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 إهـداء

أهدي ثمزج هذا انعمم انمتىاضع إنـى 

 وانهذٌه  انىاندٌــه انكزٌمٍه

تفضههما خهقت وتزعاٌتهما تزعزعت 

أطال  وتىصائحهم عمهت وعهى طاعتهما حزصت 

 انهـه فً عمزهما ...آمٍه.

إنى كم إخىتً وأفزاد عائهتً و جمٍع ...

 واألقارب.األهم 

نً ٌد انعىن خالل إوجاس  مه مدإنى كم ...

 .هذا انعمم انمتىاضع

 تهموأحثث تهمإنى كم األحثح انذٌه عزف...

 فً هللا مه قزٌة أو تعٍد.

 األدب انعزتًفً قسم إنى كم األصدقاء ...

 .زًا..ــوشك  

 

 بتركي وردة

 
 



 

 
>> َربِّ أَْوزِْعِني أَْن أَْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي أَْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى وَاِلَديَّ وَأَْن أَْعَملَ  

َصالًِحا َتْرَضاُه وَأَْدِخْلِني بِرَْحَمِتَك ِفي ِعبَ اِدَك الصَّالِِحيَن <<.                                           
 صدق اهلل العظيم                                                                    

إذا كان ال بد للفضل أن يرجع ألصحابو والتقدير ألىلو ف إننا لن ندخر جيدا    
شكرتم   لئن في أسداد جزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى من ق ال عن نفسو "

"،  ف لّلو كل الحمد والشكر حمدا كثيرا وشكرا كبيرا على فضلو   ألزيدنكم
العظيم وعطائو الكريم ، نحمدك حمدا ال ينتيي يا من وسعت رحمتك كل  

 شيء ، ويا من ترزق عبادك بغير حساب .
انجاز   والمواظبة علىنشكر اهلل تعالى أن وفقنا للخير ويسر لنا السبيل بالصبر  

إلى    واالحترامالشكر   اضعة، وأتقدم بجزيلىذه الدراسة المتو   وتقديم
لنا عونا في عملنا ىذا ولم    تي كانت" ال فريحي مليكة " ةمالمحتر   األستاذة

 مدة دراستنا.  ةالنزيية طيل االقيمة وبمعلوماتي  ابنصائحي  بخل علينات
من قريب أو    سواءبالكثير    وبالق ليل أونتقدم بجزيل الشكر لكل من ساعدنا  

 بعيد. من

 



 مقدمة
 

 أ 

نما ىي ذكرى أمة مجيدة وشعب عريق، ليست   ن عظم، وا  األندلس ذكرى رجل وا 

كانت تعتبر من أرقى البمدان العربية اإلسالمية في القرون الوسطى لكنيا مرت بأطوار 

من االنحدار، سجل لنا التاريخ أحداثيا  متعاقبة تخممتيا فترات من االزدىار وأخرى

السياسية واالجتماعية والثقافية، من الفتح إلى النياية، لكن من كل ىذا ييمنا الجانب 

 األدبي، وبالخصوص األنواع الشعرية المستحدثة.

تعتبر الموشحات واألزجال من الفنون التي استحدثيا األندلسيون رغبة منيم في  

يم االجتماعية في ذلك العيد، وقد أثرت الموشحات واألزجال في التجديد ومالءمة حيات

شعر التروبادور ما جعميم ينظمون عمى منواليا، وعمى ىذا األساس فإن موضوع بحثنا 

ىو الموشحات واألزجال وأثرىا في شعر التروبادور ومن خالل تطمعنا ليذا العنوان فقد 

كانت نشأة الشعر األندلسي عبر تطرح في أذىاننا بعض التساؤالت أال وىي: كيف 

اضو؟ وكيف أثر الشعر ر العصور الثالث؟ وما معنى الموشح لغة واصطالحا؟ وما ىي أغ

كل ىذا سنتطرق إليو ونحاول االجابة عنو من خالل األندلسي في شعر التروبادور؟ 

إلى  طرحنا ليذا الموضوع وسبب اختيارنا لمموضوع متداول استعممنا المنيج المقارن وُقِسم

 مقدمة يمييا مدخل وفصمين فالفصل األول فيو ستة مباحث، أما الفصل الثاني فيو خمسة

مباحث وأخيرا خاتمة تضم ام النتائج التي توصمت إلييا من ىذا الموضوع، فقد قمنا 

بعنونة كال الفصمين، فالفصل األول كان عنوانو الموشحات واألزجال والذي يضم ستة 

لموشح لغة واصطالحا، المبحث الثاني: أصل الموشح وأوزانو، مباحث، المبحث األول ا



 مقدمة
 

ب   

المبحث الثالث: أغراض الموشح، المبحث الرابع: الزجل لغة واصطالحا، المبحث 

الخامس: بناء الزجل وأوزانو، المبحث السادس: أغراض األزجال األندلسية، اما الفصل 

وبادور ويندرج تحتو خمسة الثاني فكان عنوانو: تأثير الشعر األندلسي في شعر التر 

البناء الشعري، المبحث الثاني: الموضوعات الغزلية، المبحث مباحث، المبحث األول: 

الثالث: وصف الطبيعة، المبحث الرابع: الشعر الديني، المبحث الخامس: الشعر 

السياسي، وختمنا موضوع بحثنا بخاتمة فييا أىم النتائج التي توصمنا إلييا من ىذا العمل 

التي اعتمدنا عمييا القرآن الكريم، الموشحات  لمتواضع وتمييا قائمة المصادر المراجعا

لصالح جرار، األدب األندلسي  األندلسيواألزجال لمحمد عباسة، قراءات في الشعر 

 التطور والتجديد لحمد عبد المنعم خفاجي، وفي النياية فيرس فيو محتويات المذكرة.

أىميا ضيق الوقت، لكن رغم ىذا أتمنى أن أكون  وقد واجيتنا بعض الصعوبات 

قد وفقت في االلمام بكل جوانب الموضوع وأعطيناه حقو في الدراسة، وأرجو من المولى 

 وجل أن يوفقني واهلل ولّي التوفيق. عز

  



                                                                                                           مدخل 
 

 11 

 الشعر في عصر الوالة:

( ـى891_  39لم يصل إلينا من الشعر العربي في عصر الوالة في األندلس ) 

يعود ذلك إلى عدة والفاتحين األوائل، و  سوى عدد قميل جًدا من المقطوعات لبعض الوالة

ربر و قمة العنصر العربي في األندلس خالل تمك الحقبة قياسا إلى البعوامل من أىميا 

أىالي البالد المفتوحة وأن ىؤالء العرب كانوا منشغمين بالفتح والقتال، فمم تكن ليم عناية 

 .1باألدب والشعر

ومع ذلك لم تخُل ىذه الفترة من الشعر ولو أنو كان ضئيال غير أن أصحابو نشأوا في 

عد شعرا مشرقيا من حيث خصائصو وموضوعاتو، ولعل الشاعر الوحيد المشرق، فيو يُ 

 الذي لم يكن مشرقيا ىو طارق بن زياد ومما روي لو قولو:

 َرىــَعسى َأْن َيُكوَن مَنا اهلل َقْد اْشتَ            َراـــــــٌــــ از ُمَتَغيــا َسفيًنا بالَمجَ َـــ َركْبن

 ا ُيْسَراــإَذا َما اْشَتَيْيَنا الَشـــيء فييَ    ٌنة       ـــــــــــــبجَ  اًل ـواًل وَأىــــا وُأمُ ـــُنُفوسً 

 إَذا َنحـُْن َأْدَرْكَنا الذي َكاَن َأجـــَدرا        َو َلْسَنا ُنَبالي َكْيَف َساَلْت ُنُفوَسَنا 

غير أن ىذا الشعر المنسوب إلى طارق مشكوك فيو كما شك الباحثون أيضا في خطبتو 

المصادر األندلسية األولى جاءت خالية مما نسب إلى طارق، وليس معنى ذلك ان ألن 

                                                           
، 1صالح جرار، قراءات في الشعر االندلسي، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، ط 1

 .11، ص2002



                                                                                                           مدخل 
 

 12 

طارقا لم يكتب بالعربية فمن المرجح أنو كان عمى اتصال وثيق بالعرب قبل فتح 

كانت األندلس، ولذا اختاره موسى بن نصير مولى لو، وال يستبعد أن المغة العربية 

االسالمي، وعمى الخصوص في المناطق موجودة في افريقيا الشمالية قبل الفتح 

 .1الساحمية، وىذا ما أغفمو المؤرخون العرب القدامى

 تحدث ابن حزم عن شعراء األندلس قال: ''ونحن إذا ذكرنا أبا األجرب جعونةبن   

الصمة الكالبي في الشعر لم نباه بو إال جريرا والفرزدق لكونو في عصرىما، ولو أنصف 

وجعونة ىذا الذي  ال ستشيد بشعره فيو جار عمى مذىب األوائل عمى طريقة المحدثين''

ذكره من الطارئين االوائل، وكان فارسا شجاعا يمقبونو ' عنترة األندلس ' ولم يكن يقيم 

ما كان ينتقل من النواحي ويحل أكناف قرطبة، وقد ىجا الصميل بن في مكان نعين و إن

بن حاتموزير يوسف بن عبد الرحمن الفيري وكان الصميل من شيوخ القيسية ومن ذوي 

النفوذ البعيد في األندلس، فمما ظفر بو الصميل عفا عنو فأصبح مدا حالو، فأقسم 

ره لقائو فال يزو  جرب يعتمد إغبابالصميل أال يراه إال أعطاه ما حضره وليذا كان اال

من شعره ما يصور في العيدين، وقد توفي جعونة قبل قيام الدولة األموية، ولم يبق لدينا 

مذىبو العام وطريقتو ولكن القميل الباقي يدل عمى أنو كان كما قال ابن حزم شعًرا بدوي 

 السمات، فمن ذلك قولو:

 ُرعـــــــــــَأقْ  رِ ُذو َغَدائِ  يَوَرْأسِ  َعالٍ  ي مْن َىَواْي بَمْنزلٍ َوَلَقْد َأَرانِ  
                                                           

، دار أم الكتاب ، ور محمد عباسة، الموشحات واالزجال األندلسية وأثرها في شعر التروباد 1

 .9_ 8، ص ص 2012، 1مستغانم، الجزائر، ط
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 1ــــعُ ـــــــــــَلَنا َو الَمريـالَماُء َطيَبُو وَ اُنُو     ـــــَوالَعْيُش َأغيد َساقُط َأْفنَ             

و ممن شيروا بقول الشعر في عصر الوالة ' أبو َجْوَشْن الُصَمْيْل بن حاتم نب َشْمر بن 

ذي الَجْوَشْن الكالبي'، دخل األندلس في طالعة 'بمج بن بشر القشيري' يذكر بن االبار 

آخر في الحمة السيراء أنو كان رجاًل أميًا ال يقرأ وال يكتب، كان وزيرا لييوسف الفيري 

ى األندلس قبل استالء عبد الرحمن الداخل عمييا، وتوفي في سجن عبد الرحمن الوالة عم

 ىـ (.841الداخل سنة ) 

يا إال أن لو شعر منو قولو عندما أغار الطائيون عمى داره بشُقْندة يوم ومع أنو كان أم

 المصارة عند انيزام يوسف الفيري، واستخالف عبد الحمن الداخل:

 عُ ـــــــــــائِ دَ الوَ  دَ رَ تُ  نْ أَ  ماً وْ يَ  دَ بُ اَل وَ          ةٍ ــــــــــــعَ ديْ ي وَ طَ  دَ عنْ  اليْ  إن مَ إاَل            

 2عُ ــــــُرْمحي وِمْنَصِمي         َفِإْن َسَكُنوا َأْثَنْت َعَمَي الَوَقائِ ل فعْ  نْ ا عَ منً وا يَ مُ سَ           

وممن وصمتنا بعض أشعارىم إلينا بعض أشعارىم في عيد الوالة 'أبو الخطار ُحسام بن 

ىـ ( فمن شعره ينتصر لميمانية 811ضرار بن سممان الكمبي' الذي ولي األندلس سنة ) 

 ويذكر بيوم راىط:

 َلْم َتْنِصُفوا ُحْكِم َعِدلُ  َوِفي اهلِل ِإنْ ـــــــــــا  َأَفَأَتَم َبِني ُمْرَواْن َقْيًسا ِدَماَءنَ            

                                                           
، 1يادة قرطبة، دار الشروق، عمان، األردن، طإحسان عباس، تاريخ األدب األندلسي، عصر س 1

 .40، ص 200

.14_13، ص ص  صالح جرار، قراءات في الشعر األندلسي  2 
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 ُل َفضـــَتْعَمُموا َمْن َكاَن ثَُم َلُيال َوَلمْ     ـــــــــــٍط   َكَأَنُكْم َلْم َتْشَيُدوا َمَرَج َراىِ            

 لُ ــــــــــَوَلْيَس َلُكْم َخْيٌر ِسَواَنا َواَل ِرجْ         اـــــــــــــــــَوِقيَناُكْم ُحًرا َلِقيَنا َبُنوِرنَ            

 لُ ـــــَطاَب َلُكْم ِمَنا الَمَشاِرُب َو ااَلكْ        وَ ــــُمْ ــــــــــَفَمَما َبَمْغُتْم َنْيَل َما َقْد َأَرْدت           

 لُ ـــــَو َأْنُتْم َكَذا َما َقْد َعِمْمَنا َليضا فعْ          ةٍ ـــــــــــــــــــَتَعاَمْيُتْم َعَنا ِبَعْيٍن َجِميَ        

 لُ ـــــــــــوا ِإْن َدَرْت الَحْرُب َدْوَرًة      َوَزَلْت َعِن الِمْرَقاِة ِبالَقَدِم الَنعْ ُــ َفاَل َتْأَمن            

 1لُ ـــــــــــــُرَبَما ُيْموى َفَيْنَتِقُض الَحبْ َأال       ـــــْم   ـــــــمتُ تَ فَ  َفَيَتقُض الَحْبُل الذي َقدْ           

وقال أبو الخطار أيضا يخاطب الصميل بن حاتم رئيس المضرية ورأس  

 المتعصبين معيا عمى اليمانية في والية يوسف بن عبد الرحمن الفيري:

 يــــبي َما َكانض ُيْؤذينِ َوَحَط َعْن َغارِ     ــــــــٍة ِإَن اْبن َبكٍر َكَفاِني ُكَل ُمْعِضمَ            

 نِ ــــــــَفعُمد َلذي َحَسَب إْن ِشْئَت أوِدي     وِ ـــــــــبِ  ا اَتَخْذَت َصِديًقا َأْو َىِمتَ ِإذَ            

 2يـــــــــــِبَكِفي َوَما اْسَتْثَنْيُت ِمْنَيا َأَناِممِ  ــــــُو    َوَلْو َكاَنْت الَمْوَتى تَُباُع اْشَتَرْيت           

 

 

                                                           

.11، صصالح جرار، قراءات في الشعر األندلسي  1 

. 12_11المرجع نفسه، ص   2 
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 الشعر في عصر اإلمارة:

عبد الرحمن الداخل م( عمى يد 511ىـ_891سنة ) باألندلستأسست اإلمارة  

شرق بعد سقوط دولة بني أمية في دمشق عمى يد العباسيين، وصل الذي فر من الم

االندلس في ظروف تسودىا العصبية القبمية والفتن والمنازعات الخارجية، فاستطاع أن 

يقضي عمى األرستقراطية بتقريبو المسممين عمى مختمف أصوليم، وكان جامع قرطبة 

المحمية، وفي عصره قافة األندلسية الذي أسسو عبد الرحمن بمثابة االنطالقة األولى لمث

 1لجأ أكثر العمماء األمويين إلى األندلس خوفا من بطش العباسيين

وقد أوردت المصادرة عدة مقطوعات شعرية بديعة لعبد الرحمن الداخل، منيا قولو      

 متشوقا إلى معاىدة بالشام: 

 ِلَبعضِ الِم ـــــــــــَأْقِر ِمْن َبْعِض السَ     ــي  ــــــــــَأُيَيا الَراِكُب الُمَيَمُم َأ ْرضِ 

 ِو ِبَأْرضِ ــــــــــــــــَوُفَؤادي َوَماِلكي       ا َعِمْمُت ِبَأْرضـــــــــِإَن ِجْسمي َكم

 يُغُمضي الَبْيُن َعْن ُجُفونَو َطِوَي         ـــــــَا ــــــــــــــــــــــَقِدَر الَبْيُن َبْيَننا َفاْفَتَرْقن

 ـــيْجِتَماِعَنا َسوَف َيْقِضـــَفَعسى ِبا     ــا  ــــَقْد َقَضى اهلُل ِبالِفَراق َعَمْيَنـــــــ

 ولو أيضا وقد رأى نخمة بباب الرصافة بقرطبة:  

 َتَناءْت ِبَأْرِض الَغْرِب َعْن َبَمِد الَنْخلِ            اَوَسط ِنْخَمةُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَبَدْت َلنَ 
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 يـــوطول الثَنائي َعْن َبِني وَعْن َأَممِ          وى ــــــب َوالنَ َفُقْمُت َشبيِيي في الَتْغرَ 

 يــــَفَمَثُمَك في األْقَصاء َوالُمنَتأى ِمثمِ          ــة ـــــــَنَشأَت ِبَأْرِض َأنِت ِفيَيا َغريَبــ

 1لِ ــــــَيُسُح َوَيْسَتْمري الَسماكين ِبالَوبَ         َعوادي الَمزن من َصْوِبيا الذي َك َسَقت

 وقال يخاطبيا أيضا: 

 ـــــــلِ ـــــفي الَغْرِب َناِئيٌة َعن اأَلصْ       يــــــــــــــَيا َنْخُل َأْنِت َغريَبٌة ِمْثم 

 ــــــــلَ ــــــــَعْجماء َلْم َتِطنع َعَمي َخبْ     ـــــــــي َمْكبَسة  َفبكي، َوَىل َتْبِكـــ 

 لِ اِت َوَمنَبَت الَنْخـــَماء الُفرَ   ِإَذا َلِبَكتْ     ــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلْو َأَنيا َتْبكــــــــــ 

 2َبني الَعباِس َعن َأْىمــــــــــــي ُبغضي    ــي ــــــــــــَأْذَىَمنـــــــــــــــــَلِكَنَيا َذَىَمْت وَ  

وفي ىذا العصر برزت شخصية المرأة األندلسية بحيث كان ألبي الُمخشى  

ابنة شاعرة اسميا 'حسانة' تعد من أولى الشواعر المواتي اشتيرن باألندلس، و قد شبيت 

في  مقدرتيا الشعرية فاستغمتأباىا في قوة العارضة، وكانت جريئة ال تقبل الضيم، 

الدفاع عن حقوقيا، فمما مات أبوىا كتبت إلى الحكم و لم تتزوجبعد، تخبره أنيا أصبحت 

 وحيدة، وأنيا تعتمد عمى رعية الحكم ليا: 

 ى اأُلَممُ ـــــَوَمَمكت َمَقاِليَد الَنيَ      ُو   ــــــــــَــــ َأنَت اإِلَماُم الِذي اْنقاَد اأَلناُم ل 

                                                           

.15ص ت في الشعر األندلسي، صالح جرار، قراءا  1 

.15المرجع نفسه، ص   2 
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 1آوي إليو َو اَل َيْعروِنـــي الَقدمُ     ا ــــــَما ُكْنَت ِلي َكَنفً  اَل َشيَء َأْخَشى ِإَذا 

فجيزىا  عمى البيرةوعمى ىذا األساس أمر الحكم بإجراء مرتب ليا وكتب إلى عاممو 

بجياز حسن، ووقع ليا الحكم بخطة تحرير أمالكيا، فمما توفي لحقيا بعض الضيم، من 

عمى 'اإلمام عبد الرحمن بن الحكم وشكت إليو 'جابر والي البيرة 'جابر بن وليد' فوفدت 

 بن وليد'، وكان فيما قالتو:

 رِ ـــــاجِ وَ اليَ  ارِ نَ ى بِ مَ صْ تَ  طِ حْ شَ  ىمَ عَ      َولمْجُد َساَرْت َركائبيالَنَدى  ِذي إَلى 

 رِ ــــــــَوَيْمنُعني ِمْن ذي الَظالمة َجابِ       ــــــــــــــر  َجبِ  رُ يْ خَ  وُ نَ ي إِ عِ دَ صَ  رَ جبِ يُ لِ  

 رِ ِـــ َكذي ِريش َأضحى ِفي َمَخاِلَب َكاس    ٍة     ـــــــــــــــــــــــَفِإِني َوَأيَتامي ِبَقبَضِة َكفَ  

 ِلَمْوِت َأِبي الَعاصي الذي َكاَن َناصري     ــــــة     ُمروَعـَجِدٌر ِلِمْثِمي َأْن ُيَقاُل  

 2ـــــاِدرِ ــــــــــــَزَمان َباطٍش َبَطَش َقـــــــــــ      ميَ َبا َلْو َكاَن َحًيا َلَما اعتـَدىَ َسَقاُه الخَ  

 

 

 

 
                                                           

.41، ص سان عباس، تاريخ األدب األندلسياح  1 

.42المرجع نفسه، ص  
2
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 الشعر في عصر الخالفة:

تبدأ الخالفة في االندلس باتخاذ عبد الرحمن الثالث لقب الخميفة سنة  

(، وألول مرة في تاريخ الدولة العربية االسالمية يظير ثالث خمفاء مستقمين 313_983)

في آن واحد " الخميفة العباسي في بغداد، الخميفة المعزلد بن اهلل الفاطمي في القاىرة، و 

لناصر في األندلس "، وفي عيد الخميفة عبد الرحمن الخميفة األموي عبد الرحمن ا

الناصر ظيرت الوطنية االندلسية، كما عمل عمى توحيد جموع األندلسيين والقضاء عمى 

 1الفتن الداخمية والمناوشات الخارجية.

زدىار في شتى الميادين حتى ت األندلس نوعا من الرفاىية و االوفي عيده أيضا، شيد

ر الذىبي لألندلس، ومن اعمالو الخالدة بناؤه لقصر الزىراء سمي ىذا العصر بالعص

 وجامعيا وغيرىا من الجوامع والمدارس التي شيدىا في بالده.

كم الثاني من بعده قد جمع الكتب النادرة من كافة انحاء البالد العربية وكان ابنو الح

بين أكبر مكتبات  وأنفق عمييا مبالغ طائمة حتى كون مكتبتو الشييرة التي كانت تعد من

البالد في ذلك الوقت، وكان الحكم قد بعث إلى ابن الفرج األصفياني بألف دينار ليرسل 

إليو بنسخة من كتابو "األغاني" قبل أن يظير في المشرق، تأدب الحكم عمى يد أبي 

                                                           

.20محمد عباسة، الموشحات و األزجال األندلسية و أثرها في شعر التروبادور، ص   1 
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عمي القالي الذي َقِدَم األندلس من المشرق في عيد الناصر، ومعو مجموعة ضخمة من 

 1عربية من الدواوين لفحول الشعراء الجاىميين واإلسالميين.الكتب ال

ومن بين الشعراء الذين تغنوا بالورد في ىذه الفترة " جيور بن أبي عبده أبو  

الحزم الوزير " وقد جاء بمعان وصور جديدة لم تطرق من قبل في الشعر األندلسي، 

 ومن ذلك قولو:

 َما َسَقى َماء الَسَحاب الجَاِئدِ     الَوِرُد َأْحَسُن َما َرَأت َعْيِن َوَأْزكى   

 اُد َوِىَي َشواِردُ ـــــَفَتَدَلَمْت َتْنق     و  ـــَخِضَعْت َنواِور الِرَياِض ِلُحْسنِ  

ذا َتَبدى الَوْرُد في َأغصانِ    ِسدُ َذا حَ ــــــَذلْوا ِفدا َميٌت َوى        وِ ـــــــَواِ 

ذا َأَتى وْفَد الَربيِع ُمَبش   َواِفدُ ــــِبطُموع َصفَحِتو َفِنعم ال       ًرا  ـــــــــــَوا 

 اىدُ ــــَخْيٌر َعَميو من الُنُبَوة شَ       ِر باْسِمِو ـــــَلْيَس المَبْشرى كالُمَبشَ  

َذا َتَعرى الَوْرُد مْن َأْوراقِ    َواِلدُ ــَــــ اِرَفُو َفُيَن خَبِقَيت َعو          ِو  ــــــــواِ 

نت لو منزلة كبيرة في األندلس واشتير في ىذه الفترة كذلك ابن ىانئ األندلسي الذي كا

واه شعر مجموع، كان يمقب " بمتنبي المغرب ى غادرىا ومات في ظروف غامضة، حت

"2 

                                                           

.20، ص محمد عباسة، الموشحات واالزجال  1 

.25، ص المرجع نفسه  2 
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 موضوعات الشعر األندلسي:

يتميز الشعر األندلسي بالرقة وجمال األسموب ويغمب عميو الخيال والطيف،  

يرتكز عمى الوصف وعذوبة األلفاظ أكثر مما يرتكز عمى المعاني، ألن أصحابو ابتعدوا 

أيضا كانوا يتغنون بو، فأكثره صالح  وألنيمعن التيارات الفمسفية والعمق في المعاني، 

ة التي تتالءم واأللحان الموسيقية ففيمياال لألوزان الخي الشاعر االندلس لمغناء. وكان

 السائدة.

وفي مقدمة األغراض التي عالجيا الشعر األندلسي الغزل و النسيب وذلك نظرا لمترف 

ذين ينحدرون من مختمف تمع، وكثرة الجواري والغممان الالذي كان سائدا في المج

ة، وغالبا ما تنظم قصيدة الغزل في الطبيعة االندلسية الخالبإلى  باإلضافةاألجناس 

 .1مجالس الميو والمرح في ليالي األنس التي ال تخموا من الموسيقى والغناء

 انتشار شعر الغزل والنسيب وتطوره في تمك الفترة. ىذه أىم العوامل التي أدت إلى

أما الوصف فقد أمعن فيو األندلسيون كثيًرا، فيم يشبيون الشيء الصغير بالكبير، وال 

وتفننوا فييا حتى فاقوا  األوصاففي  األندلسيونيتركون شيئا إال ووصفوه. لقد دقق 

المشاِرقة في ىذا الميدان وكانت الطبيعة األندلسية الفاتنة العامل الرئيس الذي أولع 

                                                           

.29، ص محمد عباسة، الموشحات واالزجال  1 
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فالمرأة  الطبيعة، بأوصاف المرأة، فكان الشاعر إذا تغزل يصف فاألوصاالشعراء بيذه 

 .1عندىم صورة من محاسن الطبيعة

 التجديد في الشعر األندلسي:

كان الشعراء في عصر الوالة يتسم بالتقميد، وكان في أغمبو مقطوعات شعرية  

نظميا أصحابيا عمى منوال القصائد المشرقية، ومن الطبيعي أن يكون الشعر كذلك، 

يظير بعد الجيل الجديد من الشعب  وأمألن أصحابو في تمك الفترة كونوا من المشارقة، 

 2األندلسي.

ن أبرز مظاىر ن الشعر يتأرجح بين التقميد والتجديد، ومعيد اإلمارة، كا وفي    

في  األندلسيرة شعر األراجيز التاريخية التي َسجمت أحداث المجتمع التجديد في تمك الفت

منذ دخول  األندلسذلك العصر، ومنيا أرجوزة " يحي بن الحكم البكي" التي تروي تاريخ 

 حتى دخول عبد الرحمن بن الحكم. طارق بن زياد

بعد أن تمكن األمويون من القضاء عمى الفروق االجتماعية التي كانت سائدة بين    

العرب وغيرىم من المسممين في االندلس، ازداد عدد المولودين في عصر الخالفة 

وأصبح األندلسيون جميعيم يتعصبون لبالدىم وكل ىذا أدى غمى شيء من التطور في 

عيد الناصر األلفاظ العامية في قصائدىم كما الشعر االندلسي بحيث وظف الشعراء في 

                                                           

.30، ص محمد عباسة، الموشحات واالزجال 1 
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ابتكروا األوزان الموسيقية فانتشر الغناء في ربوع األندلس، وكان من الطبيعي أن يتطور 

 1معو الشعر فظير لون جديد اسمو فن التوشيح.

نظم الشعراء الموشح عمى نظام المقطوعات الشعرية بصفة محكمة وابتكر  

وعجمية عمى القسم األخير من الموشحة،  دخل ألفاظ عاميةالوشاح أوزانا جديدة كما أ

وفي أواخر عصر الخالفة استحدث الشعراء األندلسيون فنا آخر ىو الزجل الذي نظموه 

عمى منوال الموشحات، لكن بمغة مجردة من االعراب، وكل ذلك ظير نتيجة اختالط 

 2التنويع الثقافي.االندلسيين وتسامحيم فيما بينيم، األمر الذي أفضى إلى ىذا 

 

                                                           

.31-30، ص ص محمد عباسة، الموشحات واالزجال 1 

.32المرجع نفسه، ص  
2
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 المبحث االول: الموشح لغة واصطالحا

اختمف الباحثون في سبب تسمية ىذا الون من الشعر بالموشح، وقد جاء في  

أن الوشاح حمي النساء، كرسان من لؤلؤ وجوىر "لسان العرب " البن منظور " 

وأغمب الظن  1" بينيما معطوف أحدىما عمى اآلخر، تتوشح المرأة بومنظومان مخالف، 

" مأخوذة من وشاح المرأة، وىو المنديل الذي تتشح بو، ووجو الشبو  موشح"  أن لفظة

بينيما ان الوشاح يتضمن لؤلؤا وجوىرا مصفوفين بالتناوب، كما انَّ الموشح مصنوع من 

ب خطيبتو أي زينيا بمختمف األدلة والتعابير ويقال وشح الخطي 2أقفال وأدوار بالتناوب.

وصيغتو اسم مفعول  3الجميمة، ومن ىنا فالتوشيح في مضمونو المجازي يعني التزيين.

ضع منظومتو عمى شكل الوشاح، ن الناظم قد و ومكان، اما كونو اسم مفعول يدل عمى ا

فالوشاح عند  4واما كونو اسم مكان وىو الجزء الذي يتصل بو الوشاح من الجسم.

أي لبست، ومنو اشتق  المرأةلمزينة وتوشحت  المرأةالمغويين نوع من المباس ترتديو 

 توشيح الرجل بثوبو.

البالغيون القدامى وعمى رأسيم أبو اليالل العسكري، فمعنى التوشيح عندىم ىو ان  اأم

يعة أقرب إلى يكون اوال الكالم داال عمى آِخره وصدره يشيد بعجزه، ولعل ىذه التسمية بد

                                                           

.74، ص جال وأثرها فً شعراء التروبادورمحمد عباسة، الموشحات واالز  1 

.11، ص 1661، 1أٌمن ناصٌف أروع ما قٌل من الموشحات، دار الجٌل، بٌروت، ط  2 
، 1،1115الششتري، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، طمحمد العدلونً اإلدرٌسً، دٌوان أبً الحسن  3

 .54ص 
، 1116جلول ٌلس الحفناوي أمقران، الموشحات واألزجال، منشورات سهل، الجزائر، )د . ط(، 4

 .16ص 
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التسمية االندلسية، ففي بعض الموشحات المديحية يبدا الوشاح بالغزل وينيي الموشحة 

بالغزل أيضا وفييا جميعا تنبئ قوافي المطمع بقوافي األقفال وعدد أشطر البيت األول 

 1تنبئ بعدد أشطر االبيات االخرى.

الفعل وشَّح  وشح في المغة ىو منلممن خالل آراء القدامى، نستخمص ان ا 

بين عاتقيا  المرأةبمعنى لبس، وقد استعيرت ىذه التسمية من الوشاح الذي تمبسو 

وكشحيا لما فيو من رونق وزخرف وجمال، فالموشح إذن، سمي بذلك ألن أقفالو وأبياتو 

، أي عمى وخرجتو كالوشاح لمموشحة بخالف الشعر التقميدي الذي يأتي عمى طراز واحد

ألوزان الخميمة المرعية، الن ىذا الشعر الجديد يجمع عدة ألوان، كل لون رتابة القافية وا

مخالف لما قبمو وما بعده، وىذا ليتجمى في أقسامو من أقفال وأبيات وأجزاء ىذه األقسام 

 .2وقوافييا المتنوعة

يعد ظيور الموشح في االندلس من اىم ثمار التجديد الذي عرفو الشعر العربي،  

الغموض يحق بنشأة ىذا الضرب من الشعر العربي وأصالتو واول من ابتكره وال يزال 

وقد عرفو القدامى في تعريفات عديدة تكاد تكون متقاربة المدلول لكن بعضيا جاء 

 .3متعارضا أحيانا
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، وكان قد 1واول من خص الموشح بالبحث والتصنيف ابن سناء الممك المصري 

حاول فيو "  دار الطراز في عمل الموشحاتبو " تعرض لفن التوشيح بالدراسة في كتا

الموشح كالم منظوم عمى وزن مخصوص، وىو استخالص قواعد ىذا الفن فقال: " 

يتألف من خمسة أقفال وخمسة أبيات ويقال لو التام، وفي األقل من أقفال وخمسة أبيات 

لتام ما ابتدئ فيو ويقال لو التام، وفي األقل من أقفال وخمسة أبيات ويقال لو األقرع، فا

 .2" باألقفال، واألقرع ما ابتدئ فيو األبيات

يبنى الموشح حسب رأي ابن سناء الممك عمى اوزان ال تنطبق عمى الشعر   

لكنو يذكر موضع آخر أن الموشحات تنقسم إلى قسمين: االول ما جاء عمى  3التقميدي،

ومعنى ذلك ان اوزان الموشح لم  4يا.العرب، والثاني: ما ال وزن لو فيأوزان أشعار 

 5تخرج عن اوزان القصائد ما دام قسم منيا قد جاء عمى اوزان العرب.

أما ابن بسام فمم نجد عنده فيما فيما يتعمق بالمشح ما يعرف لنا ىذا الفن ولو انو  

. قال يتحدث عن صنعو 6ينبو إلى اختالف بناء الموشح عن بناء القصيدة التقميدية.
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وىي اوزان كثر استعمال اىل االندلس ليا في الغزل والنسيب تشق عمى " التوشيح: 

 1" سماعيا مصونات الجيوب بل القموب

كل مانستخمصو من ىذا التعريف ىو ان الموشحات ُبنيت عمى أوزان معينة وانيا  

اتجيت اكثر ما اتجيت إلى االغراض الغزلية، كما انيا ابيرت اىل االندلس، لكن ابن 

 2ل أن يقول اوزانا بدال من أشعار لتمييزىا عن أوزان القريض.بسام فضَّ 

وتعرض ابن خمدون لتعريف الموشح في الفصل الذي خصصو لمموشحات  

" وما اىل االندلس فمما كثر الشعر في قطرىم وتيذبت مناحيو واالزجال حين قال: 

وفنونو، وبمغ التنميق فيو الغاية استحدث المتأخرون منيم فنا سموه بالموشح ينظمونو 

أسماطا أسماطا، واغصانا أغصانا، يكثرون منيا ومن اعاريضيا المختمفة، ويسمون 

الغصان، واوزانيا متتاليا فيما بعد إلى المتدد منيا بيتا واحدا، ويمتزمون عدد قوافي تمك ا

إلى سبعة أبيات، ويشتمل كل بيت عمى  أغصان، آخر القطعة، واكثر ما ينتيي عندىم 

 3عددىا بحسب األغراض والمذاىب، وينسبوه فييا ويمدحون كما يفعل في القصائد. "

أنَّ الموشحات أشكال متعددة تتكون من اجزاء وتُبنى  نستخمص من كالم ابن خمدون

، فيذا ينظمونو أسماطا اسماطا، وأغصانا أغصانا " عمى أعاريض مختمفة، اما قولو "
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غير دقيق حسب الصورة التي انتيى إلييا الموشح عند الشعراء المتأخرين الذين يتحدث 

 1عنيم.

أواله الباحثون محل اىتماما بالغا  لم يستأثر ىذا الفن باىتمام القدامى وحدىم، فقد

وتعرضوا لو بالدراسة، لكنيم اختمفوا فيما بينيم حول تعريف الموشح وتسمية أقسامو 

اختالف المصادر التي اعتمدوا عمييا أما المستشرقون، فإنيم لم يضيفوا شيئا نافعا عمى 

 .2اما جاء عند العرب في تعريف الموشح، بل اىتموا بأشكالو اىتماما مفرط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.01محمد عباسة، الموشحات واألزجال، ص   1 

.01المرجع نفسه، ص  2 



الموشحات واألزجال.             الفصل األول:                                                     
 

 29 

 المبحث الثاني: أصل الموشح واوزانه

 أصل الموشح: - أ

التي تخمل مسيرة الشعر العربي قبل الموشح لم تبمغ ما بمغو فن إن سمسمة المحاوالت 

التوشيح حين ظير في االندلس، وكل ما يمكن قولو إنَّيا خرجت خروجا محتشما 

في  المألوفةعن نظام القافيةالرتيبة. ومن المحاوالت التي خرجت عن طريقة الشعر 

 1المشرق نذكر المسمطات واالراجيز المقطعية.

..." َأيُّيا السَاقي إليَك الُمْشتكيابن المعتز العباسي موشحة لطيفة، "  وفي ديوان 

االندلس، الن ابن  ال أىللو صحت نسبتيا إليو لما بقي فضل اختراع ىذا الفن 

المعتز كان معاصرا لمَقدَّم بن معافي، وُمَقّدم كسدت موشحاتو لفثاثتيا، وابن المعتز 

منيا: أن مؤرخي  بنشك في نسبتيا إليو، ألسباخمدت موشحاتو لجودتيا. غير أننا 

ابن المعتز لم يذكروه في عداد الوشاحين، وال ذكروا موشحتو ىذه ومنيا ان ىو 

الموشحة رويت لشاعر آخر يقال لو الحفيد ابن الزىير. ومنيا ديوان ابن المعتز ال 

ئم بو فن التوشيح ألكثر منو ألنو ياليحتوي غير ىذه الموشحة، فمو عرف صاح

أغراضو التي اختص بيا، كوصف الطبيعة ومجالس الميو والشراب. ومنيا لم ترو 

موشحة لشاعر مشرقي غير ابن المعتز في العصر العباسي الثاني، وال رويت 
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إلى  موشحة لشاعر في عصر ثالث، ومنيا أن المؤرخين اتفقوا عمى نسبة الموشحات

 1أىل االندلس ألنيا من مستنبطاتيم. 

وصل الينا من تواشيح اىل المشرق ىي موشحات ابن سناء الممك الذي واول ما  

فقد ذكر الحجاجي في كتاب " المسيب في غرائب المغرب " 2يعد اول وشاح مشرقي

بخبراالندلس مقّدم بن معافي القبري من شعراء األمير عبد اهلل بن  أن المخترع ليا

 .3محمد المرواني

نوع من انواع الشعر العربي، وقد اجمع مؤرخو وىو  النشأةفالموشح إذن، اندلسي  

يم في ىذا خترعات االندلسيين وأشادوا ببراعتاالدب عمى ان فن التوشيح من م

كما أشار ابن بسام ناسبا صنعة التوشيح إلى اىل االندلس الذين نيجوا 4الفن.

 5طريقتيا ووضعوا حقيقتيا.

موضوع الميجات في االندلس حجة لتغريب أصل  اإلسباناتخذ فيق من الباحثين  

الموشح خاصة بعد اكتشاف بعد الخرجات العجمية في الموشحات، وال ندري كيف 

أغفل ىؤالء الباحثون إلى ان الخرجات العجمية التي جاءت في بعض الموشحات 
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االندلسية ما ىي إال بقايا اغني الرومانث االسبانية، والموشحات االندلسية إنما 

لم يثبت فيما إذا  ألنوقاطعة،  يتأكدبأدلةتقميدا ليذه االغاني لكن ىذا الزعم لم  شأتن

كانت الموشحات االولى تحتوي عمى الخرجة ام ال. الن الخرجة حسبما جاء في 

 1المصادر تمثل مرحمة من مراحل تطور الموشح.

ن اكثر الخرجات التي نظمت بيذه الم  يجة لم تكتب كل الخرجات بالعجمية وا 

تخممتيا بعض االلفاظ العربية او العامية، ثم إن وزنيا العروضي ليس فيو شيء من 

التين التي خمطت بين النظامين العجمة، بل يبعد كثيرا عن اوزان الرومان وال

المقطعي والمبتور، وعن االغاني الشعبية ان كانت ليا أوزان قبل الموشحات 

 2االندلسية.

 أغراض الموشح: - ب

الخميمية المعروفة، ومكبال بقوافيو الموحدة الريبة حتى  باألوزانيدا ظل الشعر مق

ظيرت الموشحات فثارت عمى كثير من القيود التي كبمت القصيدة العربية 

 .3واستحدثت أوزانا جديدة تناسب التطور الذي طرأ عمى الموسيقى والغناء

الموشح االندلسي يتميز بأوزان ليا من الحدة لمقريض وال تختمف عن اوزانو إال  

شكميا. وكان اول من درس أوزان الموشحات ابن سناء الممك في كتابو " دار 
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الطراز..." لقد قسم الموشحات إلى قسمين: قسم جاء عمى اوزان العرب كذلك ينقسم 

لخميل وىو الغالب في الموشوحات، إلى قسمين، قسم ال تختمف اوزانو عن أوزان ا

اشبو ما يكون بالمخمسات وال  ألنوغير ان ابن سناء الممك ىاجمو ىجوما قاسيا 

ينظمو إالَّ الضعفاء وقد استثنى منو الموشح الذي تختمف قوافي قفمو فإنو يخرج 

 ل ابن زىر الحفيد:باختالف قوافي األقفال عن المخمسات ومنو قو 

ن َلْم َتْسَتمعْ َأيُّيا الَساقي إلي   1َك الُمْشتكي        قْد َدَعْوناك وا 

اعتمد ابن زىر في أقفال موشحتو اختالف قافية الجزء االول عن قافية الجزء  

الثاني، ولو تعمد الوشاح اتفاق قافيتي الجزأين ما نقص شئ من موشحتو بل قد 

ا إلى حد ما في حكمو تزداد تنغيما وايقاعا. أما ابن سناء الممك فينظر أنو كان مبالغ

ألنو استقى تعاريفو وتحديداتو من النماذج التي كانت متوفرة بين يديو وجل احكامو 

 .وتصوراتو عن الموشح كانت نابغة من صميم ذوقو وميمو الخالص

والقسم الثاني الذي جاء عمى اوزان العرب ىو ما تخممت أقفالو وابياتو كممة او حركة 

 صرفا وقريضا محضا، فمثال الكممة قول ابن بقي:تخرجو عن ان يكون شعرا 

 والَصْبُر ِشيمُة الَعاني َصَبْرتُ 

 ـــــــــــاني.ــــــمعذبي كفـــــــــــــــــــــــراني َوَلْم َأقْل لمُمطيل ىج
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لكان ويرى ابن سناء الممك لوال وجود الجزء الثالث من القفل وىو "معذبي كفـــاني"  

الموشحات االندلسية. وىكذا نرى أن ابن سناء الممك يستيجن  من وزن المنسرح عمى

ورود الموشحات عمى بحور الخميل إال ما استثناه ومع ذلك فإن تفاعيل ىذا البحر 

 .1من المسرح بغض النظر عن زيادتيا أو تغير بعضيا في الموشحة

وقد يمجأ الوشاح إلى إدخال قافية في جزء من القفل وتكرارىا بعينيا في الجزء  

ال أصبح  الثاني من القفل نفسو شريطة ان تكون مختمفة عن القافية األصمية وا 

 الموشح شعرا صرفا حول قول ابن سناء، ومن ذلك ىذا المطمع البن بقي الطميطمي:

 َوفي الُبكاِء مَع الَوَرْق َلو َوَطْر   َيا َوْيحض َصبٍّ إلى البَرق لو َنَظْر  

فيذا من البسيط، وقافية الجزء األول من ىذا المطمع ىي قافية الجزء الثاني  

نفسيا، ولوال حيمة الوشاح بإدخال قافية في وسط الوزن مخالفة لمقافية االصمية 

ء، إذ وتكرارىا في الجزء الثاني لكان ىذا الموشح من النوع الذي استيجنو ابن سنا

 أصبح القفل يتألف من أربعة أجزاء بدال من جزأين وذلك بعد كسر الوزن.

ن الغرض من القافية الداخمية ىو  فوزن ىذه الموشحة ىو بحر البسيط المشطور، وا 

 2تجزئة الوزن وليس تغييره.
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قسم أوزان أقفالو ىي أوزان أبياتو  تنقسم اوزان الموشحات أيضا إلى قسمين، 

مف جزء القفل عن جزء البيت من حيث الوزن، وقسم تختمف اوزان نفسيا، فال يخت

 جزء البيت عمى وزن آخر. ويأتيأقفالو عن أبياتو، فيأتي جزء القفل عمى وزن 

 1من بحر تام والقسم الذي أوزان أقفالو أوزان أبياتو يجوز فيو أن تكون فيو الموشحة

 لسي التي يقول في مستيميا:كموشحة ابن سيل االند

 حّمو عن َمِكَنسِ  ى    َقْمب صبٍّ َدِري َظبي َأَكمى َأْن َقْد َحمَ  َىلْ 

 2َفُيو في حّر وَخَفق ِمْثَمَما    َلِعَبْت ِريُح الّصب بالَقَبسِ 

وتأتي الموشحة كذلك عمى وزن واحد من بحر مجزوء كموشحة االعمى البطيمي  

 التي نظميا عمى مجزوء المديد   يقول في اوليا:

 اِفٌر ِعْن َبْدرـــــــــــــــمان سَ ــــــــــجُ  َضاِحٌك َعن

 ْدريْ ــــــــــــــان   َوَحَوُه صَ ـــــــــَضاَق َعْنو الزَّم

الموشحة أيضا عمى وزن واحد لكن من بحر مشطور كموشحة أبي بكر بن  تأتيوقد 

 بقي الطميطمي التي يقول في اوليا وىي من مشطور متدارك:

 ــــــــيا       رعيي لذمــــــــــــــــــــامُأعَجَب األشـــــــ
                                                           

.43، ص ت واالزجالامحمد عباسة، الموشح 1 
فً الموشحات واالزجال، مكتبة اآلداب،  شمس الدٌن محمد بن حسن النواجً، عقود الالل 2

 .175، ص 1666، 1القاهرة، ط
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 1ِمْن َأبي الَرعــــــــــــــيا      َوَشاء َحَمــــــــــــــــــاِمين

وقد تنظم الموشحة من بحر واحد لكن في كل حالة من حالتو تامة الوزن، واألبيات 

 .مشطورة، ومن ذلك قول االعمى الطميطمي من بحر بسيط

 َأْكَواْب     ُيْنسى ِبيا الَوْجدُ  َأِدلْر َلنا

 َواسَتِحْب الَجالْس    َكَما َقضى الَعْيدُ 

 ِدْن ِبالَيَوى َشْرَعا    َما ِعشَت َيا َصاح

 َونّزه الّسمَعا    َعِن َمنطق الالحي

 َفالُحْكُم أن تسَعا   ِإَليَك بالَراح

 َأَنامُل الُعَناْب َوُنْقُمَك الَوردُ 

 ْت بُصدَغْي آْس    يموييما الخمدخفَّ 

بعض الموشحات أقفاليا من بحر وأبياتيا من بحر آخر، وقد يكون  تأتيوقد  

الشطر االول من القفل أو البيت أو كمييما من بحر والشطر األولى من كل قفل 

 وبيت من تفاعيل بحر البسيط، أما االجزاء الثانية فيي تفاعيل الرجز:

 َصبري َو في الَمعاِلمِ  َكيَف الَسبيُل إلى

                                                           

.44محمد عباسة، الموشحات واالزجال، مرجع سابق، ص   1 
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 َأْشجانُ 

 مالَفال      ِبالَخَرِد   الَنواعِ َوالركُب َوَسَط 

 َقْد باُنوا

 َأَقَبْمَن َيْوَم الَحَمى  في َسَند ِسَيات الِحَملِ 

 َبْعض َمطل الِدَما         ُسود الُفروع َو الُمْقلْ 

 فيما َمْعنى ِبَما          َلْو َناَلو اأَلَملْ 

 َذَواِت الحمى      لمَسْيف َبالَصَواِرمُدون 

 ِحرَمانُ 

 َأْبمغ الَنجاة َواَل     يِغاُرَك ِبالَضَراِغم

 1ِغْزاَلن

الموشحة عمى بعض التفاعيل من الشعر العربي لكن ليس ليا مصطمح  تأتيوقد  

 (1368ىـ/770في الميزان العروضي الخميمي كموشحة ابن خاتمة األنصاري ) ت 

 التي أوليا:

 يم َوفي َىَوى الِحَسانْ ـــــدفي َطاَعة النَ  
                                                           

. 46، ص محمد عباسة ، الموشحات واالزجال 1 
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 انْ ــــــــلَّ َعادْل   َوِدْنُت بافِتتَ ـَعصيت كُ 

 وى َمحيْص ــــــــمي    َعْن اليَ ـــــــــــــــــــأمَّأ َأَنا َفمَ 

 َصْعَب الِرَضى َحريْص         َزاِل ــــــــــــــَفَتْنُت في غَ                   

 و َقنيْص ـــــــــــــــِتَيالي في َكفـــــــــَظَمْت عمى اح                     

 وِط َبانْ ـــــــــــَفوِق خُ  ُذو مْنـــــــــــــَظٍر َوسيم          ِمنْ                

 َيا َيَدانْ ـــــــــــــــــاُل في غاَلئْمَمالي بِ ـــــــــــَيختَ 

 المْ ــــــــــِر ذا الغُ ِلُمْستيــــــــــــــــــاْم          ِمْن َجوْ َيامْن   

 ي َسَقمْ ـــــــــــــــــــاميَيُسوُمنـــــــــــــــــَيْغَتاُلني َمنَ   

 رامْ ـــــــــــــــــُرِب الغَ َقْد َعَث في األَنـــــــــــــــام       بَأضُ               

 زَّمانْ ــــــــــــَبعدو َمَدى ال         ــــــــــــــــــُدوَأْجَوُر من سَ   

 1انْ ــــــــــــــــَأَطَوْع مْن ِعنَ  ـــــــــــــــــؤاِد َذاِىْل    َعمى فُ                

 

                                                           

.46محمد عباسة، الموشحات واالزجال، ص   1  
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نظمت ىذه الموشحة عمى وزن واحد ىو " مستفعمن فعولن " وىذا من األنماط  

ن كانت من التفاعيل  العروضية الجديدة التي ابتكرىا الوشاحون األندلسيون وا 

 1المألوفة إال أنيا تختمف من حيث التركيب فتكتسب نغمة جديدة في الشعر العربي.

 أغراض الموشح:المبحث الثالث: 

 أ_ الغزل:

، وأداروا حوليا موشحاتيم وذلك كان الغزل أول االعراض التي عالجيا الوشاحون 

أمر طبيعي، فإذا كانت الموشحات قد وضعت أساسا لمغناء وتخمقت أنغاميا في بيئات 

المغنيين، فإن الغزل ىو أكثر الموضوعات مالءمة لمغناء، ولذلك اتجو الوشاحون إلى 

ن الغزل في بادئ االمر، وقصروا موشحاتيم عميو وأكثروا من القول فيو وقد أشار اب

بسام إلى ذلك فقال في تعريفو لمموشحات " ىي أوزان كثر استعمال أىل األندلس ليا في 

وتمثل لمغزل في  2الغزل والنسيب، كشق عمى سماعيا مصونات الجيوب بل القموب "

( والذي قضى حياتو بين كأس تدار ووتر 540ىذا الفن بموشحة البن بقى القرطبي )ت 

 موشحتو: يضرب، وغزال تشد وانو يقول في

 ْت َأْدُمعيَعَبَث َشْوُق بَقْمبي َفْشَتَكى  َأ َلَم الَوْجد َفَمبَّ 

 َأُيَيا الَناُس ُفَؤادي َشَغفْ 

                                                           

. 46ص محمد عباسة، الموشحات واألزجال،  1 

.881فوزي عٌسى ، الشعر األندلسً فً عصر الموحدٌن، مرجع سابق، ص   2 
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 َوُىَو مْن َبْغي الَيَوى اَل ُيْنصفُ 

 َكْم َأَدارَيُة َوَدْمعي َيكفُ 

 َأُيَيا الشَادُن مْن عْممَكا  بسَيام اْلْمَحظ َقَتَل الَسْبع؟

 َتْحَت َلْيل َأْغُطشَبْدُر َتمَّ 

 َطالُع في ُغْصن َباَن ُمْنَتشي

 1َأىيَف الَعدَّ بَحد َأْرُقش 

 

يحتل الغزل الحيز األكبر من اىتمام الوشاحين في األندلس، لذلك اختمف إلى  

كافة األعراض وتوزع عمى معانييا، ولعل من أجمل النصوص في ىذا الشان قول 

 األعمى التطممي:

 2ْن    َسفُر َعْن ُبُدرَضاحُك َعْن ُجَما

تكثر في غرض المديح إذ  فالموشحات التي تخمط بين الغزل واألغراض األخرى 

يستعمل الشاعر موشحة المدح بالغزل ويختميا بالغزل أيضا، وقد يجتمع في الموشح 

                                                           
علً محمد سالمة، االدب العربً فً األندلس، تطوره، موضوعاته، وأشهر أعالمه، الدار العربٌة  1

 .715، ص 1656، 1للموسوعات، ط
ٌوسف عٌد، التوشٌح فً الموشحات االندلسٌة، باب جدٌد فً أوزان الموشح، دار الفكر اللبنانً،  2

 .56، ص 1668، 1ط
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الغزل والخمر ووصف الطبيعة، فالوشاح االندلسي يستحضر لحظة وصالو بالحبيب 

يما الراح وافتنانو في تمك المحظة بالمناظر الخالبة، فيستوحي من وتمذذه بما تصنعو لم

 1ىذه المناظر جمال محبوبو تارة ويمبسو تارة أخرى.

وفي بعض النماذج التي تطرقت إلى ىذا الغرض يشكو الوشاح من بعد حبيبو وقساوتو 

 وجوره، ومن ذلك قول ابن زىر:

 َشْمُس َقَرَنْت بْدرا   َراَح َوَنديمُ 

 َأْدَرَأ َكْؤُس اْلَخْمر

 َعْنَبِرَية النََّشرِ 

 ِإَن الَرْوَض ُذو َبَشرٍ 

 َوَقْد َدرََّع النَّْيَرا   ُىُبوب الَنِسمِ 

 َوَسَمْت َعَمى األُُفِق 

 َيُد الَغْرِب َوالَشْرِق 

 ُسُيوًفا ِمَن الَبَرقِ 

 َوَقْد َأْضَحَك الزَّْىَرا ُبَكاَء الُغُيوِم.

                                                           

.53، ص واألزجال، وأثرها فً شعر التروبادورمحمد عباسة، الموشحات  1 
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 ِلي َمْوَلى أاَل ِإنَ 

 َأَما ِإَنُو َلْواَل 

 1ُدُمٌع َتْفَضُح الَسَرا   َلُكْنُت َكُتوم

في ىذه الموشحة مزج الوشَّاح بين الخمر والوصف والغزل، فبدأ بذكر الخمر  

ووصف مجمسيا ثم انتقل إلى وصف الطبيعة وجعل عناصرىا أشخاصا تممؤىم الحركة، 

ت سيوفا من البرق، وأضحك بكاء الغيوم الزىر، فالنير درع ىبوب النسيم، ويد العرب سم

ن كانت ىذه الموشحة بسيطة  ثم يخمص إلى الغزل بأسموب إخباري ومعان تقميدية، وا 

استأثرت باأللفاظ الرقيقة لتبعث في السامع نشوة التمذذ بالطبيعة المعاني إال أنيا 

 2الفاتنة.

 

 

 

 

 

                                                           

.53، ص محمد عباسة، الموشحات واألزجال  1 

.54المرجع نفسه، ص  2 
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 ب_ الخمر:

لمغناء ومجالسو، وفييا يتناول المستمعون لمغناء لما كان الموشح قد اتى مصاحبا  

بالخمر فيممكون المذة من طرفييا لذة االستماع والطرب، ولذة شرب الخمر وما تفعمو 

بالعقل من ُسْكْر وبعد عن مشكالت الحياة، صار من الضروري أن نستعرض بعض 

زىر" الموشحات التي قيمت في وصف الخمر، ونبدأ بموشحة "ألبي بكر محمد بن 

اإلشبيمي الشاعر الطبيب الفيمسوف الشيير، وىي في وصف الخمر الذي يمزجو بالتغزل 

 1بساقييا حين يقول:

ْن َلْم َتْسَمعِ   َأُيَيا الَساِقي ِإَلْيَك الُمْشَتكي   َقْد َدَعْوَناَك َواِ 

ِتوَوَنِدُم   ِىْمُت ِفي ُغرَّ

 َوَشِرْبُت الرَّاَح ِمْن َراَحِتو

 اْسَتْيَقَظ ِمْن ُسْكَرِتوِ ُكمََّما 

 َجَذبَّ الَزَق ِإَلْيو واَتَكاَوَسَتَفاِني َأْرَبَعا في َأْرَبعِ 

 ُغْصُن َباٍن َماَل ِمْن َحْيث اْستوى

 َباَت ِمْن َيْيَواُه ِمْن َفْرٍط الَجَوى

                                                           

.711 711علً محمد سالمة، األدب العربً فً األندلس، ص ص   1 
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 1َخَفَق اأَلْحَشاء َموُىون الَعوى.

المشاعر، قريبة التناول، مجنحة إن موشحة " ابن زىر " رقيقة األلفاظ، فياضة،  

الخيال، مزج فييا وصف الخمر بمرارة الشكوى، وحرقة الجوى بكمد اليأس وذل الطمع، 

فأتت غاية في االبداع تزينيا موسيقى راقصة كأنيا ما قيمت إال ليتغنى بيا فتتمتع اآلذان 

 2وتسحر األلباب.

 ج_ المدح:

ألندلسيين وتربع مربع الموشح عمى لدى جميع اوحينما ذاع صيت الموشح مقبوال  

عرش فنون العقول ولكن إلى جواره مميكة الشعر رأى أصحاب الموشح أن يقتحموا عمى 

، فيمدحون بموشوحاتيم ويرتون، والبأس في ذلك، إذ وجد آذانا صاغية وقموبا الشعر 

متفتحة، ومشاعر راضية، وأشير موشوحة قيمت في المدح موشوحة لمسان الدين بن 

خطيب في مدح األمير المعتز باهلل صاحب غرناطة، وقد افتتحيا بوصف الطبيعة ال

الممزوج بالغزل، وقد وشاىا بألوان البيان والبديع الذي زاد من بيائيا وفتنتيا، ثم مدح 

أميره وفخر بنفسو خالل ذلك، وقد عارض بيذه الموشحة موشحة ل " ابن سيل 

 موشوحتو: اإلشبيمي " إن " لسان الدين " يقول في

 ساَزَمـــــاَن الَوْصِل ِباأَلْنَدلىيَ ــــَـــ َجاَدَك الَغْيُث إَذا الَغْيُث َىم

                                                           

.11أٌمن ناصٌف، أروع ما قٌل من الموشحات، ص   1 

.718علً محمد سالمة، األدب العربً فً األندلس، ص   2 
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 في الَكرى َأْو َخْمَسة الُمْخَتِمْس  ـــــِمَ ــْم َيُكْن َوْصُمَك إالَّ ُحمــــــــلَ 

 مُ ـتِ نى َتْنقُل الَخْطَو َعَمى َما َتْرســـــــــإْذ َيُقُد الَدْىُر َأْشَتِت المُ                

 مُ ِـ ِمْثَمَما َيْدُعو الَحج[ُج الَمْوســـا           ــــــَرا َبين ُفراَدى َوثََنـــــُزمَ              

 ِسنا َفثُغور الَزىر فيو َيْبَتِسمُ ـــــمََّل الَرْوض          َوالَحَيا َقْد َجـــــــ             

 ْس ــا َكْيَف َيْروي َمالَك َعْن َأنَ َـ ى الِنعَمان َعن َماء الّســـَــــ وَ َورَ      

 1سِ ـــمنو بأبَيى َمْمبَ  َيْزَدىى   ممــــــــــا       َكَساه الَحَسْن َثوًبا ُمعف           

 

 د_ األغراض الدينية والصوفية:

منيا إال ما إن الموشحات األندلسية التي تطرقت إلى التصوف لم يصل إلينا  

وعمى رأس المتصوفين الذين طوعوا الموشح  2يعود إلى القرن السادس اليجري ومابعده

لتصوفيم الشيخ العارف " محي الدين بن عربي " األندلسي المولد والنشأة، الدمشقي 

ىـ( وىذه موشحة لو مميئة بالرموز والمصطمحات  238الوفاة فقد توفي بيا سنة )

من عشق وىيام وبوح وكتمان، إلى غير ذلك من األلفاظ التي ال الصوفية، وتعبيراتيم 

 إال من بمغ مرتبة عالية من الحب اإلليي: يفيم مدلوليا

                                                           

.714 713، ص  صعلً محمد سالمة،األدب العربً فً األندلس  1 

.118، ص بادورأثرها فً شعر الترومحمد عباسة، الموشحات واألزجال و  2 



الموشحات واألزجال.             الفصل األول:                                                     
 

 45 

 نْ ـــــلمّناِظري         ــى اأَلْكواْن ـــــــ ـــــُن اَلَحْت َعمــــــــَسَراِئُر األعيُ 

 ُيْبدي اأَلنينْ          ــراْن ــــــــــــــَران َمن َذاَك في حَ ــــــاِشق الغيْ ـَوالعَ 

 َرهُ ـَــــ َقْد َحيّ           عُد    ــــــــــــــــــــــــَأْضنأُه البُ دــــــــــُل والَوجـــو َيقُ 

 1رهـــمن َغيْ          ُد  ـــــــــــــــْــــ د    َلْم َأْدِر ِمْن بعـــــــــْــــ مَّا َدنا الُبعل

م( في المقام 1269ىـ/ 668ومن المتصوفة أيضا يأتي أبو الحسن الششتري ) 

 الثاني بعد ابن عربي، وقد اشتير بالزجل ومن موشحاتو في ىذا الغرض قولو:

 الَحْمُد هلل َعــــــــــــَمى َماَدَنا

 ِمَن الُسُروِر َوالِينــَا َو الُمنا

 َفُقْل لَواٍش قْد َوَشــــى َبْيَنَنا

 َىَب البــــــُْؤُس َوَزاَل َقْد ذَ 

 2َوَوَصَمْت الَخلَّ وِنْمَنالُمَنى
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 الزجل لغة واصطالحا:المبحث الرابع: 

 :الزجل في المغة

التطريب ورفع الصوت، ويسمى الحمام زاجال بصوتو الرخيم قال ابن منظور في  

التطريب،  " إنَّ الّزجل بالتحريك العب والجمبة ورفع الصوت، وخص بو"لسان العرب" 

وجاء في العاطل الحالي" لمحمي قولو: والّزجل في المغة، الصوت، يقال سحاب زجل، إذا 

 كان فيو الرعد ويقال لصوت األحجار والحديد والجماد أيضا زجل. قال الشاعر:

 َمرْرتث َعمى وضادي َسَبـاٍث َفَراعني            ِبو َزَجٌل اأَلْحَجار تِحَب الُمـــَعاِول

 1ميا َعْبُل الِذراِع َكأَّنَّــــــــــــــــــما             َجنى الَدْىُر فيَما بْيَنُيم َحْرُب واِئلَتَسمَ 

وبناء عل ذلك، نرى ان الزجل في المغة ىو الصوت باختالف مصادره، وقد  

 يكون مختصا بنوع من الغناء كما جاء في لسان العرب ولعميم اقتبسوا لو

وقيل في ذا النوع من النظم اسم الزجل لمطاوعتو الغناء وقدرة الناس عمى التغني بو، 

 2سبب تسميتو ىذا زجال: " ألنو ال يمتذ بو وتفيم مقاطع أوزانو حتى يغنى بو ويصوت".

والزجل في االصطالح ضرب من ضروب النظم يختمف عن القصيدة من حيث  

من حيث االعراب، وال يختمف عنو من جانب  االعراب والقافية كما يختمف عن الموشح

                                                           
، ص 1661، 1دب األندلسً التطور والتجدٌد، دار الجٌل، بٌروت، طمحمد عبد المنعم خفاجً، األ1

717 . 
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القافية إال نادرا، يعد الزجل بيذه الصورة موشحا ممحونا إال أنو ليس من الشعر 

ن كانت غير معربة.  1الممحون، وقد كتب بمغة ليست عامية بحتة بل ىي ميذبة وا 
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 بناء الزجل وأوزانه:المبحث الخامس: 

 أ_ بناء الزجل: 

من خالل أزجال ابن قزمان أن الزجالة اصطمحوا عمى أقسام أزجاليم  يبدو 

بمصطمحات الموشح نفسيا، فقد تحدث اإلمام عن المركز والخرجة والمطمع والبيت وىي 

المصطمحات التي ذكرىا الوشاحون، وىذا دليل آخر عمى أن الزجل تفرع من الموشح 

 واستعار منو أقسامو ومصطمحاتو.

مان عمى ختم أزجالو بذكر عدد أجزائيا وتسميتيا، فمن ذلك قولو في لقد تعود ابن قز 

 المقطوعة األخيرة من الزجل:

 َأُي ِزْجل َعِمْمُت َياقـــــــــــُوم                       َفِتْن ِمْن َنْظُر َوَســْمعُ 

 ْل ِبَطْبــــــعُ وَأَنا مْطُبع َوَلِكـــــــــــــــــــن                      َلْم نُقْل ِزجْ 

 َعْشر َأْبيات  في ِشطـــــــــَاط                     َوَثالُث ْأْقساْم في وْسع          

يتكون ىذا الزجل من عشرة أبيات باإلضافة إلى األقفال وكل بيت يتركب من ثالثة 

 1أجزاء مركبة من فقرتين، وقد سمى أبو بكر بن قزمان أجزاء الزجل أقساما.

 وفي زجل آخر يقول ابن قزمان في الختام:
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 َوفي ِتْسِع َأْبَياٍت ِىي َأْزَجاْل َلْيس فيو ُطولْ 

 َلسَّْنُتو َذا َما ُيْعِجْزني َشْيئا َنُقولْ 

 َوُكْن نزيدك ُبَوِيَتاْت َعاْد َلْواَل الُفُضولْ  

 1َوَلْم َنُقْل قط َبْيْت واَل مْنَقاْل إالَّ ارِتَجالْ  

ىذا الزجل ورد في الديوان بثمانية أبيات وقد ضاع البيت التاسع منو، ويعتقد أن يكون 

البيت المبثور من وسط القطعة ألن البيت األول يوحي بأنو مطمع الزجل، وفي ىذا 

الزجل نالحظ لفظة جديدة وىي المنقال قصد بيا ابن قزمان القفل، ألنيا من النقل أو ما 

متداوال عند و، والذي يتكرر ىو القفل. ولم نجد ىذا المصطمح يتكرر عمى المنوال نفس

 الوشاحين، وال شك أن ىذا المفظ رغم فصاحتو، ىو التسمية الشائعة لمقفل عند العامة.

 وفي موضع آخر يسمى اإلمام ابن قزمان البيت بمفظة سطر كقولو في ىذه الخرجة:

اْل      أْن َيُقْل َذا ا  لَتْسَعو َأْسَطاْر َفَكَذاك َلْس ثَُم زجَّ

ىذه الخرجة من زجل يتألف من تسعة أبيات، وكان أبو بكر ابن قزمان بفضل التحدث 

بمغة جميوره األندلسي العريض، فبدال من "أبيات" نجده يقول "بويتات" لمتصغير، فكذلك 

قال "أسطار" ويعني بيا األبيات، وىذه التسميات لم نعثر عمييا عند الوشاحين 

                                                           
، 1عبد الحمٌد سالمة بن زٌد، خصائص االٌقاع فً الموشحات العربٌة، دار المدار، االسالمً، ط 1

 .71، ص 1116
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ولمتشابو الكبير بين الموشح والزجل عدَّ القدامى مصطمحات التوشيح قاسما  1االندلسيين.

مشتركا بين الفنين، وعمى ضوء ذلك، سنستعين بزجل من أزجال ابن قزمان لنجعمو 

 لدراسة بناء ىذا الفن، وىو من أبسط طرائق نظم االزجال، قال ابن قزمان:نموذجا 

 اَلْيَس َنِفيُق ِمْن َذا الُصُدد َأَبدَ 

 َأو ِبَعَنق في ِذَراعي الَحِبيبْ 

 ِبي نكد ُبميت اناَوْي َعَذابْ 

 الِوَصال يَّا َقْد ُنسْي ِبالِعَتابْ 

 قَّ َوَذاْب َوَرَجَعْت أرّق ِمْن خْيط ِرَداَورَّ  َقْد َتِحْل ِجْسم

ىذا الزجل من النماذج التي اثر من نظميا الزجالون، وىو يتكون من القوافي  

التي يرمز ليا بحروف ) أ ب ج  جج أ ب س سس أ ب ( وىو يشبو الموشح في شكمو 

البسيط من حيث القافية وعدد المقطوعات إلى حد ما، وليس ثمة فرق بين الموشح 

مطمع تركب منو الزجل كذلك، كالالموشح يوالزجل من حيث الشكل، وما يتركب منو 

 والبيت والقفل والخرجة.

يتكون ىذا الزجل من ستة أبيات وسبعة أقفال ىو زجل تام ومن المرجح ان يكون من 

النماذج االولى التي ُنسجت عمى منوال الموشحات، لكن االزجال االندلسية ال تتقيد بعدد 
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الزجل أقرع أيضا، غير أن االزجال  االبيات، فمنيا ما يفوق االربعين بيتا، وقد ياتي

األندلسية التي تخمو من المطمع، قميمو فيما وصل إلينا من ىذا الفن المطمع في الزجل 

 الذي مثمنا بو ىو:

 َلْيَس َنِفيُق ِمْن َذا الُصُدد َأَبَدا

 َأو ِبَعَنق في ِذَراعي الَحِبيبْ 

قافية تتكرر بعد األبيات في ين مختمفي القافية ) أ _ ب (، وىذه الوىو يتكون من جزأ

جميع أقفال ىذا القطعة. وقد يتركب المصطمح أحيانا من جزأين متفقي القافية ) أ أ ( 

 ولو:أ فمن ذلك زجل لمدغميس

 عْ َخمَ تَ َقْد َنَبْت نَ 

 1ِلمُعُذول أن َصدَّعْ  َوَتْخَزمْ 

المصطمح وىذا وقد يتكرر المطمع بشطريو في القفل، كما قد يتكرر جزء واحد فقط من 

الغالب في األزجال األندلسية، وبذلك يكون القفل نصف المطمع، ومنو زجل ألبي بكر 

 ابن القزمان الذي أولو:

ديقْ   َيا َجِوَىري َيا ِنعَم الصَّ

 ثمَّ دقيْق لْس ثُم دقيقْ 
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 ِبَأْرَبعة َتْشُكو من الَشْبع

 عْ لْس َباه ذىْيَبو َواَل ِقطَ 

 ِمعْ َواَل َعَصا َيْد َما َيْنتَ 

 1َواَلد شيَشات ِبَما َنفيقْ 

أما إذا كان المصطمح يتكون من جزأين مختمفي القافية فالجزآن يتكرران ضروريا في 

 األقفال كالزجل الذي مثمنا بو:

 َأرّق من َخْيط َرَداَوَرَجَعتْ 

 2لْس ِبِجْسمي َما يطُب طبيبْ 

المطمع وكذلك األقفال في الزجل من جزأين ونصف، ومن ثالثة أجزاء  يأتيوقد 

 أو أربعة أجزاء متفقة القافية أو مختمفة.

من خالل احصاء عدد أجزاء المطالع واألقفال وطريقة نظميا، يتبين أن العدد  

خرج الزجل عن قاعتو المألوفة، وفي أغمب االحيان يتكون المطمع من جزأين والقفل من 

 احد، وىذا الشكل جاءت عميو اكثر األزجال وخاصة ازجال ابن قزمان:جزا و 
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البيت في الزجل الذي اوردناه مثاال يتكون من ثالثة أجزاء مفردة جاءت عمى قافية 

 واحدة، وىو:

 بي نكد بميت َأَنا وي َعَذابْ 

 الِوَصال َياَقْد َنسي ِبالَعَتاْب 

 َقْد َنَحَل ِجْسمي َوَرَق َوَذابْ 

أبسط األبيات الشائعة في األزجال االندلسية، لكن ىذا ليس شرطا، فقد وىو من  

 تكون أجزاء األبيات مركبة من فقرتين كالزجل الذي أولو:

 يقُ ـــالِذي َنْعَشق َمميح    َوالذي َنْشَرُب َعس

 الَمِميُح َأْبيُض َسمين    َوالَشراُب َأْصفُر َرقيقُ 

 ُقولْ ــــاِلُف َما نديم    ِلْس ُيخَ ــاَل َشراب إالَّ قَ 

 ولــُــــ ْوْم    ال َبخيل إالَّ مضمـــَوالزيَّار كلَّ يَ 

 1ْعْد    َقْد َرَجَع ِبَحاِل َصِديق.ـــــــِمْن ىَواده بَ 
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 ب_ أوزان الزجل:

لما كان الموشح وىو من الشعر الصحيح، سببا في ظيور الزجل، فمن الطبيعي  

ان تكون أوزان الزجل من أوزان الشعر العربي، لكن ليس كل زجل ىي من البحور التي 

استنبطيا الخميل من الشعر، فمنيا ما يوافق األوزان الخميمية ومنيا ما ىو فرع منيا وىو 

وبما ان أكثر األوزان الزجمية متفرعة من العروض العربي الغالب في االزجال األندلسية، 

إال ما جاء عمى النبر، وىذه الطريقة  شيءفيي لذلك عربية خالصة وال تخالفيا في 

 .1تغمب عمى الشعر الممحون

قال صفي الدين الحمي إن الزجالين االوائل جعموا األزجال قصائد وأبياتا مجّرة في  

صائد لما كثرت واختمفت عدلوا عن الوزن الواحد العربي أبحر عروض العرب، وىذه الق

القوافي وترتيب األغصان بعد المطالع  لزماتإلى تفريغ األوزان المتنوعة، وتصنيف 

الكالم إلى أن والخرجات بعد األغصان إلى ان صار فنا ليم بمفردىم، نخمص من ىذا 

لقرن الرابع اليجري، األزجال األولى ُنظمت عمى منوال الموشحات التي ظيرت في ا

والتي جاءت عمى البحور الخميمية ولم تصل إلينا، وال نعتقد ان الحمي كان يتحدث عن 

الشعر الممحون، ألن ىذا النوع من الشعر ال ينظم عمى أوزان الخميل، وعمى ضوء ذلك 

نستخمص أن األزجال األولى جاءت عمى األعاريض الخميمية قبل أن تتنوع أوزانيا، 
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األوزان ال يعني خروجيا عن األصل العربي حتى وان خرجت عن االصل وتقريع 

 .1الخميمي

وفي ىذا السياق ذىب ابن حجة الحموي إلى ان الزجالة األندلسيين " زادوا عمى  

الزجل لم  بحور الشعر التي ىي ستة عشر بحرا من األوزان ما ال ينحصر )...( وكل

 تزل أوزانو متجددة، ولكنيا غير جائزة في الشعر لخروجيا عن البحور المعيودة".

وحين نقرأ ىذا النص يحضرنا نص ابن بسام وابن سناء الممك حول أوزان  

الموشح، إذا جاء فييما أن أعاريض الموشحات االندلسية خارجة عن أوزان العرب، وقد 

ىذا الكالم وأولوه وفق نظرياتيم في حين أعرضوا ركز المستشرقون اىتماماتيم عمى 

شعراء األندلسيين ىم الذين صنعوا ىذه عمى نص ابن حجة الحموي الذي يقول أن ال

خارجة عن  ألنياأوزان الزجمية وجددوىا، لكنيا ال تجوز في الشعر العريض االجزاء 

 .2البحور المألوفة وليس عن األوزان العربية

ن المتأخرين كانوا ينظمون األزجال غمى سائر البحور وجاء في "المقدمة" أ 

 الخمسة عشر، لكن بمغتيم العامية ويسمونو الشعر الزجمي، يفيم من كالم ابن خمدون

إلى االصل الخميمي عند المتأخرين من الزجالة،  أن أوزان األزجال انتفمت من التقريع

وزان الخميل نظم بالعامية، لكننا ال نوافق ابن خمدون عمى ان الزجل الذي جاء عمى أ
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ألن العامية التي غالبا ما يبدأ النطق فييا بسكون وينتيي بسكون، من الصعب أن 

أكثرىا جاء عمى أجزاء األوزان، فمغة الزجل ليست تساير البحور الخميمية التامة بل 

ن تخممتيا ألفاظ دارجة بل ىي لغة غير مربة ، وأن سقوط األعرا ب العامية األندلسية وا 

 .1يتم من الفصحى وليس من العامية

لقد اختمفت أجزاء األبيات عند الزجال من حيث الطول والقصر، فيو يبني البيت  

الواحد عمى عدة أوزان وقواف، ومن ىنا كان الزجال يمجأ إلى أجزاء االوزان المجزوءة 

درا، وقد والمشطورة ولم تأت عمى البحور الخميمية التامة فيما نممك من نصوص، إال نا

يبنى الزجل عمى أكثر من وزن، كان تأتي بعض اجزائو عمى وزن وبعض االجزاء 

 .2االخرى عمى وزن آخر
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 المبحث السادس: أغراض األزجال االندلسية

 الغزل: - أ

سمك الغزل في أزجال االندلسيين مسمك الغزل في الشعر التقميدي فوجد في مقدمات 

الزجمية التي نظميا في المدح، كما وجد مستقال في بعض األزجال،  قصائد مدغميس

وىو في كمتا الحالتين ال يختمف في معانيو وصوره عن غزل الشعراء، فنجد مدغميس 

التي تغمق أبواب الوصل  ميحةحدث عن التحول واليجر وسير الميل ويشكو من الميت

 وتفتح أبواب الصدود، فيقول في مقدمة قصيدة زجمية:

 َيْفَضح العْشق َأْش َيُعُدني الُدجـود       َوالُدُمــــوع والتَحول َعْمَيا شـيود  

 َوُشُيودا آخر عمــــــــــــــــى َيَدا        ســــــــيرى المَّْيل َوَقْمبي الَمْوُقود  

 1لمُصدُّودَوالَمميَحة َتْغِمُق لي َباب الِوَصـال        ثَُم تفَتْح لــــي أْلَف باب  

 وبعض الزجالين بنوا أزجاليم عمى الغزل وحده كابن قزمان في قولو:

 َىَجَرني َحِبيبـــي َىْجره         َوَأنا َلْس لــــــــــي َبْعُد َصْبرُ 

 َلِس حبيبـــــي إالَّ َوُدود        َقَطَع لي َقميًصـــــا ِمن َصدود   
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 1َوَخاَط ِبَنقيِض العـــــيود      َوَحبََّب إلـــــــــــــــــــيَّ الَسَيْر              

أما الغزل الذي يمتزج بالمدح أو الخمر فيو كثير في األزجال وال سيما أزجال  

ذا كانت أزجال ابن قزمان تميل في معظميا إلى الّميو والمجون، فإن  ابن قزمان. وا 

، فاكتست أزجالو د أثر في الكثير من أزجالو األسموب العاطفيخميفتو مدغميس ق

 الغزلية طابعا حزينا فكما تصادفو في أزجال االندلسيين، فمن ذلك قولو:

 ينْ ِممِ مسْ يا وىىَ  ِمنْ  َأَنا َتائبْ 

 َربي َيْجَعْل َقْمبي في َيْد َأمينْ 

 َقْد َرَجعَ  َقْمبي َخَزانو لميُموم

 2ُكل احد ونا َنمشي ميين

 ب_ الخمريات:

اكثر الزجالون من وصف الخمر، وخمعوا العذار في شربيا، وعبرواعن كمفيم بيا  

قباليم عمى تعاطييا، ولمدغميس أزجال كثيرة في الخمر، يصف فييا شغفو بيا  وا 

قبالو عمى شربيا ويستخف بمن يدعوه إلى تركيا، فمن ذلك قولو في احد أزجالو:  وا 

 ســــــــــــَلوالنجوُم َحَيارىَفُقْم ِبَنا َنْنَزع الكَ  اَلَح الِضيا       
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 1شربت َمْمزوًجا عن قراَعا       َأْحمى ىَي ِعْنِدي من الَعَسلْ 

ومن االزجال االندلسية القميمة التي بنيت عمى الخمر وحده، زجل ألبي بكر بن 

 صارم اإلشبيمي يقول منو:

 َوَمْذَىبي َفالَشراب الَقديم

 ْن ُىو الُمنى َوالَنعيمْ َوَسكرا مِ 

 َوَلْس لي َصاِحْب وأَل ِلي َنديمْ 

أما غرض الخمر الذي يمتزج باألغراض االخرى فيو كثير في االزجال االندلسية  

ومن ذلك قول أبي عمرو بن الزاىر في الخمر والغزل من زجل لو مقتفيا أثر الشعراء 

 في توظيف قصص العذريين، فيقول:

 ْبِن َيْقمقْ أش َعَمْيَك أْث يا 

 َدِعيني نشرب َدْعني َنْعَشقْ 

 َحَتى َنْمشي َسْكَران َأْحَمقْ 

 ِفي ِذراعي ُمْقِبْض ُخّماْس 

 َوفي َصْدري َقْيس المْجنونْ 
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نما  جاء ىذا الزجل رقيقا ولم يكمف الزجال نفسو عناء البحث عن الزخارف البديعة وا 

عمى إيقاع ناغم، وقد مزج فيو استخدم ألفاظا بسيطة، فكانت معانيو سيمة كما بناه 

غرض الخمر بالغزل، إالَّ ان ىذا الغزل الذي ال ينفصل عن غرض الخمر ىو غزل 

 1حّسي.

 ج_ المدح:

مداح، ولعل ذلك ما يفسر الوضعية جال االندلسية نصيبا وافرا من األأخذت األز  

ن المزرية التي آلت إلييا االندلس بسبب الحروب مع النصارى من جية وما بي

وربما كان الزجالة من أفقر الشعراء، فكانت  أخرينانفسيم من جية  األندلسيين

 2المدح. أزجال ابن قزمان ومدغميس معظميا في

وموضوع المدح ال يأتي في األزجال وحده بل غالبا ما ياتي ممتزجا بموضوع  

آخر كالغزل والوصف والخمر. وقد يقع أحيانا ممزوجا بأغراض شتى، وىو بذلك 

تفي طريق القصيدة والموشح في ىذا الغرض. ومن األزجال النادرة التي ُبنيت عمى يق

 المدح وحده زجل البن قزمان في مدح احد الوزراء يقول في مستيمو:

 َعْبُدَك الُمنَقطع َإَليَك ُمْذ َكانْ 

 َأْكمَل اهلل ُعالَك بان قزمانْ 
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 َأطاَل اهلل بقا الَوزيْر اأَلجلْ 

 اأَلْكَملْ  الَفقيو َعاد الكاتب

 إْذ َيقول أِعمموا َكَذا ُيْعَملْ 

 َمَعْن َمْكروم َوجيو َرفيع الشَّانْ 

في ىذا الزجل يتذلل ابن قزمان لممدوحو ويعتبر نفسو عبدا لو، وىو األسموب نفسو 

الذي كان يستخدمو في أزجال الغزل عند مخاطبتو الغممان وىو أسموب وصولي ال 

 .1صدق فيو

تي تصدرت بمقدمة غزلية وىو األغمب في االزجال، زجل ومن أزجال المدح ال 

 لمدغميس يقول منو:

 الَيوى َحَمَمني َما ال ُيْحَتَملْ 

 ُتَرْد الحقَّ ِلْس لَمْن َييَوى َعَقلْ 

 لْس َنَقْع في مْثِميا َما ُدمت َحيْ 

 إنَّ َحَمني مْن َذا َتأخير اأَلَجل

 ُخْذ نقْل َلَك َأْش َجرى ِلي ُفالنْ 
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 1ي َصبوْر نْعمة َجَزلْ وَترى َأن

 د_ األغراض الدينية والصوفية:

لم يقتصر الزجل عمى مدح األشخاص فحسب بل وظفو أبو الحسن الششتري  

ح النبي محمد صمى اهلل عميو وسمم وكان أول من أدخل التصوف في أيضا في مد

ذا كان الزىد  األزجال، وقد اشتير الششتري بالزىد الذي غمب عمى ديوانو، وا 

موضوعا تقميديا شانو شأن المواضيع االخرى في األشعار فإّن المتصوفة ذىبوا 

بالتصوف إلى حد المبالغة، حتل ليضن من يتقفى أشعارىم أنيم يتغزلون إن لم يراع 

 2طريقة التأويل في فمسفتيم.

تري، وىو غزير النتاج في ومن أشير زجالي التصوف : أبو الحسن الشش 

التصوف شعرا وموشحا وزجالن وقد نقل بزجمو في التصوف ىذا الفن من التعمق 

بالموضوعات الدنيوية والممذات الجسدية إلى أجواء إليية حيث التصوف والحب 

 اإلليي، فمن زجمو في التصوف:

 بْ ـــــــــــــــــال في ُحّب الَحبيــــــاهلل اهلل َىاُموا الّزج

 ي َقريبْ ـــــــــــــــــــفي َقْمب   ــــــــــِر        اهلل اهلل َمعي َحض   

 اّدلل َياَقْمبي وافرْح َحبيُبَك َحَضْر 
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 ِبِذْكر َمِوالِك وُقصَّ اأَلثْر  واتنّعمْ 

 واْتيّنى َوِعْش ُمَدَلْل َبْيَن الَبَشْر 

 َنطـــــــــــيبْ                      دعوني َدُعوني َنْذُكْر َحبيِبي        ِبِذْكرو  

 1اهلل اهلل َمعي َحضــــــــــــــِْر          في َقْمبي                   َقريـــــبْ     

  

غالبا ما يشكون من بعد الحبيب وىجره، فإن الششتري في ىذا  ءفإذا كان الشعرا 

غيب، ومع ذلك نجد الحبيب الذي ال ي ل ال يبدي سروره لحضور حبيبو وىوالزج

الشاعر في أزجال أخرى يحترز من الوشاة والرقباء الذين يتسببون في أبعاده عن 

حبيبو تماما مثمما يفعل الشعراء الغزليون. وكان محي الدين بن عربي قد سبق إلى 

 2ىذه الطريقة في الموشح.
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 المبحث االول: البناء الشعري

 _ البناء الشعري:1

 أ_ نظام القافية:

 ىعرؼ الشعر األكركبي نظاـ القافية بعد مطمع القرف الثاني عشر الميالدم عم 

كنجد كذلؾ أف ركاد األدب الركماني لـ ييتمكا  ( troubadours )يد شعراء التركبادكر

حيث قدمكا عمكميـ بالشعر لكنيـ لـ  (horas)بالقافية في شعرىـ كمف بينيـ ىكراس

يراعكا نظاـ القافية في نظميـ ككذلؾ نجد بأف األمـ األكركبية لـ تعرؼ الشعر المقفى 

 1إلى غاية بداية القرف الثاني عشر ميالدم.

كدكؽ أكيتانيا السابع  2لتركبادكر الككنت دم بكاتيو الفرنسيكمف أكائؿ شعراء ا

(gaillaune ix)  أكؿ شاعر أدخؿ نظاـ القافية بكؿ أنكاعيا إلى الشعر األكركبي، كبما

في أف الشعر العربي قد عرؼ القافية قبؿ غيره مف أشعار األمـ األخرل فإف نظاـ القافية

الشعر األكركبي قد استكرد مف العرب، ككاف غيـك التاسع دم بكاتيو أكؿ مف نٌظـ القافية 

 المكحدة التي اشتير بيا الشعر العربي، كذلؾ في ثالث قصائد مف ديكانو.
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طرؽ الشعراء البركفيسيكف الشعر المصرع في الكثير مف قصائدىـ، كىذا النكع مف 

لجاىمي،  لقد نظـ التركبادكر برنار مارتي النظـ نجده عند العربمنذ العصر ا

(bernartmarti) :قصيدة مف ىذا المكف 

Farai un ver ab son nouvelh 

Evuelh m’en a totzquerelar 

 Qu’a penastrobi qui n’apelh 

Ni sol mi denhe l’uelhVirar 

Trobatm ’annexiefadelh 

Quar no Sai l’averajustar.1 

 كنترجميا:             

ـي أيٍغنية ًبإيقاع جديد  سىأينًَّظ

ميعى النىاس  دنا ييكىممنيكى أيريد أىٍف أىليـك فييىا جى ـٍ أىًجٍد أىحى  أًلنني لى

 أك عمى األقىٍؿ يىٍنظيٍر ًإليَّ 

 لىقىٍد اٍعتىقىدكا أني سىاذٍج كىغىًبي
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مى الغنى ـٍ أىٍقًدٍر عى أًلىنني فقير كلى
1 

 القصيدة:ب_ بناء 

الشعر األككسيتاني يستعمؿ الشعراء قصائدىـ بالمطمع مثمما يرد في في المطمع: 

المكشحات كاألزجاؿ عند األندلسييف، كقد استخدـ البركفنسيكف مختمؼ األشكاؿ 

االستياللية، مف المطمع المتككف مف شطر كاحد إلى المطمع المركب مف عدة أشطر، 

 .المركب مف شطريف )أ أ( في بعض أشعارىـ كما استخدـ البركغنسيكف المطمع

كيرد في الشعر األككستاني المطمع المركب مف ثالثة أشطر، كما أكثر الشعراء  

كذلؾ، مف المطالع المتككنة مف أربعة أشطر في أشعارىـ، كىذا النكع األخير يغمب عمى 

 2.المكشحات األندلسية

كىي  (Vers)التركبادكر بيتا : تسمى المقطكعة الكاحدة مف القصيد عند البيت 

التسمية نفسيا التي نجدىا في المكشحات كاألزجاؿ، ترد األبيات في الشعر األككيستاني 

متفاكتة األقسمة، فمنيا ما جاء مركب مف أربعة أشطر مع قفؿ مف شطر كاحد، كىذا 

قفؿ الشكؿ استخدمو األندلسيكف في األزجاؿ، كقد استخدـ البركفسيكف أيضا البيت مع ال

 3المتركب مف شطريف.
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األقفاؿ عند الشعراء البركفنسييف منيا ما يككف عدد أشكره عدد أشطر  :القفل 

المطمع نفسو، كمنيا ما يككف عدد أشطره نصؼ عدد أشطر المطمع، ككاف غيكـ التاسع 

أكؿ شاعر أكركبي استخدـ األقفاؿ في الشعر إال أنو أحدث تغييرا طفيفا خرج بيا 

عف النماذج األندلسية، فمف ذلؾ قصيدتو التي رسـ قافيتيا ) أ أأأأ ب أ ب خركجا قميال 

( كمف خالليا نالحظ أف غيـك التاسع قد أحدث بعض التغيير عمى القفؿ األندلسي، بأف 

 (Vuelta)أدخؿ عمى القفؿ شطرا آخر قافيتو مف قافية أشطر البيت، كالبيت يسمى  

 1عند شعراء التركبادكر.

كغيكـ التاسع أكؿ مف أدخؿ الشكؿ المربع إلى الشعر  كرادكيعد التركب 

األككسيتاني لتأثره العميؽ باألزجاؿ األندلسية، كىذا يتجمى في قصيدتو األخيرة المثبة في 

 ديكانو، كالتي رسـ قافيتيا ) أ أأ ب، ج جج ب (.

Pas chantarm,esprestalentz 

Farai un Vers, don Sur dolenz 

Mais non soraiabedienzi 

Que ra m’en irai en eisil 

En granpaor, en granperiel 
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En guerralaissarai mon fil 

Earan li mal Sieivezi 

 كنترجميا:

ا أىفَّ الرٍغبة تىٍدفىعيني ًإلى الًغنىاء  بمى

 سىأينظـ قىصيدىة في مىٍكضيكعو يحًزنني

اضعنا لسيدة  أىبىدنا لف أككف خى

 كى الى ًفي ليمكزم الى في بكاتك

 سىأىرحؿ ىىكىذىا إلى المىٍنفى

طير كىبير ٍكؼ شىديد كخى  ًبخى

ميو.  سىأىترؾ ابني لًكنَّني أىٍخشى مف جيرىانو عى ٍرب، كى إلى الحى
1 

د الشعراء البركفنسيكف عمى تذليؿ قصائدىـ بقفؿ سمي الخرجة:   (finida )تعكَّ

بمعنى الخرجة، ظيرت الخرجة ألكؿ مرة في المكشحات ثـ في األزاجؿ، كلـ يعرؼ 

الشعر األكركبي الخرجة قبؿ شعراء التكربادكر الذيف عاصرىـ الكشاحيف كالزجاليف 

 األندلسييف.
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ترد الخرجة في الشعر األككيستاني عند التكربادكر بأشكاؿ مختمفة، لكف أغمبيا لـ يخرج 

ندلسي، فالخرجة عند األندلسييف ىي القفؿ األخير مف المكشحة أك عف نطاؽ الشكؿ األ

الزجؿ، أما في الشعر األكيستاني فقد تككف بعض الخرجات القفؿ األخير مف القصيدة 

 1كالبعض اآلخر يأتي بعد القفؿ األخير مباشرة كبالقافية نفسيا.

ضا مركبة مف جاءت الخرجة في القصائد األككيستانية شطرا مفردا كما جاءت أي 

عدة أشطر، كىذا ىك الشائع عندىـ، فقد تككف الخرجة مركبة مف ثالثة كأربعة أشطر 

غير أف البركفنسييف لـ يكتفكا بخرجة كاحدة فمنيـ مف نظـ خرجتيف متتاليتيف في آخر 

القصيدة، كىذا ما لـ نره عند األندلسييف، ككاف غيـك التاسع أكؿ مف نظـ القصيدة ذات 

 2الخرجتيف.

ليؤكد مدل تأثر ىؤالء الشعراء  إفَّ ختـ البركفنسييف قصائدىـ بالخرجات 

لقد تطرقت الخرجات كركبييف في نظميـ بالشعراء األندلسييف مف كشاحيف كزجاليف، األ

األككيستانية إلى المكاضيع نفسيا التي طرقيا األندلسيكف في خرجاتيـ، أف الخرجات 

 3لمخرجات األندلسية مف حيث الشكؿ. األككستانية أيضا جاءت مطابقة تماما
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 _ الشكل الحواري:ج

تبنى القصائد الحكارية عمى عدد مف المقطكعات، يتناكب عمى نظميا شاعراف  

كىي المساجالت التي تختمؼ شكال كمضمكنا عف أشعار الحكار األكركبية التي سبقتيا 

كغيرىا مف أشعار اليكناف كالركماف التي تختمؼ عف الشعر الغنائي  كالمأدبات

 1األككسيتاني.

كالشرط في قصيدة المساجمة أف تككف مقطكعة الشاعر الثاني مطابقة لمقطكعة  

الشاعر األكؿ مف حيث القافية كالكزف كعدد األبيات كقد تنظـ المساجمة بحضكر 

ة بمقطكعة، كفي أحياف أخرل، يككف الشاعر الشاعريف كما تنظـ أيضا بالمكاتبة مقطكع

قصيدة كميا مف قبؿ شاعر كاحد فقط، ففي ىذه الحالة ، قد ال لالثاني كىميا كتنظـ ا

يككف الطرؼ الثاني شاعرا، كقد يككف الشاعر الثاني امرأة كما قد يككف ممكا أك اميرا، 

شعراء الذيف نظمكا مف أكثر ال  (Raaimbautd,ourange)كيعد التكربادكررامبك دكرانج

القصائد التي نظميا في ىذا المكضكع، التانسك الذم كتبو باالشتراؾ المساجالت، كمف 

 مع شاعر غيركديبكرنام، كالذم أكلو:

Era’mplatzGiraut de Boinelh, 

Que Sapcha per c’anatzblasman, 
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Troparclus ni per cal blasman, 

Aisso’m digatz 

Si tan prezatz 

So que Vastotz es comunal, 

Car que adonctuchseranegal, 

Sencherlinhaure no m corelh, 

Si que se trob’asotalan, 

Mas me cis volhjutijar d’aitan, 

Qu’ es mais amatz, 

Chans e prezata, 

Qui – lfailevetevenansal, 

Evos no m’o tarnetz a mal.1 

 كترجمتيا:
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 غيركديبكرنامييٍعجبني يىا 

اذىا تيكبخيكف  أىٍف أىٍعًرؼى ًلمى

 األيٍسمكب الميٍغمىٍؽ، كى أًلىم سىبىبٍ 

بذيكف كىثيرنا ا كيٍنتيـٍ تيحى  قيٍؿ لي ًإذىا مى

ادينااما يىراه النى   س عى

ـٍ ميتسىاككف  فىًبعمده ىي

 سىيدم لينكر، أىنىا ال أىٍشتىكي 

ٍسبى رىٍغبىتو  ًإذىا ما نيًظـ كؿ حى

ني لىكنني  أىٍحكـ، فيما يىخيصي

ٍحبيب أىٍكثىٍر  مى ما ىك مى  عى

ا يىٍرغىب فيو مى  الغناء كى

ا   ًإذىا كاف الًغنىاء مفيكمن

مىيو ال يىٍنبىغي التىحاميؿ عى
1 
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يرد في شعر أكؾ نكع آخر مف شعر المحاكرة كىك المناظرة، التي يشترؾ في  

يؽ بيف قصيدتي ـز التفر الحكارم طبيعة المكضكع تمنظميا شاعراف فأكثر، كفي الشعر 

 مف األشعار األخرل.المساجمة كالمناظرة المتيف تتميزاف بشكميما 

 د_ االستعمال المغوي:

إلى جانب المغة األككسيتانية أك لغة أكؾ التي نظـ بيا التركبادكر قصائدىـ،  

استعمؿ بعض الشعراء مفردات أجنبية في شعرىـ، منيا ما يعكد أصمو إلى الميجات 

األبيرية كالمغة العربية كالمغة اإليطالية القديمة ككذلؾ الفرنسية جاءت ىذه المفردات 

متناثرة في ثنايا قصائدىـ عمى غرار ما ذىب إليو ابف قزماف في أزجالو إذ كاف يستخدـ 

 1أحيانا المفظ العجمي في نظمو.

ب في كمف الشعراء مف يستخدـ مقطكعات كاممة بمغة أجنبية، ككاف أكؿ مف دى 

ىذا الطريؽ غيـك التاسع الذم ضَّمف قصيدتو مقطكعة برمتيا صعيب عمى الدارسيف 

 تفسير معناىا كتبياف أصميا المغكم:

Mais que lurdisaitallati 

Tarrababart 

Marrababelioriben 
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Saramahart 

عمى أف لغة ىذه المقطكعة الشعرية ماىي إال لغة يجمع الباحثكف المحدثكف  

فة، لكف غيـك أراد مف خالؿ ىذه المغة المبيمة السخرية مف المغة الالتينية عربية محر 

 1التي ىي أيضا غير مفيكمة في بالده.

بعض األقفاؿ بمغات أجنبية نقال عف األندلسييف  لقد نظـ شعراء األككسيتانية 

ٍقٍسطي الجزار في  الذيف نظمكا بعض الخرجات بالعجمية في مكشحاتيـ، قكؿ يحي الٌسرى

 خاتمة مكشحة لو:

مىا سىعىى  بئس مىارىاـ الَّقيب كى

عىا بيب بىدأ مى  كيمَّما يىٍبدك الحى

دَّعا  قىمَّما أىشىدى كتجيب مف كى

 ف ًإبٍ كذا أمي فممكلي البىيٍ 

ًقيبٍ   كىذىؿ ميت طىارم ًسرَّ الرَّ
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ككذلؾ نجد عند غيكـ التاسع كزمرتو ممف أتكا بعده يخاطبكف المعشكقة بقكليـ:  

مكالم كسيدم، كما أف يفعؿ شعراء العرب، كيجدكف حذرىـ بمخاطبة المرأة كالتحدث 

 1كآالـ الحب كالمكعة. عنيا في شعرىـ بضمير المذكر، كيصفكف مثميـ تباريج الجكل
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 المبحث الثاني: الموضوعات الغزلية

 أ_ الحب المؤانس:

ىك الحب الذم يسميك بقيمتو عمى  (Courtoisie)الحب المؤانس أك الككرتكازيو 

ف لـ تتبادؿ  أم حب فركسي آخر، ىذا المفيـك يتميز بتمجيد المرأة كالخضكع ليا حتى كا 

العاشؽ الشعكر نفسو، كليذه األسباب أطمؽ الشعراء التركبادكرالككرتكازيكف عمى ىذا 

 .(Fin, amour) النكع مف التقديس " الحب الصافي "

سيتاني بدأ بطكلي أك فركسيا عند غيكـ التاسع قبؿ اف كال شؾ أف الحب األكك 

يصبح ككرتكازيا عند غيره، فالعاشؽ الفركسي يعمؿ المستحيؿ مف أجؿ إرضاء سيدتو، 

لكنو ينبغي أف، يمتـز بقكانيف الحب إذ ما أراد أف يصبح ككرتكازيا، فالقياـ بالمستحيؿ ال 

 .1حبا نظيفايعني فعؿ أم شيء كاف، كحب السيدة ينبغي أف يككف 

أما العرب فقد كرد عندىـ ىذا المكضكع منذ الجاىمية فالعفاؼ عندىـ ال يتجزأ  

مف مكقكماتيـ، ثـ إف اإلسالـ أيضا يحث المسمميف عمى العفاؼ، قاؿ اهلل سبحانو 

لذلؾ نجد الشعراء 2''' '''َولَِيْسَتْعِفَف الِذين ال َيِجدون نَكاًحا ُيْغنيُهم اهلل ِمْن َفِضلهكتعالى: 

العرب قد اشتيركا أكثر مف غيرىـ بيذا النكع مف الحب كأكثر مف شعرىـ، كقد كرد في 

القصائد إالَّ أنو يقؿ في المكشحات كاألزجاؿ االندلسية الرتباطيا بالغناء كالميك. كلعؿ 
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كثارىـ منو في شعره ىك ابف فرج الجياني  أكثر الشعراء األندلسييف شيرة بالعفاؼ كا 

 1احب كتاب "الحدائؽ" الذم جمع فيو مختارات مف الشعر.ص

 ب_ الحبيبة المجهولة:

ظير ىذا النكع مف الغزؿ ألكؿ مرة في البركفنس عمى يد التركبادكر كىك يسمى  

أيضا بالحب المستحيؿ كالحب البعيد، ىذا الشعر يصكر ىمكـ الفارس كاشتياقو لرؤية 

شاعر غيـك التاسع اكؿ مف تطرؽ إلى ىذا حبيبتو التي لـ يرىا في حيات، ككاف ال

 المكضكع في قصيدة مف شعره بقكلو:

Amigu’aiieu ,no Sai qui S,es , 

Qu’anc. non la vi ,Si n’ajutfes , 

Ni’n fes que’m plassa ni que n’pes , 

Ni no m’en cau , 

Qu’anc non ac Norman ai frances 

Dins mon ostau 

 كترجمتيا:
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 إمرىأىةن ال أىٍعرفيياعىًشٍقتي 

يىاتي أىبىدنا ـٍ أىراىىا في حى لى  كى

 ال أٍحسىنىٍت لي كىالى أىسىاءىتٍ 

ـى  ادىا  كىىىذىا ال يىييميني مى

 لىٍيسى في دىارم أىٍجنىبي

 ال نكٍرماني كال فرنسي

كغيكـ التاسع في ىذه القصيدة كيؼ تعمؽ بحب امرأة لـ  يقص عمينا التكربادكر 

يرىا أبدا، كىذا ما لـ يقع في الشعر األكركبي مف قبؿ، غير أف العرب كانكا قد نظركا 

 1إلى ىذا المكضكع في مختمؼ أشعارىـ.

 ج_ قصيدة الفجر:

مكضكع غزلي يتحدث فيو الشاعر عف لقاء حبيبيف في ليؿ  (Alba)الفجريات 

أنيما يستقصراف الميؿ كيشتكياف مف طمكع الفجر المبكر، كغالبا ما يككف  حالؾ غير

معيما شخصة ثالثة ق الرقيب، إف فكرة استقصار اليؿ ترد في الشعر العربي منذ 

 عصكره األكلى، كىك مكضكع قديـ ارتبط بالغزؿ.
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استقصار العاشؽ لميمة الكصاؿ كحزف الحبيبة بعد الفراؽ، كشخصية المنادل، ثـ  

يقظة األىؿ ) أك الرقيب أك الغيكر (، أربعة عناصر بنيت عمييا قصيدة األلبا في الشعر 

 Guiraut de )قصيدة "غيرك دم بكرنام" األككسيتاني، كمف الفجريات الجميمة 

Bornelh) :التي يقكؿ منيا 

Bel companho, en chantan vos appel ; 

Non drmatz plus, qu eu augchantarlauzel ; 

Que vaiquerenlojorn per lobscatge ; 

Etai paor que lgilosvossatage ; 

Etades sera l,abba1 

 

 كترجمتيا:

ميؿ إنِّي أنىاًديؾ فيؽ الجى  أىيُّيا الرى

 الى تىٍندىـ لىقىٍد سىًمٍعتي العيٍصفكر ييفىني

ٍبرى الغابىة سىيىٍأتي معىو النَّيار عى  كى
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مىٍيكيـ الغيكر ًإٍف لى  ـ عى كيـفىيىٍيجي  محى

. قىريبنا سىيبزغ الفىٍجري كى
1 

إف ىذا المكضكع الذم يظير في الشعر العربي قبؿ ظيكر التركبادكر، طرقو  

 االندلسيكف، كمف ذلؾ قكؿ أبي بكر بف الصابكني: الكشاحيفأيضا 

ا ًلميؿ المشيؽ ًمف فىٍجر ا ًباليىكل لذم ًحٍجًر   مى  قىسىمن

مىدى الصبحي لىٍيسى يطٌردٍ   خى

دٍ مىا   لميمى فيما أىظفي غى

حَّ يىا لىيؿ إنؾى األىبىٍد.  2صى

 كقاؿ السمطاف أحمد المنصكر مف مكشحتو:

ا ًلنىير النَّيار ًمٍف فىٍجرً  لىيىالي الٌشعكر إٍذ تىٍسرم    مى  كى

بَّذى المٍيؿي طىاؿ لي كىٍحدم  حى

عىمىٍتو بيٍردم  لىٍك تىرىاني جى
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ٍمعىة الجعدم  1فاًطًميِّا في خى

نرل مف خالؿ ىذه االمثمة أف األندلسييف قد استخدمكا ىذا المكضكع بكا  

خصائصو، كمف خالؿ تصكرىـ لقدـك الصبح كمحاكاتيـ بعضيـ بعض في نظـ ىذه 

المكشحات، يتبيف لنا أف ىذا المكضكع قديـ قدـ الشعر العربي، كأنيـ أجادكا في تنكيعو 

يضا في قصائدىـ إلى مكضكع الشككل كصقؿ معانيو، غير أف الشعراء العرب تطرقكا أ

 2مف طكؿ الميؿ عند ىجراف الحبيب.
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 المبحث الثالث: وصف الطبيعة

جاء مكضكع الطبيعة في الشعر األككسيتاني متصال بغرض الحب، كلـ يتميز  

بفف شعرم قائـ بذاتو في عيد التركبادكر، إال عند المتأخريف في عصر النيضة 

تيؿ أغمب الشعراء قصائدىـ الغزلية بمقدمات ربيعية، فكأنيـ ال األككسيتانية، كقد اس

يشعركف بالحب إالَّ في فصؿ الربيع كال يحمك ليـ الغناء إال مع تغريد العصافير، كىذا " 

 1يقارف بيف تغزؿ العصافير كتغزؿ اآلدمييف فال يجد(Arnaut Daniel)أرنك دانياؿ "  

 فرقا إذ يقكؿ:

Doutz brais e critz 

Lais e cantars e voutas A ug des auzelsq,enlur latin fantprecs 

Qecssb sa par atressi cum noifam 

A lasamigas en cuientendem 

Edoncasieuq,en la genssorentendi 

Dei far chanssorentendi 

Dei far chansson sobre totz de bellobra 
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Que no, i aiafals ni rimestramp 

 متيا:كترج

ا ًصيىاحن  إني أسمع أىٍصكىاتنا كى

اننا، كىأىغىاف، كىأىٍنغىاما  كىأىٍلحى

ات افير، ًبميٍختىمىٍؼ الميىجى  ًمفى العىصى

ا  بيبىتو، ًمٍثمىمى اطب حى  كيؿه ييخى

 نىٍفعىٍؿ نىٍحفي مىعى مىٍف تحب

ؿ سىيدة ا، ألىنني أيحب أىٍفضى  كىأىنىا أىٍيضن

يدة ، سىأينىظـ أيٍغنيةن جى  ًلذىًلؾى

الية ًمف ى الشىكائب.بً  اكبىة خى قىكىاؼ ميتىجى
1 

الشاعر لـ يجد عف الشعراء االندلسييف كبقية الشعراء مف خالؿ ىذه القطعة نرل  

العرب الذيف شبيكا غزليـ بغزؿ الحماـ عندما ينظركف إلى ىديؿ الغمرم، كفي الشعر 

لشاعر إلى نظـ األككيستاني غالبا ما تككف أغاني العصافير مف األسباب التي تدفع ا

 قصيدتو، كىذا جك فرم ركديؿ ال يغني إال عمى أنغاـ البمبؿ في الربيع فيقكؿ:
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Quanlorius de la fontana 

S, exlarzis, si cum far sol, 

E par la florsaiglentina, 

E,lrossinholetz el ram 

Volf e refrahez aplana 

Son douschantar et afina, 

Dreitz es qu,jeulomieurefran1 

 كترجمتيا:

ا تىٍنسىاب المياه ًمٍف الٍنبىع  ًعٍندىمى

ادة ا يىٍحديثي عى ٍذبىة، ًمٍثمىمى افية عى  صى

يىتىفىتىح زىىر النىٍسريف في الرَّبيع  كى

انا  كىالبيٍمبؿ فىٍكؽى الغيصف ييغىًرد أىٍلحى

ميٍنسىًجمة، ثـي ييعيديىا ٍذبة كى  عى
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ييغىيرىا مف حيف إلى آخر    كى

أيغيِّرى أىنا أيضا أيٍغًنيىتي عمٌي أىفٍ 
1 

أما في الشعر االندلسي فإف مكضكع الربيع قد يقترف بأغراض أخرل كالحب  

كالخمر كالكصؼ، كقد يأتي مستقال، إال أف ما جاء منو مقترنا بالغزؿ ينتشر انتشارا 

كاسعا في المكشحات، فالشاعر يستميـ محاسف حبيبتو مف جماؿ الطبيعة، كىناؾ أمثمة 

رة في المكشحات لـ يختمؼ عنيا شعر أكؾ في ىذا المكضكع، فمف ذلؾ قكؿ ابف كثي

 سيؿ االشبيمي:

نىٍسريفي كىزىٍىري األقاح                  كىالمىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمىؾ فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍرده كى  ػػػػػػػػػػػػػػػػاحكى

 2نكاحكىالطىٍيري لتىٍشدك باختالؼ ال
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 المبحث الرابع: الشعر الديني

ظير الشعر الديني في أكربا قبؿ ظيكر الشعر األككسيتاني، لكف في شكؿ مدائح  

نظميا رجاؿ الكنيسة مف الرىباف بأسمكب التيني مباشر دكف مراعاة كزف كال قافية، أما 

فإف ىذا المكف مف الشعر أخذ اتجاىا جديدا، إذ ارتبط بالحب  في عصر التركبادكر

فالشعراء الذيف طرقكه كانكا فئات، كقد اختمؼ آراؤىـ باختالؼ األىكاء كالظركؼ التي 

فييا، فمنيـ مف استخدـ الحب لميجـك عمى الكنيسة كرجاليا، كمنيـ مف استخدـ  اعاشك 

 1دينا جديدا.الديف لمحاربة الحب الككرتكازم الذم اعتبركه 

لقد تجرأ بعض الشعراء عمة شتـ الرىباف كالحط مف قيمتيـ كمف ىؤالء الشاعر  

الذم خٌصص أغنية كاممة ليجاء  (Guilhem de Figueira)غيكـ دم فيغيرا 

 البابكية، أما الككنت غيـك التاسع فقد دعا المرأة أال تحب أحدنا مف رجاؿ الديف، فيقكؿ:

Domnafaigranpechatmortal 

Qe no ama cavalier lelal 

Mas s,ama o morge o clergal ;  

Non araizo ; 

Per dreg la deurihomcremar 
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Ab un tezo 

 سىتىرتىًكٍب خطيئىة كىبيرىةن كى قىاًتمىةكترجمتيا:            

ا88مىٍف الى تيًحٍب فىاًرس    ا ميٍخًمصن

ًشقىٍترىاًىبنا    أىذىا إذا عى

 ييٍغتىفىر أىبىدفىخىطؤهىىالىٍف   

ٍرأىة   ٍرٍؽ ىىًذه المى  كى يىًجٍب حى

ار   ٍمر حى مىى نىار ًمٍف جى  1عى

نستخمص مف ىذا الكالـ أف الحب كرجاؿ الكنيسة في نظر غيـك التاسع، شيئاف  

ىؤالء الكنسييف ال يحبكف بؿ ىـ أعداء ال يمتقياف، كىذا التيكـ عمى اإلكميركس يعني أف 

الحب، كلـ يكف غيـك التاسع الكحيد الذم كاف في صراع مع أعدائيـ اإلكميركس، كما 

كاف بعض شعراء األندلس أيضا في خصاـ دائـ مع الفقياء، كمنيـ ابف قزماف الذم ال 

ؿ األماا في تكاد أزجالو تخمك مف ىجك الفقيو الذم يضايقو في مغامراتو المجكنية، يقك 

 الخرجة مف زجؿ لو:

كٍر  كر لىسيري  ًمٍف سيري
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 كىالسعىاد بشاشىٍت ًإٍذ مطكٍر 

 لىعىفى اهلل مٍف الى يىقيؿ ىيـٍ 

إف ابف قزماف الذم غالبا ما ينصح في أزجالو أىؿ بالصبر في شير رمضاف،  

ذ ما مف شيء يمكنو ‘نجده يتيجـ عمى عدكه في ىذا الشير كيتكعد في شير شكاؿ، 

ذا الشير أف يشده عف ليكه كغرامو كشرب الخمر، كلـ يكف ىذا العدك في نظر ابف في ى

كما نجد نماذج كثيرة فييا العاشؽ يدعكا اهلل  1قزماف سكل الفقيو، بمعنى رجؿ الديف.

، كفي ىذا ولمفكز بمقاء حبيبتو، كىذه الفكرة كردت في الشعر األندلسي بكؿ أشكال

 ي الخرجة مف مكشحة لو:زىر الحفيد فالنمكذج يقكؿ ابف 

قيب ٍقمي تىحمٍؿ إف أىلـ بي الرى  عى

 إفَّ الميًحب ًلًمٍثًميا الى يىٍستىريب

بيبٍ  بيب فىقيٍمت ًمٍف ىىذىا الحى  ًذٍكر الحى

 ياربٌ يىاربٌ 

 2ىذا الحبيب اجمعني معك.
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 المبحث الخامس: الشعر السياسي

إلى االندلس حركبا مثالية في  عيرفت المنطقة الممتدة مف أراضي البركفنس 

القركف الكسطى، ككاف أمراء جنكبي فرنسا يحاربكف فرنجة الشماؿ الذيف كانكا يركف فييـ 

ضربا مف االستعمار، كما كانكا أيضا يتحاربكف فيما بينيـ لمدفاع عف الممؾ أك 

ف االمراء لإلستيالؤ عميو، أما في شمؿ اسبانيا فكانت الحرب تندلع التفو األسباب، إذ كا

كالممكؾ يتحاربكف فيما بينيـ مف اجؿ ضـ أراضي الغير. كما كانكا يحاربكف أمراء 

البركفنس لألسباب ذاتيا، إال أف ىذه الحركب كانت تتخمميا فترات نت السمـ كالصمح قد 

 يدـك أمدىا أحيانا.

مر كرغـ اقتتاؿ ىؤالء االكركبييف فيما بينيـ فإنيـ ال يتفرقكف إذا ما تعمؽ األ 

باليجـك عمى مسممي االندلس كمحاربتيـ، فالصراع لـ يكف بيف مسيحي اسبانيا 

كمسممييا فقط، بؿ شمؿ كؿ اكركبييف الغربييف الذيف الذيف لـ يترددكا في إعانة النصارل 

األسباف عمة محاربة المسمميف االندلسييف، كقد اتخذ ىذا الصراع طابعا دينيا كصؿ في 

قرار الحركب الصميبية في المشرؽ كالمغرب في البركفنس  نياية االمر إلى إعالف كا 

 1نفسيا.

ىذه الصراعات دفعت الشعراء البركفنسييف إلى التفنف في األسمكب كاستحداث  

الذم يطرؽ أغراض شتى مف ( Sirventes )لكف جديد في شعرىـ ىـ شعر الخدمات 
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بينيا مكضكع الحرب كالسياسة، لقد كصؼ الشعراء ىذه الحركب في قصائدىـ كأبدكا 

آلراءىـ في االمكر التي كانت تحدث في مجتمعيـ أك التي كانت تعني سياسة بالدىـ، 

 1كقد اختمفت آراءىـ في ىذا المكضكع باختالؼ ظركفيـ السياسية.

شديدا لمكنيسة كأتباعيا مف  فعمى الرغـ مف أف ىؤالء الشعراء كانكا يكنكف حقدا 

اإلكميركس كأحالفيا مف ممكؾ فرنسا، فإف ذلؾ لـ يغير مف نظرتيـ تجاه مسممي اسبانيا، 

لقد اتفؽ جؿ الشعراء ممف تطرقكا إلى الشعر السياسي عمى مياجمة المسمميف كتحريض 

 2النصارل مف أسباب كفرنجة عمى محاربتيـ.

ني قد أدل دكرنا ال يستياف بو في تيدئة كعف جانب آخر، فإف الشعر األككسيتا 

الفرنجة أنفسيـ أك بيف أمراء االسباف، فكاف النزاعات التي ما فتئت تنشب بيف أمراء 

الشاعر يحاكؿ لـٌ شمؿ ىؤالء األمراء كتحريضيـ عمى محاربة المسمميف أينما كجدكا 

نزاعيـ الداخمي  فمف ذلؾ قكؿ ماركيرك مف قصيدة يحذر فييا حكاـ اسبانيا المسيحية مف

 الذم قد يشجع زحؼ المرابطيف عمييـ، كىك يحرضيـ عمى محاربة المسمميف:

Ab la volor de Portugal 

EdelreiNavaratretal 

Ab sol que Barcalona,svir 
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Vos Toletalemperial, 

Segurpioremcridar :’’ Reial ‘’ ! 

Epaiana gem dexonfir, 

Si non fosso tant gran li riu 

Als Almoravis for o ben plevir, 

E s,atendonlorecaliu 

E de castellalseignoriu 

Cordoa il faremmagrazir1 

 كترجمتيا:

 بميسىاعدىة مؤف البيٍرتيغىاؿ

مٍؾ نىفىارىا كىذىًلؾى مى  كى

مى األىٍعداءٍ   ييٍمًكننا الزىحؼ عى

بيميةغ أٍسكىاٍر طىميٍطمة  كى
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ٍممىكة "  تىٍحتى صياٍح: " المى

مكنة  ًإذىا تىحالؼ مىعىنا ككنت بىٍرشى

ـٍ تفٍض األىنيىار  لىٍك لى

يؼ  لىقىضى الميرىابطكف عىٍكدة الصى

ـى ًإلىٍينىا، ًمٍؾ قشتىالة ًليىٍنضى  كىكصكؿ مى

، سىيىككف ميمكننا ًجدنا  حينًئذو

اـ القيٍرطيبييف عمى سٌد الًحزىاـ.  1ًإٍرغى
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مّرت االندلس في نشأتها لمشعر بثالث عصور، عصر الواّلة وعصور االمارة،  

شهدت األندلس من خالله ازدهارا في عهد عبد  هذا االخيرفي وعصر الخالفة، و 

د من الرحمن الداخل، فكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك االدب والفكر فظهر لون جدي

 ين اسمه فن التوشيح.الشعر عند الشعراء األندلسي

الموشح لون جديد ظهر ألول مرة في االندلس في القرن الثالث الهجري ) التاسع  

ا وهو فن أندلسي القصيدة إال في تعدد قوافيه وتنوع أوزانه أحيانميالدي ( ال يختمف عن 

ين، له أغراض عديدة نذكر منها الغزل والمدح، أما الزجل هو يندلسأصيل استحدثه األ

كذلك ظهر ألول مرة في األندلس أواخر القرن الرابع لمهجري، تفرّع من الموشح واستعار 

هي عربية قد تطرق الزجل إلى األغراض من أقسامه ومصطمحاته، أما أوزان الزجل ف

 ذاتها التي اشتممت عميها الموشحات.

البروفنسيون في القرون  تجد موضوعات الشعر التي جاء بها الشعراء التروبادور 

الوسطى قد أخذوها من مصادر عربية أندلسية، لقد تأثر الشعراء البروفنسيون في 

 ة الموشحات واالزجال.خاصأغانيهم شكال ومضمونا بالشعر االندلسي و 
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 قائمة المصادر والمراجع:

 / المصادر:1

 القرآن الكريم. -

 / المراجع:2

أبو الحسن عمي بن موسي بن سعيد المغربي األندلسي، المقتطف من أزاىير  -

 الطرف، شركة امل، القاىرة.

أبو القاسم ىبة اهلل بن جعفر بن سناء الممك، دار الطراز في عمل الموشحات، دار  -

 .1444، 1الفكر، ط

أحمد محمد عطا، دراسات في فني الموشحات واألزجال، مكتبة اآلداب، القاىرة،  -

1444. 

احسان عباس، تاريخ االدب األندلسي، عصر سيادة قرطبة، دار الشروق لمنشر  -

 .2001، 1والتوزيع، عمان، األردن، ط

 .1442، 1أيمن ناصيف، أروع ما قيل من الموشحات، دار الجيل، بيروت، ط -

ي، أدباء العرب فب االندلس وعصر االنبعاث حياتيم، آثارىم، دار بطرس البستان -

 .1411، 1الجيل، بيروت، ط

 .2004جمول الحنفاوي آمقران، الموشحات واألزجال، منشورات السيل، الجزائر، -
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حسن أحمد النوش، ابن سارة األندلسي، حياتو وشعره، دار اليالل لمطباعة والنشر،  -

 .1441، 1ط
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