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  لرابعةالمحاضرة ا 
 .الموشح االندلسية

Andalusian mawshah  

شػاح لال ػـ او ال سػ       الموشحات : الموشح : لغة : اسـ مفعوؿ مف الفعؿ وشػح   والوش
  ساف مف لؤلؤ وجوى  منظماف يخالؼ بينيما   معطوؼ احػهىا لىػا ارخػ  لىػا اهيػـ لػ ي  

السػب  ي صع بالجوى  تشهه الم اة لىا لاتقيا و شحييا   والجمع وشٌح او اوشحة او وشػاحح   و 
فػػت تسػػمية ىػػما اىسػػـ لىػػا ىػػما النػػوع مػػف الػػنظـ   وىػػو تصػػو  اىنهلسػػييف مػػف ىػػما الػػنظـ    عػػة 
الثو  فيو خطوط منظمة افقيًا او لموهيًا   وال ابط بيف المعنييف ىو ف  ة التجميؿ   والمػ اة تتخػم 

 مف الوشاح وسيىة لىتجميؿ   والموشح مجمؿ بيي ىو المتنوع .
ىػ   ولو : "  الـ منظـو لىػا ونف مخصػو،   يتػ لؼ 608المىؾ ل و ه ل فو ابف سناء 

 فت اى ث  مف ستة ا فاؿ   وخمسة ابيات   وفت اى ؿ مف خمسة ا فاؿ " . 
 اجناء الموشحة 

او الممى  : وىو القسـ اىوؿ مف الموشحة يتػ لؼ مػف شػط يف الػا ثمانيػة اشػط  المطمع :  -1
 ػػػػ  ػػػػ ػػػػ  فؿ  غصف وى ما ػػػػ

 المطىع                     ػػػػػػػ                        
 سمط ػػػػػػػػ    هو               

 ػػػػػػػػ                   
 ما ابتها بالقفؿ يسما تامًا وما ابتها باألبيات يسما باأل  ع .

وىو مجمولة مػف اىشػعا    تت  ػ  مػف مجمولػة مػف الفقػ ات مختىفػة العػهه   وفػت الدَور :  -2
 الغال  يىتـن بقافية واحهة فت الهو  الواحه   وبغي ىا فت الهو  المي يىيو . 

وىو مجمولة اىشعا  التت تىػت الػهو    وت ػوف غالبػًا لىػا غػ ا  المطىػع مػف حيػث القفل :  -3
هه اىشػط  واىجػناء وانيػا تبنػا لىػا المطىػع اما  ػاف تامػًا او لىػا بناحو و وافيو ويىتػـن الػونف ولػ

 الخ جة اما  اف ا  لًا . 

وىت القفؿ اىخي  مػف الموشػحة   واىػـ جػنء فيػو ىنيػا الخاتمػة   وغالبػًا مػا ت ػوف الخرجة :  -4
 بالعامية او حجاجية او مع بة مف لغات اخ ى . 



  

 ة اييا السا ت   .نمومج ىي ىت مف موشح تاـ مثالت ل موشح

   1ػػػػػػػ        ػػػػػػػػ   فؿ ل
 ػػػػػػػػػ     
 ػػػػػػػػػ                                      المطىع      
 ػػػػػػػػػ     

   2ػػػػػػ غصف         ػػػػػػ  فؿ ل
 ػػػػػػػػػػ          

 سمط    ػػػػػػػػػػ       الهو  
 ػػػػػػػػػػ          

    3ػػػػػػ                ػػػػػػػ  فؿ ل
 ػػػػػػػػػػػػ        
 الهو   ػػػػػػػػػػػػ        
 ػػػػػػػػػػػػ       

    4ػػػػػػ                ػػػػػػػ  فؿ ل
 ػػػػػػػػػػػػ         
 الهو   ػػػػػػػػػػػػ         
 ػػػػػػػػػػػػ         

 
  5 فؿلػػػػػػ                ػػػػػػػ 

 ػػػػػػػػػػ          
 ػػػػػػػػػػ       الهو           
 ػػػػػػػػػػ          

 ػػػػػػ                ػػػػػػػ الخ جة 
 

 اى فاؿ :  افية واحهة وونف واحه 
 القوافت واىوناف فت الغال   ةاىهوا  : مختىف

 
 



 ىـ ( 595موشحة اييا الساقي : ابن زىر االشبيمي )

 ونديم ىمـــُت في غرتوِ 
 وشربت الـراح من راحتوِ 
 كمما استــيقظ من سكرتوِ 

 

 ما لعــيني عشيُت بالنظرْ 
 انكرْت بعـدك ضوء القمرْ 

 خبريفاذا ما شئت فاسمع 
 

 غصن باٍن مال من حيث استوى 
 ماَت من ييواه من فرط النوى

 خافق االحشاء موىون القوى                          

 
 ليس لي صـبر وال لي َجَمدُ 
 ما لقومي عذلوا واجتيدوا 
 انكــروا شكواَي مما اجدَ 

 

 َكبــِــٌد حّرى ودمع ال يكفُ 
 يعـــَرف الذنب وال يعترفُ 
 اييا المعــَرض عّما اصفُ 

 

 ىػ   .595ىػ   اـ ابف نى  ل296منا شة لاحهيو موشحة اييا السا ت الا ابف المعتن ل
 أدلة عائديو الموشحة في ديوان ابن المعتز .

ن لم تسمعِ  اييا الساقي الــيك المشتكى   قد دعــوناك وا 

 وسقــاني أربــعًا في أربع جــذبَّ الــزّق اليو واتكا  

 وبكى بعضي عمى بعضي معى  عشيْت عينــاى من طول الُبكا   

 مالو يبكى لمــا لم يقعِ  كمــما فكر في الـبين بكى    

 كــمد اليــأس وذّل الطمعِ  مثــل حالي حقيا أن تشتكي     

 ال تقـــل في الحِب إنى مّدع قد نما ُحبـــِك عندي وزكا      



 وجهت الموشحة فت هيواف ابف المعتن . -1
 جؿ بام انية ابف المعتن وىو المي و ع اوؿ  تا  فت لىـ البالغة   وشال  مجيه ى  -2

 يست ث  لىيو . 
ى يم ف اف ي وف الموشح  ه جاء مف الغ   والغ بيوف ى يع فوف القافية   وما يقاؿ اف  -3

 الصوناتات اصؿ الموشحات غي  صحيحة ىف الموشحات ا هـ مف الصوناتات .
 اف ن يا  المي انتقؿ الا اىنهلس ىو المي نقؿ الموشحات الييا .  -4

 ايه ملؾ :  امؿ اميف   صفاء خىوصت   المستش ؽ ني ؿ .وغي ىـ  -5

 
 أدلة عائدية الموشحة الى ابن زىر الحفيد . 

 و وه الموشحة فت هيواف ابف المعتن سيو مف الناسخ .   -1

اف الموشحة و هت فت المصاه  اىنهلسية وغي  اىنهلسية منسػوبة الػا ابػف نىػ  الحفيػه  -2
 ىػػػ   فػػت ها 608المعتػػن فقػػه او هىػػا ابػػف سػػناء المىػػؾ لىػػػ   الػػمي لػػاا بعػػه ابػػف 595ل

 ىػ   فت المغ   وغي ىـ . 685ىػ   فت المط   وابف سعيه ل633الط ان وابف هحية لت

بعه الموشحة لف  وح ابف المعتػن  مػا انيػا ى تمثػؿ شػيحًا مػف نظ اتػو فػت الحيػاة وى فنػو  -3
بيػػا   ولػػيس فييػػا شػػتء مػػف اىهبػػت ولػػيس فييػػا تشػػبيو واحػػه مػػف التشػػبييات التػػت لػػ ؼ 

 خصاح، فنو .

  .ى نع ؼ ىبف المعتن موشحات اخ ى   فمف غي  المعقوؿ اف ت وف وحيهة التت نظمو -4

 فت الت اجـ لـ نجه م  ا ىبف المعتن انو  اف وشاحًا .  -5

 الؼ  تا  البهيع وتط ؽ الا ثمانية لش  فنًا ولـ يتط ؽ الا الموشحات .  -6

 المعتن لشالت فت الش ؽ .  لو  انت ىمه الموشحة ىبف -7

 اف الموشحة جاءت مشابية ومناظ ة لموشحات اخ ى ىبف نى  .  -8

 
  أولــية الموشــحات . 

تشي  لهه مف المصاه  اىنهلسية اف اوؿ مخت ع لىموشحات ىو مقهـ بػف معػافت القبػ ي  
ويسػػميو ابػػف بسػػاـ محمػػه بػػف محمػػوه القبػػ ي ال ػػ ي    ولػػـ تصػػىنا موشػػحة منػػو   ىنػػاؾ اتفػػاؽ اف 



اىنهلس انجبت ىما الفف ول ف الخالؼ  احـ لىا الجمو  التػت انبثقػت فييػا والمػؤث ات التػت اثػ ت 
 ت الا ىمه الصو ة . فييا فانتي

اف الموشػػح تطػػو  مػػف الشػػع  المشػػ  ت الع بػػت فيمػػا لػػ ؼ بالمسػػمطات االتجــاه االول : 
والمنهوجػػات   ومىػػ    فػػؤاه  جػػاحت  فػػت "الموشػػحات اىنهلسػػية " اف ن يػػا  المغنػػت  نقػػؿ ط يقػػة 

المغنيػػيف الغنػػاء المشػػ  ية القاحمػػة لىػػا اصػػوؿ النوبػػة الغناحيػػة وتتمثػػؿ ىػػمه الط يقػػة فػػت لػػهه مػػف 
 يغنت  ؿ واحه حيف ت تت نوبتو لههًا مف اىبيات لىا لحف واحه بايقاع و افية مختىفيف  . 

ومف مى  الا القوؿ باىصؿ المش  ت : المستش  وف ني ؿ   وىا تماف ويوىاف فػؾ ...  
 واحساف لباس وشو ت  يؼ وصفاء خىوصت... .  

ثمػػ ة مػػف ثمػػا  اىنػػهلس اليانعػػة   والػػميف نحػػوا ىػػما المنحػػا   لػػهه مػػف االتجــاه الثــاني : 
  -مستش  ت اىسباف ولهه  بي  مف الباحثيف الع   و اىتت : 

وجػػه "  يبيػػ ا " اف الموشػػحات فييػػا اثػػ  مػػف اثػػا  اىغػػانت الجىيقيػػة   وىػػت خالصػػة  -1
 ف فػت البيػوت  ػف يسػتخهمف  تىػؾ اىغانت ال ومانثية اىسػبانية   فالنسػاء الجىيقيػات الالتػت انتشػ

 . اىغانت فت الحفالت وفت سالات الف اغ 

و اؿ بط س البستانت ىنالؾ صىة بيف الموشحات والشع  الف نست واىسبانت   وانيا  -2
تػػهؿ لىػػا تػػ ث  العػػ   بيػػميف اىهبػػيف و ػػه مىػػ  لػػهه مػػف الها سػػيف الػػا اثبػػات ل سػػيا واىهلػػاء 

  ات .بت ث  شع  الت وباهو  بالموشح

و اى المستشػ ؽ اىسػبانت ل ميىي  وسػا   المخػػت، باله اسػات العب يػة الػمي  اى فػػت  -3
الموشحات اث ًا مف اثا  اىغانت واىناشيه الهينية مثؿ " البنموف " و اف ي ههىا الييوه المعايشوف 

 لىمسىميف  .
 ومن أدلة االتجاه : 

 ع بت . اختالؼ الموشح فت بناحو واونانو لف فنوف الشع  ال -1
 الخ جات اىلجمية التت وجهت منيا .  -2
 انتشا  الموشحات فت اىنهلس .  -3
 

 اسباب نشوء الموشحات في االندلس .



تطػػو  الحيػػاة اى تصػػاهية والثقافيػػة ومػػا بىغتػػو اىنػػهلس مػػف ال فػػاه العوامــل االجتماعيــة :  -1
وط  و والبحػث  والت ؼ وسعة العيا مما اتاح ليـ اى باؿ لىا الىيو والتفنف فت اساليبو

 لف الجهيه. 
ثمػػ ة لىتطػػو  الػػمي حصػؿ فػػت الحيػػاة اىجتماليػػة واى تصػػاهية بالتوجػػو  العوامــل الفنيــة : -2

غػهاؽ اىمػواؿ لىػييـ   ومػف لوامىػو هخػوؿ  الا الحيػاة الفنيػة وتشػجيع الغنػاء والمغنػيف وا 
المجالسػة والمحاهثػة وانػواع اىطعمػة  ن يا  المغنت الػا اىنػهلس وتعىػيميـ اصػوؿ اها 

والغنػاء حتػػا لقبػوه " معىػػـ النػاس المػػ وءة "  مػػا لىميػـ  الىطػػؼ والػ  ، وا ىػػاؼ الػػموؽ 
ف اًل لف جيوهه فت مجاؿ الغناء والموسيقا   ف صبحت ىنالؾ الحاجة الا لػوف جهيػه 

لػونف مف الشع  يوا   الغناء   ف صبحت الموشحات تىبت ىما الغ   مػف حيػث تنػوع ا
 والقافية وثناحية الىغة .

 

 تأثير الغناء والفمكمور االسباني . -3
فالموشحات : ثم ة انهلسية   تػ ث ت مػف حيػث بنػاء القصػيهة واونانيػا بالمحػاوىت الشػ  ية 
القهيمػػػة التػػػت خ جػػػت لىػػػا اىوناف الم لوفػػػة   مػػػع ت ث ىػػػا باىثػػػا  اىسػػػبانية والف نسػػػية مػػػف الغنػػػاء 

 والشع  . 
 
 

 أغراض الموشحات 

 الغنؿ والمهيح والوصؼ وال ثاء والنىه والتصوؼ . 
نمػػا جػػاءت لطيفػػة حىػػوة لىػػا الدراســة الفنيــة :  الم ػػموف : معانييػػا لػػـ تت ػػمف جػػهة او لمقػػًا وا 

ابتماليا   ويست  ىمه المعانت طالء خا جت مستمه مف   و  البياف والبػهيع وىسػيما اف اليػهؼ 
ثا ة لواطؼ الحنيف وشطحات الخياؿ  اما اغ ا  ال ثػاء والنىػه  األساس ىو خىؽ اجواء الح  وا 

 والتصوؼ فانياى تختىؼ لف القصاحه الم لوفة اى اما نظمت مف اجؿ اىنشاه. 

فاتصػػػفت بال ػػػعؼ وال  ا ػػػة ىف الشػػػال  ينبغػػػت ا  ػػػاء األمواؽ العامػػػة أمـــا الشـــكل : 
 غي  من بطة ى يم ف القياس لىييا . ف انت ىنالؾ الىغة الفصحا والعامية واأللجمية وبحو ىا

 ىـ ( 533)  باجة ) ابو بكر محمد بن الحسين بن الصائغ السرقسطي موشحة  ابن

 ذاك ضوء الصباح قد الحا
 وصل الشكر منك بالشكر  جرر الذيل ايما جر  



 ونسيم الرياض قد فاحا
 ال تقْد في الظالم مصباحا
 خل  عنو وشعشع الراحا

 

 نظمت جوىر العال سمكا
 كن ممك يزين الممكا
 ما برا اهلل مثمو ممكا
 الح بدرا وفاح مسكا

 

  كمما الح وىو ممتثم
 كيالل تحفو ديم

 خافقا فوق رأسو عمم                                 
 غنَّت العرب فيو والعجم                                 

 

 المصاه  :  

 اىه  اىنهلست   ا.ه. منجه مصطفا بيجت . -
الوافت فت تا يخ اىه  الع بت فت اىنهلس مو ولاتو وفنونو    -

 . لم  اب اىيـ توفيؽ . ا.ه
 

 وترى الروَض باسم الزىرِ    ادمع القطرِ حيث تنيل 

  كعميٍّ في الحرب او عمِرو    كالحيا كاالمان كالدىرِ 

 ألمير العال أبي بكر     عقد اهلل راية النصرِ 


