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  :ملخص
حات وليد بالد األندلس من تجمع هذه الدراسة بين علم القافية من جهة، وفن الموش

جهة أخرى؛ حيث ارتبطت بدراسة عنصر القافية في هذا الفن بهدف بناء منظور جديد 
ألنواعها فيه، يتأسس على درجة التنويع التقفوي، ذلك ألن جانب القافية في هذا الفن لم يؤت 

ا القصور فيه بأي جديد سوى إباحة عنصر التنويع؛ بذلك تكون الدراسة محاولة تجاوز لهذ
 التجديدي.

ابتدأت الدراسة بورقة نظرية مفصلة عن علم القافية، تناولت تعريفها، وإيضاح مباحثها 
ره  األربعة )الحروف، والحركات، واألنواع، والعيوب(. ثم انتقلت إلى جانب التطبيق الذي َتَصدَّ

عد ذلك دراسة مبحث سريع عن تنويع عنصر القافية الشعرية فيما قبل فن الموشحات، لتتم ب
عدد من نصوص الموشحات من حيث جانب القافية فيها، وتصنيفها بحسب درجة تنويعها 

 التقفوي.
وحتى يتأتى ما سبق، فقد اعتمدت الدراسة منهجا استقرائيا، بدرجة أولى، مستندا إلى 
عناصر: التحليل العروضي )علم القافية(، والوصف، والمقارنة؛ حيث ُيْدرس جانب القافية 

ي كل موشحة، َفُتَقيَّم درجة تنويعه التي تكون معيارا للمقارنة، أحيانا كثيرة، بين الموشحات ف
 المدروسة؛ كل ذلك خّول الخلوص إلى عدد من النتائج التي يمكن تعميمها.

فيما يتعلق بقافية فن  ذات األهمية البالغةوقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج 
 التنويع، أهمها ما يأتي:الموشحات بحسب درجة 

يتبدى التنويع التقفوي في فن الموشحات من خالل ثالث درجات أساس هي: درجة  -
 التنويع الهين، ودرجة التنويع المعتدل، ودرجة التنويع الشديد.

يمكن إضافة درجة رابعة تسمى )التنويع الوسطي( لّما َيَحار الدارس في الحكم على  -
 ما بواحدة من الدرجات الثالث المذكورة. التنويع التقفوي لموشحة

يمكن تحديد أربعة أنواع لقافية الموشحات بحسب درجة التنويع وهي: القافية الهينة،  -
  والقافية المعتدلة، والقافية الشديدة، والقافية الوَسِطّية.
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Abstract: 

This study collects between rhyme science and almowashahat art, 

which based in (Al andalus) area; it is related of analyzing rhyme 

component through this art; for forming a new perspective of types 

rhyme based on the degree of diversification rhyme; because the 

rhyme in this art doesn’t give any new things but the diversification. 

For that this study is a trying for revising that.  

Beginning this study presents an explanation about definition of 

rhyme science and its components, after it transferred to the 

applicatoin level through one axis about diversification rhyme in the 

poetry art before almowashahat art, and another axis about analyzing 

the rhyme level in a lot of almowashahat texts, and classification that 

based on the degree of diversification rhyme.     

For achieving that, the study depend an inductive approach based 

on prosody analyzing (rhyme science), description, and comparison 

components; all that for degree of diversification rhyme evaluation in 

the texts. All this giving a lot of general results. 

This stady concluded to a lot of results related of almowashahat 

diversification rhyme the most important of them is: 

- the diversification rhyme in almowashahat art showing through 

three degree it is: simple diversification degree, moderate 

diversification degree, and intense diversification degree.  

 - can be adding a fourth degree it’s named (median 

diversification degree) when the diversification rhyme of text found 

between tow diversification degree. 

- can be definition four types of almowashah art rhyme through 

diversification degree it is: simple rhyme, moderate rhyme, intense 

rhyme, and median rhyme. 
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 :مقدمة
األدبي الموزون كيفما كان جنسه؛ فيكفي يكتسي اإليقاع دورا بالغ األهمية في الكالم 

ما كل من الشعر  ؛ حيث لم تعّد العربُ أن ننظر إلى الشعر العربي كي نتلمس هذه األهمية
بن أحمد ل ضبطه على يد الخليل ، سواء قبلم ينظم وفق إيقاع العروض العربي المعروف

، أو أثناءه وبعده، ولم يتميز الشعر عن النثر إال بخصيصة اإليقاع )الوزن الفراهيدي
 العروضي( التي تتعلق به. 

ولما كان اإليقاع، المتمثل في العروض الخليلي، أساس الشعر العربي، باعتباره أرفع 
بعد حقبة العصر اإلسالمي، تجاوز هذا كالم موزون عند العرب وأشرفه؛ فقد حاول العرب، 

اإليقاع الذي كان يكتسي صبغة القدسية، فأعلنوا عنه ثورة بارزة، تؤكد الرغبة الجامحة في 
تجريده من تلك الصفة؛ والقصد، هنا تحديدا، متعلق بالعصر األندلسي، الذي ارتبط به 

حاول التجديد من حيث ظهور فن الموشحات؛ هذا الفن الذي حمل لواء الثورة المذكورة؛ ف
 موسيقى الشعر العربي القديم، وإيقاعه العروضي.

والحقيقة أن هذا التجديد قد انطلق من الشكل واتجه صوب اإليقاع؛ فقد استبدل 
الوشاحون نظام األبيات الشعرية بنظام األبيات واألقفال التي تتعدد أجزاؤها، فيما يخص 

بدلوا نظام وحدة الوزن العروضي )البحر( بقبول تعدد الشكل، أما فيما يتعلق بالوزن، فقد است
األوزان، بل بعدم النظم على أوزان الخليل كما هي؛ حيث عدلوها وحوروها، بل تجاوزوها 

لوا عن وحدة القافية بإباحة إلى ابتكار أوزان أخرى قد يصعب ضبطها. كما أنهم قد عدَ 
 حركات.تعددها وتنويعها، سواء من حيث الروي، أو من حيث ال

ويعد جانب القافية من العناصر اإليقاعية التي اعتنى وشاحو األندلس بتجديدها وفق 
الشكل المذكور سلفا. وال تخفى على أحد من دارسي األدب العربي أهمية هذا العنصر في 
الشعر على مر التاريخ؛ فقد ُرفض المساس بوحدته، حتى وإن كان ذلك سهوا؛ كما يروى 

ة الذبياني الذي كان كثير اإلقواء في شعره، فيعدل منه كلما نبهوه إليه؛ عن الشاعر النابغ
بمثابة الالزمة  ابة على أواخر أبيات القصيدة؛ فهوكل ذلك لما يضفيه من موسيقية جذ
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أكثر من الالزم، كما  ى بهاإليقاعية المكررة أواخر األبيات. بل هناك من الشعراء من اعتن
بما ال يلزم من حروف  ي العالء المعري؛ الذي التزم فيهعر أبهو الشأن بالنسبة إلى الشا

 . «اللزوميات»وحركات، وقد خصص لذلك ديوانا سماه 
وبالعودة إلى القافية في فن الموشحات، يمكن القول إن مسألة التجديد فيها لم تتعد 

سواء من التنويع؛ فقد حافظ الوشاحون على أنواع القوافي التي كان الشعراء يستعملونها، 
حيث الروي )المطلقة، والمقيدة(، أو من حيث الحركات )المترادفة، والمتواترة، والمتداركة، 
والمتراكبة، والمتكاوسة(، وحتى من حيث الحروف، والحركات المكونة لها. فالواقع أن 
تجديدهم لها لم يتجاوز، إلى حد كبير، الجمع بين أنواع مختلفة منها في الموشحة الواحدة، 

لى عكس الوزن الذي وصل فيه التجديد إلى درجة االبتكار كما سلف الذكر؛ فمجمل ع
 ها، تقر أن القافية فيه لم تتجاوزالكتب التي تناولت فن الموشحات، أو أشارت إليه في ثنايا

 عنصر التنويع. 
إن مسألة التجديد التقفوي في فن الموشحات؛ الذي لم يتعد التنويع، كما سلف الذكر، 

نا أمام إشكالية العمق التجديدي في قافية الموشحات؛ حيث إنه ال يمكن عد مجرد تطرح
التنويع تجديدا، فلو كان كذلك لعدت فنون كالم موزون، ظهرت قبل الموشحات، هي السباقة 
للتجديد من حيث القافية؛ فهناك، مثال، فن التسميط الذي عرفه العرب منذ القديم، حيث 

قحام قافية مكررة في وسط بيت شعري، وآخِر شطره األول، تختلف يعمد فيه الشاعر إلى إ
 عن قافية البيت؛ كما فعل امرؤ القيس في قوله:

 وحرٍب وردُت وثغٍر سددُت       وعليـٍج شددُت عليه الحبـــــــــــــااَل 
 أو جعلها في أواخر األشطر من خالل بيتين كما في قول الشاعر:

 صِ ـــلَ علــى اْرتيـــــــاِد المخْ      وْيحِك يا نْفُس اْحرِصي  
 يـــــــــاِوعــــي واخــــُلــــِصي       واْسمِعي الّنْصـــــــح َوعِ وط

فهذا شبيه، إلى حد كبير، بتنويع الوشاحين للقافية، وهو أسبق من موشحاتهم؛ إذ نظمه 
 الشعراء منذ عصر الجاهلية.
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لموشحات قد أفلح في التجديد من حيث الشكل بناء على ما سبق، يمكننا القول إن فن ا
واإليقاع، لكنه عجز عن ذلك من حيث القافية، أو باألحرى، طور، فقط، تقنية التنويع التي 
كانت متحققة منذ أقدم العصور، من خالل الشعر العمودي؛ لتطفو من جديد إشكالية العمق 

 التجديدي بشأن قافية هذا الفن.
ى إيجاد تفسير لإلشكال المذكور؛ من خالل محاولة إثبات إن هذه الدراسة ستعمل عل

إمكانية تحقق العمق التجديدي في فن الموشحات من حيث القافية. فلما كان التنويع هو 
السمة البارزة في طبيعة قافية هذا الفن، أمكننا االنطالق منه، باعتباره معيارا، نهدف من 

 ة من حيث جانب القافية. خالله إلى الكشف عن تجليات التجديد العميق
إن الدراسة تهدف إلى تحديد أنواع جديدة للقافية في فن الموشحات، على غرار أنواعها 

عليها منطلقا لتحقيق ذلك، كما سلف  ةفي الشعر العربي القديم؛ وستكون سمة التنويع الغالب
نويع الذكر؛ إذ سُينظر إلى درجة تحققه في الموشحة، ومن خالل ذلك تتضح طبيعة ت

، كل ذلك من خالل االعتماد على منهج بناء عليه القافية، والوصف الالئق بها )تسميتها(
 يجمع بين الدراسة العروضية التطبيقية المتعلقة بالقافية تحديدا، والوصف.

في سياق اإلشكال السالف الذكر، ومنظور إيضاحه وتفسيره، يمكن وضع الفرضيات 
 اآلتية:

 ديدي للقافية في فن الموشحات أمر ممكن.إن إبراز العمق التج -
إن سمة التنويع الغالبة على قافية الموشحات هي أساس الكشف عن عمق التجديد  -

 فيها.
إن قياس درجة التنويع من حيث القافية في الموشحة هو سبيل وصفها، وإمكان  -

 تسميتها.
اسا، على أنواعها إن الكشف عن أنواع جديدة للقافية في فن الموشحات، ينبني، أس -

 المعروفة في الشعر. 
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 ومباحثها تعريفها ؛فصل أول: القافية
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 تعريف القافية: -1
يدل لفظ القافية، في اللغة، على مؤخر العنق، كما تشير إلى ذلك بعض كتب 

قائال:  . أما في االصطالح، فقد عرفها، من القدماء، الخليل بن أحمد الفراهيدي(1)العروض
القافية من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله، مع حركة الحرف الذي قبل »

 الساكن، كقول امرئ القيس:
 .(2)«كجلمود صخر حّطه الّسيُل من َعلِ 

، وحددها الفراء في حرف (3)وعرفها تلميذه األخفش باعتبارها آخر كلمة في البيت
. أما ابن السراج الشنتريني، فقال في تعريفها (4)القصيدةالروي؛ ألنه الحرف الذي تنسب إليه 

كل ما يلزم الشاعر إعادته في سائر األبيات من حرف وحركة، فهذا هو المفهوم من »إنها: 
تسميتها )قافية(، ألن الشاعر يقفوها أي يتبعها فتكون قافية بمعنى )مقفوة(، كما قالوا: عيشة 

 .(5)«بها كأنها تقفو ما قبلهاراضية بمعنى مرضية، أو تكون على با
يعرف »وعرفها، كذلك، المحدثون؛ حيث يقول الدكتور عبد العزيز عتيق بصددها: 

علماء العروض القافية بأنها هي المقاطع الصوتية التي تكون في أواخر أبيات القصيدة، أي 
يس قائال: . كما عرفها الدكتور إبراهيم أن(6)«المقاطع التي يلزم تكرار نوعها في كل بيت

                                                           
 مكتبة اآلداب،  ،القاهرة) تحقيق: حسني عبد الجليل يوسفالهاشمي، ميزان الذهب في صناعة شعر العرب،  أحمد -(1)

 . 108، ص. (د. ت.، 1ط. 
دار العلوم العربية، ، لبنان -بيروت) الدليل إلى البالغة وعروض الخليلسلوم علي جميل، وحسن محمد نور الدين،  -(2)

 .233، ص. (م1990، 1ط. 
دار المعرفة  ،كلية اآلداب، جامعة األسكندرية) بي ومحاوالت التطور والتجديد فيهفوزي سعد عيسى، العروض العر  -(3)

 .89، ص. (م1988 الجامعية، د. ط.
 نفسه.  -(4)
 نفسه. -(5)
 .134، ص. م(1987 دار النهضة العربية، د. ط. ،بنانل -بيروت) لعزيز عتيق، علم العروض والقافيةعبد ا -(6)
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 هاليست القافية إال عدة أصوات تتكرر في أواخر األشطر أو األبيات من القصيدة، وتكرار »
 .(1)«هذا يكون جزءا هاما من الموسيقى الشعرية

وإجماال، فالقافية هي مجمل األصوات، أو الحروف والحركات التي يلتزم الشاعر إبراز 
في كلمة، أو بعضها، أو أكثر منها؛ فمثال  وحدتها في أواخر األبيات الشعرية؛ فقد تتحدد

 :(2)الكلمة قول المتنبي
 ى فـــــــــؤاٍد َأْنــــُجـــَماــــــل أقـــــــــــــاَم عـأراني، وْيِك، لوَمِك ألوما،       هــــم   !كفِّي

 حيث تتبدى القافية في قوله: )أنجما(. 
 أيضا: (3)ومثال بعضها قوله

 رأْيِت لهيبـــُه        يا جّنتي َلَرأْيــِت فـــيــــِه جَهــنَّـــَماَوَخفوق قْلٍب لْو 
 إذ تتحدد في قوله: )َهنَّما(.

 :(4)أما مثال أكثر منها ففي قول ابن زيدون 
 ُخْنَت َعْهِدي، َوَلْم َأُخْن،       ِبْعــــــَت وّدي بـــــــاَل َثــــَمــــــــنْ 

 ثمْن(. حيث إن القافية هي قوله: )اَل 
 مباحث القافية: -2

 درس علماء العروض جانب القافية الشعرية من خالل أربعة مباحث هي:
 حروفها:  -1. 2

ُتلتزم في القافية ستة حروف هي: الروي، والوصل، والخروج، والردف، والتأسيس، 
 والدخيل.
 
 

                                                           
 .273 .، ص(م1972، 4دار القلم، ط.  ،لبنان -بيروت) إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر -(1)
 .15، ص. (م1983 للطباعة والنشر، د. ط. دار بيروت ،لبنان -بيروت)أبو الطيب المتنبي، الديوان،  -(2)
 نفسه. -(3)
 .317، ص. (م1994، 2دار الكتاب العربي، ط.  بيروت،) ن، شرح: د. يوسف فرحاتون، الديواابن زيد -(4)
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 الروي:   -
شعرية، به تسمى األبيات ال أواخريعتبر أساس القافية وركيزتها؛ حرف يلتزم في 

القصائد، وإليه تنسب؛ فيقال: قصيدة نونية، وأخرى المية، أو ميمية... وقد يصرح الشاعر 
به منذ الشطر األول من قصيدته، عن طريق ما يسمى )التصريع(؛ أي جعل هذا الشطر 

. ومثال حرف الروي (1)متضمنا قافية القصيدة، التي هي قافية الشطر الثاني من البيت األول
 :(2)لدال المكسورة آخر الشطر األول واألشطر الثواني في قول المتنبيا

 كـــــْم قتيـــــٍل كَما ُقتـــلُت َشــهيِد       لبَياِض الطُّلى وُورِد الـخـدودِ             
 ودِ ــــــــــــــم المْعمـوِن الَمَها وال َكُعــُيــــــوٍن       َفـَتـَكــــْت ِبالُمــتـــيّ َوُعيـــــــــ            
باِء أياَم تــْجـــ َدرَّ               وِديـَلَة عُ ــــريـــ       ــــِر ذيــولي بداِر أثْ درُّ الصَّ
 ــُقــــودِ ـٍع وعــــًا       طلعــــْت في بـــراقــدور ــهْل رأيــَت ب !َعْمَرَك للاَ                  

 )الدالية( نسبة إلى حرف رويها )الدال(. ويمكن نعت القصيدة، هنا، بـ
 الوصل: -

حرف مد )ألف، أو واو، أو ياء( بعد الروي مباشرة؛ يكون ناتجا عن إشباع حركة 
حرف الروي، أو من كلمته نفسها. أو هو هاء ساكنة، أو متحركة بعد الروي مباشرة؛ فمثاله 

 :(3)ألفا قول امرئ القيس
 ْجـِر بِن عمٍرو       وأبلْغ ذلك الحـــــــــــــــــــــــــّي الجديَداأاَل أْبلْغ بني ُحــ          
ـــي قـــْد هلْكـــــ            اركــــــــُم بـــعـــيـــــَدابعـــيــــدًا مْن دَيـــــ    ــُت بأْرِض قوٍم   بأنِّ
 ـوَداـــــق  ال ُخــُلـــحــــي       َلُقلُت الموُت ولْو أنِّي هلْكُت بأرض قوم                

 فالوصل هو ألف المّد آخر األبيات.
 

                                                           
 ،لبنان -بيروت)الخطيب القزويني، اإليضاح في علوم البالغة: المعاني والبيان والبديع، تحقيق: إبراهيم شمس الدين،  -(1)

 .298، ص. (م2003، 1، ط. العلميةالكتب دار 
 .19، ص. الديوانأبو الطيب المتنبي،  -(2)
 .55، ص. (م2004، 5لعلمية، ط. دار الكتب ا ،لبنان -بيروت) الديوان، تحقيق مصطفى عبد الشافيامرؤ القيس،  -(3)
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 أيضا:( 1)ومثاله واوا قوله
 وبُ ـَقْد َأْشهُد الغارَة العشواَء تْحمُلني       جْرداَء معُروفُة الّلْحيْين سْرحُ         
 ــْنــُصوبُ مــرٍة زْوراَء بكْ  ِجُمها       َمْغٌد علىكأنَّ صــــــــاحَبها إْذ قــــــــاَم ُيلْ         
 ـــــــــْريها َجَذٌم       ولْحــــــــمها َزَيــــــــٌم والبـــْطــــــُن مْقُبوبُ اُفــــَها َضــــِرٌر وجـــــِوقَ         

 إذ يظهر الوصل، عروضيا، من خالل واو مد ناتجة عن إشباع ضمة الروي )الباء(.
 كذلك: (2)ومثاله ياء قوله

 ــَة الَعَيــــَراتِ فُبــــــــــــْرقـــــــــ ــــيِّ ِبالَبَكــــــَراِت       َفَعـــــــاِرمــــــــــةً ـــَغَشْيُت ِدَياَر الَحـ       
 ـــٍل فالُجبِّ ذي األَمَراتِ َمْنِعــٍج       إلى عاقــــفغوَل َفَحلِّيْت فأْكنــــــــــــــاَف        
 ـــدا       أُعدُّ الحَصى ما تْنَقِضي َعَبَراِتيُت ردائي فْوق رأسي قاعظللْ        

فالوصل هو ياء المد الناتجة عن إشباع حركة حرف الروي )التاء( آخر البيتين األولين، 
 واألخرى الدالة على المتكلم آخر البيت الثالث.

 كذلك:( 3)أما مثاله هاء ساكنة فقول امرئ القيس
 لـــــِب بْعــَد اليـــــــــــوم َما آبْه       ذْكرى حبيٍب بَبْعض األْرض قْد راَبهْ يا بـــْؤس لْلق

ْيب قْد عاَبهْ ْكــتَـئــــبا       والــــقالــــــْت ُسلْيــــــمى أراك اليـــــْوم م  رْأس بْعدي رأْيُت الشَّ
ــــتَـــــوحـــــاَر بْعـــــــَد سواِد  ـــــــْرَت هــــِب الـــــّرْيِط ـــُه       كمْعقــالـــــرْأس ُجــمَّ  ـــّداَبهْ إْذ فــــشَّ

 فالهاء الساكنة آخر األبيات وصل.
 :(4)وأما مثاله هاء متحركة فقول ابن زيدون 

با إْذ هّب عاطُرُه       ِمْن أْفق َمْن أنا في قْلبي أشـــــــاطُرهُ   َعرْفُت عْرف الصَّ
ـــــــــــــَن أّنــــــــــــــي، الّدهْ أراَد تْجـــــ        ر، ذاكَرهُ ــــــديــــــــَد ذْكــــــــــراه عَلى شَطٍط       وما تيقَّ
ْت زواجِ ّداُر داِنَيٌة       يا حبَّـــــــــزاُر بـــــــــــِه َوالــــــــــنـــأى المــــ        ُرهُ ــــَذا الفْأُل لْو صـــــــحَّ

                                                           
 .47 -46نفسه، ص.  -(1)
 .50نفسه، ص.  -(2)
 .46، ص. نفسه -(3)
 .135، ص. الديوانابن زيدون،  -(4)
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 المضمومة آخر األبيات وصل. فالهاء
 الَخروج: -

حرف مد )ألف، أو واو، أو ياء( ناتج عن إشباع حركة هاء الوصل، أو منتم إلى كلمة 
 القافية، فال يأتي إال مع هاء الوصل المتحركة؛ ومثاله واوا في قول ابن زيدون السالف:

با إْذ هّب عاطُرُه       ِمْن أْفق َمْن أن  ا في قْلبي أشـــــــاطُرهُ َعرْفُت عْرف الصَّ
 حيث إن الخروج هو واو المد الناتجة، عروضيا، عن إشباع ضمة هاء الوصل )َشاِطُرُهو(.

 الردف:  -
حرف مد أو لين )ألف، أو واو، أو ياء( يقع قبل الروي مباشرة. وقد أجاز العروضيون 

بين أحدهما واأللف التي  الجمع بين الواو والياء ردفا في القصيدة نفسها، ولم يجيزوا الجمع
 :(1)يلزم مجيؤها وحدها ردفا في القصيدة نفسها. فمثاله ألفا قول أبي تمام

 ـــــــه وَبادِ ْنــــــــــٍر ماِضــــــِد       َوَرْوُض حسَقى عْهد الحَمى َسَبُل العَها
 الّدمَع مْن خـــْيـــــر الَعتَــادِ ُت لّما       رأْيــــَنَزْحُت بــــــــــــــِه رِكــــــــيَّ العْيِن 

 ـادِ ــــّدْهر في ُصَور الِبَعـــــى       إلْيها الـــــوم وما َتَمشّ فيا ُحْسن الّرســــ
 حيث إن األلف الواقعة قبل الروي )الدال( مباشرة ردف.

 :(2)ومثاله واوا وياء اجتمعا قول أبي تمام أيضا
 ـــــــيــِث ما لْيـــــــــس بالّنــِبـــــيْنِبُث المِكيِث        الّنوى لْيَس بَصْرفُ             
 ــــــــــَواٍه واَل ُرُيـــــــــــــــوِث ـاٌح       َغْيــــُر ســـــــــــــــــــابنـــا رَيــــــَهّبـــــــــْت أِلْحبَ             
 ـُن ُحُقــــوٍف، ِظَباُء ِمـــــيــِث ِم ُحْســنا       عْيــــــــــــاُبـــــــــــُدوُر لْيِل الّتم            
 ــوِث ــــــّرعُ مــــــــاليـــــِج والــــــــــِر والدّ        ـل واألَســــاويـــــيبْيَن الَخــالِخــ            

 فياء المد وواوه، اللتان قبل الروي )الثاء( مباشرة، ردف.

                                                           
   ، (م1994، 2دار الكتاب العربي، ط.  ،بيروت) ي األسمران أبي تمام، تحقيق: راجالخطيب التبريزي، شرح ديو  -(1)

 .197، ص. 1ج. 
 .174الخطيب التبريزي، شرح ديوان أبي تمام، ص.  -(2)
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 التأسيس: -
 كذلك: (1)يفصل بينه وبين الروي حرف صحيح؛ ومثاله قول أبي تمام ألف، دائما،

 ــَواِكبِ َلْت مُصوناُت الّدموِع الّســـــــــٍع ومــــــالِعِب       ُأِذيعلى مْثلَها ِمْن أْرُبـــــــ
 راِئبِ أقوُل لُقرحاٍن ِمَن البْيِن لــــــْم ُيِضْف       رِسيَس الهَوى تْحت الحَشا والتّ          
 ـــــاِربِ َل مْنهْم َلْيس بالُمتقــــأِعّني أفـــــــــــّرْق شْمَل دْمِعي فــــــإّنني       أرى الّشمْ          

حيث إن األلف الكائنة قبل أحرف الكاف، والهمزة، والراء التي قبل حرف الروي )الباء(، 
 تأسيس.
 الدخيل: -

سيس؛ ومثاله الكاف، والهمزة، والراء حرف صحيح يفصل بين حرف الروي وألف التأ
 الواقعات بين الروي )الباء( وألف التأسيس، في المثال السالف.

 حركاتها: -2. 2
للقافية ست حركات، يجب على الشاعر التزامها إن وردت في البيت األول؛ وهي: 

 المجرى، والحذو، والّرس، واإلشباع، والنفاذ، والتوجيه.
 المجرى:  -

الروي )ضمة، أو كسرة، أو فتحة(؛ ومثاله ضمُة العين في آخر البيت هو حركة حرف 
 :(2)من قول قيس بن الملوح

 عُ ـيـمضى زَمٌن والّناس يشفعوَن بي       فهْل لي إلى لْيَلـــــى الغداَة شفِ            
ُفني حبِّيِك حّتى كــــيض             عُ ــــــال الّتليـــــــِد نِزيمَن األْهــل والمـ ي      ــــــأّنــــــنـعِّ
 ي العــــــــــاِذالت بُحبِّها       أَبْت كبــــــدي مّما ُأجــــــــــــنُّ صِديعُ ـإذا ما لحان           

 

                                                           
 .111نفسه، ص.  -(1)
      ، (م1999، 1دار الكتب العلمية، ط.  ،لبنان -بيروت)الغني، قيس بن الملوح، الديوان، تحقيق: يسري عبد  -(2)

 .27ص. 
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 الحذو: -
هو حركة ما قبل حرف الردف مباشرة )ضمة، أو كسرة، أو فتحة(؛ ومثاله كسرات 

 الردف من قول قيس بن الملوح السالف.  الفاء، والزاي، والدال الالتي قبل ياء
 الّرس: -

هو حركة ما قبل ألف التأسيس مباشرة، وال يأتي إال فتحة؛ ومثاله فتحات الخاء، 
 أيضا: (1)والعين، والجيم في قول قيس بن الملوح

 ـــــــَس بَخاِلدِ فيا قلُب مْت حْزنا وال َتُك جــاِزعا       فإنَّ ُجــــــــــــــزوع القْوِم لْيـــــ      
 هها       وكالّشمـــــــــــس يْسبي َدلَُّها كلَّ َعاِبدِ ـَهَوْيُت فتـــــــــاًة كالغـــــــــــــــزالــة وجْ       
 عــذٌَّب       ودْمع حثيٌث في الهوى غيُر َجاِمدِ ــوِلي كبٌد حـــــــــــــــر  وقــــــْلــب م      

 اإلشباع: -
ة حرف الدخيل الذي يفصل بين ألف التأسيس وحرف الروي؛ ومثاله كسرات هو حرك

الالم، والباء، والميم الواقعات بين ألف التأسيس ودال الروي، من قول قيس بن الملوح 
 السالف.
 النفاذ: -

هو حركة هاء الوصل )ضمة، أو كسرة، أو فتحة(؛ ومثاله فتحات الهاء في آخر قول 
 :(2)قيس بن الملوح

 ّي َنِسيُمــَهاــــــلِّـــــيا       سِبيل الّصبا يْخُلْص إلــــمـــــــــــاَن باهلل خَ ـــْي ُنعْ أيا َجَبـَلـــــ      
 ُمَهاــــــْردها أْو ُيْشِف مّني حــرارًة       على كبـــــــٍد لْم يـــْبــــــَق إاّل صِميَأجْد َبــــ      
َمــْت       على نْفِس مْحُزوٍن َتَجلَّْت هموُمَهاٌح إذا مـــــ الصبا ريــــــفإنَّ         ـا تَنسَّ

 
 

                                                           
 .53سه، ص. نف -(1)
 .82، ص. نفسه -(2)
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 التوجيه: -
هو حركة ما قبل الروي المقيد )الساكن(؛ ومثاله فتحات الالم، والميم، والقاف؛ الالتي 

 :(1)قبل الروي المقيد )الالم(، في قول ابن زيدون 
 ،       ومْطَلعــها مْن جُيــــــوب الُحــــَللْ هي الّشْمس مِغِرُبها في الِكَللْ           
ــــَف ماَء الّشباِب،       ثَــــــراهُ ال            لْ ـاُه األمَ ـَهـــــــَوى، وجــــــــنَ ـوُغْصن، تَرشَّ
 لْ ــرِّ الُمقَ َتَهادى، لطيَفَة َطـــــــــّي الِوَشاِح؛       وتــــــــْرُنو ضعيـــَفــــَة َكــــــــ          

 أنواعها: -3. 2
ُينظر إلى أنواع القافية من جانبين؛ األول جانب الروي، والثاني جانب الحركات؛ 

 فبحسب األول، تنقسم إلى نوعين:
 مطلقة: -

وهي ما جاء فيها حرف الروي مطلقا؛ أي محركا بإحدى الحركات الثالث )الضمة، أو 
في معلقته الشهيرة مستعمال روي  (2)ل امرِئ القيسالكسرة، أو الفتحة(؛ ومثال هذا النوع قو 

 الالم المكسورة:
 ـزِل       بِسْقط الّلوى بْيَن الّدخوِل فَحْوملِ قَفا نِبِك مْن ذْكرى حبيٍب ومنْ         
 َها       لَما َنـــَسجـــْتها مــْن جُنوٍب وشْمَألِ الِمْقراِة لْم َيْعُف َرْسُمـــفُتوَضَح ف        

 قيدة:م -
وهي ما جاءت بروي مقيد؛ أي ساكن؛ ومثالها الراء الساكنة في آخر البيتين من قول 

 أيضا: (3)امرئ القيس
 َأَحاَر اْبَن َعمٍرو كأنِّي خِمْر       ويْعُدو عَلى المـــِرِء ما يْأَتِمــــْر            
 اَل يّدِعــــــــــي الَقْوُم أّنــــــــــــــــي أِفـْر        ِريِّ ـفاَل وأِبــــــــــيـــَك اْبَنـــــَة الَعام           

                                                           
 .256، ص. الديوانن، و ابن زيد -(1)
د.   ،د. ط. دار الفكر للطباعة والنشر،، لبنان -بيروت)لسبع، أبو عبد للا الحسين بن أحمد الزوزني، شرح المعلقات ا -(2)

 .8 -7ص.  (،ت.
 .68، ص. الديوانامرؤ القيس،  -(3)
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 وأما بحسب الثاني )الحركات(، فتنقسم إلى خمسة أنواع:
 المتكاوسة: -

 :(1)هي كل قافية جاءت بأربع حركات بين ساكنيها؛ ومثالها قول الحجاج
 َقــْد َجَبــــَر الّديَن اإلَلُه َفُجِبـــْر 

ما ألف المد الكائنة بعد الم )اإلله(، والراء الساكنة بعدها، وبينهما أربعة فساكنا القافية ه
 حروف متحركة )الهاء المضمومة، والفاء المفتوحة، والجيم المضمومة، والباء المكسورة(. 

 المتراكبة: -
 :(2)هي القافية ذات ثالث حركات بين ساكنيها؛ ومثالها قول المتنبي

 قْلباُه ِمّمـــْن قْلُبـــــــــُه َشِبــُم       ومْن ِبِجْسِمي وَحالي عْنَدُه َسَقـمُ َوا حــــرَّ             
 ـدي       وتّدعي حبَّ سْيِف الّدولِة اأْلَُممُ ـماِلي أَكتُِّم ُحّبا قْد بَرى جَسـ            

ع حيث إن بين واو المد الناتج عن إشباع ضمة هاء )عندُه(، واآلخر الناتج عن إشبا
ضمة ميم الروي في البيت األول؛ ثالثة أحرف متحركة )السين والقاف المفتوحتان، والميم 
المضمومة(. وفي البيت الثاني هناك )الهمزة المضمومة، والميم المفتوحة، واألخرى 

 المضمومة( بين الالم الساكنة، ومد ضمة الميم اللذين يشكالن ساكني القافية.
 المتداركة: -

 أيضا: (3)لتي جاءت بحركتين بين ساكنيها؛ ومثالها قول المتنبيهي القافية ا
 ــــاِرمُ ْدِر الِكراِم المــَكـــــــــزاِئُم       وتْأتي على ققْدر أَْهِل العْزِم تأتي العــ على         
 وتْعُظُم في عْيِن الّصغيِر صغاُرها       وتْصُغر في عْيِن العظيِم العظــاِئمُ          

                                                           
 .224، ص. ء العروضي للقصيدة العربيةالبنامحمد حماسة عبد اللطيف،  -(1)
 . 331، ص. الديوانأبو الطيب المتنبي،  -(2)
 .385 ص. نفسه، -(3)
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اكنا القافية هما األلف، والواو الناتجة عن مد ضمة الروي )الميم(، وبينهما، في البيت فس
األول، حرفان متحركان )الراء المكسورة، والميم المضمومة(، وفي البيت الثاني نجد )الهمزة 

 المكسورة، والميم المضمومة(.
 المتواترة: -

في  (1)ومنها يقول المتنبي هي كل قافية اكتفت بحركة واحدة، فقط، بين ساكنيها؛
 موضع آخر:

 أراَع كـــــــــــَذا كلَّ األَنـــــــــــــاِم ُهَماُم       وَسحَّ لُه ُرْســــــــــُل الُملوِك غــَمــــــامُ 
 ِقَيــــامُ ـــُد ِفـــيـــما ُيــــــِريـــــ اِلسًا       وأيَّــــــــاُمــــــهاــــوداَنْت له الّدْنيا فأْصبَح ج

حيث إن ساكني القافية في البيتين هما األلف، وواو المد الناتج عن إشباع ضمة 
 الروي )الميم( عروضيا، وبينهما حرف واحد متحرك هو الميم المضمومة.

 المترادفة: -
هي التي تتابع في آخرها ساكنان، من دون أي حركة بينهما؛ ومثالها قول ابن 

 :(2)زيدون 
ِقـــــــيــــفَصّح  َراَحْت  ـــــــــرُة الــّنــــِســـيمْ بها السَّ  ـْم       ِريــــــــــٌح ُمـــعـــطَّ

 مْ ـيــــــو       اًل، فْهَي َتْعَبُق في الّشمِ ــــْت ُقــــُبـــــــــــــَمْقــــُبــــــــــوَلٌة َهـــبَّ 
 والميم الساكنة(. حيث يتضح تتابع حرفين ساكنين في آخر البيتين )ياء المد،

للقافية أنواعا أخرى  حددوتجدر اإلشارة، في هذا السياق، إلى أن من الدارسين من 
بحسب نوع حرف الروي الذي يكون مشروطا بشيء ما أحيانا؛ فقسمها، بذلك، إلى ثالثة 

 هي:( 3)أنواع
 

                                                           
 .390نفسه، ص.  -(1)
 .277، الديوانابن زيدون،  -(2)
 ،3ثار اإلسالمية، ط. آلدار ا ،الكويت)ينظر إلى: عبد للا الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها،  -(3)

 .81 -58، ص. 1، ج. (م1989
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  القوافي الّذلل: -
عينا، أو ميما، أو ياء، أو  وهي ما جاء حرف رويها باء، أو تاء، أو داال، أو راء، أو

 نونا.
  في النفر:االقو  -

وهي ما جاء حرف الروي فيها صادا، أو زايا، أو ضادا، أو طاء، أو هاء أصلية، أو 
 واوا.

  القوافي الحوش: -
 وهي التي جاء حرف رويها ثاء، أو خاء، أو ذاال، أو شينا، أو ظاء، أو غينا. 

 عيوبها: -4. 2
عدم التزام الشاعر بواحد من حروفها التي أتى بها منذ البيت للقافية عيوب ترتبط ب

األول، أو بواحدة من حركاتها، وإن أجيز عدم االلتزام في مواضع معينة؛ وبذلك يكون 
الشاعر قد أخل بصحة القافية، ووحدتها. وقد حدد علماء العروض والقافية هذه العيوب في 

 سبعة هي:
 اإلقواء: -

رى )حركة حرف الروي( بين الضم والكسر، وقد وقع فيه هو الجمع من حيث المج
 :(1)شعراء العربية على غرار النابغة الذبياني الذي يقال إنه أقوى في قوله من كبارالحتى 

 ِمن آل مّيَة رائـــــٌح أوُمـْغـــتـــــِد       عْجالَن ذا زاٍد أو غْير مَزّودِ               
 َودُ َذاَك خّبرَنا الُغراب األســـدًا       وبـارُح أّن رْحلتَنا غزَعَم البـــو               

حيث يظهر بجالء الجمع، من حيث ضمة الروي )الدال(، بين الكسر والضم في البيتين، 
 وهما من القصيدة نفسها.

 

                                                           
 .230، ص. البناء العروضي للقصيدة العربيةمحمد حماسة عبد اللطيف،  -(1)
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 :(1)وقد عدل النابغة هذا البيت لما فطن إلى إقوائه قائال
 وبذاَك تْنَعاُب الُغراِب األسَودِ       زَعَم البوارُح أّن رحلتَنا غـــدًا 

 اإلصراف: -
يسمى، كذلك، )اإلسراف( بالسين؛ وهو الجمع من حيث المجرى بين الفتح وغيره 

 :(2))الضم أو الكسر(؛ ومثاله قول الشاعر
 ءَ اي على يحَيى الُبــــكـــــــى       أَتْمنُعنـَأَرْيُتَك إْن مَنْعَت كــالَم يْحي              
 ففي طْرفي على يحَيى سَهاٌد       وفي قْلبي على يحَيى الَبــــالءُ               

 حيث جمع بين الفتح، والضم من حيث حركة الهمزة التي هي الروي.
 اإلكفاء: -

هو الجمع من حيث حرف الروي بين حرفين مختلفين قريبين في المخرج؛ ومنه قول 
 :(3)أحدهم

 ــــَة ْبِن أدِّ ـــارّيٌة مْن ضّبـجـــ
 كأّن تْحت ِدْرِعَها الُمْنَعطِّ 

 ــه ِبَشـطِّ شطًّا ُرميـــَت فــــْوقـ
 حيث جمع بين حرفي الدال، والطاء، وهما متقاربان من حيث مخرجهما.

 اإلجازة: -
هو أن يجمع الشاعر، من حيث حرف الروي، بين حرفين متباعدين من حيث المخرج 

هذا العيب، بشكل مقصود، في العصر الحديث مع دعاة على خالف اإلكفاء. وقد شاع 

                                                           
 نفسه. -(1)
 .234نفسه، ص.  -(2)
 .235، ص. نفسه -(3)
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الشعر المرَسل؛ الذين دعوا إلى تجريد الشعر العمودي من وحدة القافية؛ ومنه قول جميل 
 أحد أولئك الدعاة:( 1)صدقي الزهاوي 

 ـيــدُ ـــــاِكـــــاِم منـــــْعشـــــــــــــاِر األَنــيِعيش رِخّي العِيش ُعْشٌر مَن الوَرى       وتْسعُة أ 
 يــاَل ـلـِ ـــــــــــــــاِة قــــــــــــالِت الحـــــــيــادٌر       ُيخفُِّف ويْ بني األرِض العريَضة قــ وما في

 ــوعُ جُ ـــُه       وَأنَّ ُبُطــــــــوَن األْكــــــثـــــــــــريــــــــــــــَن تــ البْعَض ُيْشِبُع بْطنـــــَأِفي الحقِّ أنَّ 
 فقد جمع بين ثالثة أرواء أحرفها، )الدال، والالم، والعين(، متباعدة من حيث مخرجها. 

 اإليطاء: -
يرتبط بكلمة القافية؛ ويقصد به إعادتها بلفظها وداللتها في أقل من سبعة أبيات فاصال 

؛ إلعادة واستحسنت، ولم تعد إيطاءأكبر قبلت ا موضعي اإلعادة، وكلما كان الفاصلبين 
 :(2)ومثال هذا العيب قول الشاعر

 امــٌة       على فــــَنــــٍن وْهـــــــــنًا وإّنــــــــي َلنائمُ ــلقْد هَتَفْت فـــي ُجْنح ليٍل حم           
 ــُت َلـاَلئمُ تــــــــذارًا عْنَد ذاَك وإّننـي       لنْفســــــــي مــــّما قــــــْد رأْيــــــفُقْلــــُت اع           
 اِئمُ ـــــــابٍة       لسْعِدي وأْبكــــي وتْبكي الَحمَ ـَأَأْزعــــــــم أّني هائٌم ذو صَبــــــــــــ           
 ًا       لَما سبقْتِنــــي بالبكـــــــــــــاِء الَحَماِئمُ ـــكذْبت وبْيت للا لْو كْنُت عاشق           

)حمائم(، بلفظها وداللتها، في البيتين الثالث والرابع، من دون أن حيث كرر كلمة القافية 
 تفصل بين موضعي التكرير سبعة أبيات على األقل.

 التضمين: -
عيب يرتبط بمعنى البيت الشعري؛ وهو أن يتعلق كمال معناه بالبيت الذي يليه؛ بمعنى 

باط قافية بما يليها معنويا. ارتباط آخر كلمة من هذا البيت بكالم البيت الذي يليها؛ أي ارت
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جاعال كل القوافي متعلقة  (1)أو بعبارة أخرى عدم انفراد البيت بمعنى تام؛ ومثاله قول الشاعر
 بما يليها:

 ـــــه كــــــــَماَحَمْلـــــــــَت ِمــْنــــ يا ذا اّلذي في الحبِّ يْلَحى أَما       وللا لـــــــــوْ           
 َمْلـــــــــُت مـــْن حبٍّ رخيـــــــــــٍم لَما       ُلْمَت على الحــــــــــبِّ َفَدْعِنـــــــي َوَماحَ           
 ـــنــــَماـــــــِنــــــي بــْيـــأْطُلُب إّنـــــــــــــي لْســــــُت أْدري بَما       أْحــــَبــــْبــــــــــُت إاّل أّنـــ          

 ــِرِهـــــُم إْذ رَمــــىأْطلـــــُب مْن قْصــــــ    أنا ِبباِب القْصِر في بْعــــِض َما             
 اــــمَ ـــــــــَمــــــــاُه ولِكـــــّنــــــــطَأ ســـــــــــْهـــــــــــاٍم فَما       أْخــــِشْبـــــــــــَه َغـــــــــــــــَزاٍل بِسهـــــــ          
 ــــــَماـــــــَمــــا ســـــــلَّــــــاِن لـــــــــــُه كّلــــَما       أراَد قـــــــْتــــــِلـــــــي ِبـــــهـْينـــــــــــــاُه َسْهمــــــع          

والمالحظ أن الشاعر قد كرر القافية في أواخر األشطر األوائل كذلك، وجعلها هي األخرى 
 نويا، بما يليها من األشطر الثواني. متعلقة، مع

 السناد: -
تختلف أنواع السناد؛ فهو عيب يقصد به اإلخالل بواحد من حروف القافية، أو حركاتها 
التي يجب التزامها؛ فنجد: سناد الردف، وسناد التأسيس، وسناد الحذو، وسناد اإلشباع، 

 وسناد التوجيه، وهذا بيان ذلك:
 سناد الردف: -أ

 :(2)رْدف بيت وترك آخر من القصيدة نفسها؛ ومثاله قول شوقي يقصد به
 ـــــرُه دِمي وَعَلـْقـتُـــهُ َعَلَقْت محــــــاِجــــ       َوأََغــــــــنُّ أْكَحــــُل مْن مَها ِبَكــِفــّيـــــةٍ           
 ّط نِحيُتهُ ــــــٌة       بْيَن الَقَنا الخــــــــّطــــاِر خُ ــــــوفيِه ُكَنـــاَســـــــ أْلبـــــــــــــــــــاُن داَرْتهُ           
 جــــــــــــــداوِل َوْرُدُه       واآلُس مْن ُخْضـِر الخَماِئِل ُقوُتهُ ــالّسْلسِبيل مـــَن ال          
 : براَحـــتــي َمـثّــْلــتُــهُ ــــالُ ّصـــبًا       قاَل الجمــــــاِل منــإْن قْلَت: تْمَثاُل الجم          

 ف البيتين الثاني والثالث بالياء والواو تواليا، وترك األول واألخير.دَ رَ حيث 
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بعض العروضيين المعاقبة بين الواو والياء، ردفا في القصيدة، من ضمن  وقد عدّ 
 عيب سناد الردف، على الرغم من تأييد جوازها كما سلف الذكر.

 سناد التأسيس: -ب
و تأسيس بيت وترك آخر؛ أي جعل القافية مؤسسة في بيت وإهمال ذلك في آخر؛ ه

 :(1)ومثاله قول أبي القاسم الشابي
 ـــّطْفــــ       ــــِل، يُد األْحالِم ُتَهـــْدِهــــُدهُ قْد كاَن لُه قْلٌب كالــ                  

 ِن جميُل الّطْلَعـــــــــِة َيعُبُدهُ ُمْذ كان له َملٌك في الَكْو                         
 ـــادرُه ومـــــــــــَوارُدهُ ي الكْو       ِن مـــَصـــــلْوالُه لَما َعُذَبْت ف                  

 تأسيس البيت األخير، وإهمال البيتين األولين. إذ يظهر
 سناد اإلشباع: -ت

شباع(؛ ويقصد به اختالفها في يرتبط هذا العيب بحركة حرف الدخيل، التي تسمى )اإل
 :(2)أبيات القصيدة، كأن تكون كسرة في بيت، وضمة في آخر، كما نجد في قول الشاعر

 َوُمْسَتْوِحــــــٍش لْلبْيِن ُيْبدي َتَجـــلُّــدا       كما أْوَحَش الكفَّْين فْقُد األَصاِبعِ             
 ــــــٍل ِلُخـــّلـــٍة       بَسْهم الّتجنِّي أْو بسْهــــِم الّتقاُطعِ َوكْم قــْد رأْيـــــنا مْن قتي            
 وكْم واثٍق بالّدْهِر والّدْهُر موَلـــٌع       بَتأِليِف شتَّى أْو بتــْفـــــــــِريِق جاِمعِ             

 حيث نوع من حيث اإلشباع بالكسر والضم.
 سناد الحذو: -ث

بين الكسر والضم حذوا في القافية، ورفضوها باستعمال أجاز العروضيون المعاقبة 
الفتح؛ ألن المعاقبة بين الكسر والضم تنِتج ردفا بحرف مد )واو، أو ياء عبارة عن سكون 
ميت(، أما المعاقبة بالفتح، وجعل الردف واوا أو ياء؛ فينِتج حرف لين ردفا )واو أو ياء 

مد، وآخر بحرف لين؛ فهذا عيب من  مع في القصيدة ردف بحرفبسكون حي(؛ وإذا اجت
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عن إنتاجه. ومن هذا قول الشاعر  ناد الحذو؛ ألن الحذو هو المسئولالقافية يسمى س عيوب
 :(1)عمرو بن كلثوم

 علْيـــــَنا كـــــّل ساِبغــــــــــــٍة ِداَلٍص       ترى تْحَت الّنجاِد لَها ُغُصوَنا           
  مُتوَنهـــــــــّن متوَن ُغْدٍر       تَصفِّقـــها الــــــّرَيــــــــــــاُح إذا جَرْيَناكـــــــــــأنّ            

حيث جمع، في الحذو، بين ضمة أنتجت ردفا بمد الواو، وفتحة أنتجت ردفا بحرف لين 
 )الياء الساكنة(.

 سناد التوجيه: -ج
ويقصد به عدم وحدتها في يتعلق هذا العيب بحركة ما قبل الروي المقيد )التوجيه(؛ 

جسد القصيدة كله؛ حيث تختلف من حركة إلى أخرى؛ مما ال يضمن ثبات اإليقاع التقفوي؛ 
 :(2)ومثاله قول أبي القاسم الشابي

 ــاِء وضـْوُء القَمـــْر وسْحُر المســــــــ ـباِح      ـــــــــَباُب الّصــــــأساِئُل أْين ضـ           
ـــــي وغــــْيــــــــٌم يُمْر ونْحــــــــــٌل يغــــ       ــقِ راُب ذاَك الفـــــــــراِش األِنيـــــوأسْ              ــــــــنِّ
ــــــــ             ــــي أْنـــتــــــــِظْر ــــــــــــــاُة التّـــــــــــَنـــاُت       وأين الحيــائـــــُة والكـوأيـن األشــــــــعَّ
 ظمْئُت إلى الّظــل تْحـت الّشَجــْر لى الّنور فْوَق الغُصوِن      َظِمْئُت إ           

 إذ جمع بين أنواع الحركات )الفتح، والضم، والكسر( من حيث التوجيه.
بناء على ما سبق، يتضح أن العرب، شعراء ونقادا، قد أولوا عناية خاصة بعنصر 

اعد وأسسا تعلي من شأنها، وتمنع النظر إليها باعتبارها القافية الشعرية؛ حيث وضعوا لها قو 
كن كل هذه العناية بالقافية إال عنصرا ثانويا، أو قابال للتجاوز، أو التعديل، أو التجديد. ولم ت

سبب اإليقاع؛ فهي جزء من إيقاع القصيدة الشعرية العام، يتعلق، أساسا، بأواخر أبياتها؛ إن ب
ي ثراء موسيقاه من حيث أواخر أجزائه الكبرى )األبيات القافية لتضمن للنص الشعر 
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الشعرية(، وتنبئ بنهايتها، وتجعل اإليقاع أكثر استمالة للمتلقي، كما قد تمكنه من تمييز 
 الشعر عن النثر في حال السماع.

وتكمن أهمية عنصر القافية، كذلك، في كونها تعد مقياسا من مقاييس شاعرية 
رته على نظم الشعر ليس فقط من حيث االنضباط للوزن الشاعر؛ فهي اختبار لقد

العروضي، وإنما كذلك من حيث القدرة على االلتزام بما هو أبعد من العروض؛ من معجم، 
عن طريق التمكن من توظيف ألفاظ كثيرة مختومة بالحرف نفسه؛ ومن نحو، عن طريق 

فية؛ ومن داللة، بالقدرة على القدرة على توحيد الحركة اإلعرابية ألواخر حروف ألفاظ القا
إقامة صحة المعنى، وعدم تناقضه أو حشوه، في القصيدة كلها، على الرغم من لزوم كلمات 

 بعينها في أواخر األبيات الشعرية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نحو منظور جديد 

 

24  

 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل ثان: قوافي الموشحات بحسب درجة التنويع
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 في الشعر العربي قبل فن الموشحاتأوال: نظرة سريعة إلى تنويع القافية  -
لم يكن تنويع القافية، من حيث كالم العرب الموزون، حكرا على فن الموشحات؛ أو 

هذا الفن، بل نشأ قبل ميالده، وإن ارتبط به أشد  معبمعنى آخر فالتنويع التقفوي لم ينشأ 
ن القول واشتهر به من دون غيره. لقد ظهرت، قبل فن الموشحات، فنون م ،االرتباط

، واتسمت بعنصر التنويع من حيث القافية، وأبرزها ثالثة فنون فيما الموزون ارتبطت بالشعر
 يأتي بيانها:

 فن التسميط: -1
إلى  البيت الشعري قصد منه تقسيم يُ ُأشير سابقا إلى فن التسميط في مقدمة الدراسة، و 

 ؛ أي عن قافية البيتخيرأجزاء عروضية ُتحدد عن طريق قافية تختلف عن قافية الشطر األ
عن قافية الجزء الرابع األخير، ومن  ى ثالثة أجزاء بقافية موحدة تختلف؛ فيأتي البيت علكله

 هذا البيت:سمطا مُ  (1)ذلك قول امرئ القيس
 ااَل بَ الحِ  هِ يْ لَ عَ  تُ دْ دَ ــــشَ  جٍ لْ عِ وَ        تُ دْ دَ ـسَ  رٍ غْ ثَ وَ  تُ دْ رَ وَ  بٍ رْ حَ وَ 

ى ثالثة أجزاء بقافية رويها التاء المضمومة، وجزء رابع بقافية حيث قسم الشاعر بيته إل
 رويها الالم. ويمكن كتابة البيت بتقسيمه إلى أجزائه األربعة تلك:

 َوَحـْرٍب َوَرْدُت       َوَثْغـٍر َســَدْدتُ 
 َوِعْلٍج َشــــَدْدُت      َعَلْيـــــــِه الِحَبااَل 

 ما متنوعة.فيأتي الكالم شعرا من بيتين قافيته
 :(2)قول أحدهمذلك ومن وقد يكون على بيتين، 

 صِ ـــلَ علــى اْرتيـــــــاِد المخْ    وْيحِك يا نْفُس اْحرِصي    
 يـــــــــاِوعــــي واخــــُلــــِصي       واْسمِعي الّنْصـــــــح َوعِ وط

                                                           
 مكتبة اآلداب،  ،القاهرة) رب، تحقيق: حسني عبد الجليل يوسفأحمد الهاشمي، ميزان الذهب في صناعة شعر الع -(1)

 .135ص.  (،، د. ت.1ط. 
 نفسه. -(2)
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 فن التخميس: -2
تتقدم الشطر األول وتأخذ  فن ُيقصد منه تحوير بيت شعري بإقحام ثالثة أشطر فيه

قافيته؛ فيأتي الكالم على خمسة أشطر بقافيتين واحدة تتكرر أربع مرات، واألخرى مرة 
  :(1)له ينمن ذلك قول أبي الفرج الساوي في بيتو  ،لذلك سمي تخميسا؛ واحدة

ْنــَيــا تَــُقــــــوُل ِلــــساِكــِنــيَهـــا       َحَذاِر َحَذارِ   ِمْن َبْطِشي وَفْتِكي هَي الــدُّ
 َفاَل َيْغــــــُرْرُكـــــُم ِمّنـــــي اْبِتســـــــــــــــاٌم       َفَقْوِلـــــــــي ُمْضِحــــــٌك والِفْعُل ُمْبكِ 

 قائال: مافأقدم شاعر آخر على تخميسه
 ــْن َنِبيَهاـــــــــوَطــلِّـــْقـــَهـــا الــثَّـــــاَلَث َوُكــــ    َها   ـــيـــــــــْع َبنِ ــــــــَة مـــــــــّدْنيا الّدِنيّ ــــــَدِع ال

 اِكِنيَها(ـــــــــوُل لسَ ــــــــــــقُ ــّدْنيا تَ ـــــَها       )ِهَي الــيـــَل فِ ـــــــــــيــــــْد قِ ــــَك ما قَ ـــــيـبـِ نـْ ْم يُ ــألَ 
 (يَحَذاِر َحَذاِر ِمْن َبْطِشي وَفْتكِ )

 اُمواـــــــــــــــــا وهَ ــهـــتِ ــبَّ ــحَ ـوا ِفي مَ ــــــاَلُم       وَتاهُ ـــــــــــــــــــــــْم كَ ـــــهــيــا فِ ـــْع لهَ ـــَفَلْم ُيْسمَ 
 ام(ـــــــــــــــــــي اْبِتسَفاَل َيْغــــــُرْرُكـــــُم ِمّنــ)ـــــاُم       ـــــــَوَكــــْم َنَصَحْت َوَقـــــاَلْت َيا ِنَيـــ

 (ُل ُمْبكِ ــــٌك والِفعْ ـــــي ُمْضحِ ــــَفَقْولِ )
 فن أراجيز الشعر: -3

، وكانوا كان الشعراء، منذ العصر الجاهلي، يكتبون أشعارا وفق وزن بحر الرجز
يسمون قصائدها )أرجوزة( للواحدة، و)أراجيز( للثالثة فصاعدا. وقد ُعرف عن بحر الرجز 

 هولته من حيث القدرة على النظم عليه كما يشاع منذ القديم، حتى سمي )حمار الشعراء(.س
مواضيع القول التي ترتبط به؛ هذا البحر تحوال من حيث وبعد العصر الجاهلي عرف 

فقد نقل من أغراض الشعر المعروفة، )المدح، والوصف، والرثاء، والهجاء، والفخر، والغزل(، 
ث كان يطرقه علماء اللغة والدين من أجل نظم علومهم حتى يسهل إلى نظم العلوم؛ حي

                                                           
 .137نفسه، ص.  -(1)
- عمل، كذلك، مجزوءا بتفعيلتين وزن بحر الرجز هو: )مستفعلن( ثالث مرات في كل شطر، وهذا وزنه التام؛ حيث يست

في كل شطر، ومشطورا؛ إذ يبقى على شطر واحد من ثالث تفاعيل، ومنهوكا )مشطورا(، فيبقى على تفعيلتين، فقط، في 
 الشطر.
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؛ فقد نظمت عليه علوم الفقه، وعلوم اللغة من نحو، اختصارها، وحفظها، والعناية بها
 .وصرف، وبالغة، وعروض

ومما زاد من سهولة النظم على بحر الرجز، في سياق نظم العلوم والمعارف، خروجه 
رمة التي ال تقبل التنويع؛ حيث ذهب النُّظَّام إلى تجاوز ذلك؛ عن قواعد علم القافية الصا

فأباحوا ألنفسهم تنويع القافية في األجوزة الواحدة؛ حيث تجد لكل بيت منها قافيته الخاصة 
؛ وبذلك مثلت أراجيز الشعر تجليا من تجليات به، مع ضرورة تضمينها في آخر شطريه
، ومن األراجيز المشهورة عند بل فن الموشحاتتنويع عنصر القافية في الشعر العربي ق

معرفا  أوائلهاألفيته المشهورة، ومن ذلك قوله في  من خاللالعرب نظم ابن مالك علم النحو 
 :1، إلى أن يبتدئ بباب )الكالم وما يتألف منه(إياها، ذاكرا موضوعها ومقصدها

 َأْحَمُد َربِّــــــــي للا َخْيَر َمـــــــاِلكِ       ِك الِ ـــــــــمَ  نُ ــــــــابْ  وَ هُ  دٌ مَّ حَ مُ  الَ ـــــقَ 
 افَ رَ الشَّ  نَ ـــــــــــيــلِ ــمِ ـــكْ ــتَ سْ المُ وَ  ى       وآلهِ فَ طَ ْص مُ ي الْ بِ ى النَّ لَ عَ  ياً لِّ َص مُ 
 هْ يَّ وِ ــــــــحْ ا مَ هَ بِ  وِ ــــــــحْ النَّ  دُ اِص قَ ْه       مَ يَّ ــــــــفِ ــــــلْ ي أَ ــــــــــــللا فِ  نُ ـــــــيعِ تَ سْ أَ وَ 
 زِ جَ نْ مُ  دٍ ـــــعْ وَ بِ  لَ ذْ ــــــــــالبَ  طُ سُ بْ تَ ِز       وَ ـــــــوجَ مُ  ظٍ فْ لَ ى بِ َص قْ اأْلَ  بُ رِّ ـــــقَ تُ 
 طِ عْ مُ  نِ ابْ  ةَ ــــــــــــيَّ ـــفِ ـــــــــلْ أَ  ةً ـــــــــــــقَ ائِ ِط       فَ خْ سُ  رِ يْ غَ بِ  اً ــــــــــضي رِ ِض تَ قْ تَ وَ 
 ياَل مِ جَ ـــــــــيَا الْ ائِ ــــــنَ ثَ  بٌ ـــــــجِ وْ تَ سْ        مُ ياَل ِض فْ تَ  زٌ ـــــــــائِ حَ  قٍ بْ سَ بِ  وَ ــــــــهْ وَ 
 هْ رَ ــــخِ اآْل  اتِ ـــــجَ رَ ي دَ فِ  هُ لَ ي وَ ْه       لِ رَ ـــــــافِ وَ  اتٍ بَ هِ ي بِ ــــــــــــــِض قْ يَ  للاُ وَ 
 مْ لِ كَ الْ  فُ رْ حَ  مَّ ، ثُ لٌ عْ فِ ، وَ مٌ اسْ وَ        «مْ قِ تَ اسْ »كـ  :يدٌ فِ مُ  ظٌ فْ ا لَ نَ مُ اَل كَ 
 مّ ؤَ يُ  دْ قَ  مٌ اَل ــــــــــــــــــــــا كَ هَ بِ  ةٌ مَ لِ كَ ّم       وَ عَ  لُ وْ ـــــــــــــقَ الْ ، وَ ةٌ مَ لِ كَ  هُ دُ ـــــــــــاحِ وَ 

بط بالروي حيث يظهر، جليا، تنويع الناظم من حيث قافية األبيات سواء من فيما يرت
 .مع االلتزام بجعل قافية كل بيت متضمنة في آخر كل شطر منه أو ما يرتبط بالحركات،

                                                           
دار الكتب  ،لبنان -بيروت) بديع يعقوبابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تقديم وتحقيق: الدكتور إميل  -1

 .19 -17، ص. 1، ج. (م2010، 7ط. العلمية، 
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  قوافي الموشحات بحسب درجة التنويعثانيا:  -
لم يأت فن الموشحات، المستحدث في بالد األندلس كما أشير في موضع سابق، بأي 

استثناء مسألة التنويع التي جديد من حيث عنصر القافية رغم أهميته من حيث اإليقاع، ب
 كانت سائدة في فنون أخرى من القول الموزون قبل فن الموشحات.

التنويع، في هذا السياق، أن يعمد الوشاح إلى استعمال أكثر من نوع قافية ويقصد من 
واحد، سواء من حيث الروي أو الحركات، وأكثر من حرف روي واحد، وأكثر من مجرى 

لردف وعدمه، والتأسيس وعدمه، والوصل وعدمه، وغير ذلك من واحد، وأن يجمع بين ا
التنويعات. وال يلزم الوشاَح أن يأتي بهذه التنويعات كلها في الموشحة الواحدة، فيكفي أن 

 ينوع من حيث أنواع القافية، أو حروفها، أو حركاتها؛ حتى تتصف قافيته بطابع التنويع. 
ة الغالبة على قافية الموشحات؛ فسنتخذه في ولما كان عنصر التنويع، هذا، هو السم

هذا السياق معيارا، أو منظورا لدراستها في بعض الموشحات األندلسية، وتصنيف مظاهرها 
بحسبه؛ وذلك من خالل تقييم درجة التنويع البادية على قافية الموشحة، بالتركيز على 

وإلحاق تسمية بها. وفيما  نوعها، ورويها، وحركته، وغير ذلك مما سيتيح إمكانية وصفها،
 يأتي بيان ذلك:

 موشحات التنويع التقفوي الهين: -1
تتجلى في الموشحات األندلسية بعض النصوص التي يبدو فيها التنويع، من حيث 

 للتدليل على ذلك أربع   اخترنا  مغرقة فيه. وقد  بصورة بسيطة غير  القافية، هينا؛ إذ يتجلى
 موشحات كاآلتي:

 األولى:الموشحة  -
 :(1)يقول األعمى التطيلي

 لِ ـى النَّحْ ـــــَأْحَلى ِمــْن َجنَ  ـــــِب      ـــُة الحـِبـــيـــــــــــــَســـْطــــــــــوَ                     
                                                           

، 1دار الثقافة، ط.  ،لبنان -بيروت) موشحات، تحقيق: محمد زكريا عنانيابن سناء الملك، دار الطراز في عمل ال -(1)
 .52 -51، ص. (م2001
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 ــــــــذُّلِّ ــــْخـــَضـــــــَع ِللــــــــَأْن يَ  ــِب      ـــَوَعـَلــــــــى الــــــــَكـــِئــــــــيـــــــــ
 َمــــــَع اْلَحـــــــَدِق الــنُّـــــــــْجــلِ    ــــروِب    ــــــِفـــــــــي ُحــــــــــــــــــ َأَنـــا

 ــانِ ـــــــــــــــَوَر َفـــــــتّ ـــِبــــَأْحـ ـَداِن      َلْيـــــــــــــــَس ِلي َيـــــ
 ـهْ ــــــنَ ــَفـَقـْد َأْفَسَدْت ِدي َنــْه      َمـــــــــــــْن َرَأى ُجُفـو 

ـــــي   ْنــ     َيـْنــَبـــــــــِغـــــي الـتّـــَجـــــــــــــــنِّ  سِ ـــــِلـِمـْثــــِلـــــَك ِفــــــــي اإْلِ
ْمـ َلــِتـــْهــــتَ       َلـــــــْو َقـــِبـــــْلــَت ِمــــــــــــــــــــــــــنِّي   سِ ــــَعــَلى الشَّ

 َهــــــُلــــــمَّ ِإَلـــــــــى اأْلُْنـــــــــــــسِ      َغــــــــاَيـــــــُة الـــتَّـــَمــــــــــــــــــــــــــنِّي  
 يـــــــــَوَخّدَك ُبْستَـــاِنــــــــــ َأْنَت َمْهَرَجــــــــــــــــــــــاِني      

 هْ ــــاَس َيْخُبونَ ِإّن الّنـــ ـــــــــْه      ـــطِّ َيـاَســــــِميَنـَغـــــــــ
ـــــــــــــــَط اْلــــــَوِزيــــــــــــــــــــُر        ــــــارِ ـــــِة ِإيــــــثَـــــــــــِبُخـــــّطـــــــــــــ ُخـــــطِّ

 إَلـــــــى َغــْيــــــــــــــــِر ِمــــْقــَدارِ  ــــــُروُر      َفــــــــــاْنـتَـَهـــــى الّســــــــــــــ
 إَلـــــــى َأَســــــــــــــــــــــٍد َضــــــارِ   ُرّدِت اأْلُُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُر     

 ِن الَجاِنيـــــــُت اْلَجــَناِن       َصُفوٌح عَ ـثَـــــاِبـــــــــــ
ْرِق اْلَمْسُنونَ ِبالـ ـــــِريَنْه      َقْد َحَمى َعــــــــــ  هْ ــــــزُّ

 ـــاَداـَحــــقِّ ُمــْنــَقـــــــــإَلــــــــى ال     َخــــــــــلِّ ُكـــــــــلَّ َمـــــــْيـــــــــــــــــــِن  
 ِق َمــْن َساَداـــِفي َذا اْلَخلْ      ــــــــــــــِن  َمــــْن َرَأى ِبــَعـــــــــْيــــــــــــ

 ــــــاَداــــَوَيـــْفــِديــــــِه َمــــــــــْن َجـ    ـــِن   ـــــَكـــــــأِبـــــــــــــي الـُحــــَسـْيـــــــ
 ـانِ ــــــــــــــلُّ ِذي اْمِتَناِن       اَل َبـــْل ُكــلُّ َهـــتّ ـــــُكــــ

 هْ ـــــــوًدا َفَأَتى ُدوَنـُجــــ       ـــــــــهْ َراَم َأْن َيــــــــُكـوَنـــــــ
 ـاَناــــــْرَمـــــــــي الــُغـــْرَبِة ِحــفِ  ــــــاُم      ــــــالــــُمــــَقــــــــــــــ َأْظـــــَهـــــــــرَ 

 ــــاَلًناـــــــــــــَراًرا َوإِْعـــــــــِإْســــــــــــ     ــــــا ُأاَلُم  ـــــــــــــــــــــــَفـــــَأَنـــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــاَناّرُح َأْحــــــــَيــــــــــُيـــــَصــــــــــــ       ـــاَلُم ـــــــــَواْلــــــــَكـــــــــــــُقـــْلـــــــــــُت 

 انِ ــــــــــــاِني       َما َجاَد ِبـِإْحـسَ ـــــــــــاأْلَمـُفـــــــْزُت ِبـ
 هْ ــــى للا َتْمِكينَ ـــــِديَنْه       أَْعَلــــَصـــاِحــــُب اْلَمــ
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إن التمعن في هذه الموشحة من حيث قافيتها، يبين أن الوشاح قد نوع فيها من حيث 
؛ إذ ترد أرواء: )الباء، والالم، والنون، والسين، ()الروي أساسا؛ وبالتحديد فيما يخص أبياتها

، فالتزم فيها روي النون. كما جاء الروي، عموما، ()والراء، والدال، والميم(. أما األقفال
 بمجرى متنوع )الكسر، والضم، والفتح(.

في األبيات واألقفال معا؛ حيث جاءت  ،بحسب الروي  ،والتزم كذلك نوع القافية المطلقة
لموشحة، جميعها، محركة إما بالكسر، أو الضم، أو الفتح. كما التزم، فيها، نوع أرواء ا

القافية المتواترة بحسب الحركات في األبيات واألقفال؛ وهذه أمثلة لها من البيت والقفل 
األولين: )ِبيِبي، َنْحِلي، َداِني، َتاِني...(؛ حيث يظهر وجود حركة واحدة بين ساكنيها. وتجدر 

 هنا، إلى الجمع بين الوصل وعدمه، والردف وعدمه. اإلشارة،
بناء على ما سبق، يمكن القول إن الوشاح قد نوع من حيث قافية موشحته بشكل هيِّن؛ 
أي قليل إن صح القول؛ نظرا إلى كثرة االلتزام فيها؛ فالتنويع يتبدى خاللها من حيث الروي 

 وحركته فقط.
 الموشحة الثانية: -

 :(1)أحمد الموصلييقول شهاب الدين 
 ثُـــــواالَهــــــــــَوى َضرٌب مــــــــــــَن الَعَبــــــِث       وبِه العّشـــــــــــاُق قــــــــــــــــــْد َعـــَبــــــــــ            

 َحَملِ لي َمِلــــيــــٌح وْصلـــــــــــــُه أَمِلــي       يْزدِهي كالّشْمس في ال                
 ّشـــــــــــــــارِب الّثِملِ ـــــٌر يْسُطـــــو ِبُمــْعــتَـــــِدِل       َيْنثَـــــِنــــي َكالجاِئـــــــــ                

 ـــــــَورى ُجثَــــــــثُ خَنــــــــــــٌث ناِهــــــيـــــــــــَك مــــْن خَنـــــِث       فــــــْهــــــــــَو ُروٌح والـــــــ            

                                                           
()-  تختلف  ، يتكون من أجزاء مفردة، أو مركبة، ويجب أنالعناصر المكونة للبنية الشكلية للموشحة من عنصرالبيت

 القافية من بيت إلى آخر في الموشحة نفسها.
()-  البد أن يتركب من جزأين على األقل، وثمانية على العناصر المكونة للبنية الشكلية للموشحة آخر من عنصرالقفل ،

شارة إلى أن ، وبه تنتهي الموشحة؛ فيسمى حينها )الخرجة(. وتجدر اإلفي األقفال كلها يجب أن تتوحد قافيتهكما األكثر، 
 الموشح قد يبتدئ بالقفل؛ فيسمى )التام(، وقد يبتدئ بالبيت؛ فيسمى )األقرع(.

       ، (م1902 ية، د. ط.نجو مطبعة األرز )ليب قعدان الخازن، العذارى المايسات في األزجال والموشحات، يف -(1)
 .4 -3ص. 
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 ـــــــائِلهِ ـولي مـــــــــــــْن شمـُغصـــــــــــــٌن َيْصبـــــــــــــي بَمائلِه       فُشُمــــــ                
  َخمـــــــــائِلهِ ــــــنْ وُخُمــــــــولي مــــ     وَغـــِلـــيـــــِلـــــــي مــــــــــــــــْن َغالئِلِه                  

 ــــــثُــــــواـكَ ـــــــــــّذال أْو َمـــــَبـــــــــــَرَح الُعـــــ    َلــــذَّ ِلي فــــــي رّيـــــــــــــــــــــِه َشَعــــِثــــــــي               
 ـــــاء الّصْبِح ُغـــــــــّرُتهُ ـّرتُه       وِضَيــــــــــــــل طـــــــــــــــــــــــــــٌر والّلْيــــــــقمَ                 

 ـــورُه مْنـــــــها وجــــــــنَّـــــــــتُــــــــهُ تُــــُه       ُنــــــــــــــوْرِد َوْجــــــــَنـوَجِنــــــــّي الـــــــــ                
 ــــــِن َجَدِث       قْبــــــَل يْقِضـــــــــــي َحْشُرهــــــــــــْم ُبِعُثوالْو دَعا األْمــــــــــــواَت م            

فيها حرف  أن الوشاح قد التزمه الموشحة من حيث قافيتها، ينبئ إن النظر إلى هذ
وزاوج بين الالم والتاء رويا في األبيات؛ ومنه فهو قد نوع تنويعا خفيفا  الثاء رويا في األقفال،

 الروي في الموشحة إجماال.من حيث 
أما من حيث أنواع القافية، فيظهر التزامه نوع القافية المطلقة بحسب الروي في األقفال 
واألبيات؛ حيث جاءت األرواء محركة بالكسر والضم. كما أنه التزم نوع القافية المتراكبة في 

َبُثو، ُهوَأَمِلي، ِفْلَحَمِلي، الموشحة كلها؛ كما نجد في هذه األمثلة منها: )َنْلَعَبِثي، َقْدعَ 
َماِئِلِهي...(؛ حيث تتبدى ثالث حركات بين ساكنيها. وتجدر اإلشارة إلى أن الوشاح قد جمع 

 في موشحته هاته. بين الوصل وعدمه، والتأسيس وعدمه
تأسيسا على ما سبق، يمكن القول إن الوشاح قد اعتمد درجة تنويع هيِّن من حيث 

م يتبد التنويع فيها إال من حيث الروي؛ من خالل ثالثة أرواء منها اثنان قافية موشحته؛ إذ ل
)التاء والثاء( متقاربان صوتيا، إضافة إلى حضور الوصل والتأسيس مرة، وإهمالهما مرة 

 أخرى.  
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 الموشحة الثالثة: -
 :(1)يقول الصفدي

 أْرتشــــــــــــــي َفـــــــــــــــــــاُه وأْرتَـِشــفُ        َباَت بـــــْدري َوْهـــــــــــو ُمْعَتَنِقي              
 ــــــــُت ُمـــتَّـــــــحـــــــــــــــَداَوِبِه أْمسْيــ                               
 َبْعـــــــَدَما قْد كــْنـــــــــــــــــُت مْنَفْرَدا                               

ـــــــــــــــَما َكَمَدا                                 َوَغـــــــــــَدا بْدُر السَّ
 َوْهَو َمْرِمــــــــــــــــّي على الّطُرِق       َوِبَفْضِل التّـــــــــــــــــــْرِب ُمْلَتِحفُ               

 ـــــــــــــبَّ بالَقَمرِ َشبَّهــــــــــوا الُمِحــــــ                               
 َوِبــــــــــــــَرْوٍض ياِنــــــــــــــــــــع الّزَهرِ                                
 وِبُغْصــــــــــــــــٍن َناعــــــــــــــــــٍم َنِضرِ                                

 ـــــــِر الَحَدِق       وْهَو ِعْنِدي فْوَق ما َوَصُفواَوِبَظْبـــــــــــــــــٍي َساحــــ             
 قَمٌر لْم ُيــــْبــــــــِق ِلـــــــــــــــــــي َرَمَقا                               
 ِبــــــِقــــــــــــــــَواٍم َجــــــــــــــــّل َمـْن َخَلَقا                               

 َفــــــــــاَق أْغَصــــــــــــان الّنقا َوَرَقا                               
 فُ ـيَ ـــــــُه الهَ ي َوَرِق       َكَقِضيـــــــــــــــٍب َزاَنــــَما قِضيـــــــــــــــــٌب ُلفَّ فِ              

 ّبـــَلـــــــهُ ـُه الُمْضَنى َوَقـــَضّمــــــــــ                               
 ـــــــهُ ـفاْعــــــتَــــــــــَراهُ ِعْنــــــــــَدها َوَلــ                               
 ـــَم قْلُت لهُ قاَل َأْخَشى اإلْثـــــــــ                               

 ـــي التّــــــَلـــــفُ ـــْد زاَدِنـــــــــقــــ َخـــــــــــــــلِّ هذا اإلثَم في عُنِقي       فأنا            
 َكْم ُمِحـــــــــــبٍّ َنــــــــــــاَل َما َطَلَبا                               
 ــــــه األَرَباوَقَضى ِمْن وْصِلــــــ                               

                                                           
 .9 -8، ص.  نفسه -(1)
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 ــــــــَدا َعَجَباي  غــــــــــــــــــــــــــوأنا حَ                                
 ِلفُ ـُظــــــــــــــــوُظ الّنـــاس َتْختَ ـــِقي       َوحُ ــشَ ما سِعيٌد في الَهـَوى كَ             

 َراــــــــُه الَقمَ ـــــاٌة تُــــْشــــِبـــــــَوَمَهــــــــــــ                               
 ــــــاَبـــــــَنا َسَحَراـــــــُظـــــــَها أْلَبـــــَلْحـ                               

 ـــى َقــْوَلَها َسَحَراَلْسُت أْنَســـــــــــ                               
 َطُفوااِســـــــــــــــي جــــــــــاونًا خــــَك الِخْلَخال في َحَلِقي       ولبَ أْشَبـــــــــ            

 صاحبها قد نوع من حيث أرواؤهاأن  ، بجالء،، يبينتأمل قافية هذه الموشحةإن 
إجماال؛ إذ نجد: )القاف، والفاء، والدال، والراء، والالم، والباء(، كما التزم الفتحة مجرى لهذه 

 هما.األرواء، باستثناء الجزء األول من األقفال، والبيت الثاني اللذين جاءا بالكسرة مجرى لروي
ن كذلك، أن الوشاح قد وحد نوع القافية المطلقة في الموشحة؛ حيث جاءت يويتب

األرواء جميعها محركة، إضافة إلى توحيد نوع القافية المتراكبة، كما يتبين من هذه األمثلة: 
 ين ساكنيها. )ُمْعَتِنِقي، َأْرَتِشُفو، ُمْتَتِحَدا، ِبْلَقَمِري، َقْبَبَلُهو،...(؛ حيث تتبدى ثالث حركات ب

بناء على ما سبق، يتضح أن الوشاح، إجماال، قد نوع، بشكل بارز، من حيث الروي 
بحسب الروي والحركات، فهناك طابع من الوحدة باٍد عليها؛  ،فقط. أما من حيث أنواع القافية

 قافية موشحته. فيما يخصومنه يمكن القول إن الوشاح قد اختار التنويع بشكل هّين 
 الرابعة: الموشحة -

 :(1)يقول الجمال بن نباتة
 ـــــــَراِبيـــــــــــــــــــــــــــــــــَأِحـــــــــبَّـــــــــــــِتــــــي َوَشــــــــــــَبــــــــــــــــــــــــــــاِبي       هـــــــــــــــــذا أَواُن ش              

 ــــــــوسِ ـــــرًة للــّنـــُفـــــــــــَمَســــــــــــــــــــ ـــــَة َخْمِر      ـــــْر ُخالَصـــــــــــــــباِكــ                   
 ــِة ِفْطِر       َتْحكــــــــــــــــــــي ِشَفاَه الكُؤوسِ ـــــــلَّـــــــــــــــــــــــــــــعلى أِهــــــ                   

 ٍي َكـَبــْدِر       في الُعْرِب ناِمي الُغُروسِ ـــــــي َكـّف َظــْبــــــــفــــ                   
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 ــــَواِبيـــإلـى الخـــَطـــا ذو اْنِتَســــــــــــــــــــــــــاِب       َعــــــــِدْمــــــــــــُت فيـــــــِه صـــــــــــ              
 َلـــــــــَدْيَها (1)ــــوةِ ُتْجَنى       طيَب الَحيـــــ ـــا تَرى الحَيــــــــــــــاةَ أَمـــ                   
 ــــــــاِب إلْيَهاْجُه الّسحـــــــــــــــــورْوَضـــــــــــــــــــُة الُحْسِن ُيْثَنى       و                    

 َلْيـَهاــــــّربــــــــاِب عَ وْقُع الــــــــــــــ     ى  ــــــــَغـــــــــنّ  َيـــــــتَــــــــاُد أنْ َيَكـــــــــــــــ                   
َبــــــــــــــــــَفاْسَتْجـــــــــِل وْجَه الّســــــــَحـــ                اِب ـــــــــــــــاِب       واْطـــــــــــــَرْب ِلَوْقـــــــــِع الـرَّ

 ـــــــــْت وَجــــــــــــاَلْت إذا َتَجّلـــــــــــــ      ـــــــَبــــــــــاَهى ــــــــــاَدٌة ال تُـــــــوَغـــــــ                   
 اَلْت ـــــّدْت وَص ــا       وإْن َتَصـــــــــــــــــَواهَ ســــــــــــــــــــــــ واَل أِريـــــــــــــــــدُ                    
 اَلْت ــــِغــــي لـــــــــــــــَماَها       تْحَت الّنَقــــــــــــــــــــــــــاب َفقَ باَدْرُت أْبــــــ                   

ـــــــــــــــــــــــــــْع ثَيـــــــــــــــــــــــــابِ                 ــاِبيـــأَنا أُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ ِنَقــــــــــــــــــــــــي       ــَأَساتُـــــَقــــــطِّ
اختار الوشاح، في هذه الموشحة، التزام روي الباء المكسورة في األقفال. أما األبيات، 
 فقد نوع أرواءها حيث نجد: )الراء، والسين، والنون، والهاء، والتاء(. وقد غلب على الموشحة

نوع القافية المطلقة؛ حيث جاءت أرواؤها محركة بالكسر والفتح، ووردت القافية المقيدة في 
 األجزاء الثواني من البيت األخير فقط؛ إذ اعتمد فيها الوشاح روي التاء الساكنة.

وقد توحدت القافية المتواترة في الموشحة كلها؛ كما يتبين من خالل األمثلة اآلتية: 
ي، ُتْجَنى، َدْيَها، َجاَلْت، َقاِبي،...(؛ حيث جاءت بحركة واحدة بين الساكنين. )َخْمِري، ُفوسِ 

ويشار إلى أن القافية، هنا، قد زاوجت بين حضور الردف وغيابه، وكذلك الشأن بالنسبة إلى 
 الوصل.

بناء على ما سبق، يمكن القول إن الوشاح قد جعل قافيته هينة من حيث درجة 
بشكل صريح إال من حيث الروي، وباألخص في األبيات. أما التنويع من  التنويع؛ إذ لم ينوع

حيث القافيتان المطلقة والمقيدة، فهو باهت؛ نظرا إلى غلبة القافية المطلقة على الموشحة 
 إجماال.
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 موشحات التنويع التقفوي المعتدل: -2
من حيث معتدل  التنويع بشكل الموشحات، إلى يلجأ الوشاح األندلسي، في عدد من

 القافية؛ إذ يبدو نسبيا ال هو بالهين وال بالمغرق، وهذه أربع موشحات تدليال على ذلك: 
 الموشحة األولى: -

 :(1)يقول الوشاح
 ـمْ ـــــــــــــــــــــــــــــْدَرا       َراٌح َوَنـــــــــــــــــِديـــــــــــَشْمٌس َقاَرَنْت َبـــ

 رِ ـــــــمْ َأِدْر َأْكـــــُؤَس الخَ 
 رِ ــــــــِريَّــــــــَة الّنشْ ــــــــــــــَعـْنبَ 

 ِإّن الّرْوَض ُذو ِبْشـرِ 
 ـمْ ــــــــــــــــــــَرا       ُهـُبــــــــــوُب الّنِسيــــــــــــــــــهْ ــــــَوَقــــــْد َدّرَع النّ 

 قِ ــــــــــَوُسّلْت عَلى اأْلُْفــ
 ْرقِ ـــــــــــَوالّشـَيــُد اْلَغْرِب 

 ْرقِ ـــــــــــــــسُيـــــوًفا مَن الَبـ
 ومْ ــــــــــــــــــــــــــَك الـّزْهَرا       ُبَكــــــاُء اْلــُغـــــــــُيـــــــــَوَقْد َأْضحَ 

 ىــــــــــــــْولَ ـــَأاَل ِإّن ِلـــي مَ 
 ىَم َفاْستَـْولَ ــــــــــــــــَتَحـــــــكّ 

 ــــْواَل ـــــــــا ِإّنُه َلـــــــــــــــــــَأَمــ
 ــــومْ ــــــــــــــــــــــــــّرا       َلـُكـــْنـُت َكـــــــتُــــــــــــــَدْمٌع َيْفَضُح الّســ

 ـانْ ــي ِكْتمَ ـى ِلـــــــــــــــــَأّنــــ
 ـوَفانْ ـي ُطــــــــــــــــــــــَوَدْمعِ 

 ــَرانْ ــــْت ِفـيــــِه ِنيــــــــــــَشبّ 
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 ــومْ ــــــــــــــــــــــــَرا       ِفـــي ُلــــــجٍّ َيُعـــــــــــــَفَمْن َأْبَصَر الَجمْ 
 ِني ِفــيــهِ ــــــــــــــــــِإَذا اَلَمــــــ

يــــــــــــــَمــ  هِ ــــْن َرأى تَـــَجنِّ
يــــــــــــــــــــــَشــ  هِ ــَدْوُت أَُغــــنِّ

 ومْ ــــــــــــــــــــــــْذَرا       َوَأْنــــــــَت تَـــــــــُلــــــــــــــلَّ َلـــُه عُ ـــــــــــــــــَلَعــــ
من حيث قافيتها، يقود إلى الوقوف عند طبيعة التنويع  ،هذه الموشحة إن تمعن

تظهر أرواء: )الراء، والميم، والقاف، والالم، الحاصل فيها، إجماال، بخصوص الروي؛ حيث 
والنون، والهاء(. أما بخصوص نوع القافية المعتمدة من حيث الروي؛ فقد زاوج الوشاح بين 
المطلقة والمقيدة؛ حيث جاءت األجزاء األوائل من األقفال بقافية مطلقة؛ بدليل وجود روي 

تماد روي الميم الساكن. أما فيما يخص الراء المفتوحة، وجاءت الثواني بقافية مقيدة؛ الع
نوعها من حيث الحركات، فالواضح أن الوشاح زاوج بين قافيتي المتواتر والمترادف؛ إذ 
حضرتا معا في األقفال جميعها، والبيت الرابع؛ وهذه أمثلة على ذلك: )َبْدَرا، ِديْم، َماْن، 

ن. ة بين الساكنين، أو ساكنين متتابعيركة واحدَخْمَرا، ِفيِهي، ُلوْم،...(، يظهر فيها وجود ح
 الوصل وعدمه، والردف وعدمه. جمعت بين وتجدر اإلشارة إلى أن قوافي الموشحة، إجماال، 

إن ما سبق، يقودنا إلى القول إن الوشاح قد اعتمد في موشحته طابع التنويع التقفوي 
إلى اعتماد نوعي  المعتدل؛ ودليل ذلك أنه نوع من حيث حرف الروي بستة أرواء، إضافة

القافية المطلقة والمقيدة بحسب الروي، والمتواترة والمترادفة بحسب الحركات؛ فدرجة التنويع، 
هاهنا، تبدو معتدلة إلى حد ما، فال هي بالهينة على غرار ما سبق من موشحات، وال 

 بالمغرقة في التنويع.
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 الموشحة الثانية: -
 :(1)بن زهر الحفيديقول أبو بكر 

 ــيـــــــــــَواِر       َفـَيا ِخـــْدِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــَطاِر      َأِزّرة اأْلَْنـــــــــــــــَحّلـــْت َيــُد اأْلْمـــ          
 ــْومِ وُح       ِفــي َذا اْلــيَ ـــــِاْشَرْب َطاَب الّصبُ                         

 وُح       َلــــــــَدى اْلــَغـْيـــمِ ـــــــــــــــــِفــي َرْوَضٍة تَـــُفــ                        
 ـْومِ        ِلــــِذي اْلــــَقــــوحُ ـــــــــــــــــــَقــْد أْشـــَرَقْت تَــُلـ                        

 اِر       ِمـَن الّدْجـــــــــنِ ــــــــــــــــُمـَغـــّطى ِبِخَمــــ       ارِ ــــــــــــــــــــَوَوْجـــُهُه َذا الّنَهـ          
 عيــنْ ــوُر       َفـــَما ُص ــــــــــــــــَهـــَذا الَهـــَوى َيُجـ                       
 ـــيــــــوُر       ِبــــــِه َذْرِعـــــــَقد َضاَق َيا َمْنُصـ                       
 ـِعيـُر       ِســـَوى َدْمــــــــــيــِإْذ َلــْيـَس ِلــي َنِص                        

 ى ُحـــــــْزنيـــإْذ َأْدُمِعي َأْنَصـاِري       علَ   اِري      ـــــَفَيا َضْعَف اْنـِتَص           
 ـبِّ ْدَت       َعـــــــِن الّصـــــــُعـــــَت ِإْذ بَ ــــــــَظـَلــــمْ                        
 يـــــْربـإَلـــى ُقـــ  َت      ــــــْد ُكـنْ ــــــــَما قَ ــَفـُعــْد َكـ                       
 ـــيـــــــــــْرَت       َفــَيا ُحـــــّبـــــــــــــــــــــــــَدْرَت َوَنـــفَ ـــَغـ                       

ــفَ ـــــــــــــــَأْفــــِديــَك ِمـْن َغـــ            يـــــــــــــاِر       َواَل ُيـــْدِنـــــــــــــــــــــــــــّداِر       َيــِديـــُن ِبالـنِّ
 ـِري ـْذ ُعـْمـَوخُ    اَكا     ـــــَمْحُبوِبي َهْب ِرَض                        
 ــرِ ــــــا       ِمـــــَن الــثَّــغْ ــاكَ ــــــــِني َلــــــمَ ـــــــــــــــــَعـلِّـــــوَ                        
ْحــــــــــــاكَ ـــِبَما َحــــَوْت َعـــْينَ                          ـرِ ــا       ِمـــــَن الــسِّ

ْد َغـــِلــيَل َنـ            يـــنـــــاِر       اَل تَـْقـتُـْلــــــــــــي       َوِشــْم ُظــَبا اأْلَْشفَ ارِ ــــــــــــــــــــَبـــرِّ
 مْ ــــَوَلـــــــْم َيــــْرَحـ     ْزِنــي  ـــــــاَل حُ ــــــــــــَلـــمَّا َأَطــ                       
 ـــمْ ــــــّني       َوَمــــــــا َســــّلـــــي الـــتَّجَ ـــــــــــــَوَزاَد ِفــــ                       
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ـــــــــــــــــــَشــــَدْوتُ                         ـــَرمْ ـــــِغــــَنا ُمــغْ  ي      ــــــــــــُه أَُغــــنِّ
 يــــــــْرنِ ــــــــَوَتْهجُ     ِب َداِري   ــــــنْ ــَجـــَداَرْك بِ    ـاِري    ــــــــــــَحـِبـيـِبي َأْنـَت جَ           

يتبين، من خالل تأمل عنصر القافية في هذه الموشحة، أن الوشاح قد نوع بشكل 
الفت من حيث الروي إجماال؛ حيث وظف ثمانية أرواء هي: )الراء، والنون، والحاء، والميم، 

 والعين، والتاء، والباء، والكاف(.
مطلقة والمقيدة بحسب الروي؛ حيث جاءت وبخصوص نوع القافية، فقد زاوج بين ال

األرواء بمجاري )الكسر، والضم، والفتح(، إضافة إلى روي الميم الساكن في بيت الموشحة 
األخير، وتجدر اإلشارة إلى غلبة القافية المطلقة في هذا السياق. أما من حيث الحركات، 

ن أمثلة ذلك ما يأتي: )َطاِري، فقد وحد الوشاح قافية المتواتر في األقفال واألبيات معا؛ وم
ُبوُحو، ُجوُزو، َدْمِعي، َيْرَحْم،...(؛ حيث ظهور الحركة الواحدة بين آخر ساكنين. ويشار إلى 

 أن قوافي الموشحة، هنا، يظهر فيها الردف والوصل حينا، ويغيبان حينا آخر.
ارزة في انطالقا مما سبق، يمكن القول إن الوشاح لما نوع من حيث الروي بصورة ب

موشحته، وزاوج بين القافيتين المطلقة والمقيدة، مغلِّبا األولى على الثانية، والتزم قافية 
المتواتر في األقفال واألبيات معا؛ فهو بذلك قد اعتمد درجة تنويع تقفوي معتدل، ال يميل إلى 

 الَهْون، وال إلى المبالغة فيها.
 الموشحة الثالثة: -

 :(1)يقول الوشاح
 َقَضْت َخْمُر الّنُفوْر       بِفْطـــــــر الّصــــــائِميَنا       وصْوِم الُمْفِطــــــــــِريَنا          

 ــــــاْب       تُـــــــداُر بِه الُكُؤوْس أاَل بأِبي َشَبــــــــ                        
 ــَدريْس َلَماُه الَخْنــــــــــ     ـــاْب  اَياُه الحــــَبــــــــــــــَثنَ                         
 ـــاٍف تِميـْس َوَقْد َعَبَث الّشــــراْب       بَأْعَطــــ                        
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 ِليــَنابُمْقــَلــِتـــِه ُفــــتُـــــــــــــــــــــــوْر       نَضْت سْيــــفًا مِتيَنا       ونْطَمــــــــــــُع أْن يَ           
 ـــاطًا مْن َنَباِت ــــُع       ِبسـيــَوَقْد بَســـــــــَط الّربِ                         
ُبـــــــــــــــوُع       َوَعــــوَ                          َزِت الـرُّ  ــاَدْت ُمْذَهَباِت ُطرَّ
 ـاِت إَلى تْلَك الِجهَ        يـعُ ِــ َوَقْد َنَشـــــــــَط الخل                        

 َوُمْنَدِمُج الُخُصـــــــوْر       ِبَنْغَمِتـــــــــــــــــــــــــِه َحِييَنا       وُيْحيي الُمْطــــــــــِرِبيَنا          
 ـــــــاِنيــّيا       َفِريٍد بالمَعـــَوَبــــــــــــــــــــــْدِريُّ الُمحــ                        
 اِنيا       على َنَغِم الَمثَـُيَعاِطيِنــــــــــــي الُمَحـيَّ                         
 ــيٍّ َوَعانِ ا       ِلَشاجــــــــــــــــــــيَ ــــــْد َحيَّا فأْحـــــلَقــــ                        

ـــــــ            َنا       ِبُحْسِن الُمْنِشــــــــــــــِديَناـيــِلحِ ــزَمـــــــــــــاُن الُمفْ   ـــــروْر     َيُعدُّ ِفَي السُّ
لقد عمد الوشاح، في قافية هذه الموشحة، إلى التنويع البارز من حيث الروي إجماال؛ 

أرواء: )الراء، والنون، والباء، والسين، والعين، والتاء، والياء(. كما زاوج، من  سبعةإذ نجد 
نوع القافية بحسب الروي، بين المطلقة والمقيدة في األقفال واألبيات معا؛ حيث نجد  حيث

الراء الساكنة في الجزء األول من األقفال، والنون المفتوحة في الجزأين الثاني والثالث، والباء 
الساكنة، والعين المضمومة في األبيات على سبيل التمثيل. أما من حيث الحركات، فقد 

لك، بين قافيتي المترادف والمتواتر في األقفال واألبيات؛ كما يتبين من خالل هذه زاوج، كذ
األمثلة: )ُفوْر، ِميَنا، َباْب، ِميْس، َحْيَيا، ِديَنا،...(؛ حيث يبرز في آخرها توالي الساكنين، أو 

لى قافية الحركة الواحدة بين ساكنيها. ويشار إلى أن هناك غلبة للقافيتين المطلقة والمتواترة ع
 الموشحة إجماال، إضافة إلى حضور الردف والوصل بشكل بارز فيها.

إن تنويع حرف الروي، في قافية الموشحة، بصورة بارزة، وهيمنة القافيتين المطلقة 
والمتواترة عليها؛ يحيل إلى أن الوشاح قد اختار درجة التنويع التقفوي المعتدل إلقامة قافيته؛ 

 لبسيط الهين، وال بالمبالغ فيه.فالتنويع، هنا، ليس با
 
 



 نحو منظور جديد 

 

40  

 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 الموشحة الرابعة: -
 :(1)الوشاح يقول

 ـانْ ــَبــحِفـــــــــــــــــَظ للُا ِجـــــــيـــــــــــــــــــرًة بـــــــــاُنــــــــوا      َخْوَف ِســــــــّري يُ            
 ـــــَكــــانْ ـكــــــــــــــــــــــــــاُنـــــوا      إْن َرَضْوُه َمــــــــ َلُهــــــــــُم الَقْلُب َحــْيــثُـــما           

ُرودْ ـيا راِعَي للِا َمْعَهــــ                                ــــــَد األُْنِس       باأَلِنيـــــــــــــِس الشَّ
 َة األُْنــِس       باللِّـــــــــــَوى ِمْن ُزُرودْ ـظْبيَ  َوَسَقى الـــــــــــرَّيُّ                               
 ِس       بْيَن وْشــــــــــِي الُبُرودْ ـــــــــاُل ُدرَُّة الّشمْ ــحْيُث َتْختَــــ                              

 ـــــــْزاَلُن      فـــــْوَق ُقْضَباِن َبــــــــانْ َوُتِريــــــــــــَك الُبــــــــــــــــــــــدوَر ِغـــــــــــــ           
 انْ ـــَنــــــــــاُن       ِصْرَف ِبْنِت الّدنَ ــوُيَعاِطـــــــــــــــــــــــــي الُمـــــــداَم َوسْ            

 ــاِعِنينْ ـعِن الّظـــِد       بْل ــــّدُثوِني َعْن َساِكَنْي َنجْ َحـــــــ                              
 ــــاشـــِقـــــــــينْ ـْجـــــِدي       أَمَل الَعـــــــأنَّ ِذْكَر الَحبيِب َقْد يُ                               
 ـــــــينْ ـــــاِذلِ ُنْخَبـــــــُة الَعـ       دِ ـَحْيُث ُتْكَوى ِبَجْمــــــــــــــَرِة الَوجْ                               

 لْم َيِقــــــــــْس ِبي َقْيــــــــــٌس َوَغـــــــــــــْيـاَلُن      إْن ُهــــــَما ُمْعــــــِلـــــَنـــانْ            
 ـانْ ــــٌث ُيَصـَوِلِمْثِلــــــــــي َصْبــــــــــــــٌر َوَأْشــــــــــــــَجـــــــــاُن      َوَحِديـــــــــــــــــ           

َدْت                                ي       ِبُدُمــــــــــــــــــــــــــوٍع ِسَجامْ ـــــُة النََّوى خَ َوْقَفـــــــــــَخدَّ  دِّ
 َوَكَساِني الّضَنى َلَظى الَوْجِد       َوِشَعــــــــــــــــاَر الّسَقـــامْ                               
ْهــِد       َوَهَجـــــــــــــْرُت المَ وَأِلْفــــــُت الُبَكـــــــــ                                نـــامْ ـــــاَء َمَع السُّ

 َفِبَجْفِنــــــــــي الَجــــــــــــــــــــِريُح ُطوَفـــــــــــاُن       صـــاِدٌق غْيَر َمــــانْ            
 ـانْ ــوِبَقْلِبــــــــــي القـــــــــــــــِريُح ِنــــــــيــــــــــــــــــــــــراُن      أْحَدَقـــــــــــــْت ِبالِجَنـ           

                                                           
 .87 -86، ص. نفسه -(1)
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من ناحية القافية، يبين أن الوشاح قد التزم حرف النون  ،التمعن في هذه الموشحة إن
نجد منها، إجماال، أربعة هي: )النون، رويا في األقفال، أما األبيات فقد تنوعت أرواؤها؛ و 

 والسين، والدال، والميم(. 
وبالنظر إلى نوع القافية من حيث حرف الروي، فيالحظ مزاوجة الوشاح بين القافيتين 
المطلقة والمقيدة من حيث األقفال واألبيات؛ إذ يؤكد ذلك استعماله النون المضمومة في 

لساكنة في أجزائها الثواني، إضافة إلى استعماله رويي األجزاء األوائل من األقفال، والنون ا
السين المكسورة، والدال الساكنة في البيت األول، وغير ذلك مما يتجلى في األبيات الباقية. 
كما أنه زاوج بين قافيتي المتواتر والمترادف بحسب الحركات من حيث األقفال واألبيات؛ 

و، َباْن، ُأْنِسي، ُروْد، ُسْهِدي، َناْم،...(، حيث تظهر مثلما يتبدى من خالل هذه األمثلة: )َبانُ 
بين ساكنيها حركة واحدة، أو سكونان متتابعان في آخرها. وتجدر اإلشارة، في هذا السياق، 

 إلى أن الوشاح قد غّلب الوصل باأللف على قوافي موشحته.
يته؛ إذ لم يظهر، من خالل ما سبق، أن الوشاح قد نوع بشكل نسبي من حيث روي قاف

يستعمل إال أربعة، إضافة إلى مزاوجته بين نوعي القافية المطلقة والمقيدة من جهة، 
والمتواترة والمترادفة من جهة أخرى، بشكل يبدو متكافئا في الموشحة إجماال؛ بناء على هذا 

ع، كله، يمكن القول إن الوشاح قد نهج طريق التنويع المعتدل سمة لقافية موشحته؛ إذ التنوي
 هنا، ليس بالبسيط الهين، وال بالبارز الشديد. 
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 موشحات التنويع التقفوي الشديد: -3
من تتبع موشحات األندلسيين، من حيث إيقاع عنصر القافية فيها، وجد منها ما  إن

يلجأ فيه الوشاح إلى جعل قافيته ذات تنويع شديد، يشمل أكثر من جانب؛ وفيما يأتي أربع 
 ا لذلك:موشحات بيان

 الموشحة األولى: -
 :(1)يقول ابن اللبانة

 ـّداِري ـــــــَوْعــــُي ال ْن      ـيْ ــوِن العَ ـــــــــــَعــَلى ُعـُيـ
 ـبِّ ــــــــــــــــــــِبــــــالـُحـــــــ      ــــــْف ـــــــــــــــــــــــــْن ُشـــغِ ـــــــــــــَمــ

 هْ ــــــــاَلــــيْ ـاْب       َواْلــتَــذَّ َحـذّ ــــــــــــــَذَب العُ ـعْ ــَواْسـتَ 
 ــــــْرِب ــــــــــــــــــــــــْف       َوَكــــــــــــــــــــــــــــــــْن َأَســـــــــــــــــــــــِمـــ

 ْأَس الّرِحيــقْ ــــــــــــــــُنــُفـوَسَنا كَ       ْت ـــــــــــــــــــــــوِن َسَقــــــــُنــْجــُل الُعــيُ                
 اٍن َأِنـيــــقْ ــــــــــــــــــّل ُبْســتَ ــــــــــْت       ِبــكُ ـــــــــــــــــــــــــــَدَقـــــــــــــَداُقـــَها َأحْ ـــــَأحْ                
 قْ ـــــــْت       َعْن َسْوَسٍن َوَعْن َشِقيـــــــــــــــــــــــــــــّقــقَ ٍة شَ ـــــــِمـــْن َوْجـــَنــ               

 ــذارِ ــــــــــــــــــــْن       آِس ِعـــوِر اْلَجِبيــــــــــَت نُ َوَتحْ 
 ـيــــــــــِبـــــْي ُيـْنــــــــْف       َكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطِ ــــَيـــْنــَعــــــــــ
 هْ ــــــاَم َحـَواَلــْيــــــــحَ  ـاْب      ـــــــــــــاَء الرَُّض ِبــَأّن مَ 

 يـــــــــــــْرِبـــــْن ُقــــــــِرْف       َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمــْنــــَصــــ
 ْن ُمْلِبِسي َثْوَب الّضَنـاـــــــَوى       عَ ـــــــــــــــــــــــــــــْوُم الّنـــــــاَل َكـــاَن يَ                
 ِري ِإْذ َرَنـاـــــــــــــــــــــــــَوى       ِفــــيِه ِبَصبْ ــــَزُل الّلـــــــــــــــــــــــــــــــَوى غَ ـــــــَأْلــ               
 ىــــــــــــــــــــَوى       َذْنـــٌب َفـَضــنَّ ِباْلُمَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَظـــــنَّ َأنَّ اْلـــَهـــ               

 وَر اْصِطَباِري نُ ْن       ـــــــــــاَر الّضِنيـَفــَقـْد َص 

                                                           
 .64 -63، ص. دار الطراز في عمل الموشحاتابن سناء الملك،  -(1)
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 يــــــــبِ ـــــَدْق       ِمــــــــــْن َنــــْحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِفــــــي َســـ
 هْ ــــــــا َجـَنـاَنـيْ ـــاْب       َرَجـــــَوالَقْلُب َخْوَف اْلِعقَ 

 ِب ــــــــــــــــــــَرْف       ِبــــــــــالــــــّذْنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَــــــــَفـــــــــاعْ 
 ــدْ ـــو َما َأجِ ـــــــــــــــــــــــَرى       َفــِبــتُّ َأْشـكُ ـــــــــنِّي اْلـَكـــــــــــــــــــــــــــَشـــّرَد ع               
 ي تَــطَّـِردْ ــــــــــــــــــــــــــــــــاٍد تَــــَرى       ُمـــتُـــوَنَها ِبـــــــــــــَيــــــى جِ ـــــــــــــــــــــــــــِإَلـــ               

 ُت اْلُمْعــَتِمـدْ ـــــــــــــــــــــــَرى       َحـــّتى َرَأْيــــــــْدُت السُّ ـــــــمِ ـا حَ ـــــــــــــــــــــَومَ                
 ـاِري ـــــــــــــــْن       ِبــــِه ُنـــَبــــــــــــــــــــــُت ُدْنـَيا َوِديــــَرَأْيـ
 ـيــــــــــــــــــــْف       َفـــُيــــــــــــــْرِبــــــــــــــــــــــــْن َســــلَ ـــــــــــــــــــــَمــ

 هْ ـــــــاْب       َيــْلـَقى َجــَناَبــيْ ـــــــــــــــِه غَ ــيَوُكـلُّ َمْن فِ 
 ِب ــــــــــي ُحـجْ ـــــــَرْف       ِفــــــــــــــــــــــــــــــــــْن َشــــــــــــــــــــــِمــ

 امْ ــــــــْصـــــــُرُه       َلْدُن اْلَقَنا َغْضُب اْلُحسَ ــــــــــــــــــــــــــــــَؤّيــــــٌد نَ ـــــــــــــــــــــمُ                
 امْ ــــــــــــــــــــــ       َنـــَدى الـّرَياِض ِباْلَغمَ ــُرهُ ــــــــــــــــــــــــــــــَدى ِبــــِه َدْهـــــــــــــَيـْنــ               
 امْ ـــــــــــــــــــــــــــــُرُه       آَيــــاُت ِذْكــٍر ِفي اأْلَنَ ــــــــــــــــــــــــَما ِذْكـــــــــــــــــــــــــــــَكــَأّنـــ               

 ــَذارِ ــــــــــْن       َفــُقـــــــْل َحـــــــــــــــــــــــــَحـــااَلُه َشـد  َوِلــيــــ
 ــــْرِب ــــــــــــــــْف       ِفـــــــــي حَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِإْن َوَقــــ
ــــــــــــــَأّن الّســـحَ ـــَوُقـــْل بِ   هْ ــــيْ اْب       َلــْو َشـــاَم َكفَّ

 ــِب ــــــــــــْف       ِمـــــــــــْن ُرْعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِكـــــــــــــْم َيـــــــــــَلـ
 ـُروْب ــــــــــــــــَد الُغــــــــَزْل       ِبَمْنـِزِلي ِعـنْ ــــــــــــــــــــــــــــُر ُحْسٍن َنـــَوَطْيــــــ               
 وْب ـــــــــــــُط َحّباِت اْلُقلُ ـــــــــــْل       َيــْلـــِقــــــاِك اْلِحــيَ ــــــــــــــْوَل ِشـــبَ ـــــــــَحـ               
 ْب ـــــــــــــــــْل       َفـَكـاَن ِمْن َشْدِو اْلَكـِئـيـــــــــــــــــــــــــَما َحـــّل َحــّتى رحَ                

 ــَداِري ــــــــــْن       َنـــــَزْل ِبــــــــــــــــَلـْو َرَأْيـتُـْم َأّي ُمْقـَلـيْ 
 يــــــــبِ ــــــــــــــــــْف       ِبـــــَجـــــــْنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَوَقـــــــــــ

 هْ ــّوى َجـَناَحيْ ــــاْب       َســـــــــــــــــَنـــحْ َلـــّما َرأى اْلمِ 
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 يــــــــــبِ ــــــــــــــــــــَرْف       ِبــــــَقــْلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواْنـــَصـــ
يظهر، من خالل هذه الموشحة، أن الوشاح قد نوع، بشكل كبير، من حيث القافية 

فاال وأبياتا؛ حيث تكشف، إجماال، عن أحد عشر رويا هي: )النون، والراء، والفاء، والباء، أق
 والياء، والتاء، والقاف، والواو، والدال، والميم، والالم(، منها ما الُتزم من حيث األقفال كلها.

ظهر، كذلك، مزاوجة الوشاح بين نوعي القافية المقيدة والمطلقة بحسب الروي أقفاال وت
وأبياتا؛ إذ يدل على ذلك، مثال، أرواء النون، والباء، والياء الساكنات؛ والراء، والباء المحركين 

 بالكسرة في األقفال. والقاف المفتوحة والساكنة، والراء المفتوحة، والدال الساكنة في األبيات.
 أما من حيث الحركات، فقد جمع الوشاح بين ثالثة أنواع للقافية في األقفال هي:

)المترادفة، والمتواترة، والمتداركة(. وفي األبيات، جمع بين ثالث، كذلك، هي: )المتراكبة، 
والمتداركة، والمترادفة( في البيت األول، والتزم المتداركة في البيتين الثاني والثالث، وزاوج 

من  بين المتداركة والمتواترة في الرابع والخامس. وإجماال، فقد وظف الوشاح أربعة أنواع
القافية بحسب حركاتها هي: )المتراكبة، والمتداركة، والمتواترة، والمترادفة(. ويشار، في هذا 
الموضع، إلى أن قوافي الموشحة ُتظهر، أحيانا، الردف، والوصل بالهاء والمد، والخروج، 

 كما أن مجاري أروائها اختلفت.    
ار إليها من حيث القافية؛ ة المشالموشحات السالفبين هذه الموشحة و مقارنة الإن 

ظهر، بجالء، الفرق الحاصل من حيث درجة التنويع التقفوي؛ فال موشحة مما سلف نّوع تُ 
صاحبها، من حيث الروي، بأحد عشر رويا إجماال، وال واحدة منها ُجِمَع فيها بين أنواع 

الحركات، إضافة إلى  : )المتراكبة، والمتداركة، والمتواترة، والمترادفة( من حيثةالقافية األربع
المقيدة والمطلقة من حيث الروي؛ كما يظهر من خالل قافية هذه الموشحة. هذا فضال عن 

 التنويع الحاصل فيها من حيث مجاري األرواء، وحضور الردف، والوصل، والخروج أحيانا.
بناء على ما سبق، حق لنا القول إن صاحب هذه الموشحة قد اختار أن يتبع درجة 

ع التقفوي الشديد؛ الذي يجعل القافية متنوعة الجوانب، ومغرقة في التنويع، ومبالغة التنوي
 فيه.  
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 الموشحة الثانية: -

 :(1)يقول ابن بقي )تنسب، أيضا، إلى األعمى التطيلي(
ْد       َرِهــيــُن َبــْلــــــأَْعـَيا عَ        ــــــــــَؤرَّقُ ـــــــــــــــــــــــَباِل       ُمــــــــــــــــــــــــَلى اْلُعوَّ
 ــقُ ــــــــــــْه       َمـــــْن َيــْعـَشــــــــــبُّ      اَل ُيـْنـــِكـــُر الـّذّلــــــــــــــــَأَذّلـــــُه الُحـــــــ     

 ـــــَبادْ ــــى الِعــــــــــــــــــــــــــــــــــَتْي َساحْر       إَلـــــــــــــــــــــــــــو       ِبـُمـْقــلَ ـي ِبِه َيْرُنــــــــــــــَمْن ِلــ                
 ــــــادْ ــــــــــَب اْلِقـيَ ـــــــــــــــــــِني َناِفــــْر      َصْعـــــــــــــــــــــــــــــُن       َفـَيـْنـثَــــــــِه الُحسْ ــــــــَيـــْنَأى ِبــ                
 ـــَمادْ ــــــــــــــــــاَء الـثّــــــــــــــــــــــــْر       َمــــــو      َكَما اْحَتَسى الطَّائِ ــــــــــــــــــــــــــــــَوتَــــــــــاَرًة َيــْدُنـ                

 ـقُ ـــــــــــــــــــــــــــدَّ ِبالَخـــاِل       ُمــــــَنـــــــّمـــــــــــَواْلـــخَ   ْد     ـــيَ ـــــُدُه أَْغـــــــــَفــــِجـيـــ     
قُ ــــــــــــــــــــــــــْه       تَــــــَشــــــــُب       َفــِلي ِإَلـى اْلِكـــلَّ ـــــتَـــْكــتُـــُمُه الُحجْ        ــــــوُّ

 ــــــــــــِدهِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــْيــــــــــــــبَ ـــــــــّر َكــــــــالظَّْبِي       ِلـــــــــــــــــــــــَطا ِبـَلـــْيـتَـْيــــِه       َومَ ــــــــــــــــــــــَعـــ                
 ــــــــــــِدهِ ـــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــُر الِحْلِي       ِبـــــــِجــــَكــــــسُّ ــــــــــــــــــْيِه       تَــــــَدّل َعــــَلــــــــــــــــــــــــــــــــَفـــــ                
 ــيـــــــــــــِدهِ ـــــــــــــــــــــــــــــمِ ـــــــــــــــــَبْرِي       َعــــــي ـِرُع ِفــــــــــــــــــــــرُّ َعـْيـَنـْيـــِه       ُيــسْ ــــــــــــــــــــــتَــْفـتَـ                

 ـــــــقُ ــــــــــــــــــي       ِإْذَيـــــــــــْرُمــى لِ ــــَأْولَ ــْد       ِمْنـُه َفــــــــَفـِإْن َأُكــْن َأْقِص      
قُ ــــــــــــــــــــــــــــْه       تُـــــَفـــــــــــــــــــُم الُمقــَلـــــــَوَأْسُهـ  ُب     ـُم الَقـلْ ـــْل َيْسلَ هَ        ــوَّ

 ــــــِرهِ ــــــــــــــــي ثَــــْغـــــــــــــــــــــــــاْس       ِفـــــــــــي       َوِمْثــَل َنـْشِر الكَ ــــــْن ِخلِّ ـــــَوِدْدُت ِمـــــ                
 ـــــِرهِ ـــــــــــــــــــــــــــــَوْفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْس       ِبـــــوَد َأِبي الَعبّ ـــــِل       ُجـــــــــــاَد ِبالَوْص ـــَلـْو َجـــ                
 ـــــــــــْدِرهِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــي َقــــــــــــــــلًّ النَّاْس       ِفــــــــــِل       وُقـــْل أَجــِذي الَمْجـِد َوالَفْض                 

ـــَيــا َكْعبَ        ــقُ ــــــــــــــــــــــــــوَدْد       َحّتى َعَلى الَمـاِل       اَل تُــْشــفِ ـَة السُّ
 ـقُ ــــــــــــــــــــــــــّلْه       َفـــَيــــْسـِبـــــــــــُيـــَساِبـــــُق الِجـــ       ْدبُ ـــــــــَفــِمـْثـــُلـِك الّنـ     

اَل ــــــــــــــــــــــــــــْلَء الـــــــــــْذِب       ِمــــــــــــــاِئْم       َهــْل َلَك ِفـي عَ ـــــــَها الَحـــــــــــــَيــا َأيُّ                   ـــــدِّ

                                                           
 .83 -82 ص. ،نفسه -(1)
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ـ                  اَل ـــــــــــــــــــى َســـــــــــــــــــــْرِب       ِإَلـــــــــــــــــــِصْد ِمَن الغَ ــْم       َواقْ ــــــْم َبـِني الَقـاسِ ـــــــَيــمِّ
 ـــاَل ــــَفــــــــــــــَط الــــــــــــــــــــــــــِب       َوسْ ـــــــْوكَ ــي كَ تَـــَخاُل فِ  ْم      ــــــــــــــــــَواسَتْمـِط َرَواسِ                 

 ـــــَرقُ ـــــــــــــــــــِر اآْلْل       اَل تَــــْغـــــــــْد       ِفــــي َأْبــحُ ـاِئـــًنـا تَــْجـهَ ـــــــــَسَفـ     
 ـــقُ ــــــَيــــــــــــــــــــــْه       َاألْنـــــــــــــرِّْحلَ َوَتْشتَــِكي ال     ُب  ــَيْسَتـْبـِشـــُر الرَّكْ      

 ــِه ِلــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــْيــــــِضـي       َعـــَلـــــــــــــــــــي       َوَأَمــــِلي َيــْقــــــــاِض ــــــــَأْدُعــــوُه ِبالقَ                 
 ـلِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي       آِلِمـــــــــــــــــْرِض ــــــــــــــــــــــــــأِلَنَّـــــــُه يُ    ـــِه َراِض   ـــــــــــــــــــــــــــَأَنــــا ِبـ                
 ــــلِ ــــــــــــــــــــــــُه قُ ــــــــــــــــى اأْلرِض       ِمــْنـــــــــــــــلـَ ْن عَ ــاِض       ِبَمـــــــــُقــْل َغْيَر ُمْعـتَ                 

 ـَحــقُ ــــــــاِلي       اَل ُيــــــــــْلــــــــْد       ِفـــي َمْجِدِه العَ ــا تَــــَرى َأْحمَ ـــَأَمــ     
 ـِرقُ ـــــــــَيــــــــــا َمــــْشـ   ـْه     ـــــــــــــــــْرُب       َفــــــــَأِرَنا ِمـْثــــلَ ـــــــُه الغَ َأْطـَلـــعَ      

يظهر، من خالل التمعن في هذه الموشحة، أن صاحبها قد نورع فيها بشكل كبير من 
م، والقاف، والباء(. أما حيث الروي؛ فقد التزم في األقفال، لوحدها، أربعة هي: )الدال، والال

في األبيات، فيظهر تنوعه؛ حيث تبرز أرواء: )النون، والراء، والدال، والهاء، والياء، والالم، 
والسين، والميم، والباء، والضاد(. وإجماال، فالموشحة يتخللها أحد عشر رويا كاآلتي: 

 والميم، والباء، والضاد(. )القاف، والنون، والراء، والدال، والهاء، الياء، والالم، والسين،
وأما من فيما يخص أنواع قوافي الموشحة، فتظهر مزاوجة الوشاح في أقفالها بين 
القافيتين المقيدة والمطلقة بحسب الروي؛ إذ يتجلى ذلك، مثال، من خالل أرواء: الدال 

ول، الساكنة، والالم، والقاف، والباء المحركات. وكذلك الشأن بالنسبة إلى األبيات األ
والثالث، والرابع؛ حيث زاِوج فيها بين القافية المقيدة واألخرى المطلقة؛ إذ نجد، مثال، أرواء: 

ين، وغير ذلك مما يمثل للقافيتين. وأما األبيات الباقية تالنون المضمومة، والراء والدال الساكن
 د، والالم المكسورات(. فقد التزم فيها الوشاح نوع القافية المطلقة )الهاء، والياء، والدال، الضا

أما بحسب الحركات، فقد زاوجت األقفال بين قافيتي المتواتر والمتدارك، كما في هذه 
األمثلة: )ُعْوَوْد، َباِلي، َأْرَرُقو، َيْعَشُقو،...(؛ حيث تتبدى حركة واحدة، أو اثنتين بين ساكني 

واتر والمترادف، كما في هذين القافية. وأما األبيات، فقد زاوج األول منها بين قافيتي المت
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المثالين: )َيْرُنو، َباْد(؛ إذ تظهر حركة واحدة بين الساكنين، وتتابعهما. كما زاوجت األبيات 
الثاني، والرابع، والخامس بين قافيتي المتواتر والمتدارك؛ فمن ذلك مثال: )َتْيِهي، َبْيِدِهي، 

إن منها ما بين ساكنيه حركة واحدة، وما بينهما  َحاِئْم، َعْدِداَل، َقاِضي، َلْيِهِلي،...(؛ حيث
اثنتان. وأما البيت الثالث فقد جمع، وحده، قوافي المترادف، والمتواتر، والمتدارك؛ كما في 
هذه األمثلة: )ِخْلِلي، َكاْس، َثْغِرِهي،...(؛ حيث يبرز، من خاللها، تتابع الساكنين، أو حركة 

فقد كشفت الموشحة، هنا، عن ثالثة قواٍف هي: المترادفة،  واحدة بينهما، أو اثنتان. وإجماال،
والمتواترة، والمتداركة. وتجدر اإلشارة إلى أن قافية الموشحة ُتْجلي، أحيانا، عناصر الردف، 
والتأسيس، والوصل، والخروج، إضافة إلى تنوع مجاري األرواء بالحركات الثالث )الكسر، 

 والضم، والفتح(.     
بق، يظهر بجالء أن الوشاح قد نوع، إلى درجة كبيرة، من حيث قافية بناء على ما س

موشحته إجماال؛ فقد وظف من األرواء أحد عشر، كما أنه زواج بين القافيتين المطلقة 
والمقيدة بحسب الروي، وجمع بين المترادفة، والمتواترة، والمتداركة بحسب الحركات، فضال 

الوصل، والخروج تارة، وإهمالها تارة أخرى، زد على عن إجالء عناصر الردف، والتأسيس، و 
ذلك تنوع مجرى األرواء؛ ومنه يمكن القول إن الوشاح قد فضل نهج طابع التنويع التقفوي 

 الشديد؛ إلقامة قافية موشحته.
 الموشحة الثالثة: -

 :(1)يقول عبادة القزاز )تنسب، كذلك، إلى ابن بقي(
 ـلْ ــــــــــــــــيــُأْســــــُد غِ        ــــهُ ــــــــــــــــــــــــــْبُي ِحــَمـى       تَــــْكـُنـــُفــــــــــــــــي       َظــــــــــــــــــــــــــــــــــــِبـــَأِبـــــــــــ        
 لْ ــــــــــــــــــُفـــــــُه       َسـْلـَســِبـــيــــــــْرقَ ــــــــــــــــــــــــــى       َقـــــــــــــمَ ــُف لَ ـــــــــي       َرشْ ـــــــــــــــــــــــــــَمـــْذَهــــــــِبــ        
 ــــــلْ ـــــــــــــيــــــــــــُه       ِإْذ َيـــِمــــــــــــــــــــــــــــَما       َيــْعـِطــُفــــي ِبـــــــــــــــــي       َقــْلـِبـــــــــــــــــــــــــــــــَيـْسـتَـــــــِبــــ        

 ٍة َثاِبـــــــْت ـــــــــــى       ِذي ِنْعمَ ــــــَزى ِإلَ ــــــــــــــــــــــــــــــــَداْل       ُيــْعـــــــــــــــــــــــــــــــــــُذو اْعــِتـــــــ            

                                                           
 .85 -84، ص. نفسه -(1)
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 ِت ــــــــَقْطُر النََّدى َباِئـــ  ى     ـــــــــلَ ـــــَت ُحــــــــــــــــــــــــــاَلْل       َتْحــــــــــــــــــــــــــــــــــي ِظــــــِفــ            
 ـــــــسِ ــــــــــــــــــــــــــِف       َأْلــَعــــــــــــــــــــْرَشــــُذو مُ       ـــــِج ــــــــــــــــــــــوْر       ُذو َغـــــَنـــــــــــــــــــــــــُذو ُفــتُـــ        
 ــسِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــي       َمـــْلـبَ ـــــــــــي َأَرِج       َواْلُحْسُن ِفــــــــــــــــــــــــــــــْر       ِفــــــــــــــــــــــــــــــــــــَاْلَعـِبــــيــــــ        
َنـــــــــــــــــــــــــُد َشــِجــي       ِبالـــــــــــــــــــْر       َوجْ ـــــْم ُيـِثـيـــــــــــــــــــــَكــ          سِ ـــــــــــــــــــــِف       ُمــــْكــــتَــــــــــــــــدَّ

 ــْت ــــــــــــــلِّاَل       َأْنَطَق َعْن َساكِ ـــــــــــــــــْو ُعـــــــــــــــــــَداْل       َلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُذو اْعـتِ             
 ـِت ــــــــــــاَل       ُأْلِحَظ َعــْن َبَاِهـــــــــــــــــــــــــــــْو ُمـــقِّ ــــــــــــَزاْل       َلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَغــــــــــــ            

ـــــــــــــــــَنـ         هُ ــــــــــــــــــــــــــَحــــــــــــــــــُدوا       ـــــــــــــــــــَوى       َأْن َيــــِجـــــــــدُّ اْلهَ ــــــــــُر       َحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ  ـــدَّ
 َدهُ    ْر      ــــــِرُدوا       وَ ــــــــــــــــــــَدى       َأْن َيــــــــــّر الصَّ ــــــــــــُر       ِســـــــــــــــــــــْوثَــــــــــــــــــَكــ        
ــــــــــــــُروا       ُمـــَحــــــــــــــــــــــــــــــــْنـُظــــــــاُ           ـــــــــَدهُ ــــــــــــــــــــــــــُدوا       ِعــــْنـــــــــــــــــــــــــــــَدا       َواْنـــُشــــــــــــــــــــــمَّ

 ــْت ـِن النَّاعِ ـــــــــَلى       َجــّل عــــــــــْو ُيــــْجــتَ ـــــــــــــــــــــــْل       لَ ــــاَل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِفــي ِهـــــــ            
 ِت ـــــــــــــــِباْلَقاِنــ يــــــِذاَل       َيــْرتَــقِ ــــــــــــــــْو ُبــــــــــــــــــــــــــَلـ   ْل         َو    ز    اَل             

 ـمْ ـــــــــــُك َشـــــــــــــُن َنــَقـــا       ِمــْســـــــــــى       ُغْص ــُس ُضحَ ــــــــــــْم       َشْمـــــْدُر ِتــــــــــــــــــــــــــــَبــ        
 ــا َأَنــــــمْ ـــــــــــــــــــــا       َمــــــــــــا َأْوَرقَ ــــــــــــــــــا       َمــــــــــــــــــــــــْم       َمــــــا َأْوَضحَ ــــــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــا َأتَــ        
 ـِرمْ ــــــــــــــــْد حُ ـــــــــــــْد َعِشـَقا       قــــــــــــــــــــــــَحا       َقـــــــْن َلمَ ـــــــــــــــــــــــَرْم       َمـــــــــــــــــــــــــــــــــاَل َجــــــــ        

 ــْت ـــــْن َأَمـٍل َفـائِ ــــــــــــــــــْد َخـــــاَل       مِ ـــــــــــــــــا قَ ــــــــــــاْل       َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَفــاْلــــــــِوَص             
 ِت ــــٍس َخاِفـــــــــــْد َعـــاَل       ِمــْن َنْفـــــــــــــــــــــا َقـــــــــاْل       َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواْلـَخــــــَيــــــ            
 ـَداـــــِحـــــــــــــــــــــــــــــــَدا       ُمـــــْلــــْن َقـْد َغـــــــْن ِدَمـــــا       َمـــــــــــــــــــــــــــي       أَِهــــــــِلـــــــــــــــــــــــــــــــَقــاِتــــ        
ــا َبــــــــــــــــُت َفــــــــــــــــــِلــــــي       ُكــْنـــــــــــــــــــــــــــَواِص           ـَداـــــــــــــْد َعــــــــــــــــــــَدا       َقـــــــــــــــــــــــَما       َعــمَّ
 ـــــَداـــــــــــــــــــــــــِاْعـــــتَــــــ َدى      رَّ ـــــلُش اـــَما       َجـْيــــــــــــــِهــــــفْ ــــــتَ ــــسْ ـــــِلي       مُ ـــــــــــــــــــــــــــــَســـاِئــــــ        

 ْت ــــــْن ُمـْبـتَــــــــَلى       َيْنَحُت ِفي َصامِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَؤاْل       عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَل ُســ            
امِ ــــــا ُأّمـــــــاَل       َواأْلْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْل       َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِلـَيـَنـــــــــ              ِت ـــــــــــُر ِللشَّ

 ـــولْ ـُـــــــــــــــحـــــــَوى       َأْن َيـــــــى اْلَجـــْم       َيْأَبــــــــــــــــــْم َوَكــــــــــــْه       َفــــَكـــــــيــــــْم يـَتِ ــــــــــــــــَكـــــ        
 ـولْ ــــــي اْلُعـقُ ــــــــــــَوى       ِفـــــــــَم الَهـــــْم       ُحْكـــــــــــــــــــــــــْه       ِإْن َحــــــَكــــــــيـــــــــــــــــــــَأْرتَـــــــِضـ        
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 ــولْ ــــــــــــــــــــــَوى       َمـــــا َأُقـــــــــْم       َيـــــْرَض ِســــــــــــــــــــبُّ َلـــــْه       َوالُحــــــــــــــــيــــــــــُت ِفــــُقـْلــــ        
 ـْت ــــِي َبِني ثَــاِبــــــــــى       َظْبــــــــٌف َعــــلَ ـــــــــــــــــــــــــــــاْل       َوقْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَاْلــَجــمــــــ            
 ـِت ــِدِه الثَّابِ ــــــْن َعهْ ـــــبِّ اَل       عَ ـــــــــــــــــــا ْل       ِفــــــي الحُ   اَل         َز وَ             

م، والتاء( رويا في األقفال. أما األبيات التزم الوشاح، في هذه الموشحة، حرفي )الال
فقد تنوعت أرواؤها؛ حيث نجد: )الباء، والميم، والفاء، والراء، والجيم، والسين، واأللف، 
والدال، والحاء، والقاف، والالم، والهاء، والواو(، وإجماال، فقد توزع الموشحة أربعة عشر 

 رويا. 
جمع بين المقيدة والمطلقة من حيث وبخصوص نوع القافية بحسب الروي، فيظهر ال

األبيات واألقفال؛ إذ نجد، مثال، أرواء الباء، والميم، والفاء، والالم المحركات؛ والالم، والتاء، 
والميم الساكنات. أما بحسب الحركات، فقد جمعت األقفال، وحدها، بين أربع قواف هي: 

ر من خالل هذه األمثلة: )َداْل، )المترادف، والمتواتر، والمتدارك، والمتراكب(؛ كما يظه
ْت، َتْحَتُحَلى،...( التي يبرز خاللها تتابع الساكنين، أو وقوع حركة بينهما، أو َزاِإَلى، َثابِ 

اثنتين، أو ثالث. أما األبيات، فقد جمع األول منها، والثاني، والسادس بين ثالث هي: 
اآلتية: )َمْذَهِبي، َرْشُفَلَمى، ِبيْل(، إذ  )المتدارك، والمتراكب، والمترادف(؛ كما نجد في األمثلة

تتبدى بين ساكنيها حركتان، أو ثالث، أو تتابع الساكنين. وبالنسبة إلى األبيات الباقية، فقد 
ن من خالل هذه األمثلة التي يزاوج خاللها الوشاح بين قافيتي المتدارك والمتراكب؛ كما يتب

القافية: )َنْيِيُرو، َأْنَيِجُدو، َبْدُرِتْم، ُكْنُتَفَما،...(.  تكشف عن وقوع حركتين، أو ثالث بين ساكني
وإجماال، فالموشحة تبرز أربعة قواف بحسب الحركات هي: المترادف، المتواتر، والمتدارك، 

التأسيس، والوصل، و والمتراكب. ويشار إلى أن قوافي الموشحة قد تخللتها عناصر الردف، 
 األرواء. والخروج، زيادة على تعدد مجاري 

تأسيسا على ما سبق، يمكن القول إن الوشاح قد نوع، بقدر كبير جدا، من حيث قافية 
موشحته؛ ويؤكد ذلك اشتمالها على أربعة عشر رويا، وأربعة أنواع للقافية من حيث حركاتها، 
 إلى جانب القافيتين المطلقة والمقيدة، فهذه من األمور التي لم ترد في الموشحتين السابقتين
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رغم أن صاحبيهما قد نوعا من قافيتهما، أيضا، بقدر كبير، إضافة إلى عناصر تنوع 
المجرى، والردف، والتأسيس، والوصل، والخروج التي تتخلل جسد القافية كله. إن حال قافية 
الموشحة هاته، لتجيز لنا القول إن الوشاح قد اختار طابع التنويع الشديد سمة لقافية 

ة التنويع، وانجالءه البالغ، يبدوان بارزين، بدرجة كبيرة، في هذا موشحته؛ حيث إن قو 
 الموضع.
 الموشحة الرابعة: -

 :(1)يقول أحمد بن حسن الموصلي )تنسب إلى ابن عزال أيضا(
 ــــٌم عْن ِعْطــــــــــــــــــــــــــــــرِ ـــــــٌم َعْن آَلْل        ناِســـــــــــــــــباِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                
 ــــــــْدرِ ـساِفــــــــــــــــــــــــــــــٌر كالَبـــــــــــــــــــــ ناِفـــــــــــــــٌر َكالغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَزاْل                       

 لـــَي فــــــــِيـــــــــــــــــــــه أَرْب     ــْب    َرِبيـــــ ـــــــــــيٍ أيُّ ظْبــ                      
َرْب     ــــالّضِريْب    ِريُقـــــــــُه كــــــــ                        والّلَمــــــــــــى كالضَّ
 ــــــــــــــــٍم عْن َحَبْب باِســ    ـــْن َحِبــــيـــــــْب    يا َلُه مـــ                      

 ـــــــــــــــــــــــرِ ـــــــــــــــــــــــاْل       ساِمـــــــــــــــــــــــٍح بالَهْجــــــــــــــــــــــــــباِخٍل بالِوَصـــــــــ                
 ْبـــــــــــــــــــــــــــِري ــــــــــــاْل       حيــــــــــَن أْفَنى صــى الـــــخَبـــــــــــــــــلَي أْبَقـــــــــــ                

 احْ ــــــا        َسْل بيَض الّصَفـأْغــــَيــــــــــــــٌد إْن رَنـــــــــــ                      
َمـــــــــهزَّ     وإَذا َمـــــــــــا اْنـــثَـــَنـــــــــــى                            ـاحْ  ُسْمَر الرِّ
 وْهَو َشاِكي الّسـاَلحْ      ـــــــي َدَنا   ِلـــِقـــــتَــــــاِلـــــــــــــــــــــ                      

ْمــــــــــــــــــــــــــــــرِ ضـــــــــاِرٌب بالّنَضــــــــــــــــــــــــــــــــاْل       طــــــــــــاِعـــــــــٌن                   ِبالسُّ
ْحـــ                 ــــــــــَبــــــــــــــــــــــــــــــــــاْل       ناِفـــــــــــــــــــــــــٌث بالسِّ  ــــــــــــــــــــــــــــرِ راِشـــــــــــــٌق بالنِّ

 ـــْم        للّشِتيـــــــــــِت الّنِشيـــــْب ــــالّنِظيــ فالّنِضيـــــــــــدُ                      
 ْم        لْلَخِضيِب الَخِصيـْب ــــــواأَلِسيـــــــــــــُل الَوِسي                     

                                                           
 .63 -61ليب قعدان الخازن، المرجع السابق، ص. يف -(1)
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 ــــْب لْلَقِضيـــــــِب الّرِطيـ   ْم     ـــــــِويـــــــــــواُم الَقـــــــــــوالقِ                      
 ــــــــــرِ ُغْصــٌن ُذو اْعِتــــــــــــــــــــــــــــــــــَداْل       ُمــــــــــــــــــــــــــــوِرٌق ِبالّشْعـــــــــــــــــ                
 ْثِمـــــــــــــــــــــــــــــــــٌر ِبالَبـــــــــــــــــــــــــــــْدرِ ُمْزِهٌر بالَجَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْل       مُ                 

ُه َكـــــــَخـــ   ْق     ــــــِمْن َسَنــــــــاُه الّرِشي                       ـــــالّشِقيقْ ـــــــــدُّ
 ـّرِحيقْ ـــــــــــَيا َوالـــــــالحَ وَ    ْق     ـــــأْو َكَنـــــــــــاِر الَحِري                     
 ــــقْ ـَسِحيــــــ (1)اَلِزَوْردٌ    ْق     ــــَوالعــــــــــــــــــَذاُر اأَلِني                     

 َزْنَجـــــــــْفــــــــــــــــــــــــــــرِ َفـــــــــــــْوَق خّدْيِه َســـــــــــــــــــــــــــــــاْل       فْهـــــــــــــــَو في                 
 ــــــــــــري ـٌف ال َيْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْل      واقِ ـــــــــــــــــــــــــــــــِشْبَه نْمٍل َيَخــ                

 بالّسُجـــــــــــــــوِد اْشَتَهـــــْر     ـــــــــــــيـــــْس   لْو رآهُ إْبـــــِلــــــ                     
 حــــــــــــــاَر ِمْنَها الّنَظْر       يــــْس  ــأْو َرَأْتـــــــــــــــــُه َبْلقِ                      
 ـــــــــــــــــــــــِد الَبَصْر ِلَحِديــــ     ـْس   ـــَخــــــــــّدُه الِمْغَنِطـــي                     

 َيــــــــــــــــــــــــــــــاْل       َفــــــــــــــــْرُقـــــــــــــــــُه َكالَفْجــــــــــــــــــــــــــــــرِ ـَفْرُعـــــــــــــــــــــــــُه َكاللّ                 
ــــصـِرُت َبْيَن ال                  ــــــــــــــــِري ـــــــــــــــــــــــــــاَلْل      َوالُهـــــــــَدى ِفي أْمـــــــــــــــــــــظِّ

يظهر، من خالل قافية هذه الموشحة، أن الوشاح قد التزم )الالم، والراء( رويا في 
لقاف، وا ،األقفال. ونوع من أرواء األبيات؛ حيث نجد: )الباء، والنون، والحاء، والميم

 والسين(، وإجماال، فالقافية تبرز ثمانية أرواء تتمثل فيما سبق ذكره.
وبخصوص نوع القافية بحسب الروي، فقد زاوج الوشاح بين المقيدة والمطلقة من حيث 
األقفال؛ إذ تبرز خاللها الالم الساكنة، والراء المكسورة. أما من حيث األبيات، فقد التزَم 

الباء، والميم،  :ول منها، والثالث، والرابع، والخامس؛ حيث تبرز أرواءالقافية المقيدة في األ
والقاف، والسين، والراء الساكنات. وأما ثانيها، فقد زاوج بين القافيتين؛ حيث يظهر رويا النون 

 الحاء الساكنة. وإجماال، فهناك غلبة للقافية المقيدة على نظيرتها المطلقة.و المفتوحة، 

                                                           
 هكذا وردت في المرجع؛ لربما يقصد بها )اأَلْزَوْرد( وهو نبات مائي جميل. -(1)



 نحو منظور جديد 

 

52  

 

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

بحسب الحركات، فقد زاوجت األقفال بين قافيتي المترادف أما بخصوص نوعها 
والمتواتر؛ كما يتبين من خالل هذين المثالين: )أاْل، ِعْطِري(؛ حيث يتبدى تتابع الساكنين، 
أو بروز حركة بينهما. وبالنظر إلى األبيات إجماال، فالمالحظ أنها زاوجت بين قافيتي 

ذلك: )ِبيْب، ِهيَأَرْب، ِإْنَرَنا، َمْنَثَنى، َفاْح، ِظيْم،...(. )المتواتر والمتدارك(؛ وهذه أمثلة على 
ثالث قواف هي: المترادف، والمتواتر، والمتدارك، مع غلبة  تبرز الموشحةفوفي المجمل، 

للقافية األولى. ويشار إلى اغتناء القافية، في هذا الموضع، بعنصري الوصل بالمد من جهة، 
 ، من جهة أخرى.والردف ياء وألفا، بشكل كبير

بناء على ما سبق، يكمن القول إن بروز ثمانية أرواء من خالل قافية هذه الموشحة، 
والجمع، فيها، بين القافيتين المطلقة والمقيدة بالنظر إلى حال الروي، فضال عن َتَبّدي قوافي 

ة المترادف، والمتواتر، والمتدارك بالنظر إلى الحركات؛ إنما هي عناصر تدل على درج
التنويع الشديد الذي يسم القافية في هذا الموضع، على الرغم من كونها درجة أقل، نوعا ما، 

 من درجة تنويع الموشحات الثالث السالفة. 
 موشحات التنويع التقفوي الَوَسِطي: -4

، يجعل الناظر يتلمس في بعض بنوع من التمعنإن النظر إلى قافية فن الموشحات، 
لتنويع التقفوي، يحار الدارس في تصنيفه بين درجتين من درجات الموشحات طابعا من ا

التنويع السالفة الذكر. وحتى ال يصير األمر إشكاال غير ذي حل، أو حتى ال يجد الدارس، 
نفسه في سياق ذلك، حائرا؛ ُيقترح النظر إلى القافية، في هذا السياق، من خالل درجة تنويع 

 الوصفَ  حال قافيتهما   موشحتان توضح  وهاتان َسِطي(؛ )التنويع التقفوي الوَ   أخرى تسمى
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 المذكور:
 الموشحة األولى:  -

 :(1)يقول األعمى التطيلي
 ـــَواِحيـــــــــــي       اَل َقــــّرَب للُا اللّ ــــــَأْنــــَت اْقـِتــــــــــــَراحِ 

 ـا ُكْنُت أِلْخَضعْ ــْع       َخَضْعُت ِفي َهَواَك َومَ ـــْسمَ ُت أَ ــــَمْن َشـــــــاَء َأْن َيُقوَل َفِإنِّي َلسْ 
ــ  عْ ــــــــــــــــــــَحْسِبــي َعَلـــــى ِرَضاَك َشِفيٌع ُمَشفَّ

 احِ ــــاِع َواْرِتـَيــــــــــــــــــــاِح       َبْيَن اْرِتـَيـــــــــَنــْشــــَواُن َصــ
ُمــــــــاِئـاَل َيْحَظى ِبطَ َيا َمْن ُيِطيُل ُعْتِبي وَ  َماِئلْ ـــــــْل       َأْيـــَن الشُّ  ـوُل ِباهلِل ِمــــْن ِتْلَك الشَّ

 ـلْ ـــــــــــــــــــاِئـــــــــَحَباِئـــُل الُعُقــوِل َفَدْتَها ِمـــْن َحبَ 
 احِ ـــــــــــي ِجَمـاِحي       َشــْوًقا ِإَلْيَها ِمــــْن ُجنَ ـَهــْل ِفــ

 ِن ِفْتَنهْ ــــــى ِبالُحْســـْتَنٌة َوَكـَفـــُن فِ ــَواْلُحْســــ  ُحبُّ الِماَلِح َفْرٌض َوَباِقي الظَّْرِف ُسنَّْه      
 ْن َأَبى التََّصاِبي َفِإنِّي َأْو َفِإّنـــــــــــهْ ــــــــــــــــــَومَ 

 ـــْذِر ِفيِه َفَساِحيـــــــي       ِمـْن عُ ــــَعـَلـــى اْنـِفـــَســاحِ 
 هْ ـــِفي اْقِتَراًبا ِإَلـــــى للِا َوِحْسَبْه       ِمْن ُمْعَجٍب َيُقـوُل ِإَذا اْسَتْجَفـْيـَت ُعْجبَ ــــــــــَمْن ُمْنِص 

َفاِق الِبيِض ِنْسَبهْ ــَبْيِني َوَبْيَن َبعْ   ِض الرِّ
َمــــــــاِح  ـــــــــــَوِفـــي الـــ  َراحيَبْعُض اْخِتَياِلي َومَ      ــرِّ

ـــا َأَنا َفـلَ   هْ ــــــوِل َما اتََّقْيُت ِبِه َعْيِني َنِقيّ ي َبِقّيْه       ِمـــْن ُطـــْم َيْبـــَق ِمـــــــــْن َقْلبِ ـــــــــــــــــــــــَأمَّ
 هْ ـــــــــــا َأْو َمِنيَّـــــــــــــــــــــــــدَّ ِمْنَهــــــــــــــــــُأْمِنيَّـــٌة َواَلُبـــــ

 احِ ـــرَِّها َغْيُر ُمبَ ـــــــــاِح       ِمــْن ِســـــــــــــــــــــــــــِبُمـْسـتَــَمــــــ
ـَنا َظاِهٌر َواـــــــــــبَّ ُيــــَداِهي َأْو ُيـَداهِ ـــــــَغْيــِري ِإَذا َأَحـــ  لّشْوُق َباِطنْ ْن       َأَمـا َكــَفى الضَّ

 ـنْ ــــــــــــــــَقــْد ُكْنُت َنــاِسًكا َأْو َكــَما ُكْنُت َوَلِكــ
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 يــــــــــاَلِح       َأْفـَســَد ُنْسِكي َوَصاَلحِ ــــــُحـــــــــبُّ الــمِ 
ألقفال. ونوع أرواء األبيات؛ رويا في االتزم الوشاح، في هذه الموشحة، صوت )الحاء( 

العين، والالم، والنون، والباء، والياء(، لتشمل الموشحة ستة أراوء إجماال. كما التزم إذ نجد )
نوع القافية المطلقة بحسب الروي في األقفال )الحاء المكسورة(. أما األبيات، فقد زاوج فيها، 
إجماال، بين المقيدة والمطلقة؛ حيث التزم األولى في األول، والثاني، والسادس منها؛ إذ 

دى أرواء: العين، والالم، والنون الساكنات، والتزم الثانية في األبيات الثالث، والرابع، تتب
والخامس؛ حيث تظهر: النون، والباء، والياء أرواء مفتوحة. وقد التزم، أيضا، نوع القافية 

ْع، المتواترة بحسب الحركات أقفاال وأبياتا؛ كما يتبدى من خالل األمثلة اآلتية: )َراِحي، َأْسمَ 
 َماِجي، ِفْتَنْه، َداِهْن، اَلِكْن، ...(؛ حيث تبرز حركة واحدة بين الساكنين.

بناء على ما سبق، يتأكد أن طبيعة درجة التنويع التقفوي، في هذه الموشحة، تميل إلى 
درجة التنويعين الهين والمعتدل السالفتي الذكر معا؛ إلمكان نسبتها إلى أي واحدة منهما؛ 

درجة التنويع الهين؛ نظرا إلى طابع االلتزام الذي يغلب عليها من حيث  فهي تميل إلى
الحد من  الرغبة في الروي، ونوع القوافي في مواضع كثيرة منها؛ وااللتزام إنما يدل على

درجة التنويع. كما تميل إلى درجة التنويع المعتدل؛ نظرا إلى تنويع الروي بستة أصوات 
ة أنواع من القافية، إجماال، هي: المطلقة، والمقيدة، والمتواترة. مختلفة، واشتمالها على ثالث

إن القافية، في هذا الموضع، لتقف موقفا وسطا بين التنويع الهين واآلخر المعتدل في اآلن 
نفسه؛ إذ يتجاذبها االثنان معا؛ وفي هذا السياق، يمكن القول إن الوشاح قد اعتمد درجة 

 تنويع تقفوي َوَسِطي.
 شحة الثانية:المو  -

 :(1)يقول سراج الدين المجار
 َحَدِقي ْت ـــــــــاِن        باتَ ــــمَ عْ نُ  نْ مِ  روقِ ـــــــــــــــــى البُ نَ سَ  تُ مْ شِ  ذْ ــــــمُ 

                                                           
 .79 -77 ص. ليب قعدان الخازن، المرجع السابق،يف -(1)
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 حَرقِ ال ارُ ــــــــــــــــن   اِن     ـــــــــــــتّ ــــا الههَ عِ مْ دَ  لِ ــــــــــــــــيسِ ى بمَ ـــــــــــــــــكَ ذْ تُ 
 اقَ الحرَ ا وَ ـــــــــــــــــــــــــــي األسَ ــــــبِ  دُ ـــــــــــــــــــــــــجِ  وأَ ا       إالَّ قَ فَ خَ  ى أوْ ـــــــــــــــــالحمَ  قَ بارِ  َض ــــــــــــــــمَ ما أوْ 

 اقَ لِ خُ  دْ ــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــتِ نَ حْ مِ لِ  بٌ بَ ذا سَ ــــــــــــــــــــــه
 قِ ي الحرَ ادِ ـــــــــــي       بانِ ي العَ ـــــــــــــــــبِ لْ قَ بِ  هُ ــــــــــــــــــيُض مِ ى وَ ـــــــــــــسَ أمْ 
 قِ َر األرَ ـــــــــــــــي       غيْ انِ ـــــــشَ غْ ا يَ مَ  المِ ي الظّ فِ  فُ رِ ـــــــــــــــــــــــعْ ا أَ مَ 

 اِزحَ ي نَ ــــــنِ يْ عَ  عَ ـــــــمْ دَ ي وَ دِ ـــــــــــــلْ ى جِ ــــــــــــــــــنَ ا       أفْ حَ زَ ٍف نَ ـــــإلْ  راقُ ـــــــــــــــــــي فِ دِ سَ جَ  ىـــــــــــــــــنَ أْض 
 احَ دِ قُ  ي قدْ ــــــــــــــــــــتِ عَ وْ لَ  دُ ـــــــــــــــنْ زَ وَ  تُ ــــــمْ هِ  كمْ 

 قِ رَ َر المَ ــــــــــــــــي       غيْ انِ ــمثْ جُ  منْ  امِ ــــــــــــــقَ السّ  دُ ـــــــــــــــيَ  قِ ــــــــــــبْ تُ  لمْ 
 يقِ بَ  دُ ــــــــــــــجْ والوَ        انِ ي فَ ـــــــــمنِّ  وُّ ــــــــــــــلوالسّ  عُ ـــــــــــــــــــنَ ــــــــــــــا أْص مَ 

 َحلِ الكَ  رِ ــــــــــــــيْ غَ بِ  هُ ـــــــــــــــــفُ رْ َل طَ ـــــــــــــــــُيْكحَ  بِل       لنْ القُ  اقِ ذَ ـــــــــــــــــــــــم وَ لْ حُ  اً ر ــــــــــــى قمَ وَ ــــــــــــــــأهْ 
 لِ قَ المُ  يَّ ــــــــــــــــــــلِ ابِ بَ  اتِ ـــــــــــــــــظَ حَ ي اللّ ـــــــــــكِ رْ تَ 

 الخُلقِ  وَ ــــــــــــلْ حُ اِن       ـــــــــــسَ اإلحْ  ات زائدَ ـــــــــــــــــــَجنَ لوَ ي اـــــــــــــــــــزاهِ 
 قِ دَ ـــي الحَ اِن       ساجِ ــــــــفَ األجْ  رَ ساحِ  اتِ ـــــــــــــــــالرَشفَ  َب ذْ ــــــــــــــــعَ 

 هْ رَ ْض نَ  اقاً ــــــــــــــــــرشَ  فاً اطِ ــــــــــــعَ مَ  زّ ـــــــــــــــــــهَ  ْه       أوْ رَ ــــــــــــــــعْ ى شَ ـــــــــــــــخَ أرْ ُه وَ امَ ـــــــــــــــثَ لِ  اطَ ـــــــــــا مَ مَ 
 هْ رَ ــــــظْ ـــــــــــــــــــــاٍء نَ رَ  لُّ ــــــــــــك ولُ ـــــــــــــــــــــــــــــــقُ يَ  وَ إالّ 

 قِ دَ ي الحَ اِن       ساجِ ــــــــــــــــــــــــَص قْ  نُ اَل ـــــــا بدَ ــــــــــــــــــب رٌ ـــــــــــــــــــمَ ا قَ ذَ هَ 
 قِ رَ الوَ  ّض ـــــــــــاِن       غالبَ  نِ ْص غُ  قِ وْ فَ  نْ ى مِ حً ُض  ُس شمْ  أوْ 

 هِ تِ نَ جْ ى وَ ــــــــــــــــــــعلَ  هِ ذارِ ــــــــــــــــــعِ  انُ ـــــــــــــــــــــــحَ ِه       ريْ ــــــــتِ ورَ في ُص  حَ ى اَل نً عْ مَ  عَ دَ ـــــــــــــــــــــــــــبْ ا أَ مَ 
 هِ ـــــــــــــــتِ ــــيقَ رِ  نْ مِ  اءُ ـــــــــــــــــــــــــيَ الحَ  يَ ـــــــــــــــقِ ا سُ لمّ 

 يـــقِ سُ  نَ أيْ  ي       منْ انِ ــــــــــــــــحَ يْ رّ ــــــــال هِ خدِّ  اتِ ــــــــــــــــــبَ َجْب لنَ فاعْ 
 قِ رِ ــــــــــتَ ــــــيحْ  راِن       لمْ ــــــــــيــــــفي النّ  وَ ـــــــــهْ وَ  يتُ بِ ي ويَ ــــــــــــُيْضحِ 
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رويان في  رواء قافيتها إجماال؛ حيث الُتزميتبدى، من خالل هذه الموشحة، تنوع أ
)القاف، والحاء، والالم، والراء،  هي: يات خمسة)النون، والقاف(، وشملت األب هما: األقفال

 ر روي )القاف( في األقفال واألبيات.يوالتاء(؛ فكان مجموع أرواء القافية ستة؛ لتكر 
ذ جاءت زم نوع القافية المطلقة، بحسب الروي، في أقفال الموشحة وأبياتها؛ إوقد التُ 

. أما بحسب ان...(تالحاء المفتوحان، والراء و تاألرواء كلها محركة )النون والقاف المكسور 
؛ كما يظهر من خالل الحركات، فقد زاوج الوشاح بين قافتي المتواتر والمتدارك في األقفال

والتزم  هذين المثالين: )َماِني، َتْتَحَدِقي(؛ حيث تتبدى حركة واحدة، أو ثالث بين الساكنين.
، ي جاء بقافية المتواتر؛ وهذه أمثلةقافية المتراكب في األبيات جميعها، باستثناء الرابع الذ

َرِتِهي،...(؛ إذ تتجلى و َأْوَخَفَقا، ِفْنَنَزَحا، ِرْلَكَحِلي، َشْعَرْه، ُص توضح ذلك: ) ألبيات تواليا،من ا
فيها ثالث حركات بين الساكنين في مواضع مختلفة، وحركة واحدة بينهما في موضع واحد. 

 القافية إجماال. وعموما فهناك غلبة لقافية المتراكب على
تأسيسا على ما سبق، يظهر أن هذه الموشحة تشبه سابقتها من حيث طبيعة التنويع 

، وثالثة أنواع من القوافي، )مطلقة، ؛ حيث شملت هي األخرى ستة أرواءالبادي على قافيتها
درجة  االلتزام؛ ومنه يمكن القول إن من ، كما يتبدى فيها نوعومتواترة، ومتراكبة(، في مجملها

التنويع الهين، واآلخر المعتدل؛ فقد ينظر الناظر إلى اشتمالها تقع وسطا بين تنويعها التقفوي 
قافيتها بطابع التنويع التقفوي  مسِ على ثالثة أنواع من القوافي، وستة أرواء مختلفة؛ فيَ 

 االلتزام على قافيتها من حيث روياور غلبة سمة ر إليها آخر من منظظ. وقد ينالمعتدل
األقفال، والقافية المطلقة، وغلبة قافية المتراكب على األبيات؛ فيرمي بقافيتها إلى صنف 

. إذن، فالصحيح هو أن قافية الموشحة، كسابقتها، ذات درجة تنويع التنويع التقفوي الهين
 تقفوي َوَسطي.
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 خاتمة: 
ا جانب بدراسة فن الموشحات من خالل جانبه العروضي؛ وتحديد ارتبط هذا العمل

ر القافية، وما يحيط به عنصنظرية، فسرت المقصود من  ت ذلك ورقةالقافية فيه. وقد تقدم
لدراسة عدد  ديةي؛ لتكون أرضية تمهعلماء العروض حدده ومعارف بناء على ما من مباحث

من حيث ر إلى طبيعة قافيتها ظمن الموشحات التي نظمها وشاحو األندلس، من خالل الن
  ، وما يمكن أن يلحق ذلك من تسميات واصفة.فيهادرجة التنويع 

 التنبيهمن  البدالتي ن المعطيات والنتائج إلى الوقوف عند عدد م ،كله ،وقد قادنا ذلك
ما في ذو أهمية بالغةإليها؛ فبخصوص ما يرتبط بداللة القافية ومباحثها، تأكد أنها عنصر 

؛ فإن اختل، خصيصا العروضي يقاعجماال، وجزء ال يتجزأ من اإلاإليقاع الشعري إ يخص
؛ ولذلك فقد خصها أصاب موسيقى الكالم الشعري بالضعف، ووجه إلى قائله أصابع االنتقاد

. كما أنها الدارسون القدماء بعناية كبرى؛ تمثلت في رسم حدودها، وتثبيت ركائزها نظريا
تمثلة في األبيات عنصر إيقاعي، يذكي موسيقى القول الشعري في أواخر أجزائه الكبرى الم

هر القافية، بهذا الشكل، كأنها الزمة وجب تكريرها في المواضع المذكورة، لكنها ظالشعرية؛ لت
وضع تعريف اصطالحي جديد لها بالقول إنها  ا، يمكنلفظية؛ ومن هنال الزمة إيقاعية، 

لكبرى للقول األجزاء ازمة إيقاعية موسيقية، يلزم الشاعر تكريرها في أواخر اَل » :)القافية(
 .«الشعري 
أن  فقد تبّينالقافية من حيث درجة تنويعها، ا فيما يرتبط بما ُقدم من دراسة بشأن اأم

تتبدى في ثالث، لكل واحدة منها سمات بها  ،في قافية الموشحات ،أحوال التنويع التقفوي 
 عرف؛ ولهذه األحوال بيان فيما يأتي:تُ 

تبدى من خالل الموشحات التي وي ؛ن(ي الهيِّ سميت )التنويع التقفو  :الحال األولى -
؛ الذي قد تتسم األحرف المكونة البارز من حيث حرف الروي  بالتنويعِ قافيتها، إجماال،  تتسم

قافيتين المرتبطتين بالروي )مطلقة أو مقيدة(، نوع واحد من ال التزامِ ، و له بالتقارب الصوتي
بالحركات )مترادفة، أو متواترة، أو متداركة، أو  قافية واحد، كذلك، من القوافي المتعلقة ونوعِ 
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نوعين من القافية بحسب الروي، أو بحسب الحركات، مع  أو اعتمادِ  .متراكبة، أو متكاوسة(
، مع بروز هر هذا اآلخر إال في موضع يتيمظ؛ بحيث ال يوجوب تغليب نوع على اآلخر

فهو مندرج ضمن هذه الحال من  ، أو قاربهاالسمات كل ما شابه هذه. فتنويع الروي دائما
  .التنويع التقفوي درجة أحوال 

تتسم قافية الموشحة بالجمع سميت )التنويع التقفوي المعتدل(؛ وفيه  :الحال الثانية -
أو  .أربعة أنواع للقافية بحسب الروي والحركات إجماال، مع تنويع الروي بشكل بارزبين 

ت، بشرط أن تكون الحركاب إما بالروي أو تان منهابين ثالثة أنواع منها، ترتبط اثن الجمعِ 
حتى يغطي على  ،تنويع حرف الروي بصورة كبيرة يتماألخرى، كما  إحداهن أكثر بروزا من

أو الجمع بين أربعة أنواع، ترتبط  .، ويعوض ظهورها الباهتقليلة البروزضعف القافية ال
واحدة من كل زوج، إضافة إلى تنويع  هيمنةاثنتان منها بالروي، واألخريان بالحركات، بشرط 

بعة أنواع أو أن تتسم القافية بالجمع بين أر  روي بشكل كبير في الموشحة إجماال.حرف ال
، يضمن ، تتوزع الموشحة بشكل توفيقي فيما بينهاا، سواء ارتبطت بالروي أو الحركاتمنه

هذه السمات، أو  فكل ما قارب ى تنويع حرف الروي بأي صورة كانت.تكافؤها، إضافة إل
 التنويع المعتدل.درجة ارة على اتصاف القافية بشابهها فهو أمَ 

وتتبدى سمات القافية فيه من خالل الحال الثالثة: سميت )التنويع التقفوي الشديد(؛  -
تنويع حرف الروي لدرجة كبيرة جدا؛ فقد يصل إلى أربعة عشر رويا يتوزع جسد الموشحة 

بعة أنواع للقافية بحسب الحركات، ونوعيها بحسب الروي؛ ليكون مع الجمع بين أر  إجماال،
عدد أنواع القوافي، إجماال، ستة. أو الجمع بين ثالثة أنواع منها بحسب الحركات، إضافة 
إلى نوعيها بحسب الروي؛ ليكون عددها خمسة؛ فاألمر، هنا، قائم على ضرورة تنويع الروي 

القوافي فصاعدا؛ فكل ما اندرج في سياق هذه  ين خمسة أنواع منبشكل الفت، والجمع ب
  السمات، إنما هو عالمة على التنويع الشديد الذي يسم قافية الموشحة.
، فيجد نفسه حائرا بين وقد يحدث أن يقف الدارس عند سمات القافية في موشحة معينة

رات؛ أهمها إدراجها في واحدة من أحوال التنويع السالفة الذكر؛ نظرا إلى عدد من االعتبا
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، من خالل سماتها الدارس ، أو رؤيةلقافيةتنويع ادرجة ل ينتبين سمات حالين معينالتداخل 
عناصر  ختلفتين، بحسب ما ُيعتد به منإدراجها ضمن درجتي تنويع م إمكانَ  المميزة،

تتجاذبها إيجاد قواف  طرحه، في هذا الموضع، هو أنه باإلمكانبشأنها. وعموما، فالذي نود 
أن  ، أبدا،ل والشديد، وال يمكن للقافيةدتا التنويع الهين والمعتدل، أو درجتا التنويع المعتدرج

ل أساسه التداخ ،تتجاذبها درجتا التنويع الهين والشديد؛ ألن التجاذب، في هذا السياق
يع ومنه فقد قادنا هذا الموقف إلى إبراز حال رابعة لدرجة التنو  والتقارب، ال التباعد والتمايز؛

التقفوي، تتجلى سماتها المميزة فيما سلف ذكره، سميت )التنويع التقفوي الَوَسطي(؛ نظرا إلى 
 وقوعها وسطا بين حالين من أحوال التنويع التقفوي الثالث السالفة الذكر.اإلحالة على 
ن الموشحات تنقسم إلى أربعة أنواع على ما سبق، نخلص إلى أن القافية في فتأسسا 

لة، دِ تَ عْ التنويع فيها؛ وقد اصطلحنا عليها بما يأتي: القافية الَهيِّنة، والقافية المُ بحسب درجة 
 .ةَسِطيّ يدة، والقافية الوَ دِ والقافية الشَّ 
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