مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

العدد11/

آذار0213/م

الرجز الى العصر االموي
م.م .جاسم محمد حسين

وزارة التعميم العالي والبحث العممي /دائرة البعثات والعالقات الثقافية
المقدمة - :

يعتبر الشعر ديوان العرب وتاريخيم حيث سجل كل حياتيم وواقعيم من صغائر االمور ،كوصف حياتيم الطبيعية من

وصف الناقة والخيل والظبي وما الى ذلك من وصف ما يرونو ،بحياتيم كونيم يعيشون الصحارى ،الى كبائر االمور
كالحرب والقتال والغزوات والبطولة والفروسية.
وىذا الديوان قد حفظو العرب وحافظوا عميو بعد ان رووه ودونوه وتناولوه بالدراسة والتحميل واالىتمام الكبير الذي اولوه
اياه ،ومن ِ
ىذه الدراسة التي تناولوىا بدراستيم لمجانب الموسيقي ،إذ اقاموا لو قواعد وأسساً واوزانا وبحو ار يقاس عمييا الجودة

واالداء.

وان عدد ِ
ىذه البحور ىي ستة عشر بح اًر ،استأثر الباحث بإحدىا وىو ،بحر (الرجز) الذي تواله الباحث بالدراسة

ببحثو الموسوم " الرجز الى العصر االموي".
حيث قام باالتي :
تعريف الرجز ،لغة واصطالحا.
اقسام بحر الرجز - :

اوال  :اقسامو بحسب اوزانو.

ثانيا  :اقسامو بحسب قوافيو.

وبعدىا انتقل الباحث الى نشأة بحر الرجز ووجوده في الشعر الجاىمي والشعراء الذين نظموا عميو ثم بعدىا عصر

صدر االسالم وبعدىا العصر االموي وتطوره وازدىاره في ىذا العصر.
لينتيي الباحث بان الرجز ىو احد البحور التي لم تكن قميمة الشأن وان كان بعض االدباء يرونو اقل ،إذ ان ابا العالء
المعري جعل بيوت الرجاز المغفور ليم في الجنة اقل درجة من بيوت بقية الشعراء ،في كتابو (رسالة الغفران) ،بحجة ان

اهلل يحب معالي االمور ويكره سفاسفيا .وبان الرجز من سفاسف الشعر.

ان ىذا الكالم ال يعد شيئاً اال انو يؤكد شيئاً واحداً وىو ان الرجز كان بح اًر مشيو اًر نظم بو كل الشعراء ومعروف ىذا

البحر عند كل االدباء والنقاد لشيرتو ومن اشتير بو فيذا االمر يعد شيئاً لو وليس عميو.

وكما معروف عن الرجز فيو سيل التناول وقريب المورد ،وكثير االنشاء عمى كل االلسنة العامة والشعراء لشيرتو.

الرجز-:
لغة -:معناه في معجمات المغة ىو:

ِ
البعير او فخذاه اذا اراد القيام او ثار ساعة ثم
ضطَرب ِرج ُل
"الرجز" :داء يصيب االبل في اعجازىا ،والرجز ،إن تَ ْ
تنبسط"(.)1
كما ان الرجزاء ارادت النيوض فمم تكد تنيض اال بعد ارتعاد شديد ،ومنو سمي الرجز من الشعر لتقارب اجزائو وقمة

حروفو ،وقول الراعي ،يصف االتاني - :
ثالث صمبن النار ،شيداء دار زمت
عميين رجزاء القيام ىودج

()1

ينظر  :لسان العرب .ابن منظور .باب الرجز.
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"و ِ
الر ُجز" بالكسر والضم عبادة االوثان ،والعذاب والشرك وبالتحريك ضرب من الشعر ،ووزنو ،مستفعمن ست مرات،
سمي لتقارب اجزائو ،وقمة حروفو ؛ وزعم الخميل انو ليس بشعر وانما ىو انصاف ابيات واثالث ،واالرجوزة .القصيدة منو :
()1

اراجيز ،وقد رجز وارتجز ورجز بو ورجزه انشده ارجوزة

ندهُ َمفَاتِ ُح ا ْل َغ ْي ِب الَ َي ْعمَ ُميَا ِإالا ُى َو َوَي ْعمَ ُم
والرجز ،بكسر الراء وضميا .قال مجاىد  :ىو الصنم ،واما قولو تعالىَ  :و ِع َ
ما ِفي ا ْلبر وا ْلب ْح ِر وما تَسقُطُ ِمن ورقَة إِالا يعمَميا والَ حباة ِفي ظُمُم ِ
ات األ َْر ِ
طب َوالَ َيابِس إِالا ِفي ِكتَاب ُّمبِين،*
ض َوالَ َر ْ
َْ ُ َ َ َ
َ َ َ ََ ْ
ََ
َ
َ
()2
الر َجز بفتحتين ضرب من الشعر وقد رجز الراجز من باب نصر وارتجز ايضاً.
فيو العذاب ،و ا
والرجز اصطالحا( -:ىو تتابع الحركات ،وىو من البحور الشعرية المعروفة في الشعر العربي التي اوجدىا الفراىيدي،

ويرتفع الصوت في بحر الرجز بارتفاع خفيف وسريع ،وذلك طبيعي في الرجز ألنو يقوم عمى التفعيمة الواحدة)(.)3

وىي تقوم بدورىا عمى الحركة الذاتية او يمتاز الرجز بقمة ابياتو وقصرىا كما تمتاز بقمة الحروف واالصوات ،وكل
ىذه الصفات تؤدي الى الخفة والسرعة .ولذلك كان الرجز اخف عمى المسان ،والمسان بو اسرع ،وينبع الرجز من تفعيمتو
الرئيسة والمتكررة ،نظام موسيقي متميز ،وىذه التفعيمة ىي ( مستفعمن ).
ويكون عمى مصراع منو منفرداً بيتاً ،أي يعود كل شطر فيو بيتاً وتسمى قصائده اراجيز واحدتيا ارجوزة ،وصاحبيا

راج اًز او رجازة(.)4
اقسام الرجز - :

ينقسم بحر الرجز الى قسمين رئيسين ىما-:

اوال :

اقسام الرجز بحسب تفعيالتو - :

ولمرجز عروضتان * مشيورتان وثالثة اضرب

**

ىما - :

()5

-1العروضة االولى  ( - :صحيحة ) ( مستفعمن ) وليا ضربان - :
أ – صحيح مثميا " مستفعمن ".

ب – مقطوع " مفعولن " عوض " مستفعمن ".
مثال االولى  - :الضرب الصحيح " مستفعمن " قول الشاعر - :
اكرم بو اصفر راقت صفرتو

جواب افاق ترامت سفرتو.
()1
*

ينظر  :القاموس المحيط .باب الرجز.

سورة البقرة  :اآلية ( .) 59

()2
()3

()4
*

()6

ينظر  :مختار الصحاح .الرازي .ص .132 – 131

ينظر ( مصطمحات فنية – الرجز ) رحمتي مع االراجيز بصحبة االستاذ امجد طرابمسيي .د .عبيد الييادي دحياني .اسيتاذ
فقو المغة في كمية اآلداب والعموم االنسانية – جامعة شعيب الركابي .بحث منشور في االنترنت.
ينظر  :المصدر السابق.

العروض  - :اخر جزء من الصدر .التفعيمة االخيرة من صدر البيت.

**

()5

()6

الضرب  - :اخر جزء من العجز وىي التفعيمة االخيرة من عجز البيت.
ينظر  - :ميزان اليذىب فيي صيناعة شيعر العيرب .السييد احميد الياشيي .دار الكتيب العمميية .بييروت .لبنيان2000 .م.
ص.63 –62
مقامات الحريري .المقامة الدينارية .موسوعة الشعر العربي .االصدار الخامس .مجموعة اصدارات الكترونية.
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ومثال العروضة االولى .الضرب الثاني " مفعولن "  - :قول الشاعر

من ذا يداوي القمب من داء اليوى

اذ ال دواء لميوى موجود.

()1

 -2العروضة الثانية  - :مجزوءة صحيحة " مستفعمن " وليا ضرب مثميا :
ومن ذلك قول الشافعي - :

حسبي بعممي ان تقع

()2

ما الذ ُل اال في الطمع.
فعند تقطيع البيت نجده يتألف من أربع تفعيالت صحيحة  :كل شطر يحتوي عمى تفعيمتين.
وىذه التقسيمات تكون ضمن تقسيمات الوزن ؛ ومن الجدير بالذكر ان ىناك باالضافة الى الرجز المجزوء ،رجز
مشطور ،ورجز منيوك.

()3

فالمشطور  :ىو البيت الذي حذف شطره او مصرعو وتكون فيو العروض ىي الضرب ،حذف نصفو وبقى نصفو االخر

كأنو حذف شطر والشطر االخر قسم نصفين ،كما في قول الشاعر (.)4
تحية كالورد في االكمام

ازىى من الصحة في االجسام
والمنيوك  :ىو البيت الذي ذىب ثمثو وبقي ثمثيو .كما في قول الشاعر.

()5

يا ليتني فييا جذع

َخب فييا وأضع
أ ُ
ثانيا  - :اقسام الرجز بحسب قوافيو - :

ينقسم الرجز الى ثالثة اقسام بحسب قوافيو وىي - :

 – 1الرجز العامودي :

وىو كما في القصيدة العربية القديمة بحيث يكون البيت االول مصرع وبقية القصيدة موحدة القافية فقط في الشطر
()6

الثاني كما في قول ابن عبد ربو االندلسي في قصيدتو (لم أ ِ
َدر):
لم ادر جني سباني ام بشر

ام شمس ظير اشرقت لي ام قمر

ام ناظر ييدي المنايا طرفو

حتى كأن الموت منو في النظر

يحيي قتيالً ما لو من قاتل

االسيام الطرف ربست بالحور
حتى لقد اذكرني ما قد دثر

ما بال رسم الوصل اضحى دارساً

خفى ترى اياتيا مثل الزبر

دار لسممى اذ سميمى جارة

وىناك الكثير من االمثمة والشواىد الشعرية عمى ىذا النوع من القافية في الشعر العربي اللتزام اكثر القصائد العربية
القديمة والحديثة بيذا النوع من التقفية.
()1
()2
()3
()4
()5
()6

ديوان ابن عبد ربو االندلسي .موسوعة الشعر العربي – االصدار الخامس.

ينظر ( ميزان الذىب في صناعة شعر العرب ) .السيد احمد الياشمي .ص .64
ينظر  :ويكيبديا .الموسوعة الحرة .شبكة االنترنت.
المصدر نفسو.
المصدر السابق.
ديوان .ابن عبد ربو االندلسي .موسوعة الشعر العربي .االصدار الخامس.
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 – 2الشطر الواحد  :وىذا النوع الذي تكون فيو اشطر القصيدة بالقافية نفسيا ،بحيث تكون القصيدة كميا بصدر البيت

وعجزه تنتيي بحرف الروي نفسو أي القافية نفسيا ؛ فتكون بذلك كل االبيات مصرعة بالقافية نفسيا ومثال ذلك قول المتنبي
()1

بقصيدتو التي قاليا بوصف كمب البن ممك عندما ذكر ذلك ابو عمي االدراجي فيقول بالقصيدة:
ومنزل ليس لنا بمنزل

وال لغير الغاديات اليطل

ذوي الخزامي مثل القرنفل

محمل مموحش لم يحمل

عن لنا فيو مراعي مغزل

فحين النفس بعيد الموئل

اغناه حسن الجبر عن لبس الحمي

وعادة العري عن التفضل

وتستر القصيدة حتى تصل حوالي (  ) 56شطر تنتيي بالقافية نفسيا .حيث يقول باخر اشطرىا - :
فمم يضرنا معو فقد االجدل
فالممك هلل العزيز ثم لي

اذا بقيت سالماً ابا عمي.

وكذلك قد تأتي االبيات بحرف الروي نفسو .سواء كان بحر الرجز مشطور او مجزوء ،ومن ذلك .قول عنترة في
()2

مجزوء الرجز:

كل امريء يحمي حره

انا اليجين عنترة

اسودة واحمره
ومن شطور الرجز قول حسان بن ثابت :
المين االشدا
اذا اردت ّ

والواردات مشفره

()3

من الرجال فعميك سعدا

سعد بن زيد فاتخذه جندا
ليس بخوار فيدىدا
ليس يرى من ضرب كبش بدا

وقد يكتب ىذا النوع بتوالي االشطر ،أي شطر واحد بدون ان يكون شطر وعجز .شطرين بحيث تكون بالقافية نفسيا

كما في قول عمرو بن كمثوم - :

()4

عندما اغار عمى بني حنيفة في اليمامة :

من عال من بعدىا فال اجتبي
وال سقى الماء وال ارعى الشجر
بنو لجيم وجماسيس سقى

بجانب الدو يدىدىون العكر
وىناك امثمة كثيرة عمى ىذا النوع من التقفية ( الشطر الواحد ) في تراث الشعر العربي.

()1
()2
()3
()4

شرح ديوان المتنبي .وضعو عبد الرحمن الترقوفي .دار الكتب العممية .بيروت – لبنان .الجزء الثالث ،ط  .2ص.231
ينظر  :ديوان عنترة .موسوعة الشعر العربي .االصدار الخامس .قرص الكتروني.
ديوان حسان بن ثابت ( رضي اهلل عنو ) .طبع بمطبعة المحمدية .1281 .ص .36
ديوان .عمرو بن كمثوم  - :جمعيو وحققيو وشيرحو .د .امييل بيديع يعقيوبي .الناشير .دار الكتياب العربيي .بييروت .ط .2
1996م .ص .38 – 37
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الرجز المزدوج – :

وىو الرجز الذي يشتمل كل بيت عمى قافية تخالف البيت الذي قبمو والذي بعده بحيث يكون كل بيت مصرع ،أي

صدر البيت وعجزه بالقافية نفسيا ولكن كل بيت من القصيدة لو قافية مستقمة بذاتو مع التزام القصيدة كميا بالبحر نفسو

(الرجز)(.)1

ولعل من اوائل من كتبوا بيذا النوع من الرجز ىو الوليد بن يزيد بن عبد الممك* .الذي كان شاع اًر مجيداً فأكثر النظم

عمى االوزان القصيرة واالخرى المجزوءة ،وقد روي ان الشعر يسيل عميو سيولة شديدة وكان يؤاتيو كمما اراده بحيث خطب
الناس في خالفتو يوم الجمعة بخطيو عمى بحر الرجز من نوع الرجز المزدوج حيث يقول فييا(.)2
الحمد هلل ولي الحمد

احمده في يسرنا والجيد

وىو الذي في الكرب استعين

وىو الذي ليس لو قرين

اشيد في الدينار ما سواىا

ان ال الو غيره االصا

ما ان لو في خمقو شريك

قد خضعت لممكو مموك

اشيد ان الدين دين احمد

فميس من خالقو بميتد

ارسمو في خمقو نذي اًر

وبالكتاب واعظاً بشي اًر

القادر الفرد الشديد البطش

وانو رسول رب العرش
ليظير اهلل بذلك الدنيا

وقد جعمنا قبل مشركينا

من يطع اهلل فقد اصابا

او يعصو او الرسول خابا

ثم القرآن واليدى السبيل

قد يفيا لما مض الرسول

كأنو لما مضى لديكم

حي صحيح ال يزال فيكم

انكم من بعد ان تزكوا

عن قصده او نيجو تضموا

ال تتركن نصحي فاني ناصح

ان الطريق فأعممن واضح

ان التقى افضل شيء في العمل

ارى جماع البر فيو قد دخل

نافوا الجحيم اخوتي لعمكم

يوم المقاء تعرفوا ما سركم

قد قيل في االمثال لو عممتم

فانتفعوا بذاك ان عقمتم

ما يزرع الزارع يوم حصده

وما يقدم من صالح بحمده

يوم الحساب صائ اًر الى اليدى

من يتق اهلل يجد عين التقى

فالموت منكم فاعمموا قريب

فاستغفروا ربكم وتوبوا

ونالحظ بانيا قصيدة لخطبة جمعة كاممة عمى نوع الرجز المزدوج مما يدل عمى تمكن ىذا الشاعر ليكون رائد ىذا

النوع من الر ِ
جز واول من كتب بو ،وقد استمر ىذا المون من الرجز بعد ذلك لتدوين اكثر عموم الفقو والمغة والعموم الدينية
والفمكية منيا ارجوزة الفية بن مالك والتي وصمت الى اكثر من الف بيت عمى نوع الرجز المزدوج.

()1
*

()2

ينظر  :موسيقى الشعر .د .ابراىيم انس .دار القمم .بيروت – لبنان .ص.152
ىيو الوليييد بين يزيييد بيين عبيد الممييك بيين ميروان بيين الحكيم .لقييب البيطييار .وضيميع بنيي مييرواد بوييع لمخالفيية وعميره ( ) 25
عاماً كان من فتيان بني امية وخرفائيم وشجعانيم ولو عمم بالموسيقى .قتل في دمشق عام 126ىي.
ينظر فصول في الشعر ونقده .د .شوقي ضيف .دار المعارف .ط  .3ص .36 – 35
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نشأة بحر الرجز واولياتو في الشعر العربي - :

في العصر الجاىمي :

يذىب نقاد العرب القدماء والمحدثون بان اول بحر استخدمو العرب في شعرىم ىو (الرجز) ،حيث يقول د .شوقي

ضيف في ذلك" :يذىب نقاد العرب القدامى الى ان اول وزن ظير من تمك االوزان ىو (الرجز) ،الذي كانوا ينشدونو في

اثناء حدائيم لالبل وكأنيم يحاكون بما فيو من صمصمة واصوات وقع اخفاف االبل عمى بساط الصحراء الواسع"(.)1
وىذا القول يشابو قول جرجي زيدان في كتابو اداب المغة العربية :

"والرجز يشبو توقيعو عمى مقاطعة مشي الجمال اليوينا ،ولو ركبت ناقة ومشت بك اليوينا لرأيت مشييا يشبو وزن
ىذا الشعر تماماً ،فكان العرب يجدونيا بو اذا ارادوا سيرىا رويدا ،وربما كان شاعرىم عاشقاً فيتذكر وىو يسوق ناقتو عمى
()2

وزن الرجز".

اذاً تشابيت االراء في كون ىذا الوزن مرتبط بنشأتو بالحياة البسيطة لمشعراء العرب حيث ارتبطت نشأتو بالناقة وىي

اكثر ما يعرفونيا العرب ألنيا رفيقة سفرىم بين ىذه الكثبان الرممية في الصحراء الواسعة ،ويؤكد ذلك د .ابراىيم انيس بقولو
"ونظرتيم اليو عمى انو اصل االوزان واقدميا ،فيم حين يتحدثون عن نشأة الشعر العربي ينسبون ىذه النشأة عادة الى تتبع
()3

الجمال في الصحراء والى وقع خطاىا فوق الرمال ويربطون بين حداء االبل ووزن الرجز".

وىناك رأي آخر يرى أن ىذا البحر ىو من اوائل البحور .ومن ىذه االراء قول د .ابراىيم انيس ونصو " ويذكر

مؤرخو االدب في مواضع كثيرة ان الكالم قد يجيء عمى وزن الرجز دون عمد او قصد بل يكون وزنو عفواً بمحض
()4

المصادفة وقد جرى ىذا النوع من القول عمى لسان النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمم ،في يوم حنين"
انا النبي ال كذب

انا ابن عبد المطمب

اذ قال:

()5

وكذلك لما اصيب اصبعو بجرح في معركة احد اذ قال الرسول صمى اهلل عميو وآلو وسمم :

ىل انت اال اصبع دميت

وفي سبيل اهلل ما لقيت

وىناك آراء اخرى تمتزم بان بحر الرجز من اقدم البحور ولكنيا تختمف في كون ىذا البحر قد نشأ او اشتق ليس من
حداء االبل او الكالم العام ولكن من سجع الكيان فبذلك يقول د .شكري محمد عياد " واالصل الديني لسجع الكيان بشعر
يقدمو السحيق ،ونحن نفترض انو كان نموذجاً اقدم من الشعر وان لم نفترض بالضرورة انو كان اصل الشعر فمن الجائز
ان يكون الشعر قد نما من اغاني العمل او من اىازيج الرقص ولكننا نفترض ان ىذه االغاني او ىذه االىازيج لم تكن

تفترق كثي اًر في طريقة نظميا عن سجع الكيان ،جمل قصيرة تنتيي بمقاطع متماثمة او متشابية .ويتفق ذلك الغرض مع
ورود نماذج كثيرة وقديمة البيات قصيرة مقفاة من بحر الرجز الذي يرجح معظم الباحثين ايضاً انو كان اول االوزان العربية

ظيو اًر"(.)6

والعروضيون يسمون مثل ىذه االبيات رج اًز مشطو اًر وعندنا " انيا اقدم من الرجز التام ،بل اقدم صور الشعر العربي
()7

عمى االطالق".
()1

في النقد االدبي .د .شوقي ضيف .دار المعارف .مصر .مكتبة الدراسات االدبية .ط  .2ص .100

()2

تاريخ اداب المغة العربية .جورج زيدان.61 / 1 .

()4

موسيقى الشعر .د .ابراىيم انيس.140 .

()3

()5
()6
()7

موسيقى الشعر .د .ابراىيم انيس.140 .

ينظر  :بين الرجز والشعر في حياة الرسول االكرم ( ص ) .بحث منشور من االنترنت.
موسيقى الشعر العربي "مشروع دراسة عممية" .د .شكري محمد عياد .الناشر مؤسسة دار الشعب .دار المعرفة .ص.102
المصدر نفسو .ص.102
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اء كان من التأثر بحداء االبل او بكالم العرب او سجع الكيان اال
وعمى اختالف ىذه االراء في نشأة بحر الرجز سو ً
انيم متفقون عمى ان ىذا البحر ىو اقدم صور الشعر العربي.
حتى انو شاع عمى اغمب االلسن وىناك من يرى ذلك وىو الدكتور شوقي ضيف بقولو " وال شك في ان استخدام
الشاعر الجاىمي لالوزان القصار المجزوءة كان محدوداً .وكأنو كان يميل في تغنيو الى الرصانو والوقار ،وينبغي ان

نستثني وزناً كان يشيع عمى كل لسان ىو وزن (الرجز) ،الذي كان يستخدمونو في الحداد ومنازلة االقران والسقي من االبار
وكل ما يتصل بالحركة والعمل ،وجعمو ذلك وزناً شعبياً عاماً"(.)1

وكأنيم كانوا ينظمون اناشيدىم وقصائدىم عمى بحر الرجز في االعمال التي تحتاج الى جماعة حيث يذكر ذلك

د.شوقي ضيف بقولو "ولعل وزناً لم تتعدد صوره كما تعدد الرجز وكانوا ينظمونو في الحداء والحرب وحين يمتحون من بئر
او يقومون باي عمل من االعمال ،فكانوا يصنعون منو البيتين او االبيات القميمة"(.)2

ولكن يرى الباحث ان الخالف الحقيقي ىو في الرأي الذي ذكره الدكتور ابراىيم انيس الذي يقول فيو "اماني العصر

الجاىمي فال نكاد نعثر عمى شيء من االراجيز"( .)3حيث يذكر د .ابراىيم انيس في كتابو موسيقى الشعر ان الجاىميين قد
نظموا في الرجز مقطوعات قصيرة شاعت عمى ألسنة العامة ولكنيا لم تدون او تحفظ فيما بعد او لم يروىا الرواة ،ألنيا
تمثل االدب الشعبي عند الجاىميين.

()4

وىذا ما يختمف بو الباحث مع الدكتور انيس ،حيث بحر الرجز من البحور الشعرية المعروفة قديماً عند العرب وعرف

باسم الرجز حيث ذكره صاحب االغاني بقولو " كتب عمر (رضي اهلل عنو) الى المغيرة بن شعبة ان استنشد من قبمك من
()5

شعراء قومك ما قالوا في االسالم ،فارسل الى االغمب العجمي * فاستنشده ،فقال:
لقد سألت ىيناً موجوداً

أَرج اًز تريد أم قصيدا

()6

قول امرؤ القيس حين قتل ابوه وكان غالماً قد ترعرع وكان مقيماً في بني حنظمة وبمغو ذلك فقال ( :مشطور الرجز)

الرجز)

يا ليف ىند اذا خطئن كاىالً
خير معد حسباً ونائالً
ونحن جمبنا القرح النواىال

الحال حال
القاتمين اليك ُ
وخيرىم قد عمموا شمائال
تا اهلل ال يذىب شيخي باطال

يحممنيا واالسل النواىال
()1
()2
()3
()4
*

فصول في الشعر ونقده .د .شوقي ضيف .ص .33
في النقد االدبي .د .شوقي ضيف .ص .100
موسيقى الشعر .د .ابراىيم انيس.141 .
ينظر  :المصدر نفسو.142 .

العجمي .ىو ابو الينجم الفضيل بين قدامية العجميي .اشيتير بيابي الينجم مين رجياز االسيالم المشييورين حتيى قييل لمرجيز مين

()5
()6

الحجاج وابنو رؤبة .عرف بسرعة البديية وحسن االنتباه.
االغاني .ابي الفرج االصفياني .موسوعة الشعر العربي .االصدار الخامس.
دي ي يوان امي ييرؤ القي يييس .اعتني ييى بي ييو عبي ييد الي ييرحمن المصي ييطاوي .دار المعرفي يية .بيي ييروت – لبني ييان .ط .2004 .1425 .2
ص.142
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وحي صعب والوشيج الذابال
يستشرف االواخر االوائال

حتى ابيد ممكاً وكاىالً

وىذه القصيدة ىي عمى نمط الشطر الواحد أي مصرعة االبيات كميا بحيث نالحظ ان اشطر القصيدة – الصدر

والعجز – بالقافية ذاتيا.

وكذلك الحظنا عند عنترة العبسي وىو من شعراء المعمقات عمى بحر الرجز وىو يتوعد شيبان فيقول(:)1

مدت ال اي الحادثات باعيا
ياحادثان الدىر فري واىجعي

وحاربتني فرأت ما راعيا
فيمتي كشفت قناعيا

ما دست في ارض العراة غدوة
االسفاسيل الدما بقاعيا
ويل لشيبان اذا صحبتيا

وارسمت بيض الضبي شعاعيا

وفاض رمحي في حشاىا وغدا
يشك مع دروعيا اضالعيا
واصبحت نسائيا نوادياً

عمى رجال تشتكي نزاعيا

وحر انفاسي اذا ما قابمت
يوم الفراق صخرة اباعيا
يا عب ُل كم تعنق غربان الفال
فراقت اطالالً وفييا عصبة

قد ُمل قمبي في الدجى سماعيا
قد قطعت من صحبتي اطماعيا

وقال عنترة في يوم جفر اليباءة عمى بحر الرجز " الشطر الواحد" (.)2
اني انا عنترة اليجين

فج االثان قد عال االنين

يحصد فيو الكف والونين
من وقع سيفي سقط الجنين
عندكم من ذلك اليقين

عيمة قومي ترك العيون
()1

()2

دي يوان عنت يرة العبسييي .ىييو عنت يرة بيين شييداد بيين معاوييية بيين ق يراد العبسييي .الطبعيية الرابعيية ورخصيية بنفقتييو خميييل الخييوري.
صاحب المكتبة الجامعة .1830 .ص.51 – 50
المصدر السابق .ص .85
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فيستقى محابة الحزين

دارت عمى القوم رحى المنون

وقد نظم كذلك النابغة الذبياني عمى بحر الرجز " الشطر الواحد " (.)1

صل صفا ال تنطوي من القصر
طويمة االطراف من غير خفر

داىية قد صغرت من الكبر

كأنما قد ذىبت بيا الفكر
ميروتو الشدقين حوالء النظر
تفتر عن عوج حداد ،كاالبر

()2

وىذه المقطوعة كانت عمى نظام الشطر والواحد ،وكذلك قولو عمى بحر الرجز بالنظم ذاتو:
نفس عصام سودت عصاماً

وعممتو الكر واالقداما

وصيرتو ممكا ىماما
حتى عال وجاوز االقداما

()3

وكذلك نظم االعشى عمى بحر الرجز " الشطر الواحد " وىو ييجو وائل بن شرحبيل بن عمرو بن مرثد وقومو .
الم تروا لمعجب العجيب
ان بني قالبة القموب
انوفيم ما الفخر في اسموب

وشعر االسناه بالجبوب

يارضى قاظ عمى ينخوب
يعجل كف الخاريء المطيب
اىل النيى والحسب الحسيب
والخمر والترياق والزبيب

()4

ويقول االعشى عمى نظام القصيدة السابقة أي بحر الزجر وىو ييجو بن قميئة بن سعد بن مالك :
ان بني قميئة بن سعد
كميم لممصق وعبد
ادنى لشر من كالب عقد

وىم اذل من كالب عقد

يعزون بين وبر وقد
عبدان بين عاجز ووغد
ان يبصروا قب اًر حديث العيد
()1
()2
()3
()4

ديوان النابغة الذبياني .اعتنى بو حمد وطماس .دار المعرفة .بيروت .لبنان .ط 1426 .2ىي2005 .م.65 .
المصدر نفسو .ص .114
موسوعة الشعر العربي .االصدار الخامس.
موسوعة الشعر العربي .االصدار الخامس.
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ينبشوا فيو احتقار الخمد

انقر فقد بمغت قعر المحد

وىامة رشقة من برد

وقال وىو ييجو وائل بن شرحبيل بن عمرو بن مرثد (.)1
ال فشل في وال سقاط

ليس وان يكره الخالط

بنو شرحبيل سوى بساط
وعنيم ضبيعة المضراط
صمحصح مجرب عياط

ووائل كأنو مخاط

يزل عن جبيتو االمشاط
ت ،اذا قيل ليم يعاطي
ثَبِ ْ

لقد منو بتيجان ساطي
اخرج خض ار غير ذي ِ
نياط

()2

ووجدنا عند طرفة بن العبد شاعر المعمقة الكبير مقطوعة في بحر الرجز يقول فييا.
يا لك من قبرة بمعمر
خاللك الجو فبيض واصغري
قد رفح الفخ ،فماذا تحذري

وتقري ما شئت ان تنفري

قد ذىب العباد عنك ،فابشري
البد يوماً ان تصاد فاصبري

()3

*

وىذا الشاعر بشر بن ابي حازم االسدي حيث يقول عمى بحر الرجز قصيدتو

:

لو خفت ىذا منك يوماً لم انم
حتى يجوز الشعفان من خيم
فاقصد فاني غانم او مغتنم
الم تر الظبي الى جنب العمم
والعين والعاقو في وادي السمم

سالمة ونعمة من النعم

لقد زجرت الطير زج اًر لم أُلم

لحمم
تقول قوالً غير اقوال ا ُ

وىذا الشاعر عمرو بن كمثوم وىو من شعراء المعمقات وجدنا لو مقطوعة عمى بحر الرجز يقول فييا(.)1
()1
()2
*
()3

موسوعة الشعر العربي .االصدار الخامس.
ديوان طرفة العبد .اعتنى بو عبد الرحمن المصطاوي .دار المعرفة .بيروت .لبنان.43 .
ىو عمرو بن عوف االسدي .شاعر جاىمي فحل من الشجعان من اىل نجد من بني اسد بن خزيمة .توفي قتيالً.
موسوعة الشعر العربي .االصدار الخامس.
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من عال منا بعدىا فال اجتبر

وال سقى الماء وال ارعى الشجر
بنو لجيم وجماسيس مضر
بجانب الدو يدىدىون الفكر
وجدنا ىناك قصائد ومقطوعات لكثير من شعراء العصر الجاىمي عمى بحر الرجز بانواعو ،منيم حاتم الطائي ،تأبط

ش اًر ،والحارث بن حمزة اليشكري ،ولقيط بن يعمر االيادي ،ميميل بن ربيعة ،وشنفرة ،والطفيل الغنوي وامية بن ابي
الصمت.

ومما سبق تبين ان بحر الزجر لم يكن من البحور الميممة او المعدومة النظم بل انو كان ىناك عدد غير قميل من
الشعراء الجاىميين ومنيم شعراء المعمقات نظموا فيو ،وىذا خالف رأي كثير من االدباء المحدثين الذين قالوا خالف ذلك.

اال ان بحر الزجر لم يكن بكثرة بعض البحور االخرى التي نظمت عمييا القصائد الطوال كالمعمقات كبحر الكامل

والوافر والطويل وغيرىا.
الرجز في صدر االسالم

ان بحر الرجز في صدر االسالم كان اوسع استعماالً من قبل الشعراء الذين بدءوا يمجدون بالدين االسالمي والرسول

(صمى اهلل عميو وآلو وسمم) وقد ذكر عمى لسان الرسول (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) بعض االراجيز كما بينت ذلك في
بداية البحث .وقد نظم الشعراء االسالميين المخضرمين عمى بحر الرجز ومنيم النمر بن تولب وحميد بن ثور وعمرو بن
سالم الخزاعي واعشى بن مازن ،حيث نظم عمى ىذا البحر(.)2

()3

وىذه القصيدة لحميد بن ثور الياللي عمى بحر الرجز يقول فييا:

عمق من سممى عموقاً كالمجج
ان سميمى واضح لباقيا

تط أر منيا ذكر بعد ُحجج
لينة االبدان من تحت الشجج

صدور دودان فاعمى تنحني
فاالشيبين فجمال بالمجج
وعاد خباز يسقيو الندى
نضح السقاة بصبيان الذال

ذراوة تنسجو اليوج الدرج
ساعة ال ينفعيا منو وحج

تناديا من فمتات عابس
حتى اذا ما حاجب الشمس دمج

قد كدح الحيان منو والودج
تذكر البيض بكحول فمج

()1
()2
()3

موسوعة الشعر العربي .االصدار الخامس.
ينظر (االثر التعميمي لفن الرجز) ممخص بحث دكتوراه .حسن محمد حسن مجذوب .بحث منشور في االنترنت.
موسوعة الشعر العربي .االصدار الخامس ( قرص الكتروني ).
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وليس فقط ىؤالء الشعراء من كتبوا ببحر الرجز في صدر االسالم بل ىناك شعراء آخرون من الشعراء المشيورين
()1

امثال حسان بن ثابت والحطيئة ،فياىنا نجد الشاعر حسان ينظم بحر الرجز مقطوعتو وىو يمدح سعد بن زياد
اذا اردت المين االشدا
من الرجال فعميك سعدا
سعد بن زيد فاتخذه جندا

ليس بخوار ييدىدا

ليس يرى من ضرب كبس بدا

ومن اشعار الحطيئة في الرجز مقطوعتو في حين حضرتو الوفاة ولما قاليا مات مكانو (:)2
قد كنت احيانا شديد المعتمد

قد كنت احيانا عمم الخصم االلد

وقد وردت نفسي وما كانت ترد
ثم قال :

لكل جديد لذة غير أنني

رأيت جديد الموت غير لذيذ

وىذا ىو بحر الرجز في عصر صدر االسالم حيث كتب فيو عدد غير قميل من الشعراء حالة كمال البحور االخرى،
وفي ىذا العصر استمر بحر الرجز عمى ما ىو عميو في العصر الجاىمي ولم يأت بجديد .إال انو كانت ىناك نقمة حقيقية

لبحر الرجز في العصر االموي.
الرجز في العصر االموي

ان في العصر االموي حدث لبحر الرجز نقمة حقيقية حيث وجد نوع من انواع بحر الرجز والول مرة يكتب فيو وىو

الرجز ( المزدوج ) .حيث يعد اول من نظم بو الوليد بن يزيد بن عبد الممك كما ذكرت سابقاً ،وكتبوا ىناك كثير من
الشعراء عمى بحر الرجز بانواعو كافة أو تفننوا في اوزانو واطالوا في قصائده حتى عرفوا بي ( الرجاز ) منيم ابي النجم وذي

الرمة والعجاج ورؤبة بن العجاج ،باالضافة الى ان ىناك شعراء اخرون نظموا في بحر الرجز أمثال شعراء النقائض
االخطل والفرزدق وجرير والشعراء العذريين كمجنون ليمى وجميل بنية وليمى االخيمية.

()3

ومن اشعار الفرزدق في الرجز حيث نظم قصيدة في الرجز عمى نظام الشطر الواحد وىو في سفر مع عبيد بن ربيع
وىو يسوق بو قائالً.

()4

يا ابن ربيع ىل رأيت رحداً
يبقى عمى االيام او مخمدا

كانما كان عبيداً ارمدا

بالغور حتى انجدت وانجدا
قالئص اذا عمون وجدجدا
يرين بالطرف النجاء االبعدا
ذات اليمين وأفترشن القرددا

نعوج منين نعاماً ابدا
()1
()2
()3
()4

ديوان حسان بن ثابت ( رضي اهلل عنو ) طبع بمطبعة الميدية .سنة  .1281ص .36
ديوان الحطيئة .موسوعة الشعر العربي .االصدار الخامس.
ينظر  :موسيقى الشعر .د .ابراىيم انيس.42 .
موسوعة الشعر العربي .االصدار الخامس.
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()1

قد ارقصت ام البعيث حججا
عمى السوايا ما تحف اليودجا

اوالد رغوان اذا عجعجا

يركبون في المرامي العوسجا
غرىم لعب النبيط الغنوجا
لو كان عن لحم مزاد ىجيجا

مقابل بين سريج والخجا
معميجين ولدا معميجا

في باذخ من ركن سممى اوأجا
نحن حمينا السرج ان يييجا
ثم استبحنا الممك المتوجا

كنا العداء تميم كالشجا

ومن اشعار االخطل وىو ييجو بني زيد بن عمرو وينظم عمى بحر الرجز نظام الشطر الواحد.

()2

يا مرسل الريح جنوباً وصبا

ان غضبت زيد فردىا غضبا

واكس بني زيد بن عمرو نقبا
ليست من البحر ولكن جربا
قبيمة ال يرتدون جمبا
وال ينالون لقوم سمبا
وال يساؤون بقوم حسبا

كفى بما عد عمييم شمبا

نساء زيد الالت تردى غصبا
يعتدن بالجوري ورداً اصيبا

خاظي البقيع لم يكن مجشيا

كان لو سبحان اما وابا
فظل يفدييا اذا تغيبا

وباالضافة الى ىؤالء الشعراء ؛ فان رجاز العصر االموي قد نظموا الكثير من القصائد الطوال عمى بحر الرجز،
امثال الحجاج ورؤبة بن العجاج وذي الرمة وابن نجم ؛ فيذا ذي الرمة يصف (الجمال ،والشمس ،والمطر ،والصحراء)

()1
()2

موسوعة الشعر العربي .االصدار الخامس .ديوان جرير.
ديوان االخطل .المصدر نفسو.
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بقصيدة الكثر من ( )39شطر او بيت عمى نظام الشطر الواحد ،بل ان ابا النجم عندما طمب منو المغيرة بن شعبة وىو
()1

عمى الكوفة ان استنشد بما قال الشعراء في االسالم فاصابو.

لقد سألت ىينا موجوداً

ارجز تريد ام قصيدا

وىكذا فان بحر الرجز كان معروفاً باسمو .وكانت لو روح وحياة وشأن في العصر االموي بحيث نظمت عميو القصائد

الطوال اكثر من نظم في العصر الجاىمي وصدر االسالم لكنو لم يولد في ىذا العصر وانما ولد كحال البحور االخرى

واستمرت سطوتو لتنظم عميو االف االبيات واالراجيز الطويمة وىو ما حدث في العصر العباسي.
الخالصة

ان بحر الرجز لم يكن قميل الشأن او إن دوره ضعيف بين بحور الشعر العربي االخرى كما يرى بعض االدباء بل

عمى العكس من ذلك فقد كان لو دور واضح منذ العصر الجاىمي حيث كان يواكب الناس عندما يغرس بو الصغار
ويشترك باالعمال الجماعية فنراىم ينظمون عمى بحر الرجز عندما يركبون االبل وتراىم يذكرون كثي اًر من االراجيز بعاداتيم

وتقاليدىم ألنيم اعتبروه فن شعبي من فنون الشعر العربي الشعبي ،وعمى الرغم من ذلك فقد نظم عميو كثير من شعراء
العصر الجاىمي من مقطوعات او ابيات يتيمة او فريدة وىناك قصائد طويمة ،وكثير من الرجز قد ضاع وذلك ألنو قل
رواتو فقد كانوا يعتبرونو من الفنون الشعبية بالعصر الجاىمي ولكن وجدت ان كثير من الشعراء قد نظموا عمى ىذا البحر.

وفي العصر االسالمي وما بعده اصبح ىناك كثير من الشعراء ينظمون بالرجز حيث سموا رجا اًز بل واصبح انشاداً ورواية

وحفظاً وعدا عامالً اساسياً من عوامل اعداد العمماء واالدباء والشعراء وتنمية ممكاتيم الشعرية واالدبية ،حتى كانت من
وصايا العرب المشيورة " رووا اوالدكم الرجز ".

اناء او جرة ،لحفظ العموم المغوية والعموم الفمكية
وىكذا اصبح البحر بانواعو المعروفة عامة والرجز المزدوج خاصة ً
والفقيية والدينية تنظم فيو االف االبيات التي اسيمت في حفظ العموم.
فالرجز سيل الوزن وسيل التناول ،وقريب المورد ،وكثير االنشاد ،عمما انو معروفا منذ القدم بصفتو الشعبية.
ِ
وىذه الصفة ولدت عند اغمب الباحثين فكرة بان العرب الجاىميين لم يكتبوا بو ،او كانت الكتابات او النظم ببحر

الرجز شبو معدومة .ولكن قد اوجد الباحث بان من الشعراء المشيورين والمعروفين في العصر الجاىمي ينظمون عمى وزنو
قصائد ومقطوعات وعمى جميع اقسامو سواء بالتقفية او الوزن.
وىكذا يستمر بحر الرجز الى جانب البحور االخرى رغم صفتو الشعبية.
المصادر

القرآن الكريم.
.1

( االثر التعميمي لفن الرجز ) .ممخص بحث دكتوراه ،حسن محمد حسن محجوب ،من شبكة االنترنت.

.2

( مصطمحات فنية – الرجز ) رحمتي مع االراجيز بصحبة االستاذ امجد طرابكي .د .عبد اليادي دىاني ،استاذ فقو
المغة في كمية االداب والعموم االنسانية .جامعة شعيب الركالي .من االنترنت.

 – 19 .3ديوان عنترة العبسي .ىو عنترة بن شداد بن معاوية بن قراد العبسي طبعو ورخصو بنفقتو خميل الخوري،
صاحب المكتبة الجامعة1830 ،م.

 – 9 .4شرح ديوان المتنبي .وضعو عبد الرحمن البرقوقي .دار الكتب العممية ،بيروت – لبنان .الطبعة الثانية.
 .5بين الرجز والشعر في حياة الرسول االكرم ( صمى اهلل عميو وآلو وسمم ) .بحث منشور .شبكة االنترنت.
 .6تاريخ اداب المغة العربية .جورج زيدان.
 .7الثالثة.
()1

ينظر كتاب االغاني البن رشيق الفرداني .موسوعة الشعر العربي .االصدار الخامس.
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 .8ديوان النابغة الذبياني .اعتنى بو حمد وطماس .دار المعرفة .بيروت .لبنان .الطبعة الثانية1426 .ىي 2005 -م.

 .9ديوان امرؤ القيس .اعتنى بو وشرحو عبد الرحمن المصطاوي ،دار المعرفة ،بيروت – لبنان .الطبعة الثانية.
1425ىي 2004 -م.
 .10ديوان حسان بن ثابت ( رضي اهلل عنو ) .طبع بمطبعة المحمدية1281 .ىي.
 .11ديوان طرفة بن العبد .اعتنى بو عبد الرحمن المصطاوي .دار المعرفة .بيروت .لبنان.

 .12ديوان عمرو بن كمثوم .جمعو وحققو وشرحو .د .اميل بديع يعقوب .الناشر دار الكتاب العربي .بيروت .الطبعة
الثانية1416 .ىي 1996 -م.
 .13فصول في الشعر ونقده .د .شوقي ضيف .دار المعارف .الطبعة
 .14في النقد االدبي .د .شوقي ضيف .دار المعارف .مصر .مكتبة الدراسات االدبية .الطبعة الثانية.
 .15القاموس المحيط.

 .16لسان العرب .العالمة ابو الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور االفريقي المعري .اعاد بناءه عمى الحرف االول
من الكممة .يوسف الخياط والمرعشمي .دار صادر ،بيروت – لبنان.
 .17مختار الصحاح .لمشيخ االمام .محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي .اعتنى بو وراجعو احمد جاد .دار المغة
الجديد .الطبعة االولى1428 .ىي 2007 -م.

 .18مقامات الحريري .المقامات الدينارية .موسوعة المغة الشعر العربي .االصدار الخامس .قرص ممغنط الكتروني .CD
 .19موسيقى الشعر .د .ابراىيم انيس .دار القمم .بيروت .لبنان.
 .20موسيقى الشعر العربي " مشروع دراسة عممية " .د .شكري محمد عياد .الناشر مؤسسة دار الشعب .دار المعرفة.
 .21ميزان الذىب في صناعة شعر العرب .السيد احمد الياشمي .دار الكتب العممية .بيروت .لبنان1421 .ىي -
2000م.

 .22ويكيبيديا .الموسوعة الحرة .من شبكة االنترنت.
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