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 الموشح



مفهوم الموشح

التوشيح أو الموشح هو فن شعري مستحدث، يختلف عن ضروب الشعر الغنائي العربي بالتزامه بقواعد معينة وباستعماله اللغة

الدارجة أو األعجمية في خرجته، ثم باتصاله القوي بالغناء. والمصادر التي تناولت تاريخ األدب العربي لم تقدم تعريفًا شامًال للموشح،

واكتفت باإلشارة إليه إشارة عابرة، حتى أن البعض منها تحاشى تناوله معتذرا عن ذلك ألسباب مختلفة. فإبن بسام الشنتريني، ال يذكر

عن هذا الفن إال عبارات متناثرة، أوردها في كتابه "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة"، وأشار إلى أنه لن يتعرض للموشحات ألن

أوزانها خارجة عن غرض الديوان، ال أكثر على غير أعاريض أشعار العرب. أما ابن سناء الملك فيقول: "الموشح كالم منظوم على وزن

مخصوص".

أصل الموشحات

كان مخترع الموشحات في األندلس شاعرا من شعراء فترة األمير عبد ا� اسمه مقدم بن معافر القبرى. وقد جاء في بعض نسخ

كتاب الذخيرة البن بسام أن مخترع الموشحات اسمه محمد بن محمود. والمرجح أن مخترع هذا النوع الشعري هو مقدم بن معافر،

وعلى ذلك أكثر الباحثين. على أن بسام لم يجزم حين ذكر هذا األخير، و إنما قال: (وأول من صنع هذه الموشحات بأفقنا واخترع

طريقتها ء فيما يلقىء محمد بن محمود القبرى الضرير). ولعل كون الشاعرين من قبرة جعل ابن بسام يضع اسما محل اسم، فكأنه قد

بلغه أن الشاعر القبرى فالنا قد اخترع الموشحات، فذكر محمد بن محمود ونسى اسم مقدم. وقد وردت هذه الموشحة منسوبة إلى

هذا األندلسي في كثير من المصادر الموثوق بها مثل جيش التوشيح البن الخطيب.

تطور الموشحات

كانت فترة نشأة الموشحات، كفترة نشأة أي فن، من حيث مشاهدتها ألولى المحاوالت التي غالبا ما يعفى عليها الزمن. ومن هنا ولبعد

الزمن بتلك الفترة، لم تبق لنا من هذه الموشحات األولى التي نظمها مقدم و أمثاله أي نماذج. ولكننا نستطيع أن نتصورها موشحات

بسيطة التركيب قليلة التعقيد، تتخذ مجالها من الموضوعات الغنائية كالخمر والطبيعة والغزل، وتكتب كلها باللغة العربية، ما عدا

الخرجة، التي تكتب باللغة األندلسية الشعبية. كما كانت ترضى بقالبها ولغتها و أغراضها حاجة األندلسيين حينئذ، وتعكس اختالط

عنصريهما وامتزاج لغتيهما، وشيوع الغناء والموسيقى بينهم. وقد تطورت الموشحات تطورا بعد فترة من نشأتها تطورات عديدة،

وكان من أهمها تطور أصابها في القرن الخامس الهجري، أيام ملوك الطوائف. ثم تطور آخر بعد ذلك بقليل فرع عنها ما يسمى بالزجل،

حتى أصبح هذا االتجاه الشعبي ممثال في لونين: لون الموشحات، وقد صارت تكتب جميعا باللغة الفصحى، ولون األزجال وقد صارت

تكتب جميعا باللغة العامية.

وانتقل هذان اللونان من األندلس إلى المشرق، فكثر فيه الوشاحون والزجالون. وعرفهما كذلك األدب األوروبي، فتأثر بهما شعراء

جنوب فرنسا المسمون (التروبادور)، كما تأثر بهما كثيرون من الشعراء األسبان الغنائيين. وانتقل التأثير إلى الشعر اإليطالي ممثال في

عدة أنواع، مثل النوع الديني المسمى (الودس) والنوع الغنائي المسمى (باآلتا) وقبل أن نختم حديث الموشحات، نعرض نموذجا

يتضح معه ما سبق أن ذكرناه من اشتمال الخرجات كثيرا على ألفاظ من عامية األندلس التي تمتزج فيها العربية (بالرومانسية). يقول

بعض األندلسيين:

عـت قلبي عشـقـا لحظات بابليــة  مت�

الئمي مـنه مـوقى ولمى ثغـر مـفلج 

سكن مــثواه قلبي بـــأبي لـو قلبه 
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أو يرى روعـة سرب قلما يأمـن سربه 

فأنا قد ضاع حسبي حسب عذالي وحسبه 

من سمات الوجد حقا هــذه يـا عاذليه 

وهى في دمعي غرقى زفـرات تـتوهج

ثم يمضي الشاعر في ذكر أغصان الموشحة وأقفالها، حتى يختمها بهذه األشعار:

دى ذا العنصرحقا ألب ديه إشت ديه 

وتشق الرمح شقا بشترى مو ألمدبح

أسباب ظهور الموشحات

تأثر الشعراء العرب باألغاني األسبانية الشعبية المتحررة من األوزان والقوافي.

ميل النفوس للرقة والدعابة في الكالم.

الشعور بضرورة الخروج من األوزان القديمة المعروفة.

سهوله الموشحات للغناء والتلحين.

اشتمالها على األلفاظ عامية وشعورهم بالملل من النظم على وتيرة القصائد القديمة.

ميلهم إلى تسكين أواخر الكالم.

خصائص الموشحات

باإلضافة إلى الجمع بين الفصحى والعامية تميزت الموشحات بتحرير الوزن والقافية وتوشيح، أى ترصيع، أبياتها بفنون صناعة النظم

المختلفة من تقابل وتناظر واستعراض أوزان وقوافى جديدة تكسر ملل القصائد، وتبع ذلك أن تلحينها جاء أيضا مغايرا لتلحين

القصيدة، فاللحن ينطوى على تغيرات الهدف منها اإلكثار من التشكيل والتلوين، ويمكن تلحين الموشح على أى وزن موسيقى لكن

عرفت لها موازين خاصة غير معتادة في القصائد وأشكال الغناء األخرى...

أجزاء الموشحات

المطلع و المذهب والالزمة هو القفل األول من الموشحات وقد يحذف من الموشح ويسمى عند ذلك باألقرع اآلبيات هي أجزاء

مألوفة مفردة أو مركبة تكون متفقة مع آبيات الموشحة باقية في األوزان ومدوا اآلبيات وعدد األجزاء ال قوافي.

القفل هو الجزء المؤلف الذي يجب إن يكون متفقا مع بقية األقفال في األوزون والقوافي أجراء الذي يتكرر.

الدور هو يتكون من البيت والقفل الذي يليه.

السمط هو كل جزء أو شطر من اشطر البيت.

الغصن هو كل جزء أو شطر من اشطر القفل.

الخرجة هي القفل األخير من الموشح.

أغراض شعر الموشحات

الغزل هو الشائع بين أغراض شعر الموشح، لكن هناك أغراض أخرى تعرض لها من بينها الوصف والمدح والذكريات


