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 أهدي عملي هذا
 إلى جدتي الغالية " عائشة " أطال اهلل في عمرها ورعاها.

 تاالى وأكنهه فيي  إلى جدي المرحوم " ابن أحمد " رحمه اهلل
 جهانه .

 إلى أمي الازيزة حفظها اهلل تاالى ورعاها 
إلى أبي الازيز المتوفى " محمد " رحمه اهلل تاالى وأكنهه فيي  

 جهاته .
 إلى إخوتي األعزاء وأخواتي الازيزات

 إلى عائلتي الموكاة من ماتوا ومن هم أحياء
 إلى كل األقارب

 إلى كل أصدقائي وزمالئي
 ائلة كرة القدم : الخضر ، كادان، والمرحوم كرماليإلى ع

إلى المرحومة تلميذتي في قيم التحضيري " هدى " رحمها اهلل 
 تاالى وأكنهها فيي  جهاته.

 إلى كل من كاعدني في إنجاز هذا الامل البييط 
  إلى األكتاذة المشرفة " حطاب طانية "

 

عبد الرحمن       
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 ، و أ ْنت  ِإْن ِشْئت  ج ا ْلت  اْلح ز ن  ك ْهال "  ِإال م ا ج ا ْلت ُه ك ْهالل  ال ك ْه اللّ ُهمّ " 

 وترضى" تحب لما وفقها اللهم علمًا زدنا و يهفاها ما عّلمها "للهم

* في المقام األول أشنر اهلل كبحانه وتاالى على توفيقه لي ألجل 

 إنجاز هذا البحث إنه ولي ذلك والقادر على كل شيء .

اتقدم بجزيل الشنر و الارفان و التقدير إلى كل ما كاهم في اخراج   

المشرفة "حطاب طانية "  يهذا الامل األدبي المتواضع خاصة أكتاذت

وكل من كاعدني من قريب أو بايد فيما يخص اقتهاء النتب أو تقديم 

 نصائ  وتوجيهات

هاقشة على أكاتذة لجهة الم إلىكما ال يفوتهي أن أقدم جزيل الشنر    

ما كيبذلونه من جهد   في قراءة هذه المذكرة و تقويمها و أكأل اهلل 

 لهم أن ينرمهم  ويجزيهم خير جزاء .  

 و اهلل و لي التوفيق                                           
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ةــــقدمـم  
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 همدهح

 

 همدهح :

الم علٔ أشرف الخلق أجهعٗى ، ّعلٔ ألَ تسم هللا الرحهى الرحٗم ّ الصالج ّ الس

 ّصحتَ إلٔ ّٗم الدٗى أها تعد :

ضمن سلسلة الفتوحات اإلسالمٌة ، والتً   لقد حل العرب بأرض غٌر أرضهم         

بدأوها من شبه الجزٌرة العربٌة وصوال إلى شمال إفرٌقٌا، ومن ثم إلى أرض األندلس 

قرابة ثمانٌة قرون ، فعملوا على نشر الدٌن اإلسالمً  بإسبانٌا هذه األخٌرة التً إستقروا بها

، وأقاموا حضارة راقٌة ، وكان االزدهار عنوانهم فً عدة مجاالت ، ومن ذلك مجال األدب 

، ومنه الشعر الذي نظمه األندلسٌون نتٌجة ثقافتهم الواسعة حٌث قلدوا المشارقة فً بعض 

الهّشحاخ أنواعاً شعرٌة أخرى منها "  األغراض، ووسعوا فً بعضها ، ومن ثم استحدثوا

" التً شكلت عندهم سمة ممٌزة فً أدبهم ، وهذا الذي جعل شعراء الغرب ، ومنهم ّاٛزجال

 التروبادور ٌتأثرون بشعرهم بسبب احتكاكهم المباشر بهم .

" أثر الشعر اًٛدلسٖ فٖ الشعر اّٛرتٖ شعر لقد اخترت هذا الموضوع الذي عنوانه        

، األنه جدٌر بالدارسة ، وألنه ٌؤرخ لمرحلة أدبٌة راقٌة بلغها شعراء  ترّتادّر أًهّذجاً "ال

ًُّا ٗطرح السؤال : ها لذٕ جعل شعراء اًٛدلس ٗستحدثّى ّٗتتكرّى األندلس، 

الهّشحاخ ّاٛزجال ؟ ّكٗف أثر شعر اًٛدلس الهستحدث فٖ الشعر اّٛرتٖ ؟ ّهاُٖ 

 جّاًب التأثٗر فٖ ذلن ؟ 

من أجل ذلك قسمت هذا البحث إلى مدخل وثالثة فصول : حٌث ذكرت فً المدخل "        

تارٌخ األندلس وجغرافٌتها " من حٌث األصل والنشأة والمناخ والمساحة والخٌرات الطبٌعٌة 

 وكذا األمم التً استوطنتها .

ل تارٌخً فقد وفً الفصل األول الموسوم بــ: " دخول العرب إلى األندلس" وهو مجا      

 تطرقت فٌه إلى موجة الفتح وأهم المدن األندلسٌة وأسباب سقوط االندلس .

أما فً الفصل الثانً المعنون بــ: " الشعر فً األندلس " فقد بٌنت فٌه تقلٌد أهل األندلس      

فً شعرهم للمشارقة وأٌضاً توسعهم فً بعض األغراض وأخٌرا ذكرت ما استحدثوه من 

 جال باإلضافة إلى رثاء المدن والمالك .موشحات وأز
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 همدهح

     

أما الفصل الثالث واألخٌر فكان تطبٌقٌاً فقد بٌنت فٌه أثر الموشحات واألزجال األندلسٌة فً  

 شعر التروبادور فً جوانب عدٌدة منها : البناء الشعري ومنه نظام القافٌة وبناء القصٌدة 

لحب المؤنس والحبٌبة المجهولة ، ثم أخٌراً ، ثم من حٌث الموضوعات الغزلٌة : كا

 خصائص هذه الموضوعات كشكوى الفتاة والوفاء والتضحٌة .

أما من حٌث المنهج المتبع فكان تارٌخٌاً وصفٌاً تحلٌلٌاً ، ففً المدخل والفصل األول       

 ً فٌهما . استعنت بالمقاربة التارٌخٌة ، وفً الثانً والثالث تناولت المنهج الوصفً التحلٌل

وقد اعترضتنً بعض الصعوبات التً تواجه أي باحث فً بداٌة طرٌقه أهمها عدم    

حصول على بعض مصادر األدب البر وفنسً الخاص بشعر التروبادور بلغته األصلٌة مما 

 جعلنً ألجأ إلى بعض المصادر والمراجع التً ٌسرت لً سبٌل الدراسة أهمها : 

دلسٌة وأثرها فً شعر التروبادور " للدكتور محمد عباسة " الموشحات واألزجال األن  -1

 الذي اعتمدت علٌه بشكل واضح .

 " األدب العربً فً األندلس " للدكتور عبد العزٌز عتٌق . -2

 "  تارٌخ األدب العربً " للدكتور عمر فروخ . -3

 

" ، على  وأخٌر ال ٌفوتنً أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى األستاذتً  المشرفة " حطاب طانٌة 

اسهامها فً وضع خطة هذا البحث و تشجٌعً للمضً قدما فٌه جزاها هللا خٌر جزاء ، وإلى 

 كل من مد لً ٌد العون من قرٌب أو من بعٌد فً إنجاز هذا العمل المتواضع .

 

 " و هللا أسأل أن ٌوفقنا لما ٌحبه وٌرضاه انه نعم المولى ونعم النصٌر"

 نا محمد وعلى اله وصحبه اجمعٌن إلى ٌوم الدٌناللهم صل وسلم وبارك على سٌد 
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 مــدخـــل
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  المـدخل: تارٌخ األندلس وجغرافٌتها 

 نبذة عن األندلس -(1

 مساحتها وأبعادها -(2

 مناخها وخٌراتها -(3
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ذاسٝخ األّذىظ ٗجغشافٞرٖا                                     ٍـذخـو :                                   

 

تذج َعِى اًٛدلس: ًَ 

دلُُس:           ًْ ٌّة تستعملها  اٛ ٌُقال بضم الّدال وفتحها، وضّم الّدال لٌس إالّ: هً كلمة عجم

، وقد جرى على األلُسِن أن تلزم األًلُِف اإلسالمالعرب فً القدٌم، وإّنما عرفتها العرب فً 

 عِمل حذفهما فً شعر ٌنسب الى بعض العرب، فقال عن ذلك:الالُّم، وقد اْستُ  و

مَ  سأْلخُ  ّْ  َتعٗدُ  أًٍس؟فمالّْا:     تأًدلٍُس،ّأًدلُس عىْ  الم

َدلُسُ  ًْ : بناٌء مستنكٌر، فُِتحت الّدال أو ُضمت، وإذا ُحملت على قٌاس التصرٌف واُْجِرٌت ّأ

ُ مجرى غٌِرها من العربً فوزنها:  ُ أو  َفْعلُلُل وهما بناءان مستنكران لٌس فً كالمهم  َفْعلَلُل

 .َسْفَرُجلُ ، َسْفُرُجلُ مثل: 

َدلُسُ           ًْ : فجٌرة كبٌرة، طولها نحو الشهرٌن فً نٌف وعشرٌن مرحلة، وقال: أها اٛ

هً جزٌرة كبٌرة ذات ثالثة اركان مثل شكل المثلّث قد أحاط بها البحران، المحٌط 

ل:والمتوسط،  ّّ ّالّركى ه صنم قادس وعنده مخرج البحر المتوّسط، الذي فٌفالّركى اٛ

هو ما بٌن الجوف والغرب  ّالّركى الثالث:شرقً األندلس بٌن مدٌنة اربونةوُبردٌل، الثاًٖ:

ٌّز جلٌقٌة. من ح
1

 

َدلُّْسٗاَ إْحدى مقاطعات إسبانٌا، إسمها فً األصل ) ّ اًَٛدلُُس: ًْ ( أو الًّدال(نسبة الى )َّ

وها األَندلُس، ثم أطلقو  (:وكانوا قدالفًدال) إستوطنوها بعد الّرومان، فلّما فتحها العرب سّمً

هذا االسم على اسبانٌا كلها.
2

 

ألّنه نزلها، كما اّن  تأًدلس تى طّتال تى ٗافث تى ًّحإّنما سّمٌت  لال اى سعٗد:          

 نزل العدوة المقابلة لها، وإلٌه تنسب سبَتة. ستخ تى ٗافثأخاه 

، ألّنهم إما عرب أو متعربون.وأه ّلال: ًّ  ل األندلس ٌحافظون على قوام اللّسان العرب

.أًدلس تى ٗافث، ّهللا تعالٔ اعلمإّنه  ّلال اتى غالب:         
3

 

                                                             

، 1984ٌاقوت الحموي: "معجم البلدان"، تحقٌق: وستنفٌلد، دار بٌروت للطباعة والنشر، لبنان،  -1

 (.262، ص)1المجلد 

 (.1،ص)2007الجزائر، جرجً زٌدان: "فتح األندلس"، المؤسسة الوطنٌة للفنون المطبعٌة،  -2

أحمد بن المقّري التلمسانً: "نفح الّطٌب من غصن األندلس الّرطٌب"، دار األبحاث للترجمة والنشر  -3

 (.125، ص)1، المجلد 2008والتوزٌع، 
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ذاسٝخ األّذىظ ٗجغشافٞرٖا                                     ٍـذخـو :                                   

 

ٌّن لنا أّن " من خالل هذه التعر " كلمة ضاربة فً جذور الّتارٌخ وأّنها  اًٛدلسٌفات تب

عجّمٌة األصل عّربها العرب بعد مجًء اإلسالم وخصوصا عند دخلها العرب المسلمون 

 فاتحٌن.

 هساحتِا ّأتعادُا:

بالد األندلس تكون مسٌرة عمائرها ومدنها نحو شهرٌن ولهم من  لال الهسعّدٕ:           

 لموصوفة نحو من أربعٌن مدٌنة.المدن ا

ٍ التى الٗسع إذ لال: ِّ ح ًَ آخر ما استولى علٌه العرب من جهة الّساحل  أرتًّحطولها ممن  ّ

عاصمة  لٗستّا ( أوLISBON) لشتًّحهً التً تسمى الٌوم  أشتًّحاألندلسً الّشرقً إلى 

ًّهاالبرتغال، وهو قطع  َٗ ٗى   .شٌِر ًّصفٌ  ّنهاللفارس المّجد، وقْد قال جماعته إ ستِّ

الشرٗف وهذا ما ٌقُرُب إذا لم ٌكن للفارس المجّد، والّصحٌح ما نصَّ علٌه " لال اتى سعٗد:

 .هسٗرجُ شِرٍ " من أّنها ًزُح الهشتاق" مؤلف كتاب "اٝدرٗسٖ

ِّٗفإنَّ طول األندلس من الحاجز إلى أشبونة  لال الحجازٕ فٖ ّضع كتاتَ:  .ألف هٍٗل ًّ

، وهذا أرتعّى هٗالً سافة الحاجز الذي بٌن َبحِر الّزقاق والبحِر المحٌط وم لال اتى سعٗد:

هثلّثح ، واتفقوا على أّنها جزٗرجً عرُض األندلس ِعند رأسها من جهة الّشرق ولقلّته سمٌت 

ا الشرٗف، حٌث حّقق فً األمر "الشكل " وهو أعرف بتلك الجهة لترّدده إلٌها فً األسفار بّرً

ا الفّن.وبحًرا وتفّرغه لهذ
1

 

 هًاخِا ّخٗراتِا:

ٗى تى الخطٗب  فً بعض كالٍم له أجرى فٌه ذكر البالد  لال الّزٗر لساى الدِّ

قٌا، ولذاذة األقوات، وفراهة  ٌح وغدق السُّ األندلسٌة: "خص هللا تعالى بالد األندلس مَن الرِّ

ٌّة، الحٌوان، ودرور الفواكه، وكثرة المٌاه، وتبّحر العمران، وجودة اللّباس،  وشرف اآلن

وكثرة الّسالح، وصّحة الهواء، وابٌضاض ألوان اإلنسان، ونبل األذهان، وقبول الّصنائع، 

باع، ونفوذ اإلدراك، وإحكام التمّدن واالعتمار، بما حرمه الكثٌر من األقطار  وشهامة الطِّ

 مّما ِسواها".

                                                             

ٌّب من غصن األندلس الّرطٌب"، المجلد  -1  (.128-127، ص)1أحمد بن المقّري التلمسانً: "نفح الط
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ذاسٝخ األّذىظ ٗجغشافٞرٖا                                     ٍـذخـو :                                   

 

األندلس من "درر المالبد، َّغَرُر الفّابد": فً كتابه المسّمى بـ  ّلال أتّ عاهر الّسالهٖ:

اإلقلٌم الّشامً وهو خٌُر األقالٌم وأعذلها هواء وتراًبا، وأعذبها ماًءا، وأطٌبها هواًءا وحٌواًنا 

 ٌر األقالٌم أوسطها.ونباًتا، وهو أوسط األقالٌم، وخ

ٌّة فً اعتدالها واستوائها،  ّلال أتّ عتٗد التكرٕ: ٌّة فً طٌبها وهوائها، ٌمان األندلس شام

ٌّة فً  ٌّة فً جواهر معادنها، عدن هندٌة فً عطرها وذكائها، أهوازٌة فً عظم جباٌتها، صٌن

 منافع سواحلها ....

ٌٌّن أهل الحكمة وحم ّلال: لً الفلسفة، وكان ِمْن ملوكهم الذٌن أّثرْوا فٌها آثار عظٌمة للٌونان

، وله الثر فً الّصنم بجزٌرة قادس، وصنم جلٌّقٌّة واألثر فً مدٌنة ُرللساآلثار باألندلس 

الذي ال نظٌر له. (tarragonaطّركًّح )
1

 

ه: أّن األندلس فً آخر اإلقلٌم الّرابع ّلال الّرازٕ: ٌّادًة ونصُّ  فً موضع آخر نحو ما تقّدم وز

من األقالٌم الّسبعة التً هً ربع معمور الّدنٌا، فهً متوّسطة من البلدان، كرٌمة البقعة بطبع 

بة الّتربة، ُمْخصبة القاعة، ُمْنبِجسة العٌون الّثرار، منفجرة باألزهار الِغزار، قلٌلة  ٌّ الخلقة، ط

رةٌ تضرُّ الهوامذوات السموم، معتدلة الهواء، أكثر األزمان ال ٌزٌد قٌضها زٌادة منك

باألبدان، وكذا سائر فصولها فً أعّم سنٌها تأتً على قدر من االعتدال وتوّسٍط من الحال، 

 وفواكهها تّتصل طول الّزمان فال تكاد ّتعِدُم....

والعنبر كثٌر ببحر األندلس ٌْجهُز الى مصر  ّلال الهسعّدٕ فٖ "هرّج الذُب":

ًَحه وغٌرها، وٌحمل الى قرطبة من ساحل لها ٌقال ل ًتِرَٗى ّ شْدّ ًْ  .ًش

وذكر البعض: أّنفً بعض بالد األندلس جمٌع المعادت الّسبعة وهً: الرصاص من زحل، 

والقصدٌر األبٌض من المشتري، الحدٌد من قسم المرٌخ والّذهب من قسم الّشمس، والّنحاس 

من الّزهرة، والّزئبق من عطارد، والّفضة من القمر.
2

 

 

 

 

 
                                                             

ٌّب من غصن األندلس الّرطٌب"، المجلد أحمد بن المقّري  -1  (.126، ص)1التلمسانً: "نفح الط
 (144-143، ص)1المصدر نفسه، المجلد -2
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ذاسٝخ األّذىظ ٗجغشافٞرٖا                                                          ٍـذخـو :              

 

ٌّبة أّنها بحقٍّ أرٌض  استنتج من خالل هذه األقوال والتً تذكر خٌارت هذه الجزٌرة الط

وصفت بأحسن وأفضل األوصاف الّتً هً نعم هللا تعالى فً األرض، وأّنها بِّحٍق جّنة فً 

ٌّون فراحوا ٌصفونها بهذه األبٌات:األرض، وهذ  ا ما ذهب والتجأ إلٌه الّشعراء األندلس

 ٗمّل اتى اللّتاًح:

ّسُ      ُّ ا َُ الَحهاَهُح َطَّلــــِا    َّكَساٍُ ُحلََّح رٗشَ الــطَّ  تَلد أعاَرْت

اِر كــــؤّسُ     ّٗ اُر فَٗ ُهـــداهــــٌح    ّكأىَّ ساحاِخ الد َِ ًْ َها اٛ ًَّ  َفكأ

 :ُـ555تّّفٖ سًح" شاعر الّطبٌعة األكبر توفً اتى خفاجحاحسن قول "وما 

ـَفسِ                           ًَ ا  َّٗ ِر َّ ـِح تاًٛـــدلُِس    ُهْجَتــــلـَٔ ُحْســٍى  ًّ  إّى للــجـــــ

ا هـــى َلَعـــسِ     َِ ا ُصْتــَحُتــِا هى شًٍب  ُّدجــٔ لٗــلِت ًَ  َفَس

تّ           َُ دلُِس ّإذا ها ًْ لِٖ إلٔ اٛ ّْ .ِخ الّرٗـــــُح َصتــًا   ِصْحُخ ّاَش
1

 

 اٛهم التٖ استّطًخ اًٛدلس:

ٌّاِم فٌما نقلْته األَْخَباُر من بعد لال اتى الًّظام:         وأّوُل مْن َسَكَن األندلَُس على َقدٌِم األَ

ْذُكرهُ ُعلَماء َعَجُمَها َقْوٌم ٌُ  ٌَ وَفاِن عَلى ما  بُهْم سمً  -ُهْعَجَهح الّشىِ -ْعَرفُوَن باألَنَدلُسْ َعْهِد الطُّ

الَمَكاُن. َفُعْرَب فٌَما بْعُد الّسِن غٌر المعجَمِة َكاُنوْا الذٌَن َعَمُروَها َوَتَناَسلوْا فٌَها َوَتَداَولواْ 

ُم هللاُ ِبذنوِبِهْم ، ُملَكَها َدهًرا ، َعلى ِدٌِن الَتَمُجِس واإلِْهَماِل واإلِفَساِد فًِ األَْرِض، ثَم أَخَذهُ 

ِهْم َوأَْعَطَش ِبالََدُهْم ، َفَهَلَك أَكَثُرُهم َوأَقَفَرِت األَْنَدلُْس  ٌْ َفَحَبَس الَمَطَر َعنُهم ووَلى الَقْحط َعلَ

 . هابح عام ّتضع عشرج سًح هًِم ، عدج ها عهرتِا ُذٍ اٛهح

قوم منهم أجالهم ملك إفرٌقٌة  ثم ابتعث هللا تعالى لعمارتها األفارقة  فدخل إلٌها        

احتلوا بجزٌرة "قادس" ، فأصابوا األندلس قد أمطرت وأخصبت ،فجرت أنهارها وانفجت 

 عٌونها وحٌٌت أشجارها ، فتوالوا فٌها واستوسعوا ونضبوا من أنفسهم ملوكا علٌهم حوالً

إشتاى م" إلى أن أهلكهم هللا تعالى ونسخهم بعجم رومة وملكههابح ّستعح ّخهسٗى عاها 

" إشتٗلٗح "وهو الذي بنىإشتاًٗح " وباسمه سمٌت األندلس تى طٗطش
2.

 

وقف بإشبان الخضر علَٗ السالم  ذكر رواة العجم أنلال اتى حٗاى فٖ الهمتتس :          

 : ٗا إشتاى، إًن لذّ شاى ، المذكور ، وهو ٌحرث األرض بعدن أٌام حراثٌته ، فقال له 

                                                             

ٌّب من غصن األندلس الّرطٌب"، المجلد   -1  (169،170، ص)1أحمد بن المقّري التلمسانً: "نفح الط
 (.133،134، ص)1المصدر نفسه، المجلد -2
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ذاسٝخ األّذىظ ٗجغشافٞرٖا                                                        ٍـذخـو :                

 

عشرٗى سًح ّخهسح ّخهسّى  كان ملكه كلهّسّف ٗحظٗن زهاى ّٗعطٗن سلطاى ..... 

 هلكا.

م ٍ" وملك"التشتّلماخمن عجم رومة، أمة ٌدعون  اٝشتاًٗٗىثم دخل على هؤالء 

أتوا األندلس من قبل الهسٗح تى هرٗم عتَٗ السالم ،  بعدوذلك زمن طلّتش تى تٗطح " "

 . ستعح ّعشرّى هلكارومة ، وكانوا ٌملكون إفرنجة معها ملك منهم 

ثم دخل هؤالء البشتولقات "أمة القوط" مع ملك لهم فغلبوا على األندلس واقتطعوها         

ملكتهم، وكانت دٌانتهم  دار م طلٗطلحمن صاحب رومة ، وتفردوا بسلطانهم واتخذوا مدٌنة 

النصرانٌة وظلوا علٌها إلى أن غلبتهم العرب ، وأطهر هللا تعالى على جمٌع األدٌان . ٌعد 

وهو الذي دخلت علٌه العرب فأزالت دولت  م749لذرٌق آخرهم الذي ملك األندلس فً 

عّى سًح ثالثهابح ّاثًاى ّأرت، وأن مدة أٌام ملكهم فً األندلس  ستح ّثالثّى هلكاالقوط 

1.
 

هكذا هً بالد األندلس بتارٌخها وأصولها وجغرافٌتها وخٌراتها واألمم التً استوطنتها      

قبل لحاق العرب المسلمٌن بها فأبوا إال أن ٌدخلوها صمن فتوحاتها اإلسالمٌة الممتدة من 

 شبه الجزٌرة العربٌة لوبٌة من أجل نشر اإلسالم فً كل أقطار العالم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (.139ص،)1"نفح الطٌب من غصن األندلس الرطٌب" المجلد أحمد بن المقري التلمسانً  -1
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 دخول العرب إلى األندلس                                                          :   الفصل األول
 

 هّجح الفتح :

لقد ذكرنا سابقا أن من استوطن األندلس هم القوط الغربٌون قبل أن ٌدخل علٌهم          

هجري بقٌادة طارق بن زٌاد وطرٌق وموالهما موسى بن  91العرب فاتحٌن ،كان ذلك سنة

نصٌر ، وٌدخل هذا ضمن سلسلة الفتوحات التً خطط لها المسلمون بوصولهم إلى شمال 

 لس هدفهم المقبل ضمن موجة الفتح اإلسالمً .إفرٌقٌة، ورأوا فً بالد األند

ثم بعد ذلك :أعلم أنه لما قضى هللا سبحانه وتعالى بتحقٌق قول رسول هللا صلى هللا علٌه 

 وسلم  )الحدٌث(.

أعلم أنه لما قضى هللا سبحانه وتعالى بتحقٌق قول رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :         

ًَ َمَشاِرَق األَ  ْت لِ ٌَ ْبلُغ ُمْلُك أَُمِتً َماُزِوَي لًِ ِمْنَها ""ُزِو ٌَ  ْرِض َوَمَغاِرَبَها ، َوَس

وقع الخالف بٌن لذرٌق ملك القوط وبٌن ملك السبتة الذي مجاز الزقاق، فكان ما ٌذكر من 

 طارق ّطرٗق ّهّالُها اٛهٗر هّسٔ تى الًصٗر ، رحم هللا الجهٗع . فتح األندلس على ٌد

أن أولمن دخل جزٌرة األندلس من المسلمٌن تى حٗاى ّغٗرُها  ّذكر الحجارٕ ّا      

الذي تنسب إلٌه جزٌرة طرٌق التً طرٗق الترترٕ هّلٔ هّسٔ تى الًصٗر     برسم الجهاد

على المجاز ، غزاها بمعونة صاحب سبتة ٌلٌان النصرانً لحقده غلى لذرٌق صاحب 

شِر حر فً أربعة مراكب ، فً األندلس، وكان فً مائة فارس وأربعمائة راجل جاز الب

، وانصرف بغنٌمة جلٌلة فعقد موسى بن نصٌر صاحب  رهضاى سًح إحدٓ ّتسعٗى

 المغرب لموالها بن زٌاد على األندلس ووجهه مع ٌلٌان صاحب سبتة .انتهى .

الّلٗد تى عتد الهلن هّسٔ تى : إن أول أسباب فتح األندلس كان ولّى  ّلال تى حٗاى       

وما خلفها  عهَ عتد العزٗز علٔ إفرٗمٗح ًصٗر هّلٔ
1

فخرج فً نفر  ثهاى ّثهاًٗى،سنة 

قلٌل من المطوعة، فلما ورد مصٌرا أخرج معه بعثا ،وفعل ذلك فً إفرٌقٌة ، وجعل على 

فلم ٌزل ٌقاتل البرٌر وٌفتح مدائنهم ، حتى بلغ مدٌنة طنجة ،وهً هّالٍ طارلا  ،مقدمته 

 .حصرها حتى فتحها وأسلم أهلها ، ولم تكن فتحت قبلهقصبة بالدهم وأم مدائنهم ، ف

بتدبٌر صاحبها الداهٌة هّسٔ تى ًصٗر  علىستتح  أٌضا استصعابّذكر اتى حٗاى      

 الشجاع ٌلٌان النصرانً .

                                                             

 (.229،230أحمد بن المقري التلمسانً :" نفح الطٌب من غصن األندلس الرطٌب" ص)-1
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 دخول العرب إلى األندلس                                                          الفصل األول :  
 

: وحدٌث الفتح ، وما من هللا به على اإلسالم من  الدٗى تى الخطٗب رحهَ هللاّلال لساى 

لطارق ، وكتب من جهاد  علٔ هّسٔ تى الًصٗرالمنح ، وأخبار ما أفاء هللا به من الخٌر 

 تى زٗاد.

إنه طارق بن عمروا فتح األندلس ودوخها ، وإلٌه ٌنسب جبل ّلال اتى تشكّال :       

لعامة بجبل الفتح فً قبلة الجزٌرة الخضراء ورحل مع سده بعد فتح طارق الذي ٌعرفه ا

 األندلس إلى الشام وانقطع خبره.

وقال أٌضا: إن طارقا كان حسن الكالم ٌنظم ما ٌجوز كتبه. وأما المعارف السلطانٌة      

 فٌكفٌه والٌة سلطنة األندلس وما فتح فٌها من البالد إلٌه أن وصل سده موسى بن النصٌر .

ومن تارٌخ بشكوال : احتل طارق بالجبل المنسوب إلٌه ٌوم االثنٌن خلون من رجب سنة 

اثنٌن وتسعٌن فً اثنً عشر ألفا فٌر اثنً عشر رجال من البربر، ولم ٌكن فٌهم من العرب 

ُّّ ًابم الًتٖ صلٔ  هللا علَٗ ّسلم، ّحّلَ إال شًء ٌسٌر، وإنه لما ركب البحر رأى 

ّلد تملدّا السّٗف ّتًكتّ المسٖ، فٗمّل رسّل هللا صلٔ هللا علَٗ  الهِاجرّى ّاًٛصار

 َُ َدلَُس ُلَداَه ًْ َِ َلْد َدَخلُّا اَٛ إَِلٔ أَْصَحِاِت َّ  َِ ْٗ َظَر إِلَ ًَ َّ ًَِن  ا َطاِرُق، َتَمّدْم لَِشأ َٗ . فهب من ّسلم: 

الجبل نومه مستبشرا، وبشر أصحابه وثابت نفسه ببشراه، ولم ٌشك فً الظفر، فخرج من 

واقتحم بسٌط البلد شانا للغارة، وأصابا عجوزا من أهل الجزٌرة فقالت له فً بعض قولها 

ْغلُُب : َٗ َذا َف َُ ْم  ُُ ْدُخلُ إَِلٔ َتَلَد َٗ ُِْم َعْى أَِهِٗر  َُٗحِدُث ٌج َعالٌِم ِتالَحَدَثاِى، َفَكاَى  ّْ َُ َز َُ َكاَى َل ًَ ، إِ َِ ْٗ َعَل

َُ َضخْ  ًَ َِ أَ ْعِت ًَ ًْ ِصُف ِه َٗ ا َّ َِ ْٗ ُْٗسَرٓ َشاََهٌح َعَل َِ ال ِا أََى فِٖ َكِتفِ ًَ ِه َّ َخ َكَذلَِن،  ًْ اَهِح، َفأَ َِ ُم ال

َِ َعَلٔ َها َذَكَرْخ، َفاْسَتْتشَ  َُ َفإَِذا ِتالّشاَهِح فِٖ َكِتفِ َت ّْ ، َفَكَشَف َث َّ ُُ َخ  ًْ َُ َكاَى فَِٗن َفأَ ًَ َر َشْعٌر، َفإِ

. َُ َهْى َهَع َّ  ِتَذلَِن 

لما حرض ٌلٌان النصرانً صاحب سبتة لألمر الذي وقع بٌنه ٗخ تى حٗاى: ّهى تار       

وبٌن صاحب األندلس، موسى بن النصٌر على غزو األندلس جهز لها مواله طارقا المذكور 

فً سبعة آالف من المسلمٌن ُجلُُّهْم من البربر، فً أربعة سفن، وحَط 
1

بجبل طارق  

ولم تزل المراكب حتى توافى جمٌع أصحابه  عٗىّٗم الستخ سًح اثًٗى ّتسالمنسوب إلٌه 

 عنده بالجبل، قال: ووقع على لذرٌق صاحب األندلس الخبر، وأن ٌلٌان فٌه، وكان ٌومئذ 

                                                             

 . (231-203) ص ،"نفح الطٌب من غصن األندلس الرطٌب "أحمد المقري التلمسانً، -1
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 دخول العرب إلى األندلس                                                          الفصل األول :  
 

وهم نحو مائة ألف ذوي عدد وعدة، وكتب غازٌا فً جهة البشكنس، فبادر فً جموعه 

خهسح آالف هى طارق إلى موسى أنه زحف إلٌه لذرٌق بما ال طاقة له به، فجهز له فٌها 

، ومعهم ٌلٌان صاحب سبتة فً حشده ٌدلهم على اثًٖ عشر ألفافكملوا بمن تقدم  الهسلهٗى

 العورات وٌتجسس لهم األخبار.

، لذرٗقملك األندلس وأن ملكهم لعهد الفتح ٌسمى  : أن القوطٌٌن كان لهمّلال تى خلدّى

وكان ٌلٌان ٌنقم علٌه، لحق بطارق فكشف للعرب عورة القوط ودلهم على عورة فٌهم 

أمكنت طارقا فٌها الفرصة فانتهزها لوقته، وأجاز البحر سنة اثنتٌن وتسعٌن من الهجرة 

 عشرج آالفمعهم زهاء  ، واحتشدثالثهابح هى العربفً نحو  هّسٔ تى ًصٗر بإذن أمٌره

فصٌرهم عسكرٌٌن: أحدهما على نفسه ونزل به جبل الفتح فسمً" جبل طارق" به واآلخر 

على طرٌق بم مالك النخعً، ونزل بمكان مدٌنة طرٌق فسمً به وأداروا األسوار على 

أنفسهم للتحصن وبلغ الخبر إلى لذرٌق فجر إلٌهم أمم األعاجم وأهل ملة النصرانٌة فً 

وزحفوا إلٌه، فالتقوا بفحص شرٌش، فهزمه هللا ونفلهم أموال أهل الكفر أرتعٗى ألفا زهاء 

ورقابهم، وكتب طارق إلى موسى بن نصٌر بالفتح وبالغنائم، فحركته الغٌرة وكتب إلى 

طارق ٌتوعده إن توغل بغٌر إذنه، وٌأمره أن ال ٌتجاوز مكانه حتى ٌلحق به، واستخلف 

عسكر ضخم من وجوه العرب الموالً وعرفاء البربر، ووافى فً  93على القٌروان سنة 

خلٌج الزقاق ما بٌن طنجة والجزٌرة الخضراء، فأجاز إلى األندلس وتلقاه طارق فانقاد 

واتبع، وأتم موسى الفتح، وتوغل فً األندلس إلى برشلونة فً جهة الشرق وأرٌونة فً 

ائمها.الجوف، وضم قاتدس فً الغرب، ودوخ أقطارها، وجمع غن
1

 

ٌالحظ من كل هذه األقوال حول فتح األندلس أن السبب الرئٌسً فٌه ٌعود إلى حنكة          

ودهاء طارق وطرٌق وموالهما األمٌر موسى بن نصٌر، هؤالء الثالثة فٌهم القوة 

والشجاعة الالزمٌن فً خطط الغزوات، دون أن ننكر سببا آخر مهد الطرٌق لدخول 

لشرس الذي وقع بٌن ٌلٌان النصرانً ملك سبتة ولذرٌق ملك األندلس وهو الصراع ا

وصاحب األندلس وكما ٌقال: "مصائب قوم عند قوم فوائد " ونتج عنه تعاون ٌلٌان مع 

 هؤالء القادة الثالث لتسهٌل مهمة الفتح.
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 األندلسدخول العرب إلى                                                            الفصل األول :  
   

ُكْن ِمْن أَْبَناِء الُملُوِك َوال ِبَصِحٌِح ّلال اتى الحٗاى فٖ الهمتتس   ٌَ "))َوَذَكُروا أََن لُْذِرٌُق َلْم 

ِر ِعْنَدَما َماَتإِْغَطَشة الَملُِك  َسِب فًِ القُوِط، َوأََنُه إِّنَما َناَل الُمْلَك ِمْن َطِرٌِق الَغْصِب والَتَسوُّ النَّ

َجالِ الِذي َكاَن  ا َفاْسَتْصَغَر أَْواَلَدهُ لَِمَكِاِنِه، َوِاْسَتَماَل َطاِئَفٍة ِمَن الرِّ ًٌ ِه، َمْكِن ٌْ  َقْبَلُه، َوَكاَن أَثٌَِرا َلَد

ِه ِعْنَدَما ٌْ ًَ ِرَجاَل لَقِ  َمالُوْا َمَعُه، َفاْنَتَزَع الُمْلَك ِمَن أَْواَلِدِه َواْسَتْبَقاُهُم، َفَكاُنوْا ُهُم الِذٌَن َدَبُروْا َعلَ

اد َمْوَلى ُموسَ  ٌَ ِهم َطاِرْق بُن ِز ٌْ ِه ِباألَْنَدلُْس ِمْن ِتْلَقاِء َبْحِر الُزَقاِق َوَعَل ٌْ ى الَعَرِب الُمْقَتِحِمٌَن َعَل

ٌُْدَعى  ِهْم ُمْلَك أَبٌِِهْم َفالَتَقوْا ِبَموِضٍع  ٌْ ٌَُخلَِص إَِل ٌُوِدي َو اِ بُن َنِصٌر َطَماَعة ِمْنُهم فًِ أَْن  دٕ َّ

حَ  ِر ِمْن أَْرِض الَجِزٌَرِة الَخْضَراِء ِمْن َساِحِل األَْنَدلُْس الَقْبلًِ َمَكاَن ُعُبوِرِهْم َوَذلَِك ِمنْ  َلكَّ ِْ َش

ح  ًَ لْ َس َّ ،َفانَهَزَم القُوط أَْعَظَم َهِزٌَمٍة َوَقَتَل َملَِكُهْم لُْذِرٌْق، َوَغلََبْت الَعَرُب َعَلى  ُـ99َرِتْٗع اَٛ

َِ ْس، َفَصاَرْت أَْقَصى َفَتَوَجُهْم ِمْن أَْرِض الَمْغِرِب، األَْنَدلُ  ْٗ ْم َصلَّٔ هللاُ َعَل ِِ ِٗ ِت ًَ ِعِد  ّْ ِهْصَداِق َه َّ

ْم إِلِٗ  ُُ َجَز ًْ َِ أَ ْٗ ْحِٖ هللِا َتَعاَلٔ إَِل َّ ْم ِت ِِ ْٗ َى الَهْشِرِق ّالَهْغِرِب َعَل ْٗ َسَلْم، الَكفِٗلُ ِتَفْتِح َها َت َ ِتَفْتِح َّ

دَ  ًْ جُ((.اَٛ َّ لِِلِ المُ َّ  لُْس 

، فكان فتحها من الّلٗد تى عتدالهلن:" وافتتحت األندلس فً أٌام ّلال ًمال عى الرازٕ

رضوان  -أعظم الفتوح الذاهبة بالصٌت فً ظهور الملة الحنٌفٌة، وكان عمر بن عبد العزٌز

متهم ما بها متعنٌا بشأنها ...." -هللا علٌه
1

 

 

 فتحِا :أُم هدى اًٛدلس التٖ تم 

 بالكسر ثم بالسكون، وكسر الباع الموحدة، وٌاع ساكنة والم، وٌاع خفٌفة:إشتٗلٗح:        

، وبها قاعدة هدًٗح كتٗرج عظٗهح، ّلٗس تاًٛدلس الّٗم أعظم هًِا، تسهٔ حهص أٗضا

ملك األندلس وسرٌره، وبها كان بنوا عباد، ولمقامهم بها خربت قرطبة، وعملها متصل  

، لادج  وهً غربً قرطبة بٌنهما ثالثون فرسخا، وكانت قدٌما فٌما ٌزعم بعضهمبعمل لٌلة 

 هلن الرّم، ّتِا كاى كرسِٗم اٛعظم، ّأها اٙى فِّ تطلٗطلح. 

: قرٌبة من البحر ٌطل علٌها جبل الشرف، وهو جبل كثٌر الشجر والزٌتون ّإشتٗلٗح       

ً األندلس زراعة القطن فإنه ٌحمل منها وسائر الفواكه، ومما فاقت به على غٌرها من نواح

 إلى جمٌع بالد األندلس والمغرب، وفً كورتها مدن وأقالٌم تذكر فً مواضعها ٌنسب إلٌها 
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 دخول العرب إلى األندلس                                                          الفصل األول :  
 

عهر تى الخطاب اٝشتٗلٖ، ُّّ لاضِٗا، هاخ : عتد هللا تى خلف كثٌر من أهل العلم منهم

.976سًح 
1

 

اد َوَما أتٌَِح َلُه ِمَن لال تى حٗاى ّغٗرٍ:  ٌَ َلَما َبَلَغ ُموَسى بن نصٌر َما َصَنَعُه َطاِرق بن ِز

أَ لِلَمِسٌِر إَِلى األَْنَدلُِس َفَعْسَكَر وأقبل نحوها ومعه جماعة الناس وأعال ٌَ مهم الفُُتوِح َحَسَدهُ، َوَتَه

ثهاًٗح عشر ألفا، ّلٗل أكثر. ، وقٌل إنهم كانوا
2

 

، ولٌس لرهًّح، ثم سار إلى مدٌنة ُـ95شِر رهضاى فكان دخوله إلى األندلس فً  

باألندلس أحصن منها، فدخلها بحٌلة توجهت بأصحاب ٌلٌان، دخلة إلٌهم كأنهم فالل 

ومضى موسى إلى وطرقهم موسى بخٌلة لٌال ففتحوا لهم الباب وأوقعوا باألحراس 

جارتها فحاصرها وهً أعظم مدائن األندلس شأنا وأعجبها بنٌانا، وأكثرها آثارا،  "إشتٗلٗح"

وكانت دار الملك قبل القوطٌٌن، فلما غلب القوطٌون على ملك األندلس حولوا السلطان إلى 

ٌها، ، وبقً رؤساء الدٌن فً إشبٌلٌة فامتنعت أشهر على موسى، ثم فتحها هللا عل طلٗطلح

فملكها، ثم إن غعم إشبٌلٌة  ُـ94فهرب العوج عنها إلى مدٌنة باجة، وكان ذلك فً سنة 

انتفضوا على المسلمٌن، من مدٌنتً باجة ولٌلة إلٌهم، فأوقعوا بالمسلمٌن وقتلو منهم نحو 

فً جٌش إلٌهم ففتح إشبٌلٌة وقتل  عتد العزٗزثمانٌن رجال، وأتى األمٌر موسى فوجه ابنه 

ونهض إلى لٌلة ففتحها واستقامت األمور وعال اإلسالم وأقام عبد العزٌز بإشبٌلٌة.أهلها، 
3

 

: بضم أوله وسكون ثانٌه، وضم الطاء المهملة أٌضا، والباء الموحدة، كلمة فٌما لرطتح 

 أحسب عجمٌة، رومٌة، ولها فً العربٌة مجالب أن ٌكون من القرطبة: وهو العو الشدٌد 

ًِــٖ لـــد أََتُٗخ َلْرَطتـــَا                  لال تعضِم:            إَِذا َرآ

جالَ فِٖ َجَحاَشح َّطــــْرَطًتا                                            َّ 

َُ .: ّلال اٛصهعٖ َُ إَِذا َصَرَع َُ َفَمْرَطَت ًَ  َطَع

َُ : المرطتا: ّلال تى الصاهخ الجشهٖ َمْرَطَت ًْ َُ َه ًَ ُف َكأَ ْٗ . السَّ َُ : َلَطَع َٕ  أَ
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وهً مدٌنة عظٌمة باألندلس، وسط بالدها، وكان سرٌرا لملكها وقصبتها وبها كانت ملوك 

 بنً أمٌة، ومعدن الفضالء ومنبع النبالء. 

 ُـ553سًح  وكان طرق تلك البالد فً حدودلال اتى حّلل التاجر الهّصلٖ:          

ا فً المغرب شبٌه فً كثرة األهل وسعة "، ولٌس لهلرطتحفقال:" وأعظم مدٌنة باألندلس "

الرقعة." وهً حصٌنة بسور من حجارة، ولها بابان مشرعان فً نفس السور إلى طرٌق 

الوادي من الصرافة، أبنٌتها مشتٌكة "محٌطة من شرقٌها وشمالٌها وغربٌها وجنوبها فهو 

ت مدة هـ انقض440إلى وادٌها وعلٌه الرصٌف المعروف باألسواق والبٌوع.فً سنة 

األموٌٌن ابن أبً عامر، وظهر المتغلبون باألندلسٌٌن وقوٌت شوكة بنً عباد ، ثم بعد ذلك 

خلت قرطبة من سلطتن ٌرجع إلى أمره فخرجت بالجور علٌها ، فعمرت اشبٌلٌة بنً عباد 

الماضٖ عمارة صارت بها سرٌر ملك األندلس وقد رثوها فأكثروا فٌها وممن تشوق إلٌها "

 ، قاضً الجماعة بقرطبة فقال فٌها:عٗسٔ تى ٗحٗٔ اللٗثٖ " هحهد تى أتٖ

َرٍق ُهَغَرَدج َّ لٌ أَم ذْكَراِتٖ ِهْى  ْٗ َّ 

َّٗاسِ   َعَلٔ الَمِضِٗب ِتَذاِخ الَجْزِع َه

َّٖ َفمُلْ  ا َشَجا َلْلِتٖ الُخل ًّ  َرَدْدَى َشْج

ًَّاسِ  اء َعِى ال ًَ ٍج ِذٕ ُغْرَتٍح  َّ  فِٖ َشْج

َُ الَزَهَى الَها ًَ  ِضٖ ِتمُْرُطَتحٍ َذَكر

اسٍ  ًَ إِٗ َّ  ٍّ ِْ َى اَِٛحتِح فِٖ َل ْٗ  َت

أتّ تكر ٗحٗٔ تى تهام اٛدٗب المرطتٖ وٌنسب إلٌها جماعة وافرة من أهل العلم منهم: "

"قال علٌه كثٌر من شٌوخنا، وكان أدٌبا فاضال مقرئا، عارفا بالنحو واللغة، مات بها 

.ُـ567سنة
1
  

"إن قرطبة عروس األندلس، بها من الجمال والزٌنة ما  :ٗمّل أحذ هؤرخٖ العرب        

ٌبهر العٌن وٌسر النفس، فأمراؤها المتعاقبون تاج مجدها.
2

وقالدتها نظمت من درر  

استخرجتها شعرائها من بحر اللفة الخضم، وحلتها أعالم اآلداب والعلوم، واهداب حلتها 

 أصحاب الفنون والصناعات.
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 دخول العرب إلى األندلس                                                          الفصل األول :  
 

ولد كانت قرطبة أٌام الخلٌفة العظٌم حاضرة جدٌرة بالفخر واإلعجاب، وإذا استثنٌنا  

بٌزنطة، فلن نجد فً أوروبا مدٌنة نسامٌها فً جمال أبنٌتها أو فً حٌاتها الرخٌة المترفة، 

من أنواع العلوم وفنون اآلداب. أو فٌما تزخر به
1

 

لال أتّتكر تى طرخاى   بفتح أوله وسكون ثانٌه ثم نون وبعد األلف طاء مهملةغرًاطح : 

باأللف فً أوله أسقطها العامة كما تى ٗحكم: لال لٖ هحهد عفاى الصحٗح" أغرًاطح" 

وسف بن علً قال ابن ٌحكم : وقال لً الشٌخان : ٌ"لتٗرج" ، أسقطوها من ألبٌرة فقالوا

غرًاطح تغٗر ألف، لال:  القضاعً، وأبو عبد هللا محمد بن أحمد بن سعٌد البردي الحٌانً:

بلسان عجم األندلس، ٌسمى البلد لحسنه بذلك قال األنصاري: وهً ّهعًٔ غرًاطح: رهاًح 

أقدم مدن كوة البٌرة من أعمال األندلس وأعظمها وأحسنها وأحصنها، ٌشقها النهر المعروف 

هر "قلزم" فً القدٌم ٌلقط منه سحالة الذهب الخالص وعلٌه أرجاء كثٌرة فً داخل بن

المدٌنة، وقد اقتطع منه ساقٌة كبٌرة تخترق نصف المدٌنة، فتعم حماماتها وسقاٌاها وكثٌرا 

"سًجل". من دور الكبراء، وله نهر آخر ٌقال له
2

 

سهٗخ تالحهراء للّى الذٕ  كاًخ لغرًاطح هًزلح لرطتح فٖ إًِاض اٙداب ّالعلّم، كها

أًشبخ علِٗا.
3

 

ُّ هحهد تى ّٗسف تى  ومؤسسها)تًٖ ًصر(  الدولة النصرانٌةغرًاطح  تدعى         

 كان قد نصب نفسه حاكما على جٌان فً العام األولتاتى اٛحهر،  وٌعرف أٌضاًصر، 

نحو  على ٌد فرناندو وأجبره على االنكفاءم 1955سًح غٌر أن سقوط جٌانم، 1951

، وما إن استقر فً غرناطة حتى تبٌن م1955سًح غرناطة جنوبا، واتخاذها قاعدة لحكمه 

له أنه ال ٌستطٌع الصمود فٌها أٌضا لوحده، فقرر الدخول فً والء فرناندوا كما ٌفعل العدٌد 

 من الحكام المسلمٌن آن ذاك.

ًّصف المرى هى طّال لرًٗى ومن أسباب صمودها فً الحفاظ على استقاللها         

 أن أظهر محمد األول والءه التام لفرناندو وولده، لذلك استحق معاملة كرٌمة، وكذلك  الزهى
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 دخول العرب إلى األندلس                                                          الفصل األول :  
 

كانت تتألف من جبال عالٌة طبٌعة البالد الجبلٌة وقربها من إفرٌقٌا فأكثر أراضً غرناطة، 

 نسبٌا.

أوج ازدهار ففٌها بنٌت أقسام م 1596حتى م1544لقد شهدت غرناطة فً المرحلة من 

الحمراء، وكانت الدولة على العموم مزدهرة بفضل زراعتها المكثفة وحرفها المدنٌة 

وتجارتها، غٌر أنها كانت تعانً صعوبات داخلٌة على وراثة الحكم.
1

 

بلدة مشهورة باألندلس تتصل أعمالها بأعمال تطلٌه ذات فواكه عذبة لها  :سرلطح       

فصل على سائر فواكه األندلس، مبنٌة على نهر كبٌر وهو نهر منبعث من جبال القالع، قد 

 .تالسرلطٗحانفردت بصنعة السمور، منفردة بالنسج هً ثٌاب رقٌقة معروفة 

كان  ى علٖ تى إتراُٗم تى ّٗسف السرلطٖأتّ الحسلها مدن ومعاقل ٌنسب إلٌها:        

ثاتخ تى حزم تى عتد الرحهى تى هطرف تى من أهل المعرفة والخط، وأنبل ما نسب إلٌها 

.سلٗهاى تى ٗحٗٔ العّفٖ هى ّلد عّف غطفاى
2

 

: بفتح الالم والقاف: كلمة عجمٌة : هً مدٌنة باألندلس عامرة من أعمالرٌة هالمح

 لجزٌرة الخضراء وألمٌرٌة .سورهاعلى شاطئ البحر بٌن ا

ًَ َعَلى َساِحِل َبْحِر الَمَجاِز الَمْعُروِف لال الحهٗدٕ أَْصلُ ، ِتالَزَلاقِ : ِه َّ اَلِى ُهَتَماِرَتاِى،  ّْ الَم َّ

ا َحتَ  َِ ِا، َفَتَضاَعَفْخ ِعَهاَرُت ْٗ َجاِر إَِل َكُثَر َلْصُد الَهَراِكِب ّالتُّ َّ ا َلِدٌٗم ُثَم ُعِهَرخ َتْعد  َِ ْضِع َّ ٔ

ِل الِعْلِم:" ُْ ا َهْجُهَّعح ِهْى أَ َِ ْٗ ًُِسَب إَِل ح"،  ًَ عزٗز تى هحهد اللخهٖ الهالمٖ  َصاَْرخ "أَْرَشذّ

"."،"ّسلٗهاى الهعافرٕ الهالمٖ
3

 

م من أكثر 1031م إلى عام1008:كانت السنوات التً امتدت عام  أستاب سمّط اًٛدلس

األندلس ذروة بحبوبتها وإنجازاتها المهمة  الحقب المأساوٌة فً التارٌخ األندلسً كله، فقدت

وانتقلت إلى الحرب األهلٌة الدامٌة، فلم تعد هناك سلطة مركزٌة قادرة على إرساء النظام 

فً كل بالد سادت الفوضى فً كل مكان وظهر عدد من الزعماء واحدا بعد اآلخر، كل 

 لكن كان علٌهم أن ٌتقبلوا واحد مع أنصاره، وحاولوا أن ٌقٌموا فً العاصمة حكما عادال، و
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 دخول العرب إلى األندلس                                                          الفصل األول :  
الفشل واحدا أثر اآلخر فمنهم من لم ٌبق فً الحكم أكثر من شهر أو شهرٌن، ولم تتجاوز 

 مدة حكم أي واحد منهم السنتٌن أو الثالث.

المرحلة المأساوٌة كان حكم ابن أبً عامر وهو ما عرف بالدكتاتورٌة  وقبل هذه      

، كما استطاع بسط نفوذه م1338إلى وفاة ابن المنصور  م981العامرٌة والتً كانت مابٌن

 ".تالهظفرعلى شمالً إفرٌقٌا أٌضا ولقب فٌما بعد "

بدأت  م1391حتى  م1339ومن األسباب ما ٌعرف بعد الملوك والدوٌالت من        

بحٌث  م1351فقد استمر شبح الخالفة حتى عام  م1339 الوحدة األندلسٌة بالتزعزع سنة

أسرع الحكام المحلٌون وغٌرهم من الزعماء إلى تسلٌم زمام السلطة.
1

 

مستقال على وجه التقرٌب  ثالثّى كٗاًا سٗاسٗانشأ  المرى الحادٕ عشروفً مطلع        

وٌالت كما استمرت الحروب أٌضا، وتسلل الشك إلى بحٌث استمرت المؤامرات بٌن الد

نفوس الحكام فبأن معظمهم على خالف وزرائهم، ولعل تلك المرحلة السٌاسٌة المضطربة 

 تدل بوضوح على شدة الحوادث التً بدأت تنخر عظام السلطة العربٌة.

ة إن ملوك الطوائف على ثالث فئات عنصرٌة: برٌر وصقالبة وأندلسٌون، وكانت الفئ

األخٌرة تضم كل المسلمٌن المنحدرٌن من أصل عربً، أو بعض المنحدرٌن من 

المستوطنٌن البربر األوائل، وفق ذلك فإن العرب ال ٌحسبون طائفة منفصلة، ولم تحاول 

طائفة واحدة فً أي مقاطعة التسلط وتسخٌر الحكم لخدمة مصالحها الخاصة  من دون 

انت الوحدة مفقودة حتى داخل الدوٌالت الصغٌرة.االهتمام بمصالح الناس، وبرغم ذلك ك
2

 

ومن األسباب أن عادت اسبانٌا إلى حكم المسٌحٌٌن وفٌهم من الجنود أمثال السٌد         

ومن الملوك أشباه فردٌناند وألفونسو، ومن الجلً أن لكل أمة مٌقاتا، وأن لكل دولة عهد 

ل، وكما سقطت دولة اإلغرٌق، وكما نموهم عهد ازدهار، ٌتبعها الذبول والهرم واالنحال

سقطت روما، وكما  سقطت كل مملكة قدٌمة شهدت الدنٌا نهوضها وقوتها سقط العرب فً 

اسبانٌا وشالت نعامتهم، بعد أن دنا أجلهم، فقد ذهبت رٌحهم وتفاقم الخالف وزادت الجفوة 

 بٌن أمرائهم.
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 دخول العرب إلى األندلس                                                          الفصل األول :  
كانت مملكة غرناطة بقٌة ما ملك العرب بإسبانٌا، وأصبح حكمهم محصورا فً هذه  

تلًسٗح المقاطعة، وهً الرقعة بٌن جبال نٌفادا وساحل البحر، وقد قدر لهم بعد استسالم 

 ى ًّصف المرى لرًٗأن ٌستمر حكمهم فٌها  ،ّلرطتح ، ّاشتٗلٗح، ّهرسٗح

بعد هذا الصمود الطوٌل استسلمت غرناطة ووقعت فً أٌدي النصارى، فبكى         

غرًاطح ٗا أجهل الهدى ..أٗى ذُب جهالن ّجاللن ؟....لمد الباكون وندب النادبون قائلٌن:))

دفًخ زُراخ هجدن فٖ أرض اٛعداء....غرًاطح ٗا أجهل الهدى. .لى تسرٕ تعد الّٗم 

د الًاعهح فٖ شّارعن الهمهرج، ّلى تسهع ألحاى العشاق تحخ لصّرن ًغهاخ العّ

العالٗح.....غرًاطح ٗا أجهل الهدى ..لها ألفرخ الحهراء هى أُلِا ّأصتحخ ٗتاتا ...
1

 

هـ(أمضٌت شروط 897م)1491وفً الخامس والعشرٌن من شهر نوفمبر سنة       

ر كله حزن وابتالء وآالم ونكبات التسلٌم فظهر الصلٌب وبدأت الحسرات فكانت بداٌة عص

 تتولى على رؤوس العرب المساكٌن.

إن سقوط األندلس، لم ٌكن إال سقوط النجم المتأللئ الالمع، وانهٌار الجبل األشم        

الراسخ، وإن دولة فً األرض لم تشٌع بعبرات العٌون وحسرات القلوب كما شٌعت 

ن كما بكوا ملك األندلس، وكم ٌقف المؤرخون األندلس. وكم ٌبك الشعراء ملكا طواه الزما

 وهم ٌدونون خاتمة أمة كما وقفوا عند قبر دولة العرب باألندلس .

 قال بن خفاجة األندلسً: 

ارُ  ًَّ ال َّ َن الَتَلٔ  ًَ َهَحا َهَحاِس َّ ا َداُر            َٗ  عاََثخ ِتَساَحِتن الضـــتٔ 

اظِ  ًَ ــــــــاِتَن  ًَ  ٌر           َطاَل اعِتَتاُر فَِٗن ّاْسِتْعَتـارٌ َفإَِذا َتَرَدَد فِٖ َج

ا اَْٛلَدارُ  َِ َتَهَخَضِخ ِتَخَراِت َّ ا            َِ ًِــــ ٓ ِتَمِطٗ َّ ًَّ  أَْرٌض تماذفِخ ال

ارُ  َٗ اُر ِد َٗ َخ ّال الِد ًْ َخ أَ ًْ ا           ال أَ َِ ُد الَحَدَثاِى فِٖ َعَرَصاِت َٗ َكَتَتخ 
2

 

قط غن حملة من الخالفات الحادة بٌن أمرائها فتزعزعت الوحدة إن سقوط األندلس سا       

واشتد النزاع غلى الحكم وهذا الذي صب فً مصلحة المتربصٌن من النصارى الذٌن 

عرفوا مواطن الضعف عند العرب، وكما استفادوا من الخالف بٌن لذرٌق ملك القوطة ٌلٌان 

الفات القائمة فً أمور اإلمارة والحكم النصرانً أٌام الفتح أٌضا استفاد النصرانً من الخ

 وتسرب الشكوك إلى النفوس فً أوساط الحكام واألمراء العرب فانتهت حقبتهم فً أرض 
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 دخول العرب إلى األندلس                                                          الفصل األول :  
د من األمجاد ورغم رحٌلهم عن هذه األندلس بالكثٌر من اآلالم والحسرات على ضٌاع مج

الرقعة الطٌبة إال أنهم تركوا آثارا تمجدهم وتذكرهم على ضٌعهم الذي ٌخلدهم عبر تارٌخ 

 األمة العربٌة المسلمة.

َشاُء ٌقول هللا تعالى جل شأنه وعظم سلطانه فً كتابه العظٌم :" َٗ ا َهْى  َِ ُِّٗرُث إَِى اَْٛرَض لِِلِ 

الَعا َّ  ٍِ .لَِتُح لِْلُهَتمَِٗى"ِهى ِعَتاِد
1

 

فعال لقد خرب اإلسبان بٌوتهم بأٌدٌهم بعدما ظلوا تحت حكم العرب مزدهرٌن فً        

جمٌع المجاالت، ولم تصل قارة بأكملها إلى ما وصله وبلغه المسلمون فً األندلس، وقد 

م بقٌت حضارة العرب إلى حٌن بعد خروجهم من إسبانٌا وضاءة المعة، وإنا لنحس فضله

وعظم آثار مجدهم حٌنما نرى إسبانٌا فقدت أٌقونتها بعد خروج العرب من أراضٌها.
2

 

رغم خروج العرب من األندلس، وما نتج عنه من حسرات وآالم، إال أنهم تركوا آثارا       

وبصمات ال ٌذكرها إال جاحد فً كل المجاالت الدٌنٌة والثقافٌة والعلمٌة والسٌاسٌة، فعال 

 خ ٌذكر صنٌعتهم وما خلفوه وراءهم.سٌبقى التارٌ
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 الفصل الثانً:  الشعر فً األندلس 
 

 الشعر األندلسً والتقلٌد -(1

 فنون الشعر الموسعة -(2

 فنون الشعر المستحدثة -(3

 الموشحات واألزجال األندلسٌة -أ  

 رثاء المدن والممالك -ب  
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الشعر في األندلس                                 لثاني :                                            الفصل ا  
 

 الشعر اًٛدلسٖ ّ التملــٗد : -1

 ُل الشعر اًٛدلسٖ هستمل ؟؟ أم ُّ هحاكاج ّتملٗد للشعر الهشرلٖ ؟؟        

 رة فً هذا الشأن :ٌقول أحد األندلسٌٌن أنفسهم و هو ابن بسام صاحب الذخٌ

" ان أهل هذا االفق األندلس أبو اال متابعة أهل المشرق ٌرجعون الى أخبارهم المعتادة 

رجوع الحدٌث الى قتادة ،حتى لو نعق بتلك األفاق غراب ،أو طن بأقصى الشام و العراق 

 ذباب ،لجثوا على هذا صنما ،وتلوا ذلك كتابا محكما " 

ٌقرر أن أهل األندلس ٌتبعون أهل المشرق وٌقلدونهم  ومعنى ذلك أن ابن بسام      

وٌنظرون الٌهم على أنهم المثل األعلى لهم فً كل شًء و من ذلك الشعر طبعا و هذا ٌعنً 

أن ابن بسام ٌقرر بطرٌق غٌر مباشر أن شعراء األندلس مقلدون لشعراء المشرق و غٌر 

 مستقلٌن عنهم بطابع خاص أو سمات ممٌزة .

ٌعزز هذه العالقة بٌن المغاربة و المشارقة هو رؤٌة األندلسٌٌن أنفسهم ٌلقبون  و مما     

نابغٌهم بأسماء المشارقة ،فٌقولون مثال فً "الرصافً" أنه ،ابن رومً األندلس ،وفً 

"مروان بن عبد الرحمن" ابن معتز األندلس ،وفً "اب خفاجة" :صنوبري األندلس ،و فً 

 .... "ابن زٌدون " بحتري األندلس

هّضّع ومن ذلك اٌضا محاكاة شاعر أندلس لشاعر مشرقً فً النسج على منواله فً    

 ّاحد ،ّّزى ّاحد، ّلافٗتَ ّاحدج .

 ٗمـّل ُارّى الرشٗد فٖ جّارَٗ الثالث : 

َحْلَلْى ِهْى َلْلِتٖ ِتُكلِّ َهَكــاىِ  َّ  *** ًِٖ ا ًَ ًَِساُخ َع  َهَلَن الثَّالُث اٙ

 ًِٖ ُع ِّ ـاىِ َهالِٖ ُتَطا َٗ ُُىَّ فِٖ ِعْص َّ أُِطُٗعُِىَّ  َّ ا ***  َِ ُح ُكلُّ َّٗ  اْلَتِر

ًِٖ َٗى أََعزُّ ِهْى ُسْلَطا ِّ َِ َل ِت َّ  ***ٓ َّ َِ  َها َذاَن إاِل َأىَّ ُسْلَطاَى اْل

طرٗمح الًظم ّفٖ و من العالقة أٌضا التطابق التام بٌن شاعر أندلسً أخر مشرقً فً 

إلى حد ٌصعب التمٌٌز بٌنهما . الخصابص اٛسلّتٗح ّطتٗعتَ الهعاًٖ
1
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الشعر في األندلس                                 الفصل الثاني :                                              
الصفاخ  العاهح ان الشعر األندلسً من جنس الشعر المشرقً فهما ٌلتقٌان من حٌث  

 امل نفسً .ولكن لهذا االلتقاء أكثر من ع ّالهّضّعاخ

فالعرب بطبٌعتهم من أشد الشعوب حبا للشعر فالشعر عمٌق متأصل  فً نفوسهم ،وجزء  

من طبٌعتهم التً فطروا علٌها 
1

:) ال تدُع . روي عن النبً صلى هللا علٌه و سلم أنه قال 

( العرُب الّشعَر حّتٔ تدَع اٝتلُ الحًٗى
2

 

ووطنهم غاٌة االعتزاز وفً تارٌخهم  والعرب بطبٌعتهم ٌعتزون بأصلهم وعروبتهم      

منذ الجاهلٌة ما ٌشهد لهم باعتزازهم بهذه الصفات وتمسكهم بها ،إن رحلوا إلى بٌئة جدٌدة 

عملوا على تعرٌبها فنشروا فٌها دٌنهم و لغتهم وأدبهم وحضارتهم ،حتى ٌشعروا بأنهم لم 

ها وعاداتها وتقالٌدها وأن ٌغتربوا وأنهم ال ٌزالون ٌعٌشون فً بٌوتهم  األولى بكل قٌمت

الوطن الجدٌد بالنسبة لهم لٌس بدٌال عن الوطن القدٌم وال منفصال عنه بل هو امتداد له 

وذلك ما حدث للعرب عندما دخلوا ألندلس فالحٌن ،ففً العصور األولى للفتح العربً كان 

تخدمونها فً غالبٌة أهل األندلس نصارى وكان لهم لغتهم الخاصة التً ٌتخاطبون بها وٌس

مكتباتهم ،وشٌئا فشٌئا أخذوا ٌهجرون لغة بالدهم األصلٌة وٌتخذون من العرب لسانا لهم فً 

 كل شًء ومنهم من أجادها إلى حد نظم الشعر بها .

وإذا كان الشعر ٌتمثل فً شكله ومضمونه وموضوعه ،فمن أي هذه النواحً      

.......األندلسٌون الشارقة؟ 
3

 

ألندلسً والشعر بخاصة أحد جوانً هذه الحضارة العربٌة الجدٌدة ،فاذا لقد كان األدب ا

علٌه سٌماء ........والتقلٌد لشعر المشارقة ،فلٌس لعجز الشعراء عن االبتكار ،وانما هو 

 لشعور االنتماء الى األصل والرغبة فً االستمرار واالرتباط به.

ٌم ترجع الى الشكل ولموضوع دون ن الدارس للشعر األندلسً ٌرى أن ظاهرة التقلإ     

فهو متمثل فً تقالٌد القصٌدة العربٌة القدٌم وااللتزام بها علة أساس  الشكل المضمون ،فمن

 أنها جزء من تراثهم العربً الذي ٌعتزون به وٌحافظون علٌه .

                                                             

 (.160،161،162،163عتٌق :"األدب العربً فً األندلس" ص) عبد العزٌز -1

ابن الرشٌق القٌروانً :"العمدة فً محاسن الشعر و أدابه ،ونقده " تحقٌق : محمد محً الدٌن عبد  -2

 (.  30،ص)1،ج2007الحمٌد ،الطباعة الشعبٌة للجٌش ،الجزائر ،

 (. 163،164عبد العزٌز عتٌق :"األدب العربً فً األندلس "ص) -3
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الشعر في األندلس                                 الفصل الثاني :                                              
فهو عند األندلسٌٌن نابع من تجارب شعرائهم الذاتٌة فلقد تخلف فً نفوسهم  الهضهّىأما 

 ..........وأفكار نابعة من بٌئتهم الطبٌعٌة واالجتماعٌة .

 لذلك ٌرى الكثٌر بأن الشعراء األندلس مقلدون لشعراء المشرق، ال ٌستدعون.

ألستاذ أحمد ضٌف :"وكثٌرا ما كان الشعراء فً األندلس و فً هذا الرأي قول ا      

ٌرجعون فً أسالٌبهم و أفكارهم الى األسالٌب واألفكار الٌدوٌة ،ألن العرب من أشد األمم 

العصبٌة وحنٌنا الى وطنهم وعٌشتهم األولى ...والذي ٌقرأ الشعر األندلسً ٌجده أخا للشعر 

ٌث .فً بغداد ،بل وفً بالد العرب نفسها من ح
1

 

 الصفات العامة ،والموضوعات التً كانت عند القدماء "

ٌمكن القول من خالل ما ٌبق أن الشعر األندلسً هو وراثه لسالفه المشرقً من حٌث       

وأشكال تقلٌدٌة  كالتً كانت علٌه القصٌدة العربٌة القدٌمة ،بل هو  موضوعاتالنظم فً 

 لكنها قرٌته بالعالقة الوطٌدة بٌنهما ، امتداد له بٌئة جغرافٌة البعٌدة مكانٌا،

 الحكمة والهجاء ... -الرثاء   -المدح  -الغزل  الفًّى التملٗدٗح :أّال: 

و هً التً جاروا فٌها الشعراء المشرق وان اختلفت طرٌقة التعبٌر فٌها عندهم فً       

الحب وٌدعوا أن كل شًء فً بٌئة األندلس الجمٌلة ٌغري ب فالغزل هثال :بعض أجرائها ،

الى الغزل ،ومن ثم لم ٌكن أمام القلوب الشاعرة اال أن تنقاد لعواطفها ،فأحبت وتغزلت ،ثم 

 خلفت ورائها فٌضا من شعر الغزل الرائع الجمٌل .

 ٗمّل الشاعر علٔ اتى عطٗح التلًسٖ تى زلاق :

 ٍُٗشْذَجَّحِ األعطافِ أٍّا ق٘اٍُٖا

فأها ردفِا فرداح . فلدى،
2

 

 لحسى الطتًٖ : ٗمّل أتّ ا

 َـــــــما كل تٗــــــّعاش *** َ ّــــا هاشمٗـــٗاسالٗ

 َـــــــَ ّفٗـــّجًٗتـــــت***   ٖ ًّملٖــى هداهـّه                        

َ؟ـــــالن فٗــــض هــــتع ***ؤادٕـزٗخ فــــالّ جـــُ                       
3

 

                                                             

 (. 164،165،166عبد العزٌز عتٌق :"األدب العربً فً األندلس " ص) -1

 (. 170،169،167،166" ص) المرجع نفسه، -2

 (. 177عبد العزٌز عتٌق :"األدب العربً فً األندلس " ص)-3
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الشعر في األندلس                                                           الفصل الثاني :                    
لقد نظم شعراء األندلس المدائح ،وأكثروا منها وموجهة الى أمراء األندلس  الهـــدح :-1

الوفاء ،الكرم والشجاعة هذا من جانب   وخلفائه  وملوكه ،فلقد مدحوا فٌهم صفات :المروءة،

ح انتصاراتهم بوصف جٌوشهم ومعاربهم الحربٌة التً تعد نصرا من جانً أخر مدو

والمسلمٌن ،من الشعراء الذٌن نظموا فً هذا الفن أمثال ابن هانئ األندلسً ،وابن  لإلسالم

 .دراج القسطلً
1

 

 لال اتى ُاًا اًٛدلسٖ ٗهدح اتراُٗم تى جعفر تى علٖ :

ّٖ  ال أرٓ كاتى جعفر تى  لـح هــُْلــنهلًكا التًسـا جــال*** عل

ًُـسن ُّّ فــٖ ُحلّتٖ*** هثلُ هاء الغهام ًٗدٕ شتاًتا  قٍّ ّ َّ َتـ
2

 

 مأثرهوٌقال له التأبٌن أٌضا وهو الثناء على الشخص بعد موته ،وتعدٌد  الرثــــــــــــاء:-9

 والتعبٌر عن الفجٌعة فٌه شعرا . 

خرجوا اال لٌقتلوا فاذا بكوهم  وكان من أخالق العرب أال ٌرثوا قتلى الحروب ،ألنهم ما      

 كان ذلك هجاء ،ولكن الرثاء لمن ٌقتل فً غٌر حرب كالغارة  ونجدها .

ومما حدث بعد االسالم فً طرٌق الرثاء الجمع بٌن التعزٌة والتهنئة ،وقد اختص هذا اللون 

ان بالحلفاء فً تغزٌة من ٌلً عهد أبٌه منهم ، وكان أول ذلك حٌن مات معاوٌة بن أبً سفٌ

 عتد هللا تى ُهام السلّكٖ فأًشدٍ :فلم ٌقدم أحد على تعزٌة ولده ٌزٌد حتى دخل 

ِزُٗد َفمْد فاَرْلَخ َذا ِهَمٍح               َٗ  ّأَْشُكْر ُحتاَء الَّذٕ تالُهْلِن حاتاَكا*** اْصِتْر 

ُم               ِِ ِٗى ُكلِّ ل الدِّ ُْ ْرعاكْرعـــَخ تَ ــفأًَْ  ***أَْصَتْحَخ راِعٖ أَ َٗ ُُُم ّهللاُ   اـــا

اتجاٍ ٗهثلَ الّزٗر الكاتب الشاعر عتد الهجٗد فالرثاء عند األندلسٌٌن اتجاهات ،فهناك       

فالراثً عندهم ٌبدو من منظوور عقلوً  ،تى عتدّى ،ّأتّ العتاس التطٗلٖ االشتٗلٖ الضرٗر

ب األمثوال صٌغت لتخفٌف المصاب علوى قلووب المصوابٌن بالعظوة والعبورة ،،وظلوك  نضور

 .بمن أباءهم الدهر وأفناهم فً الغابر من األمم
3

 

 ّفٖ ذلن ٗمّل الشاعر اتى عهدّى فٖ رثاء الّزٗر الفمَٗ أتٖ هرّاى تى سراج :  -

 ٗا هَْخُ ال ّاقٍ َّال فادٕ

                                                             

 (.185المرجع نفسه ص) -1

 .( 249،250ص) 2007ابن هانئ األندلسً :"الدٌوان" الطباعة الشعبٌة للجٌش ،الجزائر  -2

 (.196،198،199، 195عبد العزٌز عتٌق :"األدب العربً فً األندلس "  ص) -3
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ندلسالشعر في األ                                 الفصل الثاني :                                              
فٖ التادٕ.  َّ  الُحكُم ُحكُهَن فٖ المارٕ 

وهناك اتجاه العلماء و الشعراء ،وٌبدون من مراثً هؤالء أنها تارٌخ لمن ٌرنوهم وترجمة 

حٌاة لهم ، فهم ٌعددون  أعمالهم ومأثرهم فً كالم ال ٌجمعه بالشعر اال النظم ،وفً هذا 

 ى سراج :ٗمّل عالم "شاعر ٗرثٖ الفمَٗ أتا هرّاى اتالشأن 

 راج الوجد ّاتي سراجَ.ــأّدَٓ س

 اخ أفْلُــوس الوكرهــفلٌْر ش

 لّ كاى علم الدٗى ٗتكٖ هٗتاً .

 لتكٔ الحدٗث علَٗ ّالتًزٗل

ممن ٌنهضون للرثاء الملوك وبعض أفراد أسرهم ، من  اتجاٍ الشعراء الرسهٗٗىوهناك  

ّفٖ الهعتضد  جِّر ّزّجتَفٖ أتٖ لحزم تى أمثال الشاعر ابن زٌدون ،فلة مراث جٌدة  

، ومثل هذه المراثً قوٌة فً صٌاغتها ضعٌفة فً عاطفتها ،وٌبدوا  تى عتاد ّأهَ ّتًتَ

علٌها طابع التكلف تهدف الى حق أو واجب ال ألحزان 
1

 

ها لالَ اتى زٗدّى فٖ رثاء اٛهٗر أتٖ حزم تى جِّر ،ّتًِبح و من نماذج هذا االتجاه ،

  الجدٗد : اتًَ أتٖ الّلٗد الحاكم

َِ  أتا اىحضً قذ راتَْد عيٞل  األعٍِٚ

ْإا اىّصثشُ  ٍُ  .ى٘ عاعَذ اىّصثشُ ، قيٌ٘ب 

 .َدِع اىّذُٕش َٝفجْع تاىّزخائِش إٔئَُ 

َدٙ قْذسُ  ٍُز ط٘اَك اىشَّ  فَا ىْفٞظ 

 اٛصفٗاءفٖ هراثٖ اًٛدلسٗٗى ، ُّّ رثاء اٛتاء ّاٛهِاخ ّ اٛتًاء ّ  راتجاٍ أخٗوهناك 

الهعتهد تى عتاد لّلدٗى لَ لتال تجاه تتجلى فٌه العاطفة الصادقة ،فمن مراثً ، وهذا اال

 غتلح علٔ أٗدٕ رجال ّٗسف تى تاشفٗى لّلَ ُّّ سجٗى فٖ أغهاخ:

َُ َصثشاً ال َعثَٞو إِىٚ اىَصثشِ   َٝقُ٘ى٘

ِ ُعَشٛ ٍِ ه  َٗ أَتنٜ ٍا ذَطا َٗ  َعأَتنٜ 

ٌَّ َشقٞقُُٔ  ُِ اىفَرُح ثُ  َٕ٘ٙ اىَنَ٘مثا

                                                             

 (.200،201، 199عبد العزٌز عتٌق :"األدب العربً فً األندلس "  ص) -1
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الشعر في األندلس                                 ثاني :                                            الفصل ال  
ِ َصثشِ  ٍِ َٖو تَعَذ اىَن٘اِمة   َٝضُٝذ فَ

حٍ  ََ  أَفَرٌح ىَقَذ فَرَّحَد ىٜ تاَب َسح

َمَا تَِٞضِٝذ َللَاُ قَذ صاَد فٜ أَجشٛ
1

 

النوع حظ وافر منه ، بحٌث نجد أن الشعراء  ان للشعر األندلسً فً هذا الحــكهــح: -5

األندلسٌٌن قد اقتفوا أثر المشارقة فً هذا الفن وفاقوهم فٌه 
2

 

 ٗمّل الّزٗر الكاتب أتّ حفص عهر تى الشِٗد : 

 فٖ صحتح الًاس فٖ ذا الدُر هعتتر

 ال عٗى ٗؤثر هًِا ال ّ ال أثر

 ّ ٗمّل كذلن : 

 لّ ًٗفق الًاس هها فٖ للّتِم

دعّاُم للصدق ها تجرؤافٖ سّق 
3

 

الهجاء ضد المدٌح ،وٌقسمه ابن بسام صاحب الذخٌرة الى قسمٌن :هجوا  الِجــــــاء : -4

األشراف و الشباب الذي أخذته جرٌر و طبقته ،وكان ٌقول :"اذا هجوتهم فأضحكوا" و من 

وتكاد تنعدم  بحٌث تكثر فٌه المقطعات -الشباب  -هجاء األندلسٌٌن ما ٌدخل فً القسم الثانً 

 .الطوال
4

 

 تالعلم ّ الزُد :  الهكتستٗىٗمّل اتى خفاجح اًٛدلسٖ فٖ ُجاء        

 فِٗا، ُصدَّر َهراِتٍب َّهَجالِسِ  ***درسّا العلَّم لٗهلكّا تجدالِْم،

دّا حتٔ أصاتّا فرصح ً، ُّ اِبسِ  ***ّ تز ًَ  .فٖ أخِذ هاِل َهساِجٍد ّك

اتهم المشارقة.......أخذوهم فً أغراض شتى ،فالرثاء فعــال ،لقد قلد شعراء األندلس نظر

والغزل والصباء وهذا بسبب الرابط األدبً المتأصل فً تارٌخ العرب حتى وان اختلفت 

أشكال التعبٌر بٌنهما . 
5

 

 

                                                             

  .(201،202عبد العزٌز عتٌق :"األدب العربً فً األندلس "  ص) -1
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 .(213/214)المرجع نفسه :ص -3

 .(241/243/245)المرجع نفسه ص -4
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الشعر في األندلس                                 الفصل الثاني :                                              
 

 :  الهّسعح فًّى الشعر اًٛدلسٖثاًٗاً: 

الحنٌن الى االوطان واالهل و االحباب من رقة القلب و عالمات لرشد لما  :شعر الحًٗى -1

فٌه من دالئل على كرم االصل و تمام العقل 
1
. 

ٌْ وقد بٌن هللا تعالى فضل الوطن وكلف النفوس به فً قوله "  ِٖ ْٞ ْ٘ أََّّا َمرَثَْْا َعيَ ىَ ُِ اْقرُيُ٘ا َٗ أَ

ِ ٍِ ِٗ اْخُشُج٘ا  ٌْ أَ ٌْ  أَّفَُغُن ُْْٖ ٍِّ ا فََعيُُ٘ٓ إِالَّ قَيٌِٞو  ٍَّ " ِدَٝاِسُمٌ 
2 

 

 .                                                                                     نجعل خرجوهم من دٌارهم كفء قتلهم اال انفسهم

: لها خرج رسّل هللا صلٔ هللا علَٗ ّألَ ّعى عتد هللا تى عتاس رصٖ هللا تعالٔ عًِها ،لال         

َُ َعَلٔ )) ّسلم هى هكح لال:  أَْكَرُه َّ  َّٖ ِ إَِل ِن أََحبُّ ِتالِد هللاَّ ًَّ ًِّٖ َْٛعَلُم أَ إِ َّ ِن ،  ًْ ِ َْٛخُرُج ِه هللاَّ َّ أََها 

لَ  ُْ ال أَىَّ أَ ّْ َل َّ  ، ِ ًِٖ َها َخَرْجخُ هللاَّ (( ِن أَْخَرُجّ
3
                                                                                        . رّاٍ الترهذٕ فٖ سًتَ  

موقع "قرب تالحزّرج لقد قال هذا رسول هللا صلى هللا علٌه واله وسلم وهو واقف       

وفً الحدٌث ان لنبً صلى هللا   * هللا علٌه وسلم منهامكة او سوق بها قبل مهاجرته صلى 

وأحبها إلى هللا تعالى وطان و ظهر حزنه الشدٌد على فراق خٌر األأعلٌه وسلم واله وسلم 

 وإلى نفسه صلى هللا علٌه واله وسلم  

ْفُخ فٖ اٙفاِق، َحتٔ  َّّ  السالهح ، تاٝٗابِ  َرضُٗخ، ِهىَ  ***ّلد َط
4

 

 :ّلال شاعر اخر  

ار فٖ اٝلتار خٌٗر  ع فٖ اغتراب ***لمرُب الدَّ  هى العٗش الهّسَّ

"رٌا" ووطنه للداللة به على طرٌقة  وٌقول الصمة القشري فً الحنٌن الى صاحبته       

 تناولهم لموضوع الحنٌن فً الشعر  :

ا ًّفسَن تاعدخْ  َّٗ َخ إلٔ ر ًْ  حً

ا َّشْعتاكها هعَ   َّٗ اـهزاَرَن هى ر
5
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الشعر في األندلس                                 الفصل الثاني :                                              
ك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك فً موضوع ثم تراها بعٌنٌها تثقل علٌك ومما ٌشهد لذل 

 وتوحشك فً موضوع اخر كلفظ االخدع فً بٌت الحماسة ، ٌقول بعد ابٌات  :    

ِّٖ حتَّٔ ّجدُتًٖ  تَلفَُّخ ًحّ الح

ِجْعُخ ِهَى اْٝصغاِء لِٗتاً ّأَْخَدعا َّ
1
. 

ر الحنٌن ، فان االندلسٌٌن قد لحقوا بهم وان كان المشارقة لهم فضل السبق الى شع         

، وتقدموا علٌهم فً هذا الفن ، وفاقهم فٌه كما وكٌفا . ومرجع ذلك الى امرٌن : اولهما 

التقلٌد الذي جرى علٌه االندلسٌون من الرحلة المطردة الى المشرق لطلب العلم ، وثانٌهما 

ان معظم من رحلوا من االندلس كانوا من ذوي القلوب
2

 

                                                                                                                   لالم الشاغرج  :اال

هم المعانً التً تدور علٌها قصائد الحنٌن عندهم هً  : الشوق الى االوطان  ، تجاربهم أو

ا ، المزج بٌن الحنٌن والطبٌعة فً صورهم الذاتٌة فً دٌار الغربة ، تصوٌر مال عب الصب

 الشعرٌة .

لما قدمت مصر والقاهرة ادركتنً فٌهما  اتّ الحسى علٖ تى سعٗد العًسٖ :ٌقول        

وحشة اثارت لً تذكر ما كنت اعهد الٌه بجزٌرة االندلس من المواضع المبهجة التً قطعت 

 لبست الشباب بردا قسٌا فقلت  : بها العٌش غضا خصٌبا ، وصبحت بها الزمان غالما ، و

 هذِه مصُر فأٌَن المغِرُب، مذ نأى َعّنً دموعً تسكبُ 

ٍِ هصُر فأَٗى الهغِرُب،    ًّٖ دهّعٖ تسكبُ *** ُذ  هذ ًأٓ َع

ًّها،  َُ الًفس جِال إ  ٗعَرُف الشٖء إذا ها ٗذُبُ *** فارلت

اهٖ تِا،  ّٗ  تعدُا لم ألَق شٗباً ٗعِجُب.*** أٗى حهص أٗى أ

 ربُ ـحٗث للًِر خرٌٗر هط ***ّضٔ لٖ تِا هى لّذٍج،كم تم

بعد ان ارتحل الى المشرق ، وقاسى  اتّ تكر هحهد تى الماسم الحجارٕ وقال الكاتب      

 الم الفراق ، وانتهى المطاف به الى حلب ، فأقام مقام مغترب  : 
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الشعر في األندلس                                 الفصل الثاني :                                              
َى أَْلَصٔ الَغْرِب ِهْى أَْرِض َحَلبْ  ْٗ   ؟ أَ

َعبْ  ُصّلُ التَّ ّْ أََهلٌ فٖ الَغْرِب َه
1

 

هو الشعر الذي ٌتخذ من عناصر الطبٌعة الحٌة ، والطبٌعة الصامتة ( شعر الطتٗعح:  9

عر . فمن الطبٌعة الحٌة مادته وموضوعاته ، وباب الوصف عند العرب اكبر فنون الش

وصف الجاهلٌون االبل والخٌل ، وكواسر السباع ، ومن الطبٌعة الصامتة وصفوا من 

النبات ضروبه والوانه ، ومن السماء نجومها وكواكبها ، ولم ٌخل الشعر الجاهلً من 

وصف الرٌاض واالزهار والخمر ، وال سٌما فً اقوال الشعراء الطٌن خالطوا الحضارة 

 القائل فً وصف روضة   : أعشٔ تكر بساتٌن الحٌرة او غوطة الشام ، كوراوا 

َضح ٌ ِهْى ِرٗاِض الَحْزِى ُهعشتح ٌ،  ّْ  ها َر

طِ ــــَراُء جــَخض َُ  لُ ــاَد َعَلِٗا ُهْسِتلٌ 

لقد  توسع االندلسٌون  فً هذا النوع كما وكٌفا بحٌث انهم نوعوا فٌه وكانوا اكثر       

دٌد ودقة فً التصوٌر ، ذلك كله الى طبٌعة االندلس الرائعة الخالبة براعة وابتكارا وتح

التً عبرت فٌها االرض عن نفسها اجمل تعبٌر ، بما اطلعته غلى سطحها ونشرته فً شتى 

ارجائها ، من طٌب التربة ، وخصب الجناب ، ومن االنهار الغزار ، والعٌون العذاب ، 

ن الحقول والبساتٌن والحدائق والرٌاحٌن .ومن البر والبحر ، والسهل والوعر ، وم
2

 

شاعر الطبٌعة األكبر فً  اتا اسحاق اتراُٗم تى خفاجحوهذه المحاسن هً التً جعلت      

 األندلس ،ٌهتف بجمالها قائال : 

 هاُء ّظل ُ ّأًِاُر ّأشجارُ *** ٗا أُل أًدلس لِل درُكُم 

ُح الُخلِد إاِّل فٖ ِدٗاِرُكمُ  ًَّ َلّ***  ها َج ذا ُكًُخ أَختارُ  َّ َُ رُخ  َّٗ ! َتَخ
3

 

ومرجع أخر زاد من ازدهار شعر الطبٌعة فً األندلس اال وهو حٌاة اللهو و االستمتاع      

التً كان ٌمارسها الشعراء ،ممثلة فً مجالس األنس و الطرب و الشراب ، كانت الطبٌعة 

 واقهم ، وكان فً مسرحا لها لذلك أوحت بشعر غزٌر عبروا فٌه عن لهوهم و حبهم و أش
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الشعر في األندلس                                 الفصل الثاني :                                              
كل مدٌنة من مدائن ألندلس شعراؤها اللذٌن أحبوا طبٌعتها و تغنوا بجمالها فً أشعارهم فلقد 

 استحوذ الوصف فً أدبهم و قصائدهم .

 لعاهح لشعر الطتٗعح اًٛدلسٖ : السهـاخ ا-أ

كان لتوسعهم فً هذا المجال أن غلبت على قصائدهم سمات عامة منها :غلبة التشبٌه  

االستعارة على أسالٌبهم ،تشخٌص األمور المعنوٌة و تجسٌمها ،بث الحٌاة و النطق فً و

 فً وصف جبل : خفاجح اًٛدلسٖ تىاالجماد ،وٌقول فً ذلك 

َُ ّلٍُّر علٔ َظِِر   الفالِج كأً

. طّالَ اللٗالٖ ُهفِكٌر تالعّالِبِ     
1

 

فالجبل هو جماد قد اتحول بالتوسع الذي هٌأته ال استعارة الى انسان حً ناطق ٌروي      

 .مر به من تجارب  بعض ما

 اللفظٖالهعًّٕ ّ  التدٗعكذلن االستعاًح تالصّر الهستّحاج هى الطتٗعح الستعهال فًّى 

  .لهماتلح ّ الهتالغح ّحسى التعلٗل ّالجًاسهثل الطتاق ّ ا

 وٌختار منه المعانً التً توحً بالحضارةكذلن اطالق العًاى للخٗال لٗرتاد علم الفكر 

 .والطرافة 

واختٌار االلفاظ التً هً مادة التصرف فٖ ارق فًّى المّل ،  :ّهى السهاخ        

 .والصامتة  الطبٌعة الحٌة لتصوٌر

  :اتجاُاخ عدٗدج فٖ شعر الطتٗعح ّهًِا لس الىذهب شعراء االند

الذي تغنى الشاعر اتى سفر الهرًٖٗ ونظم فً هذا النوع  :لتعًٖ تجهال طتٗعح تالدُم  (1
 :ٗمّلبجمال طبٌعة االندلس 

ْعَهاُء ـــَ َدلٍُس َتْلتـــٖ أَْرِض أًَْ ــفِ    ًَ ُٗفَ *** ذُّ  ال  ا الَمْلَب سَ ـــَّ َِ اءُ ــــاِرُق فِٗ  رَّ

 زّ رّضتِا ّ الدّرّ حصثَاءــّ الخ*** ا ـــرُُا فضّح ّالوسنُ ترثتِاـأٌِ

 داءـــــأٌ لّ الط ٙلا ارُـاٌتش ّال را ***ـسح ثِا ِ٘فّ الذٕ الٌس٘م ل٘س

َها أَرُج الً ًَّ َِ ــــدِّ اْسَتثَ ــــــَّ إ َُ أْرَجاءُ  *** اــــــاَر ِت ْرٍد َفَطاَتْخ هً َّ فٖ َهاِء 
2

 

ومثال ذلك قول ابن ٌرد األصغر فً وصف رصافة  :بجمال مدنهمفً النوع الثانً تغنوا 

 عتد الرحهـــــى الداخل ٗمّل  :قرطبة التً بناها 

                                                             

 (.292،293،294عبد العزٌز عتٌق :"األدب العربً فً األندلس" ،ص)-1

 (.295،296، 294)ص المرجع نفسه ،  -2

 



 

39 

الشعر في األندلس                                 الفصل الثاني :                                              
 ٗاِح تؤلُف شهلَ أٗدٕ الر *** سمٔ جّف الرصافح هستِلٌ 

ّٖ اتتِاجٖ ّاًشرا***  خ إلَٗ إالّ ــــا هشٗــلّ هـــهح                     هشٔ ف

 اٍر فصاحـــاٍى فّق أّتـأغ*** ار فَٗ ــــــم اٛطٗـــّ أّى ترًـــك                   

وثانً اتجاه ٌتمثل فً وصف مجالس الطبٌعة فً  : ( ّصف الهجالس طتٗعح االًدلس9 

ء ولهم فً هذا االتجاه شعر كثٌر ٌعتمد اكثر على الشبٌه واالستعارة ومن االرض و السما

  :لّل الّزٗر اتٖ جعفر تى سعدّى فٖ ّصف رّضذلك 

َداــآ اىطوُّ ٗشٞاً ٍجـــمغ ٗسٗضٍ   قَٞاً ىيْفـــف***  ذَّ ٍُ قــأضحٚ  ٍُ  عَذاــ٘ط ٗ

ارّالص فٖ خضر هى المضب هٗد*** خ غصًَّ ـــإذا صافحتَ الرٗح خل   
1

 

 اراكح فٖ رّضح لّل اتى خفاجح االًدلسٖ   ومن وصف

أَسامَ     أَفالُك اىُنؤِٗط ذُ ـذَْ *** اــَشتَد َعَاًء فَ٘قَْـٍح ضَ ـــَٗ َٗ  ذاسُ ــــــذٙ 

 ّثشخ عيٞٔ ّٗجٍٖ٘ا األصٕاس. * ذٗه **ـــشج جـــحفد تذٗحرٖا ٍج    

مَ     مَ ـــَٗ َٗ ا  َه ٍائِ ــــأََّّٖ َٗ َُّ َجذ  اسُ ــــّ َحغْاُء ُشذَّ تَِخصِشٕا ِصّ  * ** ٖاـــأَ

ََد َّ  ***اـــفٜ َسَٗضٍح ِجُْح اىُذجٚ ِظوٌّ تِٖ     ذََجغَّ ٘اسُ ـ٘ساً تِٖا األَّـــــَٗ
2

 

 

وقد اكثر شعراء االندلس من وصفهم االزهار والورود معظم هذا الوصف ٌأتً فً      

 .ثناٌا وصفهم للرٌاض والبساتٌن

 وهً زهرة الرمان : رةلناجٌصف ُاًا االًدلسٖ  لّل اتىوالحدائق ومثال ذلك 

 كاًَ تٗى الغضّى الخضر * **ّتًخ اًن كالشتاب الًصر

 لد خلفتَ لمّج تّكـــــــــر * **جًاى تاز اّ جًاى صمـــر

 : فً وصف خٌرهاتّ اسحاق تى خفاجح  وقال

 دٗث اذا جى الظالم ٗطٗبــــح * **ِا ـــى الًسٗم ّتًٗـــتٗ ٗـــحّخٗر   

 بـــان ٗرٗـــرا ًُــكاى لَ س  * **رـــٗل عاطللِا ًفس ٗسرٕ هع ال  

 فٖ الشمٗق االحهر : قالزالاتى وقال 
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الشعر في األندلس                                 الفصل الثاني :                                              
 رٗاحـــالا ًسٗم ــادٓ تِــٗتِ * **ّرٗاض هى الشمابق اضحٔ 

 زُراخ ترّق لّى الــــــراح * **ِا ــــــزرتِا ّالغهام ٗجلد هً   

 سرلخ حهرج الخدّد الهالح  * ** ال هجٗتِاـللخ ها ذًتِا ؟ فم                  

 علٖ تى اب الحسٗى : وصف رٌح الصبا ٌقول : ّهى هجالٖ الطتٗعح االخرٓ

 متٗهـذٕ تــــق الــــــى االفــــحأ * **خ الصتالٖ هالٖ كلها ُتــــلٗـخ                 

.اى خطرخ ّٗها علٗكم فسلهّاـف   * **مـــالم الٗكــــــــاكلفِا حهل الس         
1

 

 الملقب بالطلٌق  :هرّاى تى عتد الرحهى وفً وصف البرق والرعد ٌقول 

ء                                                     ى تالرعد حرلح ّاشتكــــــاإ   * **ى الغهام صب عهٗـــــــــد أفك 

 ّالحٗا دهعَ سٗل تكــــــــــاء   * **ى الترّق جـــــــــــــــّاٍ أّك

 ٌصف نهرا  :اتّ اسحاق اتراُٗم تى خفاجح وقال 

                          شِٔ ّرّدا هى لهٔ الحسًاء                           أ * **لِل ًِر سال فٖ تطحــــــــاء   

 ّالزُر ٗكًفَ هجر سهــــــــاء   * **ًـــَ    أهتعطف هثل السّار ك

ولم ٌفت شعراء االندلس وهم ٌجولون فً بساتٌن بالدهم ، وحدائقها ، وٌعقدون فٌها     

اكثر مجالس انسٌهم وطربهم فٌها ، فصوروا ثمارها وفاكهتها الحلوة بشتى الوانها  واشكالها 

 وروائحها الطٌبة .

فً وصف تٌن مالقة وكان ٌضرب المثل بحسنه وٌجلب اتّ الحجاج ّٗسف الهالمٖ قال 

 حتى للهند والصٌن  :                               

 تًِٗـــــــا ألن هى اجلن ٗـــالف * **هالمح حٗٗخ ٗا تًِٗـــــــــــــا                 

؟ ــــًِٔها لطتٗتٖ عى حٗاتٖ  * **ــتٖ ـًَ فٖ علـًِٔ طتٗتٖ ع                
2

 

 

عندهم تتجلى فً وصف مجالس االندلس : ًُّان اتجاُاخ اخرٓ فٖ شعر الطتٗعح -(3

والتً تعد ظاهرة اجتماعٌة ، قبل ان تنتشر اكثر فً عصر ملوك الطوائف .
3
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الشعر في األندلس                                 الفصل الثاني :                                              
 

ومن هذه المجالس مجالس الملوك واالمراء ،وكانت تعقد عادة فً قصورهم او فً   

زوارق على االنهار تحف بها السفن ، كان ٌدعى الٌها اعٌان الوزراء ونبهاء الشعراء ، 

فً اصفاء جو من االنس  الموسٌقى والغناء ، وبذلك ٌتعاون الشعر والفن والشراب واهل

                                              والطرب والبهجة على هذه المجالس .

ما مجالس االنس العامة ، وهً اكثر حرٌة وانطالقا فكانت تعقد فً الرٌاض وعلى أ     

                                                                    مجاري المٌاه وشطان الجداول واالنهار المحفوفة باألشجار واالزهار .             

غلتتَ االرتجال علَٗ ، للح المصابد الطّال فَٗ ، ّكثرج الهمطّعاخ ، :   ُم سهاتَأّ

 غلتتَ عًصر الخٗال علَٗ ، تًّع صّرٍ الشعرٗح تتًّع العًاصر التٖ تتركب هًِا  .

 ف الخمر وساقٌها  :ٌقول الشاعر علً بن احمد فً وص    

      ّشٗا هى الًّر حاكَ المطــــــــــــر                             *** لم فاسمًٖٗ ّالرٗاض التســــح 

 هى ّجَ هى لد ُّٗتَ تــــــــــــدر   *** ـَـفٖ هجلس كالسهاء الح تـــــ

 وٌقول ابو الحسن علً بن سعٌد العنسً  :   

 ال ٗلذ العٗش اال تالطـــــــــــرب *** تــــــــــــبشاء ع ر اللِّ ّهىـتاك

تعثّا ضهًن ها ٗشفٖ الكـــرب  ***ٗا ًسٗها عطر االرجاء ، ُـــــــل  
1

 

وكما تغنى الشعراء بطبٌعة االندلس الحٌة والصامتة ، كطلك  ّصف لصّر االًدلس: -(4

التً ابدعت ٌد الفن فً  ةخكان لهم قصور االمراء والملوك ، هذه القصور الشامخة الباذ

هندستها وزخرفتها من الخارج والداخل وتأنقت فً انشاء حدائقها وكل ما ٌتعلق بها ، فلقد 

تنافس الشعراء فً وصفها وتصوٌرها اٌام عزها ، وفً رثائها والتفجع علٌها بعد خرابها . 

لقصر وقد سلك الشعراء فً وصفها طرائق شتى منها  : الوقوف على الوصف عند حد ا

ٌصف دارا بناها اتى حهد الصملٖ وحده ، وصف القصر بمدح صاحبه ، ومن ذلك قول 

   .المعتمد بن عباد

  ز ّال ٗتـــــــــــــلٔ                        ـــٗجدد فِٗا كل ع  ***ّ ٗا حتذ دار لضٔ هللا اًِـــــــــــا 

 ٖ ارضِا خلع الًعــــال                        هشٔ لدها ف   ***ــَ ـــّسٔ كلٗهـــــــهمدسح لّ اى ه

 تمّل تترحٗب لداخلِا اُـــــــــــــال    ***ـا ـــِا خلخ اًــــــِـــاذا فتحخ اتّات
1

 
                                                             

 (. 311،  309،  308عبد العزٌز عتٌق  :  " االدب العربً فً االندلس "  ص )-1
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الشعر في األندلس                                  الفصل الثاني :                                             
سبق ان " شعر الطبٌعة " اخذ توسعا فً الكم والكٌف عند االندلسٌٌن  استنتج من كل ما 

فتنوع فً قصائدهم ، بحٌث انهم وظفوا عناصر الطبٌعة بقوة ، فكانت ملهمتهم ، كٌف ال 

وانهم استقروا فً بلد ٌعتبر جنة فً االرض ، هكذا ذهب شعراؤه الى الوصف فً شتى 

 .انواعه ، وقدموا بذلك شعرا راقٌا ملهما 

 فًّى الشعر االًدلسٖ الهستحدثحثالثا: 

 الهّشحــــــــــــــاخ   : -(1

 : وشح :  وشح المرأة  : البسها الوشاح ، وشح بسٌفه  : تقلد . لغــــــــح -(أ

 : القصٌدة من الشعر  الجارٌة على نظام التوشح االندلسً  .                                الهّشحح  * 

سٌج عرٌض ٌرصع بالجوهر ، وتشده المرأة بٌن عاتقها وكشحٌها.: ن الّشاح* 
2

 

 : )الوشاح (بكسر الواو شًء ٌنسج من اٌم عرٌضا وترصع بالجواهر ،ّ ش ح * 

:  لبسته ، وربما قالوا  : توشح الرجل بثوبه وسٌفه .ّّشحِا فتّشحخ* 
3
  

ضً هللا تعالى رعهر تى الخطاب : )وشحه ( : البسه الوشاح ، ذو الوشاح سٌف ّشح *

 عنه .

: شبه قالدة من نسٌج عرٌض ٌرصع بالجوهر ، تشده المرأة بٌن عاتقها و الّشاح* 

 ، ووشائح  .                                                               ةوشحأكشحٌها  ج  : وشح و

: العنز السوداء الموشحة ببٌاض ، الوشاحة  : السٌف . الّشحاء  * 
4

 

                                                                    :الهّشح  :  خصابصَ ًّشأتَ -(ب

الشعر العربً من حٌث القافٌة ثالثة اجناس  : قصٌد ورجز و مسمط  وكلها قدٌمة ،  

وتكون هذه لافٗح ، فالقصٌدة ابٌات متوالٌة ومختومة بمجموعات متماثلة من االحرف تدعى 

ترثً "رّٗا " ، لالخ الخًساء جموعات كلها مبنٌة على حرف واحد مخصوص ٌسمى الم

 اخاها صخرا :
                                                                                                                                                                                              

 (.313،314المرجع نفسه ، ص)  -1

 . (710)عربً ، دار الهدى الجزائر  ص  –راهٌم قالتً  : " الهدى " قاموس عربً اب -2

م ،  1979،  1محمد بن ابً بكر الرازي  : " مختار الصحاح " ، دار الكتاب العربً ، بٌروت ، ط -2

 .  (723)ص 

 .( 919، ص ) 1986،  46البستانً  : " منجد الطالب " قاموس ، دار المشرق ، بٌروت ، ط -4
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الشعر في األندلس                                 الفصل الثاني :                                              
                                   ّاًدتَ لكل غرّب شهــــــــس       ***ٗذكرًٖ طلّع الشهس صخــــــرا 

 ــسٖـعلٔ اخّاًِم لمتلخ ًفـــــــ   ***ّلّال كثرج التاكٗى حــــــــــــّلٖ 

فً االصل بحر من بحور الشعر تنظم علٌه االراجٌز واالرجوزة اشطر وتر ّالرجز       

ا قد وكان زوجهالخارجٖ  حوزج الضثٖتٖ ٛمبنٌة كلها على حرف واحد قالت امرأة 

هجرها وجعل ٌبٌت فً خٌمة مجاورة لخٌمتها ، وهو غاضب ال نها كانت مئناثا ولدت له 

  عدة بنات ولم تلد له غالما  :

 ٗظل فٖ التٗخ الذٕ ٗلًٗــــــــا       ***زج ال ٗأتًٗــــــــا ــــتٖ حهٛها   

 ٗدًٗـــــا                                             أفٖ  نــــــــتالِل ، ها ذل  ***ـــا ـــد التًًٗــــــــال ًلأغضتاى   

 ًّحى كاٛرض لزارعًٗــــــــــــا *** عطًٗــــــــــا أا ــــّاًها ًأخذ ه               

  ًًتخ ها لد زرعٍّ فًٗـــــــــــــا

 

كل  وتجئ اشطر االجوزة اٌضا شفعا ، وٌكون لكل شطرٌن )الصدر و العجز ( فً     

 :   .لال اتّ العتاُٗحبٌت من ابٌاتها قافٌة على روي واحد 

 رٍ الهــــــــزاح ـــٗا رب جد ج  ***ى الفساد ضدٍ الصــــــــــالح إ     

 َ عجٗــــــــــب ـــًأش ٛهــرال إ  ***ها تطلع الشهس ّ ال تغٗــــب      

 كتـــــــــرأر ّــصغأط ّـــّسأّ  *** لكل شٖء هعدى ّ جُّـــــــر     

: فانه ٌقوم على اختالف القوافً واالوزان معا ، وهو فن تتنوع فٌه ها التهسٗط   أ     

الهّشح القوافً واالوزان فً المقطوعة الشعرٌة الواحدة ، وهو جنس الشعر القرٌب من 
 

1. 

التالً : هو فن شعري استحدثه االندلسٌون وهو من ابداعاتهم وب فالهّشح اذن          

ٌقرر  " الذخٗرج فٖ هحاسى اُل الجزٗرج "صاحب اتى تسام ٌعتبر فنا اندلسٌا خالصا ، ف

ان اهل االندلس هم الذٌن وضعوا حقٌقة صنعة التوشٌح ونهجوا طرٌقتها .
2
  

     

                                                             

،  4،ج 1981، 1عمر فروخ  : " تارٌخ االدب العربً " ، دار العلم للمالٌٌن ، بٌروت ، ط -1

   (. 412،  410،411ص)

 (. 339)عبد العزٌز عتٌق   : " االدب العربً فً االندلس " ص-2
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ي األندلسالشعر ف                                 الفصل الثاني :                                              
ّاها اُل االًدلس فلها كثر فً " مقدمته " ٌؤكد هذه الحقٌقة بقوله  : " اتى خلدّى و  

ّتِذتخ هًاحَٗ ّفًًَّ ، ّتلغ التًهٗق فَٗ الغاٗح ، استحدث الهتأخرّى م الشعر فٖ لطرُ

". هًِم فًا سهٍّ تالهّشح
1

               

ًَ اسهاطا أسهاطا ّ اغصاًا أغصاًا ًٗظهّ "ّفٖ ذلن كلَ ٗمرر اتى خلدّى اًِم      

ٗكثرّى هًِا ّهى اعارٗضِا الهختلفح ّٗسهّى الهتعدد هًِا تٗتا ّاحدا ٗلتزهّى عًد 

لّافٖ تللن ال غضاى ّاّزاًِا  هتتالٗا فٗها تعد الٔ اخر المطعح ،ّاكثر ها تًِٖ  عًدُم 

ذاُب ى الٔ ستعح اتٗلخ ،ّٗشتهل كل تٗخ علٔ اغصاى عددُا تحسب ٛغراض ّ اله

ّٗهدحّى كها فعل فٖ المصابد ،ّتجارّا فٖ ذلن الٔ غاٗح ّاستظرفَ الًاس  ًّٗسّى فِٗا

 "جهلح ، الخاصح ّالكافح لسِّلح تًاّلَ ّلرب طرٗمَ 

  :بقوله "دار الطراز:"وقد عرف به كذلك القاضً فً هبة هللا بسناء الملك فً كتابه       

تّالف هختلفح ُّّ ٗتألف فٖ االكثر هى  كالم هًظّم ، علٔ ّزى هخصّص ، :ّشحهل"ا

ال لرع ،فأتام ها الهتتدئ  فَٗ  تاٛلفال ،ّااللرع ها  :ستح الفال ّخهسح اتٗاخ ّٗمال لَ 

 هتتدئ فَٗ االتٗاخ "

فمن قائل "وقد سمً هذا الوزن بالموشح لما فٌه من  :ما عن سبب تسمٌة بالموشح أ      

.تشبوه بوشاح المرأة المرضع بلؤلؤ والجواهر ترصٌع وتزٌن وتناظر وصنعة ،فكأنهم  
2

 

انها منقولة عن قولهم  : ثوب موشح  -الموشح-ومن القائل "والذي نراه فب اضل هذه اللقطة

،وذلك لوشً ٌكون فٌه ، فكان هذه  االسماط واالغصان التً ٌزٌنونه بهذا ، هً من الكالم 

ما " فً سبٌل الوشً من الثوب ثم صارت اللفظة بعد ذلك عل
3

 

 صلَ :أ -ج   

ان سلسلة المحاوالت التً تخللت مسٌرة الشعر العربً قبل الموشح لم تبلغ ما بلغه فن 

 التوشح حٌن ظهري فً االندلس وكل من ٌمكن قوله ،انها خرجت خروجا محتشما عن 

 

                                                             

 ( 612)،ص 1مجلد  2012ابن خلدون:" المقدمة "، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع ، بٌروت ، -3

 (.340،341)عبد العزٌز عتٌق :ألدب لعربً فً األندلس ص -1

الرافعً " تارٌخ آداب العرب " دار ابن الجوزي للطبع والنشر والتوزٌع ، القاهرة ، مصطفى صادق  -2

 . (111)ص  3م ،ج2010،  1ط
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الشعر في األندلس                                 الفصل الثاني :                                              
النظام القافٌة الرتب . ومن المحاوالت التً خرجت عن طرٌقة الشعر المألوفة فً المشرق 

 .الهمطعٗح  ٗزراجالهسهطاخ ّاٛنذكر 

 المافٗح اها الهّشحاخ،ان التسمٌط لم ٌخرج عن التقالٌد الشعرٌة اال ما فٌها ٌخص     

الوزان ،كما نوعت احٌانا فً اللغة وتمٌزت بأسلوب فضال عن تنوٌعها للقوافً ، فإنها فً ا

 رقٌق اكثرها تظم للغناء ، لذلك تعتقد ام المسمطات ام تكن هً االساس فً نشأة الموشح .

الى عبد هّشحح "اِٗا السا فٖ الٗن الهشتكٖ هناك فرٌق من الباحثٌن العرب نسب بالخطأ 

فاستغالوها فً المترٕ االًدلسٖ . همدم تى هعافٔهللا بن المعتذر ،لعباس ،الذي عاصر 

. دراستهم
1

 

للجزم بمشرقٌة الموشحات ألغراض عصبٌة . لكن هذه الموشحة تتسبب  فً العدٌد من  

 وهً على نسج االندلسٌٌن . اتٖ تكر تى زُر االًدلسٖ المصادر العربٌة الى 

تمع مؤرخو اذن ، اندلسً النشأة ، وهو نوع من انواع الشعر العربً ، وقد اج فالهّشح

االدب القدامى على ان فن التوشح من مخترعات االندلسٌٌن ، واشادوا ببراعتهم فً هذا 

 اللون  .

فقد ذهبوا الى ان  الموشحات  االندلسٌة قد تأثرت فً نشأتها الهستشرلّى االستاى  اهأ     

دلس نرى باغان اعجمٌة نظمت باللهجات اإلبرٌة القدٌمة . وحٌن نعود الى تارٌخ اهل االن

ان السنتهم كانت متعددة بتعدد اصولهم ، فالً جانب العربٌة الفصحى لغة الدٌن والدولة 

 واالدب الرفٌعة كانوا ٌتحدثون احٌانا بلهجات اخرى . 

فً االندلس حجة لتعرٌب اصل هّضّع اللِجاخ اتخذ فرٌق من الباحثٌن االسبان       

ٌة فً الموشحات والتً تعد من بقاٌا الموشح خاصة بعد اكتشاف بعض الخرجات العجم

اغانً الرومانث االسبانٌة  . لكن هذا الزعم لم ٌتأكد بادله قاطعة ال نه لم ٌثبت فٌما اذا 

، الن الخرجة حسبما جاء فً المصادر الخرجح ام ال كانت الموشحات االولى تحتوي على 

 تمثل مرحلة من مراحل تطور الموشح 

جات بلهجات مخالفة للغة اقسام الموشحة حتى تتمٌز الخرجة لقد نظم الوشاحون الخر    

 من بقٌة االقفال فً الموشحة ، ولم ٌقتبس الوشاحون ابٌاتا وال اوزانا عجمٌة ، وانما كانوا 

                                                             

ب للنشر محمد عباسة  : الموشحات واالزجال االندلسٌة واثرها فً شعر التروبادور " ، دار ام الكتا-3

 (. 52،  51)م ، ص  2012،  1والتوزٌع ، الجزائر ، ط
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الشعر في األندلس                                 الفصل الثاني :                                              
فالهّشح هى اتتكار الهثمفٗى ، ُّّ  الهركزللفظ العمً والعجمً وٌسمونه ٌأخذون ا

 1وال ٌمت بصلة الى مصادر اجنبٌة اًدلسٖ الهًشأ ّعرتٖ االصل 

 الهّشحاخ هًِا  : ًشأجًُّان عدد هى الًظرٗاخ فٖ  

 الًظرج االجًتٗح  : -(1

العرتٗح الفصٗحح لغح  ٗمّل تالًثٗا  : لال رٗتٗرا  : )اى اُل االًدلس كاًّا ٗتعلهّى 

رسهٗح فٖ الهدارس ّالدّاّٗى ، ّاها فٖ شؤًِّم الّٗهٗح فكاًّا ٗستعهلّى االعجهٗح . 

ثم ٗمّل  : ُّذا االزدّاج فٖ اللغح ُّ االصل فٖ ًشّء طراز شعرٕ هختلط 

............ّلد اخذ ُذا الطراز الجدٗد هى االدب الشعتٖ صّرتٗى  : احداُها الزجل 

( هّشححّالثاًٗح ال
2
  

الذي ذهب هصطفٔ عّض الكرٗم لقد تبنى هذه النظرٌة االجنبٌة نفر من العرب ، ومنهم  

مذهب التعنت ردا على سدا احبتها ٌقول  : "ولكن االستاذ نٌكل ٌزعم ان الطروبٌن هم الذٌن 

تأثروا بالموشحات ... وٌذكر ان الموشحات فن عربً بحت..."
3
  

اتى خلدّى فٖ همدهتَ  : )ّاها اُل االًدلس فلها كثر الشعر  لال  الًظرٗح الفًٗح   : -(9

فٖ لطرُم ّتِذتخ هًاحَٗ ّفًًَّ ، ّتلغ التًسٗق فَٗ الغاٗح استحدث الهتأخرّى هًِم 

سهاطا  ، ّاغصاًا اغصاًا ٗكثرّى هى اعارٗضِا أسهاطا أفًا سهٍّ تالهّشح ًٗظهًَّ 

زهّى ذلن عًد لّافٖ تلن االغصاى الهختلفح ّٗسهّى الهتعددج هًِا تٗتا ّاحدا ّٗلت

ّاّزاًِا هتتالٗا فٖ ها تعد اٙخر المطعح ّاكثر ها تًتِٖ عًدُم الٔ ستعح اتٗاخ  . 

ّٗشتهل كل تٗخ علٔ اغصاى عددُا تحسب االغراس ّالهذاُب  ، ُّم ًٗستّى فِٗا 

هلح ، ّٗهدحّى كها ٗفعل فٖ المصابد . ّتجاّزّا فٖ ذلن الٔ الغاٗح ، ّاستظرفَ الًاس ج

(. الخاصح ّالكافح لسِّلح تًاّلَ ّلرب طرٗمَ
4
  

5 
                                                             

 53،  52) حمد عباسة  : " الموشحات ن واالزجال االندلسٌة واثرها فً شعر الترو با دور " صم -1

 ،54 ،55.)  

 ( 423،  422)، ص  4عمر فروخ  : "تارٌخ االدب العربً " ج-2

 (. 425،  424)ص ،  4عمر فروخ  : "تارٌخ االدب العربً " ج -1

 . (612)، ص  1ابن خلدون   : " المقدمة "  المجلد  -2
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الشعر في األندلس                                 الفصل الثاني :                                              
لال اتى سًا الهلن فٖ كتاتح الطراز  : ) ّهى الهّشحاخ ها ال   الًظرٗح الهّسٗمٗح  : -(5

َ فٖ اّزاى العرب ، ُّّ الكثٗر ّالجم الفمٗر ّالعدد الذٕ ال ًٗحصر ، هدخل لشٖء هً

ّاكثرُا هتًٖ علٔ تألٗف االرغى ، ّهى الهّشحاخ لسم الفالَ هخالفح ال ّزاى اتٗاتَ 

  هخالفح تاهح ....(

حاى ثم ٗؤلفّى علِٗا اٛلّٗمّل اٗضا  : ) .... اها االًدلسّٗى فكاًّا ٗلمّى اذاًِم الٔ     

 .اخ ( الكله

والتوشٌح الصحٌح فن صعب  ، فان على الوشاح ان ٌكون موسٌقٌا ، قبل ان ٌكون    

 1شاعرا  ، والعزف على االلة الموسٌقٌة هو المٌزان الصحٌح لبراعة الوشاح .

 هخترع الهّشحاخ  : -د

ما الموشح فأول من اخترعه االندلسٌون  وهو كالشعر ٌلزم فٌه االعراب والوزن  ، أ    

ان وزنه تارة ٌوافق االوزان العربٌة وفً بعض االحٌان مع تغٌٌر قلٌل وتارة ٌخالفها   غٌر

.
2
  

: " واول من صنع اوزان هذه الموشحات ..        اتى تسام  ول من اخترع الموشح ٌقولأوعن 

هحهد تى هحهّد المترٕ  بالدنا االندلس ( ، واخترع طرٌقتها فٌما بلغنً   : -)منطقتنا

وكان ٌصنفها على اشطار االشعار ، غٌر ان اكثرها على االعارٌض المهملة  ،الضرٗر 

صاحب " العقد " اول من سبق الى هذا النوع  اتى عتد رتَغٌر المستعملة )...( وقٌل ان 

فكان اول من اكثر فٌها من  فً ّٗسف تى ُارّى الرهادٕ من الموشحات عندنا ، ثم نشا 

التضمٌن فً المراكز )....(
3
  

اتفق المؤرخون  على أن فن أندلسً خالص ،ٌقول ابن خلدون عن مخترع        

بجزٌرة األندلس معدم  بن معافر الفرٌري  -الموشحات  -الموشحات : )وكان المخترع لها 

من شعراء األمٌر عبد هللا بن محمد المروانً وأخذ عنه أبو عمر أحمد بن عبد ربه صاحب 

 المتأخرٌن ذكر ،وكسدت موشحاتها فكان أول من برع فً كتاب العقد ،ولم ٌظهر لهما مع 

                                                             

  (. 426،427)، ص 4عمر فروخ " تارٌخ االدب العربً " ، ج  -3

محمد بن ابً شنب   : تحفة االدب فً مٌزان اشعار العرب " ، مكتبة االمرٌكا والشرق ، ادرٌان  -2

 (. 117)،ص 1954،  3مٌزونف ، بارٌس ، ط

 (. 55)مد عباسة  : " الموشحات واالزجال االندلسٌة واثرها فً شعر التروبادور  " ، صمح -1
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الشعر في األندلس                                 الفصل الثاني :                                              
هذا الشأن بعدهما عبادة القزاز ،شاعر المعتصم بن صمادح صاحب المرٌة ... و زعموا 

 .اللذٌن كانوا فً زمن الطوائف ( معاصرٌنمن  أنه لم ٌسبق عبادة وشاح

 ٗمّل عتادج فٖ هّشحتَ :  -

 غصى ًما هسن شـــــــــــم  *** ــٔ ـم شهس ضحـــــتتدر                      

 ــم ـها اًــــــــــــــ اّ رلأها  ***ا ـــــــضحـــــ ّأتم ها أها                      

 لد عشما لد حـــــــــــــــرم  ***  رم هى لهحـــــــــــــاـال ج                    
1

 

والختالف فً حقٌقة مخترعه ال ٌنبغً حقٌقة نشأته ووجوده ،وهذا هو المهم ،اذ لٌس لزاما 

فً فنً متعدد لعناصر متشعب الفروع كالموشحات أن ٌكون له مخترع واحد . 
2

 

 ًسق الهّشــحــاخ :  -ُـ 

ٌسٌان :النسق المؤتلف والنسق المختلف ،والنسق المؤتلف ٌكون عادة للموشحات نسقان رئ

فً الموشحات التً على األبحر المألوفة من الرمل فً األغلب .وٌكون للموشح على النسق 

مطلع ثم تلٌه األبٌات ،وٌكون كل بٌت من أسماط و قفل أو قفلة ،وٌحسن أن نشٌر  المؤتلف

 فة :الى ثالث درجات من الموشحات المؤتل

الموشحة المفردة )البسٌطة( ،الموشحة المثناة )المزدوجة( والموشحة المركبة )المتعددة( 

 أتٖ تكر تى زُد ٗمّل : مثال الموشحة المفردة المنسوبة الى و

  علد دعًّان ّاى لم ًسته *** كٔأِٗا السالٖ ، الٗن الهشت          الهطلع :

  َتـرـــــخ فٖ غـــم ُهــــًّدٗ                  :        1التٗخ 

 َـتـــرب الراح هى راحــــّتش                                   

 َرتــــــظ هى سكــــكلها استٗم                                   

 . عـاًٖ أرتعا فٖ أرتـــّ سم  *** اـــــكَ ّاتـــزق الٗــجذب ال                    

الموشحة المفردة ٌتركب من سمطٌن لكل سمط منهما قافٌة مستقلة أما  فً فالهطلع     

فٌتركب من خمسة أسماط ،ثالثة أسماط على روي واحد ،ثم سمطٌن قافٌة لكل سمط التٗخ 

منهما على روي السمط المقابل له فً المطلع 
1

 

                                                             

 . (612)، ص  1ابن خلدون   : " المقدمة "  المجلد  -1

 . (343) عبد العزٌز عتٌق :األدب العربً فً األندلس ،ص -3
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 الشعر في األندلس                                الفصل الثاني :                                             
 

فتكون األسماط فً مطلعها أربعة ،أي مضاعفة ،وٌبنى صدرا  أها الهّشحاخ الهثًاج :  

المطلع علة روي وعجزاه على الروي أخر ،وكذلك ٌكون البٌن فً الموشحة المثناة ضاعفا 

فلة تقابل ،ستة أسماط بروي لصدورها  وروي أخر ألعجازها كم أربعة أسماط فً الق

  هّشحح اتراُٗم تى سِل :بقوافٌها قوافً المطلع ومثال ذلك  

 ؟ سلح عى هكًـــب حــب صــلل  *** ٔها درٓ ظتٖ الحهٔ أى لد حه        

 سـتا تالمتـــح الصـــخ رٗـــلعت  *** ها لــق هثـــر ّخفـــٖ حــّ فــفِ        

 رج الغرـــٖ ًِــلن تـررا تســـغ *** ّٓــخ ّٗم الًــــدّرا أشرلـــت ٗا        

 رـهًكم الحسًٔ ّ هى عًٖٗ الًظ  *** ّٓــها لًفسٖ فٖ الِّٓ ذًب س        

 رـــٖ تالفكــداًٖ هى حتٗتــــّ الت  *** ّٓـــّم الجـــذاخ هكلـــأجتًٖ الل       

 .س جـــارض الهًتـــرتٔ تالعـــكال  *** هاـــٖ تســــٍّ شّلــــا أشكــكله        

 . سرـــٖ هى تِجتِا فٖ عــّ ُ  *** هاـــا هـــــأتــــم المطر فِٗـــاذ ٗمٗ       

وأما الموشحة المتعددة فهً التً تكون المطلع فٌها مركبا من ستة أسماط مجزوءة      

 وٌكون البٌت فٌها بالتالً ثالثة أضعاف البٌت فً الموشحة المفردة .

 ٖ هّشحتَ :ٗمّل اتى زُر ف

َِ ـــــا لِلهَ ه   ُٗفٗقـــهِ     ّلَّ ٍِ ال   ٗا َلَ َسكراى   ى ُسكِر

.ًٗدب اّٛطاى  غٗر خهر  ها للكبٗب الهشّق   هى   
2

 

 ؟ اــــالًٗـــّ لٗ    ج ـــا تالخلٗـــاُهًـــأٗ     ُل ُتسَتعاْد      وٌقول :            

ًَسٗم اَٛرٗ      ٗسَتفاُد أّ                             ؟ِهسَن دارًٗا    ج. ـــِهَى ال

ك                           َٗ إِذ  ُٗحٗ     ُحسُى الَهكاِى الَتِٗج.       ادُ ــَّ  ًٗاــــأَى 

ثم هناك الموشحات ذوات النسق المختلف :وهً الموشحات لم ٌتبع الوشاحون فٌها       

األسطر ، و من ترتٌب القوافً ما كان ٌروق قاعدة ما ،بل كان كل وشاح ٌختار من ترتٌب 

 له أو ٌتفق له ،وهذا القسم من الموشحات هو ما ال ندخل لشًء منه فً أوزان العرب .

 فهى أهثلح الًسق الهختلف هّشحَ أتٖ ٗكر اٛتٗض الّشاح ٗمــّل :

                                                                                                                                                                                              

 (.429،430،431)،ص4عمر فروخ :"تارٌخ األدب العربً" ،ج -1

 (.430،431،ص)4رٌخ األدب العربً" ،جعمر فروخ :"تا -1
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الشعر في األندلس                                 الفصل الثاني :                                              
 التٗخ اّٛل                           التٗخ الثــاًٖ 

 .لذ لٖ شرب راح                  هها أتاد الملّتا  ها

 .ٗهشٖ لًا هسترٗتا                  ،علٔ تساط اٛلاحٖ

 .لّال ُضٗم الّشاح                   ٗا لحظح رد ًّتا 

 .لهاٍ الشًٗتا ّ ٗا                  ،صتاح اذا أتا فٖ ال

 . أّ فٖ اٛصٗل                         ترد غلٗل

 .أضحٔ ٗمّل :                        صب علٗل 

.للشهّل ؟                          ال ٗستحٗل  ها
1

 

 أجزاء الهّشحح ّأسهاؤُــــا:-ّ

لق علٌها عدد من األسماء ،واالشارة هنا الى للموشحة من النسق المؤتلف أجزاء متحٌزة أط

 :  الهّشحح الهشِّرج التى زُر

ًّفس أًف ***سلِّم اٛهر للمضا      الهطلع : -  عُ ــفِّ لل

  ال )أ(ّاغتًم حٗى ألت                         

  ال )ب(ــّجَ تدر تِل                         

 ال )ج(ال تمل تالِهّم                

 لٗس تالحزى ٗرجع ***كل ها فاخ ّاًمضٔ       

 (9)أ مّاصطتح تاتًخ الكرّ

  (9)ب مادى رخٗــهى ٗدٕ ش

 (5)ج مى ًظٗـــحٗى ٗفتر ع

 ( 5َّرَح٘كٌ هُشَعشَع) ***فَِ٘ تَرقٌ لَد أَّهَضا     

 (5)أ اـــــشدَٗ هى رــأًا أف                

 (5)ب اشد ّ الحـــأُٗف الم                

 (5)ج شٔــسمٖ الحٗى فاًت                

(4)عـــؤادٕ ٗمطــفف *** هذ تّلٔ ّأعراضا          
  1 

                                                             

 (.431،432،ص )4عمر فروخ :"تارٌخ األدب العربً" ،ج -2
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 الشعر في األندلس                                                                 الفصل الثاني :  
 (4)أّق ـهى لصب غدا هش                       

 (4)بق ــظل فٖ دهعَ غرٗ                       

 (4)جحٗى أهّا حهٔ العمٗق                       

 (5)أَسَفٖ َْٗمَ َّدَّعْا ***َّاِستَمَلّْا تِذٕ الغَضا     

 (5)أا ـــرٓ حٗى أظعًـــها ت               

 (5)بب هًُّا ــّسترٓ الرك              

 (5)جًا ــــٔ اللٗل تالسّاكتس              

 (6)؟أَم هَعَ الرَكةِ ْٗشَعُ ***ًْرُُُن ذا الذَّٕ أَضا       

: اصطالح : ٌطلق على القفل األول من الموشحة وهو ٌتألف عادة من شطرٌن  الهطلع-(1

 أو ألربعة أسطر ،ٌقول ابن زهر فً مطلع موشحته .

ًّفس أًفعُ  *** سلِّم اٛهر للمضا  :1المفل  .فِّ لل

 . األرعً  اذا بدأ بالمطلع ؟أو القفل األول :فاذا خالفها كان ٗسهٔ الهّشح تاها

فق مه المطلع أو القفل األول فً وزنه متهو الجزء المتكرر فً الموشحة وال المفـــل :-(2

عددُا ستح تاحتساب الهطلع فٖ هّشحح اتى زُر كها ُٖ وقافٌته وعدد أجزائه ،فاألجزاء 

.  الهّشح التام ّفٖ اٛلرع تتردد خهس هراخ هتًٗح هرلهح ّ ٗسهٔ
2

 

 وهً أسطر الدور ،بحٌث ال تقل فً الموشح عن ثالثة وقد تزٌد عن ذلك اٛسهاط :-(3

 وٌشترط فٌها أن تكون قافٌتها على حرف روي واحد . 

 .ج ب، :أ، ّهثال ذلن كها هتٗى فٖ هّشحح تى زُر تــ

فً  ةطر المطلع أو األقفال أو الخرجهو اسم اصطالحً لكل سطر من أس الغصى :-(4

الموشح ، وأقل عدد األغصان وكذلك فً أقفاله وخرجته اثنان ،وهذان الغصان قد ٌكونان 

 من قافٌة واحدة و حرف روي واحد ،كقول أبً بكر ٌحً بن ٌحً : 

 ظل وماء والمدام والوتر  ***حٌتك أربع هن العمر                 الهطلع : 

            

                 
                                                                                                                                                                                              

 .(346،347عبد العزٌز عتٌق :"األدب العربً فً األندلس" ص) -1

 (.347،348" ص)المرجع نفسه -2
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الشعر في األندلس                                 الفصل الثاني :                                              
 

 ّ لد ٗكًّاى لافٗتٗى هختلفتٗى كمّل اتى زُر :

 أٌها الساقً الٌك المشتكى           قد دعوناك وان لم تسمع              الهطلع :

 

 

 ّلد تكّى اٛغصاى هى ثالث لّافٖ هتهاثلح ،كمّل الّزٗر أتٖ تكر تى رحٗم :

 م أٌها القلب ـــب          واعلـــا نهــهو للصبـمن صبا كما أصبو      ف           

    

 

 ّلد تكّى هى ثالث لّاف هختلفح ،كمّل أتٖ تكر السرلسطٖ :

قد نلت فٌه اقتراحً           من رشا وسنان .  ر     ـــدهــــا للــــسقٌ         
1

 

 

   

ًَ ٗأتٖ إالهطلع فٖ الهّشح التام ،ّاى كاى الهّشح ألرع فبعد  ما ٌأتً: و هو الدّر -(5

 .فٖ هستِل الهّشح 

 :التى زُر ًجد أّل  دّر فِٗا ُّ لّلَ ففً الموشحة التامة    

 

 ّ اغتًْم حٗى ألتال                

  دٍر تِلَّال ــــّجَ ت                

    ِّم ال ـال تملْ تالِه               

 :  ثم ٗعمتَ لفل ،ٗلَٗ الدّر الثاًٖ

 .ّاصطتح تاتًح الكرّم                

 .م ـــهى ٗدٕ شادى رخٗ               

   .م ــــحٗى تفتر عى ًظٗ               

                                                             

 . ( 346،352)صعبد العزٌز عتٌق :"األدب العربً فً األندلس"  -2

الغصن األول 

                

الغصن الثانً   

الغصن األول 
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الغصن األول 

                

 ثانًالغصن ال

                

 ثالثالغصن ال

                

ّل
ٛ
 ا
ّر

لد
 ا

ٖ
اً
لث
 ا
ّر

لد
 ا



 

53 

الشعر في األندلس                                                                  الفصل الثاني :             
،والموشحات التً لم تتجاوز  ثم ٗأتٖ لفل ٗلَٗ الدّر الثالث، ُّكذا حتٔ ختام الهّشح

أها " أي التً كانت تنظم أصال لٌتغنى بها ،الهّشحاخ الغًابٗحخمسة أدوار هً فً الغالب "

فٖ فلم ٌتقٌد الوشاحون فٌها بعدد معٌن من األدوار ،كما هو الشأن  شعرٗح""الهّشحاخ ال

هّشحاخ الهتأخرٗى هى أهثال ،"لساى الدٗى تى الخطٗب "ّتلهٗذٍ "اتى زهرن" فهى 

.  ُؤالء هى تلغ عدد اٛدّار فٖ تعض هّشحاتَ عشرج أدّار
1

 

ً موشحة بن زهر والخرجة عبارة عن القفل األخٌر من الموشحة ،وهً ف الخرجح :-(6

 تتمثل فً قوله :

 ؟ الرَكةِ ْٗشَعُ أَم هَعَ ***  ًْرُُُن ذا الذَّٕ أَضا                :الخرجح 

غٌر ملتزم فً الموشح لعنصر أو  الهطلع ،ّاٛلفال ّالخرجح ،أى الهطلعوالفرق بٌن     

فانهما  لفال ّالخرجحأها اٛجزء أساسً داخل بنائه فاذا ورد فهو تام واذا لم ٌرد فهو أقرع ،

 ٌشكالن جزئٌن أساسٌن فً بناء الموشح ،وبدونها ال ٌسمى الموشح موشحا .

ًّح اٛلفاظ العاهٗح لحّخرجح هلفاظ فصٌحة ،خرجة معربة األّ الخرجح ثالثح أًّاع :

 الهّشحاختكثران فً  العاهٗح ّ اٛعجهٗح األخٌرتانوالخرجتان ، ّخرجح أعجهٗح اٛلفاظ،

التً تقال فً  الهّشحاخ الشعرٗحفتتمٌز بها  تِا ،فها الخرجح العرتٗح الفصٗححالتٖ ٗتغًٔ 

 .الغزل أّ الهدح أّ ها أشتَ ذلن 

 ّهثال الخرجح الهعرتح الفصٗحح فٖ الغزل هى هّشح اتى زُر ٗمّل :

 

 كتدٕ حرٓ    ّدهعٖ ٗكف           

 ٗعترف ٗعرف الذًب   ّال           

 فـض  عها أصأِٗا الهعر          

َزَكا      َّ ِدٕ  ًْ َن ِع َها ُحتُّ ًَ عِ ***  َلْد  َن ُهدَّ ًِّٖ فِٖ ُحتِّ  2. ال َتمُلْ أَ

ّ هى الخرجح العاهٗح هثالِا فٖ هّشح ٛتٖ العتاس أحهد تى عتد هللا ،الهعرّف تالتطٗلٖ 

 الضرٗر ٗمّل :

                                                             

  . (353،354ب العربً فً األندلس" ص)عبد العزٌز عتٌق :"األد -1

 . (349،350عبد العزٌز عتٌق :"األدب العربً فً األندلس" ص ) -1
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الشعر في األندلس                                 الفصل الثاني :                                              
 

 إال اشتٗاق.      فال أًاجٗكا      ألمان عى عفر             

 أهرٕ ّضاق.   لد التّٓ فٗكا       ّهللا ها أدرٕ             

 ًاق .ـــالع اال   ضٗكا      أال ألا   ٓعذر أشدّ ّها           

 ًّعشمّ ًرٓ حتٗب للتٖ    ٗا رب ها أصترًٖ         

 ّــــٗعًم ّ ـــٖ خلــفٗهى لم   لّ كاى ٗكّى سًح        

 ّ هى الخرجاخ اٛعجهٗح خرجح هّشح للّزٗر اتى الهعلم أحد شعراء الطّابف ُّٖ : 

 سحارج  تى ٗا         

 ألب لشخ كى تلغفّر        

 كًد تًٖ تدٕ أهّر         

 ّترجهح ُذٍ الخرجح :       

 ! سحارة ٌا تعالً ،        

 الفجر الذي هو جمٌل كعادته       

ٌتطلب حبٌبا .  حٌن ٌجًء ،      
1

 

 

ومفهوم البٌت فً لموشحة غٌر مفهومة  فً لقصٌدة التقلٌدٌة فالبٌت فً لموشحة  :التٗخ 

هى  ّٛلفالتٗخ ، وعلى سبٌل لمثال  هى لدّر هى المفل الذٕ ٗلَٗ هجتهعٗى ،ٌتكون عادة 

  :حح اتى زُر ُّ هّش

 

 ّاغــتــًم حٗى التال                      

 ّجـــَ تدر تِــــلال                       

 ال تــمــل تالـِــهّم ال                      

 لٗس تالحزى ٗرجع ***كل ها فاخ ّاًمضٔ             

 

                                                             

 (. 351،352)" ص المرجع نفسه -2
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الشعر في األندلس                                        الفصل الثاني :                                       
 

ّ أثالثح كان اعداد اسماط دوره  ،فالبسٌط ماتسٗط ّهركب  :ّالتٗخ فٖ لهّشحح ًّعاى 

ثالثح هى فمر كان عدد اسماط دوره  والنوع الشائع من البٌت لبسٌط ماّ خهسح ،أرتعح أ

 .او خمسٌن فقرات تٗى اّ ثالثح اّ ارتعح 

  :ّسال التٗخ لهركب فٖ هّشحَ اتٖ عتاس التطٗلٖ الضرٗر ٗمّل    

 ! داــرب    علٔ هحتَٗ      ّاتعـــل أا ـــلِل ه                 

 حلّ اللهٔ اشتب    اسٔ الضى تَ    ّاسعدا                 

 ّٗا تجًَٗ     طال الهدٓ  احتب تَ احتتخ                   

 اها ترٓ حزًٖ    ًارا علٔ للتٖ   تحرلخ ؟                

 رًّق  هاء ٗا ظل   ٗا      حتٖ لَ جًح                   
1
  ! 

 غراض الهّشح :أ -ز 

هّاضٗع الشك ان لموشحات كانت ،وقفا هً الغناء فهً لذلك كانت تعالج فً اغراضها  

ا لالمتداح ،حٌث ، ولكنها لم تلبث ان ذلك مطٌعته الغزل ّالخهرٗاخ ،ّّصف الطتٗعح

 .امتطاها الوشاحون نحو عطاٌا الملوك واالمراء وهٌاتهم 

ّهدح الًتٖ ثم تطرقت لكل ما ٌتعلق بالمدح كالتهانً ووصف القصور السلطانٌة والطرد ،

ّٗتهٗز ُذا الًّع االخٗر الذي اصبح فً الشعر التقلٌدي فنا قائما بذاته صلٔ هللا علَٗ ّسلم 

  .ٗهاى ّتالشّق الحًٗىفٖ لهّشحح تالصدق ّاال

 

 التصّف ّالزُدوٌشمل اغراض المؤشر             
2

 

 لغح الهّشحاخ : -ح      

للبحث فً لغة االندلسٌٌن ٌنبغً التعرف على العناصر البشرٌة التً ٌتركب منها المجتمع 

لسم : نجد قسمٌن من السكان االصلٌٌن لعرب الشرالح ّالهغارتحاالندلسً ،فإلى الجانب 

باإلضافة  تًق االسالم ُّم الهسالهح ،ّلسم تمٖ علٔ دًَٗ ُّم اُل الذهح اّ الهستعرتحاع

 الهّلدٗى الذٗى ّلدّ هى اهِاخ استاًٗاخ اّ افرًجٗاخ ّهى اتاء الهسلهٗى ،كها ظِر لى إ

                                                             

 (.358،  357،  356)عبد العزٌز عتٌق آلداب لعربً فً االندلس " ص -1

 .(23)ص ،2009لجزائر جلول ٌلس ، الخنفاوي امقران : " الموشحة واالزجال " منشورات لسهل ا -2
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ر في األندلسالشع                                 الفصل الثاني :                                              
،فً االندلس ،وهكذا امتزجت اللغات غٌر ان اللغة العربٌة هً التً سٌطرت على  الِّٗد

  .المجتمع االندلسً فً االخٌر

كم ان هذه السٌطرة لم تستمر ولم تقض عل اللهجات االخرى ،فقد حافظ  المغاربة على 

هم الرومانٌة اي لها من لهجاتهم البربرٌة المختلفة ،وحافظ السكان االصلٌون على لهجات

 الالتٌنٌة 

ادى تشابك هذه العناصر المختلفة الى مجتمع متعدد للهجات بل كان الفرد الواحد منهم ٌتكلم 

اكثر من لهجة وهذا مدفع ألندلسٌٌن الى التجدٌد حتى فً اللغة العربٌة لفصحى وابتكار 

 لفها العربٌة أاالسماء لمسمٌات لم ت

اال اداة اال اللغة العربٌة التً تنظم بها الشعر مند العصر الجاهلً  ان اللغة الموشحات ماهً

اما الخرجة التً كتبت بالعجمٌة تارة بالعامٌة تارة اخرى فهً تظرف استحسنه الوشاح لما 

 الناس ٌتذوقهافً ذلك من متعة 
1

 

 غراض الهّشحاخ :أ -ط       

و الطرب وٌمتزج فً لغالب  سألنمتوفر بقوة فً الموشحات التصاله بمجالس  الغزل :  - أ

 :  ّهى ذلن لّل اتى زُربوصف الخمر ووصف طبٌعة 

 مــــــدٗــــراح ًّ  ***شهس لارًخ تدرا 

 ادر اكــــؤس الخــهـــــــر

 عـــًتــرٗــح اـًــشـر

 اى الرّض هى ذّ التشر

 ُتّب الًــســٗـم *** ّلــد درع الًــِـرا
2

 

 قــّسلخ علٔ االف

 رقٗد الغرب ّالش

 سّٗفا هى الترق

 ّمــاء الغٗــــتك  *** ّلد اضحن الزُرا

 اال اى لٗس هّلٖ
                                                             

 (.84، 82،83)محمد عباسة "لموشحات وألزجال ألندلسٌة واثرها فً شعر التر بادو "ص -1

 (.86، 85)ص، المرجع نفسه -2
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الشعر في األندلس                                 الفصل الثاني :                                              
 تحــكـم فاستّلٔ

 ّالـــاها اًَ ل

 ّمــــــخ كتـــلكً   *** دهّع تفضح السرا

 .فً هذا لموشحة مزج الوشاح بٌن الخمر والوصف والغزل      

نظم الوشاحون فً الخمرٌات وجاء وصفهم للخمرة ومجالس للشرب الخهــرٗـــاخ : -ب    

وصف ٌجعل نتصور ان هذا الشراب مباح فً مجتمعهم هذا وبما الختالطهم بالنصارى 

 .وولعهم بأم الخبائث 

اتى تمٖ الطلٗطلٖ التٖ هذا الغرض قلٌلة ومنها موشحة  واما النماذج التً بنٌت اصال على

 :تمّل فٖ هستِلِا 

 ا الّجدـــٔ تِــًُٗس *** ّاب ــــــا أكــــلً أدر

دُ ـــا التضٔ العِــكه ***الس،ـّاستصحِب الج
1

 

 

لقد فتنت لطبٌعة االندلسٌة الساحرة شعراء االندلس والهدتهم ّصف الطتٗعح :  -ج     

          ،فوصفوا بذلك الناطق والجاد .                                                                                                  ا ملموسةصورا حٌة كأنه

اتٖ الحسٗى تى  ومن النماذج التً اتت على هذا النحو عدد من الموشحات ومنها موشحة

التً ٌصف  اتٖ الحسٗى تى هِلِل الجٗاًٖحة فً وصف وادي مالقه ، واٌضا موش هسلهح

 فٌها كٌف تتوشح جٌان بنهرها واشجارها وروضها ونسمٌها وطٌرها ، ٌقول  :

ُر َسلَّ ُحَساَها  ِْ ًَّ  َعَلٔ لُُدِّد الُغُصّىْ  ***ال

ِسٗ ًَّ لِل  الْ ـــــــــِم َهجَ ـــــــــَّ

ال َِ اْخِتَٗ ـــــَّ ُض فِٗ ّْ  الْ ـــرَّ

خْ ـــال َِ ظِ  دّر ُهدَّ ْٗ  اللْ ـَعَل

ُر َشقَّ ِكَهاَها  ُْ الزَّ ْجًدا ِتِتْلَن اللُُّحّىْ  ***َّ َّ 

 أها تــرٓ الطَٗر صـــاحا. 

 ّالصتَح فٖ اُْٛفق الحـــا. 

 ّالزَُر فٖ الرّض فاحا
                                                             

 (.86،90،91)ص،محمد عباسة "لموشحات وألزجال ألندلسٌة واثرها فً شعر التر بادو  -2
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ندلسالشعر في األ                                 الفصل الثاني :                                              
الَتْرَق َساَق الَغَهاَها ُتّىْ  *** َّ َُ  َتْتِكٖ ِتَدْهٍع 

تبدو هذه الموشحة بمعان بسٌطة ، فالموشح االندلسً تعمد اللجوء الى اثارة          

 .العواطف بعبارات سهلة تعترٌها اٌقاعات منسجمة
1

 

ندلسٌة لكنه جاء مندمجا اخذ فن المدٌح حٌزا معتبرا فً الموشحات اال الهــــــــــــــدح :-د(  

فً اغلب االحٌان مع اغراض الغزل و الوصف و الخمر ، واما ما جاء مستقال فهو قلٌل 

ّصف الهخدّع ّ غزّاتَ  جدا . وقد توسع الوشاحون فً غرض المدح اذ تطرقوا الى 

 جًاًَ . ٗمّل اتّ عاهر تى ًٗق فٖ هّشحح الهدح  : ّلصرٍ  ّ

    ُِ ُْٗز  اِد.ـــَ د َعمَّ ُكلَّ اْلِعتــــل ***ْر ـــِسراُج َعْدلِن 

َِ ــًُّ    ًْ َٗ ن  ِِ ْج َّ  اِد.ــــِق تــْ اٍ لِْلَخلـَسً ***رــُّر 

 امــًــّالهلن هلن اٛ ***ز االتـٖ ـــزٗــًخ العأ

 امـّالتدر تدر التهـ  ***خ السراج الّصـٖــًا 

ّسلم ًجد هّشحح "  ّهى الهّشحاخ التٖ اهتدحخ الرسّل هحهد صلٔ هللا علَٗ        

حٗا فِٗا ذكرٓ هّلد الرسّل هحهد صلٔ هللا علَٗ أاتى زهرن " الذٕ اشتِر تهّلدٗاتَ 

 ّسلم ، ٗمّل فٖ اخرُا  :

 ّالكّى لم ٗفتق كهام الّجّد *** ٗا هصطفٔ ّالخلق رُى العدم

 تسّدٖ ــل ًتـــا علٔ كـــــتِ ***دم ـــــِا فٖ المــــح أعطٗتــــهزٗ               

 د السعّدـٜهح ّعـــز لـــــأًج***م ــــّم لها ًجــــدن الهرلـــــهّل               

 ّبــر رتٗع ٗا رتٗع الملــــشِ*** ًادٗخ لّ ٗسهح لٖ تالجّاب 
2

 

 شهسا ّلكى ها لِا هى غرّب  *** ابــأطلعخ للِدٕ تغٗر احتج                

شحة  ، فإنها تكاد تخلو من التكلف والتصنع على رغم بساطة الفاظ هذه المو          

 خالف الموشحات المدحٌة التً تلجا الى ذلك فً الغالب .

نظموا فً هذا الغرض للتعبٌر عن احزانهم و ماسهم ، وفً هذا ٌعد   الرثــــــــــاء :-ـ ُ    

  ٌقول  : تًٖ عتاد من اشهر وشاحً الرثاء حٌث رثى زوال ملك تى اللتاًح " إ" 

                                                             

 93، 92)ها فً شعر التروبادو" ، صمحمد عباسة :" الموشحات واالزجال االندلسٌة  ، واثر -1

،94.) 

   (96، 95، 94)" ص  المرجع نفسه -2
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الشعر في األندلس                                 الفصل الثاني :                                              
                

 دــــرب هًِـــــغ *** رـل الًجٗع ّفل اٛسـط

 ا تملــــــــدــــــّه *** ّكاى هى هتضاٍ الدُــر

 .ّٗسف تى تاشفٗى ذي سجنه امٌر المرابطٌن ال حٌث خص فً هذا الرثاء المعتمد       

لجأوا الٌه للسخرٌة من خصومهم وعرض مساوئهم ،ومن ابرع الِجــــــــــــاء : -ّ   

المسطلٖ ، ومن ذلك قوله فً القاضً تّ الحسى علٖ تى حزهّى أ الشاحٌن فً هذا المٌدان

 فٖ هستِلِا : 

ًَ ـــُ ًّـــــَتخُ  ْٗ ُّٗ  ***اْى ــــَن الَع ا أ  ا الَماِضٖ َفَتْظلِمْ ــــَِ َٗ

َِ ـــال َتعْ  ُْٗرسَ  ***اْد ـــــِرُف اْٛش َّ ْر  َُٗسطَّ ال الِذٕ   مْ ــَّ
1

 

فعال ، لقد برع الوشاحون االندلسٌون فً نظم قصائد بأغراض متنوعة كالتً عرفها     

      الشعر العربً التقلٌدي ، وهذا النوع من الشعر المستحدث.

 :   اٛزجال-(9   

الزاجل :زجل ٌزجل زجال :رشق ورسً ،دفع ،طعن ،طرب وتغنى ،ضجً،  لغح :زجل -أ

 :قائد العسكر ، الزاجل :ج، زّاجلّ

:نوع محدث من الشعر ،الزجلة ،:لضجٌج  الزجلبعٌدة ، : زجّل
2

 

 .بفتحتٌن :الصوت ،ٌقال سحاب )الزجل(  )الزجل( ز ج ل

.أي :ذو رعد 
3

 

زجلة بالحرٌة وزجه بها :رماة وخرج األمٌر و بٌن وز ج ل : )للهالبكح زجل تالتستٗح(

ٌدٌه الرجالة و الزجالة ،ولعن هللا أما زجلت به و نجلت ،وزجل الحمام الهادي :أرسله 

زجال .
4

 

 
                                                             

،  101،103): ص محمد عباسة :" الموشحات واالزجال االندلسٌة  ، واثرها فً شعر التروبادو" -2

104 .) 

 .(183) ابراهٌم قالتً ،"الهدى " :قاموس عربً  ،دار الهدى ،الجزائر ،ص -3

 (.269)ص 1979،ص 1صحاح" ،دار الكتاب العربً ،بٌروت ،طالرازي :"مختار ال -4

 (. 281):"أساس البالغة :دار الهدى للطباعة و النشر و التوزٌع ،الجزائر ص  الزمخشري -1
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الشعر في األندلس                                 الفصل الثاني :                                              
 

:ضرب من ضروب النظم ٌختلف عن القصٌدة من حٌث  االصطالح الزجل فٖ-ب   

القافٌة ،كما عن الموشح من حٌث االعراب و ال ٌختلف عنه من جانب القافٌة واالعراب  

اال نادرا ،ٌعد الزجل بهذه الصورة موشحا ملحونا اال أنه لٌس من الشعر الملحون ،ِو قد 

 كانت غٌر معربة .كتب بلغة لٌست عامٌة بحثه ،بل هً مهذبة وان 

 عّاهل ظِّر الزجل : -ج 

ٌمثل الزجل الفن الثانً المستحدث فً األندلس بعد الموشح وقد تباٌنت أراء        

المؤرخٌن القدامى فً نشأة هذا الفن و لو أنهم ٌتغفون على أنه ولٌد البٌئة األندلسٌة و منها 

أول من درس فن الزجل من خرج الى األراضً المغربٌة و المشرقٌة و انتشر فٌها و 

فٖ كتاتَ :"العاطل الحالٖ ّ القدامى حسبما وصل الٌنا من مصادر "صفً الدٌن الحلً" 

اٛخرٓ " الذي درس فٌه اسهاب فن الزجل ،كما تطرق الى بعض الفنون  الهرخص الغالٖ

 . اكالهّالٗا ،ّالكاى ّ كاى ّ المّه

نها شًء ذو أهمٌة عن نشأة الزجل و طرٌقة أما المصادر األندلسٌة ،فلم ٌصل الٌنا م      

دّٗاى "اتٖ تكر تى لزهاى" الٔ جاًب دّٗاًٖ " أتّ خصائصه الفنٌة و ٌبقى ونظمه  

من أهم المصادر التً تتٌح لنا دراسة األزجال  الحسى الشسترٕ" ّ"أتٖ هدٗى شعٗب"

 معرفة خصائصها الفنٌة و اتجاهاتها فً ذلك العصر .واألندلسٌة  

أما المحدثون فاالختالف عندهم حول مصادر لزجل ٌكمن فً عالقة الزجل بالموشح         

األغانً الشعبٌة و منهم  من ٌذهب الى أن الزجل نشأة  اصطناعٌة تقلٌدا للموشح و منهم و

من ٌرى أن أصل الزجل األندلسً ٌرجع الى األغنٌة الشعبٌة التً تمزج بٌن اللفظ العامً  

العجمً .و
1

 

 

أن الزجل قد نشأ مع الموشح مباشرة و ربما سبقه و هو ٌتبنى من  شّلٖ ضٗف ّ ٗعتمد

ّٗهكى أى ًمّل اًِها جهٗعا فى خالل هذا الرأي ما ذهب الٌه بعض المستشرقٌن بقوله :"

."ّاحد  ذّ شعتتٗى ،شعتح تغلب علِٗا الفصاحح ّشعتح تغلب علِٗا العجهح
2
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الشعر في األندلس                                                   الفصل الثاني :                            
 

ولعل مما ساعد على نشأة الزجل فً األندلس ما كان من شٌوع الموشحات بٌن         

هؤرخّ اٛدب اًٛدلسٖ علٔ أى الهّشح أستق هى الزجل ، ّهًِم الناس ،وقد اتفق 

:"ّلها شاع التّشٗح فٖ أُل اًٛدلس ال حٌث ق العالهح ،"اتى خلدّى" ُّّ هؤرخ ثتخ

ّ أخذ تَ الجهِّر لساللتَ ّ تًهٗق كالهَ ّ تصرٗع أجزابَ ًسجخ العاهح هى أُل 

اٛهصار علٔ هًّالَ ّ ًظهّا فٖ طرٗمتَ لغتِم الحضرٗح هى غٗر أى ٗلتزهّا فَٗ علٔ 

غتِم هًاحِٗم لِذا العِد فجاؤّا فَٗ تالغرابب ،ّاتسع فَٗ للتالغح هجال تحسب ل

 ." الهستعجهح

وٌتضح من كالم ابن خلدون أن الزجل االندلسً نشأ تقلٌدا للموشح .
1

 

 هخترع الزجل :  -د

اتفق الدارسون علة أن مخترعه أهل األندلس ،وقٌل سموه بالزجل ألنه ال ٌلت ذبه و ٌفهم 

تنغٌمه . 
2

 

عد وجود النصوص و اختلف القدامى فٌمن نظم الزجل ألول مرة فً األندلس ،و ذلك ل      

األولى بٌن أٌدٌهم ،فصبوا جل اهتماماتهم على "ابن قزمان" و ذكر غرائب أزجاله .
3

 

ٗمّل اتى خلدّى فٖ همدهتَ : ) ّأّل هى أتدع فٖ ُذٍ الطرٗمح الزجلٗح أتّ  تكر تى      

لزهاى ّ اى كاًخ لٗلخ لتلخ تاًٛدلس ّلكى لم تظِر حالُا ،ّال اًسكتخ هعاًِٗا 

رشالتِا اال فٖ زهاًَ ّكاى لعِد الهلثهٗى ّ ُّ اهام الزجالٗى فٖ عصرًا  ،ّاشتِرخ

ٗمّل : ها ّلع ٛحد هى أبهح ُذا الشأى هثل ها ّلع التى لزهاى شٗخ الصًاعح .(
4

 

فمن هذٌن الخبرٌن نخرج بحقٌقتٌن :األولى أن أبا بكر قزمان الذي عاش فً عصر       

 ن الزجل و الثانٌة أنه قٌل باألندلس قبل زمنه .المرابطٌن باألندلس هو من أبدع فً ف
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الشعر في األندلس                                 الفصل الثاني :                                              
 

وحاولوا  أتا تكر تى لزهاىو من ذلك كله ٌتضح أن هناك من شعراء األندلس من تقدموا  

لم ٌبلغوا فٌه مبلغه أو ٌجٌدوه اجادته ،وٌمكن القول بأن الزجل الذي الزجل قبله ،وان كانوا 

 . زجل العاهح ،ّزجل الشعراء الهعرتٗىنبت فً بٌئة األندلس نوعان : 

،فٌتمثل فً األغنٌة الشعبٌة العامٌة النابعة من  أها زجل العاهح أّ شعر العاهح       

  .وأذابهم و أخالقهم حالتهم العقلٌة و أراءهم االجتماعٌةونفسٌاتهم  

فٌبدوا أنه جاء تالٌا فً النشأة الزجل العامة ولعل  ّأها زجل الشعراء الهعرتٗى      

الشعراء الذٌن حاولوا هذا النوع من الزجل قبل عصر ابن قزمان كانوا مدفوعٌن الٌه 

ون بها بالرغبة فً أن تنتشر أزجالهم المصطنعة بٌن الطبقات المثقفة كنوع من الطرافة ٌتغن

. 

:دور األغنٌة الشعبٌة التً أثرت الى حد ما ببعض  هر الزجل فٖ  تطّرٍ تدّرٗى     

أشكال الموشحات و التً أطلق علٌها الزجل العامً ودور زجل الشعراء المعربٌن الذٌن 

 ظهروا فً القرن الخامس  .

ر ملوك الطوائف أما الدور الثالث فهو دور زجالً القرن السادس الذي شهد نهاٌة عص      

و بداٌة عصر المرابطٌن فً األندلس و لما كان ملوك المرابطٌن ال ٌتقنون اللغة العربٌة 

 ازدهر فً هذا القرن .وشاع الزجل 

  :"عٗسٔ التلٗدٕ ّ أتّ عهرّ تى زاُدالذٌن ذكرهم  ّهى زجالٖ المرى السادس     

 مام الزجالٌن على االطالق .ا أتّ حسى الهمرٕ الداًٖ ّأتّ تكر تى لزهاىّاالشتٗلٖ  

توفً امام الزجالٌن أبو بكر بن قزمان وزالت من  ّ فٖ هًتصف المرى السادس        

األندلس دولة المرابطٌن التً عاصرها ،وحلت محلها ،دولة الموحدٌن ،و كان عصرها 

 الزجال "أحهد تى الحاج "حٌث دخل فً هذا العصر  الدّر الراتع ّ أدّار الزجلبداٌة 

 الهعرّف تاسم "هد غلٗس"
1

 

الهمرٕ فٖ كتاتَ :ًفخ الطٗب ّ لال عًَ :"كاى هدغلٗس ُذا هشِّرا و قد ذكر        

الصًعح فٖ اٛزجال ،خلٗفح اتى لزهاى فٖ زهاًَ ،ّ كاى أُل اًٛدلس ٗمّلّى ّتاالًطتاع  

 الًطتاع :اتى لزهاى فٖ الزجالٗى تهًزلح الهتًتٖ فٖ الشعراء ،ّهدغلٗس ُذا هشِّرا تا
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الشعر في األندلس                                 الفصل الثاني :                                              
 

ّالصًعح فٖ اٛزجال خلٗفح اتى لزهاى فٖ زهاًَ ،ّكاى أُل اًٛدلس ٗمّلّى :اتى لزهاى 

 هام ،تالًظر الٔ االًطتاع فٖ الزجالٗى تهًزلح الهتًتٖ فٖ الشعراء ،ّهدغلٗس تهًزلح أتٖ ت

  .الصًاعح ،فاتى لزهاى ،ّلكًَ لها رأٓ ًفسَ فٖ الزجل أًجتخ ّ التصر علَٗ "ّ

ظهر  ّ فٖ الدّر الراتع هى أدّار تطّر الزجل ، ّالذٕ اهتد الٔ الهابح الساتعح     

 " اتى الزٗاى ّ "اتى جحدر االشتٗلٖباإلضافة الى مدغلٌس زجالون أخرون منهم :

والدور الخامس و األخٌر فً تطور الزجل األندلسً ٌقع فً المائة الثامنة وقد عرض       

ابن خلدون فً مقدمته الى زجالً هذه المائة بإٌجاز ،وعد منهم الى عصره صاحبه الوزٌر 

أبا عبد هللا بن الخطٌب ،ثم ذكر من محاسن ازجاله ثالث مقطوعات قصٌرة فً الخمر و 

 قوله : شترٕسهًحًٔ الته الصوفٌة التً نحا فٌها التصوف ،ومنها على طرٌق

 زّلـــخ الغـــاختلط ***طلّع ّتٗى ًزّل 

 ّتمٖ هى لم ٗزّل . *** ّ هحًٔ هى لم ٗكى

ُّذٍ الطرٗمح الزجلٗح لِذا كالمه على الزجل األندلسً قائال:)   "اتى خلدّى"ثم ٌتابع      

ِم ،حتٔ اًِم لًٗظهّى تِا فٖ سابر العِد ُٖ فى العاهح تاًٛدلس هى الشعر ّفِٗا ًظه

 التحّر الخهسح عشر ،لكى تلغتِم العاهٗح ّٗسهًَّ الشعر الزجٗلٖ ،هثل لّل شاعرُم : 

 ىــــمح ّال للب ٗلــٗــــّأًخ ال شف ***دُر لٖ ًعشق جفًّن ّسًـٗى     

 رجع صًعح السهكح تٗى الحدادٗى *** ٔ ترٓ للتٖ هى أجلن كٗفــحت    

 ال ّٗهــــٗىــــّالهطارق هى شه ***ترشرش ّالًار تلتِب ّع ــالده  

ّب العاشمـــٗىـــزّ للـــّأًخ تغ *** زّ ــارٓ للغـــــق هللا الًصـــخل 
1

 

 تًـــاء الــزجل : -ُــ 

ٌبدو من خالل أزجال ابن قزمان أن الزجالة :فقد تحدث االمام عن المركز و الخرجة      

طلحات التً ذكرها الوشاحون ،وهذا الدلٌل أخر على أن والمطلع والبٌت ،وهً المص

 الزجل تفرع من الموشح واستعار منه أقسامه ومصطلحاته ،

لقد تعود ابن قزمان على ختم أزجاله بذكر عدد أجزائها وتسمٌتها فمن ذلك قوله  فً  -

 المقطوعة األخٌرة من زجل له :
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 الشعر في األندلس                                          الفصل الثاني :                           
 

 فتى هى ًظر ّ سهع .  *** إٔ زجل عهلخ ٗا لّم ّ

 ع .ـتـــل تطـــل زجـــلم ًم ***ى ّـــّع ّلكـــا هطتـــّأً 

 الث ألسام فٖ ّسع .ـــّ ث***اط ّــــعشر أتٗاخ فٖ شط  

دج اٛتٗاخ ّاٛلسام .ــــع ***ٖ ذاب ّــشر ُـــعـــــفثلط                      
1

 

عشرج أتٗاخ تاٝضافح الٔ اٛلفال ،ّكل تٗخ ٗتركب هى ثالثح ٌتكون هذا الزجل من       

 أجزاء هركتح هى فمرتٗى ،ّلد سهٔ أتّتكر تى لزهاى أجزاء الزجل ألساها .

 ّ فٖ زجل أخر ٗمّل اتى لزهاى فٖ الختام :

 هى تسع أتٗاخ ُٖ أزجال لس فِٗا طّل

  لسًَ ذا هها ٗعجزًٖ شٗبا ًمّل .

 ّ كى ًزٗدن تّٗتــاخ عاد لّال الفضّل .

 ال ارتجال .إلم لط ًمل تٗخ ّال هًمال 

،وقد ضاع البٌت التاسع منه وٌعتقد أن ٌكون  تثهاًٗح أتٗاخهذا الزجل ورد فً الدٌوان       

.وفً هذا الزجل  لّٗحٖ تأًَ هطلع الزجّسط المطعح ٛى التٗخ اّٛل البٌت المبتور من 

،ألنها من النقل أو ما ٌتكرر  المفلقصد بها ابن قزمان  الهًمال نالحظ لفظة جدٌدة وهً 

 . المفلعلى المنوال نفسه والذي ٌتكرر هو 

 و فً موضع أخر ٌسمى االمام ابن قزمان البٌت بلفظة سطر ،كقوله فً هذه الخرجة :

 سطار .أى ٗمل ذا التسعح أ ***  فكذلن لس ثم الزجال

 و هذه الخرجة من زجل ٌتألف من تسعة أبٌات .

والتشابه الكبٌر بٌن الموشح والزجل عند القدامى مصطلحات التوشٌح قاسما مشتركا بٌن 

  ٗمــّل :الفنٌن ،وهذا زجل البن قزمان من أبسط طرائق نظم األزجال 

 لس ًمٗق هى ذا الصدّد أتدا .   

 أّ ًعًق فٖ ذراعٖ الحتٗب  

 ذاب .عًكد تلٗخ أًا ّٕ  تٖ     

 الّصال ٗا لد ًسٖ تالعتاب .
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الشعر في األندلس                                 الفصل الثاني :                                              
 

 لد ًحل جسهٖ ّرق ّذاب .

ّرجعخ أرق هى خٗط ردا .
1

 

 : أّزاى الزجــل -ّ     

الشعر الفصٌح سببا فً ظهور الزجل ،فمن الطبٌعً أن تكون  لما كان الموشح و هو من    

أوزان الزجل من أوزان الشعر العربً ،لكن لٌس كل أوزان الزجل هً من بحور الخلٌل 

،فمنها ما ٌوافق األوزان الخلٌلٌة و منها ما هو فرع منها و هو الغالب فً األزجال 

من العروض العربً فهً لذلك عربٌة األندلسٌة ،و بما أن أكثر األوزان الزجلٌة متفرعة 

خالصة وال تخالفها فً شًء اال ما جاء على النبر وهذه الطرٌقة تغلب على الشعر الملحون 

. 

 لــغح الزجـــل :  -ز    

مر الزجل األندلس بأطوار لغوٌة مختلفة :فكان الطور األول اللغة الفصحى غٌر     

صاص الطبقات المثقفة التً نسجته  على كان الزجل فً ذلك الوقت من اختوالمعربة  

منوال الموشحات ،ثم بدأت تتسرب الٌه عناصر اللهجة األندلسٌة حسبما تقتاضٌه ضرورة 

الوزن والغناء عند أهل األندلس و مع ذلك لم ٌستطع الزجالون األولون التخلص من 

لعناصر اللغوٌة االعراب الى أن جاء أبو بكر بن قزمان الذي مهد الطرٌق فً دٌوانه الى ا

حٗث لال :"ّجردتَ هى االعراب ،ّعرتتَ هى العامٌة التً غزت اللغة الرفٌعة فً الزجل 

" ّ االصطالحاخ تجرٗد السٗف عى المراب ٖالتحال
2

 

 : هّضّعاخ الزجل -ح    

الزجل األندلسً مثله مثل الموشحات من حٌث تناوله لموضوعات الشعر التً تناولها     

ة والذي ٌتصفح ما وصل الٌنا من أزجال األندلسٌٌن ٌرى أنهم قالو فً القصٌدة المعرب

 الغزل ،والمدح والوصف والخمرٌات وفً ذلك من فنون الشعر التقلٌدٌة: 

 : من النماذج التً بنٌت على الغزل وحده ،زجل البن قزمان ٌقول فٌه :الغــزل  ( أ
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الشعر في األندلس                                     الفصل الثاني :                                          
 ّأًا لس لٖ تعد صتر . ***ُجرى حتٗتٖ ُجر

 لطع لٖ لهٗص هى صدّد . *** لس حتٗتٖ اال ّدّد 

 ّحتب الٖ السِر . *** ّخاط تًمض العِّد

 ّاالتر هى سِام الجفّى . ***كاى الكستتاى هى شجّى ّ

ضوع الغزل بوصف الخمر والتعلق به زجل ألبً بكر من األزجال التً ٌمتزج فٌها مو 

 الحصار ٌقول :

 ّالذٕ ٗشرب عتٗق . ***الذٕ ٗعشق هلٗح ّ

 ّالشراب أصفر رلٗق . ***الهلٗح أتٗض سهٗى ّ

 ال هلٗح اال ّصّل . ***ال شراب اال لدٗم ّ

 لش تخالف ها تمّل ؟ ***اذ تمّل رّحن ٗزٗد 

 خٗل .ال هلّل ّ ال ت ***ّالدًاى لكل ّٗم ّ

رجع تحل صدٗق . ***هى زٗارٍ تعد لد ّ
1

 

ٌأتً المدح فً األزجال ممتزجا بكثرة بموضوع أخر كأن ٌنظم الزجال  الهــدح : -ب( 

 قصٌدته ٌبدأ فٌها بمقدمة غزلٌة ثم ٌأتً المدح بعدها ،

ومن األزجال التً بنٌت على المدح وحده زجل البن قزمان ٌمدح فٌه القاضً ابن الحاج  

 م له ولمجلسه فٌه صورة واقعٌة بعٌدة عن المبالغة ٌقول  ،،وٌرس

 ّصل الهظلّم لحق ّاًتصف غًٖ ّ هسكٗى

 ٗحضر االًكار ّ االلرار ّٗمع الفصل فٖ الحٗى .

 اجتهع فَٗ ثالثح :الّرع ّ العلم ّالدٗى .

 فٗزّل الحق اذا زال ّٗدّم الحق اذا دام .

 زجل رقٌق لمدغلٌس ٌموج بالحركة : وفً هذا الغرض ج( ّصف الطتٗعح الًاضرج   

 واألصوات والعبٌر و األلوان و من قوله : 

 لس تجد فٖ كل هّضع . ***ثالث أشٗاء فٖ التساتٗى 

 شم ّاتًزٍ ّ اسهع . ***الًسٗم ّالخضر ّ الطٗر ّ
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شعر في األندلسال                                 الفصل الثاني :                                              
 ّالطّٗر علح تغرد . ***لم ترٓ الًسٗم ّٗلّل ّ

 فٖ تساط هى الزهرد . ***ّالثهار تًثر جّاُر ّ

 سمٖ كالسٗف الهجرد . ***ّ ّٗسط الهرج اٛخضر ّ

شفٗخ الغدٗر هدرع .  ***شتِخ تالسٗف لها ّ
1

 

نس واللهو كما كانوا لقد كان األندلسٌون ٌشربون الخمر فً مجالس األ د( الخهرٗــــاخ :    

ٌشربونها فً الدٌموس ،أي الحانة وكثٌرا ما كان االمام ابن قزمان ٌتردد علٌها رفقة 

أصحابه لٌبذر ما بقً له من مثاقٌل أي الدراهم األندلسٌة و من األزجال األندلسٌة  التً 

 بنٌت على الخمر وحده زجل ألبً بكر ٌن صارم االشبٌلً ٌقول منه :

 اب المدٗمّ هذُتٖ فالشر

 ّ سكرا هى ُّ الهًٖ ّ الًعٗم .

 ّلس لٖ صاحب ّٛلٖ ًدٗم .

 فمدخ أعٗاى كتار .

 ّاخلطى هع ذا العٗار .

الزهى .
2

 

الزجل أٌضا فً مدح  شترٕسالحسى ال: وظف  اٛغراض  الدًٗٗح ّ الصّفٗح -ُـ    

 ،وكأن أول من دخل التصوف ٌقول : علَٗ ّ سلمهللا الرسّل صلٔ 

 فٖ حب الحتٗب . ***،ُاهّا الرجال  هللا ،هللا

 فٖ للتٖ لرٗب . ***هللا ، هللا ،هعٖ حاضر ّ

 أدلل ٗا للتٖ ّافرح حتٗتن حضر

 ّاتًعم تذكر هّالن ّلصٖ اٛثر .

 ّ اتًِٔ ّعش هدلل تٗى التشر

 تذكر ّ ًطٗب . ***دعًّٖ ًذكر حتٗتٖ ّ

. فٖ للتٖ لرٗب ***لِل ، هللا ،هعٖ حاضر ّ 
1
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الشعر في األندلس                                                                             الفصل الثاني :  
  

شتري فً هذا سفاذا كان  الشعراء غالبا ما ٌشكون من بعد الحبٌب وهجره ،فان ال     

 الزجل ٌبدي سروره لحضور حبٌبه ،وهو الحبٌب ،الذي ٌغٌب .

انه قلٌل فً األزجال ، ومع ذلك فان الزجالة لم ٌكتفوا برثاء أما الرثاء ف الرثاء : -ّ     

 األشخاص بل رثوا أٌضا البلدان التً خزنوا لخرابها .

أتّ الماسم تى حهدٗى لاضٖ رثى فٌه  زجل ٛتٖ تكر تى لزهاىو من هذا الغرض      

 لرطتح ٗمّل فٖ هستِلح :

 التكا ّاجب ّصترًا أًفع .

 . أى هى لد هاخ لم ٗهض لٗرجع

 اًها هعذّر فهعذّر ّزاٗد .

 

كل أحد تالِل ٗفزع للشداٗد . 
2

 

ٗتتٗى لًا أى  هى خالل ها ستق ذكرٍ فٖ ها استحدثَ اًٛدلسّٗى هى هّشحاخ ّ أزجال ،

، فكانت الموشحات   ُذٍ التٗبح أًتجخ أدتا رالٗا اًفردّا تَ ّاختصّا فٖ ًظهَ كها ّ كٗفا

ربً  عها ،ومٌزة ثقافٌة وأدبٌة راقٌة خلدها لهم التارٌخ الباألندلس وسكانلصٌقاً  األزجال فناو

 االنسانً .و
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الشعر في األندلس                                 الفصل الثاني :                                              
 

 رثاء الهدى ّالههالن -(5     

ظم االغراض الشعرٗح ، ّهًِا الرثاء فلمد حذا االًدلسّٗى حذّ الهشارلح ّللدُّم فٖ هع

تّسعّا فَٗ ، فلم ٗمفّا عًد رثاء هّتاُم ، ّاًها ذُتّا فٖ لصابدُم الٔ حد رثاء هدًِم 

التٖ اخذخ تتِآّ الّاحدج تلّٓ االخرٓ تستب غلتح اعدابِم هى الًصارٓ الذٗى عادّا 

سرج علٔ هشاُد الخراب لالستحّاذ علٔ تالد االًدلس ، فتكُّا ّتلغ االلم ّاشتدخ الح

 ّالدهار  .

، شعر السقوط المدائن االندلس ، وقد قال شعراء االندلس واكثر  الًكتاخشعر اٌضا  ًوسم

فنا شعرٌا قائما بذاته فً رثاء الهدى ّالههالن القول فً رثاء مدنهم ودولتهم حتى صار 

التً رثى فٌها الرّهٖ  كمصٗدج اتىادبهم ، ربما نجد فً ادب المشارقة شٌئا من هذا القبٌل 

، واستباحوا فٌها االموال ُجرٕ  955الزًج سًح مدٌنة البصرة ، عندما اغار علٌها 

 والحرمات واالغراض والتً ٌقول فٌها  :

     شغلِا عًَ تالدهع السجـــــــــــام                                 *** ذاد عى هملتٖ لذٗذ الهًـــــــــام  

 ـــرج ها حل هى ًُاخ عظـــــــام                                ***تعد ها حل تالتصــ   ًّم هى  يأ

     ــــج جِارا هحارم االســـــــــالم                                 ***ًّم هى تعد ها اًتِن الزًـــ     يا

 امـــــطتشتا السٗف لتل حٗى الف   ***كم رضٗع ًُان لد فطهـــــــٍّ    
1

 

لعل من الدوافع التً جعلت شعراء االندلس ٌنظمون هذا الفن ٌعود بالدراجة االولى         

الى قضٌة حب الوطن والحنٌن الٌه ، فانتقل عندهم من عاطفة بسٌطة ٌشعر بها االنسان ، 

قوامها الحنٌن الى مسقط الراس ، الى عاطفة اعمق واشمل تخلف نوعا من الوالء فً 

، فحماسة االندلسٌٌن كانت فً الغالب لمسقط الراس اكثر منه حماسة لألندلس النفس 

 بصورة عامة . 

واقل ما ٌوصف فٌه هذا الشعر انه اقلٌمً النزعة . لم تكن النزعة الوطنٌة ظاهرة فً       

الشعر االندلس اال فً حاالت نادرة اكثرها ٌعود الى تحدي الغربة والنفً ، عندما كان 

 الندلسً ٌجد نفسه خارج حدود الوطن فٌشتغل حنٌنه الى كل جزء من االندلس . الشاعر ا
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الشعر في األندلس                                 الفصل الثاني :                                              
 " للنزوح عنها فاندمجتتلًسٗح " وقد اضطرته ظروف بلدة " اتى خفاجح نلمس ذلك عند "

 تمّلَ  : مأساته بمأساة الوطن واتسمت عاطفته بالشمول حاضنة األندلس 

 هجتلٔ حسى ّرٗا ًفـــــــــــــس     ***اًها الجًح تاًٛدلـــــــــــــــــس              

 ّدجٔ لٗلتِا هى لعـــــــــــــــــس      ***فسًا صتحتِا هى شًــــــــــــب              

             صحخ  :  ّاشّالٖ الٔ االًدلس   ***ا ُتخ الرٗح صتــــــــــــا   ّاذا ه    

واكثر ما ٌظهر الوطن فً شعر الهزٌمة على صورة ضحٌة للقدر ، وعبث للزمان ،          

ٗمّل اتّ الماسم عتد الرحهى تى عتدهللا تعد اى هر فالدهر ٌتلهى بمصائر المدن والممالك . 

 لد اتٔ علِٗا العدّ :تتلدٗح سِٗل ، ّ

 ضاهتن ّاالٗام لٗس تضـــام    ***ٗا دار ها فعلخ تن االٗـــــام  

 ٌقول ابن خفاجة ٌصور بلدة" بلنسٌة " اكثر صخبا وشد اضطرابا  :          

تا ٗا دارُ   َّهَحا َهَحاِسًِن التَلٔ ّالًارُ   ***عاثْخ تَساَحتِن الظُّ

اأَْرٌض َتَماَذَفْخ الُخُطُّب تأَ  َِ لِ ا اَْٛلـَدارُ  ***ُْ َِ َضـْخ تَخَرات َتَهخَّ َّ 

 ال أًِخ أًخ ّال الدٗــاُر دٗارُ   ***كتتخ ُٗد الحدثاِى فٖ َعرصاِتِا

والمالحظ فً شعر الهزٌمة بشكل عام انه شدٌد االحتفال بسطو القدر ، وكان ال تشغل      

شتٗلٖ ّلد جاء اشتٗلٗح فٖ كمّل اتٖ هّسٔ ُارّى تى ُارّى االلدٌه اال باإلٌقاع بالمدن  

  الِزٗهح  : 

 لم ٗرع فٗن الردٓ االّ ّ ال ذهها ***ٗا حهص ألصدن الهمدّر حٗى رهٔ  

 ال ٗعدل الدُر فٖ شٖء إذا حكها *** جرخ علٗن ٗد للدُر ظالهح  

 ّٗمّل اتّ التماء الرًدٕ  :  

ّ ال ٗدّم علٔ حاٍل لِا شاىُ  ***ّ ُذٍ الدار ال ُتتمٖ علٔ أحد، 
1

 

فً قصٌدة طوٌلة جدا تاتى اللتاًح وٌقول الوزٌر ابو بكر محمد بن عٌسى المعروف        

 ٌرثً بها بنً عباد و مملكتهم   : 

َهاُء ِتَدْهٍع َرابٍِح َغاِدٕ  اِد  ***َتْتِكٖ السَّ اِء َعتَّ ًَ الِِٗل ِهْى أَْت َِ  َعَلٔ الَت

ا  َُ اِعُد َّ ْخ َل دَّ ُُ َتاِد *** َعَلٔ اْلِجَتاِل الَِّتٖ  ّْ ُِْم َذاَخ أَ ًْ َْرُض ِه ْٛ ِخ ا ًَ َكا َّ 

ُخ اْلَهْكُرَهاِخ َفُخْذ  ْٗ ُف أَْلَفَر َت ْٗ ا َض ادِ  ***َٗ اْجَهْع َفْضَلَح الزَّ َّ  فِٖ َضمِّ َرْحلَِن 
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الشعر في األندلس                                 الفصل الثاني :                                              
 

 اُال تاُل ّاّالدا تـــــــــــــــأّالد  ***تفرلّا جٗزج هى تعد ها ًشبــــــّا  ّٗمّل   :     

َكْم َحَهَلخْ              َّ  ِتْلَن الَمَطاِبُع ِهْى لِْطَعاِخ أَْكَتاِد. ***َكْم َسالَ فِٖ اْلَهاِء ِهْى َدْهٍع 

جى ما جادت به قرٌحة شاعر اندلسً ، هً اروع واش ٕاتٖ التماء الرًدولعل نونٌة         

ال فً رثاء مدٌنة بعٌنها ، بل فً رثاء االندلس كل االندلس ، وتصوٌر نكبته التً تعدو على 

فجائع الدهر ، فهو ٌتحدث بلسان كل االندلسٌٌن ، وٌشعر بمشاعرهم ، فكل بٌت فٌها ٌطالعنا 

على ما ال الٌه حال االسالم  صورا بالعاطفة ، مشحونا باالسى ، مبلال بالدموع ، تفجعا

 والمسلمٌن باألندلس 

 ٌقول فً مرثٌته الشاكٌة الباكٌة :

 ُُ ٌّ ُّقصا ُُ    ***  ىِـُنوِّ َشـٍٜء إِرا ٍـا ذَ ِْٞش إِّغا  فَـال ُٝـَغشَّ تِـِطِٞة اْىَع

هٌ  َٗ َٖا ُد َْٕذذَ ـُ٘س َمَا شا ٍُ َٜ األُ ـ ا   *** ِٕ ٍَ ٌِ َعـاَءْذُٔ أَْص ـ ٍَ ُٓ َص ِْ َعـشَّ ـ ٍَ ُُ
 

 ّٗمّل    :

ِٓ اىـذَّاُس اَل ذُْثقِٜ َعيَٚ أََحذٍ  َٕـِز َٗ ***   ُُ َٖا َشا ًُ َعـيَٚ َحاٍه ىَ ال َٝـُذٗ َٗ 

 ُُ عح،*** ٗىيضٍاُ ٍغّشاٌخ ٗأحضا َّ٘ ْ ٍُ  فجائُع اىذٕش أّ٘اٌع 

 :  ّٗمّل تعد اتٗاخ

ُتلداىُ  *** أَصاَتِا العُٗى فٖ اِٝسالِم فِارتَزأخ َّ َُ أَلطاٌر   َحّتٔ َخَلخ ِهً

أََٗى شاِطتح أَم أََٗى جّٗ  *** حٍ ــــــا َشأُى هرِسَٗ ـــفِاسأل َتَلًِسًٗح ه  ؟ اىُ ـــــَّ

أَٗ َُ شاىُ  ***م ـــــــَ ى لُرُطتح داُر الُعلُِّم َفكـــَّ  ؟ ِهى عالٍِم َلد َسها فِِٗا َل

َِ ِهى ًُ  ِٗ ها َتحّ َّ أََٗى حهص  ٍٍ ـــَّ َهٚىُ  *** َز َّ اٌض  ّٗ ُِرُا الَعذُب َف ًَ  ؟ َّ

اعد ُكىَّ أَرك َّ  ؟ َعسٔ الَتماُء إِذا َلم َتتَق أَركاىُ  ***ا ــالِد َفهــــاَى التِ ــــَل

ُح الَتَٗضاُء ِهى أَسَ  َّٗ َٗهاىُ  ***ٍف ـــَتتِكٖ الَحًٗفِ َُ  َكها َتكٔ لِفِراِق اِٝلِف 

َلِا تالُكفِر عُ  ***ٍح ـــــَ الِم خالِٗــــَعلٔ ِدٗاٍر هَى اِٝس َّ  هراىُ َلد أَلَفَرخ 

ّالٌِٗس ّصلتاىُ  ***َحُٗث الَهساِجُد َلد صاَرخ َكًاِبس ها  ًَ ىَّ إاِّل  ِِ  فٗ

َٖ جاِهَدجٌ  ُ َّ َٖ عَٗداىُ  ***َحّتٔ الَهحارُٗب َتتكٖ  ُ َّ  َحّتٔ الَهًاِتُر َتتكٖ 
1
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عر في األندلسالش                                 الفصل الثاني :                                              
 

فعال لقد انفرد شعراء االندلس بهذا النوع من الرثاء والمتمثل فً رثاء مدنهم وممالٌكهم 

 .،فلقد غلب فً قصائدهم االسى العمٌق على ضٌاع دٌارهم الجمٌلة 
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  :ًالفصل الثالث:  الجانب التطبٌق
زجال األندلسٌة فً أثر الموشحات واأل

 شعر التروبادور
 

 

 البناء الشعري -(1

 نظـــــام القافيـــة -أ

 بناء القصيــــدة -ب

 الموضوعات الغزلٌة  -(2

 الحب المــــــؤنس -أ

 الحبيبة المجهولة -ب

 خصائص شعر الغزل  -(3

 الوفاء والتضحية -أ

 شكوى الفتـــــاة -ب
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 في شعر التروبادور              ةاألندلسي  موشحات واألزجالأثر ال:     يقيّةدراسة تطب    الفصل الثالث:     
 التًـــــــــــاء الشعــــــــرٕ   : -1    

كاى للهّشحاخ ّاالزجال التٖ احدثِا االًدلسّٗى ّلع علٔ ًظرابِم هى شعراء      

حذُّم ّتجلٔ ذلن الترّتادّر الذٗى ًظهّا لصابدُم علٔ الطرٗمح االًدلسٗح ، حٗث حذّا 

عًدُم ّظِر تاثرا تالّشاحٗى ّالزاجلٗى الدٗى عاصرُم ُّذا هى خالل االحتكان الهتاشر 

 تًِٗها .

 ًظام المافٗح  -أ(     

اال بعد مطلع القرن الثانً عشر المٌالدي على ًظام المافٗح لم ٌعرف الشعر االوربً       

القافٌة فً الشعر الالتٌنً واالغرٌقً ،  اذ لم ترد (Trobadours)ٌد الشعراء التروبادور 

الذي ٌعتقد االوربٌون ان التروبادور البروفنسٌٌن قد تاثروا  (ovide"اّفٗدّٗس" )وان 

، لم نجد فً كل كتبه ولو قصٌدة واحدة  (Amour courtois)بافكاره فً حبهم الكورتوازي

 مقفاة على االقل. 

لم ٌهتموا بالقافٌة فً  (horaceّراس )ُان رواد االدب الرومانً وعلى راسهم      

 شعرهم ، شانهم فً ذلك شان الشعراء االغرٌق .

اول شاعر من  (Guillaumeixغّٗم التاسع كًّخ تّاتٗح ّدّلاكٗتاًٗا الساتع )ٌعد      

الشعر العرتٖ جنوب فرنسا ادخل نظام القافٌة بكل انواعها الى الشعر االوربً ، وبما ان 

. غٗرٍ هى اشعار االهم االخرٓعرف المافٗح لتل 
1

 

فان نظام القافٌة فً الشعر االوربً قد استورد من العرب ، وكطان غٌوم التاسع اول      

 من نظم القافٌة الموحدة التً اشتهر بها الشعر العربً ، وذلك فً ثالث قصائد من دٌوانه  .

ئدهم ، وهذا النوع من الشعر المصرع فً الكثٌر من قصاالترّفسّٗى طرق الشعراء        

 Bernart)النظم نجده عند العرب منذ العصر الجاهلً ، لقد نظم التروبادور برنار مارتً 

Marti)  : قصٌدة من اللون 

Faraiun vers abson novelh 

Evuelh m en atotz querelar 

Qu a penas trobi qui m apelh 

Ni sol midenhe l uelhvirar 
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 في شعر التروبادور              ةاألندلسي  موشحات واألزجالأثر ال:     دراسة تطبيقيّة    الفصل الثالث:     
 

Trobad m an nesci efadelh 

Qua r no sai laver ajustar 

 ّترجهتِا    :

 سأًظم اغًٗح تاٗــماع جدٗد

 ّارٗد اى الّم فِٗا جهٗع الًاس 

 ال ًًٖ لم اجــــــد احد ٗكلهــًٖ 

 اللل ًٗــظــر الٖ اّ عـــــلٔ ا

 لمد اعتمدّا اًٖ ساــذج ّغتٖ

ال ًًٖ  فمٗر ّلم الدر علٔ الغًٔ 
1

 

فجعل مصدر االبٌات على قافٌة وعجزها على قافٌة  ( أب،أب  ب،أ) استخدم المافٗح     

اخرى ، وهذا النوع من الشعر ٌعد من الشعر التقلٌدي عند الشعراء العرب فً المشرق 

 . اجٗزراٛوالمغرب وهو من 

كها استعهل شعراء االّكسٗتاًٗح التهسٗط الشعرٕ تكل اًّاعَ ، ّهًَ الهثلث الذٕ       

(  Piere d’auvergneجاء عًدُم تأشكال هختلفح ، كالمصٗدج التٖ ًظهِا تٗاردّفرى )

 ّلِا  :أعلٔ المافٗح )اا ب، ج ج ب، س س ب (

 Cantarai d aquestz trobadors 

 Que canton de maintasccolors 

 E l pieger cuida dirmout gen. 

 Mos a cantar loner alhors      

 Qu entrametre n vei cent pastors 

 Qu us non sap  que s mont o s dissen 

 ّترجهتِا     :

 سأغًٖ عى ُؤالء الترّتادّر

 الذٗى ًٗظهّى االغاًٖ هى كل ًّع
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 في شعر التروبادور              ةاألندلسي  موشحات واألزجالأثر ال   :  دراسة تطبيقيّة    الفصل الثالث:     
 

 حتٔ الشاعر الردٕء هًِم ٗفتخر تشعرٍ

 لكى علَٗ اى ٗغًٖ فٖ هكاى اخر

 الًًٖ ارٓ هابح راع ٗشتغلّى هثلِم

ّال احد هًِم ٗدرٕ طتٗعح صّتَ .
1

 

الشعر االوربً الذي  هذه االشكال الشعرٌة التً وردت عند التروبادور ، لم ترد فً     

سبقهم ، وقد استخدم البروفنسٌون ومن نظم بلغتهم القصائد المربعة والمخمسة وغٌرها من 

 االشكال التً نجدها فً المسمطات العربٌة والموشحات واالزجال . 

 تًاء المصٗدج : -(ب       

ثلما ٌرد فً فً الشعر االكسٌتانً ٌستهل الشعراء قصائدهم بالمطلع مالهطلع :  -1     

الموشحات واالزجال عند االندلسٌٌن ، وقد استخدم البروفنسٌون مختلف االشكال 

 االستهاللٌة من المطلع المتكون من شطر واحد الى المطلع المركب من اسطر .

لقد تطرق الشعراء البروفنسٌون الى مختلف المطالع فً قصائدهم ، اال ان هذه         

 ء االندلسٌٌن فً الموشحات واالزجال قبل عصر التروبادور .النماذج وردت عند الشعرا

( وهً Vers)تٗتا تسمى المقطوعة الواحدة من القصٌدة عند التروبادور  التٗخ : -1

 التسمٌة نفسها التً نجدها فً الموشحات واالزجال . 

بعة ترد االبٌات فً الشعر االكسٌتانً متفاوتة االقسمة ، فمنها ما جاء مركبا من ار      

اسطر مع قفل من سطر واحد ، وهذا الشكل استخدمه االندلسٌون فً االزجال . وقد استخدم 

 البروفنسٌون اٌضا البٌت مع القفل المتركب من شطرٌن .

كما نظم البروفنسٌون البٌت المتكون من خمسة اسطر مع قفل من شطر واحد ومنهم       

االقفال المركبة من ثالثة واربعة اسطر ( ، كما نظموا  Cercamon)سركاهّى التروبادور 

على غرار ما نجده فً الشعر االندلسً .
2
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 في شعر التروبادور              ةاألندلسي  موشحات واألزجالأثر ال:     دراسة تطبيقيّة    الفصل الثالث:     
 

ه عدد اسطر االقفال عند الشعراء البروفنسٌن منها ما ٌكون عدد اسطر المفــــــل  : -3     

غّٗم التاسع المطلع نفسه ، ومنها ما ٌكون عدد اسطره نصف عدد اسطر المطلع .وكان 

اول شاعر اوربً استخدم االقفال فً الشعر اال انه احدث تغٌٌرات طفٌفة خرج بها قلٌال 

 عن النماذج االندلسٌة . 

لها نالحظ ان غٌوم ومن خال ، ب ا ب ( أ أ أ أفمن ذلك قصٌدته التً رسم قافٌتها )        

التاسع قد احدث بعض التغٌٌر على القفل االندلسً ، بان ادخل على القفل شطرا اخر على 

 عند شعراء التروبادور .  (Vuelta)ّالمفل ٗسهٔ قافٌته من قافٌة اشطر البٌت . 

اول من ادخل الشكل المربع الى الشعر االوكسٌتانً غّٗم التاسع ٌعد التروبادور 

، ٌتجلى هذا  (Alba)" الفجرٗح " عمٌق باالزجال االندلسٌة ، وهذا النوع ٌسمى لتاثره ال

 .، ج ج ج ب (  أ أ أ )فً قصٌدته االخٌرة المثبته فً دٌوانه والتً رسم قافٌتها 

Pos de chantar m es prestalentz 

Farai un vers don sui dolenz 

Mais non serai obedienz 

En peitau nien lemozi 

Qu era m’en irai en eisil 

En gran paor en gran peril 

En guerra laissarai mon fil 

E faranli mal siei vezi 

 ّ ترجهتِـــــــا   :

 تها اى الرغتح تدفعًٖ الٔ الغًاء

 لصٗدج فٖ هّضّع ٗحزًًٖ سأًظم

 اتدا لى اكّى خاضعا لسٗدج

 ال فٖ تّاتّ ّ ال فٖ لٗهّزٕ

 ًفُٔكذا الٔ اله سأرحل
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 في شعر التروبادور              ةاألندلسي  موشحات واألزجالأثر ال:     دراسة تطبيقيّة    الفصل الثالث:     
 

 طر كتٗرختخّف شدٗد ّ
1

 

 الٔ الحرب ، ّساترن اتًٖ

 لكًًٖ اخشٔ هى جٗراًَ علَٗ

د باللغة ولٌس صدفة اذا وجدنا بعض الشعراء البروفنسٌون المحدثٌن قد نظموا قصائ       

االكسٌتانٌة ذات اقفال باللغة الالتٌنٌة ، الن هذه الطرٌقة اخترعها ألول مرة كما تعلم 

 الموحشون االندلسٌون . 

(  Finidaتعود الشعراء البروفنسٌون على تدٌٌل قصائدهم بقفل ٌسمى ) الخرجــــح :-4    

ال ولم ٌعرف الشعر . ظهرت الخرجة ألول مرة فً الموشحات ثم فً االزج الخرجحبمعنى 

االوربً الخرجة قبل شعراء التروبادور الذٌن عاصروا اشهر الوشاحٌن والزاجلٌن 

 االندلسٌٌن 

ترد الخرجة فً الشعر االوكسٌتانً عند التروبادور بأشكال مختلفة ، لكن اغلبها لم        

اسطر ٌخرج عن نطاق الشكل االندلسً . حٌث جاءت شطرا مفردا ومركبة اٌضا من عدة 

، وهذا هو الشائع عندهم ، فقد تكون مركبة من ثالثة واربعة اشطر . غٌر ان البروفنسٌٌن 

لم ٌكتفوا بخرجة واحدة ، فمنهم من نظم خرجتٌن متتالٌتٌن من اخر القصٌدة ، وهذا مالم 

 نره عند االندلسٌٌن . 

البروفنسٌٌن اول من نظم القصٌدة ذات الخرجتٌن . وان ختم غّٗم التاسع وكان        

قصائدهم بالخرجات لٌؤكد مدى تأثر هؤالء الشعراء االوربٌٌن فً نظمهم بالشعراء 

االندلسٌٌن من وشاحٌن و زجالٌن  .
2

 

ٗهكى المّل هها ستق ذكرٍ اى الشعراء االّرتٗٗى حذّا حذّ ًظرابِم االًدلسٗٗى فٖ       

الذٕ لم ٗكى عًدُم هى لتل  ًظم لصابدُم هى حٗث التًاء الشعرٕ فٗها ٗخص ًظام المافٗح

 حٗث ًّعّا فٖ المّافٖ ّ استعهلّا التهسٗط تأثرا تالّشاحٗى ّ الزجالٗى االًدلسٗٗى
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 في شعر التروبادور              ةاألندلسي  موشحات واألزجالأثر ال:     دراسة تطبيقيّة    الفصل الثالث:     
ء المصٗدج فاستعهلّا الهطلع ّالتٗخ الذٗى عاصرُّم ، كها للدُّم اٗضا فٗها ٗتعلق تتًا 

 .ّااللفال ّاٗضا الخرجح 

 الهّضّعاخ الغزلٗـــــــح  :      -9 

( هو الحب الذي ٌسمو بقٌمة على  courtoisieأو الكورتوازٌة ) الحب الهؤاًس   : -أ       

دل اي حب فروسً اخر ، وهذا المفهوم ٌتمٌز بتجمٌد المرأة والخضوع لها حتى وان لم تبا

العاشق الشعور نفسه . ولهذه االسباب اطلق شعراء التروبادور الكورتوازٌون على هذا 

( ، فالعاشق ٌعمل المستحٌل من  FIN AMOUR)" الحب الصافٖ " النوع من التقدٌس 

 اجل ارضاء سٌدته والخضوع لها . 

لٌنال رضا  ان الحب المؤانس ٌظهر وكانه عقٌدة او قانونا ٌلتزم به الشاعر العاشق      

سٌدته وهذا ٌبدو قاس جدا وٌلزم الصبر والتضحٌة وهو ٌكاد ٌكون مقصورا على النساء 

 المتزوجات او االرامل امراء االقطاع .

قد ورد هذا الموضوع فً الشعر العربً واشتهر به العذرٌون الذٌن لم ٌكتب لهم       

 غزلون بهن الى اخر اٌامهم .الزواج بمعشوقاتهم ، ومع ذلك ظل هؤالء الشعراء العرب ٌت

ان الحب الكورتوازي اصبح فً القرون الوسطى من ضرورٌات الشعر االكسٌتانً ،      

التزم به الشعراء مدة قرون من الزمن ، وقد ذهب فرٌق من الدارسٌن الى ان ما ورد فً 

 الشعر االكسٌتانً نقل عن العرب فً االندلس . 

جاء به شعراء التروبادور البروفنسٌون ال ٌعكس واقع ان شعر الحب المؤانس الذي      

المجتمع االوربً فً ذلك الوقت ، ولٌس له اٌة صلة باألدب االوربً الذي سبق القرن 

الثانً عشر مٌالدي ، وانما هو جزء من مقومات العرب . 
1

 

 ( :                                                                          Stendhalُّذا تشِادج االّرتٗٗى اًفسِم ، اذ ٗمّل الكاتب الفرًسٖ ستاًدال )      

 " اى التحث عى ًّع الحب الحمٗمٖ ٗجب اى ٗكّى التادٗح تحخ خٗهح العرتٖ ".

لقد طرق العرب باب الحب العفٌف منذ زمن بعٌد ، وقد انتقل هذا اللون من الشعر الى    

كثٌر من الشعراء ، ثم انتقل الى بالد االفرنج بالطرق نفسها التً بالد االندلسً ، ونظم فٌه ال

 انتقلت بها اغراض الشعر االخرى من االندلس الى اوروبا . ومهما ٌكن من امر فان طهارة 
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 في شعر التروبادور              ةاألندلسي  موشحات واألزجالأثر ال:     دراسة تطبيقيّة    الفصل الثالث:     
ؤانس الذي ورد فً الشعر االوكسٌتانً عند التروبادور لم تسم الى درجة العفة الحب الم

العربٌة التً ٌتمٌز بها هذا اللون من الحب عند العرب .
1

 

( هو اول تروبادور Guilhemde Montanhagol) دٕ هًّتاًٗا غّل غّٗمبعد       

من ٌخدع فً الحب ٌتطرق الى العفاف فً الشعر االكسٌتانً ، فهو ال ٌسمى عاشقا " 

وٌدعو سٌدته الى ارتكاب الخطأ ، الن العاشق الحقٌقً ال ٌقبل المساس بشرف سٌدته " . و 

 ٌذكر انه عاش فً القرن الثالث عشر مٌالدي .

ما العرب فقد ورد عندهم هذا الموضوع منذ الجاهلٌة ، فالعفاف ال ٌتجزأ من أ      

ٌحث المسلمٌن على العفاف . مقوماتهم واخالقهم ، ثم ان االسالم اٌضا 
2

 

َِ " لال هللا تعالٔ   :        ُ ِهْى َفْضلِ
ُُِم هللاَّ َٗ ًِ ُْٗغ ًَِكاًحا َحتَّٔ  ِجُدَّى  َٗ ْسَتْعفِِف الَِّذَٗى اَل  َٗ ْل َّ  { 

}."
3
  

فلقد اشتهر الشعراء العرب به اال انه قل فً الموشحات واالزجال االندلسٌة الرتباطها 

ر االشارة ان الحب العفٌف الذي ورد فً الشعر االوكسٌتانً استورده بالغناء واللهو ، وتجد

 التروبادور من االندلس بواسطة الجونغلٌز . 

ظهر هذا النوع من الغزل ألول مرة فً البروفنس على ٌد  الحتٗتح الهجِّلــــح : -ب  

ور هموم التروبادور ، وهو ما ٌسمى اٌضا بالحب المستحٌل والحب البعٌد ، هذا الشعر ٌص

 الفارس واشتٌاقه لرؤٌة حبٌبته التً لم ٌرها فً حٌاته . 

 وكان الشاعر غٌوم التاسع اول من تطرق الى هذا الموضوع فً قصٌدته من شعره بقوله  :

Amigu ai  ieu , no sai qui s es , 

Qu ancnonlavi , si m ajut fes ; 

Ni mfes que m plass ani que m pes, 

Nino m en cau , 

Qu anc non ac normanai Frances 

Dins mon ostau 

                                                             

 (.285،284) "ص المرجع نفسه  -2

 (.284،285،286)،الموشحات واألزجال األندلسٌة وأثرها فً شعر التروبادور "ص محمد عباسة -1
 (. 33األٌة)سورة النور : -3
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 في شعر التروبادور              ةاألندلسي  موشحات واألزجالأثر ال:     دراسة تطبيقيّة    الفصل الثالث:     
 

 ّترجهتِــــــــــا  :  

 عشمخ اهرأج ال اعرفِــــــــــــــــا

 ّلم ارُا فٖ حٗاتٖ اتــــــــــــــــدا

 احسًخ لٖ ّال اســـــــــــــاءخال 

 ُّذا ال ِٗهًٖ هـــــــــــــــــــادام

 لٗس فٖ دارٕ اجًتـــــــــــــــــٖ

 ال ًّرهـــــــاًٖ ّال فرًــــــــسٖ

فً هذه القصٌدة ٌقص علٌنا التروبادور غٌوم التاسع كٌف تعلق بحب امرأة لكنه لم ٌرها     

االوربً من قبل . غٌر ان العرب كانوا قد تطرقوا الى هذا  ابدا ، وهذا ما لم ٌقع فً الشعر

الموضوع فً مختلف اشعارهم . 
1

 

اى الحتٗتح الهجِّلح التٖ جاء تِا ( الى القول  : "  Bezzola)تدزّالومع ذلك ذهب      

الشعراء العرب ُٖ اهرأج حمٗمٗح ، فٖ حٗى اى الكًّخ غّٗم التاسع تحدث عى اهرأج 

 كونت غٌوم التاسع كان ٌتحدث عن سٌدة مجهولة ولٌس خٌالٌة  .لكن ال خٗالٗح "

( امٌر بالٌا الذي هام بحب Amor de lonh)الحب التعٗد "وممن اشتهروا بموضوع "      

كونتٌسٌة طرابلس الشرق ، ولم ٌرها ابدا فً حٌاته ، فنظم فٌها شعرا كثٌرا وصل منه الٌنا 

 لٔ  :ٗمّل الشاعر هى االّثالث قصائد فقط ، 

Nuil hom no s meravill de mi 

S ieu am so que ja no m veira, 

Que l corjoi d autr amor nonha 

Mas de cela qui eu ancno vi , 

Ni per sai quals bes m en venra,aa 

 ّترجهتِـــــــــــا   : 

 تلّهًّٖ اذا عشمــــــــــــــخال 

 ــداهى لم ترًٖ اتــــــــــــــــــــــ

                                                             

 (.286،287،288)محمد عباسة ،الموشحات واألزجال األندلسٌة وأثرها فً شعر التروبادور "ص -1
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 في شعر التروبادور              ةاألندلسي  موشحات واألزجالأثر ال:     دراسة تطبيقيّة    الفصل الثالث:     
 

 فِٖ ّحدُا هى تجعلًٖ سعٗـــدا

 تلن التٖ لم ارُا اتـــــــــــــــــدا

 اًٖ تِذا الحب همتًـــــــــــــــــع

ّاًا ال اعلم ُل سٗستحق ام ال.
1

 

 بص شعر الغـــــــــزل     :خصا -5    

لقد ورد فً الشعر االوكسٌتانً عند التروبادور امثلة كثٌرة  : شكّٓ الفتـــــــاج -أ         

 تصور لنا المرأة وهً تبكً فراق حبٌبها .

وفً الشعر االندلسً امثلة كثٌرة فً هذا الموضوع ، اال ان الموشحات تكاد تنفرد به .   

لكالم على لسان الفتاة فً المقطوعة االخٌرة بما فٌها الخرجة من وقد جعل الوشاحون ا

 اتٖ الماسم الهًشٖ فٖ الخرجح   :موشحاتهم ، فمن ذلك قول 

 اذا جاءخ لــــــــــــدارٍ  *** ّرب فتاج غًــــــــــــخ                 

 لتعد دٗــــــــــــــــــــارٍ   *** ّتشكّ لَ اذا حًــــــخ  

 تمرب هــــــــــــــــزارٍ    ***  ّ لها غًــــــــــخ ّتشد

 اكى ٗرتـــــــــــــــــاب     *** غرٗم ام ٗاهـــــــــــــــم 

 اسرٕ اللسٗـــــــــــــح    *** هــم ٗإ اصطـــارهها    

مع  والخرجة كما نرى بعض كلماتها عجمٌة ٌلجا الٌها الوشاح إلخفاء حدٌث الفتاة         

بعامٌة اهل االندلس وأعجمٌتهم هٖ أ" هـــم" تهعًٔ  امها عن الرقباء ، وقد وردت كلمة 

اٌضا . وبالطرٌقة نفسها ورد هذا الموضوع عند عدد من الوشاحٌن االندلسٌٌن ، وكأنهم 

كانوا ٌحاكون بعضهم بعضا فً هذا الموضوع ، النهم اتفقوا على طرٌقة واحدة فً الحدٌث 

 اة عن شكوى الفت

ن هذا الموضوع اصٌل فً الشعر االندلسً ، وقد ورد فً الموشحات وفً االزجال إ       

، وقد انتقل الى ما وراء البرانس فتناوله الشعراء التروبادور فً قصائدهم وتناقله الذٌن 

جاءوا من بعدهم  من شعراء اللغة االوكسٌتانٌة  .
1
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 في شعر التروبادور              ةاألندلسي  موشحات واألزجالأثر ال :    دراسة تطبيقيّة    الفصل الثالث:     
فً الشعر االوكسٌتانً ٌعاهد العاشق محبوبته على  الّفاء ّالتضحٗـــــــح : -ب       

االخالص فً حبه وٌقسم لها بانه سٌظل وفٌا لها مهما كان الثمن ، ولن ٌبدل بها اخرى 

 حتى وان تمادت فً تمنعها . 

ة العهد والوفاء للحبٌبة واالخالص لها لم ٌرثها الشعر االكسٌتانً عن الشعر ن فكرإ

مثال فً فاّفٗدّٗس  االوروبً القدٌم ، بل ظهرت ألول مرة مع ظهور حركة التروبادور .

 نجده ٌعلم الناس كٌف ٌتحصلون من حبهم االول من اجل حب جدٌد .  "فى الحب "كتابه 

 "اتى حزمذا الموضوع فً كتبهم واثنوا علٌه ، ومنهم اما العرب فقد ذكروا ه       

 " تاب الّفاء "سماه  "طّق الحهاهح "الذي افرد بابا لهذا الغرض فً كتابه  اًٛدلسٖ"

فهى ذلن لّل الشاعر وقد صور لنا الشعراء القدامى ضروبا من الوفاء لم ٌسبق لها مثٌل ، 

 اتٖ تهام الطابٖ   :

مِّلْ فُؤاَدَن َحُٗث شِ  ًَ َِّٓ لِ ـــــلحُ  ها *** بَخ ِهى ال َّّ  بُّ إالّ للَحتِٗب اٛ

َُ الَفتٔ  َُ أت *** َكْم َهًِزٍل فٖ اٛرِض ٗألفُ ًُ ِل َهًـــَّحًٗ َّّ  ِزلِ ـــــداً ٛ

 ّلال عًترج العتسٖ فٖ ُذا الهعًٔ اٗضا  :

َِّٓ ***َلّ كاَى َللتٖ َهعٖ ها ِاخَترُخ َغُٗرُكمُ   ال َرضُٗخ ِسّاُكم فٖ ال .َتَدال َّ
2

 

                                          

وصدر العذرٌون عن شكوى صادقة وحرارة واٌمان وتقوى وعفة ووفاء وتمنوا امرأة   

واحدة ، وقد جرى االدب العربً فً اصالته على ان ال ٌذكر المحب اسم محبوبته .
3

 

فً قصائدهم وموشحاتهم  ثم انتقل هذا الموضوع الى االندلس وتناقله الشعراء       

فهى ذلن لّل الشاعر  وازجالهم ، ٌخلصون لحبٌباتهم وٌعاهدونهن بالحب االول واالخر .

 اتى رحٗم االًدلسٖ هى احدٓ هّشحاتَ : 

 خ اهــــــــــــــــرٕـــــــــرفع   *** ٗا شادًــــا احــــــــــــــــــّٓ      

 ّاى  صتــــــــــــرٕـــــــعً  *** ـــّٓن ّالشكــــــــــــــــــــالٗ     

                                                                                                                                                                                              

) ثرها فً شعر التروبادور "صمحمد عباسة ،الموشحات واألزجال األندلسٌة وأ -1
299،298،297.) 

 (.307،308)محمد عباسة ،الموشحات واألزجال األندلسٌة وأثرها فً شعر التروبادور "ص -1

 (.178)ص، بٌروت، "دار الكتاب اللبنانً  أنور الجندي :'خصائص األدب العربً -2
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 في شعر التروبادور              ةاألندلسي  موشحات واألزجالأثر ال:     دراسة تطبيقيّة    الفصل الثالث:     
 ّان عهــــــــــــــرٕـــــــــس  *** ٔ  اى اُـــــــــــــــّٓـال تخش    

 ّء الصتــــــــــــاحــــــــض ***  ــــــــــــراساغًٖ عى الًتـــــ                  

عرف المجتمع البروفنسً فً العصور الوسطى بكثرة الطالق ، وكان الدافع الى ذلك       

(  : " هو التخلص من الزواج االول من اجل عالقة J. Anglade)ٗمّل جّزٗف اًغالد 

والرجل عند  المرأةالمساواة بٌن "ستاًدال الٔ اى  : جدٌدة اكثر ربحا ونفعا " ، وذهب 

 العرب هً التً دفعتهم الى الوفاء للعهد واحترام المراة . 

اال بعد ظهور االسالم وهذا ما ٌؤكد  والمرأةلكن العرب لم ٌقروا المساواة بٌن الرجل        

 ان الوفاء من تقالٌد العرب واخالقهم .

لعاشق بكل ما ٌملك من اجل الحفاظ على وٌحدث فً الشعر االوكسٌتانً ان ٌضحً ا        

 جّفرٕ رّدٗل .حبه اتجاه سٌدته ، وهذا الذي نجده عند 

ظاهرة التضحٌة من اجل الحبٌبة واالستشهاد فً سبٌل الحب موضوع عرٌق فً االدب 

العربً ، انتقل الى التروبادور عن طرٌق االندلس فوظفوه فً قصائدهم . 
1

 

الشعر العربً عامة واالندلسً خاصة قد اثر فً شعر  مما سبق ذكره ٌمكننا القول ان

التروبادور فنهجوا نهجهم وقلدوهم فً معظمهم ما ٌتعلق بالشعر،من حٌث بناء القصائد 

 وكذلك الموضوعات التً تناولوها .
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 خـاتـمـــة
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 خاتهح

 

 خاتهح :

المسلمون قفزة فً جل المٌادٌن ، منها الدٌن  شهدت بالد األندلس منذ أن دخلها العرب     

والعلوم واألدب ، وهذا األخٌر الذي ارتقى من مرحلة ألخرى حسب البٌئة والزمن ، فكان 

ا زاخًرا حٌث نهج األندلسٌون نهج سابقٌهم من المشارقة فقلدوهم فً  ًٌ الشعر منه نوًعا أدب

خرى حسب ما تفتضٌه الضرورة معظم األغراض ، ثم أخذوا بعد ذلك ٌتوسعون فً فنون أ

إلى أن استحدثوا وابتكروا فنوًنا شعرًٌة جدٌدًة ومنها الموشحات واألزجال فكانت بحق تمٌزاً 

اختصوا به ، حٌث أبدعوا وتفننوا فً نظمها كًما وكًٌفا ، وهذا الذي جعل أدبهم راقٌاً 

 وشعرهم ملهماً.

طرٌقتهم الخاصة تؤكد استحداثهم لهذه لقد بنى شعراء األندلس موشحاتهم وأزجالهم ب      

الفنون ومنها : المطلع واألسماط واألقفال والخرجة، ونظموا فً موضوعات : منها الغزل 

والمدح والخمرٌات ألنها تستدعً ذلك ، ثم ذهبوا إلى خصائصها فٌما ٌتعلق مثالً بشكوى 

 الفتاة والوفاء والتضحٌة .

عصور الوسطى ٌحتكون بنظرائهم األندلسٌٌن فحذوا هذا ما جعل شعراء التروبادور خالل ال

حذوهم وقلدوهم وتأثروا بهم فً معظم ما ٌتعلق بهذه األنواع المستحدثة وهذا إن دل إنما 

 ٌدل على أن الشعر األندلسً بلغ ذروته ومكانته المرموقة خالل ذلك الزمن .  

     

 

 

 

  

 

 

 

 



 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 المالحـــق
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 1الملحق رقم : 

 

 

 قرطبة قصر
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 2الملحق رقم :  

 

 

 غرناطة -الحمراء  قصر 
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  3الملحق رقم :

 

 بإشبٌلٌة  الدا الخٌر مئذنة
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المصـادر  ةـقائم   
عــراجــالمو    
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 لابهح الهصادر ّالهراجع

 

 : رّاٗح ّرش عى ًافع . المرآى الكرٗم 
 
 الهصادر ّالهراجع: -1

 أّال: الهصادر:

 .  2007" الدٌوان " الطباعة الشعبٌة للجٌش ، الجزائر ،  ابن هانئ األندلسً ، -(1

ابن رشٌق القٌروانً "  العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ونقده " تحقٌق محمد محً  -(2

 .  1، ج  2007الدٌن عبد الحمٌد ، الطباعة الشعبٌة للجٌش ، الجزائر ، 

 1، مجلد 2012ٌع ، بٌروت، ابن خلدون "المقدمة "دار الفكر للطباعة و النشر والتوز -(3

ابن خلدون" المقدمة " حققها وقدمها وعلق علٌها عبد السالم الشدادي ، بٌت الفنون  -(4

 .     3والعلوم واآلداب ، الجزائر ، ج 

 .  2007إبن خفاجة األندلسً " الدٌوان "  الطباعة الشعبٌة للجٌش ، الجزائر ،  -(5

 .1997دار الهدى ، الجزائر ، إبراهٌم قالتً  " قاموس الهدى"  -(6

أحمد بن المقري التلمسانً " نفح الطٌب من غصن األندلس الرطٌب"، تحقٌق إحسان  -(7

 . 1، المجلد 2008،  1عباس ، دار األبحاث للترجمة والنشر والتوزٌع ، ط 

 .46، ط 1986البستانً " منجد الطالب " دار المشرق ، بٌروت ،  -(8

لبالغة " راجعه وقدمه له إبراهٌم قالتً ، دار الهدى للطباعة الزمخشري " أساس ا -(9

 والنشر و التوزٌع  ، الجزائر .

 .1979،  1الرازي " مختار الصحاح " دار الكتاب العربً ، بٌروت ، ط  -(10

 أنور الجندي " خصائص األدب العربً " دار الكتاب اللبنانً ، بٌروت . -(11

 .1980،  2العربً " منشورات اقرأ ، بٌروت ، ط  حسٌن نصار " الشعر الشعبً -(12

محمد بن أبً شنب " تحفة األدب فً مٌزان أشعار العرب " مكتبة األمٌركا والشرق  -(13

 .1954،  3، أدرٌان مٌزونف ، بارٌس ، ط 

مصطفى  صادق الرافعً " تارٌخ آداب العرب "  دار ابن الجوزي للطبع والنشر  -(14

 .3، ج 2010،  1،ط والتوزٌع ، القاهرة 
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 لابهح الهصادر ّالهراجع

 

عبد القاهر الجرجانً " دالئل اإلعجاز فً علم المعانً " صححه محمد عبده ومحمد  -(15

الشنقٌطً ، وعلق علٌه محمد رشٌد رضا ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بٌروت ، 

1981. 

، 1981،  1ٌن ، بٌروت ، ط عمر فروخ " تارٌخ األدب العربً " دار العلم للمالٌ -(16

 . 4ج

ٌاقوت الحموي " معجم البلدان " تحقٌق وستنفٌلد ، دار بٌروت للطباعة والنشر ،  -(17

 .3و  1، المجلد 1984للبنان ، 

 

ا: الهراجع ًٗ  :                 ثاً

" منشورات السهل ، الجزائر الموشحات واألزجال"  ٌلسو جلول  - أمقران  الحفناوي -(1

 . 1، ج 2009، 

 .2007جرجً زٌدان " فتح األندلس" المؤسسة الوطنٌة للفنون المطبعٌة ، الجزائر ،  -(2

محمد عباسة " الموشحات واألزجال األندلسٌة وأثرها فً شعر التروبادور " دار أم  -(3

 .2012، 1الكتاب للنشر والتوزٌع ، الجزائر ، ط

" الناشر: دار النهضة العربٌة للطباعةلس " عبد العزٌز عتٌق " األدب العربً فً األند -(4

1995  . 

ٌوسف عٌد " الشعر األندلسً وصدى النكبات " دار العزة والكرامة للكتاب ، وهران  -(5

 .2013،  1، ط

 :  ثالًثا: الكتب الهترجهح

" قصة العرب فً إسبانٌا ترجمة " علً  Stanley Lane-Pooleإستانلً لٌن بول   - (1

 .1119عارف بمصر ، الجارم ، دار الم

 راتعاً : الهجالخ: 

إسماعٌل نقاز : رسالة المسجد " الوطن والمواطنة فً الفكر اإلسالمً المعاصر "  -(1

             .   2010أفرٌل  -هـ 1431السنة الثامنة ، العدد الرابع ، الجزائر ، ربٌع ثانً 

 



 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فــهـرس
 المحتويات



 

96 

 الموضوعات فهرس

 فهرس المواضيع
 إهـداء

 ب(-المقدمة....................................................................  )أ  

 :تاريخ األندلس وجغرافيتها  (المـدخل
:)....................................  

 نبذة عن األندلس:..................................................... -(1
 أبعادها:....................................................مساحتها و  -(2
 مناخها وخيراتها:...................................................... -(3
 األمم التي إستوطنت األندلس :........................................ -(4

(3-9) 
   5 
6 
6 
8 

 األندلس )دخول العرب إلى : الفصل األول
...............................:) 

(11-
22) 

 12 موجة الفتح:......................................................... - (1
 15 المدن األندلسية: .................................................... – (2
 19 ..............أسباب سقوط األندلس:................................. - (3

  الفصل الثاني: ) الشعر في
 األندلس(:.....................................

(23-67) 

 25 الشعر األندلسي والتقميد:.............................................. -(1
 فنون الشعر الموسعة:................................................. -(2
 فنون الشعر المستحدثة:............................................... -(3
 الموشحات واألزجال األندلسية:........................................ -أ  
 رثاء المدن والممالك:................................................ -ب  

 موشحات واألزجال األندلسية الفصل الثالث: ) الجانب التطبيقي: أثر ال
في شعر 

 التروبادور(:.............................................................     

31 
38 

38 
64 

(76-67) 

77 



 

97 

 البناء الشعري:........................................................ -(1
 .......نظـــــام القافيـــة:............................................. -أ

 .بناء القصيدة:................................................... -ب
 الموضوعات الغزلية:..................................................   -(2

77 
    67 
    63 

 73 ..................................................الحب المؤنس: - أ
 67 ................................................الحبيبة المجهولة: - ب

 67 ...............................................خصائص شعر الغزل : -(3
 67 شكوى الفتاة:...................................................... - أ

 66 ..........................الوفاء والتضحية:...................... - ب
 ..................................................................:الخاتمة 

 .................................................................: المالحق 

 ..................................................:قائمة الصادر و المراجع 

 هرس الموضوعات:.......................................................ف 

81 
82 
86 
89 

 

 

 


	أثـــر الشعــر الأندلســي في الشعـــر الأوروبـــي 

