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 فن األرجوزة في الشعر األندلسي
 

 د. خالد عمر ٤تمد باوزير                                                                     
 ، قسم اللغة العربيةأستاذ األدب والنقد ا١تشارك                                                                    

 كلية اآلداب، جامعة حضرموت                                                                        

 الملخص:
من مفهوم الرجز الذي ىو قسيم  منطلًقا يف فن األرجوزة،يسعى البحث للكشف عن إبداع األندلسيُت 

، فجاء البحث يف ثالثة مباحث، استهل أو٢تا بالتعريف بالرجز بٌت على وزن الرجز ا١تشطور غالًباالقصيد، وي
، مث جاء ا١تبحث الثاٍل اللبس الذي اكتنف صورة الرجز بالقصيد وآراء الدارسُت والنقاد، مناقًشا واألرجوزة،

ٔتوضوعات فن األرجوزة من شوق وحنُت ومدح ووصف وٜترة وطرد وغَت ذلك، ويف ا١تبحث الثالث  امعرفً 
تناول البناء الفٍت من صورة فنية وغَتىا، والبناء اإليقاعي، فأبرز األ٪تاط اإليقاعية لألرجوزة وتشكالهتا من 

، نافست فيو رجوزة األندلسية مبلًغا شعريًاك بلغ باألالرجز ا١تشطور وا١تزدوج، وا١تثلث وا١تربع، واجملزوء، وكل ذل
 القصيد.

كان الوصف والتحليل الفٍت وا١توضوعي أدواتو، للوصول إىل غايتنا، وىي   منهًجا وقد سلكنا يف ْتثنا
الكشف عن فنية ىذا اإلبداع وشعريتو، السيما يف ٤تاوره الثالثة أو مقوماتو من موضوع شعري، وصورة فنية 

 وإيقاع موسيقي. 
 المقدمة:

كما يعد شعر الرجز قسيم القصيد يف التناول النقدي القدَل، فهما صنوان أو نوعان ٞتنس الشعر العريب  
كانت النظرة اليت سادت أن الرجز دون القصيد، وأن أصحابو يف الطبقة التاسعة يقول أبو العالء ا١تعري، و 

لف مع التطور الفٍت الذي شهده فن الرجز ْتسب تصنيف ابن سالم يف طبقاتو، بيد أن ىذا ا١تنظور قد اخت
للقصيد، وظهرت فئة أوقفت إبداعها عليو، وىم  موي، األمر الذي جعل منو منافًسا حقيقًيايف العصر األ

 از كالعجاج ورؤبة وأضراهبما.ج  الر  
م أو أكثر يف ومل يغب ىذا الفن عن ساحة األندلس اإلبداعية، فقد وجدنا من الشعراء من رمى بسه

ابن ىانئ وغَتىم س و كابن زيدون وابن ٛتدي  يف األندلس، ونظم بعض الشعراء األرجوزة ىذا اإلبداع، فعرفت
أراجيز يف موضوعات شعرية ٥تتلفة، كما ازدىر الرجز العلمي يف األندلس، فظهرت األراجيز التعليمية 

 والتارٮتية.
األموي  يف الوقت الذي نال الرجز - حسب علم الباحث - األرجوزة األندلسية بدراسة خاصة مل ٖتظَ 

اسة فن األرجوزة يف األندلس أمرًا ملًحا من لدن بعض الدارسُت، ٦تا جعل ا٠توض يف در  والعباسي اىتماًما
يف الشعرية،   كيف ٯتكن لألرجوزة أن تكون نًصا شعريًا متمكًنا. على أن إشكالية ىذا البحث تتمثل يفومربرًا
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وىو ْتر  اواحدً  اوزنيً  ارغم أن لو قالبً  نص إيقاعًياندلسية، وكيف توىج ىذا الوما ىي خصائص األرجوزة األ
 الرجز، يف الوقت الذي يتمتع القصيد ٓتيارات وزنية كثَتة من البحور ا١تتعددة؟ 

ترمي ىذه الدراسة إىل التعريف بفن األرجوزة يف الشعر األندلسي، السيما األرجوزة الفنية اليت بلغت يف 
 بألوان الشعرية. جعل منها نًصا شعريًا حافاًل ، مبلًغا عالًيا الفٍت ولغتها وأسلوهبابنائها 

يكون الوصف والتحليل الفٍت وا١توضوعي أدواتو، للوصول إىل غايتنا، وىي  منهًجاوقد سلكنا يف ْتثنا 
 ،ري، وصورة فنيةالكشف عن فنية ىذا اإلبداع وشعريتو، السيما يف ٤تاوره الثالثة أو مقوماتو من موضوع شع

 وإيقاع موسيقي.
ومن مث، استوى ىذا البحث يف ىيكلو على مقدمة، وثالثة مباحث، وخا٘تة، وقائمة ٔتصادره ومراجعو. 

 وتتمثل ا١تباحث يف اآليت:
مفهوم الرجز واألرجوزة: وأتناول فيو ا١تعٌت اللغوي واالصطالحي للرجز، واستنطاق آراء : يف المبحث األول
، والنقلة النوعية اليت عرفها وتطوره فنًيا رسُت حول مفهومو، وتسليط الضوء على مكانتو ومنزلتو،النقاد والدا

يف ديوان  ائص جديدة أىلتو ألن يتبوأ مكانًاالسيما يف العصر األموي، زاحم فيها القصيد، واكتسب خص
، ذلك أن شعريًا ُت الرجز وزنًامسألة اللبس بُت مفهوم الرجز فًنا شعريًا وب أقف مناقًشاالشعر العريب، كما 

بعض الدارسُت عد شعر الرجز كل ما نظم على ْتر الرجز، ومن ىنا، كان من الوجهة ا١تنهجية ضرورة ٖتديد 
مفهوم الرجز واألرجوزة يف هناية ىذا ا١تبحث، إضافة إىل التعريف بأنواع األرجوزة من فنية وعلمية، مع إعطاء 

 ألندلس.حملة عن األرجوزة العلمية يف ا
: األرجوزة األندلسية وموضوعها الشعري: أتناول فيو موضوعات األرجوزة من شوق وحنُت، المبحث الثاني

كيف أكسب ا١توضوع الشعري األرجوزة   ، ووصف، وٜتريات وغَتىا، ٤تلاًل مضامينها ا١توضوعية، ومبيًناومدح
 شعرية، وذلك ٔتعاٞتتها موضوع القصيد ومزاٛتتها إياه عليو.

: البناء الفٍت واإليقاعي لألرجوزة: ٯتثل ىذا ا١تبحث قطب رحى البحث، كونو يكشف عن بحث الثالثالم
أبرز مظاىر شعرية األرجوزة، من حيث هنجها وبناؤىا الفٍت؛ فيتناول الباحث بالتحليل الصورة الفنية يف 

 األرجوزة، وأبرز األ٪تاط اإليقاعية ومكتنزات إيقاعها ا١توسيقي.
 ول: في مفهوم الرجز واألرجوزة:المبحث األ

أحد أبرز مظاىر الشعرية العربية، وينظر إىل الرجز عادة شكل "يتبط الرجز بنشأة الشعر وأوليتو و ير 
باعتباره من األصول األساسية إلبداعنا الشعري، فقد ربط كثَت من الدارسُت بينو وبُت البدايات األوىل للشعر 

يف أمور حياتو اليومية كا١تتح، واٟتُداء، والصيد، واٟترب،  كان العريب يعمد إىل القول رجزًا  إذ ؛(1)العريب"
وترقيص األطفال، والتلبيات، وأصبح "غناء تصحبو حركة، يتناشده اٞتماعة واألفراد يف أوقات اٟتماسة، سواء 

، وغَت ذلك، ٔتعٌت إن (2)خرن"أكان ذلك عند الطواف أو بإزاء القتال أو يف مالعب الفتيات اللوايت يتفا
 ٣تاالت القول فيو اتسمت بالتلقائية واآلنية واالرٕتال، ويف سياق اٟتماس ومواقف رفع الصوت، واٟتركة. 
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ولعلو من ىذه الناحية، وجدنا معاٍل الرجز يف ا١تعاجم تدور حول معاٍل اٟتركة واالضطراب، والتصويت، 
الراء صحراء والقفار. يقول ابن فارس: "لناقة، صديق العريب ووسيلتو يف الوغَت ذلك من ا١تعاٍل اليت ٢تا عالقة با

وأصل الرجز يف  ٮترج عن ىذا ا١تعٌت يف قولو: "، وابن منظور ال(3)واٞتيم والزاي أصل يدل على اضطراب"
اللغة وأصل الرجز يف ، ويقول الزبيدي: "(4)اللغة تتابع اٟتركات" وتتابع اٟتركات ينتج عن اضطراب وقلقلة

 . (5)االضطراب وتتابع اٟتركات"
رجز" يف كل ما فيو حركة مستمرة متجددة واضطراب، وعدم ثبات على وقد استعملت العرب كلمة "

ٔتعاٍل:  ، كما يأيت الرجز أيًضا(6)حال واحدة، واستعما٢تم ىذا يؤيد ما جاء يف ا١تعاجم من تعريف معٌت الرجز
، والرَجز: أعجازهايصيب اإلبل يف  داءالرَجز: . جاء يف اللسان: "(7)الضعف، والتحرك البطيء، والتصويت

يصيب البعَت والناقة  ارتعادرِجل البعَت أو فخذاه إذا أراد القيام أو ثار ساعة مث تنبسط. والرَجز:  تضطربأن 
ضعيفة زاء ، وىو أرجُز، واألنثى رجزاء، وقيل: ناقة رجهتما عند القيام. وقد رِجز رَجزًايف أفخاذ٫تا ومؤخر 

 . (8)، إذا هنضت من مربكها مل تستقل إال بعد هنضتُت أو ثالثالعجز
ا١تتدارك. وارٕتز الرعد  ومنو ٝتي الرجز من الشعر لتقارب أجزائو وقلة حروفو. واالرٕتاز: صوت الرعد

١ترِٕتز: اسم فرس سيدنا لكثرة مائو، وا ارٕتازًا إذا ٝتعَت لو صوتًا متتابًعا، وترّجز السحاب إذا ٖترك ٖترًكا بطيًئا
 .(9)رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، ٝتي بذلك ٞتهارة صهيلو وحسنو

يتأتى للكثَت، ومن ىنا ُعد  فًنا فيو من السهولة والسالسة، حىت إن النظم فيو ل يعد شعر الرجز ٪تطًا
الم، وكتاب لساهنم وخزانة كان الرجز ديوان العرب يف اٞتاىلية واإلس" ، بل كان فن العرب األول، فقدشعبًيا

األئمة من السلف أنساهبم وأحساهبم، ومعدن فصاحتهم وموطن الغريب من كالمهم، لذلك حرص عليو 
، وقد قيل إن األصمعي كان ٭تفظ ألف أرجوزة، وقيل مثل ذلك عن أيب ٘تام (10)"واعتنوا بو حفظًا وتدويًنا

من ضروب الرجز ضربان ا١تنهوك وا١تشطور، كما كان وغَته. وقد جرى على لسان النيب صلى اهلل عليو وسلم 
 .(11)صلى اهلل عليو وسلم ٭تب ٝتاع الرجز من الشعر

كان الرجز يف بداية أمره عبارة عن مقطعات بسيطة ٕتري على ألسنة الناس للتعبَت عن ٥تتلف 
رجوزة، وٯتثل العصر مرحلة ا١تقطعات إىل مرحلة األ ١توضوعات واألغراض، مث ترقى شيًئا فشيًئا، متجاوزًاا

ارتقى مستواه الفٍت، وعال شأنو، وحاول الرجاز إٟتاق األرجوزة يف شعر الرجز إذ "األموي قمة التطور 
، وكان دىا الرجز يف منافستو للقصيد كًما ونوًعا، وتتمثل ىذه القفزة اليت شه(12)بالقصيدة ا١تتميزة يف بنائها"

القول، حىت جعلوىا   أخذ الرجاز يطيلون أراجيزىم، ويصرفون فيها تطوره من وجهُت اثنُت، طولو ومعانيو، فقد
صارت األرجوزة ٗتوض يف موضوعات شىت، واستعارت تقاليد القصيدة نفسها، فانتشرت يف كالقصائد، و"

 .(13)دواوين الرجاز األمويُت قصيدة الرجز"
النيب صلى اهلل عليو وكان األغلب العجلي الراجز اإلسالمي أول من أطال الرجز، وكان على عهد 

وسلم، قال عنو ابن قتيبة: "وىو أول من شبو الرجز بالقصيد وأطالو، وكان الرجز قبلو إ٪تا يقول الرجل منو 



 

508 

 (8م. الرقن التسلسلي )2022 يونيو(، 5، العذد )الخاهسالوجلذ  ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 فن األرجوزة يف الشعر األندلسي    
 

 د. خالد عمر باوزير         

مث جاء  العجاج فقال أراجيز جاوز عدد أشطارىا مائة  ،(14)البيتُت أو الثالثة إذا خاصم أو شامت أو فاخر"
، وٯتثل ىو (15)لك غاية قصوى ال تكاد تدرك يف شعر العرب"شطر، وأراجيز طويلة يف ٨تو مائيت شطر، وت

وابنو قمة فيما وصل إليو الرجز من فنية، فقد "بلغت صناعة الرجز على أيدي العجاج وابنو رؤبة قمتها الفنية، 
، وأخذوا توسعوا يف معانيو وأغراضو أيًضا، ومل يقف األمر عند إطالة القول فيو، بل (16)وإحكامها ا١توسيقي"

ا، مثلما كان نظمون األراجيز يف ا١تدح والفخر وا٢تجاء، وسائر أغراض الشعر، و٬تعلون ٢تا أوائل ونسيبً ي
 .(17)الشعراء يصنعون يف قصائدىم سواء

إذ سار غَت واحد من الشعراء يف أراجيزىم على ىذا  ؛واطرد ىذا التطور يف العصر العباسي وما بعده
كبشار بن برد وأيب نواس وابن الرومي وأيب ٘تام والبحًتي، ومثلهم شعراء   ا١تنوال يف التعدد الغرضي وا١توضوعي

 .(18)القرن الرابع كابن دريد وا١تتنيب، والشريف الرضي، ومهيار الديلمي
ا من معما ترتب عنه ر بنا أن نشَت إىل أمرين، تنبيًها عليهما، وكشًفاإنا و٨تن ندرس شعر الرجز، ٬تد

 واالنتقاص يف مفهوم الرجز:أحكام اللبس والغنب 
إذ حدث لبس لدى بعض الدارسُت يف مفهوم الرجز،  بُت الرجز الفٍت والرجز العروضي؛ : التخليطأولهما

من  نواعو، وبُت الرجز باعتباره ْترًامن أ التمييز بُت الرجز باعتباره فًنا من فنون الشعر أو نوًعا ومرده "إىل عدم
، (19)ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدي إىل علمها من خالل استقراء أشعار العرب"ْتور الشعر اليت اىتدى إليها 

 وىنا، ٯتكننا أن نصنف آراء الدارسُت ٕتاه ٖتديد مفهوم الرجز الشعري واألرجوزة الفنية على ثالثة:
واستعماالتو ، يف كل صوره و كل ما نظم على ْتر الرجز مطلًقا: يقول أربابو بأن شعر الرجز ىالرأي األول

الرجز ْتر من ْتور الشعر معروف، وتسمى األراجيز. يقول توفيق البكري: " العروضية، وتسمى قصائده
، وعلى ىذا، فاألرجوزة ىي القصيدة ا١تنظومة على (20)"احدىا أرجوزة، ويسمى قائلو راجزًاقصائده األراجيز، و 

وعلى ىذا التحديد سار غَت واحد من  ،(21)باألرجوزة(") ْتر الرجز أو "يعرف ما ينظم هبذا البحر
 .(22)الدارسُت

 م على ْتر الرجز من مشطوره، فـ "الرجز ضرب من شعر العرب: يرى أىلو أن الرجز شعر نظالرأي الثاني
وهبا يشتهر ْتر الرجز، وىناك من وىذه الصورة كثَتة االستعمال، " ،(23)يقال على ْتر الرجز من مشطوره"

از ال يكتبون معظم قصائدىم إال من ىذه الصورة، وتسمى القصيدة يف ىذه اٟتالة الشعراء فئة تسمى الرجّ 
، كل شطر منو، ويسمى حينئٍذ مشطورًاوالغالب على الرجز أن تلتزم القافية يف  ، ويقول الطيب: "(24)أرجوزة"

الشعري صاحب  ، ويؤكد انفراد ىذا النوع(25)"شطر من الرجز يف ىذه اٟتال بيًتا ورأي العلماء أن يعدوا كل
، وتسمى يكون كل مصراع منو مفرًداوالرجز ْتر من ْتور الشعر معروف، ونوع من أنواعو، اللسان، إذ يقول: "

نوع من الشعر يكون الشطر ، كما يرى آخر بأنو "(26)"ويسمى قائلو راجزًا قصائده أراجيز، واحدهتا أرجوزة...
(، وىذا ما يعرف ذا الشطر مقام البيت فيسمى )بيًتاويقوم ىفيو ىو الوحدة الرئيسية األساسية يف القصيدة، 

 . (27)ا١تشطور(")الشطر( أو ) يف علم العروض ب
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وىو أن يأيت على ىذه الصورة اليت ا١تستوى الذي يصبح فيو الرجز فًنا، "ب ولعل يف ىذا التحديد وعًيا
 رجاز، أما إذا استعمل الرجز تاًما أو ٣تزوًءاٯتثلها أغلب ما وصلنا من أراجيز العرب ٦تا ٧تده يف دواوين أعالم ال

 .(28)فإن نصوصو ال تصبح داخلة يف ٚتلة شعر الرجز، بل تصَت جديرة باالنتماء إىل شعر القصيد"
حدث يف شعر الرجز، فلم تعد األراجيز على تلك الصورة  : يذىب فيو أصحابو إىل  أن تطورًاالرأي الثالث

صر األموي، وىي صورة الرجز ا١تشطور، ولكن ىناك من أراجيز العصر العباسي التقليدية اليت عرفت هبا يف الع
إبراىيم  . وىو ما يذىب إليو أيًضا(29)ما ال ٭تصيو العد مقصد منظوم على صورة القصيدة ذات الشطرين

شطر أنيس حينما رأى بأن كل األراجيز يف العصر األموي كانت مصرعة األبيات، تلتزم القافية الواحدة يف كل 
من أشطر األرجوزة مهما طالت، مث بدأ الشعراء يف عصور العباسيُت ينظمون من الرجز على النحو ا١تعهود يف 
 البحور األخرى، وذلك بأن تنتهي األبيات ال األشطر بقافية واحدة، وال يصرعون إال البيت األول، ولكنهم 

 .(30)مل يهجروا طريقة الرجاز أيام األمويُت
تقاطع يف مفهوم الرجز واألرجوزة مع الرأي األول، يف عده كل ما نظم على ْتر الرجز من والرأي الثالث ي

شعر الرجز، مع فارق أن ىذا التوسع إ٪تا مت بفعل التطور الذي أصاب فن الرجز يف العصور ا١تتأخرة السيما 
 العصر العباسي.

الفوارق بُت الرجز والقصيد، وىذا الذي نود ا، وإال لذىبت لعد الشعر رجزً  ليس الوزن وحده مقياًسا ثانيهما:
ىو بوصف  ديث الباحثة اٞتوىري إذ عدت شعرًاالتنبيو عليو؛ فقد وقفنا على شيء من ىذا ا٠تلط يف ح

القصيد أوىل بو من الرجز، وإن جاء على وزن الرجز التام الصحيح، منطلقة من مفهوم أن الرجز ما نظم على 
ترى أن فخر  وليس األمر على إطالقو، فهي مثاًل ُت ماىيتو، أو كينونتو. ْتر الرجز، وكفى، دون ٘تييز ب

    ، ونرى أهنا من القصيد (31)البحًتي بنفسو يف قصيدة إ٪تا ىو من شعر الرجز لنظمو إياىا على وزن الرجز
 ال من الرجز، بل البحًتي نفسو يصرح بأهنا من القصيد، يقول:

ـــــــــــــــــــــــواب الغـــــــــــــــــــــــٌت  إذا كســـــــــــــــــــــــاٍل الفـــــــــــــــــــــــتح أث

ــــــــــــــــــــو قصــــــــــــــــــــائدٌ   يطــــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــــن هُتــــــــــــــــــــدى ل

ــــــــــــــــــــــؤٍ   ...جــــــــــــــــــــــاءت كــــــــــــــــــــــُدر  يف ٝتــــــــــــــــــــــاط لؤل

 ســــــــــــــــــــــــحٌر حــــــــــــــــــــــــالٌل مل أؤلــــــــــــــــــــــــف عقــــــــــــــــــــــــده

                   

ـــــــــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــــــــدٌح منتخـــــــــــــــــــــــــبْ    فكســـــــــــــــــــــــــويت إي

ـــــــــــــــــنفس مـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــي  الطـــــــــــــــــربْ  ـــــــــــــــــذة ال  ول

 يف جيــــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــــوٍد أو كقيــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــــذىبْ 

ــــــــــــــــــــــــــبْ  ــــــــــــــــــــــــــيت علــــــــــــــــــــــــــى الرت  إال لتعلــــــــــــــــــــــــــو رتب

 

 

 

 

 

، كما عدت مقصورة (32)إىل شعر الرجزومثلو ما احتجت بو من ٪تاذج شعرية ىي أدخل للقصيد منها 
نظمت على  فإن مقصورة حازم القرطاجٍت أيًضا ،(33)ابن دريد من الرجز لكوهنا جاءت من وزنو التام الصحيح

 . (34)قصيدة من الرجز غَت مشطورة"الرجز التام، ومع ىذا فإن حازًما قد نعتها بأهنا " ْتر
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    ويف الشعر األندلسي نظمت نصوص شعرية على ْتر الرجز التام واجملزوء، ىي يف نظرنا من القصيد 
 ال من الرجز، كتلك القصيدة ا٠تمرية اٟتائية البن ٛتديس:

قـــــــــــــــــــــــــــــــــًتحْ 
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــبا وا١ت  أي  نعـــــــــــــــــــــــــــــــــيٍم يف الص 

 فــــــــــــــــــــــــــــــال تُلْمــــــــــــــــــــــــــــــٍت إنّــــــــــــــــــــــــــــــٍت ُمْغتــــــــــــــــــــــــــــــِنمٌ 

 

ـــــــــــــــــــــــــَدحْ   ـــــــــــــــــــــــــّي بكـــــــــــــــــــــــــوٍب وق  وُشـــــــــــــــــــــــــْغُل كف 

ـــــــــــــــروِر يف زمـــــــــــــــاٍل  (35) مـــــــــــــــا مـــــــــــــــَنحْ مـــــــــــــــن الس 

ولو أخرى عينية من الوزن نفسو، يفتتحها ٔتقدمة طللية، مث غزلية، مث ٮتلص إىل وصف الصحراء،  
 ويصف ذئب الصحراء وصيده، وكأن الشاعر يبكي وطنو الذي غادره.

ــــــــــــــــــوى  ــــــــــــــــــُت اّلل ــــــــــــــــــىت ب  فــــــــــــــــــاألْجرَعِ حــــــــــــــــــىت م

ـــــــــــــــــــَك لـــــــــــــــــــو كنـــــــــــــــــــَت وفي ـــــــــــــــــــا  مل تقـــــــــــــــــــلْ  و٭ْت

 

 ، فمـــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــر ه يف مســـــــــــــــــــــــــمعيلوًمـــــــــــــــــــــــــا 

 (36)ال تبـــــــــــــــــــِك برســـــــــــــــــــٍم بلَقـــــــــــــــــــعِ  " و٭تـــــــــــــــــــك

والبن أيب الصلت قصيدة ٜترية رائية على الرجز التام 
. (38)، والبن ا٠تطيب قصيدة المية يف ا١تواعظ(37)

إال واحدة فأرجح أهنا أرجوزة وإن  جملزوء، أرى أهنا من القصيد أيًضاوالبن زمرك رجزيات نظمها على الرجز ا
إذ بناىا يف جزء كبَت منها مصّرعًة، والتصريع مؤشر  وذلك لنسقها البنائي؛أهنا قصيدة؛ نعتها جامع الديوان ب

على أرجوزية النص، من ناحية، وألن الوظيفة اإليقاعية من اإلنشاد والًتًل واضحة جلية يف ىذه األرجوزة وىو 
 :(39)مؤشر ثاٍن. يقول

 ألبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنا فاْلبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنا
 ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديتنا أىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديتنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  نّوىتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أعنيتن
 ومل تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أ٫تلتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 حليتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أحللتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 ٚتّلتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّلمتن  ا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ... نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو ٔتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أوليتن

 

 ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَب الرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واْغنيتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أْحظيتن  ٟتظتن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت أن عّنيتن
 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى أ٢تمتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناء والســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا  أف
 أحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَت بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 ومل تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمتنا
 منـــــــــــــــــــــــــــــــا الغنــــــــــــــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــــــــــــــك الغــــــــــــــــــــــــــــــــٌت

    بُت الرجز والقصيد، ٦تا ينم عن استشعارىم ٘تيز كل واحد منهما عن اآلخر،  لقد فرق العرب قدٯتًا 
ا فقط على أساس الوزن وا١تسألة العروضية، وإ٪تا كان ا١تعيار لدى البعض يف ومل يكن التمييز بينهما قائمً 

أن العجاج أشعر أىل الرجز ، كما عند يونس بن حبيب الذي ذىب إىل "الجودةشعريتهما ىو 
. كما فرق األخف  بُت مستويُت من الرجز: الرجز التام وعده من القصيد، أما الرجز فهو ما قام (40)والقصيد"

 ، وىو ىنا الرجز الفٍت. (41)على ثالثة أجزاء
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 د. خالد عمر باوزير         

ولعل من قبيل التفريق بُت الرجز والقصيد و٫تا من الشعر، ما عمد إليو ابن سالم من جعل الرجاز يف 
الشعراء من ٬تمع بُت الفنُت، والبعض اآلخر من ينفرد بالقصيد دون الرجز، وكذا . ومن (42)الطبقة التاسعة

العكس، كما قال اٞتاحظ: "ويف الشعراء من ال يستطيع ٣تاوزة القصيد إىل الرجز، ومنهم من ال يستطيع 
. (43)اٍل"٣تاوزة الرجز إىل القصيد، ومنهم من ٬تمعهما كجرير وعمر بن ٞتأ وأيب النجم وٛتيد األرقط والعم

وأول من طول الرجز وجعلو  " ٦تا يؤكد اختالف الفنُت يف كينونتهما رغم انتمائهما إىل الشعر قول ابن رشيق:و 
لم، مث أتى العجاج بعد فافنت ، وكان على عهد النيب صلى اهلل عليو وسالقصيد األغلب العجلي شيئا يسَتًاك
عن أيب عمرو بن العالء  ، ونقل أيًضا(44)يف القصيد"، فاألغلب والعجاج يف الرجز كامرئ القيس ومهلهل فيو
 . (45)ختم الشعر بذي الرمة، والرجز برؤبة بن العجاج"" قولو:

َتى فالوزن والغرض واالستعمال، كما فرق بعض الدارسُت ا١تعاصرين بُت الرجز والقصيد من حيث 
د على وفق معيارين أحد٫تا وظيفي، شا٤تمد العلمي أن ما ٯتيز الرجز عن القصيد ىو السرعة وا٠تفة يف اإلن

أو٢تما وظيفي مرده إىل على أساس معيارين: "، وىو يفصل يف أن العرب تقسم الشعر (46)إيقاعي واآلخر
وقد طغى ا١تعيار األول على الثاٍل لدرجة أن التفريق بُت القصيد والرجز  اإلنشاد والًتًل، وثانيهما إيقاعي...
يفي، وليست أغراض ا١تتغٌّت بو كأغراض الرجز، وذلك معيار وظيفي يتكئ على التغٍت، وىو مفهوم وظ

 .(47)آخر"
وعليو، فثمة "أمور يتميز هبا الرجز عن القصيد من حيث: صلتو بواقع ا١تنتج، وطبيعة األداء، واٞتانب 

ا١توضوع الشعري ا٠تاص بالرجز؛  ، ومن تلك ا١تفارقات أيًضا(48)ا١توسيقي، وطبيعة البناء، وا١تستوى اللغوي"
فالرجز تطرق إىل أغراض مل يكن بإمكان القصيد ا٠توض فيها، كاٟتداء وا١تتح والصيد، إضافة إىل ا١تنظومات 

 .(49)التعليمية
، إن األرجوزة الشعرية ىي فن شعري يقابل القصيدة، وتنزاح عنها يف البناء اإليقاعي وخالصة القول

وظائف شعرية وإيقاعية أو تعليمية. وىي تبٌت على وزن واحد وىو الرجز، وتكون واألداء اللغوي، لتحقيق 
وحدة بنائها الشطر ال البيت، وتتعدد أنظمة بنائها اإليقاعي ما بُت نظام موحد القافية كما يف ا١تشطور غالًبا، 

  أو ا١تنهوك، أو منوع القافية كا١تزدوج وغَته.
 أنواع األرجوزة:

، كا١تدح ومات القصيدة بناء وصورة وموضوًعا شعريًاأرجوزة فنية أو شعرية، ٖتمل من مقاألرجوزة نوعان: 
 والغزل والوصف والطرد وغَت ذلك، وىو ما سيكون حديثنا عنو يف الشعر األندلسي.

على وزن الرجز ا١تزدوج، تنظم فيها العلوم وا١تعارف، والتاريخ  العلمية: وىي منظومة تأيت غالًبا األرجوزةو 
وقد كان الرجز وا١تزدوج منو يف الغالب ىو الشكل الذي اعتمد " غَت ذلك، فيما يسمى بالشعر التعليميو 

، تلك ا٠تطبة اليت م ما وصلنا من ىذا الرجز ا١تزدوجيف القرن الثاٍل، ولعل أقد اعتماًدا كلًياعليو الشعر التعليمي 
 (50)ألقاىا الوليد بن يزيد على منرب ا١تسجد يوم اٞتمعة"
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اٟتميد أكثر يف العصر العباسي وما بعده، فنظم أبان بن عبديف التوسع واالنتشار  أخذ فن الرجز ا١تزدوجو 
الالحقي أرجوزة يف الفقو، وأخرى حّول هبا كتاب كليلة ودمنة من منثور إىل موزون مقفى، ونظم أبو العتاىية 

حو والفقو واألمثال فحسب، ولكن يف نظموا فيو يف النمل يأرجوزتو الطويلة ا١تسماة ذات ا١تثال، كما 
ربو يف ، وأرجوزة ابن عبدالرياضيات وا١تنطق وغَت ذلك من العلوم، كأرجوزة ابن ا١تعتز الطويلة يف أحداث عصره

 .(51)تاريخ األندلس
     مل يكن شعراء األندلس ٔتعزل عما يستجد يف ا١تشرق من قوالب فنية أو شعرية، وىم يفعلون ذلك 

صامت، بقدر ما يسعون إىل اال٩تراط يف مضمار اإلبداع الشعري، وتسجيل اسم األندلس يف ال عن تقليد 
 عامل الشعر العريب مع االحتفاظ با٠تصوصية األندلسية. 

وفن األرجوزة عرفها الشعر األندلسي، وكان ٦تن يذكر من األوائل يف األندلس من حفظة األراجيز سعيد 
ئة الثالثة، فهو من أوائل العلماء اٟتافظُت للغة، العا١تُت بالشعر، حىت قيل إنو بن فرج الرشاش أبو عثمان يف ا١تا

 .(52)كان ٭تفظ أربعة آالف أرجوزة، ضرب بو ا١تثل يف الفصاحة يف األندلس
، األندلسية حضورًا األرجوزة التاريخيةكما نظموا العلوم والفنون والتاريخ يف أراجيزىم العلمية، وسجلت 

ربو، فاألول نظم أرجوزة مطولة يف فتح األندلس، ذكر در من األ١تعية كالغزال وابن عبدعلى ق ٔتا نظمو شعراء
 . يقول فيها:(53)فيها السبب يف غزوىا وتفصيل الوقائع وعداد األمراء وأٝتائهم
 (54)ىذا الذي ٨تن معوْ  أدركُت يف ا١تصر ملوًكا أربعْو وخامًسا

 - 105الرٛتن الناصر من سنة )يف مغازي األمَت عبدٮتية مزدوجة ربو أرجوزة تار ونظم ابن عبد
اٞتبار طالب عبد ، وأليب(56)صنع ٘تام بن عامر الثقفي أرجوزة يف ذكر افتتاح األندلس، و (55)ىـ(122

رائعة يف نسيجها وصياغتها " ، وىي كما يصفها شوقي ضيف بأهناأرجوزة يف أربعمائة وٜتسُت بيًتا األندلسي
     تسًت ا١تعاٍل احملكم يف اختيار األلفاظ والقوايف دون تكلف ودون ٤تسنات بديعة  اٞتزلة الرصينة، ونسقها
األرجوزة ا١تستغربة يف وصف أٛتد بن علي البنسويل "، وأليب جعفر (57)من اإلهبام" أو تضفي عليها شيًئا
ثل ىذه ا م. ومن ىنا، كان إحساس ىؤالء الشعراء بالتاريخ األندلسي، فصنعو (58)دخول النصارى قرطبة"

 .(59)الشعور باألندلسية، و٤تاولة ٗتليد كل ما يتصل باٞتزيرة من أخبار وآثار"األراجيز، وىذا يدخل يف "
فقد نظم الشعراء يف ٥تتلف العلوم والفنون، من ٨تو وقافية وعروض، وكذا يف اللغة،  األرجوزة العلميةأما 

أرجوزة عارضها غَت واحد  ، والبن سيده(60)ويف القراءات والفرائض، فالبن عبدربو أرجوزة طويلة يف العروض
لغ يف أرجوزتو ، وابن عمران ابن ا١تناصف الذي ب(61)من األدباء منهم علي بن ٤تمد بن زّنون، وابن حريق

، والبن زنون أرجوزة ضمنها أٝتاء خيل العرب وا١تشاىَت من أىل اإلسالم، وأرجوزة (62)الغاية من االحتفال
 .(63)ضمنها مناقلو رحلة فرحلة من بلنسية إىل سجلماسة
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    ، (64)ة، منها أرجوزة يف قصة مقتل اٟتسُت رضي اهلل عنوبن عمران ابن ا١تناصف أراجيز عدكما ال
قرعة الفال" بديعة، إىل غَت ذلك من األراجيز اليت أجاد فيها ودلت على اقتداره و٘تكن أرجوزة يف "ولو 

 ، ولو طول نفس يف ىذه األراجيز، إذ بلغت ألفي بيت مزدوج، كما قال:(65)انطباعو
 ووّفَق اهلل إىل خَت العملْ      وحُت أكملت ا١تراد فكَمْل  
    مزدوجات إن بلغت اٟتّدا     انتهت األبيات منو عدا    
 (66)وإن ترد إفرادىا فأربعو      ألفُت يف نظامها مرصعو   

ي ولألديب النحوي اللغوي أيب بكر ٤تمد بن ٤تمد بن إدريس ابن مالك األندلسي ا١تعروف بالقللوس
أرجوزة حسنة يف  مغلقات مشكل الفرائض"، ولو أيًضا إثارة ا١تسائل الغوامض منأرجوزة يف الفرائض، وٝتها بـ "

 . وللشيخ األديب أيب إسحاق إبراىيم بن أيب بكر األنصاري التلمساٍل أرجوزة يف الفرائض، وٝتها (67)القوايف
، ن مالك ا١ترحل أرجوزة حسنة مفيدة. كما الب(68)"تبصرة البادي يف الفرائض تذكرة الشادي اجمليد الفارض" بـ

العزيز بن ىشام بن خلف بن غزوان ، وألٛتد بن عبد(69)ا٢تجاء نظم فيها من أول كتاب األدب إىل باب إقامة
: ٣تموعة العروس، وحاٝتة الدعاوي، ويف النحو أرجوزة ة كثَتة، منها يف القراءات السبعالفهري أراجيز مزدوج

 . (70)" العنوان"ـوشرح عليها يف أرجوزة وٝتها ب" اإلعراب يف ٣تمل اإلعراب
 سية وموضوعها الشعري:المبحث الثاني: األرجوزة األندل
ما ٖتاشاه كبار شعراء األندلس، لنظرهتم لو بأنو  الرجز، على أن فن الرجز كثَتًا عرف شعراء األندلس

 فنون الشعر وقوالبو، فابن زيدون دون شعر القصيد، وإ٪تا يطرقونو للتدليل على مقدرهتم ا٠توض يف أي فن من
     ، غَت أنو (71)ليثبت قدرتو على كتابة األ٪تاط الشعرية ا١تختلفة"ندلس الكبَت إ٪تا نظم األرجوزة "شاعر األ

ومثل  .(72)مل يكتب إال أرجوزة واحدة؛ ألنو رٔتا رأى أن األراجيز دون القصيد، وال تدل على فحولة الشاعر
إىل  أراجيز مشرقية، رٔتا مرجعها أيًضامن لدن شعراء األندلس إذا ما قيست ب ىذه ا١تشاركات القليلة جًدا

ات واألزجال، اليت ظهور أ٪تاط شعرية أخرى يف بيئتهم، ٘تثل ثورة يف عامل الشعر والفن وا١توسيقى كا١توشح
. (73)غَت واحد من الشعراء كثَتة، وكا١تخمسات اليت نظم فيها استقطبت كثَتًا من الشعراء، فأنتجوا نصوًصا

   ، أندلسًيا، ٯتكن أن نطلق عليو راجزًازة الفنية ومن ىنا، ٯتكن القول إنو مل يظهر اسم المع يف عامل األرجو 
، ومل يصل إىل درجة ا١تكثرين كالعجاج ورؤبة ظم على ْتر الرجز، واحدة أو بعًضاإال من باب كونو ن

 وأشياعهما.   
تنوعت موضوعات األرجوزة الشعرية يف األندلس من ا١تدح والوصف، واٟتنُت، وتأمالت يف الرحلة إىل 

 ٔتا يدخل يف الوعظ والزىد، وكذا يف الطرد والصيد، إىل غَت ذلك، نتناو٢تا اآلن بالتفصيل. الدار اآلخرة
: استبد الشوق واٟتنُت بالشاعر ابن زيدون، وىو ٔتقامو ببطليوس، فحّن إىل قرطبة، الشوق والحنين .5

باٟتديث والدة، فأطلق ىذه النفثة الشعرية الوجدانية، وّٛتل ىذا البوح أرجوزة بائية، حافلة  و فيهاتْ وأحب  
ذا شجون، وىو موضوع شعري جلل، ٯتكن أن يسعو غَت ْتر الرجز، كالبحر  عن الذات الشاعرة، حديثًا
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 السببُت والوتد، ، بأيقونتو ا١توسيقية السباعية ذات لكامل، بيد أن الشاعر ارتضى ْترًا مفرًداالطويل، أو ا
ذا الشطر مقام يكون الشطر فيو ىو الوحدة الرئيسية األساسية يف القصيدة، ويقوم ىيف قالب شعري، "
 .(74)ا١تشطور(")الشطر( أو ـ )(، وىذا ما يعرف يف علم العروض بالبيت فيسمى )بيًتا

نذ استهالل األرجوزة، من خالل ٥تاطبة الدمع أن يأخذ طريقو تكشفت ٕتربة الذات الشاعرة ومعاناهتا م
لم تعد العُت ٘تلك من أمرىا شيًئا، وىنا يقتنص الشاعر دااًل بائًيا مشحونًا بالتدفق لالهنمار بغزارة، ف
 ، أن يذوبا.ا١تكلوم بفراق أحبتو، ونأيو عنهمُصْب/ تصوبا"، وىو شأن حق للقلب واالنصباب: "

 منهكة، معذبة، مغرّبة، عليلة، يكويها الشوق واٟتنُت: ات الشاعرة ذاتًالقد بدت لنا الذ
 
 
 
 
 
 
 
 

أي  -كشف ىذا ا١تقطع عن ٕتربة الذات الشاعرة، ومعاناهتا جراء االغًتاب عن الوطن واألحبة، وحفل 
بدوال ذات ٛتولة نفسية ووجدانية، فيها حديث ٧توى أو حوار نفسي، ٗتاطب الذات نفسها،  -ا١تقطع 

ودمعها، وقلبها، فتشعر بغربة نفسية مع الغربة الواقعية، وتواجو الدىر والرزايا وحيدة فريدة، وكأهنا مستهدفة 
      ع اللغوي: الرزايا ضروبا/ بكل ىذه العذابات، وىنا، تلتاع النفس الشاعرة، فتجنح إىل التشقيق واالقتطا 
انعكس يف ىذا التجنيس يل ضريبا، الغرب/ غريبا، وىو أمارة التحرق والتمزق النفسي اليت تعيشو وتكابده، ف

، والندوب ىي آثار اٞتروح، فالشوق جرح قد أحدث شوق فعلو يف اٟتشا، فيمأله ندوبًاويعمل ال االشتقاقي،
       ئن  منها الذات الشاعرة، وتصطلي بنارىا، ويأتيها السقم وا١ترض، ىذه الندوب، وحفرىا يف اٟتشا، فت

وال عالج أو دواء إال بلقيا األحبة، الذين ىم الطبيب ا١تنتظر ا١تنشود، ٦تا يعمق ىذه ا١تعاناة، فكيف ٔتريض 
ثل ىذه أن يتعاىف وطبيبو بعيد ا١تنال، إذ حيل بينهما! وىذا لعمري من فتنة الشعر، وىو يتحدث عن م

 .وتشركو مع الذات الشاعرة متعاطًفا ومتأثرًا، اليت تأسر ا١تتلقي، (76)ا١تشاعر اٞتياشة وا١تواقف اإلنسانية األصيلة
ومنها  (77)إن أىم ٤تور تدور حولو حنينيات ابن زيدون ىو ا١تزج بُت وصف الطبيعة وا١ترأة وقرطبة

ة، ووصف ربوعها ا١تاتعة، ويسًتجع ذكرياتو اٞتميلة مع أرجوزتو اٟتنينية ىذه، اليت يعرج فيها على طبيعة قرطب
سرة، فتتعمق التجربة وتبلغ مبلًغا، فيتوسل بوساطة رسول أحبتو، السيما ٤تبوبتو والدة، وىنا ٯتتزج اٟتنُت باٟت

 قرطبة وربوعها ويبلغها أشواقو: أن ٭تي ي

ـــــــــــــــــــــــــــُع ُصـــــــــــــــــــــــــــْب ماِشـــــــــــــــــــــــــــْئَت أْن تصـــــــــــــــــــــــــــوبا  يـــــــــــــــــــــــــــا دْم
 ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي آَن أْن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوبا
 إِذ الّرزايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحْت ُضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروبا
 مْل أَر يل يف اىلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريبا
 قــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــأل الشـــــــــــــــــــــــــــــــوُق اٟتشـــــــــــــــــــــــــــــــا نُـــــــــــــــــــــــــــــــدوبا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو غريب  يف الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرِب إْذ رحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَل دىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍر ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامٍت تْعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ  يباعلي
 (75)أدٌل الّضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌت إْذ أبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الطبيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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مع رغبة ملحة  ودتو، وىذا ا١تختتم يأيت متناغًماوٮتتم أرجوزتو بالتوجو إىل ٤تبوبتو أن تقبل أوبتو حال ع
للذات الشاعرة للعودة لقرطبة وأحبتو هبا، ويعد ذلك أمنية غالية يتطلع ٨تو ٖتققها، وتنداح ألفاظ دالة على 

يف سبيل اسًتضاء ٤تبوبتو الغاضبة،  "لن يدخر وسًعا ذلك من مثل: قّرت العُت، أؤوبا، يؤوبا، أحّرم ا١تغيبا، فهو
 .(79)الغياب عنها مرة أخرى" -على نفسو  -يكفي ان ٭ترم وقرت هبا عيناه، و  إذا كتبت لو العودة

 
 
 
 
 : المدح .2

تطرقت األراجيز للحديث عن اآلخر، السيما يف غرض ا١تدح، وىنا يتشكل ا٠تطاب ْتسب مكانة 
الشخصية ا١تمدوحة، واحملتفى هبا، والسياق أو ا١تقام، ففي مقام اٞتد وجدنا ابن األبار ينظم أرجوزة دالية، 

من  نًئا ومادًحا إياه، معلًياىـ، ذىب فيها مه118سنة  ٔتناسبة بيعة الوالية لألمَت اٟتفصي أيب ٭تِت زكرياء
 .اٟتفصيُت، وبذا كان ا١تدح فرديًا وٚتاعًيا أو أسريًا شأنو، ومن شأن أبيو وبيت

استهل ابن األبار أرجوزتو بتعظيم أمر البيعة وأهنا جاءت على قدر وبركة، حسمت مكائد وخالفات، 
مشهد مهيب، وحشد عظيم،  الغبطة يفيل: أشدو داللة الفرحة و فكانت كبيعة الرضوان، وإن للفعل االستهال

تفد الوفود مباركة لويل العهد، مادة ٯتٌت البيعة والطاعة، وتنشد فيو القصائد، وا١تدائح فكان ْتق عرَس تتويج 
 وابتهاج.

ـــــــــــــــــِدي  اٟتاشـــــــــــــــــِد        أشـــــــــــــــــدو هبـــــــــــــــــا وْســـــــــــــــــَط الن
ــــــــــــــــــدِ  ــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــناىا الواق  ســــــــــــــــــنا الصــــــــــــــــــباِح م
ــــــــــــــــــــــــــــدِ   ... وانتســــــــــــــــــــــــــــبت يف أشــــــــــــــــــــــــــــرف احملات

 ض مــــــــــــــــــــــــــــــــن معانــــــــــــــــــــــــــــــــدِ وال ٢تــــــــــــــــــــــــــــــــا يف األر 
ــــــــــــــــــــــو وعاِىــــــــــــــــــــــدِ  ــــــــــــــــــــــُت معهــــــــــــــــــــــوٍد ل ــــــــــــــــــــــا ب  م
ِـــــــــــــــــــــــــــدِ   وعقـــــــــــــــــــــــــــُدىا جـــــــــــــــــــــــــــل  عـــــــــــــــــــــــــــن العقائ

 

 وّضــــــــــــــــــــــــــــاحًة مــــــــــــــــــــــــــــن ُغــــــــــــــــــــــــــــرِر ا١تراشــــــــــــــــــــــــــــدِ  
 ِشـــــــــــــــــــــــــيدْت مبانيهـــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــى قواعـــــــــــــــــــــــــدِ 
ـــــــــــــــــــــــــــــيس عنهـــــــــــــــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــــــــــــــٌد ْتائِـــــــــــــــــــــــــــــدِ   فل
 بيعــــــــــــــــــــــــــُة رضـــــــــــــــــــــــــــواٍن وىـــــــــــــــــــــــــــْدُي خالـــــــــــــــــــــــــــدِ 
 ميثاُقهـــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــــل  ُعـــــــــــــــــــــــــــرى ا١تكائِـــــــــــــــــــــــــــدِ 
ـــــــــــــــــــــعوُد با١تراِصـــــــــــــــــــــدِ   (81)كانـــــــــــــــــــــت ٢تـــــــــــــــــــــا الس 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطَن اٟتبيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت ال  إذا أتي
 واٞتانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَب ا١تستوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَح العجيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 ا١تنفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَح الرحيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاواٟتاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أرى اٞتنوب  فحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  من
 مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانع ٬تتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذُب القلوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 (78)حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث ألْفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت الرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأ الربيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 
 

 إْن قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرِت العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُُت أْن أؤوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مْل آُل أْن أسًتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَي اٟتبيب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَب أْن أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر َم ا١تغيب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنَب أْن يؤوب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُع ا١ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ينف  (80)ق
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 فن األرجوزة يف الشعر األندلسي    
 

 د. خالد عمر باوزير         

ٕتتمع فيو كل صفات العال والسيادة من قوة وعظمة، وجود  منو قطًبا دلف إىل ا١تمدوح، فيجعلمث ي
فيها ىذه ا١تعاٍل وا١تدلوالت بدوال متنوعة، وأن ىذه  تعداد ىذه الصفات وا٠تالل، مقلًباوكرم، فيطنب يف 

 القيم اكتسبها وورثها عن والده وأسرتو:
 إن  الُعلـــــــــــــــــــــــــــــــــى ٣تموعـــــــــــــــــــــــــــــــــٌة يف واحـــــــــــــــــــــــــــــــــِد      

 امــــــــــــــــــــدِ مْلـــــــــــــــــــٌك ٬تّلــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــن ثنــــــــــــــــــــاء اٟت
 وّىـــــــــــــــــــــــــــاُب كـــــــــــــــــــــــــــل  طـــــــــــــــــــــــــــارٍف وتالــــــــــــــــــــــــــــدِ 
 كـــــــــــــــــــــــــــــم مْقـــــــــــــــــــــــــــــًٍت أٟتقـــــــــــــــــــــــــــــو بواجـــــــــــــــــــــــــــــدِ 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــاَء األمــــــــــــــــــــــــــــَِت ا١تاِجــــــــــــــــــــــــــــدِ    مــــــــــــــــــــــــــــن زكري
ـــــــــــــــــن وصـــــــــــــــــُف شـــــــــــــــــاكٍر مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــاكدِ   وأي

ـــــــــــــــــــــــــــدين م  نـــــــــــــــــــــــــــو حـــــــــــــــــــــــــــظ  الرافـــــــــــــــــــــــــــدِ للواف
 (82)بــــــــــــــــال ِحــــــــــــــــدِ  وكـــــــــــــــم أصــــــــــــــــاَب ملحــــــــــــــــًدا

 
 

بُت فالنص ا١تدحي ىنا يقوم على الثنائية والتضاد، من ناحية، وعلى ا١تالمسة أو ا١تقاربة الصوتية 
، فالّشكد  "شاكر/شاكد"، معٌت واحًدا األلفاظ، حىت على مستوى االستعمال اللغوي أو اللهجّي فإن للفظي

حد/ الحد، فإن ٢تما معٌت متقاربًا وىو ا١تيل ، وبينهما جناس ناقص، وكما بُت مل(83)كالشكر لغة أىل اليمن
والواجد، ٦تا عزز معٌت الكرم وكثفو لدى ا١تمدوح.  ٧تد مقابلتو بُت الطارف والتالد، وا١تقًت واٞتور والظلم، و 

 كما كثف معٌت القوة والشكيمة يف األبيات اآلتية:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَب يف معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِن اٞترائ  أ٧ُِت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًتك با٠تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوِد كاألخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاددِ   ي
ــــــــــــــــــــــــــــــدِ  ــــــــــــــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــــــــــــــى ُمناِج  ٧ِتــــــــــــــــــــــــــــــاُده من
ـــــــــــــــــــــــــــرُّة ا١تـــــــــــــــــــــــــــواردِ  ـــــــــــــــــــــــــــث اٟتُتـــــــــــــــــــــــــــوُف ُم  حي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ وا٢تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُم ز  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌت ْتاِص  رٌْع ٬ُتْت
 للخمــــــــــــــــــــــــــيِس الناىــــــــــــــــــــــــــدِ  ينهــــــــــــــــــــــــــُد فــــــــــــــــــــــــــرًدا

 

 لشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكِة األعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداِء خاِضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ  
ــــــــــــــــــــــدِ  ــــــــــــــــــــــِر ا٢تــــــــــــــــــــــاِم خــــــــــــــــــــــْرُق الناِق ــــــــــــــــــــــو بنْق  ل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ   أرصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده ٠تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِر وعاق
ــــــــــــــــــــــــــــــاردِ  ــــــــــــــــــــــــــــــزالِل الب  ٔتعــــــــــــــــــــــــــــــزٍل مــــــــــــــــــــــــــــــن ال
ـــــــــــــــــــــــــــــدِ  ـــــــــــــــــــــــــــــاه أعـــــــــــــــــــــــــــــز  عاِض ـــــــــــــــــــــــــــــاك تلق  ىن
 (84)يف بــــــــــــــــــــــادٍئ مــــــــــــــــــــــن بأِســــــــــــــــــــــِو وعائـــــــــــــــــــــــدِ 

م ٜتيس، غاية ٞتي  عرمر  ، ومناجزة األمَت البطل مفرًداإهنا معزوفة حربية، تصور مشهد اٟترب والقتال 
نابعة من طبيعة ْتر الرجز،  يف ا١تبالغة يف شجاعتو وإقدامو واستبسالو. وإهنا ٟتركة ميدانية عززهتا حركة إيقاعية

إيقاعات ْتر الرجز تالئم ا١تواقف اٟتماسية، وا١تواطن اليت تظهر فيها قوة التأثر واالنفعال، ٢تذا خصصوا فإن "
 . (85)اٟتماسة"استعمال ْتر الرجز ٔتواطن 
الواحد، ويصبح  للثناء على أرومة بيت بٍت حفص، وملكهم ا١ترتضى ٭تِت بن عبد مث ينتقل انتقااًل مناسًبا
الظالم، وىم من الشجاعة  ابة قدسية ا١توالد، وأهنم مصابيح، فامتدحهم بأهنم عصا١تدح ىنا ٚتاعًيا أو أسريًا

 :(87)وزة بالتوجو إىل األمَت لقبول مدحتو ىذه، مث ٮتتم األرج(86)فيغدو كل راكع لسمرىم وساجد
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 فن األرجوزة يف الشعر األندلسي    
 

 د. خالد عمر باوزير         

ـــــــــــــــُد اٞتاىـــــــــــــــِد       مـــــــــــــــوالي صـــــــــــــــفًحا ـــــــــــــــو ُجْه  فْه

 يـــــــــــــــــأ  ا٢تبــــــــــــــــــوَب مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــناِت الراقــــــــــــــــــدِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــروِض يف أزىـــــــــــــــــــــــــــــــــاره النضـــــــــــــــــــــــــــــــــائدِ   وال

 

 

 

ـــــــــــــــــدِ   ـــــــــــــــــن حســـــــــــــــــن حـــــــــــــــــٍس خام  أْمتُحـــــــــــــــــو م

ـــــــــــــــــــــــدِ  ـــــــــــــــــــــــك األمـــــــــــــــــــــــداُح كالفراق  قلـــــــــــــــــــــــت: ل

ـــــــــــــــــدِ  ـــــــــــــــــٍظ خال ـــــــــــــــــْغُت معناىـــــــــــــــــا بلف ـــــــــــــــــد ُص  ق

 

 

 

يف سياق التسلية وا٢تزل، يدور حول وصف يوم أنس، ورحلة صيد  كما قد يأيت ا١تدح يف نص رجزي،
وطرد، تقودىا شخصية رفيعة، فيعمد الراجز إىل التمدح هبذه الشخصية، مثلما ٧تد يف أرجوزة مزدوجة أليب 

، ويستهل أرجوزتو بوصف (88)ىـ(121)ت ٤تمد أشهب العريب يف مدح أيب اٟتسن علي بن ٤تمد القسطلي
 :(89)السعيد، يف قولو مقتضب ٢تذا اليوم

ـــــــــــــــــــدىورُ  ـــــــــــــــــــو ال  أفضـــــــــــــــــــُل مـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــاءْت ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُس واٟتب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو األُن  ومت  في

 

ــــــــــــــــــــــــــــــوٌم حــــــــــــــــــــــــــــــواه كل ــــــــــــــــــــــــــــــو الســــــــــــــــــــــــــــــرورُ    ي

 ومْل يِشـــــــــــــــــــــــــــــــــــْب صـــــــــــــــــــــــــــــــــــفاَءه تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــديرُ 

تربز صفات ا١تمدوح الذاتية من وضاءة غرتو وصباحة وجهو،  مث يعطف ٔتديح ضاٍف، جاء ٔتعانٍ  
على  فيد ىنا اإلكبار واإلجالل، متكًئالوب التعجب، الذي يوا١تعنوية كالشجاعة واٞتود والكرم، يستهلها بأس

ع، وصالبتو أشد من اٟتسام الصورة التشبيهية، ليجلي الصورة البهية للممدوح فجوده يفضح الغاديات ا٢تم
  البتار:

 هلِل َدر  ماجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد َٝتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍع      

 يفضـــــــــــــــــــــُح صــــــــــــــــــــــْوَب الغاديـــــــــــــــــــــاِت ا٢تُّمــــــــــــــــــــــعِ 

 َصــــــــــــــــــــــْلٍت كمــــــــــــــــــــــنْتِ ا١تِْقضــــــــــــــــــــــِب اُٟتســــــــــــــــــــــامِ 

ـــــــــــــــــــــــــى الُعفـــــــــــــــــــــــــاَة ُمشـــــــــــــــــــــــــرَق الَقســـــــــــــــــــــــــامِ   يلق

ـــــــــــــــــــــدَر احملفـــــــــــــــــــــلِ    إْن شـــــــــــــــــــــْئَت أن تبصـــــــــــــــــــــَر ب

ْمحــــــــــــــــــــــلِ 
ُ
ــــــــــــــــــــــَث ا١ت ــــــــــــــــــــــهباَء غي ــــــــــــــــــــــنَة الّش  والس 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت أروعِ    أغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  وّضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِح اٞتب

ْشـــــــــــــــــــــــــرَعِ 
َ
عـــــــــــــــــــــــــُت ا١ت

َ
 ّتـــــــــــــــــــــــــوده العـــــــــــــــــــــــــْذِب ا١ت

ســــــــــــــــــــــــــــــامِ 
ُ
بــــــــــــــــــــــــــــــاِه وا١ت

ُ
 جــــــــــــــــــــــــــــــل  عــــــــــــــــــــــــــــــن ا١ت

ــــــــــــــــــــــــر وع ذا البســــــــــــــــــــــــامِ  ــــــــــــــــــــــــوم ال  واٞتــــــــــــــــــــــــيَ  ي

 اٞتْحفـــــــــــــــــــــــــلِ  وســــــــــــــــــــــــاعَة الن ـــــــــــــــــــــــــزاِل ليــــــــــــــــــــــــثَ 

ــــــــــــــــــــــْف  ــــــــــــــــــــــاِد "فِق ــــــــــــــــــــــاه ون ــــــــــــــــــــــاعلي"ٔتعن  (90)ي

با١توازنة، فا١تمدوح تراه يف مشهدين: مشهد اٞتود  يتكئ على ا١تقابلة الفنية، معززًا إيقاعًياوالنص ا١تدحي  
مع ا١تتنيب يف مدحو سيف الدولة ، وىنا يتناص القسمات، ويف مشهد الروع مبتسًما والعطاء، فيبدو مشرق

قبال على طاليب كرمو، وقسوة وشدة ١تن ناوأه. و٧تد ا١توازنة مع الصورة وثغرك باسُم"، فهو بُت لُت جانب وإ"
ليث اٞتحفل. على أنا واجدون حرص الراجز يف مدحو ىذا على إبراز فروسية  التشبيهية يف قولو: بدر احملفل/

تى ا أ، ألن ا١توقف موقف طراد وصيد، ومن ىنائو اٞتواد واالنطالق بو انطالقًا سريًعا٦تدوحو، وحسن امتط
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الَعنانا، الَشماال/ الِشماال، والطباق: اٞتنوب/  الِعنانا/ عنصر اٞتناس: الًتكيز على ىذه الصفة، موظًفا
 :(91)الَشمال، اليمُت/ الِشمال، اإلقباال/ اإلدبارا، يقول
 تـُْزىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إذا يركُبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اٞتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادُ 

ـــــــــــــــــــــــــــروع ال يثـــــــــــــــــــــــــــٍت ٢تـــــــــــــــــــــــــــا ِعنانـــــــــــــــــــــــــــا  يف ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوىُم الِعيانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ويف الط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراِد ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــماال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَب والش   يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــابق اٞتن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــماال  يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُفها اليمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَُت والش 

 

 وإن براىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ٖتتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادُ  

ـــــــــــــــــــــــــنانا ـــــــــــــــــــــــــرو ي الســـــــــــــــــــــــــيَف والس   حـــــــــــــــــــــــــىت ي

ــــــــــــــــــــــــــــــا"  بأنــــــــــــــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــــــــــــــد امتطــــــــــــــــــــــــــــــى الَعنان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَر واإلقب  وٮتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُط اإلدب

ـــــــــــــــــــــــــــــاال ـــــــــــــــــــــــــــــوى امتث ـــــــــــــــــــــــــــــثالِت مـــــــــــــــــــــــــــــا ن  ٦تت

ولعل أرجوزة جاءت مدحية خالصة، تلك اليت نظمها أبو اٟتسن السا١تي أحد شعراء مدينة أوريولة يف  
إياه بالعيد، أتت يف شكل إيقاعي مزدوج القافية، رباعي األشطر،  ير أيب جعفر أٛتد بن عصام، مهنًئاالوز 

د قافية الشطر الرابع يف األرجوزة عامًة، الثالثة األول منها متفقة القافية، بينما الرابع منها بقافية أخرى، وتطر 
 وىذه أرجوزة دالية الطراد حرف الروي الدال فيها.

 تالوة سور ا١تديح العصامي، سالًكايف  زير ا١تذكور، ليجعل من ذلك مدخاًل يفتتحها مباشرة بالتهنئة للو 
رفعة مكانة ا١تمدوح وعلو  " مكررة، للداللة علىداة للتواصل مع ا١تتلقي، مستعماًل "يامن أسلوب النداء أ

درجتو ومنزلتو، فجاء ا١تديح بتعداد صفات العدل واٟتزم، والرفعة والوضاءة، وكذلك بالكرم وكونو ملجأ للناس 
 يعتصمون بو من عثرات الدىر، وسهام األعداء. 

ـــــــــــــــــــــدٍ  أىـــــــــــــــــــــاًل  ـــــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــــْعدُ  بعي  عـــــــــــــــــــــاَد في

ـــــــــــــــــــــــــدى " ـــــــــــــــــــــــــا ل ـــــــــــــــــــــــــوزير" يشـــــــــــــــــــــــــدوفكل ن  ال

ـــــــــــــــــــًة طـــــــــــــــــــاَف هبـــــــــــــــــــا ُحّجاُجهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــا كعب  ي

 دى ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــَّتنا منهاُجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوللهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن ٖتلّـــــــــــــــــــى بالســـــــــــــــــــناء والســــــــــــــــــــٌت

ــــــــــــــــــٌت
ُ
ــــــــــــــــــٌت هبــــــــــــــــــا زىــــــــــــــــــُر ا١ت ــــــــــــــــــًة ٬ُت ــــــــــــــــــا جّن  ي

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو واٟتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ    الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُر هلل ب

ــــــــــــــــــــــــــــادُ   جــــــــــــــــــــــــــــاءت ٔتــــــــــــــــــــــــــــا أّملتــــــــــــــــــــــــــــو األعي

 ينــــــــــــــــــــــَُت يف ُجــــــــــــــــــــــْنِح الــــــــــــــــــــــد جى ِســــــــــــــــــــــراُجها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادُ   فيحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــُد اإلصــــــــــــــــــــــــــــــــــــداُر واإلي

ـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــن الزمـــــــــــــــــــــــــــــان أُمنـــــــــــــــــــــــــــــا  وخوفُن

ـــــــــــــــــــــــــورًدا  (92)يُـــــــــــــــــــــــــروى هبـــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــورّادُ  وم

بنصرة السنة ا١تطهرة، وبالشجاعة يف مقارعة أعداء ا١تلة احملمدية، وبالطاعة هلل عز وجل، كما امتدحو  
 اٝتو يف العصمة من دوائر الزمان.  يا اٟتميدة على ابن عصام، مستغاًل ويسًتسل يف إضفاء السجا
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ـــــــــــــــــــنوْ   أنـــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــذي ُٖتـــــــــــــــــــي رســـــــــــــــــــوَم الس 

 مل تـُــــــــــــــــــْثِن عـــــــــــــــــــن أَســــــــــــــــــِد الـــــــــــــــــــوغى أعن ـــــــــــــــــــوْ 

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــُد الكفــــــــــــــــــــــــــر واألوث  نِ اأنــــــــــــــــــــــــــت مبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديّانِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِك ال  وطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائٌع للمل

 يــــــــــــــا ابــــــــــــــن عصــــــــــــــاٍم" ُعِصــــــــــــــَم الزمــــــــــــــانُ ... "

 والَح منــــــــــــــــــــــــــــــو اٟتســــــــــــــــــــــــــــــُن واإلحســـــــــــــــــــــــــــــــانُ 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــنوْ    بالّصـــــــــــــــــــــــــــــــــارِم القّضــــــــــــــــــــــــــــــــــاِب واألس 

 وال ٧تـــــــــــــــــــــــْت مـــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــيِفك اآلســـــــــــــــــــــــادُ 

 وناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــالم واإلٯتــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَد الُعّب  ربٌّ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو تعّب

ــــــــــــــــــــــــــــانُ  ــــــــــــــــــــــــــــُيمُن واألم ــــــــــــــــــــــــــــو ال ــــــــــــــــــــــــــــَل في  ونِي

 (93)فـــــــــــــــــــــــــــــالعُُت ال ٭تســــــــــــــــــــــــــــــُدىا الفــــــــــــــــــــــــــــــؤادُ 

ينهي مدحتو بأن ليس لو نظَت وال شبيو يف الصفات. وىكذا، جاءت ىذه األرجوزة ا١تدحية يف لغة و  
قاعية، واضحة، بعيدة عن اإلغراب، ضاربة بسهم واٍف يف الشعرية، من حيث مقوماهتا التصويرية، واإلي

 ذاالبنائية الشطر، ال البيت  للقصيد، ال فرق بينهما سوى تعدد القافية، وكون وحدتو والتعبَتية، ٦تا جعلو نًدا
 الشطرين.

: يكون ١تظاىر الطبيعة األندلسية كالنواوير أو غَتىا، كأرجوزة أمية بن أيب الصلت ا٢تمزية يف الوصف .1
، ورحابة أرجائها، وٚتال مناظر أدواحها ورياضها، كندرية، إذ تناول وصف قدم بنائهاوصف مدينة اإلس

أرضها، وأحا٢تا دوحة فينانة، كا١ترأة اٟتسناء  بعد نزول مطر أحيابيعتها ا٠تالبة كما التقط صورة لط
 ا١تتربجة:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِء        وبْلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍة عاديّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة البن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ  ّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة الظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِل واألفي  نِدي

ـــــــــــــــــــــــــــرداءِ  ـــــــــــــــــــــــــــدْت حاشـــــــــــــــــــــــــــية ال  كمـــــــــــــــــــــــــــا ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ   مذىبـــــــــــــــــــــــــــــــــــِة األعطـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِف واألثن

 وتطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُد البأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاَء بالنعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ  

ـــــــــــــــــــــــــــاءِ   جـــــــــــــــــــــــــــاءت بكـــــــــــــــــــــــــــل دوحـــــــــــــــــــــــــــٍة غّن

 تربّجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربّج اٟتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناء

 

 األقطـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِر واألرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ فســـــــــــــــــــــــــــــــــــيحة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ   َمْوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــّيِة األجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراِع واألنق

 مـــــــــــــــــــــن َحـــــــــــــــــــــْوِك كـــــــــــــــــــــل َدٯتـــــــــــــــــــــٍة وطفـــــــــــــــــــــاءِ 

 تنســـــــــــــــــــــــــخ عهـــــــــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــــــــنِة الشـــــــــــــــــــــــــهباءِ 

 ١تــــــــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــــــــت يف أرضــــــــــــــــــــــــها الظمـــــــــــــــــــــــــاءِ 

 ٖتجـــــــــــــــــــــــُب عنهـــــــــــــــــــــــا لفحـــــــــــــــــــــــَة الرمضــــــــــــــــــــــــاءِ 

 (94)مرقومـــــــــــــــــــــــــــــــــة اٟتديقـــــــــــــــــــــــــــــــــة وا١تـــــــــــــــــــــــــــــــــالءِ 

لقد جاءت لغة ىذه األرجوزة رقيقة، واضحة ا١تعاٍل، بعيدة عن الغرابة، ال كما عهدنا ذلك يف األراجيز  
 ا١تتقدمة، ٦تا ٯتكن القول إن لغة األرجوزة ٗتضع لطبيعة موضوعها، وثقافة الراجز. 
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 (8م. الرقن التسلسلي )2022 يونيو(، 5، العذد )الخاهسالوجلذ  ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 فن األرجوزة يف الشعر األندلسي    
 

 د. خالد عمر باوزير         

االعتناء مث ذىب يصف ٣تلس ٜتر، وما فيو، فبدت لنا أرجوزة ٜترية، تذكرنا ٓتمريات أيب نواس، حيث  
 بوصف ا٠تمرة وأثرىا يف النفوس، ووصف الساقي، وليونتو وٚتالو.

 وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأكؤٍب مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْلِء      

ــــــــــــــــــذاءِ  ــــــــــــــــــيُ  مــــــــــــــــــن األق  يصــــــــــــــــــفو هبــــــــــــــــــا الع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــروح يف األحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ   تبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــُث ال

 تأخــــــــــــــــــــــــــُذ أخــــــــــــــــــــــــــَذ النــــــــــــــــــــــــــوم واإلغفــــــــــــــــــــــــــاءِ 

  

 

 مــــــــــــــــــــــــــــن قهــــــــــــــــــــــــــــوٍة صــــــــــــــــــــــــــــافيٍة صــــــــــــــــــــــــــــهباءِ  

ـــــــــــــــــــــــِدَس الظلمـــــــــــــــــــــــاءِ   ٬تلـــــــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــــــناىا ِحْن

ــــــــــــــــــــروح يف األعضــــــــــــــــــــاءِ   ٕتــــــــــــــــــــري ٣تــــــــــــــــــــاري ال

ـــــــــــــــــــــٍة حـــــــــــــــــــــوراءِ   (95)يســـــــــــــــــــــعى هبـــــــــــــــــــــا ذو مقل

 

 

 أرجوزة فائية يف وصف شعر أحد أصدقائو: كما البن أيب الصلت أيًضا
 شـــــــــــــــــــــــــــــــــعُر الســـــــــــــــــــــــــــــــــالمي  إذا اْسُتشـــــــــــــــــــــــــــــــــّفا      

 

  

 

ــــــــــــــــــــــــا  ّــــــــــــــــــــــــا الغصــــــــــــــــــــــــوِن لّف  (96)حديقــــــــــــــــــــــــٌة ري

 

 

 

يف وصفو بُت ىذين  دة ما يد٣تهما مًعا، فيكون متنقاًل و٧تده يف أراجيزه يتغٌت بالطبيعة وا٠تمرة، وعا
اٟتقلُت، فيشبو ىذا الشعر بالدٯتة الوطفاء، مث ٮتلص إىل وصف الطبيعة، ومنها إىل وصف ا٠تمرة و٣تلسها، يف 

. ولو أرجوزة قافية يف وصف ليلة ليالء، سلك فيها (97)لوحة فنية رائعة، ولغة غاية يف السالسة واالسًتسال
 يقص علينا ٕتربة حبو وىيامو:مسلك العشاق الذين أرقهم طول ليلهم، فذىب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة دائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الغســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِق        وليل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّيِم ا١تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقِ   كليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ا١تت

  

 

 بعيــــــــــــــــــــــــدة ا١تمســــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــروقِ  

ـــــــــــــــــــــــــــــأريقي  (98)أطـــــــــــــــــــــــــــــاَل يف ظلمائهـــــــــــــــــــــــــــــا ت

 

 

ومن ا١توضوعات الوصفية وصف النواوير، كما جاء يف أرجوزة رائية البن ىانئ األندلسي يف وصف نّوار 
إذ استثمر لوهنا  الغزلية؛ والوصف الفٍت، يقوم على الصورة الفنية، سواء اللونية أو اٞتّلنار، وىي غاية يف اٞتمال

أو  ،األٛتر القاٍل، وذىب يقاربو مرة َّتنان باٍز أو صقر، أو كالدم نزف من ٨تر، أو نْبت سقي من جدول ٜتر
يف صورة غزلية مغرية، ويف الرمان" الدائري كمثل النهد فوق الصدر، " ٪تا يف تربة من ٚتر، ويصف شكل ٙترهتا

 لغة تسيل عذوبة ورقة وسالسة:
 وبنـــــــــــــــــــــــِت أيــــــــــــــــــــــــٍك كالشــــــــــــــــــــــــباب النْضــــــــــــــــــــــــِر      

ـــــــــــــــــــــــــــان صـــــــــــــــــــــــــــقرٍ  ـــــــــــــــــــــــــــاٍز أو جن ـــــــــــــــــــــــــــاُن ب  َجن

 مـــــــــــــــــــــــن ٨تـــــــــــــــــــــــر كأ٪ّتـــــــــــــــــــــــا ٣ت ـــــــــــــــــــــــْت دًمـــــــــــــــــــــــا

 أو رويــــــــــــــــــــــــــت ّتــــــــــــــــــــــــــدول مــــــــــــــــــــــــــن ٜتــــــــــــــــــــــــــرِ 

ــــــــــــــــل النهــــــــــــــــد فــــــــــــــــوق الصــــــــــــــــدرِ    جــــــــــــــــاءت ٔتث

 

 كأهّنـــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــُت الغصــــــــــــــــــــــــــون ا٠ُتْضــــــــــــــــــــــــــرِ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــوكرِ   قــــــــــــــــــــــــــــــــد خّلفتــــــــــــــــــــــــــــــــو َلْقــــــــــــــــــــــــــــــــوٌة ب

ـــــــــــــــــــــــــن ٚتـــــــــــــــــــــــــرِ  أو نشـــــــــــــــــــــــــأْت يف تربـــــــــــــــــــــــــةٍ   م

ــــــــــــــدىر صــــــــــــــرف الــــــــــــــدىرِ   أو كــــــــــــــف  عنهــــــــــــــا ال

 تفـــــــــــــــــــًت  عـــــــــــــــــــن مثــــــــــــــــــــل اللثـــــــــــــــــــاث اٟتمــــــــــــــــــــر

 (99)يف مثل طعم الوصل بعد ا٢تجرِ  
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 فن األرجوزة يف الشعر األندلسي    
 

 د. خالد عمر باوزير         

يف بعض األراجيز، غَت أنا قد وجدنا أرجوزة  كيف جاء اٟتديث عن ا٠تمرة منبًثا  : قد مّر بناالخمريات .1
 ، بل إنو جاثليق وىو رئيس النصارى،نصراٍلٜترية قافية البن ىانئ خالصة، يصف زيارتو ٟتانوت ٜتار 

، من مثل بطريق، والىوتية. استهل أرجوزتو بالنصاريذات صلة  لذلك، فإن الراجز قد وظف ألفاًظا
اعتداده بنفسو  عن، بأنو ذو شخصية أنفة، فهو شامخ العرنُت كناية النصراٍلبوصف خارجي للخمار 

و القائد أو ا١تقدم عند النصارى، ذيلو كالبطريق وى ، ٬تر(100)، وىو أصيد: أي يرفع رأسو متكربًاوتكربه
 ٜتارتو يف حصن عاٍل، طرقو الراجز يف آخرة من الليل، فتنبو وهنض من رقدتو كأنو فحل من اإلبل.و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرنُِت جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثليِق        وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِخ الِع
ــــــــــــــــــــــــــروقِ  ــــــــــــــــــــــــــل الكــــــــــــــــــــــــــالئ الَف  بــــــــــــــــــــــــــاَت بلي
 نّبهتُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفنيقِ 

 

 ُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو ٍع ٔتثلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروقِ  
ــــــــــــــــــــــــــــــات  ــــــــــــــــــــــــــــــحوقِ يف أُخري  اأُلطُــــــــــــــــــــــــــــــِم الس 

ــــــــــــــــقِ  ــــــــــــــــَل األصــــــــــــــــيِد الِبْطري  (101)يســــــــــــــــحُب ذي
 
مهارة ا٠تمار يف تقدٯتو ا٠تمرة، فأتى بالفعل:  جزلة رصينة، يف سبٍك قوي، واصًفا وظف الراجز لغة 

التقدَل  استّل، ٔتا يدل على مهارتو يف استخالص ا٠تمرة من دناهنا الصافنات با١تبزل، آلة خرق الدن، مث كان
مل يكن ما بقي منها وخلص، شيء قليل جًدا، كأنو  ا٠تمرة بالىوتية الشروق، وأن العروس، واصًفاأشبو بزف 

أو غَت حقيقي، وذىب يصور ما بقي منها بشكل ٕتريدي، كيقُت ا١تلحد الزنديق، أو حشاشة العاشق 
ويف ألفاظو ا١تشوق، وىذه من اٟتدة الشعرية اليت عرف هبا ابن ىانئ، ومنها حدتو يف معانيو وصوره، 

 :(103)، بل ويف أفكاره. يقول(102)وتعابَته
 إىل ِدنــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍن صــــــــــــــــــــــــــــــــــافناِت الُســــــــــــــــــــــــــــــــــوِق      
ــــــــــــــــــــــــــــِة الــــــــــــــــــــــــــــدقيقِ  ــــــــــــــــــــــــــــِل لســــــــــــــــــــــــــــاِن اٟتّي  مث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٟتَلوقِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت ب  مضــــــــــــــــــــــــــــــــــــّمُخ الكّف
ــــــــــــــــــــــــــِق منهــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــدن  للــــــــــــــــــــــــــراووقِ   مْل يـُْب
ـــــــــــــــــــــــــــديقِ   مثـــــــــــــــــــــــــــَل يقـــــــــــــــــــــــــــُت ا١تلحـــــــــــــــــــــــــــِد الزن

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتل ها ٔتِْبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزٍل رقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ    فاْس
 كأنّــــــــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــبغِة العقيـــــــــــــــــــــــــــــقِ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَ   الىوتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروقِ ف  ف
ًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٟتقيقِ  إال ِكيان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس ب  ل

 كأنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ُحشاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُة ا١تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقِ 
 

مث ينتقل إىل وصف الساقي، وذىب يتغزل بو يف داللو وٚتالو، وحـالوة ريقـو، وظـل ُيسـقى مـن قدحـو إىل 
 :(104)ذلك يف روعة تصويرية خالبة، بقولو الليل، مصورًا أن انبلج الفجر، وانسدل ستار

ـــــــــــــــــــقى غـــــــــــــــــــََت م ـــــــــــــــــــُت أُس  ســـــــــــــــــــتفيِق      مـــــــــــــــــــا زل
 والصـــــــــــــــــــــــــــــــــــبُح يف ِســـــــــــــــــــــــــــــــــــربالو الفتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ 

 
 

 حــــــــــــــــــــــــــىت رأيــــــــــــــــــــــــــُت الــــــــــــــــــــــــــنجَم كــــــــــــــــــــــــــالغريقِ  
ـــــــــــــــــــــــدجى بلحـــــــــــــــــــــــِظ شـــــــــــــــــــــــوذنيقِ   يرمـــــــــــــــــــــــي ال
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وٮتتم أرجوزتو ا٠تمرية باالعتداد بصديقو، وحبو إياه، ودعوتو إياه، ٬تعل شعاره "مواصلة الغبوق 
 .(105)"بالصبوح

ميمية، يف اٟتديث عن ا١توت، والرحلة للدار : يطالعنا أبو الربيع الكالعي بأرجوزة التأمل والوعظيف  .1
دوال اآلخرة، يفتتحها بتحية إخوانية عبقة، يالطف فيها أحد إخوانو الكرام، بلغة رقيقة، نثر فيها كل 

؛ إذ ٧تده (106)ثقافتو اللغوية، السيما وىو يتكئ على مثلث قطرب اٟتب والود واإلجالل، موظًفا
    ف حركة فائها أو عينها، من مثل: الس الم، وَكـالم، والَغْمر، ٗتتلف معانيها باختال يستعمل ألفاظًا
 مثلثة الفاء.

 زاَرَك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤثرِك الســــــــــــــــــــــــــــــــــــالمُ 
ّـــــــــــــــــــــــــــــامُ  ُمكـــــــــــــــــــــــــــــررًا  مـــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــّرِت األي

 واعتقــــــــــــــــــــــــــــــــــَب الضــــــــــــــــــــــــــــــــــياُء والظــــــــــــــــــــــــــــــــــالمُ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمُ   وبّرحــــــــــــــــــــــــــــــــــت با١تاضـــــــــــــــــــــــــــــــــــِغ الس 
ــــــــــــــــــــــــــــــيس ٢تــــــــــــــــــــــــــــــا انصــــــــــــــــــــــــــــــرامُ  ــــــــــــــــــــــــــــــًة ل  ٖتّي
ــــــــــــــــــالمُ   (107)ٕتــــــــــــــــــري هبــــــــــــــــــا األنقــــــــــــــــــاُس واألق

 
 

 

غمام، وكاللذة  ، ولذًة؛ فهي كا١تسك وال ختام، وكالشمس والالتحية: رائحًة، وإشراقًا ذىب يصورمث 
على استمرار الوداد  شي بقوة التشبيو وٚتاليتو، مؤكًداإياه، ٔتا ي يف ا١تنام، موظًفا حرف التشبيو "كأّن" مكررًا

 والرب والتبجيل واإلكرام.
 
 
 
 
 

 

 

التذكَت با١تصَت احملتوم لإلنسان، الذي ال مفر منو، أال وىو ا١توت، وىو  تناول الراجز يف أرجوزتو الوعظية
خطب داؤه عقام، وال يلذ معو منام، والناس يف األحالم نيام، فإذا حل بساحتهم استقيظوا، وىي مواعظ 

      و ن ٖتدثا عن ا١توت والرحلة للدار اآلخرة، واٟتديث عناستمدىا من الدين اإلسالمي قرآنًا وسنة، اللذا
 ذو شجون:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ   كأهّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا١تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُك وال خت
 امُ كأهّنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُس وال غمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ   كأهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يف اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِة ا١تن
ُـــــــــــــــــــــــــــــالمُ   ...ىيهـــــــــــــــــــــــــــــاَت ذو اإلخـــــــــــــــــــــــــــــالِص ي
ـــــــــــــــــــــــــــــحُب َجـــــــــــــــــــــــــــــّده ِســـــــــــــــــــــــــــــجامُ   (108)أٌّل وُس
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مث يبُت أن يف الدنيا ا٠تَت والشر، وا٢تداية والغي، وٮتتم بالدعوة إىل التوبة والتزود بالصاٟتات، لعل رٛتة 
 .(110)اهلل تنالو

: ناسب النظم يف األلغاز قالب األرجوزة، وىي أقرب إىل النظم منها إىل الشعر، كأرجوزة ابن في األلغاز .1
 اإللغاز باسم سيدنا عثمان بن عفان رضي اهلل عنو. يقول:ا١ترابط ا١تزدوجة يف 

ــــــــــــــــــحر يف إلغــــــــــــــــــازه ــــــــــــــــــن أتــــــــــــــــــى بالس  ــــــــــــــــــا م  ي

ــــــــــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــــــــــد ظهــــــــــــــــــــــــــرا ــــــــــــــــــــــــــذي أخفيَت  إّن ال

 إْن ُتســـــــــــــــــــــــــــــــــقِط األوَل منــــــــــــــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــــــــــــــــددُ 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَة يف إ٬تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازِه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَغ الغاي  وبّل

ــــــــــــــــــــف ٮتفــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــناه هبــــــــــــــــــــرا  وكي

ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــدُ  أو ثانًي ـــــــــــــــــــــــو بل  (111)جـــــــــــــــــــــــاءك من

 األرجوزة األندلسية ىو الصيد والطراد، وىو موضوع  كانت: إن أبرز موضوع شعري، طرقتو الطرديات .1 
، بل عد  ٦تا اختص بو الرجز دون القصيد أو كاد، ألن شعر الرجز يف ىذا األرجوزة العربية قد مرستو مرًسا

إذ كان الصائد يتغٌت أطوُع للبديهة وأصلح لالرٕتال، وأقدر على تصوير خلجات الصائد وحركاتو، " ا١تقام
برجز يذكر فيو مقدرتو على إصابة ا٢تدف، أو يذكر  -همو أو يرسل كلبو أو يطلق عقابو مي بسوىو ير  -

. ولعل أول راجز ٪تّاه ونظم فيو أراجيز (112)فيو شجاعة كلبو واقتناصو صيده أو ما إىل ىذه األمور"
لة، الذي يب ٩تيمستقلة ىو أبو النجم العجلي، مث طوره معاصره الشمردل الَتبوعي، وغَت٫تا من الرجاز كأ

لو يف الطرد أراجيز كثَتة مشهورة، ... وأعاجيب أيب ٩تيلة  يف القنص وغَته  يقول عنو ابن ا١تعتز: "
إذ تربو طردياتو على ٜتس  س زعيم الطرديات يف القرن الثاٍل؛، كما يعد أبو نوا(113)كثَتة"
 اٍل يف العصر العباسي.، وأيب فراس اٟتمد(115)، كما ولع األمراء بالطرد كابن ا١تعتز(114)وٜتسُت

ـــــــــــــــــــــــــــــــو طـــــــــــــــــــــــــــــــّي اٟتشـــــــــــــــــــــــــــــــا ِضـــــــــــــــــــــــــــــــرامُ   لوعُت
 لـــــــــــــــــــــــــــــــيَس عليـــــــــــــــــــــــــــــــو المـــــــــــــــــــــــــــــــرٍئ ُمقـــــــــــــــــــــــــــــــامُ 
 ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك خطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌب داؤه ُعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ 
ــــــــــــــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــــــــــــره األحــــــــــــــــــــــــــــــالمُ   تُنكــــــــــــــــــــــــــــــُر عن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُد األحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُء والِعظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ   وتـَْرُع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ   ...وللمنايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فوقنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِخي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمُ   وإ٪تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حياتُن
 نفوُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا يف ظّلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ 
 حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىت إذا أيقظهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اِٟتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ 

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــت األق ـــــــــــــــــــــــــاَن ٢تـــــــــــــــــــــــــا أْن زّل  (109)دامُ ب
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واألرجوزة الطردية يف األندلس إ٪تا ىي مظهر من مظاىر اللهو الذي ٯتارسو الشعراء ٔتعية علية القوم سواء 
، حىت إذا يتساقون ا٠تمر يف ٣تلس أنس، لياًل أمراء أو وزراء، ٮترجون يف رحلة صيد ٚتاعية، يلهون ويلعبون، و 

الصيد على خيو٢تم وأفراسهم، مستعينُت بكالب صيد تارة، وبصقور  ما بدا ينقشع الصبح أخذوا أىبتهم يف
 يرسلوهنا تطارد الطيور من اٟتجل وغَته، أو األرانب، أو الكالب ا١تعّلمة يف إثر الظباء أو النعام.

 وتأيت األرجوزة واصفة وقت الصيد، ووسيلتو من كالب وصقور وعقبان، ومطاردات للطرائد اليت عادة 
تنتهي األرجوزة ٔتشهد إعداد الطرائد لألكل  واألرانب والظباء وغَتىا. وغالًباما تكون حيوانات برية كالنعم 
 والشواء، وااللتذاذ بطعومها.

، يصف يف إحداىا أنو قد خرج للصيد مع (116)والبن ٛتديس ثالث أراجيز طردية، دالية، ورائية، وميمية
ثَت من رجاز الطرد، حىت إن  وىو الوقت ا١تؤثر للقنص، كما عند ك ،ية من أصحابو يف وقت الصبح باكرًافت

 :(117)من األراجيز لتفتتح بالتصريح بو، ٨تو قول أيب ٩تيلة كثَتًا
 قد أغتدي والصبح يف حجابو

ي ظلمة الليل، كما لو كانت ويفنت يف تصوير زمن البكور، بانتشار ضوء الصباح كالسيل اٞتارف، وتوار 
 د فأطبقت جفوهنا.أصاهبا الرم عيونًا
 
 
 
 

 
 . سود، كا٠تنجر، يطارد الطيور طرًداأي الصقر، لو ٥تلب أ :مث يصف وسيلة الصيد، وىي ىنا "شوذق"

 
 
 
 
 
 

من حديد، وبأيديهم  تلون صهوات خيو٢تم، البسُت ثيابًاويكتمل مشهد الصيد، بوصف الرفقاء الذين يع
ر الوحشي اأدوات صيدىم من سهام وغَتىا، وىم من الشجاعة ٔتكان، يصرعون األسد، ويقنصون اٟتم

 والنعام أو كل ما لونو أربد من الطيور. وىنا ينتهي مشهد القنص.

ـــــــــــــــــــــّدى  ١تـّــــــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــــــُت الصـــــــــــــــــــــبَح قـــــــــــــــــــــد تب
ــــــــــــــــــــــــــّدا ّــــــــــــــــــــــــــو يف الشــــــــــــــــــــــــــرِق ســــــــــــــــــــــــــيٌل م  كأن
ــــــــــــــــــــــــد تصــــــــــــــــــــــــّدى ــــــــــــــــــــــــِة ق  وحاجــــــــــــــــــــــــُب اَٞتون

ًـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــأطبقَن عيون  (118)رمـــــــــــــــــــــدا ُشـــــــــــــــــــــْهًبا ف
 

 ُمعـــــــــــــــــــــــــّدا أركبــــــــــــــــــــــــُت نفســــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــوذًقا
 أركـــــــــــــــــــــــــــــان الطيـــــــــــــــــــــــــــــور ىـــــــــــــــــــــــــــــّدايهـــــــــــــــــــــــــــــد  

 ٔتخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍب تبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُه مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّدا
 كأنــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــن خنجــــــــــــــــــــــٍر قــــــــــــــــــــــد قُــــــــــــــــــــــّدا

ـــــــــــا يف الرمـــــــــــدا حرًصـــــــــــا  (119)علـــــــــــى الصـــــــــــيد بن
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دل رتُت، ليلفظ صادوا م لصيد يفوق العد، مكررًانقف على مشهد الغنيمة والشواء، فما ظفروا بو من او 
جامع للحطب، وشاٍو للحم، كثرتو. وتتوزع األدوار بينهم، بُت قادح للنار، و بذلك على عظم الصيد و 

 أنواع الصيد من طيور وغَته. وكل ذلك جاء يف سبك حسن، ولغة ٚتيلة رصينة. مستعرًضا
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ويصف يف أخرى رحلة صيد مع ٚتاعة، كانوا قد أنسوا يف ٣تلس ٜتر يف ليلة حالكة السواد، وما إن 
 انبلج الصبح إال وىم يتطايرون على صهوات خيو٢تم منطلقُت للصيد. 

 
 
 
 
 
 

 

 

، فهم قد قضوا ليلهم يف ٣تلس ٜتر، رًاون للصيد باكء الفتية أنفسهم منذ الليل، يتهيألقد أعد ىؤال
يتعاطون العقار، وإن يف قول الراجز: عقرُت فيها ا٢تم بالعقار، روعة تصويرية يف إزىاق ا٢تم والتخلص منو 

 بشرب ا٠تمر.البتة، 
وعرضت ىذه األرجوزة الطردية لوصف ا٠تيول، فوصفتها بالسلهب وىو الطويل من ا٠تيل، وبالسرعة 

 الشديدة، وأهنا تسابق الريح.
 
  
 
 

 

 صـــــــــــــــــادوا وصـــــــــــــــــادوا مـــــــــــــــــا يفـــــــــــــــــوق العـــــــــــــــــّدا
ْــــــــــــــــــــــدا  فمـــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــىًت يقــــــــــــــــــــــدُح منــــــــــــــــــــــو زَن
ــــــــــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــــــــــو ورْن  وحاطــــــــــــــــــــــــــٍب طلًحــــــــــــــــــــــــــا  ل

ــــــــــــــــــــــــــــتوٍ  ــــــــــــــــــــــــــــارًا وُمْش ــــــــــــــــــــــــــــدا يوســــــــــــــــــــــــــــع ن  وق
 وفــــــــــــــــــــــاتٍح عـــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــّذٍة مـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــّدا

ـــــــــــــــــــــــْرٍف  ـــــــــــــــــــــــّداعـــــــــــــــــــــــن ذات َع ـــــــــــــــــــــــو الن  أعرفت
ـــــــــــــــــــــــــــــــًة تلـــــــــــــــــــــــــــــــبس ُدرًا  (120)عقـــــــــــــــــــــــــــــــدا ياقوت

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة حالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة اإلزارِ   وليل
ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــارِ   مــــــــــــــــــــــــّدْت جناًح  كســــــــــــــــــــــــواِد الق

ــــــــــــــــــــــــــــرَّة النهــــــــــــــــــــــــــــارِ  ــــــــــــــــــــــــــــا ُغ  ٭تجــــــــــــــــــــــــــــُب عن
ــــــــــــــــــــــــــرُت فيهــــــــــــــــــــــــــا ا٢تــــــــــــــــــــــــــم  بالُعقــــــــــــــــــــــــــارِ   عق

 مــــــــــــــــــــــــــــاٍء فيــــــــــــــــــــــــــــو روُح نــــــــــــــــــــــــــــار ّتســــــــــــــــــــــــــــم
ـــــــــــــــــــٍت الفخـــــــــــــــــــارِ   (121)يف ٣تلـــــــــــــــــــٍس ضـــــــــــــــــــّم ب

 

ــــــــــــــــــــــــــِت القمــــــــــــــــــــــــــاري  حــــــــــــــــــــــــــىت إذا مــــــــــــــــــــــــــا غّن
 والصــــــــــــــــــــــــــــبُح يف اإلســـــــــــــــــــــــــــــفارِ  ...صــــــــــــــــــــــــــــوافرًا

 قمنـــــــــــــــــــــــــــا لننفـــــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــــــرض ا٠تُمـــــــــــــــــــــــــــارِ 
 (122)... بكــــــــــــــــل ِطـــــــــــــــــرٍف ســــــــــــــــْلهٍب ُمطـــــــــــــــــارِ 

 



 

521 

 (8م. الرقن التسلسلي )2022 يونيو(، 5، العذد )الخاهسالوجلذ  ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 فن األرجوزة يف الشعر األندلسي    
 

 د. خالد عمر باوزير         

، جاء بو الوصف، فوسيلة الصيد أال وىي الكلب؛ إذ أسهب يف وصفو، فهو صيود ضارٍ  أما أبرز ما
شدة سرعتو، لو أعُت ترمي بشرر، ذنبو كأهنا عقارب القفار، سريع  ط  للدماء، ضامر ا٠تصور كناية عنمتع

وىو  من ذىب، وقد أطلقو على الظيب :أيصار، لونو أصفر كأنو صيغ من ُنضار، سرعة الربق مدمر كاإلع
٧تد الراجز وظف مادة عقر، توظيًفا مستنفر، فقنصو، وأتى بو وجبة لذيذة لصاحبو، وقد لقبو بأيب العّقار، و 

 : عقرُت ا٢تَم / الُعقار/ العّقار.اشتقاقًيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

كما جاءت لوحة طردية يف أرجوزة مزدوجة، وصف فيها الراجز رحلة صيد ٚتاعية ْتضرة رئيس ٢تم، يف 
وقوة، وبُت وسيلة الصيد من بزاة وكالٍب، وبُت طرائد من  ح، ٚتع بُت وصف ا٠تيل سرعة ولونًاوقت الصبا 

 وح  الفالة، وأرانب، وظباء، والطيور من حجل وغَته.
شــــــــــــــــــــــــــــــــاُة      

ُ
 واصــــــــــــــــــــــــــــــــطفِت الفرســــــــــــــــــــــــــــــــاُن وا١ت

ـــــــــــــــــــــــــالةُ  ـــــــــــــــــــــــــْت عـــــــــــــــــــــــــن وحشـــــــــــــــــــــــــها الَف  وفُلي
 وأُرســـــــــــــــــــــــــــــــــــلْت ٟتتفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــالبُ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــاٌر ٢تـــــــــــــــــــــــــــــــا طُـــــــــــــــــــــــــــــــاّلبُ   كأهنـــــــــــــــــــــــــــــــا ن

 ...لكــــــــــــــــــــــــــن بأيــــــــــــــــــــــــــدينا ٢تــــــــــــــــــــــــــا قيــــــــــــــــــــــــــودُ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌت ُق  وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارياٌت طاوي
 مـــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــل  مْســـــــــــــــــــــــود  اإلىــــــــــــــــــــــــاِب داجِ 
 وأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــفٍر يلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُح يف الَعجــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجِ 
 وإْن أثـــــــــــــــــــــــــــــــــارت أرنبًـــــــــــــــــــــــــــــــــا أو ِخْشــــــــــــــــــــــــــــــــــًفا

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاةُ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْت للُقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّنِص الُب  وُيس 
ـــــــــــــــــــــــــــــاةُ  ـــــــــــــــــــــــــــــْت ُجن ـــــــــــــــــــــــــــــا جن  كأهنـــــــــــــــــــــــــــــا وم
 يشــــــــــــــــــــــتد  منهــــــــــــــــــــــا البحــــــــــــــــــــــُث والط ــــــــــــــــــــــالبُ 
ابُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًت   تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاُفها فيخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُب ال
 صـــــــــــــــــــــــــــالدٌم مـــــــــــــــــــــــــــن فوقهـــــــــــــــــــــــــــا أُســـــــــــــــــــــــــــودُ 
 مــــــــــــــــــــــــا إْن ٭تــــــــــــــــــــــــس  وطَأىــــــــــــــــــــــــا الّصــــــــــــــــــــــــعيدُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِض  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجِ وأب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرباُلو كالع  ِس
 ككوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍب يُزىــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر أو ِســــــــــــــــــــــــــــــــــــراجُ 
ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــواٍن حتف ــــــــــــــــــــو دون ت ــــــــــــــــــــت ل  (124)كان

 

 يتبُعــــــــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــــــــــيوٍد ضـــــــــــــــــــــــــــــارِ 
 ظـــــــــــــــــامي الضـــــــــــــــــلوع، ضـــــــــــــــــامر األخصـــــــــــــــــارِ 
 كأنّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو يف عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة الزنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ 
 بــــــــــــــــــــــــأعٍُت مل تـُْغـــــــــــــــــــــــــِض مــــــــــــــــــــــــن ُعـــــــــــــــــــــــــّوارِ 

ــــــــــــــــــــُت   ا٢تـُـــــــــــــــــــْدِب واألشــــــــــــــــــــفارِ كــــــــــــــــــــاٞتمِر ب
 .. أســـــــــــــــرُع مـــــــــــــــن بـــــــــــــــرٍق ومـــــــــــــــن إعصـــــــــــــــارِ 
ــــــــــــــــــــون جــــــــــــــــــــٌت هبــــــــــــــــــــارِ  ــــــــــــــــــــن ل  أصــــــــــــــــــــفر م
ــــــــــــــــــــــن الن ضــــــــــــــــــــــارِ   (123)كأ٪تــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــيَغ م
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 فن األرجوزة يف الشعر األندلسي    
 

 د. خالد عمر باوزير         

وٮتتم مشهد الطرد باالستمتاع بلذائذ ما قنصوه من طرائد، فمدت مائدة هبا من الطبيخ والشواء وكل 
 .(125)ملذوذ من الغذاء

ىكذا بدت لنا األرجوزة األندلسية يف موضوعها الشعري، فهي قد تناولت موضوعات تكاد تكون 
نفسها موضوعات شعر القصيد، كا١تدح والوصف وا٠تمريات، والطرديات، والشوق واٟتنُت، والزىد والوعظ، 

ندلس، حيث وفرة فإن ىذه ا١توضوعات تكشف عن الواقع األندلسي من حيث ظاىرة النزه الطردية يف بالد األ
الوح  بأنواعو، والطيور، واٟتيوانات الربية من أرانب، وظباء ونعام وغَتىا، و٦تارسة فن الفروسية بامتطاء 
ا٠تيول والصيد هبن، والسباق عليهن، إضافة إىل ما يكون أثناء تلك األجواء الطبيعية من انعقاد ٣تالس اللهو 

يد بشكل ٚتاعي. كما كشفت عن تغلغل فن األرجوزة يف الشؤون واألنس وا٠تمرة، والتهيؤ للعبة الطرد والص
السياسة؛ لتعاًف موضوعات ىي من ا٠تطورة ٔتكان، كاٟتديث عن البيعة وشأهنا وعقدىا وميثاقها، ٦تا لو بعد 
سياسي واجتماعي ٔتبايعة اجملتمع بفئاتو ويل عهد البالد كبيعة أيب ٭تِت زكرياء اٟتفصي، حيث جاءتو ٚتوع 

١تناسبة. كما  وٖتول ا١تقام إىل مشهد عرس اجتماعي هبذه ا ،ئُت وا١تبايعُت، وقامت سوق األدب واإلنشادا١تهن
عن ٕتارب بعض الشعراء يف معاناهتم من الغربة، ليدق جرس الشوق واٟتنُت يف  كشفت األرجوزة أيًضا

 زيدون. بديع كما عند ابن رجزييف قالب  يخرجوا تلك ا١تشاعر اٞتياشة شعرًاقلوهبم، ف
 المبحث الثالث: البناء الفني واإليقاعي:

 : نهج األرجوزة:أواًل 
، مثلما مل تسلك يف هنجها البنائي مسلًكا معهوًدا أو مقيًدا أن األرجوزة يف األندلس لقد الحظنا كثَتًا

اجيز ا١تدحية، كمدحية ىي عليو القصيدة من حيث االبتداء ٔتقدمة من طللية أو غزلية أو غَتىا، حىت يف األر 
ها بالتوطئة باٟتديث عن البيعة )مناسبة إذ مل يفتتحها بإحدى تلك ا١تقدمات التقليدية، بل استهل ابن األبار؛
يفتتحها ٔتقدمة غزلية، ما  ا(، مث خلص منها إىل موضوع ا١تدح، بيد أنا ٧تده يف قصائد ا١تديح كثَتً األرجوزة

 .(126)مقدمات أُخر قليلة الورود كالطللية وا٠تمرية والبحرية وعشرين مرة، إضافة إىل بلغت ٜتًسا
إن خلو األرجوزة من أية مقدمة تذكر، وانعتاقها من مثل ىذه التقاليد الصارمة، كان إحدى العالمات 

 ة يف بنائها االفتتاحي با١تقدمة،ا١تائزة بينها وبُت القصيدة، وإذا كانت األرجوزة األموية قد ٨تت منحى القصيد
إىل طبيعة ىذا النوع الشعري وكينونتو، من  -يف نظرنا  -ية خلت من كل ذلك، ولعل مرد ذلك ن األندلسفإ

حيث ما يتيحو من سهولة النظم عليو وسرعتو واالرٕتال يف ا١توقف وا١تقام، واالنطالق يف ذلك دون تقاليد 
 معينة.

لداخلة على نكرة، ومن أمثلة ذلك قول تعددت طرائق االفتتاح وصيغها، فمن األراجيز ما تفتتح بالواو ا
 :(127)ابن أيب الصلت يف وصف مدينة اإلسكندرية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِء       ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة البن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍة عادي  وبْل

 

 

 فســــــــــــــــــــــــــــــــــيحة األقطــــــــــــــــــــــــــــــــــاِر واألرجــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ  
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 فن األرجوزة يف الشعر األندلسي    
 

 د. خالد عمر باوزير         

 :(128)وافتتاح ابن ىانئ ٜتريتو بقولو
 وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِخ العِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرنُِت جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثليِق      

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروقِ    ُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو ٍع ٔتثلن

 

 

 :(129)ويأيت ىذا األسلوب كذلك يف افتتاح بعض أراجيز الطرد، كقول ابن ٛتديس
 
 
 

 وكقول ابن ىانئ يف افتتاح وصف جّلنارة:
 وبنـــــــــــــــــــــــِت أيـــــــــــــــــــــــٍك كالشـــــــــــــــــــــــباب النْضـــــــــــــــــــــــِر      

 

 

ــــــــــــــــــــُت الغصــــــــــــــــــــون ا٠ُتْضــــــــــــــــــــرِ    (130)كأهّنــــــــــــــــــــا ب

 

 

القص أو اٟتكي،  يفيد ،(131)الواو، اليت تسمى بواو رّب أو عوض من ربّ ولعل االستهالل ىنا ْترف 
، على أن األمر مًتوك للراجز أن ٮتتار ما يناسب ا١توقف وسرد وقائع معينة، السيما يف الطرد وا٠تمر

، الشعوري، كافتتاح ابن زيدون أرجوزتو بأسلوب النداء، إذ ينقلنا مباشرة إىل عا١تو الشعوري والنفسي البئيس
حيث انصباب الدمع، وذوبان القلب! ويف موقف آخر حيث الفرح واٟتبور، تستهل أرجوزة التهنئة للوزير ابن 

 عصام بأسلوب فرائحي غامر:
 عـــــــــــــــــــــاَد فيــــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــــْعدُ  بعيــــــــــــــــــــدٍ  أىــــــــــــــــــــاًل 

 الــــــــــــــــــــــــوزير" يشــــــــــــــــــــــــدوفكل نــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــدى "

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو واٟتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ    الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُر هلل ب

ــــــــــــــــــــــادُ   (132)جــــــــــــــــــــــاءت ٔتــــــــــــــــــــــا أّملتــــــــــــــــــــــو األعي

الرباعة والبالغة، من حيث الداللة على موضوعها ا١تسوق، وإحداث الدىشة إن لبعض ىذه ا١تطالع من  
فإن الشعر قفٌل أّولو مفتاحو، وينبغي على الشاعر أن االىتمام با١تطلع أمر مقرر نقديًا، "أو التأثَت يف ا١تتلقي، و 

 .(133)٬تّود ابتداء شعره، فإنو أول ما يقرع السمع، وبو يستدل على ما عنده من أول وىلة"
فابن األبار يف أرجوزتو ا١تدحية يستهلها ٔتطلع، يشي بأمر فيو غبطة وفرحة وسرور، وىو تقّلد والية العهد 

ٮتتزن ىذه الغبطة، فيعلن عنها بأىازيج أو أناشيد يف ٣تمع  َت اٟتفصي أيب ٭تِت، ويستعمل دااًل افتتاحًيالألم
 ومهرجان حاشد، بقولو : أشدو.

ــــــــــــــــِدي   ــــــــــــــــَط الن  اٟتاشــــــــــــــــِد      أشــــــــــــــــدو هبــــــــــــــــا وْس

 

 

ـــــــــــــــــــــرِر ا١تراشـــــــــــــــــــــدِ   ـــــــــــــــــــــاحًة مـــــــــــــــــــــن ُغ  (134)وّض

وٗتتزل ىذه ا١تطالع ما يريد الراجز التعبَت عنو يف أرجوزتو، مثلما يطالعنا بو أشهب العريب يف رباعيتو يف  
، ٖتقق لو فيو من ا٢تناء واألنس واٟتبور، ومل يكدر ي؛ إذ وصف ذلك اليوم البهيج وصًفا ٚتياًل مدح القسطل
  :(135)صفاءه شيء

 أفضـــــــــــــــــــُل مـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــاءْت بـــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــدىورُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُس واٟتب  ومت  فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو األُن

 

ــــــــــــــــــــــــــــــوٌم حــــــــــــــــــــــــــــــواه كل ــــــــــــــــــــــــــــــو الســــــــــــــــــــــــــــــرورُ    ي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــْب صـــــــــــــــــــــــــــــــــــفاَءه تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــديرُ   ومْل يِش

 

 وليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة حالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة اإلزارِ 

 كســـــــــــــــــــــــــواِد القـــــــــــــــــــــــــارِ   مـــــــــــــــــــــــــّدْت جناًحـــــــــــــــــــــــــا
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للصيد، ونقطة انطالق السيما  ية، تؤثر االستهالل بالزمن مدخاًل مالئًمان بعض األراجيز كالطردعلى أ
 يف إحدى طردياتو: يف وقت الصباح الباكر، وىو ما طالعنا بو ابن ٛتديس

 
 
 

 : الصورة الفنية في األرجوزة:ثانًيا
إذ ينقل مستوى ا٠تطاب من  اصر الشعرية يف النص األديب عامة؛٘تثل الصورة الشعرية أحد أبرز عن

ويسافر بو على بساط ا٠تيال  ،النفعية إىل اٞتمالية، ومن اإلقناع إىل اإلمتاع، ويضخ يف النص رونق الفن
 ا٠تالق.

عرية من خالل استعما٢تا استعمااًل والصورة تشكيل لغوي خاص، يرتفع الشاعر والراجز هبا إىل درجة الش
ات غنية، تتجاوز مدلولو ا١تعجمي إىل دالالت جديدة، ينهض يف رٝتها بإ٭تاء فنًيا، فتجد الدال مشحونًا

 ا٠تيال والسياق والًتكيب وا١تقصد الفٍت الذي يتوخاه ا١تبدع من ذلك.
ومن ينعم النظر يف التشكيل الصوري يف األرجوزة، يرجع بصره بطاقة تصويرية، يشكلها عنصر التشبيو 

الفت أن الصورة الفنية تتشكل يف صور جزئية متعددة، متتابعة، تشكل بقدر كبَت، تعضده االستعارة، واألمر ال
 يف النهاية لوحة فنية رائعة.

يف تشكيل الصورة الشعرية، وقد أدرك النقاد والبالغيون العرب  د التشبيو فن العرب األكثر حضورًايع
هر الفطنة والرباعة، كما أنو أشرف الكالم ومظيف الشعر وأنو مكمن الشاعرية، و  ىذه األ٫تية القصوى للتشبيو
التشبيهات يستحوذ على الذوق األندلسي كثَتًا، ويعد كتاب "ل ، بل ٧تده أيًضا(137)مقتل من مقاتل البالغة

من أشعار أىل األندلس" خَت شاىد على ذلك، فهو يعرض يف شواىده واختياراتو ١تلكة التصوير عند 
حىت أصبح طلب الصورة فيو غاية كربى بل أصبح بعد " سياألندلسيُت يف زمن مبكر من تاريخ الشعر األندل

 .(138)زمن أكرب غاية"
 :(139)ولنا أن نقف عند بعض النماذج، ٨تلل بنية التشبيو، ووظيفتو، من ذلك وصف ابن ىانئ ٞتّلنارة

ـــــــــــــــــــــــِت أيـــــــــــــــــــــــٍك كالشـــــــــــــــــــــــباب النْضـــــــــــــــــــــــِر        وبن

 َجنــــــــــــــــــــــــــاُن بـــــــــــــــــــــــــــاٍز أو جنـــــــــــــــــــــــــــان صـــــــــــــــــــــــــــقرٍ 

 مــــــــــــــــــــــن ٨تــــــــــــــــــــــر كأ٪ّتــــــــــــــــــــــا ٣ت ــــــــــــــــــــــْت دًمــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــت ّتــــــــــــــــــــــــــدول ــــــــــــــــــــــــــن ٜتــــــــــــــــــــــــــرِ  أو روي  م

 جـــــــــــــــاءت ٔتثــــــــــــــــل النهـــــــــــــــد فــــــــــــــــوق الصــــــــــــــــدرِ  

 

ـــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــُت الغصـــــــــــــــــــــــــون ا٠ُتْضـــــــــــــــــــــــــرِ    كأهّن

 قـــــــــــــــــــــــــــــــد خّلفتـــــــــــــــــــــــــــــــو َلْقـــــــــــــــــــــــــــــــوٌة بـــــــــــــــــــــــــــــــوكرِ 

ـــــــــــــــــــــــــٍة مـــــــــــــــــــــــــن ٚتـــــــــــــــــــــــــرِ   أو نشـــــــــــــــــــــــــأْت يف ترب

ــــــــــــــدىرِ  ــــــــــــــدىر صــــــــــــــرف ال  أو كــــــــــــــف  عنهــــــــــــــا ال

ـــــــــــــــــــاث اٟتمـــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــًت  عـــــــــــــــــــن مثـــــــــــــــــــل اللث  تف

 

 ١تّــــــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــــــُت الصــــــــــــــــــــبَح قـــــــــــــــــــــد تبـــــــــــــــــــــّدى

ّــــــــــــــــــــو يف الشــــــــــــــــــــرِق ســــــــــــــــــــيٌل مــــــــــــــــــــّدا  (136)كأن
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صورة تتأسس على التشبيو ا١تتتابع، يف بنية يعّدد فيها ا١تشبو بو،  ئ يف تصويره للجّلنارة، يرسم ٢تافابن ىان
بُت الكاف، وكأّن، ومثل، دون ذكر وجو الشبو، ليًتك للخيال ٗتيل ىذه النّوارة، كما ينوع يف أداة التشبيو 

ي ىذه اللقطات، وكأٍل بو يقلب بصره وٯتتح خيالو، ال يدر  مستخدًما حرف العطف: أو للتخيَت، مستعرًضا
أي صورة ٮتتار ليقدمها للمتلقي، فمشهد اٞتلنارة مغٍر لدرجة أن الراجز ذىب يلتقط ٢تا كل ىذه الصور 

 ا١تتنوعة ا١تتتابعة. 
يستهل لوحتو بًتكيب استعاري موجز، يف قولو: وبنت أيٍك، فهي يف انتمائها إىل عامل النبات، أنثى، 

ة عن اٞتلنارة، ل االستعارة التصر٭تية، أو أنو عرب بالبنت كنايفبدت لنا اٞتّلنارة من أول منظر أهنا بنت على سبي
تشبيهية متتابعة يف ريعاهنا ولوهنا وشكلها، فهي يف عنفواهنا ونضجها وإشراقة تفتحها، كأهنا  مث ينسج ٢تا صورًا

من زاوية، بنت شابة يف مقتبل العمر والرونق، وىي ذات لون أٛتر قاٍن، وىنا يربز لنا صورهتا اللونية بأكثر 
فهي يف اٛترارىا كأهنا قلب باز أو صقر، أو صغَت أنثى عقاب وىو يبدو بلونو األٛتر، واستعمل حرف 

كأّن، للداللة على شدة التشابو وعمقو بينها وبُت شكل القلب واٛتراره، ومل يكتف بذلك، بل دىتو "التشبيو 
كأّن"، فهي كأهنا ومصدرىا، موظًفا مرة أخرى " ، وذىب يعلل سرىاىذه اٟتمرة الشديدة اليت اكتستها اٞتلنارة

قطعة دم ٣ُتّت من ٨تر، أو نزفت منو، بل رٔتا نشأت يف تربة من ٚتٍر، فهي قطعة ٚتر، أو لعلها سقيت من 
ٜتر، فأخذت لوهنا، ليصل يف النهاية إىل رسم لوحة غزلية تكشف شكلها، وتناسب كوهنا بنت وأنثى، يف بنية 

بيو التمثيلي، فشبو ٙترة الرّمان يف كرويتها وبروزىا من زىرة اٞتلنارة بالنهد فوق الصدر، تشبيهية من نوع التش
أي ٗترج وتتفتح عن اللثاث وىوما حول األسنان من اللحم، ويف تشبيو الرمان بالنهد صورة  ،وكأهنا تفًت

 معكوسة أو مقلوبة عما ُدرج من تشبيو النهد بالرمان.   
من الشاعرية والبالغة ىو الذي تستخدم فيو   دورانًا يف الشعر، وأعظمها قدرًاإن أكثر أشكال التشبيو 

بيو يف الشعر حىت إهنا لتعد األداة األساسية للتش ؛(140)كأّن، ١تا تقيمو من ٗتييل، وتنهض بو من صورة فنية
رية الواردة ، إذ تستأثر ٔتا يربو على نصف النماذج الشع(141)التشبيهات" السالف الذكراألندلسي يف كتاب "

 . (142)فيو
و٦تا يعزز ىذا األمر ما طالعنا بو الكالعي يف تصوير التحية األخوية اليت زّفها ألحد أصدقائو،  
 : (143)بقولو
 
 
 

 

اف، أبلغ من الك أغراًضا بالغية، فهي أواًل لكاف، وتكرارىا ثالث مرات كأّن" ىنا دون اإن الستعمال "
وىي إ٪تا تستعمل حيث يقوى الشبو، حيث يكاد الرائي يشك يف أن ا١تشبو ىو يف إفادهتا تقوية التشبيو، "

األداة شدة قرب ا١تشبو وىو ىنا ، فأفادت ىذه (144)"بو أو غَته، ولذلك قالت بلقيس: )كأنو ىو(ا١تشبو 

 كأهّنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا١تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُك وال ختـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُس وال غمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ   كأهّن
 كأهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يف اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِة ا١تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ 
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: وال ختام، وىي يف ك، فكأهنا مسك، وأكد ذلك بتذييلوورائحتها با١تشبو بو وىو ا١تس " يف عبَتىا"التحية
: وال غمام، ٭تجب ضوءىا عن ىذا اإلشراق بقولو أيًضا وشدة إشعاعها كأهنا الشمس، معززًاإشراقها 

 الناظرين، كما شبهها يف لذهتا وحالوهتا كأهنا ا١تنام ا٢تادئ الذي يريح البدن.   
كأن" للجملة الشعرية ضاعف من قدرهتا يف استفزاز ا٠تيال، ودفع ا١تتلقي إىل التهيؤ والتأىب إن تصدر "

" كما عرية ٔتا شكل من ظاىرة "التدوَلالستقبال الصورة، كما إن تكرارىا ىنا ثالث مرات عّمد الصياغة الش
احدة بلون من يسميها صالح فضل وىي معدالت تكرار مثل ىذه األدوات يف ا١تقطوعة الشعرية الو 

 .  (146)بغية الوصول بالصياغة إىل درجة عالية من الوجد ا١توسيقي والنشوة اللغوية"؛ "(145)اإلٟتاح
إنا لنلفي الصورة يف األرجوزة ترسم يف لوحات، أو صور جزئية تتكامل لتشكل لوحة متسقة، تتنوع 

 سو: عناصر تشكيلها مثلما ىو األمر يف تصوير ابن ٛتديس لليلة من ليايل أن
 
 
 
 
 
 
 

صر االستعارة، فاستعار ٢تا إزارًا حالًكا، عمد الراجز يف تصوير قتامة ىذه الليلة وشدة سوادىا، إىل عن
ن ا١ترأة إ٪تا يكون ثوهبا شاماًل أسود، ليعمق داللة االشتمال واالنتشار الكلي للظالم، أل إزارًا وكأهنا امرأة تلبس

إذ شبو الليلة بطائر ٯتد جناحو األسود كسواد القار،  لبدهنا كاماًل، مث رسم منظرًا آخر لتصوير ىذا السواد؛
 وكل ىذه الصور تدل على وحشة ىذه الليلة وشدة سوادىا.

وحيوية وإشراق، إذ استعمل دال  اٞتانب اآلخر، أيت لنا بصورة استعارية تشخيصية فيها حركة على أنو يف
لو، بالُعقار وىي ا٠تمرة، فالراجز صور ما كان  لة الدماء، ليذبح بو ا٢تم إزىاًقاالعقر" وىو اٞترح أو الذبح وإسا"

، وما يثَته ىذا الدال من رة التصر٭تيةلعقر من باب االستعاعليو يف ليلتو تلك وىو معاقر للخمرة، وشربو با
كن تلك ليقطع بو ا٢تم ا١تخّيم عليو، ويزىق روحو، ومل ت والفتك، وكأنو استل  سكيًنا أو سيًفا البط  واٞترح

الُعقار لًتكيز الداللة وتعميقها، وإغناء لإليقاع  اٞتناس االشتقاقي بُت عقرت/ األداة سوى ا٠تمرة، موظًفا
 الداخلي.

ًتاق واشتعال بـ "روح نار" إىل تشبيو ماء ىذه ا٠تمرة يف وىجها وما تًتكو يف النفس من احمث عمد 
بُت متضادين: ا١تاء والنار، فالصورة بنيت على عنصر التضاد، وما يثَته من مفارقة بُت العنصرين، وأن  جامًعا

 وليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة حالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة اإلزارِ 

ـــــــــــــــــــــــــــارِ   مـــــــــــــــــــــــــــّدْت جناًحـــــــــــــــــــــــــــا  كســـــــــــــــــــــــــــواِد الق

ـــــــــــــــــــــــــــــــرَّة النهـــــــــــــــــــــــــــــــارِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــا ُغ  ٭تجـــــــــــــــــــــــــــــــُب عن

ـــــــــــــــــــــــــــــرُت فيهـــــــــــــــــــــــــــــا ا٢تـــــــــــــــــــــــــــــم  بالُعقـــــــــــــــــــــــــــــارِ   عق

ـــــــــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــــــــو روُح ن ـــــــــــــــــــــــــاٍء في  (147)ّتســـــــــــــــــــــــــم م
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عل ويلهب يف النفس نار اللذة سر لذة ا٠تمرة وفعلها الساحر إ٪تا تأثَتىا باجتماع ىذين العنصرين، ماء يش
 والنشوة.

 ن الصيد كالكالب، كما يف قول ابنىذا، ومل ٗتل األرجوزة من الصورة الكنائية، السيما يف وصف حيوا
 ٛتديس:
 
 
 
 
 
 

ظامي  ة يف قولو:فابن ٛتديس يرسم صورة ضافية بل قل لوحة فنية لكلب الصيد، منها الصورة الكنائي
 الضلوع، ضامر األخصارِ 

ن قوتو وسرعة جريو وطراده، : ظمأه ىنا كناية عن تعطشو للدم، كما إن ضمور أخصاره كناية عفإن
 ضامر، لتعميق داللة االختالء، ومن ٙتة السعي ١تلئو وإشباعو. اٞتناس الناقص بُت: ظامي/ موظًفا

زة إىل الشعرية، ويضمن ٢تا مكانًا يرتقي باألرجو  لصورة الفنية يف األرجوزة، عنصرًا شعريًاىكذا، بدت لنا ا
 يف عامل اإلبداع الفٍت. مكيًنا

 ثالثًا: اإليقاع الموسيقي:
 وزن األرجوزة: -أ 

يعد ْتر الرجز ىو القالب الوزٍل الذي نظمت عليو األرجوزة، وىو ْتر مفرد، يتألف من وحدة وزنية 
والرَجز شعر ابتداء أجزائو سببان مث وتد، وىو وزن يسهل يف تفعلن، ا١تؤلفة من سببُت ووتد، "سباعية: مس

وا١تنهوك وىو الذي قد السمع ويقع يف النفس، ولذلك جاز أن يقع فيو ا١تشطور وىو الذي ذىب شطره، 
 .(149)"ذىب منو أربعة أجزائو، وبقي جزآن

وسبب اضطرابو جواز البحر بأنو أكثر البحور اضطرابًا، من حيث تعدد تشكيالتو وصوره، " وينماز ىذا
حذف حرفُت من كل تفعيلة من تفعيالتو، وكثرة إصابتو بالزحافات، والعلل، والشطر، والنهك، واٞتزء، فهو 

، فال يبقى على حال واحدة. وقيل ٝتي بذلك؛ ألن الشائع منو ا١تشطور ذو الثالثة ور تقلًباحمن أكثر الب
 .(150)على ثالث قوائم  و ما ُشّد إحدى يديو، وبقي قائًمااألجزاء، فهو هبذا شبيو بالراجز من اإلبل، وى

، ونوعوا يف نظًماطية الشعراء لكثرة ما ركبوه من البحور الكثَتة االستعمال حىت ٝتي ٔتإنو " كما
. ومن أىم تشكيالتو: الرجز التام الصحيح، التام ا١تقطوع، الرجز اجملزوء الصحيح، الرجز (151)تشكيالتو"

 يتبُعـــــــــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــــــــــــيوٍد ضــــــــــــــــــــــــــــــارِ 
 ظــــــــــــــــــامي الضــــــــــــــــــلوع، ضــــــــــــــــــامر األخصــــــــــــــــــارِ 
ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة الزن ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو يف عق  كأن
 بــــــــــــــــــــــــــأعٍُت مل تـُْغــــــــــــــــــــــــــِض مــــــــــــــــــــــــــن ُعــــــــــــــــــــــــــّوارِ 

 (148)واألشــــــــــــــــفارِ كـــــــــــــــاٞتمِر بـــــــــــــــُت ا٢تُـــــــــــــــْدِب 
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مفعولن"، ، وتنقل إىل "مستفعل"وىو ما كانت عروضو مقطوعة " ا١تشطور، ولو تشكيالت: ا١تشطور ا١تقطوع:
 وعروضو ىذه ىي ضربو على وفق ما يرى العروضيون. 

 األنماط اإليقاعية لألرجوزة األندلسية:
 تعددت التشكالت اإليقاعية وأ٪تاطها يف األرجوزة، تتمثل يف اآليت:

الرجز ا١تشطور، أو كما تسميو اٞتواىري مصرع التمام، وىو أن تأيت ٚتيع أبيات األرجوزة مصرعة، بالتزام  .5
، وىذا النوع ىو اٞتاري (152)ياتالقافية ا١توحدة يف كل شطر من أشطر األرجوزة مهما بلغت من أب

جرير وذي الرمة، و ، لشماخ وأيب النجم العجلي والعجاجاالستعمال منذ العصر األموي، كما يف أراجيز ا
. ونظرة يف ديوان رؤبة (153)وغَتىم ٦تن نظموا من ا١تخضرمُت يف الرجز كأيب ٩تيلة والعماٍل ورؤبة وبشار

، ٧تد أن أراجيزه ٚتيعها قد جاءت من ىذا وأكثرىم رجزًاالرّجاز ا١تخضرمُت  بن العجاج بوصفو أشهر
النوع من الرجز ا١تشطور، بل إنو ليعد الصورة الوزنية ا١تفضلة كذلك ألراجيز ا١تدائح واألىاجي والوصف 

 .(154)والطرد يف العصر العباسي
١تشطور الصحيح ا األرجوزة األندلسية، ولو تشكالن:يف  يقاعي أكثر األ٪تاط حضورًاٯتثل ىذا النمط اإل
 وا١تشطور ا١تقطوع.

مستفعلن"، مع جواز أن يدخلها زحاف تأيت تفعيلة عروضو وضربو صحيحة "ا١تشطور الصحيح: و  . أ
 ا٠تنب أو الطي أو كال٫تا. كقول ابن األبار يف مدحتو:
 أشــــــــــــــــدو هبــــــــــــــــا وْســــــــــــــــَط النــــــــــــــــِدي  اٟتاشــــــــــــــــِد      

 ســـــــــــــــــنا الصــــــــــــــــــباِح مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــناىا الواقــــــــــــــــــدِ 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــرِر    ا١تراشـــــــــــــــــــــــــــدِ وّضـــــــــــــــــــــــــــاحًة مـــــــــــــــــــــــــــن ُغ

 (155)ِشـــــــــــــــــــيدْت مبانيهـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى قواعـــــــــــــــــــدِ 

 ون تفعيلة عروضو وضربو يف صيغة "مستفعْل"، وتنقل إىل "مفعولن"، وكثَتًاا١تشطور ا١تقطوع: وفيو تك . ب 
فتنتقل إىل فعولن. ويكاد ىذا الشكل يستحوذ على كثَت  : معولنما يدخل عليها زحاف ا٠تنب، فتكون

 من األراجيز. كقول ابن زيدون يف أرجوزتو البائية:

 
 

 وكقول ابن ٛتديس يف طرديتو الدالية:
 
 

 وكقول الكالعي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــؤثرِك الســــــــــــــــــــــــــــــــــالمُ   زاَرَك مــــــــــــــــــــــــــــــــــن ُم

 (158)مــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــّرِت األيّــــــــــــــــــــــامُ  ُمكــــــــــــــــــــــررًا
 
 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــْئَت أْن تصـــــــــــــــــــــــــوبا ـــــــــــــــــــــــــْب ماِش ـــــــــــــــــــــــــُع ُص ـــــــــــــــــــــــــا دْم  ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي آَن أْن تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوبا  (156)وي

 
 ١تّــــــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــــــُت الصــــــــــــــــــــبَح قـــــــــــــــــــــد تبـــــــــــــــــــــّدى 

ّــــــــــــــــــــو يف الشــــــــــــــــــــرِق ســــــــــــــــــــيٌل مــــــــــــــــــــّدا  (157)كأن
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 فن األرجوزة يف الشعر األندلسي    
 

 د. خالد عمر باوزير         

ولعل إيثار ىذا الشكل اإليقاعي ألنو يركز اإليقاع أكثر يف كلمة القافية، وٯتنحها سرعة يف االنطالق، 
 بسبب ىذا االختصار الذي طرأ على التفعيلة، فضمرت حىت بقي منها ٜتسة حروف يف الغالب.

وىو الذي يشتمل كل بيت فيو على قافية ملتزمة بُت شطريو، ٗتالف قافية البيت الذي : "الرجز المزدوج .2
واٟتكمة وا١تواعظ متحللُت من قيود  قد ٞتأ إليو الشعراء لنظم العلوم، و (159)قبلو والبيت الذي بعده"

حايب اٞتليل عثمان بن . وقد وقفنا من ذلك على أرجوزة ابن ا١ترابط يف إلغازه باسم الص(160)القافية
 عفان، يف قولو:

ــــــــــــــــــحر يف إلغــــــــــــــــــازه ــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن أتــــــــــــــــــى بالس   ي
ــــــــــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــــــــــد ظهــــــــــــــــــــــــــرا ــــــــــــــــــــــــــذي أخفيَت  إّن ال
 إْن ُتســــــــــــــــــــــــــــــــــقِط األوَل منــــــــــــــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــــــــــــــــددُ 

 

 وبلّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَغ الغايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَة يف إ٬تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازِه 
ــــــــــــــــــــف ٮتفــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــناه هبــــــــــــــــــــرا  وكي

ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــو بلـــــــــــــــــــــــدُ  أو ثانًي  (161)جـــــــــــــــــــــــاءك من
متنوع  وتتنوع النغمات، ٦تا خلق إيقاًعا فأنت ترى بأن القافية تتحد يف كل شطري بيت، وتتعدد األرواء، 
 ا١توسيقى، وا١تزدوج ىنا يأيت صحيح العروض والقافية عادة.

 ويف ىذا النمط أو الشكل اإليقاعي صيغت األراجيز العلمية والتارٮتية األندلسية كأرجوزة الغزال يف قولو: 
 (162)ىذا الذي ٨تن معوْ  أدركُت يف ا١تصر ملوًكا أربعْو  وخامًسا

تتغَت فيو القافية كل ثالثة أشطر، و٘تثل قافية الشطر الرابع القافية ا١تركزية، قافية العمود، : و رجز المثلثال .1
 وىي اليت تتكرر يف األرجوزة كلها. ولعل ىذا الشكل اإليقاعي مهد لظهور ا١تخمس الشعري. 

 من أمثلة ذلك كاألرجوزة ا١تدحية الدالية يف الوزير ابن عصام: 

ـــــــــــــــــــــدٍ  أىـــــــــــــــــــــاًل  ـــــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــــْعدُ  بعي  عـــــــــــــــــــــاَد في
ـــــــــــــــــــــــــدى " ـــــــــــــــــــــــــوزير" يشـــــــــــــــــــــــــدوفكل نـــــــــــــــــــــــــا ل  ال

ـــــــــــــــــــًة طـــــــــــــــــــاَف هبـــــــــــــــــــا ُحّجاُجهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــا كعب  ي
 وللهــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــَّتنا منهاُجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــى بالســـــــــــــــــــناء والســـــــــــــــــــٌت ـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن ٖتّل  ي
ــــــــــــــــــٌت

ُ
ــــــــــــــــــٌت هبــــــــــــــــــا زىــــــــــــــــــُر ا١ت ــــــــــــــــــًة ٬ُت ــــــــــــــــــا جّن  ي

 

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُر هلل بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو واٟتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  
 جـــــــــــــــــــــــــــاءت ٔتــــــــــــــــــــــــــــا أّملتــــــــــــــــــــــــــــو األعيــــــــــــــــــــــــــــادُ 
ــــــــــــــــــــــد جى ِســــــــــــــــــــــراُجها ــــــــــــــــــــــْنِح ال ــــــــــــــــــــــَُت يف ُج  ين

 واإليــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادُ  فيحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــُد اإلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــدارُ 
ـــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــان أُمن ـــــــــــــــــــــــــــــن الزم ـــــــــــــــــــــــــــــا م  وخوفُن

ــــــــــــــــــــــــورّادُ ومــــــــــــــــــــــــوردً  ُــــــــــــــــــــــــروى هبــــــــــــــــــــــــا ال  (163)ا ي
، كما أنو ٬تمع يقية، تغٍت اإليقاع والداللة مًعاونالحظ أن يف ىذا التناوب اإليقاعي من انتقاالت موس 

يف بُت عنصري التماثل واالختالف، فالثالثة األشطر األوىل تتفق يف قافية واحدة، وٗتتلف مع نظَتاهتا 
 اجملموعات التالية، بينما تتفق ٚتيعها يف قافية الدال، اليت ٘تثل ا٠تيط الذي ٬تمع اٞتميع.
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 فن األرجوزة يف الشعر األندلسي    
 

 د. خالد عمر باوزير         

: وىو مثل السابق، غَت أن تغَت القافية يكون بعد أربعة أبيات أو شطور، تتفق يف قافية الرجز المربع .1
لألرجوزة مثلما رأينا يف الرجز واحدة. وىذا أشبو با١تزدوج أو تطوير لو، ألنو ليس ىناك قافية موحدة 

 ا١تثلث. وعلى مثلو جاءت أرجوزة أشهب العريب يف مدح القسطلي:
 هلِل َدر  ماجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد َٝتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍع      
ـــــــــــــــــــــعِ  ـــــــــــــــــــــاِت ا٢تُّم  يفضـــــــــــــــــــــُح صـــــــــــــــــــــْوَب الغادي
 َصــــــــــــــــــــــْلٍت كمــــــــــــــــــــــنْتِ ا١تِْقضــــــــــــــــــــــِب اُٟتســــــــــــــــــــــامِ 
 يلقـــــــــــــــــــــــــى الُعفـــــــــــــــــــــــــاَة ُمشـــــــــــــــــــــــــرَق الَقســـــــــــــــــــــــــامِ 

 إْن شــــــــــــــــــــْئَت أن تبصــــــــــــــــــــَر بــــــــــــــــــــدَر احملفــــــــــــــــــــلِ  
ــــــــــــــــــــــنَة  ْمحــــــــــــــــــــــلِ والس 

ُ
 الّشــــــــــــــــــــــهباَء غيــــــــــــــــــــــَث ا١ت

 

 أغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  وّضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِح اٞتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت أروعِ  
ْشــــــــــــــــــــــــرَعِ 

َ
ــــــــــــــــــــــــُت ا١ت ع

َ
ــــــــــــــــــــــــْذِب ا١ت  ّتــــــــــــــــــــــــوده الع

ســــــــــــــــــــــــــــــامِ 
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــاِه وا١ت ب

ُ
 جــــــــــــــــــــــــــــــل  عــــــــــــــــــــــــــــــن ا١ت

 واٞتـــــــــــــــــــــــيَ  يـــــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــــر وع ذا البســـــــــــــــــــــــامِ 
ــــــــــــــــــــــــثَ  ــــــــــــــــــــــــلِ  وســــــــــــــــــــــــاعَة الن ــــــــــــــــــــــــزاِل لي  اٞتْحف
ــــــــــــــــــــاِد " ــــــــــــــــــــاه ون ــــــــــــــــــــْف ٔتعن ــــــــــــــــــــاعلي"فِق  (164)ي

  

، ٔتعٌت تتكرر (165)"وىو ما كان على تفعيلتُت وتفعيلتُت، وعروضو وضربو صحيحان" الرجز المجزوء: .1
 :(166)تفعيلة "مستفعلن" أربع  مرات، وقد ورد نص رجحنا أرجوزيتو، وىو قول ابن زمرك

 

 تناتنا فاْلبْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ أَ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنا أَ يْ دَ َىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ديتناْى

 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَب الرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واْغنيتن  ث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظْ ٟتَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أْحظيتن  تن
 
 
 

شكل ا١تشطور، ا١توحد القافية، فابن زمرك حرص على أن  ىذا البناء اإليقاعي يشبو كثَتًا وال شك أن
، تشكلت بو أرجوزة نونية، ناىيك عن لعبة التشقيق بيًتا، فأضفى إيقاًعا خاًصا 21بيًتا من  يصرع أربعة عشر

وسيقي، فاستحالت ىذه األرجوزة من الًتًل والشدو ا١ت ن زمرك يف أرجوزتو، ٦تا أشاع جًوااللغوي الذي اتبعها اب
 إىل نص غنائي، ونشيد رجزي، أشبو باٟتُداء.

وبذا، فاألرجوزة تتخذ ىذه األشكال اإليقاعية، وىي بال شك فيها تنوع موسيقي، ٭تقق وظيفة إيقاعية 
عالية، وتسلك مسلكُت: مسلك تكون فيو القافية موحدة مثلما ىو يف ا١تشطور، ومسلك تكون فيو القافية 

 متعددة كما يف األشكال اإليقاعية األخرى.
 القافية والروي:  -ب 
يف ىذا األمر، ْتسب الشكل   الشعر. ويف األرجوزة ٧تد تنوًعا٘تثل القافية نقطة ارتكاز موسيقي يف 

اإليقاعي اليت تسلكو، ففي ا١تشطور حيث القافية ا١توحدة والروي، جاءت القوايف مطلقة، وما يف اإلطالق من 
ولعل السبب يف إجازة اإلطالق يف القوايف باإلضافة إىل ما أشاروا إليو "إرادة إطالة الصوت و التنغيم والًتًل، 

وإظهارىا والًتكيز  ىو جهارة كلمة القافية اا دالليً يؤدي إىل نرب كلمة القافية نربً  ذيمن الغناء والًتًل وا١تد ال
 . (168)الصويت" عن الًتكيز اا نإتً ا دالليً عليها تركيزً 

 وبْلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍة عاديّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة البنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِء      

 

 

 (167)فســـــــــــــــــــــــــــيحة األقطـــــــــــــــــــــــــــاِر واألرجـــــــــــــــــــــــــــاءِ  
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 فن األرجوزة يف الشعر األندلسي    
 

 د. خالد عمر باوزير         

باأللف  جاءت القافية مطلقة بالكسر مردفةففي أرجوزة ابن أيب الصلت يف وصفو مدينة اإلسكندرية  
قد منحت األلفات ا١تتتابعة يف: عادية/ البناء/ و  ورويها ا٢تمزة، و٣تراىا الكسرة، "،"جْاءِ  وىي من نوع ا١تتواتر:
 داللة االمتداد الصويت الذي اتسق مع االمتداد ا١تكاٍل واٞتغرايف.األقطار/ األرجاء 

ة ٘تثل مظهر الثراء ا١توسيقي والكثافتعد القافية من نوع ا١تردفة وا١تؤسسة من أغٌت القوايف موسيقية، فهي "
 تأيت عليها األرجوزة كما يف بائية ، وىي كثَتًا ما(169)"الصوتية، باشتما٢تا على أعلى قدر من األصوات ا١تتكررة

، ومن نوع ا١تتواتر، ورويها الباء، ألف اإلطالقإذ جاءت القافية مطلقة، مردفة بالواو، معززة ب ابن زيدون؛
 يعزز ىذا االنصباب للدمع. صوتًيا لفتحة، وىذان ا١تدان ٯتنحان أيًضا امتداًداو٣تراىا ا

 
 ٧تد الراجز ٬تمع يف القافية ا١تردفة بُت الواو والياء، كما يف قول ابن أيب الصلت: وأحيانًا

 وليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة دائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الغســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِق      
 كليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ا١تتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّيِم ا١تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقِ 

  
 

 بعيــــــــــــــــــــــــدة ا١تمســــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــروقِ  
 (171)تـــــــــــــــــــــــــــأريقي أطــــــــــــــــــــــــــاَل يف ظلمائهــــــــــــــــــــــــــا

 
 

 ومن ا١تؤسسة قول ابن األبار يف داليتو:
ــــــــــــــــِدي  اٟتاشــــــــــــــــِد       ــــــــــــــــَط الن  أشــــــــــــــــدو هبــــــــــــــــا وْس

 

 

ـــــــــــــــــــــرِر ا١تراشـــــــــــــــــــــدِ   ـــــــــــــــــــــاحًة مـــــــــــــــــــــن ُغ  (172)وّض

 راشِد، قافية مطلقة، مؤسسة، متدارك، ورويها الدال ا١تكسور.فالقافية : " 
رجوزة الواحدة أكثر رأينا، فتجمع األأما القافية يف األشكال اإليقاعية األخرى، فإهنا تأيت متعددة كما 

 يف الرجز ا١تربع: ي. و٧تد ىذا التنوع القافوي مثاًل من رو من قافية، و 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍع        هلِل َدر  ماجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد َٝتي
ـــــــــــــــــــــعِ  ـــــــــــــــــــــاِت ا٢تُّم  يفضـــــــــــــــــــــُح صـــــــــــــــــــــْوَب الغادي
 َصـــــــــــــــــــــْلٍت كمـــــــــــــــــــــنْتِ ا١تِْقضـــــــــــــــــــــِب اُٟتســــــــــــــــــــــامِ 
 يلقـــــــــــــــــــــــــى الُعفـــــــــــــــــــــــــاَة ُمشـــــــــــــــــــــــــرَق الَقســـــــــــــــــــــــــامِ 

ــــــــــــــــــــدَر احملفــــــــــــــــــــ   لِ إْن شــــــــــــــــــــْئَت أن تبصــــــــــــــــــــَر ب
ْمحــــــــــــــــــــــلِ 

ُ
ـــــــــــــــــــــنَة الّشــــــــــــــــــــــهباَء غيـــــــــــــــــــــَث ا١ت  والس 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُت    أروع  أغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  وّضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِح اٞتب
ــــــــــــــــــــــــرَعِ  ْش

َ
عــــــــــــــــــــــــُت ا١ت

َ
ــــــــــــــــــــــــْذِب ا١ت  ّتــــــــــــــــــــــــوده الع

ــــــــــــــــــــــــــاِه  ب
ُ
 والُمسااااااااااااااااااااااااااام  جــــــــــــــــــــــــــل  عــــــــــــــــــــــــــن ا١ت

ـــــــــــــــــــــــر وع ذا البســـــــــــــــــــــــامِ  ـــــــــــــــــــــــوم ال  واٞتـــــــــــــــــــــــيَ  ي
 الجْحفااااااااااااااااااااال  وســـــــــــــــــــــاعَة الن ـــــــــــــــــــــزاِل ليـــــــــــــــــــــَث 

ـــــــــــــــــــاعلي" ـــــــــــــــــــاِد " ي ـــــــــــــــــــاه ون ـــــــــــــــــــْف ٔتعن  (173)فِق
مطلقة عينية، ميمية، المية، وىّن: أروِع/ ساِم، جْحفِل. فاألوىل  ففي ىذا ا١تقطع ٕتتمع ثالث قوافٍ  

من نوع ا١تتدارك، خلتا من حريف الردف والتأسيس، و  والثالثة ٢تما شكل قافوي واحد كوهنما ٣تردتُت،
، يف ٣تموعتو، فكان اإليقاع منزاًحا صوتًياتوسطتهما القافية ا١تردفة باأللف. وكل نوع منها يتكرر أربع مرات 

ىكذا: أروِع  فينطلق بسرعة ما، مث يتمهل بسبب مد األلف يف القافية ا١تتوسطة، مث يرجع سَتتو األوىل بسرعة.
 (.                                                       0//0/(، جْحَفِل ) 0/0/(، َسْاِم )0//0/)

ـــــــــــــــــــــْئَت أْن تصـــــــــــــــــــــوبا ـــــــــــــــــــــْب ماِش ـــــــــــــــــــــُع ُص ـــــــــــــــــــــا دْم  (170)ي
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 (8م. الرقن التسلسلي )2022 يونيو(، 5، العذد )الخاهسالوجلذ  ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 فن األرجوزة يف الشعر األندلسي    
 

 د. خالد عمر باوزير         

 من التكرار بأنواعو، اٟتريف، واللفظي، والبديعي.تنبع : يتآزر اإليقاع الشعري بعناصر صوتية اإليقاع الداخلي
 فمن أمثلة ذلك قول ابن األبار يف مد٭تو:

 أشــــــــــــــــدو هبـــــــــــــــــا وْســــــــــــــــَط النـــــــــــــــــِدي  اٟتاشـــــــــــــــــِد      
 ســــــــــــــــــنا الصــــــــــــــــــباِح مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــناىا الواقــــــــــــــــــدِ 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــرِر ا١تراشـــــــــــــــــــــــــــدِ   ـــــــــــــــــــــــــــن ُغ ـــــــــــــــــــــــــــاحًة م  وّض
 (174)ِشـــــــــــــــــــيدْت مبانيهـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى قواعـــــــــــــــــــدِ 

حروف بعينها وألفاظ، فتكرر حرف الشُت يف: أشدو/  أتت ىذه األشطر غنية بإيقاع داخلي ملؤه تكرار 
وىي انتشار الصوت وا٢تواء ٤تدثًا  ، ٔتا فيها من صفة التفشيشيدت، ٦تا أغٌت البيتُت إيقاعًيا اٟتاشد/ ا١تراشد/
: أشدو الدال على الًتًل، ويف: عالم بالفرحة، يعضده إيقاع الفعلمع الرغبة يف اإلعالن واإل جرًسا متساوقًا

/ سناىا، تكرار لفظي، وفيهما السُت وا١تد، ٦تا منح ا١توقف طاقة صوتية كثيفة عززت من وظيفة ىذا سنا
 وهباًء. ور الذي يتجلى على احمليا إشراًقااإليقاع وداللتو يف البوح باٟتبور والسر 

بـ "تصوبا"،  جوزتو منذ ا١تطلع، فإن يف قولو "ُصْب"، وانتهاءً يف أر  د ابن زيدون يتجلى اإليقاع واضًحاوعن
قاقي، وكذا يف مقاربتو بُت حرف "أْن" والفعل قوامو ىذا التكرار يف ا١تادة، حيث اٞتناس االشت تناغًما موسيقًيا

"، واإلٟتاح عليو، ٦تا عزز داللة تكرار أسلوب النداء بـ "يا "، من اجملانسة اليت كثفت اإليقاع، ناىيك عن"آنَ 
   التخفف من معاناة الغربة عن طريق ذرف الدموع.اٟتاجة إىل البوح النفسي وطلب 

 
 

و٧تد الًتديد لفعل األوبة يف منتهى األرجوزة، ٦تا يشي برغبة الذات الراجزة أن ٖترزه وتنجح يف ٖتقيقو، 
 فهو مرادىا، وأملها، وبو ترسو على بر األمان.

 
 

 ويتعاظم اإليقاع الداخلي يف ىذا ا١تقطع الرجزي:

 عـــــــــــــــــــــاَد فيــــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــــْعدُ  بعيــــــــــــــــــــدٍ  أىــــــــــــــــــــاًل 
 الــــــــــــــــــــــــوزير" يشــــــــــــــــــــــــدوفكل نــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــدى "

 يـــــــــــــــــــا كعبـــــــــــــــــــًة طـــــــــــــــــــاَف هبـــــــــــــــــــا ُحّجاُجهـــــــــــــــــــا
 وللهــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى ســــــــــــــــــــــــــــــــــــَّتنا منهاُجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــى بالســـــــــــــــــــناء والســـــــــــــــــــٌت ـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن ٖتّل  ي
ــــــــــــــــــٌت
ُ
ــــــــــــــــــًة ٬ُتــــــــــــــــــٌت هبــــــــــــــــــا زىــــــــــــــــــُر ا١ت  يــــــــــــــــــا جّن

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو واٟتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ    الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكُر هلل ب
ـــــــــــــــــــــــــــادُ  ـــــــــــــــــــــــــــو األعي  جـــــــــــــــــــــــــــاءت ٔتـــــــــــــــــــــــــــا أّملت
 ينــــــــــــــــــــــَُت يف ُجــــــــــــــــــــــْنِح الــــــــــــــــــــــد جى ِســــــــــــــــــــــراُجها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرادُ   فيحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــُد اإلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــداُر واإلي
ـــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــن الزمـــــــــــــــــــــــــــــان أُمن  وخوفُن

 (177)يُـــــــــــــــــــــــروى هبـــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــورّادُ  ومـــــــــــــــــــــــورًدا
 

ـــــــــــــــــــــــــا دْمـــــــــــــــــــــــــُع ُصـــــــــــــــــــــــــْب ماِشـــــــــــــــــــــــــْئَت أْن تصـــــــــــــــــــــــــوبا  ي
 (175)ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي آَن أْن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوبا

 
 

 أؤوباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااإْن قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرِت العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُُت أْن 
 (176)أْن يؤوبااااااااااااااااااااااااااااقـــــــــــــــــــــــــــد ينفـــــــــــــــــــــــــــُع ا١تـــــــــــــــــــــــــــذنَب  ...
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 فن األرجوزة يف الشعر األندلسي    
 

 د. خالد عمر باوزير         

السعُد/ اٟتمُد، حفل ىذا ا١تقطع بطاقة إيقاعية تولدت من تكرار حرف الدال يف مستهلو: بعيٍد/ عاَد/ 
يشدو" الصوتية، ومن تكرار أسلوب النداء ثالث مرات، وىو أسلوب إنشائي انزاح عن مث بداللة الفعل: "

اللو، لذلك فقد بث  وإكباره وإجمعناه األصلي من طلب اإلقبال إىل معٌت بالغي وىو اإلشادة ٓتالل ا١تنادى 
/ سناء: السٌت، جّنة/ ٬ُتٌت، مورًداموسيقية حّفت هبذا األسلوب، من اٞتناس االشتقاقي يف: ال الراجز قيًما

  الورّاُد، وكل ذلك ضّخ يف ىذا ا١تقطع من مظاىر اإليقاع الصويت وا١توسيقي، ٔتا عزز من داللة اإلشادة 
 وا١تدح واإلطراء.

   و، من معامل اإليقاع يف األرجوزة ىو التصريع، الذي تبٌت علي ز عنصر إيقاعي كان معلًما أن أبر غَت
وتقفية، ٦تا يوحد النغمة ا١توسيقية يف ىذه ا١تراكز القافوية. والتصريع يكون عادة  وىو توافق هنايات األشطر وزنًا

سم التمايز اإليقاعي بُت النوعُت يف ا١تطالع يف القصيدة، بينما يشمل كل األشطر يف األرجوزة، وىو مي
 أرجوزة ابن ، كما يفمن أي أرجوزة ٕتد التصريع عنصرًا بنائًيا إيقاعًيا الشعريُت. ولك أن تأخذ أي مثال

 :(178)ٛتديس ا١تيمية مثاًل 
 صـــــــــــــــــــــــــاحٍب بصـــــــــــــــــــــــــحٍة بـــــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــــــقمْ و 

ـــــــــــــــــــــــــــمْ يقـــــــــــــــــــــــــــول يف ال  : ال، ويف نعـــــــــــــــــــــــــــم: نع

 

 

ُـــــــــــــــــــــــــذمْ    مســـــــــــــــــــــــــاعٍد يف كـــــــــــــــــــــــــل  أمـــــــــــــــــــــــــٍر ال ي

 وال بــــــــــــــــــــــــــرِمْ ال ناكــــــــــــــــــــــــــٌب عــــــــــــــــــــــــــن فتيــــــــــــــــــــــــــٍة 

 

 

األشطر فأنت ترى التقابل والتناظر اإليقاعي بُت: بال سقْم/ ٍر ال يذْم، نعم نعْم/ وال برْم، فجاءت 
 "، اليت خضعت لزحاف ا٠تنب، مع اتفاقها يف روي ا١تيم الساكن. مصرعًة، صحيحة التفعيلة "مستفعلن

 :(179)وكقول ابن ىانئ يف وصف جّلنارة
ـــــــــــــــــــــــِت أيـــــــــــــــــــــــٍك كالشـــــــــــــــــــــــباب النْضـــــــــــــــــــــــِر        وبن

 َجنـــــــــــــــــــــــــــاُن بـــــــــــــــــــــــــــاٍز أو جنـــــــــــــــــــــــــــان صـــــــــــــــــــــــــــقرٍ 

 مــــــــــــــــــــــن ٨تـــــــــــــــــــــــر كأ٪ّتــــــــــــــــــــــا ٣ت ــــــــــــــــــــــْت دًمــــــــــــــــــــــا

 

 

ـــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــُت الغصـــــــــــــــــــــــــون ا٠ُتْضـــــــــــــــــــــــــرِ    كأهّن

 قـــــــــــــــــــــــــــــــد خّلفتـــــــــــــــــــــــــــــــو َلْقـــــــــــــــــــــــــــــــوٌة بــــــــــــــــــــــــــــــــوكرِ 

ـــــــــــــــــــــــــٍة مـــــــــــــــــــــــــن ٚتـــــــــــــــــــــــــرِ   أو نشـــــــــــــــــــــــــأْت يف ترب

 

 

تصريع بوزن: فعولن يف فكان التصريع يف ا١تطلع كاآليت: بـِ الن ْضِر/نـِ ا٠ُتْضِر: مستفعْل/ مستفعْل. مث عقبو 
ُن صْقِر/ ِبوْكِر، وبوزن: مستفعْل يف الشطرين ا٠تامس والسادس: مْن ٨ْتر/ مْن ْٚتِر. وال شك  شطرين التاليُت:ال

 .اء، عزز من اإليقاع الداخلي أيًضاأن التشابو يف الوزن الصريف يف كلمات القافية كوهنَن ثالثية البن
آخر، يتمثل يف اإليقاع ا١توسيقي على مستوى ْترىا وتشكالتو،  شعريًاوبذا، حققت األرجوزة عنصرًا 

وقوافيها، اليت يأيت منها ا١تنساب وا١تتناوب، ليكتمل ويتكامل ّترس التكرار ا١تنبعث من اٟتروف واأللفاظ 
 واألساليب.
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 فن األرجوزة يف الشعر األندلسي    
 

 د. خالد عمر باوزير         

 خاتمة:
ندلس يف ىذا النوع عن إبداع شعراء األ رجوزة يف الشعر األندلسي، كاشًفاسعى البحث إىل دراسة فن األ

، كما سعى البحث إىل ومعرًفا بو لغة واصطالًحا من تنظَت القدماء عن مفهوم شعر الرجز، منطلًقا الشعري،
، ومباينتو للقصيد، من أوجو معلومة. كما تناول البحث رفع اللبس وا٠تلط بُت الرجز فًنا شعريًا، ووزنًا عروضًيا

 وع الشعري، والصورة الفنية، واإليقاع ا١توسيقي. وخلص إىل اآليت:أبرز مكونات األرجوزة الشعرية، ا١توض
األرجوزة الشعرية ىي فن شعري، يقابل القصيدة، تنزاح عنها يف البناء اإليقاعي واألداء اللغوي، وتبٌت على  .5

دوج ، أو ا١تنهوك، أو منوع القافية كا١تز يف صورة ا١تشطور غالًباوزن واحد وىو الرجز، موحد القافية كما 
ما تكون يف غَت ذلك إال إذا سلك فيها مسلك الًتًل. وبذا، فإنا  ونادرًاوغَته من أ٪تاط إيقاعية أخرى، 

شعرية نظمت على ْتر الرجز التام واجملزوء، كوهنا تنتمي إىل شعر القصيد، وتباين  اقد استبعدنا نصوصً 
 األرجوزة يف بنائها ووظيفتها اإليقاعية.

س يف ىذا الفن، دون استكثار منو، ولعل مرجع ذلك نظرة البعض إىل الرجز أنو شارك بعض شعراء األندل .2
دون مستوى القصيد، وال يليق بفحول الشعراء، وإ٪تا كانت ا١تشاركة للتدليل على االقتدار يف النظم فيو، 

 من الشعراء. استقطبت كثَتًاولعل ظهور فنون شعرية كا١توشحات واألزجال وا١تخمسات 

جوزة يف األندلس موضوعات شعرية، نافست فيها القصيد، كالشوق واٟتنُت، وا١تدح، تناولت األر  .1
، ال ، إذ جاء مستقاًل والوصف، وا٠تمرة، وا١تواعظ، كما اختصت األرجوزة باٟتديث عن الطرد والصيد

ضمن موضوعات القصيدة. وكشفت لنا ىذه ا١توضوعات كيف استطاعت األرجوزة يف وزن واحد أن تعرب 
 يف بناء شعري مكتمل. ضوعات الشعرية الذاتية والغَتية،ىذه ا١تو عن كل 

عاٞتت األرجوزة العلمية ا١توضوعات العلمية، فنظمت العلوم وا١تعارف والتاريخ، فعرفت ا١تنظومات  .1
ربو، وغَت٫تا، وكذلك ا١تنظومات العلمية يف النحو والعروض، والفرائض وابن عبد التارٮتية كمنظومة الغزال،

 ات وغَت ذلك يف قالب الرجز ا١تزدوج.والقراء

، مثلما ىي عليو القصيدة من حيث االبتداء يف هنجها البنائي مسلًكا معهوًدا أو مقيًدامل تسلك األرجوزة  .1
، ويعد ىذا األمر أحد كلو  ذلك بل خلت منٔتقدمة طللية أو غزلية أو غَتىا، حىت يف األراجيز ا١تدحية، 

إىل طبيعة ىذا النوع الشعري  -يف نظرنا  -ومرد ذلك ة األندلسية والقصيدة، العالمات ا١تائزة بُت األرجوز 
وكينونتو، من حيث ما يتيحو من سهولة النظم عليو وسرعتو واالرٕتال يف ا١توقف وا١تقام، واالنطالق يف 

 ذلك دون تقاليد معينة.

تنوعت لغة األرجوزة األندلسية فاتسمت تارة باٞتزالة والرصانة والغرابة، وىو أمر يربز تضلع رّجاز األندلس  .1
يف اللغة و٘تكنهم فيها، كابن ٛتديس وابن األبار والكالعي، كما جاءت اللغة عند البعض اآلخر متسمة 

دل على تفاوت لغة األرجوزة جزالة بالرقة والوضوح كما عند ابن أيب الصلت وابن ىانئ األندلسي، ٦تا ي
 وسالسة ْتسب طبيعة موضوعها، وثقافة الراجز.
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 فن األرجوزة يف الشعر األندلسي    
 

 د. خالد عمر باوزير         

يف عامل  ا مكيًناارتقى هبا إىل الشعرية، وضمن ٢تا مكانً  لصورة الفنية يف األرجوزة، عنصرًا شعريًاجاءت ا .1
"، للداللة "كأنّ لتشبيهية السيما اليت بنيت كثَتًا على حرف التشبيو اإلبداع الفٍت، وتشكلت من الصورة ا

على قوة الشبو بُت طريف التشبيو، كما أضفت االستعارُة اٟتركيَة واٟتيوية على الصورة، وكان للون فعالية 
فيها من الطرافة والنضج الفٍت ما  طاع رجاز األندلس أن يبدعوا صورًايف رسم العديد من الصور، واست

 ر.جعلها تأيت يف شكل لوحات فنية رائقة الرونق وا١تنظ
لألرجوزة أ٪تاط إيقاعية متعددة، كلها تبٌت على ْتر الرجز، يأيت على رأسها الرجز ا١تشطور الذي يكاد  .8

عن  القصيدة،   شكل أو ٪تط مّيز األرجوزة بنائًيا وإيقاعًيايستحوذ على أراجيز األندلس الشعرية، وىو 
رجز ا١تزدوج ولعلو شكل أقرب إىل ال أيًضاكون الوحدة البنائية ىي الشطر ال البيت. ومن ىذه األ٪تاط 

لوظيفة إيقاعية ىي   الرجز ا١تثلث، وا١تربع، وأخَتًا الرجز اجملزوء، الذي جاء ٤تقًقاالنظم منو إىل الشعر، مث
 من مظاىر فن األرجوزة من الًتًل والتغٍت.

الذي ٮتتص  لقصيدةعزز التصريُع اإليقاَع الداخلي يف األرجوزة، ويعد التصريع أحد ما ٯتيز األرجوزة عن ا
. كما أن طر األرجوزة، فيشيع  فيها إيقاًعا متسًقا ترنيمًيا، ليتجاوز ذلك ويشمل كل أجزاء وأشٔتطلعها غالًبا

ىناك عناصر عززت من اإليقاع تنسّل من عنصر التكرار يف اٟتروف واأللفاظ واألساليب، وللتشقيق والتجنيس 
 وظيفة إيقاعية ال ٗتفى.
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 .1نفسو، ص (11)
 .512فن الرجز وتطوره يف العصر األموي، ص (12)
 .111بنية القصيدة حىت هناية العصر األمويـ قصيدة ا١تديح ٪توذًجا، د. وىب رومية، ص (13)
 .18/ ص5. وانظر: العمدة البن رشيق ج151/ ص5الشعر والشعراء البن قتيبة، ج (14)
 .25مقدمة ديوان العجاج، ص (15)
 .12ا٢تجري، د. ىّدارة، ص الشعر العريب يف القرن األول (16)
 .25مقدمة ديوان العجاج، ص (17)
 .111انظر: فن الرجز يف العصر العباسي، ص (18)
 55ا١تدخل إىل األرجوزة: ص (19)

 .1أراجيز العرب، البكري، ص (20)
 .521فن التقطيع العروضي، ص (21)
يف علم العروض والقافية وفنون الشعر، د. إميل . ا١تعجم ا١تفصل 11انظر مثاًل: موسيقى الشعر العريب، ٤تمود فاخوري، ص (22)

 .21بديع يعقوب، ص
 .51مقدمة ٖتقيق ديوان العجاج، ٖتقيق عزة حسن، ص (23)
 .11البناء العروضي لقصيدة العربية، د. ٤تمد ٛتاسة عبد اللطيف، ص (24)
 .215، 210نفسو ص (25)
 لسان العرب، مادة رجز. (26)

 .10الرجز، نشأتو وأنواعو، ص (27)
 .51ا١تدخل إىل األرجوزة العربية، ص (28)
 .50فن الرجز يف العصر العباسي، د. رجاء السيد اٞتوىري، ص (29)
 .510موسيقى الشعر، ص (30)
 .121فن الرجز يف العصر العباسي، ص (31)
 .181انظر مثاًل أرجوزة مهيار الديلمي ص (32)
 .121نفسو، ص (33)
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 .55القرطاجٍت، ٖتقيق ٤تمد اٟتبيب بن ا٠توجة، صقصائد ومقطعات، صنعة أيب اٟتسن حازم  (34)
 .81ديوان ابن ٛتديس: ص (35)
 .100نفسو: ص (36)
 .11ديوان أمية بن أيب الصلت: ص (37)
 .152/ ص2جديوان ابن ا٠تطيب:  (38)
 .510ديوان ابن زمرك: ص (39)
 .18/ ص5العمدة البن رشيق: ج (40)
 .18انظر: القوايف لألخف ، ٖتقيق عزت حسن، ص (41)
 .111ـ  111/ 2طبقات فحول الشعراء، ابن سالم اٞتمحي، ٖتقيق ٤تمود ٤تمد شاكر، ج (42)
 .282، 201/ ص5البيان والتبيُت ج (43)
 .518/ ص5العمدة البن رشيق ج (44)
 . .18/ ص5العمدة البن رشيق: ج (45)
 11العروض والقافية دراسة يف التأسيس واالستدراك ص (46)

 ا١ترجع السابق نفسو. (47)

 .510فن الرجز وتطوره يف العصر األموي، د. ٤تمد أٛتد العامري، ص (48)
 ، 515الرجز، نشأتو: ص (49)

 . 111إتاىات الشعر العريب يف القرن الثاٍل ا٢تجري، د. ىّدارة، ص (50)
 .215ا١ترشد إىل فهم أشعار العرب: ص (51)
. و "تاريخ آداب العرب"، 306األندلس، ص ، التشبيهات من أشعار أىل551/ ص5انظر: ا١تغرب يف حلى ا١تغرب:ج (52)

 .201/ ص1للرافعي، ج
. وانظر "شعر ٭تِت بن حكم الغزال" ٚتع وتوثيق ودراسة د. علي الغريب ٤تمد الشناوي، 210تاريخ األدب العريب، ص (53)
 .11عصر سيادة قرطبة، د. إحسان، ص -. تاريخ األدب األندلسي 282/ ص5. نفح الطيب:ج518ص
 .518٭تِت بن حكم الغزال، صشعر  (54)
انظر األرجوزة: العقد الفريد أليب عمر أٛتد بن ٤تمد بن عبد ربو األندلسي، ٖتقيق أٛتد أمُت، وأٛتد الزين وإبراىيم األبياري،  (55)
 ـ 105/ ص1ج
 .11تاريخ األدب األندلسي "عصر سيادة قرطبة، ص (56)
. ونص األرجوزة يف "الذخَتة  يف ٤تاسن 211ص "األندلس"، د. شوقي ضيفتاريخ األدب العريب، عصر الدول واإلمارات  (57)

 .111/ ص5جأىل اٞتزيرة" البن بسام بتحقيق سامل مصطفى البدري، 
 .211برنامج التجييب، ص (58)
 .11تاريخ األدب األندلسي ـ عصر سيادة قرطبة، ص (59)
 .110/ ص1انظرىا يف العقد الفريد، ج (60)
 .211/ ص5الذيل والتكملة، جالسفر ا٠تامس من  (61)
 .282الذيل والتكملة لكتايب ا١توصول والصلة، للمراكشي، ٖتقيق د. ٤تمد بن شريفة، السفر الثامن، القسم الثاٍل، ص (62)
 .112، ص5. السفر  ا٠تامس/ ج152/ ص1الذيل والتكملة، ج (63)
 .282صنفسو، ٖتقيق د. ٤تمد بن شريفة، السفر الثامن، القسم الثاٍل،  (64)
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 .181ا١تصدر السابق، ص (65)
 .181ا١تصدر السابق، ص (66)
 .211انظر: برنامج التجييب، ص (67)
 ا١تصدر السابق. (68)

 .282ا١تصدر السابق، ص (69)
 .121/ ص5الذيل والتكملة، ج (70)
 .11عناصر اإلبداع الفٍت يف شعر ابن زيدون، د. فوزي خضر، ص (71)
 .11نفسو، ص (72)
 "ا١تخمس الشعري عند ابن زيدون، دراسة فنية إيقاعية، ْتث قيد النشر يف ٣تلة إربد للبحوث ـ األردن. انظر: ْتثنا عن: (73)
 .10الرجز، نشأتو وأنواعو، ص (74)
 .581ديوان ابن زيدون، ورسائلو، ص (75)
 .155بنية القصيدة: ص (76)
 .80الغربة واٟتنُت يف الشعر األندلسي، د. فاطمة طحطح، ص (77)
 .581ن زيدون، ورسائلو، صديوان اب (78)
 .11عناصر اإلبداع الشعري ص (79)
 .581ديوان ابن زيدون، ورسائلو، ص (80)
 .515ديوان ابن األبار: ص (81)
 .512نفسو: ص (82)
 . لسان العرب: مادة "شكد.215/ص8.، تاج العروس: ج210/ ص1انظر: العُت: ج (83)
 .511، 512ا١تصدر نفسو:ص (84)
 .515الرجز، نشأتو، ص (85)
 .511ديوان ابن األبار: ص (86)
 .511ا١تصدر نفسو: ص (87)
انظر ترٚتتو: ىام  زواىر الفكر وجواىر الفقر، أليب العالء ٤تمد بن علي ابن ا١ترابط ا١ترادي، ٖتقيق د. أٛتد ا١تصباحي،   (88)
 .111/ص2ج
 .111/ ص2زواىر الفكر: ج (89)
 .111،111/ ص2ا١تصدر السابق: ج (90)
 ..118/ ص2نفسو: ج (91)
 .181/ ص2نفسو:ج (92)
 .484/ ص2ا١تصدر نفسو:ج (93)
 .21ديوان أمية بن عبد العزيز بن أيب الصلت األندلسي، ٖتقيق عبد اهلل ٤تمد ا٢تَوٍل، ص (94)
 .21،10ا١تصدر نفسو، ص (95)
 .11ديوان ابن أيب الصلت: ص (96)
 .11ا١تصدر نفسو، ص (97)
 .84ا١تصدر نفسو: ص (98)
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 .511ىانئ األندلسي: صانظر ديوان ابن  (99)
 111/ ص2الصحاح: ج (100)
 .218الديوان ص (101)
 .211األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط ا٠تالفة، ص (102)
 .218ديوان ابن ىانئ ص (103)
 .211ا١تصدر السابق ص (104)
 .211ا١تصدر نفسو:ص (105)
 .515/ص5، من ىذه األرجوزة: زواخر الفكر:ج11انظر البيت  (106)
 .521،510/ ص5الفكر: ج زواىر (107)
 .510،515/ ص5ا١تصدر نفسو: ج (108)
 .512/ ص5ا١تصدر نفسو: ج (109)
 .511/ ص5ا١تصدر نفسو:ج (110)
 .10/ ص5زواىر الفكر: ج (111)
 .111الرجز، نشأتو، ص (112)
 .11،11طبقات الشعراء البن ا١تعتز، ٖتقيق عبد الستار أٛتد فّراج، ص (113)
 .211صفن الرجز يف العصر العباسي:  (114)
 .211نفسو: ص (115)
 .125، 588، 521انظرىن يف ديوانو: ص (116)
 فما فوق. 101. وانظر ص11فن الرجز يف الشعر العباسي: ص (117)
 ..521ديوان ابن ٛتديس: ص (118)

 ..521ا١تصدر نفسو: ص (119)

 .528ا١تصدر نفسو: ص (120)
 188ديوان ابن ٛتديس: ص (121)
 .189ا١تصدر نفسو: ص (122)
 .515. وانظر ص510ٛتديس: صديوان ابن  (123)
 .110/ص2زواىر الفكر: ج (124)
 .112/ص2ا١تصدر نفسو: ج (125)
ىـ( شاكر لقمان، أطروحة دكتوراه، كلية اللغات واآلداب، 118ىـ ـ 111انظر: بناء القصيدة يف شعر ابن األبار القضاعي) (126)

 .510جامعة اٟتاج ٠تضرـ باتنة، اٞتزائر، ص
 .21يز بن أيب الصلت األندلسي، صديوان أمية بن عبد العز  (127)
 .218ديوان ابن ىانئ: ص (128)
 188ديوان ابن ٛتديس: ص (129)
 .511ديوان ابن ىانئ األندلسي: ص (130)
 .50تفسَت أرجوزة أيب نواس: ص (131)
 .181/ص2زواىر الفكر:ج (132)
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 .585/ص5العمدة يف ٤تاسن الشعر وآدابو ونقده، ج (133)
 .515ديوان ابن األبار: ص (134)
 .111/ص2زواىر الفكر: ج (135)
 ..521ديوان ابن ٛتديس: ص (136)

 .220إنتاج الداللة األدبية، ص (137)
 . 51كتاب التشبيهات من أشعار أىل األندلس، أليب عبد اهلل ٤تمد بن الكتاٍل الطبيب، ٖتقيق د. إحسان عباس، ص (138)

 .211ـ  251وانظر ٖتليل عن الكتاب: "إنتاج الداللة األدبية: ص
 .511ديوان ابن ىانئ األندلسي: ص (139)
 .210إنتاج الداللة: ص (140)
 .211نفسو: ص (141)
 .210نفسو: ص (142)
 . 515، 510/ص5زواىر الفكر: ج (143)
 .110منهاج البلغاء: ص (144)
 .211إنتاج الداللة: ص (145)
 .212نفسو ص (146)
 188ديوان ابن ٛتديس: ص (147)
 .515. وانظر ص510نفسو: ص (148)
 مادة "رجز"..لسان العرب:  (149)
 .11ا١ترشد الكايف إىل العروض والقوايف، د. ٤تمد بن حسن بن عثمان، ص (150)
 .11موسيقى الشعر العريب قدٯتو وحديثو، دراسة وتطبيق يف شعر الشطرين والشعر اٟتر، د. عبد الرضا علي، ص (151)
 .151فن الرجز يف العصر العباسي، ص (152)
 .151نفسو:ص (153)
 ..120نفسو::ص (154)

 .515ديوان ابن األبار: ص (155)
 .581ديوان ابن زيدون، ورسائلو، ص (156)
 ..521ديوان ابن ٛتديس: ص (157)

 .510، 521/ ص5زواىر الفكر: ج (158)
 .121فن الرجز، ص (159)
 نفسو. (160)

 .10/ ص5زواىر الفكر: ج (161)
 .518شعر ٭تِت بن حكم الغزال، ص (162)
 .181/ ص2زواىر الفكر:ج (163)
 . 111، 111/ ص2ا١تصدر نفسو: ج (164)
 .11علم العروض والقافية، د. عبد العزيز عتيق، ص (165)
 .510ديوان ابن زمرك: ص (166)
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 .21ديوان أمية بن عبد العزيز بن أيب الصلت األندلسي، ص (167)
 .511البناء العروضي ص (168)
، ديسمرب 2، ع1والتطبيقية، مج خصائص القافية يف شعر ابن خفاجة، د. خالد عمر باوزير، ٣تلة الريان للعلوم اإلنسانية (169)

 .511، ص2020
 .581ديوان ابن زيدون، ورسائلو، ص (170)
 .84ديوان ابن أيب الصلت: ص (171)
 .515ديوان ابن األبار: ص (172)
 .111، 111/ ص2زواىر الفكر: ج (173)
 .515ديوان ابن األبار: ص (174)
 .581ديوان ابن زيدون، ورسائلو، ص (175)
 .581ا١تصدر نفسو، ص (176)
 .181/ ص2زواىر الفكر:ج (177)
 .125ديوان ابن ٛتديس: ص (178)
 .511ديوان ابن ىانئ األندلسي: ص (179)
 

 قائمة المصادر والمراجع:

 .م5111القاىرة  إتاىات الشعر العريب يف القرن الثاٍل ا٢تجري، د. ٤تمد مصطفى ىّدارة، دار ا١تعارف، .5
 .م5181ىيكل، دار ا١تعارف، األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط ا٠تالفة، د. أٛتد  .2
 ـ مصر.ـ ى5111، 2أراجيز العرب، ٤تمد توفيق البكري، ط .1

 ، مؤسسة ٥تتار للنشر والتوزيع، القاىرة.5إنتاج الداللة األدبية، د. صالح فضل، ط .1

 ىـ(، ٖتقيق عبد اٟتفيظ منصور، الدار العربية للكتاب.110)ت برنامج التجييب، القاسم بن يوسف التجييب السبيت .1

 م.5111ىـ، 5120، 5البناء العروضي للقصيدة العربية، د. ٤تمد ٛتاسة عبد اللطيف، دار الشروق، القاىرة، ط .1

ىـ( شاكر لقمان، أطروحة دكتوراه، كلية اللغات واآلداب، 118ىـ ـ 111) بناء القصيدة يف شعر ابن األبار القضاعي .1
 م.2051م /2052ىـ ـ 5111ىـ /5111جامعة اٟتاج ٠تضر ـ باتنة، اٞتزائر، 

، دار سعد الدين للطباعة والنشر ، د. وىب رومية(اقصيدة ا١تديح ٪توذجً )حىت هناية العصر األموي، العربية بنية القصيدة  .8
 م.5111ىـ ـ 5158والتوزيع، دمشق، 

 .م5110البيان والتبيُت للجاحظ، ٖتقيق ٤تمد عبد السالم ىارون، مكتبة ا٠تا٧تي ـ القاىرة،  .1
 جواىر القاموس، ٤تمد بن ٤تمد الزبيدي، ٣تموعة من احملققُت، دار ا٢تداية.تاج العروس من  .50

 تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العريب. .55

 م.5111، 5طتاريخ األدب األندلسي "عصر سيادة قرطبة، د. إحسان عباس، دار الشروق للنشر والتوزيع/عمان،  .52

 ، دار ا١تعارف. 1"األندلس"، د. شوقي ضيف، ط إلماراتتاريخ األدب العريب، عصر الدول وا .51
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تفسَت أرجوزة أيب نواس يف تقريظ الفضل بن الربيع وزير الرشيد واألمُت، صنعة أيب الفتح عثمان بن جٍت، ٖتقيق ٤تمد  .51
 .2هبجة األثري، مطبوعات ٣تمع اللغة العربية بدمشق، ط

، 2، ع1زير، ٣تلة الريان للعلوم اإلنسانية والتطبيقية، مجخصائص القافية يف شعر ابن خفاجة، د. خالد عمر باو  .51
 .م2020ديسمرب 

       ديوان ابن األبار أليب عبد اهلل ٤تمد بن األبار القضاعي البلنسي، قراءة وتعليق األستاذ عبد السالم ا٢ترّاس،  .51
 م.5111ىـ ـ 5120وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ا١تغرب، 

الدين ابن ا٠تطيب السليماٍل، صنعو وحققو وقدم لو د. ٤تمد مفتاح، دار الثقافة للنشر سان لديوان ابن ا٠تطيب،  .51
 م.2001ىـ ـ 5128، 2والتوزيع، الدار البيضاء ـ ا١تغرب،ط

 ديوان ابن ٛتديس، صححو وقدم لو د. إحسان عباس، دار صادر ـ بَتوت. .58
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The Art of Argoza (Work Songs ) in Andalusians Poetry 

 

Dr. Khalid Omer Mohammed Bawazir 
 

Abstract: 

The research seeks to reveal the creativity of the Andalusians in the art of Argoza ( work 

songs ), starting from the concept of rajaz, which is the denominator of the poem, and is 

based on the rhyme of the often divided rajaz. Then the second topic came to know the 

topics of the art of the Argoza such as longing, praise, description, wine, eviction, and so 

on. In the third topic, we dealt with the artistic construction such as artistic image and 

others, and the rhythmic construction, highlighting the rhythmic patterns of the Argoza and 

its formations of the fragmented and double, the triangle, the square and all of which 

reached the Andalusian Arjoza is a poetic quantity, which competed with the poem. 
In our research, we followed a method where technical and objective description and 

analysis were used, to reach our goal, which is to reveal the artistry and poeticity of this 

creativity, especially in its three axes or components of the poetic subject, an artistic image 

and a musical rhythm 
 


