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ػةي   الميقدِّمى
بدأه صالح "عصر اإلفاقة العربية " ، كالذم  ىػ( ْٖٔ -ىػ ٕٔٓ) العصر األيكبي يعد

عصر صحكة تكسرت عمى  استمر ما يقرب مف قرف مف الزماف . كىذا العصر الديف األيكبي ك 
صخكره مكجات التغمغؿ الصميبي كالغزك الشيعي عمى يد الفاطمييف ، كاىتـ الحكاـ فيو بالعمـ 

اد مف سائر بمدافمصر كالشاـ كالعراؽكالعمماء ، كأصبحت العكاصـ العربية ) العالـ  ( قبمة القيصن
العربي كاإلسالمي في المشرؽ كالمغرب ، "كلـ تقتصر ىمة سالطيف العصر كأمرائو ككبار رجالو 
في تشجيع العمـ كالعمماء في بناء المدارس ، كجمب العمماء كاألساتذة مف كؿ مكاف ، بؿ كاف 

مماء بعضيـ عمماء بأنفسيـ ، ككاف بعضيـ اآلخر شغكفان بالعمـ كالدرس ، يحب االستماع لمع
 .(  ٖٖص  ،ـ َُٗٗ ،سالـ ) كالجمكس في حمقات الدرس

 كىػك الثقػافي فػي ىػذا العصػر كفػد إلينػا فػف عربػي مػف بػالد األنػدلس ، أالكنتيجة لالزدىػار 
فػػف المكشػػحات، حيػػث انتقػػؿ ىػػذا الفػػف مػػف بػػالد األنػػدلس إلػػى المشػػرؽ فػػي مطمػػع القػػرف السػػادس 

دار الطػرا  ( فػي كتابػو "قَٖٔت) مػؾسناء المي ابف يد  عمى ( ُْٓص ـ ،ُِٗٗ، رشيد)  "اليجرم
حيث أكرد في كتابو مكشحات أندلسية باإلضافة (  ـُْٗٗ ، ابف سناء الممؾ ) "في عمؿ المكشحات

كقػد ( ُْٓص ، ـُِٗٗرشػيد )  "لمكشحاتو التي أراد مػف خالليػا إثبػات تفكقػو عمػى أقرانػو المغاربػة 
 يػة فػي مكشػحاتيـ كمػا طػرؽ أسػالفيـ مػف قبػؿ فػيطرؽ الكشاحكف أغراضان شتى فػي الدكلػة األيكب

 بالد األندلس .
حث األسمكب كالمضمكف فػي المكشػحات، ألف عنصػرم األسػمكب كالمضػمكف كقد تناكؿ الب

عنػد الناقػد في العمؿ األدبي يعطيػاف جماليػة مػف خػالؿ النظػرة الكميػة لمعمػؿ ، كيبػدك ىػذا كاضػحان 
عر الجيػػد كمضػػمكنو تحػػرزاف طابعيمػػا المميػػز نتيجػػة : " إف مػػادة الشػػ مػػاثيك أرنكلػػد ، حيػػث يقػػكؿ

لتكفر الصدؽ كالجدية فييما بدرجة عاليػة . كيمكػف أف نضػيؼ كػذلؾ قػكالن ال ينقصػو الكضػكح فػي 
حػػد ذاتػػو أف أسػػمكب أجػػكد الشػػعر كنكعػػو يكتسػػباف صػػفتيما المميػػزة ، أم سػػمتييما ، عػػف طريػػؽ 

لػػرغـ مػػف أننػػا نميػػز بػػيف الصػػفتيف ، بػػيف لغتيمػػا ، كأكثػػر مػػف ذلػػؾ ، بكاسػػطة حركتيمػػا . كعمػػى ا
 (ِّص ،)د.ت(،) أرنكلد  سمتي التفكؽ ، فإنيما مف ذلؾ مرتبطاف إحداىما باألخرل ارتباطان جكىريان 

 دراسة مكضكعات المكشح كىيكمو كنشأتو كمضمكنو.ل كقد سعى البحث 
دراسػة إحػدل ، فيك المنيج الكصػفي التحميمػي حيػث يقػـك ب نيج المستخدـ في البحثأما الم

 الظكاىر كما ىى مكجكدة عمى أرض الكاقع ككصفيا كصفان دقيقان خاليان مف المبالغة كالتقميؿ .
حػػث فػػي ، فتنػػاكؿ الب مقدمػػة كتمييػػد حكمبح ػػيفأف تكػػكف فػػي  كقػػد فرضػػت طبيعػػة البحػػث 

 ثـ المنيج المتبع . البحثتكطئة عف الدكلة األيكبية كاليدؼ مف  المقدمة
 أجزاء المكشح التي ميزتو عف القصيدة. تناكؿ:   التمييد
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 لنشأة المكشحات األيكبية كمضمكنيا عرض :  المبحث األكؿ
 المكضكعات التكشيحية لممكشحات األيكبية كىيكميا تناكؿ : المبحث ال اني

 الخاتمة .
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 التمييد 
 أج اء المكشح : 

كىػػػك فػػػي األرجػػػح فػػػفه ، الشػػػعر العربػػػي الغنػػػائي   ىػػػك ضػػػرب مػػػف ضػػػركبالمكشػػػح 
 أندلسيه خالص.

 

فػػو ابػػف سػػناء الممػػؾ بأنػػو :ك  "كػػالـ منظػػـك عمػػى كزف مخصػػكص. كىػػك يتػػألؼ فػػي  عرن
األكثػػر مػػف سػػتة أقفػػاؿ كخمسػػة أبيػػات ، كييقىػػاؿي لػػو التػػاـ ، كفػػي األقػػؿ مػػف خمسػػة أقفػػػاؿ ، 

ء كخمسػػػة أبيػػػات ، كيقػػػاؿ لػػػو األفػػػرع. فالتػػػاـ مػػػا اٍبتيػػػًدلى  ء فيػػػو باألقفػػػاؿ ، كاألقػػػرع مػػػا اٍبتيػػػًدلى
 ( ِٓص ،ـُٕٕٗ ،الممؾ  ابف سناء ) باألبيات".

 

مصطمحات جديدة عمػى األدب العربػي حيػث ذكػر  قد احتكل التعريؼ السابؽ عمى ك 
 ابف سناء الميمؾ )كزف مخصكص ، كأقفاؿ ، كأبيات ، كمكشح تاـ كأقرع(.

 

الخركج عمى األكزاف الخميمية التقميدية  ىك  الكزف المخصكصمف  كاف القصد كربما 
كسػػيأتي ذكػػر بػػاقي )  المعركفػػة كتػػداخؿ بعػػض األكزاف فػػي المكشػػحة مػػا بػػيف األقفػػاؿ كاألبيػػات.

 ( المصطمحات الحقان 
 

 مػػػػػاىى إاللمكشػػػػػحة ا يجمعػػػػػكا عمػػػػػى أف  ألدبػػػػػاء كالنقػػػػػاد كمؤرخػػػػػك األدب أفا كػػػػػاد ك 
التقميػػدم لمقصػػيدة العمكديػػة الممتزمػػة  "منظكمػػة غنائيػػة ال تسػػير فػػي مكسػػيقاىا عمػػى المػػنيج

نما تعتمد عمى مػنيج تجديػدم متحػرر نكعػان مػا بحيػث يتغيػر  لكحدة الكزف كرتابة القافية ، كا 
 ، ُٖٔٗ ،ىيكػػػؿ  ) الػػػكزف كتعػػػدد القافيػػػة ، كلكػػػف مػػػع التػػػزاـ التقابػػػؿ بػػػيف األجػػػزاء المتماثمػػػة.

 (ُّٗص
 

ًضػػػعى لمغنػػػاء ،  فالمكشػػػح المكشػػػحات فػػػي  كر التركبػػػادكر شػػػع كمػػػا يكجػػػد تشػػػابو بػػػيفكي
طريقة الغناء حيث الغناء الفردم ، كيفترقاف في الغناء الجماعي لممكشػحات ، حيػث يػؤدل 
المنشد المطمع ثـ يردده الككرس ثـ يمضي المنشد فػي إنشػاد البيػت األكؿ مػف المكشػح بعػد 

 (ُُّ ،)د.ت(  ، شمس الديف ) ثـ يردد الككرس المطمع.، ذلؾ 
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، كمػػف األفضػػؿ أف نتبػػيف معػػالـ  حة مت مصػػطمحات كثيػػرة فػػي بنيػػة المكشػػكقػػد تػػداخ
 التالي: ىذه المصطمحات عمى النحك 

 

 طمؽمة ، كىك ليس ضركريان ، كقد أىك القفؿ األكؿ مف أقفاؿ المكشحة التاالمطمع :  -ُ 
فػػػاخكرم ا الحنػػػسػػػماه الػػػدكتكر أبينمػػػا  ( ّٔ ، )د.ت( ،الفػػػاخكرم)  ، الػػػدكتكر حفنػػػي ناصػػػؼ )الزمػػػة(

، (كأسػػػماه الػػدكتكر سػػػميماف العطػػار )القفػػػؿ صػػػفر ( َٕٖ، فػػاخكرم ، )د.ت(ال) ، )الزمػػة أك سػػػمطان( 
 ،مصػػػػػػػطفي )، أكثػػػػػػر النقػػػػػػػاد كالكتػػػػػػػاب عمػػػػػػػى تسػػػػػػميتو )المطمػػػػػػػع( أجمػػػػػػػع، ك  (ُِ، د.ت(،) ،العطػػػػػػار)

 ، كربما كاف سبب ىذا االختالؼ عدـ ذكر ابف سناء لو. (ُِٗ(،)د.ت،،كشمس الديفُٕ،صُٗٓٗ
، حيػث يطمػؽ عمػى اسػـ المطمػع  مػف القصػيدة العربيػة التقميديػة قد اسػتعار المكشػح ك 

 البيت األكؿ منيا ، كال تخمك قصيدة مف المطمع إال في النادر القميؿ.
 

 المكشػح يػتـ بيػذا الجػزء )المطمػع( ألف ؛ المكشػح الػذم يتضػمف المطمػع بالتػاـ  كأطمؽ
مكشػػػحات التامػػػة أكثػػػر مػػػف نسػػػبة المكشػػػحات كمػػػا تػػػتـ زينتػػػو كيكتمػػػؿ ركنقػػػو بػػػو ، كنسػػػبة ال

القرعاء في كركدىا ، كما أف المطمع يحافظ عمى كحدة النغـ ، كانضباط اإليقاع فيك "عمى 
 رأس المكشػػػح مثػػػؿ الشعػػػٍعًر عمػػػى رأس اإلنسػػػاف ، كخمػػػك الػػػرأس منػػػو يجعػػػؿ صػػػاحبو )أقػػػرعن(

  .(ِِ ،)د.ت(،العطار)
 

أف يحػػؿ محػػؿ تكػػرار المطمػػع الزمػػة قػػرع " ينبغػػي الػػدكتكر سػػميماف العطػػار أنػػو  رألك 
شػػػديد عمػػػى الطبػػػؿ ، أك عمػػػى األكتػػػار ليصػػػؿ المحػػػف إلػػػى قمػػػة حدتػػػو أم باسػػػتعماؿ الػػػكتر 

 .(ُِ) العطار ، )د.ت(،ص الخامس لمعكد أك الدؽ أك الضرب المناسب عمى آلة أخرل"
 

 بالجانب األكبر مف اىتماـ الممحنيف كالمغنييف  فقد حظى المطمعلذا 
 

 .األقػػرع  ، أك الػػذم يبػػدأ بػػو المكشػػح بعػػد المطمػػع فػػي المكشػػح التػػاـ يػػأتي : تالبيػػ -2
كعػػرعؼ ابػػف سػػناء الميمػػؾ األبيػػات بأنيػػا : "أجػػزاء مؤلفػػة. مفػػردة أك مركبػػة يمػػـز فػػي كػػؿ بيػػت 

أجزائيػػا ال فػػي قكافييػػا ، بػػؿ فػػي كزنيػػا كعػػدد منيػػا أف يكػػكف متفقػػان مػػع بقيػػة أبيػػات المكشػػح 
 ( ِٔ،ُْٗٗالممػػؾ ، ابػػف سػػناء).بيػػت منيػػا مخالفػػة لقػػكافي البيػػت اآلخػػر يحسػػف أف تكػػكف قػػكافي كػػؿ

 كىذا التعريػؼ كرد صػريحان فػي كتػاب الطػراز ، كعمػى ىػذا يعتبػر البيػت "كػؿ مػا بػيف قفمػيف"
 كما بعدىا (ِّ،صُٖٗٗ، سنة ( كعنانيِٖ)مجيكؿ /
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نتشػر اسػتعماؿ كيأتي فػي مقابػؿ البيػت ، كقػد ا كعمى الرغـ مف ذلؾ أسماه األبشييي بالدكر
 ،ـََِٖ ،األبشييي) .لفظة " األدكار " في العصكر المتأخرة ، في كثير مف األغاني كاألزجاؿ

 ( ْْٔص
ف كػػػػاف المصػػػػطمح كاحػػػػدان ،   كالبيػػػػت فػػػػي المكشػػػػحة يختمػػػػؼ عػػػػف البيػػػػت فػػػػي القصػػػػيدة ، كا 

دة كميا فالبيت في القصيدة يتككف مف شطريف متساكييف كقافية ثابتة في القصيكالمعنى مختمؼ ، 
، عمػػى عكػػس ذلػػؾ فػػي المكشػػحة حيػػث يتكػػكف البيػػت مػػف أجػػزاء مفػػردة كأجػػزاء مركبػػة مختمفػػة فػػي 
التقفية ، كىذا االختالؼ في التقفية التجديدية كالتنكع أعطى إيقاعان جديدان غير منتظر عمى عكس 

البيػػت  البيػت فػػي القصػيدة ، فاإليقػػاع فيػػو منتظػر بػػؿ كمتكقػع فػػي كثيػػر مػف القصػػائد ، كالجػزء مػػف
 ( ّ:ُّّّـ، ُْٖٗابف خمدكف ، ).(يسمى )غصنان 

أجييش م لفة ييز ٔأييشك أن ٔ ييُن نيي  ت يي  لىٍييي لا فيييز ليي   فٕاٍييي  ييٓ َسوٍييي " ٌييٓ  انقُْفللُم :  -3
 ، َأت  لي ٔازنب  ةف   له جيشأٔه  اييعد ز ( 25 ، 1949 ،  ه سىيم  ةمأك) َتُ  ٍٕي َعدد أجش ئٍي" 

 ( 25 ،1949يم  ةمأك ،  ه سى)        ، إةّ ثميوٕز أجش م
حيُ   ُٔجد  تافا  نيٕيز  ةطز س ةذ  الٌَذ   ةماطأح ) ةف  ( َرد صزٔحيز  ٓ د ر 

 ٌذ   ةماطأح.
 يقفؿ بو اإليقاع كيأتي إيقاع جديد غيره. قفالن؛ ألنو القفؿسيمى  ك
/  ّٕٕ ،ُٕٓٗ ،الشػػكعة  ) )سػػمطان( كىنػػاؾ مػػف أسػػماه غصػػنان  الجػػزء مػػف القفػػؿيسػػمى  ك
 ( َِ/ُ ،ـ ُِٔٗ ،الحفناكم  يمس ك/  ِٖ ،ُٗٓٗالكريـ ، 
 

ألنػػو يػػدكر بانتظػػاـ فػػي ؛ ىػػك البيػػت مػػع القفػػؿ الػػذم يميػػو ، كسػػمي بػػذلؾ  : الػػدكر -4
المكشحة ، كعمى كزف ثابت متكرر في المكشحة كميا ، كقد أسماه الدكتكر جػكدت الركػابي 

يقاع القفؿ.)سمطان( ككأف الدكر يأتي عمى إيقاعيف ثابتيف متكرريف إيقاع الب  يت ، كا 
ىػػى القفػػؿ األخيػػر فػػي المكشػػحة كالشػػرط فييػػا أف تكػػكف حجاجيػػة مػػف  : الخرجػػة -ٓ

 ف ألفػػاظ العامػػة ًقبػػؿ السػػخؼ ، قزمانيػػة مػػف ًقبػػؿ المحػػف ، حػػارة محرقػػة ، حػػادة منضػػجة ، مػػ
فػػإف كانػػت معربػػة األلفػػاظ ، منسػػكجة عمػػى منػػكاؿ مػػا تقػػدميا مػػف األبيػػات اصػػة ،خكلغػػات ال
كالمشركع بؿ المفركض في الخرجة أف يجعػؿ الخػركج إلييػا كثبػان كاسػتطرادان ،  … كاألقفاؿ 

كالخرجػػة ىػػي إبػػراز المكشػػح كممحػػو كسػػكره كمسػػكو  …كقػػكالن مسػػتعاران عمػػى بعػػض األلسػػنة 
ف كانت األخيػرة ،  كعنبره ، كىي العاقبة ، كينبغي أف تككف حميدة ، كالخاتمة بؿ السابقة كا 

لتػػي ينبغػي أف ييسػػبؽ الخػاطر إلييػػا ، كيعمميػا مػػف يػنظـ المكشػػح كقػكلي السػابقة فإنيػػا ىػي ا
 ( ِّ – َّ ،ُْٗٗ ،ابف سناء الممؾ) "…في األكؿ ، كقبؿ أف يتقيد بكزف أك قافية 
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تعػػد الخرجػػة ىػػى حجػػر الزاكيػة فػػي المكشػػحة ، ككمػػا قػػاؿ عنيػػا ابػػف  خالصػة القػػكؿ ك 
          فػػػػظ العػػػػامي أك العجمػػػػي ، بسػػػػاـ أثنػػػػاء حديثػػػػو عػػػػف الكشػػػػاح األكؿ بأنػػػػو : "كػػػػاف يأخػػػػذ الم

 (ِ:ُ، ـُٕٗٗ ،لشنترينيا)  كيضع عميو المكشحة ، دكف تضميف فييا كال أغصاف".
كتنكعت الخرجة ما بيف )عامية ، كأعجمية ، كمعربة( كقد تػأتي خميطػان بحيػث تجمػع 
بيف العامية كالفصػحى ، أك الفصػحى كاألعجميػة ، كالمػتحكـ فػي الخرجػة ىػك ذكؽ الكشػاح 

 ظركؼ البيئة التي يعيش فييا.ك 
 

كيمكػف كتختمؼ بنية كؿ جزء مف األجزاء السابقة حسػب بنػاء كػؿ مكشػحة عمػى حػدة 
مػػػػػػؾ ..  التمثيػػػػػػؿ  ابػػػػػػف سػػػػػػناء الممػػػػػػؾ  )ليػػػػػػذه األجػػػػػػزاء بالمكشػػػػػػحة التاليػػػػػػة .. البػػػػػػف سػػػػػػناء المي

 ( ـ،التحقيؽُْٗٗ،
 

 ًمػػػػػٍف أىٍيػػػػػفى يىػػػػػا بىػػػػػدىًكلَّ الت ػػػػػٍرؾً 
 

 أىتىٍيتى ًمػٍف أىٍيػفٍ    
 

 أىرىاهي يىا ًىٍندي أىٍحمىػ  ًمٍنػؾً    
 

 في اٍلقىٍمًب كىاٍلعىٍيفٍ   
 

ـي المائػػػػػػػػػػػؿٍ   أىٍيػػػػػػػػػػػفى ًليىػػػػػػػػػػػذىا القػػػػػػػػػػػكا
ػػػػػٍت كىٍىػػػػػكى بىػػػػػٍدره كىاًمػػػػػؿٍ   قىػػػػػٍد نىقىصى

 

 كىأىٍيػػػػػػػػػػػػػػفى ذىاؾى اٍلًعػػػػػػػػػػػػػػذىاري السعػػػػػػػػػػػػػػاًيؿٍ  
ٍرديهي نىاًضػػػػػػػػػػػػػػػػػره فػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذىابًػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ  كى  كى

 

ػػػمؾً   كىاٍلًعٍقػػػدي فػػػي ًفيػػػًو ًمٍ ػػػؿي السِّ
 

قىػػػػػػػػد هي      لىػػػػػػػػٍيفٍ  كى
 

ٍنؾً    نىا كىالضَّ ٍصريهي ًبالضَّ خى  كى
 

َىٍيٍف        يتًَّقدي ًنٍصػ
 

 ميعىػػػػػػػػػػػػػػذتًبي طىيتػػػػػػػػػػػػػػبي التعٍعػػػػػػػػػػػػػػًذيبً 
ٍصػػػػػػػػًفًو تىٍشًبًيبػػػػػػػػػي  يىًشػػػػػػػػْب فػػػػػػػػي كى

 

ٍعنىػػػػػػػػى الطتيػػػػػػػػبً   ػػػػػػػػًة مى ٍنػػػػػػػػوي اٍلمىالىحى  كي
 ًسػػػػػػػػكىل اٍلغىػػػػػػػػرىاـً بًػػػػػػػػًو ييٍغػػػػػػػػًرم بػػػػػػػػي

 

 فىػػ ى تىكيػػٍف فػػي اٍليىػػكىل فػػي شىػػؾِّ 
 

 اٍليىكىل شىٍيفٍ ًإفَّ   
 

 ًإالَّ ىىكىاهي عىديك  الن ٍسػؾً    
 

ٍيػػػػػػػػػػػػفٍ      فىًإنَّػػػػػػػػػػػػوي  ى
 

 يىػػػػػػػا أىْييىػػػػػػػا اٍلبىػػػػػػػٍدري فػػػػػػػي ًإٍشػػػػػػػرىاًقًو 
 يىػػػػػػا أىْييىػػػػػػا اٍلغيٍصػػػػػػفي فػػػػػػي أىٍكراًقػػػػػػو

 

ٍطًمػػػػػػػػعي الشعػػػػػػػػٍمًس ًفػػػػػػػػي أىٍطكىاًقػػػػػػػػوً   مى  كى
مىػػػػػػػى عيشعػػػػػػػاًقوً  نعػػػػػػػى عى ػػػػػػػٍف تىجى  يىػػػػػػػا مى

 

ـٍ ًباٍليى  ٍيػػػػػتى أىٍسػػػػػػتىارىىي  ٍتػػػػػػؾً رىمى
 

ٍكًقػػًؼ اٍلبىػػٍيفٍ   فػػي مى
 

ٍَؾً  ـٍ كىالسَّػػػػ ًٍَح أىٍدميعيييػػػػ  ًبالسَّػػػػ
 

ػػػػػػػػػػٍاٍلعىٍيفٍ   كىاٍلعىػػػػػػػػػػٍيفي كى
 

 

 ًإفع العػػػػػػػػًذم ًمٍنػػػػػػػػؾى أىٍحيىػػػػػػػػا قىٍتًمػػػػػػػػي
ػػػػػػػػػؿو الى كيٍحػػػػػػػػػؿً  ػػػػػػػػػْؿ ًمػػػػػػػػػٍف كىحى  ييسى

 

ٍفنىٍيػػػػػػػػػػػؾى ال كىالنعٍصػػػػػػػػػػػؿً    نىٍصػػػػػػػػػػػؿه ًبجى
ػػػػػػػػٍقؿً  ػػػػػػػػافي الصع ػػػػػػػػٍحري ًفيػػػػػػػػًو مىكى  كىالست

 

يىػػػػػػاةي  ػػػػػػ  اٍلحى َىٍتػػػػػػؾً  تيٍرجى  ًبػػػػػػًو ًباٍل
 

ٍيفٍ   كىاٍلعىػػػٍيبي ًبػػػاٍلحى
 

 مىمىٍكتي ًمٍنوي سىػًريرى الميمػؾ
 

ػػػػػػػػٍيفٍ  ؽِّ الى اٍلمى  ًبػػػػػػػػاٍلحى
 

 

ٍيػػػػػػػػرىبٍ  ٍنػػػػػػػػوي مى ػػػػػػػػا ًلػػػػػػػػي عى  ىىٍييىػػػػػػػػاتى مى
ػػػرىل ًلػػػي كاٍطػػػرىبٍ  ػػػا قىػػػٍد جى ٍع ًلمى  فىاٍسػػػمى

 

ٍشػػػػػػػػرىبٍ   ًميًمػػػػػػػػي مى ػػػػػػػادىؼى ًمٍنػػػػػػػػوي غى  صى
مىٍيػػػػػػػػػػػػػو فىاٍشػػػػػػػػػػػػػرىبٍ  ػػػػػػػػػػػػػًرٍبتى عى ٍف شى  كىاً 

 

ـي الًمٍسؾً  دىفىعٍ  ٍي سىٍو فيمى  ًل  بيكى
 

 فىبيٍسػػػػػتيك ً ٍنتىػػػػػٍيفٍ 
 

ػػاٍؼ ًأن ػػو ًمٌنػػي يبكػػي  ليػػكالى نىخى
 

)عطػػػػػا لىبيٍسػػػػػتيك ًميتىػػػػػيفٍ 
 (ْٖحصََُِ

 

 وهذا انموشحت تامت ، وتتكون مه ستت أقفال مزكبت مه أربعت أجشاء هى:
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 كىك في المكشحة السابقة ..:  المطمع -1
 

 لت ػٍرؾً ًمٍف أىٍيفى يىػا بىػدىًكلَّ ا
 

 أىتىٍيػػػػػػػتى ًمػػػػػػػٍف أىٍيػػػػػػػفٍ 
 

 أىرىاهي يىػػا ًىٍنػػدي أىٍحمىػػ  ًمٍنػػؾً 
 

 فػػػػػػػي اٍلقىٍمػػػػػػػًب كىاٍلعىػػػػػػػٍيفٍ 
 

 كىك في المكشحة السابقة  .. : البيت -2
 

ـي المائػػػػػػػػػػػؿٍ   أىٍيػػػػػػػػػػػفى ًليىػػػػػػػػػػػذىا القػػػػػػػػػػػكا
ػػػػػٍت كىٍىػػػػػكى بىػػػػػٍدره كىاًمػػػػػؿٍ   قىػػػػػٍد نىقىصى

 

 كىأىٍيػػػػػػػػػػػػػػفى ذىاؾى اٍلًعػػػػػػػػػػػػػػذىاري السعػػػػػػػػػػػػػػاًيؿٍ  
ٍرديهي نىاًضػػػػػػػػػػػػػػػػػره  كى  فػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذىابًػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ  كى

 

 

كيشترط في البيت أف يتفػؽ فػي عػدد األجػزاء كيختمػؼ فػي التقفيػة مػف بيػت إلػى آخػر 
ج ..( إذ يحسػػػف فػػػي كػػػؿ بيػػػت أف يسػػػتقؿ بقافيػػػة مغػػػايرة عػػػف البيػػػت  –ؿ  –ؽ  –ب  –)ؿ 

 اآلخر.
 

البيت في المكشحة السابقة مركب مف فقرتيف كجزأيف متفقيف في التقفيػة ييالحظ أف  ك
 الخارجية كما يمي :الداخمية ك 

 ػػػػػػػػػػ ؿ      ػػػػػػػػػػ ؿ
 ػػػػػػػػػػ ؿ      ػػػػػػػػػػ ؿ

* * * 
 ػػػػػػػػػػ ب      ػػػػػػػػػػ ب
 ػػػػػػػػػػ ب      ػػػػػػػػػػ ب

* * * 
 ػػػػػػػػػػ ؽ      ػػػػػػػػػػ ؽ
 ػػػػػػػػػػ ؽ      ػػػػػػػػػػ ؽ

* * * 
 ػػػػػػػػػػ ؿ      ػػػػػػػػػػ ؿ

 ػػػػػػػػ ؿ      ػػػػػػػػػػ ؿػػ
* * * 

 ػػػػػػػػػػ ب      ػػػػػػػػػػ ب
 ػػػػػػػػػػ ب      ػػػػػػػػػػ ب

* * * 
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ابف سناء الميمؾ عمى كؿ جزء غصننا ، أمػا  طمؽأكؿ جزء مف البيت يسمى غصنان ك ك 
، ( ُّّّ/ّ:  ُْٖٗسػػنة -ابػػف خمػػدكف) ابػػف خمػػدكف فقػػاؿ : "كيشػػتمؿ كػػؿ بيػػت عمػػى أغصػػاف" 

 ىذا يككف البيت مككنان مف أربعة أغصاف متساكية متفقة في التقفية. كعمى
 

ٍَؿي  -3  كالتالي : في المكشحة السابقة قد جاء:  القي
 

ػػػمؾً   كىاٍلًعٍقػػػدي فػػػي ًفيػػػًو ًمٍ ػػػؿي السِّ
 

قىػػػػػػػػػد هي لىػػػػػػػػػٍيفٍ      كى
 

ٍنؾً    نىا كىالضَّ ٍصريهي ًبالضَّ خى  كى
 

َىٍيٍف       يتًَّقػػػدي ًنٍصػػػ
 

 

فػػؿ أف يتفػػؽ مػػع بقيػػة األقفػػاؿ فػػي كزنيػػا كقكافييػػا كعػػدد أجزائيػػا، يشػػترط فػػي القكمػػا 
 :ؽ مركب مف أربعة أجزاء كما يمي كالقفؿ الساب

 ػػػػ ؾ ػػػػػ ف ػػػػػ ؾ ػػػػػ ف
*  *  * 

 ػػػػ ؾ ػػػػػ ف ػػػػػ ؾ ػػػػػ ف
*  *  * 

 ػػػػ ؾ ػػػػػ ف ػػػػػ ؾ ػػػػػ ف
*  *  * 

 ػػػػ ؾ ػػػػػ ف ػػػػػ ؾ ػػػػػ ف
 *  * * 

 ػػػػ ؾ ػػػػػ ف ػػػػػ ؾ ػػػػػ ف
* * * 

ًسٍمطان ، كعمى ىذا تتفؽ أقفاؿ المكشحة كميا في عدد  كؿ جزء مف القفؿ  يسمى ك
 .( المطمع ، كالخرجة يعداف مف أقفاؿ المكشحة)  األجزاء ، كالكزف ، كالتقفية الخارجية

 
)د ر  ًم  ةُمأييك  ييٓ ناي ييٌييُ  ةيٕيي  ليي   ةف يي   ةييذْ ٔإٔييً ، َةيين ٔييذنزي   ييه سييٕىي انللرور : -4

  ةطز س( ، ٌَُ  ٓ  ةمُشح  ةسي ق :
 

ـي المائػػػػػػػػػػػؿٍ   أىٍيػػػػػػػػػػػفى ًليىػػػػػػػػػػػذىا القػػػػػػػػػػػكا
ػػػػػٍت كىٍىػػػػػكى بىػػػػػٍدره كىاًمػػػػػؿٍ   قىػػػػػٍد نىقىصى

 

 كىأىٍيػػػػػػػػػػػػػػفى ذىاؾى اٍلًعػػػػػػػػػػػػػػذىاري السعػػػػػػػػػػػػػػاًيؿٍ  
ٍرديهي نىاًضػػػػػػػػػػػػػػػػػره فػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذىابًػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍ  كى  كى

 

ػػػمؾً   كىاٍلًعٍقػػػدي فػػػي ًفيػػػًو ًمٍ ػػػؿي السِّ
 

قىػػػػػػػػػد هي لىػػػػػػػػػٍيفٍ     كى
 

ٍنؾً كى    نىا كىالضَّ ٍصريهي ًبالضَّ  خى
 

َىٍيٍف       يتًَّقػػػدي ًنٍصػػػ
 

ى األقػػؿ ، كيبػػدأ فػػي الػػدكر يػػدكر فػػي المكشػػحة خمػػس مػػرات عمػػغيػػر خػػاؼو عمينػػا أف 
 مختمفة عف السابقة ، كينتيي بتقفية ثابتة حتى الخرجة. فيةكؿ مرة بتق
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 ػػػػػػ ؿ      ػػػػػ ؿ
 ػػػػػػ ؿ      ػػػػػ ؿ

 ف    ػػػػػ ؾ ػػػػػػ ف ػػػػػ ؾ ػػػػػػ
 ػػػػػػ ب      ػػػػػ ب
 ػػػػػػ ب      ػػػػػ ب

 ػػػػػ ؾ ػػػػػػ ف    ػػػػػ ؾ ػػػػػػ ف
 ٌَ ذ  حاّ وٍئز  ةمُشحز.

 

ألنيػػػا ؛ ، كعمييػػػا يبنػػى الكشػػػاح مكشػػحتو  ةىػػػى القفػػؿ األخيػػر مػػػف المكشػػح الخرجػػة : -ٓ
حيف  مقػػػاـ المطمػػػع فػػػي القصػػػيدة عنػػػد تعتبػػػر حجػػػر الزاكيػػػة لبنػػػاء المكشػػػحة ، كمقاميػػػا عنػػػد الكشػػػا

 ( َّ ، ُْٗٗ ،الممؾابف سناء) يحسبكف ليا حسابان كبيران. ،يخصكنيا بعناية فائقة شعراء ال
َرأِ   يه سيىيم  ةُمأيك أن ن ييُن أة ياٍيي ليجىيز نيشي ز  ياييحز ، أليي لنيوٍٕيي  ا يُن عأييّ 

 ألٍي.ةسين  ة اية  ٍّ  ةآ ننيز عه َةنٍي َشغ ٍي  ية اّ َنشا ٓ إةّ 
كمػػف المفػػركض أف يكػػكف البيػػت السػػابؽ عمػػى الخرجػػة متضػػمنان كممػػة )قػػاؿ( أك )قمػػت( أك 

 )غنى( أك )غنت( .. كىى في المكشحة السابقة :
 

ـي الًمٍسؾً  ٍي سىٍو فيمى  دىفىٍع ًل  بيكى
 

 فىبيٍسػػتيك ً ٍنتىػػٍيفٍ   
 

ػػاٍؼ أٌنػػو ًمٌنػػي يبكػػي  ليػػكالى نىخى
 

 لىبيٍسػػػػػػػػتيك ًميتىػػػػػػػػيفٍ   
 

 

عمػى  شػرط مػف مكشػح آلخػر ، كلػيس ىنػاؾ باينػة شػحات متة فػي المك أتت الخرجػقد 
، أك فاحشة ماجنػة فييا قدر مف الفحش أك أعجمية عامية  ف في اختيارىا فقد تأتيالكشاحي

 …كاشفة فاضحة أك معربة ، أك مقتبسة 
 

"أف بعػػض ىػػذه الخرجػػات تمتػػاز بنػػكع مػػف البسػػاطة حتػػى لتشػػبو  –أيضػػان  –الحػػظ يي ك 
 ( ٕ ص،ُٕٓٗ ،األىكاني )  "يكميان إذا قيست بالمكشحة نفسيا حديثان عاديان 
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 نشأة المكشحات كمضمكنيااألكؿ: المبحث 
 

لقد اندلعت ثكرة عمى النيج القديـ لمقصيدة العربية ، كذلؾ تماشيان مع ركح الطبيعة الخالبػة 
ذيكعػػػو بعػػػد أف فػػػي بػػػالد األنػػػدلس ،كمػػػا أف الفضػػػؿ لممشػػػارقة فػػػي إذاعػػػة فػػػف المكشػػػحات كنشػػػره ك 

اخترعو األندلسيكف " كقد ظير فف التكشػيح فػي األنػدلس ليكػكف تعبيػران عػف ثقافػة مجتمػع تفػرد فػي 
مككناتػػو الثقافيػػة كالمغكيػػة كاالجتماعيػػة كالدينيػػة كالعرقيػػة ، بعيػػدان عػػف دار اإلسػػالـ فػػي المشػػرؽ ، 

ػػدن مػػف مفػػاخر أىػػؿ األنػػدلس التػػي  شػػاركيـ فييػػا المشػػارقة فيمػػا كليكػػكف اسػػتنباطان أندلسػػيان خالصػػان عي
، ككاف  ابف سناء الممؾ أكؿ مف قاـ بكضع قكاعػد لممكشػح  فػي ( ُّْص ،ـَُِّ ،أحمد  ) بعد" 

   كتابو "دار الطراز في عمؿ المكشحات ، حيث إنو يعد مف أعالـ الكشاحيف المشارقة ، 
، حيػػث ( ِّص ،ُٔٔٗ ،الصػػفدم) "فقيػػؿ عنػػو : " حامػػؿ رايػػة الصػػناعة كالنػػاس عميػػو فييػػا عيػػاؿ 

يقكؿ : " كلػـ أر أحػدان صػنؼ فػي أصػكليا مػا يكػكف لممػتعمـ مثػاالن يحتػذل كسػبيالن يقتفػى ، جمعػت 
 "في ىذه األكراؽ ما ال بد لمف يعاينيا كيعنى بيا في معرفتو  ، كال غناء بو عف تفصيمو كجممتو 

عبػادة بػف مػاء  كما يعد ىذا الفف ضربان مف ضركب الشعراء استحدثو المتأخركف ، عمى يػد
السماء فيى تبدأ مف دخكؿ زرياب األندلس كأسس أكؿ مدرسة مكسيقية فيو إلى العصر الذم نشأ 

ق كىػى ِِْق فػي حػيف تػكفى زريػاب سػنة َِٔفييا عبادة ، فكػاف دخػكؿ زريػاب األنػدلس سػنة 
 (َُٗـ، صُٖٔٗمصطفى) . "فترة تقدر بمائتي عاـ كىك عمر طكيؿ عاشو المكشح 

و ظير عمى يد رجؿ ضرير يدعى محمد بف محمكد القبرم ، فيقكؿ ابف بساـ :"كأكؿ : إن كقيؿ   
محمػػد بػػف محمػػكد القبػػرم –فيمػػا بمغنػػي –مػػف صػػنع أكزاف ىػػذه المكشػػحات بأفقنػػا كاختػػرع طريقتيػػا 

الضػػرير ، ككػػاف يصػػنعيا عمػػى أشػػطار األشػػعار .غيػػر أف أكثرىػػا عمػػى األعػػاريض الميممػػة غيػػر 
 ( ُ:ْٗٔ، ُٕٗٗالشنتريني،) "العامي كاألعجمي ، كيسميو المركز المستعممة . يأخذ المفظ 

كيػػػرل الػػػبعض اآلخػػػر إف ظػػػافر بػػػف القاسػػػـ الحػػػداد أكؿ الكشػػػاحيف المشػػػارقة ، كىػػػك شػػػاعر 
 .( ِ:ُِْٔـُّٗٗسنة  –الحمكم )  "(ق ِٗٓمصرم مف اإلسكندرية )ت 

ـ متكجيػػػكف إلػػػى كمػػا يقػػػاؿ : إف أكؿ مػػػف قػػاؿ المكشػػػحات ىػػػـ أكالد النجػػػار الحجػػازم ، كىػػػ
 ،الياشػػػمي )  "المدينػػػة المنػػػكرة ، يسػػػتقبمكف صػػػاحب الشػػػريعة اإلسػػػالمية  الغػػػراء كبأيػػػدييـ الػػػدفكؼ

 . (ُْْص ،ُِٖٗ
مػػا أفػػي حػػيف يقػػكؿ ابػػف خمػػدكف فػػي ذلػػؾ إف المختػػرع باألنػػدلس مقػػدـ بػػف معػػافى الفريػػدم " ك 

التنميػػؽ فيػػو الغايػػة ،  أىػػؿ األنػػدلس فممػػا كثػػر الشػػعر فػػي قطػػرىـ كتيػػذبت مناحيػػو كفنكنػػو ، كبمػػ 
استحدث المتػأخركف مػنيـ فنػان منػو سػمكه بالمكشػح ، ... ككػاف المختػرع ليػا بجزيػرة األنػدلس مقػدـ 
بف معافى القبريرم  مف شعراء األمير عبد اهلل بػف محمػد المركانػي ، كأخػذ ذلػؾ عنػو أبػك عبػد اهلل 

خريف ذكػػػػر ككسػػػػدت أحمػػػػد بػػػػف عبػػػػد ربػػػػو ، صػػػػاحب كتػػػػاب العقػػػػد ، كلػػػػـ يظيػػػػر ليمػػػػا مػػػػف المتػػػػأ
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مكشحاتيما ، فكاف أكؿ مف برع في ىذا الشأف بعدىما عبادة القػزاز شػاعر المعتصػـ بػف صػمادح 
 (ِ:ٕٕٔ، ُْٖٗ،ابف خمدكف)  "صاحب المرية 

التأصيؿ لفف  شحات األندلسية ، كليس مجاؿ البحث ىناكلكف تباينت اآلراء حكؿ نشأة المك 
 الفضؿ في اختراع المكشػحات كحسػف تيػذيبيا حتػى المكشحات ، كال ينكر منصؼ أف لألندلسييف

كصمت بصكرتيا المعركفة ، كلكف ىذا الفف تفرد بو األندلسيكف ، فيقكؿ صالح الػديف الصػفدم : 
 ،ُٔٔٗ،الصػفدم) . "إف "المكشح تفرد بو أىؿ المغرب كامتازكا بو أىؿ المشرؽ كتكسػعكا فػي فنكنػو 

 (َِص

، حيػث إف الصػالت العمميػة كالثقافيػة كانػت كثيقػة  فاستحسف المشارقة ىذا الفػف كشػغفكا بػو
" لقػػد سػػاعدت عكامػػؿ كثيػػرة عمػػى التقػػارب بػػيف األنػػدلس  ك الصػػمة بػػيف أىػػؿ األنػػدلس كالمشػػرؽ ،

كالمشرؽ اإلسالمي مف أبرزىػا الرحالػة خاصػة العمميػة منيػا ، حيػث كػاف المشػرؽ اإلسػالمي أكثػر 
 .( ُْٔص ، َُِٔ ،عمر)  . "لس جذبان لمرحالة كالعمماء مف بالد المغرب كاألند

فأتػػػػت البضػػػػاعة األدبيػػػػة األندلسػػػػية أيكميػػػػا عمػػػػى أىػػػػؿ المشػػػػرؽ ،فانػػػػدفع أىػػػػؿ األدب كالعمػػػػـ 
ينظمكف عمى منكاليا ، فأسسكا مدرسة في ىذا الفف تخرج منيا الكثير مف األدباء رافعيف راية ىذا 

قميػدان لممكشػح األندلسػي ، فبػدأ الفف ، فأخذ المكشح المشرقي ينتشر بعدما كػاف المكشػح المشػرقي ت
ف اتفػؽ فػي البنػاء كالمضػمكف ، كلكػف كػاف الػدافع فػي بدايػة األمػر مػف  المكشح المشػرقي يسػتقؿ كا 
المكشػح الغنػاء " فمػـ يكػف ليػػذا النػاظـ أك ذاؾ ، كىػذا شػي نألفػو فػػي أغػاني الريػؼ كبعػض أغػػاني 

ذا كانػػػت الحضػػػر التػػػي يرددىػػػا النػػػاس دكف أف ييميػػػـ كيػػػؼ نشػػػأت كمػػػف ىػػػك الػػػذ م أنشػػػأىا ... كا 
األغنية الشعبية عامالن مف عكامؿ االنفتاح الذىني عمى ىذا الكشؼ الجديد الذم سيمى بػػػػ"المكشح 
" فيجػػػب أف ال نعػػػدىا العامػػػؿ الكحيػػػد فػػػي تييئػػػة ذلػػػؾ ، إذ نعتقػػػد أف ىنػػػاؾ عػػػامميف قػػػكييف شػػػاركا 

 –يد المكسيقي الذم أدخمو زرياب األغنية الشعبية في خمؽ المكشح : أما أحد العامميف فيك التجد
كبػػو تصػػبح العمػػؿ فػػي نشػػأة  –فػػي األلحػػاف باألنػػدلس ... أمػػا العامػػؿ الثػػاني  –كمػػف بعػػده تالمذتػػو 

فيػػك التفػػنف العركضػػي ، كيقتػػرف ىػػذا التفػػنف بػػذلؾ الفػػتح المبكػػر الػػذم أكجػػده ابػػف  –المكشػػح ثالثػػان 
 ،عبػػاس )  ."اسػػتخراج فنػػكف الػػكزف الكاحػػد عبػػد ربػػو فػػي البيئػػة األندلسػػية برسػػـ الػػدكائر العركضػػية ك 

 ( ُٕٗ-ُٖٕص، ُٕٗٗ
كقد سيطرت مكضكعات معينة عمى منظكمة المكشح الغنائيػة التػي كانػت تصػاحبيا القيػاف 
كالطػػرب كآالتػػو" ككػػؿ تمػػؾ األناشػػيد ممتزجػػة باأللحػػاف ...ككثيػػران مػػا كانػػت تػػزدكج شخصػػية الممحػػف 

ية كاحدة ىك المنشد ، كال يصح القكؿ في المنشػد المغني بشخصية الناظـ المؤلؼ فتككناف شخص
أنو يكقع المحف لمكالـ أك يضع الكالـ لمحف إنما يأتيو المحف مستندان إلى الكالـ مغمفان بالمحف دفعة 

ذا باألثر يتكلد فنان سكيان شعران كمكسيقى "   .( َُٓص ،ـُّٖٗ ،البستاني )  كاحدة ...كا 
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ف غيرىػػا لػػدكافع بيئيػػة حتنمػػت التعامػػؿ معيػػا أكثػػر مػػ أمػػا دكافػػع المكشػػحات فجػػاءت نتيجػػة  
منيػػا الطبيعػػة األندلسػػية الخالبػػة السػػاحرة كالمشػػاعر الجياشػػة ، فتحػػدث " الرمػػادم عػػف المشػػاركة 
العاطفية بينو كبيف الكردة ، كجعؿ لمكردة حياة مشخصة ، كالمعنى معركؼ في قطعة لعبدالرحمف 

المكف يعد مف أعمػؽ تمػؾ البػكاكير فػي شػعر الطبيعػة فػي الداخؿ تحدث فييا إلى النخمة كلكف ىذا 
 (ُٖٓص ،ـُّٖٗ ،البستاني ) )  "األندلس

فالشػػؾ أف الطبيعػػة األندلسػػية كانػػت مػػنيالن لمكشػػاحيف ينيمػػكف منػػو أينمػػا كجػػدكا ، كمػػا كػػاف 
الغزؿ ميدانان خصبان لممكشحات ، ككذلؾ المديح كالخمريات ثـ أتت في فترة مؤخرة مكشحات الزىد 

 عػض الزاىػديف كالمريػديف كاألتبػاع مكاكبة مجمكعة المنشديف في حمقات الذكر التػي كانػت تضػـ بل
 ،التممساني)  "كما ىك الحاؿ عند محي الديف بف عربي في األندلس ثـ المشرؽ بعد أف ذىب إلييا 

ُٖٗٔ،ٖٓ:ِ) 
كحدث خالؼ حكؿ صكرة المكشح كما حدث  مػف قبػؿ خػالؼ حػكؿ نشػأة المكشػح ، حيػث 

أىػػػػؿ المشػػػػرؽ شػػػػغفكا بالمكشػػػػحات األندلسػػػػية الكافػػػػدة إلػػػػييـ مػػػػف األنػػػػدلس ، كانتشػػػػر المكشػػػػح إف 
 األندلسي بيف المشارقة ، كلقى ركاجان كبيران ، كتبكأ مكانة مرمكقة .

أمػػا عنػػد الحػػديث عػػف لغػػة المكشػػح فكػػاف ليػػا دكر ميػػـ سػػكاء كانػػت المكشػػحات أندلسػػية أـ 
كضكح ، فتعد " في مجمكعيا لغة صػحيحة تتفػؽ كقكاعػد مشرقية ، حيث إنيا اتسمت بالسيكلة كال

المغة العربية ، كال شؾ في أف القارئ قد الحظ ما تتسـ بػو المكشػحات مػف رقػة كعذكبػة كصػفاء ، 
حتػػى لػػيمكف قػػراءة مجمكعػػة كاممػػة منيػػا دكف أف يصػػادؼ فييػػا لفظػػة تستعصػػي عميػػو ، أك تركيبػػان 

 فيو لكف مف ألكاف التعقيد .
عنصران ميمان مف عناصر البناء الفني لممكشحات ، كىى مرحمة ميمػة مػف  كما تشكؿ المغة

          "مراحػػؿ الخمػػػؽ الشػػػعرم ، فالمغػػػة " مػػػادة متطػػػكرة متجػػػددة مػػػا دامػػػت الحيػػػاة التػػػي نحياىػػػا متطػػػكرة 

ككانػػػت المكشػػػحة " فػػػي بدايػػػة األمػػػر بالفصػػػحى ، كلمػػػا لجػػػأ بعػػػض  (َُْص ،َُٖٗ ،السػػػامرائي ) 
فحكؿ التكشيح كقعكا في التزنيـ ، كىذا االنحراؼ عػده بعػض المستشػرقيف المبنػة  الشعراء إلى تقميد

 ( ْٖٗص،َُِِ ،عباسة )  . األكلى في تككيف المكشح "

كتضػػاربت اآلراء حػػكؿ لغػػة المكشػػحات ، فكػػاف " الكثيػػر مػػف مقاطعيػػا ، فحػػدث كال حػػرج ، 
ندلسييف الػذيف كػانكا فػي سػائر ككيؼ ال تنحط إلى درجة تقرب مف العامية ، كىى مف استنباط األ

 ،َُٓٗالبسػػػتاني ، ) . أغراضػػػيـ كفنػػػكنيـ ال يػػػدانكف أبنػػػاء الشػػػرؽ بمكانػػػة التركيػػػب كحسػػػف السػػػبؾ "
 . ( ُٖص

كغنػػػي عػػػف القػػػكؿ أف صػػػنيع الكشػػػاحيف األندلسػػػييف يػػػأتي امتػػػدادان لمػػػا سػػػار عميػػػو الشػػػعراء 
لديباجة القديمػة كالجزالػة العربيػة المشارقة ، فكاف الشعراء العباسيكف في مدائحيـ يحرصكف عمى ا

فػإف المكشػحات بحكػـ قالبيػا الجديػد كمكضػكعاتيا ، كغنائيتيػا كانػت فػي غنػى عػف الديباجػة  لذا ،
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القكؿ إف المكشحات األندلسية جػاءت بصػكرة  لتي تتسـ بطابع البداكة . كيمكفالفاخرة كاألساليب ا
 (ّٖ-ّٕص، ـُٖٗٗ ،عناني) "عيب المفظية عامة بعيدة عف اإلمعاف في المحسنات البديعية كاألال

 ق(:ُٖٓفيقكؿ  ابف الدىاف )ت 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـٍ   الٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكري نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكري ابًتسى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعي الغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ  إذ ديمي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـٍ  مى  كقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد يغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الحى

 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانظيٍر إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى زىٍىراتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًتوً  كضى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى رى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىٍت عى  جى
 بالفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًح ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف نىغماتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 

 

 طىيػػػػػػػػػػػػػره ييػػػػػػػػػػػػػًدؿي 
 

يػػػػػػػػػثه يىيًطػػػػػػػػػػؿي    كغى
 

 مف األياـٍ  ….........…
 األثاـٍ ..……………ينشر 

 غالـ ..……………ميذ 
 

 صبي إلى لذعاًتوً يي  
سىنىاتًػوً   عميع ًمٍف حى
 الحيسفي بعضي صفاتو

 

 بىػػػػػػػػػػػػػػٍدره أىكمػػػػػػػػػػػػػػؿي 
 

كيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـه ميقًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  
  

 (ّٓص،ََُِ،عطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا)

 
لقد أبدع الكشاح في استخدامو لتقنيات المغة لخدمة مضػمكنو ، مػف خػالؿ عبػارات امتػازت 

يقػػ اع عػػذب يالئمػػاف القصػػيدة مػػع جكىػػا النفسػػي ، أمػػا حركفيػػا فقػػد سػػيطر بانتظػػاـ لفظػػي رائػػع ، كا 
عمييا حرفا الميـ كالنكف ، كلعؿ تكرار الشاعر ليػذه األصػكات نػابع مػف اإلحسػاس  بشػدة الغػراـ ، 
كما يالحظ في ىذا المكف مف الغزؿ أنػو جػاء تقميػديان ال جديػد فيػو ، كلمكشػاح نفسػو مكشػحة أخػرل 

  :نظميا في الغزؿ ، قائالن 
ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي طىرًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىٍنبي ذى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذتى قىمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ـٍ أىخى  فىكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبت إٍذ رى  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الحي
نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كمى  ظيممن

 
فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء جسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً  ـى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي خى  نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى رى ـٍ يىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽى غى  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي عينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ييمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًد نىاًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً  
 تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الغالئًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًذلي

 

 الثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي تخفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي .…………
 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحكبي ..…………

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى الٌضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى    امى
 (ّٕص  ،ََُِ ،عطػػػا ) "تىٍنسػػػى فيفطنيػػػا
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غير خاؼو عمينػا فػي المكشػحة السػابقة صػفاء الػركح كنقػاء الػنفس عنػد الكشػاح كمػا أحدثػو ك 
 –العػكاذؿ  –دمػع العػيف –ناحػؿ  –الجنػا –الظمػـ  –القمػب  –الحب فيو ، مستخدمان كممة "الطرؼ 

لنفسػػي كمػػا فعمػػو الحػػب فػػي نفػػس الشػػحكب " فجػػاءت المكشػػحة مالئمػػة لمجػػك ا–مػػا تخفيػػو الثيػػاب 
العاشؽ حتى أصبح نحيالن لـ يبؽ إال خياؿ مكبؿ بالقيكد بسبب العكاذؿ الذيف أفسدكا العالقػة بينػو 
كبيف محبكبتو حتى أصابو الشحكب ،كما استخدـ الكشاح في األبيات السابقة كممات تتناسب مػع 

صػكرة حقيقيػة لمعاشػؽ الحقيقػي .  المكضكع ،فكظؼ المغػة تكظيفػان يتناسػب مػع المضػمكف ، مقػدمان 
كؿ ذلؾ في لغة قكية كألفاظ عذبة مف خالؿ ما ينقؿ لممتمقي أك السامع إلى قصة العشػؽ ليشػاىد 
تفاصيميا كما يحدث فييا ، فجاء المكشح في ىذا الغرض ضركرة فرضتيا طبيعة الغرض نفسو ، 

مض كأف يختػار لػو مػف الكػالـ فجاء " حمك األلفػاظ كسػيميا قريػب المعػاني سػيميا غيػر كػز كال غػا
يطػػػرب الحػػػزيف كيسػػػتخؼ  مػػػا كػػػاف ظػػػاىر المعنػػػى لػػػيف اإليثػػػار رطػػػب المكسػػػر شػػػفاؼ الجػػػكىر ،

حيػػػث  جػػػاءت  المكشػػػحات سػػػيمة الػػػنظـ غيػػػر خاليػػػة مػػػف  (ِ:ّٗ،َُٕٗ ،القيركانػػػي )  "الرصػػػيف  
كعات الجماؿ الفني كبراعة فػي تناكليػا لممكضػكع ،كمعظػـ المكشػحات جػاءت متداخمػة فػي المكضػ

شػػأنيا شػػأف القصػػائد فػػي األدب عمػػى الػػرغـ مػػف ضػػيؽ مسػػاحتيا كقمػػة عػػدد األبيػػات فييػػا إذا مػػا 
قكرنػػت بالقصػػيدة العربيػػة التقميديػػة ، لكػػف إذا نظرنػػا إلػػى المكشػػح كالقصػػيدة التقميديػػة ، نجػػد تشػػابيان 

ألطالؿ كالديار بينو كبيف القصيدة الجاىمية ،حيث تبدأ القصيدة الجاىمية " بالتشبيب أك النسيب با
، كيصػػؼ فػػي أثنػػاء ذلػػؾ حبػػو ، ثػػـ يصػػؼ رحمتػػو فػػي الصػػحراء ، كىػػى أكؿ مػػا يقدمػػو لممػػرآة مػػف 
ضركب جرأتو ، كحينئذ يصؼ ناقتو أك فرسو ، كقػد يؤخرىمػا إلػى نيايػة القصػيدة ، كيقػدـ عمييمػا 

 ( ُِٗص ،َُٔٗ ،ضيؼ )  "غرضو مف الحماسة أك اليجاء أك الرثاء ...

تقسػػػيـ المكشػػػحات األيكبيػػػة مػػػف حيػػػث تنػػػاكؿ األفكػػػار كالمضػػػاميف إلػػػى  كبنػػػاء عميػػػو يمكػػػف
 ىما : ،قسميف 
مكشحات التـز أصحابيا بمكضكع كاحد ، كىػك الغػرض الػرئيس الػذم نيظػـ المكشػح مػف -ُ
 أجمو .

مكشػػػحات تحمػػػؿ بػػػيف طياتيػػػا غرضػػػان آخػػػر باإلضػػػافة إلػػػى غػػػرض المكشػػػح الرئيسػػػي ، -ِ
 :فحممت مكضكعيف 

ابيا بمكضكع كاحد ح كىك الغرض الرئيس الػيم نيظػـ المكشػح مػف مكشحات التـ  أصح -ُ
 أجمو .

 احد مف بداية المكشػح حتػى نيايتػو يقتصر في مثؿ ىذا النكع مف المكشحات عمى غرض ك 
فال يزاحمو أم غرض آخر غير الغرض الرئيسػي فيمجػأ  ، مما يساعد عمى إعطاء المكضكع حقو

الجكانػػػب ، فػػػالبعض يسػػػتدعي زيػػػادة عػػػدد األبيػػػات إلػػػى التفاصػػػيؿ كمعالجػػػة المكضػػػكع مػػػف جميػػػع 
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االتجػاه ابػف سػناء الممػؾ ،  كالبعض اآلخر يتقيد بعػدد معػيف مػف األبيػات ، كمػف الػذيف سػمككا ىػذا
 : حيث يقكؿ

ًٍَسػػػػي ًلقىٍمًبػػػػي كىاًىبىػػػػةٍ   أىرىل نى
 

ٍسػػػًف اٍلعىاًقبىػػػةٍ   ًَػػػٍؿ ًبحي ـٍ تىٍح لىػػػ  كى
 

 فىأىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىاؽي اٍلمىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
تًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػيفىقىالىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ميٍيجى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىٍت ًباٍلغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاـٍ    أىشى
ٍنيىتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ـٍ يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مي  نىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىـٍ    كىًعٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىاًف اٍلمى
ـٍ أىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت العتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  نىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 ًبيىػػا دىاري اٍليىػػكىل دىاري النًَّعػػيـٍ 
 

ًمػػػٍف أىٍسػػػقىاًميىا بيػػػٍرءي السَّػػػًقيـٍ    كى
 

 زىاؿٍ  ـع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ ثي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكـي ًفييػػػػػػػػػي اٍلمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىتىانً 
 زىاؿٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظي اٍلغى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػًيٍغتى  وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿه ًمنٍ زى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغى 
 

كاًنًحي ًمٍنيي ػػػػػػػػػػػػػػػػكىصى   اؿٍ ػػػػػػػػػػػػػػػادى جى  ـٍ كىصى
ًمنٍ   زىاؿٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ذىاؾى اٍليي ػػػػػػػػػػػػوي نىالى ػػػػػػػػػػػكى

 (ٖٔص  ،ََُِ ،عطا)
 

أال كىك الغزؿ مما  ان كاحد ان أظير الكشاح في مكشحتو السابقة البراعة الفنية ، متناكالن مكضكع
 جعمو يستدعي عددان كبيران مف األبيات .

 كقاؿ يمدح أباه :
ـٍ أىٍنػػػػػػػػػػػػػػػتى أىٍنػػػػػػػػػػػػػػػتى تىٍسػػػػػػػػػػػػػػػكىل ـٍ نىعىػػػػػػػػػػػػػػػ  نىعىػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر الخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ كالبىرىايىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ألىٍتجى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى اٍلًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاؽٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاجى ًمٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو مى  خى
ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽو كىالى نىفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽٍ   ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف غى

 
ًريػػػػػػػبي  ٍسػػػػػػنيوي غى  أىٍنػػػػػػتى الَّػػػػػػًيم حي
 كىأىٍنػػػػػػػتى ًمػػػػػػػٍف أىٍضػػػػػػػميًعي قىًريػػػػػػػبي 
 كىأىٍنػػػػػػػتى يىػػػػػػػا ميٍسػػػػػػػًقًمي طىًبيػػػػػػػبي 
ٍصػػػػػًرؾى اٍلكىً يػػػػػػبي  مىػػػػػػ  خى ػػػػػارى عى  جى

 

ػػػػػػػػةي اٍلغىًريػػػػػػػػبٍ   ٍحشى ػػػػػػػػا ًبػػػػػػػػًو كى مى  كى
ًلػػػػػػػؾى اٍلقىًريػػػػػػػبٍ  فػػػػػػػي السَّػػػػػػػمىا يى  كى
ـى اٍلطًَّبيػػػػػػػػػػػػبٍ  ػػػػػػػػػػػػا أىٍسػػػػػػػػػػػػقى بَّمى ري  كى
ػػػػػػػا ًفيػػػػػػػًو ًلٍمكىً يػػػػػػػبٍ  ٍصػػػػػػػري مى  كىاٍلخى

 
ػػػػػػػػػػٍككىل ٍصػػػػػػػػػػري ًفيػػػػػػػػػػًو شى  فىػػػػػػػػػػأىٍعمىفى اٍلخى
ايىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدؿي السعجى  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى أىنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي عى

 

ٍنًطػػػػػػػػػػػًؽ النتطىػػػػػػػػػػػاؽٍ    تيٍسػػػػػػػػػػػمىعي ًمػػػػػػػػػػػٍف مى
ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى اٍلخى مع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽٍ لىحى             رى مى

 (ّٔ-ِٔص ،ََُِ ،عطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا)
 

مكشحات تحمؿ بيف طياتيا غرضان آخر باإلضافة إل  غرض المكشح الرئيسي ح  -ُ
 فحممت مكضكعيف

فيزيدكف في عدد األبيات ،  يتطرؽ بعض الكشاحيف في مكشحاتيـ إلى أكثر مف مكضكع ،
 يقكؿ في مدح القاضي الفاضؿ :فنجد ابف سناء الممؾ 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػكثيقػػػػػػ  ػػػػػػػػاف             ػػػػػػػػػػػػػػػػاقبو كالبنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن
نعامو كالطكفػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحقيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف                ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػعريقػػػػػػػػػػػػػػ               ػػػػاف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكانسابو في قحطػػػػػػ
 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخميقػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػاف                ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأخالقو باإلحسػػػػػػػػػ

 كمقدار تمؾ األنساب جميؿ                 كما كجو تمؾ األخ ؽ جميؿ  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدػػػػػتصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؽ                   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكغايتو باألح

 ػػػػػػػػػػدػػػػػػػػتزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كاؽ                   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعندم إلييا أش
 ػػػػػػكدػػػػػػػػػػكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ                    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمى بابيا لمعش

 ػػػػػػػػػػػػػػػكدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقعػػػػػػػػػػػػػػػػ     اؽ                ػػػػػػػػػػػػػػػفقالت كىـ تحت الط
 "ليـ إف صدرم قد ضاؽ ف كلكا           عيشاقي مسامير الباب  فقكلكا          

 (َٖص  ،ََُِ ،عطا)
نجػد الكشػػاح يمػزج فػػي مكشػحو بػػيف مكضػكعيف ، المكضػػكع األكؿ : المػدح حيػػث إنػو مػػدح 

 الػػػديف ثػػػـ البنػػػو العزيػػػز مػػػف بعػػػده  القاضػػػي الفاضػػػؿ عبػػػدالرحيـ البيسػػػاني ، ككػػػاف كزيػػػران لصػػػالح
 تعػدد فػي مكشػحات الدكلػة األيكبيػة ف المكشػحات مكالمكضكع الثاني : الغزؿ ،كنماذج ىذا النكع مػ

 منيا :
ـٍ ًإٍنسىػافٍ  ـه أى  ًري

 

ـٍ بىػػػػػػػػٍدره بىػػػػػػػػدىا  أى
 

 بيػػػػديكري ٍاألىٍفػػػػ ىؾٍ 
 

 ًعٍنػػػػدىهي سيػػػػدىل
 

 ذىا بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدره يىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذري الصع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عي  مى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبت  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأكىل اٍلحي  فىمى
 ًليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىا قىٍمبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿى ٍاألىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـٍ    عي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىـٍ   ًفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ًلٍممى
 رىاـٍ قيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبي اٍلًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاـٍ   ًمٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤيهي غى
 

يَّػػػافٍ   ًبغيٍصػػػفو رى
 

دىا  قىػػػػػػػػػػػٍد تىػػػػػػػػػػػأىكَّ
 

طىػػػػػٍرؼو فىتَّػػػػػاؾٍ   كى
 

 قىػػػػػػػػٍد تىأىسَّػػػػػػػػدىا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف أىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىاًني  يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رىآنًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   لىمع
 لىًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف أىٍركىانًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىاًني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سى  لىمع

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  مى  ًبطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرؼو رى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  أىبىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي اٍلًحمى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى بىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد الظعمى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ذىاؾى المعمى

 

ٍيػػػػػػػػػتى   الظٍَّمػػػػػػػػػ فٍ  أىٍركى
 

 ًمفى قىٍطػًر النَّػدىل
 

اؾٍ  حَّ  ًمٍف  ىٍغرو ضى
 

ػػػػػػػػػػػدىل  يىٍنقىػػػػػػػػػػػعي الصَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًديحي الْسٍمطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًديحي   مى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمطىافي اٍلمى  سي



18 
 

 فىاٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىٍع ًفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ٍاآلفٍ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافٍ  ٍثمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدحي عي  فىمى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعهي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعٍحمىفٍ   حى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًحيحٍ   تىٍنًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؽ ًبالصع
بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيحٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره رى ٍتجى  مى

ًريحٍ  ٍجػًد الصع   ًباٍلمى
 (ْٖص  ،ََُِ ،عطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا)

 

حيث عرض فييػا مكضػكعي الغػزؿ كالمػديح ، فػذكر الغػزؿ أكالن ، كالمػديح ثانيػان ، حيػث إنػو 
 مدح الممؾ العزيز مينئان لو بالبرء مف المرض .

ق( ىػػػذا المنحػػػى فػػػي مكشػػػح يػػػدكر حػػػكؿ الغػػػزؿ ُٗٔكمػػػا ينحػػػك ابػػػف النبيػػػو المصػػػرم )ت
 مطمعو :ك كالمديح أيضان 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـي   قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ًلمى
ـي   غصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنو قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي
ـي   ثغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهي الٌنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

 فػػػػػػػػػػػػػػػي ميٌيفيػػػػػػػػػػػػػػػؼو أٍسػػػػػػػػػػػػػػػمىٍر  
 فػػػػػػػػػػػػػػػػي كثيبػػػػػػػػػػػػػػػػو األٍعفىػػػػػػػػػػػػػػػػر

 مٍسًكر عمى سيكعر
 (ُِٕ،صََُِ ،عطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا) 

 

 ق ( كصؼ الطبيعة ، قائالن :ِّٔعمى مكشح مظفر العيالني )ت  كيطغى
 كىمًِّمػػػػػػػي

 

مىي ًبػػي ًبػػالحي  يػػا سيػػٍحبي ًتيجػػافى الر 
 

 كاجعًمػػػػي 
 

ؿً       ػػػػػٍدكى  ًسػػػػػكارىىىا ميٍنعىًطػػػػػؼي الجى
 

 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما
 كيمعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   كىٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىى مى

 

ػػػػػػػػا   فيػػػػػػػػًؾ كفػػػػػػػػي األرًض نجػػػػػػػػكـه كمى
ػػػػػػػػػػػا مى قىٍت أىٍنجي ـه أىٍشػػػػػػػػػػػرى  أغػػػػػػػػػػػرىبى نىٍجػػػػػػػػػػػ

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال كالدتمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍيًطؿي ًإالع ًبالطت 
 (ُْٕ،صََُِ ،عطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا) 
 

 مية ، حيث تأثر بشعراء الخمريات كما استمد الكشاح صكران  بسيطة مأخكذة مف البيئة المح
لكشاحيف فػي حػديثيـ عػف الخمػرة تقميػدان ، أرادكا إظيػار مقػدرتيـ أمثاؿ  أبي نكاس ، فكانت ألفاظ ا

 الشعرية في فف المكشح ، فعمى سبيؿ المثاؿ ما قالو ابف سناء الممؾ :
 ػػػػػاؿ ػػػػػػػػػػػػػػػ  لممحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ                 كاعشؽ كال تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتص

 الؿ ػػػػػػػػػالضاؿ                   فالرشد في ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريػػكاشرب مف الج
 ػػػػػػش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لمبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب                  في الطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالعق

 مي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي خميػػػػػػػػػػػػػػػمي                  حتى ارتكل غميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعانقن

 (ِٓ،صََُِ،عطا) "ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلػػى فضت لمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكؿ                    لما أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفقم
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تطرؽ كشاحك الدكلة األيكبية  إلى مجالس الخمر كالطرب كالميك ، فساركا عمػى طريقػة لقد 
أىؿ األندلس ، ألنو مثؿ البيئػة األندلسػية ، كمػزجيـ بػيف الطبيعػة كذكػرىـ لمخمػر ، فكػانكا مقمػديف 

 في مكشحاتيـ ، مما ضيؽ مساحة االبتكار لدييـ . 
الصػػكرة الفنيػػة فػػي المكشػػح األيػػكبي يغمػػب عميػػو الزخرفػػة المفظيػػة كالسػػيكلة  كمػػا يالحػػظ أف

فػي ، حيػث نػرل  ابػف سػناء الممػؾ  يقػكؿ حتى يشبو لغتو لغة الحياة اليكمية ، كذلؾ كاضحان جميان 
 مدح أبيو :

ـٍ أىٍنػػػػػػػػػػػػػػػتى أىٍنػػػػػػػػػػػػػػػتى تىٍسػػػػػػػػػػػػػػػكىل ـٍ نىعىػػػػػػػػػػػػػػػ  نىعىػػػػػػػػػػػػػػػ
ًرالخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ كالبىرىايىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ألىٍتجى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى اٍلًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاجى ًمٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو مى  رىاؽٍ خى
ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽو كىالى نىفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽٍ   ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف غى

 

 

ًري ٍسنيوي غى  بي ػػػػػأىٍنتى الًَّيم حي
 يػػػكىأىٍنتى ًمٍف أىٍضميعً غريب 
 القريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب قىًريبي 

 

ػػػػػػػػةي اٍلغىًريػػػػػػػػبٍ   ٍحشى ػػػػػػػػا ًبػػػػػػػػًو كى مى  كى
ًلػػػػػػػؾى  فػػػػػػػي السَّػػػػػػػمىا يى ػػػػػػػا  كى بَّمى ري كى

  بٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياٍلطَّبً  ـى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىٍسقى 
 (ٓٓ،صََُِعطا ،)

 

كمػػف ينظػػر فػػي أبيػػات فخػػر الػػديف أبػػك عمػػر عثمػػاف يػػرل بسػػاطة الصػػكرة فػػي المكشػػح فػػال 
 جديد يسترعى النظر ، فنراه يتحدث عف مجمس الشراب ، قائالن :

مِّي غىفِّ ًلي     قىٍد طىابى ًلي شيٍرًبي عم  الىٍجدىكًؿ      كىأىٍمؿى ًلي       ميدىامىةن تىٍشغىؿي ًسرِّم الخى
 

 ًفػػػػػػػػػػػػػػػي الطتػػػػػػػػػػػػػػػالى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى   قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد حى
ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼى الى   كى

 

ٍبت   مىىػػػػػػػػػى شفاءي كىٍرًب الميٍدنىًؼ المي
 الى ػػػػػػتىيىْتًكي في الْشٍرًب بىٍيفى المى 

ـى ًبكىٍأًس مً  ٍف ىىا         الى ؟ػػػػػػػػػػػػيىٍعذيري مى
 (ُٕٔ، ََُِ)عطا ،     

ذا مػػا رأيتػػو يأخػػذ العقػػؿ اء الممػػؾ يصػػؼ المحبػػكب بأنػػو غػػزاؿ كالكمػػا نػػرل ابػػف سػػن  بػػدر ، كا 
 كيصؼ أكصافو الحسية ، فيقكؿ :

ػػػػػػػػػٍدفً  نعػػػػػػػػػاًت عى ػػػػػػػػػزىاؿه فىػػػػػػػػػرع ًمػػػػػػػػػٍف جى  غى
لعػػػػػػػػػػػػػػى آًخػػػػػػػػػػػػػػذنا ًلٍمعىٍقػػػػػػػػػػػػػػًؿ ًمنتػػػػػػػػػػػػػػي كى  كى

 

ـ  فىػػػػػػػػػٍكؽى غيٍصػػػػػػػػػفً كى    أىٍبػػػػػػػػػدىل بىػػػػػػػػػٍدرى تًػػػػػػػػػ
نتػػػػػػػػػي  فىقيػػػػػػػػػٍؿ ًلٍمبًػػػػػػػػػٍدًر بىػػػػػػػػػٍدًر ٍاأليٍفػػػػػػػػػؽ عى

 

اًئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ ًإفَّ بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ   ًرم غى
 

ٍنػػػػػوي نىاًئػػػػػػبٍ    فىكيػػػػػٍف ًلطىٍرًفػػػػػي عى
 

 ًبنىٍفًسػػػػػػػػػػػػػػي ًمػػػػػػػػػػػػػػٍف ثىنىايىػػػػػػػػػػػػػػاه اٍلًعػػػػػػػػػػػػػػذىابً  
ٍنػػػػػػػػػػػػوي أىٍنفىػػػػػػػػػػػػاسي الشعػػػػػػػػػػػػرىابً  ػػػػػػػػػػػػري عى  تيقىصت

 

ػػػابً   ػػػٍف طىٍعػػػـً الْرضى ػػػؿع عى ػػػابه جى  ريضى
بىػػػػػػػػػابً  ـع ييٍصػػػػػػػػػًبٍح ًباٍلحى ػػػػػػػػػؿي ثيػػػػػػػػػ  فىيىٍخجى

 

ًجٍسػػػميوي ًفػػػي   ػبٍ ػػػػػػػػػػػػػريبَّ رىٍأسو شىائً    اٍلكىػػػٍأًس يىاًئػػػبٍ كى

 (ٕٕ ،صََُِعطا ، )
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لجاؤا إلى الصكر التقميدية في كصفيـ، التي تكاد تخمك مف  نالحظ أف الكشاحيف األيكبييف
االبتكار ، حيث إف الكشاح كاف يستمد مكشحو مف بيئتو التي يعيش فييا ، أك يتأثر بغيره مف 

 ث  كتأثر الكشاحكف بأبي نكاس حد مثمما، الشعراء أصحاب األيدم الطكلى في غرض معيف 
 فنرل ابف سناء الممؾ يقكؿ : 

 أىٍكًقػػػػػػػػػػٍد لنػػػػػػػػػػػا النعػػػػػػػػػػػارى التػػػػػػػػػػػػي
نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً   نػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره كىًمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ الجى
ػػػػػػػػػػػػػػةً   كاعًقػػػػػػػػػػػػػػٍد لبنػػػػػػػػػػػػػػًت الكىٍرمى
ػػػػػػػػػػػػراحى الخمػػػػػػػػػػػػرةً   كاىٍطًمػػػػػػػػػػػػٍؽ سى

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػٍزفٍ    تيٍطًفػػػػػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػػػػػار الحي
ٍسػػػػػػػػػػػػػػفٍ   فػػػػػػػػػػػػػػي ًطيًبيىػػػػػػػػػػػػػػا كالحي
ٍقػػػػػػػػدنا عمػػػػػػػػى ابػػػػػػػػًف الػػػػػػػػػميٍزفٍ   عى

    دعفٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًمٍف ًسٍجًنيىا في ال
 (ُٓ ،ََُِعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ، )
 

ككجدت قيكد مفركضة عمى المكشح األيكبي ، حيث التـز بقكاؼ و معينة كلغة تصؿ أحيانػان 
 إلى لغة الحياة اليكمية ، كيبدك ذلؾ كاضحان جميان في قكؿ ابف سناء الممؾ :

 

ػػػػػػػػػػػػػػفى اٍلبىًريعػػػػػػػػػػػػػػةٍ   كىٍجييػػػػػػػػػػػػػػؾى يىػػػػػػػػػػػػػػا أىٍحسى
ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىًحيعوٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه ًفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو مي  نىٍرًجسى

ػػػػػػػػػاؿي فػػػػػػػػػي الٍ  ػػػػػػػػػػيعوٍ كىاٍلخى  كىٍجنىػػػػػػػػػًة الػميضت
ـي ذيك النعٍكيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة الذعًكيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ   كىاٍلفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

  

ػػػػػػػػػػػوٍ  ػػػػػػػػػػػعى اٍلًمٍمػػػػػػػػػػػحى كىاٍلمىالىحى مى  قىػػػػػػػػػػػٍد جى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  قىاحى ٍردىةه تىٍحتىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى كى  كى
وٍ  ػػػػػػػبىاحى ػػػػػػػاًءال ييٍحسػػػػػػػفي الست  فػػػػػػػي اٍلمى

ٍكىى   وٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو الى أىقىاحى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةه ًفيػػػػػػػػػػػجى
 (ٔٓ-ٓٓ ،ـََُِ ،عطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا )    
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 األيكبية كىيكميا : التكشيحية لممكشػػػػػػػػحػات المكضكعات: المبحث ال اني
 

مػػػف غػػػزؿ كمػػػدح كىجػػػاء كرثػػػاء المكشػػػحات مثميػػػا مثػػػؿ الشػػػعر يكجػػػد فييػػػا أغػػػراض شػػػتى 
مػػف ثػػـ فػػإف اآلراء التػػي يمكػػف أف تقػػاؿ عػػف أغػػراض المكشػػحات فػػي فتػػرة النشػػأة ال ك " ككصػػؼ 

اؽ عمػػػى أف المكشػػػحات ارتبطػػػت منػػػذ تعػػػدك أف تكػػػكف ترجيحيػػػة ، كمػػػع ذلػػػؾ فػػػإف ىنػػػاؾ شػػػبو اتفػػػ
أف تكػػػكف المكضػػػكعات  –كاألمػػػر كػػػذلؾ  –أطكارىػػػا األكلػػػى بالمكسػػػيقى كالغنػػػاء ، كمػػػف الطبيعػػػي 

 ( ُْص  ،ـ ُٖٗٗ ،عناني  ) الذائعة ذات صمة بالكصؼ كالحنيف كالغزؿ كالخمريات ..."

الشػعر مػف  إف المكشػحات يعمػؿ فييػا مػا يعمػؿ فػي أنػكاع"ابػف سػناء الممػؾ :  كقد جاء عػف
 ( ُٓص ،ـُٕٕٗ ،الممؾ  ابف سناء) "غزؿ كمديح كرثاء كىجاء كمجكف كزىد

 الغػػػػػػػػػػػػػػ ؿ :
العالقة بيف الرجؿ كالمرأة عالقة كطيدة فطرية منذ األزؿ ، فنجد األديب يبكح بحبو كيعاتب 

عامػػؿ كيشػػكك ألػػـ الفػػراؽ ، كيصػػرح بمػػا يحػػس ، كيظيػػر المكعػػة دكف خػػكؼ أك خجػػؿ ، فكالىمػػا ي
اآلخر بمػا يعاممػو ، كمػا يكجػد الكشػاة الػذيف يفسػدكف العالقػة " كالغػزؿ : ىػك األفعػاؿ ، كاألقػكاؿ ، 

محمػػد ىاشػػـ  ثػـ تحػػدث . ( ُِص  ،ـ ََِٓ ،المقبػػؿ  ) "كاألحػكاؿ الجاريػػة بػػيف المحػب كالمحبػػكب 
ث إلػػييف ، قػػائالن : إف  الغػػزؿ "ىػػك االسػػتيتار بمػػكدات النسػػاء كتتػػبعيف كالحػػدي عػػف الغػػزؿ  عطيػػة

ف لػػػػـ يتعمػػػػؽ القائػػػػؿ مػػػػنيف بيػػػػكل أك صػػػػبابة   ،ق ُُّٓ ،عطيػػػػة ) "كالعبػػػػث بػػػػذلؾ فػػػػي الكػػػػالـ ، كا 
خفاقػػػات  (َُٕص كقػػػد جػػػاءت المكشػػػحات األيكبيػػػة كاصػػػفة لمػػػا يعانيػػػو المحػػػب مػػػف آلػػػـ كفػػػراؽ  كا 

المكت ،كقد نظمت المكشحات األيكبية الغزلية في مجػالس األنػس كالطػرب ممزكجػة بغػرض آخػر 
ح أك كصػػؼ الخمػػر ، محتمػػة مكانػػة الصػػدارة ، كمػػف أمثمػػة المكشػػح فػػي الغػػزؿ مػػا قالػػو ابػػف كالمػػدي

 ق( في مكشحة يتغزؿ فيو بمحبكبتو ، فيقكؿ :ٕٔٓقالقس السكندرم )ت
ٍَفه قىًريحه كفيؤاده ميطىارٍ   ًطيري ل ًَّمًح ًمٍنوي شىرىارٍ يى  ارٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىٍصم  ًبنى      جى

ًتي ظى    ديٍكدػػػػػػػػػػػػػػٍبيه كىًثًيري الصْ ًبميٍيجى
م         كدٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػفىرع ًلًحيًني ًمٍف ًجنىاًف الخي
ٍسًف بيديكرى الْسع          كدٍ ػػػػػػػػػي قىٍد فىاؽى بالحي
 كدٍ ػػػػػػػػػػػػػػي كصادى بالمعٍحًظ قيمكبى األيس       

 

دَّ ًباًس الًعيارٍ  مَّنارٍ                   ك يَّفى الخى  فىاٍجتىٌمع الميؿي ًبو كالنَّيارٍ   في جي

 (ِّ، صََُِطا ع)  
كصػػؼ الكشػػاح فػػي مكشػػحو السػػابؽ المتغػػزؿ بػػو بجممػػة مػػف الكصػػؼ ليتبػػيف لنػػا التصػػكير 
عػػادتيـ لصػػكر كتشػػبييات القػػدماء ، فعبػػر عمػػا يجػػكؿ بخػػاطره مػػف ألػػـ  التقميػػدم لػػدل بعضػػيـ ، كا 
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ا تمػيف الفراؽ ، بأسمكب رائع حينما كصؼ المحبكبة بأنيا فاقػت البػدكر، ككثيػرة الصػدكد ، كمػا أنيػ
 القمكب .

 كقاؿ القاضي الفاضؿ  متغزالن :
 كالعػ   فػي الحػب ًيلَّػو     مَّو      فيػؿ تيػرل نتعػ   مىٍف ًلي بو بدىر ًكمَّو    قد حا ى قمبي كي 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػابي  رىضػػػػػػػػػػػػػػػػيتي فيػػػػػػػػػػػػػػػػو ميصى
 كراحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػذابي

 يػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاؽ قمبي لمالش

 نتػػػػػػػػػػػػػيفمػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػى النػػػػػػػػػػػػػاس مً  
 ى ذاؾ عنتػػػػػػػػػػػػػػػػػيفمػػػػػػػػػػػػػػػػػك مضػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ بأنت ػػػػػػػػػػػػػػػػػي فيؿ عًممت
 نػكـه يكػكف مىحمَّػو    أمسيتي أًحميؿ ميٍقمىة    مػف المناـ ميًقمَّة     لك  ارىػا الطَّيػؼ أٍعػك   

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  مزجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت منيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كيئىكسن
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإذا تجمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ت شيمكسن
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي عركسن فالركضي ييج

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاعً    تجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدجى ًبشي
 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ لمعٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك داعً 

     اعً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكترٍت ًبشيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد سي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق
 (ْْص، ََُِ ،عطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا )
 

 ستحيؿ عدـ تأثر اإلنساف بيا ، كلقدغير خاؼ و أف الطبيعة مكجكدة قريبة مف اإلنساف كي
شاح يصؼ الطبيعة لصمتو الكثيقة بيا ، فجاء أثرت ىذه الطبيعة في مكشحاتيـ ، فالشاعر أك الك 

المكشح السابؽ معبران عما يجكؿ في داخمو مف الغزؿ الممزكج بكصؼ الطبيعة ، فعبر بأسمكب 
رقيؽ حيث جعؿ الركض يتجمى كأنو عركس ، كجعؿ النير كأنو سكار، ذاكران لمجالس الخمر 

تي قدميا تصكر جماؿ الطبيعة ، دكف كأدكاتيا كما يدكر فييا " كأنما شعر الكشاح أف الصكر ال
أف يتخمميا ما يضفي عمييا الحيكية ، كيربط بينيا كبيف الحياة ...كىكذا نجد أف الحديث عف 
المحبكب كعف الخمر يظير عادة في المكشحات التي يغمب عمييا الكصؼ ، كما أف الكصؼ 

مكضكعات الغزؿ  يشكؿ عنصران مف العناصر اليامة في األعماؿ التي تدكر أساسأن حكؿ
 .( ُٔٗص ، ـُٖٗٗ ،عناني ) "كالخمريات
 

 المػػػدح :
يعد المديح مف أىـ األغراض التي تناكلتيا المكشحات ، عيرؼ منذ القدـ  مما دفع الشعراء 
عمػػى مػػر العصػػكر رصػػد المػػهثر كتخميػػدىا فػػي قصػػائدىـ كالكشػػاحكف فػػي مكشػػحاتيـ ، كقػػد ظيػػر 

نمػػا ىػػك تعبيػػر عػػف إعجػػاب الكشػػاح  أك الشػػاعر ، لتكسػػب المػػديح فػػي بدايػػة األمػػر بعيػػدان عػػف ا كا 
بفضائؿ ممدكحو " فكاف الشعراء يمدحكف بالجكد ، كالعزة ، كالشجاعة ، كاإلباء ، كالفتؾ باألعداء 

كػػراـ الضػػيؼ كرعايػػة حقػػكؽ الجػػار   ثػػـ أتػػى بعػػد ذلػػؾ المػػدح مػػف  ( ٔص ،ََِٖ،سػػراج الػػديف )، كا 
ف قبػػؿ الممػػكؾ كاألمػػراء ، فنجػػد الكشػػاحيف تكػػكف مكشػػحاتيـ أجػػؿ الكصػػكؿ إلػػى العطايػػا كاليػػدايا مػػ
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عمى شكؿ مكشحات ذات جرس مكسيقى لطيؼ محبػب عمػى السػمع مثػؿ مكشػحة عثمػاف البمطػي 
 يمد ح فييا القاضي الفاضؿ :

ٌمموي بيغػػػػػػػػػػػػشىيطانة النٌ  َى كاس  ضيػػػػػػػػػ اغ    عى  ظِّ ػػػػػػػػػػػػػتحكي استحكاي     بقمبًو ال
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  دٍع ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىهي كاذكي
 الفىاًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير

ٍر كالطٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اًىرى المئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى
 ٍر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼى ال أٍشكي ػػػػػػػػػػكك

ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى المى  خيالصى
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالًعٍمـً كالْزٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً 
 كالٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادًؽ الكىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً 

 دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًعنٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىن لى ػػػػػػػػػػػػػػمىكل
 ( َْص، ََُِ،عطا )

مكشػػحو السػػابؽ عمػػى أف يكػػكف المػػديح فػػي جػػزء معػػيف مػػف المكشػػحة ،  حػػرص الكشػػاح فػػي
كالتقميػػػؿ منػػػو لتكػػػكف مناسػػػبة لمغنػػػاء ، فبػػػدأ بػػػالغزؿ ثػػػـ يخمػػػص مػػػف ىػػػذا إلػػػى المػػػديح  مميػػػدان لػػػو 
بمكضػػػكعات أخػػػرل تسػػػبؽ المػػػديح يعطييػػػا حيكيػػػة كحركػػػة مناسػػػبة لمغنػػػاء ، كمػػػا يعطييػػػا إعجػػػاب 

لػػػة  مطيػػػة يسػػتغميا الكشػػػاح لمكصػػػكؿ بيػػا إلػػػى عطايػػػا المتمقػػي كقبكلػػػو، ك أصػػػبحت المكشػػحة بمنز 
 القاضي الفاضؿ : إلى المديح حيث مدح  الممكؾ كاألمراء كىباتيـ ، كما تطرؽ ابف سناء الممؾ

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدٍنيىادانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
ٍحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مى

 ػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي النعٍييى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال اسم

ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى    ككاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى الكى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالع   كصى

 ٍدالى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًفيًو كال العى 
   ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىٍحمى ػػػػػػػػػػػػػػػو كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل     اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى الْمٍقيى ػى ػػػػػػػػػػػػػػػا أعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم    

 ( ِٔص ،ََُِعطا،)
  جػػكان دح مباشػػرة ، ممػػا أضػػفى عمػػى الممػػدكح انصػػبت المكشػػحة السػػابقة عمػػى الكلػػكج فػػي المػػ

مػػف التعظػػيـ كالييبػػة كاإلجػػالؿ ، كيتبػػيف مػػف المكشػػحة أف صػػاحبيا قػػد حػػاكي نمػػكذج الممػػدكح فػػي 
 اللة عمى قكتو .الشعر القديـ ، إذ نعتو بأنو استطاع أف يخضع الدنيا لو ، كذلؾ د

 
 : الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

أصػػػبح  غػػػرض الرثػػػاء مػػػف األغػػػراض الشػػػعرية البػػػارزة ، كىػػػذا الغػػػرض يعبػػػر عػػػف مشػػػاعر 
الػػنفس اإلنسػػانية فػػي حالػػة الفقػػد ،  كيقػػاؿ " فػػي ظػػركؼ الحػػزف كالبكػػاء عنػػد فقػػداف شػػخص عزيػػز 

كيو الراثي ، كيعدد حسناتو ، كما يرثي لنفسو لككنو فقد إنسانان لو في ىػذه األخػالؽ ، كالفضػائؿ يب
 ( ِٗص ،)د.ت(،الخطيب) النفسية الرائعة 

كيعبر الشعراء في الرثاء عما يجيش بعكاطفيـ " مف صدؽ في المشاعر كاألحاسيس ، كقد 
تميػػزكا بأحاسػػيس كمشػػاعر مرىفػػة ، لػػـ كجػػد مػػف الجػػكر إدراج ىػػؤالء الشػػعراء مػػع غيػػرىـ ، ألنيػػـ 

 (ُّٗص  ح ُِٗٗ حالمجالي) المصاب"  تقدر عمى تحمؿ ألـ الفراؽ ، كىكؿ
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فجعػػؿ الكشػػاحكف مكشػػحاتيـ تعبيػػران صػػادقان عمػػا يجػػيش فػػي عػػكاطفيـ مػػف فقػػداف شػػخص  
 عزيز لدييـ ، فنجد ابف سناء الممؾ يقكؿ في رثاء أمو :

ا دىاهيى  ا عىرىا قىمىًبي يىامى ٍع مىٍف نىيىاهٍ  مىضى  نييىاهٍ     امى ٍجدي مى  لىمَّا نىيىاهي اٍلكى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافٍ  ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي دىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني الزعمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازىاؿى ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مي  مى
بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافٍ  اعه كاٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًطبىاره جى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى شيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى  أىسن
اًلعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه ًلٍمعىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافٍ  ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةه خى  كىعى

تىٍرضى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ الصع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى تىٍقبى     افٍ كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اٍليى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكفى كى
 (َُْص ،ََُِعطا ، )

 

في المكشحة السابقة ، فبكى بكاءن حاران ، كما أف مكشحة   عبر الكشاح عف أحزانو كمهسيو
 الرثاء ال تككف ممزكجة بأغراض أخرل ، ألنيا ال تيبني إال في غرض كاحد.

 كقاؿ ابف سناء الممؾ يرثي قريبيف لو قتال في طريؽ المغرب :
لىًكنِّي أىنىا ٍ نً  سيًرٍرتى أىٍنتى كى مػػػػػػػػحي بىقىا دٍ ػػػػػػػػػػَّ ي ميخى  نىاػػػػػػػػًو فى ػػػػػي ًفيػػػػػػػػػػػئً كى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرؼى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزعمىفٍ   أىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيك ًإلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اهلًل صى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً  سى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى ًبقىٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ اٍلحى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرفنا أسى  صى
نىنًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد أىٍحزى مع ًبميحى  كى

   رىفً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا في قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد أىتىيى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىًف قى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثيكٍ 
 (ُٕٗص ،ََُِعطا ،) 
 

 :كصؼ الطبيعة كالخمر 
كالكشػاحيف ، فأليبػت قػرائحيـ ، كطبعػت نفكسػيـ  أليمت الطبيعػة بجماليػا السػحرم الشػعراء

 ي الصػػكر كالمشػػاىد بعذكبػػة مائيػػا كصػػفاء سػػمائيا ، ككشػػي أشػػجارىا كشػػذل أزىارىػػا ، فأبػػدعكا فػػ
فاسػػتعاف الشػػعراء كالكشػػاحكف " بالطبيعػػة لتكضػػيح الصػػكر فػػي الشػػعر ، عمػػى أف يراعػػي فػػي ذلػػؾ 

األفكػار بحيػث ال يقػؼ ىػذا التشػابو عنػػد  التشػابو الػذم يػربط الصػكر الشػعرية بالطبيعػة ، كيجػكىر
النكاحي الحسية ، بؿ في االمتزاج بيف المشاعر اإلنسانية كالطبيعة ، كبالتػالي فيػـ يػركف األشػياء 

 ( ِٓص  ،ـ ُُٗٗ ، حمداف)   أشخاصان يشارككنيـ عكاطفيـ كمشاعرىـ "
كينيػػا كبمػػكغ فقػد أجػػاد الكشػػاحكف فػػي تكظيػػؼ عناصػػر الطبيعػة فػػي ديباجػػة مكشػػحاتيـ ، كتم

المعاني ، فأخذكا يصكركف محاسػف الطبيعػة ، كمجػالس الميػك عمػى أنغػاـ المكسػيقى ، فسػار أىػؿ 
مػػػف طبيعػػػة جميمػػػة ألنػػػو مثنػػػؿ البيئػػػة األندلسػػػية بكػػػؿ جكانبيػػػا  يػػػج أىػػػؿ األنػػػدلس ؛المشػػػرؽ عمػػػى ن

 ماليا .مما جعؿ الشعراء كالكشاحكف يتغنكف بج ، ( ّّص ،ـُٗٓٗ،الكريـ  )  كمجالس ليك كطرب"
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 المكشح ما قالو ابف سناء الممؾىذا كمف أمثمة 
رَّدىٍت يىدي      ؽ .…اسيما  ف ……مت كر       صارمنا ًمفى الشٍَّرؽ الىٍبرؽً  جى

ػػػػػػػػػػتٍ   كالغصػػػػػػػػػػكفي قىػػػػػػػػػػٍد قىامى
ػػػػػػػػػػػػػػػتٍ   كػػػػػػػػػػػػػػالعركًس ًإٍذ ىىامى
ػػػػػػػػػػػػتٍ   كالكئػػػػػػػػػػػػكسي قػػػػػػػػػػػػد دىامى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػاؽً    كيْميىػػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػػى سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركًج أىٍكرىاؽً   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مي

  بى السعاًقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمف ككاكً 
 (ُُُ-َُُص، ََُِ ،عطا )

 
نالحظ أف ألفاظ الطبيعة في المكشح السابؽ احتمت مساحة كبيرة ، كىى ألفاظ تتسـ بالرقػة 

كمػا يتخممػو مػف مظػاىر الجمػاؿ كمػكاطف ، كالعذكبة ، استقاىا الكشاح مػف كاقعػو الػذم يعػيش فيػو 
–قمػػب الكشػػاح ، كمػػف ىػػذه األلفػػاظ : يػػد البػػرؽ  السػػحر ، فتحكلػػت النباتػػات إلػػى ألفػػاظ ينػػبض بيػػا

الغصكف ..إلخ ، ككػذلؾ كػاف لمطبيعػة أثػر كبيػر فػي إقبػاليـ عمػى الشػرب ممػا  –النسيـ  –الغدير 
أدل إلى المزج بػيف ألفػاظ الطبيعػة كألفػاظ الخمػر مسػتخدمان لفػظ " الكئػكس" كىػى أداة مػف األدكات 

 التي يمررىا الساقي في مجمس الشراب. 
 ؼ كال ىدالتصك 

العػزكؼ كاتجيكا إلػى "  لقد عالج الكشاحكف في مكشحاتيـ الزىد ، حيث إنيـ ذمكا الدنيا ، 
، ( ُٖص،ـُُّٗ ،ماسػػينيكف) عػػف لذائػػذ الػػدنيا  كمتاعيػػا ، كالتقػػرب مػػف اآلخػػرة ، كرجػػاء نعيميػػا " 

 : عمى لساف ابف سناء الممؾ ، قكلوفنظـ الكشاحكف في الزىد ، فقد كرد 
يَّافى نىاًعـٍ  يٍ ػػػػػػئً ًليقىٍمبه الى  ٍقدى ٍالعى ىائً  يػػػػػػػػػػػػػػػػػفىتَّافى  ىاىً  ًبحيبِّ رى ؿ  عى  ـٍ ػػػػػػػػػػيىحي

ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي   الى ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى كى
ٍكيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ أىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميك كى  َى

لىػػػػػػػػػػػػٍيسى ًلػػػػػػػػػػػػي ًمٍنػػػػػػػػػػػػؾى بيػػػػػػػػػػػػدْ    كى
ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ثىنىايىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى عً   ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي كى

 رعدٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالغىًديري قىٍد جى 
ـي قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ كالنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رعدٍ  ي  زى

ـي قى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالغم  رعدٍ ػػػػػػػػٍد فى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ٍكشىن  ػا ًبيىيٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن جى  اءً ػػػػػػػػػػػػػػػػػجى
مىىػػػػػػػػػػػػػػػػػًدٍرعى   اءً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمى  وي عى

 اءً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى غىٍركى كيؿت بىٍطح
 ؽ …كالخميًج     ف ……كالحساـً ًإٍي  الطيٍريؽً   بارؾه عم     كالقضيبي بالبرؽً    

 ًإيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى أىٍعنًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً   يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿع حي
نتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  نىأىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى عى
نتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ـٍ ذىا التعجى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كى

 

لىٍسػػػػػػػػػػػػػتي أىٍعنًػػػػػػػػػػػػػي ًسػػػػػػػػػػػػػكىاكىا   كى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىاكىا  لىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد بىمىٍغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى مى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تىرىانًػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أىرىاكى  امى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ًإنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قىًتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي ىىكىاكى

 

اًرـٍ  ؾى نىاًفيػػػػػػػسىٍيمي  ًٍَنؾى صى لىٍحظي جى ـٍ  تى الىهً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىأىنٍ  كى ًمٍمتى اٍلعىظىاًئ قىٍد عى  كى
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 ييًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيءي يىٍحميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك
لىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي أىٍخميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  كى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيدي  ٍف ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍئتى شى  ديرٌّ كىاً 
 ًمػػػػػػػػػٍف أىٍف أيرىل ًحػػػػػػػػػيفى تىٍبػػػػػػػػػديك

 

اًئػػػػػػػػػيٍ   ًبػػػػػػػػػاً  عى
 

ـٍ   عىسىػػ  أىرىل ًمٍنػػؾ رىاًحػػ
 

ػػػػػػػػاًى  ـى جى  يػػػػػػػػا عيٍظػػػػػػػػ

 
  لىٍك أىفَّ ًل  ًمٍنؾى عىاًصـٍ 

 (ّْ-ِْص ،ََُِ ،)عطا 
يػر يرجع ىذا المكف مف المكشحات لمزىد في الحياة الػدنيا ، فمػف خػالؿ المكشػح السػابؽ يظ

عمػػى أيامػػو التػػي شػػاح  تمثػػؿ اعترافػػان بخطايػػاه كتحسػػران كاضػػحان جميػػان أف األلفػػاظ التػػى جػػاء بيػػا الك 
 ارتكب فييا ذنكب.

 كيقكؿ ابف سناء الممؾ في الزىد :
ـٍ يىٍعتىبًػػػػػػػػػٍر  ػػػػػػػػػاًبرنا كىٍىػػػػػػػػػكى لىػػػػػػػػػ  أىيىػػػػػػػػػا عى

ٍبتىكً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىٍد غىدىا رىاحً  ًبمىفٍ   ٍر ػػػػػػػػػػػػػػالن مي

ػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػمىؼٍ  فٍ ًبمى  قىػػػػػػػػػػٍد سى
 ؼٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػفى التعمى ػػػػػػػػػػػػػػػػرىًىي

ػػػػػػػػػػػا ًلًمٍثًمػػػػػػػػػػػؾى أىٍف يىٍصػػػػػػػػػػػطىًبٍر  اشى  كىحى
 

ػػػػػػػػػػػؼٍ   ػػػػػػػػػػػى ٍاألىسى يىٍنسى  كى
 

 أىٍيػػػػػفى الس ػػػػػكَّافٍ 
 

ػػػػػػػػػػػؿِّ الػػػػػػػػػػػدِّيىارٍ   خى
 

 قيػػػػٍؿ ًلػػػػي ىىػػػػٍؿ لىػػػػؾٍ  
 

 فىًييىػػػػػػػػػػػػػػا قىػػػػػػػػػػػػػػرىارٍ 
 

 تىػػػػػػػػػػػػػرىل ًلمشعػػػػػػػػػػػػػًبيبىًة غيٍصػػػػػػػػػػػػػننا ذىكىل
ـي  ٍىػػػػػػػػػػريؾى يىٍيػػػػػػػػػػًد دى  ًمٍنػػػػػػػػػػؾى اٍلقيػػػػػػػػػػكىل كى

ـٍ تىٍسػػػػػػػتىًجيبي ًلػػػػػػػدىاًعي الىيىػػػػػػػكىل ػػػػػػػ كى  كى
 

 كىالى تىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىفٍ  
 كىالى تىٍفًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ 
ـٍ تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذًعفٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كى  كى

 
 ارٍ ػػػػػػػػػػػػًإالَّ ًلنى  ػؾٍ مى ػػػػػػػٍ كىالى مىس  ارٍ ػػػػػػػػًإالَّ ًلعى  افٍ ػػػػػػػػػػػػػفى ى ًإٍيعى 

 

ػػػػػػػػػاةٍ  ػػػػػػػػػك النعجى تىٍرجي  تيًطيػػػػػػػػػعي ىىػػػػػػػػػكىاؾى كى
ػػػػػػى تىٍنسى ػػػػػػاهٍ  كى تٍػػػػػػوي اٍلعيصى  العػػػػػػًذم كيًعدى

فىػػػػػػػػػػػازى ًسػػػػػػػػػػػػكىاؾى ًبقيػػػػػػػػػػػػٍرًب ٍاإًللىػػػػػػػػػػػػوٍ   كى
 

 كىىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىا بىًعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ  
 ًبيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكـً اٍلكىًعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ 

 دٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىأىٍنتى الطعًري
 (ُّٖص  ،ََُِعطػػا )
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 الخػػػػػػػػػػػػاتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

بيػة ، حيػث إف طيبة في دراسة األسمكب كالمضمكف في المكشػحات األيك الرحمة الكبعد ىذه 
الحياة الثقافية في العصر األيكبي ال تقؿ أىمية عف الحياة الثقافية في بػالد األنػدلس التػي أفػرزت 
فف المكشحات التي استطاع الكشاحكف أف يتخمصػكا مػف معنػى إلػى معنػى آخػر حسػب األغػراض 

 ىا الكشاحكف في مكشحاتيـ مراعاة لألكزاف كالنغـ .ك التي تناكل
 جيد المبذكؿ تكصؿ البحث إلى النتائج التالية :كبعد استثمار ال

أف  –الػػذم اسػػتمد البحػػث مادتػػو منػػو –اسػػتطاع الكشػػاحكف األيكبيػػكف فػػي غػػرض الغػػزؿ -
 يعبركا عف عكاطفيـ كمشاعرىـ كأشكاقيـ .

يعد المكشح األيكبي أحد الفنكف األدبية ، كجاء ظيكره نتيجة لمتطػكر الثقػافي فػي العصػر -
 األيكبي .
ف يطمقػكف العنػاف لقصيدة العربية ؛ مما جعؿ الكشاحيرة عمى الكضع القديـ في احدثت ثك -

 في أغراضيـ كمعانييـ كأكزانيـ كقكافييـ.
 اعتنى كشاحك الدكلة األيكبية  بالمكشحات عمى حسب رغباتيـ.-
 جاءت لغة المكشحات األيكبية  مألكفة ، امتازت بالرقة كعدـ التكمؼ.-
لمكشػػح مػػف مطمػػع كدكر كبيػػت كقفػػؿ كخرجػػة نتيجػػة لمتطػػكر ظيػػكر صػػكر عديػػدة لييكػػؿ ا-

 كالحرية التي يتمتع بيا شعراء المشرؽ.
 ق ( أكؿ كشاح مشرقي عرؼ فف المكشحات كقكاعدىا.َٖٔيعد ابف سناء الممؾ )ت -
 لكشاحيف عمى إرضاء أذكاؽ العامة ؛كردت األلفاظ العامية في المكشحات ،حرصان مف ا -

 الطرب كاإلمتاع .ألف الغاية مف المكشح 
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 المصادر كالمراجع
 
فػػػي كػػػؿ فػػػف  المسػػػتطرؼ ح)د.ت(ح محمػػػد خيػػػر طعمػػػوح تحقيػػػؽ/ الحمبػػػي حاألبشػػػييي  -

 .بيركت حدار المعرفة  ح ( ٓح ط)مستظرؼ
 . مقاالت في النقد ح)د.ت(حما يك ح أرنكلد   -
 .ال جؿ في األندلس ح(ُٕٓٗ ) حعبد الع ي ح األىكاني  -
نَح الطيب مػف غصػف  ح(ُٖٔٗ ) –إحساف ح تحقيؽ / عباس  حأحمد المغربي  ح يالتممسان-

 بيركت. ح األندلس الرطيب
 التك يع  منشر كدار األمؿ ل (ُحط )حقضايا النقد الحديث ح (ُُٗٗ) حمحمد صايؿ ح حمداف  -
معجػـ األدبػاء إرشػاد األريػب إلػ   ح(ُّٗٗ)حإحسػاف ح عبػاس  :تحقيػؽ  حيػاقكت ح الحمكم  -
 بيركت . –دار الغرب اإلس مي  ح عرفة األديبم
 جامعة بغداد.ح صدر اإلس ـ الر اء في الشعر الجاىمي ك ح ت( . )د حبشرل ح الخطيب  -
كفيػػات  ح (ُٗٔٗ)ح إحسػػافح عبػػاس  :تحقيػػؽ  أحمػػد بػػف محمػػد بػػف أبػػي بكػػرح بػػف خمكػػاف ا -

 بيركت. –دار صادر  ح األعياف كأنباء أبناء ال ماف
الػػػدار حدار المدينػػػة المنػػػكرة  مكتبػػػة ك ح المقدمػػػة ح(ُْٖٗ ) ح عبػػػدالرحمفح ف بػػػف خمػػػدكا -

 . التكنسية لمنشر كالتك يع
مػػف  كاؿ الدكلػػة العباسػػية "  األدب العربػػي فػػي العصػػر الكسػػيط ح (ُِٗٗ ) ح نػػاظـح رشػػيد  -

 المكصؿ .حدار الكتب لمطباعة كالنشر  ح"  حت  بدء النيضة الحدي ة
 المؤسسػػة العربيػػة لمدراسػػات كح لغػػة الشػػعر بػػيف جيمػػيفح (َُٖٗ ) حاىيـ إبػػر ح السػػامرائي  -

 .(ِط ) حبيركت حالنشر 
بيركت  حدار الراتب الجامعية  ح المديح في الشعر العربي ح(ََِٖ ) حمحمد ح سراج الديف  -
 )د.ت(.ح
 حمنشػػػػأة المعػػػػارؼ  ح األدب فػػػػي العصػػػػر األيػػػػكبي  ح (َُٗٗ ) ح محمػػػػد  غمػػػػكؿح سػػػػ ـ  -

 كندرية .اإلس
      (ُْٗٗ ) حجكدت ح تحقيؽ / الركابي  –بك القاسـ ىبة ا  بف جعَرء الممؾحأابف سنا -
 دمشؽ . –دار الَكر  ح (ِ) طح دار الطرا  في عمؿ المكشحات ح
    دار  ح (ّط ) ح األدب األندلسي مكضكعاتو كفنكنو ح (ُٕٓٗ)حالشكعة ح مصطَ    -

 . بيركت –العمـ لمم ييف 
 )د.ط(. -  المكشحات بيف األغاني كاأللحاف ح )د.ت( حمجدم ح س الديف شم -
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 ح ـُٕٗٗسػػنة  ح إحسػػافح عبػػاس  :تحقيػػؽ  ح أبػػي الحسػػف عمػػي بػػف بسػػاـح الشػػنتريني  -
 بيركت . –دار ال قافة   – اليخيرة في محاسف أىؿ الج يرة

 بيركت .ح شيحتكشيع التك  ح(ُٔٔٗ)حألبير ح مطمؽ  :تحقيؽ  حص ح الديف ح الصَدم  -
دار المعػارؼ  ح (ُُ) طح العصػر الجػاىميحتاريخ األدب العربي  ح(َُٔٗ )حشكقي ح ضيؼ  -
 . مصر ح
دار ح"  تػػاريخ األدب األندلسػػي " عصػػر الطكائػػؼ كالمػػرابطيف ح (ُٕٗٗ )حإحسػػاف ح عبػػاس  -

 عماف . –الشركؽ 
 ط ح في شعر التربادكر المكشحات ك األ جاؿ األندلسية ك أ رىا ح(َُِِ )حمحمد ح عباسة  -
 الج ائر.حدار أـ الكتاب ح( ُ)
دار  ح الحدا ة العباسية في قرطبة : دراسة فػي نشػأة المكشػحات ح)د.ت( حسميماف ح العطار  -

 .الَجالة حال قافة لمنشر كالتك يع 
مطبعػة  ح األدب العربي كتاريخو فػي العصػر الجػاىمي ح (قُُّٓ) ح محمد ىاشـ ح عطية -

 .رمص-العمـك 
التػػػأ يرات األندلسػػػية فػػػي بػػػ د المشػػػرؽ مػػػف القػػػرف  ح(َُِٔ )حسػػػي عبػػػدالقادر د. ح عمػػػر -
 الج ائر . حجامعة تممساف ح ـُٓقٗإل   ـُّقٕ
 . عالـ المعرفة ح المكشحات األندلسية ح(ُٖٗٗ ) ح محمد  كرياح عناني  -
 )د.ط(. حالمطبعة البكليسية  ح العربي تاريخ األدب ح )د.ت( ححنا ح الَاخكرم  -
 مطبعػػػة السػػػعادة  حالعمػػػدة فػػػي صػػػناعة الشػػػعر كنقػػػده ح(َُٕٗ) حابػػػف رشػػػيؽ  ح القيركانػػػي -

 (.ُ) طح القاىرة 
 بيركت. ح فف التكشيح ح(ُٗٓٗ )حعكض مصطَي الكريـ ح -
طبقات الشعراء في النقد األدبي عند العرب حت  نيايػة القػرف  ح (ُِٗٗ )حجياد ح المجالي  -

 بيركت. حدار الجيؿ  ح (ُ) ط ح ال الث اليجرم
 أدب تيمكر . ح(َْمخطكطة مصكرة بدار الكتب رقـ ):  نبية في التكشيح ح ()مجيكؿ -
ح  –شػرح المقدمػة األدبيػة ح (ُٖٕٗ)  ح )الشػرح( ابف عاشػكر ح( األصؿ)أحمد ح المر كقي  -

 ليبيا. حالدار العربية لمكتاب ( ح ِط)
 قطر . حدار ال قافة  ح ديد في فف التكشيحالجح (ُٖٔٗ ) حعدناف صالح ح مصطَ   -
رسػػالة حشػػعر الغػػ ؿ فػػي ضػػكء مػػنيج األدب اإلسػػ مي ح (ََِٓ )حبػػدر بػػف عمػػي ح المقبػػؿ  -

 الرياض .حجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلس مية حماجستير 
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مطبعػػة المرسػػميف  ح المكشػػحات العػػرب فػػي األنػػدلس ك ح (َُٓٗ)حح فكتػػكرممحػػـ البسػػتاني  -
 .بيركتحييف المبنان

 عقود انآلل،(1111) ،أحمر محمر ، عطا  :تحقيق  ،شمس انريه محمر به حسه  ، اننواجي -
 .انقاهزة  ،مكتبت اآلداب ، في انموشحاث واألسجال

دار الكتػب لمطباعػة  ح مي اف اليىب في صػناعة أشػعار العػرب ح(ُِٖٗ )ح أحمدح الياشمي  -
 بغداد. حكالنشر 

 (.)د.طحاألدب األندلسيح (ُٖٔٗ) حأحمد حىيكؿ -
 الج ائر. ح المكشحات ك األ جاؿ ح (ُِٔٗ ) حالحَناكم  حمكس كح يمس  -
 

 الػػػػػػػػػػػػدكريات
مجمػػة  ح المكشػػحات األندلسػػية دراسػػة فنيػػة عركضػػية ح (َُِّ ) حعبػػد ا  محمػػد ح أحمػػد  -

 غ ة.-)ُِالمجمد )ح (ُح العدد )(الجامعة اإلس مية لمبحكث اإلنسانية
تعػػػاكف الشػػػعر كالمكسػػػيق  فػػػي صػػػناعة المكشػػػحات  ح (ُّٖٗ)  ح فػػػؤاد أفػػػراـ ح البسػػػتاني -

 لبناف . حمجمة المشرؽ   ح(ّٔالعدد ) ح األندلسية
 

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكاكيػػػػػػػػػػػػف الشعرية
ديػػكاف المكشػػحات الَاطميػػة  ح (ََُِ ) ح دراسػػة  تحقيػػؽ ك جمػػع ك ح أحمػػد محمػػدح عطػػا  -
 القاىرة. حمكتبة اآلداب  ح ق (ْٖٔ-ْْٕأليكبية )كا
 حالجريػػدة األسػػيكية  ح ديػػكاف الحسػػيف بػػف منصػػكر الحػػ ج ح(ُُّٗ ) حلػػكيس ح ماسػػينيكف -

 المطبعة الكطنية بباريس.
 


