
 الموشحاتنص أدبي: 
 : التعرف على صاحب النص

ھو إبراھیم بن سھل اإلشبیلي من أبرز شعراء األندلس ، ولد سنة 
 ھـ ، بین أحضان بیئة غنیة بالعلم والثقافة والمال والجاه 605

عاش زمن المرابطین الوافدین من شمال إفریقیا ، الذین حكموا 
ي أواخر األندلس ، اتصل بابن خالص صاحب سبتة ، قیل : أسلم ف

ھـ . من آثاره دیوان شعر أكثره في 649حیاتھ ، مات غریقا سنة 
  . وبعض األغراض التقلیدیة , الغزل
 :الرصید اللغوي إثراء

 ـ ظبي الحمى : محبوبة الشاعر ـ صب : عاشق ولھان
 مكنس : بیت الظبي ـ الخفق : اضطراب القلب 

 ـ العارض المبجس : السحاب الذي یھطل منھ المطر
 القطر : المطر ـ مذھب : في لون الذھبـ 

 ـ دنفا : المشرف على الھالك ـ صم الصفا : الصخرة الملساء
 اكتشاف معطیات النص:

  , كوى قلب الشاعر ھي محبوبتھ التي شبھھا بالظبي الذيـ 
 وقد نتح عنھ أن أصبح قلبھ ملتھبا ومضطربا 

ت على ـ یبرر الشاعر وقوعھ في شباك الحب ، ألن محبوبتھ كان
 . جانب كبیر من الجمال ، أما موقفھا منھ فھو الصد

 : ـ استخالص مظاھر العفة من الوحدة الثاني
الشاعر في غزلھ لم یتطرق إلى وصف الجوانب المادیة في المرأة 

 . ، بل اكتفى بذكر عواطفھ ، ومعاناتھ
ـ وظف الشاعر في الوحدة الثالثة استفھاما ( أيُّ شيء حّرم ذلك 

 لى المغترس ؟ وغرضھ التعجبالورد ع



 ـ توحي لفظة " أغر " بالبیاض
 ابعة من محبوبتھ رـ یستغیث الشاعر في الوحدة ال

 ـ یدل تعبیر الشاعر " كلما أشكو " على كثرة محاوالتھ وشكواه
 , وقد صور موقف محبوبتھ من شكواه بأنھا تصرف عنھ نظرھا

على الحجارة ترك الصد أثرا في بقیة روحھ أثرا كأثر النمل 
 الملساء

 . ـ ینظر الشاعر إلى تصرف محبوبتھ على أنھ تصرف عادل
 أما موقف من أقوال العاذلین فنطقھم كعدم نطقھم 

 تحدید بناء النص:
لو " في قولھ : لو أبصر البدر وجھھ سجدا : الشرط ، و  "ـ أفادت 

 ھي حرف امتناع المتناع
 الحزن المكتومـ الداللة المعنویة لكلمة " كمدا " : ھو 

ـ خاطب الشاعر محبوبتھ بصیغة المذكر ، ألنھ ورد في أسلوب 
 تشبیھ : ھل درى ظبي الحمى ....والظبي مذكر مؤنثھ ظبیة

: ...كالذي  ىـ الكشف عن االقتباس في الوحدة األخیرة قال تعال
ینفق مالھ رئاء الناس وال یؤمن باہلل الیوم اآلخر فمثلھ كمثل 

 صفوان
 البقرة 264أصابھ وابل فتركھ صلدا ف علیھ تراب

 رنھا فقدت عنصكـ عرض الشاعر كثیرا من الصور البیانیة ، ل
الجدة والطرافة ، فقد جاءت موافقة لخیال وتصویر غیره من 

 . الشعراء السابقین
 ـ المحسن البدیعي األول ، الجناس الناقص بین : ُغرال ، الَغرر

 یجابي بین : مأتما وعرسـ المحسن البدیعي الثاني : الطباق اإل
 . أثرھما : وضحا المعنى وأكداه

 ـ الحظت أن الشاعر تحدث في موضوع واحد
 . ـ في القصیدة ظاھرة عروضیة غیر مألوفة ھي تنوع القافیة



 ـ تحدید القوافي المتنوعة : مكنس ـ ج لغرر ـ في عُرس ـ
 مذنب ـ ھودنفا 

  : ـ مقارنة بین القصیدة العمودیة والموشح
لقصیدة العمودیة تتوافر على الوزن والقافیة ، أما الموشح فھو ا

 یحتوي على الوزن بینما القافیة تتغیر من حین إلى آخر
ـ النمط السائد في النص و الوصف ، ألن غرض القصیدة ھو 

 . الغزل ، وھذا یتطلب نمط الوصف
 تفحص االتساق و االنسجام في تركیب فقرات النص:

 : التي دار حولھا النص ھي ـ األفكار األساسیة
 )2ـ  1استیالء المحبوبة على قلب الشاعر (  (1
  ) 7ـ  3تأثر الشاعر بھذا الحب (  (2
 ) 12ـ  8وصف الحبیبة (  (3
 )16ـ  13مكانة المحبوبة (  (4

ـ نعم ھناك انسجام بین وحدات القصیدة ؟ ألن موضوع القصیدة 
 واحد 

 النفسیةـ انعم القصیدة تناسب حالة الشاعر 
 في البیت األول تكلم الشاعر عن استیالء حب محبوبتھ على قلبھ 
وفي البیت األخیر أكد الشاعر استسالمھ لمحبوبتھ بعدما أصبح 

 حبھا كالروح لجسد 
 مجمل القول في تقدیر النص:

لسیون استجابة لبیئتھم دـ القصیدة عبارة عن موشح ابتدعھ األن
 تھم االجتماعیة الجدیدة وظروفھم الطبیعة ، وحیا

 . ـ موضوع ھذه المنظومة ھو التعبیر عن لوعة الصد والھجر
 ـ النسق الذي سار علیھ الشاعر في نظمھا ھو نسق الموشحات

ـ الموشح : یقوم عادة على عدة مقطوعات مختلفة القافیة ، تتكرر 
ة منھا الزمة تسمى القفل ، وھذه الالزمة ذات وزن رمع كل مقطو



یات ثابت وغالبا ما یفتتح بھا الموشح ، ولكنھا دائما وقافیة وعدد أب
 . تكون ختاما لھ

ـ الظروف التي ساعدت على ظھوره ھي انتشار الغناء ومجالس 
 اللھو والمجون ، إضافة إلى الثراء .الذي كان یتمیز بھ األندلسیون

. 

 


