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اٍر  ْعبيُّ فِي أُْرُجوَزِة َبشَّ اَبُع الشَّ الطَّ
" ِ  ْ  "َ ا َط َ َ اْلَ يِّ بَِ اِا اللَّ

 

)*(   إس اع      و      
 

ال  خص 
 

اٍر مكانًة فً شعرنا العربً، وكان لها        لقد احتلْت أرجوزةُ بشَّ
حضوُرَها القوي وأثُرها على أراجٌز الشُّعراء الذٌن جاإوا من بعده، ولٌس ثمة 

ماِت الفنٌَة ما ٌجعلها تحتل هذه المكانة  شك فً أن بشاًرا قد َوفََّر لها من المقوِّ
البارزة، وقد كانت الشعبٌُة واحدًة من المقومات التً استند إلٌها فً توفٌر هذه 

وتحاول هذه الدراسة إظهار األسس التً اعتمد علٌها بشار فً توفٌر . المكانة
الشعبٌة لهذه األرجوزة، وهل كان الطابع الشعبً وسٌلة من وسائل بشار فً توفٌر 

الجودة والشهرة لهذه األرجوزة؟ وما الوسائل التً انتهجها بشاٌر فً توفٌر هذه 
.  الشعبٌة؟

      أما عن منهج هذه الدراسة فهو محاولة االنطالق من أعماق هذه 
األرجوزة وثناٌاها لمعرفة الدعائم التً ارتكز علٌها بشار فً توفٌر الشعبٌة لهذه 
األرجوزة؛ بما ٌعنً معاودة قراءة األرجوزة والنظر إلٌها من القرب ومن البعد؛ 

. حتى تكشؾ شٌئا من أسرارها، وتنطق بدعائم الشعبٌة التً حققها الرجل
    واستطاع بشاٌر بهذا الصنٌع أن ٌحتل مكان الصدارة فً تحقٌق 

الشعبٌة للرجز فً العصر العباسً، وهو رائد الشعبٌة فً الشعر الرجزي فً هذا 
العصر، ولعله ٌمثل قبلة ألعالم الشعراء الذٌن طرقوا الشعبٌة فً الرجز وتلمسوا 

طرٌقتها، وهكذا تماهى بشاٌر فً الشعبٌة وأدمنها؛ فتماهت الشعبٌة فً بشار، 
وجعلته ٌتربع على عرش اإلبداع العباسً فً جانبٌه القصٌد والرجز على حد 
سواء؛ فلقد كان بشاٌر فارًسا موهوًبا استطاع تروٌض جواد الشعبٌة لقٌاده؛ فلم 

. ٌؽادر هذا الفارُس صهوَة فرِسِه إال بعد أن وصل به إلى ما ٌرٌد
إذا كان الطابع الشعبً الذي ألحَّ علٌه بشاٌر :     ٌبقى القول فً التوصٌة

فً هذه األرجوزة السبَب فً شهرتها وذٌوعها؛ فإن الطابع الشعبً ٌحتل موضع 
القلب فً مجمل إبداع الرجل، وٌمثل ظاهرة حاضرة فً شعره، وهً ظاهرة 

 .بحاجة إلى أقالم جادة تكشؾ عن طبٌعتها وأدواتها وصورها
 

. جامعة سوهاج- كلٌة اآلداب  - أستاذ األدب والنقد المساعد بقسم اللؽة العربٌة* 
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Folkloric Nature of the Rajaz Poem by Bashar ibn Burd 

"Debris of the Neighborhood of thati-s-samadi 
 

Ismail Mahmoud Mohammed )*( 
 

Abstract 

The urjuza of Bashar ibn Burd has received a lot of critical 

acclaim and has had a strong impact on later didactic rajaz poems by 

other poets. Bashar wrote the poem in such a manner as to give it all 

characteristics of a distinguished piece of poetry. One aspect of the 

poem upon which its distinction rests is its folkloric nature. This study 

explores this aspect, how the poet creates this nature, how it 

contributes to the quality of the poem and the basis on which it is 

employed in the poem. In order to answer these questions, the study 

moves from a close reading to a comprehensive one, zooming in and 

out on the poem. 
  Through his mastery, the poet was the leading figure, not only 

in standard poetry, but also in popularizing the urjuza genre and in 

manipulating folklore in Abbasid literature. Folklore is part and parcel 

of the urjuza by ibn Burd and any study of folklore in urjuza should 

start with him as well. Ibn Burd was  a talented, clever horse-rider of 

Pegasus and remained so till the end where he reached a peak of 

accomplishment. 
The folkloric aspect of the poem is an important reason for is 

popularity and in the works of Ibn Burd at large. This part of his 

poetry merits further serious research into its nature, tools and 

manifestations. 
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ي ـق  ـة
الحمُد هلِل َربِّ العالمٌن، تقدسْت أسماُإهُ، وتعددْت آالُإهُ، وكثرْت نعُمُه، 

ٌُُه  حمِة الذي َحُسَن خلقُُه، وانتشر هد ًّ الرَّ الُم على سٌِد ولِد آدَم محمٍد نب الةُ والسَّ والصَّ
وبعد، .  فً ُرُبوِع األْرِض 

اٍر مكانًة فً شعرنا العربً، وكان لها حضوُرَها  فلقد احتلْت أرجوزةُ بشَّ
القوي وأثُرها على أراجٌز الشُّعراء الذٌن جاإوا من بعده، ولٌس ثمة شك فً أن 

ماِت الفنٌَة ما ٌجعلها تحتل هذه المكانة البارزة، وقد كانت  بشاًرا قد َوفََّر لها من المقوِّ
(. )الشعبٌُة واحدًة من المقومات التً استند إلٌها فً توفٌر هذه المكانة

وتجدر اإلشارة إلى أن مناسبة هذه األرجوزة كانت سبًبا من أسباب 
شهرتها؛ وذلك بسبب الصدام الذي جرى بٌن عقبة بن رإبة بن العجاج وبٌن بشار 

بن برد فً مجلس عقبة بن سلم والى البصرة من قبل العباسٌٌن، وكان انتقاص بشار 
َض  على لسان عقبة األساس الذي تفجرت على إثره هذه األرجوزة، فبشار قد َتَعرَّ
ٌَُضمُّ وجهاَء القوم وأصحاب الحظوة فٌهم،  لالنتقاص فً هذا الحفل الحاشد الذي 

ه  ُد له كبرٌاَءهُ ومكاَنَتُه التً نال منها عقبُة بردِّ ٌْ ٌُِع ٌَُساِرَع إلى فعِل شًٍء  " وعلٌه أن 
(. )هذا طراٌز ٌا أبا معاذ ال تحسنه... 

ولم ٌكن أمامه أال أن ٌؽلَب هذا الرجَل المعانَد وٌقهره فً المٌدان الفنً الذي 
نبػ فٌه هو وأبٌه وجده وهو الشعر الرجزي، ٌا لها من معادلة قاسٌة، وٌا لها من 
مؽامرة جرٌئة تلك التً أقبل علٌها بشاٌر؛ ولكن المؽامرة ال تستعصً على زعٌم 

ًٌّا؛ ولكن لٌس على طرٌقة  الشعراء العباسٌٌن وأستاذهم، علٌه إذا أن ٌقول شعًرا رجز
العجاج أو ابنه رإبة، وعلٌه أن ٌتفوق علٌهما؛ ولكن لٌس فً الؽرٌب الحوشً الذي 
برعا فٌه، ولم ٌكن أمامه إال أن ٌختار منهًجا مؽاًٌرا وٌنتهج طرٌقة جدٌدة، ولم ٌجد 

إال طرٌقته هو ومنهجه الخاص؛ لكً ٌحقق طموحه وٌعٌد كرامته، وهو ما جعله 
. ٌقدم أرجوزة تحمل بصمته

لقد قدم الرجل أرجوزة على طرٌقته وعلى مذهبه، ٌرضً بها أذواَق النَّاس، 
وٌصل إلى قلوبهم وعقولهم معا، وبالفعل جاءت هذه األرجوزةُ متخمًة بطرائق 

الرجل فً التولٌد واالبتكار، وكانت لؽُتها سهلًة مولدًة، وأسالٌُبها متحضرًة تستمُد 
قوَتَها من قلب بشار وتفوقه؛ ومثلما َقَهَر بشاٌر أصحاَب القصٌد، َقَهَر كذلك أصحاب 

جِز وصاحُب الباِع الوافِر فٌهما على حد سواء جِز؛ فهو رائُد القصٌِد والرَّ .  الرَّ
وتحاول هذه الدراسة إظهار األسس التً اعتمد علٌها بشار فً توفٌر 

الشعبٌة لهذه األرجوزة، وهل كان الطابع الشعبً وسٌلة من وسائل بشار فً توفٌر 
الجودة والشهرة لهذه األرجوزة؟ وما الوسائل التً انتهجها بشاٌر فً توفٌر هذه 

.  الشعبٌة؟
أما عن منهج هذه الدراسة فهو محاولة االنطالق من أعماق هذه األرجوزة 

وثناٌاها لمعرفة الدعائم التً ارتكز علٌها بشار فً توفٌر الشعبٌة لهذه األرجوزة؛ بما 
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ٌعنً معاودة قراءة األرجوزة والنظر إلٌها من القرب ومن البعد؛ حتى تكشؾ شٌئا 
. من أسرارها، وتنطق بدعائم الشعبٌة التً حققها الرجل

لقد كانت الشعبٌُة وسٌلَة الرجل : ونبدأ باإلجابة عن السإال األول ونقول
السحرٌة التً أقام علٌها عرش التفوق الفنً لهذه األرجوزة، ومثلت الشعبٌُة ظاهرًة 

أصلًٌة فً بنٌان هذه األرجوزة، ولقد حفر الرجل الشعبٌة فً هذا البنٌان حفًرا، 
واستعان بوسائل شتى من أجل تحقٌق هذه الشعبٌة؛ حتى إن وجهات النظر قد تتباٌن 
هُ البعُض اآلخُر، وما ٌقبله البعُض  ٌُِقرُّ هُ البعُض قد ال  ٌُِقرُّ فً إثبات هذه الوسائل، فما 

ًٌّا فً دراسة  قد ٌرفُضُه البعُض اآلخُر، وإذا كان التنوُع فً وجهات النظر طبٌع
األدب على وجه العموم؛ فإن التنوَع فً وجهات النظر ٌزداد وٌكثر مع درس 

أرجوزة على وجه الخصوص، وٌجدر بنا اآلن عرض الوسائل التً طرقها الرجل 
. فً توفٌر الشعبٌة لهذه األرجوزة

ُة األرجوزة ومالمسُتها ألذواق الناس والتعبٌُر عن رؼباتهم : أوال ٌَّ َعْصِر
إذ استطاع بشار أن ٌقدم رجًزا ٌتناؼم مع أذواق المتلقٌن فً عصره، : وعواطفهم

وٌكفٌه فضال أنه استطاع إعادة بعث هذا الفن الرجزي بعثا جدٌدا، فلقد أعاد إلٌه ماء 
ًدا فً بٌئة الخلفاء والوجهاء، قد - من قبل - الشباب والنَّضارِة، بعد أن كان  ٌَّ حبًٌسا مق

أصابه التحجر والتقوقع أمام مٌولهم ورؼباتهم السٌاسٌة والمذهبٌة، فلقد أفلت الرجز 
على ٌدي بشار من ركوده وحوشٌته وؼرابته، وانطلق لٌعبر عن هموم المبدعٌن، 

. وٌستجٌب لرؼبات عامة الشعب وعواطفهم
وال شك أن إعالء شؤن الشعبٌة ملمح أصٌل وركٌزة ثابتة فً فن الرجل؛ 
حٌث ٌعد رائد الشعبٌة فً األدب العربً، وقد طؽت الروح الشعبٌة على قصائده 

ورجزه على حدٍّ سواء، وٌجدر التركٌز بؤن بشاًرا أعاد فن الرجز إلى شعبٌته التً 
ظهر علٌها فً الحداء والحرب والمفاخرة والتً تعد سمة من سمات الرجز، وكان 

الرجز قد ابتعد عن هذه السمة على ٌد العجاج وابنه رإبة، خاصة وأن الرجلٌن جنحا 
به عن مساره جنوًحا خطًٌرا؛ حٌث تحول على ٌدهما إلى معجم للؽرٌب والنادر 

وأما العجاج فقد رأٌناه : "وقلٌل االستعمال من الكالم، وهو ما ٌنسجم مع هذا الرأي
من المٌادٌن الشعبٌة إلى الؽرابة  [شعر األراجٌز]بحق أول من أخرج هذا الفن 

(. )اللفظٌة
وُتْظِهُر المقارنُة بٌن بشار والعجاج الجهد الذي بذله بشار فً االرتقاء بفن 

الرجز وكٌؾ استنقذه من الوحشٌة والتقعر إلى السهولة والمرونة، ولننظر إلى 
 :نموذٍج للعجاج وهو ٌتحدث عن شجاعته وشجاعة قومه وضعؾ أعدائهم

 
    ِبالَموِت  ِمن َحدِّ الَصفٌِح  األَخَثِم دارت َرحانا  َوَرحاُهم  َترَتمً 

َحّتى   إِذا   ما  َفرَّ   ُكلُّ   ُمْلَحِم 
رَع   الَقوُم   َسرابٌَل   الَدِم  َعلى   الُنحوِر  َكرشاِش  الَعنَدِم َواَدَّ
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نَدِم  ٌَ ٌُطلَب  ِبَحرٍب   َولَّوا  َوَمن   
ُهم   ِمن    فاِئٍظ    ُمَجرَجِم  أَراَح     َبعَد   الَؽمِّ   َوالَتَؽمُؽِم َكؤَنَّ

 ()                     ُخشٌب   َنفاها    َدلُظ   َبحٍر ُمفَعمِ 
 

 :أما بشار فٌقول فً الحدٌث عن شجاعة عقبة بن سلم
 

فد ج   اآلباء   َضْخُم    الرَّ ْئِد     متوَّ       ()أنت   َجَنا  الُعْوِد  وَمْوُت   الرِّ
(       )ِمْفَتاُح    َباِب   الَحَدِث    الُمْنَسدِّ     ِنْعَم    َمَزاُر  اْلُمْعَتِفً   َواْلَوْفدِ 
ْندِ  ِل   َوِريُّ   الزَّ ٌْ ِر    الُجْنِد     ُمْشترُك   النَّ ٌْ (     )وأنت     للُجنِد    وؼ
(        )تسبُق   من  َجاَراَك   قبَل   الشَّدِّ     بالِحْلِم  والُجوِد  وَضْرِب الَكْردِ 
( )ما    زلَت    معُروفاً  َمَع   األََردِّ     أَؼرَّ    لبَّاساً    ِثٌاَب   اْلَمْجدِ 
( )ما   كان   منًِّ    لك   ؼٌُر الُودِّ     ُثمَّ    َثَناٌء   مثُل  ِرٌِح  الَوْردِ 

    فالجلبة مدوٌة فً رجز العجاج، واأللفاظ التً تمأل الفم تسٌطر على 
رجزه، بٌنما نرصد األلفاظ السهلة الحضارٌة التً تجري فً سهولة وٌسر فً رجز 
بشار، وشتان ما بٌن الطابع البدوي وقساوته، وبٌن الطابع الحضاري ورقته، ولعل 

(. )بشاًرا قد مهد الطرٌق أمام المتنبً فً استخدامه لكلمات الحب فً المدٌح

وهكذا استطاع بشار أن ٌستنقذ فن الرجز من الجمود والتقوقع، وجعله    
قادرا على مالمسة أذواق القاعدة العرٌضة من المجتمع، وٌكفٌه أنه بعث سوق الرجز 

، وٌحمل هذا الرأي الذي أورده الشٌخ محمد من جدٌد وألبسه هذا الطراز المبتكر
ولما قال بشار هذه األرجوزة قامت : "الطاهر بن عاشور الدلٌل على هذا حٌث ٌقول

وال ٌبتعد رأي أبً إسحاق الحصري ، "()سوق األراجٌز، واحتذى الشُّعراء أمثالها

كان بشاٌر أرقَّ المحَدثٌن دٌباجَة كالم، وُسمً : "القٌروانً عن هذا المعنى عندما ٌقول
أبا المحدثٌن؛ ألنه َفَتَق لهم أكمام المعانً، ونَهج لهم سبٌل البدٌع، فاَتبعوه، وكان ابن 

م وتؤخر ٌَُقدمه، وٌزعُم أنه أشعُر من تقدَّ    (.)"الرومً 
كما أن بشاًرا عندما أْقَدَم على تحدي عقبة بن رإبة؛ كان ٌضع فً  

حسبانه ضرورة التفوق علٌه والنٌل منه، زٌادة على تحقٌق الشٌوع لشعره، فبشار 
مهموم بفنه ومشؽول بضرورة تجدٌده، وقد أحاط نفسه وفنه بؤلوان من القسوة 

والشدة؛ لكً ٌحقق هذا، وٌبدو ذلك فً شعره بصفة عامة، كما أنه ٌبدو بقوة فً 
. أرجوزته هذه التً َقَهَر بها عقبة بن رإبة بن العجاج

ولعل هذا الخبر خٌُر دلٌل على مقدار الشدة والقسوة التً التزمها بشاٌر  
ِبَم فْقَت أهل عمرك، وسبقَت أْهَل عصرك، : وقٌل لبشَّار بن ُبْرد: "تجاه فنه الشعري

ألنً لم أقبل كل ما ُتوِرُدهُ علً : فً حسن معانً الشعر، وتهذٌب ألفاظه؟ فقال
ٌَُناجٌنً به َطْبِعً، وٌبعثه فكري، ونظرت إلى مؽارس الفطن، ومعادن  قرٌحتً، و

الحقائق، ولطائؾ التشبٌهات، فِسْرُت إلٌها بفهٍم جٌد، وؼرٌزة قوٌة، فؤحكمت َسْبَرها، 
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َها، وكشفُت عن حقائقها، واحترزُت من متكلَفها، وال وهللا ما ملك قٌادي  وانتقٌت ُحرَّ
َقطُّ اإلعجاُب بشًء مما آتً به، وكان بشاُر بن برد خطٌباً، شاعراً، راجزاً، سّجاعاً، 

(. )صاحب منثور ومزدوج

وتبدو رؼبُة بشاٍر فً تحقٌق الشعبٌة والشٌوع لهذه األرجوزة واضحة  
منذ البداٌة، لٌس هذا فحسب؛ ولكن الرؼبة فً تحقٌق الجودة كان حاضرة فً ردِّ 

بشاِر على عقبة بن رإبة، والذي كان السبَب األصٌَل والدافَع الرئٌَس القوَي لقول هذه 
وأنشد عقبُة بُن رإبَة عقبَة بَن سلٍم : "األرجوزة، وقد أورد الجاحظ هذا الرّد بقوله

رجًزا ٌمتدحه به، وبشاٌر حاضٌر فؤظهر بشاٌر استحساَن األرجوزَة، فقال عقبة بن 
ألمثلً ٌقال هذا الكالم؟ أنا وهللا : هذا طراٌز ٌا أبا معاذ ال تحسنه، فقال بشارٌ : رإبة

ك ، ... ، ثم ؼدا على عقبة بن سلم بؤرجوزته !أَْرَجُز منك ومن أبٌك ومن جدِّ
ًّ والسٌد الحمٌري وأبو العتاهٌة : والمطبوعون على الشعر من المولدٌن بشار العقٌل

والذي ٌتراءى لً أن هذا الّرد ٌحمُل فً طٌاته الدلٌل على "(.)وابن أبً عٌٌنة

رؼبته فً تقدٌم شعر ٍرجزيٍّ ٌضمن له الؽلبة على منافسة، وٌظهر رؼبته فً التجوٌد 
ولٌس من شك فً أن أرجوزة بشار هذه تعتبر من أجود : "وهو ما ٌحمله هذا الرأي

وال ٌخفً فً هذا الصدد أن بشاًرا قد عرؾ مكانته بٌن . ()ما أنشؤ من أراجٌز
َل بذلك مسإولًٌة شاقًة، وتكلََّؾ  الشُّعراء فً زمانه؛ فآثر أن ٌكون زعًٌما لهم، وقد تحمَّ

ًٌّا من أجل القٌام بتبعات هذه المسإولٌة، ولم ٌكن عجٌبا أن نرى هذه  جهًدا إضاف
ومن تبحر شعَر أبً تمام؛ وجد كل محسٍن بعده الئذاً به، كما : "ٌقول الصولً: اآلراء

( )أن كل محسٍن بعد بشاٍر الئٌذ ببشار، ومنتسب إلٌه فً أكثر إحسانه

وٌبدو لً أن بشاًرا قد فطن إلى هذه الحقٌقة؛ فعمد إلى اإلٌقاع بعقبة بن  
رإبة بن العجاج، ال عن طرٌق جودة األرجوزة وقوتها فحسب؛ ولكن عن طرٌق 
توفٌر مقومات الذٌوع واالنتشار، وهكذا آثر تحقٌق الشعبٌة والشٌوع لشعره عامة 

ومن أجل ذلك كتب لشعره : "محمد الصادق عفٌفً. وهذه األرجوزة خاصة، ٌقول د
ٌُعبُر تعبًٌرا صادًقا  ْر لؽٌره، إذ كان  ََ ٌُقدَّ الذٌوع واالنتشار فً البٌئات العباسٌة ما لم 
صرًٌحا عن مشاعر العصر، وصوِر الحٌاة فٌه، فً عبارة ٌسٌرة قرٌبة من طرؾ، 

  ()وفً عبارة قوٌة ذات طابع بدوي من طرؾ آخر

ومن هنا كان ذٌوُع شعره وشعبٌته وانتشاره السبٌَل المهٌمَن فً تحقٌق  
الؽلبة وتمكٌنه من الفوز والسبق، وٌكفً أرجوزته مكانًة أنها ألهبت العقل الجمعً 

، وهو ما ٌشٌر ()لشعراء زمانه؛ فاحتذى الشُّعراء نهجها، وساروا على طرٌقتها
كان تجدًٌدا فً طرٌقة ... الواقع أنه كان فً بشار شًٌء جدٌٌد؛ : "البهبٌتً. إلٌه د

البهبٌتً . وقد حرص بشاٌر فً رأي د ()"التعبٌر، وتوسًعا فً تحقٌق شعبٌة الشعر
ًَ به كلَّ منحى، وأن ٌركَب : "أٌضا على أن ٌطرق بالشعر كلَّ موضوع، وأن ٌنتح

إّنما : فً ذلك الطرٌق التً تالئُم ما ٌرٌده بقول الشعر، وهو على حدِّ تعبٌره فً ذلك
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 (.)"ٌخاطب كال بما ٌفهمُ 

: وٌواصل الحدٌث عن شعبٌة الشعر التً انتهجها بشار مفسًرا لها بقوله 
هو رأى إًذا فً وجوب أن ٌصل الشعر إلى كلِّ إنسان، وأن ٌعالَج كلَّ موضوٍع، "

وهً ثورة على فكرة وجوب التزام موضوعات بعٌنها فً الشعر مما جرى التقلٌد 
، وٌعلل حرص بشار على تحقٌق الشعبٌة، وتوافره علٌها توفًرا ()"على التزامه

ٌذهب إلى إرضاء ...وهذا الرأي تحقٌق واسع لشعبٌة الشعر : "ؼٌر مسبوق بقوله
 (.)"أكبر عدٍد ممكن من الناس، وتمكٌنهم من تذوق الشعر، وضمهم إلى أنصاره

بدون قاعدة شعبٌة - على وجه الخصوص – للشَّاعر / فال تفوق للمبدع 
: تقبل علٌه وتناصره، والفن الحقٌقً كما ٌقرر النقد الحدٌث واآلراء النقدٌة المبتكرة
/ هو القادر على مالمسة أذواق الناس، وكلما ازدادت شعبٌته؛ أظهرت نبوغ الفنان 

الشَّاعر، ودلت على تفوقه ومكانته، وكؤن الفنان ٌعبر عن أذواق الناس ومٌولهم قبل 
الشَّاعر الحقٌقٌة ترجع إلى قدرته فً التواري / التعبٌر عن نفسه، وعبقرٌة الفنان 

خلؾ المتلقٌن؛ بحٌث ٌتركهم هم ٌلهجون بفنه، وٌشهدون بعبقرٌته دون أن تطؽى 
ذاتٌته فٌكشؾ القناع عن حضوره وجدارته، وهو عندهم ال ٌرقى إلى هذه المكانة، 

فً هذه الحالة سٌكون حضوُرهُ سافًرا، ال ٌحقُق له نصًرا إال بمقدار ما ٌحقق له 
الفشل؛ ألن الحضوَر فً هذه الحالة سٌكون حضوَر االمتهان ال حضوَر الحظوة 

. والتقدٌر
ٌُنكَر أن بشاًرا مشؽوٌل بالتفوق على شعراء زمانه،  وال ٌستطٌع الدارُس أن 

ومهموٌم بؽلبة منافسٌه، وحرٌٌص على الوصول إلى الجدٌد والمبتكر، وهو فً 
األخٌر دائُم البحث والفكر فً استشراؾ مستقبل فن الشعر، ؼٌر قانع بؤن ٌقدم منه ما 

ٌرضً أبناء زمانه؛ ولكن حرٌص على أن ٌكون شعره قبلة للشُّعراء؛ ٌقبلون علٌه 
. وٌحلقون فً ركابه

ًّ فً هذا الصدد، وكان بشاٌر   وكان إقبال أهل البصرة على شعره من البده
ولكنه ال ٌقنع بمجرد المنافسة، إنه "عازًما على التفوق وؼٌر قانع بالمنافسة فحسب، 

ٌرٌد أن ٌتفوق، فما كان منه إال أن دخل مضمار التجربة، وخاضها بنجاح، ألنه أراد 
( )لنفسه التفوق فكان التفوق حلٌفه

ِزٌل وال َؼِزلٌَة : "ٌقول أبو الفرج األصفهانً ََ عهدي بالبصرة ولٌس فٌها َغ
إال ٌروي من شعر بشار، ال نائحٌة وال مؽنٌٌة إال تتكسب به، وال ذو شرؾ إال وهو 

لم ٌشؤ بشار أن : "، وهو ما ٌحمله هذا الرأي أًٌضا()"ٌهابه وٌخاؾ معرة لسانه
ٌكون شاعر الخاصة فحسب؛ بل شاعر العامة أًٌضا، وقد حرص على سٌرورة 

(. )"شعره بٌن القبائل وشٌوعه بٌن الناس
فالؽلبة شًء –      فالرجل ؼٌر مكترث بتحقٌق الؽلبة على الخصم 

ا لبشار، - عارض ًٌّ ٌُعُد نجاًحا فن ولكنه حرٌص على شهرة أشعاره وذٌوعها، وهو ما 
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إن أشعاره بعامة وهذه األرجوزة خاصة، قد صدرت عن رإٌة : وٌمكن القول
. للشعر، وفهم دقٌق لرسالة الشَّاعر

     وقد حّقق الواقُع، وشهد التارٌخ لبشار، وأثبت قدرته على تحقٌق 
طموحه الذي عانى من أجله وقصد إلٌه؛ فكان شعره قبلة للشُّعراء كما ٌذكر صاحب 
أخبار أبً تمام، وبقً شعره ٌشهد بسبقه وأستاذٌته، وٌعد تؽلل الشعر العربً بعامة 
والشعر الرجزي بخاصة فً المسحة الشعبٌة وفضائها الفسٌح؛ بصمًة من بصمات 

.  بشاٍر الكثٌرِة التً حفرها فً معمار هذا الشعر
وٌبقى من المفٌد التذكٌر : التزام شكل القصٌد وتنوع األؼراض:      ثانٌا

أسباب توفٌر  سبب من/ بؤن الجنوح بهذه األرجوزة إلى شكل القصٌد وطرٌقته 
؛ فلقد نهج بشار فٌها طرٌقة القصائد، من حٌث الطول، ()الشعبٌة والذٌوع لها

وتعدد األؼراض، ومالمسة أذواق المتلقٌن، فضال عن خصوصٌة تقدٌم األؼراض 
فً األرجوزة، واشتمالها على األؼراض التقلٌدٌة التً تتناؼم مع عمود الشعر، 

واشتمالها على بعض األؼراض المستحدثة؛ التً تنسجم مع التجربة الفنٌة والبواعث 
الدافعة إلى نظم هذه األرجوزة، وهو ما ٌدل فً األخٌر على خصوصٌة التجربة 

. وخصوصٌة المعالجة وحداثة البناء
    فمن األؼراض التقلٌدٌة الوقوؾ على األطالل؛ حٌث استطاع بشار 

 :مجاراة القدماء فً الوقوؾ على األطالل، نراه ٌقول

ْمِد  ًِّ   ِبَذاِت   الصَّ ا  َطلََل   اْلَح ثْ ٌَ َؾ  ُكْنَت   َبْعِدي؟ :  ِباهلل  َحدِّ ٌْ َك

(  )َزَماٍن   َناِعٍم     َوَمْردِ أْوَحْشَت ِمن َدْعٍد  َوُنْإي َدْعِد َبْعَد 

ا  لُه  مْن   عهِد  ًٌ يَعْهًدا  لنا  َسْق اٌؾ   ِبَما  ُنَإدِّ ٌَ  ()إِْذ  َنْحُن   أْخ

َفَنْحُن  ِمْن  َجْهِد اْلَهَوى ِفً َجْهِد ٌُْخلِْفَن  َوْعًدا    َوَنِفً    ِبَوْعِد 

 ( )َنْلُهو  إلى   َنْوِر  الُخَزاَمى  الثَّعدِ 

     وال شك أن معالجة هذه األؼراض مما ٌرضً أصحاب الذوق المحافظ 
وكان من  الذٌن ٌطالبون بضرورة السٌر على نهج القدماء وطرائقهم فً التعبٌر،

َر ذوَق هذه الطائفة وٌتطرَق إلى الؽزل، وهو الؽرض القدٌم الجدٌد  ٌَُقدِّ الطبٌعً أن 
 :فً الوقت ذاته؛ حٌث ٌقول

ي ِث  َحَسُن التََّصدِّ ٌْ ( )ِسْرٌب   َتَراَءى   َكِنَظاِم   اْلَعْقِد       ُحْلُو   الَحِد
( )واًها    ألْسَماَء   اْبَنة ِ  األَشدِّ       َقاَمْت  َتَراءى إِْذ  َرأَْتِنً َوْحِدي
ٌَضٍّ  َعلَى  ُمْسَودِّ  ْبِرِج  الُمْنَقدِّ       ُسْلَطاَن   ُمْب ( )كالشَّمِس  بٌن  الزَّ
(    )َضنَّْت   ِبَخدٍّ  وَجلَْت  عْن   َخدِّ       ُثمَّ   اْنَثَنْت   كالنََّفِس   الُمْرَتدِّ 

ي ا   َعَجَبا   لِْلَعاِجِز اْلُمسدِّ ٌَ ي         (())َوُرْحُت ِمْن َعْرِق الَهَوى أَُصدِّ
     وكان الرجل حرًٌصا على أن ٌكون شعره تعبًٌرا عن الذوق الحضاري والحٌاة 
الراقٌة فً العصر العباسً؛ ولذلك طرق بعض الموضوعات الجدٌدة فضال عن أنه 

قد عالج بعض الموضوعات القدٌمة بطرٌقة عصرٌة، ومن الموضوعات الجدٌدة 
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: توسعه فً وصؾ مناظر الطبٌعة؛ حٌث ٌقول وقد توسع فٌها توسًعا الفًتا
 ( )َنْلُهو  إلى  َنْوِر  الُخَزاَمى  الثَّعِد       ِفً  َزاهٍر  ِمْن  َسِبٍط  َوَجْعدِ 

ي َِ النََّدى الُمَندِّ ْخَتاُل  فً َماِء ٌَ با فً َرْنِد        ََ  ( )ما زاَل ِمن َحْرِج  الصَّ
ٌُوِن  اْلُبْرِد       َرْوًضا  ِبَمْؽَنى َواِهِب ْبن  ِفْندِ  ( )َحتَّى  اْكَتَسى ِمْثَل  ُع
ْسَتْهِد       أْفَواَؾ أْنَواِر الُحَداِء الُمْجِدي ٌَ ْهُر  َولَْم   ( )أْهَدى   لَُه   الدَّ

حاُنُه   ِبَسْجدِ  ٌْ َحى    َر ْلَقى   الضُّ ٌَ() 
     وكان التوسع فً الموضوعات الجدٌدة وطرق الموضوعات القدٌمة القاعدة 

الثانٌة التً اتكؤ علٌها بشار فً توفٌر الشعبٌة ألرجوزة، وقد جعل من هذه السمة 
وسٌلة لالتصال بؤبناء مجتمعه على اختالؾ أذواقهم؛ حتى إن الرجل كان قادًرا على 

استشراؾ أذواق محبً الشعر فً المستقبل؛ ولذا حرص على أن ٌوفر لرجزه 
.  خاصة وشعره عامة سمات ثابتة تتناسب مع أذواق الناس مهما بعدوا عن عصره

ولم تكن أبٌات الحكمة فً هذه : الركون إلى أبٌات الحكمة واالتكاء علٌها:       ثالًثا
األرجوزة ببعٌدة عن المعمار الهندسً البنائً لها؛ فلقد توزعت أبٌات الحكمة 

وتالقت مع المعانً المختلفة حاملًة عبء بشار فً توفٌر الشعبٌة والقبول ألرجوزته، 
كما أن حضورها كان فاعال فً التؤكٌد على مشروعٌة هذه األرجوزة، وترسٌخها فً 

الوعً الشعبً آنذاك، وترسخها فً الوعً الشعبً حتى عصرنا الراهن؛ فلقد 
أسهمت أبٌات الحكمة فً توسٌع فضاء القبول لهذه األرجوزة، وكانت مسوؼا من 

مسوؼات شهرتها وشٌوعها، ولقد جاءت أبٌات الحكمة مبثوثة فً نسٌج األرجوزة، 
وازدحمت ازدحاًما الفًتا، وجاءت مركزة فً األبٌات من البٌت الخامس والثالثٌن 

:  وحتى البٌت الثانً واألربعٌن ومنها
ً    َولَْم  أَجد :  قوله ُحِدْدُت    َعْن    َحظِّ

ما   ضرَّ   أهل  النُّوِك  ضعُؾ الكدِّ : وقوله
وافق    حّظاً    من   سعى    بجّد : وقوله
ٌُوَصى     َواْلَعَصا    لِْلَعْبِد : وقوله اْلُحرُّ    
ولٌَس      للملحؾ    مثل    الردِّ : وقوله
فارض  بنصٍؾ  وأزح  فً   القصد : وقوله
ي: وقوله (  )الّنصُؾ     ٌكفٌك     من    التَّعدِّ

وٌتراءى لً أن أبٌات الحكمة التً عكؾ علٌها بشار فً قصائده وأراجٌزه؛    
مثلت قاعدة أساسٌة من قواعده التً استند إلٌها وهو ٌإسس لزعامة الشُّعراء 
. المحدثٌن، فضال عن أنها األساس الذي انطلق منه شعر الرجل نحو العالمٌة

مصطفى الشكعة بقٌمة الحكمة ومكانتها فً شعر .       ولم ٌكن عجٌبا أن ٌشٌد د
، ولم ()"إن الحكمة التً قالها بشار نفٌسة كل النفاسة قٌمة كل القٌمة: "بشار بقوله

كان بشاٌر : "محمد الصادق عفٌفً عن شٌوع الحكمة فً شعره.ٌكن عجٌبا أن ٌقول د
فً الحق صورة لعصره؛ فهو ٌعكس تباشٌر اآلفاق العلمٌة وخفاٌا اآلراء الفلسفٌة؛ 
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... التً أخذت تفد إلى المحٌط العربً؛ ففً جانب الحكمة نجد له تبرًٌرا وتعلٌال 
وكانت هذه الحكم جدٌدة فً أكثرها؛ حتى إن معاصرٌه كانوا ٌعجبون من سعة 

(. )"إدراكه فً هذا المجال وكثرة معانٌه الصائبة
مَثل استخدام الحكمة قاعدة أصلٌة من قواعد بشار التً استند إلٌها :       وٌبقى القول

فً تحقٌق الشعبٌة لهذه األرجوزة، خاصة وأن هناك كثًٌرا من الحكم الصائبة 
والمعانً اإلنسانٌة المشركة التً طرقها الرجل، مما ٌدخل فً عداد األدب العالمً 
الرفٌع، وهو باب خصب فً شعر بشار، ٌعكس ملكة شعرٌة مواتٌة، وتوافرا على 

الشعر، ورؼبة فً تخلٌد الشعر؛ لٌس على المستوى المحلً فحسب؛ ولكن على 
 .المستوى العالمً كذلك

 ولم تكن أبٌات الهجاء التً أوردها بشاٌر بعد :استخ ام الهجاء والتعو   ع  ه: رابًعا
للٌة وأبٌات الؽزل كذلك ببعٌدة عن جنوح الرجل إلى الشعبٌة، فلقد أراد  المقدمة الطَّ

بشار االحتكام إلى القاعدة الشعبٌة العرٌضة من المجتمع، وال ٌخفى أن أبٌات الهجاء 
مستنفرة للناس ومستقطبة لهم؛ خاصة وأنهم ٌتابعون بشؽؾ، وٌنتظرون بنهٍم الفارَس 
هان، وُكلُّ هذا ٌعنً أن بشاًرا قصد أن ٌخرج هذه الخصومة من  المنتصَر فً هذا الرِّ
المستوى الشخصً إلى المستوى الشعبً العام قصًدا؛ وكؤنه ٌحاكم الرجل على سوء 

َد فً هذا الؽرض تجوًٌدا  تصرفه وصفٌق قوله، وٌبدو هذا مقبوال؛ ألن بشاًرا جوَّ
الفًتا، كما أن الصور المبتكرة التً توافرت فً الهجاء قد ظلت مسار اهتمام 

 :الدارسٌن وإشادتهم فً الماضً والحاضر، وٌمكن االستئناس بهذه األبٌات
اِئلًِ َعْن  ُوْلِدي ِر  السَّ ٌْ َب ٌُوَصى  َواْلَعَصا   لِْلَعْبدِ  قُْل  لِلزُّ ( )اْلُحرُّ    
دِّ   ()فارض ِبَنْصٍؾ وأَِزْح فً الَقْصدِ  ولٌَس   لِْلُمْلِحِؾ   ِمْثُل    الرَّ
ي ِل    الُمِمدِّ  النَّْصُؾ  ٌكفٌك  ِمَن  التَّعدِّ مَّ  ()َوَصاِحٍب       َكالدُّ

ْوِم الِوْرِد       ٌَ  ()َحَمْلُتُه  ِفً   ُرْقَعٍة   ِمْن ِجْلِدي أَْرقُُب    منه   ِمْثَل  
ي  حتَّى    ٌَُإدِّ َر  فقٌِد الَفْقدِ  َصْبًرا  وَتْنِزًٌها   لَِما  ٌْ   ()اْنَطَوى  َؼ

 (())وما  َدَرى ما  َرْؼَبِتً من ُزْهِدي
     وال ٌمكن إؼفال قلة أبٌات الهجاء؛ بالقٌاس إلى األؼراض األخرى التً اشتملت 

ًٌّا فً شهرة  علٌها األرجوزة، وال ٌمكن إؼفال أن هذه األبٌات كانت سبًبا جوهر
األرجوزة، حٌث اعتمد بشار على صورة شعبٌة فً التنفٌر من هذا الصاحب والنٌل 

ًٌّا؛  منه، وكان بشار قادًرا على توظٌؾ هذه الصورة واستؽاللها استؽالال زك
قد عانً من آثار الدمامل فً جلده، كما أن هذه الدمامل – تقرٌبا - فالقاصً والدانً 

تسبب أرًقا ومعاناًة وضًٌقا ٌصل بصاحبه إلى حدِّ التبرم والكراهٌة لها؛ راؼًبا فً 
. الخالص منها والبرء من آالمها

أو هو /      ولقد استؽل بشار هذه الحقٌقة، وشبه صاحبه بهذه الدمامل؛ وكؤنه ٌعاقبه 
ا بالناس أن ٌكرهوا هذا  ًٌّ ه وتعجرفه، وكان حر ٌعاقبه فً الحقٌقة على صفاقة ردِّ

الصاحب وٌبؽضوه؛ لخبرتهم ومعرفتهم بوقع الدمامل على نفوسهم، ٌقول الجرجانً 
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:    وقد قدم لبٌتً بشار
ل  الممدِّ  حملته  فً  رقعة من  جلدي مَّ ومما هو فً ؼاٌة الحسن، : "وصاحٍب  كالدُّ

 [النوع النادر من االستعارة الذي ال تجده إال فً كالم الفحول]وهو من الفن األول 
والصورة على الرؼم من شدة التصاقها بالحواس؛ جاءت فً : "، وٌقول ؼٌره(")

منتهى القوة والداللة، واستطاعت أن تصور عن طرٌق ألفاظها اإلٌحائٌة هذا 
ًٌّا؛ فهو  ٌحسب لزٌارته حسابا، " كالدمل الممد"الصاحب المفروض تصوًٌرا ح

، إنها الصورة الشعبٌة التً وظفها بشار، ()"وٌترقبه صاحبه كما ٌترقب الحمى
ا، وقد صرعه بضربة قاضٌة، عن طرٌق  ًٌ وجعلها ُتْسِقُط هذا الصاحب سقوًطا مدو

.   هذه الصورة الشعبٌة
ولقد كان استخدام : الوزن الشعري الخف ف وهو استخ ام  شطور الرجز: خا ًسا

موسٌقى مشطور الرجز الخفٌفة والمطردة، والتً تتناؼم مع التطور الحضاري فً 
العصر العباسً لوًنا من ألوان الشعبٌة فً األرجوزة؛ فلم ٌستخدم بشار الرجز التام 

أو المجزوء؛ ولكنه استخدم هذا اللون الخفٌؾ الذي ٌؤتً علٌه هذا البحر وهو 
. المشطور

     وتبدو هذه الخفة محققة لذٌوع األرجوزة وشعبٌتها، والشعبٌة هنا لٌست شعبٌة 
االبتذال؛ بقدر ما أنها شعبٌة التؤلق والتجوٌد وشٌوع الشعر، وإننً ممن ٌرون أن 

صوغ الشعر على هذا البحر مراوؼة؛ ألن البعض ٌعتبروه مطٌة الشُّعراء؛ فهو بحر 
وٌرون أن – وأنا أوافقهم –عامً فً نظرهم، مع أن البعض ٌرفضون هذا الرأي 

هذا البحر هو السهل الممتنع؛ بحٌث ٌطرقه الشَّاعر الفذُّ الموهوُب؛ فٌؤتً شعره قوٌا 
ومحكما، وٌطرقه الشَّاعر الضعٌؾ دون أن ٌتقنه؛ فٌؤتً شعره مضطربا وضعٌفا، 

أن بحر الرجز من السهل الممتنع، وسهولته هذه : "... صحًٌحا وٌكون هذا الرأي
التً أشرنا إلٌها من قبل جعلت كثٌراً من الناس قدٌماً وحدٌثاً ٌنظمون علٌه، وكان 

أكثرهم مستسهالً، ال ٌملك الموهبَة الحقََّة، وإنما ٌملك القدرة على النظم، وشتان 
... بٌنهما، لذا كثر فٌه الؽث كثرة الفتة للنظر، أدت إلى تعالً الشُّعراء الكبار عنه، 
األمر الذي ٌعنً أن الشَّاعر والوزن ٌشبهان إلى حد كبٌر الفارس والفرس كما 

ٌُمّكن ظهره وال ٌسلس قٌاده إال للفارس  ذكرنا، والحصان العربً األصٌل ال 
(. )"األصٌل، وكذلك بحور الشعر، وبخاصة الرجز

/        وٌمكن التعرؾ على الفائدة اإلٌقاعٌة والموسٌقٌة التً ٌحققها هذا الوزن
:  مشطور الرجز عن طرٌق عرض صورته وتفعٌالته وهً

ه //ه/ه/ه   //ه/ه/ه   //ه/ه/مستفعلن   مستفعلن   مستفعلن        
       ولقد جاء استخدام بشار لهذا الوزن فً هذه األرجوزة مقطوعا، ولم ٌستخدمه 

ه، وهو بهذا مساٌٌر /ه//ه وفعولن /ه/ه/تاًما، وقد جاء الضرب فً صورة مفعولن 
لطرٌقة الرجاز األموٌٌن، مع أن الرجاز المتؤخرٌن قد حرصوا على استخدام 

ه، وهو ما ٌوجد عند المتنبً والشرٌؾ //ه/ه/الصورة التامة لمشطور الرجز مستفعلن 
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 )"بٌنما استعمله الشرٌؾ والمتنبً صحًٌحا وتوسعا فٌه وأكثرا منه" ... المرتضً، 
ه أحٌانا /ه/ه/أما أرجوزة بشار فلقد جاءت مقطوعة، وموزعة على مفعولن . (

ًِّ   : ه أحٌانا أخرى؛ فلقد جاء مطلعها مقطوعا على مفعولن/ه//وفعولن  ا   َطلََل   اْلَح ٌَ
ْمِد   ِباهلل  : ه ، وجاء البٌت الثانً مقطوعا على فعولن/ه/ه/ه   ///ه/ه   ///ه/ِبَذاِت   الصَّ

ثْ  َؾ  ُكْنَت   َبْعِدي؟ :   َحدِّ ٌْ ه ، وقد توزعت األرجوزة على /ه//ه     //ه/ه/ه   //ه/ه/َك
. [ه/ه//ه وفعولن /ه/ه/مفعولن ]هذٌن الضربٌن 

قد ٌبدو : التعبٌر واستلهام طرائقه فً البٌان جاراة النهج القرآني في : سا ًسا     
هذا الرأي ؼرًٌبا خاصة مع بشاٍر؛ ولكنه فً رأًٌ األساُس فً شعبٌة شعر بشار بن 

المحدث الذي تفوق / برد، واألساُس كذلك فً شعبٌة رجزه؛ حتى إن األسلوب المولد 
فٌه بشار وسبق نظراءه، ال ٌعنً أكثر من هجر األلفاظ الحوشٌة والبعد عن الؽرٌب 

من جانب، والحرص على جمال األسلوب ونقائه من الجانب الثانً، وال شك أن 
. األسلوب القرآنً هو الذي هدى الشعراء إلى هذه السنن وقادهم إلى هذه الطرائق

      وٌبقى من المفٌد هنا التنبٌه إلى أن بشاًرا ٌتمتع بذائقة شعرٌة فرٌدة؛ فضال عن 
أنه صاحب دراٌة بالشعر تمكنه من الحكم علٌه، وقد أدرك الرجل أن األسلوب 
القرآنً ٌملك فً داخله إمكانات البقاء والخلود، وعلٌه إذا أراد لشعره البقاء أن 

ٌتلمس هذه اإلمكانات وٌسعى إلى توفٌرها بكل سبٌل، ولقد كان بشاٌر قاصًدا هجر 
كل ما ٌثقل الشعر وٌنال من حالوته وطالوته، وٌعد األسلوب السهل الممتنع فً هذه 

األرجوزة أثًرا من آثار الرؼبة الجامحة فً مجاراة النهج القرآنً فً التعبٌر، 
 :ولننظر إلٌه وهو ٌقول

فد ج    اآلباء   َضْخُم  الرَّ ْئِد     متوَّ   ()أنت   َجَنا  الُعْوِد  وَمْوُت   الرِّ
  ()ِمْفَتاُح    َباِب    الَحَدِث   الُمْنَسدِّ     ِنْعَم    َمَزاُر  اْلُمْعَتِفً  َواْلَوْفدِ 
ْندِ  ِل   َوِريُّ  الزَّ ٌْ ِر   الُجْنِد     ُمْشترُك   النَّ ٌْ   ()وأنت     للُجنِد     وؼ
  ()تسبُق   من   َجاَراَك   قبَل  الشَّدِّ     بالِحْلِم  والُجوِد وَضْرِب الَكْردِ 
 ()ما    زلَت    معُروفاً   َمَع  األََردِّ     أَؼرَّ    لبَّاساً   ِثٌاَب   اْلَمْجدِ 

ما   كان  منًِّ    لك   ؼٌُر  الُودِّ     ُثمَّ    َثَناٌء  مثُل  ِرٌِح  الَوْرِد               
َر ُمْسَتَبدِّ   نَسْجُتُه  ٌْ ( ()) فً    اْلُمْحَكَماِت   النَّدِّ      َفاْلَبْس ِطَراِزي َؼ

      فاأللفاظ منتقاة بعناٌة، ومتمكنة فً مواضعها، واألسلوب سهٌل ممتنٌع ال تعقٌد 
وال ؼموض فٌه، والطالوة النابعة جودة األسلوب حاضرة وبقوة، كل هذه السمات 

مستفادة من البٌان القرآنً، وتدفق األبٌات فً هذه األرجوزة وتالحمها ٌشبه إلى حد 
، وٌبدو أن هذه اآلٌات قد هزت ()كبٌر اآلٌات التً وردت فً نهاٌة سورة مرٌم

ا؛ فآثر محاكاتها ومجاراتها فً  ًٌّ ا عنًٌفا، وانفعل بجمالها وقوتها انفعاال قو بشاًرا هّزً
هُر َبؤمٍر إِدِّ : "هذه األرجوزة، وال تخفى الصلة بٌن قول بشار وبٌن قول " َقْد َجاَءِك الدَّ

    ََ  :هللا عزَّ وجلّ 
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 .90 – 88اآل اا  : (19)سورة  ر م 

      فالتناص حاضر بقوة بٌن قول بشار وبٌن ما جاء فً اآلٌات القرآنٌة، وال ٌخفى 
األثر الذي ٌخلفه التناص فً أرجوزة بشار من تقرٌر المعنى وتثبٌته فً األذهان؛ 

بحٌث ٌكتسب بٌت بشار سمة الصدق القرآنٌة فال ٌرقى إلٌه شك وال ٌصٌبه تكذٌب؛ 
فضال عن أن استلهام اآلٌات ٌرتفع باألرجوزة وٌكسبها مهابة وجالال، ومن استلهام 

: بعض األلفاظ القرآنٌة قول بشار
ِض  َوالَ    ِباْلِعدِّ   إالَّ  ِبَماِء    الُمْعِصَراِت   الُهدِّ  ٌْ ٌُْؽَذ  ِباْلَف  قوله وبٌن لَْم   

 : تعالى
    

   14آ ة  : (78)سورة النبأ. 
       وٌطول بنا المقام لو بحثنا عن مواضع المحاكاة لطرائق القرآن فً األرجوزة، 

. وفٌما تم ذكُرهُ الداللة على الؽرض
      والذي ٌتراءى لً أن بشاًرا مهموٌم بمجاراة القرآن ومحاكاة طرائقه البٌانٌة 

: وتقلٌد صوره الجمالٌة، وقد سلك بشاٌر فً سبٌل هذه المجاراة طرٌقٌن، األول
استدعاء بعض الكلمات القرآنٌة؛ بما ٌعنً االقتباس من آٌات القرآن الكرٌم بطرٌقة 

استلهام النهج القرآنً؛ بما ٌعنً أن المحاكاة تكون خفٌة وؼٌر : مباشرة، والثانً
ظاهرة على السطح؛ ولكنها حاضرة فً األرجوزة ككل، والطرٌق الثانً أصعب من 

الطرٌق األول، وال ٌتقنه إال الشاعر الموهوب؛ وذلك ألن الصنعة فٌه صنعة خفٌة، 
ٌعرفها أهل التبصر؛ فهً موجودة فً اللفظة المفردة وموجودة فً األرجوزة كاملة، 

وموجودة عند التؤلٌؾ ما بٌن اللفظة واللفظة، والجملة والجملة، والبٌت والبٌت؛ بل 
إن وجودها ٌكون أكثر حضوًرا فً التؤلٌؾ ما بٌن ؼرض وؼرض، واالنتقال من 

ٌُْفَطُن إلى  ؼرض إلى ؼرض داخل األرجوزة، ووجودها أشبه بالشبكة المتصلة التً 
. وجودها دون أن ُتَرى

       لقد كانت الرؼبة فً تحقً الشعبٌة لهذه األرجوزة؛ حاضرة بقوة ومسٌطرة 
على بشار برد، قصدها بكل سبٌل؛ وكؤنه مدمٌن لها؛ حٌث ٌعكس ردُّ بشار على عقبة 

بن رإبة الذي ٌنشد أرجوزة والده هذه الشعبٌة، كما أن أبٌات الهجاء، واستخدام 
أسلوب الحكمة، واختٌار موسٌقى مشطور الرجز كلها، وتعدد األؼراض وترابطها، 

ومجاراة النهج القرآنً فً التعبٌر ومحاكاته كانت جمًٌعا من وسائله التً ارتكز 
  .علٌها فً تحقٌق شعبٌة األرجوزة وشٌوعها
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الخات ة 
ِة فً هذه األرجوزة وَقَصَد ولوَجَها بكلِّ  ٌَّ      لقد امتطى بشاٌر صهوَة جواِد الشَّعب

سبٌل؛ وكؤنه قد وقع فً ؼرام خاص معها؛ فلم ٌكن من هذا الجواد إال أن َتَعلََّق بهذا 
الفارس العاشق؛ فتمسك الجواُد بفارسه وأسلَم له القٌاد، ولم ٌتركه إال بعد أن حقق له 
طموحه فؤوصله إلى هدفه المنشود، وهكذا تماهى بشاٌر فً الشعبٌة وأدمنها؛ فتماهت 

الشعبٌة فً بشار، وجعلته ٌتربع على عرش اإلبداع العباسً فً جانبٌه القصٌد 
والرجز على حد سواء؛ فلقد كان بشاٌر فارًسا موهوًبا؛ استطاع تروٌض جواد 

. الشعبٌة لقٌاده؛ فلم ٌؽادر هذا الفارُس صهوَة فرِسِه إال بعد أن وصل به إلى ما ٌرٌد
ُجُل قد أدمن هذا الهدؾ  ُجُل فً الشعبٌِة َفَظَفَر بها، وكان الرَّ      وهكذا َطَمَح الرَّ

وسعى إلٌه بكل سبٌل، وطرقه مرة بعد مرة، وجاءت النتٌجة لتعلن فوزه بما طلب 
. ووصوله إلى هدفه الذي قرعه

     واستطاع بشاٌر بهذا الصنٌع أن ٌحتل مكان الصدارة فً تحقٌق الشعبٌة للرجز 
فً العصر العباسً، وهو رائد الشعبٌة فً الشعر الرجزي فً هذا العصر، ولعله 

. ٌمثل قبلة ألعالم الشعراء الذٌن طرقوا الشعبٌة فً الرجز وتلمسوا طرٌقتها
إذا كان الطابع الشعبً الذي ألحَّ علٌه بشاٌر فً هذه األرجوزة :      ٌبقى القول

السبَب فً شهرتها وذٌوعها؛ فإن الطابع الشعبً ٌحتل موضع القلب فً مجمل إبداع 
الرجل، وٌمثل ظاهرة حاضرة فً شعره، وهً ظاهرة بحاجة إلى أقالم جادة تكشؾ 

. عن طبٌعتها وأدواتها وصورها
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائ ة ال لا ر وال راجع
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لقد تعددت المقوماُت التً توافر علٌها بشار فً توفٌر الجودة والمكانة لهذه األرجوزة، ومن  .1

هذه المقومات األصلٌة ضروب التجدٌد التً حرص علٌها الرجل والتزمها التزاما خاصا، 
ضروب التجدٌد فً "ولحضور هذه الضروب وحٌوٌتها أفردُت  لها دراسة مستقلة بعنوان 

 ".  األرجوزة المشهورة لبشار بن برد

بٌروت، د ت، : ؛ تحقٌق وشرح عبد السالم محمد هارون، دار الجٌل"البٌان والتبٌٌن: "الجاحظ .2
 47ص  / 1ج / 1مج 

 المرجع نفسه .3
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قوتهم تضعؾ، وأراد أن جلبوا ألعدائهم الموت والهالك بقوة سٌوفهم : رحاهم ترتمً. 470

المدَرُك؛ أي فرَّ من المواجهة، : السٌوؾ اشلعرٌضة القاطعة، ُمْلَحمِ : القاطعة، الصفٌح األخثم
المالبس التً تقً أصحابها من البرد والحر، وأراد أن لبسوا ثٌاًبا : لبسوا، سرابٌل: ادرع

مصبوؼة بالدماء لكثرة القتلى والجرحى، وأصبحت صدورهم ملونة باللون األحمر؛ وكؤنها 
هربوا وتركوا ساحة : الصبؽة الحمراء، َولَّوا: مصبوؼة باللون األحمر و صبؽة العندم

المٌت المصروع، وهو متعلق بالبٌت : المعركة، والبٌت على سبٌل الحكمة، الفائٍِظ الُمَجرَجمِ 
إن الموتى الهالكٌن من هإالء القوم ٌشبهون الخشب المتهالكة التً : الذي بعده، وأراد أن ٌقول

الموت كان راحة لهم من : الكالم ؼٌر المفهوم، أراح: تدفعها أمواج البحر القوٌة، التؽمؽم
 .القوي الهائج: مالقاتهم، المفعم

قاتل الند والنظٌر والكؾء، متوج : موضع الفائدة فٌه وٌقصد الثمرة، موت الرئد: جنا العود .5
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بٌ : الَكْردُ " ؛ تحقٌق عبد السالم "معجم مقاٌٌس اللؽة: "ابن فارس- ، "العنق، وقالوا هو معرَّ
 ".ك ر د" مادة 176/ القاهرة، د ت، مجه: محمد هارون، دار الفكر

ي

 .صانع المعروؾ كما ٌقتضٌها السٌاق: األَردُّ  .9
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عً ُحبَّ  َسٌِؾ الَدولَِة األَُمُم  ُم ُحّباً َقد َبرى َجَسدي       َوَتدَّ مالً أَُكتِّ
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 .8؛ ص ه"بشار بن برد؛ دراسة وشعر: "محمد الصادق عفٌفً. د .24
 

، 2بٌروت، ط : ؛ تحقٌق األستاذ سمٌر جابر، دار الكتب العلمٌة"األؼانً:"أبو الفرج األصفهانً .25
 .142 / 3م، مج 1992

 .97م، ص1984بٌروت، : ؛ دار الفكر العربً"بشار بن برد حٌاته وشعره: "هاشم مناع. د .26
إن بشاًرا لم ٌكن أول من انتهج شكل القصٌد فً الرجز؛ فقد سبقه إلى هذا رإبة بن : ٌبقى القول .27

العجاج وأبو نخلٌة التمٌمً، وتجدر اإلشارة أٌضا أن أراجٌزهما لم تصل مرتبة أراجٌز بشار، 
ي.ولم تشتهر شهرة أراجٌزه؛ وهو ما ٌضٌؾ نقطة إلى رصٌد الرجل

ٌخاطب بشار الطلل مخاطبًة فٌها حنٌن ودؾء، وٌتحدث عن األحوال السعٌدة التً قضاها مع  .28
.  المحبوبة فً ربوعها
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نوع من التمر أو الخبز : المترؾ، كناٌة عن طٌب العٌش ولذاذته، والَمْردُ : الزمان الناعم

ٌوضع فً الماء أو اللبن حتى ٌلٌن، وقد ٌحمُل الَمْرُد معنًى آخَر قصده بشار وهو الداللة على 
ْملٌُِس، : الَمْردُ : "القرب من المحبوبة أو لمسها أو االستمتاع بمالعبتها، وقد ورد فً اللسان التَّ

دُتهُ  ٌد، وٌقال للتمر ... لٌنُتُه وصقلُتُه : ومردُت الشًَء ومرَّ ٌْ ٌقال لكل شًء ُدلَِك حتى اْسَتْرَخى َمِر
ٌد  ٌْ هو النضٌُج منه، : الؽض من ثمر األراك، وقٌل: والَمْردُ ... ٌلقى فً اللبن حتى ٌلٌن َمِر

". هنواٌت منه ُحْمٌر ضخمة ضخمة: الَمْردُ : وقٌل
؛ تحقٌق عبد هللا علً الكبٌر، ومحمد أحمد حسب هللا، وهاشم محمد "لسان العرب: "ابن منظور- 

 ".م ر د " ، ماد 4173/ 6ت ، مج .القاهرة، د : الشاذلً، دار المعارؾ
: المختلفون والمتفاوتون فً األفعال والصفات والطباع، وجاء فً لسان العرب قوله: األخٌاؾ .29

 ٌقال الناس أخٌاٌؾ، أي ال... الضروب المختلفة فً األخالق واألشكال : واألخٌاؾ"
ي".خ ي ؾ" ، مادة 1303/ 2؛ مج "لسان العرب: "ابن منظور– ".ٌستوون

 .220، 219 / 2؛ مج"دٌوانه: "بشار بن برد .30
 

جماعة من النساء، ولعلهن كنَّ مصدر االبتالء الذي أشار إلٌه فً البٌت السابق؛ أي : سربٌ  .31

التعرض له : سٌر نساء األزد كان ابتالء شاقا بالنسبة لً؛ ألنه أوقعنً فً حبالهن، التصدي

 .اإلمعان فً فتنته وسحره: بإظهار المفاتن والجمال، والتصدي
: ابنة الرجل الشدٌد، تراءى: كلمة تقال عن التعجب من طٌب الشًء وحسنه، ابنة األشد: واًها .32

 .تتماٌل وتتخاٌل مظهرة لجمالها وفتنتها: أصلها تتراءى
الثوب األبٌض المزٌن بالذهب أو الفضة، ولعله أراد أن أسماء هذه تشبه الشمس : الزبرج المنقد .33

سلطان مبٌض على مسود، : التً تحجبها السحب الرقٌقة حٌنا وتظهرها حٌنا آخر؛ ولهذا قال

 .  وتفسٌره فً البٌت اآلتً
كشفت وأظهرت، وأراد أنها نظرت بجانب : أخفت وسترت وبخلت عن إظهار، جلت: َضنَّتْ  .34

ا؛ وكؤنها بخلت بإظهار وجهها كامال، انثنت ا وأخفت خّدً رجعت وعادت : وجهها فؤظهرت خّدً
 .كناٌة عن خفة حركتها، وسهولته: إلى خبائها، النفس المرتد

ي: َعْرُق الهوى .35 أصفق من شدة العجب ومنه كما جاء فً اللسان : عذاُب الهوى وشدته، أَُصدِّ
ةُ : صّدى الرجل ٌَ ْصِد ى الرجلُ : أي صفق بٌدٌه، والتَّ ابن – . صفق بٌدٌه: التصفٌق وَصدَّ

إن عذاب الهوى : وقد ٌكون المعنى". ص د ي "  مادة 2422 / 4؛ مج"لسان العرب: "منظور
وألمه الشدٌد قد أصاب صاحبه بالعطش؛ والعطش هنا معنوي، ٌرؼب فٌه المحب االرتواء من 

ي: المحبوب، ودلٌله ما بعده فً قوله ي، والعاجز الُمَسدِّ العشق المهمل، : ٌا عجبا للعاجز الُمَسدِّ
َدى َدى والسَّ إبٌل ُسدًى، أي مهملة، وأسدٌُتها : اإلهمال والترك، وكما ورد فً اللسان: والسُّ

 ".س د ا "، مادة 1979 / 3؛مج"لسان العرب: "ابن منظور- أهملتها، 
 . 223، 222 / 2؛ بتحقٌق الشٌخ محمد الطاهر بن عاشور، مج"دٌوانه: "بشار بن برد .36
زهر نبات الخزامى المعروؾ برائحته الطٌبة، وهو مشهور فً أشعار العرب، : َنْوُر الُخزامى .37

ْعدُ  طُب الناضر، السبطُ : والعرب تحبُّه، الثَّ قصٌُر الشعر، وهنا شبه : طوٌل الشعر، الجعدُ : الرَّ
 .األزهار الطوٌلة والقصٌرة بحال الشَّعر الطوٌل والقصٌر

با .38 با العلٌل، وقد جاءت الراُء فً : َحَرُج الصَّ ساكنة لضرورة الشعر، " َحْرج"برُد نسٌم الصَّ

قطرات : ٌتباهى وٌتفاخر وهو خبر ما زال، ماء الندى: شجٌر طٌب الرائحة، وٌختال: والرندُ 
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الذي َكُثَر ماء الندى على أزهاره وأؼصانه وأورقه إلى حدِّ أنه ٌبلُل : النَّدى والطلِّ، والمندِّي

 .ؼٌره من قوة ابتالله بالماء
شَح، عٌون البرد: اكتسى .39 إن ألوان : خالٌا البرد وألوانه المختلفة، أراد أن ٌقول: لَبَِس وتوَّ

األزهار والورود فً هذه الحدٌقة متنوعة وكثٌرة وكؤنها برٌد موشى بالزخارؾ واأللوان 

 .متنزه هذا الرجل وبستانه: المختلطة، ومؽنى واهب بن فند
جمع ومفرده فُْوٌؾ وهً البرود الملونة باأللوان المختلطة الكثٌرة، وهذان البٌتان بمثابة : أفواؾ .40

التفصٌل للبٌتٌن قبلهما؛ حٌث ٌبٌن أن ألوان هذه األزهار الفاقعة المتفاوتة قد وهبها الدهر لهذا 
 .األلوان الزاهٌة الجدٌدة التً لم تتؽٌر ألوانها الفاقعة: المتنزه، الُحداء المجدي

 .221، 220 / 2؛ بتحقٌق الشٌخ محمد الطاهر بن عاشور، مج"دٌوانه: "بشار بن برد .41

 . 224، 223/ 2مج : المصدر السابق .42
 . 132": الشعر والشُّعراء" .43
 .73؛ ص"بشار بن برد؛ دراسة وشعر: "محمد الصادق عفٌفً. د .44

أحد أصحابه وأراد عقبة بن رإبة بن : حكمة أخرى تتمثل فً أن من اجتهد فله نصٌٌب، الزبٌر .45
 .همً ومرادي: العجاج، ُوْلِدي

 .اإلفحام فً اإلجابة، والرد القسً الشدٌد: المعاند والمخاصُم، والرد: الملحؾُ  .46

كن وسطا حرًٌصا على االعتدال : العدل واإلنصاؾ، وأزح فً القصد: اقنْع، النَّْصؾُ : ارضَ  .47
 . الظلم والبؽً ومجاوزة الحدّ : ٌمنعك وٌحرسك، التعدي: فً الحكم، ٌكفٌك

ةُ، أَْرقُبُ : الممدُّ  .48 ٌوم مجًء نوبة : انتظر مرؼما وكارها، ٌوم الورد: الذي تخرُج منه الِمدَّ
لقد ابتلٌت بصاحب ال ٌطاق وهو صاحب ثقٌل على النفس، مثله مثل : الحمى، وأراد أن ٌقول

 .الحمى التً تطبق على أنفاس المحموم وتسبب له الضٌق والتبرم

خبر صاحب السابقة؛ أي لم أجد بدا من حمله ومخالطته، مثل الدمل الذي ٌصٌب : حملته .49
ا من مفارقته، صبًرا وتنزٌها أي كنت : اإلنسان فعلى الُرؼم من كراهٌته له إال أنه ال ٌجد بّدً

 .لما ٌفعل: صابًرا على مخالطته وؼٌر مكترث بؤخطائه المتتابعة، لما ٌإدي

ال ٌحس بفقده، وفقده وفقد أمثاله لٌس فقًدا؛ فالبعد عنه : ذهب مخذوال، ؼٌر فقٌد الفقد: انطوى .50
الشًء الذي أحبه، : علم وعرؾ، رؼبتً: ؼنٌمة؛ ألنه ٌلحق الضرر واألذى بصاحبه، درى

 . الشًء الذي أكرهه؛ أي لم ٌستطع التفرٌق بٌن ما أحب وما أكره: زهدي

 .ه22 –223 / 2؛ بتحقٌق الشٌخ محمد الطاهر بن عاشور، مج"دٌوانه: "بشار بن برد .51

القاهرة، : ؛ تحقٌق محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجً"دالئل اإلعجاز: "عبد القاهر الجرجانً .52
 .78م، ص 1984

عمان : ؛ دار الفكر للنشر والتوزٌع"الصورة فً شعر بشار بن برد: "عبد الفتاح نافع صالح. د .53
 .210م، ص 1983األردن، – 

؛ مجلة الموقؾ األدبً، "بحر الرجز واألراجٌز ائتالؾ واختالؾ: "أحمد فوزي الهٌب. د .54
، بحث منشور على 92، ص 413هم، العدد 200دمشق، : منشورات اتحاد الكتاب العرب

. م2010/ 10/ 6االنترنت، تارٌخ الدخول، 
http://www.awu-dam.org/mokifadaby/413/mokf413-009.htmي

ت، . اإلسكندرٌة، د : ؛ منشؤة المعارؾ"فن الرجز فً العصر العباسً: "رجاء الجوهري. د .55
 .422ص 

قاتل الند والنظٌر والكؾء، متوج : موضع الفائدة فٌه وٌقصد الثمرة، موت الرئد: جنا العود .56

http://www.awu-dam.org/mokifadaby/413/mokf413-009.htm
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 . كثٌر العطاء، وهنا بدأ فً مدح عقبة: صاحب مجد وسإدد، ضخم الرفد: اآلباء

 .الجماعة من الناس وأراد أنه ٌصٌب بخٌره الكل: طالب المعروؾ، والوفد: الُمْعَتَفً .57
 ( ). العود الذي ٌقتدح به: كناٌة عن أصالة الرأي، والزند: ريُّ الزند .58

: ضرب العنق، والكرد العنق وجاء فً معجم مقاٌٌس اللؽة: نافسك، ضرب الَكْردُ : جاراك .59

بٌ : الَكْردُ " ". العنق، وقالوا هو معرَّ

القاهرة، د ت، : ؛ تحقٌق عبد السالم محمد هارون، دار الفكر"معجم مقاٌٌس اللؽة: "ابن فارس - 

 ".ك ر د" مادة 176/ مجه
 .صانع المعروؾ كما ٌقتضٌها السٌاق: األَردُّ  .60

دُ : نظمته، المحكمات الند: نسجته)  .61 اإلبل الكثٌرة وأراد المدائح : القصائد المحكمة الكثٌرة، والنَّ

 .أهل للمدح: استحقاق المدٌح، ؼٌر مستبد: مدحً، ولُْبُس الطراز: الكثٌرة، طرازي
 .236ه، 23 / 2؛ بتحقٌق الشٌخ محمد الطاهر بن عاشور، مج"دٌوانه: "بشار بن برد .62
 .97 – 73اآلٌات  : (19)سورة مرٌم  .63

 


