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ُُُُملَّخصُُ ُ َُّ ُُُ

                                                              الموشح فن شعري ظهر في األندلس خالل القرن الثالث الهجري، وقدد نأد                      

                            فنية ألن أهد  األنددلس ندانوا قدد                                                  هذا النوع من الفن استجابة لحاجة فنية واجتماعية،

                                                                          أولعوا بالموسيقى والغناء ف صبحت الحاجة الماسة إلى لون جديد من الأعر، فظهر 

                                                                        هذا الفدن الأدعري الغندااي الدذي تنوعدت أوواندد وتعدديه قوافيدد، وأمدا ا جتماعيدة 

                                                                   فجداءه نتيجددة اات ددان العنعددر العربدي بالعنعددر ا سددباني وأصددبح هنددان اويوا  

                                                                لالويوا  العنعري ونان  بد أن ينأ  أيب يمثد  تكدا الثناايدة الكغويدة              لغوي نتيجة

  .              ف انت الموشحاه
 

Résumé :  

          Almuwashah « genre de poème originaire de l'Espagne Arabe », a été 

découvert en Andalousie au cours du troisième siècle de l'Hégire. Ce type 

d'art a été créé pour répondre à des besoins artistiques et sociaux, car les 

andalous se voyaient offrir de la musique et des chants et il est aussi, le 

résultat de la mise en œuvre de la composante arabe de l'élément espagnol. 

Cela implique une dualité linguistique. Donc, un nouveau genre littéraire est 

créé en représentant ce bilinguisme. 

ُمقدمة ُ ُ ُُُ

 

                                                             إن األيب األندلسددي يحمدد  فددي شياتددد شددجون الناقددد وال اتدد  والأدداعر مددن  

  /                                                               من جهة النأ ة التاريخية، ومن جهة نأ ة النص األيبي ومن جهة النقدد  :         عدة أوجد

                                    الثالثدة إن االدة األيب األندلسدي هدي االدة                                   وقد صال الناقد األيبدي فدي ظد  األوجدد

                                                                     فريية ظهر وميضها في اقبة من الزمن، ثد  اختفدى وانق دل  لدا الدومي ، بد  إن 

  .                            هنان من يذه  إلى أنثر من هذا
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                                                            إن اضددارة األيب األندلسدددي انتهدددت بانتهددداء الحضدددارة السياسدددية والح ددد   

               خر ممن يتععبون                                                     السياسي اإلسالمي، وانق ل وميضها قد يتراءى لدى البع  األ

                                                             لددد يب العربدددي وخعوصددديتد باتعدددال األيب األندلسدددي بددداأليب المأدددرقي، وأندددد 

                                                                 صددورة ومحاندداة لددد، وعكددى  لددا اختكفددت وجهدداه قراء النقدداي، وقددد يرجددل  لددا 

ّ                                                ا ختالف إّما لكتعع ، وإّما لنع  العداء بأ   مباشر، أو غير مباشدر لكحضدارة               ّ         

   .                         عكى عاية قراء المستأرقين                اإلسالمية جريا  

      التدي                                                         وعكيد فإن هذا البحث يت شر موضوعد في يراسة ظاهرة الموشدحاه  

            ، ويددور ادول       وش ال                                                          يتميز وينفري بها األيب األندلسي يون سواه، بيئة وموضوعا  

                                                      إثبددداه الدددنص الموشدددحي وقيمتدددد، ومددددى انتسدددابد إلدددى بيئدددة األيب   :           مفهدددوا واادددد

                                              الأداعر األندلسدي وابت داره وع اادد الف دريح ليتحددي                          األندلسي، وه  هدو إبدداعاه

                                                                        معنى ه  الف ر األندلسي ف ر مولد أو محاناة لكف در العربدي فدي المأدرل، ند  هدذه 

                                                                          األسئكة وغيرها ت راها البااثتان ليجيبا عكى جزء منها خالل الدراسة الفنية لنص 

       مدن خدالل     هد   :                                                        الموشحاه، وهدي يراسدة تعتمدد عكدى البنداء الفندي لكموشدحاه، أي

                                                                         البناء الفني لكموشحاه يم ن لندا أن نعدرف مددى معدداقية الدنص لكبيئدة األندلسديةح 

                                                                          واعتمد البااثان عكى المنهج الفني في هذه الدراسة عكى الأ   وأنماشد فدي الدنص 

  :                     الموشحي من خالل مبحثين

  :                 المبحث األول ويهت 

  .            وأهمها الزج                                                     المع كح وتعريفاتد، إش الياتد، وعالقتد بمرايفاه أخرى،   -

  .                                                                       بنية الأ   الخارجي لكموشح، وفيد نتكمس أنماش وأش ال البنية الخارجية لكنص  -

  :  ت  ه                    أما المبحث الثاني في

  .       الخكيكي  ي                                 ه  إيقاع الموشح هو اإليقاع العروض  :                                      البناء اإليقاعي ليجي  عكى أسئكة التالي  -

                                   أو لما ا انفري الموشح بهذا اإليقاعح  -

ُالموشح ُ ُ ُ ُُُ

                                                       معج  المعاني الجامل والمعج  الوسيط هو نمط من الأدعر نأد            الموشح في  

                                                   و اع فيهدددا، ادددافا عكدددى العددروم العربدددي إجمدددا  ، وخدددر  إلدددى   "       األنددددلس "   فددي 

                                                                                 أعاري  جديدة أايانا ، ول ند في نكتا الحالتين، نهدج فدي التد ليه نهجدا  جديددا  قاامدا  

                   هي   القعيدة يختكده                                                        عكى المبالغة في الرقة والموسيقى والتزويق والسهولة، وفي 

                                   و نددر أيضددا  أنهددا فددن مسددتحد  يختكدده عددن    .                                عددن هي دد  القعدديدة العربيددة التقكيدددي

                                                                     ضدروب الأددعر الغنددااي العربددي فددي أمددور عدددة، و لددا بالتزامددد بقواعددد معينددة فددي 

             القوي بالغناء                                                                التقفية، وباستعمالد الكغة الدارجة واألعجمية في خرجتد، ث  اتعالد
1
.  

                                                 
1
  www.wikipedia.org 
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ُالزجلُفيُاالصطالح

                                                          ضرب من ضروب النظ  يختكه عن القعيدة من ايث اإلعدراب والقافيدة  

                                                                   نما يختكه عن الموشح من ايث اإلعدراب، و  يختكده عندد مدن جاند  القافيدة إ  

ُ                                                                   يعُد الزج  بهذه العورة مكحونا  إ  أند ليس الأعر المكحون، وقدد نتد  بكغدة    .       نايرا     

                         ولغة الزج  أبعد ب ثير من                                                ّ  ليست عامية بحتد ب  هي مهذبة وإن نانت غير معربّة،

    ابددن  )                                                      ّ            العاميددة األندلسددية فهددي ت دداي ت ددون فعدديحة إ  أنهددا ليسددت معربّددة وقددد نعتهددا 

     خكدون
2

                                          بالحضرية  عترافد باختالفها عن الكغة العامية  "        المقدمة "   في   ( 
3
         و نر ابن    .

                                                                       خكدون نذلا أند لما شاع فن التوشيح في أه  األنددلس وأخدذ بدد الجمهدور لسالسدتد 

                                                         نالمددد وترصدديل أجزااددد، نسددجت العامددة مددن أهدد  األمعددار عكددى منوالددد         وتنميددق

                                                                            ونظموا في شريقتد بكغته  الحضرية من غير أن يكتزموا فيها إعرابا  واستحدثوا فن 

                         وافيد بالغرااد  واتسدل فيدد         فجاءوا                                            سموه بالزج ، والتزموا النظ  فيد عكى مناايه  

                            بددع فدي هدذه ال ريقدة الزجكيدة،          وأول مدن أ   .                                لكبالغة مجال بحس  لغته  المستعجمة

                                                   ، وإن نانددت قيكددت قبكددد باألندددلس، ول ددن لدد  تظهددر االهددا و   (               أبددوب ر بددن قزمددان )

          أول القدرن  "                                                               انس بت معانيها واشتهره رشاقتها إ  في وماند، ونان لعهدد المكثمدين 

  .                           وهو إماا الزجالين عكى اإلشالل  "       الثامن

ُلغةُالزجل ُ ُ ُُُُ ُ ُُ

ّ                             مدددّر الزجددد  األندلسدددي بددد شوار لغويدددة                                 مختكفدددة، ف دددان ال دددور األول الكغدددة  

ّ                                                      الفعحى غير المعّربة، ونان الزج  في  لا الوقدت مدن اختعدال ال بقدة المثقفدة                 

                                                                        التي نسجتد عكى منوال الموشحاه، ث  بدأه تتسرب إليد عناصر الكهجدة األندلسدية 

                                                                   اسدبما تقتضدديد ضدرورة الددوون والغنداء عنددد أهدد  األنددلس، ومددل  لدا لدد  يسددت يل 

         الذي مهدد   (                أبوب ر بن قزمان )                               ون التخكص من اإلعراب إلى أن جاء              الزجالون األول

                                                                       ال ريددق فددي ييوانددد إلددى العناصددر الكغويددة العاميددة التددي غددزه الكغددة الرفيعددة فددي 

                                                                 وعكى هذا النحو،   تعتبدر القعدااد العاميدة أوجدا  ، ألندد لديس ند  مدا هدو     .     الزج 

ّ                                         غير معّرب وجال ، فهنان لغة مجرية مدن اإلعدراب لهدا قو                     اعدد م درية وهدي قريبدة       

                                                                      جدا من الفعحى، وهنان لغة عامية ليس فيها شيء من ا شراي، يختكه ن قها مدن 

                                                                     لجهة إلى أخرى، والزج  األندلسدي نهدج الكغدة األولدي اتدى   تتغيدر لفظدد ون قدد 

ّ    عبددر الددزمن ولغددة الزجدد ، نمددا  نرنددا سددابقا  تتدد له مددن هددذه الكغددة غيددر المعّربددة،                                                                     
                                                  وية أندلسية، اختك ت فيها لهجداه أهد  المغدرب مدل لسدان                     باإلضافة إلى عناصر لغ

                                                 
2
ّ            الرامن بن محمد بن محمد، ابن خكددون أبوويدد، ولدّي الحضدرمّي اإلشدبيكي، ه     عبد  :   هو           ّ       األعدالا   :         هد،، ينظدر   818   :                                            

  .   331  :  ل   ، 3 :          لكزرنكي،  
3
  .   011-   011  :     ا، ل      0،1101                                                                 محمد عباسة، الموشحاه واألوجال األندلسية، يار أا ال تاب، الجزاار، ش   
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ّ             أه  المأرل والعناصر المحكية المولددة والمبت درة التدي يبيحهدا الّزّجدال فدي نظمدد،   ّ                                                             

                إلدى هدذه العناصدر       وا                                                      أما الدذين نظمدوا الزجد  فهد  مدن الأدعراء المثقفدين الدذين لجد

ّ                                                  وهددّذبوها ألنددد   يم ددن أاددد نددان يقددول وجددال ، فهددذا الفددن يخضددل                 لكددوون والقافيددة،     

                                                                        باإلضافة إلى  لا، فإن الن ق في لغة الزجد  يختكده نثيدرا  عدن الن دق فدي الكهجدة 

                                                                  األندلسددية، فدددال ي دددرأ تغييددر فدددي لغدددة الزجددد  إ  عكددى أواخدددر ال كددد ، أو ارنددداه 

                                                                            اإلعراب، وهذا ظاهر في األوجال األندلسية أما في الكغدة العاميدة فقدد تتغيدر أاياندا  

      ال كمة            جميل أصواه
4
.  

ُُُعواملُظهورُالزجل

                                                                  نأ  الزج  تقكيدا  ألغاني الس ان األصكيين، وبخاصة اين اختكط الفريقان                         

                                                                         في المدن، واشترنوا في إقامة األعراس والحفاله، وااتاجوا األغاني الأعبية التي 

                                                     يرييونها في تكا الحفاله، وفي مواس  الععير وأيداا الق داف
5
                إن القدراان تدذه     .

                                                            الزجدد  قددد ظهددر متدد خرا  بعدد  الوقددت عددن التوشدديح، ألنددد يأدد   المراكددة         إلددى أن

                           هي مراكدة الفعديح الدذي اسدتمر   :                                            الثالثة لتحول الأعر في األندلس المراكة األولي

                                                                  وسوف يظ  ندذلا إلدى أن يدر  أل األرم ومدن عكيهدا، والمراكدة الثانيدة مراكدة 

                            وتعددي األووان والقدوافي، وهدي                                                  إيخال العاميدة إلدى الأدعر مدل تحدوير فدي بنداء القعديدة، 

                                                                             مراكة الموشحاه، والمراكة الثالثة هي مراكة قول منظوماه عامية، تكتقدي مدل رغبداه

                                                                    العامة ومن   يجيدون العربية من أبناء البالي ومكون البربر، عرفت بالزج 
6
.  

                                                              وبعددد يراسددتنا لكموشددحاه واألوجددال، نددرى أن الموشددحاه تنفددري ب شدد الها  

                                                        نهددا المتنوعددة، ولغتهددا العذبددة، ولدد  يقتعددر نظمهددا عكددى ععددر أو                المتعدددية، وأووا

                                                                          م ان، ب    يزال الأعراء إلى اليوا ينسجون عكى منوالها، ويتغندى بهدا الم ربدون 

                                                                     في المغرب والمأرل، وقد أخذه أشد ا   مختكفدة تختكده بهدا اسد  المنداشق التدي 

                بدالي األنددلس، فقدد            ألول مدرة فدي   –         هي أيضا  –                               تقترن بها، أما األوجال التي ظهره

                                                                  جدداءه تقكيدددا  لكموشددحاه، ولدد  تختكدده عنهددا إ  فددي الكغددة، ومددن ايددث األشدد ال 

                                                                     واألووان تنفق األوجال مل الموشحاه في األجزاء األساسدية التدي تبندى عكيهدا مدن 

                                                                   م كل وأغعان وأسماش وأقفال وأيوار وخرجة، ث  تختكه هي عن الموشحاه فدي 

                                               تقكي  من قوافي الفقراه الداخكية، ثد  فدي التدزاا                             بع  الفقراه عن األجزاء، وفي ال
  .                        خرجة واادة عامية يااما  

                                                 
4
   .    033  –     031  :               المعدر نفسد، ل  
5
  .   111 :   ، ل 1              بيروه، ال بعة    ،             ، يار الثقافة "                      ععر ال وااه والمراب ين "                               إاسان عباس، تاريخ األيب األندلسي   
6
  .   448    ا، ل    0919  ،  4                          يار العك  لكماليين، ال بعة   :      بيروه  "                موضوعاتد وفنوند   : "            األيب األندلسي  :       الأ عة   ى    مع ف  
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ُأوزانُالزجل ُ ُ ُُُُ ُُ ُ ُ 
                                                               لما ن  الموشح  وهو مدن الأدعر سدببا  فدي ظهدور الزجد  ومدن ال بيعدي أن  

                                                                     ت ون أووان الزج  من أووان الأعر العربي، ل ن ليس ن  أووان الزجد  هدي مدن 

                                         فمنها ما يوافق األووان الخكيكية، ومنها ما                                        البحور التي استنب ها الخكي  من الأعر،

  .                                         هو فرع منها وهو الغال  في األوجال األندلسية

                                                                     وبما أن أنثر األووان الزجكية متفرعة عن العروم، العربدي فهدي لدذلا عربيدة 

                                                                    خالعددة، و  تخالفهددا فددي شدديء إ  مددا جدداء عكددى النبددر، وهددذه ال ريقددة تغكدد  عكددى 

             الأعر المكحون
7
                                       إن الزجدالين األوااد  جعكدوا األوجدال قعدااد   (:         ين الحكدي       صفي الدد )    قال    .

ّ                                                            وأبياتا  مجّرية في أبحر عروم العرب، وهذه القعااد لمدا نثدره واختكفدت عددلوا             

                                                                         عن الوون الوااد العربي إلى تفريغ األووان المتنوعة، وتعنيه لزوماه القوافي، 

  .              ا  له  بمفريه                                                          وترتي  األغعان بعد الم الل، والخرجاه بعد األغعان، إلى أن فن

                                      ُ                        خكص من هذا ال الا إلى أن األوجال األولى ن ظمت  عكى منوال الموشحاه           

التي ظهره في القرن الرابل الهجري، والتي جاءه عكى البحور الخكيكية، ول  

و  نعتقد أن الحكي نان يتحد  عن الأعر المكحون، ألن هذا النوع من . تع  إلينا

ووان الخكي ، وفي ضوء  لا ، نستخكص أن األوجال األولي الأعر   ينظ  عكى أ

جاءه عكى األعاري  الخكيكية قب  أن تتنوع أووانها، وتفريل األووان   يعني 

خروجها عن األص  العربي، اتى وإن خرجت عن األص  الخكيكي
8
. 

ّ                        وفي هذا السيال  هد  الزّجالدة األندلسديون إلدى قدوله                  وايوا عكدى بحدور    : )                      

                   ، وفدن الزجد  لد  تدزل  (                                       ي هي ستة عأر بحرا  مدن األووان مدا   ينحعدر         الأعر الت

                                                                   أووانددد متجدددية، ولمنهددا غيددر جدداازة فددي الأددعر، لخروجهددا عددن البحددر المعهددوية
9
،   

                                                  أن المتدد خرين ينظمددون األوجددال عكددى سدداار البحددور الخمسددة   (        المقدمددة )        وجدداء فددي 

ّ                 عأر، ل ن بكغته  العامية، ويسّموند الأعر الزجكي                             
10
.  

                                      أن أووان األوجدال انتقكددت مدن التفريددل إلددى   (          ابددن خكدددون )         مددن ال دالا      يفهد   

                                                                       األص  الخكيكي عند المتد خرين ومدن الزجالدة، ل نندا   نوافدق ابدن خكددون عكدي أن 

                                 ُ                                            الزج  الذي جاء عكى أووان الخكيد  نُظد  بالعاميدة، ألن العاميدة التدي غالبدا  مدا يبددأ 

                             تساير البحدور الخكيكيدة التامدة                                              الن ق فيها بس نون وينتهي بس ون، من العع  أن

                                                                       ب  أنثرهدا مدا جداء عكدى أجدزاء األووان فكغدة الزجد  ليسدت العاميدة األندلسدية وإن 

  .                                                                            تخككتها ألفاظ يراجة ب  هي لغة، وأن سقوش اإلعراب يت  من الفعحى وليس من العامية

                                                 
7
  .   018  :                                محمد عباسة، الموشحاه واألوجال، ل  
8
 .011، ل 0911وله  هونرياخ، فيسباين، : العاش  الحالي والمرخص الغالي، تح: صفي الدين الحكي 
9
 .98ا، ل 0914رضا محسن القرشي، يمأق، : بكوغ األمكقي فن الزج ، تح: ابن اجة الحموي 
10
 .431ه،، ل 0411، 0، ش 1عبدأل محمد الدرويش،   : المقدمة، تح: عبدالرامن ابن خكدون 
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ُبنيةُشكلُالموشح ُ ُ ُ ُُُُ ُ ُ ُُ ُُُُ

ّ                                 يتخددذ نددص الموشددح شدد ال  خاّصددا ، يختكدده عددن الأدد   الددذي بنيددت عكيدد    د                       

                                                                            القعيدة العربية العمويية، وإن اتفقا فدي انتمااهمدا إلدى الجدنس الأدعري، وقدد تمثد  

ِ                                   هذا الأ   في تقاب  األبياه بأ   متواِو، ويظهر  لا عكى عدة أش ال من بينها                                    :  

 سمط            م كل  {غعن  غعن

 سمط         يور             بيت   {سمط

 قف   غعن  غعن

                                                    هي البناء لكموشح، ايث تمضدي الموشدحة فدي خ دوش متقاربدة،             هذه إلبنية                    

                                                                    مل جس  الخي ين من الكؤلؤ الذي تتدزين بدد المدرأة وتضدعد عكدى صددرها ن رفدي 

    وشددا 
11
                                                             وهددذا التقسددي  يقتضددي وجددوي أجددزاء لكموشددح، يكتددزا المؤلدده بهددا، وعكددى   , 

  :                                               ضوء  لا يم ن اعتبار أجزاء الموشح في التعور اآلتي

ُ

ُأجزاءُالموشح ُ ُ ُ ُُُُ ُُ ُ ُ
12
ُ

ُالمطلعُُُ.1ُ ُُ ُ                                                              م كل الموشح هو المجموعة األولى من األش ار، وأقفالها اثنان، وهدي   ُ:ُُ

   (:              ابن وهر الحفيد )                      في هذا النوع من موشحة 

 قد يعونان وإن ل  تسمل   أيها الساقي إليا المأت ى

                                                               و  يأددترش أن يتفددق الأدد ران فددي القافيددة، ف مددا نالاددا فددإن قافيددة الأدد ر                     

                            ل ددن بأددرش أن يتفددق الأدد ر األول    ، (     العددين )             الأدد ر الثدداني         وقافيددة  (      ال دداف )     األول 

                                            مددل قددوافي األشدد ر األولددى مددن األفعددال والخرجددة، نمددا   –        إن وجددد  –            وهدو الم كددل

                                                                  يجدد  أن تتفددق قافيددة الأدد ر الثدداني مددن الم كددل مددل قددوافي األشدد ر مددن األقفددال 

        أن                                                                  والخرجة، ونذلا األمر إ ا نانت أش ر الم كدل رباعيدة أو سدسدية، فإنهدا يجد
                                            تنفق مل قوافي األقفال والخرجة في الوون والعدي

13
                         يأترش أن ي دون لكموشدح  و   .

                                                                          م كل، فإن نان لد م كل فالموشح تاا، وإن ل  ي ن فالموشح أقدرع، ويتندوع الم كدل 

  :                                                    في ون الأرشان مختكفين في الوون وال ول، نقول ابن عربي

                                     إن الذي س،مت بد األروا  إل،ى الحق را 

                                                          نما قد يحتوي ند  شد ر عكدى أنثدر مدن جدزء، فمدن األشد ر التدي ااتدوه                     

  :                              عكى ثالثة أجزاء، قول ابن العباغ

 ع،ن اضرة اإلنسان و  معين  ن ه ب،ي األوشان

                                                 
11
  .    0911                                          الموشحاه واألوجال، القاهرة، يار المعارف، ش   :              فى عوم نري   مع  
12
  .   319  -   311  :    ، ل    0914          ، ييسمبر 1 :         بيروه، ش    ،                                       مع فى عوم نري ، فن التوشيح، يار الثقافة  
13
  .   311  :                 المعدر السابق، ل  
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ُالقفلُُُ.2ُ ُُُُ:ُُ

                                                              وت ون األقفال في نهاية األيوار، وهي عكى وون الم كدل وعددي األشد ار،  

  :                       في هذا الموشح أربعة، هي

 في أرب،،ل               وسقاني أربعا           الزل إليد وات ى جدب                 

 ويحد يب ي لما ل  يقل         نكما ف ر ف،ي البين ب ى                 

 وب ى بعضي عكى بعضي معي         عأيت عياني من شول الب ا                 

 نمد الي س و ل ال مل         مث  االي اقد أن تأت ي                 

ُالخرجةُُُ.3ُ ُ ُ ُ ُُ:ُُ

                                                              وهي قخر قف  في الوشح، وت ون عكى وون الم كدل واألقفدال، وتعتبدر مدن  

                                                               األرندددان التدددي   غندددى عنهدددا فدددي الموشدددح، و  يعتبدددر الموشدددح موشدددحا إ ا خدددال 

                                                              ويستحسن في الخرجة، أن غزلة جدا لد  ت دن فدي المدد ، نمدا يبدا  فيهدا                منه،،،،،،،،،ا

     لموشح                                     أن ت ون عامية أو أعجمية، وهي في هذا ا
14
:  

   تق  في الح  إني مدع  قد نما ابا عندي وونا

ُالدورُُُ.4ُ ُ ُ                                                                   وهو األش ر التي تكي الم كل أو األقفال، وي ون وونها مخالفا لها، وأق  ُُ:ُُُ

  :                                                       عدي لها ثالثة أش ر، وت رره في هذه الموشحة خمس مراه أولها

 وندي،،،،،  هم،،،،،ت ف،،،،ي غرت،،،،،،د

 راات،،،دوشرب،،،،ت ال،،،،را  م،،،ن 

 ،،،د،نكم،،،ا استيق،،،،ا م،،،،ن س رت،،

  :    خرها ق و

 نب،،،،،د ا،،،،،،رى ويم،،،،ل ي ،،،،ه

 يع،،،،،رف الذن،،،،،،  و  يعت،،،رف

 أيه،،،،ا المع،،،،رم عم،،ا أص،،،ه

ُالبيتُُُ.5ُ                                                                 يختكه البيت في الموشح عن باقي أنواع الأعر العربي، فهو في الموشح   : ُُُُ

                                                             عبارة عن الدور مل القف  الذي يكيد، وفي هذه الموشحة خمسة أبياه
15
:  

 رتد،،،،،،،،وندي،،،  هم،،،،ت ف،ي غ

 وشرب،،،ت ال،،،را  م،،،ن راات،،د

 ،،،د،،نكم،،،ا استيق،،،ا م،،،ن س رت

 وسقاني أربعا في أربل  جدب اول إليد وات ى

 :أما البيت الثاني

                                                 
14
    .   111  :                 المرجل السابق، ل  
15
      .   111 :  ل    ،           المعدر نفسد  
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 است،،وىغع،،،ن ب،،ان م،،،ال م،،،ن اي،ث 

 ب،،اه م،،،،ن يرع،،،،اه م،ن ف،،،رش الج،وى

 ىناف،،،،،،ق األاأ،،،،،اء موه،،،،ون الق،،،،و

 ويحد يب ي لما ل  يقل           نكما ف ر ف،ي البين ب ى

وه ذا إلى بقية األبياه
16
ُ

ُُ:أنواعُالموشحة

                                                              نمددا  نرنددا سددابقا يددنظ  جسدد  الموشددح المرندد  مددن األقفددال واأليوار بكغددة  

                                                                       فعحى، وب لفاظ واضحة وسهكة، بح   الحاجة الغنااية التي تقتضي نكمداه بسدي ة 

      م لوفددة
17
                                                         ومددن هددذا النددوع األول مددن الموشددحاه المتمثكددة فددي موشددحة ابددن وهددر    .

  .  ه،     191                    الحفيد، المتوفى سنة 

 قد يعونان وإن ل  تسمل       أيه،ا الساقي إليا المأت ى  

0 

 تدر،،،،،،،،،،،،،،،وندي،،  همت في غ

 وشرب،،،ت ال،،،،را  م،،،ن راات،،د

 نكم،،،ا استيق،،،،ا م،،،،،ن س رت،،،د

 وسقاني أربعا في أربل  ب الزل إليد وات ىذج

1 

 غعن بان م،،ال من اي،،ث اس،،توى

 باه من يه،،،واه م،،ن ف،،رش الج،،وى

 خاف،،ق األاأ،،اء موه،،،ون الق،،،وى

 ل  يقويحد يب ي لما ل،  نكما ف ر في البين ب ى

3 

 م،،ا لعين،،،،،ي عأ،،،،،،،يت ب،،،،،النظر

 أن ،،،ره بع،،،،دن ض،،،وء القم،،،،،،،ر

 وإ ا م،،،،ا ش،،،ئت فاس،،،مل خب،،،،ري

 وب ى بعضي عك،ى بعضي معي         عأيت عياني من شول الب ا

4 

 لي،،،،س ل،،،ي صب،،،،ر و  ل،،ي جك،،،،د

 واجته،،،،،دوا ي،،،،ا لقوم،،،ي ع،،،،،،دلوا

                                                 
16
  .   118  :                 المعدر السابق، ل  
17
  .   314  :  ل  :                           مع فى عوم نري ، فن التوشيح  
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 أن ،،،،،روا ش ،،،،،واي مم،،،،ا أج،،،،،،،د

 نمد الي س و ل ال مل            مث  االي اقد أن تأت ي

1 

 نب،،،،د ا،،،،رى ويم،،،،،ل ي ،،،،،،ه

 يع،،،،،رف الذن،،،،،  و  يعت،،،،،رف

 أيه،،،،ا المع،،،،رم عم،،،،ا أص،،ه

تق  في الح  إني مدع    قد نما ابا عندي وونا
18
 

  تق  في الح  إني مدع  قد نما ابا عندي وونا
19
 

   (:       ابن بقى )          ومثكد قول 

ُنصُالموشحة ُ ُ ُ ُ ُُُُ ُ:ُُ

 أل  الوجد فكبت أيمعي     عبث الأول بقكبي فاشت ى

0 

 أيه،،،،،ا الن،،،،،اس ف،،،،،ؤايي شغ،،،،ه

 وه،،و م،،ن بغ،،ي اله،،وى   ينع،،ه

 ويمع،،،،،ي ي ،،،،،ه ن،،،،،  أيراي،،،،،،د

 بسهاا الكحا قت  السبلح      أيها الأاين من عكم ا

1 

 ب،،،در ت،،،،،،  تح،،ت لي،،،  أغ ،،،،ش

 شال،،ل ف،،،ي غع،،ن ب،،،ان متأ،،،،ي

 أهي،،،ه الق،،،،د بخ،،،،،،د أرق،،،،،،،،،ش

 لبقكوب األسد بين ا ضك     ساار ال رف ون   ا فت ا
3 

 رمت،،،،،،،،،،د فاجتنب،،،،،،،،،ا أي ري،،،،،، 

 وانثن،،ى يهت،،،ز م،،ن س ،،،ر العب،،،،اح

 نقضي،،،،،  ه،،،،زه ري،،،،،،ح العب،،،،ا

 واشر  أسباب هجري وي          ابيبي وصك اا قكت ه،  لي ي

4 

 خ،،،دي وه،،،،ره مذفوف،،،،،،ا: ق،،،،ال 
                                                 

18
                                 وتعد هذه الموشدحة معربدة، ووريه فدي    .  18-  11 :   ، ل 1 :  مج                                            السيد مع فى غاوي، ييوان الموشحاه األندلسية،  

  .         غير معربة  "            جيش التوشيح "
19
  .   011 : ل   ،    0981   ، 1 :                                                                      محمد ونريا عنان، الموشحاه ا ندلسية، ا س ندرية، يار المعرفة الجامعية، ش  



 البناء الفني للموشحات

 

 

018 

 

 ج،،،ريه عين،،،،اي سيف،،،،ا مرهف،،،،ا

 من،،،،د ب،،،،،،   يق ف،،،،،،،،،اا،،،،،ذرا 

 ف ول عنا عالل ال مل  إن من راا جناه هك ا

1 

  اب قكب،،ي ف،،،ي ه،،وى ظب،،ي عري،،ر

 وجه،،،د ف،،،ي الدج،،ن صب،،ح مستني،،ر

 وف،،،ؤايي بي،،،،،،،ن نفي،،،،،،،د أسي،،،،،،ر

فانتعاري بانس اب األيمل  ل  أجد لكعبر عند مك ا
20
 

ُ:بناءُالموشح

                                                           الموشددح فددي بنااددد يترندد  مددن أجددزاء معينددة تواضددل عكيهددا الوشددااون،                     

         وفمددا يكددي   .                                                    والتزامهددا فددي صددنل موشددحاته ، وأع وهددا معدد كحاه عرفددت بهددا

                                                                      األجدزاء التدي يبنددى منهدا الموشدح أو الموشددحة عداية، مدل التعريدده ب د  منهدا عكددى 

ُ  (.               ابن وهر الحفيدة )          ضوء موشحة 

ُالمطلعععُُ.1ُُ ُ ُ ُ                                           كددق عكددى القفدد  األول مددن الموشددحة، وهددو يتدد له               الم كددل اصدد ال  يُُ:ُُُ

                                                                   عاية من ش رين أو أربعة أش ر، وهو هنا في موشحة ابن وهر ويسمى ن  شد ر 

  :           والمتمث  في  .         مند غعنا

 قد يعونان وإن ل  تسمل  أيها الساقي إليا المأت ى

    وقدد                                                                 قد تختكه قافية الأ رين أو الغعنين، نمدا هدو الأد ن فدي هدذا المثدال،                  

  :                                                                   تتفق القافية، نما هو الأ ن في الم كل التالي إلادى موشحاه ابن الكبانة

  ا              واراموا من عأق                سامروا من ارقا

                                                إ ا بدأ بالم كل أو القف  األول فدإ ا خدال مدن الم كدل    "    تاما "             ويسمى الموشح                     

   ".             بالموشح األقرع "                   أو القف  األول يسمى 

ُالقفلُُُ.2ُ                                         الموشدحة مدل الم كدل أو القفد  األول فدي ووندد                      وهو الجدزء المت درر فدي ُُ:ُُُُُ

                                                                           وقافيتد وعدي أجزااد، فالقف  الثاني في موشحة ابن وهر، والذي يجيء بعدد الم كدل 

  :                                            أو القف  األول ويسمى نذلا ععنا ن  ش ر مند وهو

 وسقاني أربعا في أربل        جذب الزل وات ا

  :                     والقف  الثالث فيها هو

 لما ل  يقل ييب  ويحد  نكما ف ر في البين ب ى

ُالخرجعةُُُ.3ُ ُ ُ ُ                                                       وهدي عبدارة عددن القفد  األخيدر مدن الموشددحة، وهدي فدي موشدحة ابددن   ُ:ُُ

  :                 وهر تتمث  في قولد

                                                 
20
    .   483 :   ، ل 0  :         غاوي، مج    سيد   
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                       تق  في الح  إني مد                                           قد نما ابا عندي وونا

ُالدورُُُ.4ُ ُ ُ             ، فدإن الددور                                                     ي تي بعد الم كل في الموشح التاا، وإن ندان الموشدح أقدرع و  ُ:ُُ

  .                                وشح ويمسى ن  جزء من الدور سم ا                   ي تي في مسته  الم

 وندي،،،  هم،،،،ت ف،،،،ي غرت،،،،د

 وشرب،،،ت ال،،،را  م،،ن راات،د

 نكم،،،ا استيق،،،ا م،،،ن س رت،،،د

      ندد مدن                             ، ويأترش في الددور أن ي دون وو                              ويت ون هذا الدور من ثالثة أسماش                  

  .                       ، ويختكه عند في القافية                        وون الم كل أو القف  األول

ُالبيععتُُ.5ُُ ُ             ، فالبيددت فددي                                غيددر مفهومددة فددي القعدديدة التقكيديددة                 مفهددوا فددي الموشددحة   ُ:ُُُ

  :                                                                              الموشحة يت ون عاية من الدور ومن القف  بكيد مجتمعين، فالبيت األول من هذه الموشحة

 وندي،،،  هم،،،،ت ف،،،،ي غرت،،،،د

 وشرب،،،ت ال،،،را  م،،ن راات،د

 نكم،،،ا استيق،،،ا م،،،ن س رت،،،د

 وسقاي أربعا في أربل                 وات اجذب الزل 

  :                  والبيت الثاني منها

 غعن بان مال من ايث استوى

 باه من يه،،،واه من فرش الجوى

 خافق األاأاء موهون الق،،،،،وى

 ويحد يب ى لما ل  يقل  نكما ف ر في البين ب ى

  . (       ابن سه  )             ومثكها موشحة      ...     وه ذا

 قك  ص  اكد عن م نس   ه  يرى ظبي الحمى أن قد امى

 لعبت ريح العبا بالقب،س               فهو في ار خفق مثكما
ُُأجزاءُموشحةُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُُابنُسهلُُ)ُ ُ ُ ُُ ُاألشبيليُُ ُُُُ ُ ُ)ُ:ُُ

       ويتمثدددد                      قكددد  صدددد  اكددددد عدددن م ددددنس                               ه  يرى ظبي الحمى أن قد امى
  :               أجزااها في اآلتي

ُالمطلعُُُ.1ُ ُُ ُ   :                                             ويسمى ن  ش ر مند غعنا نما سبق، ويتمث  في اآلتي  ُ:ُُ
 قك  ص  اكد عن م نس   أن قد امى ه  يرى ظبي الحمى

 لعبت ريح العبا بالقب،س               فهو في ار خفق مثكما

   ..                    ويت له من أربعة أش ر

ُالقفلُُُ.2ُ   :                             ا مند نذلا غعن، ويثم  في اآلتي            ويسمى ن  ش ر  ُ:ُُُُ

 نالربى والعارم المنبجس             وإ ا أش و بوجدي بسما

 بهجتها في عرس وهي من    إ  يقي  الق ر فيها م تما
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ُالخرجةُُُ.3ُ ُ ُ ُ   :       في قولد  ُ:ُُ

   كس     ،،،،،                  لحظتد مقكتي في الخ                      ا      ،،،،،،                   ينبت الوري بغرس نكم                              

    ترس   ،،،                   لا الوري عكى المغ                                         ليت شعري أي شيء ارما                              

ُالدورُُُ.4ُ ُ ُ   :                  ، والمتمث  في قولد              ش ر مند سم ا           ويسمى ن    ُ:ُُ

   رر   ،،،                     غرورا تسكا بي نهج الغ                       وا النوى     ،،،،،                يا يدورا أشكعت ي                            

                          من   الحسن ومن عيني النظر                                           ما لقكبي في الهوى  ن  سوى                            

  ر      ،،،،،،                      والنايي من ابيبي بالف                    وى   ،،،                      أجتني الكذاه م كوا الج                            

  .               مؤله من فقرتين                                        فالدور هنا مؤله من ثال  أسماش، ون  سمط

ُالبيتُُُ.5ُ ُُُُُ:ُُُ

   رر  ،،                     غرورا تسكا بي نهج الغ                       وا النوى     ،،،،،                يا يدورا أشكعت ي                              

                          من   الحسن ومن عيني النظر                                       ما لقكبي في الهوى  ن  سوى                              

  ر      ،،،،،،                      والنايي من ابيبي بالف                  وى   ،،،                      أجتني الكذاه م كوا الج                              

  س  ،،                     نالربى والعارم المنبج                      دي بسما         ،،،،،،،،،             وإ ا أش و بوج                              

   رس   ،،،                  وهي من بهجتها في ع                ا         ،،،،،،،،،                       إ  يقي  الق ر فيها م تم                              

  .                     وه ذا إلى بقية األبياه
ُالنوعُالثالث ُُُُُُُ ُ ُُُ:ُُ

          الدنظ ،       مف دا                             مض رب الوون، مهكه  النسيج، "                    ويعرف بالتكحين، ألند  

   (:             األعمى الت يكي )                                               يحس الذول صحتد من سقمد، و  يخول من خروجد، نقول 

 ساف،،،،،،،ر ع،،،،،،،،،ن ب،،،،،،،،،،،در ضاا،،،،،،ا ع،،،،،،،ن جم،،،،،ان

 وا،،،،،،،،،،،،واه ص،،،،،،،،،،،،،دري ض،،،،ال عن،،،،،،د الزم،،،،،،،،ان

                     حاه   يسددتقي  وونددد إ               لنددوع مددن الموشدد            أن مثدد  هددذا ا  (           سددناء المكددا )          ويؤنددد ابددن 

                       مد مددن م سددوره إ  بميددزان       ، وسددال                       يعكدد  صددالحد مددن فاسددده "  :                بددالتكحين، فيقددول

                                                           د ما يأهد الذول بزاافد ب  ب سدره، فيجبدر التكحدين نسدره، ويأدقي         ، فإن من       التكحين

 "                                                     سقمد، ويريه صحيحا ما بد قكبد، وساننا   تض رب فيد نكمة
21
.  

  :          نص الموشحة

 ساف،،،،،،،ر ع،،،،،،،،،ن ب،،،،،،،،،،،در ضاا،،،،،،ا ع،،،،،،،ن جم،،،،،ان

 وا،،،،،،،،،،،،واه ص،،،،،،،،،،،،،دري ض،،،،ال عن،،،،،،د الزم،،،،،،،،ان

0 

 ق،،،،،،،،ال ل،،،،،،،،ي   أع،،،،،،،،،،،د نكم،،،،،،،ا قك،،،،،،،،ت ع،،،،،،،،،،د

 مه،،،،،،،،،،،،،،ر نض،،،،،،،،،،،،،،ر  ا وانثن،،،،،،،،،،ى خوشب،،،،،،،،،،،ان

                                                 
21
    .  ه،    0318  ،  0             يار الف ر، ش    ،                          ابن سينا المكا، يار ال راو  
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 لكعب،،،،،،،،،،،،،،،ا والق ،،،،،،،،،،،،ر عابثت،،،،،،،،،،،،،،د ي،،،،،،،،،،،،،دان

1 

 خ،،،،،،،،ذ ف،،،،،ؤايي ع،،،،،،ن ي،،،د ل،،،،يس ل،،،ي من،،،،،ا ب،،،،،،،،،د

 ،،،،،،،،،،،دغي،،،،،،،ر أن،،،،،،،،،ي أجه ل،،،،،،،  ت،،،،،،،دع ل،،،،،ي جك،،،،،،د

 واشتياق،،،،،،،،،،،،،،،ي يأه،،،،،،،،،،،د م ،،،،،،،،رع م،،،،،،ن شه،،،،،،،،،د

 ول،،،،،،،،،،،،،،،ذان الثغ،،،،،،،،،،،،،،،،ر  م،،،،،،،ا لبن،،،،،،،ت الدن،،،،،،،،،،ان 

 م،،،،،،،،،،ن امي،،،،،،،،،،،،ا الخم،،،،ر أي،،،،،،،ن محي،،،،،،،ا الزم،،،،،،ان

3 

 لي،،،،ث جه،،،،،،،دى وفق،،،،،،،،،،،،د ب،،ي ه،،،،،،وى مضم،،،،،،،،،،،،ر           

 ففؤايي أفق،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،د نكم،،،،،،،،،،،،،،،،ا يظه،،،،،،،،،،،،ر

 ،،د،،،،،،،،،،،،  ي،،،،،،،،داوي عأق،،  ل،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ا المنظ،،،،،،ر           

 ،،،،،،ي يرى،فك ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ب،،،،،،،، بي ني،،،،،،،ه ن،،،،،،ان           

 ع،،،،،،،،،،،،،ذره وع،،،،،،،،،،،،ذرى رال ات،،،،،،،،،،،،،ى استب،،،،ان           

4 

 أو عك،،،،،،،ى أن أي س،،،،،،،،،،،،،،،،ا ه،،،،،،  إلي،،،،،،،،،،،،،ا سبي،،،،،،،،،،،،، 

                                         عب،،،،،،،،،،،،،،،،رة أو نفس،،،،،،،،،،،،ا                 ،،،،،          ،،،،،،،،،                              ب،،،،،،،،،،،،،،،،ت إ  قكي،،،            

 س،،،،،،،،اء شن،،،،،،،،،،ى ب،،،،،،،،،،،ى م،،،،،،ا عس،،،،ى أن أق،،،،،،،،،،،،،،،،،،ول 

 استأ،،،،،،،،،،،رىوأن،،،،،،،،،،،،،،،،،،ا  وانقض،،،،،ى ن،،،،،،،،،،  ش،،،،،،،،،،،،،ان 

 جزع،،،،،،،،،،،ي وصب،،،،،،،،،،،،ري خالع،،،،،،،،،،،ا م،،،،،،،،ن عن،،،،،،،،،،،،،ان
1 

 ل،،،،،،،،،و تناه،،،،،،ي عن،،،،،،،،،،،،،،،،،ى م،،،،،ا عك،،،،ى م،،،،ن يك،،،،،،،وا

 ىيين،،،،،،،،،،،،،،،د التجن،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ه،،،،  س،،،وى ا،،،،،  ري،،،، 

 وه،،،،،،،،و ب،،،،،،،،،،،ي يغن،،،،،،،،،،،،،،،ي أن،،،،،،،،ا في،،،،،،،،،،،،د أهي،،،،،،،،،، 

 لي،،،،،،،،،،،،س عكي،،،،،،،،،ا س،،،،اتدري ق،،،،،،د رأيت،،،،،،،،،ا عي،،،،،،،،،ان

وستنس،،،،،،،،،،،ى  ن،،،،،،،،،،،،،،،،ري س،،،،،،،،ا ي ،،،،،،،،ول الزم،،،،،،ان
22
 

ُ":ضاحكُعنُجمان(ُ"األعمىُالتطليلي)حةُزاءُموشأج

 :د غعنا، والم كل في هذه الموشحةويسمى ن  ش ر من :المطلعُ.1
 ساف،،،،،،،ر ع،،،،،،،،،ن ب،،،،،،،،،،،در ضاا،،،،،،ا ع،،،،،،،ن جم،،،،،ان

 وا،،،،،،،،،،،،واه ص،،،،،،،،،،،،،دري ض،،،،ال عن،،،،،،د الزم،،،،،،،،ان

                                                 
22
    .   111-   141  :    ، ل 0  :                                     السيد مع فى غاوي، ييوان الموشحاه، مج  
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من أربعة أش ار أو أغعان مل اختالف القوافي و  يأترش أن  والم كل هنا بت له

 .                             سمي الموشح قاما  وإ  فهو أقرع ي ون ل   موشح م كل فإن وجد

 :                                             ويسمى ن  ش ر مند غعنا ، والقف  في هذه الموشحة :القفلُ.2

  ا مه،،،،،،،،،،،،،،ر نض،،،،،،،،،،،،،،ر وانثن،،،،،،،،،،ى خوشب،،،،،،،،،،،ان

 لكعب،،،،،،،،،،،،،،،ا والق ،،،،،،،،،،،،ر عابثت،،،،،،،،،،،،،،د ي،،،،،،،،،،،،،دان

 :وتتمث  في قولد :الخرجةُ.3

 لي،،،،،،،،،،،،س عكي،،،،،،،،،،ا س،،،،اتدري ق،،،،،،د رأيت،،،،،،،،،ا عي،،،،،،،،،ان

 ،،،،،،ريوستنس،،،،،،،،،،،،،ى  ن،،،،،،،،،،،، س،،،،،،،،ا ي ،،،،،،،،ول الزم،،،،،ان

 :وي كق عكى ن  جزء مند بالسمط والدور في هذه الموشحة يتمث  في قولد :الدورُ.4

 شفن،،،،،،،،،ي م،،،،،ا أج،،،،،،،،،،،،،،،د قه مم،،،،،،،،،،،،،،ا أج،،،،،،،،،،،،،،،د

 باش،،،،،،،،،،،،،،،،،،ش متئ،،،،،،،،،،،،،د ق،،،،،،،اا ب،،،،،،،،،ي وقع،،،،،،،،،،د

 ق،،،،،،،،،ال ل،،،،،،،،،،،ي   أع،،،،،،،د قك،،،،،،،ت ع،،،،،،،،،،،،،د نكم،،،،،ا

 :ويتمث  في اآلتي :البيتُ.5

 شفن،،،،،،،،،ي م،،،،،ا أج،،،،،،،،،،،،،،،د قه مم،،،،،،،،،،،،،،ا أج،،،،،،،،،،،،،،،د

 باش،،،،،،،،،،،،،،،،،،ش متئ،،،،،،،،،،،،،د ق،،،،،،،اا ب،،،،،،،،،ي وقع،،،،،،،،،،د

 ق،،،،،،،،،ال ل،،،،،،،،،،،ي   أع،،،،،،،د نكم،،،،،ا قك،،،،،،،ت ع،،،،،،،،،،،،،د

  ا مه،،،ر نض،،ر وانثنى خوشبان وانثن،،،،،،،،،،ى خوشب،،،،،،،،،،،ان

 :الذي يكيدوالبيت 

 خ،،،،،،،،ذ ف،،،،،،،ؤايي ع،،،،،،ن ي،،،،،،،،د ل،،،،يس ل،،،ي من،،،،،ا ب،،،،،،،،،د

 غي،،،،،،،ر أن،،،،،،،،،ي أجه،،،،،،،،،،،،،،،،،،د ،،دع ل،،،،،ي جك،،،،،،دل،،،،،،،  ت،،،،،

 واشتياق،،،،،،،،،،،،،،،ي يأه،،،،،،،،،،،،،،،،،د م ،،،،،،،،رع م،،،،،،ن شه،،،،،،،،،د

 ول،،،،،،،،،،،،،،،،ذان الثغ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ر م،،،،،،،،،ا لبن،،،،،،،ت الدن،،،،،،،،،،،ان

  ر                                          م،،،،،،،،،،ن امي،،،،،،،،،،،،ا الخم،،،،،،،،                                      ،،ن محي،،،،،،،ا الزم،،،،،،ان       أي،،،،،              

 .(ابن عباية)ومثكها موشحة  .وه ذا إلى بقية األبياه

ُ:النوعُالرابع

                                                                     وهو يأبد الموشح في بنااد وأغراضد، غير أند يفرل فدي العالميدة، ويعدرى مدن  

                                  الأعبية، ومن هنا ندرن سب  انعراف                                          اإلعراب، وهو فن اخترع ليتغني بد بين األوساش 

                                                                            أنثر مؤرخي األيب عن تدويند، وهو ما يعرف بالتزني  والنزي  هدو ا بدن غيدر الأدرعي

   ل ب
23

                  هد،، وهدذه الموشدحة     118              ، المتدوفي سدنة  (      لأأدترى )                        ، ويمثد  هدذا الندوع موشدحة 

  :          نص الموشحة  (             ضااا عن جمان   ( ) ي             األعمى الت كيك )                عارم فيها موشحة 

                                                 
23
 .  38: العربي سال  الأريه، يراساه في األيب األندلسي، ل 
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 ووج،،،،،،،،،،،وي الس ،،،،،،،،،ر  ،،،ون الزم،،،،،،انقب،،،،،  ن،،،

 لكه،،،،،،،،،،،،وى والخم،،،،،،،ر  أس رتن،،،،،،،،،،،ي ي،،،،،،،،،دان

0 

 وأن،،،،،،،،،،،،،،،ا الف ،،،،،،،،،،را  قم،،،،،،،،ر الرش،،،،،،،،،،،د   

 ش،،،،،،اب من،،،،،،د نأ،،،،،،را  ونس،،،،،،،،،،،،،  العب،،،،،،،،ا 

 ع،،،،،،اي شفع،،،،،،ي وت،،،،،را  وب،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،رو  ورا 

 ش،،،،ول ايات،،،،،ي عم،،،ري          وأن،،،،،،،،ا ف،،،،،،ي مهرج،،،،،ان

 وغن،،،،،،،،،،،،،،،اي فق،،،،،،،ري  عزت،،،،،،ي ف،،،،،ي اله،،،،،،وان

1 

 ري،،،،،،،،ام األن،،،،،سف،،،،،،،،،ي  لكفقي،،،،،،،،ر الوص،،،،،،،،،،،،،، 

 نزه،،،،،،،،ت ع،،،،،،،،،ن جن،،،،،،س ن،،،،،،،،،،، س خم،،،،ر تج،،،،ول

 واي،،،،،،،،،،،،،،اة النف،،،،،،،،،،،،،،،،س فه،،،،،،،،ي فه،،،،،،،  العق،،،،،،،ول

 وصفه،،،،،،،،،،،،،،،ا بالح،،،،،،،،،،،،،ر ل،،،،،،،،،،  يج،،،،،،دي لس،،،،،،،،ان

ق،،،،،،،،د اي،،،،،،،،،ي بالس،،،،،،،ر شربه،،،،،،ا عي،،،،،،،ان م،،،،،،،ن
24
 

 :، وتتمث  أجزاؤها في اآلتي(الأأتري)الوشا  ( قب  نون الزمان)أجزاء موشحة 

 :مث  فيتويسمى ن  ش ر مند غعنا، وي :المطلعُ.1

 ووج،،،،،،،،،،،وي الس ،،،،،،،،،ر  قب،،،،،  ن،،،،،،ون الزم،،،،،،ان

 لكه،،،،،،،،،،،،وى والخم،،،،،،،ر  ،،،،،،ي ي،،،،،،،،،دانأس رتن،،،،،

 :نذلا يسمى ن  جزء مند غعنا :القفل.2ُ

 ش،،،،ول ايات،،،،،ي عم،،،ري           وأن،،،،،،،،ا ف،،،،،،ي مهرج،،،،،ان

ُوغن،،،،،،،،،،،،،،،اي فق،،،،،،،ري  عزت،،،،،،ي ف،،،،،ي اله،،،،،،وان

ُ:ُالخرجةُ.3

 وصفه،،،،،،،،،،،،،،،ا بالح،،،،،،،،،،،،،ر يج،،،،،،دي لس،،،،،،،،انل،،،،،،،،،،  

 ق،،،،،،،،،،،د اي،،،،،،،،،ي بالس،،،،،،،ر م،،،،،،،ن شربه،،،،،،ا عي،،،،،،،ان

 :                       ويسمى ن  ش ر مند سم ا   :الدورُ.4

 وأن،،،،،،،،،،،،،،،ا الف ،،،،،،،،،را  قم،،،،،،،،ر الرش،،،،،،،،،،،د   

 ش،،،،،،اب من،،،،،،د نأ،،،،،را  ونس،،،،،،،،،،،،،  العب،،،،،،،،ا 

     ،،ري ،                   ش،،،،ول ايات،،ي عم،                                                          ،،ا ف،،،،،،ي مهرج،،،،،ان ،     وأن،،                  

                             وغن،،،،،،،،،،،اي فق،،،،،،،ري                                                ،ي ف،،،،،ي اله،،،،،،وان ،     عزت،،                  

                                                 
24
 .349-348: ، ل1مج : ييوان 
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ُ:البيتُ.5

 وأن،،،،،،،،،،،،،،،ا الف ،،،،،،،،،را  الرش،،،،،،،،،،،د   قم،،،،،،،،ر 

 ش،،،،،،اب من،،،،،،د نأ،،،،،را  ونس،،،،،،،،،،،،،  العب،،،،،،،،ا 

 ع،،،،،،اي شفع،،،،،،ي وت،،،،،را  وب،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،رو  ورا 

 ش،،،،ول ايات،،،،،ي عم،،ري            وأن،،،،،،،،ا ف،،،،،،ي مهرج،،،،،ان

 وغن،،،،،،،،،،،،،،،اي فق،،،،،،ري  عزت،،،،،،ي ف،،،،،ي اله،،،،،،وان

ُ:مالمحُاالتفاقُواالختالف

ُ ُأوالُُ ُ ُ:مالمحُاالتفاق:ُُ

                                                                  إن مالمح ا تفال ت اي تت ون وااة بين أنواع الموشحاه وتتمث  في ت بيق                     

   ان                    ، أمددا مددن ناايددة األوو                              عكددى جميددل األنددواع التددي سددبق  نرهددا              أجددزاء الموشددحة 

  .                           ومنها ما خر  عكى هذه األووان   ،                               انت تبنى عكى أووان الأعر العربي          الأعرية ف 
ُمالمحُاالختالفُُ:ُُُُُُ ُثانيا ُ ُ ُُ ُ ُُُ ُ ُ ُ:ُُ

                        نهدا مدا يبندى عكدى الموشدحة     ، وم                             الف يتمث  أو   في بناء الموشدحة       أن ا خت 

      ومنهدا   (               آلبن وهر الحفيدد )      ، وهي                               ث  في النوع األول الذي سبق  نره      ، وتتم      األصكية

        الدذي ثد    (     خ يد              لسدان الددين ال )                              قعيد العمويية وتتمث  فدي موشدحة               ما يبنى عكى ال

          ، وا خدتالف                                ا نان عكى نظاا قعيدة الأدعر الحدر         ، ومنها م  ني                    تعنيفد في النوع الثا

                                                                       الثدداني يتمثدد  فددي البنيددة اإليقاعيددة لكموشددحاه مددن ايددث البندداء عكددى أووان الأددعر 

     وأمدا   –                 نوع األول والثداني               ، وتتمث  في ال                            فمنها ما يبنى عكى هذه األووان  –       العربي 

                    ي تخرجدد عكدى أن يمثد                                                    النوع الثالدث والرابدل فقدد يخكدت فيدد بعد  التفعدياله الدذ

  .           أووان الأعر
ُالبنيةُاإليقاعيةُللموشحات ُُ ُ ُ ُ ُُُُ ُُ ُُُُ ُُُ ُُُُُُ

ُ:الموشحُإيقاع
        العروضي                                                          قك  إيقاع الموشح مواوين القعيدة العمويية عكى هذا المستوى  

  ،                           ز بد من خعدااص عروضدية جديددة     ا تمي             ، و لا بفع  م                       المعروف بالنظاا الخكيفي
   او  تدد                                                               تميددز بهددا الموشددح عددن غيددره مددن الددنظ  اإليقاعيددة، وهددذا ا نفددراي جعكددد يم

           إن المتكقدي        ، ايدث                               اه التكقدي لددى المتكقدي بعدفة عامدة                      بخعوصية التنداول وجماليد
                            ، والدذي قدد يوصده بالمعدر الدذي                                       الهامأي، وهو رجد  الأدارع، أو رجد  المقهدى

   ى              أول مددن أشددار إلدد  :  (        ابددن بسدداا )     ونددان    .            جزيددرة األندددلس                  ظهددر فيددد الموشددح فددي  ي
   إن    : "                 عددن أووان الموشددحاه                                               سددتحداثية التددي أتددى بهددا الوشددااون، فقددال متحدددثا    ا 

 "                           أنثرها عكى غير أعاري  العرب
25
              ليبدين ال بيعدة   (               ابن سدناء المكدا )          وجاء بعده    .

                                                 
25
   ،    0918  ،  (   ي،ش )                             الددار العربيدة لك تداب، ليبيدا،    ،          إاسدان عبداس  :               الجزيرة، تحقيق                     الدخيرة في محاسن أه    :         ابن بساا  

  .   418 :   ، ل 0 :     ، 0 : ل
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   وم           ، ومعدد فى عددد                       العدددفدي وغيددره مددن القددددماء            ، ثددد  أعقبددد      لكموشددح          اإليقاعيددة
          ، وأضدافوا                               الذين قدرروا مدا وري عندده ووضدحوه   ،                          دال ري  وغيره  من المحدثين  عب

  (               ابن سدناء المكدا )               ويستخكص من نالا    .                               نتمكت بذلا الموضح في هذا الجان        إليد فا
  :                        يسددك ون شددريقتين أساسدديتين  –       الددوون        فددي مجددال   –                         ومددن جدداء بعددده أن الوشددااين 

  .                 جوا عن تكا البحور             واألخرى أن يخر                        أن يستخدموا بحور خكيكية   :       أو هما
 :والموشحاه تنقس  قسمين(: ء المكاابن سنا)قال 

ُاألول ُ ُ                              ما   وون لدد فيهدا و  إلمداا لدد   :                                       ما جاء عكى أووان الأعر العربي، والثاني  ُ:ُ

   بها
26
  ،                                مدن بقدي عكدى أصدول العدروم الخكيكيدة                            وهندان مدن الوشدااين األندلسديين    .

         ابدن سدناء                 وهدذا الندوع جعكدد                                              و لا فيما يخص الندوع األول مدن أووان الموشدحاه،

           ، و  يفعكدد                                ده بالمخمساه أشدبد مندد بالموشدحاه        ، وهو عن                      المكا من النسج المريول

   .                                                 ء ومدن أراي أن يتأدبد بمدا   يعدرف، ويتأديل بمدا   يمكدا                    إ  الضعفاء مدن الأدعرا

                                            سددبق  نددر مدن موشددحة ابددن وهددر الحفيدد، فهددي مددن بحددر                        ومدن أمثكددة هددذا الندوع مددا 

                           ن سناء المكا بالموشح الأعري           ، ويسميد اب     الرم 
27
                      أمثكدة التجديدد العروضدي     ومن    .

  :         في الموشح

  ،                                                          الد وأبياتد نكمة أو ارندة مكتزمدة، نسدرة ناندت أو ضدمة أو فتحدة            أن تتخك  أقف  ُ.1ُ

  :                              فا وقريضا  محضا ، نقول ابن بقي                         تخرجد عن أن ت ون شعرا  صر

 ول  أق  لكم ي  هجراني معذبي نفاني صبره والعبر شيمة العاني 

           معذبي نفداني  :                وأخرجد مند قولد     وشح           فهذه من الم
28

                         يبدين ابدن سدناء المكدا مثدال    ، و

   كددا                                                  بدد ن تجعدد  عكددى قافيددة فددي وون ويت كدده شدداعرها أن يعيددد ت "             الحرنددة، و لددا 

  :                            الحرنة بعينها وقافيتها نقولد

 لد نظر  يا ويح ص  إلى البرل

 لو وشر  وفي الب اء مل ال،ورل

                                                   والتزا إعاية القافية وسط الدوون عكدى الحرندة المحفوظدة    ،              فهذا من البسيط                    

                  هددو الددذي أشددرنا إليددد
29
              وسددط الددوون فعدد                                 ف ددان اسددتعمال القدداف الم سددورة فددي    .

  .                              ونسر بذلا قيد الم لوف من الوون   ،                 المعراع إلي جزأين

             مستوى الموشدح                                                         ويذنر الوشااون أنه  قد يعمدون إلى التنويل في األووان عكى   ُ.2ُ

    اده               الواادة نقول أ
30
:  

 والك،و  في،د أاك،ي م،ن القب،   الح،،  يجني،ا ل،ذة الع،زل

                                                 
26
  .  44 :                             ابن سناء المكا، يار ال راو، ل  
27
  .  44 :               المعدر السابق ل  
28
 .44:المعدر السابق ل 
29
  .  41 :             المعدر نفسد ل  
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 ج،،د الهوب،،ي وأصك،،،د الكع   ن  شيء من الهوى سب، 

 ن،،ان اإلاس،،،ان م،،،ن الحسن  وأن ل،،و ن،،ان ج،،،د يغن،ي

اختالف عدي التفعياله في البحر الوااد بين غعن وقخر، في تي الغعن األول  .3

والغعن الثاني بتفعيكة واادة بتفعيكتين،
31
 :نقولد ابن ازمون 

 النيرا     الالمل  يا عين السرا  اإله،،،را

 ني تنترا مدامل  ونان نع  الرتا  ف سرا

                                                             ويتمثد  فدي المثددال السدابق ندد  غعدن مددن األغعدان الجيعيددة تفعيكتدان مددن                     

                                                 وندد  غعددن مددن األغعددان األخددرى تفعيكددة واادددة مددن نفددس البحددر        الرجددز،
32
    أمددا    .

                                        مدا   مددخ  لأديء مندد فدي أووان العدرب، وهدذا  "                من الموشحاه فهو               القس  الثاني

                              سد  الغفيدر، والعددي الدذي   ينضدبط                          القس  منها هدو ال ثيدر، والج
33

                ، ويؤندد هندا ابدن 

     "   :                بدالتكحين ، فيقدول             قي  ووندد إ               الموشدحاه   يسدت                          سناء أن مثد  هدذا الندوع مدن

                فدإن مندد مدا يأدهد    ،                 إ  بميزان التكحين             ، من م سورة                          يعك  صالحد من فاسده وسالمد

   مدا                                                          ب  ب سره، فيجبر التكحين نسره، ويأدفي سدقمد، ويدريه صدحيحا     .            الذول بزاافد

      "                                يرى ابن سدناء المكدا أن هدذا الندوع    نما  "                    تض رب فيد نكمة                   بد قكية، وساننا  

  ،                                ا ة المقربدون مدن أهد  هدذه العدناعة       ، والمال                              د إ  العالمون من أه  هذا الفنن    يعكم

                            ، وإ  فالبعدير يحدذره و  ينظدره                            هذا   يقدا عكيد إ  مث  األعمى     ومث  
34
      وهندان    .

              ، تعدين المغندى                               ة ما، نكفدا معدين او نكمدة مخعوصدة                        نوع ثالث يستوج  توفر عام

  ،        التكحدين              وقسد    يحتمكدد    : "       ء المكدا             ويقدول ابدن سدنا   .                     إقامة لحند بعفة مالامة     عكى

                                                                       و  يمأي بد إ  بد ن يتوند  عكدى لفظدة   معندى لهدا ت دون يعامدة لكتكحدين وع داوا  

      لكمغنى
35
            بنداء الموشدح                          العروضدية، يتضدح أن عمكيدة  (               ابدن سدناء المكدا )        وبدراسدة    .

     يوسده   /      دنتور          وقدد قددا الد   .                              فهو   ينظ  بعأدوااية أو تكقاايدة  ،                   عروضا  عمكية واعية

                                                 فووي سعد عيسدى يراسدة اديثدة تبدين أن بداب التحدرر عكدى   /               ونظيره الدنتور     عبد

        باختيدار                                                               مستوى العروم قد بدأ مب درا فدي الأدعر العربدي، فقدد انأدغ  الوشدااون 

                                              وبددين نالهمددا أن ال ريقدة العروضددية لددد أادددثت بعدد   .                       البحدور الأددعرية المناسددبة

  :                             التغيراه يم ن توضيحها نما يكي

وجد قكوببال   نيه تبقى: فق 
36
 

                                                 
31
   .   11 :                               مع في عوم ال ري ، فن التوشيح، ل  
32
  .  18 :                المرجل السابق، ل  
33
  .  41 :              المرجل نفسد، ل  
34
  .  11 : ل   ،           المعدر نفسد  
35
  .  11 : ل   ،           المعدر نفسد  
36
  .   011  :    ، ل 1                                     السيد مع في غاوي، ييوان الموشحاه، مج   
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 :وقد جاءه تفعياله هذا الموشح عكى النحو اآلتي

 مفاعيكن    فعولن   مفاعي       فعولن            

 (فعولن)مفاعيكن    فعول    مفاعيكن     فعولن            

         قدد يتكدبس    : "                                                   وهذا التدخ  في األووان أوضحد الدنتور فووي عيسدى بقولدد                    

                   والمنسدددر  بدددالرجز أو                                    والمديددد بالرمددد ، وال ويددد  بالمقتضدد ،                الهددز  بدددالم ري،

 "      السريل
37
           ، والم دري                          الممتد، والمنسري والمتئدد  :           جديدة منها                       ولد الوشااون أووانا     ح

         والمست ي 
38
                      تفعدياله البحدور الأدعرية                                   وهذه بحدور مهمكدة، أخدده تفعيالتهدا مدن    .

     ا يكي           ، ومن  لا م                               ن بزياية بع  الحرناه أو نقعانها    ، ل         المعروفة
39
:  

 فعول فاع   مفاعيالن                    

 مفاعي      فعو ن                    

 مفاعيكن فل   مفاعيالتن                    

 فعولن فل                فعو تن                    

 ( نفعو)فعكن مفاعيكن                              مستفعالتن                    

 فعكن فعكن            مفعو تن                    

 فعكن مفعول            مفعو تان                    

                                                          ويددذنر الدددنتور فددووي عيسددى ان الوشددااين اسددتخدموا بعدد  التفعددياله                     

  (      األصدول )                                                          وفة سابقا، ل ن غيروا في بحورها، فقد وضعوا أيديه  عكدى ف درة      المعر

                                     ستفايوا من ف رة الزاافاه والعكد ، ومدن        ، نما ا                                الدواار الخكيكية، فاستفايوا منها   في 

  ،                                حددور المهمكددة والقديمددة والمسددتعمكة              ونظددروا إلددى الب   .                     ف ددرة المأدد ور والمنهددون

                   ، ومنهدا مدا يددخ  فدي  (       المأدتبد )                             ا جديدة، منهدا مدا يددخ  فدي بداب                  وولدوا منها أووان

                                    نظد  أادد الموشدااين عكدى وون المسدت ي ،    :                      ، ومن أمثكة  لا ما يكدي (      المولد )    باب 

                        وهو م خو  من ال وي  فقال
40
:  

 ب لحاظ تعي   قكوب تعابت

بال وجد قكوب       نيه تبقى: فق                            
41
 

 :وقد جاءه تفعياله هذا الموشح عكى النحو اآلتي          
 مفاعيكن    فعولن   مفاعي       فعولن            

                                                 
37
  .   018-   011 :                                  فووي سعد عيسى، الموشحاه واألوجال، ل  
38
                                                                                             فووي سعد عيسدى، الموشدحاه واألوجدال األندلسدية، فدي ععدر المواددين، ا سد ندرية، يار المعرفدة الجامعيدة،  

  .   011 :    ا، ل    0991  ،  ( ش . ي )
39
                   يار الف در الكبنداني   :                                                                               يوسه عبد، التوشيح في الموشحاه األندلسية باب جديدد فدي أووان الموشدح ونغماتدد، بيدروه  

  .  19 :   ، ل    0993            لك باعة، ش، 
40
  .   011 :               المرجل السابق ل  
41
 .011، ل1السيد مع في غاوي، ييوان الموشحاه، مج  
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 (فعولن)مفاعيكن    فعول    مفاعيكن     فعولن             

         قدد يتكدبس    : "                                                   وهذا التدخ  في األووان أوضحد الدنتور فووي عيسدى بقولدد                    

                   والمنسدددر  بدددالرجز أو                                                   الهددز  بدددالم ري، والمديددد بالرمددد ، وال ويددد  بالمقتضدد ،

 "      السريل
42
  ح

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

42
 .018-011ل  فووي سعد عيسى، الموشحاه واألوجال، 
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ُالمراجعُوُُُرُدُاُصُمُلُا ُ ُُ ُ ُُُ
ُ

 www.wikipedia.org 

 0                                                                محمددد عباسددة، الموشددحاه واألوجددال األندلسددية، يار أا ال تدداب، الجزااددر، ش ،   

  . ا    1101

  يار  "                      ععدددر ال وااددده والمدددراب ين "                               إاسددان عبددداس، تددداريخ األيب األندلسدددي ،      

  . 1              بيروه، ال بعة    ،       الثقافة

 يار العكددد     ،     بيدددروه  "                موضدددوعاتد وفنوندددد   : "            األيب األندلسدددي   ،      الأددد عة   ى    معددد ف          

  . ا    0919  ،  4                لكماليين، ال بعة 

 ولهدد  هونريدداخ،   :                                 العاشدد  الحددالي والمددرخص الغددالي، تددح   ،               صددفي الدددين الحكددي              

  .    0911         فيسباين، 

 رضا محسدن القرشدي، يمأدق،   :                         بكوغ األمكقي فن الزج ، تح   ،              ابن اجة الحموي                       

  . ا    0914

 0    ، ش  1                     عبدددأل محمددد الدددرويش،     :            المقدمددة، تددح   ،                   عبدددالرامن ابددن خكدددون  ،  

  .  ه،    0411

  0911                                        الموشحاه واألوجال، القاهرة، يار المعارف،    ،              مع فى عوم نري    .  

 0914          ، ييسمبر 1        بيروه، ش   ،                                       مع فى عوم نري ، فن التوشيح، يار الثقافة    .  

 ،1 :  مج                                            السيد مع فى غاوي، ييوان الموشحاه األندلسية .  

  ،محمد ونريدا عندان، الموشدحاه ا ندلسدية، ا سد ندرية، يار المعرفدة الجامعيدة                                                                     

  .  81  09   ، 1 : ش

 ه،    0318  ،  0             يار الف ر، ش    ،                          ابن سينا المكا، يار ال راو  .    
 0  :                                     السيد مع فى غاوي، ييوان الموشحاه، مج  .   

 العربي سال  الأريه، يراساه في األيب األندلسي                                            .    

 الدددار    ،          إاسددان عبدداس  :                                    الدددخيرة فددي محاسددن أهدد  الجزيددرة، تحقيددق  :         ابددن بسدداا      

  . ا    0918  ،  (   ي،ش )                       العربية لك تاب، ليبيا، 

  ،فددووي سدددعد عيسدددى، الموشددحاه واألوجدددال األندلسدددية فددي ععدددر المواددددين                                                          

  . ا    0991  ،  ( ش . ي )                                 ا س ندرية، يار المعرفة الجامعية، 

 بدداب جديددد فددي أووان الموشددح    .                                      يوسدده عبددد، التوشدديح فددي الموشددحاه األندلسددية                         

  . ا    0993                               يار الف ر الكبناني لك باعة، ش،   ،               ونغماتد، بيروه
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