تعريف الموشح
د .رضا محسن القريشي  ( :الموشح ضرب من ضروب •
الشعر تتعدد قوافيه وأوزانه تبعا لرغبة ناظمه  ،ويعد ثورة
على الشعر المقفى التقليدي الذي يخضع لقيدي الوزن الواحد
والقافية الواحدة) .

نشأة الموشحات
أوال •
إن اغلب الباحثين من المستشرقين بروكلمان وغيرهم والعرب
بطرس البستاني  ،وحنا الفاخوري وغيرهم  )...بأن فن التوشح
انتقل إلى األدب العربي من خالل األغاني الشعبية اإلسبانية (
الفالمنكو) والبروفنسانية الالتينية التي كانت تعرف بالرومانسية
من خالل جماعة الرواة والمغنين المعروفين في فرنسا
بالتروبادور وجنكلر من العصر الوسيط ( القرن السابع والقرن
الثامن الميالدي )اشتهروا في غالية وإسبانيا إذ كانوا يطوفون
البالد متنقلين من قصر إلى قصر يقصدون االمراء في المواسم
واالعياد  ،يتغنون باناشيدهم الغرامية وقصص الفروسية في
مقاطع غير محكمة الوزن وال تلتزم فيها القوافي التزاما .

ثانيا • :
والبعض اآلخر أمثال ابن بسام  ،ابن خلدون  ،طه حسين ،
إبراهيم أنيس ...وغيرهم يعتقدون أن فن التوشيح هو مشرقي
المنشأ أي عربي وينسبونه إلى مقدم بن معافر الفريري من
شعراء األمير عبد هللا بن محمد المرواني هو أول من كتب
الموشح وكان ذلك في أوائل القرن الحادي عشر الميالدي واخذ
عنه أبو عبد هللا أحمد بن عبد ربه صاحب كتاب العقد الفريد
ويوسف بن هارون وعبادة بن ماء السماء  ،إال أنهم لم يظهر لهم
ذكر  ..ومنهم من يعتقد أن الشاعر العراقي ابن المعتز المتوفي
سنة ( 296هـ – 876م ) هو أول من أنشأ هذا الفن بقوله:
أيها الساقي إليك المشتكي

قد دعوناك وان لم تسمع •

ثالثا• :
البعض منهم وخاصة د .عبد العزيز االهواني يعتقد بان
الموشحات أعجمية لوجود ألفاظ أعجمية أي خرجات أعجمية
وهذا ما سينقلنا إلى عدة احتماالت هل هي أندلسية أم فارسية
أم سريانية  ..من يدرس الموشحات سيجد ان كثير من
الوشاحين (وحتى غير الوشاحين امثال ابونواس ) يخرجون
قصائدهم بابيات الشهر الشعراء من العرب واالجانب أو
الفاظ دخيلة إال أنها قد تكون مالوفة لديهم

رابعا • :
وآخرون يعتقدون أمثال األستاذ مقداد رحيم إن الموشحات
التي نسمعها اليوم مغناة بشكل جماعي ليست أندلسية في
طريقة الغناء واأللحان بل هي مشرقية  .فهي مزيج من
الحان مشرقية والحان أندلسية كنسية  .ويعتقد األستاذ مقداد
إن الموشحات كانت في السابق يغنيها شخص واحد مع جوقة
تردد بدال من جوقتين  ...كما يعتقد أن الموشحات مرت
بثالث ادوار وما وصلنا منها كانت بالدور الثالث أي متكاملة

خامسا :
هناك من يذهب أمثال المستشرق فيليكروسا بان الموشحات العربية قد تأثرت
بالموشحات العبرية
سادسا • :
أما األستاذ سلمان علي التكريتي يقول  :وال نغالي إذا قلنا ان الموسيقى السريانية بواسطة
الكنيسة الشرقية قد تمكنت من فرض فنية ترانيمها الشرقية على عموم أوربا عن طريق
مدرسة الرها ونصيبين  ،وان الموسيقى األندلسية والموشحات األندلسية هي موسيقى
الكنيسة الشرقية التي انطلقت من وادي الرافدين وبالد الكنعانيين والفينيقين وشبه الجزيرة
العربية  .ويعتقد األستاذ سلمان علي بان الموشحات األندلسية في المشرق العربي (
سوريا  ،العراق  ،لبنان  ،األردن  ،مصر) قد تأثرت تأثيرا واضحا بايقاعات الغناء
الشعبي من ناحية وتأثيرات الموسيقى التركية من ناحية ثانية فافتقدت الموشحات
األندلسية في المشرق العربي ميزتها التراثية األصلية لكننا نجد العكس في المغرب
العربي ( تونس  ،مغرب  ،جزائر) إذ ان الموشحات األندلسية صارت هي األساس الذي
يستلهم منه الغناء الشعبي الن الموشحات في االصل كانت هي الغناء الشعبي والتقليدي
في ان واحد والدليل على هذه االصالة والنقاء هو قربها ومشابهتها الداء الغناء الكنسي
المشرقي الذي ما زال يؤدي على شاكلته على مر القرون.

سابعا • :
إن الموشحات هــــي مشرقيـــة األصل ذات جذور كنسية سريانية  ،فهذا الفن
وجد في األدب السرياني قبل أن يوجد عند جماعة التروبادور والجنكر بقرون
ويرجع السبب في ظهوره في األندلس بدال من العراق وبالد الشام :
 -1كون بغداد والشام هي مركز الخالفة اإلسالمية وكان األدب العربي اليزال
يشكل امتدادا لببيئته الصحراوية في الجزيرة وكان تمسك الخلفاء بتراثهم
وانشغالهم في الفتوحات أدت إلى عدم تشجيعهم ألي قصيدة تخرج من اطارها
التقليدي .
 -2أما األندلس فلبعدها عن المركز وانفتاحهم على مجتمع شاع فيه الترف
واللهو والغناء شيوعا عظيما أضعفت سيطرتهم ال بل جذبتهم الطبيعة
األندلسية وجعلتهم ينسون طبيعتهم الصحراوية وأوزانها التقليدية اآلمر الذي
أدى باألمراء في األندلس إلى تشجيع هذا اللون من الشعر  .فبدأت حركـــة
التحرر في القـرن الحادي عشـــر فأخذ الشعراء العرب يمثلون بيئتهم الجديدة
من غير أن يهملــــوا التقليـــد إهماال تامــا  ،أمثال الشاعر ابن زيدون

لسان الدين بن الخطيب
محمد بن عبد هللا بن سعيد بن عبد هللا بن سعيد بن علي بن •
سلماني الخطيب و يكنى أبا عبد هللا ،هو شاعر
أحمد ال ّ
وكاتب وفقيه مالكي ومؤرخ وفيلسوف وطبيب وسياسي من
األندلس  ،درس األدب والطب والفلسفة في جامعة القرويين
ضى معظم حياته في غرناطة في خدمة بالط بني
بفاس .ق ّ
نصر وعرف بذي الوزارتين :األدب والسيف .نـ ُ ِقشت أشعاره
على حوائط قصر الحمراء بغرناطة

كان يعيش في عصر بني نصر حكام مملكة غرناطة درس األدب •
والطب والفلسفة في جامعة القرويين بفاس انتقلت أسرته من
قرطبة إلى طليطلة بعد وقعة الربض أيام الحكم األول ،ثم رجعت
إلى مدينة لوشة واستقرت بها .وبعد والدة لسان الدين في رجب
سنة  713هـ انتقلت العائلة إلى غرناطة حيث دخل والده في
خدمة السلطان أبي الحجاج يوسف ،وفي غرناطة درس لسان
الدين الطب والفلسفة والشريعة واألدب .ولما قتل والده سنة 741
هـ في معركة طريف كان مترجما ً في الثامنة والعشرين ،فحل
مكان أبيه في أمانة السر للوزير أبي الحسن بن الجيّاب .ثم توفي
هذا األخير بالطاعون الجارف ،فتولى لسان الدين منصب
الوزارة .ولما قتل أبو الحجاج يوسف سنة  755هـ وانتقل الملك
إلى ولده الغني باهلل محمد استمر الحاجب رضوان في رئاسة
الوزارة وبقي ابن الخطيب وزيرا ً

فحل مكان أبيه في أمانة السر للوزير أبي الحسن بن الجيّاب• .
ثم توفي الوزير ابي الحسن بن الجبّاب بالطاعون الجارف
فتولى لسان الدين منصب الوزارة .ولما قتل أبو الحجاج
يوسف سنة  755هـ وانتقل الملك إلى ولده الغني باهلل محمد
استمر الحاجب رضوان في رئاسة الوزارة وبقي ابن
الخطيب وزيرا ثم وقعت الفتنة في رمضان من سنة 760
هـ ،فقتل الحاجب رضوان وأقصي الغني باهلل الذي انتقل إلى
المغرب األقصى وتبعه ابن الخطيب وبعد عامين استعاد
الغني باهلل الملك وأعاد ابن الخطيب إلى منصبه وتعرف على
علماء المغرب وأصحاب مناصبها كابن خلدون الحضرمي
اإلشبيلي

وغيره وبدأ فيها يكتب بعض آثاره المنظومة والمنثورة.كما وتقلّد •
بعض المناصب الحكومية ولذلك كان يتوخى تسلم زمام األمور
على اإلطالق ،فأخذ يقوم بإبعاد رقبائه ،األمر الذي كلّفه حياته.
حتى أنه لم يكن يحتمل وجود صديقه الشهير عبد الرحمن ابن
خلدون في غرناطة ،إذ كان يقلقه اهتمام الغني باهلل به .ثم شعر
ابن الخطيب ّ
بأن أعداءه،أخذوا يكيدون له عند الغني باهلل ،وتخيّل
سرا ً بسلطان
أن الغني باهلل أخذ يميل إلى قبول وشاياتهم ،فاتّصل ّ
المغرب أبي فارس عبد العزيز بن أبي الحسن المريني ،فوعده
بأن يؤ ّمن له الحماية الالزمة والرعاية الكافية ،وأخذ منه عهدا ً
ي باهلل في تفقّد الثغور ،وسار
باإلقامة في كنفه .عندئذ استأذن الغن ّ
ي ،فمال إلى جبل طارق،
إليها في ل ّمة من فرسانه ،ومعه ابنه عل ّ
فتلقّاه قائد الجبل

ول ّما توفي سلطان المغرب ابي فارس في عام  774هـ فقد ابن •
الخطيب حاكما ً مخلصا ً يحميه من أعدائه.وكان ابن األحمر يتوق
إلى االنتقام منه فبعث وزيره أبا عبد هللا بن زمرك تلميذ الخطيب
وخلفه في الوزارة ليعمل على تحقيق هذه الرغبة بالتعاون مع
حكومة فاس ووجهت إلى ابن الخطيب التهم القديمة التي وجهت
إليه في غرناطة وصاغها القاضي أبو الحسن في قرار اتهامه
ورأي السلطان أحمد أن يعقد مجلسا من رجال الدولة والشورى
واستدعى ابن الخطيب إليه لمناقشته ومواجهته بالتهم المنسوبة
في حقه وأخصها تهمة اإللحاد استنادا إلى ما ورد في بعض
كتاباته والسيما بعض آراء وعبارات وردت في كتابه "روضة
التعريف بالحب الشريف" فدس عليه الوزير سليمان بن داود
بعض من حاشيته فطرقوا سجنه ليالً ومعهم بعض الخدم
األندلسيين الذين جاءوا مع سفراء بن األحمر وقتلوه خنقًا في
سجنه

واخرجوا جثته في الغد ودفنت بالمقبرة الواقعة تجاه باب •
المحروق أحد ابواب فاس القديمة ثم أخرجت جثته في اليوم
التالي وطرحت فوق القبر وأضرمت حولها النار فأحترق
شعر الرأس ،وأسودت البشرة ثم أعيدت الجثة إلى القبر
وتركت لتثوى الثواء األخير ووقعت هذه المأساة األليمة في
ربيع األول أو الثاني سنة 776هـ.

موشح جادك الغيث
جادك الغيـث إذا الغيـث همـى ….يـا زمـان الوصـل األنـدلـس •

لـم يكـن وصـلـك إال حلـمـا … ..في الكرى أو خلسـة المختلـس •
إذ يقـود الدهـر أشتـات المنـى … ..ينقـل الخطـو علـى ماتـرسـم
زمـرا بـيـن فــرادى وثـنـا … ..مثلمـا يدعـو الحجيـج الموسـم
والحيا قد جلـل الـروض سنـا … ..فثغـور الزهـر فـيـه تبـسـم
ٌ
مالـك عـن
وروى النعمان عن مـاء السمـاء …كيف يـروي
أنـس
فكسـاه الحسـن ثوبـا ً معلـمـا ً … ..يزدَهـي منـه بأبهـى ملبـس

في ليـال ٍ كتمـت سـر الهـوى بالدجـى لـوال شمـوس الغـرر •
مال نجـم الكـأس فيهـا وهـوى … ..مستقيـم السيـر سعـد األثــر
مــر كلـمـح البـصـر
وطر مافيه مـن عيـ ٍ
ب سـوى … ..أنـه َّ
ٌ
حيـن لـذّ النـوم شيئـا ً أو كمـا … ..هجـم الصبـح هجـوم الحـرس
غـارت الشهـب بنـا أو ربمـا … ..أثـرت فينـا عيـون النـرجـس

