پشاكر اسالميكس

الصكر الح ػربية كالفنوف الجمالية في أرجوزة العجػ ػ ػاج الرائية
ػػ

ينام-يونيو 2010
ر

الصكر الح ػربية كالفنوف الجمالية في أرجوزة العجػ ػ ػاج الرائية
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(Illustrations of Combat and Fine Arts in Urj┴ zah al)R┐ ’iyyah of al-‘Ajj┐ j

* زلمد ظاىر شاه
Abstract
Rajaz is a folk meter (with six verses of meter with beats to a line) ensued from human’s
psychological and social setup. Poets in Pre-Islamic epoch used to compose rajaz at
particular events occurred in their day to day life. After the rise of Islam it turned into a
full fledge poem with respect to length and poets intentions. Soon after the Umayyad
mounted the throne, a class known as rujj┐ z merged who inserted the entire intentions
of poem to rajaz.One of them is Al-‘Ajj┐ j bin Ru’bah who praises ‘Umar ibn
‘Ubaydull┐ h ibn Ma’mar Al-Tam┘ mi in his famous urj┴ zah al-r┐ ’iyyah, and depicts
the combat between ‘Umar bin ‘Ubaydull┐ h and Ab┴ Fudayk Al-Kh┐ riji. Hence
this article paraphrases the derivation of warfare picturesque and fine arts, from the
urj┴ zah al-r┐ ’iyyah.

المقدمة

الرجز كزف شعيب مستنتج من ظواىر احلياة كاحلاالت اإلنسانية كالنفسية ككاف اجلاىليوف يرٕتزكف يف
بعض ادلواقف اخلاصة يف حياهتم اليومية كبعد بزكغ فجر اإلسالـ شبو الرجز بالقصيد من حيث اإلطالة
كاألغراض كعندما استقر العهد األموم ،ظهرت طبقة من الشعراء الذين اشتهركا باسم الرجاز كأدخلوا
مجيع أغراض القصيد يف الرجز كمنهم العجاج بن رؤبة الذم مدح عمر بن عبيد اهلل بن معمر التميمي
يف أرجوزتو الرائية ادلشهورة كصور لنا فيها ادلعركة اليت دارت بُت عمر بن عبيد اهلل كأيب فديك
اخلارجي.لذلك ىذا ادلقاؿ عبارة عن استخراج الصور احلربية كالفنوف اجلمالية يف ىذه األرجوزة.

منهج األرجوزة:

(ادلقدمة الدينية  -مدح عمر بن عبيد اهلل  -كصف اجليش -ىجاء اخلوارج  -صورة ادلعركة)
*

زلاضر مبعهد الدراسات اإلسالمية كالعربية ,جامعة بشاكر.
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احتوت ىذه األرجوزة على مائة كمثانُت شطرا كغَت أف األصمعي أسقط شطرا كاحدا كىو (بغرة صلم
1
ىاج ليال فبغر)
كظن األصمعي أف ىذا الشطر مصنوع فبذلك عدد أشطار األرجوزة ( )179كىذا العدد اجلم من
األشطار يدؿ على طوؿ نفس الشاعر الشعرم كامتالكو موىبة شعرية ضخ مة  .ما تناكؿ الشاعر
األغراض يف األرجوزة بصورة مرتبة ,صلده أنو بدأ بعد ادلقدمة الدينية ٔتدح عمر بن عبيد اهلل يف الشطر

(كصرح ابن معمر لمن ذمر  --كأنزؼ العبرة من ال قى العبر ) 2مث خاض يف ذـ اخلوارج مث انتقل

إىل مدح عمر (قد كنت من قوـ إذا أغشوا العسر ) 3مث دخل يف ىجاء اخلوارج مث يف كصف اجليش
(عن ذم قداميس لهاـ لو دسر  ---بركنو أركاف دمخ النقعر) 4مث يف مدح عمر (حوؿ ابن غراء

حصاف إف كتر) 5لكننا سنتناكؿ ىذه األغراض بالًتتيب إف شاء اهلل.

 -1المقدمة الدينية:

إفتتح الشاعر أرجوزتو ٔتقدمة دينية كأشار فيها إىل عهد النيب صلى اهلل عليو كسلم  ,كعهد اخللفاء
الراشدين الثالثة كأشار إىل كقعة احلديبية كذكر بعض صفات النيب صلى اهلل عليو كسلم بأف اهلل تعاىل
قد غفرلو ما تقدـ من ذنبو كما تأخر ,كلعل غرض الشاعر من ذكر ىذه ادلقدمة أف ننظر إىل قتاؿ عمر
بن عبيد اهلل مع اخلوارج بنظرة دينية كربط بُت ىذه ادلعركة كادلعارؾ اليت دارت بُت ادلسلمُت كالكفار يف
عهد النيب صلى اهلل عليو كسلم كعهد أيب بكر كعثماف رضواف اهلل تعاىل عليهم أمجعُت.

 -2مدح عمر بن عبيد اهلل:

بعد مقدمة دينية حث الشاعر عمر بن عبيد اهلل على قتل اخلوارج بقولو ( :ىذا أكاف الجد إذا جد

عمر) 6مث بدأ يف مدح عمر بن عبيد اهلل ككصفو بأنو قاـ بقيل اخلوارج مث أشار إىل مدح قومو بأهنم قوـ
إذا نزؿ هبم الضيق كالشدة فاشتدكا فيو كقد من اهلل عز كجل على قريش كأكرمهم بنعم كثَتة  .بعد

كت)ٔ 7تدح عمر بن
ىجاء اخلوارج ككصف اجليش بدأ الشاعر يف الشطر (حوؿ ابن غراء حصاف إف ر

عبيد اهلل كقاؿ  :إنو ابن إمرأة شريفة عفيفة كىو إف جٌت جناية كترهبا كفات كىو ذك قوة كسلطة إف
طالب بالثأر اقتدر عليو كإذا الكراـ ابتدركا الباع فهو السابق كىاجم اخلوارج مثلما يهاجم الصقر صيده
كبعد كصف الصقر قاؿ :إنو دائما متهيئ ألمر صعب شديد كمأيت إىل األمور الصلبة على كجهها فإف
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أعيتو قلبها عن كجهها ,كقد برع يف الشجاعة ٖتيط بو من كل جانب كيكوف ثابتا كاجلبل ال ٖتركو
شدة احلرب كضاربا ألعناؽ أعدائو فإذا اعوج الرمح فيستخدـ السيف كىو ليس ّتباف بل ىو مثل
الليث يف الشجاعة أك ىو ينفذ مجيع ما يريده كال مبايل بأمواج البحر كأخطاره كإذا ضرب صعب
الفيوؿ دسو يف الًتاب كىو بطيء التحرؾ من مكانو مث كصفو ْتماسة دينية أنو رجل صابر يذكر دائما
أيات اهلل عز كجل اليت نزلت يف الصرب كقت األمر الشديد كحينما يهجم على أعدائو فهو يهجم
ىجوـ العقباف عليهم كخيوض يف غابة الرماح اليت تلعب بأركاح  ,كصارت مثل اآلبار كىي قعور بعد
قعور  ,مث اختار الشاعر أسلوب اإلنشاء كخاطب عمر بن عبيد اهلل كقاؿ  :ال تنتظر يا عمر يف قتل
ىؤالء اخلوارج بعد ما أفرطوا كجاكزكا احلد  ,كتفرقوا كخالفوا أمر ادلسلمُت  ,مث يشجعو على قتاؿ
اخلوارج بأف اهلل قد كتب لك النصر كالفتح يف الصحف األكىل لذلك أينما جريت أعطيت الظفر سواء
كاف بصورة مادية أك معنوية ,ألف ادلسلم إذا نتصر يف ادلعركة فيصبح غازيا كإذا قتل فيصبح شهيدا فلو
يف كلتا احلالتُت أجر عظيم كفوز مبُت.

 -3كصف الجيش:

بعد ذكر ادلقدمة الدينية كمدح عمر بن عبيد اهلل كىجاء اخلوارج انتقل الشاعر إىل كصف اجليش كقاؿ :
إف أبا فديك احلركرم قد أراد أف يقع نفسو يف اذلالؾ كما علم لفرط غفلتو إذا صار فيها حىت انفلق
الصبح كأضاء احلق كأحاط هبم اجليش الكبَت الذم كاف يبتلع كل ما يأيت أمامو كلو ضرب ىذا اجليش
بركنو أركاف جبل (دمخ) إلنتزعق من أصلو ,كىو ثقيل السَت كلو مقدـ مثل أنف اجلبل  ,كإذا مر بأرض
ترل أثره يف األرض غَت متفرؽ  ,كإذا كطيء األماكن الصلبة جعلها سهلة كلينة  ,كإذا مر باألماكن
السهلة احتفرىا ,أم ىو جيش ذك قوة كشوكة يغَت صورة األرض إذا دخلها  ,مث رسم الشاعر صورة

اجليش دلن ينظر إيلق يف الشطر (كأنما زىاءه لمن جهر) 8كشبو اجليش بالليل كصوتو بادلطر الذم نشأ
من قبل العُت  ,كأطاؿ يف كصف ادلطر كالسحاب  ,مث رجع إىل كصف اجليش مرة أخرل كقاؿ  :إف
أصاب ىذا اجليش أرضا هبا تراب أك غربة فزاده فيها  ,كحوافر اخليل تضرب األرض الصلبة فتشقها
كتضرب احلجارة فتجعلها سهلة لينة كيف ىذا اجليش تساقط النوؽ أكالدىا من التعب كالنصب كتنفض
اخليوؿ أفناف نواصيها كأذناهبا أك ذناهبا ,كشعرات ذفَتيها من النشاط  ,كتساقط النوفق أكالدىا من
شدة سَتىا يف صور سلتلفة منها مشعر كمنها ليست ٔتشعر كمنها أعينهن سليطة  ,مث يقوؿ ىذا اجليش
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ال يأيت مستًتا بل جيرم كموج البحر تلمع فيو الرايات كالسيوؼ  ,كجيعل الًتاب كجها كاحدا لكثرتو ,

مث قاؿ يف الشطر (لقد سما ابن معمر حين اعتمر ) 9لقد مست مهة عمر بن عبيد اهلل كمجع جيشا

كبَتا كاختار سلة الناس فيو الذين كانوا مثال عاليا يف الشجاعة كالفركسية كىم ثالثة كستة كاثٍت عشر
ألفا ( )21=12+6+3أم كاحد كعشركف ألفا جيركف مجاعة عظيمة من اخليل كىم ثقيل السَت
لكثرهتم كأصواهتم سلتلفة كانبثوا على اخلوارج مثل اجلراد كسد األرض كشرب مجيع ادلاء يف بطن العراؽ

كيركب ىذا اجليش الوعور كادلكاف الغليظ كيسَت ليال ،دير بالصعبا ب من األرض مث يف الشطر (أذم

أكراد يغيفن النظر) 10شبو اجليش بأمواج البحر اليت ٖتَت نظرة الناظر إليها كىذه األمواج مثل الكتائب

عليهن احلديد فهن بيض تلمع مثل الشهب كىذا اجليش ذك ركنُت إذا عد فكأمنا كر الثانية من كثرتو
حىت حيار الطرؼ كأنو يظلم عليو.
نرل يف األرجوزة أف الشاعر يصف اجليش من كل جوانب من ٖتتو كفوقو كيرسم لنا صورة حسية مرئية
يف كصف اجليش كلكن البديع يف كصفو كصفو للجيش من ٖتتو كال نرل ىذه ادليزة عند الشعراء الذين
جاؤكا بعده مل بشار بن برد ،ك أيب متاـ كادلتنيب كغَتىم من الشعراء كجيدر بنا أف نتناكؿ كالـ ىؤالء
الشعراء يف كصف اجليش لنرل كيف كصفوا اجليش يف أشعارىم؟.

 -1كصف الجيش عند بشار بن برد:

كصف بشار بن برد اجليش يف قصيدتو ادلشهورة اليت قاذلا يف مدح مركاف بن زلمد بن مركاف كمطلعها.
11

احبق
صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
جفا كده فازكر أكـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ ػ

يعػ ػ ػ ػاتبو
م ػ ػزاؿ ػ
كأزرل ػبقأف ال ػ ػ ػ

كجيش كجنح الليل يرجف بالحصػى

كبالشوؿ كالخػطي حم ػ ػ ػ ػر ثعالبو

يقوؿ يف كصف اجليش:

12

غدكنا لو كالشمس في خػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدر أمو ػا

كالطؿ لم يج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر ذائبػو
تطالعنا ػ
ػ

كأرعػ ػ ػ ػف يغش الشمس لوف حػ ػ ػ ػدمػده

صػ ػ ػ ػار الكماة كتػائبو
كتخػلس أب ػ

تغص ػبقاألرض الفضاء إذا ػغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدا

مناكبو
الجب ػ ػ ػاؿ ػ
تزاحػ ػ ػ ػـ أركاف ػ ػ ػ ػ

كأف جنا باكيو ـػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف خمس الوغػم

كؾػ ػ ػ ػ ػراكبو
شمػاـ كسلمى أك أجأ ػ
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الكلمات:
-

يرجف :من الرجيف دكل األصوات كصوت الرعد .

-

الحصى :العدد الكثَت

-

الخطي :الرمح

-

الشوؿ :النافة

-

في خدر أمها :قبل شركقها ،خبائها.

-

االرعن :اجليش الكثَت العدد مثل اجلبل.

-

الكماة :مجع الكمي :الفارس

-

الكتائب :مجع الكتيبة الفرقة من اجليش.

 الجناباكاف :تشنية جنايب كىي ناحية الوادم كالطريق كأراد ىنا دينة اجليش كميسرتو.يقوؿ بشار  :ضلن ذىبنا إىل أعدائنا ّتيش كالليل يف كثرة عدده كزحفو كما يسَت فيو من فرساف
ديسكوف بالرماح كقد صبغت باللوف األمحر من كثرة الطعاف كذىبنا إليهم بكرة قبل شركؽ الشمس
كقبل أف يذكب الندل ْترارة الشمس – كأف ىذا اجليش اجلرار تزكغمن رؤيتو األبصار ٔتا حيتوم من
السالح كالرجاؿ كتضيق بو األرض كاجلباؿ من كثرتو كتعدد جوانبو ككأف دينة ىذ اجليش كميسرتو جباؿ
مشاـ كسلمى كأجأ.

 -2كصف الجيش عند أبي تماـ:

لو تتبعنا كصف اجليش يف ديواف أيب متاـ فوجدنا أنو ما كصف اجليش بالتفصيل كما كصف بشار بن
برد كلكن صلد بعض اآلبيات أشار فيها إىل بعض صفات اجليش كما يقوؿ يف قصيدتو ادلشهورة اليت
قاذلا يف مدح ادلعتصم دلا رجع من فتح عمورية كمطلعها:
14

أصػ ػدؽ أنباء ـ ػ ػف الكتب
كالسيف ػ

كاللعب
حده الحد بين الجد ػ
في ػ

لم يغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػز قوما كلم ينهد إلى بلػد

إال ػتقدـػ ػ ػقجيش ـػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف ػاؿرعب

لو لم يقد جحفال يوـ الوغي لغدا

من نفسو كحرىا في جحقل لجػب

حىت قاؿ يف كصف اجليش:

15
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كأيضا قاؿ:
توفلس
لم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا رأل رأم العػ ػ ػ ػ ػػمف ػ

كالح ػرب مشتقة المعنى من الحرب

ع ػ ػ ػ ػ ػدا يصرؼ باألمواؿ جػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريتهػا

فعػزه البحػر ذك التيػار كالح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدب

16

يقوؿ  :دلا رأل توفلس احلرب ٕترم إليو بالرجاؿ كما ٕترم السيوؿ بذؿ للمعتصم لَتجع عنو  :فشبو
الشاعر اجليش بالبحر الذم ديوج.
كصف اجليش عند أيب الطيب ادلتنيب:
يقوؿ ادلتنيب يف قصيدتو اليت قاذلا ْتضرة سيف الدكلة كىي آخر قصيدة قاذلا ْتضرة سيف الدكلة
كمطلعها:
17

ـػ ػا ذا يزيدؾ في إقداـػؾ القسم

عقبة اليمين على عقبي الوغي ندـ
حىت قاؿ:
ناظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػره ػػا
فتح ػ
سػ ػ ػ ػ ػركج ػ
فلم تتم ػ

إلى كجيشك في جفنية ـػ ػزدح ػـ

ممسكة
ػ
سحب تمر بحصن الراف

نقـ
كما بها البخ ػ ػ ػ ػ ػؿ لو ال أنها ػ

أحيانا كتلتئم
ؼػ ػ ػر ػ
تس ػ ػ
كالشمس ػ

كالنقع يػأخػ ػ ػ ػ ػذ حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرانا كبقعتو ػا

تطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاكؿق
كأفؾ في أرض ػ
جيش ػ

كالجيش ال أسم
ػ
فاألرض ال أمم

إذا مضل ػعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلػم منها بدا علػـ

مضل ػعلم منو بدا ػعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلم
كإف ػ

18

يقوؿ ادلتنيب :إف مدينة (سركج) كانت غافلة من قدكـ سيف الدكلة حىت أزدحم اجليش عليها كانتشر
الغبار كتكاثف حىت بلغ حراف كما جياكرىا كحجب ضوء الشمس فهي تظهر من خاللو أحيانا أرزؽ مث
تعود فتحتجب مث شبو اجليش بالسحب لكثرتو كأنتشاره كقاؿ  :ىذه السحب متر بادلوضع ادلذكور
فتمسكو مطرىا عنو ال ٓتال بو ألنو ال ٓتل عندىا كلكن ىذا موضع من أعماؿ  .سيف الدكلة
كالسحب ادلذكورة نقم (من االنتقاـ) كالنقم إمنا تثب على ديار العدك  .مث قاؿ  :بعدت األرض فطالت
كأهنا تطاكؿ جيشك (خياطب سيف الدكلة ) يف امتداده فكالمها بعيد األطراؼ ال قرب فيو مث يفسر
ىذه ادلطاكلة بقولو  :كلما مضى جبل من األرض ظهره بعده جبل آخر ككذلك اجليش كلما مضت
فرقة منو برايتها جاءت فرقة أخرل فال األرض تفٍت كال اجليش يفرغ.
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كأيضا يقوؿ ادلتنيب يف قصدتو اليت قاذلا يف مدح األمَت أيب زلمد احلسن بن عبيد اهلل بن طغج بالرملة
كمطعها:
19

علمت بمػا بي بين ػتلك المعالم

اللوائـ
ػػ
ػأفا الئمي إف كنت كقت
حىت قاؿ:
كذم لحػب ال ذك الجناح أماـػ ػ ػق

بس ػالم
المثار ػ ػ
بناج كال الوحش ػ

إذا ضوءىا القي من الطير ػؼرجػة

تدكر فوؽ البيض مػثل الدراه ػ ػـ

رمش القشاع ػ ػ ػ ػـ
تطالعو من بين ػ

ضعيف
ػة
تم ػ ػ ػر عليو الشمس كىي

حافتو كالهماه ػ ػ ػـ
من اللمع في ػ

فوؽق
كيخفي عليك البرؽ كالرعد ػ

20

يقوؿ الشاعر يف ىذه األبيات :لكثرة الرماة يف ىذه اجليش إذا مر طائر أمامو مل ينج  ,كإذا ثار كحش
مل يسلم  ,كمتر الشمس على ىذا اجليش كىي ضعيفة من شدة غباره أك من كثرة ما خييم عليو من
النسور ,فال ينفذ إليو ضوءىا إال من خالؿ أجنحتها  ,كلكثرة اشتباؾ أجنحة الطَت فوقو ال يصل إليو
ضوء الشمس اال يف منافذ ضيقو فيقع مستديرا ,كلكثرة ما يف ىذا اجليش من بريق األسلحة كدلعاهنا إذا
دلع الربؽ فوقو ال يظهر لغلبة ضوئها عليو ككذلك الرعد ال يسمع لكثرة األصوات فيو كشدهتا.
لو قارنا بُت أكصاؼ ىؤالء الشعراء الثالثة للجيش فوجدنا أف العجاج ىو الذم تناكؿ اجليش يف كصفو
من مجيع نواحيو كصور لنا يف األجوزة صورة آفاقية.

 -4ىجاء الخوارج:

بعد مدح عمر بن عيبد اهلل بدأ الشاعر هبجاء اخلوارج كقاؿ  :إف ىؤالء اخلواج لئاـ ك ليست لديهم
بصَتة  ,كاختار ىؤالء يف الدين البطر كأنزؼ احلق  ,كأمرىم مثل الليل أك مثل ادلدجل الذم يسرم يف
الليل كيوشك أف يقع يف قعر اذلالؾ كىو ال يشعر مث يف الشطر (كأبكي على ملكك إذا أمسى

أنقعر ) 21اخ تار الشاعر األسلوب اإلنشائي كخاطب احلركرية كقاؿ  :ابكي على ملكك بعد ما انقلع
من أصلو كانقطع األمل  ,كشبو احلركرية بالسحابة القليلة العرض الشديدة الوقع اليت أخذت يف كجو
كمطرت قيال مث ذىبت كانتشرت كمل تصلح كمل ٕتتمع كقاؿ يف الشطر (إذ حسبوا أف الجهاد كالظفر
– إيضاع بين الخضرمات كىجر ) :22حسب ىوالء اخلوارج أف اجلهاد كالظفر مثل ايضاعهم بن
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اخلضرمات كىجرك طعامهم كاف معلقا يف الكالليب  ,مث شبو الشاعر أبا فديك احلركرم بالكلب
اليمامي ,مث أراد الشاعر أف يزيل الشك عن قلب ادلخاطب بقولو :ال ٖتسنب أيها ادلخاطب أف اخلنادؽ
اليت حفركاىا كقاية ألنفسهم أهنا ستغٍت عنهم شيئا كمجيع الوسائل ما أغنت عنهم شيئا.

-5صورة المعركة:

يقوؿ :إذا مطرت فيها األيادم بالسيوؼ كالضرب كبصاعقات ادلوت فكشف حَتة الضالؿ من ىؤالء
اخلوارج ,كأقاـ ضرب السيف الرجل الذم فيو زيغ كحينما احتدمت احلرب فالرماح تشق اؿرجاؿ من
أكساطها كرلارم العركؽ.
كشبو ادلعركة بسوؽ ادلبائعة يف الشطر التايل :يف تعاطي الشيء.
 كاستعرت سوؽ الضراب كاستعرحرت كحػر
منقىمػاذم إذا ػ
 -ػ

23

24

كشبو يف الشطر (في سلب الغاب إذا ىر عتر) بغابة الرماح كنرل يف األشطار التالية صورة ادلعركة.
القصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر
ػ
يخطفف
ػ
كبالسريحيات

الشػ ػ ػرر
كفي طراؽ البيض يػوقدف ػ

النعػ ػ ػ ػ ػر
في الهػاـ دحػالنا يفرسن ػ

كيفلين الشعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر
الطراقين ػ
بين ػ

الصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدل كأمو ستػرا ست ػر
دكف ػ

القدح إف ؿـ تػور ػفػارا بهجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر

احتف ػر
ػػػ
صاب اليافيخ
ضربإذا ػ
ا

صعقا إذا ما رنح الطػرؼ اسمػدر

ع ػ ػ ػ ػ ػف قعود ػ ػؿػ ػـ تػذر
منهػا ػؽعور ػ

ب
عػن قلب ضجم تورم ـ ػ ػ ػ ػف سػر

ذات سنػا يوقػدىا ـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف افتخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر

25

أم احتدـ الوغى كتضرب األعناؽ بالسيوؼ ضربة يرنح منها ك إذا أصاب اإلنساف ىذا الضرب يذىب
عقلو كإذا كصل إىل رؤكس األعداء احتفر فيها مثل اآلبار كما ترؾ ىذا الضرب عضوا من أعضاء
اإلنساف إال بلغو.
إذا أعدنا قراءة األرجوزة كرجعنا إىل ما سبق من شرح أغراضها كأفكارىا كجدنا فيها ادلالمح القوية
للعصر اؿذم قليت فيو األرجوزة ,مل تنس الوقائع كادلعارؾ اليت دارت بُت ادلسلمُت كالكافرين  ,كىذه
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الوقائع كاألحداث حاضرة يف ذىن العجاج كقد أشار إليها ليسجلها تسجيال تارخييا ,فادلقدمة عبارة
عن ذكر ىذه الوقائع ,كيذكرىا الشاعر بطريقة غَت مباشرة كما نرل يف األشطار التالية حيث يقوؿ:
دثػ ػر
عفػ ػ ػ ػ ػػا كـػ ػ ػ ػ ػا ػ ػ ػ
عهد نبي ما ػ ػ ػ

افب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر
صػ ػ ػ ػ ػديق رأل بػر ػ ػ ػ ػ
كعهػد ػ

كعهد عثمػاف كعهدا ـ ػ ػ ػ ػ ػف عم ػ ػػر

كعو د إخواف ػقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػـ كانػوا الػوزر

اقتسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر
شد ؿقسلطانو حتػل ػ

الحص ػر
ػػ
كعصبة النبي إذ خافوا

م اختار ؿقاهلل الشج ػ ػر
تحت الت

أسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر
القتػ ػ ػؿ أقواما كأقواـ ػ ػا ػ
ب ػػػ

26

نرل يف ىذه األبيات /األشطار أف الشاعر قد أحاط ّتميع احلوادث اليت انتصر فيها ادلسلموف كدافعوا
عن اإلسالـ فيها ,كجعل ىذه ادلقدمة لبنة أساسية لبناء أرجوزتو ,كأشار أف ىذه ادلعركة ىي معركة بُت
احلق كالباطل ,لذلك محد اهلل عز كجل بإعطاء اإلنتصار كالفوز يف ىذه ادلعركة كما يقوؿ:
شكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر
الموؿل ػ
مواؿم الحق إف ػ
ػ

الحب
الحمػ ػ ػ ػ ػ ػد هلل الذم أعطػي ػر

27

كقاؿ إف اإلسالـ قد عاد إىل صورتو احلقيقية الصحيحة كما كاف يف عهد النيب صلى اهلل عليو كسلم
كعهد خلفاء الراشدين ادلهديُت يقوؿ:
دث
عهد نبي ـ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا عفا كـ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ػر

افبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر
دمؽ رأم بر ػ ػ ػ
صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
كعو ػد ػ

كعو ػد عثماف كعهدا ـ ػ ػ ػف عمر

ق ػ ػ ػ ػ ػـ كانوا ػاؿكزر
إخ ػ ػ ػ ػكاف ػ
كعهد ػ

28

كأف الشاعر ربط ىذه ادلعركة بعهد النيب صلى اهلل عليو كسلم كعهد خلفاء الراشدين ْتبل متُت لذلك نرل
أف األرجوزة تعرب عن تأصل اجلانب الركحي يف قلوب ادلسلمُت ,كتؤكد قوة إدياهنم باهلل كثقتهم من نصره.
كما نرل ىذا األثر الركحي اإلدياين يف قولو:
في الصحف األكلى التي كاف سطر

فاعلم بأف ذا الجالؿ ػؽد ػؽدر

النػ ػ ػ ػ ػثر
فيق ػ ػ
أـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرؾ ػقػ ػ ػذا فاحتفظ ػ
كأيضا نرل أنو قد كصف عمر بن عبيد اهلل بقولو:
ادؾر
أليس يمشي قدـػا إذا ػ

29

30

اصطب
ر
ما كعد الصابر في اليوـ
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أم أنو دائما يذكر آيات اهلل عز كجل اليت نزلت فيو الصرب
كإذا استثنينا ىذا كنظرنا إىل ما كراءه من أعماؿ الشاعر يف األرجوزة كجدنا الشواىد ناطقة بتأصل
شاعريتو كمتكنو يف فنو ,كنكتفي باإلشارة إىل بعض الظواىر البارزة من عملو يف ىذا اجلانب  .الشيء
األساسي الذم نجده يف األرجوزة ىو حسن األداء كقوة براعتو يف العرض كمهارتو يف استخداـ الوسائل
البيانية كإحكاـ صنعو ذلا ,كما كجدنا خالؿ دراسة األرجوزة أف الشاعر صور لنا صورة ادلعركة كصورة
اجليش كىجوـ عمر بن عبيد اهلل على أعدائو كىجاء أيب فديك يف صورة مجيلة ال مثيل ذلا ,كفيو ا دقة
كركعة ,كذلا أثر يف قوة األداء ,فرسم لنا الشاعر يف األرجوزة معظم صور الكوف كما نرل يف صورة
اجليش أنو أتى بتشبيهات متنوعة كاستعارات متعددة .مثل شبهو بالليل كادلطر كالسحاب كشبو عمر بن
عبيد اهلل بالصقر كمسكة ْترية ..كالغاية يف القوؿ صلد يف األرجوزة صورة جميع الكوف .مثل صورة أدًن
األرض ,كالليل  ,كادلاء ,كالسماء  ,كاجلو  ,كادلطر ,كاألشجار  ,كاألهنار  ,كالرب  ,كالبحر  ,فهذه يدؿ على
ثقافة الشاعر الشعرية كمهارتو يف فنو.

 -3اللغة كاألسلوب:

لغة الشاعر لغة فصيحة رصينة قوية ,لكنو استخدـ األلفاظ الغريبة ك يقوؿ الدكتور شوقي  :ىذه ظاىرة
جديدة مل تكن مألوفة يف الشعر العريب قبل العصر األموم عصر الدرس كالتعليم فقد أخذ الشعر يف
بعض جوانبو أك قصائده يعرب ال عن حاجة كجدانية كإمنا عن حاجة لغوية كسرعاف ما رأينا الرجز يصبح
أكرب مستودع ذلذه احلاجة ,لذلك كل من لو صلة بكتب اللغة العربية اليت هتتم بالغريب كالشاذ يعرؼ
أف أكثر ما يركم يف ىذه الكتب إمنا يركم عن الرجاز كخاصة رؤبة كأبوه العجاج فامسامها جيرياف على
مجيع الشفاه كاإلنساف ال يلم بديوانيهما حىت يقطع بأهنما كانا يؤلفاف أراجيزمها قبل كل شيء من
أجل الركاة كمن أجل أف ديدكمها بكل لفظ غريب ككل أسلوب شاذ 31كقاؿ األمدم :أكثر ما ترل ىذه
األلفاظ الوحشية يف أراجيز العرب كذلذا أنكر الناس على رؤبة كالعجاج استعماذلما الغريب الوحشي
كليس الشعر عند أىل العلم بو إال حسن التأيت كقرب ادلأخذ كاختيار الكالـ ككضع الفاظ يف
مواضعها ...كإدراؾ الغرض بألفاظ سهلة عذبة مستعملة سليمة عن التكلف ال تبلغ اذلذر الزائد على
قدر احلاجة كال تنقص نقصانا يقف دكف الغاية 32كألفاظو دقيقة يف أداء ادلعاين ككلماتو أشعر من شعره
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كما قاؿ عبد ادللك بن مركاف حيث أكرد أبو علي القايل احملاكرة اليت ذات بُت العجاج كعبد ادللك بن
مركاف يف كتابو.
(اآلمايل ) يقوؿ  :دخل العجاج على عبد ادللك بن مركاف فقاؿ  :يا عجاج بلغٍت أنك ال تقدر على
اذلجاء فقاؿ  :يا أمَت ادلؤمنُت من قدر على تشييد األبنية أمكنو إخراب اآلخبية قاؿ  :فما دينعك من
ذلك؟ قاؿ  :إف لنا عزا دينعنا من أف نظلم كإف لنا حلما دينعنا من أف نظلم فعالـ اذلجاء؟ فقاؿ :
لكلماتك أشعر من شعرؾ فأىن لك عزديتعك من أف تظلم؟ قاؿ :األدب البارع كالفهم الناصع قاؿ :فما
احللم الذم دينعك من أف تظلم؟ قاؿ  :األدب ادلستطرؼ كالطبع الثالد قاؿ  :يا عجاج لقد أصبحت
شغف لألدب كمكانة يف أداء ادلعاين
حكيما قاؿ :كما دينعٍت كأنا صلي أمَت ادلؤمنُت 33يتضح من العبارة ة
الدقيقة.
لو نظرنا إىل األرجوزة بنظرة عميقة فوجدنا أف الشاعر قد استخدـ األلفاظ ادلناسبة لغرضو ادلعنوم ,مثال
يف ادلقدمة الدينية صلد معظم ألفاظو دينية (الدين ،اإللو ،الرمحن كاحلمد ،احلق ،ادلوىل ،نيب ،صديق)
استخدـ الشاعر شيوع ألفاظو جزلة ذات قواة كدقيقة يف سرد معانيها كىذا ىو األسلوب اجلدير
لألغراض ادلعنوية (كصف احلرب ،ادلدح ،اذلجاء ) يقوؿ حازـ القرطاجٍت يف اختيار ىذا النوع من
األلفاظ( :كشلا جيب اعتماده حيث يقع احلرب أف تفخم العبارات كهتوؿ األكصاؼ كحيسن اإلطراد يف
اقتصاص ما كقع ـف ذلك كأف تراخ النفوس حيث يقع التمادم يف ذلك يإيراد معاف تستطبيها كتسبط
34
ما قبض منها هتويل كصف احلرب.
لذلك نرل الشاعر يفخم العبارات يف كصف اجليش كسرد التشبيهات كاذلجوـ على األعداد يقوؿ يف
ىجوـ عمر بن عبيد اهلل على اخلوارج.
-

في ىامة الليث إذا ـا الليث ىر

انأطر
يمكن السيف إذ الرـح ػ

ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدر
غوارب اليم إذا ليم ػ

كجمػل البحر إذا خاض جسر

35

صلد الشاعر أنو استخدـ األلفاظ القوية ادلناسبة يف أداء معانيها مثل ( :انأطر ،ىر ،جسر،
غوارب اليم ،ىدر)
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كحينما ديدح عمر بن عبيد اهلل فيستخدـ األلفاظ ادلناسبة للمدح كللشخصية كما نرل يف األبيات
التالية:
فات كإف ػطالب بالوغم اقتدر

حوؿ ابن غراء حصاف إف كتر

36

ابتدر كالباع ابتدر
إذا الكراـ ػ

فالشاعر إستخدـ األلفاظ اللينة ادلناسبة يف سرد معانيها مثل ( :ابن غراء ،حصاف الكراـ  )....كاختار
الشاعر يف أرجوزتو أسلوبا خربيا كلكنو ال ينسى األسلوب اإلنشائي ليدؽ أعطاؼ السامعُت كجيذب
أنظارىم كما نرل يف قولو:
 -ػماعمر بن معمر ال منتظر

37

 -فاعلم بأف ذا الجالؿ قد قدر

38

كقاؿ يف ىجاء أيب فديك:
فالقـ الكلب اليمامي الحجػر
ػ

كابكي على ملكك إذا أمسى انقعر

39

ما أراد الشاعر يف اختيار ىذا األسلوب رلرد تنشيط السامع كايقاظو كإمنا أراد ضربان أخر من التلوين فيو
دقة كال يستطع إليو الوصوؿ إال ٔتهارة دقيقة كنظرة عميقة.
ففي الشطر األكؿ أراد الشاعر أف حيث كيشجع عمر بن عبيد اهلل بقتاؿ اخلوارج لذلك علل كالمو
بقولو:
البشر
ـػف أـػر قوـ خاؿفوا ػ

بعػد الذم عد القركض فحػزر

40

كأراد أف يذكر بأف اهلل قد كتب لك النصر كالفتح .كيف الشطرين األخَتين أراد الشاعر االستهزاء
باخلوارج كٖتقَتىم.
أما العنصر البارز يف أسلوبو ىو االستطراد كىو أف خيرج ادلتكلم من الغرض الذم ىو فيو إىل غرض
آخر دلناسبة بينهما مث يرجع فينتقل إىل إمتاـ الكالـ األكؿ :كما نرل يف قولو:
البازم كسر
تقضي البازم إذا ػ

ذائي جناحيو من الطػور فمػر
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انكدر
أبصر خػ ػ ػ ػ ػرباف فضاء ػؼ ػ
ػ

شاؾ الكالليب إذا أىول اطفر
ػ

نسر
كعابر الرؤكس منها أك ػ
ػ

يتثقػ ػ ػ ػ ػ ػػبف البو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر
جنػات ػ
بحػ ػ ػ ػ

كأنمػا يمزقن باللحـ الح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكر

41

شبو فيو عمر بن عبيد اهلل بالبازم مث خاض يف كصف البازم حىت رجع إىل كالمو األكؿ يف قولو:
 -بحشة جشوجها ممن نفر

42

 -4موسيقى الشاعر:

موسيقى الشاعر من ْتر الرجز (مسفعلن مستفعلن ،مستفعلن ) فهذا كزف شعيب يقوؿ إبراىيم أنيس يف
كصف ىذا الوزف.
إنو مطية الشعر كمحار الشعراء.

43

كقد اختار الشاعر يف أرجوزتو (الراء) حرفان ركيان كىو من حركؼ اليت ال يتعسر النطق فيها يقوؿ إبراىيم
أنيس ..( :اجملاكرة بُت احلرفُت جيب أف تكوف مباشرة فال يفصل بينهما ْترؼ أ ،حركة كحُت نستعرض
ىذا النوع من األحرؼ الشبيهة بأحرؼ ادلد كتلك ىي :الالـ ،النوف ،ادليم ،كالواك ،الياء ،الراء ) نرل أف
رلاكرة حرؼ من ىذه احلركؼ ألم حرؼ من احلركؼ اذلجاء تستسغيها اآلذاف كال يتعسر فيها
النطق 44كقاؿ الدكتور صفاء خلوصي :ىذا احلرؼ أكثر شيوعاُا يف األدب العريب.45
أما القافية فهي موقوفة مقيدة أم ركيها (الراء) ساكن كأهنا قيدت بالسكوف فيتحرر الشاعر بذلك من
حركات اإلعراب يف آخر القافية كقاؿ صفاء خلوصي  :إف القافية ادلقيدة أسهل تلحينان من ادلطلقة
كقاؿ عمر فركخ يف كصف قافيتو :كىو (العجاج) صحيح القوايف فقد أطلقت قوافيها أم أظهرت عليها
احلركة لكانت كلها منصوبة 47كصلد يف األرجوزة قافيتُت:

46

 - 1ادلتكاكس :كىي يتوايل فيها أربع حركات مثل( :قد جرب الدين اإللو فجرب)كقاؿ حازـ القرطاجٍت :
ال يكوف ذلك (متكاكس) إال يف الرجز.48
 - 2كادلًتاكب :كىي :أف يتواىل فيها حركتاف مثل( :كعور الرمحن من كيل العور)
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كصلد يف موسيقي الشاعر لونا من ادلوسيقى الداخلي كىو التكرار كاجلناس مثالن صلد التكرار يف األشطار
التالية.

الكلمات المتكررة

الشطر
(كعهد عثماف كعهدان من عمر)
(بالقتل أقوامان كأقوامان أسر)

49

50

أقوامان ،أقعامان

(كضمرت من كاف حران فضمر)
جيتاب اخلدر)
(كخدر الليل ؼ

51

ضمرت ،ضمر

52

خدر ،اخلدر

53

غربان ،الغرب

54

زفرت ،زفر

(كغربان قتما فيجتاب الغرب)
(كزفرت فيو السواقي كزفر)

عهد :عهد.

(كإف أصاب كدران مد الكدر)

55

كدران ،الكدر

كىكذا إىل غَتىا من األمثلة.
كصلد اجلناس اإلشتقاقي يف األشطار التالية:

الشطر
(قد جرب الدمف اإللو فجرب)

الكلمات المتكررة
56

جرب (فعل متعدم) جرب (فعل الزـ)

57

عور (فعل) ،العور (اسم)

58

اجلد (اسم) ،جد (فعل)

59

ىدر (فعل) ،اذلدر (اسم)

(كعور الرمحن من كيل العور)

(ىذا أكاف اجلد إذ جد عمر)

(كىدر اجلد من الناس اذلدر)

(كمرسان إف مارسوا األمر الذكر)

60

مرسان (اسم) ،مارسوا (فعل)
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(أرعن جرار ،إذا جر األثر)
(ليل كرز كغره إذا كغر)

61

جرار (اسم) ،جر (فعل)

62

كغره (اسم) ،كغر (فعل) إىل غَتىا

من األمثلة.
كصلد اجلناس التاـ يف:
(مغزل بعيدا من بعيد كضرب) 63بعيدان (ْترين) بعيدان (شاـ)
كاجلناس غَت التاـ يف:
(موايل احلق إف ادلوىل شكر) 64موايل ،موىل.
(فاعلم بأف ذاجلالؿ قد قدر) 65قد ،قدر.
كالغاية يف القوؿ أف الشاعر مل يقنع ٔتوسيقى البحر بل أضاؼ إليها ىذا اللوف من ادلوسيقى من التكرار
كالتجنيس قاؿ عبد القاىر اجلرجاين (:ال ترل ٕتينسان مقبوالن كال سجعا حسنان حىت يكوف ادلعٌت ىو
الذم طلبو كاستدعاء كساؽ ضلوه كحىت ٕتده ال تبتغي بو بدال كال ٕتد عن حوالن)  66كصلد الشاعر أنو
استخدـ ىذا اللوف من ادلوسيقى يف زللو ادلناسب .فالشاعر قد اىتم ّترس األلفاظ مثل قولو يف كصف
اجليش.
كأنمػا زىاءه لمػ ػ ػ ػف جو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر
كأيضان قولو:

في ىامة الليث إذما الليث ىر

ػليؿ كرز كغػ ػ ػ ػره إذا كغ ػ ػ ػ ػر
ػغكارب اليم إذا اليم ػقدر

67

68

فالقارئ حينما يقرأ ىذه األلفاظ (كغر ،ىر ،ىدر) كأمنا يسمع صوت اجليش من كلمة (كغر ) صوت
الليث من (ىر) كصوت البحر من (ىدر) كىذه ىي الصلة بُت موسيقى الشاعر الداخلية كبُت غرضو
يف األرجوزة.

 -5الفنوف البيانية:
قاؿ العجاج:
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69

 -1قد جبر الدين اإللو فجبر.

شبو الشاعر يف ىذا الشطر الدين بالعظم ادلنكسر كحذؼ ادلشبو بو كرمز لو بشيء من لوازمو (جرب )
فهذه استعارة مكنية تبعية كذلذه اإلستعارة أثر بالغ يف نفس السامع ألف الشاعر شبو الشيء ادلعنوم
(الدين) بالشيء احملسوس (العظم ادلنكسر)

( -18كصرح ابن معمر لمن ذمر)

70

يقوؿ األصمعي  :الصريح  :ادلنكشف كيقاؿ صرح اللُت إذا ذىبت رغوقة  71فشبو الشاعر حاؿ أيب
فديك كاخلوارج الذين أفسدكا الدين ْتاؿ رغوة اللنب اليت تغطي اللنب اخلالص فلما جاء عمر بن عبيد
اهلل فصرح كانكشف عن أمر اخلوارج فهذه استعارة متثيلية كالعالقة بُت الصورتُت (السًتك الغطاء ) أم
ذىب الباطل كخلص احلق كما خيرج صريح اللنب.

( -30من اؿ صعقوؽ كاتباع اخر)

72

شبو الشاعر اخلوارج بالناس الضعفاء الذين خيدموف السلطاف كيعيشوف بكرمو ّتامع الضعف كعدـ
ادلقدرة كالذؿ فهذا تشبيو بليغ ألف حذؼ فيو كجو الشبو كأداة التشبيو أما ادلشبو فهو ضمَت يف
(أمرىم ) ادلذكور يف الشطر السابق (من أمرىم على يديك كالثؤر ) راجع إىل اخلوارج كادلشبو بو (أؿ
صعفوؽ) كفيو اشارة إىل ٖتقَت أمر اخلوارج كاالستهزاء هبم.

 -33كانوا كما أظلم ليل فانسفر

73

شبو اخلوارج كأمرىم بليل فهذا تشبيو مرسل ألف أداة التشبيو (ؾ) ذكرت فيو كادلشبو (الواك ) اسم كاف
كادلشبو بو ليل.

 -37عن مدلج قاسي الدؤكب كالسهر

74

شبو الشاعر حاؿ اخلوارج ْتاؿ ادلدجل الذم يسَت يف الليل كىو ال يعرؼ الطريق كال يستطيع أف يتجنب
ادلهالك فهذا تشبيو متثيلي أم تشبيو صورة بصورة .

( -45ديث صعبات القفاؼ كاتبار)

75
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شبو الشعر احلفرة يف موضع صلب بالبئر ّتامع العمق كحذؼ ادلشبو فهذه استعارة تصرحيية تبعية ألف
الشاعر استخدـ الفعل (اتبأر) بدال من اإلسم.
( -47كأنما زىاؤه لمن جهر)
( -48ليل كرز كغره إذا كغر)

76

77

( -49سار سرل من قبل العين فجره)

78

( -50عيط السحاب كالمرابيع الكبر)

79

شبو الشاعر منظر اجليش بليل فهذا تشبيو متثيلي حيث شبو الشاعر منظر اجليش أك صورتو بالليل
لكثرة اجليش كضخامتو أم أرتفع الغبار كثَتا فأصبح الفضاء ليال.
مث شبو الشاعر صوت اجليش بصوت ادلطر الذم ينزؿ يف الليل ّتامع اخلوؼ كالقلق فهذا تشبيو مرسل.
كيف الشطر األخَت شبو الشاعر السحاب الذم مطره يف أكؿ الربيع ادلرابيع كادلرابيع مجع مرباع كىو يف
األصل صفة اإلبل اليت تنتج يف أكؿ النتاج ّتامع اجلودة كادلنفعة فهذه استعارة تصرحيية أصلية.
( -51كزفرت فيو السواقي كزفر)

80

اسند الفعل (زفرت ) إىل غَت ما ىولو (السواقي ) فهذا رلاز عقلي ألف السواقي ال تزفربل ادلياه تزفر
كالعالقة مكانية.
81

 -53ماء نشاص حلبت منو فدر
شبو الشاعر السحاب ادلرتفع بناقة اليت ضرعها شللوء من اللنب كحذؼ ادلشبو بو كرمز لو بشيء من
لوازمو (حلبت) فهذه استعارة مكنية تبعية.
 -54حدكاء تحدكه إذا لوبل انتثر

82

شبو الشاعر ريح الشماؿ باإلنساف الذم حيلب الناقة كيسوقها كحذؼ الشبو بو كرمز لو بشيء من
لوازمو (ٖتدكه) فهذه استعارة مكنية تبعية.
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لو نظرنا إىل حقيقة ىذه اإلستعارت كجدنا أف الشاعر صورلنا صورة مرئية للجيش فالشاعر شبو منظر
اجليش بادلطر كبالسحاب ادلملوء من ادلطر كريح الشماؿ ٖتدك ىذا السحاب فالشاعر استعار ىذه
الصور لصورة اجليش ففي احلقيقة ىي استعارة متثيلية كاحدة.
 -73إذا الكراـ بتدركا الباع ابتدر

83

يف كلمة (الباع) استعار مكنينة حيث جعلها الشاعر رلاؿ السباؽ فيطمع الناس أف يصلوا إليو ا كعمر
بن عبيد اهلل يف ادلقدمة مث يأيت الكراـ بعده فهذه صورة مجيلة كجودة مدحيو يف عمر بن عبيد اهلل كقد
عاتب الوليد بن عبد ادللك العجاج على ضعف مدحيو فيو كقاؿ :أتقوؿ يف ابن معمر:
غ ػ ػ ػراء حصاف إف كتػر
حكؿ ابن ػ
ػ

اقت ػ ػدر
فات كإف طػالب ػبالوغم ػ ػ ػ ػ

ابتدر
ابتدركا البػاع ػ
إذا الكراـ ػ

84

كتقوؿ يف:
اإلفس
بين ابن ـػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػركاف قريع ػ

عبس
عباس ػ ػؽػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريس ػ
كانبة ػ ػ ػ

85

كصلد ىذه الصورة عند ادلرقش األكرب حيث تقوؿ:
86

تلق السوابق منا المصلينا

إف تبتدر غاية ػػمكما لمكرمة
87

( -74داني جناحية من الطكر فمر)
شبو الشاعر عمر بن عبيد اهلل بالصقر ّتامع القوة كسرعة اذلجوـ على فريستو كحذؼ ادلشبو بو كرمزلو
بشيء من لوازمو جناحيو فهذه استعاره مكنية.
( -75تقضي البازم إذا البازم كسر)

88

شبو الشاعر صورة ىجوـ عمر بن عبيد اهلل بصورة ىجوـ الباز فهذه استعارة متثيلية أم ىذا القائد
ىجم على أعدائو من قبل الطور قبل ما يهجم البازم على الصيد كيضم جناحيو حُت ىجومو.
89

( -76أبصر خرباف فضاء فانكدر)
شبو الشاعر أبا فديك اخلارجي باحلبارم كحذؼ ادلشبو كصرح بادلشبو بو فهذه استعارة تصرحيية.
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90

( -77شاؾ الكالليب إذا أىول الطفر)
ىذا الًتؾيب من إضافة الصفة إىل ادلوصوؼ ألف (شاؾ ) صفة للكالليب شبو الشاعر فيو سلاليب
البازم بالشوكة ّتامع احلدة كسرعة القطع كحذؼ ادلشبو بو كرمز لو بشيء من لوازمو (شاؾ ) فهذه
استعارة مكنية تبعية.
لو نظرنا إىل الشطرين كجدنا أف الشاعر استعار صورة ىجوـ الصقر على فريستو لعمر بن عبيد اهلل
كجعل أبا فديك فريسة لو فهذه صورة مجيلة توثر يف نفس السامع كيف أظهر قوة عمر بن عبيد اهلل
كضعف أيب فديك اخلارجي؟
91

( -79بحجنات يتثقبن البهر)
شبو الشاعر سلاليب البازم باحلديدة ادلعوجة احلادة اليت تشق كل شيء كحذؼ ادلشبو كصرح بادلشبو
بو فهي إستعارة تصرحيية أصلية.
( -80كأنما يمزقن باللحم الحور)

92

شبو الشاعر عمر بن عبيد اهلل ٔتخاليب الصقور اليت متزؽ حلم صيدىا كحذؼ ادلشبو بو كزمزلو بشيء
يف لوازمو (ديزقن) فهذه استعارة مكنية.
93

( -76مستحصد غارتو إذا ائتزر)
شبو الشاعر عزـ عمر بن عبيد اهلل كهتيأه ألمر بالفتل أك احلبل ادلستحكم لشدة عزمو يف تنفيذ أمره
كحذؼ ادلشبو كصرح بادلشبو بو (غارة مستحصدة) فهذه استعارة تصرحيية.
( -97في ىامة الليث إذا ما الليث ىر)

94

شبو الشاعر ادلقاتل البطل الشجاع بالليث ّتامع القوة كالشجاعة كحذؼ ادلشبو كصرح بادلشبو بو فهذه
استعارة تصرحيية أصلية.
( -98كجمل البحر إذا خاض جسر).95
شبو الشاعر الرجل الشجاع بسمكة ْترية اليت تنفذ حيث ما تريد فهذه تشبيو مرسل ألف أداة التشبية
ذكرت كحذؼ كجو الشبو( .التنفيذ حيثما تريد ،كعدـ كجود ادلقاكسة كالرعب كاذليبة).
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96

 -109تغاكم العقباف يمزقن الجزر

97

شبو الشاعر تغاكل (ٕتمع كمحل ) يف الشطر األكؿ تغاكل يف الشطر الثاين كىو (تغاكل ) مصدر مبُت
للنوع مضاؼ إىل العقباف فهذا تشبيو بليغ.
98

 -110في سلب الغاب إذا ىز عتر
شبو الشاعر ساحة احلرب بغابة الرماح ّتامع الكثرة كحذؼ ادلشبو كصرح بادلشبو بو فهذه استعارة
تصرحيية أصلية.
( -112كاستعرت سوؽ الضراب كاستعر)

99

شبو الشاعر ساحة ادلعركة بسوؽ الضراب الذم تباع كتشًتل يف األشياء فحذؼ ادلشبو (ساحة ادلعركة )
كصرح بادلشبو بو (سوؽ الضراب) ككجو الشبو (تعاطي الشيء بينهم ) فهذه استعارة تصرحيية كديكن أف
تكوف استعارة متثيلية حيث شبو الشاعر صورة ساحة ادلعركة اليت تقطع فيها أعناؽ األبطاؿ بصورة سوؽ
ادلبائعة اليت تباع كتشًتل فيها األشياء.
100

( -114حتى إذا ما مرجل القوـ أفر)
شبو الشاعر غيظ عمر بن عبيد اهلل أك اجليش بغلياف القدر ّتامع الشدة كالسكوف كصرح بادلشبو بو
فهذه استعارة تصرحيية أك شبو الشاعر صورة غيظ اجليش يف شدهتا كسكوهنا بصورة غلياف القدر الذم
يزيد يف غليانو ساعة النار الشديدة كيسكن غليانو ساعة خبو النار فتكوف استعارة متثيلية.
101

( -120في الهاـ دحالنا يفرسن النعر)
شبو الشاعر جرحة رأس العدك باحلفرة اليت تكوف يف األرض ّتامع العمق كحذؼ ادلشبو كصرح بادلشبو
بو فهي استعارة تصرحيية.
( -122عن قلب ضجم تورم من سير)

102
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شبو ىنا احلفرة يف رأس العدك بالبئر فهي أيضا استعارة تصرحيية.
103

( -125ال قدح إف لم تور نارا بهجر)
شبو الشاعر صورة احلرب اليت تلمع فيها السيوؼ بصورة النار اليت أضاءت ما حوذلا فهي استعارة
متثيلية.
( -129بعد الذم عد القركض فحزر)

104

شبو الشاعر حاؿ اخلوارج الذين جاكزكا احلدكد كخالفوا مجاعة ادلسلمُت ْتاؿ اللنب إذا جاكز القركص
فحزر فهذا تشبيو ضمٍت أك متثيلي.
( -138شهادة فيها طهور من طهر)

105

شبو الشاعر الشهادة بادلاء الطاه ر ادلطهر كحذؼ ادلشبو بو كزمزلو بشيء من لوازمو (الطهور) فهذه
استعارة مكنية.
106

( -140أك شرفا يتم نورا قد زىر)
شبو الشرؼ بالبدر ّتامع الشهرة كالنور كالضياء فهذا تشبيو مرسل مفصل.
( -147في مرجحن لجب إذا اثبجر)

107

شبو الشاعر اجليش بالسيل العرـ الذم يذىب بكل ما يقؼ أمامو كحذؼ ادلشبو بو كرمز لو بشيء من
لوازمو (اثبجر) فهذه استعارة مكنية.
108

( -152سيل الجراد السد يرتاد الخضر)
شبو الشاعر اجليش بسيل اجلراد الذم سد األفق كحذؼ ادلشبو كصرح بادلشبو بو فهذه استعارة تصرحيية.
 -154كفثأت عنو ضحى الشرؽ الخصر
 -155فمد أعراؼ العجاج كانتشر

109

110

يف ىذين الشطرين استعارة متثيلة حيث شبو الشاعر صورة اجليش بصورة سيل اجلراد أم دلا طلعت
الشمس على اجليش كلينت حرارة الشمس أجساد الناس فأخذكا حيركوف كجيركف إىل ساحة ادلعركة فثار
الغبار يف األرض اليت كطئوىا بأرجلهم كانتشر يف الفضاء.
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111

( -158كابكي على ملكك إذ أمسى انقعر)
شبو الشاعر احلركرية باإلنساف كخاطبها كأمرىا بالبكاء كحذؼ ادلشبو بو كرمز لو بشيء من لوازمو
(البكاء ) فهذه استعارة مكنية مث شبو الشاعر ملك احلركرية بالشجرة اليت تكوف ثابتة يف األرض فيأيت
إليها احلاطب فيقلعها من أصلها كحذؼ ادلشبو بو كرمز بشيء من لوازمو (انقعر) فهذه استعارة مكنية.
( -160كاشتق شؤبوب الشقاؽ كاشفتر)

112

شبو الشاعر احلركرية بشؤبوب سحابة ،السحابة القليلة العرض اليت أخذت يف كجو كمطرت قليال مث
ذىبت كحذؼ ادلشبو كصرح بادلشبو بو فهذه استعارة تصرحيية.
113

( -162إذا مطرت فيو األيادم كمطر)
شبو الشاعر األيادم بادلطر كحذؼ ادلشبو بو كرمز لو بشيء من لوازمو (مطرت) فهذه استعارة مكنية.
( -165كالسلبات السحم يشفين الزكر)

114

شبو الشاعر الزكر (اعوجاج اخلوارج ) بادلرض ادلهلك كحذؼ ادلشبو بو كرمز لو بشيء من لوازمو
(يشفُت) كجعل السلبات يف منزلة الدكاء فهذه استعارة مكنية.
115

( -169شك السفافيد الشواء المصطهر)
شبو الشاعر الرماح بالسفافيد (العود من حديد ينظم فيو اللحم ليشول ) كحذؼ ادلشبو كصرح بادلشبو
بو فهي استعارة تصرحيية.
( -172فألقم الكلب اليمامي الحجر)

116

شبو الشاعر أبا فديك اخلارجي بالكلب كحذؼ ادلشبو كصرح باملشبو بو فهي استعارة تصرحيية أصلية.
( -177أذم أكراد يغيفن النظر)

117

شبو الشاعر اجليش ٔتوج البحر كحذؼ ادلشبو كصرح بادلشبو بو فهي استعارة تصرحيية.
( -178شهب إذا ما فجن موجن البصر)
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شبو الشاعر كتائب اجليش بالشهب ّتامع اللمعاف كحذؼ ادلشبو كصرح بادلشبو بو فهي استعارة
تصرحيية.

الخاتمة

اللهم لك احلمد كلك الشكر نستعينك كنستغفرؾ كنتوب إليو كبعد:
ديكن أف نلخص نتائج ىذا ادلقاؿ يف النقاط التالية:
 - 1أف العجاج جييد ادلدح كالجييد اذلجاء.
 - 2األرجوزة عبارة عن لوف سياسي كصفي.
 - 3األرجوزة تناكلت أغراض القصيدة (ادلدح ،الوصف ،اذلجاء)
 - 4كجدنا الفوائد ادلتنوعة يف األرجوزة من حيث اللغة كاألسلوب كالبالغة كادلوسيقى كاستخداـ
الكلمات يف أماكنها.
 - 5أكثر العجاج يف أرجوزتو من األلفاظ احلوشية كالغريبة ألف الطبيعة البدكية أثرت عليو.
كصف العجاج ادلعركة كصفان دقيقان رائعان.
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 6ديواف العجاج :ص 15
 7ديواف العجاج :ص 17
 . 8ديواف العجاج :ص 16
 .9ديواف العجاج :ص 19
 10ديواف العجاج :ص 20
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زلمد نبيل طريقي ،ط :دار الطبع الكتب العلمية ،بَتكت لبناف1418 ،ىػ 1998 -ـ.
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د :ت
العجاج :عبد اهلل بن رؤبة (ت90 :ىػ) ,ديوانو :ت :كليم الورد الربكسي ،برلُت 1903ـ.
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