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 أمهية املوضوع
 دوا في أوزان ذكرنا في حديثنا عن خصائص الشعر ألاندلس ي أن الشعراء ألاندلسيين جدَّ

و هي , غيرهم عن  بهاو تميزوا , فيها و برعوا , املوشحات الشعر و قوافيه حتى اخترعوا 
 .مضمونه تجديد في شكل الشعر ال في 

 تها ألن تكون عقًدا
َ
ل حظيت املوشحات ألاندلسية, وما زالت تحظى, بمكانة مرموقة أهَّ

ا رطيًبا جادت 
ً
 بهناصًعا يتألق في ِجيِد أدبنا العربي القديم والحديث, أو تكون غصن

اء 
َّ
, والعذوبة , وما يزال ينضح  بالرقة والعبق حينذاك الطبيعة ألاندلسية الغن

 بطبيعة ألاندلس ولياليها العامرة باألنس والطرب والغناء
ً
 .ويذكرنا دوما

 أن يتعرف الطلبة أهمية هذا الفن الجديد الذي شكل تطوًرا في شكل القصيدة
 ., وأعطى ملمًحا جديًدا لشخصية ألاديب ألاندلس يالقديمة العربية 



 العرض
  ح جمع : املوشحات تعريف

َّ
ه ابن سناء امللك , ُموش

َ
ف وم على وزن " : بقوله و قد عرَّ

ُ
ظ
ْ
ح كالم َمن

َّ
املوش

خذه " : املوشح و جاء في أحد املعاجم ألادبية الحديثة أن , " مختِلفة مخصوص بقواٍف 
َّ
شكل خارجي تت

و يختلف باختالف , معينة ال يتحكم فيه وزن واحد أو قافية , معينة القصيدة العربية يتكون من أجزاء 
 . "الشعراء 

 
ــــة اشتق اسم املوشح من اسم املفعول والوشاح هو رداء موش ى بالزخارف أومرصع بالجواهر , واملراد : لغـــــ

 .بالتسمية إضافة تغييرات على شكل القصيدة التقليدية
 
 تختلف املوشحات عن القصائد بتنوع ألاوزان والقوافى , وفى إشارة الختالف املوشح عن القصائد : نظمــــــا

وصفه الشاعر ابن سناء امللك بأنه كالم منظوم على وزن مخصوص , وهى تجمع عادة خليطا بين الفصحى 
 .والعامية

 
 ــــا يتبع اللحن النظم بحيث يمكن أن تتعدد ضروبه وأوزانه , وربما يسبق وضع اللحن نظم الكلمات : لحنـــ

 .فتصاغ على لحن موضوع سلفا
 
 اح املرأة و هو , التجميل و هو التنميق و  التوشيحاملوشح مأخوذ من

َ
انو لعلهم شبهوه بوش

َ
ْيط

َ
من لؤلؤ و  خ

ف أحدهما على , منظومان َجْوهر 
َ
الف بينهما و ُيْعط

َ
 , ألاخر ُيخ

ً
دا

ْ
نا ِعق ِ

حليكو 
َّ
و الجامع بينهما , املرأة  به تتوش

ع عليه من , التجميل هو التشابه في  ل بما ُيَرصَّ ل بالتنويع بين أقفاله و , الجواهر فالوشاح ُيَجمَّ و املوشح ُيَجمَّ
 .والقافية أدواره في الوزن 

 
 



 موازنة بني القصيدة واملوشحة
 الفرق

 القصيدة
 تتألف من جمموعة أبيات

 يتألف البيت من صدر وعجز
تلتزم القافية الواحدة والوزن 

 الواحد
 تبدأ مبقدمة أو مطلع

قد تنتهي خبامتة أو ال تنتهي 
   .هبا

 املوشحة
تتألف من أقفال وأدوار أو أغصان 

 .وأمساط

يتألف البيت فيها من الدور والقفل 
 .يليه الذي 

ال تلتزم القافية الواحدة أو الوزن 
الواحد فهي تتحرر من الوزن 

 .والقافية

،  أتمًّاقد تبدأ مبطلع فيسمى املوشح 
وقد ال يبدأ مبطلع فيسمى املوشح 

 .أقرع 

من أن تنتهي خبامتة  للموشحةال بد 
 .املوشح وهي مركز  اخلرجةتسمى 



 أصل املوشح
 

 أثناء حديثه في  "أنخيل غونثالث بالنثيا"يسهل القول مع املستشرق إلاسباني
حات

 
ق إلى آلان إلى تعر ف املصدر الذي استوحاه أول : "عن أصول املوش

َّ
ولم نوف

وه إلى أصل جليقي, ويذهب نفٌر آخر إلى  حات, حتى إن البعض رد 
 
واضع للموش

 
ً
 .أبعد فيجعل مصدره رومانيا

 حات )( جب)واملستشرق " خوليان ريبيرا"أما املستشرق
 
فإنهما يريان أن املوش

متأثرة باألغاني الشعبية البروفنسية ومبنية عليها, ويستدالن على ذلك بوجود 
الكثير من الخرجات بلغة الرومنث ـ لغة إلاسبان ألاصلية ـ مع أن أكثر الخرجات 

احين بإحدى اللهجات العامية العربية من فتات ألازجال 
 
جاء لدى أكثر الوش

 .وربما من بقايا زغاريد ألاعراس آلاتية مع الوافدين من أهل الشام
ال من أن ابن املعتز , خالص املوشحات اختراع أندلس ي ف

َ
 ملا ُيق

َ
ة و ال صحَّ

ِب ألاندلسيين هذا الاختراع , مخترعها العباس ي هو 
ْ
و إنما ذلك محاولة لَسل

هم 
َ
فِإن : وبعُد " :  امللكحتى قال ابن سناء , ِإليه الذي أكد املؤرخون َسْبق
َم املتأخُر  بهاو سبق , لآلخِر املوشحاِت مما ترك ألاوُل  ِ

 ” . . .املتقد 
 



 أسباب نشاة املوشح
1 // ,وبيانه أن ألاندلسيين كانوا قد أولعوا باملوسيقى وكلفوا بالغناء, استجابة لحاجة فنية

,إذ ازدهرا وكان الزدهارهما والغناء منذ أن قدم عليهم زرياب, وأشاع فيهم فنه واملوسيقى 
وقد اتخذ هذا التأثير صورة خاصة في الحجاز والعراق حين ازدهر . تأثير في الشعر أي تأثير

وكذلك اتخذ هذا التأثير صورة مغايرة . فيهما الغناء واملوسيقى في العصر ألاموي ثم العباس ي
فيظهر أن . في ألاندلس حين ازدهر فيها الغناء واملوسيقى في الحقبة التي نسوق عنها الحديث

ألاندلسيين أحسوا بتخلف القصيدة املوحدة, إزاء ألالحان املنوعة, وشعروا بجمود الشعر 
و أصبحت الحاجة . في ماضيه التقليدي الصارم, أمام النغم في حاضره التجديدي املرن 

ماسة إلى لون من الشعر جديد, ويواكب املوسيقى و الغناء في تنوعها واختالف ألحانها ومن 
هنا ظهر هذا الفن الشعري الغنائي الذي تنوع فيه ألاوزان وتعدد القوافي, والذي تعد 

 .املوسيقى أساسا من أسسه, فهو ينظم ابتداء للتلحين والغناء
2 // ,فبيانه أن العرب امتزجوا باألسبان, وألفوا شعبا جديدا فيه نتيجة لظاهرة اجتماعية

عروبة وفيه أسبانية, وكان من مظاهر الامتزاج, أن عرف الشعب ألاندلس ي العامية الالتينية 
 .كما عرف العامية العربية, أي أنه كان هناك ازدواج لغوي نتيجة لالزدواج العنصري 

 



 خمرتع املوشحات
 وقد كان مخترع املوشحات في ألاندلس شاعرا من شعراء حكم ألامير عبد هللا اسمه

م بن معافى  وقد جاء في بعض نسخ كتاب الذخيرة البن بسام أن مخترع  .القبرى ُمقد 
واملرجح أن مخترع هذا النوع الشعري هو  .القبري املوشحات اسمه دمحم بن محمود 

على أن ابن بسام لم يجزم حين ذكر هذا . مقدم بن معافى, وعلى ذلك أكثر الباحثين
فيما  -و أول من صنع هذه املوشحات بأفقنا واخترع طريقتها : ))ألاخير, و إنما قال

ولعل كون الشاعرين من قبرة جعل ابن بسام ((. دمحم بن محمود القبري الضرير -يلقى
ا قد اخترع املوشحات, 

ً
يضع اسما محل اسم, فكأنه قد بلغه أن الشاعر القبرى فالن

مفذكر دمحم بن محمود ونس ي اسم     .مقد 

 



  :من أشهر الوشاحني
 من أشهر الوشاحين األندلسيين  : 

 عبادة بن ماء السماء. 

 عبادة القزاز. 

  ابن بقي القرطبي. 

  التطيلياألعمى . 

ابن سهل االشبيلي. 

ابن زهر الحفيد. 

  لسان الدين بن الخطيب. 

 ابن زمرك. 

ابن باجة األندلسي. 

محيي الدين بن عربي. 
أبو الحسن المريني . 

 



 مثال تطبيقي ملوشَّح اتم
((المطلع))غصن=قد دعوناك وان لم تسمع*** أيها الساقي اليك المشتكى=غصن 

  ونديم همت في غرته 
وبشرب الراح من راحته 
كلمت استيقظ من سكرته 

في أربع*** واتكااليه  الزق جذب = غصن 
ً
 ((القفل))غصن=وسقاني أربعا

 ـــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــ

   
ُ
ى ودمعي يكـِف

 كبـِدي حر 
  

ُ
 الذنَب وال يعترف

ُ
 يعرف

  
ُ
ا أصف ها املعرُض عمَّ

 
 أيـ

ـك عندي وزكا= غصن
ُّ
عي*** قد نما حبـ ي مدَّ

 
 ((خــرجة))غصن=ال يظن  الحب  أنـ

 

 
 

 سمط
 سمط
 سمط

 سمط

 سمط

 سمط



 أجزاء املوشح
 ♠  أجزاء املوشحات: 

  1 . املطلع و املذهب والالزمة هو القفل ألاول من املوشحات وقد يحذف من املوشح
 .ذلك باألقرعويسمى عند 

  2 . القفل هو الجزء املؤلف الذي يجب أن يكون متفقا مع بقية ألاقفال في ألاوزان
 .والقوافي

  3 . البيت يتألف من الدور والقفل الذي يليه. 

  4 . السمط هو كل جزء أو شطر من أشطر الدور. 

  5 .الغصن هو كل جزء أو شطر من أشطر القفل. 

  6 . الخرجة هي القفل ألاخير من املوشح. 

 



 أوزان املوشَّحات
 و قد الحظ ابن , قوافيه و على , العربي كانت املوشحات ثورة على ألاوزان التقليدية للشعر

  :قسمين سناء امللك أن املوشحات تنقسم ِإلى 

1 -  العرب ما جاء على أوزان أشعار. 

2 –  املألوفة ما جاء على غير أوزانهم. 

 احون و قد لجأ
 
مع مراعاة أنَّ , الواحدة  املوشحةإلى التنويع في أوزان  الوش

 ما تكون من البحور الرشيقة 
ً
, الخفيفة ألاوزان التي يختارونها غالبا

وغيرها  بحور الطويل والكامل والوافر  واعمليستو قلَّ أن , ة السابقةكاملوشح
َرِة , الشائعة من البحور 

ْ
ث
َ
ِس و ك

َ
ف
َّ
 .التفعيالت التي تعتمد على طول الن

 



 املناقشة 
-  الاسم ؟  و ما سبُب تسميته بهذا املوشح ؟ما تعريف 

- ث  . عن نشأة املوشحات -بالتفصيل  -تحدَّ

 والقصيدة أذكر الفرق بين املوشح. 

 ومراجعها مصادر الدراسة: 

 الشنترينيابن بسام : الجزيرة الذخيرة في محاسن أهل 

أحمد هيكل.د:الادب الاندلسـي من الفتح حتى سقـوط الخالفة. 

إحسان عباس.د:تاريخ ألادب ألاندلس ي عصر سيادة قرطبة. 

حكمت ألاوس ي.د:فصول في الادب الاندلس ي. 

 مصطفى عوض الكريم.د:التوشيحفن 



 شكرا جلميل إصغائكم


