
املوشحات





تعريف املوشح-1

م ىلع املوشح الكم منظو: "يقول« دار الطراز»ابن سناء امللك يف 
"وزن خمصوص



تعريف املوشح

نظمت قصائد»دائرة املعارف اإلسالمية تعرف املوشحات بأنها 
.«من أجل الغناء



تعريف املوشح

:يقول« موسيىق الشعر»إبراهيم أنيس يف كتابه 
«  مطليست املوشحات قبل تلحينها إال نواع من الشعر املس»



تعريف املوشح
اهلجري اتلوشيح نوع من انلظم ابتدعه األندلسيون يف أواخر القرن اثلالث

الوزن واللغة وقد جتاوزوا فيه انلظام اتلقليدي القائم ىلع الوحدة يف القافية و
:إىل نظام جديد يتمزي

العموديةالقواعدختالفاتلقفيةيفمعينةقواعدبالزتامه•
.ياناأحالوزنمنوخبلوهاخلليلية،األاعريضىلعأحياناوخبروجه•
.أجزائهبعضيفوالعجميةادلارجةاللغةوباستعماهل•
.بالغناءالوثيقوباتصاهل•



سبب التسمية-2
مثىن)كِْرسانوهو.الوشاحألبسهاأياملرأةوشحمنلغةاملوشح

لؤلؤمن(نظمنيذاتأيكرسنيذاتوقالدة.نظمانأيكرس
ووشح.اآلخرىلعأحدهمامعطوفبينهماخمالفمنظومانوجوهر

.بهازينهاباآلياتخطبتهاخلطيب
لدلاللةحااصطالواستعمل.الزتينيهواملجازيباملعىنفاتلوشيح

أويق،وتنمتزينيمنفيهاملااالسمبهذااملسماتاملنظوماتىلع
اللؤلؤفبتخالاملشبهواألدواراألقفالبنياتلخالفىلعالعتمادها

.الوشاحيفواجلوهر



أول من أبدع املوشحات-3
:اذلخريةيفبسامابنقال▪

بنمدحم-بلغينفيما-طريقتهاواخرتعبأفقنااملوشحاتهذهصنعمنأولو»▪
.«الرضيرالقربيحممود

:«مقدمته»يفخدلونابنوقال▪
عبداألمريشعراءمنالقربيمعاىفبنمقدماألندلسجبزيرةهلااملخرتعواكن»▪

ذلكعنهوأخذ.(.ه300سنةإىل275سنةمنخالفتهاكنت)املرواينحممدبناهلل
توكسدذكر،املتأخرينمعهلمايذكرولمالفريد،العقدصاحبربهعبدابن

صماملعتشاعرالقزازعبادةبعدهماالشأنهذايفبرعمنأولفاكنموشحاتهما،
.«املريةصاحبصمادحبن



ىلعديدللرتكوسيلةظهراملوشحأنيعتربألنهاألوىلالروايةرجحعباسإحسان.د▪
نماملنظوممناللونهذانظمإىلقوالرضيرأحوجمارأيهويف.املمدوحنيأبواب
.بهاتلكسبأجل

.هذاهفيوقعلبسإىلبسامابنروايةوأرجعخدلونابنروايةمعذهبهيلكأمحدد▪
.لقربةينتميانمعااملذكورينلكون

لعبايساالشاعرأنيرىاألندليساألدبتاريخيفنظرات"كتابيفالكياليناكمل▪
.وانهدييفموشحةورودبديلليفاملوشحخمرتعهو(ه296-247)املعزتابناهللعبد
املعزتابنديوانيفالواردةفاملوشحة.خطأىلعبينألنهالرأيهذاخّطأتادلراساتمنجمموعة▪

ابنهوأندليسلوشاحاحلقيقةيفويه.النساخمنخطأإالهناكورودهاومابههلاعالقةال
.احلفيدزهر

آراء ادلارسني حول أول من أبدع املوشحات



أيضا وننتيه. ننتيه إذن إىل أن ابن املعزت لم يقل أول موشحة
.  إىل أن املرشق لم يكن سباقا إىل هذا الفن

فما يه العوامل اليت أدت إىل ظهوره باألندلس؟

آراء ادلارسني حول أول من أبدع املوشحات



أسباب ظهور املوشح باألندلس-4

هأدخلاذلياتلجديدبعدباألندلسوالغناءاملوسيىقازدهار-أ
،نوباتمنمكوناالغناءوجعل.خامساوتراللعودأضافإذ.زرياب

يفويعاتنتطلباتلدرجهذا.األهزاجتمالبسيطثمبالنشيدتبدأ
وشح،املهلاستجابماوهو.الواحدةاملنظومةعليهاتقوماليتاألوزان
.والقافيةالوزنوحدةىلعتقوماليتالقصيدةخالف



دليساألنربهعبدابنبابهفتحاذليالعرويضاتلفنن–ب
فعدوهذا.األوزانلفروعواستخراجهالعروضيةلدلوائربرسمه
هاعليوانلظماملهملةاألوزاناستقصاءإىلاألندلسمتأديب

.وجتديداتفننا

أسباب ظهور املوشح باألندلس



لغويامزتاجعنهجنمواإلسبانالعرببنيالعريقاتلداخل–ج
أديبكشلكاملوشحاتفجاءت.خمتلطةاعميةظهورإىلأدى

يفكونتاليتاخلرجةيفخاصةاللغوية،اثلنائيةتلكيعكس
العاميةباللهجةاألحيانمنكثري

أسباب ظهور املوشح باألندلس



حسب ادلكتور صالح فضل هناك تطابق بني مالمح -د 
ا املادية املوشحِة خبواصه»املوشحة وطبيعة املدينة األندلسية 

د تطابقا ذللك جن... واملعنوية، بنسقها الطبييع ونزقها األخاليق
ني مدهشا بني مجلة املالمح األسلوبية ابلارزة للموشحة وب

نيتها وكأنها يف ب. الصورة الطريفة للمدينة املطرزة اللعوب
.««جتريد موقيع»

.922ص 59عدد : كتاب انلادي األديب جلدة

أسباب ظهور املوشح باألندلس



أجزاء املوشحة-5

أرشنا قبل إىل أن املوشح سيم بهذا االسم العتماده ىلع
اتلخالف و. اتلخالف املشبه بتخالف اللؤلؤ واجلوهر يف الوشاح
اوب  تسىم املقصود يف املوشحة هو بني وحدتني تتكرران باتلن

ادلوروتسىم األخرى القفلإحداهما 



: نموذج
موشحة البن 

زهر

(مطلع)قفل  َل العجيون ّ جنج َوَحِ ّ الوججوهَ الِمالحا َحِ

بيت دور
سمط ناِح  َهل يف الَهوى ِمن جج

و يف نَديٍم َوراِح 
َ
أ

راَم انلَصيحج َصالح
سمط
سمط

(مركز)قفل  بنََي الَهوى وَالمججونِ  رجو َصالحا  
َ
َوَكيَف أ

بيت دور
سمط يوَن  بكى العج

َ
ابلَوايكأ

خِت السماكِ 
ج
تِذاكَر أ

راكِ 
َ
َحّّت مَحام األ

سمط
سمط

(مركز)قفل  ىلَع فجروِع الغجصونِ  بَكى شجوين َوناحا

بيت دور
سمط لىق إيَِلها زِماَمه

َ
أ

َصب ّ يجداري َغراَمه
َوال يجطيقج اِكتِتاَمه

سمط
سمط

(مركز)قفل  نونِ  ما بنََي َشّّت الظج َغدا بَِشوٍق َوراحا

بيت دور
سمط يا اغئِبا  ال يَغيبج 

نَت ابلَعيدج الَقريبج 
َ
أ

لوب َكم تَشَتكيَك القج
سمط
سمط

(مركز)قفل  ل ِسهاَم اجلجفونِ 
َ
فَاِسأ َنّ ِجراحا   خثنتهج

َ
أ

بيت دور
سمط يا راِحال  لَم يوّدع

مجَع
َ
نِس أ

ج
رََحلَت بِاأل

وَالَفجرج يجعطي َويَمَنع
سمط
سمط
(خرجة)قفل  سحرا  َوما َوَدّعوين َمَرت َعينَيَك املالحا

غصن



األقفال-أ 

مطلع

خرجة

مركز

مركز

مركز

...

إن . المطلع ليس ضروريا
.  «تاما»ُوجد اعُتبر الموشح 

«أقرع»وإال فهو 

:هي نوعان
(.الفصحى)خرجة معربة 

خرجة عامية أو أعجمية

أحاكم خاصةأحاكم اعمة

أغصان8إىل 2األقفال تتكون من 

جيوز للوشاح أن يوحد قوايف األغصان أو أن 
رشيطة أن يلزتم بما اختاره يف لك. ينوعها

األقفال

إال . حةال يشرتط عدد معني من األقفال يف املوش
«األقرع»يف 5يف املوشح اتلام و6أنها يف الغالب 



اخلرجة العامية
. املوشحواخلرجة عبارة عن القفل األخري من: « دار الطراز»قال ابن سناء امللك يف 

، حارة حمرقة، لحنال، ُقزمانية من قبل السخفمن قبل َحجَّاجيةوالشرط فيها أن تكون 
.الداصةولغات العامة حادة منضجة، من ألفاظ

وقوال تطرادا، يف اخلرجة أن جتعل اخلروج إليها وثبا واساملفروضواملشروع بل : قال
الصبيان نة وأكثر ما جتعل على ألس. على بعض األلسنة الناطقة أو الصامتةمستعارا 

أو قُلُت أو قال: والبد يف البيت الذي قبل اخلرجة من. والنسوان والسكرى والسكران
.قالت أو غنيُت أو غىن أو غنت

وينبغي أن اقبة الع، وِملحه وسكره، ومسكه وعنربه، وهيإبزار املوشحواخلرجة هي : قال
.وان كانت األخريةالسابقةتكون محيدة، واخلامتة بل 



اتلَُطْييلمثال اخلرجة العامية قول األعىم 

يننبدل حبييب بثاواش اكن داعينيا قوم واش اكن بالينواش اكن دهاين

مثال اخلرجة األعجمية قول الوزير ابن املعلم

Ven, ya sahhara! Alba k'est con bel vigore cando vene, pidi amore

كند بين بدي أمورألب قشت كن بل فغور      بن يا سحارة     
يباحني ييجء يتطلب حبالفجر اذلي هو مجيل كعادته    !    تعايل يا سحارة



واألسماطاألدوار

فيبدأ بادلور «قرعاأل»املوشح أما أيت بعد املطلع يف املوشح اتلام، تجمموعة األشطر اليتهو : ادلور•
.  األقفالبايق قبل، ثم يتكرر مبارشة

اوز وعددها ال يقل يف الغالب عن ثالثة، ونادرا ما يتج.  سمطايسىم لك شطر من أشطر ادلور •
.مخسة أسماط

كقول وقد تتعدد أجزاؤه فتصل إىل أربع. قد يكون من جزء واحد كما يف املثال املتقدمالسمط•
:ابن بيق

أسد غيلتكنفهظيبج ِحىمبأبـــي
سلسبيلقْرَقفــهرشف لىممذهيب

إذ يميـليعطفـهقليب بمــايستـيب 

سمط

دور



أحاكم خاصة

.يف القافيةادلور يف عدد الفقرات وأسماطأن يتفق مع بايق السمطيشرتط يف •

أما القوايف . ط املوشحة يف فقرات األسماأدوارأن يتفق مع بايق ادلوريشرتط يف •
.إىل آخردورفحقها أن ختتلف من 



ابليت

ذلك وهو ب. اذلي يليهالقفل مع ادلوريف املوشحة هو ابليت •
.  خيالف مفهوم ابليت يف القصيدة



األوزان يف املوشحات

وهو من انلوع. العربموافقا ألوزان أشعار انلوع األول ما اكن –1
ويسىم . لفةامهلل إن اكنت قوايف أقفاهل خمت. التلباسه باملخمساتاملرذول 

.«املوشح الشعري»هذا انلوع  



ملزتمةحركةأو لكمة عن الوزن اتلقليدي أخرجتهانلوع اثلاين هو ما –2

األوزان يف املوشحات

:اللكمةمثال 
ِطيِل ِهْجَرايِن صربتج والصربج شيمةج العاين معذيب كفاينولم أقجْل للمج

معذيب كفاين: فهذا من املنرسح وأخرجه منه قوهل

:قوهلاحلركةومثال 
رْ هل نظرج قِ يا ويَح صبٍّ إىل الرب هل وطرج قِ ويف ابلاكء مع الوج

رس الوزن املكسورة يف وسط الوزن فصل املرصاع، وكالقاففهذا من البسيط، والزتام إاعدة 
.وخرج به عن املألوف



. أدوارهمباينة ألوزان أقفاهلهو ما اكنت أوزان : انلوع اثلالث–3
عملة حّت ومع ذلك فهذا اتلباين ينبيغ أن يرايع االنسجام بني األوزان املست

يه اتللحني ــَمشِّ  شد األوتار وإال فإن املغين ببعض اآلالت حيتاج إىل أن يغري. يـج
.ادلورإىل القفلعند خروجه من 

األوزان يف املوشحات



.  منه يف يشء من أوزان العربال مدخل ليشء انلوع الرابع هو ما –4
وقد حاول ابن سناء امللك أن يقيم هلا . الكثريوهذا انلوع من املوشحات هو 

ا من وما هلا من عروض إال اتللحني فبه يعرف موزونه. عروضا فأعجزته كرثتها
هلا ومن هذه ما ال حيتمله اتللحني إال بأن يتوكأ ىلع لفظة ال معىن. مكسورها

:تكون داعمة للتلحني، كقول ابن بيق
فّتانات احلجيجثأر قتيل َظبياِت احلجدوجمن طالب

 من هذا بني الغصنني اجليميني« ال ال»فإن اتللحني ال يستقيم إال بأن يقول 
.القفل

األوزان يف املوشحات



االحنراف يف املوشحة 
(واتلناصلدلكتور صالح فضل طراز اتلوشيح بني احنراف . كتاب شفرات انلص)انظر 

:االحنراف يف املوشحة يتجىل يف ثالث مستويات
موسيقية▪
لغوية▪
أخالقية▪



:االحنراف يتمثل يف ثالثة مبادئ مرتابطة
.ابلحربدلللوزنكوحدةاتلفعيلةىلعاالعتماد1.
.الواحدةاملوشحةيفابلحورمزج2.
.العرويضالوزنىلعالاملصاحباللحنىلعاإليقاعارتكاز3.

االحنراف ىلع املستوى املوسييق

عروض اخلليل: األصل



اللغويقاءانلعمود الشعر يف انلقد العريب القديم يقوم ىلع نظرية 

االحنراف ىلع املستوى اللغوي

:  املوشحة تعتمد ىلع تداخل املستويات اللغوية
الفصىح1.
العامية2.
األعجمية3.



:ن تكونعنرص املباغتة واملفاجأة يف اخلرجة اليت يشرتط فيها أ
.ىلع ألسنة النسوان•
.أن تكون ألفاظها ماجنة•
.ىلع ألسنة اللصوص والطبقات ادلنيا•

االحنراف ىلع املستوى األخاليق

العادة عند العرب أن الشاعر هو »: قال ابن رشيق القريواين: األصل
ة واعدة العجم أن جيعلوا املرأة يه الطابلة والراغب. املتغزل املتماوت

«  املخاطبة



يف املوشحةاتلناص
(القائل األول)القصيدة العربية تعيش وهم ابلاكرة : األصل

دد املوشحة تعتمد ىلع تعدد انلصوص املضمنة وتع
.األصوات



يف املوشحة مظهران للتناص

: املظهر اثلاين
(تناص يلك)معارضة نموذج سابق

معارضة 
بانلقض 

(املكفرات)
معارضة 
باإلثبات

:  املظهر األول
(تناص جزيئ)تعدد األصوات 

تعدد أصوات 
قال أو: ) مفرتض

(قالت يف اخلرجة

:  نصوص مضمنة
أبيات شعرية، )

أجزاء من موشحات 
سابقة 


