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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 المقدمة 

الحمد هلل رب العالميف , كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ الخمق أجمعيف , سيدنا دمحم كعمى آلو 
 كأصحابو , كأزكاجو , كمف تبعو أفضل الصالة كأتـ التسميـ .

 كبعد :

 الصة أندلسية ختبرز أىمية المكضكع في أف المكشحات ىي الفف الكحيد الذؼ نشأ نشأة 
بخالؼ باقي الفنكف األدبية , مف مقامة كرسالة كقصة كمناظرة ... الخ التي كانت متأثرة بشكل 
كبير بمثيالتيا في المشرؽ العربي فسارت عمى نيجيا كاتبعت طريقتيا فما كاف دكر األندلسييف 

 إال مقمديف .

تأثير  دلسية نشأة كتطكر ,ارتأيت لتحقيق ىذه الغاية تسمية البحث بػػ )المكشحات األن
كتأثر ( كقد سار البحث عمى المنيج التحميمي الكصفي , كقد اقتضت طبيعة المكضكع تقسيمو 

 كخاتمة ., كفصميف , كتمييد , مقدمة  إلى

تناكلت في التمييد قضية طالما أثارت الباحثيف كفرقتيـ في آرائيـ , كىي قضية أصل 
, أـ أنيا تطكر لبعض ؟ التجديد في الشعر العربي  المكشحات ىل ىي امتداد طبيعي لحركة

 .؟ األغاني االسبانية القديمة 

 األكؿثالثة مباحث  إلىجاء الفصل األكؿ بعنكاف المكشحات األندلسية نشأة كتطكر , قسمتو 
كجاء  . لغة المكشحكالثالث , نشأة فف المكشحات , كالثاني عناصر المكشح كفنكنو كأكزانو 

تأثير : المبحث األكؿ , يحتكؼ عمى مبحثيف ىما بعنكاف تأثير المكشحاتالفصل الثاني 
كيمي ىذا  تأثير المكشحات في األدب الغربي . في األدب العربي , كالمبحث الثانيالمكشحات 

, الفصل أىـ النتائج التي تكصل إلييا البحث , يمييا خاتمة , فقائمة المصادر كالمراجع 
 فالفيرس. 
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مي العظيـ أف أككف قد كفقت في تناكلي ىذا المكضكع , كأف أككف قد استكممت كأسأؿ هللا الع 
خكاني الباحثيف , كما تكفيقي إال باهلل فإف أصبت كا   مباحثو بحيث ُيكتب لو القبكؿ عند أستاذؼ

ف أخطأت فمف نفسي كالشيطاف .  فمف هللا , كا 
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 التمييد

كىك محاكلة اإلجابة عمى سؤاؿ , اـ تبياف أمر ى , يجدر بنا قبل الخكض في المكشحات
 تطالما دار في خمد الباحثيف كالدارسيف لممكشحات , كىك ىل المكشحات ابتكار أندلسي جاء

كتطكر طبيعي لمشعر العربي ؟ أـ ىك تقميد ألنكاع مف األغاني الشعبية التي كانت ذائعة بيف 
 كانتقمت إلى العرب بحكـ المخالطة؟, األسباف في ذلؾ الكقت 

ف في إجابة ىذه التساؤالت إلى قسميف , حيث يرػ القسـ األكؿ أف لقد انقسـ الباحثك 
المكشحات تطكر طبيعي لمشعر العربي , كذىب القسـ الثاني إلى أف المكشحات تقميد لضرب 

 مف األغاني الشعبية األسبانية . كسكؼ نعرض آراء كل فريق كنفندىا كنرجح أحد الرأييف.

 كف بأف المكشح تطكر طبيعي لمشعر العربي .القائم الرأي األول

فقد ذىب ىذا الفريق إلى أف ىناؾ الكثير مف المحاكالت لمخركج عمى نظاـ الكزف كالقافية في 
 القيس  المرغ القصيدة المسمطة التي تنسب الشعر العربي متمثمة في بداياتيا األكلى في 

 ن الخاليعفاىن طول الدىر في الزم  توىمت من ىند معالم أطالل 

 يصيح بمغناىا صدى وعوازف   من ىند خمت ومصايف   مرابع  

 ثم آخر رادف ف   س  وكل م    الرياح العواصف ج  و  رىا ى  وغي  

 (1)الاكين ىط  م  الس   ء  و  من ن   بأسحم  

كالصحيح  .(2)امرغ القيس إلىكيعقب الدكتكر الشكعة عمى ىذه األبيات بأنيا منحكلة منسكبة 
مف أف ىذه المقطكعة  إليولسنا بصدد تحديد نسبة قائل األبيات بقدر ما ذىبنا في ىذا المقاـ  أننا

                                                           
ـ , 2004, بيركت , دار الكتب العممية , 5تحقيق مصطفى عبد الشافي ,طامرؤ القيس : الديكاف ,  ((1
 .153ص

يركت , دار العمـ لممالييف , , ب3ينظر : مصطفى الشكعة , األدب األندلسي مكضكعاتو كفنكنو , ط ((2
 .399ـ, ص1975
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ككيفية ترتيبيا  أبياتيامف الشعر تمثل الخركج عف نمطية القافية , فبتحكير بسيط في بعض 
 تصبح كالمكشحات .

 كيبدك خركج امرؤ القيس عمى نظاـ القافية كاضحا جميا في األبيات السابقة .

ذا انتقمنا  العصر العباسي كخاصة عند أبي العتاىية الذؼ سمع صكت مطرقة ألحد العماؿ  إلىكا 
المعركفة قاؿ أنا أكبر مف  األكزاففقاؿ في ىذا الصكت شعرا , فمما سئل عنو لخركجو عف 

 : (1)العركض
 يدرن صرفيا لممنون دائرات 

 (2)واحدا فواحدا ىن ينتقيننا 

القافية فإنو كاف في خركجو عمى الكزف ال يخرج خارج  العتاىية قد خرج كتحرر مف أبكف كاف كا  
دكائر الخميل الخمس , فقد كاف ينظـ عمى البحكر الميممة كاستعمالو )فاعالتف فعكؿ ( في  إطار

 , كقكلو :(3)بعض شعره 

 لمخيال            خبريني وما ليعتب ما 

 زائرا مذ ليالي                أتاني أراهال 
 يى ل  ث  ر  أو لي  رق            لو رآني صديقي 

 (4)حالي سوء   ن  م   ن  ال    أو يراني عدوي 

كمحاكالت الخركج عف األكزاف كالقكافي كثيرة يمكف تمثميا في قصيدة )ذات األمثاؿ( ألبي 
العتاىية التي تتحد فييا قافية البيت األكؿ , كيأتي البيت التالي بقافية جديدة كىك ما يطمق عميو 

 . (5)كقد شاع كثيرا في الشعر القصصي كالتعميمي)المزدكج( 

                                                           

 .4/13, 1950, القاىرة , دار الكتب المصرية , 2, األغاني ,ط األصفيانيينظر : أبك الفرج  (1)

 .2/780ـ,2003ابف قتيبة : الشعر كالشعراء , تحقيق أحمد شاكر , د,ط, القاىرة , دار الحديث ,  (2)

, د.ؽ, دار المعرفة الجامعية , 2ي كمحاكالت التجديد فيو , طينظر : فكزؼ عيسى , العركض العرب (3)
 .211ـ ,ص1998

 .2/780ابف قتيبة : الشعر كالشعراء ,  (4)

 .212ينظر : فكزؼ عيسى , العركض العربي كمحاكالت التجديد فيو , ص (5)
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ثـ تطكر ىذا الفف لنصل إلى المثمثات كالمربعات كالمخمسات كما إلى ذلؾ مف ألكاف الشعر الذؼ 
 . (1)تبدك فيو مالمح التجديد , كقد كجدت ىذه األلكاف ركاجا كبيرا بيف الشعراء

الشعراء كمكف  إليود في القكافي "فقد اتجو كما كيعد الترصيع في الشعر مف أبرز محاكالت التجدي 
ثراء الشعر بالنغـ كاإليقاع"  (.2)مف ألكاف التنكيع كالتمكيف كا 

 كمف أمثمة الترصيع قكؿ الخنساء :

 جرار   لمجيش    ألوية   اد  عق     ناصية   جزار    قاصية   جواب  

 (3)جبار   لمعظم  فاش حمالتو   و مقالت   فصل    وحالوت   حمو  

 

ال تكاد تحصى عمى مر العصكر تبعا  ة ,كزنا كقافية كثير , التجديد في الشعر العربي  كمحاكالت
ككنو شعرا غنائيا بالدرجة , كخاصة الحاجة الممحة لغناء الشعر العربي , لمتطمبات كل عصر 

 .(4)األكلى

 ثمرة محاكالت إالتدلل بما ال يدع مجاال لمشؾ عمى أف المكشح ما ىك  اإلشاراتإف كل تمؾ 
 التجديد الدائبة كالمستمرة منذ العصر الجاىمي .

مف نيضة جديدة لممكسيقى العربية كما أضافو لآلالت  أحدثوكما  األندلس إلىإف قدكـ زرياب 
 ألكافاختراع طريقة جديدة فييا عدة  إلى األندلسييفالمكسيقية مف أكتار جديدة , دفعت الشعراء 

كتمحينيا . كىك ما  األشعارا راحة لممغني مف مشقة اختيار مف الكزف كالقافية جاىزة لمغناء , فيي
                                                           

 .213ص فكزؼ عيسى , العركض العربي كمحاكالت التجديد فيو ,  ينظر : (1)
 .214ص السابق : ((2
,د.ؽ, دار إحياء الكتب العربية , 1أبك ىالؿ العسكرؼ : الصناعتيف ,تحقيق عمي البجاكؼ كآخركف , ط ((3

 .295ـ ,ص1952

 -212لالستزادة حكؿ ىذا المكضكع ينظر : فكزؼ عيسى , العركض العربي كمحاكالت التجديد فيو ,ص (4)
.ك حكمت عمى األكسي : 401 -393و ,ص. ك مصطفى الشكعة , األدب األندلسي مكضكعاتو كفنكن217

ـ , 1977, القاىرة , مكتبة الخانجي , 2فصكؿ في األدب األندلسي في القرنيف الثالث كالرابع لميجرة , ط
 .172 -168ص
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حد المستشرقيف مف كجكب دراسة العالقة بيف المحف كالكممات فالتكشيح في حقيقتو إحياء قاؿ بو أ
 .(1)لمتسميط الشعرؼ المكجكد في الشعر العربي

 األندلسية :ب من األغاني الشعبية الرأي الثاني : القائمون بأن الموشح نشأ تقميدا لضر 

ف المكشحات نشأت تقميدا لنكع مف الشعر كالباحثيف العرب بالقكؿ إ ذىبت طائفة مف المستشرقيف
 كاألسبافالغنائي الشعبي االسباني الذؼ كاف سائدا في تمؾ الفترة , كبحكـ االختالط بيف العرب 

المكشحات إذا ليست ." ف(2), تأثر العرب بتمؾ األغاني الشعبية فأنشؤكا المكشحات تقميدا ليا 
 باأللفاظىل األندلس... ككانكا في بدء نشأتيا يحمكنيا إنما ىي مستعربة كأبعربية بحتة , 

 : (4), ككانت حججيـ كالتالي(3)"األعجمية

 . كاألندلسياختالؼ المكشحات عف فنكف الشعر العربي  .1

 التي ال تتفق مع بحكر الخميل . األكزافشيكع  .2

ية في المكشح ال يمكف تعميمو إال بأنيا بقايا ألغاف اسبانية كجكد بعض الخرجات األعجم .3
 انتقمت إلى المكشحات عف طريق التقميد .

كاألسباب السابقة دفعت أنصار ىذا الرأؼ بالقكؿ إف المكشحات تقميد لنكع مف األغاني  الشعبية 
 االسبانية .  

المكشحات عف فنكف كالظاىر لدؼ مف خالؿ البحث كاالستقصاء أف ما يتعمق باختالؼ  
 كاألندلسيالشعر العربي ال يمكف سكقو دليال , كذلؾ ألف الدارس لفنكف كأغراض الشعر العربي 

كما ىي في الشعر العربي   كاألسمكبكاحدة , كالمغة  فاألغراضيجده منسجما مع بعضو البعض 

                                                           

 .172ينظر : حكمت عمى األكسي , فصكؿ في األدب األندلسي في القرنيف الثالث كالرابع لميجرة ,ص  (1)

 .172ص ,السابق ينظر :  (2)

 بطرس البستاني : أدباء العرب في األندلس كعصر االنبعاث , د.ط , د.ؽ, دار نظير عبكد , د.ت,  (3)
 .172ص

 .174ينظر : حكمت عمى األكسي , فصكؿ في األدب األندلسي في القرنيف الثالث كالرابع لميجرة ,ص (4)
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عنو  سأتحدثا اء كىك ملطبيعة العصر , كطبيعة مجالس الغنانو أصابيا بعض الميف نظرا  إال
 بالتفصيل في لغة المكشحات .

المعركفة , كاختالؼ قكافييا , فمعظـ  األكزافأما ما يتعمق بخركج أكزاف ىذه المكشحات عف 
المكشحات جاءت عمى البحكر المعركفة كالجزء اآلخر جاء عمى البحكر المحممة التي يمكف 

 كالمكشحات امتداد فيك أقل القميل , استخراجيا مف دكائر بحكر الشعر العربي , كما شذ عف ذلؾ
 كالقكافي التي تحدثنا عنيا سابقا . األكزافطبيعي لحركة التجديد في 

, فقد اقتضت طبيعة مجالس الغناء أف  األعجميةكىك شيكع الخرجات  األخيرأما بالنسبة لمسبب 
نما ىي نكع ك  احد كما تككف كذلؾ , كليس معنى كالمنا أف كل الخرجات جاءت أعجمية , كا 

سيأتي تفصيمو عند الحديث عف الخرجة كخصكصيتيا ككجكب كركدىا عمى لساف السكارؼ 
 ,ككجكب اإلغراب فييا , كقد كثر مجيئيا عمى ألسنة الفتيات المكاتي كف غالبا مف األعجميات. .

 الموشحات فن أندلسي خالص :

ضعكا لو أصكلو , أجمع األقدمكف عمى سبق أىل األندلس في استحداثيـ ىذا الفف , فك 
 كأرسكا قكاعده , كميدكا لمف بعدىـ الطريق لمنظـ فيو .

فقد نص ابف بساـ في ذخيرتو عمى ىذا فقاؿ : "كانت صنعة التكشيح التي نيج أىل األندلس 
 (.1طريقتيا , ككضعكا حقيقتيا , غير مرقكمة البركد , كال منظكمة العقكد")

أىل األندلس فقاؿ المكشحات : " زبدة الشعر  كقد جعل ابف دحية المكشحات مما تفرد بو
كخالصة جكىره كصفكتو , كىي مف الفنكف التي أغربت بيا أىل المغرب عمى أىل المشرؽ , 

 (.2فظيركا فييا كالشمس الطالعة كالضياء المشرؽ")

                                                           

, د.ط , بيركت , دار الثقافة ,  عباس إحسافابف بساـ : الذخيرة في محاسف أىل  الجزيرة , تحقيق  (1)
 .469ـ ,القسـ األكؿ , المجمد األكؿ ,  ص1997

ابف دحية : المطرب في أشعار أىل المغرب , تحقيق , إبراىيـ األبيارؼ كآخركف , د.ط, بيركت , دار العمـ  (2)
 .204لمجميع , د.ت ص
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أما ابف خمدكف في مقدمتو فقد عدَّ المكشحات فنا أندلسيا خالصا فقاؿ :" فمما كثر الشعر في 
رىـ كتيذبت مناحيو كفنكنو كبمغ التنميق فيو الغاية استحدث المتأخركف منيـ فنا سمكه قط

 (.1بالمكشح ينظمكنو أسماطا أسماطا كأغصانا أغصانا ")

إف النصكص السابقة تثبت بما ال يدع مجاال لمشؾ مف أف المكشحات صناعة أندلسية 
أ أف ىذا الفف مشرقي النشأة كذلؾ لما خالصة ال ينازعيـ فييا أحد , فقد فيـ بعض الباحثيف خط

 كجدكه في ديكاف ابف المعتز فقد كجدكا المكشحة التي مطمعيا 

 قد دعوناك وان لم تسمع أييا الساقي إليك المشتكى 

حيث يعمق الدكتكر أحمد ىيكل عمى ىذه المكشحة التي نسبت خطأ البف المعتز عف طريق 
ابتيـ لديكاف ابف المعتز , كما أف ىذه المكشحة كجدت بعض النساخ الذيف لـ يتحركا الدقة في كت

منسكبة البف زىر في كثير مف المراجع المكثكؽ بيا مثل جيش التكشيح كالُمغرب كمعجـ البمداف 
, كما أف أسمكب المكشحة تناسب كل مكشحات ابف زىر , كما أنو ال يعرؼ البف المعتز شيئا 

ـ أف ابف المعتز كاف كشاحا كما أننا لـ نر لممشارقة مف المكشحات كما أنو لـ تذكر كتب التراج
 (.2جميعا شيئا مف المكشحات إال بعد أف شاع ىذا الفف كانتشر)

إف اكتماؿ فنكف الشعر عند األندلسييف بدءا مف تقميدىـ لممشارقة في فنكف الشعر العربي , 
بداعيـ المميز في تمؾ األغراض , ككصفيـ المميز لطبيعة ؼ نتج عنو مكضكعات بالدىـ الذ كا 

ل ليا في تاريخ الشعر العربي , مثل الركضيات , كالزىريات , كالثمجيات ...الخ , دفع  ُيؤ  صَّ
الشاعر األندلسي إلى التجديد كالخركج عمى أكزاف الخميل , فمـ تعد أكزاف الخميل قادرة عمى 

 التعبير عف عاطفة الشاعر األندلسي الجياشة فكاف فف المكشحات .

 

                                                           

 .362ـ, ص 1988( ابف خمدكف : المقدمة , د.ط, بيركت , دار كمكتبة اليالؿ , (1

, مصر , دار المعارؼ , 8ينظر : أحمد ىيكل : األدب األندلسي مف الفتح إلى سقكط الخالفة , ط (2)
 .155 -145ـ ,ص1982
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 صل األولالف

  لموشحات األندلسية نشأة وتطور ا

  : نشأة فن الموشحات .المبحث األول 

  : وفنونو وأوزانوالموشح  عناصرالمبحث الثاني . 

  لغة الموشح: المبحث الثالث. 
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 لمبحث األول : نشأة فن الموشحات :ا

  الموشح لغة :

عبارة عف خيطاف  كىك مأخكذ مف الكشاح , كالكشاحالمكشح مفرد كالجمع مكشحات , 
مف لؤلؤ كجكىر منظكماف ُيخاَلف بينيما , معطكؼ أحدىما عمى اآلخر , كىك خاص بالنساء 

كنفس المعاني نجدىا في (.1ألنو مف أسباب الزينة ليف . فيقاؿ اتشحت المرأة أؼ لبست الكشاح )
بسو المرأة لساف العرب البف منظكر , كالقامكس المحيط لمفيركز أبادؼ مف أف الكشاح ثكب تم

ككما ىك ظاىر مف التعريف المغكؼ فالمقصكد مف التكشيح التزييف (. 2مرصع بالجكاىر )
خراج الشيء في أبيى صكرة كأجمل حمة , كذلؾ بتنكع األكزاف كالقكافي كالتمميح  فيي متعددة , كا 

 في الكشاح مما يزيده جماال كبياء .كلمعانا  متنكعة كتنكع الجكاىر لكنا كحجما 

كشح ىك الخصر "خصر المرآة" القمق المضطرب بحركات معينة تزيد المرأة جماال كالم
 كتدلال قاؿ الشاعر :

 (3)ؤد الشباب غال بيا عظمر    يا موشح   ق  م  خمصانة ق  

 كقاؿ اآلخر : 

ل يكرىن الرياح إذا جرت   ومي  بيا لوال التحر ج  تفرح   ترى الز 

كتيا الريح  في المرط أشرفت   (4)وادفيا وانضم منيا الموشح  ر  إذا حر 

 

                                                           

 .1033إبراىيـ مصطفى كآخركف : المعجـ الكسيط , د.ط, تركيا , المكتبة اإلسالمية , د.ت, ص (1)

ـ , مادة كشح . كالفيركز 1999ار إحياء التراث ,, بيركت , د3ينظر : ابف منظكر , لساف العرب , ط (2)
 ق,مادة كشح .1332, القاىرة , مطبعة السعادة , 2آبادؼ : القامكس المحيط , ط

, النجف األشرؼ , مطبعة النعماف , 1( الحارث بف خالد المخزكمي : الديكاف , تحقيق يحيى الجبكرؼ , ط(3
 .90ـ , ص1972

 .48ـ , ص1995, بيركت , دار الكتب العممية , 1أحمد سبج , ط ذك الرمة : الديكاف , تحقيق (4)
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كاف مداره عف , كلكف الناظر لكتب المشارقة القدماء يجد أف التكشيح أخذ حيزا مف مؤلفاتيـ 
"أف : كصدره يدؿ عمى عجزه فقد قاؿ العسكرؼ معرفا التكشيح الكالـ الذؼ يدؿ أكلو عمى آخره 

ره يشيد بعجزه  ... كخير الشعر يككف مبتدأ الكالـ ينبئ عف مقطعو , كأكلو يخبر بآخره , كصد
ال ما تسابق صدكره كأعجازه , كمعانيو كألفاظو , فتراه سمسا في النظاـ , جاريا عمى المساف , 

ة مفرغة , أك كشـ منمنـ , أك عقد مف جكىر متشاكل , متمكف كيتنافى كال يتنافر , كأنو سبي
كقكافيو متكافقة , كمعانيو متعادلة , كل القكافي غير قمقة , كثابتة غير مرجة , ألفاظو متطابقة , 

منو مكضكع في مكضعو , ككاقع في مكقعو , فإذا نقض بناؤه , كحل نظامو , كجعل نثرا  شيء
, كىذا الكالـ أقرب ما يككف لمتسمية (1), لـ يذىب حسنو , كلـ تبطل جكدتو في معناه كلفظو"
يات األكلى لممكشحات في غرض الغزؿ األندلسية كأكثر تعالقا مع المكشحات , فقد كانت البدا

الذؼ نسجت عميو الكثير مف المكشحات كغالبا يبدأ الكّشاح بالغزؿ كينتيي بو , كالمكشحات تنبئ 
 األبياتتذؿ عمى عدد أشطر  األكؿ, كعدد أشطر البيت  األقفاؿقكافي المطمع فييا بقكافي 

 . (2)األخرػ 

 اصطالحا : 

و دار الطراز في عمل المكشحات بقكلو " المكشح كالـ في كتاب (3)عرفو ابف سناء الممؾ
منظكـ , عمى كزف مخصكص , بقكاؼ مختمفة , كىك يتألف في األكثر مف ستة أقفاؿ , كخمسة 

                                                           

,د.ؽ, دار إحياء الكتب العربية , 1العسكرؼ : الصناعتيف , تحقيق , دمحم عمي البجاكؼ كآخركف , ط (1)
 .382ـ, ص1952

, دار أـ  , الجزائر1ينظر : دمحم عباسة , المكشحات كاألزجاؿ األندلسية , كأثرىا في شعر التركبادكر , ط (2)
 .48,47ـ , ص2012الكتاب , 

عز الديف بف قاسـ ىبة هللا بف جعفر بف المعتمد بف سناء الممؾ المصرؼ , مف أبرز شعراء الدكلة األيكبية  ((3
مف أشير كتبو دار الطراز , لو فيو الكثير مف المكشحات  . ينظر : ابف خمكاف , كفيات األعياف , تحقيق 

 .6/61, دار صادر , د.ت,  إحساف عباس , د.ط, بيركت
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أبيات كيقاؿ لو : التاـ , كفي األقل مف خمسة أقفاؿ كخمسة أبيات , كيقاؿ لو : األقرع , فالتاـ 
 (.1)دغ بو باألبيات "ما ابتدغ بو باألقفاؿ , كاألقرع ما ابت

ق" في عيد األمير عبد هللا بف دمحم بف 422-300ظير فف المكشحات في عصر سيادة قرطبة "
أؼ في أكاخر القرف ق" 300-275عبد الرحمف األكسط بف الحكـ الذؼ امتدت فترة حكمو مف "

 (.2الثالث اليجرؼ )

                                                           

ـ, 1949ابف سناء الممؾ : دار الطراز في عمل المكشحات , تحقيق جكدت الركابي , د.ط, دمشق , د.ف , (1)
 .32ص

 .343ينظر :عبد العزيز عتيق , األدب العربي في األندلس , ص (2)
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 نشأة الموشحات :

الفضل في ظيكر ىذا  إليوؿ , الذؼ يرجع تضاربت اآلراء حكؿ رائد فف المكشحات األك 
ىب ابف بساـ إلى أف مبتكر ىذا الفف ىك دمحم بف محمكد القبرؼ الضرير , ذ, فالكجكد  إلىالفف 

, كعمى األكزاف التي أكثرىا ميممة , كما استعمل فييا  األشعاركاف يصنعيا عمى أشطار 
عبد ربو صاحب كتاب "العقد" أكؿ مف  ف ابف( , ثـ يستطرد فيقكؿ :" كقيل إ1الكممات العامية")

 (.2ىذا النكع") إلىسبق 

لفف المكشحات كلكنو لـ  كؿاأللقد اعتبر ابف بساـ )دمحم بف محمكد القبرؼ ( أكؿ الكشاحيف كالرائد 
 .لو أيا مف مكشحاتو  يرك

كلكف جاء ببعض كلكف ىذا االسـ أؼ )دمحم بف محمكد القبرؼ ( كرد في كتاب جذكة المقتبس 
ختالفات باالسـ فقد أضاؼ الحميدؼ المكفكؼ إلى االسـ فأصبح )دمحم بف محمكد المكفكؼ اال

بأنو مف الشعراء كاألدباء المعركفيف , كقد  ذكره أبك دمحم عمي بف أحمد , كأنشد لو في القبرؼ ( 
 حمبة السباؽ:

 ترررررى مررررن يرررررى الميرررردان يجيررررل أنررررو 
 

 ألىررررررررل التبرررررررراري فرررررررري الشررررررررطارة ميرررررررردان  
 

تكرررررأن الجيررررر رررررد   اد الصرررررافنات وقرررررد ع 
 

م عنرررررررررروان   (3)سررررررررررطور كترررررررررراب والمقررررررررررد 
 

 (.4كىذا أيضا ما نص عميو الضبي في كتابو بغية الممتمس كلـ يزد شيئا عما قالو الحميدؼ )

تاب كاف عند معظـ المؤرخيف لممكشحات فقد جاء في ك األسماءاالختالؼ في  أفكيبدك 
يادة فف المكشحات كىك مقدـ بف معافي القبرؼ نسب إليو ر  المقتطف مف أزاىير الطرؼ أسـ آخر

 .(5)عبد هللا بف المركاني األميرمف شعراء 

                                                           

 .469كؿ ,  صابف بساـ : الذخيرة في محاسف أىل  الجزيرة , القسـ األكؿ , المجمد األ (1)

 .469السابق : ص (2)

, بيركت , دار 1ينظر : الحميدؼ , جذكة المقتبس في ذكر كالة األندلس ,تحقيق , ركحية السكيفي , ط (3)
 .83ـ ,ص1997ىػ ,1417الكتب العممية , 

, , بيركت 1, تحقيق , ركحية السكيفي , ط األندلسينظر : الضبي , بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أىل  (4)
 .114ـ ,ص1997ىػ ,1417دار الكتب العممية , 

 .56نقال عف كتاب دمحم عباسة , المكشحات كاألزجاؿ األندلسية , كأثرىا في شعر التركبادكر,ص (5)
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رجعنا لكتب التراجـ مثل بغية الممتمس كالجذكة , كجدنا أخبارا لكال الرجميف دمحم بف  إذاكلكف 
شخصيتاف مستقمتاف فكالىما شاعر مف قبرة قضاء  أنيمامحمكد كمقدـ بف معافى دليال عمى 

 ة .قرطب

فريقيف في نسبة فف المكشحات , فذىب  إلىكفي ذلؾ يقكؿ الدكتكر دمحم عباسة : انقسـ الناس 
يح , كالصحريادة مقدـ بف معافى القبرؼ  إلىريادة دمحم بف محمكد القبرؼ , كذىب آخر  إلىفريق 

بير في كافية تجـز بأسبقية أؼ مف الرجميف , كذلؾ لمتضارب الك أنيما تعاصرا كلـ تردنا أخبار
التي ُتنسب ليا ريادة ىذا الفف , كعدـ كركد المكشحات التي نسجكىا فمـ يصمنا منيا  األسماء
 .(1)شيء 

نسب المكشحات كف في مقدمتو حيث دابف خم إلى مف تضارب رجكعنا إليوكالذؼ يؤكد ما ذىبنا 
ـ بف معافر الفري إلى رؼ مف شعراء األمير رجل أخر فيقكؿ :"كاف المخترع ليا بجزيرة األندلس مقدَّ

عبد هللا بف دمحم المركاني كأخذ ذلؾ عنو أبك عبد هللا أحمد بف عبد ربو صاحب كتاب العقد الفريد 
كلـ يظير ليما مع المتأخريف ذكر ككسدت مكشحاتيما فكاف أكؿ مف برع في ىذا الشأف عبادة 

 صاحب المرية : القزاز شاعر المعتصـ ابف صمادح 

 برررررررررررررردر تررررررررررررررم .شررررررررررررررمس ضررررررررررررررحا
 

 صررررررررررررررررن نقررررررررررررررررا . مسررررررررررررررررك شررررررررررررررررمغ 
 

 مرررررررررررررررا أترررررررررررررررم . مرررررررررررررررا أوضرررررررررررررررحا
 

 مررررررررررررررررررررا أروقررررررررررررررررررررا . مررررررررررررررررررررا انررررررررررررررررررررم 
 

 ال جرررررررررررررررررررررم . مررررررررررررررررررررن لمحررررررررررررررررررررا
 

 قرررررررررررررررررررد عشرررررررررررررررررررقا . قرررررررررررررررررررد حررررررررررررررررررررم 
 

 (.2)كزعمكا أنو لـ يسبقو كّشاح مف معاصريو الذيف كانكا في زمف الطكائف "

, في كتب التراجـ يجد دمحم بف محمكد القبرؼ , كمقدـ بف معافى القبرؼ  كالمتتبع ألخبار الرجميف
كتعاصرا في قرية "ُقبُّر" قضاء قرطبة , فماذا كاف كضع قرطبة في ذلؾ الكقت ككف  عاشاأنيما 

أف أحد الرجميف ىك مخترع ىذا الفف لقد كانت قرطبة "منذ استفتحت الجزيرة منتيى الغاية , 
قاليـ لي العمـ كالنيى , كقمب األك كمركز الراية , كأـ القرػ , كقرارة أىل الفضل كالتقى , ككطف أُ 

, كدار صكب العقكؿ , كبستاف ثمرة  اإلماـ, كينبكع متفجر مف العمكـ , كقبة اإلسالـ , كحضرة 

                                                           
 .57ص , دمحم عباسة , المكشحات كاألزجاؿ األندلسية , كأثرىا في شعر التركبادكر: ( ينظر (1
 .362ـ, ص 1988, دار كمكتبة اليالؿ ,  ( ابف خمدكف : المقدمة , د.ط , بيركت(2
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, كفرساف النظـ كأعالـ العصر  األرضالخكاطر , كبحر درر القرائح , كمف أفقيا طمعت نجـك 
كالـ ابف  كيبدك مف ( ,1كالنثر , كبيا انتشأت التأليفات الرائقة , كصنفت التصنيفات الفائقة")

 نو تكفر لقرطبة مف العكامل ما لـ يتكفر لغيرىا مف المدف .بساـ السابق أ

الذؼ جاء ذكره في  (2)ىي مكشحات عبادة بف ماء السماء إليناكلعل أكؿ المكشحات كركدا 
مف فحكؿ شعراء " أنو  مكشحاتو فقد كرد عنو ا مفبعض ة ابف بساـ كأكردت لو كتب التراجـذخير 

 .(3)ـ فييـ مع عمـ كلو كتاب في أخبار شعراء األندلس "األندلس متقد

"كانت صنعة التكشيح التي نيج أىل األندلس طريقتيا ,  كقد قاؿ عنو ابف بساـ في الذخيرة :"
فأقاـ عبادة ىذا منآدىا , كقّكـ ميميا ككضعكا حقيقتيا , غير مرقكمة البركد , كال منظكمة العقكد 

 (.4")عنو , كاشتير بيا اشتيارا إالمنو , كال أخذت  إال األندلسبسمع كسنادىا , فكأنيا لـ تُ 

كقكؿ ابف بساـ السابق دليل كاضح عمى ضياع جيكد السابقيف كخاصة جيكد المخترع األكؿ 
نيا كأدخل عمييا التعديالت , أؼ ـ المكشحات كحسّ ليذا الفف فقد جاء عبادة بف ماء السماء كقكّ 

كاألعاريض  األكزافسكت الركاة عف تداكليا ككنيا خارجة عف  نت مكجكدة قبمو , كلكفأنيا كا
  . المألكفة

كالراجح أف ىذه المكشحات األكلى أؼ بداياتيا "كانت مف طراز تغمب عميو البساطة التعبيرية 
ليذا لـ ُيعتد بيا ( , 6, فيي لـ "تكلد مركبة بل بسيطة أؼ أنيا أخذت صكرة كل شيء كليد") (5)"

فقد لقي ىذا الفف الجديد "مقاكمة النقاد , فقد بيف الناس كلـ يستحسنيا النقاد ,  كلـ تمق ركاجا 

                                                           

 .33ابف بساـ : الذخيرة في محاسف أىل  الجزيرة , , القسـ األكؿ , المجمد األكؿ ,  ص (1)

شاعر مشيكر باألندلس , يرجع إليو الفضل في تطكير المكشحات , كقد ذكره عبادة بف عبد هللا ماء السماء  (2)
ىػ(. ينظر : الكتبي , 419ىػ ( كقيل )422فضل الكبير في المكشحات )تابف بساـ كثيرا في ذخيرتو كنسب لو ال

 .2/149فكات الكفيات , تحقيق إحساف عباس , د.ط, بيركت , دار صادر , د.ت ,

 .346ص الضبي : بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أىل األندلس , (3)

, د.ط , بيركت , دار الثقافة , ابف بساـ : الذخيرة في محاسف أىل  الجزيرة , تحقيق إحساف عباس  (4)
 .469ـ ,القسـ األكؿ , المجمد األكؿ ,  ص1997

 .167ص , ( حكمت عمى األكسي : فصكؿ في األدب األندلسي في القرنيف الثالث كالرابع لميجرة(5
 .324ـ,ص1977( عبده قمقيمة : خط سير األدب العربي , د.ط , القاىرة مكتبة األنجمك , (6



17 

 

كاف يرػ فيو المحافظكف خركجا عمى القديـ كبدعة شعرية لـ يألفكىا , فعابكا لذلؾ أصحابو في 
 .(1)الغرب كفي الشرؽ , كاعتبركه ضعفا كظاىرة مف ظكاىر االنحطاط األدبي "

ممكشحات فقد خال ر لذكأؼ مف  األندلسيةالمصنفات الكثير مف ـ خمك كمما يدلل عمى ىذا الكال
أف مؤلفو كاف مف  ؼ ذكر لممكشحات مع أف بعض المصادر تشير إلىكتاب العقد الفريد مف أ

النذر اليسير عنيا , ككنيا خارجة عف  إالالكشاحيف , كما أف كتاب الذخيرة البف بساـ لـ يذكر 
ذا, أعاريض العرب عمى حد قكلو  ال  األنفستصفحنا كتابي ابف خاقاف قالئد العقياف كمطمح  كا 

كالكتب األندلسية التي تناكلت التكشيح تناكلتو كمكاضيع ذكر لممكشحات ,  أك إشاراتنجد أية 
ثانكية أك مجرد إيراد لمنصكص كما فعل المقرؼ في نفح الطيب , كجيش التكشيح لمساف الديف 

اكلت المكشحات بالدراسة كالتفصيل ىي كتب مشرقية التأليف ابف الخطيب , كالكتب التي تن
متأخرة عف عصر نشأة المكشحات مثل كتاب دار الطراز البف سناء الممؾ , كتكشيع التكشيح 

  (.2لمصفدؼ كغيرىا )

ضاعت المكشحات بسبب تحفع المؤرخيف القدامى عمى ذكرىا كظمت فنا مسمكعا أكثر  كىكذا"
كركضة  األنفسق( كألف كتابو نزىة 571ف سعد الخير البمنسي )أف جاء اب إلىمف قرنيف 

 .(3)" إلينايل أنو ترجـ فيو لعشريف كشاحا لكنو لـ يصل ق األندلسالتآنس في تكشيح أىل 

نكارا , فإف جماعة المحافظيف عمى القديـ ىاجمكه كعدكه خركجا  لقد كلد ىذا الفف ككجد"مقاكمة كا 
( لذلؾ 4ابو , كلكف سيمو طما كطغى , كاجترؼ مقاكميو")عمى األصكؿ كضعفا , كعابكا أصح

ضاعت المحاكالت األكلى كبقيت لنا المكشحات التي كتب ليا البقاء في عصر قبكؿ الناس ليذا 
 الفف الجديد التفاتيـ إليو .

كرغـ كجكد االختالفات بيف المؤرخيف فإنو ليس مف الضركرة أف يككف ىذا الفف نشأ عمى يد 
فميس "مف الكاجب ,  اإلرىاصاتل فف قبل كجكده كاكتمالو ال بد لو أف يمر بطكر رجل كاحد فك

                                                           

 .291ـ , ص1966, مصر , دار المعارؼ , 2ي : في األدب األندلسي , طجكدت الركاب (1)
 .13 -11ص  ـ1980عالـ المعرفة ,  ط,الككيت, د. شحات األندلسية,دمحم زكريا عناني , المك ( ينظر : (2

 .61دمحم عباسة : المكشحات كاألزجاؿ األندلسية , كأثرىا في شعر التركبادكر, ص (3)

 .362ـ ,ص2007, عماف , دار جرير , 1مراء الشعر األندلسي , طعيسى خميل محسف : أ (4)
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عمى الرغـ مف عجبنا , أف نعتقد بضركرة كجكد مخترع كاحد لفف متعدد المنابع كالمكشح , ىذا 
ننا لنجد  كاألدبية كاإلقميميةالفف الذؼ أسيـ في تككينو عدد مف المؤثرات االجتماعية  كالغنائية , كا 

يككف ظيكره قد بدأ فجأة بل ال بد في بادغ األمر , مف محاكالت مختمفة تظير عمى  أالعيا طبي
السنة عدد مف الشعراء , شأنو في ذلؾ شأف كثير مف الفنكف الجديدة التي تتعثر في فاتحة 

ثـ ال تمبث أف تجد معالميا الكاضحة كأسسيا الجمية عمى يد مف مارسيا كاىتـ بيا ككجد عيدىا 
 .(1)كمبتغاه "ىكاه 

 ليس معنى ىذا أف  كاآلراء حكؿ النشأة األندلسية لممكشحات أكثر مف أف تحصى , كلكف"
كشحات ىـ أكاًل كأخيرًا شعراء الم فمؤلفك, المكشحات. ظاىرة مستقمة ال عالقة ليا بالشعر العربي 

 . (2")ستشرقكف المحتى  كىذه حقيقة لـ ينكرىا , عرب

                                                           
 .289( جكدت الركابي : في األدب األندلسي , ص(1
 .18ص, دمحم زكريا عناني : المكشحات األندلسية ( (2
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في أكاخر القرف الثالث اليجرؼ  األندلسأف المكشحات نشأت في كيمكف تمخيص القكؿ ىنا ب
الشعبية ثـ اكتممت عمى يد عبادة بف ماء السماء , ثـ  كاألغاني, كارتبطت نشأة ىذا الفف بالغناء 

 , كأبي بكر بف زىر (2), كيحيى بف بقي (1)نيج نيجو كشاحكف كثر أمثاؿ األعمى التطمي
براىيـ,  (3)الحفيد   ,  (6), كابف زمرؾ (5)بف الخطيب, كلساف الديف  (4)اإلسرائيميبف سيل  كا 

 .(8)المشرؽ  إلىالذؼ قاـ بنقميا  (7)كمحيى الديف بف عربي

                                                           

ىػ( شاعر مفمق , كأديب بارع كلو شعر كثير , كدكر بارز 525أحمد بف عبد هللا بف ىريرة األعمى التطيمي ) (1)
 .1/90لمكشحات . ينظر : الكتبي , فكات الكفيات , في ا

ىػ( شاعر مف أىل قرطبة اشتير بالمكشحات , تنقل في أغمب 540) األندلسييحيى بف عبد الرحمف بف بقي  (2)
 .8/152ـ,2002, بيركت , دار العمـ لممالييف, 15طمبا لمرزؽ . ينظر : الزركمي , األعالـ ,ط األندلسبالد 

ىػ( كلد بأشبيمية كحفع القرآف كعمل طبيبا , كىك مف الشعراء 595-ىػ 507الممؾ بف زىر ) دمحم بف عبد (3)
 .2/247المشيكريف , كيعد إماـ الكشاحيف في عصره . ينظر : الكتبي , فكات الكفيات , 

هللا كمدح الرسكؿ صمى  إسالموىػ( أديبا كشاعرا بميغا , أعمف 659-ىػ 606) اإلسرائيميابف سيل  إبراىيـ (4)
 .1/40عميو كسمـ , سكف مدينة سبتة بالمغرب كبيا تكفي . ينظر : الكتبي , فكات الكفيات ,

ىػ( كلد 776 -ىػ 713دمحم بف عبد هللا بف سعيد بف عبد هللا السمماني , الشيير بمساف الديف ابف الخطيب ) (5)
كثيرة منيا جيش التكشيح , في غرناطة كدرس بيا كىك مف فحكؿ الشعراء كأبرزىـ في عصره كلو مؤلفات 

كاإلحاطة في أخبار غرناطة . العسقالني : الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة , د.ط , بيركت , دار الجيل 
 .3/469ـ , 1993,

مف كبار الشعراء  بابف زمرؾ المعركؼ (ىػ 793 -ق 733دمحم بف يكسف بف دمحم بف أحمد الصريحي ) (6(
ترقى في  .لساف الديف بف الخطيب كتتممذ عمى يد بغرناطةكالكتاب في األندلس كاف كزيرا لبني األحمر. كلد 

ىػ. ثـ عينو متصرفا برسالتو  773ابية إلى أف جعمو صاحب غرناطة الغني باهلل أميف سره عاـ األعماؿ الكت
ينظر : الزركمي , األعالـ , كحجابتو. أساء إلى بعض رجاؿ الدكلة, فبعث إليو حاكمو مف قتمو في داره. 

7/145. 
ؼ بابف عربي كالممقب بالشيخ دمحم بف عمي بف عمى بف دمحم بف عربي الحاتمي الطائي األندلسي المعرك  ((7

 .6/281ىػ( لو نحك أربعمائة كتاب كرسالة . ينظر : الزركمي , األعالـ ,638-ىػ 560األكبر  )

ـ 2012ىػ , 1433, عماف , دار المسيرة , 1ينظر : سامي يكسف أبك زيد , األدب األندلسي , ط (8)
 .102,101,ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/733_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/793_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8
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 فن الموشحات : ظيورعوامل 

 ثر األكبر في ظيكر فف المكشحات كاف لمبيئة الخالبة التي تمتعت بيا بالد األندلس األ
كبير في أكساط األمراء كالحكاـ , كىذا الظيكر في إضافة إلى ما حظي بو الغناء مف ركاج 

حقيقتو "تعبير عف شخصية األندلس الفنية كاستقالليا األدبي , كما كانت انعكاسا لما شاع في 
 . (1)مف ترؼ كتحضر " األندلسيةالبيئة 

كلـ يقتصر الميك كالحب الغناء عمى الحكاـ كالكالة كاألمراء فقد "تسربت آيات البذخ 
يك كالغناء مف قصكر الحكاـ كمجالس السادة إلى عامة الشعب حتى كأف األندلس في كحب الم

 (.2ذلؾ الحيف أشبو بقيثارة ترسل ألحانيا ىنا كىناؾ في القصكر الخاصة كالحدائق العامة")

كيرػ الدكتكر أحمد ىيكل أف نشأة المكشحات كانت "استجابة لحاجة فنية أكال , كنتيجة 
كخاصة بعد أف قدـ . ة الفنية بكلع األندلسييف بالغناء الحاجكيفسر  .(3)يا "لظاىرة اجتماعية ثان

, فشعركا بجمكد القصيدة العربية إزاء األلحاف  (4)عمييـ زرياب كأشاع فييـ الغناء كالمكسيقى
كاألنغاـ المتنكعة , كمف ىنا نبعت الحاجة لكجكد فف جديد يمبي رغبة المجتمع كيكاكب المكسيقى 

كانت المكشحات , أما الحاجة االجتماعية فمع امتزاج األجناس المختمفة تككف شعب كالغناء ف
جديد فيو عركبة كاسبانية , فأصبح ىناؾ نكع مف االزدكاج المغكؼ فنظمت المكشحات بالمغة 

كثر مف  ألفاظالخرجة فقد اعتمدت عمى عامية األندلس المكجكد فييا  إالالعربية الفصحى 
 . (5)الالتينية

رح الدكتكر إحساف عباس رأيا آخرا لظيكر ىذا الفف فحيف "سارت القصيدة األندلسية في كيط
طريقة العرب كانت بعثا لمجزالة كالتدفق في األسمكب كحيف سارت في طريق المحدثيف اكتظت 

                                                           

 .219ـ , ص2008كندرية , دار المعرفة الجامعية , , اإلس1فكزؼ عيسى : في األدب األندلسي , ط (1)
 .55( سعد شمبي : البيئة األندلسية كأثرىا في الشعر , د.ط, القاىرة , دار نيضة مصر , د.ت, ص(2

 .143ص, أحمد ىيكل : األدب األندلسي مف الفتح إلى سقكط الخالفة  (3)
حقيق , إحساف عباس , د.ط , بيركت , دار ( ينظر : المقرؼ , نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب , ت(4

 .3/122ـ, 1968صادر , 

 .143,144أحمد ىيكل : األدب األندلسي مف الفتح إلى سقكط الخالفة , ص(5)
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بالصكر أك انتحمت بعدا فكريا جديدا , فآثرت االنسياؽ في بعض التيارات الفمسفية كفي كل ىذه 
فقدت غير قميل مف الغنائية الشفافة الرقيقة , ككاف ال بد مف تكازف يحفع التكازؼ , األحكاؿ 

كلذلؾ اتسع نطاؽ المكشح لتتسع الناحية الغنائية , فالمكشح بيذا المعنى ثكرة عمى طبيعة 
 (.1القصيدة فيك حركة تجديدية , كىك أيضا رجعة إلى الغنائية مف كجية نظر أخرػ ")

أف الشعر العربي كائف حي ينمك كالدكتكر عباس ا قرره الدكتكر ىيكل لم إضافةنو أكأرػ 
 أفكىذا النمك كالتطكر بحاجة لظركؼ مكاكبة يستطيع مف خالليا الشعر كيتطكر بمركر الزمف , 

في كالمعركؼ لدينا أف محاكالت الخركج عف نظاـ القصيدة العربية بدأت مبكرة  يمبس ثكبا جديدا.
في المخمسات كالمسمطات , كخاصة ما كاف عمييا الشعر التعميمي ك  المزدكجات التي نظمكا

نتيجة لمتطكر الحضارؼ الكبير الذؼ كبشار كعبد هللا بف المعتز نكاس  كأبيالعتاىية  أبيشعر 
تطكر القصيدة العصر العباسي , كمما يدلل عمى ىذا ما كاف في عصرنا الحديث مف  أبافكاف 

كىك ما يؤكده الدكتكر العبادلة في  .(2)لتفعيمة أك الشعر الحرالعربية فيما يطمق عميو شعر ا
بقكلو "أظير ما تتميز بو المكشحات , مف حيث الشكل ,  األندلسيكتابو دراسات في األدب 

, كىي بادرة جّرأت األقالـ , خركج الشعراء فييا عمى كحدة الكزف كالقافية في القصيدة الكاحدة 
 (3)مى تممس أشكاؿ جديدة لمقصيدة العربية "ستيل النيضة الحديثة , عفي م

                                                           
ـ, 1997, عماف , دار الشركؽ , 1( إحساف عباس : تاريخ األدب األندلسي عصر الطكائف كالمرابطيف , ط(1
 .173ص

لمسمطات كمحاكالت الخركج عمى عركض الخميل ينظر : عيسى خميل محسف ( لالستزادة حكؿ المخمسات كا(2
 .354-351, أمراء الشعر األندلسي , ص

 .226ـ , ص1995, القاىرة , دار النيضة العربية , 2, طدراسات في األدب األندلسي : عثماف العبادلة ( (3
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 : وأوزانو فنونوالموشح و  عناصرالمبحث الثاني : 

 عناصر الموشح :: أوال 

, كىذه العناصر ُأختمف في تسميتيا ألف القدماء لـ بنى المكشح مف عدة عناصر يُ 
نمايقكمكا بتسميتيا كاالتفاؽ عمى مصطمحات خاصة بيا  اجتيادات  ف خالؿكانت التسمية م كا 

مطبقا ذلؾ عمى كسنتناكؿ في ىذا المبحث أبرز ىذه التقسيمات كالتسميات  النقاد المتأخريف
 :المكشح التالي 

 عمى قدود الغ صون      النير  سل  ح ساما  

 ولمنسيم مجال  

 والروض  فيو اختيال  

الل    م د ت عميو  ظ 

دا  بتمك المحون          والز ىر  شق  ك ماما     ج   و 

 أما ترى الطير  صاحا

 والصبح  في األفق الحا

وض  فاحا  والزىر  في الر 

 (1)تبكي بدمع  ىتون      والبرق  ساقا الغماما 

 

األكؿ في المكشحة كيتككف عادة مف غصنيف أك أربعة  كىك القسـ:  المطمع أو المذىب  (1
ف خال منو يككف أقرعَ فإف بدأ المكشح بالمطمع سأغصاف  كىك ما قرره ابف ( 2) مي تاما , كا 

" يتألف في األكثر مف ستة أقفاؿ , كخمسة أبيات كيقاؿ لو : ف المكشح إسناء الممؾ بقكلو 
                                                           

, مصر , دار المعارؼ , 4ط ابف سعيد المغربي : المغرب في حمى المغرب , تحقيق شكقي ضيف ,(1) 
 .2/151, ـ 1964

ينظر : منجد مصطفى بيجت , األدب األندلسي مف الفتح حتى سقكط غرناطة , د.ط , العراؽ , دار  (2)
 . 246ـ ,ص1988الكتب لمطباعة كالنشر , 
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التاـ , كفي األقل مف خمسة أقفاؿ كخمسة أبيات , كيقاؿ لو : األقرع , فالتاـ ما ابتدغ بو 
 (.1)باألقفاؿ , كاألقرع ما ابتدغ بو باألبيات "

 قدود الغ صون   عمى    النير  سل  ح ساما  

 كيمكننا أف نطمق عميو اسـ "قفل مطمع".

ىك "مجمكع األغصاف المتكررة في المكشحة , كتككف متفقة مع القفل األكؿ "المطمع" القفل : (2
بنى المكشح عمى قفل البيت األكؿ أك , يُ  دد األغصاف فإذا كاف المكشح أقرعكزنا كقافية كع

 . (2)الخرجة"

 مى قدود الغ صون  ع    النير  سل  ح ساما  

دا  بتمك المحون          والز ىر  شق  ك ماما     ج   و 

 تبكي بدمع  ىتون      والبرق  ساقا الغماما 

كىك اسـ لكل جزء مف أجزاء األقفاؿ بما فييا المطمع كالخرجة كتساكؼ األقفاؿ في الغصن:  (3
قكافييا , كأقميا في المكشحة شرطا أساسيا فيجب أف تتساكػ فييا عدد األغصاف كترتيبيا ك 

 .(3)القفل غصناف كقد يزيد الكشاح حسب الرغبة 

كالبرَؽ ", "َكْجدًا بتمؾ المحكفِ " , "كالّزىُر شقَّ ِكماما" , "عمى قدكد الُغصكفِ ", "النيُر سلَّ ُحساماً "
 " تبكي بدمٍع ىتكفِ , " "ساقا الغماما

                                                           

 .32ابف سناء الممؾ : دار الطراز في عمل المكشحات , ص (1)
 .31ـ, ص2014األدب األندلسي , د.ط , د.ؽ , د.ف, يكسف شحدة الكحمكت : محاضرات في ((2

 .31ص , السابقينظر :  (3)
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مع( في المكشح التاـ , كيككف في ىك "مجمكعة األسماط التي تمي القفل األكؿ )المطالدور : (4
صدارة المكشحة في المكشح األقرع , كقافية أسماط الدكر متحدة القافية , كمغايرة لؤلدكار 

 .(1)التي تميو , كيراعى في األدكار أف تتفق في الكزف كعدد األسماط"

 ولمنسيم مجال  

 والروض  فيو اختيال  

الل    م د ت عميو  ظ 

.......................... 

 أما ترى الطير  صاحا

 والصبح  في األفق الحا

وض  فاحا  والزىر  في الر 

, سماط في المكشحة ثالثة الدكر يطمق عميو سمطا , كأقل األ كل جزء مف أجزاء":السمط  (5
سماط الكاردة في المكشحة دكر الكاحد , كيمكف معرفة عدد األمشركطة باتفاؽ القافية في ال

عمى الكشاح االلتزاـ بذلؾ العدد .كيمكف أف يككف السمط مفردا أؼ مف الدكر األكؿ فييا الف 
.كما ىك الحاؿ في األسماط التالية المككنة مف فقرة (2)مف فقرة كاحدة , أك مركبا مف فقرتيف "

 كاحدة .

 ولمنسيم مجال  

 والروض  فيو اختيال  

الل    م د ت عميو  ظ 

نما البيت ىنا مككف مفعكليس المقصكد بو بيت القصيدة العربية المالبيت : (6 الدكر  ركؼ , كا 
 . (3)مضافا إليو القفل الذؼ يميو

                                                           
 .31ينظر : يكسف شحدة الكحمكت , محاضرات في األدب األندلسي ,ص ((1

 .31صالسابق , ينظر :  (2)

 .377ص , ينظر : مصطفى الشكعة , األدب األندلسي مكضكعاتو كفنكنو (3)
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 ولمنسيم مجال  

 والروض  فيو اختيال  

الل    م د ت عميو  ظ 

دا  بتمك المحون          والز ىر  شق  ك ماما     ج   و 

ر كالبيت نكعاف بسيط , كمركب , أما البسيط فما كاف دكره مككف مف ثالثة أسماط كىك األكث
مثل المثاؿ السابق , كأما المركب فما دكره مف ثالثة أسماط أك شيكعا , أك أربعة أك خمسة .

 .(1)أربعة أك خمسة ككل سمط يتككف مف فقرتيف أك ثالث أك أربع أك خمس 

بع فقرات قكؿ عبادة ر المككف مف ثالثة أسماط ككل سمط مككف مف أكمثاؿ البيت المركب 
 القزاز :

 أن يحول يأبى الجوى   كم وكم  كم يتيو

ن حكم أرتضيو كم اليوى  وا   في العقول ح 

 ما أقول يرض سوى  والحب لم قمت فيو 

 2))ال زوال في الحب ال عن عيده الثابت الجمال وقف عمى ظبي بني ثابت 

في المكشحة , كتعتبر أىـ األجزاء , فعمييا تبنى المكشحة ككنيا  األخيركىي القفل الخرجة : (7
كف في ذىف الكّشاح , كىي تكازؼ مطمع القصيدة , كىي أكؿ ما تك ساساألتمثل حجر 

و كسكره المكشح , كممح (4)"كالخرجة ىي أبزار,  (3)العربية التقميدية مف حيث األىمية

                                                           
 .32حاضرات في األدب األندلسي ,صينظر : يكسف شحدة الكحمكت , م ((1

 .89ابف سناء الممؾ : دار الطراز في عمل المكشحات ,ص (2)

.ك دمحم رضكاف الداية : في األدب 32ينظر : يكسف شحدة الكحمكت , محاضرات في األدب األندلسي ,ص (3)
 .188ـ, ص200,دمشق , دار الفكر , 1األندلسي , ط

ا ُيطيَّب بو الغذاء . ينظر : ابف سناء الممؾ , دار الطراز في عمل أبزار جمع ِبّزر  التابل كىك م (4)
 .189المكشحات, ص
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. كيجب أف تككف الخرجة  " (1)التي ينبغي أف تككف حميدة" كمسكو كعنبره كىي العاقبة
ْخف, قز  (2)حجاجية ة محرقة , حادة ُمنضجة مف مف ِقَبل المحف , حارّ  (3)يةمانمف ِقَبل السُّ

اصة  .(5)" (4)ألفع العامة , كلغات الدَّ

كمف الشركط الكاجب تكفرىا في الخرجة أف تككف استطرادا كعمى لساف الغير "كالمشركع بل 
المفركض في الخرجة أف يجعل الخركج إلييا كثبا كاستطرادا كقكال مستعارا عمى بعض األلسنة 

ا ألسنة الناطق أك الصامت أك عمى األغراض المختمفة األجناس , كأكثر ما تجعل عمى ألسنة إمّ 
لخرجة مف: قاؿ أك قمت أك غنى االصبياف كالنسكاف كالسكرػ كالسكراف كال بد في البيت الذؼ قبل 

 .(6)أك غنيت "

ره كقد يعجز الكشاح حسب رأؼ ابف سناء الممؾ عف اإلتياف بخرجة فيستعير خرجة غي
كفي المتأخريف مف يعجز عف الخرجة " فيقكؿ :كجعل ىذه االستعارة في الكشاحيف المتأخريف 

فيستعير خرجة غيره كىك أصكب رأيا ممف ال يكفق في خرجتو بأف ُيْعربيا كيتعاقل كال يمحف 
 .(7)" فيتخافف بل يتثاقل 

جة ىي األساس كأنيا مف أف الخر  لما ذىب إليو بعض الباحثيفناقض ككالـ ابف سناء الممؾ م
يبنى عمييا المكشح كىي أكؿ ما تككف في ذىف الكّشاح , فكالمو السابق يدلل عمى بطالف ىذا 

 فالعجز عمى اإلتياف بخرجة تنيي المكشحة ينفي ككنيا أكؿ ما تككف في ذىف السامع .الزعـ 

                                                           

 .43ابف سناء الممؾ : دار الطراز في عمل المكشحات ,ص (1)

ىػ , ينظر : يكسف شحدة الكحمكت , 319نسبة إلى حجاج بغداد الشاعر المشيكر بالخالعة كالمجكف  (2)
 .33محاضرات في األدب األندلسي ,ص

 ىػ, 554أبي بكر بف قزماف القرطبي إماـ الزجاليف  إلىنسبة  (3)

. , ينظر : 191جمع دائص كىك المص . ينظر : ابف سناء الممؾ , دار الطراز في عمل المكشحات, ص (4)
 .33يكسف شحدة الكحمكت , محاضرات في األدب األندلسي ,ص

 .40ابف سناء الممؾ , دار الطراز في عمل المكشحات, ص ((5

 .42, 41ص السابق : (6)

 .44, 43ابف سناء الممؾ , دار الطراز في عمل المكشحات, ص (7)



27 

 

 أنواع الخرجة :

 لمخرجة ثالثة أنكاع ىي :

بة - أ بمغة عربية فصيحة , كالمكشحة إف كانت "معربة األلفاظ  كىي التي جاءت الخرجة الم ع ر 
منسكجة عمى منكاؿ ما تقدميا مف األبيات كاألقفاؿ خرج المكشح مف أف يككف مكشحا الميـ 

إف كاف مكشح مدح كذكر الممدكح في الخرجة فإنو َيحُسف أف تككف الخرجة معربة كقكؿ  إال
 :ابف بقي 

 ومعنى األنام ينا واحد لد  ل الكرام سمي إنما يحيى 

 َغزلةف لـ يكف فييا اسـ الممدكح كلكف بشرط أف تككف ألفاظيا الخرجة معربة كا   كقد تككف 
جدا , ىزازة سحارة خالبة بينيا كبيف الصبابة قرابة , كىذا معجز معكز كما يكجد منو في 

 ؿ ابف بقي :المكشحات سكػ مكشحيف أك ثالثة كقك 

 أما تمين؟ ض الناس يا قمب بع  ما معين و  طويل ليل 

ال فمُيغرب"  (.1)فمف قدر أف يقكؿ ىكذا فميعرب كا 

 كىي التي جاءت بميجة عربية محمية . الخرجة العامية : - ب

 قكؿ األعمى التطيمي : كمثاليا

 لو تناىي عني  ما عمى من يموم
 دينو التجني  ىل سوى حب ريم
 وىو بي يغني   أنا فيو أىيم

  (2)وستنسى ذكري  سيطول الزمان  ي ليس عميك ستدر  قد رأيتك عيان 

                                                           
 .41ص ؾ , دار الطراز في عمل المكشحات,ابف سناء المم ((1

لساف الديف ابف الخطيب : جيش التكشيح , تحقيق ىالؿ ناجي  , د.ط, تكنس , مطبعة اليالؿ , د.ت  (2)
 .18, 17,ص
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: كىي ما كانت بالمغة الركمانثية التي تتككف مف مزيج مف المغات  الخرجة األعجمية - ت
مع المغة العربية , كقد استخدـ الكشاحكف فيما بعد  األصمييف األندلسالمحمية لسكاف 

 . (1)خرجات بمغات أخرػ مثل الفارسية كالتركية 

ي الخرجة األعجمية أف يككف لفظيا في " األعجمي سفسافا نفطيا كيشترط ابف سناء الممؾ ف
  (.3)"(2)كرماديا ُزطيا

 كمثاليا قكؿ الكزير ابف المعمـ أحد شعراء الطكائف :

ارة  بن  يا سح 

 ألب قشت كن بمفغور

 كند بني بدي أمور

 كترجمتيا 

ارة  تعالي , يا سح 

 الفجر الذي ىو جميل كعادتو

 (4)حين يجيء , يتطمب حبيبا

                                                           

. ك دمحم رضكاف الداية : في األدب 34دة الكحمكت , محاضرات في األدب األندلسي ,صينظر : يكسف شح (1)
 .188األندلسي ,ص

السفساؼ األمر الحقير كالسفسافة الريح التي تثير التراب كتجرؼ فكؽ األرض , الِنفط كالنَّفط قرح يخرج في  (2)
ط مف أنفيا . زطيا كالـ زطي أؼ منحط كىك اليد مف العمل , كنفط الصبي نفطا يعني صّكت كالنافطة الشاة تنف

, ك يكسف شحدة 191كالـ بعض الينكد . ينظر : ابف سناء الممؾ , دار الطراز في عمل المكشحات,ص
 .33الكحمكت : محاضرات في األدب األندلسي ,ص

 .43ابف سناء الممؾ , دار الطراز في عمل المكشحات, ص ((3

 .35األدب األندلسي , ص يكسف شحدة الكحمكت : محاضرات في (4)
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كالخرجتاف العامية كاألعجمية " تكثراف في المكشحات التي ُيتغنى بيا , ككأف القصد منيما ىك 
(1)اإلشعار عند كصكؿ المغني إلييما بأف ىذا ىك ختاـ المكشح "

                                                           

 .349عبد العزيز عتيق : األدب العربي في األندلس , ص (1)
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 (1)مخطط يبين أجزاء الموشح التام

  

 غصن النير  سل  ح ساما     عمى قدود الغ صون      }غصن  قفل مطمع 

 ولمنسيم مجال   سمط 

 دور  والروض  فيو اختيال   سمط بيت

الل   سمط                             م د ت عميو  ظ 

دا  بتمك المحون   ج   قفل { والز ىر  شق  ك ماما            و 

 أما ترى الطير  صاحا

 والصبح  في األفق الحا

وض  فاحا  والزىر  في الر 

 غصن     ق  ساقا الغماما     تبكي بدمع  ىتون  والبر      }غصن  قفل خرجة 

 

 

 

                                                           

 لمتمثيل لممكشح األقرع نحذؼ السطر األكؿ مف ىذا المكشح . (1)
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 :فنون الموشح : ثانيا 

, كأف طبيعة الحياة آنذاؾ  األندلسييفقمنا سابقا أف المكشح جاء تمبية لرغبات كميكؿ 
نظمكا في الشعر عمى كل  األندلسييفكطالما أف , استدعت كجكد مثل ىذا المكف مف الشعر 

ككنيا  كاألغراضعي أف تككف المكشحات كعاء لكل تمؾ الفنكف كالفنكف فمف الطبي األغراض
ح يصب تجربتو الشعكرية في جة كبيرة فأصبح الشاعر أك الكشاّ در  إلىاستأثرت باىتماـ الشعراء 

بكتقة المكشحات فجاءت مكشحاتو متعددة األغراض كفي ذلؾ يقكؿ ابف سناء الممؾ :"المكشحات 
مف الغزؿ كالمدح كالرثاء كاليجك كالمجكف كالزىد كما كاف  عر ُيعمل فييا ما ُيعمل في أنكاع الش

ذا رجعنا ق, (1)كفِّر"منيا في الزىد يقاؿ لو المُ  يال إلى الكراء كما كاف مف أسباب نشأة ىذا الفف مكا 
مف ارتباطو بالغناء كالمغنييف كحمقات الشراب كخاصة بعد قدكـ زرياب المغني أدركنا بما ال يدع 

الغزؿ كاف ىك الغرض األكؿ كاألساسي لممكشحات فطبيعة قصائد كمكشحات  مجاال لمشؾ أف
كآالت الطرب فقد كاف " الغزؿ في بادغ اآلمر ىك المكضكع كالشراب الغزؿ تستدعي الغناء 

الرئيسي الذؼ مف خاللو يصكغ الكشاحكف األكائل تكاشيحيـ , ككل مف الغزؿ كالغناء مرتبط إلى 
مف الشاعر كالمغني , كلذلؾ سرعاف ما ارتبط الغزؿ  ل عميو كلد كبير بالشراب الذؼ يقبح

كظل  .(2)كالخمر بحيث صارا مكضكعا كاحدا يمتزميما الكشاحكف في المكشحة الكاحدة "
الكشاحكف زمنا غير يسير يمتزمكف في مكشحاتيـ الغزؿ كالنسيب كالتشبيب بالنساء ككصف 

أف ىذا "النمط الجديد مف النظـ مالئما لغرض مجالس الخمر كالطبيعة كلكنيـ سرعاف ما كجدكا 
المديح , الذؼ يبقى الغزؿ , ككصف الطبيعة مالزما لو غالبا , ككجد الممدكحكف في المكشحات 

األنظار , كيحقق ليـ نشكة المدح في إطار مفعـ بالنغـ كالمكسيقى  إلييـشيئا جديدا , يمفت 
في سائر أغراض الشعر كالرثاء كاليجاء  , كصار المكشح شيئا فشيئا يستخدـ اإليقاعكحسف 

)كىذا غريب جدا( كفي العتاب كالشككػ كالحنيف كغير ذلؾ مف المكضكعات كاألغراض , ككجد 
 عمى أف أكثر .(3)كقضاياىـ "أىل الزىد كالتصكؼ في المكشح ... كعاء طريفا آلرائيـ كأفكارىـ 

                                                           
 .51ابف سناء الممؾ , دار الطراز في عمل المكشحات, ص ((1

 .405مصطفى الشكعة : األدب األندلسي مكضكعاتو كفنكنو ,ص (2)

 .190رضكاف الداية : في األدب األندلسي ,صدمحم  (3)
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الس الميك كالمجكف كالترؼ األغراض التي جاءت في المكشحات كانت في الغزؿ ككصف مج
 مثيل ألغراض المكشحات عمى الغزؿ ,في الت لذلؾ سأقتصر .(1)كالخمر ككصف الطبيعة 

 .الخمر , الطبيعة

 .الغزل تواشيح  1

بي بكر بف عبادة بف ماء السماء , بدءا بأكىك أكؿ الفنكف التي نظمت مف أجميا المكشحات 
ياء بمساف الديف بف الخطيب في أكاخر العصر الذؼ اعتبرناه مطكر ىذا الفف كرائده , كانت

ككثيرا ما جاءت مكشحة الغزؿ مستقمة الغرض لـ تمزج بغيرىا مف األغراض  .(2)األندلسي
 . (3), عمى أف الكشاحيف قد مزجكىا الحقا بأغراض أخرػ كخاصة الخمراألخرػ 

 كمف ذلؾ قكؿ شياب الديف أحمد المكصمي :

 ق قد عبثواوبو العشا اليوى ضرب من العبث

 يزدىي كالشمس في الحمل   لي مميح وصمو أممي 

 ينثني كالشارب الثمل جائر يسطو بمعتدل 

 فيو روح والورى جثث خنث  ناىيك من خنث  

 فشمولي من شمائمو  غصن يصبي بمائمو

 وخمولي من خمائمو وغميمي من غالئمو

 برح العذال أو مكثوا  لذ  لي في ريو شعثي 

تو  وضياء الصبح غرتو   قمر والميل طر 

                                                           

 .302ينظر : جكدت الركابي , في األدب األندلسي,ص  (1)

 .41, 40ينظر : يكسف شحدة الكحمكت , محاضرات في األدب األندلسي , ص (2)

 .237, صدراسات في األدب األندلسي : عثماف العبادلة (3)
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ر ه  منيا وجن تو  وجني  الورد وجنتو ن و 

 (1)قبل يقضي حشرىم ب عثوا لو دعا األموات من جدث 

 كمنو  قكؿ ابف بقي 

 أن يحول يأبى الجوى   وكم وكم  كم يتيو 

ن حكم    ارتضيو  في العقول حكم اليوى           وا 

 ما أقول يرض سوى   والحسن لم  قمت فيو 

 (2)عن عيده الثابت في الحب ال  ال زوال  ظبي بني ثابت  وقف عمى  الالجم

 الخمر : تواشيح  2

كىك كثير الكركد في المكشحات كتعدد , بالغزؿتكاشيح الخمر كثيرا ما اختمطت 
قد تناكؿ معاني الغزؿ كالكصف الحسي الصريح في القصيدة الكاحدة فنرػ الكشاح األغراض 

, إضافة إلى تناكلو معاني الخمر كمفرداتيا كدكراف كؤكسيا ,  بما يتناسب كحمقات الغناء
بف زىر حيث ا, كلعل أشير تكاشيح الخمر األندلسية ما كاف عمى لساف كفعميا في العقكؿ 

 يقكؿ :

ن لم تسمع أييا الساقي إليك المشتكى   كم دعوناك وا 

 ونديم ىمت في غرتو

 وسقاني الراح من راحتو

 كمما استيقظ من سكرتو

                                                           

ـ, 1902المكشحات كاألزجاؿ , د.ط , د.ؽ , مطبعة األرز ,  فيميب قعداف الخازف : العذارػ المايسات في (1)
 .16ص

 .7لساف الديف ابف الخطيب : جيش التكشيح ,ص (2)
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 (1)وسقاني أربعا في أربع  ب الزق إليو واتكأ جذ

 :(2)شياب الديف العزازؼ في قكؿ الكشاح أيضا نتمثل ىذا الغرض ك 

ار  م مت ماني كيف خمع  الع ذار دون استتار   يا ليمة الوصل وكأس الع ق   ع 

 أغتنم المذة قبل الذىاب

با والشباب  وجر  أذيال الص  

 وأشرب فقد طابت كؤوس الشراب

م ن ار  عمى دود  ت نب ت الج  زىا الح سن  بآس الع ذار ذات احمرار  خ   ط ر 

 الراح ال شك حياة النفوس

 فحل   منيا عاطالت الكؤوس 

 يا بين الندامى عروس وافتض  

باب يا قام مقام النثار من الن ضار  ت جم ى عمى خط ابيا في إزار   ح 

 أما ترى وجو الينا قد بدا 

 ردا وطائر األشجار قد غ

 والروض قد وشاه قطر الندى 

ب  القطار  مباسم النو ار  عمى افترار  فكم  ل الميو بكأس تدار   غ 

                                                           

 .100ابف سناء الممؾ , دار الطراز في عمل المكشحات , ص (1)
اليجرؼ  احمد بف عبد هللا الممؾ العزازؼ , أحد كبار التجار بقيسارية , شاعر مشيكر مف شعراء القرف الثامف ((2

: الكتبي , فكات الكفيات , ينظر ق( 710, تكفي في القاىرة )كلو الكثير مف النظـ في الشعر كالمكشحات 
 .1/193,  كالعسقالني : الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة .1/95,
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 أجن من الوصل ثمار المنى 

 وواصل الكأس بما أمكنا 

 مع طي  ب الري  قة حمو الجنى 

 ذات احورار   منصورة األجفان باالنكسار  ذي مقمة أفتك من ذي الفقار 

 لجفا زار وقد حل عقود ا

 يختال في ثوب الرضا والوفا 

  فقمت والقمب لنا قد صفا 

ييت من دون الميالي القصار شمس النيار  يا ليمة قد أنعم فييا وزار   (1)ح 

 تواشيح الطبيعة : 3

الشعرؼ عند الشعراء بدءا  اإللياـكانت الطبيعة كال تزاؿ مصدرا ىاما مف مصادر 
كالشاعر كما يقاؿ ابف بيئتو كيعكس كاقعو ,  بشعراء العصر الجاىمى كحتى يكمنا ىذا ,

بحدائقيا كركضاتيا كجنانيا كعناصر طبيعتيا الخالبة دفعت الكشاحكف دفعا  األندلسيةكالبيئة 
لمتعبير عنيا في مكشحاتيـ فجاءت مكشحات الطبيعة رقراقة األلفاظ كجداكؿ أنيارىا , 

لطبيعة يجد امتزاجيا الشديد . كالناظر لمكشحات امفعمة المعاني , تشع نكرا كبياء 
بالمكضكعات األخرػ كالغزؿ كالشراب كمف "ىنا ندرت المكشحات التي تدكر حكؿ كصف 

. كيمكف التمثيل لمكشح الطبيعة الخالص غير المقترف بأغراض أخرػ (2)الطبيعة فقط "
 بقكؿ أبي الحسف عمي بف ميميل الحياني :

 عمى قدود الغصون   النير سل حساما 

                                                           

بة اآلداب , , القاىرة , مكت 1النكاجي : عقكد الآّلؿ  في المكشحات كاألزجاؿ , تحقيق أحمد عطا , ط (1)
 .53ـ , ص1999

 .113سامي يكسف أبك زيد : األدب األندلسي , ص (2)
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 رررم مجرالولمنسير
 والروض فيو اختيال
 مرررردت عميرو ظالل

 وجدا بتمك الحون  والزىر شق كماما 
 أما ترى الطير صاحا
 والصبح في األفق الحا
 والزىر في الروض فاحا

 (1)تبكي بدمع ىتون  والبرق ساق الغماما 

                                                           
 .151/ 2ابف سعيد المغربي : المغرب في حمى المغرب   ((1



37 

 

 ثالثا : أوزان الموشح :
 

الحاجة إليو نابعة مف ككيف كانت , تناكلت فيما سبق عكامل ظيكر فف المكشحات 
فبدأ , إحساس عميق بجمكد قالب كشكل القصيدة العربية عف احتكاء الدفقات الشعكرية لمشاعر 

إلى التجديد في محاكالت مبكرة لمخركج عمى عركض الخميل , لمكاكبة ركح  كف يمجؤ الشعراء 
يمبي رغبة , جديد  العصر كمسايرة األلحاف كاألنغاـ المتنكعة , كمف ىنا نبعت الحاجة لكجكد فف

 كيمبي رغبة الجميكر فكانت المكشحات .,  المجتمع األندلسي كيكاكب حمقات المكسيقى كالغناء

كلكف ىل كانت المكشحات خركجا مف قيد الكزف كالقافية إلى رحب التحرر كاالنطالؽ ؟ أـ أف    
 أكثر تحكما ؟!ىذه المحاكلة كانت بمثابة الخركج مف قيد قديـ إلى آخر جديد أشد كطأة ك 

إف أكؿ ما يكاجينا في المكشح تخمصو التاـ مف رتابة القافية المكجكدة في القصيدة 
العربية , فقد رأػ الكّشاح في تخمصو مف القافية ميدانا رحبا لالنطالؽ في ميداف الشعر , كفي 

قافية  نظرؼ أف الكّشاح قد تخمص مف قيد القافية في القصيدة العربية , ليضع نفسو في قيكد
المكشحات "إف النظرة الساذجة إلى خالص بعض األبيات في المكشح مف القافية ... ترينا في 
جالء أف المكشح قد خمص مف قيد ليرتطـ في قيكد , كأنو سار خطكة كاحدة ثـ ارتد سريعا إلى 

 .(1)الكراء خطكات "

يرة التي أطمقت عمى إف كثرة القيكد التي أرىق الكشاحكف أنفسيـ بيا كتمؾ المسميات الكث
أجزاء المكشحات بل عمى المكشح نفسو مف تاـ كأقرع , كما كاف مف التزاـ مف اتباع قافية كاحدة 

ذلؾ مف قيكد أخرػ جاءت عمى  إلىلؤلقفاؿ , كتقفية الشطر األكؿ كالثاني بنفس القافية كما 
ميداف البحث  إلى حساب المعنى كالعاطفة , فقد أخرجت ىذه القيكد الكّشاح مف جك العاطفة

بمف يرقصكف في السالسل  أشبوكالتنقيب عف األلفاظ المالئمة كالمناسبة لو فكانكا "بصنيعيـ ىذا 
 (.2)أك يتحرككف بحرية كانطالؽ في أصفادىـ كقيكدىـ "

                                                           
, القاىرة , مكتبة الدار العربية لمكتاب ,  1دمحم رجب البيكمي : األدب األندلسي بيف التأثر كالتأثير , ط ((1

 .101ـ , ص2008
 .276: في األدب األندلسي ,ص فكزؼ عيسى ((2
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القصيدة العربية  د مف تمؾ القيكد التي ادعكىا فيأنفسيـ بقيكد أش األندلسيكف لقد قيد الكشاحكف 
 .(1)مستجير مف الرمضاء بالنارفكانكا كال

ذا ما تأممنا أكزاف المكشحات   :(2)عند ابف سناء الممؾ كجدناه يقسـ األكزاف إلى قسميف ىما كا 

 ما جاء عمى أوزان الشعر المعروفة عند العرب وىو قسمان : 1

ما ال يأتي بيف أقفالو كأبياتو كممة ُتخرج تمؾ الفقرة عف الكزف الشعرؼ كأف جاء فالمكشح  - أ
رذكؿ مخذكؿ كىك أشبو بالمخمسات , كال يفعمو إال الضعفاء في الشعر ك المتشبو بما ال م

يعرؼ كالمتشيع بما ال يممؾ , كلكف إذا كانت قكافي األقفاؿ مختمفة فيذا االختالؼ ُيخرج 
 كقكؿ ابف زىر :المكشح عف شبيو بالمخمسات 

دييا  س  وح  من ج   أى و ى بي منك  أم ل م م ؟  شقيق  الر 
ل  والع ذ ل    ضعت  بين  العذ 
ب ل     وأنا وحدي عمى خ 
 ما أر ى قمبي بمحتم ل  

م دي م     ما يريد  البين  من خ  ك  م  وال ح   وىو ال خ ص 
دا ر   أي يا الظبي  الذي ش 
د ى  تركت ني م قمتاك  س 
 زعموا أني أراك غدا

ن  ي اليوم  ما ز عم وا؟   وأظن  أن  الموت  دون غد    (3)أين  م 

   فقد جاءت تفعيالت المكشح مف بحر المديد التي تعرضت لمزحافات كالعمل 

                                                           
_ 105لالستزادة حكؿ ىذا المكضكع يراجع : دمحم رجب البيكمي : األدب األندلسي بيف التأثر كالتأثير ,ص ((1

 -331ك سعد شمبي : األصكؿ الفنية لمشعر األندلسي , د.ط, القاىرة , دار نيضة مصر , د.ت,ص.115
334. 

 .45, 44از في عمل المكشحات , صينظر : ابف سناء الممؾ , دار الطر  ((2

 .100 -99صدار الطراز في عمل المكشحات , :ابف سناء الممؾ (3)
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 فاعالتن فاعمن فعال. فاعالتن فاعمن فعال 

 .(1)كما أف قكافي األغصاف جاءت مختمفة 

تخرجو عف  ممتزمة كسرة كانت أك ضمة أك فتحة كممة أك حركة كأبياتوكىك ما "تخممت أقفالو  - ب
 .(2)صنا "أف يككف شعرا صرفا كقريضا مح

 كمف األمثمة التي ضربيا ابف سناء الممؾ عمى ما تخممت أبياتو كممة قكؿ ابف بقي :

 معذبي كفاني  ولم أقل لممطيل ىجراني  صبرت والصبر شيمة العاني 

, أخرجو ابف بقي مف ىذا "مستفعمف مفعكالُت مفَتِعُل"فيذا البيت عمى كزف بحر المنسرح 
 .(3)معذبي كفاني " البحر بقكلو "

كمثاؿ الحركة " ىك أف تجعل عمى قافية في كزف كيتكمف شاعرىا أف يعيد تمؾ الحركة بعينيا 
 كمثل ليذا النكع بقكؿ القائل : (4)كبقافيتيا "

رق    لو نظر   يا ويح صب   إلى البرق  ط ر   وفي البكاء مع الو   لو و 

 .(5)الكزف "نظُر"فيذا مف بحر البسيط كقد التـز الكّشاح إعادة القافية في كسط 

 (.6كالصحيح أف ىذه الحركة لـ ُتخرج المكشح عف ببحر البسيط كلـ تغير الكزف إطالقا )

كىك المثاؿ الكحيد الذؼ ذكره ابف سناء الممؾ في كتابو دار الطراز في عمل المكشحات لمتمثيل 
 ليذا النكع .

                                                           

 .37ينظر : يكسف شحدة الكحمكت , محاضرات في األدب األندلسي , ص (1)

 .46ابف سناء الممؾ : دار الطراز في عمل المكشحات , ص (2)

 .46, صالسابق ينظر :  (3)

 .46ص السابق : (4)

 .46, ص  السابقظر : ين (5)
 .39( ينظر : يكسف شحدة الكحمكت , محاضرات في األدب األندلسي ,ص(6
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 ما كان عمى غير أوزان العرب : 2

 لشيء منو في شيء مف أكزاف العرب بقكلو :"ال مدخل  كىك ما تحدث عنو ابف سناء الممؾ
 ينحصر , كالشارد الذؼ ال ينضبط  كىذا القسـ منيا ىك الكثير , كالجـ الغفير , كالعدد الذؼ ال

 تادىا كأسبابيا فعزَّ ذلؾ كأعكز ككنت أردت أف أقيـ ليا عركضا يككف دفترا لحسابيا , كميزانا ألك 
 , كما ليا عركض إال التمحيف , كال ضرب إال الضرب مف الكف لخركجيا عف الحصر كانفالتيا

"(1)  . 

مف المكشحات خارج عف أكزاف العرب اعتماده  األكبركلعل قكؿ ابف سناء الممؾ في جعمو الكـ 
 فيناؾ الكثير مف المكشحات تككف بحاجة "المحف" معيارا ال "العركض" في ضبط المكشحات 

عمو مقبكال , كلكننا لك أمعنا النظر لكجدنا أف المكشحات لـ تخرج لدعامة خارجية تقيـ لحنيا كتج
عف األكزاف الخميمية المتعارفة , ككل ما في األمر أنيـ سعكا إلى التجديد مف خالؿ استعماؿ 
األكزاف الميممة التي لـ ينظـ عمييا العرب كىي مكجكدة أصال في دكائر الخميل العركضية , كما 

كالعمل , ككظفكا في مكشحاتيـ أكزاف البحكر المشطكرة كالمنيككة فكلدكا  استفادكا مف الزحافات
إف التيذيب الذؼ لجأ إليو الكشاحكف  ".(2)منيا أكزانا جديدة في إطار العركض العربي

األندلسيكف في ترتيب بعض التفاعيل كتركيبيا كاعتمادىـ أحيانا عمى النظاـ المقطعي في بناء 
ف جديدة ىي ذات إيقاع عربي . فالقكؿ أنيا خارجة عف األعاريض المكشحات , نتج عنو أكزا

 . (3)"العربية جاء خطأ عند القدامى نتيجة إيمانيـ المفرط بالتقميد

ه , فيك قائـ بذاتو ال يحتاج يجد أف أغمبيا يستقيـ لحنو كغناؤ  كالناظر المتذكؽ لممكشحات
ا ال يستقيـ لحنيا كغناؤىا إال بدعامة يستقيـ فييا المحف , كىناؾ مف المكشحات مإضافات  إلى

خارجية طارئة تسند ىذا النغـ كتصحح مساره كي ال يككف منبكذا في األسماع مثل إضافة "ال ال 
" كىك ما أشار إليو ابف سناء الممؾ بأف ىذا النكع يتككأ عمى بعض األلفاظ التي تككف دعامة 

 لمتمحيف كعكازا لممغني كقكؿ القائل :
                                                           

 .47ابف سناء الممؾ : دار الطراز في عمل المكشحات , ص ((1
 .268, 267ينظر : فكزؼ عيسى , في األدب األندلسي , ص ((2

 .82ركبادكر ,صدمحم عباسة , المكشحات كاألزجاؿ األندلسية , كأثرىا في شعر الت (3)
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 فت انات الحجيج   ار قتمي ظ ب ي ات الحدوج ث من  طالب  

 .(1)حف ىنا إال بإضافة "ال ال" بيف الحدكج كفتانات مفال يستقيـ النغـ كال

                                                           

 .50ينظر : ابف سناء الممؾ , دار الطراز في عمل المكشحات , ص (1)
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  : لغة الموشحالمبحث الثالث : 

شعر كالنثر , كقد كانت بيئة األندلس لتمعب البيئة التي ينشأ  فييا األدب دكرا ىاما في لغة ا
مبيئة ىاما استقى منيا الكشاحكف ألفاظيـ كمعانييـ , فقد كاف ل ذات الطبيعة الغناء مصدرا

كسيكلتيا كعذكبتيا , فجاءت المكشحات ذات لغة سيمة  األلفاظة الدكر األكبر في رقة يندلساأل
يسيرة غير مستعصية ككنيا ارتبطت بالغناء , كالغناء ال يصمح لو ذلؾ النكع مف األلفاظ الصعبة 

كالمالحع عمى لغة المكشحات "اتساع ى السامع فيميا كاستيعابيا , العسيرة التي يستعصي عم
معجـ الطبيعة كاستشرائو في أبنيتيا كمفرداتيا , كتسربو بصكرة ممحكظة في شتى أغراضيا 

كالقارؼ لممكشحات يالحع ما تتسـ بو "مف رقة كعذكبة حتى ليمكف قراءة مجمكعة ( , 1كفنكنيا ")
 (.2)ة تستعصي عميو , أك تركيبا فيو نكع مف أنكاع التعقيد"كاممة منيا دكف أف يصادؼ لفظ

كأيسرىا  أسيمياكتعقيدىا , فاختار  األلفاظفي  اإلغراؽتماما عف  األندلسيلقد ابتعد الكشاح 
السيمة  األلفاظ إلىلتتمكف في نفس السامع كُيكتب لمكشحتو البقاء , لذلؾ "عمد الكشاحكف 

القمب مكقعا فجاءت ألفاظيـ صافية عذبة تحمل عكاطفيـ  فيؤثركف أحسنيا سمعا كألطفيا مف
 . (3)كمشاعرىـ في طالقة تعبيرية كال سيما في الغزؿ "

لغة المكشحات يجد أنيا جاءت تعبر بصدؽ عف تجربة الكشاح الشعكرية , كألفاظيا إلى كالناظر 
 . فييا مف االتساع الذؼ يمكنو مف التعبير عما يختمج في نفسو مف مشاعر الحب

لقد دفعت سيكلة كليف لغة المكشحات مجمكعة مف الباحثيف التياـ ىذه المغة المغة بالركاكة 
كاالنحطاط , كجنكحيا لمعامية كخاصة في خرجتيا متناسيف ما لمخرجة مف خصكصية بل أف 

, بل ممـز لمكشاح أف تككف خرجتو ىكذا مفركض أمر محبكب  باألعجميةمجيئيا بالعامية أك 
 ثنا عنو سابقا .كىك ما تحد

                                                           

, د.ؽ, الدار العربية لممكسكعات , 2دمحم مجير السعيد : الشعر في عيد المرابطيف كالمكحديف باألندلس , ط (1)
 .419ـ , ص1985

 .37دمحم زكريا عناني , المكشحات األندلسية , ص (2)

ـ , ص 2002ريـ : البناء الفني لممكشح النشأة كالتطكير , رسالة ماجستير , جامعة الككفة , ككثر ىاتف ك (3)
94. 



43 

 

كمف الباحثيف الذيف اتيمكا لغة المكشحات بالميف كالركاكة كاالنحطاط جكدت الركابي , كبطرس 
ني الساذجة التافية إف عبرت عنيا اكغيرىما , يقكؿ الدكتكر جكدت الركابي :"ىذه المعالبستاني 

. فمغة المكشح يغمب لـ تحكىا قكالب متينة مف األلفاظ كالعبارات  األغمبمكسيقى ناجحة عمى 
عمييا الضعف كالركاكة . كىي في لينيا كحريتيا مع ركح العامة قادت المغة الشعرية إلى الركاكة 

المغة العربية , فأصبح الشاعر الكشاح ال يجد حرجا في التساىل  إلىكأساءت مف ىذه الناحية 
 (1)المغكؼ طالما يبغي إرضاء األذكاؽ العامة "

ؿ فيو تجف كاضح عمى لغة المكشحات , كاف الرأؼ فيو انطباعيا كالصحيح أف ىذا القك 
بالدرجة األكلى حيث أكرد الركابي مجمكعة مف المكشحات كحكـ عمييا بالركاكة كخمكىا مف 

ف في ذلؾ العصر ىـ ا أصدر رأيو ىذا , كما أف الكشاحيالمعاني دكنما دليل أ بياف لمقياس عندم
ي أشير الشعراء بمكشحاتيـ خالية مف المعاني؟! مستقبحة مف أشير الشعراء فيل يعقل أف يأت

األلفاظ ؟! لقد أغفل الدكتكر الركابي عنصر البيئة كطبيعة المجمس الذؼ ُتنشد فيو المكشحات 
 . كما أغفل خصكصية الخرجة  عندما أصدر رأيو ىذا

لمكشحات بيف تاريخ الشعر العربي كا األحكاؿلقد عقد الركابي مقارنة ال تصمح بحاؿ مف 
متناسيا طبيعة كل مف الشعر كالمكشح كخصكصية كل منيما كالبيئة التي قيل فييا كل فف يقكؿ 

 مف خالؿ تاريخ الشعر العربي , نراىا ظاىرة مف ظكاىر االنحطاط , إذ إلييا:" فنحف إذا نظرنا 
لو كعمق معناه أنيا في أكج ازدىارىا في بالد األندلس لـ تبمغ قكة الشعر التقميدؼ كال صفاء خيا

كفي أغمب ظني أف الركابي قد خمط بيف المكشحات كالزجل الذؼ ُيعتبر فنا أقل ( 2)كقكة لغتو "
يفرد لمزجل بابا مستقال  لـ منزلة مف المكشحات كذلؾ ألنو ُنظـ بالميجة العامية , كما أف الركابي

 ف في األدب األندلسي .عمى غير عادة المؤلفي باألندلسفي كتابو ككنو أحد الفنكف التي نشأت 

المكشحات  إفأما بطرس البستاني فيقع في التناقض فمرة يمدح لغة المكشحات كمرة يذميا يقكؿ 
جل الغناء كالغناء يتطمب األلفاظ السيمة السمحة كالتعابير المطيفة المينة كىذه تقكد مف أكجدت :"

                                                           

 .306 -305جكدت الركابي : في األدب األندلسي , ص (1)

 .307ص السابق : (2)



44 

 

ات تؤخذ عمى األكثر بػػ " رقة كيقكؿ في مكضع آخر إف المكشح (1)الضعف كالركاكة " إلىغالبا 
فكيف يمكننا ( 2)األلفاظ كحسف مكسيقاىا كلطف ما فييا مف األساليب البيانية المختمفة الكجكه "

التكفيق بيف ىذيف الرأييف , فاأللفاظ السيمة كالرقيقة تقكد إلى االنحطاط , كفي القكؿ الثاني رقة 
 . غمب المكشحات !ىك ما يمكف مالحظتو عمى أ  األلفاظ كحسف أسمكبيا

إف األقكاؿ السابقة ال تصدؽ في المكشح فقد أتى "الجانب العامي في بعض المكشحات التي 
اختارت خرجتيا لتككف أعجمية أك بمغة عامية كأما بقية أجزاء المكشحة فيأتي منضبطا ضمف 

 (.3أحكاـ المغة العربية ")

 أحدثت خمطا عند أكلئؾقد  ندلسيكف األإف أسمكب البساطة في األلفاظ الذؼ اتبعو الكشاحكف 
الباحثيف الذيف اتيمكىا بالضعف كالركاكة فخمطكا بيف البساطة كالضعف , كلـ يفرقكا بيف الميف 

 (.4فصدرت عنيـ أحكاـ جائرة بحق المكشحات)كالركاكة 

إف لغة المكشحات لـ يصبيا الضعف كالركاكة , بل النت كعذبت بناء لما تقتضيو 
طبيعة العصر كمجالس الغناء , كتبعا ألغراضيا , كمف الممكف أف يككف أصابيا بعض 
الضعف كالتعقيد في عصكرىا المتأخرة , مبعثو حب الصنعة كالغمكض لدػ الكشاحيف كاالىتماـ 

عمى كامل  العصكر المتأخرة ال يمكننا تعميموصدؽ عمى  إفلحكـ بالزخرفة كالبيرجة , كىذا ا
لممقاـ كما تمتاز برقة  كانسيابيتيا كمكافقتيا األلفاظالعصر فالمكشحات بصكرة عامة تتميز برقة 

 .(5)شراقة الصكرة كترابط المعاني كحسف تآلفيا , كىذا ما أميل إليوالخياؿ كا  

                                                           

 .179بطرس البستاني : أدباء العرب في األندلس كعصر االنبعاث , ص (1)

 .177صالسابق: (2)

 .262يجت : األدب األندلسي مف الفتح حتى سقكط غرناطة , صمنجد مصطفى ب (3)

 .291ينظر : فكزؼ عيسى , في األدب األندلسي , ص (4)

 .418 -417ص ينظر : دمحم مجير السعيد , الشعر في عيد المرابطيف كالمكحديف باألندلس , (5)
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 الفصل الثاني 

 تأثير الموشحات

 في األدب العربي .تأثير الموشحات ث األول : المبح 

  : في األدب الغربي .تأثير الموشحات المبحث الثاني 
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  : في األدب العربي تأثير الموشحاتالمبحث األول : 

انتشرت المكشحات في األندلس كذاع صيتيا , ككثر الكشاحكف , كتعددت أغراضيا 
المشرؽ العربي  إلىتأثيرىا  سرعاف ما امتداألندلسي , كظاىرة كأصبحت سمة يكسـ بيا العصر 

لحالكتيا , كطالكتيا , عمى األسماع , كدغدغتيا لمعكاطف , فكجد الشعراء في المشرؽ العربي 
فقد كاف لظيكر المكشحات "أثر بميغ في الشعر كالشعراء , ضالتيـ بيا فقمدكىا , كأجادكا فييا , 

اه المغنييف , كيتمقفيا مف كل صكب ... كأصبح ألف اعتمادىا عمى الغناء جعميا تطير عمى أفك 
سماعيا , كيجيزكف عمييا كما يجيزكف عمى  إلىالممكؾ يأنسكف بيا في مدائحيـ , كيطربكف 

القصائد , كبمغ مف شغف الشعراء بيا , أنو ما اشتيرت مكشحة , كتداكلتيا األلسف , إال انبرػ 
 المشارقة لممكشحات كتأثرىـ الشديد بيا . كىذا دليل عمى حب.(1)معارضتيا " إلىجماعة منيـ 

كقد انتقمت "المكشحات مف االندلس إلى بالد الشاـ , إذ نزليا محي الديف بف عربي في 
ظيرت المكشحات في مدينة (. ف2أكاخر حياتو , كحمل معو ىذا الفف كنشره بيف الناس ")

كؿ كشاحي ىذه الدكلة ككاف أ (3)ق(564 -447كبالتحديد في العصر الفاطمي)  اإلسكندرية
 . (4)ق(526) عمي بف عياد اإلسكندرؼ 

كيعكد الفضل لممشارقة في التأسيس ليذا الفف , فيـ أكؿ مف كضع لو المصنفات  
لى مصر الخاصة بو التي تكضح أقسامو كأصنافو كأكزانو فقد "انتقل ىذا الفف إلى بالد المشرؽ  كا 

ف شعبي مثل غيره مف الفنكف الشعبية , فال كعرؼ بيا عمى أنو ف خاصة في العصر الفاطمي ,
غرابة إذف أف نرػ فف المكشح يزدىر في مصر في عصر بني أيكب بل يظير ألكؿ مرة في 

                                                           

 .181,  180بطرس البستاني : أدباء العرب في األندلس كعصر االنبعاث ,ص (1)

 .102سامي يكسف أبك زيد : األدب األندلسي , ص (2)

ـ , 2001ديكاف المكشحات الفاطمية كاأليكبية , أحمد دمحم عطا , د.ط, القاىرة , مكتبة اآلداب , :ينظر (3)
 .4ص

ىػ(, مف أىل اإلسكندرية كاف في زمف 526عمي بف عياد اإلسكندرؼ المعركؼ كالمشيكر بابف القيـ ت) (4)
 .4/317, نظر : الزركمي , األعالـ ر ( الفاطمي , كىك مف الشعراء المشيكريف في ذلؾ الكقت . يخالفة )اآلم
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 ,(1)"إليياتاريخ ىذا الفف كتاب مصرؼ يكضح أصكؿ ىذا الفف كأسسو بطريقة عممية لـ يسبق 
ح بو ابف سناء الممؾ في كتابو كىك ما صر كالكاتب يقصد ىنا كتاب دار الطراز البف سناء الممؾ 

بأنو سّباؽ في ىذا الكتاب الجامع الشامل المؤسس لفف المكشحات "كلما كانت المكشحات بيذه 
المثابة كليا في سكؽ األدب ىذه القيمة , كلـ أر أحدا صنف في أصكليا ما يككف لممتعمـ مثاال 

اينيا كُيعنى بيا مف معرفتو , كال يحتذػ كسبيال ُيقتفى جمعت في ىذه األكراؽ ما ال بّد لمف يع
كىذا المصنف أؼ ( 2)َغَناء بو عف تفصيمو كجممتو , ليككف لمُمنتيي تذكرة , كلممبتدغ تبصرة "

دار الطراز كما قرره فيو صاحبو دليل عمى تأثر كاضح بالمكشحات فقد بمغ حب المكشحات بابف 
اعد ىذا الفف كيحفظو ممثال لكل نكع سناء الممؾ كشغفو بيا أف يصنف ليا كتابا جامعا يؤسس قك 

ف دؿ ىذا الكالـ عمى شيء فإنو يدؿ عمى حبو لممكشحات كشغفو بيا إذ يقكؿ  مف أنكاعيا كا 
:"ككنت في طميعة العمر كفي رعيل السف قد ىمت بيا عشقا , كشغفت بيا حبا , كصاحبتيا 

, قمبت ستطمعت خفاياىا سماعا , كعاشرتيا حفظا , كأحطت بيا عمما , كاستخرجت خباياىا , كا
ظيكرىا كبطكنيا , كعانقت أبكارىا كُعكنيا , كغصت عمى جكاىرىا المكنكنة , كتخطيت مف 

 .(3)أسرارىا المكتكمة " إلىأخبارىا المعمكمة 

 كمف بديع نظـ ابف سناء الممؾ في المكشحات قكلو :

 يا طيب وصل فالن واصمتو باألماني  إذا الحبيب جفاني 

 وىل أراه يراني ان  ىل أنت مني د

 مع فت ان  زمان  وىل يعود كما كان 

 من فوق نوار عقده ما بين أزىار خده  إذا نظرت لورده 

                                                           

 ـ , 1975د.ط , مصر , دار الكتاب ,  ,األيكبييفدمحم كامل حسيف : دراسات في الشعر في عصر  (1)
 .114ص

 .31ابف سناء الممؾ : دار الطراز في عمل المكشحات , ص (2)

 .30ص السابق :(3)
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 (1)في إنسان  عيان  فقد رأيت البستان 

 تأليف أك, سكاء في نظـ المكشحات  ,نيج ابف سناء الممؾعدد كبير مف الشعراء كقد نيج 
,  تكشيع التكشيح في كتابيو (2)الديف الصفدؼ , كما فعل صالح المصنفات الخاصة بيا

 كمف مكشحات الصفدؼ قكلو : كالمرخص الغالي , كالعاطل الحالي

 ما أحسن الريحان في الجمنار وما استدار  سال عمى الخدين منو الع ذار 

 يا حسنو لما رنا وانثنى

 فأخجل البيض وسمر القنا

 ذو وجنة تجني عمى من جنا

 مكنامن روضيا وردا إذا أ

بار  وردفو أطنب حتى أثار   (3)وخصره بالغ في االختصار ك ثبا ك 

                                                           
 .175ابف سناء الممؾ : دار الطراز في عمل المكشحات , ص  ((1

ق( , أخذ عف 679صالح الديف أبك الصفا خميل بف أيبؾ بف عبد هللا الصفدؼ الشافعي , كلد بصفد سنة ) (2)
القاضي بدر الديف بف جماعة , كالتقى السبكي كالذىبي , كأخذ النحك عف أبي حياف األندلسي , كاألدب عف ابف 

, ألف ما يزيد عمى خمسمائة مجمد , ك المكشحات و , ككاف ماىرا في األدب كالخط كبرع في نظـ الشعر نبات
مف مناصبو مباشرتو لكتابة اإلنشاء بدمشق كمصر , ثـ كلي كتابة السر بحمب , ثـ ككالة بيت الماؿ بالشاـ 

ـ , 1986  1ار ابف كثير , ط.ينظر : ابف العماد الحنبمي : شذرات الذىب في أخبار مف ذىب , دمشق , د
8/343. 

 .56 -55النكاجي : عقكد الآّلؿ  في المكشحات كاألزجاؿ ,ص (3)
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كمف الكتب التي اىتمت بالمكشحات كتاب )عيكف األنباء في طبقات األطباء ( البف أبي أصيبعة 
 . (1), حيث أبدػ اىتماما خاصا بمكشحات ابف زىر فأكرد لو عددا ال بأس بو مف مكشحاتو

الذؼ سبق كأف مثمت بمكشحة لو , كالكثير مف الكشاحيف المشارقة  الشياب العزازؼ منيـ أيضا ك 
 الذيف ال يتسع ليـ المجاؿ لذكرىـ ىنا .

                                                           

 .175عباس , تاريخ األدب األندلسي عصر الطكائف كالمرابطيف , ص إحسافينظر :  (1)
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 في األدب الغربي : المبحث الثاني : تأثير الموشحات 

نشأ األدب األندلسي كقد تكفرت لو كل عكامل النشكء مف حيث االىتماـ المنقطع النظير 
كالحكاـ كالكالة الذيف بذلكا الغالي كالنفيس في سبيل  كاألمراءاء مف ِقبل الخمف كاألدباءباألدب 

بالطيـ , فأحدث ىذا نيضة عممية كأدبية في بالد األندلس تمؾ  إلى كاألدباءاستقطاب العمماء 
بعيدا عف مكطنو العربي في أحضاف  األندلسي األدبالبقعة البعيدة عف المشرؽ العربي , نشأ 

فكاف ذلؾ مدعاة  كأدبائيـ األندلسبما يقدمو عمماء  األكركبيكف ف أكركبا , كسرعاف ما افتت
أف تفرض نفسيا في كل المياديف ,  ..."بمركر الزمف , استطاعت التي لتعمميـ المغة العربية , 

ية عمى الميجات األخرػ , فقد حافع المغاربة عمى ليجاتيـ البربرية بكلـ تقض سيادة المغة العر 
ف األصميكف عمى ليجتيـ الركمانثية أؼ العامية الالتينية . كلـ تترؾ المختمفة كحافع السكا

 .(1)العناصر األخرػ مف ييكد كعبيد لغاتيـ رغـ استعماليـ المغة العربية في حديثيا اليكمي "

كتتجمى أىمية المغة العربية في أنيا كانت ميمة جدا لمف أراد أف يشق طريقو في الكظائف العامة 
سباف أيما اىتماـ بيذه المغة فقد "أغـر األسباف باألدب العربي , ألف الطريق إلى , لذلؾ اىتـ األ

الحياة الرسمية ك الكظائف العامة ك يبدأ مف إجادة لغة القرآف الكريـ ... كمنيج تعميـ المغة 
العربية المستعمل في المشرؽ كالمطبق في أسبانيا اإلسالمية أدػ بيـ إلى معرفة الشعر العربي 

 .(2)قو كاإلعجاب فيو "كتذك 

عكامل  األدبلغات عدة مما ىيأ لذلؾ  إلى األدبية األعماؿبترجمة الكثير مف  فقاـ األكركبيكف 
لغات أخرػ كمف خالؿ رحالت عممية  إلىالعالمية كسرعاف ما انتشر كذاع مف خالؿ الترجمة 

األندلسي  األدبرز تأثير لغاتيـ , كمف ىنا ب إلىمف أجل نقل العمكـ كاآلداب  األكركبيكف ينظميا 
في الكثير مف اآلداب األخرػ , كفي ىذه الكرقات سأتناكؿ تأثير فف المكشحات األندلسية في 

 اآلداب األخرػ .

                                                           
 .83دمحم عباسة , المكشحات كاألزجاؿ األندلسية , كأثرىا في شعر التركبادكر, ص ((1

 .33ـ, ص1990, القاىرة , مكتبة اآلداب , 1مكي : األدب األندلسي مف منظكر إسباني , طالطاىر  (2)
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كيبدك أثر المكشحات األندلسية ظاىر في شعر شعراء " التركبادكر " كىـ شعراء جكالكف اشتق 
يل في رأؼ بعض المستشرقيف : أنيا كق " trobar"األكركبيكف اسميـ ىذا مف كممة تركبر "

أك أف أصل الكممة ) دكر طرب ( ثـ عمى عادة . (1)"مأخكذة مف كممة طرب أك طركب 
االكركبييف مف ذكر لمصفة قبل المكصكؼ أصبحت )طرب دكر( ثـ أطمق عمييـ اسـ 

كاخر القرف في أفرنسا  أنحاءجالكا  (3)التركبادكر مجمكعة مف الشعراء البركفنسك .  (2)التركبادكر
ينشدكف أشعارا خالية  اككانك , كالنبالء كالممكؾ  األمراءلمتكسب بشعرىـ في مدح الحادؼ عشر , 

ثـ تعرفكا عمى فني الزجل كالمكشحات فتأثركا بيما  األخيرفي اتفاؽ الحرؼ  إالمف الكزف كالقافية 
 (.4األندلسية) كالمكشحات األزجاؿكنقاط افتراؽ مع , كلشعرىـ نقاط التقاء , كقمدكىما 

شعراء التركبادكر األكائل ىـ مف الجكاليف المتكسبيف بالشعر  , ثـ  أفىنا  اإلشارةكيجدر بنا 
ىذه الفرقة مف  أصبحتفقد , أصبح المعنى الدقيق لكممة التركبادكر ليس المغنيف الجكاليف 

 (.5كاألمراء أمثاؿ جيـك التاسع ), تضـ النبالء , الشعراء 

                                                           

 .65عباس محمكد العقاد : أثر العرب في الحضارة األكركبية , د.ط, القاىرة , دار ىنداكؼ , د.ت , ص (1)
 .360ينظر : منجد مصطفى بيجت , األدب األندلسي مف الفتح إلى سقكط غرناطة , ص ((2

مقاطعة بركفنسة أك بركفانس , حيث تييأت ليذه المقاطعة الكثير مف األسباب لتككف رائدة التجديد  إلىنسبة  (3)
في الشعر األكركبي مف خالؿ شعراء التركبادكر , حيث تمتعت ىذه المقاطعة باألمف كالسالـ , كازدىار التجارة 

, القاىرة , دار المعارؼ , 1ة كتطبيقية , طفييا . ينظر : الطاىر مكي , في األدب المقارف دراسات نظري
 .198ـ ,ص1988

ينظر : مجدؼ دمحم شمس الديف : بانكراما األبحاث المعاصرة في الزجل األندلسي د.ط , اإلسكندرية , مركز  (4)
, القاىرة , دار نيضة 2. ك دمحم غنيمي ىالؿ , األدب المقارف , ط246ـ , ص 2003اإلسكندرية لمكتاب , 

 185. ك الطاىر مكي : في األدب المقارف دراسات نظرية كتطبيقية , ص263بع كالنشر ,د.ت, صمصر لمط
-204. 

ينظر : أحمد دركيش , نظرية األدب المقارف كتجمياتيا في األدب العربي , د.ط, القاىرة , دار غريب ,  (5)
 .174ـ, ص2002
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الشعراء "التركبادكر األككسيتانيكف أكؿ مف أدخل خصائص الشعر العربي كتعتبر  فرقة 
لقد (1) مف مكضكعات كأشكاؿ, في الشعر األكربي في بداية القرف الثاني عشر مف الميالد "

 poesieنظـ شعراء التركبادكر في جنكب فرنسا في العصر الكسيط , شعرا مقطعيا )"
stropohique كالمجاممة كتمجيد المرأة , ألكؿ مرة في أكركبا . إف ( غنائيا يتحدث عف العفة

ىذا الشعر الذؼ يشبو في شكمو كمضامينو الشعر العربي , كعمى الخصكص , المكشحات 
كاألزجاؿ األندلسية قد تأثر فيو األكركبيكف بالشعراء األندلسييف ... كعف طريق الخرجة انتقمت 

 (2)مكاضيع الشعر العربي كأغراضو كقكافيو " إلى الشعر األكركبي في العصكر الكسطى , أغمب
:  إف  األندلسيةكالتركبادكر بالمكشحات  األسباف مبينا تأثر منجد مصطفى بيجتيقكؿ الدكتكر 

األب األسباني خكاف أندريس قاؿ في كتابو "أصكؿ كل اآلداب كتطكرىا كأحكاليا الراىنة" أف 
لشعر األسباني نشأ أكؿ مرة تقميدا لشعر العرب , األكركبييف تأثركا باآلداب العربية , كما أف ا

كقد أثر الشعر األندلسي تأثيرا كبيرا في شعر التركبادكر الذؼ لـ تكف لو أصكؿ أكركبية معركفة 
حيث تعجب نقاد أكركبا مف سرعة تطكر ىذا الشعر الذؼ ال مثيل لو في تاريخ أكركبا . كيرػ 

كل شيء إلى العالـ اإلسالمي كأف أدبيا متأثر  المستشرؽ بريفك فيرؼ أف أكركبا مدينة في
بالشعر األندلسي كخاصة في أغراضو الجديدة . ثـ يتـ اكتشاؼ شعرا غنائيا مكتكب بالمغة 
الالتينية الدارجة في األندلس حيث أكدت النظرية عمى أف الشعراء البركفنسييف كالتركبادكر لـ 

تشاؼ مخطكطا نفيسا البف بشرػ الغرناطي مكتكب يفعمكا أكثر مف التقميد كيعزز ىذه النظرية اك
 . (3بالالتينية)

مف  في نقميـ مكضكعات الشعر األكركبي األندلسيةكيبدك تأثر التركبادكر بالمكشحات 
فقد كاف "  اإلنسانيةالحديث عما يدكر في أعماؽ النفس  إلىالحديث عف المعجزات كالبطكالت 

خارج المغة , أنيـ دفعكا بالشعر خارج المكضكعات القديمة  أركع انجاز قاـ بو الشعراء التركبادكر
الحرب , كال تغنيا بالبطكلة كال ترنما  إلى, كلـ يعد شعرىـ دعكة  اإلنساف أعماؽ إلى, كعادكا بو 

                                                           

ؿ القركف الكسطى , مجمة حكليات التراث , العدد دمحم عباسة : العالقات الثقافية بيف العرب كالفرنجة خال (1)
 .5ـ , ص2013,  13

 .14ص السابق :(2)

 . 357, 356ينظر : منجد مصطفى بيجت , األدب األندلسي مف الفتح إلى سقكط غرناطة , ص (3)
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نمابمعجزات القديسيف , كال صمكات رتيبة خامدة الركح ,   بخيرىا كشرىا  اإلنسانيةصكرة لمنفس  كا 
العصر  أكركباترضى كتغضب , كانكا باختصار أكؿ مف اقتحـ في  حيف تحب كتكره , حيف

دائرة الحب , فعاشكا كعبركا عف تجربتيـ بكل أبعادىا , المضيء كالمظمـ , الكقكر الكسيط 
 .(1)كالفاجر عمى السكاء "

كيبدك التأثير العربي كاضحا قكيا يتجمى بأبيى صكره في شعر "خكاف ركيث المعركؼ بػػ 
دؼ ىيتا( أؼ : نائب األسقف بناحية ىيتا , منتصف القرف الرابع عشر , كىك أكؿ )أرثبير ست ي

األسباني كأكبر شخصية شعرية في عصره . كيبدك لنا ذلؾ  األدبشاعر غنائي كبير , في 
بكضكح في مكاضيع مختمفة مف كتابو المسمى )كتاب الحب الطيب( , كفي رسمو األلفاظ 

 (.2)تدع مجاال لمشؾ في أنو كاف يفيـ العربية بصكرة جيدة" العربية بحركؼ التينية بدقة ال

ـ( بغنائيتو الجديدة كقالبو الشعرؼ 1127كالشعر الغنائي األكركبي مديف لجيكـ التاسع )
 .(3)المستحدث , فقد اتخذ جيكـ التاسع مف شكل المكشحات األندلسية قالبا ينظـ فيو أشعاره 

تأثره الشديد بالشعر العربي, فقد كانت خصائص كالمطمع عمى أشعار جيكـ التاسع يجد 
شعره الفنية ذات عالقة كطيدة بالشعر العربي , كخاصة قصائده األخيرة ذات المضمكف المتشابو 

فيذا التشابو الكبير بيف شعر التركبادكر كالمكشحات األندلسية دليل أكيد .(4)بشعر الغزؿ العربي 
حات كانت قبميـ بما ال يقل عف قرنيف مف الزماف عمى تأثرىـ بالمكشحات , خاصة أف المكش

كىك تأثير السابق في الالحق "فالشعراء البركفنسييف كالتركبادكر لـ يفعمكا أكثر مف تقميد نماذج 
 .(5)الكشاحيف كالزجاليف الذيف سبقكىـ بقرنيف عمى أقل تقدير "

                                                           

 .201الطاىر مكي : في األدب المقارف دراسات نظرية كتطبيقية , ص (1)

 .197ص  األدب األندلسي في القرنيف الثالث كالرابع لميجرة , حكمت عمى األكسي : فصكؿ في (2)

 .205الطاىر مكي : في األدب المقارف دراسات نظرية كتطبيقية , ص (3)

 .246دمحم غنيمي ىالؿ , األدب المقارف ,ص (4)

 .357منجد مصطفى بيجت : األدب األندلسي مف الفتح إلى سقكط غرناطة , ص (5)
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ل كالمضمكف , كيأتي تأثر شعراء التركبادكر بالمكشحات األندلسية عمى صعيد الشك
الصمة  إلىحسب نظرية خمياف ريبيرا في تأثير المكشحات في شعر التركبادكر "حيث اىتدػ 

 الكاضحة بيف شعر التركبادكر كالمكشحات ككجد ىذه الصمة في أكثر مف جية , كجدىا في
استعممكا القافية , فمـ يكف فعمى صعيد الشكل  (1)الشكل الخارجي , كفي المضمكف الداخمي"

شعر األكركبي مقفى إال بعد أف أدخل شعراء التركبادكر التقفية إليو , حيث يعد جيكـ التاسع ال
أكؿ شعراء التركبادكر الذؼ يرجع إليو الفضل في استعماؿ القافية بكل أنكاعيا في الشعر 
األكركبي , كما استعمل الشعراء البركفنسيكف الشعر المصرع في قصائدىـ , كما استعممكا 

في الشعر  إالالشعرؼ بكل أنكاعو , إضافة إلى القصائد المربعة كالمخمسة التي ال تكجد  التسميط
 .(2)العربي 

 أحد شعراء التركبادكر : (جيناكرؼ )يقكؿ 

 ليا أرتعش وأىتز , فأنا أحبيا حبا رائعا

 (3)وأظن أنو لم يخمق ليا مثال في الجمال في ساللة سيدنا آدم .

متكسط المقطكعات في شعر التركبادكر سبع مقطكعات , كمف حيث بناء القصيدة جاء 
كىك السمة الغالبة عمى المكشحات كاألزجاؿ األندلسية , كما أف مقطكعات شعر التركبادكر يكجد 
بيا ما يقابل الغصف كالقفل كالمطمع في المكشحات األندلسية , كمجمكع الغصف مع القفل يسمى 

 .(4)األندلسية في المكشحات عند التركبادكر بيتا كىك نفس التسمية 

, فقد استخدـ  األندلسيةكمطالع قصائد شعراء التركبادكر تشبو كثيرا مطالع المكشحات 
مف المطمع المككف مف شطر كاحد إلى  أنكاعوالتركبادكر المطمع في مستيل قصائدىـ بكل 

                                                           
 .121: األدب األندلسي بيف التأثر كالتأثير ,صدمحم رجب البيكمي  ((1

 .267 -265ينظر : دمحم عباسة , المكشحات كاألزجاؿ األندلسية , كأثرىا في شعر التركبادكر ,ص  (2)

ـ , 2008, عماف , دار جرير , 1يكنس شديفات : المكشحات األندلسية المصطمح كالكزف كالتأثير , ط (3)
 .115ص

 .265 -264ىالؿ : األدب المقارف , ص ينظر : دمحم غنيمي (4)
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أربعة أشطر  فككنة ممالمركب مف شطريف , كمف ثالثة اشطر , كأكثركا مف استعماؿ المطالع ال
 .(1), كىك ما استعممو الكشاحكف كالزجالكف األندلسيكف قبل التركبادكر بردح كبير مف الزمف 

ما  األقساـكاالحتفاء بيا كاعتبارىا أىـ  األىميةكالخرجة عند شعراء التركبادكر ليا مف 
في شعر  إالقاطبة  األكركبيكىك ما لـ يعرفو الشعر  األندلسيةيكازؼ الخرجة في المكشحات 

الشعراء التركبادكر , الذيف نكعكا في استعماليـ لمخرجات حتى أنيـ استخدمكا خرجات مف لغات 
 .(2)في المكشحات  األندلسيةأخرػ , كىك ما طابق الخرجات 

 إلىانتقمت أخيمة الشعر العربي كمعانيو كخاصة المكشحات كمف حيث المضمكف , 
قد  كاألزجاؿالعربي كمعانيو التي احتضنتيا المكشحات  شعر شعراء التركبادكر "إف أخيمة الشعر

انتقمت ىي األخرػ في غزؿ التركبادكر , فالرقيب كالعاذؿ , كالكاشي , كنشأة الحب مف أكؿ 
... نظرة , كالتيالؾ عمى استرضاء الحبيب , كحالكة الكصل كلذاتو , كقسكة اليجر كفظاعتو

لعاشق كشركده ... كل ذلؾ كجد شبييو في شعر كحيل الرقباء , كمالمة العاذليف , كذىكؿ ا
ىؤالء كىي عكاطف لـ تكف ذائعة في غزؿ الالتيف ... كظيكره لدػ التركبادكر في لكف األزجاؿ 

   (.3)"كالمكشحات يكحي بتأثره الصريح 

كىكذا أصبح لشعر التركبادكر "خصائصو القائمة عمى شكل المكشحات العربية, 
ريفو , المأخكذة مف الشعر األندلسي , كقد كجد صدػ طيبا في كمكضكعاتو , كحتى بعض تعا

شاعرا , بينيـ إحدػ  460جنكب أكركبا كميا , كبمغ عدد شعرائو الذيف كصمتنا قصائدىـ 
فقد ساىـ شعراء التركبادكر  .(4)كعشركف امرأة , كسيككف الرائد لكل الشعر األكركبي الحديث "

                                                           

 . 269ينظر : دمحم عباسة , المكشحات كاألزجاؿ األندلسية , كأثرىا في شعر التركبادكر ,ص(1) 

, ك دمحم عباسة , المكشحات  122ينظر : دمحم رجب البيكمي : األدب األندلسي بيف التأثر كالتأثير ,ص (2)
 .273تركبادكر ,صكاألزجاؿ األندلسية , كأثرىا في شعر ال

 .122دمحم رجب البيكمي : األدب األندلسي بيف التأثر كالتأثير ,ص  (3)

 .209, 208الطاىر مكي : في األدب المقارف دراسات نظرية كتطبيقية , ص (4)
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رىـ كما يحتكؼ مف نكاح فنية كمعاف في الشعر األكركبي في تطكر الشعر األكركبي "فأثركا بشع
 .(1)كمو حتى القرف الرابع عشر الميالدؼ"

يقكؿ التركبادكر )رامبك دكرانج( مازجا في قصيدتو الحب بكصف الطبيعة , كخاصة 
 فصل الشتاء الذؼ يؤثر فيو بشدة كيسبب لو الضيق كاألحزاف :

 انفصمت األوراق عن شجر الدردار

 غصان في األعمىوجفت األ

 ولم تعد تطمع عمى جذوع األشجار

 رائحة نسغ النبات العذب

 ومن شدة البرد القارس

 خف  صفير األطيار

 لكنني أبدا لن أتغير

 (.2)ألن قمبي يشدني إلى سيدتي

"سحرىا الخاص في أكركبا كبينما  األندلسيةكاف لمشعر العربي كخاصة المكشحات لقد 
القافية كيمتزميا لـ يكف الشعر الكالسيكي يعني بيا كقد الحع شعراء كاف الشعر العربي ميتـ ب

عكا يقمدكنو إلى أف شاع اتخاذ ر أكركبا الجماؿ الذؼ تضفيو ىذه القكافي عمى الشعر العربي فش
القكافي في أشعارىـ كلـ يكف ىذا التأثير في الشعر األكركبي يركؽ المتعصبيف فأخذكا يحاربكف 

ـ الشعر باعتبارىا دخيمة عمى أشعارىـ , لـ ترد في الشعر الكالسيكي كلـ يقاستخداـ القكافي في 

                                                           
 .236دمحم غنيمي ىالؿ : األدب المقارف , ص ((1

 .317في شعر التركبادكر , صينظر : دمحم عباسة , المكشحات كاألزجاؿ األندلسية , كأثرىا  (2)



57 

 

أكركبا كزنا ليذه الحرب التي شنيا فيالمكفيتس كبقيت القافية إلى اليـك دليال عمى فضل شعراء 
 (.1)العرب "

مف الشعر العربي شكال كمضمكنا  إليولمغة الجماؿ القادمة  األكركبيفقد استجاب الشعر 
 مف سماتو البارزة . كأصبحتكزنا كقافية فأذعف ليا  كاألىـ

ككما أثر األدب األندلسي خاصة مكشحاتو كأزجالو في شعراء التركبادكر , أّثر كذلؾ في 
ة المعركفة بالركند "فقد ظل نظاـ ىذا الطراز مف الشعر يغيرىـ مثل المقطكعات المكسيق

ة األلحاف المكسيقية خالؿ القركف الكسطى األندلسي كأعني بو الزجل كالمكشحات باقيا في صناع
كالسيما النكع المعركؼ بالركند كفي األغاني الشعبية الفرنسية مثل التعسة في زكاجيا ككردة 
دنكرؾ بل إف ىناؾ مقطكعات فرنسية راقصة شاعت بيف الناس في القرف السابع عشر سارت 

اؿ تذكرنا حتى اليكـ ببحكر الشعر كال تز  (2)كبةطريقة عرفت باسـ الركندية أؼ الن كميا عمى
 (.3األندلسي ")

, تمؾ األغاني  كاألزجاؿكمف األغاني الشعبية األكركبية التي تأثرت بفف المكشحات 
 .(4)الشعبية التي يطمق عمييا اسـ الفيالنشيكك , التي قاؿ عنيا جب : أنيا بعينيا فف الزجل

في قالب زجمي ككذلؾ في انجمترا حيث نرػ  كقد تأثرت أيضا اآلداب البرتغالية فجاءت أشعارىـ
أغاف شعرية صبت في قالب زجمي أندلسي ال تزاؿ قائمة حتى اآلف في األغاني الشعبية.  كفي 

 (. 5ايرلندة نجد عندىـ ما يسمى الرباعيات التي نسجت عمى غرار أزجاؿ مسممي األندلس )

                                                           

 .254ـ, ص1996طو ندا : األدب المقارف , د.ط, د.ؽ, دار المعرفة الجامعية , ,  (1)

آنخل جنثالث بالنثيا , ينظر : النكبة , ىي تعاقب فريق مف العازفيف عمى عزؼ قطعة مكسيقية كاحدة . (2)
 .617تبة الثقافة الدينية , د.ت, ص تاريخ الفكر األندلسي , ترجمة حساـ مؤنس, د.ط ,القاىرة , مك

 .52الطاىر أحمد مكي : األدب األندلسي مف منظكر أسباني , ص (3)
 .254طو ندا : األدب المقارف ,ص ((4

 .53ينظر : السابق ص  (5)
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القالب الشعرؼ المسمى االيطالي فجاء  األدب إلى أيضاكقد امتد تأثير المكشحات 
, ككذلؾ أشعارىـ  األندلسي)الككنتراستك( كمعناه االختالؼ أك الخصاـ يصاغ في قالب الزجل 

الدينية المنظكمة في العصر الكسيط التي يطمق عمييا اسـ المدائح كانت عمى صمة كثيقة بقكالب 
آخر مف الشعر  , كما ظير تأثير المكشحات أيضا في نكع األندلسية كاألزجاؿالمكشحات 

االيطالي المسمى )بالبالتا( أؼ المرقصات كىك يمثل أحسف صكر الشعر االيطالي , كىك مف 
 .(1)الطراز الشعبي المستعمل في االحتفاالت السنكية الكبيرة 

مكشحات لتأثر أكركبا قاطبة با األندلسيكقد أجمل آنخل جنثالث بالنثيا في كتابو تاريخ الفكر 
الفف الشعرؼ الذؼ استحدثو مقدـ بف معافى القبرؼ يعتبر المفتاح العجيب  إف فقاؿ : األندلسية

 األكركبيكف ككيف صب الشعراء  األكركبيالذؼ كشف لنا سرا كبيرا حكؿ تككيف قكالب الشعر 
الدراسات حكؿ مكسيقى )الكنتيجات(  أثبتتالعصر الكسيط , فقد  أبافشعرىـ في ىذه القكالب 
 التركبادكر المغنيف الجكاليف , كالتركفير فريق آخر مف المغنييف الجكاليف أؼ األغاني , كدكاكيف 

يزينجر(منشدك الِمفَّ كالمقصكد بيا منشدك أغاني المقطكعات القصيرة , أف بحكر  ككذلؾ )المنِّ
الشعبية القديمة  األغاني, ففي ق الكثير مف  إلييـكالمكسيقى العربية قد انتقمت  األندلسيالشعر 
, كال تزاؿ قكالب الزجل نت تقاؿ في السيدة العذراء كبعض أناشيد عيد الميالد المجيد التي كا
ىي الباقية في األغاني الشعبية االيرلندية كاالسكتمندية حتى يكمنا ىذا , أما في ألمانيا  األندلسي

يزينجر( تشبو  ليا فقد , أما ايطا األندلسية األزجاؿحد كبير نظاـ  إلىفنظاـ قافية أغاني)المنِّ
كاف ليا السيطرة عمى جزء غير يسير مف أراضييا , حيث أثر الشعر  األندلستأثرت بشدة ككف 

عمى نظيره االيطالي بشدة كخاصة في ما يسمى عندىـ )الفجريات (  األندلسيالغنائي 
قد أثر أيضا في  األندلسيالب الزجل , ككذلؾ نجد التأثير ( الذؼ يصاغ في قك ك)الككنتراستك

كدس( الذؼ كاف قالبو البحكر الصافية لمزجل الئح الدينية في الشعر االيطالي المسماة )الالمدا
 .(2) األحيافرة تحكيرا بسيطا في بعض أك محك  األندلسي

                                                           

 .55, 54ينظر : الطاىر أحمد مكي , األدب األندلسي مف منظكر أسباني ,ص (1)

 .620 -607اريخ الفكر األندلسي , ص ينظر : آنخل جنثالث بالنثيا , ت (2)
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كما أثرت المكشحات في شعر )الُجنكمر( كىـ جماعة مف الركاة كالقاصيف كالمغنييف الذيف 
كأناشيدىـ  بأشعارىـلبالد رجاال كنساء يتغنكف ُعرفكا بيف القرف السابع كالثامف , طافكا ا

 .(1)ابط ليايث كاف شعرىـ عبارة عف مقاطع ال ضالحماسية كالغرامية , ح

                                                           

 .170 -169ينظر : بطرس البستاني , أدباء العرب في األندلس كعصر االنبعاث ,ص (1)
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 النتائج :

المكشحات ابتكار أندلسي جاءت كتطكر طبيعي لمشعر العربي  , نتيجة المحاكالت المستمرة  .1
كرة عف أغاف شعبية أندلسية قديمة كالمتكررة لمخركج عمى الكزف كالقافية , كلـ تكف يكما متط

 كما قاؿ بعض الباحثيف .
أكؿ ما ظيرت المكشحات في األندلس كليس كما قاؿ بعض الباحثيف مف أف بدايتيا كانت  .2

في المشرؽ عمى يد عبد هللا بف المعتز , حيث أثبت الباحثكف أف المكشحة التي نسبت إليو 
 , كانت عف طريق الخطأ.

ترع ىذا الفف , حيث طرح النقاد أكثر مف اسـ , كلكف ىذا تضاربت اآلراء حكؿ مخ .3
 االختالؼ ال ينفي ككف أىل األندلس سباقيف باختراع ىذا الفف .

ىتماـ النقاد بيا , كاعتبارىا ضياع أغمب المحاكالت األكلى في نظـ المكشحات , بسبب عدـ ا  .4
 عف المألكؼ . اخارج شيئا

بف ماء السماء , كىك الذؼ يرجع إليو الفضل في  أكؿ المكشحات كركدا إلينا مكشحة عبادة .5
 تقكيـ ىذا الفف .

 كاف لظيكر فف المكشحات عكامل كثيرة أىميا حب الغناء , كالطبيعة الخالبة . .6
كثرت فنكف المكشح , فكاف مكشح الغزؿ , كالخمر , كالطبيعة , امتزجت بعض ىذه  .7

 ء , كالتصكؼ .األغراض ببعضيا البعض , كما ظير مكشح المديح , كاليجا
 مثمت أكزاف كقكافي المكشحات قيدا جديدا أثقل مف قيد الشعر العمكدؼ كقافيتو . .8
كما تتطمبو البيئة كالمقاـ الذؼ ُتنشد  األندلسيجاءت لغة المكشحات متأثرة بطبيعة العصر  .9

 فيو المكشحة .
, كما التزمت المكشحات االندلسية المغة الفصحى , اال الخرجة لما ليا مف خصكصية  .10

 أف لغة بعض المكشحات في العصكر المتأخرة اتسمت بالضعف .
ف في الشرؽ , كانتشر المكشحات فظير الكثير مف الكشاحي تأثر المشارقة تأثرا كبيرا بفف .11

صيتيـ , كيعد كتاب دار الطراز البف سناء الممؾ أكؿ كتاب يحدد أسس كقكاعد نظـ 
 المكشحات كىك كتاب مشرقي .
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أثيرا كبيرا عمى الشعر األكركبي قاطبة كالييا يرجع الفضل في معرفة أثرت المكشحات ت .12
 األكركبيكف لمكزف كالقافية .

أثرت المكشحات بشكل جمي ككاضح في شعراء التركبادكر , كالركند , كالجنكمر كغيرىـ  .13
 الكثير في جميع أرجاء أكركبا .
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 :الخاتمة 

المرسميف دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كعمى آلو كصحبو الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى سيد 
أجمعيف , الحمد هلل الذؼ مفَّ عميَّ بإنياء ىذا البحث الذؼ تتبعت فيو قضية مف أىـ قضايا 

, حيث يعتبر ىذا الفف إلى يكمنا ىذا أحد أبرز العصر األندلسي )المكشحات األندلسية( 
فال يذكر ىذا العصر إال كتذكر معو سمات العصر األندلسي التي ال يمكف تجاكزىا , 

المكشحات دكنا عف باقي الفنكف األدبية األخرػ , لما تحممو في طياتيا مف أىمية , كلما 
, كبعد رحمة القتو قضاياىا مف اىتماـ كبير مف الباحثيف عربا كأكركبييف حتى يكمنا ىذا 

لممشارقة , كما قاـ بو القراءة في المصادر األندلسية القديمة  كما شاكميا مف كتابات 
 الباحثكف عمى اختالؼ جنسياتيـ كتكجياتيـ  , أرجك أف أككف ُكفقت في كتابة البحث .

 كهللا المكفق .
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