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�ض امللخَّ

ا الفنون التي نش��أت باالعتمد عىل الشعر العريّب، فهي  ة بأهنَّ ف الفنون الش��عريَّ ُتعرَّ
ة أخرى وروحه،  حتمل جس��د الش��عر العريّب وروحه، وكذلك ش��يًئا من طبع ش��عر أمَّ
وهبذا يصبح باإلمكان رصد هذه الفنون، بوصفها مثااًل عىل التالقح الثقايّف واملجتمعّي 
ة، وكذلك بوصفها دلياًل  بني أمم العامل اإلس��المّي، يف تلك احلقبة املميَّزة من حياة األمَّ

ر الوعي بالشعر والفنِّ عمومًا. عىل تطوُّ

��ح، إذ أصبحت  س واملوشَّ ��د هذا األم��ر عىل نحٍو ش��امل يف فنَّ��ي املخمَّ وق��د جتسَّ
العالق��ة أكرب وأوس��ع بني الكلمة والصورة، يف هذين الفنَّني الش��عريَّني، ِعرب اس��تعمل 

تقنيَّات التصوير بجسد الشعر، فأصبح الشعر كالرسم والتصوير.

وهن��ا نس��تذكر كلمة اجلاح��ظ عن الش��عر، إذ قال عن��ه بأنَّه صناع��ة ورضب من 
لت نتيجة لوعي جديد بفكرة الشعر،  النس��ج، وجنس من التصوير، فهذه الفنون تش��كَّ
��ح والتشطري  س وكذلك واملوشَّ ة باملخمَّ وبمهيَّة الش��عر، ويمكن حر الفنون الش��عريَّ
ة عىل مستوى كبري يف الراث الشعرّي ألغلب  وغريها، وقد ظهرت هذه الفنون الشعريَّ
 أمصار العامل العريّب، وباخلصوص يف الراث الش��عرّي لش��عراء احللة، فنجدها يف شعر 
 ، ّ ، والسيِّد جعفر احللِّ ّ ، والسيِّد حيدر احللِّ ّ الشعراء املربزين من أمثال صفّي الدين احللِّ

وغريهم.
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Abstract

The Poetics are defined as the arts that have originated 
depending on the Arabic Poetry. It carries the body of Arabic 
Poetry and its spirit, in addition to that of another nation’s Poetry 
and spirit. Accordingly, we can observe these arts as examples 
of Socio-Cultural reciprocity between the nations of the Islamic 
World, in this distinct era of the nation’s life, and also as evidence 
of development of the knowledge of poetry and arts in general.

This matter generally appears in Al-Mukhammas and Al-
Muwashah where the relationship between the word and the 
image becomes larger and wider by using the techniques of 
visualization in poetry so that it becomes like the arts of drawing 
and photography.

In this respect, Al-Jahidh describes poetry as the production 
and form of weaving and a kind of photography. This view has 
come up as a result of new awareness about the idea and realism 
of poetry. Poetics can be typically seen in Al-Mukhammas, Al-
Muwashah, and Al-Tashteir which widely appear in the heritage 
of poetry in most Arab countries and especially in the heritage 
of Hilla poets like Safi El-Din Al-Hilli, Sayyid Haider Al-Hilli and 

Sayyid Jaffer Al-Hilli and others.
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مة املقدِّ

ة، وهو األمر الذي طاملا بحث  يتمحور احلديث عن الشعر يف احلديث عن الشاعريَّ
ة يف  ة أو الشعريَّ اد والش��عراء يف خمتلف العصور، فقد كان البحث عن الش��اعريَّ عنه النقَّ
النصِّ الشعرّي، هو الشغل الش��اغل وراء العمل الدؤوب للشعراء طوال أعصار حياة 
الش��عر يف املنطقة العربيَّة والعامل، ول�مَّ كانت أدوات الش��عر حمدودة يف األلفاظ واملعاين 
��ا بالش��عراء أن يبحثوا عن خمارج ملأزق كه��ذا، وقد كانت عمليَّات  واألوزان، كان حريًّ
البحث هذه جتري بش��كٍل مس��تداٍم وحمموٍم، فنجد مثاًل أنَّ البواكري األوىل للتجديد يف 
ة أو الشعرّي، كانت متمثِّلة يف اخلروج  الش��عر العريّب، طلًبا للوصول إىل حلظة الش��اعريَّ
عن البناء العام للش��عر، وليس يف التجديد يف األسلوب الشعرّي، ألنَّ اجلسد الذي ُبني 
فيه الشعر العريّب كان- وحتى عر قريب- يمثِّل عائًقا كبرًيا، أمام جتديد الشعر، وبعد 
ة، فنجد التجديد  ه��ذه اخلطوة توالت اخلطوات الت��ي هدفت إىل الوصول إىل الش��اعريَّ
يطرأ ع��ىل مضامني النصِّ الش��عرّي، وكذلك عىل أوزانه ولغت��ه وإيقاعاته، حتى يصل 
ا  األمر يف مطلع القرن العرشين إىل قصيدة التفعيلة عىل يد بدر شاكر السيَّاب، فيضع حدًّ
ا جديًدا يس��تطيع الوقوف أمام الشكل الشعرّي  م ش��كاًل شعريًّ لتلك املحاوالت، ويقدِّ
القديم بكلِّ جدارٍة وثقة، ونجد أنَّ ثمرات الشكل الشعرّي اجلديد قد ازهرت وأينعت 

ة جديدة، بدايًة من قصيدة النثر وليس انتهاًء بالقصيدة التفاعليَّة. عىل أشكال شعريَّ

ة  مثَّل��ت احللَّة، وهي لؤلؤة العصور والبلدان يف تل��ك احلقبة املظلمة من حياة األمَّ
مت احللَّة للعرب والشعر  ة، فقد قدَّ رات الش��عريَّ والش��عر، أنموذًجا حُيتذى به يف التطوُّ
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ل الذي هو موس��م  العريّب املوس��م الثالث من فحول الش��عر العريّب، بعد املوس��م األوَّ
ش��عراء العر اجلاهّل، واملوس��م الثاين الذي هو فحول ش��عراء العر العبَّايّس الثاين، 
فقد كانت احللَّة زاخرة بالعلمء الش��عراء، وبالشعراء األدباء، والفنَّانني املبدعني، فليس 
ّ الذي زاحم يف ش��هرته شهرة شعراء  م احللَّة ش��اعًرا مثل صفّي الدين احللِّ غريًبا أن تقدِّ
عملق��ة من مثل أيب متَّام واملتنَّبي، وقد كان لش��عراء احللَّة ال��دور األبرز يف حتريك عجلة 
الش��عر، والنهضة ب��ه ليتجاوز كّل عوائق الزمان واملكان التي كانت تعيق هنضة الش��عر 

وجتديده.

مة موجزة عن احلضارة  رهتا مقدِّ هذا وقد جاء البحث عىل شكل ورقة كاملة، تصدَّ
يف احللَّة، وكذلك عن الفروقات بني الشعر والنثر، ثمَّ حديث عن مفهوم عمود الشعر، 
وتاله حديث ع��ن قضيَّتي األصالة والتجديد أو الطبع والصنعة، ثمَّ حديث عن عالقة 
ة عىل وج��ه اخلصوص،  ��ة بالش��عر ومس��امهاهتا يف تطوير الش��عر والفنون الش��عريَّ احللَّ
ل مظهر جتديدّي يف الش��عر العريّب َأال وهو  ث��مَّ جاءت الوقف��ة البحثيَّة األوىل حي��ال أوَّ
ة األخرى، ثمَّ توقَّف  )التخميس( الذي ظهر قديًم بش��كٍل أكرب من بقيَّة الفنون الش��عريَّ
��ح( الذي يمثِّل  البحث حيال املظهر الثاين يف التجديد يف الش��عر العريّب َأال وهو )املوشَّ
اجلناح الثاين لطريان الش��عر يف عامل التطوير املس��تدام للش��عر العريّب، ثمَّ ختم البحث 

ل اليه، ثمَّ بعد ذلك ثبت بقائمة املراجع واملصادر. بخامتة فيها نتائج البحث وما توصَّ
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ت�طئة

ُتعدُّ احللَّة من احلوارض العربيَّة واإلس��الميَّة الت��ي زخرت باملعارف والفنون لردٍح 
رين، وهي احلارضة التي احتوت  طويل من الزمن، فكانت قبلًة للشعراء والفقهاء واملفكِّ
احلوزات العلميَّة واملدارس األدبيَّة يف احِلقب التي انكفأت فيها تلكم الظواهر يف خمتلف 
ق بكلِّ البالد العربيَّة، وقد كان  بلدان العامل، فكانت كالشمعة يف وسط ظالم دامٍس حيدِّ
لالس��تقرار الس��يايّس واالجتمعّي الذي تتمتَّع به املدينة دور ب��ارز يف وصوهلا إىل تلكم 
ث عن املدينة الش��اعرة،  نا نتحدَّ قّي، ويف احلديث عن الش��عر فإنَّ م والرُّ الدرجة من التقدُّ
املدين��ة التي أنجبت ع��دًدا هائاًل من الش��عراء واألدباء عىل طول حياهت��ا الزاخرة، فقد 
ُكتبت الكتب ووِضعت املعاجم يف إحصاء عدد أدبائها وشعرائها، وخري مثال عىل ذلك 

كتاب )البابليَّات( لليعقويّب)1(، وغريه من الكتب التي ُعنيت هبذا الشأن.

ال�صعر والنَّرث

إنَّ احلديث عن الشعر يس��تلزم احلديث عن النثر، فهم جناحا املنتج األديّب والفنّي 
لكلِّ احلضارة العربيَّة )قديًم( يف خمتلف أزمنتها وتوارخيها، فال ختفى الكلمة املش��هورة: 
ة زمنيَّة معيَّنة كانت فيها آلة البالغة العربيَّة  ّيُل ملدَّ »الشعر ديوان العرب«)2(، فهي كلمة جُتَ
م اجلمحّي بقوله: »الشعر علم  مقترة عىل املنتج الشعري، وقد دلَّل عىل ذلك ابن سالَّ
قوم مل يكن هلم علم أصّح منه«)3(، وما أن حلَّ اإلسالم حتى ظهرت اخلطابة واملراسالت 
والكتب، والتي ش��كلت اجلزء الثاين م��ن هذا الديوان الضخم، فق��د أصبحت الفنون 
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ة تقف عىل َقَدم املس��اواة مع الفنون الش��عريَّة، خصوًصا يف هنايات العهد األموّي  النثريَّ
ة أداة من أدوات بس��ط احلكم،  والعهود العبَّاس��يَّة، ولقد أصبحت تلك��م الفنون النثريَّ
م هذا الباب  وتبيان املسائل الفقهيَّة واملحاججات بني اخلصوم املذهبيِّني، وعليه فقد تقدَّ
ة توزاي يف مجاهلا ورونقها مجال  ًما كبرًيا، حتى أصبحت املقطوعات النثريَّ من الفنون تقدُّ

الشعر العريّب اجلزل.

عم�د ال�صعر

لته حالة االنصهار مع ال��ذات والطبيعة، ذلك  يقوُم الش��عر عىل جس��د قوّي ش��كَّ
ه القدماء، ب�)عمود الش��عر(، فهو عموٌد ال وجود ل��ه إالَّ يف املوازين  اجلس��د هو ما س��مَّ
ة التي حُيكم عىل الشعر فيها ومن خالهلا، وعمود الشعر هو كل املواصفات  الفنيَّة والنقديَّ
الفنيَّة واملوضوعيَّة والذوقيَّة التي حُيكم بموجبها عىل كون منجٍز قويلٍّ ما ش��عًرا أو ليس 
من الشعر، وإىل جانب تلكم املواصفات هنالك أركاٌن رضورية لكلِّ شكٍل شعرّي، َأال 
وهي )الوزن والقافية(، إذ نجد أبسط تعاريف الشعر عند القدماء عىل أنَّه »كالم منظوم 
ى له معن��ى«)5(، فهذا التعريف  ��ه »قوٌل موزوٌن ومقفَّ باد ع��ىل املنثور«)4( وكذلك عىل أنَّ
ان أساسيَّني لكلِّ نصٍّ  خيتزل اجلسد الشعرّي يف ذلك الزمان، إذ إنَّ هذين الرشطني ُيعدَّ
ة والفنيَّة، إاِلَّ أنَّه ليس موزوًنا  ُيعدُّ شعًرا، فإذا كان نّص ما حيمل كّل مواصفات الشاعريَّ
وليس مقّفًى، فإنَّه ال ُيعدُّ من جنس الش��عر حس��ب قانون األقدمني، وهبذا يمكن رسم 
ش��كل ذل��ك العمود الكبري ال��ذي حدثت بس��ببه خالفات عميقة بني ش��عراء األجيال 

اد األجيال يف خمتلف العصور واألزمان. املختلفة، وكذلك نقَّ

الأ�صالة و التجديد

ُتع��دُّ هذه القضي��ة من أكثر القضايا التي ش��غلت العقل النق��دّي العريّب يف خمتلف 
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العص��ور، فق��د بدأ الن��زاع فيها من��ذ هناية الع��ر األم��وّي، ومل يتوقَّف حت��ى هنايات 
العصور املظلمة، فقد أصبح اجلدل فيها س��بًبا يف كتابة الكتب ووضع املؤلَّفات وتدوين 
الدواوي��ن، ولع��لَّ أول كتاب أخذ بنظ��ر االعتبار هذه القضية، كت��اب )طبقات فحول 
م)6(، فقد كان لعامل األصالة والِقدم دور بارز يف وضع كلِّ شاعر يف  الشعراء( البن سالَّ
رة، ولعلَّ املسبِّب يف وضع هذا االعتبار  طبقٍة ما، واس��تمرَّ هذا احلال حتى عصور متأخِّ
اد هم علمء لغة ونحو، فهم الذين وضعوا املعايري جليِّد  موضع األمهيَّة، كون هؤالء النقَّ
الشعر من رديئه بحسب حاجتهم هلذا النوع من الشعر وعدمه، ولعلَّ هذا األمر مل يكن 
ة، والثقافة  مرصوًدا بش��كٍل جّل، كون البيئ��ة الثقافيَّة يف تلكم األزمان كانت بيئ��ة لغويَّ
ة، وحتى النزاعات الدينيَّ��ة واملذهبيَّة كانت قائمة بني رجاالت اللغة، وعليه  ثقاف��ة لغويَّ
ا من تراث  ف��إنَّ قضيَّتي الطب��ع والصنعة أو األصال��ة والتجديد، أخذتا حيًِّزا كب��رًيا جدًّ
ة  ة يف ذلك الزمان، وال خيف��ى أنَّ معياريَّ ��ة النقدّي)7(، بس��بب طبيعة العقليَّ��ة النقديَّ األمَّ
اجلزالة والرقَّة وُحس��ن املأتى وَجْوَدة الراكيب وُحسن التنظيم وتناسب املوارد، كانت 
وما زالت حتى يومنا هذا من رشوط قبول الش��عر، فقد أصبح جهد الش��اعر اجلاهد يف 
ِحقب��ة من احِلقب، أن حياكي األقدمني وأن ينس��ج عىل منواهلم، ملا حيتمله هذا احلال من 
تقديس للقديم وتعظيم له، فهو الذي حيمل صفة الكمل واجلمل، وهو املثال الذي جيب 
أن حُيت��ذى يف كلِّ زمان ومكان، وعليه مل نجد انحراًفا عن خطِّ الش��عر القديم املرشقّي، 
حتى عند ش��عراء املغرب الع��ريّب واألندلس، غري أنَّ االنحرافات ب��دأت بالظهور عىل 
ة جديدة، نسجت خيوطها إىل جوار اجلسد القديم ال عليه، وقد كان  ش��كل فنون شعريَّ
لظهورها أس��باب موضوعيَّة وزمانيَّة ومكانيَّة وس��يكولوجيَّة، فم��ن تلكم الفنون التي 
��ح، وفن التخميس، وفن التشطري، وفن التدوير، وغريها من الفنون،  ظهرت فن املوشَّ
ع العرقّي يف  ة مستغلَّة حالة االختالط الثقايّف والتنوُّ إىل جانب ذلك ظهرت فنون ش��عريَّ
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جس��د الدولة العربيَّة، ومن تلك الفنون الكنكان والبيات واملواليا)8(، إذ إنَّ هذه الفنون 
استعملت اجلسد الشعرّي العريّب بأوزان غري عربيَّة، فهي فارسيَّة غالًبا، وقد كان ظهور 
م الفنّي واألديّب، وكذلك لش��يوع ظاهرة الفنون  هذه الفن��ون مجيًعا مصاحًبا حلالة التقدُّ

ة العربيَّة. ة الكبرية يف خمتلف بلدان األمَّ املوسيقيَّة يف األوساط احلضاريَّ

احللَّة والفن�ن ال�صعريَّة

ة يف زماهنا  ��ة من األمصار التي انت��رشت فيها املباريات الثقافيَّة والش��عريَّ ُتع��دُّ احللَّ
الذهبي، وبس��بب كوهنا ح��ارضًة مهمة من حوارض البالد العربيَّ��ة، فقد كان هلا نصيٌب 
ر الس��يايّس واملعمرّي والعسكرّي  وافٌر من تلكم التطورات التي تتزامن مع حالة التطوُّ
ر الذي طرأ  رات عىل شكل فٍن وأدب، التطوُّ والفنّي واألديّب، وقد انعكست هذه التطوُّ
رت املوضوعات  عىل شكل الشعر وجسده، وكذلك عىل موضوعاته ومفرداته، فقد تطوَّ
ر احلالة املجتمعيَّة يف تلَك البيئ��ة، فال خيفى أنَّ جمتمع احللَّة  ة، ب��م يتالءم مع تطوُّ الش��عريَّ
يف وقت متصريها، كان جمتمًعا عربيًّا، و قد انعكس هذا بش��كٍل كبري عىل األنمط األوىل 
، فهو ش��عر يق��ارب روح العر ولغته وينس��ج عىل منواهل��ا، ومثل ذلك  ّ للش��عر احللِّ
ش��عر ابن العودّي النيّل)9( وغريه، إالَّ أنَّ هذا احلال مل يس��تمر طوياًل، إذ ما لبثت حركة 
ّ ثوبه اخلاص به، وأضحى له  ر أن تس��ارعت بشكٍل مطرد، حتى لبس الشعر احللِّ التطوُّ
أسلوب فني فريد ُيعرف به، حاله حال شعر خمتَلف األمصار اإلسالميَّة يف الشام ومر 
واحلجاز وبقيَّة أطراف العراق، فقد أصبح الشعر مالئًم لطبيعة املدينة واملدنيَّة، وألفاظه 
ة  ة والعذوبة، فأصبح ش��عًرا رائًدا إب��ان هذه املرحلة العمريَّ وبن��اه وتراكيبه متيل إىل الرقَّ
ّ الش��عر بم يت��الءم وروح املرحلة وطبيعة  ��ة، فقد كتب صفّي الدين احللِّ م��ن حياة األمَّ
املفردات الش��ائعة فيها، ولكن ب��م ال خيرم قاعدة النحو وال قاعدة الش��عر، فأصبح من 
أبرز ش��عراء البديع وأش��هرهم يف الوطن العريب، وأبياته متثِّل شواهد رائعة عىل الفنون 



253 اِث احللِّّي. السنة األوىل/اجمللَّد األوَّل/العدد الثاني مٌة ُتعنى بالترُّ جملٌَّة فصليٌَّة حمكَّ

د اجلمل م.م. �صالم عبد ع�ن حممَّ

البديعيَّة والبيانيَّة، حتى أمسى شعره مستساًغا يف الشام ومر والعراق واحلجاز، وهذا 
هو السبب يف انتشاره وذيوعه يف خمتلف البلدان، وكذلك شعر كثريين من شعراء احللَّة، 

الذين ملؤوا خزائن الراث العريّب بجيِّد الشعر ومجيله ورائعه.

ا الفنون التي نشأت باالعتمد عىل الشعر العريّب، فهي  ة بأهنَّ وُتعرف الفنون الش��عريَّ
ة أخرى وروحه،  حتمل جس��د الش��عر العريّب وروحه، وكذلك شيًئا من جسد ش��عر أمَّ
وهب��ذا يصبح باإلمكان رصد هذه الفنون بوصفها مثااًل عىل التالقح الثقايّف واملجتمعّي 
ة، وكذلك بوصفها دلياًل  بني أمم العامل اإلس��المّي يف تلك احلقبة املميَّزة من حي��اة األمَّ
��د هذا األمر عىل نحٍو ش��امل يف فنَّي  ر الوعي بالش��عر والفنِّ عموًما، وقد جتسَّ عىل تطوُّ
��ح، إذ أصبحت العالقة أكرب وأوس��ع بني الكلم��ة والصورة يف هذين  ��س واملوشَّ املخمَّ
الفنَّني الش��عريَّني، عرب اس��تعمل تقنيات التصوير بجسد الشعر، فأصبح الشعر كالرسم 
والتصوير)10(، وهنا نس��تذكر كلمة اجلاحظ عن الشعر، إذ قال عنه بأنَّه صناعة ورضب 
لت نتيجة لوعي جديٍد بفكرة  من النس��ج، وجنس من التصوير)11(، فهذه الفنون تش��كَّ
��ح  س وكذلك املوشَّ ة باملخمَّ الش��عر، وبمهيَّ��ة الش��عر، ويمكن حر الفن��ون الش��عريَّ
ة عىل مستوى كبري يف الراث الشعرّي  والتشطري وغريها، وقد ظهرت هذه الفنون الشعريَّ
ألغلب أمصار العامل العريّب، وباخلصوص يف الراث الشعرّي لشعراء احللَّة، فنجدها يف 
)13(، والسيِّد  ّ )12(، والسيِّد حيدر احللِّ ّ شعر الشعراء املربزين من أمثال صفّي الدين احللِّ

)14(، وغريهم. ّ جعفر احللِّ

الفن�ن ال�صعريَّة

س املخمَّ

س واحًدا من أقدم حاالت التجديد الفنّي واألس��لويّب يف الشعر العريّب،  ُيعدُّ املخمَّ
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وترج��ع أصول��ه الفنيَّة إىل القرن الثاين اهلج��رّي، فقد كانت ُأوىل ط��الع ظهوره عىل يد 
ا عىل حركة التجديد  ً احلسن بن هانئ )أيب نواس()15(، وُيعدُّ ظهوره يف تلك احلقبة مؤرشِّ
ت  والتغيري التي طرأت عىل احلياة الفنيَّة يف املجتمع العريّب كّله يف ذلك الوقت، فقد تغريَّ
ت البني��ة املجتمعيَّة أيًضا، إذ كان  حياة الناس وطبيعة نظام احلكم وفكر الس��لطة وتغريَّ
لظهور املوايل وانتش��ارهم بش��كٍل كبرٍي وواضٍح يف ذلك الزم��ان أثره امللموس يف احلياة 
بمختلف صنوفها وفروعها، سيم األدبيَّة منها، فقد ظهر مجلة من الشعراء الذين شغلوا 
بال املجتمع بحس��ن ش��عرهم وجودة فنِّهم، فقد كانوا رواًدا ملدرس��ة الصنعة يف األدب 

العريّب.

��س أول األم��ر خروًج��ا عىل عمود الش��عر الع��ريّب القديم، من  كان ظه��ور املخمَّ
جهتي الش��كل العمودّي الع��ام، والرتيب املتمث��ل للقوايف يف أبيات الش��عر، فقد كان 
ي لذلك العمود، إذ ُبنيت قصيدة التخميس عىل نظام البيتني  ة التحدِّ ��س يمثِّل قمَّ املخمَّ
دة، وكذلك  والش��طر املفرد الذي يمثِّل القفلة، وتتَّفق أبيات الش��عر حينه��ا بقافية موحَّ
دة أيًضا، وكّل هذا من نظم الش��اعر نفس��ه، ونجد مثال  تتَّف��ق القفالت بقافيته��ا املوحَّ
ذل��ك عن��د أيب ن��واس، والتي ذكره��ا صاحب حياة احلي��وان الكربى)16(، غ��ري أنَّ هذا 
التجدي��د طرأ عليه جتدي��د آخر، فقد أصبح التخميس فنًّا يقوم عىل الدمج بني قصيدتني 
ُس شعره، ويكون  س واألخرى للشاعر الذي خُيمِّ منفصلتني، إحدامها للش��اعر ال�ُمخمِّ
ل من بيت القصيدة  س��ات عىل حسب تفعيلة العروض يف عجز الش��طر األوَّ نظم املخمَّ
س��ة، وتكون القفالت متوازنة مع قافية القصيدة األصل، كأن تكون روي تفعيلة  املخمَّ
اء، ويف  اء(، فعندها تكون قافية البيتني الرئيس��ني هي حرف الرَّ العروض هو حرف )الرَّ
الوقت نفس��ه يكون روّي البيت ه��و )اهلمزة(، فحينها تكون اهلم��زة قافية للقفالت يف 
ّ يف ختميسه لقصيدة شاعر  سات ما قام به صفّي الدين احللِّ سات، ومن أشهر املخمَّ املخمَّ
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اخلوارج األبرز قطرّي بن الفجاءة)17(، والتي مطلعها:

َشعاًعا ط���ارت  وق��د  هل��ا  تراعيأق���ول  ال  وحي���ِك  األب��ط��ال  م��ن 
عن األجل الذي لِك مل ُتطاعي)18(ف���إن���ِك ل���و س���أل���ِت ب���ق���اَء ي���وٍم

ل عىل الشكل اآليت: ّ البيت األوَّ فقد مخَّس صفي الدين احللِّ

ِت األع��������داُء ب��اع��ا رِساع���اومل����ا م������دَّ ه��ُم  ك��رُّ ال��ن��ف��َس  وراَع 
الِقناعا هلا  ح��سُت  وق��ْد  َشعاعاب��رزُت  ط���ارْت  وق��د  هل��ا،  أق���وُل 

م���َن األب���ط���اِل وحي���ِك ال ُت��راع��ي
لنا مليًّا ما قام به صفّي الدين احلل، لوجدنا أنَّ تفعيلتي العروض والرضب  فلو تأمَّ
سة وقفالهتا، فقد كانت القافية  كان هلم دور بارز وجوهري يف حتديد قافية األبيات املخمَّ
رة يف األبيات هي )اعا( وكان حرف الروّي هو حرف العني، وكانت قافية القفلة  املك��رَّ
س��ة هي قافية القصيدة األصل نفس��ها، فهي )تراعي( وحرف  الت��ي تنتهي عندها املخمَّ
ا هو حرف العني أيًضا، وقد تشاهبت حروف الروّي يف القصيدة األصل تباًعا لفنٍّ  روهيِّ
ى التدوير، وهو أن تتشابه حروف الروّي يف تفعيلتي الرضب والعروض،  ش��عري ُيسمَّ
سات، وكذلك املشطَّرات، تعتمد ظهور القافية املزدوجة بشكل  ومن املالَحظ أنَّ املخمَّ
كبري، ما يوفِّر هلا مناًخا إيقاعيًّا وجرسيًّا، جيعل من النّص الشعرّي مثل السبيكة الواحدة، 
تني أو ثالًثا أو أربًعا،  ولع��لَّ مثل هذا النوع من الفنون الت��ي تعتمد عىل تكرار القافية مرَّ
ا  رن��ا بمظه��ٍر نثريٍّ قديم كان موج��وًدا عند العرب يف زمن اجلاهليَّة، وبقي مس��تمرًّ يذكِّ
معهم، وهو )الس��جع(، فالس��جع هو عبارة عن مُجل تعتمد عىل ت��وازن عدد املفردات 
واحل��روف مع ضبط القفلة من كلِّ مس��جوعة بم يتالءم مع املس��جوعات الس��وابق هلا 
نا هو أنَّ أسلوب السجع ُيعدُّ من األساليب التي ُتذهب  والتوايل عنها)19(، غري أنَّ ما هيمُّ
ل الكالم إىل رطن ال ُيفهم بسبب توايل اإليقاعات،  برونق الكالم وعذوبته، حتى يتحوَّ



256

ح مثاًل- قراءة ثقافيَّة �ض وامل��صَّ الفن�ن ال�صعريَّة عند �صعراء احللَّة/املخمَّ

ان، مل  ى بسجع الكهَّ ولعلَّ رفضهم هذا راجع إىل مظهر من مظاهر السجع، وهو ما ُيسمَّ
يكن حمّله النثر وإنَّم هو أقرب إىل الش��عر، فلو رجعنا إىل طبيعة الشعر لوجدنا أنَّ القافية 
ة  لنا الفنون الشعريَّ رة يف كلِّ القصيدة متثِّل وجًها مشاهًبا للسجع، وكذلك األمر لو تأمَّ  املكرَّ
ة يف الش��عر الع��ريّب، لوجدن��ا أهن��ا تلع��ب لعبة الس��جع بش��كٍل أكث��ر إتقاًنا،   املس��تجدَّ
 فه��ي ق��د وظَّفت��ه توظيًفا فنيًّ��ا مجي��اًل يف حقل الش��عر، وخصوًص��ا يف َفن��ّي التخميس 

والتشطري.

س��ة له عىل أبيات الشاعر  ، نقف عىل خممَّ ّ وعند مطالعتنا لديوان الس��يِّد حيدر احللِّ
:الكبري البوصريّي)20(، قاهلا يف مديح النبّي

ي���ا س����مٌء م���ا ط��اول��ت��ه��ا س���مُءك��ي��ف ت��رق��ى رق���ّي���َك األن��ب��ي��اُء
ُع���الَك وق��د حا ُي��س��اووك يف  ل س��نً��ا م��ن��ك دوهن����م وس��ن��اُءمل 

ًسا هلذين البيتني: ّ خممِّ فقال السيِّد حيدر احللِّ

اإلرساُء ب��ك  ان��ت��ه��ى  حل��ي��ث  مل��ه��بِّ ال��ع��رِش ال��ع��ق��وِل ارت��ق��اُءم��ا 
ان��ت��ه��اُء إل��ي��ك  ي��ك��ن  مل  ك��ي��ف ت��رق��ى رق���يُّ���َك األن��ب��ي��اُءوإذا 

ي���ا س�����مٌء م���ا ط��اول��ت��ه��ا س���مُء
س��ِل مُتحىجزَت إذ ُفتِّحت لَك احلُجُب فتحا ل��ع��اًل دون���ُه ع��ال ال��رُّ
ُع���الَك وق��د حافلهم لو غدا ذرى العرِش سطحا ُي��س��اووَك يف  مل 

وس���ن���اُء)21( دوهن���م  م��ن��َك  سنا  َل 
س��ة املاثلة ترصد جسًدا س��يميائيًّا خمالًفا ملا هو معهود عن جسد الشعر  فهذه املخمَّ
العريبِّ القديم، فلو مثَّلنا اجلس��د بمس��احات البياض والس��واد لوجدنا أنَّه سيكون عىل 

النحو اآليت:
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������
م داللة عىل كس اإليقاع البرّي القديم املتمثِّل بش��كل األشطر  وهذا الرس��م يقدِّ
ة  املتقابلة الذي ُبنيت عليه القصيدة العربيَّة، ولعل ظهور مثل هذه األنمط بالكتابة الشعريَّ
مرّده إىل حالة التالقح املعريّف والفنّي بني أمم العامل اإلسالمّي، يف حقٍب قديمة من حياة 
��ة، فل��و رجعنا إىل تاريخ ظهور هذا األس��لوب الفنّي يف كتابة الش��عر، لوجدناه قد  األمَّ
ل، وبالتحديد يف هنايات القرن الثاين وبدايات القرن  ظهر يف زمن العر العب��ايّس األوَّ
الثال��ث اهلجريَّني، وهذه احلقبة الزمانيَّ��ة، متثِّل حقبة التالقي بني ثقاف��ات العامل القديم 
كّله��ا يف العراق عموًما وبغداد خصوًصا، إذ نجد األوزان الفارس��يَّة والركيَّة قد بدأت 
بالظه��ور يف داخل أقبية البيت الش��عرّي العريّب)22(، ونجد الش��عراء قد ب��دؤوا بالنَّظم 
ة  د يف اهلويَّ بتل��ك األوزان جم��اراًة مع متطلَّبات العر اجلديد، ومتاش��ًيا مع حال��ة التجدُّ
ة يف ذلك الوقت، فلو رجعنا قلياًل إىل اخللف لوجدنا أنَّ هوية هذه  ضت هلا األمَّ التي تعرَّ
س��ه يف زم��ن حكم بني أمية، فقد وصفت  ة العربيَّة القبليَّة، وهذا ما نتلمَّ ��ة هي اهلويَّ األمَّ
ا خالفة عربيَّة مروانيَّة، من خالل مالحظة س��لوك وطبيعة عمل ونظام هذه الدولة،  بأهنَّ
ا فارسيَّة، كذلك من خالل طبيعة عمل ونظام هذه  وكذلك وصفت الدولة العبَّاسيَّة بأهنَّ
الدولة، وكذلك من خالل مالحظة الطابع العام للوضع السيايّس واالجتمعّي للدولة، 
ة الدولة دالالته وتبعاته التي أثَّرت عميًقا يف كلِّ حاالت التجديد  ل يف هويَّ وهلذا التحوُّ
ة للدولة،  ل يف اهلوية العامَّ الش��عرّي والفنّي يف ذلك العر، فقد كانت من نتائج التحوُّ
وش��يوع حالة االرتب��اك يف هوية الدولة، ظهور كلِّ حاالت التش��ظِّي الفنّي واملجتمعّي 
ة املرتبكة يف ذلك الزم��ان، وليس كلُّ نتاج  والس��يايّس والفقهّي، كانعكاس حلال��ة اهلويَّ
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ة املرتبكة س��لبًيا، فقد تكون نتائج هذا االضطراب إجيابيَّة يف جوانب خمتلفة، ومن  للهويَّ
س��ها ظه��ور حاالت التجديد الفقهّي والفلس��فّي يف ذلك الزمان،  اإلجيابيَّات التي نتلمَّ
وكذل��ك ظهور التجديد الش��عرّي يف ذلك العر، فقد فتحت ح��ركات التجديد تلك 
ة وحتديدها، األمر  الباب واسًعا أمام التجريب املستمر، والبحث الدؤوب عن الشاعريَّ

الذي مل يكن ظاهًرا بشكٍل جّل يف حقب سابقة عىل هذا اإلرباك وهذا الزمان.

ة، وذلك اجلسد القديم كان  ة اجلديدة لألمَّ أي إنَّ هذا اجلس��د اجلديد هو نتاج اهلويَّ
��ة القديمة)23(، ومن هنا نعل��م أنَّ نتائجنا تبح��ث يف معطيات كلِّ فن،  ة األمَّ نتاًج��ا هلويَّ

ل إىل البيئة واملناخ الثقايف الذي أنتجته. ويمكن هلا أن تتوصَّ

مه عىل ش��كٍل مغايٍر  س��ات، قدَّ ّ نمط آخ��ر من أن��مط املخمَّ وللس��يِّد حي��در احل��لِّ
للمألوف عن صورة التخميس، فقد جعل صورته مبنيَّة عىل عمود متس��اوي األش��طر 
ويقفل ببيت من الش��عر الذي يس��تورده من نصٍّ لش��اعٍر آخر، وكأنَّه ينظم ثالثة أشطر 
متس��اوية التفعيالت ومتَّح��دة القافية، وتتالءم يف قافيتها مع قافي��ة تفعيلة العروض يف 
دة َأال وهي تفعيلة الرضب  البيت املس��تورد، ويتّم قفل النصِّ الش��عري كّله بقافية موحَّ
م��ن البيت املس��تورد، وكأنَّ الش��اعر قد أعاد نرش الص��ورة الفنيَّة للن��ص، تبًعا ملا حُتدثه 
ّ قصيدة  س السيِّد حيدر احللِّ صورة النّص اخلارجيَّة يف صورة النّص الداخليَّة، فقد خ�مَّ
، القصيدة التي ُنظمت عىل البحر الطويل، تمَّ ختميسها  ّ ه السيِّد مهدي بن داود احللِّ عمِّ

أيًضا عىل البحر الطويل، وهذا مطلع القصيدة التي تمَّ ختميسها:

فهل رسَت جمتاًزا عىل دمنتْي هنِد)24(نسيم الّصبا استنشقُت منك شذا النّدِّ
د حس��ن كبَّة، أبناء  س��ها الس��يِّد حيدر مادًحا احلاج مصطفى واحلاج حممَّ وقد خ�مَّ

، فقد قال السيِّد حيدر: ّ املمدوح يف القصيدة األصل التي نظمها السيِّد مهدي احللِّ
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الُبعِد عىل  ُي��يضُء  ب��رٌق  يل  ع��نَّ  إذا 
نزْت كبدي ِمن شّدِة الّشوِق والوجِد
ُرش��ِد بال  النَّسيِم  ُمعتلَّ  ون��ادْي��ُت 

با استنشقُت منَك شذا النِّد فهل رسَت جمتاًزا عىل دمنتي هنِدنسيَم الصِّ
��س، لوجدن��ا أنَّ عدد األش��طر التي نظمها  فل��و نظرن��ا إىل النصِّ الش��عرّي املخمَّ
سة، هو من  الس��يِّد حيدر هي الثالثة األوىل، وإنَّ البيت الش��عرّي املنتظم يف أسفل املخمَّ
عنديَّات السيِّد مهدي، غري أنَّ ما يلفت االنتباه إىل النّص الشعرّي املبني عىل أساس فنِّ 
التخميس، هو أنَّ الصورة اخلارجية املعتمدة عىل رسم السواد والبياض، مل تكن مشاهبًة 

ملا يكون التخميس عليه عادًة، وهو كم يأيت:

����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��د نزوًعا بنسبة أكرب من س��ابقه نحو التجديد والتغيري، فالشكل  فهذا الش��كل جيسِّ
ة بعمود  ًرا بش��كل كبري بصورة القصي��دة العربيَّة املثاليَّة، املس��مَّ ل ي��كاد يكون متأثِّ األوَّ
س عىل نظام الش��طرين املتقابلني )صدر/عجز(  الش��عر، إذ إنَّ نسبة اعتمد النّص املخمَّ
ل نس��بة 80% تقريًبا من جسد النّص، يف حني نجد أنَّ نس��بة ظهور النظام التقابّل  تش��كِّ
)صدر/عجز( يف هذا الشكل اجلديد، قد انخفضت إىل ما دون ال� 40% تقريًبا من النص 
الش��عري، ولعلَّ هذا األمر ُيش��ري إىل رغبة يف التغيري والتجديد يف ألفاظ الش��عر العريّب 
ومعانيه وأس��اليبه وصوره، تلك الرغبة التي الزمت الش��عراء منذ نش��أة الشعر العريّب 
يف بواك��ري اجلاهليَّة األوىل، حتى اكتمل جس��ده يف اجلاهلية املتأخ��رة.. مروًرا بالعصور 
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اإلسالميَّة املختلفة.

إنَّ ه��ذا النّص الش��عرّي يدلُّ من زاوية ثانية، عىل نس��بة من نس��ب اهليمن��ة الفنيَّة 
مها الن��ّص الذي يتمُّ ختميس��ه، وهو أمر ذكرناه س��ابًقا، ولو رجعن��ا إىل البنية  الت��ي يقدِّ
ًرا بنس��بٍة كبريٍة جًدا  الفنيَّ��ة لدي��وان العمِّ وابن أخيه، لوجدنا أنَّ الس��يِّد حي��در كان متأثِّ
ًرا بع��دٍد كبري من فحول  ه الس��يِّد مهدي، ونجده متأثِّ باملظهر الفنّي واألس��لويّب)25( لعمِّ
يّض وأبو الطيِّب املتنبّي)26( والكثري من رموز الش��عر  ش��عراء العرب، منهم الرشيف الرَّ

 
العريّب.

ة أمور: ولعلَّ التخميس مرجعه إىل عدَّ

ل: حماكاة النّص األصل، والكتابة عىل هامشه بم يمثِّل تلميًعا للنصِّ املستورد،  األوَّ
وهذا األمر جيعلنا واقفني حيال مش��كلة املركز واهلامش يف الفكر الش��عرّي، فلو رجعنا 
قلي��اًل إىل ال��وراء وبحثن��ا يف املنجز النقدّي العريّب، لوجدنا مش��كلة تق��ع يف هذا املكان 
ة الفنيَّة هي مش��كلة )االنتح��ال()27(، فلعلَّ  )املرك��ز واهلام��ش(، وهذه املش��كلة النقديَّ
 االنتح��ال ال يك��ون إالَّ ملح��اكاة النصِّ األصل، ونح��ن نعلم أنَّ االنتح��ال نوعان، منه 
ما وضعه الرواة عىل ألسنة الشعراء، وهذا الذي نعنيه أصالًة يف ما سبق من الكالم، ومنه 
ما وضعه الشعراء ألنفسهم من نسبة شعر غريهم إليهم، وهذا يمثِّل نوًعا من العالقات 
اخلفيَّة بني املركز واهلامش، ففكرة أن ينس��ب ش��اعر ما لنفسه شعر شاعر آخر، تدلُّ عىل 
م نّصه بوصفه  هيمنة النصِّ املقتبس عىل النصِّ الذي صنعه الش��اعر، فهو حياول أن يقدِّ

مضارًعا للنصِّ املنحول.

الث��اين: اهليمنة الفنيَّة، فالفكرة القابعة خلف التخميس تش��ري من طرف خفّي، إىل 
هيمنة فنيَّة للش��اعر الذي اقُتبِس منه عىل الش��اعر امُلقَتبِس، وهذه اهليمنة ُتعدُّ واحدة من 
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أوجه احلكم النقدّي، فهذا التفضيل واالختيار ألبيات شاعر دون سواه، ما هو إالَّ إشادة 
ألفضليَّة هذا النّص الش��عرّي دون س��واه، أي هيمنة قدرة فنيَّة عىل قدرة فنيَّة أخرى، ممَّا 
يدف��ع القدرة الفنيَّة املهيَمن عليه��ا إىل حماكاة القدرة الفنيَّة املهيِمنة، وهذا راجع إىل وجه 
م��ن وجوه املحاكاة يف الفن، والتي بقيت مهيمنة عىل العقل الفنّي منذ عهد أرس��طو إىل 

لت صور ظهورها وأشكاهلا. ت وتبدَّ يومنا احلارض، وإن تغريَّ

لنا جس��د القصي��دة العربيَّة يف ذل��ك الوقت،  ��ة، فلو تأمَّ الثال��ث: النزع��ة التحرريَّ
لوجدناه��ا منتصب��ة مث��ل العم��ود، تتمتَّع بمواصف��ات فنيَّة وأس��لوبيَّة وأدبيَّ��ة خالصة 
س، لوجدناها نزوًعا وخروًجا  لنا جسد قصيدة املخمَّ ة، ويف الوقت نفس��ه لو تأمَّ وخاصَّ
صارًخ��ا ع��ىل ذلك العم��ود املنتصب، فهي نص��وص تقوم عىل فكرة األش��طر املفردة، 
عك��س ما تقوم عليه النصوص الكالس��ية، وهي األش��طر املزدوجة، فلع��لَّ الدافع إىل 
التخميس هو ذلك النزوع الدائم والدؤوب إىل اخلروج عىل عمود الشعر، ذلك النزوع 
الذي اس��تمرت حماوالته منذ ش��عراء اجلاهلية، مروًرا بعهد أيب نواس حتى بدر ش��اكر 
ا جديًدا، صار قادًرا عىل التعبري عن نفسه  م نمًطا ش��عريًّ الس��يَّاب الذي اس��تطاع أن يقدِّ
وعن قضاياه، بم ال يمكن للشعر القديم من الوصول اليه، وقد كان ذلك النّص اجلديد 

م عموده الشعرّي اخلاص به! )الشعر احلر( قد قدَّ

ح املوشَّ

ة التي ظهرت عىل الساحة الفنيَّة، وال يوجد  ��ح من أوائل الفنون الشعريَّ يعدُّ املوشَّ
تسجيل دقيق لتاريخ والدة هذا الفن الشعرّي، إالَّ أنَّ أفضل األقوال يف وقت ظهور هذا 
الفن، هو أنَّه ولِد يف مطلع القرن الرابع وشاع وازدهر يف مطلع القرن اخلامس للهجرة، 
احني يف األندلس  ل الوشَّ وهذا ما نستنتجه عرب حساب ال�ُمَدد الزمنيَّة التي ظهر فيها أوَّ
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ة األدب يف األندلس)28(، وُيقال إنَّ اسم هذا  وكذلك بداية تسجيل هذا الفن عىل يد أئمَّ
الفن مقتبس من التوش��يح وهو التطريز والتنميق الذي توشى به مالبس الطبقة الرفيعة 
من املجتمع، فهو من الوش��اح واملوشحة، وهذا مشتق من األصل اللغوي للكلمة)29(، 
��ح( مس��توردة من السيانيَّة، فهي باألصل )موشحتا( التي تعني  وُيقال إنَّ كلمة )موشَّ
حات كانت حتتوي عىل  )ترنيمة أو إيقاع أو ترتيلة موسيقيَّة(، حتى أنَّ بعض أوائل املوشَّ
د من خالل املصادر التي ُتعنى هبذه  بعض األلفاظ السيانيَّة)30(، غري أنَّ احلاصل واملؤكَّ
حاهتا)31( العذبة الرقيقة، تلكم املوشحات  الفنون، أنَّ بالد األندلس قد اش��تهرت بموشَّ
التي داعبت روح العر اجلديد، ومثَّلته أحسن متثيل، ملا متيل له روح املكان باالختالط 
 ب��ني األع��راق وما يتبع��ه من اخت��الط ب��ني الثقاف��ات واألمزج��ة واألذواق والفنون، 
ف��ال خيف��ى أثر الثقاف��ات األجنبيَّ��ة يف املس��امهة يف تطوير ه��ذه الفنون، ما دفع ش��عراء 
اده واملربزين يف هذا املجال يف خمتلف أصقاع  األندلس إىل النظم يف هذا الفن، فكانوا روَّ
د بن حممود  اللسان العريّب، ويذكر املعنيُّون بدراسة هذا الفن الشعرّي أنَّ مبتكره هو حممَّ
��ح مل يكتمل  الق��ربّي الرضير املولود يف مدينة قربة يف األندلس)32(، غري أنَّ ش��كل املوشَّ
 ويصبح فنًّا قائًم بذاته وله من املزايا ما ُيعرف هبا، حتى جاء الشاعر عبادة بن ماء السمء 

)ت 431ه�()33(.

��حات مرَّ بذات املراحل الت��ي يمرُّ هبا أي فن يف خمتل��ف أصقاع العامل،  وف��ن املوشَّ
فاملرحل��ة األوىل التي يمّر هب��ا كلُّ فن هي مرحلة الطفولة، وتتميَّ��ز بظهور أوىل العالئم 
ف  ه األس��لويّب الفنّي اجلديد، إضافًة إىل بذر املعامل األوىل التي ُتعرِّ ة عىل هذا التوجُّ الدالَّ
حات بدائيَّة مالت إىل النسج  حات األوىل بوصفها موشَّ ر املوشَّ هبذا الفن، إذ يمكن تصوُّ
املنتظم عىل القانون القديم للش��عر، وقليلة التعقي��د وقليلة الراكيب، فقد كانت تكتب 
كّل فقراهت��ا باللغ��ة العربيَّ��ة الفصحى ما عدا )اخلرج��ة( فهي تكت��ب بالعاميَّة)34(، وقد 
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رت بش��كٍل كبرٍي وأضحت فنًّ��ا قائًم بذاته يف عر ملوك الطوائ��ف باألندلس، ممَّا  تطوَّ
ر  ساهم يف شيوع فنون الغناء والطرب بشكٍل كبري يف تلك املرحلة، وكذلك أصاهبا تطوُّ
ع من فن  جل، وهو ف��ن متفرِّ أس��لويّب جديد يف مرحل��ة الحقة، ظهر عىل إثره��ا فن الزَّ
حات ُتكتب باللغة العربيَّة الفصحى، واألزجال ُتكتب باللغة  ح، فقد كانت املوشَّ املوشَّ
��رت املجتمعات القريبة ع��ىل األندلس، يف اجلنوب  الدارج��ة ألهل األندل��س، وقد تأثَّ
جل، فظهرت لدهيم فنون شعرية مشاهبة له، من أمثال )الروبادور( يف  األوريّب، بفنِّ الزَّ
جل أثر يف نش��أة تلكم  فرنس��ا، و)باآلتا( يف إيطاليا، فقد كان لإليقاعات التي يوفِّرها الزَّ

الفنون ودخوهلا يف جمال األناشيد الدينيَّة يف حضارات البلدان املجاورة.

واختلف أرباب األدب يف نسبة هذا الفن إىل الرشق تارًة، وإىل الغرب تارًة أخرى، 
��حة املغنَّاة املنسوبة إىل ابن املعتز،  فمنهم من قال إنَّه مرشقّي، مس��تدلِّني عىل ذلك باملوشَّ

وهي موشحة:

املشتكى إل��ي��ك  ال��س��اق��ي  ت��س��م��ِعأهي���ا  مل  وإن  دع���ون���اك  ق���د 
ت����ِه غ����رَّ يف  مه�������ُت  ون�����دي�����م 
ورشب������ُت ال������راح م���ن راح���ت���ِه
ك���ل���م اس��ت��ي��ق��ظ م����ن س��ك��رت��ِه

���ك���ا ق إل��ي��ن��ا واتَّ أرب������ِع)35(ج����ذب ال������زِّ أرب���ع���ا يف  وس���ق���اين 
��حات املغربية، فقد ُوضعت يف باب  والتي نجدها يف دار الطراز منس��وبة إىل املوشَّ
حات املصنَّف- ابن سناء امللك-  حات املغربية، وهو الباب الذي يسبق باب موشَّ املوشَّ
ح إىل ابن املعتز، ال تقارب الصواب  هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإنَّ نس��بة هذا املوشَّ
يف يشء، ك��ون هذا الفن الش��عري مل يظهر حتى بعد س��نني طويلة من زم��ن ابن املعتز، 
ا  حة ثانية غريها، وكأهنَّ حة إىل ابن املعتز مل ينسبوا له موشَّ إضافة إىل أنَّ ناسبي هذه املوشَّ
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ح البن زهر احلفيد األندلّ�، ممَّا  مقطوعة الوتني!! ومن جهة ثالثة، فإنَّ نسبة هذا املوشَّ
د زكريا عناين)36(، والدكتور مصطفى  قي األدب األندلّ�، مثل حممَّ تواتر ذكره عند حمقِّ
د بديع  ق ديوان اب��ن املعتز، حممَّ ��حة البن املعتز غري حمقِّ الش��كعة)37(، ومل يرِو هذه املوشَّ
رشيف الذي نقلها عن خمتارات البارودّي، وكذلك نسبها إىل ابن املعتز، كامل الكيالين 

يف كتاب نظرات يف تاريخ األدب األندلّ�)38(.

ة التي ُكتبت باللس��ان  ��حات بصف��ات ميَّزهتا من بقيَّة الفنون الش��عريَّ متيَّزت املوشَّ
��نات  ر يف األوزان والق��وايف، وكذلك باللجوء إىل املحسِّ الع��ريّب، فق��د امتازت بالتح��رُّ
البديعيَّ��ة واألالعيب البالغيَّة، من مث��ل اجِلناس والطِّباق واملقابل��ة والتناظر، وكذلك 
متيَّ��زت باجلم��ع- عىل مس��توى اللغ��ة- بني اللغ��ة العربية واللغ��ة العاميَّ��ة الدارجة يف 
ات عىل هذا اجلنس الفنّي، إالَّ رضورًة اس��تدعتها  األندل��س، وما كان ظهور هذه التغريُّ
احلاج��ة الزمانيَّة واملجتمعيَّة والثقافيَّة يف تلك البالد، فلو متعنَّا يف املجاالت التي ارتادها 
��ح لوجدناها متعلِّقة باألغاين والطربيَّات، فهي متعلِّقة باملوسيقّى بشكٍل أو بآخر،  املوشَّ
حات قسمن، منها ما يتَّفق مع أوزان الشعر العريّب وينظم فيها، ومنها ما ال يتَّفق  واملوشَّ

مع تلك االوزان)39(، ويبتدع أوزاًنا جديدًة عَس عىل الباحثني حرها وتعدادها.

ح جسد املوشَّ

دت أشكاله وصوره التي ظهر هبا،  ح، فقد تعدَّ ال يمكن رس��م جسد واحد للموشَّ
ة أقسام هي: )املذهب، والغصن، والبيت،  ��ح مبنّي عىل عدَّ فليس له ش��كل قار، واملوشَّ
دت األش��كال التي ظهر هبا، فمنها ما كان مشاهًبا  والبدن، والقفل، واخلرجة(، وقد تعدَّ
سات  لشكل القصيدة العربيَّة القديمة املبنيَّة عىل عمود الشعر، ومنها ما شابه شكل املخمَّ
دت فقراته وتوافرت أج��زاؤه، ولقد خلَّص ابن  يف هيأت��ه اخلارجيَّة غالًبا، ومنه��ا ما تعدَّ
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حات(،  ��حات وأنواعها يف كتابه )دار الطراز يف صناعة املوشَّ سناء امللك أش��كال املوشَّ
��حات جاءت عىل  ففي��ه رشٌح واٍف كاٍف ع��ن هذا الفن، غ��ري أنَّ الصفة الغالبة للموشَّ
ش��كل النظام الثنائي، فهو كم يصفه ابن س��ناء امللك، كالم منظوم عىل وزن خمصوص، 
ة، ممَّا ال حيىص   وهذا االختصاص األخري هو ما جعل أوزان هذا النوع من الفنون الشعريَّ
حات بأوزان غري األوزان العربيَّة، أو  عدده، فقد كتب ش��عراء املغرب واألندلس املوشَّ
م��ن أوزان ابتدعوها يف بيئتهم املحليَّة التي س��كنوا هبا، ولعلَّ ه��ذه املجانية يف األوزان 
��ح فيه، فهو  س��اعدت عىل ظهور جمانية أخرى، لكن يف اجلس��د الذي يتّم رصف املوشَّ
ًعا بش��كل كبري،  جس��د وإن مجعته روابط مش��ركة كثرية، إالَّ أنَّه من الداخل يكون منوَّ
حات. حات التي ُذكرت يف كتاب دار الطراز يف عمل املوشَّ سه يف املوشَّ وهذا ما يمكن تلمُّ

حات ال�صيِّد حيدر احللِّّي م��صَّ

ّ واحًدا من الش��عراء الفحول)40( يف ميدان الش��عر العريّب  ُيعدُّ الس��يِّد حيدر احل��لِّ
ّ خصوًصا، فقد كان يف زمانه واح��ًدا من الذين ُيعتدُّ هبم  عموًم��ا والش��عر العراقّي احللِّ
وبش��عرهم، ولكلمته أثرها البالغ يف الناس، ممدوحنَي ومذمومنَي، ومطالعة طارئة عىل 
ة التي زامحت العل��مء والوجهاء  ديوانه س��تجعلك واقًفا عىل تلك الش��خصيَّة الش��عريَّ
ًما  والوالة، فكان يف ركاهبم، وكانت كلمته ذات أثر بالغ فيهم، فقد كان جلُّ ديوانه مقدَّ
ل��ذوي اجلاه يف ذلك الزمان، غري أنَّ قصائده يف الش��عر احلس��ينّي، مثَّلت صورًة مرشقًة 
للقصيدة العربيَّة املتكاملة األجزاء املتَّس��قة األطراف، فقد كان بش��عره احلس��ينّي شبيًها 
رة، ولو طالعنا ديوان السيِّد لوجدناه قد وضع  بالقبس يف صحراء هنايات العصور املتأخِّ
ش��عًرا يف كلِّ فنٍّ من فنون الش��عر املعه��ودة يف زمنه، فقد كتب يف التخميس والتش��طري 
ة العر  ��ح والتاريخ الشعرّي وغريها، وقد كان ديوانه شاخًصا ودلياًل عىل هويَّ واملوشَّ

وطبعه.
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ا قد ُنظمت عىل نظام  ا ذات طابع شخّص، وأهنَّ ��حات السيِّد بأهنَّ تتميَّز أغلب موشَّ
ى  واحد، ومل خترج عن صور التس��ميط)41( غالًبا، وقد كتب السيِّد أغلبها يف غرٍض ُيسمَّ
باإلخوانيَّات، وهو مرهون بموضوعات الزواج واخلتان والعودة من احلجِّ وغريها، ممَّا 

هُينِّئ ويعزي الناس بعضهم بعًضا هبا.

د حسن كبَّة: مة حممَّ قال السيِّد يف ديوانه جميًبا العالَّ

وراِء ال�����زَّ إىل  ال���َغ���وايِن  استحياِءإِح����دى  َع��ىل  َت�ْمش  َج��اَءت��َك 
مَج���ي���ل���ٌة ِم�����ن َب����ن����اِت ال��ف��ك��ِر
���دِر ال���صَّ ح���ج���اِب  َم��ك��ن��ون��ٌة يف 
َح���يَّ���ت���َك ُت���ب���دي مج��ي��َل ال���ُع���ذِر

أح��ش��ائ��ي)42(ف��ح��يِّ ِم��ن��ه��ا ُأُل�������وَف اخِل����دِر مثُلهم  س��اك��نً��ا  ي��ا 
ة، ألنَّه ذكر في��ه املطلع، وهو  ��حات التامَّ ��حات باملوشَّ ى هذا النوع من املوشَّ ُيس��مَّ
��ح األقرع ال��ذي يبتدأ بالبيت مبارشًة من دون املطل��ع)43(، واملطلع يف هذه  عكس املوشَّ

ل منها: حة هو البيت األوَّ املوشَّ

وراِء ال�����زَّ إىل  ال���َغ���وايِن  استحياِءإِح����دى  َع��ىل  َت�ْمش  َج��اَءت��َك 
)غصن 2()غصن 1(

حة هو كلٌّ من أجزاء الدور وهي األسمط، مضاًفا إليها  يف حني البيت يف هذه املوشَّ
أغصان القفل بم فيها اخلرجة، والدور هو:

سمط 1 مَجيلٌة ِمن َبناِت الِفك��������ِر     
سمط 2 دِر   َمكنونٌة يف حجاِب الصَّ الدور  
سمط 3 َحيَّتَك ُتبدي مجيَل الُع���ذِر     

املطلع
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م ملا  ل فهو متمِّ ��ا األوَّ ن من غصنني، أمَّ والقف��ل هو البيت ال��ذي يل الدور، ويتكوَّ
ا الثاين فهو اخلرجة، فالقفل عىل النحو اآليت: ورد يف الدور، وأمَّ

ي���ا س��اك��نً��ا م��ث��ُل��ه��م أح��ش��ائ��يف��ح��يِّ ِم��ن��ه��ا ُأُل�������وَف اخِل����دِر
)غصن 4– اخلرجة()غصن 3(

ًم  ل من القفل والسمط الثالث يف املوشحة، لوجدناه متمِّ فلو نظرنا إىل الغصن األوَّ
دت القافية  ملا ورد يف الدور، فقد جاء متوافًقا مع األسمط يف املعاين ويف القافية، فقد احتَّ
ل من القفل، فكانت مبنيَّة عىل روّي )الراء(، يف حني لو نظرنا  يف األسمط والغصن األوَّ
ى باخلرجة، وهي النافذة  إىل الغصن الثاين من القفل والرابع يف املوشحة، لوجدناه يسمَّ
��ح هذا إىل ما يليه، وق��د جاءت اخلرجة متوافقة مع الغصنني  التي خيرج منها جزء املوشَّ
��اد القافية املبنيَّة عىل روّي )اهلمزة(،  اد املعاين واحتِّ ل والث��اين يف املطلع، من جهة احتِّ األوَّ
��ا البي��ت فهو كلُّ ما يف الدور والقفل، مش��تماًل عىل ثالثة أس��مط وغصنني وهو عىل  أمَّ

النحو اآليت:

سمط 1 مَجيلٌة ِمن َبناِت الفك��������ِر     
سمط 2 دِر   َمكنونٌة يف حجاِب الصَّ الدور 
سمط 3 َحيَّتَك ُتبدي مجيَل الُع���ذِر     

أح��ش��ائ��ي)44(ف��ح��يِّ ِم��ن��ه��ا ُأُل�������وَف اخِل����دِر مثُلهم  س��اك��نً��ا  ي��ا 
)غصن 4– اخلرجة()غصن 3(

��حات مل تأِت عىل نظ��ٍم واحٍد  غ��ري أنَّ م��ا جي��ب أن يلف��ت انتباهنا، فه��و أنَّ املوشَّ
ا، غري أنَّ هذا النوع من  دت صورها وأش��كال نظمها بش��كٍل متكاثٍر جدًّ دائًم، وإنَّم تعدَّ
س��ات، فهي تقرب من جهة الشكل من  ��حات جاءت مشاهبة لطريقة عمل املخمَّ املوشَّ
سات بنسبة كبرية، إالَّ أنَّ الفارق بني الفنَّني يكمن يف أنَّ هذا النوع من الفنون،  نظام املخمَّ

قفل

قفل
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ال يتّم بناؤه عىل نموذج سابق يبقى مهيمنًا عىل النصِّ اجلديد حتى هناية النص، وإنَّم هو 
م صورًة فنيًَّة موجزة ودقيقة، ال يتأثَّر بن��صٍّ آخر، وإنَّم يتأثَّر بالطبيعة  نصٌّ متكام��ٌل يقدِّ
ة بش��كٍل أدق،  ��حات بوصفها فنوًنا خاصَّ الفنيَّة للش��عر العريّب كّلها، ولطبيعة فّن املوشَّ
سات مبنيٌّ عىل هذا النَّظم بشكٍل  وس��يظهر يف جمريات البحث، شكٌل ِمن أشكال املخمَّ
ن��ا نجده قائًم عىل مطلع ث��مَّ دور ثمَّ قفل ثمَّ خرجة، غ��ري أنَّه من خمرجات  ، حت��ى أنَّ كلِّ

حات. سات وليس من املوشَّ املخمَّ

ة يف  ة، هو الرغب��ة امللحَّ س��ه من ظهور ه��ذه الفنون الش��عريَّ إنَّ أه��م م��ا يمكن تلمُّ
ا  ��حات لوجدناه فنًّا ش��عريًّ لنا مثاًل فن املوشَّ التجدي��د والتطوير وإثبات الذات، فلو تأمَّ
حات أراد أن خيرج من  ل لفنِّ املوشَّ ا، فلعلَّ الصانع األوَّ مغاربيًّا متكاماًل بشكٍل كبرٍي جدًّ
ة، فابتكر فنًّا جدي��ًدا يقوم عىل أوزان املرشق وبحوره،  العباءة املرشقيَّة يف فنونه الش��عريَّ
فضاًل عن اعتمده لغة أهل البلد وطبعهم يف الركيب والتصوير الش��عرّي، فال خيفى أنَّ 
ة زمانيَّة طويلة عىل املزاج الفنّي الش��عرّي ألهل  املرشق بكلِّ فنونه وآدابه بقي مهيمنًا ملدَّ
ان هذه البالد  ها أنَّ س��كَّ ة ظروف، من أمهِّ األندل��س، غري أنَّ هذا مل يس��تمر طوياًل، لعدَّ
��مون بني األمازيغ م��ن الرببر، وبني أهل البالد  ليس��وا من العرب يف غالبهم، فهم مقسَّ
األصليِّني، أي س��كنة األندلس الطبيعيِّني، وبني فئة جديدة هي العرب الوافدين، فهذا 
الته  اخللي��ط كان له أثره يف صناعة فنون تش��به طبيعة املجتمع اجلديد وتش��به طبيعة تأمُّ

وأفكاره.
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نتائج م�صرتكة

إنَّ الرغب��ة يف التجديد تقرن دوًما بالتجريب، إذ م��ن دون التجريب يبقى الوضع 
ب إىل حماوالت قد تفش��ل وقد تنجح، وهذا  س��اكنًا وثابًتا، وه��ذا التجريب يدفع املجرِّ
عد، فم��ن املحاوالت  م��ا يمك��ن متلُّس��ه يف التجديد يف الش��عر العريّب عىل خمتل��ف الصُّ
التي فش��لت ومل يكتب هلا احلياة، مثل الكن��كان واملواليا وغريها، ومن املحاوالت التي 
ة هبا، فنَّي التخميس والتوشيح،  ��خت لنفس��ها أصواًل ومواصفات خاصَّ صمدت ورسَّ
رت بمرور الزم��ن وأخذت بالصعود والش��يوع،  ة التي تط��وَّ فه��م م��ن الفنون الش��عريَّ
��ح، إذ تس��يَّد خمتلف امليادين  ا يف فن املوشَّ س ه��ذا األمر عىل نحٍو كبرٍي جدًّ ن��ا نتلمَّ ولعلَّ
الفنيَّ��ة ل�ُمدد طويلة، وخصوًص��ا يف األندلس واملغرب العريّب، لكن من دون املس��اس 
هبيبة عمود الش��عر الع��ريّب القديم، وقد كان التجريب عىل صع��ٍد خمتلفة، فمنها ما جاء 
ع��ىل صعيد اللف��ظ، ومنها ما جاء عىل صعيد املعاين، لكنَّ التجديد األبرز الذي س��اهم 
ة بوج��ه القصيدة العربيَّ��ة القديمة، هو ش��كلها اجلديد  يف صم��ود هذه الفنون الش��عريَّ
لنا ه��ذه الفنون،  ال��ذي خي��رق اإليقاَعني البرّي والس��معّي يف حلظٍة واح��دة، فلو تأمَّ
تها الفنيَّة، فمثاًل اجلس��د  لوجدنا أنَّ لش��كلها اجلديد واملغاير أثره البالغ يف صريورة هويَّ
س��ات كانت له مس��امهات كبرية يف تثبي��ت هذا الفن، فهو خيرق  الذي ظهر به فنُّ املخمَّ
قاعدتني ش��عريَّتني قديمتني، َأال ومه��ا قاعدة اإليقاع وقاعدة ال��وزن، فهذا النوع يغاير 
يف إيقاعات��ه بش��كٍل كبري، حتى وكأنَّه ين��اور عىل أكثر من قافية م��ن أجل احلصول عىل 
النغ��م املطل��وب، وكذلك نجده خيرق قاعدة الوزن، فقد أض��اف تفعيالت جديدة عىل 
بنية النصِّ الش��عرّي، سامهت يف إرباك مفهوم الوزن الذي بقي مرتبًطا بالبيت الشعرّي 
ح، فقد خرق القاعدتني مًعا  ا فيم خيّص املوشَّ ا، أمَّ ذي الشطرين املتَّزنني بشكٍل مثايلٍّ جدًّ
عة بني اللغة  وخ��رق معهم أصل أداة الش��عر، َأال وهي اللغة، فقد ج��اء مكتوًبا بلغة منوَّ
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ة وإفرنجيَّة  العربيَّ��ة الفصح��ى، ولغة أهل البالد التي ول��د فيها، وهي خليط ب��ني بربريَّ
��ح قاع��دة الوزن مع التزامه بالقافية، غ��ري أنَّ أهم ما يميِّز  وعربيَّة، وكذلك خرق املوشَّ
ا جاءت عىل أوزان رسيعة وخفيفة غالًبا، ممَّا يساهم يف كون مرتادي هذه  حات أهنَّ املوشَّ
النوعيَّة يف األشعار هم من عوام الناس، وكذلك يساعد يف التغنِّي هبذه الفنون، هذا من 
ة بشكٍل  خت صورهتا اجلسديِّ ة املبحوثة قد رسَّ جهة، ومن جهة ثانية فإنَّ الفنون الشعريَّ
ة الفنيَّة قبالة الشكل القديم للش��عر العريّب القديم، فالقصيدة القديمة  يَّ من أش��كال الندِّ
هي عبارة عن عمود منتصب بوجه املتلقي، يش��به لو تصورناه مستطياًل شاهًقا تضطرم 
س  فيه الكلمت وهي تصارع معانيها وإيقاعاهتا وأوزاهنا، يف حني لو ختلينا جس��د املخمَّ
ح يف  مثاًل، لوجدناه مس��تطياًل يتبعه ذيل يفتحه عىل مس��تطيٍل آخر، وكذا األمر يف املوشَّ

دة. أشكاله املختلفة وتصاويره املتعدِّ
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نتائج البحث

ات السياسيَّة واالجتمعيَّة والدينيَّة يف احليِّز . 1 ة مصاحبة للتغريُّ ظهرت الفنون الشعريَّ
العريّب.

سات مع تغيري سيايّس وديموغرايّف أحدثه تغيري السلطة العربيَّة . 2 تزامن ظهور املخمَّ
ومتلُّكها من ِقَبل العرب وغري العرب.

س دلياًل عىل الرغبة اجلَموح بالتغيري والتجديد التي صاحبت الشعر منذ . 3 ُيعدُّ املخمَّ
بواكريه األوىل.

ة يف اس��تعمل إمكانات . 4 س ش��اهًدا عىل مه��ارة الش��عراء وقدراهتم الفذَّ ُيع��دُّ املخمَّ
ة الواف��دة، فهو خري متثُّ��ل ملزاج الفن  الش��عر الكامنة، واس��تثمر احلوارض الش��عريَّ

الشعرّي العريّب والفن الشعرّي الفاريّس.

��ح بوصفه دلياًل عىل املجتم��ع اجلديد، فقد أصبح هذا الفنُّ الش��عرّي . 5 يظه��ر املوشَّ
ة الفنيَّة هلذا املجتمع اجلديد، والذي يتألَّف من عرب وبربر وأسبان. بمثابة اهلويَّ

��ح بوصفه متثُّاًل لقدرات املزج بني فنون الشعوب، وكأنَّه مثال عىل حوار . 6 يظهر املوشَّ
احلضارات، فهو متثُّل لنمذج فنيَّة من الشعر األوريّب اجلنويّب، والشعر العريّب املرشقّي.

��ح مرتدًي��ا زيَّ احليِّز الوطنّي ال��ذي ولِد فيه، لكنَّ��ه ال يلبث أن يرحل . 7 يظه��ر املوشَّ
قاطًعا البلدان واألقاليم حتى يصل من املغرب العريّب واألندلس إىل املرشق العريّب 

يف العراق.
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حات شعراء احللَّة بوصفها نموذًجا عن املهارات الفنيَّة التي . 8 سات وموشَّ تظهر خممَّ
ا مثال عىل حجم املقدرة الفنيَّة يف أدائيَّة الشعر. يمتلكها كّل شاعر منهم، وكأهنَّ

ّ وهي تدور يف غرٍض واحد، . 9 سات واملوشحات- غالًبا- يف الشعر احللِّ تظهر املخمَّ
ز الفقرة السابقة. َأال وهو غرض اإلخوانيَّات، وهذه الفقرة تعزِّ

ة بوصفه��ا رغبة ملحاكاة النموذج . 10 تظه��ر الرغبة الكامنة خلف هذه الفنون الش��عريَّ
ًة ثانية. ًة، وحماولة كس نموذجيَّته مرَّ م مرَّ املتقدِّ

ا، فهو نسٌج عىل نسج.. 11 س بوصفه حماولة للمحاكاة بنسبة كبرية جدًّ يظهر املخمَّ

ا، فهو بمثابة . 12 ��ح بوصفه حماولة عىل التجديد واالبتكار بنس��بة كبرية جدًّ يظهر املوشَّ
إعادة متثُّل وقراءة لفنون أخرى.

ة متن��ع التغيري والتجديد، . 13 يظهر الش��عر العريّب بعموده الش��عرّي العتي��د، بمثابة قوَّ
سناه يف  ة هي يف أصلها دعوة للتجديد والتغيري، وهذا ما تلمَّ لكنَّ الش��عر والشاعريَّ

طيَّات البحث ِعرب القراءة والدرس.

ة العمود الشعرّي العريّب املرشقّي . 14 ة اجلديدة دلياًل عىل مركزيَّ مثَّلت الفنون الش��عريَّ
ة هذه املح��اوالت يف الصمود بوجه عوامل التعري��ة الفنيَّة التي  القدي��م، وع��ىل قوَّ

موِرست بحقِّ الكثري من الفنون التي كست إيقاع عمود الشعر العريّب.

حات بوصفها فنوًنا . 15 س��ات بوصفها فنوًنا عربيَّة فارس��يَّة، وتظهر املوشَّ تظهر املخمَّ
عربيَّة أندلسيَّة.
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ه�ام�ض البحث

د عّل بن الش��يخ يعقوب، أديب وخطيب وش��اعر، ولد يف النجف سنة  )1( اليعقويّب: هو الش��يخ حممَّ
1313 ه�، له من املؤلَّفات )البابليات(، وهو عىل ثالثة أجزاء، ويقع اجلزء الثالث منه يف جملَّدين، 
وكتاب عنوانه )املصائب يف مقتل عّل بن أيب طالب(، وديوان ش��عره، تويفِّ سنة 1385ه�. 
سة التاريخ العريّب، بريوت، لبنان،  ، مؤسَّ ُينظر: أدب الطَّفِّ أو ش��عراء احلسني، السيِّد جواد شربَّ

ط1، 2001، ج10: 197-194.

)2( ُينظ��ر: امُلغني، عبد اهلل بن قدامة )620ه�(، دار الكتاب العريب، بريوت لبنان، د.ت، ج12: 44، 
س��ة الرس��الة، بريوت، لبن��ان، 1989، ج3: 762، ح  ل، املتَّقي اهلندّي، مؤسَّ وُينظ��ر: كنز العمَّ
8961، وق��د ورد ذك��ر هذا املعنى عند أيب فراس احلمدايّن يف قوله )الش��عر دي��وان العرب أبًدا 

وعنوان النسب(، وكذلك يف الكثري من املصادر األخرى.

م اجلمحّي )231ه�(، تح: حممود حممد شاكر، مطبعة  )3( ُينظر: طبقات فحول الشعراء، حممد بن سالَّ
سة السعودية بمر، مر، القاهرة، د.ت، ج1: 24. املدين، املؤسَّ

)4( ُينظر: عيار الش��عر، ابن طباطبا العلوّي، تح: عبدالعزيز نارص املانع، دار العلوم للطباعة والنرش، 
ة، 1985: 5 وما تالها. الرياض، اململكة العربيَّة السعوديَّ

)5( ُينظر: البديع يف نقد الشعر، أسامة بن منقذ، تح: أمحد أمحد بدوي، وحامد عبد املجيد، منشورات 
وزارة الثقافة واإلرشاد القومّي، اجلمهورية العربيَّة املتَّحدة، اإلقليم اجلنويّب، د.ت، ج1: 289.

م بن عبد اهلل بن سامل اجلمحّي، أبو عبد اهلل البري، صنَّف  د بن سالَّ م اجلمحّي: هو حممَّ )6( ابن سالَّ
كتاب طبقات فحول الش��عراء، وكان من أهل العلم بالعربيَّة واألدب، ولد عام 139ه�، وتويفِّ 
ل من افتتح الكتابة يف نقد الشعر، عرب تقديمه ملفهوَمي  م اجلمحّي أوَّ عام 231ه�، وُيعدُّ ابن سالَّ
د بن  ة العربية. ُينظر: طبقات الشعراء، حممَّ ة طويلة يف الساحة النقديَّ  الفحولة والطبقة اللذين بقيا ملدَّ
د  م اجلمحّي )ت 231ه�(، متهيد: جوزف هل، دراسة: د. طه أمحد إبراهيم، منشورات حممَّ س��الَّ

عّل بيضون، دار الكتب العلميَّة، بريوت، لبنان، 2001: 9-5.
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ة تتجاوز الس��بعة قرون، ويمكن لنا  )7( ش��غلت قضيَّة التجديد واحلداثة بال الفكر النقدّي العريّب ملدَّ
س بينيَّات هذه الظاهرة يف كتاب )تاريخ النقد عند العرب( للدكتور إحسان عبَّاس الذي  أن نتلمَّ
��ة مفردات النقد، وظهر جليًّا مس��توى األثر البالغ هل��ذه الثنائيَّة )األصالة/ ��ل القول يف كافَّ فصَّ

التجديد( عىل كتابات النقد يف ذلك الزمان.

ة احلموي، تح: د. رضا حمس��ن  )8( للتفصي��ل واالطِّ��الع ُينظ��ر: بلوغ األمل يف فنِّ الزج��ل، ابن حجَّ
القريّش، منش��ورات وزارة الثقافة واإلرش��اد القومّي، دمش��ق، س��وريا، 1974: 139-138 

و142 وما تالها.

)9( ه��و أبو املعايل س��امل بن عّل بن س��لمن بن عّل بن الع��ودّي التغلبّي النيّل املع��روف بابن العودّي 
الني��ّل، ولد يف احللَّة )478ه�( وت��ويفِّ بحدود )558ه�(، كان من الش��عراء املعدودين يف وقت 
��ة، وواحًدا من أملع ش��عراء العرب يف الع��ر العبِّايّس الثاين. للمزي��د من التفصيل  متص��ري احللَّ
ُينظر: الغدير يف الكتاب والسنَّة واألدب، الشيخ األمينّي )ت 1392ه�(، تح: دار إحياء الراث 

العريّب، بريوت، لبنان، ط1، 2010، ج4: 336 و342 وما تالها.

)10( ُينظر: الصورة الش��عريَّة، يس دي لويس، تر: أمحد نصيف اجلنايّب ومالك مريي وس��لمن حسن، 
دار الرشيد للنرش والتوزيع، بغداد، العراق، 1982: 21-20.

د هارون، مطبعة اخلانجّي،  )11( ُينظ��ر: احليوان، أبو عمرو اجلاحظ، حتقيق ورشح: عبد الس��الم حممَّ
مر، القاهرة، 1965، ط2، ج3: 132.

)12( هو عبدالعزيز بن رسايا بن أيب احلسن عّل بن أيب القاسم بن أمحد بن نر السنبّ�، ولد يف احللَّة 
ة الش��عر واألدب، سافر إىل كثري من  )677ه�( ونش��أ هبا، وتويفِّ يف بغداد )750ه�(. كان من أئمَّ
ة هي من عيون شعره،  بالد العامل اإلسالمّي، منها الشام وتركيا واحلجاز ومر، وله مدائح نبويَّ
، منشورات املطبعة العلميَّة  ّ ة. ُينظر: ديوان صفّي الدين احللِّ وأكثر شعره يف ملوك اململك البحريَّ

مة جامع الديوان. ومكتبتها، النجف، العراق، 1956، مقدِّ

)13( هو الس��يِّد حيدر بن سليمن الصغري بن داود، ينتهي نس��به بزيد الشهيد بن اإلمام زين العابدين 
عّل بن احلس��ني بن عّل بن أيب طالب، ولد )1240 ه�( وتويفِّ )1304ه�(، هو واحد من 
ة، له )ديوان  أعالم الش��عر يف الع��راق واحللِّة عىل خمتلف العصور، نش��أ يف أرسة علميَّة وش��عريَّ
ل يف قبيلة  ��ة يف زمانه، وله أيًضا كتاب )العقد املفصَّ ش��عر( فيه الكثري ممَّا جييِّل حلال العراق واألمَّ
املجد املؤثَّل(، وله كتاب )دمية القر يف ش��عراء العر(، وكتاب )األش��جان يف خري إنس��ان(.
، مطبوعات  ّ ، تح: د. مرض س��ليمن احللِّ ّ للمزي��د م��ن التفاصيل ُينظر: ديوان الس��يِّد حيدر احللِّ
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ق. مة املحقِّ األعلمي، بريوت، لبنان، ط1، 2011، مقدِّ

د، يرجع نسبه إىل زيد الشهيد بن عّل بن  د بن حممَّ  )14( هو أبو حييى الس��يِّد جعفر بن أيب احلس��ني حممَّ
احلس��ني ين عل بن أي طالب عليهم الس��الم، ولد )1277ه�(، وتويفِّ )1315ه�(، من مشاهري 
ش��عراء العراق واحللَّة، له الكثري من املدائح يف أهل البيت وس��الطني زمانه ووجهاء عره، له 
 ّ ديوان شعره املسمىَّ )سحر بابل وسجع البالبل(. للتفصيل أكثر ُينظر: ديوان السيِّد جعفر احللِّ
د حسني كاش��ف الغطاء، دار األضواء،  ى )سحر بابل وس��جع البالبل(، تح: الشيخ حممَّ املس��مَّ

ق. مة املحقِّ بريوت، لبنان، ط1، 2003، مقدِّ

د بن موس��ى الدمريّي، مطبع��ة حجازي، القاهرة،  )15( ُينظ��ر: حي��اة احليوان الكربى، أبو البقاء حممَّ
مر، د.ت، ج1: 96.

)16( املصدر نفسه.

م ل��ه: د. عمر فاروق الطبَّاع، دار  ، رشحه وضبط نصوصه وقدَّ ّ )17( ُينظ��ر: دي��وان صفّي الدين احللِّ
األرقم بن أيب األرقم، بريوت، لبنان، ط1، 1997: 38-37.

)18( ُينظر: شعر اخلوارج، د. إحسان عباس، ط3، 1974، دار الثقافة، بريوت، لبنان، ج1: 108.

)19( ُينظر: كتاب الصناعتني )الكتابة والش��عر(، أبو هالل العسكرّي، تح: مفيد قميحة، دار الكتب 
العلميَّة، ط1، بريوت، لبنان، 1981: 289 وما تالها.

د بن محَّاد بن عبد اهلل البوصريّي األنصارّي اخلزرجّي،  )20( هو الش��يخ رشف الدين أبو القاس��م حممَّ
ة املشهورة بالرُبدة، والتي  ولد يف مر وعاش فيها، وله ديوان شعر مطبوع، وفيه قصيدته اهلمزيَّ

يت بالرُبدة، ومطلعها: قاهلا معارًضا قصيدة كعب بن زهري التي سمِّ
ب��دِم َأم�����ن ت���ذك���ر ج�����رياٌن ب����ذي س��ل��ِم ُمقلٍة  م��ن  ج��رى  دم��ًع��ا  مزجت   

ة، س��نة 696ه�. ُينظر: األعالم: خري الدين الزركّل، دار  ولد س��نة 608ه�، وتويفِّ باإلس��كندريَّ  
العلم للماليني، بريوت، لبنان، ط15، 2002، ج8: 75.

، منشورات األعلمّي، بريوت، لبنان،  ّ ، تح: د. مرض سليمن احللِّ ّ )21( ُينظر: ديوان السيِّد حيدر احللِّ
ط1، 2011، ج2: 259.

)22( نجد مثل هذا األمر يف ش��عر أيب نواس، وش��عر بعض متهتِّكي الع��ر العبَّايّس يف بادئ األمر، 
ة، حاهلا حال  ة وتبيان املهارات الش��عريَّ ر األمر إىل أن أصبحت ظاهرة للمبارزة الش��عريَّ ثمَّ تطوَّ

ة عندهم. ة التي كان يتحاذق هبا الشعراء وتدلُّ عىل ضحالة الشعريَّ املهارات الشعريَّ
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ع أكثر ُينظر: كتاب نازك املالئكة بني الكتابيَّة وتأنيث القصيدة، د. عبدالعظيم السلطايّن،  )23( للتوسُّ
ة، بغداد، العراق، ط1، 2010: 179-177. دار الشؤون الثقافيَّة العامَّ

، منش��ورات  ّ ّ )ت 1289ه�(، تح: د. مرض س��ليمن احللِّ )24( دي��وان الس��يِّد مه��دي بن داود احل��لِّ
األعلمّي للمطبوعات، بريوت، لبنان، ط1، 2011، ج2: 35 وما بعدها.

ّ وحياته األدبيَّة، د. أحالم فاضل عبُّود، مكتبة البصائر، بريوت، لبنان،  )25( ُينظر: السيِّد حيدر احللِّ
ط1، 2013: 341 وما تالها.

)26( ُينظر: املصدر نفسه: 334 وما تالها.

)27( االنتح��ال: للتوس��ع أكثر يف ه��ذا املفهوم، ُينظر: مصادر الش��عر اجلاهّل، نارص الدين األس��د، 
بريوت، لبنان، دار اجليل، ط7، 1998: 326.

)28( ُينظر: جيش التوشيح، لسان الدين بن اخلطيب، تح: هالل ناجي وحممد ماضور، مطبعة املنار، 
تونس، د.ت، مقدمة املحقق: ع-ص.

��حة، والوشاح خيطان من لؤلؤ وجوهر  )29( جذر )و ش ح( أي زيَّن أو علَّق، ومنه الوش��اح واملوشَّ
عة باجلواهر تلبسها املرأة،  حة هي منسوجة مرصَّ منظومان بش��كٍل خيالف أحدمها اآلخر، واملوشَّ

ح نوع من الشعر ابتكره األندلسيُّون. ُينظر: موقع قاموس املعاين عىل الشبكة العنكبوتيَّة: املوشَّ

http://www.almaany.com/

حات: منشور يف موسوعة الويكيبيديا. )30( ُينظر: املوشَّ

)31( مث��ل ذل��ك ما وضعه ابن اخلطي��ب األندلّ� يف كتابه )جيش التوش��يح(، وكذلك ما ُعرف عن 
حته الشهرية: احلرّي الرضير يف موشَّ

مهى ال��غ��ي��ث  إذا  ال��غ��ي��ُث  ي���ا زم������اَن ال����وص����ِل ب���األن���دل���ِسج�����ادَك 
مة املحقق لكتاب جيش التوشيح البن اخلطيب، والتي وضعها هالل ناجي ما يأيت:  )32( جاء يف مقدِّ
د بن حممود الرضير،  حات يف األندلس عىل يد رجلني من أهل قرية )قربة(، مها حممَّ ظهرت املوشَّ
ق: ص ع، مة املحقِّ  ومقدم بن معاىف يف أواخر القرن الثالث للهجرة. ُينظر: جيش التوشيح: مقدِّ

وما تالها.

��حات، هبة اهلل بن جعفر ابن س��ناء امللك الكاتب، تح: د. جودة  )33( ُينظر: دار الطراز يف عمل املوشَّ
الركايّب، د.ط، دمشق، 1949: 12 وما تالها.
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)34( أي عاميَّة أهل األندلس واملغرب.

)35( ُينظر: دار الطراز: 73 وما تالها.

حات األندلسيَّة، د. حممد زكريا عناين، سلسلة عامل املعرفة، عدد 31: 254. )36( ُينظر: املوشَّ

)37( ُينظ��ر: األدب األندلّ� موضوعاته وفنونه، د. مصطفى الش��كعة، ب��ريوت، لبنان، دار العلم، 
ط3، 1975: 420.

)38( ُينظر: نظرات يف تاريخ األدب األندلّ�، كامل الكياليّن، القاهرة، مر، 1924: 227.

حات، ابن سناء امللك: 33. )39( ُينظر: دار الطراز يف عمل املوشَّ

ة التي ظهرت يف بدايات حركة تدوين الش��عر ونقده، وُيعدُّ  )40( مفه��وم الفحولة من املفاهيم النقديَّ
ز عىل متثُّل جزئيَّات عمود الشعر  م اجلمحّي أول مبتكر هلذا املفهوم النقدّي والذي يركَّ ابن س��الَّ
م اجلمحّي )ت 231ه���(، متهيد:  د بن س��الَّ بش��كٍل ت��امٍّ وكامٍل. ُينظ��ر: طبقات الش��عراء، حممَّ
د عّل بيض��ون، دار الكتب العلميَّة،  ج��وزف هل، دراس��ة: د. طه أمحد إبراهيم، منش��ورات حممَّ

بريوت، لبنان، 2001.

ى عمود  طات: هي قصائد تتألَّف من أدوار، وتعتمد عىل قطب واحد يس��مَّ )41( التس��ميط أو املس��مَّ
��ب من أربعة أش��طر، تتَّف��ق يف قافية واحدة ما عدا الش��طر األخري فإنَّه  ط، وكلُّ دور يركَّ املس��مَّ
 يس��تقلُّ بقافية تشابه قافية العمود التي بدأ هبا الش��اعر. ُينظر: األدب العريّب يف العر العبَّايّس، 

د. ناظم رشيد، مطبعة جامعة املوصل، 1987: 86.

، ج1: 349 وما بعدها. ّ )42( ديوان السيَّد حيدر احللِّ

حات: 25. )43( ُينظر: دار الطراز يف عمل املوشَّ

، ج1: 349 وما بعدها. )44( ديوان السيِّد حيدر احللِّ
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