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  األندلس و المغرب: مدخل مفاهيمي 

  

ــــــدلس: أوال  ــــــبالد الــــــيت فتحهــــــا املســــــلمون  يف املفهــــــوم العــــــريب واالســــــالمي تشــــــمل : األن  ال
كمـــــــا تطلـــــــق التســـــــمية علـــــــى كـــــــل .ه 897ســـــــقوط غرناطـــــــة ســـــــنة إىل ه  92ســـــــنة  مـــــــن 

ـــــــة و تشـــــــمل اآلن و ال ،  إســـــــبانيا و الربتغـــــــال األقـــــــاليم املفتوحـــــــة مـــــــن شـــــــبه اجلزيـــــــرة اإليبريي
  .غرب أوربا   هم أقدم أممنييربياإل مع العلم أن يعرف بالضبط منشأ هذا اجلنس 

 عرفــــــــت يف احلضــــــــارة اإلســــــــالمية باســــــــمأطلــــــــق اإلغريــــــــق اســــــــم إيبرييــــــــا علــــــــى الــــــــبالد الــــــــيت 
 األنـــــدلس و أطلقـــــوا عليهـــــا امســـــا آخـــــر هـــــو إســـــبانيا ، فلمـــــا دخلهـــــا الرومـــــان صـــــار االســـــم

  1.رأي بعض املؤرخني االسبان مأخوذ من كلمة ذات أصل فينيقي  يفهيسبانيا و 

 نـــــدلس لـــــه صـــــلة باســـــم قبائـــــل الونـــــدال الـــــيت ســـــكنت الـــــبالد بعـــــد الرومـــــان و غـــــريواســـــم األ
ـــــا  ـــــا عربي ـــــدلس : هـــــو االســـــم واختـــــذ مست ـــــدلس أو بـــــالد األن ذا االســـــم بعـــــد وانتشـــــر هـــــ .األن

العربيــــــة   املؤلفــــــات يف ا اســــــم األنــــــدلس متامــــــا و شــــــاع اســــــتعماله فشــــــالفــــــتح االســــــالمي و 
  2.اخل .. املشرقية و يف الوثائق و التواريخ و الرحالت و كتب اجلغرافياو 

بــــن نـــــوح و  ثفــــبــــن يا تالتســــمية تعــــود اىل أنــــدلس بــــن طــــالو  زعــــم يــــاقوت احلمــــوي أنو 
التفســـــري ال يســـــتند اىل تفاســـــري واضـــــحة أمـــــا املراجـــــع احلديثـــــة فاـــــا تتفـــــق فيمـــــا بينهـــــا  هـــــذا
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فرضــــــية أن االســــــم مشــــــتق مــــــن فنداليشــــــيا نســــــبة اىل األقــــــاليم اجلنوبيــــــة الــــــيت احتلتهــــــا  علــــــى
  3 .ىل األندلس الفندال مث كان الفتح العريب فتحولت الكلمة ا قبائل

و جزيـــــــرة األنـــــــدلس مقســـــــومة جببـــــــل طويـــــــل يســــــــمى الشـــــــارات ، فمـــــــا خلفـــــــه مـــــــن جهــــــــة 
يســـــمى إســـــبانيا و ماخلفـــــه مـــــن جهـــــة الشـــــمال يســـــمى قشـــــتالة اجلبليـــــة و يعـــــرف  اجلنـــــوب

ـــــثلج أو جبـــــل باســـــم جبـــــل ـــــل أصـــــناف الفواكـــــه العجيبـــــة، ويف قـــــراه  ري ،لشـــــ ال ويف هـــــذا اجلب
والكتــــان الــــذي يفضــــل كتــــان الفيــــوم، وطولــــه يومــــان، وهــــو املتصــــلة بــــه يكــــون أفضــــل احلريــــر 

ووادي آش وغرناطــــــة يف مشــــــال . يف غايــــــة االرتفــــــاع، والــــــثلج بــــــه دائمــــــاً يف الشــــــتاء والصــــــيف
هــــذا اجلبــــل، ووجــــه اجلبــــل اجلنــــويب مطــــل علــــى البحــــر، يــــرى مــــن البحــــر علــــى جمــــرى وحنــــوه، 

  4:ف استغفر اهللا من كتب هذا االستخفاو ،  وفيه يقول ابن صارة
  حمرم شيءوشرب احلميا وهو         حيل لنا ترك الصالة بأرضكم 

  ري وأرحملشأخف علينا من                فإا  فرارا إىل نار اجلحيم

5 ، و هو ابن خفاجـةتميز األندلس بطبيعة ساحرة فنت ا الشعراء حىت قال بعض شعرائهاتو 

    

  ماء وظل و أشجار و أار           يا أهل أندلس هللا دركم                

  ولو ختريت هذا كنت أختار         ما جنة اخللد إال يف دياركم

و يظهر أن الشعراء األندلسيني كثريا ما يقرنون األندلس باجلنة اليت وعد ا املتقون ، غري أن 
  .بعضهم بالغ حىت فضل جنة األندبلس على جنة اآلخرة 
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  6 :أيضا  ابن حفاجةو يقول 

  جمتلى حسن وريا نفس              للجنة باألندلسإن 

  بحتها من شنب         و دجى ظلمتها من لعسا صفسن

  صحت واشوقا إىل األندلس       وإذا ماهبت ريح الصبا 

املعــــادن وــــا مــــن العيــــون و كبــــارا نــــه يشــــقها أربعــــون ــــرا  إو قــــد قيــــل يف مناقــــب األنــــدلس 
ـــــد مـــــن  مثـــــانون و ـــــا ، الحيصـــــى  احلمامـــــات مـــــا ـــــار و أزي ـــــة مـــــن القواعـــــد الكب ثـــــالث مدين

ن إمـــــاال حيصـــــى حـــــىت قيـــــل و الـــــربوج و القـــــرى مـــــن احلصـــــون  مـــــن املتوســـــطة و فيهـــــا مائـــــة 
   7. ألف قرية اثنا عشرإشبيليا  عدد القرى على ر

ــــــــى تقســــــــيمه إىل مراحــــــــل أو عصــــــــور حبســــــــب  و قــــــــد درج دارســــــــوا التــــــــاريخ األندلســــــــي عل
  :هي  اقبت على األندلس ، و هذه املراحلاليت تعأمناط احلكم أو األسر 

  .) ه138،  92(  :عصر الوالة 

مويـة يف األنـدلس و يطلق على الدولـة األ ) ه422، 138(   : األموية: الدولة المروانية  
املروانيــة  ألن حكامهــا كــانوا مــن الفــرع املــرواين نســبة إىل مــروان بــن احلكــم مــن  األمــويني أمــا 

ىل قسـمني مرحلـة خ دولـتهم إيو ينقسم تار  ،الفرع الثاين فهم السفيانيون نسبة إىل أيب سفيان 
و مرحلة اخلالفة  ه ، 316ه إىل  138، و متتد مرحلة األمارة من اخلالفة األمارة و مرحلة 

   .ه  422ه إىل  316من 

  .  )ه 484  -ه  422 (   :عصر دول الطوائف  
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  . )ه  541 – 484(   :عصر المرابطين   

  . )ه635   -ه  541 (   :عصر الموحدين    

  . )ه  897 -ه   635(   :بني األحمر أو مملكة غرناطة عصر    

  

  :المغرب  :ثانيا 

و غرب امل ريخ املغرب حىت إن بعض الكتب يطلق كلمةيكاد تاريخ األندلس ينفصل عن تا ال
 ه ، 646ت  لمراكشـيبار املغـرب ليف أخب عجامل: العريب و األندلس مثل ب يريد ا املغر 

حتــت  –ري القــرن الســابع اهلجــ –حيــث يطلــق اســم املغــرب علــى الــبالد الــيت كانــت يف عصــره 
مـن أشـعار و كـذلك املطـرب  ،  8نـدلس بالد  املغرب العـريب و  األ تشمل ملك املوجدين و 

غرب  ، وه  633ت بن دحية رب أهل املغ
ُ
  ه  685ت ابن سعيد علي ليف حلى املغرب امل

ملا فتح املسلمون مصر عام عشرين للهجرة أطلقوا على املنـاطق الـيت تقـع إىل الغـرب منهـا ، و 
  : 10 املغرب إىل أقسام هي ويقسم معظم املؤرخني.  9بالد املغرب 

  :المغرب األدنى _  1

و عاصـــمته القـــريوان علـــى زمـــن  11 يـــاإفريقاســـم يطلـــق عليـــه كـــان القريـــب مـــن الشـــرق و  أي 
 كــان املغــرب األدىن يشــمل مــا يعــرف اآلن بتــونس و األطــراف الشــرقية مــن اجلزائــر بــة ولغااال

  .على عهد احلفصيني 
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  :المغرب األوسط _  2

زمــن  و اختلفــت العاصــمة فيــه حبســب تــوايل الــدول ، ففــي، و يشــمل اآلن مــا يعــرف بــاجلزائر 
آشـري أو جبايـة و  الدولة الرستمية كانت عاصمته تيهـرت و يف دولـة بـين زيـري كانـت العاصـمة

  .عاصمته تلمسان ) بين عبد الواد(يف عهد الزيانيني 

  :ى قصالمغرب األ_  3 

دولـة ذات  ر ملوية و كثريا ماكان يشـكل مـع املغـرب األوسـطو يفصله عن املغرب األوسط 
زمـــن املوحـــدين ،  وحـــدة سياســـية و كانـــت عاصـــمته فـــاس مـــع زمـــن األدارســـة أو مـــراكش مـــع

  .وعاصمته اآلن الرباط 

  

  الشعر في األندلس

دارسـي هـذا  عاجل الشعر يف األندلس أغراض الشعر املعروفة عند املشارقة و هناك خالف بـني
فه يف وصـــ بعضـــهم يغلـــو يف وصـــفه بالتقليـــد الكامـــل للشـــعر املشـــرقي و فبعضـــهم يغلـــوالشـــعر 

جتديــد فقــد وقــع بتــأثري البيئــة  مــا وقــع يف هــذا الشــعر مــن  نأباألندلســية ، و هنــاك مــن يــرى 
لــى هــذا عو بعضــهم توســط واعتــدل يف احلكــم .اإلســبانية و هــذا هــو اجتــاه بعــض املستشــرقني 

ل اآلراء يف احلكـم عليـه أن يقــال أعـد املعتــدل و نـرى أن ا االجتـاهو حنـن منيـل اىل هـذ، الشـعر 
  :نه يقسم اىل إ

  .و يشمل املدح الزهد الرثاء و غريها من األغراض  الشعر التقليدي :القسم األول 
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الــيت توســع فيهــا األندلســيون كوصــف الطبيعــة و  و يشــمل األغــراض املوســعة :القســم الثــاني 
  . االستغاثةشعر  الضائعة أورثاء املدن و املمالك 

  .فن املوشح و الزجل : وهي  األغراض املستحدثة :القسم الثالث 

مــــــــن الطبيعــــــــي أن يكــــــــون الشــــــــعر األندلســــــــي يف أوائــــــــل الفــــــــتح قلــــــــيال و رغــــــــم قلتــــــــه فهــــــــو 
العامــــــة  املالمــــــح عــــــن أن نــــــتكلم ينبغــــــي و قبــــــل أن نتوســــــع يف أغراضــــــه ،  الطــــــابع مشــــــرقي

ـــــــذلك  ائفـــــــة مـــــــن الشـــــــعراء يف عصـــــــوره املختلفـــــــة لنـــــــدلللشـــــــعر األندلســـــــي و أن نـــــــذكر ط ب
مرحلــــــة  و قــــــد كــــــان هــــــذا الشــــــعر قلــــــيال كمــــــا ذكرنــــــا و حممــــــودا يف، علــــــى كثرتــــــه و غزارتــــــه 

عصـــــــر  ، كانـــــــت األنـــــــدلس واليـــــــة مشـــــــرقية امتـــــــدادا للخالفـــــــة منـــــــذ) ه132، 92( الـــــــوالة
  .اخلليفة عمر بن عبد العزيز ، ففي عهده مت فتح األندلس و املغرب 

أوائــــل القــــرن الثالــــث اهلجــــري و ال ســــيما يف دولــــة أمــــا بدايــــة الشــــعر احلقيقيــــة فكانــــت مــــع 
ـــــــــرمحن األوســـــــــط  ـــــــــد ال ـــــــــدء االزدهـــــــــار  )ه  238 –ه  206( عب ـــــــــث يعـــــــــد عهـــــــــده ب حي

ظهـــــــر  ويف عهـــــــد األمـــــــري عبـــــــد الـــــــرمحن بـــــــن الناصـــــــر  12احلضـــــــاري و األديب يف األنـــــــدلس 
جليـــــة مـــــن فحـــــول  اجتمعـــــت لـــــه: الناصـــــر ، يقـــــول أبـــــو حيـــــان  عـــــدد وافـــــر مـــــن الشـــــعراء يف

ـــــــة رأيـــــــه و  الشـــــــعراء و توســـــــعوا يف ذكـــــــر عبـــــــد اهللا و مساحـــــــة كفـــــــه و شـــــــجاعة قلبـــــــه و جزال
مكــــــام مــــــن  فتوحــــــه فأبــــــدعوا فيمــــــا تنــــــاولوه فيــــــه مــــــن ذلــــــك بفضــــــل اقتــــــدارهم و لاتصــــــا
  13 .مهصناعت

انقســــــــــمت فه  422 ت ســــــــــقطت اخلالفــــــــــة األمويــــــــــة أن أمــــــــــا يف عهــــــــــد الطوائــــــــــف بعــــــــــد
، ة ر الطوائـــــف كثـــــر الشـــــعراء كثـــــرة الفتـــــو طوائـــــف و إمـــــارات ، ويف عصـــــ ممالـــــك ىلإالدولـــــة 
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 :أحــــاط كــــل أمــــري أو ملــــك مــــن ملــــوك الطوائــــف نفســــه مبجموعــــة مــــن الشــــعراء مثــــل  و قــــد
 و الشـــــاعر رعمـــــازيـــــره أبـــــو بكـــــر بـــــن  واملعتمـــــد بـــــن عبـــــاد وقـــــد كـــــان مـــــن شـــــعرائه صـــــديقه 

عبــــــد ، عبــــــادة بـــــن القــــــزاز  حممـــــد بــــــن: اء الـــــذين مــــــدحوه الكبـــــري ابــــــن زيـــــدون ومــــــن الشــــــعر 
ـــــل ـــــون اجللي ـــــن وهب ـــــة و ابـــــن محـــــد ، ب ـــــن اللبان عصـــــر  س الصـــــقلي ، و انتهـــــىيو أبـــــو بكـــــر ب

وال ســـــــيما  نيالدارســـــــبعـــــــض  صـــــــفي و،  علـــــــى األنـــــــذلساملـــــــرابطني  الطوائـــــــف باســـــــتيالء 
مقـــــدمتهم ابـــــن األديب رغـــــم أنـــــه أجنـــــب شـــــعراء عظامـــــا يف فـــــاف اجلب هم عصـــــر املستشـــــرقني 

ابـــــــن ، و ه  517ابــــــن ســــــارة الشــــــنرتيين  :و مــــــنهم  ،جنــــــان األنــــــدلس   533هـــــــ ت   خفاجــــــة

ـــــــــدون و هــــــــــ ،  525ت التطيلـــــــــي  األعمـــــــــى، و  ه 521الســـــــــيد البطليوســـــــــي   عبـــــــــد ايـــــــــد بـــــــــن عب

اجلـــــــــــــــزار  ، و  540ابـــــــــــــــن بقـــــــــــــــي الطليطلـــــــــــــــي و ه  529 البلنســـــــــــــــي ابـــــــــــــــن الزقـــــــــــــــاق، و  ه 529

  . ه 575السرقسطي  ت 

بـــــن ســـــيد امللقـــــب اويف عصـــــر املوحـــــدين ظهـــــرت جمموعـــــة أخـــــرى مـــــن الشـــــعراء نـــــذكر منهـــــا 
ـــــاللص ، و الرصـــــايف البلنســـــي  ـــــار وب ـــــن اآلب ـــــن ســـــهل،  اب و يف العصـــــر النصـــــري بـــــدأ  . و اب

جمموعـــــة مـــــن الشـــــعراء و الكتـــــاب يف  تالشـــــعر مييـــــل اىل التكلـــــف و مـــــع ذلـــــك فقـــــذ ظهـــــر 
زمـــــرك الصـــــرحيي و ممـــــا يـــــدل علـــــى كثـــــرة  مقــــدمتهم لســـــان الـــــدين بـــــن اخلطيـــــب و حممـــــد بــــن

الكتيبـــــة الكامنـــــة : و عنوانـــــه  اخلطيـــــبابـــــن  الكتـــــاب الـــــذي ألفــــه، الشــــعراء يف هـــــذا العصـــــر 
تــــــرجم فيــــــه ملائــــــة و ثالثــــــة مــــــن  نــــــدلس مــــــن شــــــعراء املائــــــة الثامنــــــة ،  ويف مــــــن لقينــــــاه باأل

: نــــــه مــــــري إمساعيــــــل األمحــــــر و عنواو كــــــذلك الكتــــــاب الــــــذي ألفــــــه معاصــــــره األ 14الشــــــعراء 
و يف العصـــــر النصـــــري بـــــدأ الشـــــعر مييـــــل ،  مـــــان يف مـــــن نظمـــــه و إيـــــاه الزمـــــانفوائـــــد اجل ثـــــرين

  .يف و املدائح النبوية و شعر املولديات كثرة الشعر الصو ، و  اىل التكلف 

  
                                                           

، دار الثقافة ، الكتيبة الكامنة يف من لقيناه باألندلس من شعراء املائة الثامنة ، تح إحسان عباس  ، ابن اخلطيب - 14
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  النص الشعري المغاربي

نبـــــــــه إىل أن مصـــــــــطلح ر بـــــــــالتعريف و العـــــــــرض ، علينـــــــــا أن ننتنـــــــــاول هـــــــــذا الشـــــــــع قبـــــــــل أن
، و األكثــــــــر  اأمــــــــا  املصــــــــطلح األكثــــــــر شــــــــيوع، املغــــــــاريب حــــــــديث يف الدراســــــــات األدبيــــــــة 

صــــــحة يف نظــــــري فهــــــو الشــــــعر املغــــــريب القــــــدمي ، و هــــــذا مــــــا درج عليــــــه البــــــاحثون يف هــــــذا 
كتور العـــــريب دحـــــو و  امليـــــدان مـــــن الدراســـــات األدبيـــــة نـــــذكر مـــــنهم علـــــى ســـــبيل املثـــــال الـــــد 

القـــــدمي ، و الـــــدكتور عيـــــد العزيـــــز نبـــــوي و كتابـــــه  اســـــة األدب املغـــــريبيف در مـــــدخل : كتابـــــه 
  .  القدمي املغريب الشعر يف حماضرات: 

ـــــــدي الدارســـــــني ألســـــــباب  ـــــــني  أي ـــــــوفرة ب ـــــــدو غـــــــري مت أمـــــــا األصـــــــول األوىل هلـــــــذا الشـــــــعر فتب
  15:  موضوعية منها 
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ضـــــعف اللســـــان العـــــريب بـــــني ســـــكان املغـــــرب يف  اول الفـــــتح  مل  ميكنخـــــه مـــــن نظـــــم  – 4
  .الشعر و تعاطيه 

عــــــدم اســــــتقرار املنطقــــــة يف املرحلــــــة االوىل مــــــن الفــــــتح  ، حيــــــث  مل  يســــــتقر العــــــرب  – 5
  .الفاحتون فيها إال يف فرتة متأخرة 
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قصـــــــيدة بعثهـــــــا  مـــــــن اهلجــــــرة منهـــــــا ائـــــــة األوىلو مــــــع ذلـــــــك فقـــــــد وصـــــــلتنا نصــــــوص مـــــــن امل
 -هـــــــ  99الشــــــاعر ســــــابق الرببــــــري إىل اخلليفــــــة األمــــــوي الغــــــذل عمــــــر بــــــن عبــــــد العزيــــــز ت 

  16: و اليت  يقول فيها   هــ 100

  دبرها التبيان و العرب و يف ت      إن األمور إذا استقبلتها اشتبهت   

  ما عاش يف الدنيا له أمل     إذا انقضى سفر منها أتى سفر  و املرء

  هلا حالوة عيش غري دائمة         و يف العواقب منها املد و البصر 

القــــــدمي األغــــــراض الــــــيت نظــــــم فيهــــــا الشــــــعراء مــــــن   أو املغــــــريب  تنــــــاول الشــــــعر املغــــــاريبو قــــــد 
جديــــــد يســــــمى عــــــروض  ا شــــــعريا فنــــــ كــــــانوا قــــــد اســــــتحدثوا العربيــــــة و إن   كافــــــة األقطــــــار

رجـــــل مـــــن أهـــــل األنـــــدلس نـــــزل بفـــــاس يعـــــرف م كـــــان أول مـــــن اســـــتحدثه فـــــيهالبلـــــد ، و ل
، 17قلـــــيال  مل خيـــــرج فيهـــــا عـــــن اإلعـــــراب إال يقـــــة املوشـــــحبـــــابن عمـــــري فـــــنظم قطعـــــة علـــــى طر 

فرعــــا مــــن فروعــــه أو رافــــدا  ا كــــان الشــــعر املغــــريب مبعــــزل عــــن الشــــعر العــــريب و إمنــــ يكــــنو مل 
ــــراث واحــــد هــــو  مــــن  الشــــعر العــــريب و الــــرتاث: روافــــده حبكــــم اإلنتمــــاء إىل أمــــة واحــــدة و ت

يف  العـــــريب ، و لعـــــل هـــــذا هـــــو ســـــبب تـــــأثر بعـــــض الشـــــعراء املغاربـــــة بـــــبعض فحـــــول الشـــــعراء
األدبــــــاء  حملــــــه بعــــــض الدارســــــني و النقــــــاد و يظهــــــر ذلــــــك مــــــثال يف تــــــأثراملشــــــرق و هــــــو مــــــا 

العــــــرب املشــــــهور  املغاربــــــة بــــــأيب متــــــام حيــــــث ألــــــف محاســــــة عنواــــــا صــــــفوة األدب و ديــــــوان
كـــــــان  ابـــــــن هـــــــانئ يعـــــــرف مبتنـــــــيب و  ،   غربيـــــــة ، علـــــــى غـــــــرار محاســـــــة أيب متـــــــاماحلماســـــــة املب

  19: مطلعها من ذلك قصيدته اليت18املغرب و قد  عارض بعض قصائده  
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  أال كل آت قريب املدى       و كل حياة إىل منتهى  

  20:ة لقصيدة املتنيب اليت أوهلا ارضفهي مع

  أال كل ماشية اخليزىل      فدى كل ماشية اهليدىب        

و يف هــــــذا الصــــــدد نــــــذكر أبيــــــات الســــــلطان املــــــريين أبــــــو عنــــــان الــــــذي كــــــان متــــــأثرا بــــــاملتنيب 
   :ويظهر ذلك يف قوله 

  وأطلب منك الوصل والنجم أقرب  أغالب فيك الشوق و الشوق أغلب 

  سأعلم حقا أن قليب يكذب            و يطمعين قليب بوصلي و إنين 

  21: فال ريب أنه  ينظر إىل قول أيب الطيب 

  و أعجب من ذا اهلجر و الوصل أعجب       أغالب فيك الشوق و الشوق أغلب

  األغراض الشعرية في األندلس 

  :شعر المديح  

 شـعرائه ، فقـد مل خيتلف شعر املديح يف األندلس عنه يف املشرق من جهة وفـرة دواعيـه و كثـرة
األنــدلس و غــريهم مــن  كانــت الدولــة األمويــة بأمرائهــا و حكامهــا و خلفائهــا مقصــدا لشــعراء

  األقطار 

وســــار الشــــعراء األندلســــيون يف تلمــــس فضــــائل ممــــدوحيهم مبــــا يتفــــق وهــــذه اخلطــــوط 
 ؛ومل تتغري نظرم إزاء هذه الفضائل نتيجة لتغري الزمـان واملكـان ،العريضة اليت رمسها النقاد هلم
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النفســية  مبطبيعــته ةواملــوروث القيمــي املتصــل ،العقلــي والــديين والثقــايف مفهــي مرتبطــة بتكــوينه
وهـا يف فمـن هـذه الفضـائل والقـيم االجتماعيـة الـيت أورد ني؛ومسلم بوصفهم عرباً واالجتماعية 

مضـــامينهم املدحيـــة مـــا يتصـــل بـــاألخالق الكرميـــة كـــالكرم واحللـــم والعفـــة والعـــدل وعلـــو اهلمـــة 
  22.والسيادة والوفاء والعزم والشرف واد

فمــن شــعراء القــرن ، األنــدلس مــن عصــور خمتلفــة  و حنــن نــذكر اآلن أمثلــة لشــعراء املــديح يف 
و كــان إىل جانــب معرفتــه بالشــعر عاملــا يف علــوم شــىت   الثالــث أبــو القســم عبــاس ابــن فرنــاس ،

كان مـرة يف جملـس أحـد .الفيزياء و الفلسفة و الكيمياء و الفلك  الرياضيات و املوسيقى وك
فلمــا انتهــى مجيــل فغــىن لزريــاب بيتــني يب محــان األوســط و امســه حممــود ابــن أوالة األمــري عبــد الر 

ميدح صـاحب  إليهما مث زاد من عنده ارجتاالشار أخذ عباس بن فرناس العود و غىن البيتني امل
  23 :الس 

  زمان ألسباب الرجاء قطوع       شددت مبحمود يدا حني خاا

  إليها مجيع األجودين ركوع          قبة  لسماع اجلود و اد ىنب

هـــ كــان مالزمــا  للمنصــور بــن أيب  421ت  ابــن دراج القســطليو مــن شــعراء الدولــة العامريــة 
عامر و البنيه من بعده و مـن أبـرع قصـائده فيـه القصـيدة الـيت اثـرح عليهـا املنصـور أن يعـارض 

  :قصيدة ايب نواس يف مدح خصيب كصر و أوهلا 

  أجارة بيتينا أبوك غيور      و مبسور ما يرجى لديك عسري 
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  :24 ها أما قصيدة ابن دراج فمن

  املستضام تسري      فتنجد يف عرض الفال و تغور دعي عزمات 

  يعز ذليل أو يفك أسري  -مبا أشجاك من لوعة النوى       - لعل 

  و أن بيوت العاجزين قبور        25أمل تعلمي أن الثواء هو التوى

  : مث يلتفت إىل مدح املنصور قائال 

  و تصديق ظن الراغبني نزور    و أي فىت للدين و امللك و الندى     

  جمري اهلدى و الدين من كل ملحد           وليس  عليه للضالل جمري

  تالقت عليه من متيم و يعرب             مشوس تالال يف العال و بدور  

  من احلمرييني الذين أكفهم              سحائب مي بالندى و حبور

  هلم أعصر موصولة و دهور     ذوو دول امللك اليت سلفت ا         

فهـــــو  ســـــيد حيمـــــي مـــــن يســـــتجري بـــــه و  يغـــــدق : ميـــــدح ابـــــن دراح املنصـــــور بعـــــدة مناقـــــب 
إىل  جهــــــــاده  ا شــــــــري معلـــــــى ســــــــائله و  حيمــــــــي  الــــــــدين  ، و  يهلـــــــك  الكفــــــــر و الضــــــــالل 

ـــــق  يف اـــــد  يـــــذكر مث ، ضـــــد اإلســـــبان  ذ هـــــو مـــــن احلمرييـــــني الـــــذين إ، نســـــبه العـــــريب العري
ــــــملكــــــوا  و  الســــــحاب ، ن عصــــــورا مديــــــدة ، و يشــــــبهه  بالبــــــدر و الشــــــمس يف الرفعــــــة يمال

  . و البحر  يف اجلود
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و ملـــــا عـــــرب عبـــــد املـــــؤمن بـــــن علـــــى إىل األنـــــدلس ، دعـــــا إليـــــه الشـــــعراء فتوافـــــدوا عليـــــه يلقـــــون 
ــــــذي  26عليــــــه قصــــــائد املــــــدح  ، و كــــــان مــــــن الشــــــعراء الوافــــــدين عليــــــه الرصــــــايف البلنســــــي ال

ــــــيت اســــــتهلها اســــــتهالال قرأنيــــــا مقتبســــــا فيــــــه قصــــــة موســــــى عليــــــه أنشــــــده قصــــــيدته الرائيــــــة ا ل
الســــــالم ، و موريــــــا فيهــــــا بــــــبعض املواضــــــع الــــــيت وردت يف قصــــــة موســــــى  و هــــــو اســــــتهالل 
يــــوحي مبــــدى مــــا كــــان لعبــــد املــــؤمن مــــن ســــطوة روحيــــة علــــى قلــــوب األندلســــيني فقــــد كــــان 

ــــوره إىل األنــــدلس علــــى قــــدر مــــن اهللا كمــــا أتــــى ربــــه موســــى علــــى قــــدر ،  يقــــول الرصــــايف عب
  27:يف تلك القصيدة 

  لو جئت نار اهلدى من جانب الطور           قبست ما شئت من علم و من نور

  ملقرورتشبب ليال لسار و مل                   من   كل زهراء   مل ترفع    ذؤابتها 

  النورفيضية  القدح    من نور   النبوة أو              نور  اهلداية   جتلو    ظلمة 

  28:و يقول يف القصيدة نفسها 

  ضربت وحدك أعناق اجلماهري       إذا صدعت بأمر اهللا جمتهدا        

  من األمور و ال يركن لتكثري             ال يذهلن لتقليل أخو سبب     

  و األرض قد غرقت من فور تنور    فالبحر قد عاد من ضرب العصا يبسا  

  29 :بناها األمري  و قال يف وصف املدينة اليت

  على األساسني من قدس و تطهري      ذات العمادين من عز و مملكة 
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  قصر على جممع البحرين مقصور        الكرامة عن لواينايك بنماكان با

   تسبيح و تكبريبنيا اخلطى              مواطئ من نيب طاملا وصلت 

أهـــــل التفســـــري  مـــــن أن موســـــى يـــــه بعـــــض ذهبـــــل إلبشـــــري الشـــــاعر يف هـــــذه القطعـــــة إىل مـــــا 
ورة الكهـــــف ، و رآي بعضـــــهم أنـــــه عليـــــه الســـــالم وصـــــل إىل جممـــــع البحـــــرين املـــــذكور يف ســـــ

ــــــدلس عــــــن املغــــــرب ، و قــــــد تــــــردد هــــــذا املعــــــىن   ــــــذي يفصــــــل األن ــــــل طــــــارق ، ال مضــــــيق جب
  . كصريا يف الشعر األندلسي 

  :الرثاء شعر

ر األندلســـــي أيضـــــا ، و غـــــرض شـــــعري عرفـــــه العـــــرب منـــــذ اجلاهليـــــة كمـــــا عرفـــــه الشـــــعالرثـــــاء 
 لتـــــاريخ األندلســـــي الرثـــــاء مـــــن األغـــــراض املوســـــعة ذلـــــك أن شـــــعراء األنـــــدلسالدارســـــون  يعــــد

انتقلـــــــــــوا مـــــــــــن رثـــــــــــاء األفـــــــــــراد إىل رثـــــــــــاء املـــــــــــدن إىل رثـــــــــــاء املمالـــــــــــك الزائلـــــــــــة و أخـــــــــــريا إىل 
  .رثاءاألندلس 

  :رثاء األفراد / أ 

ابــن عبــد  أنفســهم فمــن رثــاء األبنــاء قــولرثــى األندلســيون أقــارم مــن الزوجــة و األبنــاء و رثــوا 
  30 :ربه يرثي ولديه الصغريين 

  و البكاء ال ينفذ دالصرب ينف و    ددجبليت عظامك و األسى يت

  ه دون القيامة موعدئو لقا                 يا غائبا ال يرجتى إليابه 

  لو كان ضم أباك ذاك امللحد         ما كان أحسن ملحدا ضمنته
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  31:، من ذلك قوله إسحاق اإللبريي  والشعراء الذين رثوا أزواجهم أبن و م

  ربع على قرب تضمن ناظرياو      املطي على اليباب الغابر ب عج

  فلكم تضمن من تقى و تعفف     و كرمي أعراق و عرض طاهر 

  إين ألستحييه و هو مغيب            يف حلده فكأنه كاحلاضر 

  ماله من جابر اصدع صدعته      لوعةواقر السالم عليه من ذي 

  أخرستو مل أ قضى لقضيت يوم          و لو أنين أنصفته يف وده

ق من نالحظ يف هذه األبيات امتزاج النزعة  الزهدية حبزن الشاعر،  فقد كان ابو أسحا
  كما كان شديد النقد للحكام يف عصره ،  االخالقي  صالحالشعراء الذين يدعون اىل اإل

  :يف رثاء زوجته زينب ة أبو عامر بن احلمار و قال 

  لت مواقعها النجومضلقد     قلنا  برت حللت ال نأو ملا 

  أضن املزن أم ركد النسيم        أال يازهرة ذبلت سريعا 

تدفن يف  القبور ، مث يتساءل هل ذبلت  رض وف  تنزل النجوم اىل األيتعجب الشاعر كي
هل أصاب األرض قجط أم أصاا الذبول  - زوجته و هو يقصد  - هذه الزهرة اليانعة 

  .الحنباس النسائم  العليلة 

  : ولدرثاء ال /ب
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تقريبــــــا قاســــــية  اخلــــــامس اهلجــــــريكانــــــت مــــــدة طــــــول الطوائــــــف باألنــــــدلس و جماهلــــــا القــــــرن 
مــــــن الناحيــــــة العســــــكرية فقــــــد تفــــــرق عقــــــد األنــــــدلس وصــــــارت أندلســــــيات   علــــــى األنــــــدلس

صـــــغرية ال تقــــوى علــــى الصــــمود و ال محيايــــة نفســـــها ، كــــل بقعــــة دويلــــة  كثــــرية و صــــار يف
هــــــذه الــــــدويالت يف خصــــــومات فيمــــــا بينهــــــا و عــــــاش ملــــــوك الطوائــــــف  و دخــــــل كثــــــري مــــــن

اجلهـــــاد و أســـــرفوا علـــــى النـــــاس يف الضـــــرائب و كـــــان بعضـــــهم يـــــؤدي  حيـــــاة تـــــرف و ضـــــيعوا
ــــة طائلــــة مللــــوك ــــا للســــالمة مــــنهم و يف هــــذه الظــــروف ســــقطت أكــــرب مــــدن  جزي قشــــتالة طلب

طليطلـــــــة و بردشـــــــتري و أمـــــــام هـــــــذا الوضـــــــع طلـــــــب العلمـــــــاء يف األنـــــــدلس :ألنـــــــدلس مثـــــــل ا
ــــن تاشــــفني و قــــد أمثــــر هــــذا التعــــاون األندلســــي املغــــريب رنصــــرا عظيمــــا ا اإلســــتغاثة بيوســــف ب

ه ، لكـــــن يوســـــف بـــــن تاشـــــفني قـــــد عـــــاد مـــــرة ثانيـــــة و أزال مـــــدن  479الزالقـــــة  يف موقعـــــة
دب و الشــــــــعر هــــــــذه األحــــــــداث األ و قــــــــد ســــــــجل االنــــــــدلس ، حفاظــــــــا علــــــــى  الطوائــــــــف
رثـــــــوا املمالـــــــك األندلســـــــية الشـــــــاعر امللـــــــك األســـــــري  و مـــــــن الشـــــــعراء الـــــــذين 32 ، العظـــــــام 

فمــــن شــــعره و هــــو أســــري يف أغمــــات بــــاملغرب  و دولتــــه الــــذي رثــــى ملكــــه املعتمــــد بــــن عبــــاد
يف حــــوار داخلــــي هـــــ  458ســــنة الفطــــر  د ا حالــــه و خياطــــب نفســــه و قــــد حــــان عيــــيشــــكو 

ـــــأس  هؤ ميلـــــ ـــــث يقـــــول الي ـــــه يف تلـــــك احلـــــال البائســـــة حي ـــــه و بنات ـــــرى زوجت و احلســـــرة و هـــــو ي
33:  

  اءك العيد يف أغمات مأسوراسف   فيما مضى كنت يف األعياد مسرورا 

  يغزلن للناس ما ميلكن قطمريا             مار جائعة طترى بناتك يف األ

  أبصارهن حسريات مكاسريا                رزن حنوك للتسليم خاشعةب
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  كأا مل تطأ مسكا و كافورا            حافية يطأن يف الطني و األقدام

  س إال مع األنفاس ممطوراال و بشكو اجلدب ظاهره      و ليإال خد 

  ن فطرك لألكباد تفطريااو ك          أفطرت يف العيد ال عادت إساءته

  و مأمورافردك الدهر منهيا                قد كان دهرك إن تأمره ممتثال 

  ورار مغبه فإمنا بات باألحالم                من بات بعدك يف ملك يسر 

تمد يف البيت الثالث من هذه القطعة إىل قصة قدمية وقعت له مع زوجته اعتماد بشري املع
، حيث اشتهت أن ختوض الوحل بقدميها حافيتني كالبدوبات ، فصنع هلا املعتمد الرميكية 

ر هذه الواقعة عندما رآى و قد تذك فخاضته هي و بناا و جواريها ،حوضا من املسك 
بناته و أم أوالده ميشني يف الطني حقيقة  ، و هن حافيات األقدام ، و قد تغري له الدهر يف 

  .منظر حزين يفطر القلب 

ابــن :و أســريا  شــاعره املخلــص لــه ملكــاو مــن الشــعراء الــذين رثــوا املعتمــد بــن عبــاد يف ســجنه 
  34: من قصيدة طويلة  حيث يقول ـه 507ت  لداين ا لبانةال

  على البهاليل من أبناء عباد          تبكي السماء بدمع رائح غاد

  و كانت األرض منهم ذات أوتاد    على اجلبال اليت هدت قواعدها 

  فاليوم العاكف فيها و ال باد        و كعبة كانت اآلمال تعمرها 

ـــــد و مـــــ ـــــد احلمي ـــــدون الفهـــــن شـــــعراء هـــــذا اإلجتـــــاه عب ـــــن عب و قـــــد اشـــــتهرت قصـــــيدته ، ي ر ب
  35 :رثى فيها دولة بين األفطس و منها هذه األبيات  اليت
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  فما البكاء على األشباح و الصور         الدهر يفجع بعد العني باألثر

  عن نومة بني ناب الليث و الظفر           أاك أاك ما أاك واحدة 

  رمر مثل البيض والسملبيض و الساو  ة    فالدهر حرب و إن أبدى مسامل

الســــــيوف ، و يريــــــد : ة و البــــــيض الثاتيـــــالنســـــاء اجلمــــــيالت : يريـــــد الشــــــاعر بــــــالبيض األوىل 
  .الرماح ، ألن لوا غالبا أسود : لثانية السمر من النساء ، و با: بالسمر األوىل 

األبيـــــات يبـــــدأ الشـــــاعر بضـــــرب األمثـــــال مـــــن الـــــدول و امللـــــوك و األمـــــم الـــــذين  هـــــذه و بعـــــد
  :ول قذهب زمام حيث يزالوا و 

  ا يدر الغريهاللليايل و خانت   ا من نلليايل أقال اهللا عثرت ما    

  :و منها قوله 

  ت بقذاها كل مقتدرقأشر و     و أوثقت يف عراها كل معتمد 

  أسلمت كل منصور و منتصرو    متن ؤ م روعت كل مأمون وو   

  :وس املظفر مالكالم على بين األفطس و حاكم بطلييف و منها 

  و الورى منها على سفر مراحال        بين املظفر و األيام مابرحت 

  مبثلة ليلة يف مقبل العمر               سحقا ليومكم يوما وال محلت

  للمساجد أو للنفع و الضرر من        من لألسرة أو من لألعنة أو              

  أو ردع حادثة تعيي على القدر            أو دفع كارثة أو قمع رادفة 
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  الدنيا على عمر وحسرة الدين و     ويح السماح و ويح البأس لوسلما   

  وخالصة ملا سبق ميكن أن نلخص قضايا و موضوعات الشعر يف األندلس على

  :النحو اآليت 

  .و هي اهلجاء و املدح و الغزل و الفخر:  األندلس األغراض التقليدية يف -
  الوصف والطبيعة و رثاء املدن و املمالك : األغراض املوسعة  -
 :اد أو شعر االستنج: اإلستغاثةشعر  -

و  يف طلــــب النجــــدة مــــن مســــلمي املغــــرب العــــريب أ و هــــو تلــــك القصــــائد الــــيت نظمــــت 
نقـــــاذ بالدهـــــم مــــــن العـــــريب مـــــن أجــــــل الـــــدفاع عـــــن املســـــلمني يف األنــــــدلس و إ املشـــــرق 
ســـــف الشــــــديد بــــــاءت  ألاالســــــرتداد الـــــيت قــــــام ــــــا ملـــــوك اإلســــــبان ، و لكــــــن لمحـــــالت 

ة ، و مــــــــــن بالفشــــــــــل و اخليبــــــــــ -الت قليلــــــــــة يف حــــــــــاإال  –كــــــــــل تلــــــــــك االســــــــــتغاثات 
زكريــــا احلفصـــــي  أيبىل ا إضـــــاعي الــــيت توجــــه ــــقصــــيدة ابــــن األبــــار البلنســــي الق هاأشــــهر 

  36:حلصار بلنسية ، و منها  بتونس يستنجده

  أدرك خبيلك خيل اهللا أندلسا                   إن السبيل إىل منجاا درسا 

  و هب هلا من عزيز النصر ما التمست       فلم يزل منك عز النصر ملتمسا

  أو املبتكرة و هي املوشحات و األزجال : األغراض اجلديدة  -

  :دلسية ناألالموشحات 
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اب دار الطـــــــراز يف عمـــــــل املوشـــــــحات إن أهـــــــم مصـــــــدر للموشـــــــحات األندلســـــــية هـــــــو كتـــــــ
ـــــــك كتـــــــب أخـــــــرى منهـــــــا ، هــــــــ  608ت ســـــــناء امللـــــــك املصـــــــري  نبـــــــال : مث تـــــــأيت بعـــــــد ذل

ـــــــ 685ت  املغــــــرب البــــــن ســــــعيد ــــــوزير مث،  هـ لســــــان  كتــــــاب جــــــيش التوشــــــيح للشــــــاعر وال
و عقـــــود الـــــآلل يف املوشـــــحات و األزجـــــال ،  هــــــ 646ت  الـــــدين بـــــن اخلطيـــــب الســـــلماين

كتـــــــــاب فـــــــــن   :مـــــــــن املراجـــــــــع احلديثـــــــــة نـــــــــذكر  وهــــــــــ ،  859أليب عبـــــــــد اهللا النـــــــــواجي ت 
ر حممـــــــد شـــــــحات األندلســـــــية للـــــــدكتو و ، و امللكـــــــرمي لتوشـــــــيخ للـــــــدكتور مصـــــــطفى عـــــــوض اا

ديــــــــوان : خــــــــر هــــــــو تدرك كثــــــــريا مــــــــن املوشــــــــحات يف كتــــــــاب آاســــــــ قــــــــد و ، زكريــــــــا عنــــــــاين  
  .املشحات األندلسية 

 موشــــح فهــــي علــــى أرجــــح الظــــن مــــن املعــــىن العــــام للتــــزيني ســــواء كــــان ذلــــك37*أمــــا كلمــــة 
وشــــــــاحا أم قــــــــالدة مرصــــــــعة أم غــــــــري ذلــــــــك و قــــــــد اســــــــتعملت الكلمــــــــة يف أحــــــــايني كثــــــــرية 

عــــن بعــــض املعــــاين البالغيــــة ، تعتمــــد أكثــــر مــــن وزن و قافيــــة و يعمــــد الوشــــاح فيــــه  للتعبــــري
 رب مــــــن التنويــــــع و االفتنــــــان العروضــــــي ، و قــــــد نشــــــا هــــــذا الفــــــن علــــــى يــــــد رجلــــــنيضــــــ إىل

ــــن معــــاىف ، كمــــا قــــال ابــــن بســــام يفمقــــدم و ، حممــــد بــــن حممــــود الضــــرير : األنــــدلس مهــــا   ب
   .ذخريته و ابن خلدون يف مقدمته 

يف أصــــــــل املوشــــــــح و هــــــــذه و دارســــــــو األدب األندلســــــــي و قــــــــد اختلــــــــف مؤرخــــــــوا األدب 
  38 :باختصار هم ؤ هي آرا

ـــــــنظم معروفـــــــة يف األدب العـــــــريب  - قبـــــــل  فريـــــــق مـــــــنهم يقـــــــول أن املوشـــــــح تطـــــــور ألنـــــــواع ال
  .ظهور املوشح
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 و فريـــــــــق آخـــــــــر يـــــــــرى أن املوشـــــــــحات بنيـــــــــت علـــــــــى أغـــــــــاين رومانســـــــــية كانـــــــــت النســـــــــاء -
 اإلســـــــــبانيات يغنينهـــــــــا يف البيـــــــــوت العربيـــــــــة و يـــــــــدخل يف هـــــــــذا الـــــــــرأي مـــــــــن ذهـــــــــب إىل أن

منطقـــــة  اء الرتوبـــــادور و هـــــم شـــــعراء فرســـــان كـــــانوا معـــــروفني يفاملوشـــــحات هـــــي تقليـــــد لشـــــعر 
ــــــذين أخــــــذوا عــــــن أصــــــحاب بروفــــــانس الفرنســــــية وشــــــحات امل و الصــــــواب أن هــــــؤالء هــــــم ال

أكثر مــــــن قــــــرنني بــــــســــــبان اإلفرنســــــيني و الولئــــــك اجلــــــوالني أألن املوشــــــح أســــــبق مــــــن ظهــــــور 
أن شـــــــــعراء الرتوبـــــــــادور هـــــــــم مـــــــــن تـــــــــأثروا و قـــــــــد أثبتـــــــــت بعـــــــــض الدراســـــــــات مـــــــــن الـــــــــزمن 

هــــــذا الــــــرأي أعــــــين أن املوشــــــح ذو أصــــــل إســــــباين   ذهــــــب إىل، و 39باملوشــــــحات األندلســــــية 
 Julianيـــــربا ر خوليـــــان : املستشـــــرقان اإلســـــبانيان  فريـــــق مـــــن املستشـــــرقني يف مقـــــدمتهم

Ribera  ، س يومغـــــا يـــــثو غار Garcia gomez  و مـــــن تـــــبعهم مـــــن الدارســـــني ،
  .40العرب الذين درسوا يف الغرب 

اســـتجابة يف بيئـــة أندلســـية يـــرى أن املوشـــح نشـــأ  - و هـــو األقـــرب إىل احلـــق -فريـــق ثالـــث  -
  .حتكاك مع األغاين الشعبية األندلسية موسيقية غنائية باال لدواعي

للمتــــأخر و ممــــا  تــــرك املتقــــدم ممــــا و حيســــن أن نــــذكر عبــــارة ابــــن خلــــدون عــــن املوشــــح و هــــو
، و يعـــــين هـــــذا القـــــول أن املوشـــــح  مـــــن الفنـــــون الـــــيت أجلـــــب بـــــه أهـــــل املغـــــرب عـــــن املشـــــرق

تقــــدموا ــــا علــــى املشــــارقة رغــــم تــــأخرهم زمنيــــا ، و قــــد اعــــرتف بــــرع فيهــــا أهــــل األنــــدلس و 
: أخــــد املشــــارقة بعجــــزه عــــن جماراتــــة األندلســــيني  يف هــــذا لفــــن و أقــــر بتفــــوقهم  فيــــه و هــــو

  .ن سناء امللك صاحب دار الطراز اب

  :أقسام الموشح 
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   :يعرف ابن سناء امللك املوشح و يشرح أجزاءه على هذا النحو 

املوشـــــح كـــــالم منظـــــوم علـــــى وزن خمصـــــوص ، و هـــــو يتـــــألف يف األكثـــــر مـــــن ســـــتة أقفـــــال و 
ة أبيــــــات ، و ســــــة أقفـــــال و مخســــــمخســـــة أبيــــــات ، و يقـــــال لــــــه التـــــام ، و يف األقــــــل مـــــن مخ

ـــــدئ فيـــــه باألقفـــــال  ـــــه األقـــــرع ، فالتـــــام مـــــا ابت ـــــه باألبيـــــات يقـــــال ل ـــــدئ في ، و األقـــــرع مـــــا ابت
41.  

هــي و مثــل ابــن ســناء للموشــح التــام الــذي يبتــدئ بالفقــل مبوشــحة األعمــى التطيلــي   :القفــل
  :تبتدئ باملطلع أو القفل اآليت 

  صدريو حواه *ضاق عنه الزمان *  سافر عن بدر * ضاحك عن مجان 

أن يكون كل قفل منها متقفا مع بقيتها  األقفال هي أجزاء مؤلفة يلزم: مث يعرف القفل بقوله 
  .أجزاء  أربعةو القفل يف موشحة األعمى يتألف من   42يف وزا و قوافيها و عدد أجزائها 

ني إىل مثالنية أجزاء و قد ذكر ابن سناء أمثلة كثرية و أقل ما يتألف منه القفل من جزئ
  : ين أكب من جز املختلفة األجزاء ، فمثال ما تر  لألقفال

   43*راح وندمي*  مشس قارنت بدرا 

األبيات أجزاء مةلفة مفردة أو مركبة يلزم يف كل بيت منها أن يكون متفقا مع بقية  : البيت
أبيات املوشح يف وزا و عدد أبياا ال يف قوافيها بل جيسن أن تكون قوايف كل بيت منها 

  44 .خمالفة لقوايف البيت األخر 
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  : التطيلي السابق ذكرها  عمىو مثال البيت من موضحة األ

  شفين ما أجد * د  آه مما أج

  باطش متئد * قام يب و قعد 

  قال يل أين قد * كلما قلت قد 

قد و ، ،  أي أن أجزاءه مركبةو هذا البيت يتألف من ثالثة أجزاء ، و كل جزء يضم فقرتني 
  :ثالثة أجزاء مفردة ، حنو يتكون من 

  45فجرد ما جرد *  أحاط به اإلمثد * أرى لك مهند 

أن البيت يرتدد يف املوشحة مخس  مخسة أجزاء ، و ينبغي أن نشري إىل لبيت منتألف او قد ي
 األقرع  مرات يف املوشح و مخس مرات ، أما القفل فيرتدد ستة مرات يف املوشح التام

اخلرجة عبارة عن القفل األخري من املوشح ، و الشرط فيها أن  :يقول ابن سناء  :رجة خال
ة ، من قبل اللحن ، حارة حمرقة حادة منضجتكون حجاجية من قبل السخف ، قزمانية من 

خرج املوشح من أن يكون موشحا اللهم إال إن .. ألفاظ العامة ، فإن كانت معربة األلفاظ 
إنه حيسن أن تكون اخلرجة معربة ، كقول ابن كان موشح مدح و ذكر املمدوح يف اخلرجة ف

  : بقي 

  46و معىن األنام * واحد الدنيا * سليل الكرام * حيىي إمنا 
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و معــــــىن كــــــون اخلرجــــــة قزمانيــــــة مــــــن قبــــــل الســــــخف ، أن يكــــــون فيهــــــا ســــــخف و جمــــــون ، 
ـــــــــن احلجـــــــــاج ، و معـــــــــىن أن تكـــــــــون قزم نســـــــــبة إىل الشـــــــــاعر البغـــــــــدادي ـــــــــة أن تكـــــــــون اب اني

  .ىل ابن قزمان أشهر الزجالني يف األندلس معربة ، نسبة إلفاظها عامية غري أ

ك أمهيـــــــة اخلرجـــــــة يف ميـــــــة األلفـــــــاظ أيضـــــــا ، و ممـــــــا ســـــــبق نـــــــدر و قـــــــد تكـــــــون اخلرجـــــــة أعج
إن كانــــــت  آخــــــر جــــــزء فيــــــه إال أــــــا أهــــــم مــــــا يف املوشــــــح ، يقــــــول ابــــــن  املوســــــخ ، فهــــــي و

  : سناء 

املوشــــــــح ، و ملحــــــــه و ســــــــكره ، و مســــــــكه و عنــــــــربه ، و هــــــــي  47بــــــــزار و اخلرجــــــــة هــــــــي إ
  48.العاقبة و ينبغي أن تكون محيدة و اخلامتة بل السابقة و إن كانت األخرية 

، و مثال و هذا يعين أن الوشاح أول مل  يفكر فيه  هو اخلرجة مث  يبين موشحته  عليها 
  :اخلرجة يف موشح األعمى التطيلي 

   49و ستنسى ذكري * سا يطول الزمان * ك سا تدري ليس علي* قد رأيتك عيان 

و هي خرجة عامية يف أغلب ألفاظها ، و ذلك لعدم وجود ذكر ممدوح فيها ، و هذا  هو 
  .النوع املختار من اخلرجات 

1 -   
  :مصادر و مراحع 

 

                                                           

 َواألبَازِيرِ  تَاِبٌل يُطَيُب الطَعاَم َويُطَْلُق َعَلى التـَواِبِل األفَاِويهِ   :ِإبـْزَارَ  - 47
 . 32دار الطراز ، ص  ابن سناء ، -  48
 

دار إحسان عباس ، : ديوان األعمى التطيلي و موشحاته ، تح : موشح األعمى التطيلي كامال  يف انظر  -  49
 . 253ص بريوت ـ  -الثقافة  



عبد السالم اهلراس ، وزارة األوقاف و : قراءة و تعليق  ابن األبار البلنسي ، الديوان ، •
  م   1999هـ 1420الشؤون اإلسالمية املغربية ،  

ابن اخلطيب ، الكتيبة الكامنة يف من لقيناه باألندلس من شعراء املائة الثامنة ، تح  •
  م 1983إحسان عباس ، دار الثقافة ، بريوت ، 

دار الراية  حممد جميد السعيد ،: الداين ، مجع و تح ابن اللبانة ، ديوان ابن اللبانة  •
  م 2008،  2عمان ط  –للنشر و التوزيع 

عمر فاروق الطباع ، دار القلم : ابن خفاجة ، الديوان ، شرحه و ضبط نصوصه  •
  للطباعة و النشر و التوزيع ، بريوت  

ار الفكر سهيل زكار ، د:  خليل شحادة ، راجعه : ابن خلدون ، املقدمة ، ضبطه  •
  م  2001هـ    1421للطباعة و النشر و التوزيع  ، 

حممود علي مكي ، منشورات املكتب : ابن دراج القسطلي ، الديوان ، تح  •
  م 1961 -هـ  1381 1دمشق ، ط  –اإلسالمي 

جودة الركايب ، دمشق ، : سناء امللك ، دار الظراز يف عمل املوشحات ، تح  ابن •
  م 1949هـ  1368

،  1بريوت ، ط   –حممد التوجني ، دارالكتاب العريب : ربه ، الديوان ، تح ابن عبد 
  م   1993هـ  1414

  م   1980هـ  1400ابن هانئ الديوان ، دار بريوت للطباعة و النشر ،  •
أمحد بن عيضة الثقفي ، قصايا الشكل و املصمون يف املوشح األندلسي يف عهد بين  •

كلية اللغة العربية ،   –األديب ، حامعة أم القرى  األمحر ، رسالة دكتوراه يف النقد
  1م ، ج  2006 -هـ  1427

  أمحد هيكل ، األدب األندلسي من الفتح إىل السقوط ،  دار املعارف •



  بريوت -إحسان عباس ، دار الثقافة  : ديوان و موشحاته ، تح ، األعمى التطيلي  •
،   1980 2ط  ،  ن عباسحساإ:  تحيف خرب األقطار ، الروض املعطار احلمريي ،  •

  موسسة ناصر للثقافة ، بريوت
بريوت ، القاهرة  –إحسان عباس ، دار الشروق : الرصايف البلنسي ، الديوان ، تخ  •

 .م  1983 - هـ  1403،  2، ط 
األندلس دار : عصر الدول و اإلمارات  –شوقي ضيف ، تاريخ األدب العريب  •

  م ، 1989القاهرة ،  –املعارف 

ميسوم ، تأثر املوشحات يف الرتوبادور ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،  عبد اإلله •
 .م  1981اجلزائر ، 

 باتنة ، –العريب دحو ،  مدخل ويف دراسة األدب املغريب القدمي ، دار الشهاب  •
  م 1986 -هـ  1406

ة ، املتنيب ، الديوان ، شرح عبد الرمحن الربقوقي ، مؤسسة هنداوي للتعليم و الثقاف •
  م 2014

 –حممد بن شريفة ، أبو متام و أبو الطيب يف أدب املغاربة ، دار الغرب اإلسالمي  •
  م ، 1968،  1بريوت ط 

بريوت ، دار  –حممد رضوان الداية ،  يف أألدب األندلسي ، دار الفكر املعاصر  •
  ه 1421مجادى اآلخرة  1دمشق ، ط  –الفكر 

الس الوطين للثقافة و  –املوشحات األندلسية  ، ، عامل املعرفة  ،حممد زكريا عناين  •
  م    1998،   31الكويت ، عدد  –الفنون و اآلداب 

  م 1999حممد زكريا عناين ، تاريخ األدب األندلسي ، دار املعرفة اللجامعية ،  •
كتب ، امل 14بالد املغرب ج : التاريخ املعاصر  –حممود شاكر ، التاريخ اإلسالمي  •

  م      1996 - هـ  1417،  2اإلسالمي ، ط 



صالح الدين : ، املعحب يف تلخيص أخبار املغرب ، شرحه و اعتىن به  شياملراك •
  م 2006 -هـ  1426،  1بريوت ، ط  –اهلواري ، املكتبة العصرية 

  .األندلسي حياته و شعره  ارةص مصطفى عوض الكرمي ، ابن  •
جامد عبد : املعتمد بن عباد ملك إشبيلية ، مجع و تح املعتمد بن عباد ، ديوان  •

 –طه حسني ، مطبعة دار الكتب املصرية : ايد و أمحد أمحد بدوي ، راجعه 
  م 2000 - هـ   1421  3القاهرة،  ط 

  1ج بريوت  –إحسان عباس ، دار صادر : املقري ، نفح الطيب ، تح  •
من عصر املرابطني شعر األندلسي قصيدة املديح يف ال هشام عبد الغين محيد أمحد •

أطروحة دكتوراه يف األدب العريب ختصص أدب ) فنية دراسة( إىل سقوط غرناظة
  م 2005هـ  1420بغداد ،  -اجلامعة اإلسالمية ، أندلسي

 

   

 

 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 

 

 

 


