .٢٥٥، ص  المقتطفابن سعيد ا@ندلسي ،    )٦(
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: ومما يدل على صحة ھذا الرأي ا@خير قول ا@علم البطليوسي أنه سمع أبا بكر ب�ن زھ�ر يق�ول 

  :)١(كل الوشاحين عيال على عبادة القزاز، فيما أتفق له من قوله"

  مس��������������ك َش���������������ّم    غصــن نقا بََدْرتم شمس ُضـحى      
 

    م������������ا أن������������مّ        م������������ا أوض�����������حا      م�����������ا أتــــ������������ـمَّ 
  Y َجَرم َمْن لَــَمحا        قد عـــشقا        قد حـرم

  
  

إن أول من صنع الموش�حات ا@ندلس�ية أب�و عم�ر أحم�د : "ويقول ابن سعيد في المقتطف 

  . )٣(كما يؤكد ابن خلدون انه أخذ طريقتھا عن مقدم. )٢("بن عبد ربه صاحب العقد

  

أن ا*راء ق�د تع�ددت ف�ي ذك�ر المخت�رع ا@ول للموش�حات فف�ي الوق�ت ونKح�ظ م�ن ذل�ك 

الذي احت�اج في�ه الن�اس لف�ن جدي�د يط�رد المل�ل ويبع�ث ف�ي ال�نفس الس�عادة، ذھ�ب الكثي�رون ل�ذكر 

  .)٤(الموشحات فكان أشھرھم ابن عبد ربه صاحب العقد

اع ومھم��ا يك��ن م��ن أم��ر فق��د نش��أت الموش��حات نش��أة أندلس��ية خالص��ة ب��الرغم م��ن ض��ي

المحاوYت ا@ولى في نشأة الموشحات ول�م يص�لنا منھ�ا ش�يء حت�ى نھاي�ة الق�رن الثال�ث الھج�ري 

  .)٥(سوى موشحين Yبن ماء السماء ينازعه في أحدھما ابن القزاز في عصر الطوائف

  

وعلى الرغم من كل ھذه المحاوYت في بيان المخترع ا@ول للموشحات وم�ا راف�ق ذل�ك 

وكان�ت ص�نعة التوش�يح الت�ي نھ�ج أھ�ل : "بسام يبين إعجابه به عندما ق�ال من ضياع ، إY أن ابن

ا@ندلس طريقتھا ووضعوا حقيقتھا غير مرموق�ة الب�رود ، وY منظوم�ة العق�ود ، فأق�ام عب�ادة ب�ن 

ماء السماء منآدھا وقوم ميلھا وس�نادھا ، فكأنھ�ا ل�م تس�مع با@ن�دلس إY من�ه ، وY أخ�ذت إY عن�ه 

  .)٦("اراً غلب على ذاته وذھبت بكثير من حسناتهواشتھر بھا اشتھ

فھذا يدل على أن الموشحات أندلسية النشأة وأن عبادة ھ�ذا ھ�و المخت�رع ا@ول عل�ى ح�د 

قول ابن بسام ، @نه لم يصلنا ھذا الفن إY منه ، فھو الذي قومھا وأحسنھا حتى وصلت إلينا بھ�ذه 

  . الصورة

                                                
 .٤١، ص المقتطف  ، ابن سعيد ، ٦، ص  ٧، ج نفح الطيبالمقري ، : انظر   )١(
    . ٢٥٥، ص المقتطفابن سعيد ،    )٢(
 .٥٨٤، ص١، ج المقدمةخلدون ،  ناب: انظر   )٣(
 .٩٩، ص  فن التوشيحمصطفى عوض الكريم ، : انظر   )٤(
 . ١٦، ص ١٩٧٦، مؤسسة الثقافة الجامعية ، ا�سكندرية ،  في أصول التوشيحالسيد غازي ،    )٥(
 . ٣٦١، ص ٢، القسم ا@ول ، ج الذخيرةابن بسام ،    )٦(
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ا@ولى للموشحات ، ھو نظرة م�ؤرخي ا@دب إليھ�ا إذن فلعل السبب في ضياع البدايات  

فقد عدوھا مظھراً من مظاھر الضعف ، فلم يھتموا بھ�ا ذل�ك اYھتم�ام ف�ي الش�عر واعتبروھ�ا فن�اً 

  . شعبياً Y يَستَِحق الكتابة أو التدوين

ورأي ابن بسام يؤكد ذلك في أنه لم يدون شيئاً منھا في ذخيرت�ه عل�ى ال�رغم م�ن إعجاب�ه 

ذلك الفتح بن خاقان الذي كان أشد ازدراء للموشحات من ابن بسام فھو لم  يشر إليھ�ا ف�ي بھا، وك

كتابي�ه قKئ��د العقي�ان ومطم��ح ا@نف��س، م�ع أن��ه ق�د ت��رجم لع��دد م�ن الش��عراء ال�ذين اش��تھروا ب��نظم 

ح للموشحات تلميحاً خفياً فيه كثي�ر م�ن اYس�تھانة والض�عف ف�ي  الموشحات كما بينا سابقاً، وقد لمَّ

ترجمته @بى القاسم الَمِنيشّي المعروف بعص�ا ا@عم�ى لمKزمت�ه لقط�ب التوش�يح العظ�يم ا@عم�ى 

ونكب عن المقطع الجزل إل�ى الغ�رض الفس�ل ول�يس م�ن ش�رط كت�ابي : "... التطيلي وذلك بقوله 

 .)١("ھذا إثبات بذائه وY أن أقف حذاءه وقد أثبت له ما أثبت له ما ھو عندي نافق ولغرض موافق

  . وھو يقصد بھذا الرأي ترك الموشحات وإثبات الشعر الذي يرتضيه ويوافقه

وتعدى ھذا ا@مر إلى أن وصل إلى مؤرخي عصر الموحدين ، فقال المراكشي في ترجمته Yب�ن 

ولوY العادة لم تجر بإيراد الموش�حات ف�ي الكت�ب المجل�دة المخل�دة @وردت ل�ه بع�ض م�ا : " زھر

  .)٢(بقي على خاطري من ذلك

نس��تنتج م��ن ذل��ك أن الموش��حات ق��د ض��اعت وان��دثرت ف��ي ب��داياتھا نتيج��ة ع��دم اھتم��ام         

  .المؤرخين بھا، وأنھا فن لم يرق إلى أذواقھم وعدوھا فنا شعبياً Y يستحق أن يُْكتَْب 

  

أم��ا الح��ديث ع��ن أص��ل الموش��حات فق��د أجم��ع مؤرخ��و ا@دب عل��ى أن الموش��حات ھ��ي 

:      رقة أخ��ذوھا ع��نھم وتتلم��ذوا عل��ى أي��ديھم وم��ن ذل��ك ق��ول اب��ن دحي��ةاخت��راع أندلس��ي وأن المش��ا

الموشحات، ھي زبدة الشعر وخKصة جوھره وصفوته وھي م�ن الفن�ون الت�ي أغ�رب بھ�ا أھ�ل "

  .)٣("المغرب على أھل المشرق ، وظھروا فيھا كالشمس الطالعة والضياء المشرق

  

وھ�ذه : "عن طريقة نظم الموشحات قول�ه وقول ابن خاتمة في كتابه مزية ألمرية متحدثاً 

الطريق��ة م��ن مخترع��ات أھ��ل ا@ن��دلس ومبت��دعاتھم ا*خ��ذة ب��ا@نفس ، ھ��م ال��ذين نھج��وا س��بيلھا 

أن أھ�ل ا@ن�دلس ھ�م " وقد ذكر ابن بسام في حديثه ع�ن ص�فة التوش�يح . )٤("ووضعوا محصولھا

                                                
    .  ٨٨، ص) مصدر سابق(، فسمطمح ا�نالفتح بن خاقان ،   )١(
 . ١٤٦، ص ) مصدر سابق(، ، المعجب المراكشي    )٢(
 . ١٨٦، ص  المطربابن دحية ،    )٣(
 .٢٥٢، ص ٣، ج أزھار الرياضنقKً عن المقري ،    )٤(
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أول م���ن نظ���م الموش���ح أن : " ، وي���ذكر المحب���ي )١("ال���ذين نھج���وا طريقھ���ا ووض���عوا حقيقتھ���ا

  .)٢("المغاربة

نKحظ من ھذه ا*راء جميعھا وغيرھ�ا ، أنھ�ا ت�دل دYل�ة واض�حة ف�ي أن أص�ل الموش�ح 

أندلسي وظھر في ا@ندلس، وتطور فيھا، وقام المشارقة وأخذوا ھذا الفن ع�ن المغارب�ة وتتلم�ذوا 

وس�بق بھ�ا المت�أخر المتق�دم إنھا مما ت�رك ا@ول ل�خ�ر : "عليھم وما يشير إلى ذلك قول ابن سناء

  .)٣("وأجلب بھا أھل المغرب على أھل المشرق

وھناك بعض اYدعاءات التي تبعد أص�ل الموش�ح ع�ن ا@ص�ل ا@ندلس�ي في�ذھب ال�بعض 

إلى أن أصل الموشح أندلسي محلى ، ويذھب ال�بعض ا*خ�ر إل�ى أن�ه جليق�ي ، وي�ذھب نف�ر ثال�ث 

  .)٤("إلى أن أصله البعيد روماني

ه ا*راء يريدون أن يرجعوا  الموشح إل�ى أص�ل غي�ر أندلس�ي ، ولك�ن م�ا وص�لنا فھم بھذ

يدل على انه أندلسي ، ولكن ذلك Y يمنع من الحديث عن محاوYت جرت ھنا وھناك في المشرق 

محاولة تقليد ما شاع في ا@ندلس من موشحات ، وبخاصة أن الروابط بين المشرق والمغ�رب ل�م 

صلت البدايات ا@ولى إلى المشرق فأعجبت بعضھم فحاول تقليدھا ولك�نھم تنقطع يوما ، فلربما و

  .بأن أصلھا أندلسي  ااعترفو

  

  الموشحات في عصر بن ا�حمر

لق��د ب��دأت الموش��حات وازدھ��رت ف��ي البيئ��ة ا@ندلس��ية ب��K ش��ك فق��د ظھ��رت ف��ي عص��ر 

ذل�ك العص�ر، وظ�ل  الطوائف والمرابطين إY أنھ�ا ل�م تل�ق اھتمام�اً كبي�راً م�ن م�ؤرخي ا@دب ف�ي

الذي يعتبر نقطة تحول بارزة للموشحات فأصبح ) الموحدين(ا@مر كذلك حتى وصل إلى عصر 

ا�قبال عليھا كثيراً ، با�ضافة إل�ى زي�ادة أع�داد الوش�احين والمعجب�ين والمھتم�ين ، وم�ع دخ�ول 

ن يوسف ا@ول عصر بني ا@حمر زادت الحركة ا@دبية نمواً وازدھاراً وخاصة في عھد السلطاني

وابنه الغني با� اللذين كانا من محبي ا@دب والداعين له ناھيك عن اھتمامھم الخاص بالموشحات 

  .)٥(التي كانت تغنى في مجالسھم

ونتيجة لھذا اYزدھار ا@دبي ونقطة التحول الكبير في ھذا الجانب ظھر عدد من الوشاحين ال�ذين 

وعاته وموسيقاه عما وجدوه في العصر الس�ابق ، وق�د أخذوا ھذا الفن وطوروه وزادوا في موض

                                                
 .٣٦١، ص ٢القسم ا@ول ، ج ، الذخيرة ،ابن بسام : انظر   )١(
 .١٠٨، ص ١ج خ�صة ا�ثر،المحبي ، : انظر   )٢(
 . ٢٣، ص دار الطراز ابن سناء الملك ، : انظر   )٣(
 . ١٥٥، ص  تاريخ الفكر ا�ندلسي: آنخل    )٤(
، ص ١٩٧٦دار النھض�ة العربي�ة ، بي�روت ،  ا�دب العرب�ي ف�ي ا�ن�دلس ،عبد العزيز عتي�ق ، : انظر   )٥(

 .٥٧، ص  نثير فرائد الجمانابن ا@حمر ، : ، وانظر ٣٤٥-٣٤٤
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بلغ ھذا الفن كمال النضج في عصر بني ا@حمر وخاصة أن من أعKمه لسان الدين ب�ن الخطي�ب 

  . الذي انتھت إليه رئاسة التوشيح في زمانه  با�ضافة إلى تلميذه ابن َزْمَرك

، )١(الوش�احين عل�ى ا�ط�Kق فيعد اب�ن الخطي�ب ش�اعر ا@ن�دلس والمغ�رب لعص�ره ، وم�ن أش�ھر

ج�يش (والذي أسھم بصورة كبيرة في تطور الموشحات في عص�ر ب�ن ا@حم�ر ناھي�ك ع�ن كتاب�ه 

الذي يعد أحد أفض�ل المص�ادر القديم�ة الت�ي ض�مت مجموع�ة كبي�رة م�ن الموش�حات إذ ) التوشيح

دب��اء موش��حة أكثرھ��ا Y وج��ود لھ��ا ف��ي مرج��ع آخ��ر، كم��ا أن��ه نت��اج @ح��د كب��ار ا@) ١٦٥(ض��م 

م أكثر من خمسين مصنفاً من أبرزھا جيش التوشيح نا@ندلسيي   . )٢(، إذ قدَّ

وبأن�ه نس�ج : "ومما يدل على إبداعه في ھذا الفن ما ذكره ابن خلدون في مقدمته عن ابن الخطيب

وم�ن ذل�ك " )٣("على منوال ابن سھل اYشبيلي شاعر إشبيلية وسبته ، الذي يعد علماً في ھذا الف�ن

  :)٤(قوله

  ھ�����ل درى ظب�����ي الحم�����ى أن ق�����د حم�����ى 
 

  قل��������َب ص��������بٍّ حلَّ��������ه ع��������ن َمْك��������نَسِ  
 

  فھ����������و ف����������ي ح����������ّر وخف����������ق مثلم����������ا
  

  لعب�����������ت ري�����������ح الص�����������با ب�����������القبس  
  

  :)٥(فرد ابن الخطيب على ذلك بقوله

  ج�����������ادك الغي�����������ث إذا الغي�����������ث ھم�����������ا 
 

  ي����������ا زم����������ان الوص����������ل با@ن����������دلس 
 

  ل�������������م يك�������������ن وص�������������لك إY حلم�������������اً 
  

  ف��������ي الك��������رى أو خلس��������ة المخ��������تلس 
  

ا@مر عند ھذا الحد فقد أورد المقري عندما نقل حديث ابن خلدون عن تطور الموشحات ولم يقف 

وإلي�ه انتھ�ت رياس�ة : "إY أن ھذه الصنعة قد وصلت ابن الخطيب وأصبح رئيساً فيھ�ا عن�دما ق�ال

، فقد ع�ده اب�ن خل�دون كم�ا أورده المق�ري عل�ى أن�ه رئ�يس لھ�ذا )٦("الصناعة الزجلية والتوشيحية

  . الفن

ومم��ا قلت��ه ف��ي : "ا ذك��ر اب��ن الخطي��ب ق��وYً يش��ير إل��ى اھتمام��ه بالموش��حات وذل��ك حينم��ا ق��الكم��

فق��ال موش��حة يم���دح . )٧("الموش��حات الت��ي انف��رد باختراعھ��ا ا@ندلس���يون وطم��س ا*ن رس��مھا

  :)٨(السلطان يوسف أبي الحجاج

  

                                                
 . ٣٤٥، ص ا�دب العربي في ا�ندلسعتيق ، )      ١(
، ١٩٦٧، تحقيق ھKل ناجي ، مطبعة المنار، تونس ،  جيش التوشيحلسان الدين بن الخطيب ، : انظر   )٢(

 . مقدمة الكتاب 
  .٥٨٣، ص ١، ج المقدمةابن خلدون ،   )٣(
ار صادر، بيروت ، تقديم إحسان عباس ، د الديوان ،، ) م١٢٥٨/ھـ٦٤٩ت(ابن سھل اYشبيلي : انظر   )٤(

 . ١١، ص ٧، جنفح الطيب ، ، المقري ، ٢٨٣م ، ص ١٩٨٠
-٧٩٢، ص ١٩٨٩، ال�دار البيض�اء ، دار الثقاف�ة ، ٢تحقيق محمد مفتاح ، جالديوان ،  ابن الخطيب ،   )٥(

 .١١، ص ٧ج نفح الطيب ،، المقري ، ٢٩٤
 .١٧، ص ٧، جنفح الطيب المقري ،    )٦(
 . ٣١٤، ص ١، ج ضأزھار الرياالمقري ،    )٧(
 . ٦٦، ص ٧ج نفح الطيب ،المقري ،    )٨(
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  رب لي������������������ل ظف������������������رت بالب������������������در 
 

  ونج�������������وم الس�������������ماء ل�������������م ت�������������در 
 

 حفظ هللا ليلنا ورعــى

ً  أي  شمل من الھوى جمعا
 ً  َغفََل الدھر والرقيب  معا

  لي�����������ت نھ�����������ر النھ�����������ار ل�����������م يج�����������ر
  

  َحَك������������َم هللا ل������������ي عل������������ى الفج������������ر 
  ج

مى  ه المـس ل ) جـيش التوشـيح(وقد ذكر المقري أنه ألف في ھذا الفن كتاـب ب وذـي ه بالغراـئ ى فـي وأـت

ازة قصـب ي عصـره بحـي رد ـف ھير المنـف م الـش المغرب العـل م ـب ر القـل ي  عليه صـاحبنا وزـي يف ـف الـس

  .)١(البKغة

ه هللا  تالي رحـم د الفـش ن محـم ز ـب د العزـي وممن أشاد Yبن الخطيب في ھذا الجانب ما استھل به عـب

ر : "في كتابه مدد الجيش بقوله) ھـ١٠٣٢ - ٩٥٢( ى بكثـي ه وأـت د بعترـت د جـيش محـم ن أـم حمداً لـم

ؤمنين موYـن ر الـم Kم أمـي ن ـك ة وضـمنه ـم ي من موشحات أھل عصرنا من المغارـب ا المنصـور أـب

  .)٢("العباس أحمد الشريف الحسني ما زاده زينا

فھــذه ا*راء جميعھــا تــدل علــى براعــة ابــن الخطيــب فــي ھــذا الفــن ، وھــو مــن أبنــاء عصــر بنــي 

  : )٣(ا@حمر، و نذكر من محاسن موشحاته

ــــباح   وقــــــد حــــــرك الجلجــــــل بــــــازي الصــ
 

ــــــــر Yح  ــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   والفجـــ
 

  فيا غراب الليل ُحثَّ الجناح 
  

 

الــذي ) ابــن زمــرك(لحــديث عــن وشــاحي عصــر بنــي ا@حمــر ، Y نغفــل تلميــذ لســان الــدينوعنــد ا

م لنــا مــا يزيــد علــى خمــس عشــرة موشــحة ، )٤(يعتبــره المقــري مــن أفضــل الوشــاحين ، والــذي قــدَّ

  .)٥(وموشحاته من أجمل الموشحات ا@ندلسية إيقاعاً وألطفھا موسيقي و وزناً وقافية

  

ح الط ي نـف ن وقد ذكر المقري ـف رك ـم ن زـم ه اـب ا أبدـع ر ـم ن ا@حـم Kم السـلطان اـب ن ـك Kً ـع ب نـق ـي

الموشــحات الجميلــة التــي تعتبــر مــن أفضــل الموشــحات وأبرعھــا فــي ھــذا العصــر، وقــد قــال فــي 

ة )٦(أغراض مختلفة من مدح ووصف وخمر وغزل وغيرھا ، حتى انتھى بموشحة زھرية مولدـي

  : )٧(ل فيھاتضمنت مدح المصطفى صلى هللا عليه وسلم التي يقو

ــــــــذھاب ــــــد اـل ــــــام بعـــ ـــ ــــــع ا@ي ــــــو ترجـــ ـــ   ل
 

ــــــام ذكــــــــرى حبيــــــــب    لــــــــم تقــــــــدح ا@يــ
 

ــام بليــــــــــل الشــــــــــباب  ــــــــن نــــــــ ــــــــل مــ   وكــ
  

ــــيب   ــ ــبح المشـــ ــــ ــــــدھر بصـــ ـــ ــــــه ال   يوقظـــ
  ج

إلــى آخــر الموشــحة فھــذا إن دل فإنمــا يــدل علــى شــيوع فــن الموشــحات فــي عصــر بنــي ا@حمــر 

  . فالعصر الذي أنجب مثل ھذين العلمين يستحق أن يُْدَرس

                                                
 . ٦٨-٦٧المصدر نفسه، ص   )١(
 .٦٩-٦٨، ص ٧ج نفح الطيب ،نقKً عن المقري ،    )٢(
 .٨٦، ص ٧، ج نفح الطيبالمقري ، : انظر   )٣(
 .٢١٣، ص ٢، ج أزھار الرياضالمقري ، : انظر   )٤(
، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة ، بغــداد ،  س وف��ي المش��رقالموش��ح ف��ي ا�ن��دلمھــدي البصــير، : انظــر   )٥(

 . ٢٧، ص ١٩٤٨
 .وما بعدھا  ٢٤٠، ص ٧، ج نفح الطيبالمقري ، : انظر   )٦(
 . ٢٨٠المصدر نفسه ، ص    )٧(
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أننــا Y ننســى فضــل ابــن خاتمــة فــي ازدھــار الموشــحات وھــو مــن أبنــاء عصــر بنــي كمــا 

ه  و قوـل اض ، وـھ ار الرـي " ا@حمر، فقد أورد قوYً في حديثه عن الموشحات نقله المقري في أزـھ

اء  ن صـدور ا@دـب ان ـم ة ، ـك محمد بن عبادة يكنى أبا بكر ويعرف بالقزاز وأحسبه من أصـل مالـق

  .)١("الخ... اء وممن له باع فسيح في طريقه التوشيح ومشاھير الشعراء ا@لب

  

فيؤكد بذلك أن الموشحات ھي من مخترعات أھل ا@ندلس ومبتدعاتھم ا*خذة با@نفس، ھم الذين  

ه وضـع  ى أـن نھجوا سبيلھا ووضعوا محصولھا فنراه من المھتمين بالموشحات والمبدعين بھا حـت

  .)٢(زءا ًمن الديوانمجموعة كبيرة من الموشحات التي جعلھا ج

  

دد الوشـاحين  ا أزداد ـع كل واسـع كـم ر بـش ولذلك فإن الموشحات قد انتشرت في عصر بني ا@حـم

  . )٣(الذين زادوا في موضوعاتھا وطوروھا ومنھم ابن سھل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ٢٥٣، ص٢ج أزھار الرياض ،المقري ، : انظر  )١(
 .١٨٠-١٤٣ص  ،١٩٧٨، تحقيق محمد رضوان الدايه ، دمشق ،  ، الديوانابن خاتمة    )٢(
ھو إبراھيم بن سھل اYشبيلي ، أبو اسحق ، شاعر غزل ، وكاتب ، يھودي أسلم وتلقى ا@دب : ابن سھل   )٣(

د سـنة،  نة ٦٠٥وقال الشعر فأجاده ، سكن سبته بالمغرب  ا@قصـى ، وـل اً ـس وفي غرـق ـ ـت ه ٦٤٩ـھ ـ وـل ـھ
ر،  ي ا@حـم ي ، : انظـرديوان شعر ولد في العصر السابق وعاش في بدايات عصـر بـن ، ا�ع��م الزركـل

 .٤٣-٤٢، ص١ج
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 ، با�ضافة إلى)٥(، والعقيلي)٤(، وابن الغني)٣(، وابن ليون)٢(، وأبو حيان)١(بن الصباغ الجذامياو

  . ما ذكرناه سابقاً ، ابن الخطيب وابن زمرك ، وابن خاتمة ، وغيرھم من المھتمين 

   
   

                                                
وا : ابن الصباغ الجذامي    )١( محمد بن أحمد الصباغ الجذامي ، ينسب إلى جذام وھي قبيلة من مصـر انتقـل

إلى اليمن ونزلوھا فحسبوا منھا ،وقد عاش في أواخر القرن السادس الھجري ، وقضى جزءاً من حياته 
في خKفة الخليفة الموحدّي عمر المرتضى الذي حكم المغرب بين في القرن السابع الھجري ، وقد عاش 

، دار صـادر، ١،  ج الّلباب في تھ�ذيب ا�نس�ابابن ا@ثير الجزري ، : ، انظر) ھـ ٦٦٥– ٦٤٦(عامي
 .٢٦٥م ، ص١٩٨٠بيروت ،

ار العل: أبو حيان   )٢( ن كـب اني ، ـم اطي ا@ندلسـي الجـي ي الغرـن ن عـل ن يوـسف ـب د ـب دين محـم ر اـل و أثـي اء ـھ ـم
ھـ ورحل إلى مالقه وتنقل إلى ٦٥٤بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات ، ولد في غرناطة سنة 

: بعــد أن ُكــف بصــره ولــه ديــوان شــعر، انظــر) م١٣٣٤/ھـــ٧٤٥( أن أقــام بالقــاھرة ، وتــوفي فيھــا ســنة
 .١٥٢، ص٧، ج ا�ع�مالزركلي ، 

راھيم: ابن لِيُون    )٣( ن إـب ا  ھو سعد بن أحمد ـب دلس وأدبائـھ اء  ا@ـن ن علـم ان ـم و عثـم ي ، أـب ون التجيـب ن لـي ـب
وله أكثر ) م١٣٣٩/ھـ٧٥٠(ھـ ونشأ بھا ومات فيھا شھيداً بالطاعون سنة ٦٨١المقدمين ولد بالمرية سنة 

ري : من مائة مصنف وله شعر كله حكم وعظات ، انظر ،  ٥٤٣،  ٣٦١، ص ٥، ج ، نف�ح الطي�بالمـق
 . ٨٣، ص ٣ج ، ا�ع�م، الزركلي ،  ٦٠٣

ن سـنة  هيوسف بن يوسف بن محمد الغني با� حكم غرنا ط: ابن الغني    )٤( ـ ٨١٠ـم اة ٨٢٠ -ـھ د وـف ـ بـع ـھ
ر النصـريين  ي ا@حـم وك بـن أخيه السلطان محمد بن يوسف بن ا@حمر ويعتبر الملك الثالث عشر من مـل

،  ٢، جاeحاطة طيب ، ابن الخ:، انظر) م١٤١٧/ھـ٨٢٠(أصحاب غرناطة له ديوان شعر وتوفي سنة 
 .  ٢٤٥ص

ھو علي بن محمد بن محمد بن عبد الحق ابن الصباغ العقيلي ، يكنى أبا الحسن من أھل غر : العقيلي    )٥(
دوة سـنة  ةناط ى الـع د انصـرف إـل عر جـي ة حسـنة ، وـش ارع وكتاـب ة ٧٥٣، له خط ـب ي الكناـي م ـف ـ فارتـس ـھ

-١٢٢، ص ٤، جاeحاط�ة ابن الخطيب ، : انظر )م١٣٤٧/ھـ٧٥٨(السلطانية ، توفي بمدينة فاس سنة 
  . ٣٥٧، ص ٦، ج١٩٢ص ، ٥نفح الطيب ، ج، المقري ،  ١٢٤
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  الفصل الثاني

  
  الموشحات في عصر بني ا�حمر

  "دراسة موضوعيّة " 
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  أغراض الموشحات 

  

لقد ارتبطت الموشحات في نشأتھا بالموضوعات المناسبة لتل�ك النش�أة الفني�ة الت�ي ت�رتبط  

تطورت الموشحات  بالغناء ، فجاءت في الغزل والخمر ووصف الطبيعة ، ولكن مع مرور الزمن

وأصبحت تنظم في أغراض مختلفة عن تلك اCغراض التي ابتدأت بھا ، فامتدت إلى المدح ال�ذي 

احتلَّ مكانة مھمة في الموشحات ، وذل�ك بغي�ة التكس�ب ، Jن قص�ور الخلف�اء واCم�راء كثي�راً م�ا 

P يصال مدحهS مير ع�ن كانت تضم مجالس الغناء الفخمة ، فيجد الوشاح والمغني فرصةCذان ا

  . ١فتزداد نشوة الممدوح فيزيد من كرمه. طريق الغناء 

  

وبع�د ذل�ك ص��ار الموش�ح يس�تخدم ش��يئاً فش�يئا ف��ي  اCغ�راض الت�ي كان��ت مقتص�رة عل��ى 

الشعر التقليدي كالرثاء والھجاء والعتاب والشكوى والحنين إلى غير ذلك مما استحدثه الوشاحون 

  .٢صوف والمكفرات وغير ذلك من اCغراض من المدائح النبوية والزھد والت

  

إن أص�حاب الموش�حات ك�انوا ينس�بون فيھ�ا ويم�دحون كم�ا : " يقول ابن خلدون في ذلك 

  ٣" يفعل في القصائد 

  

والموشحات يعمل : " وأكدَّ ذلك ابن سناء الملك في حديثه عن أغراض الموشحات بقوله 

  .٤... "الرثاء والمجون والزھد ما يعمل في أنواع الشعر من الغزل والمدح و فيھا

  

أم�ا موض�وعات الموش�حات ومعانيھ�ا فتك�اد تك�ون : " وھذا ما يؤكده قول إبراھيم أن�يس 

  .٥" نفس الموضوعات والمعاني التي طرقھا الشعراء اCقدمون 

  

  

                                                
  . ٣٠٢،  ص  في ا�دب ا�ندلسيجودت الركابي ،   )    ١(

  . ١٩٠،  ص  في ا�دب ا�ندلسمحمد رضوان الدايه ،   )    ٢(

  . ٥٨٣،  ص ١جالمقدمة ، ابن خلدون  ،  )    ٣(

  . ٥١،  ص  دار الطرازابن سناء الملك ،       )٤(

  .  ٢١٩،  ص  موسيقى الشعرإبراھيم أنيس ،   )     ٥(
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ويقول إحسان عباس إنه عندما كثرت الموشحات في التشوق ووصف المب�اني والط�رد             

والش��فاء م��ن الم��رض كموش��حات اب��ن زم��رك ، اتجھ��ت بع��ض الموش��حات إل��ى الم��دائح  والتھنئ��ة

  . ١" النبوية 

  

م��ن ذل��ك يتب��ين أن الموش��حات اCندلس��ية تناول��ت جمي��ع اCغ��راض والموض��وعات الت��ي 

ظھرت في الشعر التقليدي ، ولذلك سنعرض في ھ�ذا الفص�ل لuغ�راض الت�ي تناولھ�ا الوش�احون 

نعرض لuغراض الجديدة الت�ي ظھ�رت ف�ي موش�حاتھم وتمي�زوا بھ�ا في عصر بني اCحمر ، وس

  .على أقرانھم في العصور السابقة 

  

نxح�ظ أن الموش�حة ف�ي ھ�ذا العص��ر ل�م تك�ن ف�ي موض��وع واح�د ، ش�أنھا ش�أن القص��يدة 

التقليدية القديمة فامتزجت اCغراض بعض�ھا ب�بعض وخاص�ة الغ�زل والم�دح ووص�ف الطبيع�ة ، 

، فوجدناھا كثيرة في موشحات عصر بني اCحمر ، ولكن ذلك J يمنعنا أن فھي أغراض متقاربة 

نص�نف الموش��حات حس�ب أغ��راض رئيس��ة كان�ت تق��ال فيھ�ا ، فق��د تك��ون مناس�بتھا الغ��زل ولكنھ��ا 

  .تحتوي أغراضا ً أخرى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . ٢٥٠،  ص  )عصر الطوائف والمرابطين(  تاريخ ا�دب ا�ندلسيإحسان عباس ،       )١(
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  موشحة الغزل

  

ث�ر فن�ون الش�عر يعتبر الغزل أول غرض اتجھت إليه الموشحات ، Cنه بطبيعة معاني�ه أك

مxئمة للغناء ، وھذا ما أشرنا إليه في بداية الح�ديث ع�ن أغ�راض الموش�حات الت�ي كان�ت ب�دايتھا 

وھذا طبيعي Cن الموشحات نظمت أصxً للغناء ، فقد أكثر الوش�احون م�ن ھ�ذا الغ�رض . غزلية 

  :بقوله في بادئ اCمر ، حتى أننا نجد إشارة عند ابن بسام في تعريفه للموشحات وذلك 

وھي أوزان كثر استعمال أھل اCندلس لھا في الغزل والنسيب ، تشق على سماعھا مصونات "   

  . ١"الجيوب ، بل القلوب 

عام��ة وموش�حات بن�ي اCحم��ر  ةفش�يوع موض�وع الغ�زل ف��ي معظ�م الموش�حات اCندلس�ي

م��ن الموش��حات  خاص��ة م��رده للبيئ��ة اJجتماعي��ة ، وغ��رر الم��رأة اCندلس��ية ، ول��ذا نج��د أن كثي��راً 

  .  ٢اCندلسية قد جمعت بين موضوعي الغزل والطبيعة

أخذ الغزل مساحة واسعة في موشحات عص�رنا ، فق�د عالج�ه الوش�احون ف�ي موش�حات            

مستقلة ، كما أنھا ارتبطت بموشحات الخمر الذي يقبل عليه كل من الشاعر الغزل والمغني ، كما 

ھلوا مدائحھم بالغزل ، وأحيانا نجد أن الغزل يطغى على الم�دح أشركوه في موشحة المدح ، فاست

ف�ي بع�ض الموش�حات ، وبعض�ھم م�ن م�زج أكث�ر م�ن ذل�ك ، فأدخ�ل إل�ى الغ�زل والم�دح والخم�ر 

  .٣" جادك الغيث " وصف الطبيعة أيضا وھذا ما نجده عند ابن الخطيب في موشحته المشھورة 

مون ، فسنجده يتشابه مع مضمون قص�يدة وإذا نظرنا إلى موشحة الغزل من ناحية المض

الغ��زل ، فالمع��اني والتش��بيھات والص��ور تس��ترفد نبع��اً واح��داً أJ وھ��و المحبوب��ة الت��ي يتغ��زل بھ��ا 

. الوشاح أو الشاعر ، وذلك ليس غريبا Cن الوشاح قبل أن يصبح وشاحاً كان شاعراً في اCصل 

أيض�ا وھ�ي الت�ي نستش�فھا م�ن المحبوي�ة فالصورة واحدة وھي صورة الحبيبة ، والمعاني واح�دة 

أيضا ، أما إذا لم يكن الوشاح شاعراً فالثقافة واحدة والنبع واحد ، فالكل يعبر عن عاطفة واحدة ، 

  .٤تتردد معانيھا في كل مكان وزمان 

   

                                                
  .  ٣٦٢، ص   ٢، القسم اCول ، ج   الذخيرةابن بسام  ،   )     ١(

  ،  مكتبة الملك           ٥، ج )اللغة وا�دب ( ا�ندلس قرون من التقلبات والعطاءات ھيكل ،  مسمير عبد الرحي )     ٢(

  . ٤٣٢م ،  ص ١٩٩٦عبد العزيز ، الرياض ،           

  . ٤٠٥،  ص  )موضوعاته وفنونه (ا�دب ا�ندلسي مصطفى الشكعة  ،  )      ٣(

 ،         ١٩٩٠،  دار المعرفة الجامعية ، اSسكندرية ،   ينالموشحات في عصر الموحد السيد غازي ، )      ٤(
  .   ٢٢ص                



٤٠  
  

  

إذن فالصورة العامة للمرأة في الموشحة J تختلف عن الصورة في الشعر ، فالتش�بيھات 

يشبه أبو حيان عيون الحبيب بعي�ون الرش�ا اCح�ور ، وق�ده بالغص�ن ، ووجھ�ه  واحدة ، وفي ذلك

بالقمر وأسنانه بالّدر وريقه بالخمر وخدوده بالورد ، ثم يشبه سواد عينھا بالكحلة التي تزين العين 

  : فيقول 

  رشأ قد زانــــــــــه الَحَوُر  
  غصُن من فوقـــــــــــــِه قَمرُ   

  حبــــه الشَّعرُ قمٌر من سُ            
  ثَْغٌر في فيـــــه أم ُدرر             

  جـــــــال بين الدِّر واللّعس                        خمرةٌ َمْن ذاقھا سكرا   
  رجةٌ بالردِف أم كسُل                        

  سلُ ريقـــــــــــــةٌ بالثغر أم ع                                                   
  وردةٌ بالــخدِّ أم خجــــــل                                                    
  ُكَحٌل بالعين أم ُكُحُل                                                    

ـن أعــ�ـيٍن نُُع�ِس                            يالـھـ�ـا مــــــــــــ�                                                                           
  ١جلبت للناظر السھــرا      

  

كما يتغنى ابن خاتمة بجم�ال محبوبت�ه ، فيش�بھھا ب�الظبي ف�ي ح�xه وحس�ن جمال�ه ، عل�ى 

عادة الشعراء الجاھليين ، فيصف وجھھا بالب�در ف�ي قرب�ه وبع�ده ، وأنفاس�ھا ب�العطر، وض�حكتھا 

  : ر الطيب المذاق فيقول العذبة ، وريقھا بالخم

  بx  نـــــــــدِّ   قد جلَّ من بـــــــــــراه      
  وفي الَصدِّ   كالظبي في ُحxه       
  وفي البُعــِد   والبدُر في سنــــــاه    

  معطٌر شــــــــــــــــذاه   
     xيَّ�ا   ثغُرهُ العطي�ر              الرَّ   من ِصْرِف الخُموْر        تخا ل ُع

٢  
وقد قدَّم ابن سھل اJشبيلي صورة  لجمال محبوبته ، الت�ي ي�ردد فيھ�ا المع�اني المألوف�ة ، 

فيشبھھا بالظبي ويصفھا بأنھا عذبة اللمى ، حوراء العينين ، مت�وردة الخ�دين ، ناعس�ة الط�رف ، 

ا المحبوب�ة ثقيلة الردف ، ويشبه ريقھا بالخمر ، وثغرھا باCقاح ، إلى غير ذلك من صفات تملكھ�

  : فيقول 

النص���������ُح لxح���������ي مبــــــــــــ���������ـاح                                 أم���������ا 
 xقبولـــــــــــــــــــــــه فــ  

ري������������َق ِط������������x                 علقتھا وجه صبـــــــــــــاح            
 xعيــــــــــــني َط  

                                                
  م ،١٩٦٩، تحقيق أحمد مطلوب ، خديجة الحديثي ، مطبعة العاني ، بغداد ،  ، الديوانأبو حيان : انظر) ١(       

    م ، ١٩٩٤،  طرابلس ، ، المؤسسة الحديثة للكتاب  روائع موشحات الغزل، محيي الدين ،  ٤٩٥ص      
  .سمرة في الشفة مستحسن:  اللعس،  ١٣٢ص      

  .١٩٣، ص الديوان ابن خاتمة ، : انظر   )٢(      



٤١  
  

  

مم������ا ارتع������اه            ك������الظبي ثغ������ره أقاـــــــ������ـح                     
 xبالفــــــــــــــــــ  

فأن��ت في��ه اSن��س                  يا ظبي ُخذ قلبــــــي وطٌن           
  غريــب 

ومھجت��ي مرع��ى                    وارتع فدمعي سلســــل      
  خصيب 

منھ������������������ا الحي������������������اة                   بين اللمـــى والـحــــــــور    
  ـــــــل واCجـــــ

  في خدھا ورد الخجــل                سقت ريــــــاض الخفر    
وأجتني����������������������������������������������ه                  غرستـــــــــــــــه بالنظر     

  باCمــــــــــــــــــل   
               في لحظه الساجي وسن                                                            

  لكئيب أسھر أجفان ا
  ١خفَّ لـــــــــه عقل اللبيب                والــردف فيــــــــــــــــه ثقل    

  
  

 -أوص�اف محبوبت�ه " ھل درى ظبي الحمى"كما يذكر ابن سھل في موشحته المشھورة  

فيشبھھا بالظبي ويصفھا بحسن   -والتي عارضھا عدد كبير من الوشاحين ، وساروا على نھجھا 

ال الرون�ق ، وجم��ال المحي�ا ، ث�م يرج��ع فيص�ف أل�م البع��د وح�رارة الحرم�ان ، كم��ا الخلق�ة ، وكم�

يصف جسمه الذي أصبح ھزيx بسبب البعد والھجران ، حتى أن الريح الخفيفة تتxعب فيه يمين�اً 

وشماJً ، ويصفھا بالقمر الذي غ�اب ن�وره عن�ه فأص�بح ب�ذلك ھ�زJً ، فھ�و يعاتبھ�ا عت�اب الحبي�ب 

  : ب سوى أنه وقع في شباك حبھا فيقول الذي ليس له ذن

قل�������ُب ص��������بٍّ حل�������هَّ ع��������ن     ھل درى ظبي الحمى أن قد حمى        
  مكـــــنــــــس

لعب��������������ت ري��������������ح      فھو في َحّر وخفــــــــــــــِق مثلما               
  الّصــــــــــــــــــــبا بالقبِس 

ــــوى          ُغ������رراً تس������لك ب������ي           يا بدوراً أطلعت يوم النـــــــــَّ
  نھــــــــــــــج الَغَرْر 

م����نكم الحس�����ن وم�����ن عين�����ي     ما لنفسي وحدھا ذنب ســـــوى        
  ٢النَّظـر ْ  

ويشير ابن الخطيب في موش�حاته الغزلي�ة إل�ى النم�وذج المث�الي للجم�ال اCنث�وي ، وذل�ك 

ن ، وس�ھام اللح�ظ ، ونح�ول حين يصف إشراق الوجه ، وسواد الشعر واسترساله ، وسحر الجفو

الخصر ، ويدعو المحبوبة إلى أن ترخي ما قد شّدته من عxقتھا مع حبيبھا وأنه يشتكي ھذا الش�ّد 

  : في الحّب فيقول 

                                                
  ، ٢٩٢، ص  ١٩٨٠دار صادر ، بيروت ، .، تحقيق إحسان عباس ،  ، الديوانابن سھل اJشبيلي )   ١(

  . النور اCبيض :  الDحي        
،  المسلك السھل في شرح توشيح ابن سھل، محمد اCفراني ،  ٢٨٣ص  ، الديوان ، ابن سھل اJشبيلي) ١(

  .وما بعدھا  ١٥٣م ، ص١٩٩٧تحقيق محمد العمري ، وزارة اCوقاف والشؤون اSسxمية ، المغرب ، 



٤٢  
  

  

  في ُدَجى الغْيھـــــــبِ   َطلََع البدُر جاِنَب الكرخِ                
  َدبَّ كالعقــــــربِ     ولوى Jَم ُصدغه الـمرخي   

  بابليُّ الُمقـــــــــــــــــــــْل        ا فاتراً بأجفانـِــــــــــــــْه      ُمذ َرن
  يشتكي من َوَجلْ     والجوى في فـــؤاد ھيمانــــــه     

  فوق ِردِف الَكَفلْ     ولقد شدَّ خصره بھميانـــــه 
  يا رشا الــــــَربربِ      أْرخ ما قد شددتــــــه أْرِخ   

  ١صائُب المضـــــــِرِب       ـــــالشَّرِخ   لك لحٌظ يقُّد كـ
  -) م١٣٨٥/ھ��ـ ٧٩٦ت(أب��و الحج��اج يوس��ف ب��ن محم��د الثال��ث  –وق��دم س��لطان غرناط��ة 

موشحة جميلة يذكر فيھا محاسن محبوبته وجمالھا ، فيصف ضحكتھا بالورد ، ومبسمھا الجميل ، 

  : ثمٌل من غير ما سكر فيقول  وريقھا اCحلى من العسل ، ثم يصف حاله عندما ينظر إليھا بأنه

  عسى تـــــــــــــــــــجود       يا حـــــــارس الخدِّ 
  يحـــــــكي الخرود     بمبســـــــــــٍم ورِد 
  عذب الــــــــــــورود    وريقــــــــك الشھد 

  باللؤلؤ الرطــــــــــــب    يمازج المرجــــــان 
  ٢رِب  من غير ما ُشــــــ    فھا أنا سكران 

  

كما يصور ابن زمرك محبوبته فيصف طلتھا بالنور الذي يضيء الظلمة ووجھھا الجميل 

  : الذي يشفي المريض ، كما يشبھھا بالروضة الجميلة المليئة باCزھار ، فيقول 

  كم فيك من مرأى جميل     يـــــــــــا مطلع اCنوار 
  العليل ما ضرَّ لو تشفـــــــــــي     ونزھة اCبصـــــــار

  وُعرفھا يبري العليـــــــــــــــل     يا روضة اCزھار
قضيبكـــــــ���ـ الفين���ان                            ُيْس���قى ب���دمع                                                

  ھمــــــــــــــــــــرِ 
ـــان                            فيض ال�دموع فx عج اCشجــــ                                              

  ٣يمتـــــــــــــــري  
  

ويتح��دث اب��ن خاتم��ة ع��ن جم��ال محبوبت��ه فيش��بھھا ب��الظبي ، ووجھ��ا بالب��در المض��يء ، 

وإشراقھا بالشمس ، كما أنھا تتفوق على النجم الذي يزول بريقه بمجيء الليل ، فھ�ي عل�ى عك�س 

أنه يلوم من يحكي على محبوبت�ه ، ف�x ش�يء يجعل�ه يتراج�ع ع�ن  ذلك تزداد ضوءاً ولمعاناً ، كما

  : ھذا الحب والعشق ، وھي بھذا الجمال تمحي القيل والقال ، فيقول 

                                                
:  َوَجل، سوق ببغداد :  الَكْرخ ٤٩٨ – ٤٩٦،  ص  ٢ج  ، ديوان الموشحات ا�ندلسية،  يسيد غاز: انظر) ٢(

  .العجز  : الَكفَل   الفزع والخوف ،
،  ١٩٦٥تحقيق عبد هللا كنوان ، مكتبة اJنجلو مصرية ، القاھرة ،  الديوان ،يوسف الثالث ، :  انظر) ٣(

، دار المعارف الجامعية ، اSسكندرية )  مستدرك(، ديوان الموشحات ا�ندلسية ،  محمد زكريا عناني  ٢٨٧ص
  . ٩٣م ، ص١٩٨٢، 

    ، ابن زمرك ،  ١٨٥، ص  ٢، ج  ، أزھار الرياض ٢٤٨ - ٢٤٧، ص ٧ج نفح الطيب ،المقري ، : انظر  )    ١(
  . ١٦٦ص   ، الديوان            



٤٣  
  

  

  شفاُء ما بي من اCلـــــــــــــم    يا ظبيةً الخْدِر في لمـــــــــاك 
  وزاحمي الشمس من أمـــــم    تيھي على البدِر في سنـــاك 

  ما غشيت أفقه الظُّلــــــــــــْم     في ُحـــــxك  فلو بدا النجم
  فمسمعي عنه ذو صمــــــــــم     من كان يلحى على ھواك 

  من قال وقيل في الوجه الجميل     زيَّفُت ما صاغه اللواحــــي 
  فx لوم يثنيـــني   

  فََدْع عن مxْم صٍب مستھـــام     عن رونق اCوجه الّصباــح  
  ١فلومك يغريني   

  

كما نxحظ أصداء الغزل الحسي ف�ي الموش�حات ف�ي ھ�ذا العص�ر ال�ذي ظھ�ر ف�ي الش�عر 

التقليدي سابقاً  ، فنجد ابن الغني يصف لنا ليلة من ليالي الوصال التي قضاھا مع المحبوبة وي�نعم 

  : فيھا بلحظات السعادة ، ويجني ثمار اللذة ، كما أنه يشفى من المرض بلحظات الوصال  فيقول 

  أنالني اCمنـــــا    من لياْل كم 
  أحلني ُعْدنــــــــــــــا    وبالوصـــــــــــاْل 

  فؤادي المضنــــــى    أبرى اعتxْل 
  ُمستعذب الظَّلم     بذي لمـــــــــــــــــى                      

  عذٍب َشنيـــب  
  قلب��ي الكئي��ب    باللثم والضــــّم     وكم شفــا                    

٢  
  

وھذا ابن خاتمة يتغنى بجمال المحبوبة ، فيصفھا بالقمر، ووجھھا بالحسن ، حتى الغصن 

يغار من جمالھا ، وأنھا أصبحت فتنة لرجال ال�دين بم�ا تملك�ه م�ن الحس�ن والجم�ال ، كم�ا يص�ف 

  : لحظات الوصال التي قضاھا معھا والتي يعدھا بعدم نسيانھا على مدى الدھر فيقول 

  

  يا قمر  اCحـــــــــــــــــــــــــxك   ـــــxْك ما أحـْــــ
وJ           وفي الحشا مثـــــــــــــــــــــواك      كم أھواك 

  تدري 
  يحار في خـــــــــــــــــــــــــدِّك     الحســــــــــــــن 
  يغار من قــــــــــــــــــــــــــــــدِّك     والغصــــــــــــن 

  وقف علـــــــــــــــــــــــــى وّدك     ـــــــــــن والذھـ
  بالحسن ما أحــــــــــــــــــــــــxك    من حــــــــــxّك

ي���ا فتن���ة النســـــــــــــــــــــــــــــــ���ـاك                      J أنساك 
  ٣إلى الَحْشر ِ  

  

                                                
  .  ١٥٢ - ١٥١، ص   ، الديوان ابن خاتمة: انظر )    ٢(
             ٥٥١، ص  ٢ ، ج ديوان الموشحات ا�ندلسية، سيد غازي ،  ١٣٥ص  ، الديوان ،يوسف الثالث : انظر )  ١(

  .ماء عذب يجري على الثغر وقيل رقة وبرد وعذوبة في اCسنان   : شنيب،          
  . ٤٣٥، ص  ٢، ج   ديوان الموشحات ا�ندلسية، السيد غازي ،  ١٧٠،  ص   الديوانابن خاتمة ،    )٢(



٤٤  
  

  

الت�ي ع�ارض فيھ�ا موش�حة  ،) ج�ادك الغي�ث (وجاء ابن الخطيب في موشحته المش�ھورة 

،  ليتذكر أيام الوصال التي كانت مع الحبيبة يتمتع بھا بلحظات ) ھل درى ظبي الحمى(ابن سھل 

السعادة ويجني ثمار اللذة ، ولكنھا انقطعت وباتت بعيدة المن�ال ، ف�أدى ب�ه إل�ى الم�رض والتھلك�ة 

ق�ي هللا في�ه ، وتمنح�ه ال�نفس ال�ذي التي كادت تفنيه ، وذلك بسبب البعد والحرمان فيخاطبھا ب�أن تت

  : يبقيه حياً ، فيقول 

وبقلب����ي مس����كن ان����تم   يا أھيل الحيِّ من وادي الغضـــــــــــــــــــــــــــــــــا   
  بـــــــــــــه

J أب����������الي ش����������رقه م����������ن      ضاق عن وجدي بكم رحب الفضا
  غربــــــــــــــــه 

تعتق����وا ع����انيكم م����ن     ـــــــى فأعيدوا اعھد انٍس قد مضــــــــــــــ
  كربه 

يتxش�����ى نفس�����اً ف�����ي     واتقوا هللا وأحيوا مغرمـــــــــــــــــــــــــــــــــاً 
  نفــــــــــــــــــــس

أفترَض��ون عف��اء الُحبـُــــــــــــــــــ��ـِس      َحبََس القلَب عليكم َكَرمـــــــــا ً
١  

  
في وصف محبوبته ، فھ�ي أب�دع م�ا خل�ق هللا ،  ٢الكريم القيسيونجد ذلك عند عبد                   

وذلك بما تملكه من المحاسن فقد أسبت عقول العاشقين ، حيث وجھھا المتورد ذو النور والضياء 

  :قد اخجل القمر وأذل العشاق فx عز في الحب بعد اليوم فيقول 

                    
  ما الذي خلقا               من المحاسن تسبي من به اعتلقا تبارك هللا ربي                       

  إذ انجلى سناھا اخجل الفلقا                وسوغ الذل للعشاق والملقا                        
  ٣والعز في الحب مھجور ومنترك                                             

قضاھا مع المحبوبة ينعم فيھا بلحظ�ات الس�عادة ويصف ابن زمرك أحلى أيام العمر التي 

وقد عاب فيھ�ا الحّس�اد والواش�ون ، فيش�به وجھھ�ا بالب�در ، وجس�مھا بالغص�ن ال�ذي يتماي�ل حس�ناً 

  : وجماJً فيقول 

  يلذُّ لي لقيــــــــــــاهْ     يوٌم عجيـــــــــْب 
  Jرّده اللــــــــــه    غاب الرقيــــب 

  قلب ما أحxهبال    وجه الحبيــــــب 

                                                
  . ٧٩٢، ص ٢، ج الديوانابن الخطيب ،  )١(
عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القيسي من شعراء اCندلس في القرن : سطي عبد الكريم القيسي الب )٢(

اCخير، وله ديوان شعر وصل كامx ، ولعله آخر ديوان أندلسي وصل إلينا ، وكانت ثقافته ثقافة شرعية شاملة ، 
، صه وصاحبه ، عبد الكريم القيسي وخعلي محمد مكي : وقد عين في أعمال مثل اSمامة والخطابة ، انظر 

، تحقيق جمعة شيحة  الديوان، عبد الكريم القيسي ،  ٥٣م ص١٩٦٧، عام  ١٠٧الكويت ، عدد ) العربي (مجلة 
  .  ١٤ص  – ٧م ، ص١٩٨٨، محمد الھادي الطرابلسي ، المؤسسة الوطنية للترجمة، بيت الحكمة ، قرطاج ، 

  .١٢٠، ص الديوانعبد الكريم القيسي ،  )٣(



٤٥  
  

  

بك���������ّل          يميل كالغصن                           بدر التمام   
  ١ُحْسِن  

  
عودة أيام الصبا التي كانت مع المحبوبة والتي وصلت إلى التألق ي�نعم  ٢ويتمنى التxلسي

  :بالوصال ، فيتحسر على ھذه اCيام التي أصبحت من المستحيل أن تُعاد فيبكي عليھا ويقول

C يام الصبا لو تعـــــــــــــــــــــــود آه  
  كان بھا قد Jَح بدُر السعود

  تُرى بھا ريب الزمان يعـــــــــود
  فاCدمعْ      لھفي عليھا ما لھا من إيــــــــــاب
  ٣تنھلُّ واCجفان J تَھَجــــــــــــْع  

ن ال�ذين يحول�ون محبوبته إلى الوصال والتxق�ي رغم�اً ع�ن الحاس�دي ٤كما يدعو العقرب 

دون الوصال ، فيصفھا بالروضة والشمس والبدر والقمر، ويخاطبھا بأنھا قد جارت عليه وظلمته 

  : ومع ذلك يتمنى لو تزوره ، فيقول 

قُ���ْل ل���ي مت���ى م���ن ذا     يا من بحسن الجميل يسبي الوجــــــــــــود 
  الصـــــــــــــــدود

رغم�����اً عل�����ى أن�����ِف     ــــــــــود يا بغيتي ھل بالتxقي لنا تجـــــــــــ
  الحســـــــــــــــود

ھ�����������ل ينقض������������ي عم������������ر     يا نزھتي يا شمسي يا بدر السعـــــــود 
  الصــــــــــــدود 

أحطن���������ي ب���������إدراك     يا ليت شعري  يا قمــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  الوطــــــــــــــــــر 

  ٥لو كـــــــــــــــــان زار   يا ليته     من أھيف في حكمه علّي جــــار 
  

وقد وصف ابن زمرك محبوبته وصفا حس�ياً ، فيص�ف قامتھ�ا الممش�وقة وض�ياء وجھھ�ا 

  :الذي يخجل القمر ، بعد ما احتل في القلب مكانة J انفكاك فيھا ، فيقول 

  وُمخِجَل الشمس ِوالقََمْر     القضيـــــــــــب  ةبا� يا قام
  ٦وأيدَّ اللحظ بالـــــــَحَوْر      ب من ملك الحسن في القلو

  

                                                
  .  ١٨٣ص  الموشحات ا�ندلسية ، ال  ، انطوان القو )٤(
محمد بن أبي جمعه التxلسي ، كان طبيب سلطان تلمسان ، وله فيه مدائح توفي سنة  أبو عبدا �: التxلسي  )٥(
  . ٢٤٣، ص ٥، ج ، نفح الطيبالمقري  : انظر) م١٣٧٨/ ھـ٧٨٠(
  ديوان الموشحات ا�ندلسية يا عناني ، ، محمد زكر ١٨١، ص   الموشحات ا�ندلسيةأنطوان القوال ،  )   ١(

  . ٩٥، ص)  المستدرك(         
    ھو محمد بن علي اCوسي المعروف بالعقرب ، نشأ في إقليم Jش ، يعد من وشاحي القرن الثامن :العقرب    ) ٢(
  .  ٢٨٦- ٢٨٤، ص ٢، ج اVحاطة ابن الخطيب ،: الھجري في اCندلس ، انظر          
     ،  )المستدرك(ديوان الموشحات ا�ندلسية ، عناني ،  ٢٠٨، ص  الموشحات ا�ندلسيةطوان القوال ، ان )   ٣(

  .كل حاجة كان لصاحبھا فيھا ھمة:  الوطر،  ٦٨ص          
   ،  منشورات جامعة  سبھا  ،  ابن زمرك  حياته وأدبه،  صالح البغدادي  ١٦٨، ص  ، الديوانابن زمرك  )   ٤(

  .  ١٥٣، ص  ١٩٨٨،          



٤٦  
  

  

ويع�ود اب��ن الغن��ي ف�ي الح��ديث ع��ن أوص�اف المحبوب��ة ويتمن��ى ع�ودة أي��ام الوص��ال الت��ي 

انقطعت ، فيصفھا بالبدر، وقامتھا كالغصن ، ويصفھا بالھxل في قربه وبعده ، ويتمن�ى أن تع�ود 

  : فيقول معبراً عن ھذه اللوعة أيام اللقاء ، حتى أنه نذر صيام أربعين يوما عندما يلقاھا ، 

  إشراقــــــــــــــــــــة يتJx     وجه أنار الدُّجونـــــــــــــا 
  تحت حنادس شعــــــــر     كالبدر وافق سعدا 

  لْدن المھّرة نضـــــــــــــــر     من فوق غصن رطيـب 
   في بُعدِه وسنــــــــــــــــــاهُ     من لي به كالھــــــــــxل  

  ببُعـــــــــــــــــــــــــــدِه ونـــواه    قد ضاق ذرع احتمالي 
فقل��������ت ع��������لَّ الليـــــــــالـــ��������ـي                                               ت��������ردُّ 

  يــــــــــــــــــــــوم لقـــــاه 
  ــــــرصيام شھر وعشــ                           نذرت � عھـــــــــــــداً 
  ١ما بين سحري ونحري                            يوماً أراك حبيـــــــــــبي

  
ويتح�دث اب��ن الخطي�ب ع��ن منزل�ة الحبي��ب م��ن حبيب�ه ، فھم��ا متعلق�ان ببعض��ھما يتب��ادJن 

المش��اعر واCحاس��يس ذاتھ��ا ، فھ��ي دJل��ة عل��ى الق��رب م��ن الحبي��ب والوص��ال والتمت��ع بلحظ��ات 

  : السعادة فيقول 

  فاتَّخذھا فــــــــلكْ      ِھJxً َحْوته أزرارُ يا 
  تحت داجي  الَحلَك     وَسنى من سناه أنـــــوار

  ٢مثلما فيــــــــــــه لْك     لُمّحبك فيك أعــــذاُر 
  

ويظھ��ر ف��ي الموش��حة الغزلي��ة ف��ي عص��ر بن��ي اCحم��ر بع��ض خص��ائص الغ��زل الع��ذري 

محبوبته ، وأنھ�ا تح�ُب وتفض�ل أن تبق�ى بعي�دة  فيشير ابن زمرك إلى الحب العذري الذي تتمتع به

  : حتى يبقى الحب طاھراً عفيفا كما كان في الشعر القديم فيقول 

    وفعلھم كلّھم جميــل     يا جيرة عھدھم كريم 
  فقلبه قد صبا جميـــــــــــــــل      J تعذلوا الصّب إذ يھيــــــــم 

  ٣  وبُعُدكم خطبه جليــل    القرب من ربعكم نعيم 
  

ويصف العقيلي خدود محبوبته بالورد ، وقامتھا بالغصن اCخضر الذي يحلو عندما يميل 

، كما يشير إلى حبھا العذري الذي J مثيل له في الوجود ، فھي بعيدة المنال ، بخيلة الوصال ومع 

  :ذلك يصفھا بأجمل الصفات فيقول 

  ذا خدود حمـــــــر    بان لي ثم بان 
  في ثياب خضــــرِ      ينثني مثل بـــان

                                                
  ).ثxث لياٍل من الشھر لظلمتھن(الظلمة  :  حنادس ١٩٠ – ١٨٩،  ص الديوان ابن الغني يوسف الثالث ،  )  ١(
  .  ٤٩٧، ص  ٢، ج  ديوان الموشحات ا�ندلسيةسيد غازي ،   )  ٢(
  .١٨٠، ص   ، الديوان، ابن زمرك  ١٨٢، ص  ٢، ج  أزھار الرياضالمقري ،  )  ٣(



٤٧  
  

  

  في سناه الــــدُّري    ھل لمرآك ثان 
  ١عن ھواھا العذري      أو لحو  باي ثان 

  

ويصف ابن خاتمة ما يعانيه من شوق ولوعة ، فيصف جسمه   بأنه أصبح ھزيx وقارب 

على الھxك بسبب حنينه لمحبوبته وبع�دھا عن�ه ، فيطل�ب م�ن المحبوب�ة الوص�ال وإع�ادة لحظ�ات 

  :لحب والھناء التي كان يتمتع بھا فيقول الود وا

ـــى   من الصــــــــــــــدِّ      يا قلبي المعنـــــــَّ
  ھذا الــــــــــــــود    أعــــــــــــــد عليَّ معنى

  رھن الوجـــــــد      بمن غدوت مضنى 
ب�����ي ب�����دٌر منــــــ�����ـير                      إذا         فقال لي وغنـــــــىَّ 

  ٢جلَّى                      فالموت المبير ما أھيَّا ت
  

ويقّدم ابن سھل رَضاه عن المحبوبة بالرغم من بعدھا وبخلھا بالوصال ، ويلوم�ه الع�ذال 

  :في ھذه العxقة ، إJ أنه J يصغي إليھم ، فھو مستمر بھذا الحب فيقول 

  وعذولي نطقه كالَخَرس          فھو عندي عادٌل  إن ظلمـــــــــــــــــــــا 
  ٣ليس في اCمر حكٌم بعدما                               حلَّ من نفسي محلَّ النَّفَـــِس 

  

وم��ن الموض��وعات الت��ي تناولھ��ا الوش��احون ف��ي غ��زلھم وبش��كل واس��ع وص��ف أل��م البع��د 

ح�زين ٍ، ومرارة الحرمان ، فيصف ابن الخطيب اCلم الذي تتركه المحبوبة في النفس من ص�دى 

  : ويُظھر الشكوى واCنين بسبب البعد والحرمان فيقول 

  

كاب    آٍه من لوعٍة برت كبدي    يوَم حثَّوا الرِّ
  واشتريت العــــذاب    حيَن بعُت الَحِجا يداً بيــــد 

  ٤بين تلك القِبـــــــــاب      ومضت ْمھجتي بx قــــــَوِد 
ويتمنى من المحبوبة أن تبادله نفس الحب  كما يصف العقيلي البعد والحرمان ومرارتھا ،

الذي أصبح مريضا سقيماً بسببه ، وبالرغم من ذلك إJ أنه كاتم Cسرارھا في صدره ال�ذي تحت�ل 

  : جزءا منه فيقول 

 xعن محيَّا جميـــــــــــــــــــلْ     يا مليحاً جـــــــــ  
 Jـــــلھَيَماَن جميــــــــــــــــ    ِھْمُت فيــــــــه و  
  من إليك يميـــــــــــــــــــــل    ِمْل قليx إلــــــــى 

                                                
 - ٥٦٤، ص  ٢، السيد غازي ، ديوان الموشحات ا�ندلسية ، ج  ٥٥١، ص ٤المقري  ، نفح الطيب ، ج)  ١(

٥٦٥ .  

  .  ٤٧٤ - ٤٧٣، ص  ٢، سيد غازي ، ديوان الموشحات ا�ندلسية ، ج  ١٧٤ابن خاتمة ، الديوان ، ص )   ٢(

  . ٢٨٤ابن سھل ، الديوان ، ص)   ٣(

(           ديوان الموشحات ا�ندلسية ، محمد زكريا عناتي ،  ١٧٠، ص  ا�ندلسيةالموشحات أنطوان القوال ،  )   ١(

  . ٧٩، ص  )المستدرك           



٤٨  
  

  

  كاتم للســـــــــــــــــر    عاشق فيك فان 
  ١في صميم الّصدر      لك منه مكان 

ويتحدث اب�ن الغن�ي ع�ن ص�بره ف�ي بع�د الحبي�ب ال�ذي يتمن�ى من�ه لحظ�ة وص�ال م�ن بع�د 

  : الھجر والحرمان فيقول 

  على احتمالي وصـــبري ــــدا يا ھل أبلغ قصــــــــ
  بعد ابتعاد وھجـــــــــــر     من نيل وصل الحبيب 
  والدھر جم الخطوب     يا ليت شعري ھل لي 

  ٢من مؤنس أو طبيـــــــــب      لو حشتي أو لخبلـــــــي 
ويذكر التxلسي ما حلَّ به بسبب البعد والحرمان ، وأن الشيب سلب منه الق�وة والعافي�ة ، 

ه يصرح أنه J تعود صحته وعافيته وشبابه إJ إذا رجعت أيام الوصال والقرب من المحبوب�ة وأن

  :فيقول 

  أودى به الوجُد وفرُط الجوى
  وھّد منه الشيب كلُّ القوى

  وJ له مّما اعتـــــــــــــــــــــراه دوا 
  ما ينفع     مّن فقد الخxّن مثلي وشــــاب  

  ٣ــــــــع   إJ ليالي الوصِل لو يرجــ
  

ويصف ابن زمرك محبوبته بأنھا قاسية القلب خشنة الطب�اع ، J ت�درك م�ا يعاني�ه حبيبھ�ا 

من الھيام والوجد ، وكأنه يطالبھا ولو بنظرة بسيطة تصبره على ما يعانيه من ألم وحسرة بس�بب 

  : البعد فيقول 

  ــــا لم يدِر ما لذة الّصبــــــــــــــــ    من لم يكن طبعه رقيقاً 
بــــــــــــــــا     فرّب ُحرٍّ غدا رقيـــــقاً    تملكه نفخة الصَّ

  لكن إلى الحسن قد صبـا      نشوان لم يشرب الرحيقا
  ونّعم العين بالنظــــــــــــــــر     فعذب القلب بالوجيـــب 
  ٤يقدُح من قلبــــــــــه الشرر      وبات والدمع في صبيبِ 

محبوبته التي يصفھا بأجمل من شمس النھار دJلة على وضوح وجھھا بون ويتغزل ابن لي         

، ثم يصف حالته بأنھا J تستقيم إJ إذا رضيت محبوبته عنه وحدث اJتصال ، إذا فھو يعاني من 

البعد والحرمان ، ويشير إلى ما Jقاه ف�ي الماض�ي وم�ا يxقي�ه ف�ي الحاض�ر حت�ى ح�دث ل�ه الس�قم 

  : والمرض فيقول 

  أنَّى بصــــــــــــبٍر وأنَّى                    وكيف لي باصطــــــــــبارِ                         

  ھويت ظبياً أغــــــــــنَّا                    يزري بشمس النــــــــھارِ                        

                                                
  .  ٥٦٥، ص  ٢، ج  ديوان الموشحات ا�ندلسية، سيد غازي ،   ٥٥٢، ص ٤، ج ، نفح الطيبالمقري  )   ٢(
  . ١٨٧،  ص   ، الديوانابن الغني  يوسف الثالث      )٣(
  . ٩٥،  ص )المستدرك ( ديوان الموشحات ا�ندلسية ، عناني ،  ١٨١، ص   الموشحات ا�ندلسيةانطوان القوال ،     )١(
   ،  ابن زمرك حياته وأدبه، صالح البغدادي  ،  ١٦٨ص  الديوان ،، ابن زمرك ،  ١٧٧، ص ٢، جأزھار  الرياض المقري ،     )٢(

  . ١٥٣ص           



٤٩  
  

  

  وقد خلعُت ِعـــذاري         فيه جناني جــــــــــــُنَّا                                   

  وليس لي من طبيب                     أJ بحسِن التراضــــــــــــــي                       

  ١ممن عذبني سقــــــــــــما                     بمقبل وبـــــــــــــــــــــــــماض                      

                         

م ابن الخطيب صورة لما يعانيه من المكابدة والحرمان وأثرھ�ا ف�ي نفس�ه ، ودموع�ه ويقدّ 

  : غزيرة على ما سببته المحبوبة من ألم ووجع فيقول 

  وبه جنّـــــــــتي     بأبي شادٌن به نـــــــــــــــــــاري 
  ٢والضنا حلتَّي      ودموعي في الخدِّ أطماري 

  

  

والحرمان والھجران ، وقد ذابت جوانحه بسبب الغ�در فنف�ذ  كما يشكو ابن الغني ألم البعد

  : صبره، فيصف ما يعانيه من الھوى وما تركه الحب في جسمه من نحول وذبول فيقول 

  أعقب غدراً بغـــدر        أعاد ھجراًو أبدى
  فالھجر أودى بصبري       فيا جوانح ذوبـــــــي 
  ٣ـــــــــرُد  شفع المحاسن فـ      بالنفس ِمنّي غـِـــــــرُّ 

  
ويذكر ابن الخطيب حج�ة لع�دم الوص�ال م�ع المحبوب�ة والھج�ر والحرم�ان ، ويطل�ب م�ن 

الع��ذال أن يع��ذروه عل��ى ش��دة الوج��د والعش��ق للمحبوب��ة الت��ي قطعت��ه وھجرت��ه وتركت��ه يكاب��د آJم 

العشق والحب ، ويصور حالته ف�ي إخف�اء اCل�م لكن�ه ل�م يق�در وس�رعان م�ا أفص�ح عم�ا يح�س ب�ه 

  :ل فيقو

ــــــــــــــة    فالعذُل J يجــــــــــدي            فليعذر العاذرقد قامت الُحجَّ
  وشّدة الوجـــــــــــــــــــد        وشقوة الخاطــر   شيئاً سوى الكرب 

أو ش�����������������ئت ي�����������������ا ص�����������������اح                                                                  حدِّث عن السلــــــوان
  حدِّث عن العنقـــــــــــا 

        انھما سيّــــــــــــــــــــــــان                     فليقصر الxحـي 
  عمن شكا العشقا 

ني الكتَمان                     فبان إفصاحي ب�����������بعض م�����������ا         قد عزِّ
  ٤ألقـــــــــــــــى  

  

                                                
  .جعل له صبراً :  اصطبار،  ٤٢٩،  ٢، ج ديوان الموشحات ا�ندلسية سيد غازي ،    )3(

 ولد الظبية الذي قوي وطلع قرناه :  شادن،  ٤٩٨، ص  ٢، ج ديوان الموشحات ا�ندلسيةسيد غازي ،   )   ١(
  .واستغنى عن أمه         

  . ١٨٨ص  الديوان ،ابن الغني ،  )   ٢(
  . ٧٨٥، ص  ٢، ج الديوان ابن الخطيب ،  )   ٣(



٥٠  
  

  

ة الوش�اة والع�ذال والحس�اد ، وقد ظھر في موشحات الغزل في عصر بني اCحمر ظ�اھر

الذين يسببون المرض للمحبين ، فيخاطب ابن الغني الحساد الذين يشمتون به ويعيبون عليه حبه ، 

الذي سبب ل�ه الم�رض والس�قم فيص�ف قلب�ه الملت�اع ب�الجمر لش�دة العش�ق ، وأن�ه يع�اني بم�ا ترك�ه 

  : الحب في بدنه من نحول وذبول فيقول 

  لو ساعدتني دمـــــوعي                               كم رمُت كتَم الغرام
  تنبي بفرط الـــــــــولـــــوع    وصفرةُ المستھـــــــــــــــــــــــــــــــام 
  حسبي الذي بضلوعي     فاقصرا عن مxمــــــــــــــــــــــــــــي 
م وجــــــــــــــــــــــــــــــداً    ـــــــر كأنه حرُّ جمــ    قلٌب تضرَّ
أي احتدام                             وللجوى والوجيـــــــــــــــــــــــــــــب

  بصـدري 
  وثاوياً في ضلوعــــي     يا غائبا عن جفونـــــــــــــــــــــــــــــي 

في��ك وقل��ب                           رفقا بجفن ھتــــــــــــــــــــــــــــــون 
  ١وع   مــــــــر

  

ويتحدث ابن الخطيب عن العذاب الذي حل به من المحبوبة بسبب الھجر وع�دم الوص�ال 

، وق�د أص��بغ عليھ��ا بع��ض ص��فات الظب��ي ، ث�م يع��ود ويص��فھا بص��فات الجم��ال ، فوجھھ��ا كالب��در 

  : وعينيھا كالحور الذي يسحر الفاتن والناظر إليھما فيذھب عقل الحرِّ والعبد فيقول

  فلم أطق صــــبرا    وبالبـــــــــــــــــــــــــــــــيِن      عّذب بالتيه قلبـي
ق���������������د                             ما كان بالھيـــــــِن     ظبٌي تجنيــــــــــــــــه 

    واصل الھجرا 
  قد أخجل البدرا       مسرحة العـــــــــــين     مكمٌل فيــــــــــه 
ة    ونافث العقـــــــــــِد       ـــر للفاتن الساحـــــ    في طرفه حجُّ

  ٢في الُحرِّ والعبــــِد      محكم الناظر     يذھب باللـــــــــبُّ 
  

وقد ظھر في موشحات الغزل من يعيب على المحبوبة البعد والبخل بالوصال ، فيأتي ابن 

أن تنص�ره الغني فيلوم المحبوبة مبرراً ذلك أنه لم يقصر معھا ف�ي ي�وم م�ن اCي�ام ، ويطل�ب منھ�ا 

على الحساد والواشين ، في الوقت الذي قلَّ فيه أعوانه وأنه لم يخن عھداً معھ�ا عل�ى م�دى ال�دھر 

  : فيقول 

  قد عيل فيك اصطباري     فمن سواي إليــــــــــــــكا 
  وقلُّ منك انتصـــــــــــــاري     أو من نصيري لديــــــــكا 

  زار من بعد شحط الـمـــــ    وھان ھجري عليكا 
  ولم أحل طول دھــــــــــــري     ولم أخن لك عھـــــــــــــــــداً 

  لو كنت تقبل عذري       والذنب ذنب الرقيــــــب 
ا شكوُت ِلحــــــــــبّي   ١وما لقيت بھجــــــــــــــــره        لمَّ

                                                
  .بمعنى ھطول  :  ھتون،  ١٨٨،  ص ، الديوان  ابن الغني يوسف الثالث  )   ١(
  . ٧٨٥،  ص  ٢، ج  ، الديوانابن الخطيب  )   ٢(



٥١  
  

  

  

م�نھم  ويذكر ابن الخطي�ب غي�اب الع�ذال والحس�اد ف�ي لقي�اه م�ع المحبوب�ة ال�ذي حفظ�ه هللا

  : وأنھم مّروا مروراً سريعا ،ً فيقول 

  حفظ هللا ليلنا ورعـــــــى 
  أيُّ شمل من الھوى جمعــــــا 

  ٢غفل الّدھُر والرقيب معا 
وقد ُوِجَد من سلَّم قلبه للمحبوبة تفعل به ما تريد ، فيصف لنا ابن خاتم�ة ذل�ك ، وإن�ه تقي�د 

، ومع ذلك فإنه J يشكو الشيء الجديد ال�ذي ح�ل  في الحب بإرادته ودون إجبار وليس له فيه حلّ 

  :به فيقول

  حكم اختيار وJ لـــــــــه     أما فؤادي الشجي فما لــــــــــــــــــــــــي 
يفع����������ُل ب����������ي م����������ا ب����������دا     فوضت أمري إلى الجمــــــــــــــــــال 

  لــــــــــــــــــــــــــــــه 
أنال���������������������������������������������������������ه  أم     ــــــــــي َملّكته القلب ما أُبالـــــــــــ
  أنالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

������������بَّ       من كان يشكو بسوء حاِل  ق������������د رض������������ي الصَّ
  حالــــــــــــــه 

  ٣بردٍف ثقيل كحقٍف مھيل       قُيدت في الُحبِّ عن ســـــــــــراِح 
  

  

، فيصف اب�ن الغن�ي ونxحظ أن بعض الوشاحين استعاروا معاني الحرب في موشحاتھم 

نظرات محبوبته بالسھام التي ترمي الحبيب فتصمي قلب العاشق وتجعله مثقx من الم�رض ال�ذي 

يقربه من الھxك ، كما أنه يرجع فيصف ألم البعد وحرارة الحرمان الذي يؤدي إلى التھلكة فيقول 

:  

  لحٍظ ُمصيــــــــــــــــــــب     قلبي عن سھــــــِم    يا َمْن رمى
  دمعاً سكـــــــــيبْ      ذا ُمقلٍة تھمــــــــــــــي  صل ُمْدنفاً 

  من شادٍن غـــــــــــــــرِّ     من منصفـــــــــــــــــي 
  كالغصن النَّضـــر   مھفھــــــــــــــــــــــــــف    

  بعدي وفي ھجري     قد لــــــــــــــــــــجَّ في 
فم��������������������������ا     في ذاك من إثــــــم                         لم يَخَش ما 

  ينيـــــــــــــــــــــــــــب
ب�������������������������������������������ادي     وJ أشتفى                            من ناحل الجسم

  ٤الشحـــــــــــــوب  
  

                                                                                                                                       
  . ١٨٨ص ،  ، الديوانابن الغني )    ١(
  . ٥٢٥، ص  ٤، ج اVحاطة ابن الخطيب ، )    ٢(
  .ما اعوج من الرجل:  الحقفتبع الشيء ،  ما:  الردف،  ١٥٢، ص الديوان ابن خاتمة ، )    ٣(
  .الذي شارف على الھxك :  مدنفا،  ٥٥١، ص  ٢،ج  ديوان الموشحات ا�ندلسية، سيد غازي ،  ١٨٤، ص  الديوانابن الغني ،  )١(



٥٢  
  

  

وقد نھج ھذا النھج ابن الخطيب الذي يصف نظرات محبوبته بالسھام التي تص�مي قل�وب 

، ويص�ور محبوبت�ه قم�راً تس�بب ف�ي ش�قائه ، وم�ع ذل�ك العاشقين فترديھم قتلى مثخن�ين بج�راحھم 

  :سعيد بھا ، راٍض عنھا ، ويصورھا بأنھا قريبة منه على الرغم من بعدھا فيقول 

وبقلب��ي م���نكم مقتـــــــــــــــ���ـرب                              بأحادي���ث المن���ى وھ���و 
  بعيـــــــــد

  بشقوه الُمغري  به وھو سعيد          ـــرب قمٌر أطلََع منه المغـــــــــــــــــــــ
  في ھواه بين وعٍد ووعـــــــيد        قد تساوى محسٌن أو مذنــــــــــــُب 
  جال في النَّْفِس مجال النَّفَس         ساحر المقلة معسول اللَّمــــــــــــى 

�����ھَم وس�����مَّى  ورمـــــ�����ـى                                د السَّ فف�����ؤادي نبل�����ة   س�����دَّ
  المفـــــــــــــــــــترس 

  ١وفؤاد الّصّب بالشوق يذوب            إن يكن جار وخاب اCمل 
  

ويذكر العقرب أيضا نظرات حبيبته التي يتمتع بھا بالسھام التي تخرق القلب فتدميه وھ�و 

  : بالرغم من ذلك ھائم بھا متشوٌق إليھا فيقول 

     والقلب ھام    أصمى فؤادي كالسھام                                       
  وذبت من وجدي 

  طول الدوام     وسرت في درب الغرام                                        
  ٢مشوق إلى نجـــــــــد   

وبرز في ھذه المرحلة أيضا من يذكر اس�م محبوبت�ه ف�ي موش�حاته ، فنج�د العق�رب ي�ذكر 

جس��مھا الحس��ن الجمي��ل ، وخ��دھا ب��الورد ، ونظراتھ��ا الس��احرة ، ويص��ف ) بثين��ة(اس��م محبوبت��ه 

  :وقامتھا بالقضيب الناعم فيقول 

  قوامھا الناضــــــر      مائس رطيب  بثينة كالقضيــــــب 
نُمت��������������������������������������������ع     ھل من نصيب     وخدھا ورد نصيب 

  الناظـــــــــــــــر 
  ٣وطرفھا الساحر       من الوجيـــب    إن يشتفي قلبي الكئيب

  

ام ابن خاتمة بذكر ھيفاء محبوبته في إحدى موشحاته ، والت�ي يص�ف جمالھ�ا فقامتھ�ا وق 

كالقضيب ، ووجھھا كضوء القمر ، وھ�و يف�دي ھ�ذا الجم�ال بدمائ�ه إذا احتاج�ت إلي�ه ، وم�ع ذل�ك 

يقدم اعتذارا عن سبب البعد الذي يرجعه للوشاة الحاسدين الذين منعوه من ھذا اJتصال والقرب ، 

  : ين اشتياقه إلى ريقھا الصعب المنال فيقول ومن ثم يب

  

                                                
ار الرشيد للنشر  ، ،   تحقيق عبد اللطيف الشھابي ، د ، عقود ال`لئ في الموشحات وا�زجالشمس الدين محمد بن حسن النواجي  )٢(

  . ٧٩٣،  ٢، ج لديوان، ابن الخطيب ، ا ١١، ص  ٧، ج  نفع الطيب،  المقري ،  ٦٨، ص  ١٩٨٢بغداد ، 
  . ٧٠، ص  )المستدرك(ديوان الموشحات ا�ندلسية ، عناني ،  ٢٧٨،  ص  الموشحات ا�ندلسيةانطوان القوال ،  )٣(

،  )المستدرك ( ديوان الموشحات ا�ندلسية، عناني ،  ٢٠٨، ص   الموشحات ا�ندلسيةانطوان القوال ،     )١(
  .  ٧٠- ٦٩ص           



٥٣  
  

  

  وتنجلي عن سنا قمر      ھيفــــــــــــاء تھتز عن قضيب
  لو خانـه العقُد J نفطر     شّدت إزارا على كثيب 

  دماء قلبي له َھـــــــَدْر     أي بنـــــــــــــــــــاٍن لھا خضيب 
  لثمه َوَطْر قضيـت من      لوJ اتقائـــــــــــــي من الرقيب

لح���������������ران    فھو سلسبيل ما له سـبيل    شوقاً إلى ريقھـــــــــــــــا القَراح 
  ١محزون  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الغزل بالمذكر

  

، وق��د ٢ھ��ي ظ��اھرة قديم��ة عرفھ��ا اليون��انيون والقرط��اجيون واSس��بارطيون وغي��رھم         

لى ما ش�اع ب�ين جن�دھم تسربت ھذه الظاھرة إلى العرب عن طريق الفرس ، وربما يعود السبب إ

نتيجة اصطحابھم الغلمان في المعارك ، وبعدھم عن نسائھم ، وما شاع بين الناس من حياة الترف 

واللھو والنعيم في تلك الفترة سببا آخر من أسباب شيوع ھ�ذا الن�وع م�ن الغ�زل ، وق�د س�ادت ھ�ذه 

  . ٣الظاھرة في العصر العباسي منذ منتصف القرن الثاني الھجري 

  

وقد تحدث يوسف بكار ع�ن أس�باب انتش�ار ھ�ذا الف�ن ف�ي البيئ�ة العباس�ية ، ويردھ�ا إل�ى         

شيوع الجواري في مجتم�ع الق�رن الث�اني ، وم�ا ك�ان يبذل�ه م�ن مج�ون وانحط�اط ، فھ�ذا أدى إل�ى 

اتجاه الناس إلى نوع آخر جديد في مجتمع أضحت المرأة فيه سلعة رخيصة يمكن الحصول عليھا 

قة ، فذھب الشعراء يبحثون ع�ن وس�ائل أخ�رى ، فوج�دوھا ف�ي الغلم�ان ، فراح�وا دون جھد ومش

يتغزل��ون بھ��م وي��ذكرون قصص��ھم و وق��ائعھم معھ��م ، باSض��افة إل��ى وج��ود الغلم��ان الم��xح م��ن 

                                                
  . ١٥١، ص  ، الديوانابن خاتمة     )٢(
  . ٢٨٢، ص ١٩٥٧، دار المعارف ، مصر ،  ألحان الحانعبد الرحمن صدقي ،  )  ١(
م ١٩٨١للطباعة والنشر ، بيروت ، ، دار اCندلس  اتجاھات الغزل في القرن الثاني الھجرييوسف بكار ،  )  ٢(

  . ٢٠٢، ص        



٥٤  
  

  

مختل��ف اCجن��اس ال��ذين بھ��روا الن��اس بجم��الھم ، وكان��ت ف��رص اJلتق��اء بھ��م ميس��رة ، كم��ا انھ��م 

  . ١ھا من المدنوجدوھم بكثرة في بغداد وغير

  

ھذه ھي اCسباب التي دعت الشعراء في القرن الثاني إلى التغزل بالمذكر واJتج�اه نح�و      

  .٢الغلمان ، وكان أبو نواس أكثر الشعراء تفننا في الغزل بالمذكر

  

وكان لك�ل عص�ر دواعي�ه ، واستمر الغزل بالمذكر في اJنتشار عبر العصور المتتالية        

وصل اCمر إلى العصر اCندلسي الذي لم يق�ل ش�أنا ع�ن العص�ور الس�ابقة ، لت�وافر  وأسبابه حتى

، دواعي ظھور ھذا الفن في البيئة اCندلسية بكثرة ، وقد عالجه الوشاحون ف�ي موش�حات مس�تقلة 

  .٣عبروا فيھا عن تعلقھم بالغلمان ، وقد نجده ممزوجا مع موشحة الخمر

  

اCحمر كما ك�ان ف�ي العص�ور الس�ابقة ، وبخاص�ة  وظھر الغزل بالمذكر في عصر بني 

عند ابن سھل اJشبيلي ، كما نجده عند ابن الخطيب ، فنراه يشبه الغxم ب�الظبي لجمال�ه ، وتغ�زل 

بمش��يته وقامت��ه وخص��ره النحي��ل ، وھ��ي أوص��اف ك��ان يتغن��ى بھ��ا الن��اس ف��ي النس��اء فجعلھ��ا اب��ن 

  : الخطيب في الغxم فيقول

  تيـــاه                                   أحور أحــــــمبمھجتــــــــــــي 
  كؤوس ســم        تساقيني عينــــــــــاه                              

ظبـــــــيُّ مـن الغـــيد                                      طاوي                                               
  االحشــــــــــــ

مقُل�������������������������������������������������ـّد الجيــــــــــــــ�������������������������������������������������ـد                                                                                    
  كــــــــما انتشــــــا

كبانـــــــ����������ـة ال����������روِد                                        إذا                                             
  ــــــــــشىمـــــــــ

ترجرج��������ت ردف���������اه                                       ب���������ين                                           
  اCََكـــــــــم

ث������م انطـــ������ـوت ِخص������راه                                َط������ّي                                            
  ٤الَعنَـــــــــــــْم 

  
  

ھذه المعاني نفس�ھا عن�د اب�ن س�ھل اJش�بيلي ال�ذي اش�تھر ب�الغزل بالم�ذكر وخاص�ة  ونجد

الذي ذك�ره ف�ي كثي�ر م�ن الموش�حات ، فق�د ص�بغ غxم�ه بص�فات الم�رأة والرش�ا ) موسى(غxمه 
                                                

  . ١٩٧- ١٩٦المرجع نفسه ، ص   )٣(
  . ٢٠٢المرجع نفسه ،  ص )  ٤(
  . ٣٦، ص الموشحات في عصر الموحدينسيد غازي  ،  )   ٥(

ال ،     )١(   . ١٧٢، ص  الموشحات ا�ندلسيةالقوُّ



٥٥  
  

  

والظبي ، وتغزل بقوامه الممشوق وخصره النحيل ولحاظه الساحرة ، ورض�ابه الخم�ري ونش�ده 

  : اللذيذ فيقول 

ضاِب والخـــّد                              ُدّريُّ الكــــــxِم والثَّغـرِ َ◌خمريُّ ا   لرُّ
  نجميُّ الضياِء والبُْعـــــــــِد                              روضيُّ الجمــــاِل والنَّشـرِ 

  رِ سقيُم اللحاِظ والـــــــود                             َضعيـُف العــــــھوِد والخص
  سطـا لــــحُظهُ فمـا أبقــــى                              وضعُف العيوِن ذو قُــــــدَرة

ة    ١وأحرى َمْن جانََب الرفقا                              ضعيف كانت له َكرَّ
  

ويشير ابن سھل أنه J مساس وJ وص�ل م�ن غxم�ه ال�ذي يتغ�زل ب�ه ، وق�د اس�تعان اب�ن 

، حيث يقصد ٢"قال فاذھب فإن لك في الحياة أن تقول J مساس : " نى  بقوله تعالىسھل بھذا المع

هللا تع��الى بأن��ك أخ��ذت ومسس��ت م��ا ل��م يك��ن أخ��ذه ومس��ه م��ن أث��ر الرس��ول ص��لى هللا علي��ه وس��لم 

فعقوبتك في الدنيا أن تقول J مساس وJ تمس الناس وJ يمسونك فجعل ابن سھل ھذا المعنى ف�ي 

  :غxمه حين قال 

ھوى أبي الطــــاھــــر                     قد صح نصاً                                                    
  وقياس

  خطابه بx مساس                   ٣)سامري(أفديه من                                                    
فإنما زاجــــــــــري                    يبنى على غيرا                                                    

  ساس
ما حظ عذاليـــــــــه                في ُعذلي                                                                        

  من زلل                    أو رشد
إني رضيُت الـھوان                 أرضى نعم                                                               

  ٤بالحنظل                  عن شھِد 
  
ونجد الغزل بالغلمان عند ابن خاتمة عندما تغزل بصبي رومي فشبھه بالغزال ، وقد بين كم   

  :يعشق ھذا الصبي ويتمنى لقياه وذلك في قوله 

  
وم ُمنتھـــــــــاه                             ُعلّقتهُ َغـــــــزاJ                للرُّ
  َزنَّاره استمــــاJ                حلمي إلى صباه                         
 إن قال لي مقاJ                لم أدِر ما َعنــاه                         

٥
  

  

                                                
  .وما بعدھا  ٢٩٩، ص  ،  الديوانابن سھل     )٢(
  . ٩٧سورة طه ، آية    ) ٣(
      ھو رجل من أھل كرمان أو من باجرما ، من بلدة سامرا ،  وقومه يعبدون البقر، وكان قد :  السامري)    ١(

  أظھر اSسxم مع بني إسرائيل ، ا         
  . ٣٢٧، ص  الديوانابن سھل ،  )   ٢(
 ،  دار محمد  حياة الشعر في نھاية ا�ندلسسي ، حسناء الطرابل: ، انظر ١٦١، ص ، الديوانابن خاتمة  )   ٣(

  . ٢٤م ، ص٢٠٠١علي الحامي ، تونس ،          



٥٦  
  

  

لغxم المتغزل به كما كان الوشاحون وقد ظھر في ھذا النوع من الغزل ذكر اسم ا

لغxمه الذي تغزل به  ) محمد(يذكرون اسم حبيباتھم في الغزل بالمرأة ، فيذكر ابن الخطيب أسم 

  :واستحمد أفعاله فيقول 

  
  محمــــــــدُ           قد لَحَّ بالصــتـَّد                                                         

  J تَْرقُــدُ          والعين من جھد                                                           
  ١مستحمُد           وفعله عنــدي                                                           

  
 وقد كثرت ھذه الظاھرة عند ابن سھل فذكر أسماء بعض الغلمان الذين دار ح�ولھم غزل�ه وھ�م    

موس�ى ، أب��و بك��ر الطلب��ي ، وأب�و الط��اھر ، ولكن��ه ك��ان انش��غاله بموس�ى ال��ذي جعل��ه م��دار غزل��ه 

ومح�ور انفعال��ه ، في�ذكره ويعب��ر ع�ن عش��قه ل�ه ، ويص��ف مفاتن�ه الحس��ية ، ويتح�دث ع��ن ص��فاته 

  : ومxمحه التي كانت تأخذ مكانا في نفوس الشعراء ، وبما توافر له من جمال فيقول 

موس�����ى َحوي�����َت الجم�����اJ                          وعفــَّ�����ـةً ف�����ي                                          
  ِطباعـــــك 

ل����م تَ����ْرَض إJ الحــ����ـJx                              ُغذيتَ����هُ ف����ي                                         
  رضاعك  

ل���������َت الرجــ���������ـاJ                             نھايـــ���������ـًة وق���������د أم                                       
  باصطناعـــــــك 

  فالبس رداء امتـداح                            وجّرر الذيَل وافخْر                                         
يُط���َوى علي���ك                 فل���ن ي���زال حبيســــــــ���ـاً                                                      

  ٢ويُْنَشْر 
واتجه أبو حيان إل�ى الغ�زل الغلم�اني ال�ذي ك�ان  مش�ھورا ف�ي عص�ره فتغ�زل بغxم�ه أب�ي القاس�م 

  :ذاكرا ما كان له من البعد والحرمان كالمرأة المعشوقة وذلك بقوله 

ــ��ـْم                             عل��ى أب��ي مھ��xً أب��ا القاسـ                                                     
  حيــــــَّان

ما إن له عاصــــم                            ِمْن  لحظَك                                                      
  الفتـــّان 

ق���د ط���ال                    وھج���رك الدائـ���ـْم                                                                
  بالھيـمان 

فدمُع��������������������������������������ه أمــــــــــ���������������������������������������ـواج ْ                                                                                    
J ه قد   ٣حوســــــرُّ

ونرجع إلى ابن سھل الذي يخلع على غxمه موسى كثيراً من اCوصاف ، في�راه حوري�ة 

جاءت إلى ال�دنيا لت�زرع الفتن�ة ف�ي القل�وب ، وتعب�ث بجمالھ�ا ف�ي اSن�س والج�ن ، تسكن الجنة ، و

  : وتخضع الخلق لسطوتھا وأسرھا ، فيقول 

                                                
  . ١٧٢ ، ص الموشحات ا�ندلسيةالقوال ،  )   ٤(
  . ٣٣٨ص،  ، الديوانابن سھل     )١(
  . ٤٩٧، ص ،  الديوانأبو حيان     )٢(



٥٧  
  

  

  تركَت الحوَر  والجنَّةْ                                                                                       
  وجئَت لتزرعَ الفتـــنــــْة                                                                                         

  فَِعْث في الناس والِجنَّة                                                                                          
  وصن قلبي من المحنـــــــة                                                                                

قل�وب الخل�ِق أَســـــــــــ�ـراك                    َوقلب��ي                                                       
  وحُد مثــــــــــــــــواك 

تھــــ�ـوى                   وأك��رم  فافع�ل ف�ي الغي��ر م�ا                                                     
   ١بيت سكناك

  
  موشحة الطبيعة 

  

وصف الوشاحون الطبيعة اCندلسية في موشحاتھم ، على أنھا توافرت لھم  بكثرة في ھذا 

العصر، كالرياض واCودية والمتنزھات واCنھار والقصور الجميلة الرائعة الس�احرة الت�ي تغن�ى 

  .مصدر الجمال في ھذا العصر بھا الوشاحون كثيرا ، وكانت 

  

فكل ھذه المميزات الجميل�ة الت�ي تجس�دھا البيئ�ة اCندلس�ية س�اعدت ش�يوع ھ�ذا الل�ون م�ن 

الموشحات ، وعندھا فاضت قرائحھم بما تزخر به من جمالية الوصف وروعة التصوير واSبداع 

  .، فشغفوا في حّب الطبيعة التي تميزت بھا بxدھم ، وأصبحت جزءا منھم 

  

إذن فقد شغلت موشحة الطبيعة جزءا واسعا من موشحات بني اCحمر ، وذلك لم�ا تملك�ه 

من سحر وجمال تبھر الناظر ، ففيھا الخضرة والماء واCنھار والجبال والوديان التي J مثيل لھا 

، فتجم��ع من��اظر خxب��ة تس��حر العي��ون ، ول��ذلك ك��ان الوش��احون يعق��دون مجالس��ھم ف��ي أحض��ان 

تزھو بمفاتنھا ، حيث الورد والماء والحصى واCزھار والعشب اCخضر والح�دائق الطبيعة التي 

الجميلة التي تسكن في جسد الناظر إليھا ، كما وص�ف الحص�ا يت�راقص ف�ي الم�اء ، كم�ا اSنس�ان 

  : يتناجى مع أخيه اSنسان ،  وھذا ما نجده عند ابن الخطيب بقوله 

  

َن فيـــه فيك    أيُّ شيٍء Jمرئ ٍقد َخلَصـــَا  وُض قْد مكِّ   ون الرَّ
  أمنْت ِمْن َمكـــــــــــــــرِه ما تتــــقيْه     تنھُب اCزھاُر فيه الْفرَصا 

  وخx ُكلُّ خليٍل بأخيـــــــــــــــــــــــهْ      فإذا الماُء تناجى والَحَصــــــى 
  ي يكتسي ِمن غيظه ِ ما يكتســـ    تُبصُر الَوْرَد غيوراً بــــــرماً 

����������������مَع ب����������������أُذني      وترى اPس لبيباً فَِھمــــــــــــــَا  يس����������������رُق السَّ
  ٢فـَــــــــــــــــــــَرِس 

                                                
  . ٣٠٨، ص  لديوانابن سھل ، ا    )٣(

دراسات ، محمد الديب ،  ١٢، ص  ٧، ج نفح الطيب، المقري ،  ٧٩٢، ص  ٢، ج  الديوان ،ابن الخطيب   )١(
  . ١٤٠، ص ١٩٩٩، المكتبة اCزھرية ، القاھرة ،  في ا�دب ا�ندلسي         
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وقد تحدث ابن زمرك عن الطبيعة ف�ي موش�حاته ، وذل�ك بع�د أن أص�بحت ف�ي وجدان�ه ، 

  :فصار يضفي عليھا صفات إنسانية ، فيصور اCغصان بالكواكب ، والطيور مغنين ، فيقول 

  

 ُCفمن ھديٍل ومن ھديـــــــر ْ        نُس فيھا على صنـــــــــــــوِف وا  

ھُر من جيوِب  ق الزَّ َرْر     كم َخرَّ   وكلََّل القُضَب بالدُّ

  ١والطيُر تشدو بx َوتـَـــــْر     فالغصن كالكاعب الَّلعوِب 

ويس��تمر اب��ن زم��رك ف��ي وص��ف الحرك��ة اSنس��انية ف��ي موش��حاته ، وذل��ك عن��دما يص��ف 

راً عند شروق الشمس بلغت فيه الحيوية أن صار للزھر عيون تنظر من خxلھا ، وكما يشبه منظ

  :الزھر باSنسان الذي له روح ونفس تخفق من خxلھا فيقول 

  

ھَــــِر      نَواِسُم البُّستـــــاْن                تَْنثُُر سْلَك الزَّ
  ــــــِر ينظُمهُ بالجْوھَ        والطلُّ في اCغصانْ           

  أضاَء منھا المْشِرقُ       ورايةُ اSصبـــــــاْح             
  فx تزال تخفــــــــُق        تنُشُرھـــا اCرواح            
ھرَّ زھـــٌر فاْح                ٢لھا عيون ترمـــــــُق                               والزَّ

  

لحية ، فيس�قط عليھ�ا ص�فات إنس�انية ، فھ�ي لھ�ا كما يذكر ابن الخطيب أوصاف الطبيعة ا

ثغر ومبسم كما يصف أجمل أنواع الزھر الذي يسقى بالمطر ، وبھذا المطر تكتسي اCرض ثوب�اً 

  :جديداً بث فيه الحياة من جديد فأصبح حسن المنظر فيقول 

  

وَض َسنَـــــــــــــــــــــــا   ھ��ِر في��ه فثُُغ��وُر الزَّ        والحيا قد جلََّل الرَّ
  تَبــــــــســــــــم
ـــــــما(عن "النُّعماُن " َوَرَوى  ع����ن ) مال����كٌ (كي����ف ي����روي     ) ماء السَّ

  ) أنسِ (
يزدھ����ي منــــــــ����ـه ب����أبھى       فكساه الُحْسُن ثوباً ُمْعلمـــــــــــــــــــــا 

  ٣ملبــــــــــــــسِ 
  

بن�ي اCحم�ر،  حي�ث يعط�ي ويتحدث ابن خاتمة عن ھذه الظاھرة التي شاعت ف�ي عص�ر 

الص��فات اSنس��انية للطبيع��ة الخxب��ة ، فيش��به الطبيع��ة باSنس��ان ال��ذي يمش��ي ف��ي اCم��اكن الجميل��ة 

  : فيقول 

                                                
  .١٧٠ – ١٦٩، ص ، الديوان ، ابن زمرك  ١٧٠، ص  ٢، ج أزھار الرياض،  ٢٤٠، ص ٧، ج نفح الطيب  المقري  ،  )١(
 . ١٦٥، ص الديوان  ، ابن زمرك ،  ١٨٤، ص  ٢، ج  أزھار الرياض،  ٢٤٦، ص  ٧،ج نفح الطيب  المقري  ،  )٢(
  .  ٧٩٢، ص  ٢ج  الديوان ،،  ابن الخطيب ،  ٢١٣، ص  ٢، ج  أزھار الرياض ،  ١١، ص  ٧، ج  نفح الطيبالمقري  ،   )٣(
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ھِر                                 با  تختال                     في ُحلَل الزَّ   ھذي الُّرُّ
  بُُرودھا الُخضرِ               قد َسَحبَْت أذياْل                             

  ١ورقْت اPصال                         لعبرِة القطــــــــــــِر                   
  

كم��ا يش��ير العق��رب إل��ى مظ��اھر الطبيع��ة اCندلس��ية ، فت��راه يش��به الص��بح بالس��يف ال��ذي     

وق�ت الص�باح ض�احكاً  يكشف الحق ، كم�ا أن الفج�ر يكش�ف الن�ور ويزي�ل الظلم�ة ، فيب�دو الزھ�ر

  : مبتسما ، كما أن الطيور تغرد بأجمل اCلحان فيقول 

  

  شقَّ جلباب الدُّجى لما أضا         قُْم تَر الفجَر بسيٍف منتضى             
  ضحك الزھُر بثغر جوھر ْ            

  وانثنى الغصن الرطيب المثمرْ           
  ٢ــــر ْوشدا الطَّيُر بنغم الوتــ            

  

الصباح باSنسان الذي يحمل السيف ويظھر الحق ويكش�فه ) ٣اللخمي الغرناطي ( ويشبه 

، وكذلك عن�دما ط�ّل الص�باح بن�وره زال�ت الظلم�ة وحل�ت الش�مس بإش�راقھا ، فض�حكت اCزھ�ار 

  :وتبسمت لبزوغ يوم جديد فيه النور والضياء فيقول معبرا عن ذلك 

  

  بادي القّسـاْم     والصبح قد جرّد منه ُحســاْم 
  ٤ذات ابتســـام    تَضحى وجوهُ الّزھر منه وسام 

  

وقد جع�ل اب�ن زم�رك الطبيع�ة إنس�انا يرت�دي مxب�س ف�اخرة جميل�ة ويمش�ي مش�ية المعت�دِّ 

ابن زمرك لما احتلت الطبيع�ة م�ن مكان�ة ب�ارزة  دبنفسه مزھوا  بمنظره ، وھذا ما نجده كثيرا عن

  :نقھا حتى بدت ساحرة جذابة فيقول وواسعة في موشحاته لفتنتھا ورو

  عطفه المرــــــــــتاح   ُحلََل السندِس خضراً قد لبـــــْس 
  ُحسنه قـــــــد راق     قم ْ ترى ھذا اCصيل شاحبا ً 

  ٥في حلى اCوراق     وCذيال الغصون ساحبـــــــــــــــا 
  

                                                
  . ٤٥٦، ص  ٢، ج  الموشحات ا�ندلسية نديوا، سيد غازي ،  ١٨٤، ص  الديوانابن خاتمة ،     )١(
  الموشحات ا�ندلسية ،القوال  ، ،  ١٧٣، ص  )المستدرك (الموشحات ا�ندلسية  محمد زكريا عناتي ،  )   ٢(

  . ٢٠٧ص         
الموشحات أحمد بن علي اللخمي الغرناطي من شعراء النصف الثاني من القرن التاسع الھجري ، القوال ،  )   ٣(

  . ٢٢٢، ص ا�ندلسية         
  . ٢٢٢، ص  الموشحات ا�ندلسيةالقوال ، ،  ٥٧٥،  ص ٢، ج ديوان الموشحات ا�ندلسيةسيد غازي ،  )   ٤(
   الديوان ،  ، ابن زمرك ،  ١٩٢، ص  ٢ج  أزھار الرياض ،،  ٢٥٣، ص  ٧ج  نفح الطيب ،المقري ،     )١(

  . ١٦٢ص           
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ف�ي أوص�اف الطبيع�ة  وقد أكثر اب�ن الخطي�ب م�ن اس�تخدام الس�مات اSنس�انية ، فھ�و يب�ث

ص�ورة الحي�اة م�ن روح�ه وم�ن ذات�ه ، فيتح�ول م�ن مظ�اھر الطبيع�ة الحقيق�ة إل�ى طبيع�ة المجتم�ع 

  :اSنساني الخاص فيقول

  للقاء النَّسيــــــــــــــــْم       وقدود الغصــــــــــــون ترتاُح  
  كثناء الكريم      وشميــــــــــــُم الّرياض نفاُّح 

با   في الجَمال الوسيــم     ح       يلتـــــــــــاٌح ومحيّا الصَّ
  مسھٌب مــــــــــــــو جُز     وخطيُب الحمام في الغصن 
  ١مفِصـــــــــــــٌح ملغـــــــُِز     ينكر النّوَم فھو بالَعتـــــــِب 

  

ويتحدث ابن خاتمة عن جمال الطبيع�ة ومراتعھ�ا الت�ي يتمت�ع بھ�ا اSنس�ان فيش�به الطبيع�ة 

عروس الجميلة التي تلبس ثوبا جميxً ، ويتحدث عن جوھا اللطيف وشمسھا المشرقة ، ثم يشبه بال

  :قدوم فصل الربيع بقدوم الطفل الذي يسقى من ثدي أمه فيقول 

ھْر في ُحلَْل     ھذه عروُس الَرياض تجلى      ِمْن رائق الزَّ
   وJحت الّشمُس من َخللْ     والجوُّ بالغيم قْد تحلـــــــــّى 
 ًxـْا َعلَلْ      وخبَّ فصُل الربيع طفـــــ   يسقيه ثدُي الَحيـــــــ

xتُبَـــــــــْل      فسقّني بالكبير وامـــــــ Jإني كبيٌر و  
  في ُود ّخمصــــــــــــانٍة  َرداِح                                                                     

  يميـــــل                    يناجيك من لين قّدھا النَّبيل بالنّھى  
ذلك القواْم      أعيُذ يا ربَّة الِوشــــــاِح                                                                  

  ٢من لحــاق ذام                   بسورة ياسين 
  

مر وش�ربه ف�ي المج�الس وقد وجدنا كثيرا من الشعراء من يمزج موش�حات الطبيع�ة ب�الخ

التي كانت تعقد في حضرة الطبيعة الخxبة من روض وزھر وأريج وش�ھب وم�اء وش�مس ، م�ع 

حديث الراح ووجوه الندمان ، وصنع من كل ذلك مزيجاً ترتاح النفس إلى احتسائه واSقبال عليه 

  :فيقول ابن زمرك في ذلك 

  راحــةُ اCرواْح      في كؤوس الثغر من ذاك اللَّعس
  عاطـــَر اCرواح ْ    وتغشَّى الروض مسكيُّ النَّفــس

ْمَســـــــــــا    وكسا اCرواح وشياً ُمذھــبا   يبھر الشَّ
  يبھج النفـــــــســـــــــا     عسجٌد ُمذ حلَّ من فوق الــــــربى
  تلحق اCُنســــــــــــا      فاتخذ للھو فيه مركــــــــــــــــــــبا

  ٣ساجــــع اCدواح       عليه قد َجلَـــــــــــــــْس ِمنَبُر الغصِن 

                                                
  . ٧٨٨، ص  ٢ج  لديوان ،اابن الخطيب ،     )٢(
  . ٤٤١، ص  ٢، ج  الموشحات ا�ندلسية،  ، سيد غازي  ١٧٤،  ص  الديوانابن خاتمة ،    )١(
   ،  ،الديوان، ابن زمرك  ١٩٢، ص  ٢ج  أزھار الرياض ،،   ٢٥٣، ص  ٧، ج  نفح الطيب المقري ،     )٢(
  .بمعنى حرك كقولنا نضض لسانه أي حركه :  نضنضافي الشفة مستحسن ،  سواد:  اللعس،  ١٦٢ص          
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إذن فقد استخدم ابن زمرك في  ھذه المقطوعة جزءا كبيرا من عناصر الطبيعة الخxبة ، 

  . الخ... الروض ، والورد ، والشمس ، واCرض والنسيم 

ويتحدث ابن الخطيب ع�ن فتنت�ه بالطبيع�ة وتxحمھ�ا م�ع الخم�ر ، حي�ث ي�دعو إل�ى ش�رب 

الخم��ر ف��ي ظ��ل جم��ال المنظ��ر وس��حره ، وص��فاء الس��ماء وش��عاع كواكبھ��ا وأنس��ام ليلھ��ا العلي��ل ، 

باSض�افة إل�ى الن��دى ف�ي الص�باح ، فإن��ه ي�دعو ف�ي ظ��ل ھ�ذه اCج�واء الجميل��ة والس�احرة لمنادم��ة 

  : الكأس وارتشاف رحيقھا فيقول 

عل����������������������ى                       وJَح بالمشرِق نوٌر أضــــــــــــــــا 
  الفضــــــــــــــا 

َجم�����������������َر                           وكأنَّ نجُم اللَّيِل قد نضنضا 
  الغضــــــــــا 

    وصار فوق الُجنِح لما مضــــــــى
  واستْعرضـــــــا   

  في البطـــــــــاح       وسال ِمنّهُ النھُّر عند السيّـــــــاح 
  ١يلقُط إذا جفا Pلَئ اCقـــــــــــاح 

وسار على ھذا النھج العقرب في مزجه بين الطبيعة والخمر ، فيذكر حب�ه لش�رب الخم�ر 

يزي�ل العتم�ة ،  يوقت ھبوب النسيم في الصباح ، كما يش�به الغ�xم ال�ذي يس�قيه الخم�ر بالب�در ال�ذ

  : وھذا الغxم عندما يقدم الخمر له فأنه ينسى ھمومه ومتاعبه فيقول 

  ـم إسقياني عندما ھَب النسيــــ
  وامزج الكأس ونبه النديـــم 

  وانظر الصبح أضا نور الوسيم 
نُك عنا أعرضا   من سنا بدٍر أنار وأضـــــــــــــــــا    ٢يومنا والضَّ

ويتح��دث اب��ن س��ھل واص��فا الطبيع��ة أوق��ات الص��باح ، حي��ث العط��ور الفّواح��ة م��ن ش��تى 

خمر حيث يطلب الكأس من الن�ديم كما يمزج الطبيعة بشرب ال، اCنواع ، الزھر، والظل ، والنھر

  : في أوقات الصباح فيقول 

  نسيَم ِمسٍك وعنبـــر ْ          أھدي نسيُم الصبـاِح         
  من خد ساقيھا تُْعَصْر           يحثّھا خندريســـــــــــاً            

  كما تراهُ طلــيْق                           اليوُم يوٌم أغـــــــــــرُّ 
زھٌر وظٌل ونــــــھُر                                                                                                                           

  وشادٌن ورحـــــيق 
ُل س���كٍر يَُج���رُّ                           وذي���                                                                                             

  ٣وُمنتٍش J يُفيـــــــــــْق 
  

                                                
  .  ٧٩٠، ص ٢، ج ، الديوانابن الخطيب     )٣(
   ،    الموشحات ا�ندلسية، القوال ،  ٦٧، ص )المستدرك(الموشحات ا�ندلسية محمد زكريا عناني ،   )   ١(

  .  ٢٠٧ص          
 ، مادة  لسان العربابن منظور ، : لقديمة ، انظر ، الخمر االخندريس . (  ٣٣٧ابن سھل ، الديوان ،  ص    )٢(

  ) .َخنَدَرَس          



٦٢  
  

  

ويصف ابن خاتمة المغنية الراقصة في ظل الطبيعة الجميلة فأخذ صورة البانة وشبه بھ�ا 

قّد الراقصة لطولھا ، مع ثقل اCرداف وترجرجھا ، وشبه ذل�ك اب�ن خاتم�ة بمش�ھد ح�ي ، ص�ورة 

لة اCرداف ، تھت�ز عل�ى نغم�ات الموس�يقى فتب�دو مث�ل البان�ة الت�ي تمي�ل م�ع الراقصة الطويلة الثقي

ھبوب النسيم ، واستمر ف�ي وص�ف الراقص�ة الت�ي س�حرت لبّ�ه باھتزازاتھ�ا الرقيق�ة مث�ل الغص�ن 

  : الطويل اللين في نعومته

ف�����ي ظبي�����ٍة رخيــــ�����ـمة                                      لuلب�����اب        
 َّ   انةفتــــــــ

ِردفھ�����������������������������ا الرجــــــ�����������������������������ـراج                                                                                            
  قد ماست به بانه    

ي�������������������ا خوط�������������������ة تثـــ��������������������ـنّى                                                                                                  
  ني عن الصــــــــَّبر فتث

نّا                                                                                               ل������������������م ي������������������أِن أن تحــــــــ�����������������ـ�
  على ھائٍم ُعذري

         J تحرم������������������������������ي المعنّ������������������������������ى                                                                                  
  ١لمى ذلك الثــــــــــــغر   

  

كما يدعو ابن سھل الخxن والندمان لشرب الخمر في ظل الطبيعة الجميلة من أزھار وبساتين     

ورياض ورياحين، وإن ھذا الشراب يقدمه لك غxم جميل يسكر الناس بلحظه وضحكته ورائحته 

  :العطرة فيقول 

  َعْرٌف يفـوْح     ـــان في غصنھا الفين    لزھرة البســـتان 
  إلى الّصبوح      في روضة الريحانْ     فباكر الخxّْن 

ـــــــــــْم      اشَرْب على اCلحاْن                 من كّف ميَّاس ُمنَعَّ
  قد أسكر الندمان                  باللحظ والكاس والمبسم 

ـــــــــُر اCردان                 ذكي اCنفاس    ٢عذُب الفم معطــَّ
  

كما نجد الوش�احين يتغن�ون بجم�ال الطبيع�ة فق�ال اب�ن زم�رك ف�ي الص�بوح وذك�ر ص�وت 

العصافير التي يستريح النائم لسماعھا ، فھي تفيقه من نومه وقول�ه عن�دما ح�لَّ الص�باح ق�د انجل�ى 

  : الليل وذلك في قوله

  ــــراح يا مد يد الــــ  غردَّ الطير فنبّه من نعــــــــــــــــــــس 
  ٣وانجلى اSصباح   وتعرى الفجُر من ثوب الغلــــــــــــس        

                                                
  . ٤٦٥ص  ٢، ج  ديوان الموشحات ا�ندلسية، سيد غازي ،   ١٧٧،  ص  الديوان ابن خاتمة ،  ) ١(
  . ٣٤٢، ص  الديوان ابن سھل ،  )  ٢(
     الديوان ،، ابن زمرك ،  ١٩٢ص ،  ٢، ج  أزھار الرياض،  ٢٥٣، ص  ٧، ج  نفح الطيبالمقري ،   )  ٣(

  .١٦٤ص        
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ونxحظ أن ابن زمرك يرى في الطبيعة جمال محبوبته فيضفي عليھا صفات الجمال في 

الطبيعة ، فيصفھا ببھجة الكون والروضة الحسناء ووجه الحبيب المشرق إلى غيرھا من صفات 

  :الطبيعة فيقول 

  والروض بالحسِن يَْبھُـــــــــــُر     قد تجلّــــــْت  وبھجةُ الكونَ 
  واPَس في صفحِة العذار     يذكرني َوْجنَةَ الحبيــــب 

  ١بين أقاٍح وُجلَّنـَــــــــــــــاْر         وشارَب الشارِب العجيِب 
  

فيص�فه ب�النور ، ويتحدث ابن خاتمة واصفا الربيع وھو أحد عناصر الجمال في الطبيع�ة 

لذي يضيء الظلمة ، كما أن الطيور تتناثر على غصونه ، كما يصف روائحه الزكية التي تخرج ا

  :منه فيقول 

  قد مx اCفــق نـــوره     ھذا زمان الربيع 
  على الغصون طيوره     ترنمَّت بالبديــــــع 
  للناشقين عبــــــــــــيره     وشْم عند الھجوع 

ق�����د      والبھار كالنضار                   ـــــــــا والروض طلق المحي               
  حفَّ بالّدر

     الصحاب عن نقــــــــابْ                  والورُد كالَخوِد َحيـّا                 
  ٢بروده الخضـــِر 

  
وقد ذك�ر اب�ن الخطي�ب مظ�اھر الطبيع�ة الخxب�ة ، فيص�ف تبس�م الفج�ر وخ�وف الظ�xم ، 

برق الذي شبھه بالس�يف المس�حوب ق�راب الغي�وم ، فتح�دث ع�ن ذل�ك واص�فا وكيف استل اCفق ال

  :القمر والليل والغمام والحمام واCزھار والنسيم والغصون فيقول 

  

  فاستراب الظّـــــــــــــxَْم     أضحك الفجُر مبسُم الشَّرق 
  من ِقراب الَغّمــــــــــاْم     وانتضى اCفُق صارَم البَـــْرِق 

  ُدرَّ زھِر الِكماْم     رائُب الــــــــــــــــُورِق وتجلت ت
  رايةٌ تُركــــــــــُز     ولجيش الّصباح في اCفـــــِق 

  ٣أبداَ تُھَْمــــــــــــــــــُز      وخيول الّسحاب بالــــــــــــبرقِ 
  

ر ف�ي إح�دى موش�حاته بالطبيع�ة الجميل�ة ، في�ذك) ابن علي اللخمي الغرن�اطي (كما يتغنى 

الروض ونسيم الّزھر الذي يشفي العليل ، وأصوات الطيور المغردة والبxبل التي تسر السامعين 

  :فيقول 

  ظٌل ظليـــــــْل        والروض ِمْن ذاك الھتون البليــــــــــْل 
  يشفي الغلـيْل        يغدو نسيم الزھر منه عليــــــــــلْ 

                                                
  .  ١٧١، ص  ،  الديوانابن زمرك ،  ١٨٨، ص  ٢، ج أزھار الرياض  ، ٢٤٩، ص  ٧، ج  نفح الطيبالمقري ،       )١(
       ض والبھرة ما اتسع من اCر:  البھار،  ٣٨، ص  الموشحات ا�ندلسية، مقدام رحيم ،   ١٨١،  ص الديوان ابن خاتمة ،      )٢(

  .اCرض السھلة          
  . ٧٨٨، ص  ٢، ج  الديوان ابن الخطيب ،     )٣(



٦٤  
  

  

  على خليــــْل       ــــْل وساجع البلبل يُبدي أليــــــــــــــــــ
ا رأى تلك الغياض الفســـــــــــــاح    غنَّى وصاْح       لمَّ

  ١وكاد يُزري بالطيور الفصاْح 
  

نxحظ من ذلك أن وش�احي بن�ي اCحم�ر ق�د اعتن�وا بالطبيع�ة كثي�راً ، وذل�ك لم�ا تتمت�ع ب�ه 

عن�د ك�ل مظھ�ر م�ن  بxدھم من جمال خxب ، وماء وفير وخضرة دائمة ، فھذا ما جعلھ�م يقف�ون

  .مظاھر الطبيعة ، فيصفون أو يتمثلون بھا ليعبروا عن معانيھم ومشاعرھم 

  

وھذا ابن زمرك يستھل إحدى موشحاته بوصف الفجر كأنه ريحانة أطلّت ، أو راي�ة للص�بح       

نشرت في أفق المشرق بينم�ا راح�ت بقاي�ا الّش�ھب تخف�ق ف�ي خف�وت وس�ط ل�واعج الب�رق ف�ي لي�ٍل 

  : ن صباح ممطر ندي إذ يقول ينحدر ع

  

ھر تُْزِھـــُر     ريحانةُ الفجِر قد أطلّـــــــت    خضراء بالزُّ
ــــــــت    في مرقَِب الَشرِق تُنَشُر     وراية الصبِح قد أظلـَّ
بـــاح     تُرعُد خوفاً وتخفــــــــُق     فالشُّھب من غارِة الصَّ
  برِق يُطلـــــــــــــــقُ أعنَّهُ ال     وأدھُم الليِل في جمــــــــــاح
  بأدمع الغيث يَْشــــــــــــــَرُق     واCفق في ملتقى الريـــــاح 

  فالبرُق سيٌف ُمَجَوھــــَُر      والسحُب بالجوھِر استھلت
  ٢في راحِة الجّو تُشھــــُر      صفاُحهُ المذھبات حلـــــــَّت 

  

اCحمر وصف المدن والقصور ومن الموضوعات الجديدة التي ظھرت عند وشاحي بني 

، فقد ازدھر ھذا النوع عند الوشاحين فأخذ ابن الخطيب يتحدث عن مدينة سx واصفاً ما تنعم ب�ه 

 xمن جمال وخضرة وماء وأزھار وورود فيصف بھاءھا قائ :  

ج على َســــــــx     يا حادي الجمـال    ٣عرِّ
  قلبي وما ســـــــــــــx     قد ھام بالجمـال 

مل و الحـــــمـى     ج على الخليج عرّ    والرَّ
  بالبيض كالُّدمى     في المنظر البھيج
  ٤من صنعة السّمـــــا     واCبطح النسيج 

  

                                                
  . ٥٧٦، ص  ٢، ج  ديوان الموشحات ا�ندلسيةسيد غازي ،   )   ١(
    ،  الديوان ،ابن زمرك ،  ١٨٦، ص  ٢، ج  أزھار الرياض،  ٢٤٩، ص  ٧، ج  ، نفح الطيبالمقري  )   ٢(

  . ١٧١ص           
)١(     xل مدة عزل السلطان الغني با� ، ويقع البحر على : سxمدينة بأقصى المغرب ليس بعدھا معمور أقام بھا ابن الخطيب فترة خ 

  . ٢٣١، ص ٣، ج معجم البلدانياقوت الحموي ، : شمالھا وجنوبھا ، وتقع جنوبي غربي مراكش ، انظر       
  . ٧٨٧، ص  ٢، ج  الديوانابن الخطيب ،     )٢(



٦٥  
  

  

ونجد ذلك عند ابن زمرك الذي خرج إلى وص�ف الم�دن بأوص�اف الطبيع�ة الخxب�ة الت�ي 

يصف مدينة مالقة التي سباغ أوصاف الطبيعة على المدن اCندلسية ، فإتستھويه كثيراً ، فبرع في 

  :تبدو له عروساً النھر مرآتھا ، والزھر حxھا، والورد خدودھا ، وبعلھا الغني با� فيقول 

  تجلى على مظھر الكـــماْل     عروسةٌ أنِت يا عقيــــــــــلة 
  تمسُح أعطافك الشــــــــــماْل      ُمَدت لك الكُف مستقيلة

  ف عن ذلك الجمــــــــــال تش     والبحر مرآتك الصقيـــــــلة
  يكلل القضب بالُدرر     الَحلُي زھُر له انتــــــــــظاْم 

  والورُد في خدِّھا ُخفُُر   قد راق من ثغره ابتســاْم 
  ومن له وصلُھا مبــــــــــاح     إن قيل من بعلھا المفــــــدى 
فـــــا    أقول أسنى الملوك رفــــــداً    ١ْح ُمخلُّد الفخْر بالصِّ

  

وقد امتزجت الطبيعة ب�الحنين كم�ا امترج�ت ب�الخمر ، فيعب�ر اب�ن زم�رك ع�ن حنين�ه إل�ى 

غرناطة متشوقاً إلى نسيمھا عندما كان بعيداً ، فتوق�ف كثي�راً أم�ام ھ�ذه المدين�ة وم�ا تمت�از ب�ه م�ن 

  :طبيعة خضراء ورياض آسرة للنظر ، تغرد فيھا الطيور وترقرق فيھا جداول الماء فيقول 

  لكنه يبريء العليــــــــــــــــــل ْ      غرناطة عليـــــــــل  نسيم
  ورشفة ينقُع الغليـــــــــــــــــــــــْل     وروضھا زھره بليــــــــل ُ 

  مباكراً روضه  الغمــــــاْم      سقى بنجٍد ُربى الُمصـــلى
 xتبّسِم الزھُر في الِكماْم   فجفنُهُ كلما استـــــــھ  

  وجّرد النھر عن ُحســـــــــــــاْم      بالحسن قد تحلىوالروض 
  يَحُسُن في ربعه المقيـــــــــــــْل      ودوحھا ظلّه ظليــــــــــلُ 

  ٢يلعُب بالصارم الّصقيـــــــــــْل ُ      والبرُق والَجُو مستــــطيُل 
  

س تاجھ��ا ث�م يع�ود للح��ديث ع�ن جم��ال غرناط�ة وذك�ر ح��دائقھا الفتان�ة ، فيص��ورھا بع�رو

الذھب ، وحللھا من الزھور، وھي في حسنھا ليس لھا شريكة ، ثم يشبه المقام فيھا كجنة العريف 

  :فيقول 

  وقربھا السؤل والوطـــْر     غرناطة منزل الحبيـــــــب 
  فx عدا ربعھا المــــطْر     تبھر بالمنظر العجيــــــــب 

  مرآتھا صفحة الغــــدير     كرسيُھا جنة العريف 
  ٣تحكمھا صنعة القدير     وجوھُر الطّل في صنوِف 

  

                                                
  . ١٧٤ص  ،  الديوان ،، ابن زمرك   ١٩٦، ص  ٢، ج  أزھار الرياض،   ٢٥٧، ص  ٧، ج  نفح الطيبالمقري ،     )٣(
إبراھيم قطّان ، ١٧٥، ص  الديوان، ابن زمرك ،  ١٧٩، ص  ٢، ج  ، أزھار الرياض ٢٤٢، ص  ٧، ج  نفح الطيبالمقري ،   )   ١(

 الغيم :  الغمام،  ١١٣، ص ١٩٦٢، عام ٤٦در بأستاذه فغدرت به اCيام ، مجلة العربي ، الكويت ، العدد ، الرئيس ابن زمرك غ        
  .الغطاء أو الغxف الذي ينشَّق عنه الثمر :  الكماماCبيض أي السحابة ،          

  .١٦٩ص  الديوان ،،  ، ابن زمرك ١٧٠، ص  ٢، ج  أزھار الرياض،  ٢٤٠، ص  ٧، ج  ،  نفح الطيبالمقري   )   ٢(



٦٦  
  

  

وق��د كث��رت ھ��ذه الظ��اھرة عن��د اب��ن زم��رك ، فيص��ف بن��اء المح��دث بمالق��ة ، فيص��فه بأن��ه 

أفض��ل القص��ور ، ويص��ف ارتفاع��ه الجمي��ل ال��ذي J يش��بھه ارتف��اع ، وJ يوج��د مثل��ه عل��ى م��ّر 

  :فيقول العصور حتى الذي بناه ابن ماء السماء ، وفيه النور والبھجة 

  بُرُوجه طالت بُروَج السمــــا     يا حبَّذا مبناك فخُر القصـــــــوْر 
  وJ الذي شاد ابُن ماء السما    ما مثله في سالفات العصــــــور 

  ١في مرتقى الجو به قد سما   كم فيه من مرأى بھيج ونور 
  

والس�عادة   كما يصف الوادي ال�ذي تف�وح من�ه ال�روائح الجميل�ة ، ويص�ف س�كانه والبھج�ة

  :تمu قلوبھم ، والروض المليء بالبxبل والعصافير المغردة فيقول 

  ونفحةُ النِّدِّ به تَعبـــــــــــــُق     نواسم الوادي بمسك تفُوح  
ه من نورِه يُشــــرُق     وبھجةُ السكان فيه تلوْح    وجوُّ

ِ◌ منــه يبوح    ٢بxبل عن وجده تنطـــــُق     وروضهُ بالسرِّ
  

نى الشاعر العودة إلى غرناطة بعدما تركھا وسافر بعيدا ، فيصف أيامه بھا وقد كان ويتم

  :ينال الخير والمنى حتى انه يحّن إليھا ويتمنى الوصال والرجوع إليھا فيقول 

      

  وقربھا السؤل ونيُل الوَطــــْر     غرناطة ربُع الھوى والمنــــى 
  بطول الســـــــھْر لم أقطع الليل     وطيبھا بالوصـل لو أمكنا 

  ٣بيُمن ذي العودة بعد السفر     عما قريب حّق فيھا الھنــــا 
  

كما يصف قص�ر الرش�اد ف�ي غرناط�ة أن�ه بن�اء جمي�ل أبدع�ه هللا ال�ذي يخل�ق ك�ل ش�يء ، 

ويصف القلب إلى حسنه ومنظره الجميل يميل ، ويتحدث عن اCمجاد التي تحقق�ت ف�ي ھ�ذا البن�اء 

، حتى أن اCبط�ال والق�ادة تتف�اءل برؤي�اه ، ويص�فه بالثب�ات واCص�الة وأن  الجميل المبدع المتقن

  :أصحابه وأنصاره من سxلة الرسول صلى هللا عليه وسلم الذي يزيده بھاء وجماJ فيقول 

  

  يا منظراً كلُّهُ جميــــــْل       أبدعك الخالُق الجميـــــــــُل 
  لنا قد َصبَا جميـــــــــْل وقب      قلبي إلى حسنه يميـــــــــــــُل 

مـــــاْح       وزاد للحسِن فيك ُحسـنا    محَمُد الحمِد والسَّ
  في طالع اليمن والنجاح      جّدد للفخر فيك مغــــــنى
  يخصك الفأل بافتتــــــــاْح    تدعى دشاراً وفيك معنى 
  Cنه ثابٌت أصـــــــــــــــيل     فالنصر والسعُد J يزوُل 

                                                
  . ١٥٦، ١٥٥ص  الديوان ،، ابن زمرك ،  ١٩٧، ص  ٢، ج  أزھار الرياض،  ٢٥٨، ص  ٧، ج  ، نفح الطيبالمقري   )   ٣(
  . ١٥٦، ص  الديوان، ابن زمرك ،  ١٩٧، ص  ٢، ج  أزھار الرياض،  ٢٥٨، ص  ٧، ج  ، نفح الطيبالمقري     )١(

  . ١٥٩، ص  ،  الديوان، ابن زمرك  ٢٠٣، ص  ٢، ج  أزھار الرياض،  ٢٦٤، ص  ٧ج  نفح الطيب ،المقري ،     )٢(



٦٧  
  

  

  ١آباؤه عترةُ الرســـــــــوْل        وأنصاره قبيــــــــلُ  سعدٌ 
  

  

فنxحظ من خxل ھذا العرض الذي قدمناه لموش�حات الطبيع�ة ف�ي عص�ر بن�ي اCحم�ر ، 

أنه يدل دJلة واضحة على انتشار ھذا الغرض ف�ي ھ�ذا العص�ر ، وق�د أھ�تم ب�ه الوش�احون كثي�را 

وشاحون ينوعون في ھذا الغرض ، فأحيانا يتح�دثون ع�ن نتيجة للبيئة اCندلسية الخxبة ، وكان ال

جمال الطبيعة وما تزھ�ى ب�ه م�ن من�اظر خxب�ة ، وأحيان�اً يمزجونھ�ا م�ع غ�رض الخم�ر، إل�ى أن 

لوصف المدن اCندلسية والقصور الفخمة الجميلة ، حتى يظھروا حنينھم لھذه اCماكن  ايستخدموھ

  .التي تركوھا ويتمنون من الرجوع إليھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  . ١٧٦، ص  الديوان ، ، ابن زمرك  ١٧٩، ص  ٢، ج  أزھار الرياض،  ٢٤٢، ص  ٧ج  نفح الطيب ،المقري ،     )٣(
  



٦٨  
  

  

  

  

  

  

  موشحة الخمرة 

  

لقص��يدة الخم��رة أبع��اد كم��ا لموش��حة الخم��رة نف��س اCبع��اد ، لونھ��ا ، أثرھ��ا ، كؤوس��ھا ، 

الن��دمان والس��قاة ، كم��ا أنھ��ا تش��رب ف��ي ظ��ل طبيع��ة جميل��ة ، وھ��ذا م��ا لمس��ناه م��ن موش��حات بن��ي 

لھ�و والط�رب الت�ي ك�ان اCحمر التي وضحت لديھم ھ�ذه اCبع�اد ، وذل�ك بس�بب انتش�ار مج�الس ال

يرافقھا شرب الخم�ر واحتس�اؤه وس�ط طبيع�ة تزخ�ر بالمن�اظر الخxب�ة ، فنج�د م�ن ي�دعو لش�ربھا 

صباحا ، ومنھم من يستخدمھا ليعبر عن معاناته فينسى ھمومه ويذھب في عالم جديد J يرى فيه 

  .سوى الفرح والسعادة ، فيجدون فيھا الروح التي تنعش الجسد بالحياة 

  

طت موشحة الخمر بموشحة الغزل لما لھا من أجواء غنائية ، فغالبا ما تأتي متضمنة ارتب

كما أننا نxحظ ارتباطھا بموشحة الطبيعة فقد نجد موشحات ف�ي وص�ف . ١الحديث عن المحبوب 

الخمر ومجالسھا ووصف الطبيعة حتى أن ھذين الغرضين مبثوثان ف�ي ثناي�ا موش�حات الم�دح أو 

  .٢احد ممتزجان في موشح و

  

وق��د أش��ار اب��ن الخطي��ب إل��ى وص��ف مجل��س الش��راب ف��ي ظ��ل الطبيع��ة الخxب��ة فتش��كل 

الطبيعة عنصرا مھما Jستكمال اللذة والسرور ، فيذكر أوراق الشجر ونضارة الروضة ، وش�دو 

  :الحمام ، واھتزاز اCغصان وكأنھا سكرى وغناء الحمائم وھي العجماء بلسان فصيح فيقول 

  شرُب راٍح براْح       د َحــــــــــــــــــــــــــــxّ أنديمي أسقني لق
  ِمْن َحماِم الّصباح      وعذاُب الظxم لقد ولـــــــــــــــــــــــــّى 

  طربا تلعــــــــــُب        وانثنى قُصُب روضھا الخضــــــــُر 
ـــــ���ـكُر                                     وھ���ي ل���م            عجب���اً كي���ف نالھ���ا السُّ

  تشـــــرُب 
  بلسان بديـــــــــــــْع          تغنت حمائم القُضـــــــــــــــــــــــــِب 

حـــــــــــــــــــــِب    ٣فوق وشي الّربيع         واستھلت مدامُع السُّ

                                                
  . ٢١١م ص ١٩٧٨ ، الجامعة المستنصرية ، بغداد ، في ا�دب ا�ندلسيسامي مكي العاني ،  : انظر       )١(
دراسات في أدب المغرب ، فوزي عيسى ،  ١٩٣، ص  في ا�دب ا�ندلسيمحمد زكريا عناني ، : انظر  )     ٢(

  .  ١٩٠م ، ص٢٠٠٠، دار المعرفة الجامعية ، اSسكندرية ،  وا�ندلس                 
  . ٧٩٥، ص  ٢، ج  ، الديوانابن الخطيب  )     ٣(



٦٩  
  

  

  

ت ويتغنى ابن زمرك بالخمرة مت�ذكراً أي�ام الص�با الت�ي فات�ت ، ول�م يب�ق منھ�ا إJ ال�ذكريا

  :التي ترد على خاطره عندما يتذكر مراتع الصبا فيقول 

  

ضاْب     َكْم بتُّ فيھا علــى اقتراحِ    أَُعلُّ ِمْن خمـــــــرِة الرُّ
  قد زانھا الثغــــــُر بالحباْب     أُدير منھا كـــــــؤوس راِح 

  ١نشوان في روضِة الشباْب     أختاْل كالمھر في الجماِح 
  

لخمر في ظل الطبيعة الغنّاء فيطل�ب م�ن نديم�ه كأس�اً م�ن الخم�ر  وقد ذكر العقرب شرب ا

وتنبي��ه الش��اربين ال��ذين وص��فھم ب��الغزJن وھ��م اCص��حاب واCص��دقاء ، ث��م ي��أتي الح��ديث ع��ن 

  :المحبوبة التي زارته بعد الفراق الطويل فيقول 

  ومالت اCغصـــــــــــــان   ھّب النسيم على البطــاح 
  ونبه الغــــــــــــــــــــــــزJن      قم يا نديم لشرب راحِ 

  وعاد باSحســــــــــــــان     قد زارني زين المـــــxِح 
  ٢والوصل من بعد الفراق      � ما أحلى التــــــــــــxقي

  

يصف ابن خاتمة الخمرة في الكأس الذي يقدمه الساقي بأنھا وصلت إلى درجة الكمال في 

شبھھا بالذھب الخالص الذي يصاغ بأجمل مظھر وأبھى صورة حت�ى أن يد الساقي والشارب ، و

  :نورھا وضياءھا كاللھب لقوة تأثيرھا على الشاربين فيقول 

  
  فاسقني أكؤسي وامx لي      قد تجلّى سناه في كـــــــــمال 

  صيَغ في قالب من نــــــــــــــور     ولتدرھا رحيقاً كالّذھب 
  واكتسْت ُحلّة المھــــــجور    ــــــْب قد تحلّت بأسxك الحبــــ

  ٣قد تxقت على تقديـــــــــــــــــِر     جوھٌر في نضاِر من لھــــــب 
  

وقد مزج اللحمي الغرناطي موشحته الخمرية بالطبيع�ة فج�اءت مقدم�ة لھ�ا ، حي�ث ي�دعو 

ف�ي ظ�ل النديم لش�رب الخم�ر ف�ي الص�باح ، وأن الن�وم مح�رم عل�ى م�ن يح�ب الخم�ر ، وك�ل ذل�ك 

  :الطبيعة الجميلة من الزھر والورد وغيرھا فيقول 

  قم Jصطباح     حيّاك باCفراح داعي الّصباح 
  فالنوم في شرع الھوى J يباح                                                 

  باِد القســـــاْم     والصبُح قد جّرد منه حســــاْم 
                                                

    الديوان ،، ابن زمرك ،  ١٨١، ص  ٢، ج  أزھار الرياض،   ٢٤٤، ص  ٧، ج  الطيب نفحالمقري ،  )   ١(
ضاب،  ١٨٠ص              .ما يرضبه اSنسان من ريقه كأنه يمتصه ، وقيل جارية رطب ريقھا :  الرُّ

  . ٢٠٨، ص  الموشحات ا�ندلسيةالقوال ،  )   ٢(
  . ١٨٥ص  ، الديوان ،ابن خاتمة  )   ٣(



٧٠  
  

  

  بتساْم ذات ا     تضحى وجوه الّزھر منه وسام
  مما يســـــــــاْم     وحاُم جنح الليِل قدعادســـام 

  ١سامي الليّاح     وخافُق البرِق بدا بالنيـــــــــاْح 
  

ويصف أب�و حي�ان الخم�رة ب�أن لھ�ا ن�وراً يغن�ي ع�ن ن�ور الص�باح ، ومزاجھ�ا ف�ي الك�أس 

أن�واع الخم�رة الت�ي كالشھد وعرفھا كالعنبر ، ولھذا يعبر عن ھيامه بھا وعشقه لھا واص�فاً أج�ود 

  : تأتي من العنب فيقول 

  وخاننا اSصــــــــــــــــــــــباْح     إن كان ليٌل داْج 
  يغني عن المصبــــــــــــــــــــــــاْح     فنورھا الوھـــــاْج 
  كالكوكب اCزھْر     سxفةٌ تبــــــــــدو 
  ـــــا عنبْر وعرفھــــــــــــــــــــــــ    ِمزاجھا شھــــــــُد 
  منھا وإن أسكـــــــــــــــــــْر     يا حبذا الــــــورُد 
  فما تراني صــــــــــــــــــــــــاْح      قلبي بھا قد ھـــاجْ 

  ٢وعن ھوًى يا صـــــــــــــــــــــاْح     عن ذلك المنھــــاْج 
  

  

  

  

ين وص��ف الخم��ر وق��د ب��رزت ص��ورة الس��قاة ال��ذين يق��دمون الخم��ر، فيم��زج اب��ن س��ھل ب��

ووصف الساقي ، فيرى أنه قد استمد حمرة وجنتيه من لون الخمر ، ويشبھه بالظبي الذي فرَّ من 

  :سربه ليستقر في قلبه فيقول 

ــس  خض������������اب      أنامل الشــــــــــــــرب    راح تلبــــــــــــَّ
  نور

  أحوى غرير      في وجنتي مصـــــبي    شمس تعكــس 
إل�����������������������ى      فرَّ من الســـــــــــــرب    س ساق ألعـــــــــــــ

  الضــــمير 
إJ      وما سقى النــــــــدمان    تجري عينــــــــــــاه 

  ٣بھا يمناه   لتــــزدان
  

وذكر ذلك ابن زمرك فنراه يكثر من وصف الندمان والسقاة ، ومجالس اCنس والطبيع�ة 

  :الجميلة بما تتضمنه من زھور وماء وسماء ووجوه فيقول 

  قول ذي إشـــــــــــفاق     ونديٍم قال لي مخاطبـــــــــــــــــــــــــــــا 
                                                

   ابن منظور ، لسان العرب ، :النور اCبيض ، انظر : اللّياح ،  ٢٢ص  الموشحات ا�ندلسية ،القوال ،     )١(
  ) . لَيََح ( مادة            

  . ٤٢٦، ص  ٢ج  ديوان الموشحات ا�ندلسية ،، سيد غازي ،   ٤٩١، ص الديوان أبو حيان ،     )٢(
  . ٣٢٨، ص  ، الديوانابن سھل     )١(



٧١  
  

  

ھ���ات شمــــــــ����ـس                         عادة الشمس بغرب تختلـــــــــــــــْس 
  الراْح 

أو ق���������������������������������ْد                           إن أرانا الجوُّ وجھاّ قد عبـــــــــــــــس
  ـباْح المصــــــــــــــ

  كلّما تُجلــــــــــــى                         ووجوه الّشرب تغني عن شمــــــــــوس 
  َخمُرھا أحلـــــــى     بلحاظ أسكرتنا عن كؤوـــس 

  ١ُسورا تتلـــــــــــى     ُمظھرات من خفايا في النّفــــــــــــوس 
  

يتمت��ع بالص��دود والتمن��ع  ويص��ف اب��ن الخطي��ب الس��اقي ال��ذي يق��دم ل��ه الخم��ر معش��وقا ،

  :والسطوة فيبدو أكثر تأثيراُ من الخمر نفسھا فيقول 

  عزةٌ وانتصار     قمٌر للھوى بسلطانـــــــــــــــــــــــــه 
  بين تلك الّشفار     وترى للّسحر سحَر أجفانه 

  ٢بين ماٍء ونـــــاْر     أنا من َصّده وھجرانــــــــــــــه 
  

العق�رب ، حي�ث يطل�ب م�ن الس�اقي أن يس�قيه الخم�ر عن�د ھب�وب  ونجد ھذه الظاھرة عن�د

النس��يم ويطل��ب م��ن نديم��ه أن يش��اركه الش��رب ، فھ��ي ك��النور والب��در الل��ذين يض��يئان الظلم��ة ، 

  :ويزيxن الھموم ،  فعندما يشرب ينسى ھمومه ومتاعبه ، وتبتعد عنه اCحزان فيقول 

   أسقياني عندما ھبُّ النسيمْ                    
  وامُزج الكأس ونبّه النديــْم                   
  وأنظر الُصبَح أضا نوُر الوسيْم                  

نك عنا أعرضا     من سنا بدر أناَر وأضا    ٣يومنا والضَّ
  

وتتردد عند الوشاحين في ھذا العصر ظ�اھرة وص�ف الخم�رة ب�العتق والق�دم ، والح�ديث 

ذلك ما أظھ�ره اب�ن الخطي�ب م�ن النظ�رة الجمالي�ة للخم�ر م�ن  عن مزجھا ورائحتھا ولونھا ، وفي

  :حيث إبراز لونھا فھي مشرقة مضيئة كالشھب في صفائھا وشدة ضيائھا فيقول 

  

  واعتصرنا اللّمى     إذ َرَشْفنا مرا شفا لَْعســـــــــــا 
  ٤ُكللّت أنـــجما     َوشِرْبنا من كأسھا شمساً 

  

                                                
    ،  ، الديوان، ابن زمرك  ١٩٢، ص  ٢، ج  أزھار الرياض،  ٢٥٣، ص ٧، ج  نفح الطيبالمقري ،   )   ٢(

  . ١٦٢ص           
  . ٧٩٦، ص ٢ج  الديوان ،ابن الخطيب ،  )   ٣(
  . ٢٠٧،  ص  لموشحات ا�ندلسيةالقوال ،     )١(
 . ٣٨، ص  موشحات لسان الدين وط ، ، عبد الحليم الھر ١٧٠، ص  الموشحات ا�ندلسيةالقوال ،     )٢(



٧٢  
  

  

ه الساقي أن الليل قد ولّى ونام�ت العي�ون، فھ�ات الك�أس ويشير ابن خاتمة إلى ظاھرة تنبي

واسقني خمراً معتقة ، وكأن�ه يري�د ب�ذلك أن مج�يء اللي�ل يقض�ي حتم�ا إل�ى التئ�ام مجل�س الش�راب 

  :فيقول 

وب���رُق ال���دُّجى يُ���ذكي لعنب���ره                       أJ نبّه الّساقي فذا الليْل قد أْغفـــــــــــــــى
  َعْرفا 

  سقني واشرب معتقه صرفا وھات ا
  ١ومشــــــروبِ        الدنيا سوى وجه محبـــــــــــــــــــوِب  ةفما لذ

  

وھذا ابن زمرك يصف مجالس الشرب عن�دما يص�حو النھ�ار، وتف�وح روائ�ح اCزھ�ار ،  

  :وتتألق الكؤوس كأنھا الشموس ، تحملھا أيدي من يضاھون البدور جماJً فيقول 

  وشذا اCزھار ناسْم     اسْم َوْجهُ ھذا اليوم ب
  جالبات للســـــــــــــــروْر     ھاتھا صاح كؤوساً 

  ٢طالعات في حبــــــــوْر     وارتقب منھا شموسا 
  

وتغنى الوشاحون بالخمر في كل وقت فأبو حيان يدعو لشرب الخمر التي تجلب الفرح لنفسه،     

  :ة يشرب بھا الخمر فيقول كما يطلب من صانع اCقداح أن يتخيّر له آنية جميل

  عــــــن ذاك يــــــا Jح    وقلُت J سلـــــــــوان 
  ھي منية اCفـــــراْح     سبع الوجوه والتــــاْج 

  ٣قمصال زوج أقداح     فاختر لي  يا زّجاج 
  

وابن سھل يدعو إلى شرب الراح حين Jح الصباح ، وقد أخذت الورق تشدو على أفنائھا 

  :، ويرسم صورة جميلة لليل وقد تسلل إليه المشيب فيقول بأعذب اCلحان 

  لما رأيُت الليَل أبدى المشـــــــــــيب                    
  واCنجم الزھُر ھوت للمغيــــــب                  

  والورق تبدى كل لحن عجيب                   
ق��وJّ ص��راح                        ناديُت صحبي حين Jح الصبــــــاحْ                   

٤  
  

                                                
  . ١٩٢ص   الديوان ،ابن خاتمة ،      )٣(
  ، الديوان  ، ابن زمرك ،  ٢٠٠، ص  ٢، ج  أزھار الرياض،  ٢٦١، ص  ٧، ج  نفح الطيبالمقري ،      )١(

  .الجمال والبھاء  :  الحبور، ١٦٤ص          
  .كلمة مغربية معناھا الوعاء الذي يستعمل للشرب :  قمصال* ،   ٤٩٣، ص الديوان أبو حيان ،     )٢(
  . ٣٤٥، ص  الديوانابن سھل ،     )٣(



٧٣  
  

  

ويتحدث ابن خاتمة مازجاً الخمر بالغزل ، فيصف الخمر وقت الصباح بالبدر ف�ي رؤي�اه 

وكالشھد ف�ي مذاق�ه ، ويعط�ي ھ�ذه اCوص�اف لمحبوبت�ه ، ريقھ�ا ك�القطر ورائحتھ�ا جميل�ة فواح�ة 

  :فيقول 

  قد أْخَجل  اSصباح    يا مصباْح 
  لذي ُودِّ؟  أو ترتــــــــــــــاحْ  يا بدرُ     ھل تلتــاْح 

ـِْد     َمْرآكا    البدُر بالّسعــــــــــــــــــ
  الخمُر بالشَّھــــــــــــــــــــِد      لماكــــا
  الْقطُر بالنّــــــــــــــــــــــــــدِّ     رياكا 

  ١كريقك النّفــــــــــــــّاْح   J تُفّــــاحء 
  

لن��دمان للش��رب معھ�م وق��ت الص��باح ليس�تأنس بھ��م ، وليب��ادروا كم�ا ين��ادي اب��ن الخطي�ب ا

  :اللذات Cنه ليس عليھم من حرج في ذلك فيقول 

  بعد الرقــاْد     وناِد بالنّدمان عند اعتقــــــــــاْد 
  بشرب راْح     بالِحد إلى اللذات واJصطباح 
  ٢فما على أھل الھوى من جناْح 

  

تع��ة وراح��ة ول��ذة وس�عادة ف��ي ج��و م��ن الم��رح وي�دعو اب��ن الخطي��ب إل��ى ش�رب الخم��ر بم

والبھجة والجمال ، حيث النھر الرقراق ، والبلبل المغرد ، واCغصان تتمايل سكرا وتعلن للغمام 

  :شكرا ، فالشرب في مثل ھذه الطبيعة توحي بجمال الدنيا وبھجة اCيام فيقول 

  
  َصاِح J تَھتَِمم بأمِر َغدِ                                                                              

وأِج������ز ِص������رفَھَا يَ������داً                                                                              
  بِيَــــــــدِ 

بُ��������ٍل بَ��������يَن نَھ��������ٍر وبُل                                                                              
  َغـــــــــــــــِردِ 

��كِر                         أَعلَنَ��ت                                          وُغُص��وٍن تمي��ُل ِم��َن السُّ
كِر    ٣لِلَغمام بالشُّ

  

فيص�ف نورھ�ا ولطافتھ�ا ، ث�م يتح�دث ع�ن ، دJل�ة عل�ى الخم�رة   ةونجد م�ن ي�ذكر القھ�و

  :لة من الخضرة والزھر والورد فيقول ابن خاتمة مجالس الشرب في ظل الطبيعة الجمي

  

                                                
  . ١٦٩ص  الديوان ،ابن خاتمة ،     )١(
  . ٧٩٠، ص  ٢، ج  ، الديوانابن الخطيب     )٢(
 . ٧٨٣المصدر نفسه ، ص      )٣(



٧٤  
  

  

ف����ي اللط����ف     قد أفرطْت إفراط     َكَدْمِع َمْھُجور    قُْم ھاتھا قَْھوة 
  والنّور 

يا تختال                    ھْر     ھذي الرُّ   في ْحلََل الزَّ
  برودھا الُخْضر     قد سحبْت أذيال                 

  ١لعبرِة الْقطــــــر     ل َوَرقَّت اPصا             
  

كم�ا تتجل�ى حيوي�ة المجل��س والم�رح في�ه وذل��ك ف�ي الحرك�ة الت�ي تق��وم بھ�ا الك�أس ، فھ��ي 

  :تروح وتغتدي متنقلة من أيدي السقاة إلى أيدي الشاربين فيقول ابن زمرك 

  تروح طوراُ وتغتدي      والكأس في راحة السقاةِ 
  ٢ٍق وفرقـــِد ما بين بر    يھد يكھا رائق الســــــــماِت 

  

كما وصف ابن الخطيب الشاربين وب�يّن ع�اداتھم م�ن حي�ث كتم�ان الس�ر فيم�ا يج�ري ف�ي 

  :مجالسھم ، وھم في حالة السكر ، وعدم إذاعته حتى J ينكشف أمرھم فيقول 

  ھكذا يْنســْب   يا طراز الجمال ما الّسرُّ 
  ٣ھتكه يْصُعْب     نحن أھل الھوى لنا ســــــتُر 

  

ن سھل الخمرة بالشمس التي تجلو دجى الھموم ، ويدعو إل�ى خل�ع الع�ذار وع�دم ويشبه اب

اJنشغال بم�ا جن�اه الم�رء فم�ا لي�الي العم�ر إJ لحظ�ات قص�ار J تس�تحق التفكي�ر والعن�اء والتع�ب 

  :فيقول 

 xنس قد أقبCواجُل دجى الھّم بشمس العقار     رّحب بضيف ا  
فم�����������������ا لي�����������������الي العم�����������������ر إJ   وJ تسل دھرك عما جـــــــــــــناه 

  ٤قصــــــــــــــــــــار 
  

نxح��ظ م��ن ذل��ك أن موش��حة الخم��ر ب��رزت عن��د الوش��احين ف��ي ھ��ذا العص��ر ، وك��ان لھ��ا 

حضور بارز ، وق�د اتخ�ذھا الوش�احون مبعث�ا لنس�يان الھم�وم ، وق�د مزجھ�ا بعض�ھم م�ع موش�حة 

ءت تلك الموشحة على نمط طبيعة أو غزل أو مدح حتى أصبحت ذا قيمة عند الوشاحين ، وقد جا

قصيدة الخمرة بأبعاد واضحة ، ففيھا وصف للطبيعة وغزل بالمذكر ووصف Pنية الخمرة ، كما 

  .جاءت وصفا لمجالس الشرب 

  موشحة المدح 

                                                
  .  ١٨٤، ص الديوان ابن خاتمة ،     )١(
    ،  ، الديوان، ابن زمرك  ١٩٩، ص  ٢، ج  أزھار الرياض،  ٢٦٠، ص  ٧، ج  بنفح الطيالمقري ،     )٢(

  . ١٨٣ص           
  . ٧٩٦، ص  ٢، ج  لديوانابن الخطيب ، ا    )٣(
  . ٣١١، ص الديوان  ابن سھل ،    )٤(
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، إن لم تكن أھمھا، وقد  المديح مثله مثل اCغراض اCخرى التي سبق ذكرھاباھتم الوشاحون     

وكان أھم موض�وع ف�ي الموش�حات الت�ي وص�لتنا ھ�و الم�دح " بقوله  أشار إحسان عباس إلى ذلك

  .١"أوJ والغزل والمجون ثانياً 

  

المديح مكانة كبيرة في  شغلويطلق ھذا الرأي على الموشحات في عصر بني اCحمر، حيث      

 وما رافقھا من صراعات ، موشحاتھم، وربما يعود ذلك إلى اCوضاع السياسية التي كانت سائدة

وح��روب، فق��د اس��تغلھا الوش��احون للوص��ول إل��ى عطاي��ا اCم��راء والمل��وك، وذل��ك بغي��ة التكس��ب 

وقد نظموھا في المدح بغية التكسب، وCن  ":ذلك بقوله إلىرب منھم، فأشار جودت الركابي قوالت

، فيج��د الش��اعر والمغن��ي  ن��ت تض��م مج��الس الغن��اء الفخم��ةاقص��ور الخلف��اء واCم��راء كثي��راً م��ا ك

Sيصال مدحه إلى آذان اCمير عن طريق الغن�اء،فتزداد نش�وة المم�دوح وھ�و ف�ي طرب�ه  الفرصة

  .٢"ويزيد من إغداقه وكرمه 

  

كما يشير عباس الجراري إلى أن الوشاحين أصبحوا يأتون بموشحة المدح لك�ي يتوس�لوا بھ�ا      

ى في نا إليھا Cنھا كانت تغربما لجأو، لمدح اCمراء والوJة، ويستھلونھا في الغالب بمقدمة ثنائية 

  .، وھذا ما نجده عند ابن الخطيب في استعطاف يوسف اCول٣حضرة الممدوح

  

لم يستقل بالموشح استقJx تاما بل  فإنهوعلى الرغم من ھذا اJھتمام الكبير بموشحة المدح،       

ن ي�دلف إل��ى ب�أغراض أخ�رى، فق�د يتن�اول الموش��ح الطبيع�ة والغ�زل والخم�ر قب�ل أ ممتزج�اج�اء 

، وھذا ما رأيناه كثيرا عند وشاحي بني اCحم�ر وبخاص�ة عن�د اب�ن الخطي�ب واب�ن ٤صميم المدح 

، وھذا م�ا يxحظ�ه الدارس�ون لقص�ائد الم�دح التقلي�دي ، حي�ث عرض لھا بعد قليلنزمرك والتي س

  .يكون المدح جزءاً من القصيدة التي تشتمل على جّل أغراض الشعر العربي 

  

                                                
 .٢٣٥، ص  الموشحات في عصر الطوائف والمرابطينإحسان عباس ،     )١(
  . ١٣، ص  الموشحات ا�ندلسية، أنطوان القوال ،  ٣٠٢ص  ي ا�دب ا�ندلسي ،فجودت الركابي ،     )٢(
  . ٣٥، ص موشحات مغربية دراسة ونصوص عباس الجراري ،     )٣(
 ، سامي  ٩٢ص  ، ١٩٩٣دار الفكر اللبناني ، بيروت ، التوشيح في الموشحات ا�ندلسية ، يوسف عيد،     )٤(

  .٢٠٦، ص  ي ا�دب ا�ندلسيدراسات فمكي العاني ،          



٧٦  
  

  

ف�ي  ، حي�ث جعلوھ�ا موش�حة الم�دحقد توسعوا ف�ي اس�تخدام بني اCحمر  يوشاح أنحظ نxف      

مناس�باتھم الخاص�ة، ذك�ر التھنئة والشفاء من المرض، ووصف مجالس الممدوحين وقص�ورھم و

  .موشحات في مدح النبي صلى هللا عليه وسلم اقد تفرع عنھ احتى أننا نجدھ

  

" محمد الخ�امس" نفي مديح السلطا) جادك الغيث(ھورة فقد نّظم ابن الخطيب موشحته المش      

فتحدث عن الغزل والطبيعة اللذين كان�ا تمھي�دا  ، التي اشتملت على أكثر من غرض ١. الغني با�

Cمحم��د " الماض��ية الت�ي كان�ت ل��ه م�ع الس�لطان  ي�امللوص�ول إل�ى الم��دح فھ�و من�ذ البداي��ة يت�ذكر ا

 اCي�امشبھه بالغيث الذي يھيُل خيراً ويتمنى عودة ھ�ذه ي وحيث يصفه بالعطاء الجزيل " الخامس 

التي كان ينعم فيھا بالخير الوفير، وكان محسوداً عليھا، فيعب�ر ع�ن حال�ة الض�يق الت�ي يش�عر بھ�ا 

  :وھو بعيد عنه، فيقول

  ِس ــــِل باCندلــــــــــــالوص يا زمانَ      ھما إذا الغيثُ  الغيثُ  جادكَ 
  ٢ سِ ــِـــلختَ ة المُ لسَ الكرى أو خِ  في    ا ــــــــــملُ أJ حُ  وصلكَ  لم يكنْ 

الم�ديح عل�ى س�لطانه وذل�ك عن�دما يظھ�ر حاجت�ه للس�لطان الق�ادر  يسبغويستمر ابن الخطيب       

ف�ي ال�دنيا  رر ناص�ي�على تخليصه من ما ھو فيه، ونصره على الحاسدين والوشاة عندما يجعله خ

  :وبه تتحقق اJنتصارات فيقول

  الـأق النَّصرُ  رَ ثَ والذي إن عَ      xُعــــا سبط أنصار الھاكھا ي
ـْ ھا الُحسسَ ألبَ  ادةٌ ع   الـــقوصِ  العيَن جxءً  رُ بھِ تُ     ُن ُمx ـــــــــ

  ٣أنطقهُ الحبُّ فقال  مَن◌ْ  قولَ      لفظاً ومعنى وحx عارضتْ 
لطلع�ة، ويقدم��ه ويق�دم اب�ن زم��رك اCوص�اف التقليدي��ة ف�ي الم�دح ، ك��النور واSش�راق وبھ��اء ا    

  :بصورة تقليدية حين يشبھه بالبدر في جماله فيقول

  وُمخِجَل البدر في التَّمـــــامْ     يا آيةَ هللاِ في الكمـــاِل 
  والَدھُر في ثغره ابتســـــــــامْ     قِدَمَت بالعّز والجxل 

  ٤والبدُر قد عاَد في اختتاْم     يختاُل في حلَِّة الجماِل 
ث�م تغن�ى  ، ومكانت�ه سھل أبا عمرو ب�ن الج�د ف�ي إح�دى موش�حاته، فأش�اد بعلم�هوقد مدح ابن      

  :فيقول في الجود بكرمه وعطائه الذي يشبھه بالبحر

  جْ ــــالتي تجني المھ فھيَ      رِ ــــــــغالثَّ  زھرةَ  عْ دَ 
  ى أرجْ ــــــــــألذَّ أو أذك    رو ــــــــــــعم يثنا أب

  ١ جْ رَ ـــJ حَ أو عن نداه     حرِ ــث عن البحدّ 

                                                
    ھـ ، قامت عليه ثورة أقصته عن الحكم   ٧٣٩ھو الغني با� سلطان غرناطة ، ولد سنة :محمد الخامس    )١(

 .٩١- ١٣، ص  ٢ج  اVحاطة ،ابن الخطيب ، : ھـ ، انظر٧٦٣ھـ ثم استطاع إعادته سنة ٧٦٠سنة          
  . ٧٩٢، ص  ٢، ج ، الديوانابن الخطيب     )٢(
 . ٧٩٤، ص  ٢، ج  ، الديوانابن الخطيب     )٣(
    الديوان ،،  ابن زمرك ،  ١٨٦، ص  ٢، ج  أزھار الرياض،  ٢٤٩، ص  ٧، ج  نفح الطيبالمقري ،     )٤(

  .١٧٣ص          



٧٧  
  

  

  

حي�ث وص�فه بالب�در، واس�بغ علي�ه  ،الحج�اج يوس�ف ب�ن نص�ر أبا ويمدح ابن عاصم السلطان     

ف�ي  ك�البحر ثم يشبھه بالغيث الذي يجلب الخي�ر، وھ�و، عمن أساء  فحالصفات التي تليق به، فيص

  :عطائه فيقول

  ھُدىـــــْدَر البَ   ي ــــى َمْدحوَ مالي سِ 
  دىــالن غيثَ      فحِ ـــــذا الحلم والصَّ 

  َق المدى بْ سَ       حِ ـمـمذ جاز في السَّ 
  ٢كالبحرْ  وشأنه البذلُ     ه الجمُع للفخر وقصدُ 

  

بطاعت�ه ان المس�لمين و وأمي�رالمع�الي،  بس�يد ، فيص�فهحم�و اويمدح التxلسي السلطان أب�

  :قولحسانه الذي وصل البدو والحضر فيإصف عدله وثم و، اPخرة فوز بالدنيا ونحصل على ن

  

  حيْن  إلى المعالي كلَّ     و ـمن لم َيَزْل يسم
  المولى أميُر المسلمينْ     و ـــــذاك أبو حمّ 
  نـــھا دنياه ديبنلنا     ُم ـــــطاعتُه ُغن

  ھرِ ــــشتالمُ  ِمْن عدلهِ      لدانْ في البُ  أظھرَ 
  ٣ رِ ــحضَ ثم الَ  للبدوِ      َوَ◌عمَّ  باSحسانْ 

  

ص��ف نالقاض��ي ال��ذي يحك��م بالع��دل ب��ين الن��اس ويأن��ه ب��ا� ب اب��ن الخطي��ب الغن��ي وص��فث��ّم       

  :جازي الظالم فيقولويالمظلوم،  ثم يعيد الحق إلى أصحابه 

   سِ ــــعاف اCنفُ ب في ضِ لم يُراِق          ا مَ كَ بھا فاحتَ  حَظ حّكم اللَّ 
  ٤ي سوالمُ  منھا البريءِ  وُمجازي        ا ــــــمَ لَ من َظ ف المظلوم مَّ نصِ مُ 

  

الذي يصفه بإمام الھ�دى ويش�بھه بالغي�ث  ٥الحجاج أبييوسف  بممدوحهكما يتغنى ابن الخطيب    

  :لبني نصر فيقول اCمجاد، كما أن J أحد ينافسه في تحقيق  لكرمه الذي J ينقطع والندى

  دىھُ ــــــــــــبإمام ال   كاب المدائح الُغرّ رِ  فْ ِق 
  ى دغيث أفق النَّ   ِر ـيوسف الملك نخبة اCم

  ١دى ـِ ھاد العفي جِ   ِر ــــمن Cسxفه بني نص

                                                                                                                                       
 . ٣٠٥، ص  ، الديوانابن سھل     )١(
   ،          ٢، ج  ن الموشحات ا�ندلسيةديوا، سيد غازي ،  ١٥٤، ص ١، ج  أزھار الرياضالمقري ،     )٢(

  . ٥٦٨ص           
 . ٥٦١-٥٦٠، ص  ٢، ج  ديوان الموشحات ا�ندلسيةسيد غازي ،     )٣(
  .  ٧٩٣، ص  ٢،  ج  ، الديوانابن الخطيب      )١(
 قتل ) ـھ٧٣٣(ھو يوسف بن إسماعيل بن اCحمر سلطان غرناطة تولى السلطة سنة :يوسف أبي الحجاج      )٢(

، المقري  ٣١٨، ص  ٢، ج اVحاطة  ابن الخطيب ،: ھـ ، انظر ٧٥٥طعنا وھو في صxة عيد الفطر عام          
  . ٨٠، ص ٥، ج  ، نفح الطيب        
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الحجاج بصاحب المعالي في القدرة،  أباابن عاصم الذي يصف السلطان  ھذا النھج وسار على    

ب��ين فض��له وكرم��ه، وس��يرته يالن��دى دJل��ة عل�ى العط��اء والخي��ر، وبفيش��بھه  محاس��نه ، ي��ذكركم�ا 

  :لك في الوجود فيقولشرف مَ أنه إالمحمودة الممجدة على مدى الدھر ويقول 

  ودهُ ـــــــــــــــــجُ  تدانىوقد     دِر ــــــــالق ُمرفَّعُ 
  ودهـــــــــَحمَى الھُدى وج    ر ــــــــل اCمُممثَّ 

  وده ـــــــــــــــــلما بََدْت سع    وخصَّ بالنصر 
  غيث الندى الھامي العميم    الملك اCشرف 

  ٢ مــــــــــجد الكريمـوال الفضل     الناصرْ  يوسفُ 
جميعھا والجميع  اCرضحيث يصفه بالخير والعطاء الذي عمَّ  ، ويمدح ابن زمرك الغني با�    

 اCع�داء أكث�رص�بح أالس�طوة حت�ى  أو، ويص�فه بالش�جاعة والق�وة همستعدون في تقديم خدماتھم ل�

 ل�س��xمق��وا النص��ر حقالش�جعان ال��ذين  اCبط��ال إل��ىنس��به يمن��ه، وھ��ذا م��ا جع�ل الش��اعر  يخ�افون

  :فيقول

  قُ ـــــــلو تطلب البحَر تلح    وار ــيا ُمِرسَل الخير في الغِ 
  بُق ـــــــسوابق الُشھب تس    اري ــجـت إذالك الجواري 

  منھن يَـــــــفـــــــرقُ فالكفر      ارِ ــــــــــة البحجَّ في لُ  تَْستَنُّ 
  ر ــــــوانتص تزاعبسيفك       xمُ ــــر الكـــــيقصول فالّدين
  ٣ رْ شَ ــھم نصروا سيد البَ       كرامُ ــــــــــال أسxفكَ  كذاك

  

الصفات ، وأنه احتلَّ افضل منزلة ب�ين الن�اس حت�ى  بأجمل هويذكر اللخمي الغرناطي ممدوح     

وھو بھ�ذا الك�رم  العليا، هه وصل مراتبءجوده وعطا أنحتى  كل اCوقاتصبح حديث الناس في أ

  :فيقول جدت له النجوم العالية في السماء حيث J ينافسه أحد بھذا الخيروالعطاء س

  

  ودــــحلماً وجبين الوجود  السبقل خصاز حقد 
  ودـــــــيج مھما  ود ــــــــــــسج إليهيھوى الّسماكان 

  ٤عالي النجود  ود ــــــــــــــــجمَ  اته العلياء روضٌ ذو
  

                                                                                                                                       
  .٧٨٩، ص ٢، ج الديوانابن الخطيب ،     )٣(
 .٥٧٢، ص ٢، ج  لسيةديوان الموشحات ا�ند، سيد غازي ، ١٥٦، ص ٢، ج  أزھار الرياضالمقري ،     )٤(
    ،  ، الديوان،  ابن زمرك  ١٩٥، ص ٢، ج  أزھار الرياض،  ٢٥٧، ص  ٧، ج  نفح الطيبالمقري ،     )١(

  . ١٧٥ – ١٧٤ص          
  ،  ٢، ج  ، ديوان الموشحات ا�ندلسية،  سيد غازي  ٢٢٤، ص  الموشحات ا�ندلسيةانطوان القوال ،     )٢(

        ھما نجمان نيِّران ، أحدھما الّسماك اCعزل ، واPخر الّسماك الرامح ،  :  الّسماكان *،  ٥٧٧ص           
  ) .َسَمَك ( ، مادة   لسان العربابن منظور ، : انظر           



٧٩  
  

  

وذل�ك ، التي يحبھا وتك�ون مقبول�ة عن�ده  صفاتهبذكر  مدوحهمتمجيد  إلىويسعى ابن الخطيب     

، ويص�ف أعدائ�ه، والش�دة عل�ى  ين�ي ال�ذي وص�فه بالھيب�ة والق�وةرس�الم الم أب�يما جعله في مدح 

  :نيران الفتن فيقول وإطفاءقدرته في القضاء على الثورات 

  

ــــمعالُج    مْ ــــــــــوقامع الظال    قى ثْ والعروةُ الوُ     دِع الصَّ
  حفا شاھد الزَّ  إن     ــــــهإلى أعادي     ّصفّ وخارق ال

  ١  اـــــــــــفَ تْ حَ يصادم ال    ه ـــــفمن ينادي    ومرسل الحتف 
  

 إلىفيشير  ، ابن الخطيب اسار عليھالعيش التلمساني بنفس الطريقة التي  أباويمدح ابن سھل      

المنك��وبين ث��م يتغن��ى بكرم��ه  آJمخف��ف ين��ه أو ، المحت��اجين ومس��اعدة المع��وزين إنق��اذف��ي  م��آثره

  :وعطاياه فيقول

  الجراح آسيو الغرقىيا منقذ      يتـــــقـــىيا مشرفا يرجى كما 
  احْ ـــــــــالشح بأيديمنزلة المال            قاــــمن قلبك حّب الب أحللت

  ماح ـــــــا سقاه منك ماء السمّ ل    حسنه مورقا  أضحىوالشكر 
  ٢فيه سوار كَ من حمدِ  تَ غْ صُ فَ     x ــــّط قد عُ  للمجدِ  معصمٍ  مْ كَ 
    

ف��ي الع��دل والك��رم والج��ود، حت��ى   هث��م ي��ذھب اللخم��ي الغرن��اطي للح��ديث ع��ن ص��فات ممدوح��    

تجاھل�ه فنس�به  أح�دجاھه الذي J مثيل له وقد فرض نفسه ب�ين الن�اس حت�ى J يس�تطيع  وصل إلى

  :x قيود فيقولبمدحه  إلىب الناس فعاله J مثيل لھا في الوجود حتى ذھأو وأمجاده

  

  ُرامْ ــــــــــــما يمّ       رامــشفي الغيُ  الذُّخرِ  بمثل ھذا
   رامْ ـــــــــبx انصِ     رام ــــــــــــــالك فإنه فخُر القضاةِ 

  رامْ ــــصعب الم    ترام ــــــــبكل اح أزرىوجاھه 
  احباJمتــــــنـــــــ    وجوده في الناس خافي الجناح 

  ؟٣حِه من ُجناْح اَّ دفھل على مُ 
  

وأن�ه ، ابن الغن�ي ف�ي جل�ب الخي�رات وتحقي�ق اJنتص�ارات  أعمالكما يتحدث ابن زمرك عن     

بھذه اJنتصارات وجلب لھ�م البش�ائر، حت�ى اCزھ�ار  على وجوه القوم البسمةوقد رسم  لذلكأھل 

  :فيقول فرحت وابتسمت بھذه اJنتصارات

  

                                                
 . ٧٨٦، ص  ٢، ج  ، الديوانابن الخطيب     )٣(
  . ٣١٢، ص الديوان ابن سھل ،     )١(
  ،  ٢، ج  ديوان الموشحات ا�ندلسية،  سيد غازي ،  ٢٢٤، ص  وشحات ا�ندلسيةالمانطوان القوال ،     )٢(

  . ٥٧٧ص          



٨٠  
  

  

  أضحكت ثغر اCزاھرْ   ر ــــقد أھلَّت بالبشائ
  رْ ـــــــــــــكالجواھ نَ ونظم  طائر  يُمنسنحت في 

  رْ ـــإن ھذا الصنع باھ  فانشروھا في العشائر 
  ١ المْ ــــــــــــــالغني با� س  م ـــــوأشيعوا في العوال

  
متوسxً فنرى ابن الخطيب  ه ،من ذھب متوسxً إلى ممدوح ةوقد وجدنا في الموشحات المدحي    

م��ر هللا وقض��ائه، Cللس��لطان، معب��راً ع��ن أمل��ه ف��ي اس��تجابته لش��كواه، فيعب��ر ع��ن أس��فه والتس��ليم 

  :السلطان من خxل التذلل في طلب الصفح واستدراك الشفقة فيقول إلىواللجوء 

  ول ـــــــــــــوتطلب العفو لھا والقب     ــــــىوم الّرضرك تءتموJي جا
  ولـــــوملكك البَر العطوف الوص     ىـعما مض اSغضاءوتطلب 

  : ولــــــفجاءت تق عتبوشفّھا     ا ـــــــر الغضمھجُر كج ھاقأقل
  وبنتـــــــ ترانيإن كان وأذنبت      اب ــهللا  ذا العت بدحسبي ع

  ٢الذنوب  ييا حبيب ووالتوب يمح    د واليوم تاب يأذنب العب مسأ
  

وق�د خلَّ�ص  ، ش�رف المل�وكأوطالبا عون�ه بع�د أن جعل�ه  ويقول ابن زمرك متوسx بالغني با�   

  :صبح خير معين فيقولأمن المصاعب حتى الناس 

  ينــوعصمةً الخلق أجمع    وك ـــــــموJي يا أشرف المل
  ينــــــــــيقذفه بُحرك المع    أھديك من جوھر السلوك 

  ٣ المعين وأنت لي المنجدُ     ي ـــــــسلوك تنظيمه جعلتُ 
العھ�د  إل�ى ، ويش�يرح ابن زمرك الغني با� بموشحة استھلھا بوص�ف غرناط�ة وجمالھ�ا ومد     

، ولطي�ب ھ�ذه الخص�ال أص�بح ال�روض  أص�حابھا إل�ى اCم�xك، وانه يعيد  الذي يتجدد بوجودك

  :بنعمة لم يعرفھا من قبل منھا فيقول 

  xلْ ـــجّددت لuمxك عھد الج      موJي، موJي، وأنت الذي 
ُ والبدُر من الع والشمس   الْ ــــــــــلما رأت منك بديع الجم        ّوذــ

  ٤ xلْ ـبطيب ما قد حزته من خ      يغتـــديوالروض في نعمته 
كما يتحدث التxلسي عن أيامه مع أبي حمو التي يتمنى أن تطول Cنھا كلھا أعياد ، ويصف     

  :سيرته العطرة الذكر على مّر التاريخ القديم فيقول

  ألفا ســــنة  ايا ليتھ    يامه أعــيـــــــــــــاد أ
ــــــان    بالمشــــرفي الذكـــــــر    ملك بني زيـَّ

  ٥ليس له من خــــبر     أحياه إذ قد كان 
  

                                                
 . ١٦٤، ص  لديوان، ابن زمرك  ،  ا٢٠٠، ص  ٢، ج  أزھار الرياض،  ٢٦١، ص  ٧، ج  ، نفح الطيبالمقري     )١(
  . ٧٩٥، ص  ٢، ج  الديوانابن الخطيب ،     )٢(
 . ١٨٣، ص  الديوان، ابن زمرك ،   ١٩٩، ص ،  ٢، ج  أزھار الرياض،  ٢٦٠، ص  ٧، ج  لطيبنفح االمقري ،     )٣(
 .١٥٩، ص  الديوان، ابن زمرك  ،   ٢٠٣، ص ٢، ج   ، أزھار الرياض ٢٦٤، ص  ٧، ج نفح الطيبالمقري ،     )٤(

 . ٥٦١، ص  ٢، ج ديوان الموشحات ا�ندلسيةسيد غازي ،     )١(



٨١  
  

  

ويعقد ابن الخطيب اCمل والتفاؤل على ممدوحه محمد الخامس ، مع التسليم لقضاء هللا وقدره    

  :ق هللا السلطان في إعادة ملكه فيقولوھو ينسى الماضي ويدعو أن يوف

  واعمري الوقت رجعى ومتاب    سلّمي يا نفس في حكم القضا 
ْن وعتــــاب   دعك من ذكرى زمان قد مضى    بين عتبى قد نقضَّ

  ١فلھم التوفيق في أم الكتـــاب   واصرِف القول إلى المولى الرضي 
  

باسط العدل في الوجود حتى أنه أصبح ويصف ابن زمرك ممدوحه بالشجاعة والقوة ، وأنه      

  :محسودا على أفعاله وصفاته ، كما أنه ينسبه إلى بني نصر أصحاب الشرف والمجد فيقول

  ُتحَسُد في حسنه العقــــودْ     ما الزھُر إJ بنظم ُدّر 
  أكرم مْن حفَّ بالسعـــــود    للملك الظاھر اCغـــــــَر 
  ٢دل في الوجوْد وباسط الع    محمِد الحمِد وابن نصر 

  

إلى سxلة الرسول صلى هللا عليه وسلم ، وأن  هويمدح ابن زمرك نسب ابن الغني الذي يرجع    

  :النصر والسعد J يزول ، وھو مؤھل فيك وبأجدادك فيقول

  Cنه ثابت أصيـــــل      فالنصر والسعُد J يزول 
  ٣آباؤه عترة الرسول        سعٌد وأنصاره قبيـــــل 

  
ومن ذلك ما ذھب إليه ابن الخطيب في مدحه الغني با� محمد الخامس ، الذي أعطاه صفة          

  :القداسة عندما توافق الممدوح مع الرسول صلى هللا عليه وسلم في اJصطفاء وفي اJسم فيقول

  ٤الغني با� عن كل أحد     مصطفى هللا سمّي المصطفى 

ل الممدوح خليفة � في اCرض ويسبغ عليه الصفات وظھر في موشحة المدح من يجع      

 Jالجميلة ، فنجد ابن زمرك يجعل الغني با� في أسمى مظھر في الوجود ويسقي العطشان و

  :يرده ، وينصر المظلوم فيقول

  J زلَت سامي المظھِر     خليفة الرحمن 
  ٥ورأس مال المعـــــــــِسِر     يا مورد الظمآن 

  

                                                
  . ٧٩٣، ص  ٢، ج  الديوانب ، ابن الخطي    )٢(
    ، الديوان ، ابن زمرك  ،  ١٨٩، ص  ٢، ج  أزھار الرياض، ٢٥٣، ص  ٧، ج  نفح الطيبالمقري ،     )٣(

 .١٧٩ص          
    الديوان ،، ابن زمرك  ،  ١٧٩، ص  ٢، ج  أزھار الرياض،  ٢٤٣، ص  ٧، ج  نفح الطيبالمقري ،     )٤(

  . ١٧٦ص          
 . ٧٩٣، ص  ٢، ج  ، الديوانابن لخطيب     )١(
    ، الديوان ، ابن زمرك  ، ٢٠٠، ص  ٢، ج أزھار الرياض،  ٢٤٩، ص   ٧، ج  نفح الطيبالمقري ،     )٢(

  .١٦٥ص          



٨٢  
  

  

انب في موشحات ابن الخطيب عندما جعل محمداً الخامس خليفة هللا في اCرض وظھر ھذا الج   

  :فيقول 

  ١باCب والجّد     والباذُخ الفاخر     خليفة الرّب 

  :كما يعطيه صفة القداسة بأنه جعله موافقا للنبي إبراھيم عليه السxم في اJسم والسمات فيقول

  في اJسم والسمات    موافق الخليــــــــــــل 
ــــــــــــفات     ذي المنظر الجميل    ٢الّرائق الصِّ

  

نxحظ من ھذا العرض أن موشحة المدح قد ظھرت كثي�را ف�ي موش�حات اب�ن الخطي�ب واب�ن      

زم�رك وذل�ك لقربھم�ا م�ن ب��xط الخxف�ة، فق�د ش�غx منص�ب ال��وزارة ، فنج�د اب�ن الخطي�ب يم��دح 

وبع�د الغ�زل جع�ل الطبيع�ة تتغن�ى بش�مائل   في موشحة كانت بدايتھا غ�زل ،) يوسف أبا الحجاج(

  :الممدوح بما بھا من إشراق صباحھا ، ونفح طيبھا ، وشدو طيورھا ، وعليل نسيمھا فيقول 

  

ةُ الصبح ھذه َوَضحــــتْ    ُغرَّ
  وقيان الغصون قد صدحْت 

  وكأن الصبا إذا نفحــــــــــت 
  x٣ بني نصِر مدحةٌ في عُ     وسما طيبھا عن الحصــــــِر             

وفي ھذا ذھب ابن زمرك إلى مدح الغني با� ، فيصف أفعاله في الحروب وشجاعته التي     

تجلب اCمن والراحة Cھله وقومه ، فھو مفرج الكروب راق حسنا وفاق حلما ، وقد شبھه بالبدر 

  :في جماله فيقول 

  ة العدىيُخاف من سطو    مؤمن العدوتين ممــــــــــــــــــــــــا 
  وُمذھب الخطب والردى    وفارُج الكــــــرب إن ألــــــمـــا 

  وما عدا َغْيَر ما بـــــــدا    قد راق حسناً وفاق ِحلما 
  وحائز الفخر في القديـــْم     موJي يا نخبة اCنـــــــــــــــــام 

  ٤شوقاً إلى وجھك الكريْم      كم أرقب البَدر في التمــــام 
  

ن ابن الخطيب نسب الممدوح وأفضل ما يكون عليه من الوفاء والشجاعة ولك في قوله كما يبي   

  :يصف محمداً الخامس فيقول 

وإذا ما َمنََح الخطُب     َمْن إذا العھـــــــــــــــــــــــــُد َوفي 
  ُعقــــــــــْد 

                                                
  . ٧٨٦، ص  ٢، ج  الديوانابن الخطيب ،     )٣(
 .٧٨٧المصدر نفسه ، ص     )٤(
       ، القوال ،  ٧٨٤، ص  ٢، ج  ، الديوان، ابن الخطيب  ٣١٤، ص  ١ ، ج أزھار الرياضالمقري ،     )١(

 .  ١٧٧، ص  الموشحات ا�ندلسية          
    ،    ، الديوان، ابن زمرك ١٨٣، ص  ٢، ج أزھار الرياض،  ٢٤٤، ص  ٧، ج  نفح الطيبالمقري ،     )٢(

 . ١٨١ص           



٨٣  
  

  

  ١حيُث بيُت النصِر مرفوع العمد     ِمْن بني قيٍس بن سعد وعفى 
  

مر ابن الخطيب بمدح ملوك بني نصر، فيشير إلى أنھم أفضل ملوك الدنيا بx منازع ، واست    

  :فھم من زينوا الدنيا بانتصاراتھم ، وقد حماھم هللا بأن يبقوا بالمراتب العليا فيقول 

  ھم ملوك الورى بx ثنيا 
  َمھَّدوا الدين زيَّنوا الُدنيا
  وحمى هللا منھم العليــا

  ٢باSمام المرفّع الخـــــطــر                 والغمام المبارك القَْطِر                       
وقد تفرع عن موشحة المدح نوع جديد مرتبط بالمديح ويعتبر جزءاً منه، وھو التھنئة بالشفاء     

من المرض، واCعياد ، وھي من اCغ�راض المس�تحدثة ف�ي عص�ر بن�ي اCحم�ر، وق�د ظھ�ر ھ�ذا 

ويبش�ره ) موس�ى اب�ن الس�لطان أب�ي عن�ان(الس�لطان  يھن�ئير عند ابن زمرك فأخذ النوع بشكل كب

  :بالنصر فيقول 

  واختال في بُرِد الشباب القشيب     ابتھج الكون بموسى اSمـــــام 
  شبابه قد عاد بعد المشيـــــــــب    وعاده يخدم مثل الغــــــــــxم 

  في مقدمـــــــــــــــه" حرةال" موJتنا     أكرم به، وهللا ، وفد الكريم 
  وتوجب التوفيق من منعمــــــــــــــه     مرضاتھا تُحظى بدار النعيم 
وخيُرهُ أجمع في     ُبِشَر بالنصر وفتح جســــيم 

  ٣مقدمــــــــــــــــــــــــه 
  

ا أن الدھر وقال مھنئا الغني با� بشفائه من المرض ، فيصفه بأنه أمير المسلمين ، ويدعو له كم   

  :يثني على ھذا الدعاء ، وأنه محروس بالسيوف القواطع الحادة التي J يقاومھا أحد فيقول

  يا أمير المؤمنــــيـــــــــــــْنا   فَھنيئاً بالشفــــــــــــــــــاء 
  وجميع الُمســـــــــلمــــيـنا   ولنا حقُّ الھنـــــــــــــــاء 

عــــــــ   ينطق الدَّھر آمــــيـــــْنا   ـاءإن جھرنا بالدُّ
  ٤بظبى البيض الصــــوارم   ُدمَت محروس المكارم 

  

ويھنئ ابن زمرك ابن الغني بحصوله على الشفاء التام الذي أنعمه هللا عليه ، حتى أنه أخذ     

  :يخاطب الطير لكي يتغنى بھذا الشفاء فيقول 

  ــامْ واستكملت راحةُ اSمـــ  قد أنعم هللا بالشفاِء 
ھُر في الكماْم   فلتنطق الطَّيُر بالھناِء    ٥وليضحك الزَّ

  

                                                
 . ٧٩٣، ص ٢ج  الديوان ،ابن الخطيب      )٣(
  .٧٨٤، ص  ٢، ج ، الديوان ابن الخطيب  )   ١(
 . ١٥٨ – ١٥٧، ص  ، الديوان،  ابن زمرك  ٢٠١، ص  ٢، ج  أزھار الرياض،  ٢٦٣، ص  ٧، ج  نفح الطيبالمقري ،  )   ٢(
 . ١٦٥، ص  الديوان،  ابن زمرك ،  ٢٠٠، ص ٢، ج أزھار الرياض  ، ٢٦٢، ص  ٧، ج  نفح الطيبالمقري ،   )   ٣(
  .١٨٣، ص  ، الديوان، ابن زمرك ١٩٤، ص  ٢، ج  أزھار الرياض،  ٢٥٥، ص  ٧، ج  نفح الطيبالمقري ،   )   ٤(



٨٤  
  

  

ويتحدث في  الموشحة نفسھا عن صفاته بعد ما حصل على الشفاء التام فإنه يسقي العطشى ،     

  :ويجلب للعين النظر ويمتعھا بالتمام فيقول 

  

  قد كان يشتفھا اCوام يا مورد اCنفس الظمأى 
  ١رددت لuعين المنـــــاْم   ـــــــــــاء وقرةُ العين بالبھـــــ

  
  

نجد من خxل ھذا العرض لموشحة المدح أنھا تنوعت في عدة أسباب ، منھا ما كان من أجل       

التكسب المادي والتقرب إلى السلطان ، ومنھا ما كان في اس�تعطاف المل�ك لكس�ب وده وتخليص�ه 

ھ�ذا العص�ر بالش�فاء م�ن الم�رض ، والتھنئ�ة  من الوشاة والحاس�دين ، كم�ا نظمھ�ا الوش�احون ف�ي

بالمناس��بات المختلف��ة ، وق��د ت��أتي موش��حة الم��دح مس��تقلة وح��دھا أو ممزوج��ة ب��أغراض أخ��رى ، 

كالطبيعة والخمر والغزل ، وغالبا ما يمھد لھا بوصف الطبيعة أو الح�ديث ع�ن المحبوب�ة ، وھ�ي 

  .أغراض قريبة جدا من الغناء 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                
    ،   الديوان، ابن زمرك ، ١٩٤، ص  ٢، ج  أزھار الرياض،  ٢٥٥، ص  ٧ج  نفح الطيب ،المقري ،     )١(

 .١٨٣ص          



٨٥  
  

  

  ئح النبويةالمدا

  

          J نھ�اC دب الرفي�عCالمدائح النبوية ل�ون م�ن التعبي�ر ع�ن العواط�ف الديني�ة ، وب�اب م�ن ا

تص��در إJ ع��ن قل��وب مفعم��ة بالص��دق واSخ��xص ، وذل��ك للتق��رب إل��ى هللا بنش��ر محاس��ن ال��دين 

وي منذ الجاھلية ، وقد تعددت قصائد المديح النب ١والثناء على شمائل الرسول صلى هللا عليه وسلم

وحتى اPن ، وكانت تبدأ ببيت أو بيتين ثم كثرت حين نشطت المش�اعر ف�ي فت�رة البع�ث لظ�روف 

الت�ي يق�ول ف�ي  ٣، وم�ن أق�دم م�ا م�دح ب�ه الرس�ول الك�ريم قص�يدة اCعش�ى ٢أمxھا الواقع المعيش

  :مطلعھا 

  وعادك ما عاد السَّليم المسھدا    ألم تغتمض عيناك ليلة ارمــــــدا                                 

 ٤وما ذاك من عشق النساء وربما                  تناسيت قبل اليوم مـــھــــددا                   

ف�ي م�دح الرس�ول الك�ريم ، ث�م ) بانت سعاد(باSضافة إلى ما قاله كعب بن زھير في قصيدته      

إذ كان أكبر شعراء الرسول صلى هللا عليه وسلم  –رضي هللا عنه  –يأتي بعدھما حسان بن ثابت 

  .، ويمتاز بالصدق واSخxص 

واستمر ھذا اللون من القصائد بالشيوع واJنتشار نتيجة لعدة عوامل بيئية وتاريخية ونفسية ،      

وأثرت ھذه العوامل بدرجات متفاوتة حتى وصلت إلى القرن السابع الھجري ، وفي ھ�ذا العص�ر 

  .٥المديح النبوي ذروتھا ونضجھا واكتمالھا  بلغت قصيدة

  

ولم يخل الشعر اCندلسي من ھذه المدائح ، حي�ث ال�دافع واح�د أJ وھ�و م�دح الرس�ول الك�ريم      

والتغني بذكره ، وذكر صفاته ومآثره ، كما التعبير عن اشتياقھم لزيارة قبره الكريم ، وظھر ھذا 

ديدة الصلة بموشحة المدح ولكن تخالفھ�ا بم�ا تتض�منه اللون في موشحات  بني اCحمر، وكانت ش

  . من حنين وشوق ، ولما ينبعث منھا من حّب صادق للرسول صلى هللا عليه وسلم 

  

ونج�د أن ھ�ذا الغ�رض اش�تھر عن�د اب�ن الص�باغ الج�ذامي ال�ذي ي�ذكر ل�ه المق�ري ف�ي أزھ�ار       

ولك�ن بش�كل  ١نج�ده عن�د الشش�تري  كما ٦.الرياض جزءا كبيرا من موشحاته التي يعتبرھا الغرر

                                                
  . ١٢- ١١م ، ص١٩٩٢، دار الجيل ، بيروت ،  عربيالمدائح النبوية في ا�دب الزكي مبارك ،  ) ١(
  .٣٣م، ص١٩٨٦، مكتبة الھxل ، بيروت ، الدار العربي ، عمان ،  المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيريمخيمر صالح ،   )٢(
ه كان أعمى ، وولد في ھو ميمون بن قيس بن جندل ويكنى أبا بصير وقيل أبا نصير أو نصر واشتھر بلقب اCعشى ولعل: اCعشى  ) ٣(

  ويرجع في نسبه إلى قبيلة بكر بن وائل الكبيرة ، والده قيس بن جندل ووالدته بنت علس أخت المسيب وله ديوان ) منفوحة(قرية        
  . ٣١٩، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ص  جمھرة أنساب العربابن حزم ، : ، انظر) م٦٢٩/ھـ٧(شعر كبير وتوفي سنة        

  .   ١٨٥م ، ص١٩٨٣، مؤسسة الرسالة ، دمشق ،  ٣محمد محمد حسين ، ط: ، تحقيق  ، الديواناCعشى   )٤(
  . ١٨، ص المدائح النبويةزكي مبارك ،  ) ٥(

 . ٢٣٠، ص  ٢، ج أزھار الرياضالمقري ،    )١(



٨٦  
  

  

أقل شھرة من ابن الصباغ Cنه وجه اھتماماته إلى الموشحات الص�وفية ، كم�ا نج�د موش�حة Jب�ن 

  .زمرك، موشحة زھرية مولديه يذكر فيھا مآثر الرسول الكريم وتعدد صفاته

  

ر فيھ��ا ، ال��ذي ي��ذك) Cحم��د بھج��ة(فنع��رض لم��ا ذك��ره اب��ن الص��باغ ف��ي موش��حته المش��ھورة       

صفات الرسول الكريم من البھجة واSشراق والن�ور عن�دما يش�بھه ب�القمر، كم�ا أس�بغ علي�ه ص�فة 

  :القداسة ، ويقول أنه نال من الحمد ما لم ينله سابقوه من اCنبياء فيقول

عِد     كالقمر الزاھــر     Cحمد بھجــــــــة    في أبرج السَّ
  كلَّ سنى مْجــِد     ـر بنوره الباھــــ    عxؤھا يْســـــــــبي 

  ففاق في الحمد    قُدِس علْياهُ     في عالم القــــدِس 
  ٢فجّل عن نـــدِّ     ُيزري ُمحيّـــاه     بالبدر والشمس 

  

كما أننا نجد عنده الحديث عن ذكرى الرسول صلى هللا عليه وسلم العطرة ، فيثني عليه       

  :ى بمآثره وفضائله فيقول ويبين منزلته الكبيرة في نفوس المسلمين ويتغن

  جلَّ عx فx يـــــــرام    Cحمد المصطفى مقام 
  فأي شمس وأي بدٍر     بنوره يھتدي اCنـــــــام 

  قد أطلعته لنا الّسعود 
  في حبّه تخلع النفــــوس    بنوره تشرق الشموس 

  أدر علينا كؤوس فخرِ     يا أيھا المسمع الرئيـــــــس 
  ٣ْعط ما ُتريُد من ذكره تُ             

  

وقد ذكر ابن زمرك في موشحته الوحيدة التي وصلت إلينا في المديح النبوي صفات الرسول      

صلى هللا عليه وسلم حيث وصفه بالكرم والعطاء وصاحب الجاه ، ثم وصفه بالرحيم وھ�ي ص�فة 

القيامة فھو يجد في مقتبسه من أسماء هللا الحسنى ، كما يبين شفاعة الرسول الكريم للمسلمين يوم 

  :الرسول صلى هللا عليه وسلم المخلص لھم من المصائب ومفرج الھم فيقول 

والمصطفى الھادي شفيع     ھل يحمل الزاد لدار الكريـــــــــم 
  ُمطاع

وُحبُّه زادي ونعم                فجاھه ذخر الفقير العديـــــــــم 
  المتـــــــــــــــاع

                                                                                                                                       
 ن قرية ششتر، من عمل ھو علي بن عبد هللا أبو الحسن النميري الششتري ، له ديوان شعر، م: الششتري    )٢(

   نفح ھـ ، انظر المقري ، ٦٦٨وادي آش ، كان مجوداً للقرآن ، من أھل العلم والعمل ، توفي بدمياط سنة         

      ، ١٩٦٠، تحقيق علي سامي النشار ، اSسكندرية ،  الديوان ، الششتري ، ١٨٥، ص  ٢، ج   الطيب        
 .مقدمة الديوان          

  ،                   ٢٠٠٣، تحقيق نور الھدى الكتاني ، المجمع الثقافي ، أبو ظبي ،  ، الديوانابن الصباغ     )٣(
  . ٢٧٨ – ٢٧٧ص          

 . ٢٦٧ص  المصدر نفسه ،     )٤(



٨٧  
  

  

فجاره المكفول ما إن     لرحيــــــــــم وهللا سّماه الرؤوف ا
  يضـــــــاعْ 

  وملجأ الخلق لِدْفِع الكـــــــــروبْ     عسى شفيُع الناس يوم الحساب 
يشفع لي في موبقات       يلحقني منه قبول ُمجــــــــــــاب 

  ١الذنــــــــوب 
  

ويتوسل به حتى  ونجد المعاني والصفات نفسھا عند الششتري في وصفه للرسول الكريم ،    

  :يشفع له يوم القيامة ، Cنه يرى فيه العزم والكرم والفضل يقول

  عالي على الورى     اختصه هللا بالمعـــــــــــــاني 
  حالي كمـــا ترى     أشكوك يا سيدي فمــالي 

  مالي لما جــــرى     وھا أنا أطلب انتقـــــــــالي 
  على كي J أبقى     وقد تقدمت بالمســــــكين 

  ٢تأخري مع ذو ولي المجون 
  

ويصف ابن الصباغ شدة شوقه لقبر الرسول الكريم ، ولھفت�ه لرؤي�ة تل�ك اCم�اكن المقدس�ة         

التي ولد في أحضانھا الرسول صلى هللا عليه وس�لم وبع�ث م�ن أرض�ھا الرس�الة اSس�xمية ، كم�ا 

ه وسلم ، ويبين ضعفه وشيبه اللذين يصف آJمه بعدم قدرته على زيارة قبر الرسول صلى هللا علي

  :منعاه من تحقيق حلمه فيقول 

  شوقي إليه مــــجدد      بأرض طيبة َمَعھْد 
  ھل لي بتلك الطّلول

  من زورة ومقيل 
  يا قبر خير رسول 

  صبٌّ ببعدك ُمْكَمد؟      متى يراك فيسعد 
  مذ قد براه انتزاح 
  وقص منه الجناح
  له إليك ارتيــــاح 

عُف والشَّيُب يَْشھَْد     ُمقيّد بالغرب أضحى    ٣والضَّ
  

ويشير لمآثره ، وأنه سيد الخلق   - صلى هللا عليه وسلم   -ويتغنى الششتري بصفات الرسول    

  :أجمعين ويتمنى أن يكون معينه Cنه J حول وJ قوة له فيقول 

  جوداً وســـــؤددا     مuت يا أحمد الوجودا 
  لــــــــــداجيداً مق    جعلت مدحك المجيدا 

  عيداً ينجي عدا    فاجعل لنا وجھك السعيدا 

                                                
    ،  ، الديوان، ابن زمرك  ٢٠٥، ص  ٢، ج  أزھار الرياض،  ٢٨٠، ص  ٧، ج  نفح الطيبالمقري ،     )١(

 . ١٦١ص           
 .  ٢٥٠، ص  ، الديوان الششتري    )٢(
  . ٢٩٤، ص  ، الديوانابن الصباغ  )   ١(



٨٨  
  

  

  وJ حــــــــول وJ     يا سيد الخلق كن معيني 
  ١. قوة للمذنب المھين

  

ويشير ابن زمرك إلى ميxد الرسول الكريم الذي جاءت اCمجاد وتحقق�ت اPم�ال بھ�ذا الي�وم       

ي�ذكر فض�له عل�ى اCنبي�اء الس�ابقين بأعمال�ه  العظيم الذي أنجب لنا خير البشر أجمعين ، حت�ى أن�ه

  :وأفعاله التي أصبحت كالشمس التي J تزول أبدا فيقول 

والكون لم يفتْق كمام     يا مصطفى والخلق رھُن العــََدم 
  الوجــــــــــــــــودْ 

بھا على كل نبيِّ       مزية أعطيتھا في القِــــــــــــــــــدم 
  ــــــودْ تســــــــــــــــــــــ

أنجَز لuمِة َوْعَد     َمولدك المرقوُب لَما نَجـَـــــــــــــــــــمْ 
عــــــــــــــــــــــــودْ    السُّ

شھر ربيع يا ربيع                ناديُت لو يُسمح  لي بالجواب 
  القلــــــــــــــــوْب 

شمساً ولكن ما لھا من غروب       أطلعت للھدى بغير احتجـــاج 
٢  

  

وقد وجدنا عند ابن الصباغ الغربة النفسية التي يعيشھا نتيجة لعدم تحقيق حلم�ه بزي�ارة قب�ر        

الرسول صلى هللا عليه وسلم ، فيشعر بأن اCوطان ابتعدت به عن موطنه ، وأن الديار شطت ب�ه 

ن ، وأن البيت أقصاه ب�المغرب ، فل�ذلك ن�راه كثي�ر الش�وق إل�ى وطن�ه الروح�ي وكثي�ر الش�كوى م�

  :وجوده مقيداً في وطنه اCصلي حيث يقول 

  

  وJ معـــــــــــين   عن حضرة اSحسان     نأت بي اCوطـــــان 
  له حنـــــــــــين     لطيبة قد كـــــــــــــان     فمن لذي أحــــزان 
  ليثــــــــــــــــرب     فيا شوقــــــــــــــــــــاه     شّطت بي الـــدار 

  بالمغــــــــــــرب     والبين أقصـــــــــــــــاه     ــاروا أحبابه ســــ
  فلتعجـــــــــب   تذكيه أمــــــــــــــــــــواه     في قلبه نــــــــــــــار 

  أضحى مكين  في ذلك الميـــــــــــدان     لو سابق اSخوان 
  ٣قلبا حزيـــــن   واصحب مع اCحيان     فحالف اCشجان 

  
  

ابن الصباغ شوقه إلى النبي محمد صلى هللا عليه وسلم حتى أنه أصبح حزينا بالبعد  كما يصف   

  :، ودموعه تنزل كالَمطر وأن قلبه أصبح مثل الجمر شوقاً للرسول الكريم فيقول 

                                                
 . ٢٥٠ص  الديوان ،الششتري ،  )   ٢(
      ،  الديوان،  ابن زمرك ،  ٢٠٦، ص ٢، ج  أزھار الرياض، ٢٨٠، ص  ٧، ج  نفح الطيبالمقري ، )   ١(

  . ١٦١ص         
  . ٣٠٤، ص  لديوان، اابن الصباغ   ) ٢(



٨٩  
  

  

  

  فجعةُ البين كم ترى تُضنى     آه من أدمعي ومن حــــزني 
  يا عذولي عليھم عنّـــــــى    جسم مشتاق دمى الجفن 

  ١وفؤادي يُذكي على الجمرِ     راتي تنھل كالقطــــــــــــــــر عب
  
  

ويشير ابن الصباغ في موشحة أخرى إلى معجزة من معجزات الرسول عليه السxم وھي     

  :انشقاق القمر، ثم يصفه بأنه بدر اCفق وشمس المعالي وذلك بقوله 

  فعدد فخــــاره     Cحمد تعنُو اCقمار 
  وJزم وقـــــــاره    ـار ونظم ثناه أشعــ

  وشمس المعالي     Cحمد بدُر اCفق 
  ٢تأجج نار الشوق                وكيف احتيالي                    

فنرى أن موشحة المديح النب�وي تح�دثت ع�ن ص�فات الرس�ول الك�ريم وتع�داد مناقب�ه وم�آثره       

ما اشتاقوا كثيرا إلى زيارة قبره الطاھر الحميدة ، حتى بكى الوشاحون كثيرا حزنا على فراقه ، ك

، باSضافة إلى ذكر بعض معجزاته الت�ي ك�ان لھ�ا اCث�ر اCكب�ر ف�ي حي�اتھم  ، كم�ا وأنَّھ�م س�اروا 

  .على نھجه واتباع سننه 

  

  موشحة التصوف 

تعتبر موشحة التصوف من الموشحات الصعبة التي نادراً ما يقبل عليھا الوشاحون ، وذلك        

بة معانيھا ، وبما فيھا من اCلفاظ الغريبة والمعاني المبھم�ة الت�ي يص�عب عل�ى الق�ارئ فھ�م لصعو

مراميھ�ا ، باSض�افة إل�ى كث�رة الرم�وز الص�وفية ، وذل��ك م�ا لمس�ناه ف�ي دراس�تنا لموش�حات بن��ي 

اCحمر حيث افتقر الوشاحون لھذا الغرض إJ ما وجدناه عند أبي الحسن الششتري وابن الصباغ 

  .ين أبدعا في ھذا المجال اللذ

فنجد أن الششتري يصور تجربته الروحية عندما يصف حيرته وتخبطه قبل أن يسلك الطريق      

  :وينتظم في معارج الذوق والمعرفة فيقول 

  في زوايا الكون دائــــــر     كنُت قبل اليوم حائـــــــــر 
  ـــــر بين أمواج الخواطــــــ    في بحار الفكر ملقــــــــى 
  لم يزل في القلب حاضر    والذي كان مــــــــــرادي 

  وبدا في كل بھجـــــــــــة     كشف السُر عن عبثي 
  ٣ولموJه توجـــــــــــــــــــــه    فاز من حلمي الشواغل 

                                                
 . ٢٧٤ص  ، المصدر نفسه)   ٣(
  . ٢٨٤، ص الديوان ابن الصباغ ،     )١(
  . ٢٦٢، ص  ، الديوانالششتري     )٢(



٩٠  
  

  

كم�ا يش�ير الشش�تري ف�ي موض�ع آخ�ر إل�ى م�ا يxقي�ه المح�ب م�ن ع�ذاب وم�رض ، ويص��بح       

اطب محبوبه بأنه طبيبه ودواؤه الذي يشفيه من المرض ويريحه من العذاب ضعيفا ھزJ، كما يخ

  :، وھذا إشارة إلى الحب اSلھي من الصوفي � عز وجل ، فيقول 

  بحياتك يا حبيـــــــــبي     يا حبيبي بحيـــــــــــــاتك 
  أنت أدرى بالذي بي     رق لي وانظر لحـــــــالي 

  لتلطف يا طبيــــــبي ف    أنت دائي ودوائــــــــي 
  فأجعل القتل بقربي     إن يكن يرضيك قتلي 

  ١ھكذا حال المحب    إنني بالوصل أمنــــــى 
  

ووص�ف راح اCن�س الت�ي تجن�ى ف�ي ) الح�ان(وكذلك نجد في موشحات الششتري حديثه ع�ن      

بع�دما رف�ع الكاسات ، ويصور لحظات السكر التي أحدثھا الخمر في نفسه ويدعو للتمتع بالجمال 

  :الحجاب عنه فيقول 

  طرقت الحان واCلحان قتلـــــــى 
  وراح اCنس في الكاسات تجنى 

  وشاھدت الحبيب وقد تجلــى 
  حين ناداني     صوت في الحان عانـــــــــــــــــــى 
  تمتع يا معنى بالوصــــــــــــــــــال 

  ٢فقد رفع الحجاب عن الجمال
  

ن أنه J فرق بين الخالق والمخلوق على عادة شعراء المتص�وفة ال�ذين ويتحدث الششتري ع      

اكثروا في ھذا الجانب ، حيث يقول إنھا ثنائية وJ تع�دد ب�ل ي�ؤمن ب�ان الوج�ود كل�ه حقيق�ة واح�دة 

  :فيقول 

  بx فعـــــــــال    يا ُمذ فشا ســــرى 
  بذا المثـــــال    ومنظر عيبــــــــــــي 

  من المـــحال    أرى وجود عنبري 
  خيــــــال في     وكل من دونــــــــي 
  ٣في كل حي     متحد المعنــــــــــى 

  

 Jنج�ده ف�ي ھ�ذه الفت�رة ، إ J فقد أبدع الششتري في ھذا الجانب وتميز به كثيرا حتى أنن�ا

 عند ابن الصباغ وذلك قليx ، أما الششتري فقد امتu ديوانه بالموشحات الصوفية ، والحديث عن

  .وھذا ما افتقر له عصرنا  –صلى هللا عليه وسلم  –الحب اSلھي ومعجزات الرسول 

  

                                                
  . ٣٦٠، ص الديوان  الششتري ،   )١(
  . ٣٢٧المصدر نفسه ،  ص    )٢(
  . ٢٨٧، ص  الديوانالششتري ،    )١(



٩١  
  

  

  الرثاء 

  

يع�د الرث�اء م�ن الموض�وعات الب��ارزة ف�ي ش�عرنا العرب�ي ، والت��ي حظي�ت بعناي�ة فائق�ة م��ن        

الشعراء عبر العصور المختلفة ، Jن الموت قديم بين اCھ�ل واCحب�اب واCص�دقاء ، ولھ�ذا ك�ان 

لكل أمة مراثيھا ، واCم�ة العربي�ة م�ن اCم�م الت�ي تح�تفظ بت�راث ض�خم م�ن المراث�ي من�ذ العص�ر 

، إذ كان الرجال والنساء يندبون الموتى ويفصحون ع�ن إحس�اس  ١الجاھلي حتى عصرنا الحديث

الناس العميق بالحزن على موتاھم ، ومحاولة ذكراھم بتمجيدھم وبيان فضائلھم التي ماتت بموتھم 

  . ٢نرى الشعراء يھتمون بقوالب رثائھم وصيغه وينوعون بھا، و

  

وللرثاء أنماط متعددة ومتنوعة ، وليست محصورة في بكاء اCھل واCقارب واCصحاب  ،        

فنجد بكاء اSنسان لمملكة من الممالك الت�ي ض�اعت وتحطم�ت ، ومنھ�ا م�ا يك�ون ف�ي الم�دن الت�ي 

م�ا نج�ده م�ن رث�اء القص�ور وال�ديار ورث�اء الحي�وان والس�لع سقطت في يد العدو ، باSض�افة إل�ى 

  . ٣المختلفة

لم يظھر ھذا الغرض عند الوشاحين في عصر بني اCحم�ر بش�كل واس�ع ولعلھ�م ذھب�وا إل�ى       

وصف المدن والتغني بجمالھا وبأبطالھا وقادتھا الذين دافعوا عنھا أكثر م�ن ذھ�ابھم إل�ى الرث�اء ، 

حدة عند عبد الكريم القيسي في رثاء اCندلس ومدنھا وقراھا ورجالھا ، لعله فلم نجد إJ موشحة وا

  .يعود إلى أنه عاش في فترة الھزيمة التي لحقت بالمسلمين في اCندلس 

فنجده في ھذه الموشحة يبكي على ما أصاب اCندلس من فجائع عظيمة وأوجاع جعلت الدموع     

عندما حَل اCعداء بھ�ا وبم�ا أح�دثوه م�ن الخ�راب وال�دمار تنزل بغزارة حزناً عليھا، ثم يصورھا 

  :فأصبحت مفزعة موحشة فمن يرى ذلك يتصدع وتتأثر نفسيته فيقول 

  ولما جرى فيھا تذوب اCضلُع              لُمصاِب أتدلِس تصوب اCدُمع
  تَْقضي بحسرِة َمْن يَرى أو يَْسمُع     فلھا مع اCعداء حاٌل تُفزُع 

  ٤. وتكاد مھجته له تتصدعُ                                   
  

وما زال القيسي يتوجع على ما حدث باCندلس فيشير إلى أنه قد جاء الزم�ان عليھ�ا حت�ى أن       

حرماتھا أصبحت منتھكه ومحللة لuعداء ، فيستنجد باCبطال لك�ي يزيل�وا ھ�ذه الغم�ة بف�تح قري�ب 

  :فيقول 

                                                
 ،  وكالة المطبوعات ، الكويت       رثاء العربي واستنھاض العزائمشعر العبد الرشيد عبد العزيز سالم ،    )٢(

  . ١٢م ، ص١٩٨٢،         
  . ٨- ٧م ، ص١٩٥٥، دار المعارف ، القاھرة ،  ٤، ط لرثاءشوقي ضيف ، ا    )٣(
  . ٩٨ - ٩٥م ، ١٩٩٥، دار معد للنشر والتوزيع ، دمشق ،  الرثاء في الجاھلية واVسDمحسين جمعة ،    )٤(
 . ١٧٨، ص الديوان عبد الكريم القيسي ،    )١(



٩٢  
  

  

  فأباح حرمة أھلھا لعدائھـــــــــا     جار الزمان على جميع جھاتھا
  أترى اSله يقيلھا عثـــــراتـــــــــھــا           ويزيُل ما ھي فيه من عثراتھا

  ١بدنّو نصٍر بالفتوح يُشَّفع                                             
  

ء ف�ي اCن�دلس وأھلھ�ا ، واستمر القيسي في الح�ديث ع�ن اCوج�اع واJPم الت�ي تركھ�ا اCع�دا     

قائد اCعداء ف�ي ق�ادة اCن�دلس وأبطالھ�ا ، ث�م ن�راه يتح�دث ع�ن أبط�ال اCن�دلس ) دورقه(وبما فعله

ال��ذين ق��دموا أنفس��ھم ف��داء وتض��حية م��ن أج��ل تخل��يص بxدھ��م م��ن اCع��داء وع��ودة الحي��اة اPمن��ة 

  :المستقرة لuندلس وأھلھا فيقول 

ھا أحوالھا    ن الخطوب أذاقھا أھوالھا حي      فلقد أحال َعدوُّ
  لما أباد أباَد بلورٍق أبطــــالھا       وأفاض في أقطارھا إذ Jلھا

  يوم الجمعة كان فـــــــــيه المصــــــــــرعُ                                           
  وحووا ھناك من الشھادة ماحووا      ذھب الجميع ُمجاھدين كما ابتغوا

ولّربما منھم أسارى ما      اھم ماذا نكـــــــــوماذا نََكوا أعداء
  افتــــــــدوا

 ٢كم أمرضوا من خاطر ، كم أوجعوا  

                                                
  . ١٧٨المصدر نفسه ، ص    )٢(
  .  ١٧٩ – ١٧٨المصدر نفسه ، ص    )٣(



  ١

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

  

  الفصل الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢

  ا�حمرالجوانب الفنية في موشحات بني 

  
  

التي تناولھا الوشاحون في عصر بن�ي  ا�غراض �ھمفي الفصل الثاني عرضا ً  نابعدما قدم         

 ا�وزانكم�ن ف�ي ي ذيوال� ،الخوض في غمار التجديد الذي ظھر في تلك الموش�حات  ، نودُّ  ا�حمر

بع�ض الص�ور  س�أوردمظ�اھر التجدي�د ، كم�ا  أھ�موالتي تعتبر من ،  وأشكالھا اتوالقوافي والخرج

�ة ��احين ، ونھاي��ض الوش��د بع��ت عن��كل Dف��رزت بش��ي ب��ة الت��أعرجالفني��ض  س��ى بع��وانعل��ديع  أل�الب

D Iفتا ًالمختلفة التي تعطي الموشحات رونقا  جديدا وشك.  

  

وتعريف كل جزء ، واDستشھاد ، ح الموشّ  أجزاءمن بيان  جانب D بدًّ وقبل الخوض في ھذا ال       

، " ج�ادك الغي�ث " لس�ان ال�دين ب�ن الخطي�ب  ةفي ذلك موشح وسأخصمن موشحات ھذا العصر ، 

  . وانتشاراً  الموشحات ا�ندلسية شھرةً◌ً  أكثر �نھاوذلك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣

  أجزاء الموشح

  

ن�ه يتك�ون م�ن أDب�ن س�ناء وحديث�ه ع�ن الموش�ح ، نس�تنتج " ط�رازدار ال"من خIل النظر في كتاب 

لمعن�ى  وس�أعرض" . الس�مط"و" الغص�ن"و" القف�ل"و" الخرج�ة"و" البي�ت"و" الدور"و" المطلع "

�ج�زاء الموش�ح وفيم�ا يل�ي بي�ان ،  الموش�حات ا�ندلس�ية المش�ھورة إح�دىكل جزء وتطبيقھ�ا عل�ى 

  :بالتفصيل

  

يا زمان الوصل                                 ھماالغيث  إذايث جادك الغ               

  با�ندلـــــــــــــس

  خلسة المختلس أوحلما                               في الكرى  إDلم يكن وصلك 

  

  المنى              ينقل الخطو على ما يرسم أشتاتيقود الدھر  إذ

  مثل ما يدعو الوفود الموسم                  زمرا بين فرادى وثنا   

  فيه يبسم ا�زھاروالحيا قد جلل الروض سنا              فسنا      

  

كيف يروي مالك عن              ما            ــــــــــالنعمان عن ماء الس وروى     وروى

  انس

                                                �����������������ـاه الحفكس����������������ا معـــــ����������������ـلمــــــسن ثوب���������������ا                     ـــ

  بأبھى ملبـــــــــــــــــسيزدھي منه 

  

قلب صب حله عن            قد حمى            أنھل درى ظبي الحمى                                

  مكنس

ح ـــــت ريـــــــل ما                         لعبـــــــفھو في حر وخفق مث                                    

  الصبا بالقبس

فھذا المخطط يبين أجزاء الموشح ، واjن سنعرض لمفھوم كل جزء من أجزائه وفيما يلي بيان       

  : ذلك 

  المطلع

  غصن 

  غصن   غصن 

  غصن 

  دور

  سمط 

  سمط   سمط 

  سمط 

  سمط 
  سمط 

  قفل

  بيت 

  خرجة 



  ٤

غص�نين  أوالموشح التام ، ويتكون من شطرين  طلعويطلق على م" : المذھب" أوالمطلع  .١

�ن، ��ألف م��زاءثIث�ة  وق�د يت��ة أو أج��ح  وإذا،  أكث�ر أو أربع��ان الموش��ن أك��و م��ه يخل�ق�رع فان

  :به ومثاله عند ابن الخطيب يبدأفانه  اكان تام وإذاالمطلع  

�ث   �������ادك الغي�������ث  إذاج�������يالغي�������ل                          ھم�������ان الوص�������ا زم������ي

  با�ندلـــــــــــــــــــس

  خلسة المختلس أوفي الكرى             حلما                    إDلم يكن وصلك  

  

  

تختلف في قوافيھا عن المطلع  أجزاءويتكون من ، بعد المطلع مباشرة  يأتيوھو ما : الدور  .٢

من  أكثروقد يتكون ،له ثIث مرات  ا�دنىوالحد ، ويتردد في الموشح عدة مرات ، والقفل 

  :ومثاله عند ابن الخطيب  ، ذلك

  شتات المنى              ينقل الخطو على ما يرسمأذ يقود الدھر إ          

  زمرا بين فرادى وثنا                     مثل ما يدعو الوفود الموسم         

  زھار فيه يبسم�والحيا قد جلل الروض سنا              فسنا ا         

  .القافية في الدور تختلف عن القافية في المطلع  أنفنجد 

  

:" ويعرفه ابن سناء بقوله ،يلي الدور مباشرة وھو شبيه بالمطلع وزنا وقافية ھو ما : القفل  .٣

 ١" أجزائھ�ايكون كل قفل منھا متفقا مع بقيتھ�ا ف�ي وزنھ�ا وقوافيھ�ا وع�دد  أننه جزء يلزم إ

  : ومثاله 

  نسأكيف يروي مالك عن       وروى النعمان عن ماء السما                       

  ســـــــــبھى ملبأثوبا معلما                        يزدھي منه بفكساه الحسن         

بعد الدور بخIف المطلع ال�ذي D  يأتي بأنهفھذا القفل يشبه المطلع بكل شيء ولكنه يختلف عنه      

  .في بداية الموشح إDيكون 

  

ال�دور  فف�ي الموش�ح يتك�ون م�ن، يختلف البيت في الموشح عن البيت في القص�يدة :   البيت .٤

  :والقفل الذي يليه مباشرة ومثاله 

  المنى              ينقل الخطو على ما يرسم أشتاتيقود الدھر  إذ          

  ا                مثل ما يدعو الوفود الموسمـــــــــــــزمرا بين فرادى وثن         
                                                

  . ٣٢،  ص  دار الطرازابن سناء ،    )١(



  ٥

  زھار فيه يبسم�والحيا قد جلل الروض سنا              فسنا ا         

كيف يروي مالك عن       وروى النعمان عن ماء السما                                                      

  نسأ

  ســــــــــبھى ملبأما                   يزدھي منه بــــــفكساه الحسن ثوبا معل                       

،  ◌ً  يم�ثIن قف�I نج�زء آبع�ده  ي�أتيث�م ، تش�كل دورا  ا�ول�ىالثIث�ة  ا�ج�زاء أنفنIحظ       

وھ�و عل�ى خ�Iف البي�ت ف�ي القص�يدة ال�ذي يتك�ون م�ن ، والدور والقفل الذي يلي�ه يش�كIن بيت�ا 

  .شطرين فقط 

�ي   :الخرج11ة .٥��روھ��ح  أخ��ي الموش��ل ف��دونھا ، قف��ح ب��اء الموش��تم بن��ا ، وD ي��ى بھ��د اعتن�وق

وعنبره ،  سكرهالموشح وملحه و زارابوھي : "ويقول ابن سناء في ذلك ، الوشاحون كثيرا 

 .١" ا�خيرةن كانت إو، تكون حميدة والخاتمة بل السابقة  أنوھي العاقبة وينبغي 

 

الخرج�ة ھ�ي الت�ي تش�ھر الموش�ح وتب�رزه وھ�ي الت�ي تن�زل ب�ه  أنفنجد من ھذا القول       

ل الح�ديث عنھ�ا كثيرة سنفص أنواعومنھا ، فلذلك اعتنى بھا الوشاحون كثيرا ، منزلة دنيئة 

  : فيما بعد ونذكر مثاD على الخرجة قول ابن الخطيب 

  قلب صب حله عن مكنس              ن قد حمى         أھل درى ظبي الحمى 

�ق م����ر وخف����ي ح����و ف����ـفھ����با ـــــــــ����ح الص����ت ري����ا                         لعب���ثل م

     ســــــــــــــبالقب

�اوى  أو ا�قف�ال أومطل�ع وھ�و ك�ل ش�طر م�ن اش�طر ال: الغص1ن  .٦�الخرج�ة ف�ي الموش�ح وتتس

 :ومثاله   في كل أجزاء الموشحة الواحدة ،  ًوقافيةا ًعدد ا�غصان

يا زمان الوص�ل                   "غصن "  ھماالغيث  إذجادك الغيث                                     

  "غصن "س    ــــــــبا�ندل

�لك                                   ��ن وص��م يك��ا   إDل���ن "   حلم��رى           "غص��ي الك��ة  أوف��خلس

  "غصن "  المختلس    

  

س�ماط ف�ي ال�دور الواح�د ا�وD يقل عدد ، شطر الدور أويطلق على كل شطر من :  السمط .٧

تك�ون  أنكل دور  أسماطويشترط في قوافي ، وقد ظھر في ھذه الموشحة ستة ، عن ثIثة 

  :ومثال ذلك  على روي واحد

                                                
  . ٣٢، ص  ر الطرازداابن سناء ،    )١(



  ٦

بالدجى لوD                             " سمط " في ليال كتمت سر الھوى                                  

  "سمط "        شموس الغرر

مستقيم السير                         "    سمط " مال نجم الكاس فيھا وھوى                                

  "سمط "        ثر�سعد ا

ان�ه                          "   سمط "    وىـــــــوطر ما فيه من عيب س                                  

  "سمط "          صرــــــــمر كلمح الب

  

  . سماط جميعھاا�والقافية واحدة في  ، أسماطھذا الدور يتكون من ستة  أنفنجد 

  

  ا�وزان

  

التقليدية الت�ي ظھ�رت  ا�وزانفي الموشحات ھي المحاولة الكبرى في الخروج على  ا�وزان       

يق�ول ف،  ا�حم�رنبين التجديد الذي ظھ�ر ف�ي موش�حات بن�ي  أنونريد ، في القصائد العربية القديمة 

، لعرب ا أشعار أوزانما جاء على :  ا�ولتنقسم قسمين ،  أنھا: " ا�وزانابن سناء في حديثه عن 

كلمة تخرج به تلك الفق�رة الت�ي ج�اءت ف�ي تل�ك  وأبياته أقفالهما D يتخلل : حدھماأوانه ينقسم قسمين 

وھو ، وما كان من الموشحات على ھذا النسيج فھو المرذول المخذول ، الكلمة عن الوزن الشعري 

يتش�به بم�ا D  أن أرادومن ، الضعفاء من الشعراء  إDوD يفعله ، منه بالموشحات  أشبهبالمخمسات 

، اللھ�م إD أن كان�ت ق�وافي قُفل�ه مختلف�ة فإن�ه يخ�رج ب�اختIف ق�وافي  ١" عرف ويتشبع بما D يمل�كي

  : ا�قفال عن المخمسات كقول بعضھم 

  

  يا شفيق الروح من جسدي        أھـــوى بي منــــك أم ألم ِ                                           

البح�ور التقليدي�ة  أوزانالذي عناه ابن سناء ، ھو ما جاء على  ا�ولالقسم  أننتج من ذلك نست       

ومث�ال ذل�ك م�ن ، التي ظھرت في القصائد القديمة من الرمل والوافر والبسيط وغيرھ�ا ،  المعروفة

  : ومنھا قول ابن الخطيب ،كثير ا�حمرموشحات بني 

  ٢يا زمان الوصل با�ندلس          ھما  الغيث  إذاجادك الغيث           

  : فھو من الرمل وتفعيIته ھي

  فاعIتن  فاعIتن   فاعلن           فاعIتن   فاعIتن   فاعلن         

                                                
  . ٤٤، ص  دار الطرازابن سناء ،    )١(
  . ٤٨٤، ص  ٢، ج  ديوان الموشحات ا�ندلسيةسيد غازي ،    )٢(



  ٧

  : ومنھا قول ابن زمرك 

�م الش              ��د نظ��ـق��ممل ــــــــــ��ـانت أت��نم ا�                       ظام         ـــــــــ��اب واغت�حب

  ١الحبيب قرب 

  : وھو من وزن بحر السريع وتفعيIته ھي

  مستفعلن   مستفعلن   فاعلن            مستفعلن   مستفعلن   فاعلن       

         

حرك�ة  أوكلم�ة  وأبيات�ه أقفال�هوھ�و م�ا تخلل�ت "  :ابن س�ناء بقول�ه  إليه أشارالذي اjخر والنوع      

  ٢" يكون شعرا صرفا وقريضا محضا  أنفتحة تخرجه عن  أوضمة  أوملتزمة كسرة كانت 

  

بع�ض الوش�احين عم�دوا  إن " عن�دما ق�ال الرأيمثل ھذا  إلىمصطفى عوض الكريم  أشاروقد      

حدث مثل ھذا الشبه  إذاالشعر التقليدية ،  أوزانحيل كثيرة ليخرجوا بھا موشحاتھم عن مشابھة  إلى

ذلك ما ورد عند ابن خاتمة  أمثلةومن  ٣" فمألو، وذلك بان يقحموا كلمة يخرج بھا الوزن عما ھو 

  : هقول

  فما لذة الدنيا سوى وجه محبوب                 ومشروب           

  ٤وب ـــدمعي صوبي             لموصأفيا مھجتي ذوبي ويا            

 ا�وزانيك�ون م�ن  أنع�ن  أخرجت�ه) لموصوب ( و) مشروب ( فھو من وزن الطويل ، وكلمة     

  .رية القديمة الشع

و كس�رة ليخ�رج ب�ه ال�وزن أو فتحة أوقد يلتزم بعض الوشاحين حرفا على حركة معينة ضمة كانت 

  :، ومن ذلك قول ابن خاتمة  المألوفعن 

ك�م ذا                 يا دائ�م الجم�اح ٍ                  زين      إD             نت في المIح ٍأما      

٥البين ؟ 
  

،  الم�ألوفذا من الرجز وقد التزم الحاء المكسورة في وسط الوزن فكس�ره وخ�رج ب�ه ع�ن فھ       

في الموشحة الواح�دة وھ�ذا م�ا ورد عن�د اب�ن  ا�وزانالتنويع في  إلىوقد نجد عند بعضھم من عمد 

  :ليون قوله 

  انــــــــميه سمر خرصــــان                  تحــــيــــــــــــد فيه ظــــخـــــوال        

                                                
  . ٥٣٢المرجع نفسه ، ص    )٣(
  . ٤٦،  ص  ، دار الطرازابن سناء : انظر     )١(
  . ٦٧،  ص فن التوشيح مصطفى عوض الكريم ،      )٢(
  . ١٩٢،  ص ديوان الابن خاتمة ،     )٣(
  . ١٩٣المصدر نفسه ،  ص     )٤(



  ٨

  ياضــــــــــقد كان ليث الع        كم من ھزبر حروب                                       

�ـذاقأ                             �����ـه الحـــ�����ـَّ مُســـب ـــــــ�����ـفضأا                 ـــــــ�����ـى بـــ����ه ــــ

  ١اش ــــيــــــــللح

، فھ�ذا ن�وع م�ن التجدي�د ) الشين(وقافية الثالث) الضاد(قافية الثانيو) النون( ا�ولقافية  أنفنجد     

  .الشعرية القديمة  ا�وزانالذي ظھر في الموشحات خالف به 

  

اخ�تIف ع�دد تفع�يIت ،  ا�حم�رالت�ي ظھ�رت ف�ي عص�ر بن�ي  ا�وزانومن صور التجديد في      

الفقرة التالية بتفعيلة واحدة من البحر  أوفقرة بتفعيلتين ، ويستقل الغصن  أوالبحر الواحد بين غصن 

  :نفسه ، وذلك كقول ابن عاصم 

  تناثر الدمع                      كالدر                  

  ٢الوصل                من بدر أعوزقد                   

يحت�وي  ا�خرى ا�غصانن ، وكل غصن من ييحتوي تفعيلت ا�ولى ا�غصانفكل غصن من       

  : قوله  أيضاتفعيلة واحدة ، ومن ذلك ما ظھر عند ابن علي 

  والصبح قد جرد منه حسام                            بادي القسام        

  ٣تضحى وجوه الزھر من وسام                        ذات ابتسام         

تفعيلة  ا�خرى �غصاناثIث تفعيIت من البحر السريع ، وفي  ا�ولى ا�غصانفقد ظھر في      

  .واحدة من البحر نفسه 

  

له بھا ، وھذا القسم منھ�ا ھ�و الكثي�ر  إلماموD  ھاھو ما D وزن له في ا�وزانوالقسم الثاني من       

التلحين وD إD ليس لھا عروض  أنوالجم الغفير والعدد D ينضبط ، وقد خلص في ھذه الموشحات 

�رب ��رب وD  إDض��ادالض��Iوي ، وD  إD أوت��بابالم��ار إD أس��ون   ا�وت��روض يعرف��ذه الع�، وبھ

  .٤الموزون من المكسور والسالم من المزخرف  

  

�ك       ��ن ذل��د م��ي  أننج��رت ف��حات كث��ر  ا�وزانالموش��ة الغي��ن ، معروف��ت ع��د خرج� ا�وزانوق

مه وD D يحسن الذوق ص�حته م�ن س�ق، وھو نوع مضطرب الوزن ومفكك النظم  ، التقليدية القديمة

                                                
  . ٤٣٠،  ص  ٢، ج  ديوان الموشحات ا�ندلسيةسيد غازي ،     )٥(
  . ٥٦٧،  ص  ٢، ج ديوان الموشحات ا�ندلسيةسيد غازي ،    )١(
  . ٥٧٥المرجع نفسه ،  ص    )٢(
  .التي تشدُّ بھا ا�وتار  ھي المفاتيح :  الم@وي،   ٣٥،  ص  دار الطرازابن سناء ،     )٣(



  ٩

ومن ذلك قول ابن ، التلحين حتى يقبله الذوق ويعتاد سماعه  إD، وھذا ليس له ١دخوله من طروحه 

  :خاتمة 

يا الزمان ـــومح                ل                        ــــــــــــھذه الشمس حلت بالحم                  

  اليـــــــــــــحــال

�ى                   ��ي كمق�د تجل��ي                ال                          ـــــــــ�ـس�ناه ف��قني اكؤس�فاس

  وامI لي 

�ذھب                                                ���ا كال��درھا رحيق��ـيص        ولت��ن ــ���ب م��ي قال��غ ف

  ٢ور ــــــــــن

  :ي على وزن أتفھذا من بحر الممتد وي

  نعلُ لن       فاعIتن      فً عٍ فاعIتن   فاعلن                           فً   فاعلن                      

  فاعلن   فاعIتن   فاعIن                         فاعIن    فاعIتن      فعلن                    

  :ما ورد عند ابن سھل في الھزج قوله  أيضاومثال ذلك    

  ضاب والخد                     دري الكIم والثغرخمري الر                       

  ٣نجمي الضياء والبعد                        روضي الجمال والنشر                             

  :فھذا على وزن      

  فعولن   مفاعلن   فعلنممفعولن   مفاعلن   فعلن                                                    

وD يك�ون ،  أكث�رالنث�ر  إل�ىق�رب أموس�يقي ، فھ�و  إيق�اعفI نجد في تفعيIت ھ�ذين المث�الين أي     

 DمقبوDتلحن  إذا إ.  

  

  :بقوله ) الخفيف ( الجديدة في وزن  ا�وزانوقد ورد عند ابن الصباغ بعض      

  ا�سرارتكن باحثا عن  إن                          

  ا�سحارفانتشق صاح نفحة                           

  ا�ذكــــــارطل في اDصائل أو                        

 ا�زھارمن عاطر  أذكىفھي                           
٤

  

  

  :نIحظ من ھذا انه ظھر تفعيIت جديدة في وزن الخفيف وھي        

                                                
  . ٦٨،  ص  فن التوشيحمصطفى عوض الكريم ،     )١(
  . ١٨٥،  ص  ، الديوانابن خاتمة    )٢(
   ١٩٨،  ص  ٢، ج  ديوان الموشحات ا�ندلسيةسيد غازي  ،     )٣(
  . ٤٠٨، ص  ٢، ج  ديوان الموشحات ا�ندلسيةسيد غازي ،     )١(



  ١٠

  فاعIتن     مستفع  لن      فعول                      

وم�ن ذل�ك ، الوشاحون جزء البيت مزدوجا من شطرين كالبيت في القص�يدة التقليدي�ة  وقد جعل     

  : قول ابن زمرك في مطلع موشحة 

  نسيم غرناطة عليل                  لكنه يبري العليل               

 ليل                ورشفه ينقع الغليلب وروضھا زھر              
١  

       وھو من البسيط ووزنه     

  مستفعلن   فاعلن   فعولن                               مستفعلن   فاعلن   فعول             

  مستفعلن   فاعلن   فعولن                               مستفعلن   فاعلن   فعول            

  : أخرىوقوله في مطلع موشحة 

  وصف في عھدي السليم          بلغ لغرناطة سIمي               أ              

 فلو رعى طيفھا ذمامي                       ما بت في ليلة السليم              
٢

  

  : وتفعيIته ھي  أيضافھو من وزن البسيط 

  مستفعلن   فاعلن   فعولن                      مستفعلن   فاعلن   فعول          

  مستفعلن   فاعلن   فعول                       مستفعلن   فاعلن   فعول            

قسمين كما ف�ي  إلىمنقسمة  أجزاءھاجعلوا  أنھمالوشاحين ساروا على نھج القصيدة في  أنفنجد     

  .القصيدة التقليدية شطرين اثنين 

  

 كقول ابن خاتمة إلى أجزاء تجزئة الشطرين إلىولم يكتف الوشاحون بھذا اDزدواج بل عمدوا      

:   

�وة          ��ا قھ��م ھاتھ��ور                         ق��دمع مھج��د                      ك��ت أق��راط      إفرط�     ف

  في اللطف والنور

�ال            ��ا تخت��ذه الرب��ر                      ھ��ل الزھ��ي حل��حبت                     ف��د س��الق�                  أذي

٣برودھا الخضر
  

  :لبسيط وتفعيIتھا وھي من ا

  مستفعلن       فعلن               مستفعلن    فعلن         

                                                
  . ١٧٧، ص  الديوان، ابن زمرك ،  ١٧٩، ص  ٢، ج  أزھار الرياض،  ٢٤٢، ص  ٧ج  ، نفح الطيبالمقري ،     )٢(

  . ١٨١، ص  لديوان، ابن زمرك ، ا ١٨١، ص  ٢، ج  أزھار الرياض،  ٢٤٤، ص  ٧، ج  نفح الطيبالمقري ،     )٣(

  . ١٨٤،  ص  ، الديوانابن خاتمة    )١(



  ١١

قسمين وھذا تجديد في الموش�حات  إلى واحد منھا والثاني كل  ا�ولفقد قسم الوشاحون القسمين     

  .وخروج على ما جاء به القدامى من شطرين اثنين فقط 

  

 أكث�ر أوب�وزن بح�رين  يأتيوھو من ، بني ا�حمر في الموشحات في عصر  آخرتجديدا  ورأينا    

  :ومن ذلك قول ابن خاتمة في مطلع موشحة ، في الموشحة الواحدة 

  ا�صباحخجل أقد            يا مصباح                      

  ١لذي ود          اح             ـــــــــترت أويا بدر                  ھل تلتاح                   

  :ھي من المقتضب ووزنھا  ف

  مفعولن    مستفعلن    فعلن                                                   

  مفعوDن    مستفعلن    فعIن                                                  

  فعIن        علن   فعلن  مفعوDن    مستفعلن                                                              

  

�ز  أو   ��ن الرج��ريع  أوم��ن الس��ه٢م��ف ب��د اختل��ذا وزن ق��ى وزن  ، ، فھ��ون عل��د يك��دق��ور  أح�البح

  : وقول ابن الغني في ذلك ، المذكورة 

  ادن غرـــــــــمن ش     في         ـــمن منص                  

 لنضركالغصن ا    ف        ـــھـــــــمھف              
٣

  

  :من السريع على وزن  أوفھو من الرجز  

  فعلن     مستفعلن     ) مستفعIن( أومستفعلن              

  مستفعIن     فعلن          مستفعلن        مستفعلن               

كم�ا فع�ل  ا�وزانخ�ذوا يج�ددون ف�ي أالوشاحين في عص�ر بن�ي ا�حم�ر  من ذلك أننستنتج          

بع�ض  إل�ىعم�دوا  أنھ�ما�ندلسيون في العصور السابقة ، فنوعوا بھا وجددوا فيھا ، كما الوشاحون 

، الذھن  إلىحتى يقترب معنى الموشح  أحياناالتلحين  إلىوا أولج، جل التنويع والتجديد  أالحيل من 

  .سماعه  علىفيتقبله الذوق ويعتاد 

  

  

  

                                                
  . ١٦٩المصدر نفسه ،  ص    )٢(
  ) .انظر الھوامش ( ٤٣٢،  ص  ٢، ج  ديوان الموشحات ا�ندلسيةسيد غازي ،    )١(
  . ١٨٤،  ص  ، الديوانابن الغني    )٢(



  ١٢

  الخرجة

  

الموش�حة ، وتعتب�ر  آخ�رتقع ف�ي  أنھاوھي قفل بكل شروطه غير  ،قفل في الموشح  آخرھي         

�زء م�ن  أھ�م��هج��عراء أجزائ��يدة عن�د الش��ي القص��ام المطل�ع ف��ا عن�دھم مق��ا "  ، ومقامھ��ى بھ�وق�د اعتن

�را ��ابا كبي��ا حس��بون لھ��ة ، ويحس��ة فائق��وھا بعناي��را وخص��احون كثي��ى  ،١" الوش��اح  أنحت��دأالوش� يب

 ا�وليھ�ا الموش�حة وھ�ذا م�ا قص�ده اب�ن بس�ام بحديث�ه ع�ن الوش�اح ثم يبن�ي عل أوDباختيار الخرجة 

 يوق�د عن� ،٢" العجمي ويسميه المركز وطبع عليه الموشحة  أواللفظ العامي  يأخذنه كان إ:" بقوله 

الموش�ح وملح�ه وس�كره وعنب�ره ، وھ�ي  أب�زاروالخرج�ة ھ�ي :" الخرجة بقوله  أھميةابن سناء في 

  .٣"  ا�خيرةن كانت إدة والخاتمة بل السابقة وتكون حمي أنالعاقبة وينبغي 

  

فاعتنى بھا الوشاحون كثي�را حت�ى يخ�رج  ، الخرجة عند النقاد والمؤرخين أھميَّةفنجد من ذلك       

  . أنيقاالموشح منتظما 

  

: " مختلفة منھا العامية التي بينھا بقول�ه  أنواع أنھاوقد بين ابن سناء عندما تحدث عن الخرجة       

�ا ��رط فيھ��ة أنوالش��ون حجاجي��خف  ٤تك��ل الس��ن قب��ة ،م��ة ٥قزماني��ارة محرق��ن ح��ل اللح��ن قب��ادة م� ح

  .٧"  ٦العامة ولغات الداصة ألفاظمنضجة من 

  

على ھذا النوع من الخرجة المس�ماة بالعامي�ة كثي�ر ف�ي عص�ر بن�ي ا�حم�ر ومنھ�ا  وثمة أمثلة كثيرة

  :قول ابن خاتمة 

  تفاح أوراح ھوت    ذا لي فاح                       

  ٨على كبدي                أخيا  أطيبكوما       آخحي اعمل                 

  

                                                
  . ٦م ، ص١٩٥٧، القاھرة ،  الزجل في ا�ندلسعبد العزيز ا�ھواني ،    )١(
  . ٣٦١، ص  ٢ – ١القسم ا�ول ، ج  الذخيرة ،ابن بسام ،    )٢(
  . ٤٣، ص  دار الطرازابن سناء ،    )٣(
  . م ١٠٠٠ھـ ، ٣٩١نسبة إلى الشاعر أبى عبد هللا الحجاج البغدادي المشھور بمجونه ، توفي سنة : حجاجية    )٤(
  . م١١٦٠ھـ ، ٥٥٤نسبة إلى ابن قزمان شاعر الزجل المشھور ، توفي سنة :  قزمانية   )٥(
  . اللصوص من الناس :  الداصة   )٦(
  . ٤٠، ص  دار الطرازابن سناء ،    )٧(
  .١٧٠، ص  ، الديوانابن خاتمة    )٨(



  ١٣

، حين اخت�ار خرج�ة عامي�ة  الوحيدة ابن الخطيب ةوقد ورد ھذا النوع من الخرجات في موشح     

  :وھي الوحيدة التي ظھرت عنده حيث يقول فيھا 

  يكن ممن معنى بدر                 وخفي كوكب أش                                    

  ١ أصعبرب قوي على الصدود صبر           وذا الفراق ما                               

 

  : ونجدھا عند التIلسي بقوله 

  يطمع أش            D شي يحسدوني ويقول لي تاب                                              

  ٢طع ــــتق أوترك عشقي نك إني                                        

  

  : ومن الخرجات العامية التي ظھرت عند ابن خاتمة قوله 

يعجبك في  أش           يا من سكن بين ضلوعي             كم يدوم ذا الصدود والنفار           

  ٣ولوعي 

  :قوله وظھر ذلك عند ابن زمرك في خرجة شطرھا عامي ب  

  يا ملھم القلب للغيوب                        ومطعم النصر والظفر         

  ٤"وعلى السIمة مع السفر"هللا عن قريب                        أسمعك        

نوع ثان من الخرجات  إلىابن سناء  أشارعلى الموشحات التي خرجاتھا عامية ، كما  أمثلةھذه      

منسوجة عل�ى  ا�لفاظفان كانت معربة : "  بقوله الفصيحة وذلك ا�لفاظة ذات الخرجة المعرب ھيو

كان موشح مدح  إناللھم ، يكون موشحا  أنخرج الموشح من  وا�قفال ا�بياتمنوال ما تقدمھا من 

  .٥"تكون الخرجة معربة  أننه يحسن إوذكر الممدوح في الخرجة ف

  

ومنھ�ا م�ا ذك�ره اب�ن  ،ف�ي ھ�ذا العص�ر ◌ً  رج�ات ش�يوعاالخ أكث�روھذا النوع من الخرجات ھو      

  :يوسف الناصر بقوله   ةفي الخرج ممدوحهوذكر اسم  ، عاصم

  العميم  رف            غيث الندى الھاميا�شالملك                                

                                                
  . ٧٩٦، ص  ٢، ج  الديوانابن الخطيب ،    )١(
  . ٢٠٠، ص  )المستدرك( ديوان الموشحات ا�ندلسية محمد زكريا عناني ،    )٢(
  . ١٩٤، ص الديوان ابن خاتمة ،    )٣(
  . ١٧٠، ص  الديوانابن زمرك ،    )٤(
  . ٤١ – ٤٠ ، ص دار الطرازابن سناء ،    )٥(



  ١٤

�ر                                                                  ����ف الناص����د       يوس����ل والمج���ذو الفض

  ١الكريم

  : يوسف بن القاسم بقوله  ممدوحهوذكر ابن الصباغ ھذا النوع عندما ذكر اسم   

تلق�اك بالمك�ارم                 رض سI       أجئت  إن                                                  

  يانــــفت

ويوسف بن القاسم             I           ــــھم سطور الع                                                  

  ٢عنوان

ظھ�ا فص�يحة ف�ي م�دح الس�لطان الغن�ي ب�ا� ب�ن ا�حم�ر الفأونجد ابن زمرك يذكر خرجة معربة     

  :ويھنئه بالشفاء فيقول 

�فا                                                                    ��ا بالش��ا                         فھنيئ��ر أي�مي

  نينـــــالمؤم

�ا                                                                                    ��ق الھن��ا ح��ع         ولن�وجم

  ينــــــــالعالم

ينطق الدھر                       ىجھرنا بالدم إن                                                             

  مينآ

  ٣بطيب البيض الصوارم        ومن محروس المكارم                                                      

  

  :ويقدمھا ابن الخطيب بقوله  

بج�وى          ل�ى مخ�ي                    إنھى أدمع عيني                                            

  بــــــــــــــــملھ

  ٤حين نادى الحبيب بالفخ                           يا دموعي اسكبي                                    

    

فصيحة ومن ذلك  وألفاظھاعند ابن خاتمة ، فجعل بعض الخرجات معربة  أھمية ا�مروD يقل      

  : قوله 

�ة ا       ���باح            راح���مة الص���ا نس���اك ي���ل         ري���ل                لعلي���وى الغلي���ن ج��          م

  فھبي لتحييني

                                                
  . ١٥٧  -١٥٦، ص  ١، ج  أزھار الرياضالمقري ،    )١(
  .  ٣٩٣، ص  ٢، ج  ديوان الموشحات ا�ندلسية، سيد غازي ،  ٢٣٣، ص  ٢، ج  أزھار الرياضالمقري ،    )٢(
  .١٢٣، ص  ١٠، ج  نفح الطيبالمقري ،    )٣(
   . ٤٩٨، ص  ٢، ج  ديوان الموشحات ا�ندلسيةسيد غازي ،    )٤(



  ١٥

�ا� �����ر أنب�����ام           واق�����دي الخي�����اح           فاقص�����ت بالبط�����Iم       أعج����      ي الس

  ١على ربة السين

قد تكون ولم يذكر فيھا اسم الممدوح  وأنھا:" في حديثه عن الخرجة بقوله  الملك وزاد ابن سناء     

ھزارة سحارة خIبة ، وبينھ�ا وب�ين الص�بابة قراب�ة ، وھ�ذا  غزلة ، ألفاظھاتكون  أنولكن بشرط  ،

  .٢"معجز معوز ، وما يوجد منه في الموشحات سوى موشحين 

  

ھذا النوع من الخرجات ابتعد عنه الوشاحون لغرابته وابتعاده عن ذوق الناس ، ونذكر  أنفنجد      

�ن بع�ض الخرج�ات المعرب�ة ف�ي مو�ش�حات الغ�زل والخم�ر ول�م ي�ذكر فيھ�ا اس�م المم�دوح ، في�ذكر اب

  :خاتمة خرجة معربة في موشحة غزلية حين يقول 

�زال                                ��ا غ��ل ي��ن        ق��ط واوي��ن خ��دين                م��ق خ�            فوي

  بI مثال  

  من دون ما ند                 بدع   أقد حل من                           

  في حسنه الفرد                بدع      �جمالك ا                                          

  ٣من ذلك القد                      طلع   أوالبدر قد                        

�ي نج�د أنن�اغزلي�ة ج�دا وق�د وردت الخرج�ة في�ه معرب�ة فص�يحة ، كم�ا  ألفاظ�هفھ�ذا المطل�ع      �ھا ف

  :الموشحات الدينية التي يذكرھا الششتري بقوله 

�ت                                                      ���ال                      حيي���زل الوص���ا من��ي

Dمنز  

نا بسال                            عن�ه وان أفما                                                       

 I٤س  

من مث�ل ق�ال وقل�ت وقال�ت وغن�ى  ا�لفاظن من يمھد لورود الخرجة ببعض يالوشاح عند ونجد      

 أوالنس�وان  أولس�نة الحم�ام والص�بيان  أالش�بيھة ، وق�د ت�رد عل�ى  ا�لفاظنشد وغيرھا من أوغنت و

  . السكرى وغيرھا

يجع�ل الخ�روج  أنوالمش�روع ب�ل المف�روض ف�ي الخرج�ة :" وقد أشار ابن سناء إل�ى ذل�ك بقول�ه    

�ا��ض  إليھ��ى بع��تعارا عل��وD مس��تطرادا وق��ا واس��نة ا�وثب��الس��اطق أ إم��نة الن��امت  أولس��ى  أوالص�عل

                                                
  . ١٧٦ – ١٧٥، ص  الديوانابن خاتمة ،    )١(
  . ٤١، ص  دار الطرازابن سناء ،    )٢(
  . ١٩١، ص  الديوانابن خاتمة ،    )٣(
  . ٢٢، ص  ، الديوانالششتري    )٤(



  ١٦

والسكران ،  والسكرىلسنة الصبيان والنسوان أما تجعل على  وأكثر،  ا�جناسالمختلفة  ا�غراض

  . ١"غنت   أوت غني أوغنى  أوقالت  أوقلت  أوقال : الخرجة من  لوD بد في البيت الذي قب

ونجد ذلك كثيرا في موشحات عصرنا ، ومثالھا قول ابن الخطيب في جعل الخرجة على لسان       

  : حدى النساء بقوله إ

  :الھجر كجمر الغضا                             وشفھا وجد فجاءت تقول  أقلقھا           

  :وھذا تمھيد للخرجة  

ذنب�ت تران�ي أك�ان و إنذا العت�اب                           حسبي عف�و هللا ل�م                

  نتوب

  ٢ذنب العبد واليوم تاب                          والتوب يمحي يا حبيبي الذنوب أمس أ          

ي�ا ح�ادي "ونرى ابن الخطيب يتفنن في ذلك حين جعلھا على لسان المتح�دث وذل�ك ف�ي موش�حته    

  : قالحين " الجمال

  :  بقول قائل              أزرتوفي حIك                              

  :وجاء ھذا الجزء تمھيدا لذكر الخرجة 

                            Dيا منزل الغزال                      حييت منز  

  ٣بسال                       عنه وان سI  أرىفما                           

  :لسنة الحمام قول ابن خاتمة أشعبية على  أغنيةجاء مبنيا على  ومنھا ما    

  :شوقا للقياه                         صادحات الغصون  أشدوظلت           

  :تمھيدا للخرجة التي يقول فيھا "  أشدو" فذكر لفظ 

  مامــــيا حماما شدا على الرند                       بالنبي يا ح         

I٤م ـــرت على ديار حبي                   خصھا بالسخط إن         
  

  :وذلك في قوله " قال "ـوورد ذلك عند اللخمي الغرناطي عندما مھد للخرجة ب

  : عارضت فيھا مقال                من كان قال  أناوھا          

  فوق البطاح      وفاح               ى بنفسج الليل تزكّ 

  ٥وراح يسقى بماء  أظنه

  :فيقول ممدوحهوقد ذكر ذلك اللفظ نفسه التIلسي الذي جعله على لسان   

                                                
  . ٤٢ – ٤١، ص  دار الطرازابن سناء ،    )١(
  . ٨٩، ص  )المستدرك(ديوان الموشحات ا�ندلسية عناني ،   )٢(
  . ٧٨٧، ص  ٢، ج  ، الديوانابن الخطيب    )٣(
  . ١٨٠، ص  الديوانابن خاتمة ،    )١(
  . ٢٢٥، ص  الموشحات ا�ندلسيةانطوان القوال ،    )٢(



  ١٧

  :وقال  أھلهلما بكى                      إلينا أتىعبادة لو                               

  الديار                بI قرار وD منام بأحبابناشطت                  

  ١ي البكاء دعني           با� D تكثر المIم يا Dئمي ف            

  :الذي يمھد فيه للخرجة وذلك بقوله " ناديت "وھو  ا�لفاظويذكر ابن الغني لفظا مشابھا لھذه   

   :ناديت من وجد                    ثم انثنى                                    

  :والخرجة                 

  ى قلبي عن سھم                       لحظ مصيبيا من رم          

  ٢صل مدنفا ذا مقلة تھمي                         دمعا سكيب          

  

: "  بقول�هعربي�ة وذل�ك الغي�ر  ا�عجمي�ةكما يذكر ابن سناء نوعا ثالثا للخرجة ، وھ�ي الخرج�ة      

ورمادي�ا ، سفس�افا نفطي�ا ، العجمي في  أيضايكون لفظھا  أنوقد تكون الخرجة عجمية اللفظ بشرط 

  . ٣"زطيا 

  :وذلك ما ورد عند ابن ليون حين قال ، مرة واحدة  إDولم نجدھا في موشحات بني ا�حمر      

  يا مما مو الحبيب                         بيش ان مس ترنراض             

  ٤يال D شراض غار كفري يا مما                         نن بج             

وربما يع�ود س�بب ، غيرھا  نجدولم ، فھذه الخرجة رومية غير عربية ظھرت في ھذا العصر       

  .عربية الغير  ا�جناسھذا العصر بغيرھم من  أبناءقلة ھذا النوع من الخرجات لعدم اختIط 

  

ونجدھا كثرت في ، المتعددة ظھرت عند وشاحي بني ا�حمر  بأنواعھاالخرجة  أننستنتج  إذن      

�واع��ي  أن��ت ف��واعوقل��رى أن��ذا ،  أخ��ادل  إنوھ��ر  فإنم��ذا العص��ي ھ��احين ف��ة الوش��ى براع��دل عل�، ي

  .وتفننھم بھذا الفن حتى يتطور ويزدھر عما كان عليه في العصور السابقة

  

فنجد م�ن ، وبقي الحديث في ھذا الجانب عن المعارضات التي استخدمھا الوشاحون فيما بينھم       

، عند الوشاحين في ھذا العصر  الجانبوقد كثر ھذا ، خذ مطلع موشحة ويجعلھا خرجة لموشحته أي

                                                
  . ٢٠٣، ص  )المستدرك(ديوان الموشحات ا�ندلسية عناني ،    )٣(
  . ١٨٤، ص  ، الديوانابن الغني     )٤(
  . ٤٣، ص  دار الطرازابن سناء ،    )١(
 ، ومعناھا حبيبتي يا أمي مضنى ولن يعود ، ما  ٤٣١، ص  ٢، ج  ديوان الموشحات ا�ندلسيةسيد غازي ،    )٢(

  ) .٤٣١انظر الھامش ص (اصنع يا أمي ، ولم يزودني بقبله         



  ١٨

من يعجز عن الخرج�ة فيس�تعير خرج�ة غي�ره  المتأخرينوفي : " ابن سناء بقوله  إليه أشاروھذا ما 

  .١"ممن D يوفق في خرجته بان يعربھا ويتعاقل وD يلحن فيتخافف بل يتثاقل  رأيا أصوبوھو 

اس�تخدام الوش�احين خرج�ات بعض�ھم وھ�و  إل�ىيش�ير  المل�ك اب�ن س�ناء أنفنرى من ھذا الق�ول       

شھر المعارضات الت�ي ظھ�رت ف�ي ھ�ذا أومن ، يقدم خرجة مناسبة فيلحن  أنمما D يستطيع  أفضل

  :العصر معارضة ابن الخطيب موشحة ابن سھل التي مطلعھا 

  قلب صب حله عن مكنس               ھل درى ظبي الحمى ان قد حمى         

  ٢في حر وخفق مثل ما                                لعبت ريح الصبا بالقبس  فھو

  

، وقد سار على ھذا " جادك الغيث " خذ ابن الخطيب ھذا المطلع وجعله خرجة لموشحته أفقد       

طلع موشحة Dبن سھل يقول فيھا م" نواسم البستان " النھج ابن زمرك عندما جعل خرجة موشحته 

:  

  ليل الھوى يقظان                          والحب ترب السھر           

  ٣والصبر لي خوان                          والنوم من عيني بري          

  :ونجد ھذا المطلع نفسه استخدمه التIلسي وجعله خرجة لموشحته التي مطلعھا   

  يتھل مثل الدرر      ان                      لي مدمع ھت          

   ٤ما ان لھا من اثر                        ا�جفانقد صير           

  :ابن الصباغ الجذامي بموشحة ابن الخطيب التي مطلعھا  تأثر قدكما   

  

فالع�ذل D              فليعذر العاذر                        ة      ـــــــــــقد قامت الحج        

  يجدي

�رب          ���وى الك���يئا س���اطر                            ش���قوة الخ���دة               وش��وش

  ٥د ـــــــــالوج

  

  :فعارضھا الجذامي بموشحة قالھا في مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم ومطلعھا 

  في ابرج السعد            كالقمر الزاھر                     بھجة         �حمد         

                                                
  . ٤٤، ص  دار الطرازابن سناء ،    )٣(
  . ٢٨٣، ص  ، الديوانابن سھل    )١(
  .  ٢٩٦المصدر نفسه ، ص    )٢(
  . ٥٥٩، ص  ٢، ج  ديوان الموشحات ا�ندلسيةسيد غازي ،    )٣(
  . ٧٨٥، ص  ٢، ج  ، الديوانابن الخطيب    )٤(



  ١٩

ك�ل ش�يء             اھر             ـــــــــــ�ـبن�وره الب          عIؤھا يسبي                  

  ١مجد 

  

  :من موشحة نذكر منھا قوله أكثرضاحك عن جمان  في ٢وقد عارض العقيلي موشحة التطيلي     

  ا خدود حمربان لي ثم بان                           ذ             

  ٣ينثني مثل بان                          في ثياب خضر             

  :وھي معارضة لقول التطيلي في مطلع موشحته 

  ضاحك عن جمان                    سافر عن بدر

  ٤ضاق عنه الزمان                    وحواه صدري

  :ومن معارضات ابن الخطيب المشھورة موشحته التي مطلعھا 

  

  رب ليل ظفرت بالبدر                     ونجوم السماء لم تدر        

  :وخرجتھا ھي 

  ٥قسما بالھوى لذي حجر                     ما لليل المشوق من فجر       

  

  :التي يقول فيھا  ٦وقد استعار ابن الخطيب ھذه الخرجة من مطلع موشحة Dبن الصابوني

  

  ٧ر                    ما لليل المشوق من فجرقسما بالھوى لذي حج       

  

وم�ن ، ش�عر مش�ھورة ويض�منوھا خرج�اتھم  أبي�اتالوشاحون من  يأخذهنذكر ما كان  أنوبقي      

وجعلھا خرجة لموشحته في كؤوس الثغر  D١بن وكيع أبياتاخذ أحيث ، ذلك ما نجده عند ابن زمرك 

  :ابن وكيع ھي  وأبياتالثغر 

                                                
  . ٢٤٣، ص  ٢، ج  أزھار الرياضالمقري ،    )٥(
   ي ھو أحمد بن عبد هللا بن أبى ھريرة ، ينسب من حيث القبيلة إلى قيس ، والى البلد التطيل: ا�عمى التطيلي   )١(

اDشبيلي ، Dن تطيلية موطن أھله واشبيلية دار ھجرتھم ، وله كنيتان ھما أبا جعفر وأبا العباس ، كان ضريرا         
      ،   ٣٦٦، ص ٢، ج المغربابن سعيد ، : ھـ  ، انظر٥٢٥فلقب با�عمى ، وله ديوان شعر ، وتوفي سنة         
  . ٣٦٢، ص ٤، ج ، نفح الطيبالمقري         

  . ٥٦٤، ص  ٢، ج  ديوان الموشحات ا�ندلسيةسيد غازي ،    )٢(
  . ٢٥٤ – ٢٥٣م ، ص ١٩٦٣، تحقيق إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ،  الديوانالتطيلي ،    )٣(
  . ٧٨٣، ص  ٢،  ج  الديوانابن الخطيب ،    )٤(
 ٦٣٦حل إلى تونس ومصر وتوفي ھناك سنة ھو أبو بكر محمد بن أحمد أصله من اشبيليه ر: ابن الصابوني    )٥(

  .  ٥١٨، ص  ٣ج  نفح الطيب ،، المقري ،  ٢٦٨، ص  ١، ج لمغرب ھـ ، انظر ترجمته ابن سعيد ، ا        
  . ٣١٤، ص  ١، ج  أزھار الرياضالمقري ،    )٦(



  ٢٠

س                              وادر كاسك فالعيش ــــــــــــــــــمن نعغرد الطير فنبه        

  خلس

رى الص�بح م�ن قم�ص عوت         سل سيف الفجر من غمد الدجى                           

  ٢الغلس

  

  :وجعلھا خرجة لموشحته فيقول  ا�بياتخذ ابن زمرك ھذه أف

  

ر ــــــ�ـي�ا مدي             س                  ــــــــ�ـنع غرد الطي�ر فنب�ه م�ن                         

  الراح

  ٣ ا�صباحوانجلى                   وتعرى الفجر عن ثوب الغلس                                   

  

  

الوشاحين كانوا يعجبون ببعض الموشحات فيقومون بالنسج عل�ى منوالھ�ا  أننستنتج من ذلك         

�بيل ��ى س��ةعل��افة،  المعارض��ى با�ض��ا  إل��ذوهم��ن  أخ��اتم��ھورين و أبي��عراء مش��لش��ة جعلوھ�ا خرج

بيت�ا  يأخ�ذ أنم�ن الوش�اح ف�ي  وج�رأةذل�ك ح�ين جعل�ه ش�جاعة  إلىابن سناء  أشارلموشحاتھم ، وقد 

  .٤شعريا مشھورا ويبني عليه

  

  

  

  

  

  

 

                                                                                                                                          
     أصله من بغداد  ھو الحسن بن علي الضبي بن احمد بن محمد بن خلف التنيسي ، شاعر مجيد: ابن وكيع    )١(

 بروكلمان ، : انظر. م ١٠٠٢ھـ ،  ٣٩٣ومولده ووفاته في تنيس بمصر وله ديوان شعر مطبوع ، توفي سنة         
، عمر   ١٠٣، ص  ٢م  ،ج ١٩٥٩، ترجمة عبد الحليم النجار، دار المعارف ،القاھرة ،  تاريخ ا�دب العربي        
  .   ٥٨٣ – ٥٨١، ص  ٢، ج  بيتاريخ ا�دب العرفروخ ،         

  .  ١٢٨ – ١٢٧م ، ص ١٩٩١، تحقيق ھIل ناجي ، دار الجيل ، بيروت ، لديوان ابن وكيع ، ا   )٢(
   ،       ، الديوان، ابن زمرك  ١٩٢، ص  ٢، ج  أزھار الرياض،  ٢٥٣، ص  ٧، ج  نفح الطيبالمقري ،    )٣(

  .  ١٦٤ص         
  . ٤٤، ص  ر الطرازداابن سناء ، : انظر   )٤(



  ٢١

 الصور الفنية

تق�ل الموش�حات حظ�ا ع�ن القص�ائد  اھتم الوشاحون بصورھم الفنية مثلھم مثل الش�عراء، ول�م        

كم�ا ن�رى ، لتك�وين ص�ورھم الفني�ة  أخيل�تھمفنجدھم يتخذون الطبيعة مسرحا يطلقون بھ�ا ، التقليدية 

�اھتم�امھم ��نعم  ربتص�وير الخم��ي كان�ت ت��ي تل�ك الفت�رة الت��وعھم بھ�ا وانتش�ارھا ف�بص�ور مختلف�ة لول

رتشفون بھا الخمرة ، وھذا ما نجده كثيرا ، ويوا�نس بالطبيعة الخIبة التي يتخللھا مجالس الطرب 

  . عند وشاحي بني ا�حمر

فاتخ�ذ ص�ورة الفج�ر واللي�ل ، ونرى ابن الخطيب قد اس�تعان بالطبيع�ة لتش�كيل ص�وره الفني�ة         

  :وجمعھا في مشھد واحد لتكوين صورة فنية رائعة فيھا طرافة فيقول  وا�زھاروالغمام والحمام 

  Iمـــــــفاستراب الظ            مبسم الشرق                 ضحك الفجرأ           

  مامــــــــمن قراب الغ              برق              ــــــصارم ال ا�فقوانتضى           

  ١در زھر الكمام           ب الورق                 ـــــــت ترائــــــلـــــوتح          

، القم�ر أش�كالهكم�ا يص�ور القم�ر بجمي�ع ، ا الدور انه يصور الليل والص�باح فنIحظ من ھذ         

ومثل ذلك ما نجده عند ابن سھل في تشبيھه القلب في اھتزازه واضطرابه وخفقانه ، والبدر والھIل 

  :وذلك في الموشحة التي مطلعھا ، بالقبس الذي تتIعب به الرياح 

�ى             ���ي الحم���ل درى ظب���ى  أنھ���د حم���ن                          ق���ه ع���ب حل���ب ص��قل

  ســـــمكن

�ر وخ             ����ي ح����و ف����ـفھ����ـفق مـــ����با ــــــــــ����ح الص����ت ري���ثلما                      لعب

  ٢س ــــــــــــــبالقب

الذي له فم يبتسم ويضحك وقد جعل ھذه الصورة  با�نسانويشبه ابن زمرك عناصر الطبيعة الحية 

  :سم عندما يتفتح ويخرج من غطائه فيقولبالزھر الذي يبت

  ا�مامعود                    قد كملت راحة ــــــفي طالع اليمن والس            

  ٣وابتسم الزھر في الكمام       النور في الوجود               فأشرق            

اب�ن الخطي�ب  وھ�ذا م�ا ظھ�ر عن�د، وقد نجد صورة الطبيعة ينفخون فيھ�ا بالحي�اة والحرك�ة 

ويتمتع برؤياه وينعم بالسعادة للحديث مع�ه ،  محبوبه ،الذي يلقى  با�نسانحين يصور لنا الغصون 

  :وھي صورة الغصون التي ترتاح لھبوب النسيم فتعبق منه الروائح الجميلة فيقول 

  مـيــــــــــوقدود الغصون ترتاح                          للقاء النس           

                                                
  . ٧٨٨، ص  ٢، ج  ، الديوانابن الخطيب     )١(
  . ٢٨٣، ص الديوان ابن سھل ،     )٢(
  .  ١٨٣،  ص  الديوان. ابن زمرك     )٣(



  ٢٢

  كثناء الكريم         وشميم الرياض نفاح                          

  ١في الجمال الوسيم     اح                   ـــــــــومحيا الصباح لي           

  

ظھوره عليه لما يعاني�ه م�ن  تأخرعن موعد الفجر الذي  يسألهالذي  با�نسانوقد شبه الليل 

  :الليل وشدته فيقول  قساوة ظلمته ، وذلك في تعبيره عن طول

  تركوني مIزم السھر                               واقفا بالربوع            

  ٢الليل عن ضيا الفجر                         ھل له من طلوع  اسأل            

  

التي ظھرت عند ابن الخطيب ، ص�ورة الم�اء ين�اجي الحص�ا ، فجع�ل  الصور الجميلةومن 

، فن�رى ص�ورة الم�اء ين�اجي الحص�ا وال�ورد غي�ور ب�رم  ا�نسان بأخيه ا�نسانكعIقة ھذه العIقة 

  :فھذه صورة رائعة جميلة فيھا شيء من الحركة فيقول، لبيبا فھما  وا�س

  

  يهـــــــــــخأل بـل خليـــــوخI ك          الماء تناجى والحصا               فإذا            

  يكتسي من غيظه ما يكتسي            غيورا برما                تبصر الورد            

  ٣فرس  بأذنيمع ـــــــرق الســـــيس          ما                 ـــــلبيبا فھ اjسوترى             

  

وقد برزت ھذه الظ�اھرة عن�د اب�ن زم�رك عن�دما ن�راه يص�ور الزھ�ر والري�اض والقض�يب 

  :فيقول  أمامهون شخوص يتراقص كأنھموالنسيم 

  وحلل النور صدور البطاح          ا                       ـــوعم النور رؤوس الرب              

  فالزھر يرنو عن عيون وقاح            وصافح القضب نسيم الصبا                               

  مكان الوشاح  الزھرفقلد                با                ــــــــزمان الص النھرد ووعا             

  

�فات    ��ض الص��في بع��دما يض��رك عن��ن زم��د اب��خيص عن��رى التش��انيةون��اھر  ا�نس��ى مظ�عل

وذلك حين جعل النسيم يطرب والصبح يصافح والطير ، الطبيعة الحية التي تكمن بالنبات والحيوان 

  :يغني فيقول 

  الرؤوس  حطُّ تفالدوح للشكر               واطرب الغصن نسيم الصبا                        

                                                
  .  ٧٨٨، ص  ٢،ج الديوانابن الخطيب ،    )١(
  . ٧٨٨المرجع نفسه ، ص    )٢(
  . ٧٩٢، ص  ٢المرجع نفسه ، ج   )٣(



  ٢٣

  واستقبل البدر ليالي التمام                            وصافح الصبح بكف خضيب           

  ١سجع الحمام                          بكل ذي لحن بديع غريب  ا�طياروراجع            

حي�ان ، فيص�ورھا بالكوك�ب  أب�ي ونجد الوشاحين يعتنون بصور الخمرة وھذا ما نجده عند

�اربيھا يقبل�ون عليھ�ا بش�غف  بالك�أسالIم�ع ومزجھ�ا ��ا ك�العنبر حت�ى تجع�ل ش��ر كالعس�ل وعرفھ�كبي

  : لفيقو

  ا�صباحكان ليل داج                 وخاننا  إن             

  يغني عن المصباح     اج             ـــــفنورھا الوھ              

  زھر�كالكوب ا         دو     ــــــــــتب  Iفةــــس                                                

  رـــــــبــــــــــنــــــــوعرفھا ع          ھد    ــــــــــــمزاجھا ش                        

  ٢يا حبذا الورد      منھا وان اسكر                                    

�ذل   ��ا وك��اهك م��ا  رأين��د ورائحتھ��ا بالن��ھد وريھ��ا بالش��در وطعمھ��بھھا بالب��ة فيش��ن خاتم��د اب�عن

  :الفواحة كرائحة التفاح فيقول 

  كا                البدر بالسعدآمر               

  لماكا                  الخمر بالشھد              

  رياكا                   القطر بالند             

            D            كريقك النفاح          تفاح  

�واح                         ���ـ�ي            الف���ن                       ا�رواحروح ـــــــ���م

  ٣الوجد 

عند ابن زمرك الذي شبه الخمر في كف شاربھا كالشمس ف�ي ص�فارھا  ا�مرھذا  ولم يخلُ 

  :صدر وتؤنس القلب فيقولال تشرح بعدما إDدDلة على عذوبتھا ، وD تغادر 

  ا�صيلالراح فوق راح                                 صفراء كالشمس في  أجملما              

  ٤يل ــــــــه مقـــــفي طي ل�نستغادر الصدر ذا انشراح                                             

م صورھم الفنية ، فابن زمرك يش�به التشبيه في رس أدواتونجد ظاھرة استخدام الوشاحين 

للتشبيه فيقول ) الكاف(وذلك عندما استخدم ، والطير يغني بI وتر  ة ،الجميل الكاعب الفتاةب الغصن

:  

  ١فالغصن كالكاعب اللعوب                        والطير تشدو بI وتر                  

                                                
  . ١٥٧، ص ، الديوانابن زمرك      )٢(
  .  ٤٢٦، ص  ٢، ج ديوان الموشحات ا�ندلسيةسيد غازي ،     )١(
  .  ١٦٩ص  ، الديوان ،ابن خاتمة     )٢(
  . ١٧٨، صالديوان ابن زمرك ،     )٣(



  ٢٤

  :ي تمامه وبالظبي في حسنه فيقولومن ذلك عند ابن خاتمة في تشبيه محبوبته بالبدر ف

  دنـــــــــــبھيفاء من ع                تھام               ـــــــــــــــــيا من لمس              

  وكالظبي في الحسن                          مام   ـــــــوكالبدر في الت            

  ٢ي ـــنـــفـــــــــوقد سھدت ج                          قام ــــــــــــــت ســـــمذ ھيج              

عل�ى  أثرھ�اوزاد ابن خاتمة في ذلك عندما وص�ف الخم�ر بالش�ھاب وذل�ك دDل�ة عل�ى ش�دة 

  :مرتشفيھا فيقول

  ٣ولقد تشفھا حميا            كالشھاب في التھاب                عطرية النشر                

حي�ان يش�به ملم�س  أبافنرى ، فنية متعددة في الجزء الواحد  اً ربعض الوشاحين صو وأورد

  :كالمسك وريقھا كوثر فيقول  ورائحتھاالمعطر  االناعم ومبسمھمحبوبته 

  قلبي رشا احور       ك                  ــــــــل بالنسلّ ع                      

  أعطرذو مبسم           سك               ــــمنعم ال                      

  ٤رـــــوريقه كوث      رياه كالمسك                                 

يوس�ف ب�ن نص�ر ( ممدوحهمتعددة في وصف  ا ًقدم صور اعاصم عندموجاء ھذا عند ابن 

�ي–��اج أب��ر ) -الحج��القمر الزاھ��ه ب��به وجھ��ذي يش��ذكر  ،ال��ده وي��ده الق��ن ، وخ��ه الحس��ورد ، ولحظ�م

  :اھر فيقول وحسنه الب، وطف ا�

  كالقمر الزاھر                         أنصفما كنت لو                

  دـــــــــــــورد الخـــــم                            دـــــــــــمستحسن الق                                 

  دـــــــــھـــــــــــان للشـــــــــك                                                            

  ٥اھرـــبــه الـــــــــوحسن           وطف            �ظه اـــــولح                               

  

ويشبه ابن خاتمة قامة محبوبت�ه بالغص�ن ف�ي لين�ه والص�بح ف�ي ن�وره وال�روض ف�ي وروده 

  :فيقول  يودھاوالشمس تعشقھا والبدر 

  دهـــكالغصن في لين ق             اه          ـــقم ھاتھا سر تي                          

  دهــــروض في ورد خلوا              ه       آوالصبح في نور مر                        

  ١ده وــــــــب بـــــــــــوالبدر ص              اه         ــــيـالشمس تعشق لق                        

                                                                                                                                          
  . ١٧٠، صالديوان ابن زمرك ،     )٤(
  . ١٧٧، ص الديوان ابن خاتمة ،    )١(
  . ١٨٠المصدر نفسه ، ص    )٢(
  . ٤٢٧،  ص  ٢، ج  ديوان الموشحات ا�ندلسيةسيد غازي ،    )٣(
  .  ١٥٧،  ص  ١، ج  أزھار الرياضالمقري ،    )٤(



  ٢٥

العقرب من التشبيھات في الدور الواحد عندما ش�به محبوبت�ه بالقض�يب وبالغص�ن  أكثروقد 

  :والخد بالورد وطرفھا الساحر فيقول وقامتھا كالقضيب ، الرطيب 

�ة كالقض                      �������������ـيــــــبثين�������������ب                                   ب         ــ�������������ائس رطي������������م

  قوامھا الناضر

�دھا ورد نص                      ���������ـيـــوخ���������يب                                ب      ــ���������ن نص���������ل م��������     ھ

  رــــــــمتع الناظن

�ب   إن                      ������������ي الكئي������������تفي قلب������������ب                                   يش������������ن الوجي�����������     م

  ٢وطرفھا الساحر

  :ة محبوبته بالورد وريقھا بالشھد وعذبة المورد فيقول ذلك ابن الغني عندما شبه ضحك إلى أولج

  جودـــــــــــيا حارس الخد                     عسى ت                       

  خرودــبمبسم ورد                         يحكي ال                      

  ٣ذب الورود ــــــــــع        ھد               ــوريقك الش                                  

في رسم صوره الفنية ليزيدھا جماD وروعة ، فيشبه ظIم  إلى التشبيهابن الخطيب  أوقد لج

  :الليل بالغراب ، فھو دDلة على انه يتحدث عن نفسه وشدة ما يقاسيه من الظIم فيقول 

  ٤من حمام الصباح   وغراب الظIم لقد ولى                                           

ال�ذي ل�ه عي�ون وق�د نام�ت  با�نس�انوذلك عندما ش�به الزم�ان ،  ٥كما انه استخدم اDستعارة

  :، فيقول ) ا�نسان(منزلة المحسوس، ) نالزما(ينزل غير المحسوس وكأنهھذه العيون ، 

  

�ى                      ��د نا إذاحت��ت وق��وى                        وقل��ؤوس الھ��ذت ك��ون ل��ت عي�م

  ٦الزمان

  

وجھھا مش�رق تغ�ار من�ه الش�مس ، ويشبه ابن زمرك الغصن بالعروس في جمالھا وحIھا    

  :فيقول  ا�شراقوتحسده على ھذا 

  
                                                                                                                                          

  .  ١٨١، ص  ، الديوانابن خاتمة    )١(
  .  ٢٠٨، ص  الموشحات ا�ندلسيةالقوال ،    )٢(
  .٢٠٦المرجع نفسه ، ص    )٣(
   . ٧٩٥، ص  ٢، ج  لديوانطيب ، اابن الخ   )٤(

   ھي أن تريد تشبيه الشيء بالشيء فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظھره وتجيء إلى رسم المشبه به : اDستعارة    )١(
، قدم له محمد     دQئل اOعجاز في علم المعانيعبد القاھر الجرجاني ، : فتعيره المشبه وتجريه عليه ، انظر          
  . ٧٤،  ص ١٩٩٨زام ، وزارة الثقافة ، دمشق ، ع        

  .  ٧٩٤، ص  ٢،ج الديوان ابن الخطيب ،    )٢(



  ٢٦

  والغصن في نھره غريق                       وفي حIه كما عروس                      

  ١موســـــــوجه الشأتحسده                      قوالجو من وجھك الشري                      

  

  ) .الغني با�( ممدوحهفھو يتحدث عن الغصن لكنه كناية عن وجه 

  

نج�دھم يس�تخدمون   أنن�احت�ى ، فنIحظ براعة وشاحي بني ا�حمر في رسم صورھم الفني�ة 

ف�ي  ع�دد الص�ورتوم�رة ت، التش�بيه  أدواتفم�رة يس�تخدمون  ،والزينة التي تجمل ھذه الص�ور يالحل

  . اDستعارة  وثالثة يستخدمون، المقطع الواحد 

  

  

        

   

  

  

                                                
  . ١٧٣، ص  ، الديوانابن زمرك    )٣(



  ٢٧

  البديع

  

ن آالبيان ، ونجده في الشعر والنث�ر والق�رعلم يعتبر البديع من فنون الكIم ، كعلم المعاني و

البديع المختلفة في موشحات بني ا�حمر ، وقد  �لوانوسنعرض  ، أيضا، كما نجده في الموشحات 

عل�م يع�رف ب�ه وج�وه تحس�ين الك�Iم بع�د :" بأن�هIغيون كثي�را ، حت�ى يعرف�ه القزوين�ي اعتنى به الب

  . ١"رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدDلة 

  

ن�ه ينقس�م قس�مين أويزين�ه بزين�ة جدي�دة ، كم�ا  مي�زة خاص�ةفھو بھذا المعن�ى يعط�ي للك�Iم  

الجن�اس بنوعي�ه الت�ام والن�اقص ،  مھ�اوأھا في ھذا العصر ، ملفظي ومعنوي ، وسنذكر ما برز منھ

  :وھي  في ھذا العصر رمما ظھوالطباق والمقابلة والتورية واDقتباس وغيرھا 

  

  الجناس .١

تج�يء الكلم�ة  أنوالتجنيس : " حد فنون البديع اللفظية وقد عرفه ابن المعتز بقوله أالجناس    

والجناس ينقسم . ٢"حروفھا  تأليففي بيت شعر وكIم ومجانستھا لھا في تشبھھا في  أخرىتجانس 

  : قسمين 

  

�ي : "لت1ام ا: ا�ول ��ه اللفظ�ان ف��ا اتف�ق في��ي  أم�ور أربع�ةھ�و م��روف  أن�واعھ��ا وأع�دادھاالح� وھيأتھ

  :ذلك كثير في موشحات بني ا�حمر وھذا ما نجده عند ابن الخطيب بقوله  أمثلة، ومن  ٣"وترتيبھا

  

  ٤جال في النفس محال النفس          ساحر المقلة معسول اللمى                 

  

  .فس بمعنى النفس البشرية والنفس الثانية بمعنى التنفسنفقد جانس ابن الخطيب بين ال

  

الثاني�ة  وا�رواحجم�ع روح  ا�ول�ى ا�رواحوظھر ذلك عند ابن زمرك عندما ج�انس ب�ين 

  :جمع ريح وذلك حين قال 

  ا�رواحراحة                     في كؤوس الثغر من ذاك اللعس                

                                                
   ، دار الكتاب اللبناني ،  ٣، ط  ١، ج  اOيضاح في علوم الب@غة، ) م١٣٣٥/ھـ٧٣٩ت(الخطيب القزويني    )١(

  .٤٧٧م ، ص ١٩٧١بيروت ،          
  . ٢٥، دار الحكمة ، دمشق ، ص  البديع، ) م٨٩٤/ھـ٢٩٦ت (عبد هللا بن معتز    )٢(
  .٥٣٥، ص  اOيضاحالقزويني ،    )٣(
  .٧٩٣، ص  ٢، ج  ، الديوانابن الخطيب    )٤(



  ٢٨

  ١ ا�رواحوتغشى الروض مسكي النفس                           عاطر             

�ك ��رى ذل��اون��ل  أيض��ين علي��انس ب��دما ج��ىعن��ى  ا�ول��نعش(بمعن��ى ) م��ة بمعن��ل الثاني�وعلي

  :بقوله ) مريض(

 ٢العليل بريينسيم غرناطة عليل                         لكنه               

  

بمعن�ى الن�اس  )الوج�ود(ويذكر اللخمي الغرناطي الجن�اس ف�ي موش�حاته عن�دما ج�انس ب�ين 

  :  بمعنى الكرم والعطاء فيقول  )جود(و

  ٣حلما وجود                           دقد حاز خصل السبق بين الوجو           

  

  الجناس الناقص : الثاني 

  

الس�ابقة الت�ي يج�ب توافرھ�ا ف�ي  ا�ربع�ةواح�د م�ن ا�م�ور  وھو ما اختلف في�ه اللفظ�ان ف�ي    

غي�ر متش�ابھين  اتجعلھم�فيھم�ا عل�ة  أن إذ، وسمي ناقصا لنقصان ركنيه عن التم�ام ، ٤الجناس التام 

  :ذلك قول ابن زمرك  أمثلةتشابھا تاما ، ومن 

  

  ٥ناسم  ا�زھاره ھذا اليوم باسم                     وشذا ھوج         

Iين فن�،  ا�ولحي�ث اختل�ف الح�رف ، جناس�ا ناقص�ا ) ناس�م و  باس�م( حظ ان�ه ق�د ج�انس ب

ال�ذي ي�دل عل�ى في اللفظ الثاني ، وھذا ما استخدمه ابن عاصم  ون، والن ا�ولفي اللفظ  الباءفظھر 

  :حين قال  با�لفاظالتفنن  في قدرة عالية

  جماله      علقت في الحب                                          

  فماله         وحل في القلب                                                                   

  ٦ ناله إذيحكم بالنھب                                              

وھ�ي نف�س ترتي�ب الح�روف م�ع اخ�تIف ) جمال�ه ، مال�ه ، نال�ه (فجانس جناسا ناقصا ب�ين 

وھو ما  ، ، كما نجد الحروف نفسھا ولكن الجناس تم في تشكيلھا كما يذكر البIغيون لا�والحرف 

  :مكسورة الدال وذلك بقوله ) دما(و،مفتوحة الدال ) دما(ورد عند ابن الخطيب حين جانس بين 

                                                
  .١٦٢، ص الديوان ابن زمرك ،    )١(
  .١٧٥المصدر نفسه ، ص    )٢(
  . ٢٢٤ ، ص الموشحات ا�ندلسيةانطوان القوال ،    )٣(
  .  ٥٣٨ص  اOيضاح ،القزويني ،    )٤(
  .  ١٦٤، ص  الديوانابن زمرك ،    )٥(
  .  ١٥٤، ص  ١، ج  أزھار الرياضالمقري ،    )١(



  ٢٩

  ١وصير الدمع بعيني دما                          عھد الدما            

  

  :وله حيان بق أبووھذا ما ذكره 

  ٢ لُ حَ كُ  أمل بالعين حْ خجل                       كَ  أموردة بالخد            

  

بينم�ا ظھ�رت الض�مة ف�ي الم�رة الثاني�ة ، وم�ن  ا�ولىفظھرت الفتحة على الكاف في المرة 

�ة ��ين كلم��اطي ب��ي الغرن��ره اللخم��ا ذك��ذا م��روف ، وھ��دد الح��تIف ع��اقص اخ��اس الن��ب(الجن�)  أطي

  :وذلك بقوله  أحرفبثIثة ) طيب(وبين  أحرف أربعةوتتكون من 

  ٣ عن كل طيب                          أطيببذكري للتصابي  إني              

  

يدل على براعة الوشاحين ف�ي التف�نن  إنماوھذا اDستخدام البارع للجناس بنوعيه التام والناقص 

  .وزخرفتھا حتى تؤدي الغرض الذي يريده الوشاح با�لفاظ

  

  لطباقا .٢

  

والجم�ل  ب�التعبيرعنايتھم واھتم�امھم  إطارالطباق من الوسائل التي اعتمدھا الوشاحون في 

الب�ديع المعنوي�ة ، وق�د عرف�ه اب�ن المعت�ز  أن�واع أھ�مالتي تترجم مشاعرھم ، ويعتبر الطباق م�ن 

وق�د  ، ٤"جمعتھم�ا عل�ى ح�ذو واح�د  إذيقال طابقت بين الشيئين  -رحمه هللا-قال الخليل :" بقوله 

  .٥" الجمع بين المتضادين أي معنيين متقابلين في الجملة :" القزويني بقوله  إليه أشار

  

نرى من خIل ذلك بان الطباق الجمع بين المعن�ى وض�ده ب�ين لفظ�ين مق�رونين ، وق�د وج�د 

ذلك في عصر بني ا�حمر بشكل كبير ، نذكر م�ا ج�اء ف�ي موش�حات اب�ن زم�رك عن�دما ط�ابق ب�ين 

  : اطل بقوله الحق والب

  ٦ هللا عبيد الھوى                          لم تعرف الحق وD الباطI  إلى وأنا           

  :وقد طابق ابن سھل بين العدل والظلم  وبين النطق والخرس بقوله 

                                                
  .  ٧٩٠، ص  ٢، ج  ، الديوانابن الخطيب    )٢(
  .  ٤٢٤، ص  ٢، ج  ديوان الموشحات ا�ندلسيةسيد غازي ،    )٣(
  .٢٢٣، ص  لسيةالموشحات ا�ندالقوال ،    )٤(
  . ٣٦، ص  ، البديعابن المعتز    )١(
  . ٤٧٧، ص  ، اOيضاحالقزويني    )٢(
  . ١٦٠، ص  ، الديوانابن زمرك    )٣(



  ٣٠

  

  ١  نطقه كالخرس وعذوليھو عندي عادل ان ظلما                                   

  

  :ين الشرق والغرب بقوله وطابق ابن الخطيب ب

  

             D                     ٢شرقه من غربه أباليضاق عن وجدي رحب الفضا  

  

حيث طابق بين البعد والقرب وذلك  –يوسف بن محمد  –الحجاج  أبيكما نرى الطباق عند 

  :عندما قال 

  ٣يا رضوان                    في البعد والقرب  أرجوك           

  :ر العقرب ھذا اللون البديعي عندما طابق بين الوصل والفراق حين يقول ويذك

  ٤التIقي                    والوصل من بعد الفراق  أحلى� ما            

  

  :ويطابق ابن ليون بين مقبل وماض بقوله 

  ٥ممن عذبني سقما                        بمقبل وبماض            

  :بين البدو والحضر بقوله كما طابق التIلسي 

  ٦للبدو ثم الحضر                      با�حسانوعم            

  :ولم يغفل ذلك ابن خاتمة عندما طابق بين ظالم وراحم بقوله 

  ٧ترى راحم  أمايا ظالم                               

) ب�دا بمعن�ى ظھ�ر(عندما طابق ابن الخطي�ب ب�ين الفع�ل   أيضا ا�فعالونIحظ الطباق بين 

  :بقوله ) خفي( وبين الفعل

  ٨سقياني لقد بدا الفجر                     وخفي الكوكب أ                   

  

                                                
  .  ٢٨٤، ص  ، الديوانابن سھل    )٤(
  .  ٧٩٢، ص  ٢ج  الديوان ،ابن الخطيب ،    )٥(
  .  ٢٠٥، ص  الموشحات ا�ندلسيةالقوال ،    )٦(
  . ٢٠٨نفسه ، ص المرجع    )٧(
  .  ٤٢٩، ص  ٢، ج  ديوان الموشحات ا�ندلسيةسيد غازي ،    )١(
  .٥٦١المرجع نفسه ، ص    )٢(
  .  ١٧١، ص الديوان ابن خاتمة ،    )٣(
  . ٧٩٥، ص  ٢، ج  ، الديوانابن الخطيب    )٤(



  ٣١

وذل�ك ح�ين ) تغت�دي(والفع�ل ) ت�روح(عند ابن زمرك عندما طابق ب�ين الفع�ل  كما نرى ھذا

  :قال 

  ١تروح طورا وتغتدي                والكاس في راحة السقاة                                     

  :ويذكر ذلك اللخمي الغرناطي عندما طابق بين حام وسام بقوله 

  ٢وحام جنح الليل قد عاد سام                    مما يسام                

  المقابلة .٣

الطباق يتم بالجمع بين ضدين مفردين فقط ، وقد ع�رف  أن إDتعتبر المقابلة نوعا من الطباق 

،        ٣"ثم يقابل ذل�ك عل�ى الترتي�ب  أكثر أويؤتى بمعنيين متوافقين  أن:" لقزويني المقابلة بقوله ا

ما  وأكثرھو مواجھة اللفظ بما يستحقه في الحكم  ، :" كما يذكرھا ابن رشيق القيرواني بقوله 

   . ٤"جاوز ضدين كان مقابلة  فإذا،  ا�ضدادتجيء المقابلة في 

  

ي�ؤتى  أنم�ن ض�دين ، وھ�ي  ب�أكثرت�تم  أنھ�ا إDن المقابلة قريبة م�ن الطب�اق أبنستنتج من ذلك 

خمسة ثم بما يقابلھا على الترتي�ب ، وم�ن المق�ابIت  إلىمعان متوافقة قد تصل  أوبمعنيين متوافقين 

  :التي نجدھا في ھذا العصر قول ابن زمرك 

  ٥والمرء ما بينھما كالخيال   فالعيش نوم والردى يقظة                                  

�ين     ��ل ب��د قاب��وم (فق��يش ن��ين) الع��ة( وب��ردى يقظ��ا  )ال��وم يقابلھ��ردى والن��ا ال��العيش يقابلھ�،  ف

  :قبل الشيب بقوله أنه قابل بين مر الصبا وأاليقظة ، فقد عقد مقابلة لفظين بلفظين ، كما 

  ٦ ا�ثرقبل الشيب يقص أو   يا حسرتا مر الصبا وانقضى                                 

  

  :وھذا ما نجده عند ابن خاتمة عندما قابل بين غرام بI بقيا وھجر بI حد وذلك حين قال 

   ٧لما بي فليشفق عذولي من الوجد                   غرام بI بقيا وھجر بI حد              

  

                                                
  .  ١٨٣، ص  ، الديوانابن زمرك    )٥(
  . ٢٢٢، ص  الموشحات ا�ندلسيةالقوال ،    )٦(
  . ٤٨٥، ص  ، اOيضاحالقزويني    )٧(
  ، تحقيق محمد محي  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ) م١٠٦٣/ ھـ ٤٥٦ت (ابن رشيق القيرواني    )١(

  .  ٢٥١م ، ص ١٩٧٢، دار الجيل ، بيروت ،  ٤، ط  ٢الدين  عبد الحميد ، ج         
  .  ١٦٠، ص  الديوانابن زمرك ،    )٢(
  .  ١٦١المصدر نفسه ، ص    )٣(
  . ١٩٢، ص  ، الديوانابن خاتمة    )٤(



  ٣٢

  التورية  .٤

التوري�ة وتس�مى :" بقول�ه  ا�ص�بع أب�ياب�ن  إليھ�ا أش�ارح�د فن�ون الب�ديع المعن�وي وق�د أھي 

وم�راده  ا�خ�ريكون الكIم يحتمل معنيين ، فيستعمل المتكلم احد احتماليھا ويھمل  أنالتوجيه وھي 

 أنوھ�ي  أيض�ا ا�لھ�امالتوري�ة وتس�مى :" ، كم�ا عرفھ�ا القزوين�ي بقول�ه  ١"D ما استعمله  أھملهما 

  ٢" عيد منھما يطابق لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد بالب

  

  

  

ينبھ�وا  حتى ا�لھاميسميھا  ھم منالبIغيين من يسميھا التوجيه ومن أنفنرى من خIل ذلك     

للخوض لمعرفة المعنى الذي  القارئوراء المعنى المذكور فيذھب  ا ً ھناك معنى خفي أن إلى القارئ

ذل�ك م�ا نج�ده عن�د اب�ن  وقد قل ھذا النوع البديعي في موشحات بني ا�حم�ر ، فم�ن ،قصده صاحبه 

  : الخطيب بقوله 

نس أوروى النعمان عن ماء السما                     كيف يروي مالك عن                 

٣  

  

ويقصد بھا  النعمان بن ) النعمان ( فنجد استخدام ابن الخطيب للتورية بشكل بارع فقد ذكر 

 أم�االمعروف�ة بش�قائق النعم�ان ،  ا�زھ�ارولكن المعنى البعي�د ال�ذي يكم�ن وراء ھ�ذا قص�ده  ،المنذر

 أم�االمن�ذر  أم، ف�المعنى القري�ب لھ�ا ھ�و ) م�اء الس�ما( التورية الثانية في ھذا البيت ھي عن�دما ذك�ر 

ان�س رواي�ة ص�حيحة ، كرواي�ة زھ�ر  أبي�هرواي�ة مال�ك ع�ن  أنالمعنى البعيد المطر ، ومعنى البيت 

  .المنظر المطر الذي جعله نضرا حسن  أبيهالشقيق عن 

  

  

  

  

  

                                                
      ، تحقيق حنفي محمد شرف ، نھضة  بديع القرآن، ) م ١٢٥٦/ ھـ ٦٥٤ت ( زكي الدين بن أبي ا�صبع    )٥(

  . ١٠٢م ، ص ١٩٥٧مصر للطباعة ، القاھرة ،         
  .  ٤٩٥، ص Oيضاح القزويني ، ا   )٦(
  . ٧٩٣، ص  ٢، ج  ، الديوانخطيب ابن ال   )١(



  ٣٣

 

 اQقتباس .٥

  

البIغي�ون ف�ي  أوردهلقد ورد اDقتباس من القران الكريم في موش�حات بن�ي ا�حم�ر ، وق�د 

ن�ه أالح�ديث D عل�ى  أويضمن الك�Iم ش�يئا م�ن الق�ران :"  بأنهحديثھم عن البديع ، فيعرفه القزويني 

 .١ "منه

  

القران الكريم في موش�حاته بعبارات وجمل مقتبسة من  يأتينستنتج من ذلك بان الوشاح قد 

  :، ومن ذلك ما نجده عند ابن الخطيب بقوله  القرآنية اjيات إحدى إلى إشارة، وفي تلك العبارات 

  ٢  والوعيد الشديد معروف                            للذي يكنز           

  

 لي�أكلونوالرھب�ان  ا�حب�اركثي�را م�ن  إن آمن�واال�ذين  أيھايا :" قوله تعالى  إلىيشير  وكأنه

الناس بالباطل ويصدون عن سبيل هللا والذين يكنزون الذھب والفضة وD ينفقونھ�ا ف�ي س�بيل  أموال

  .٣"فبشرھم بعذاب اليم

  

  :ذلك ابن زمرك بقوله  إلى أشاروقد 

�ام                                      ��ل ع��ي ك��دھر ف��ك ال��و علي��تح "     يتل��ن هللا وف��ر م�نص

  "قريب

نصر من هللا وفتح "            يتلو عليك الدھر بعد السIم                                       

  "قريب

�اب                                           ���ل ب���ى ك���ال عل���ب الف���تح "ويكت���ن هللا وف���ر م��نص

  ٤"قريب

وفتح قريب تحبونھا نصر من هللا  وأخرى:"  قوله تعالى إلىالثIثة يشير  ا�جزاءفھو بھذه 

  : في قوله  أيضاونجده ،  وھذا ما يسمى اقتباسا ً إشاريا ً ، ٥"

  ١ن يضاع أوهللا سماه الرؤوف الرحيم                      فجاره المكفول ما             

                                                
  . ٥٧٥، ص  اOيضاحالقزويني ،    )٢(
  .  ٧٨٨، ص  ٢، ج  ، الديوانابن الخطيب    )٣(
  . ٣٤ ، آيةسورة التوبة    )١(
  .  ١٥٨ – ١٥٦، ص الديوان ابن زمرك ،    )٢(
  .  ١٣ آيةسورة الصف ،    )٣(



  ٣٤

  

عزي�ز علي�ه م�ا عن�تم ح�ريص  أنفس�كملق�د ج�اءكم رس�ول م�ن :"فھذا اقتباس من قوله تعالى 

  .٢" عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم

  

  :عند ابن خاتمة حين قال  أخرونجد موضعا 

في عتاب                           ذي اكتئاب                 متيم " قد جئت شيئا فريا"            

  ٣ عذري

  

  ٤" لقد جئت شيئا فريا :" وھذا اقتباس من قوله تعالى 

                                                                                                                                          
  . ١٦١، ص  ، الديوانابن زمرك    )٤(
  .  ١٢٨  آيةلتوبة ، سورة ا   )٥(
  .  ١٨١، ص الديوان ابن خاتمة ،    )٦(
  .  ٢٧ آيةسورة مريم ،    )٧(



١٤٠  
  

  الخاتمة

  

يعد عصر بن�ي ا�حم�ر م�ن العص�ور ا�ندلس�ية المت�أخرة الت�ي اس�تمرت ف�ي الحك�م فت�رة 

طويلة ، وفي خ�)ل ھ�ذه الفت�رة انج�ب الش�عراء والوش�احون كم�ا ھ�ائ) م�ن الموش�حات الت�ي 

تستحق أن تدرس ، فكان�ت الدراس�ة ف�ي الموش�حات ا�ندلس�ية ف�ي عص�ر بن�ي ا�حم�ر ، وق�د 

  : جموعة من النتائج نجملھا فيما يلي توصلت الدراسة إلى م

  

إن الموشحات نشأت نشأة أندلسية خالصة وذلك لظروف خاصة طبعتھا البيئة ا�ندلسية ،  -

وم��ا ت��وفر فيھ��ا م��ن مقوم��ات جعل��ت الموش��حات تص��ل إل��ى ھ��ذه المرحل��ة م��ن الش��ھرة ، 

غن�اء فالطبيعة تنعم بمجالس اللھو والطرب ويحضرھا الملوك وا�مراء ، ويحث�ون عل�ى 

الموش���حات ف���ي حض���رتھم ، فك���ان الغن���اء ع���ام) م���ن عوام���ل نش���أة الموش���حات ، Tن 

 . المطربين أمثال زرياب كانوا يتناولونھا في غنائھم  

  

ك��ان لطبيع��ة ا�ح��داث السياس��ية الت��ي ج��رت ف��ي ھ��ذه الفت��رة ، وم��ا رافقھ��ا م��ن ح��روب  -

د ذلك ا�دباء الذين تركوا وانتصارات أثر واضح في النھضة ا�دبية والثقافية بعامة ، فول

 .كما ھائ) من المؤلفات ا�دبية التي تساعد الدارس في تغذية نفسه منھا 

  

يعد عصر بني ا�حمر من أزھى العصور ا�ندلسية التي اشتھر بھ�ا الموش�ح ا�ندلس�ي ،  -

اب�ن الخطي�ب ، واب�ن زم�رك ، : وذلك لما تمتع به أبن�اء ھ�ذا العص�ر م�ن ممي�زات أمث�ال 

تم��ة ، فق��د تن��اول الوش��احون الموض��وعات الت��ي ظھ��رت عن��د س��ابقيھم وأخ��ذوا واب��ن خا

 .يطورون فيھا ويزيدون في موضوعاتھا  

  

لقد افتقرت الموشحة في ھذا العص�ر لوح�دة الموض�وع ، فن�ادرا م�ا نج�د موش�حة تتن�اول  -

موض��وعا واح��دا ، وربم��ا تع��د مي��زة ف��ي اس��تخدام الوش��احين ف��ي ھ��ذا العص��ر أكث��ر م��ن 

 .الموشحة الواحدة ، فأحيانا نجدھا تمزج موضوعين وأحيانا ث)ثة مواضيع موضوع في 
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ت)عب الوشاحون في ھذا العصر بالموض�وعات الت�ي طرقوھ�ا ، فنج�دھم يتح�دثون ع�ن  -

المدح ولكنه يكون مسبوقا بالحديث عن الطبيعة أو الخمر أو يسبقه مقدم�ة غزلي�ة ، حت�ى 

ا نجد مواض�يع جدي�دة ف�ي التھنئ�ة بالش�فاء م�ن في النھاية يصل إلى وصف الممدوح ، كم

المرض ، أو التھنئة با�عياد ، وھذا جديد في الموشحات ا�ندلسية  ولم يكن في العصور 

 .السابقة 

  

برز اللون الديني في موشحات ھذا العصر ، وان كان في العصور السابقة لكنه ھنا أكثر  -

ص�وف والم�ديح النب�وي ، كم�ا ظھ�ر ، حيث نجد عند الششتري واب�ن الص�باغ الزھ�د والت

 .عند ابن زمرك موشحة في المديح النبوي 

  

تميزت موشحات بني ا�حمر بوج�ود الس�مات الفني�ة المختلف�ة ، وظھ�ر ذل�ك واض�حا ف�ي  -

ا�وزان الجديدة التي خرجت عل�ى أوزان القص�يدة العربي�ة ، كم�ا ب�رزت بع�ض الص�ور 

ذا العص��ر ، وذل��ك باس��تخدامھم الخي��ال الفني��ة الجميل��ة الت��ي تف��نن بھ��ا الوش��احون ف��ي ھ��

 .والتشبيه واTستعارة والكناية 

  

يعتبر النقاد والدارسون المتخصص�ون ف�ي الموش�حات أن الخرج�ة أھ�م ج�زء في�ه ، ل�ذلك  -

تحدث عنھا ابن سناء في دار الطراز ، وقد وجدنا كثيرا م�ن المعارض�ات ف�ي الخرج�ة ، 

 .ا لموشحته حتى أن بعضھم يأخذ خرجة غيره ويجعلھا مطلع

  

اس��تخدم الوش��احون الب��ديع بألوان��ه المختلف��ة ف��ي موش��حاتھم ، كم��ا ظھ��ر ت��أثرھم ب��القرآن  -

الكريم ، فوجدنا كثيرا من العبارات مقتبسة من آيات قرآنية ، وكأنھم بذلك يبينون تمسكھم 

بالدين على الرغم من وجود كل مقومات اللھو ، كم�ا ورد عن�دھم الص�ور الفني�ة الجميل�ة 

 .تعطي الموشحة ذوقا خاصا   التي



١٤٢  
  

  المصادر والمراجع                                              

  المصادر: أو� 

  القرآن الكريم -١

  

حسن ، دار  ف، تحقيق عبد اللطي اللباب في تھذيب ا�نساب. ابن ا�ثير الجزري      -٢

 .م ٢٠٠٠الكتب العلمية ، بيروت ،      

 ، تحقيق إحسان عباس ،  الذخيرة في محاسن أھل الجزيرة. ي ابن بسام الشنتير      -٣

 .م ٢٠٠٠دار العرب اoس)مي ،        

 .م ١٩٨٣، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  جمھرة انساب العرب. ابن حزم       -٤

                             ١٩٧٨، تحقيق محمد رضوان الداية ، دمشق ،  الديوان. ابن خاتمة ا�نصاري       -٥

 .م         

 ابن الخطيب        -٦

    ، تحقيق محمد عبدهللا عنان ، مكتبة الخانجي ،  ا5حاطة في أخبار غرناطة  -          

  .م ١٩٧٣القاھرة ،                 

  .م ١٩٦٧، تحقيق ھ)ل ناجي ، مطبعة المنار ، تونس ،  جيش التوشيح -

  

  .م ١٩٨٩ثقافة ، الدار البيضاء ، ، تحقيق  محمد مفتاح ، دار ال الديوان -

، مؤسسة ا�علمي للمطبوعات   )المسمى العبر (تاريخ ابن خلدون . ابن خلدون      -٧

 .م ١٩٧١، بيروت ، 

   ، تحقيق إحسان عباس ،  وفيات ا�عيان وأنباء أبناء أھل الزمان. ابن خلكان       -٨

 .م ١٩٦٩دار صادر ، بيروت ،        

  ، تحقيق مصطفى عوض    المطرب في أشعار أھل المغرب. بي ابن دحية الكل      -٩

 .م ١٩٥٤الكريم ، الخرطوم ،       

   ، تحقيق محمد  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ابن رشيق القيرواني  - ١٠

 .م ١٩٧٢، دار الجيل ، بيروت ،  ٤محيي الدين عبد الحميد ، ط      

 سليم الحمصي ، المكتبة العصرية ، صيدا ،  ، تحقيق أحمد الديوان. ابن َزْمَرك  - ١١

 .       م ١٩٩٨                       

  ابن سعيد - ١٢

  .م ١٩٧٨،  ، تحقيق شوقي ضيف ، دار المعارف ، القاھرة المغرب في حلى المغرب -   
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     ، تحقيق سيد حنفي حسنين ، الھيئة المصرية العامة  المقتطف من أزھار الطرف -   

  .م ١٩٨٣للكتاب ، القاھرة ،           

، تحقيق جودت الركابي ، دار  دار الطراز في عمل الموشحات. ابن سناء الملك  - ١٣

 .م ١٩٨٠الفكر ، دمشق ،      

 ، تحقيق إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ،  الديوان. ابن سھل اTشبيلي  - ١٤

 .م ١٩٨٠                       

  تحقيق نور الھدى الكتاني ، المجمع الثقافي ، ،  الديوان. ابن الصباغ الجذامي  - ١٥

 .م ٢٠٠٣أبو ظبي ،       

، تحقيق اغناطيوس كراتشفوفيسكي ، دار المسيرة ، بيروت     البديع. ابن المعتز  - ١٦

 .م ١٩٧٩،       

      ، تحقيق عامر أحمد حيدر ، دار الكتب العلمية ،  لسان العرب. ابن منظور  - ١٧

 .م ٢٠٠٣بيروت ،       

 .م ١٩٩١، تحقيق ھ)ل ناجي ، دار الجيل ، بيروت ،  الديوان.  عابن وكي - ١٨

 ، تحقيق علي سامي النشار ، اoسكندرية ، الديوان . أبو الحسن الششتري  - ١٩

 .م ١٩٦٠                      

  ، تحقيق أحمد مطلوب ، خديجة الحديثي ، مطبعة العاني ، الديوان . أبو حيان  - ٢٠

 .م ١٩٦٩بغداد ،       

       ، تحقيق حسين مؤنس ، مكتبة  تاريخ الفكر ا�ندلسي. آنخل جنثالث بالنثيا  - ٢١

 .م ١٩٥٥النھضة المصرية ، القاھرة ،      

      ، دار  بغية الملتمس في تاريخ رجال أھل ا�ندلس. احمد بن يحيى الضبي  - ٢٢

 .م ١٩٦٧الكتاب العربي ، القاھرة ،       

 محمد : ، تحقيق  فرائد الجمان في نظم فحول الزمان نثير. إسماعيل بن ا�حمر  - ٢٣

 .م ١٩٦٧رضوان الداية ، دار الثقافة ، بيروت ،      

 ، مؤسسة الرسالة ، دمشق ،  ٣، تحقيق محمد محمد حسن ، ط الديوان. ا�عشى  - ٢٤

 .م١٩٨٣                      

 ، بيروت ، ، تحقيق إحسان عباس ، دار الثقافة  الديوان. ا�عمى التطيلي  - ٢٥

 .م ١٩٦٣            
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 ، تحقيق يحيى خالد توفيق ، مكتبة اyداب ، القاھرة  مختار الصحاح. الجوھري  - ٢٦

 .م١٩٩٨،      

        ، تحقيق محمد عبد المنعم  ا5يضاح في علوم البPغة. الخطيب القزويني  - ٢٧

  .م١٩٧١، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،  ٣خفاجي ،  ط      

  قاموس تراجم �شھر الرجال والنساء من ( معجم ا�عPم. دين الزركلي خير ال - ٢٨

 .م ١٩٨٠، دار العلم للم)يين ، ) العرب والمستعربين والمستشرقين      

، تحقيق خالد السبع العلمي ، أحمد زمرلي ، دار الكتاب سنن الدارمي  .الدارمي  - ٢٩

 .م ١٩٨٧العربي ، بيروت ،      

     ، تحقيق عبد الستار أحمد فروج ، وزارة اoع)م ،  روستاج الع.  الزبيدي  - ٣٠

 .م١٩٨٦الكويت ،      

  ، تحقيق حنفي محمد شرف ، نھضة  بديع القرآن. زكي الدين بن أبى اoصبع  - ٣١

 .م ١٩٥٧مصر للطباعة ، القاھرة ،      

  ، دار مكتبة الحياة ،  المستطرف في كل فن مستظرف. شھاب الدين اTبشيھي  - ٣٢

 .م ١٩٨٦بيروت ،      

       ، تحقيق عبد  عقود الWلئ في الموشحات وا�زجال. شمس الدين النواجي  - ٣٣

 . م ١٩٨٢اللطيف الشھابي ، دار الرشيد للنشر ، بغداد ،      

  ، تحقيق عبد العزيز بن  العاطل الحالي والمرخص الغالي. صفي الدين الحلي  - ٣٤

 .م ١٩٨١ة العامة للكتاب ، القاھرة ، سريا ، حسين نصار ، الھيئة المصري     

، تحقيق البير حبيب مطلق ، دار الثقافة  توشيع التوشيح. ص)ح الدين الصفدي  - ٣٥

 .م ١٩٦٦، بيروت ،      

      ، تحقيق عزة حسن ، وزارة الثقافة والسياحة  الديوان. الطّرماح بن الحكيم  - ٣٦

 .م ١٩٦٨واyثار القومي ، دمشق ،      

 ، تحقيق جمعة شيحة ، محمد الھادي الطرابلسي ،  الديوان. لقيسي عبد الكريم ا - ٣٧

  .م ١٩٨٨المؤسسة الوطنية ، تونس ،      

  الفتح بن خاقان  - ٣٨

  .م ١٩٨٩، تحقيق حسين خريوش ، مكتبة المنار ، الزرقاء ،  قPئد العقيان  -       

مد علي شوابكة ، تحقيق مح مطمح ا�نفس ومسرح التأنس في ملح أھل ا�ندلس -       

  .م ١٩٨٣، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،         
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 ،  خPصة ا�ثر في أعيان القرن الحادي عشر.  المحبي ، محمد أمين بن فضل  - ٣٩

 .ت . د دار صادر ، بيروت ،      

 ، تحقيق محمد العمري ،  المسلك السھل في توشيح ابن سھل. محمد ا�فراني  - ٤٠

 .م ١٩٩٧اoس)مية ، المغرب ، وزارة ا�وقاف والشؤون       

     ، تحقيق محمد زينھم محمد  المعجب في تلخيص أخبار المغرب. المراكشي  - ٤١

 .م ١٩٩٤عزب ، دار الفرجاتي ، القاھرة ،       

  المقري - ٤٢

، تحقيق إحسان عباس ، دار صادر ،                نفح الطيب من غصن ا�ندلس الرطيب -          

  .م ١٩٦٨،  بيروت            

   ، تحقيق صندوق إحياء التراث اoس)مي ،    أزھار الرياض في أخبار عياض -        

  .م ١٩٧٨اoمارات ،           

 .م ١٩٧٩، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،  معجم البلدان. ياقوت الحموي  -٤٣

 

ية ، القاھرة اTنجلو مصر تحقيق عبدهللا كنون ، مكتبة الديوان ،. يوسف الثالث   - ٤٤

  .م ١٩٦٥، 
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  المراجع: ثانيا 

  

 .م ١٩٩٧، مكتبة اTنجلو مصرية ، القاھرة ،  ٣، ط موسيقى الشعر. إبراھيم أنيس       -١

  

 ، دار الثقافة )  عصر الطوائف والمرابطين( تاريخ ا�دب ا�ندلسي . إحسان عباس       -٢

 .م ١٩٧٨، بيروت ،       

  

 .م ١٩٨٦، دار المعارف ، القاھرة ،  في ا�دب ا�ندلسي.  د ھيكل أحم      -٣

  

 .م ١٩٩٤دار الكتاب العربي ، بيروت ،  الموشحات ا�ندلسية ،. انطوان القوال       -٤

  

        تاريخ ا�دب العربي ، ترجمة عبد الحليم النجار ، دار المعارف ، . بروكلمان       -٥

 .م ١٩٥٩القاھرة ،      

 

 .م ١٩٧٥، دار المعارف ، مصر ،  ٤، ط في ا�دب ا�ندلسي.  جودت الركابي      -٦

  

 ، دار معد للنشر والتوزيع ، دمشق ،  الرثاء في الجاھلية وا5سPم. حسين جمعة       -٧

  .م ١٩٩١                    

 .م ١٩٤٧، مكتبة النھضة ، بغداد ،  فصول في ا�دب ا�ندلسي. حكمة ا�وسي      -٨

  

 .م ١٩٩٢، دار الجيل ، بيروت ،  المدائح النبوية في ا�دب العربي. زكي مبارك       -٩

  

     ،  ، الجامعة المستنصرية دراسات في ا�دب ا�ندلسي. سامي مكي العاني   - ١٠

     .م ١٩٧٨بغداد ،           

      ، دار الثقافة للنشر  دراسة في نشأة الموشحات ا�ندلسية. سليمان العطار  - ١١

 .م ١٩٩١والتوزيع ، القاھرة ،           

  

   ،  ٥، ج )اللغة وا�دب(ا�ندلس قرون من التقلبات والعطاءات . سمير ھيكل  - ١٢

  .م ١٩٩٦مكتبة الملك عبد العزيز ، الرياض ،           
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  سيد غازي - ١٣

  .م ١٩٧٩، منشأة المعارف ،اoسكندرية ،  ديوان الموشحات ا�ندلسية -                    

  .م ١٩٧٦، مؤسسة الثقافة الجامعية ، اoسكندرية ،  في أصول التوشيح -                    

 

  شوقي ضيف - ١٤

  .م ١٩٧٨، دار المعارف ، القاھرة ،  الفن ومذاھبه في الشعر العربي -                

  .م ١٩٥٥، دار المعارف ، القاھرة ،  ٤، ط الرثاء -               

 

 .م ١٩٨٨، جامعة سبھا ، ليبيا ،  زمرك حياته وأدبهابن . صالح البغدادي  - ١٥

 

 ، دار النشر المغربية )  دراسة ونصوص( موشحات مغربية . عباس الجراري  - ١٦

 .م١٩٧٣، الدار البيضاء ،            

 ، دار  )دراسة وجمع ( موشحات لسان الدين بن الخطيب. عبد الحليم الھروط  - ١٧

 .م ٢٠٠٦ان ، جرير للنشر والتوزيع ، عم           

 .م ١٩٥٧، دار المعارف ، مصر ،  الحان الحان. عبد الرحمن صدقي  - ١٨

   عبد الرحمن علي الحجي -١٩

  .م ١٩٦٩، بيروت ،  الحضارة ا5سPمية في ا�ندلس -

، دار اTعتصام ،  )من الفتح ا5سPمي حتى سقوط غرناطة(التاريخ ا�ندلسي  -               

  .م١٩٨٣القاھرة ،                 

 

 ، وكالة  شعر الرثاء العربي واستنھاض العزائم. عبد الرشيد عبد العزيز سالم  - ٢٠

 .م ١٩٨٢المطبوعات ، الكويت ،            

 ، دار النھضة العربية ، بيروت ،  ا�دب العربي في ا�ندلس. عبد العزيز عتيق  - ٢١

  .م ١٩٧٦                       

 .م ١٩٥٧، القاھرة ،  �ندلسالزجل في ا. عبد العزيز ا�ھواني  - ٢٢

  

 .م ١٩٨٦، دار الثقافة ، قطر ،  الجديد في فن التوشيح. عدنان مصطفى  - ٢٣

  

 .م ١٩٧٨، دار الشرق العربي ، بيروت ،  مPمح الشعر ا�ندلسي. عمر الدقاق  - ٢٤



١٤٨  
  

  

  م ١٩٨٤، دار العلم للم)يين ، بيروت ،  ٢، ط تاريخ ا�دب العربي. عمر فروخ  - ٢٥

  فوزي سعد عيسى  - ٢٦

  ،دار المعرفة الجامعية ، اoسكندرية ،  الموشحات وا�زجال في عصر الموحدين -             

  .م١٩٩٠              

  ، دار المعرفة الجامعية ، اoسكندرية ،  دراسات في أدب المغرب وا�ندلس -

  .م ٢٠٠٠     

 ، ، دار الفكر العربي ، القاھرة  أبو نواس ا�ندلس. محروس منشاوي الجالي  - ٢٧

  .م١٩٨٦                 

 ، المكتبة ا�زھرية ، القاھرة ،  دراسات في ا�دب ا�ندلسي. محمد الديب  - ٢٨

  .م ١٩٩٩                  

  .م٢٠٠٠، دار الفكر ، بيروت ،  في ا�دب ا�ندلسي. محمد رضوان الداية  - ٢٩

  محمد زكريا عناني  - ٣٠

رفة الجامعية ، ، دار المع)  المستدرك( ديوان الموشحات ا�ندلسية  -

  .م ١٩٨٢اoسكندرية ، 

  .م ١٩٩٥، دار المعارف الجامعية ، اoسكندرية ،  في ا�دب ا�ندلسي -

   ، مكتبة  ٤، ط نھاية ا�ندلس وتاريخ العرب المنتصرين. محمد عبدهللا عنان  - ٣١

 .م ١٩٧٨الخانجي ، القاھرة ،           

     غرناطة ، مكتبة الثقافة يوسف ا�ول بن ا�حمر سلطان . محمد كمال شبانة  - ٣٢

  .م  ٢٠٠٤الدينية ، القاھرة ،           

   المؤسسة الحديثة للكتاب ،  روائع موشحات الغزل ،. محيي الدين عبد الحميد  - ٣٣

  .م ١٩٩٤طرابلس ،           

 ، مكتبة الھ)ل ،  المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري. مخيمر صالح  - ٣٤

 .م ١٩٨٦دار العربية ، عمان ، بيروت ، ال          

 ، دار العلم للم)يين  )موضوعاته وفنونه ( ا�دب ا�ندلسي . مصطفى الشكعة  - ٣٥

 .م ١٩٨٦، بيروت ،          

 .م ١٩٧٤، دار الثقافة ، بيروت ،  فن التوشيح. مصطفى عوض الكريم  - ٣٦

 اد ، ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغد الموشحات ا�ندلسية. مقدام رحيم  - ٣٧

  . م ١٩٩٠                     



١٤٩  
  

       ، دار  )من الفتح حتى سقوط غرناطة ( ا�دب ا�ندلسي . منجد مصطفى  - ٣٨

 .م ٢٠٠١الياقوت ، عمان ،           

، دار الشؤون الثقافية العامة  الموشح في ا�ندلس وفي المشرق. مھدي البصير  - ٣٩

  .م ١٩٤٨، بغداد ،           

 ، دار ا�ندلس للطباعة  اھات الغزل في القرن الثاني الھجرياتج. يوسف بكار  - ٤٠

 .م ١٩٨١والنشر ، بيروت ،           

 

  ، دار الفكر اللبناني ، بيروت ، التوشيح في الموشحات ا�ندلسية  .يوسف عيد  - ٤١

  .م١٩٩٣                   

  

  

 

  الدوريات: ثالثا  

   

         ، العربي الكويت ،"  خصه وصاحبهعبد الكريم القيسي و" علي محمد مكي ،   - ١

  .م ١٩٦٧،   ١٠٧عدد         

  

  ، مجلة فصول ،حياة الشعر في نھاية ا�ندلسحسناء بوزويتة الطرابلسي ،  - ٢     

  .م  ٢٠٠١            
  

، مجلة العربي ، "  الرئيس ابن زمرك غدر بأستاذه فغدرت به ا�يام" إبراھيم  قطّان ،   – ٣    

  .م  ١٩٦٢، سنة  ٤٦الكويت ، عدد            

      
  



١٥٠  
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This study aims at shedding a light on the Andalusian terza rima  at 
Bani Al-Ahmer Age. The researcher divides the study into an 
introduction and three chapters. The introduction deals with the 
political, cultural, historical and economical situation and what 
associated them with wide renaissance in all aspects of life that was 
reflected on the literature and the art of that period.  
 
In chapter one , the study deals with the origin and development of 
the Andalusian terza rima till they come to Al- Ahmer age as well 
as the appearance of great poets who interested in this new art such 
as: Ibn Al-Khateeb, Ibn Zumrak and Ibn Khatimah 
 
In chapter two, the study handles comprehensively the topics 
of the terza rima that appeared at that age. Thus, the study 
reveals some new topics which hadn’t been known before by 
the composers of terza rima. 
 
The third chapter deals with the technical study of terza rima in 
Bani al- Ahmer age in which many different new rhythms appeared 
as well as the borrowing of the poets' last stanzas by the terza rima 
composers. Also, many figures of speech which made utterances 
more charming and magnificent revealed it self such as: homonym, 
antithesis and opposition.etc. Finally, the conclusion includes the 
results  which the researcher has come to .  

 

  


