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 الملخص

ية ، دراسة موضوععدي بن الرقاع العاملي، شاعراً سياسياً"تتناول هذه الدراسة الشاعر 
تاريخ األدب العربي، وتكمن أهميتها في إبراز الجانب  موضوعاتمن  موضوعاًوتعد " وفنية

ن إ، حيث أوالً في شعر المديح متمثالًالشعري لشاعر من شعراء األمويين، وإبراز التوجه السياسي 
الشاعر  ال سيما في الحديث عن شعر المدح في الديوان كونو، تحتاج إلى شموليةالدراسات السابقة 

من شعراء الخلفاء، كما أن بعض الباحثين ركزوا إما على الجانب البياني في الديوان، أو جاءت 
دراستهم غير كاملة وغير مستوفية لجوانب الموضوع، فكان تحليلهم لألغراض يحتاج إلى توسع 

ء التي أضف إليها أشعار الفخر والهجاء والرثا أشمل،الشاعر بصورة  شعرودراسة تشمل وتعالج 
  .تضاف إلى الجانب السياسي

  
تاريخي في دراسة في هذه الدراسة المنهج التكاملي، من حيث االعتماد على المنهج ال بعتواتَّ

شأة األحزاب السياسية في العصر األموي، وتعريف الشعر السياسي وعوامل حياة الشاعر، ون
وضوعية، ثم جاء ختاماً المنهج تطوره، والمنهج التحليلي والوصفي في دراسة األشعار دراسة م

  .الجانب الفنيدراسة الفني الجمالي في 
أن الشاعر كان مغموراً طغت عليه شهرة : وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

قلة ما وصلنا من  أنه يستحق أن يكون شاعر بني أمية المقدم على  معغيره من شعراء األمويين، 
توجهاً سياسياً بارزاً جعله من  - الذي نظمه في ديوانه-من خالل شعره أن يمثل  واستطاعشعره؛ 

  .بخاصة الوليد بن عبد الملكالخليفة بعامة، والمقدمين عند بني أمية 
بني أمية في  حقّإبراز على استطاع إبراز الحزب األموي حزباً دينياً وسياسياً، وعمل  كما

األول، في وقت كانت فيه الخالفات السياسية الداخلية الخالفة، وصور معالم أحداث القرن الهجري 
  .وصور أحداثها مناصراً للحزب األموي ،في أوجها، وشهدها الشاعر اإلسالميةفي الدولة 

    



 

 د 
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Abstract 

This study deals with the poet, “Addi bin Riqa’e AlA’mily, as a politician poet” As a 

result of being one of the Umayyad caliphs court poets and it’s considered an episode in 

the research in the Arabic literature. Its importance stems from the fact that it highlights the 

poetic elements as well as the political orientation of the poet in his praise poetry. Previous 

studies about the poet were not comprehensive as they only highlighted on the poetic 

elements mainly praise poetry. Therefore, there was a need to elaborate more on the poet’s 

political orientation in his pride. 

 

The Comprehensive approach was followed in this study and the historical approach 

in studying the poet’s life and the emergence of political parties in the Umayyad period. 

Also, the political poetry was defined and its development. Besides, the analytical and 

descriptive approach was followed in studying his poetry and finally the aesthetic approach 

was followed in the artistic part. 

 

The study concluded that the poet was unfamous overshadowed by the fame of other 

poets of the Umayyad period, although that he deserved to be the foremost of the poets, 

despite the lack of what reached us from his poetry. However, he managed through his 

poetry with political orientation to be one of the favorites in the Umayyad court especially 

by caliph AlWaleed bin Abdul Malik.   

 

Also, it was found that the poet was able to highlight the Umayyad party religiously 

and politically, and work to highlight the point of view of the Umayyad caliphate, and 

managed to describe the landmarks of events of the first Islamic century, at a time when 

internal political differences in the Islamic state in its heydays, and he witnessed and 

portrayed the events as an advocate of the Umayyad party. 

 



 

 � 

  المقدمة

  

 يوأصلّ ونعمه، بفضله علينا والممتن الدهر، نوائب على المعين العالمين، رب هللا الحمد
 وعلى دمحم سيدنا بين،الم الحقّ نور إلى وهاديها ةالبشري ممعلِّ األمين، الهادي على موأسلِّ وأبارك

  وبعد؛ المعلوم، الوقت يوم إلى دربه على سار ومن وصحبه آله
  

 وموضوعه وآدابها العربية اللغة في الماجستير درجة تطلباتلم استكماالً قدمته بحث فهذا
)يدع قاعِ بنالر مجال يكون أن اخترتُ قدو ،)وفنية موضوعيةدراسة  :سياسياً شاعراً ،العاملي 

 ديوان في تورد أشعار من روي ما في السياسي الجانب على األساسفي  مرتكزاً هذه دراستي
 المصادر من غيره في مأ الشعري ديوانه في مثبتة أكانت سواء ،العاملي قاعالر بن عدي الشاعر

 السياسي الشعر حركةوالحديث عن نشأة  ،عن حياة الشاعر بالحديث لذلك ممهداً شعره، تناولت التي
 بن عدي شعر حللت ذلك بعد ثم الشاعر، فيها عاش التيفي الحقبة  ؛وتطوره األموي العصر في
فنياًو موضوعياً تحليالً قاعالر.  

  

 تتحدث األدب كتب من كثيراً وجدت أنني هو الموضوع هذا الختيار الرئيس السببوكان 
 لجوانب شامل تحليل أو عتوس دون األمويين والخلفاء األموي للحزب مناصراً الشاعر هذا عن

 دون لها مناسبةال باألشعار مةعالمد األخبار بعض عن عبارة كانت بل ،وفنياً موضوعياً شعره
  .في الديوان كبيربشكل الذي برز شعر المديح شعار، خاصة أحلِّل هذه األ أن فرأيت شمولية،
  

 ذاع الذين الفحول المشهورين الشعراء من ليس قاعالر بن عدي الشاعر أن هو الثاني والسبب
 المرموقين الشعراء ضببع أحاطت التي الهالة على يحز لم فهو بالذات، السياسي االتجاه في صيتهم

عاش معهم وبينهم في بالط الخلفاء، لذا  على الرغم من أنه واألخطل والفرزدق كجرير عصره في
  .آثرت أن أحاول من خالل دراستي هذه إبراز هذا الشاعر الذي قال عنه النقاد إنه آية في الشعر

 من المقربين شعراءال أحد شعر من مهماً جانباً يرصد أنه في هذا موضوعي أهمية تتمثلو
 بشكل الجانب هذا على الضوء تسليط خالل من وذلك السياسي، الجانب وهو األمويين الخلفاء بعض
 األمويين، سياسة في الشعراء من هغيرِك قاعالر بن عدي فيه شارك الذي الدور إبراز بهدف؛ مباشر



 

 و 

 معظم أن السيما ،قاعالر بن عدي أمثال من المقلّين على الشعراء من المكثرين شهرة طغت حيث
  .المديح شعر في الشعري ديوانه

  

فيها شعر الشاعر عدي بن الرقاع رسالتا ماجستير، األولى  التي درِس السابقة الدراساتو 
وقدمت في  )وشعره حياته: العاملي قاعالر بن عدي(بعنوان  رسالة ماجستير من الجامعة األردنية

 وعالج الرقاع، ابن حياة جوانب لكل شاملة غير دراسةا وفيه الح،الص محمد حسينلت ،1999العام 
 الكتب في الواردة شعاراأل على فيها اعتمدوذلك ألن الباحث  أشعاره، من جزءاًباحث ال فيها

 بعد لي فبداديوان عدي بن الرقاع الشعري،  ولم يعتمد على البالغة، وكتب واألدبية التاريخية
  .توسيع للموضوعات، وتكملة جوانب النقص فيها إلى تحتاج أنها دراستهاها ورجوعي إلي

  

 شعر في البياني التصوير(بعنوان من جامعة أم القرى رسالة ماجستير  الدراسات هذه وثاني
فيها  قَتتطروهي دراسة بالغية،  ،م2001لحارثي وقدمت في العام ا لمريم ،)الرقاع بن عدي

  .شعره في البالغي الجانب علىدون شمولية، وركزت  قاعالر بن عدي حياة جوانبالباحثة لبعض 
  

 ألننيو  الدراسات، هذه مثل في المناهج أفضل ألنه التكاملي المنهج البحث هذافي  اتبعتو
 فيها عاش التي ةحقبال في بالشاعر أحاطت التي الظروف فمعالجة ،في ذلك عدة مناهج إلى بحاجة

 موضوعياً الشاعر أشعار ودراسة التاريخي، المنهج تعتمدي وتطوره تاريخياً ونشاة الشعر السياس
 القصائد تحليل في الفني المنهج اتباع إلى عمدت النهاية وفي التحليلي،و الوصفي للمنهج بحاجة

  .فنياً
  

 عن حديث المقدمة ففي وخاتمة، ،فصول وثالثة ،وتمهيد ،مقدمة :إلى موضوعي قسمتُ
 بيانإلى  ضافةإ إنجازه، في واجهتها التي والصعوباتالموضوع،  ياراخت أسبابو الرسالة موضوع

 الشاعر حياة عن مختصراً الحديث كان التمهيد وفي، فيه المعالجة للموضوعات ومختصر موجز
 ئاًموطِّ، السياسية ووجهتهمركزاً على أسباب ضياع شعره  وشعره وبيئتهوقبيلته وأخالقه  ونسبه
  .البحث في الرئيسة الفصول في للدخول بذلك

  



 

 ز 

 لشعرل تعريف هوفي ،"األموي العصر في السياسي الشعر حركة" بعنوان فهو األول الفصل أما
 والخصومات واإلمامة الخالفة حول النزاع سيما وال؛ تطوره وأسباب ،نشأتهوحديث عن  السياسي

 األحزاب خدمة في الشعر لالمقاب وفي ،ةالسياسي هتووجه األموي الحزب دعوةو ،والتكسب القبلية
  . وغيرهم والزبيريين والخوارج كالشيعة األخرى السياسية
  

 التوجه إبراز وهي إليها أشرت التي األساسية القضية لمعالجة الدراسة الثاني الفصل ويأتي
 دراسة وأغراضها مناسباتها وعلى عليها بالوقوف وذلك ،هشعر خالل من قاعالر بن لعدي السياسي
، كونه حيالمدغرض  في جاء األول المبحث: رئيسين قسمين إلى أشعاره تقسيم خالل من عيةموضو

موع تسع من مجمديح الغرض األبرز في الديوان، فقد احتوى الديوان على سبع عشرة قصيدة 
المبحث الثاني جاء بعنوان األغراض الشعرية األخرى فقد وأي ما يعادل ثلثي القصائد، ، وعشرين

   .والرثاء والفخر الهجاءأغراض يراً سياسياً في مضمونها وهي احتوت تفس
   

الشـعرية   الصورة من اًبدء ،فنية دراسة الشعري ديوانه دراسة الثالث الفصل تناول وأخيراً
 من الشاعر بأسلوب وانتهاء ،وهيكليتها القصيدة بناء ثم ،والكنايات واالستعارات التشبيهاتمتمثلة ب

 فيها تأوضح بخاتمة دراستي ختمتو. ات البديعية، اللفظية منها والمعنويةاألسلوب، والمحسن حيث
  . لتوصياتإضافة ل باختصار نتائج من إليه توصلت ما

  

 غيره إلى يضاف وسنداً تعالى، لوجهه خالصاً هذا عملي يكون أن تعالى اهللا أسأل ختاملا وفي
 الحمد أن دعوانا وآخر التوفيق، ولي فهو السبيل سواء إلى الهادي واهللا والمعارف، العلوم أنواع من
  .العالمين رب هللا
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  التمهيد

 الرقاع بن عدي الشاعر على التعرف بغية دالتمهي بهذا أبدأ أن الدراسة هذه مستهل في رأيت
 هذه، دراستي مجتمعةً بائتالفها لشكّتت التي الثالثة للفصول داًممه –الدراسة  موضوع –العاملي
 كلَّ الوقفة هذه خالل من موضحاً الشاعر، هذا حياة جوانب أبرز عند الوقوف خالل من ذلك ويتمثل

 الجوانب وأبرز ي،الشّعر وديوانه هتومنزل وقبيلته ووفاته ونشأته ومولده الشاعر بنسب تعلق ما
 إنتاجه في كبيراً إسهاماً وأسهمت ،شخصيته صقل في بارز دور لها كان التي حياته في المهمة
 .يالشّعر

  

 حياته طيلَة بِها اتَّصفَ التي وأخالقه الشَّاعر صفات عن الحديثَ أيضاً التمهيد هذا وسيشمُل
 باإلضافة ،والمؤرخين النّقّاد عنِ روِي ما في وردتْ، أو التي فيه قيلتْ التي اآلراء إلى ةبالعود وذلك
  .هشعر خالل نم منْها زرب ما إلى

 العباس أبو رواها التي نسخته عند سنقف الذي ،يالشّعر ديوانه على الوقوف من أيضاً بد وال
 من النسخةَ هذه اعترى بما مذكراً الماضي، القرنِ من الثمانينيات في قِّقتْح التي) هـ291 ت( ثعلب

أخطاء ها رواية في وضياعٍ واختالفها قصائدفي الواردة النصوص مع بالمقارنة يةالشّعر ومقطَّعات 
 وصف خالِل من وذلك يةالشّعر ومقطّعاته قصائده بأهم مروراً ،واللُّغة والنَّقْد واألدبِ التاريخِ كُتبِ
 ديوانه على سيكون الكبير االعتماد َألن وذلك ؛فيه يةالشّعر والموضوعات لألغراض ضبٍمقتَ

  .الدراسة هذه في يالشّعر
  
  ونسبه ،وكنيته ،اسمه .1
 

 ،1"الحارث بن ويةَعام بن ٍلعشُ بن ةَدع بن الرقاع بن عدي بن كمالَ بن زيد بن عدي" هو
ثعل العباسِ أبو وذَكَرفيجامع الديوان  ب أ: "القصيدة األولى مقدمةبن عاملةُ هو الحارث ن يدبن ع 

 . 3"أعلم واُهللا النسابون، نسبه هكذا":أضاف ثم ،2"ةَضاعقُ بن افحلْإ بن يدز بن ميرةَع بنا طاسقَ

                                                                 

 .418 العرب، أنساب هرةجم حزم، ابن 1
2 يدقاع، بن عمقدمة القصيدة األولى. 41 الديوان، الر. 
3 يدقاع، بن ع41 ن،.م الر. 
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 بن مالك بن زيد بن عدي) ؤادد أو( اودد أبو هو" :بقوله له فترجمأبو الفرج األصفهاني  أما
 بينه للتفريق وأيضاً ،1"لشهرته جده جد وهو الرقاع إلى الناس نسبه عاملة، بني من العاملي الرقاع
 كان أنه سوى الرقاع جده عن شيئاً المصادر تفيدنا وال المشهور، العبادي زيد بن عدي وبين

  .3الشام أهل بشاعر ريدد ابن ونعته ،2مشهوراً
  

 أو قربى بصلة عاملة إلى ينتمي ال الرقاع بن عدي إن فيه يقول األندلسي حزم البن رأي وثمةَ
في معجم  الحموي ياقوت ونسبه ،4نزار من فرع إلى ينتمي إنه وقال انتماء، إليهم انتمى وإنما ،رحم

 أصحاب من داًأح أجد ولم ،5الطائي أوس بن حبيب المشهور الشاعر منها التي طيئ قبيلة إلىالبلدان 
 :7هذه نسبته الحموي على يرد نفسه عديو ،6نسبه في طائياً كان الرقاع بن اًعدي أن ذكر التراجم

  البسيط
ٌئوطي معنَ شراء ومجمأقصى      ناع يارِالد َأ إلى وأرباهمدد  

  

 مضماره اتسع الذي الكبير الخالف من اًجزءكان  الشاعر نسب حول اآلراء في التناقض هذاو
  .عاملة قبيلته نسب حول والمؤرخين الرواة بين
  
  ومنازلها تسميتها وسبب ،التاريخية أصولها قبيلته؛ .2
  

 لربما أو ،عاملة يسمى كان عديل الرابع الجد أن الشاعر نسب عن الحديث في أشرت كنت
 بن طقاس بن عدي بن رثُالحا" هو اآلخر واسمه لقبه، يكن لم إن يحمله؛ الذي الشهرة اسم كان

                                                                 

 .307/  9 األغاني، األصفهاني، 1
 .28 وشعره، حياته العاملي، الرقاع بن عدي الصالح، محمد تحسين: ينظر 2
 .375 االشتقاق، دريد، ابن: ينظر 3
 .300 العرب، أنساب هرةجم حزم، ابن 4
 .2/94 البلدان، معجم الحموي 5
 .28 س،.م الصالح، محمد تحسين 6
7 يدقاع، بن عاللسان، (أعالهم، : إحدى قبائل العرب القحطانية اليمانية األصل، أرباهم: طيئ .176 الديوان، الر

 .)اللسان، مادة، أدد( ير، وهو أبو قبيلة من اليمنهو َأدد بن زيد بن كَهالن بن سبأ بن حم: ، َأدد)مادة، ربا
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 كون في كثيراً المؤرخون اختلف، وعاملة القبيلة تسمت وبه ،1"ضاعةَقُ بن لحافإ بن زيد بن عميرةَ
 بن ٍأبس بن عاملةُ: "قوله في االختالف هذا البر عبد ابن لخّص وقد عدنانية، أم قحطانية عاملة قبيلة

يشجبن ب يعرقَ بن بحبن عاملةُ وقيل ،طان مدبن ةَكَر بن إلياس ضم2"ر . 
  
  
  
  
  

 نتيجة العرب بين القبيلة هذه شهرة قلة إلى اآلراء في التناقض هذا المؤرخين بعض ويعزو
 أن زعموا النسابين بعض أن هذا قولنا في ويدعمنا ،3القرامطة أيدي على شملها وتفرق لتشرذمها

 لسان على شعراًورد هذا االنتساب  وقد، العدنانية إلى انتسبت وأنها ،القحطانية القبائل من عاملة قبيلة
  :5يقول إذ 4األسدي اٍلسم أبي

  البسيط
  علموا ِإذا ماـعلْ همـينفع  والقوم  بِهِم تَعرض إن ولَخْما جذاما أبلغْ

لَةُ والقومقُْل  رينِثْاِأل عام  ـمالً  لهتَ  قَوـسغُهلسال بةَـَّواج مسالر  
ميمِ في  َألنْتُمقِّ  صتُنـا الحخلَقُ ِإذْ  ِإخْوي حامِ في الماءوالنَّ األرسم  

   
 على أميراً 6القسري اهللا عبد بن خالد قدم" عندما قاله أسد بني من لشاعر -رأينا كما-  الشّعر وهذا

 أنتم: فقالوا ،خزيمةَ بن أسد بنو لهم دتفأه ،وجذام لخم من فيهم الشام جند من قوم ومعه العراق
  .7"اقومن

                                                                 

1 يدقاع، بن عي بن الرقاع لقصيدة األولىل في التقديم. 41 الديوان، الردفي ديوان ع. 
 .103 الرواة، قبائل على اإلنباه البر، عبد ابن 2
 .300 الجمهرة، حزم، ابن 3
 .300 ن،.م حزم، ابن 4
ذه من قبائل العرب القحطانية اليمانية األصل، وكانت منازل ه: جذام ولخم. 9مصعب الزبيري، نسب قريش،  5

ضرب من سير الناقة، ومفردها ناقة وسوج، أي : ، الوساجةوشمالها الجزيرة العربية القبائل في الجاهلية شرق
 ).اللسان، مادة، نفس(نفس الروح، : ، النَّسم)اللسان، مادة، وسج(سريعة، 

6 عب بن خالدبن كُرز  اِهللا د بن أسد البن يزيدبجيل رِيالقَس مشقيقائدأمير العراقيين لهشام،  ،الد ،أموي سكن عدناني 
 ذمه من فمنهم سيرته، بشأن المراجع أقوال تباينت وقد الهيثم، أبا أو القاسم، أبا ويكنى األمويين، أيام دمشق

الذهبي، سير أعالم : ، وينظر2/226ابن خلكان، وفيات األعيان، : متهينظر ترج( .وبجله مدحه من ومنهم وشتمه،
 ).432-5/425النبالء، 

   .5 نسب قريش، الزبيري، مصعب 7
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 قالوا ثم زماناً نسبتها على عاملة وكانت":بقوله ذلك على -الديوان جامع-  ثعلبأبو العباس  علّق وقد 
 .1"زارٍن بن بيعةَر بن دأس بن يلةَدج بن يمعد بن ىصأفْ بن بٍنَه بن قاسط بنو نحن

  

 إلى نسبهم ينتهي اليمن عرب من كهالن من حي" أنهم قحطانية ةعامل أن رأى من ويرى
 يدز بن يبٍرع بن بجشْي بن يدز بن ددَأ بن ةَرم بن الحارث بن عدي بن الحارث ولد وهم ان،حطَقَ

 بالد إلى اليمن عن زحوان ،اعةَضقُ بنِ ةَيعدو بن كماِل بنتَ عاملةَ أمهم إلى ونُسبوا. ٍأبس بن النهكَ بن
 سوريا جبال في سيما وال الشام بالد في واستقروا اإلسالم، قبل اليمانيين من نزح من مع الشام

 يحجون وكانوا األقيصر، له يقال الشام مشارف في صنم لهم وكان عاملة، بجبال وعرفت ولبنان،
 بطون من بطن عاملةٌ: " بقوله تماءاالن هذا مؤكداً دريد ابن وأشار ،2"عنده رؤوسهم ويحلقون إليه،
  .3"اليمن

  

 إذ األندلسي حزم ابن ومنهم العدنانية، القبائل من عاملةَ إن قال من برأيِ النسبة هذه ووجهت
 إن" قال عندما القلقشندي وسانده ،- عدي نسب في رأينا كما- النزارية القبائل إلى نسبهم أرجع إنه
ابةنس مولد من لةَعام أن يزعمون رض أفْ بن عامرٍ بن قاسطبن ىص دعمبن ي جَأ بن يلةَدسبن د 
بن يعٍبِر القبائل إلى نسبهم أرجع حيث له قول فيفي موضع آخر  رأيه ناقض ولكنه ،4"زارٍن 

  .5السبأية
  

  
  
  
  

                                                                 

1 يدقاع، بن ع175 ،الديوان الر.  
 .714/ 2 العرب، قبائل معجم كحالة، عمر: وينظر ،20 وقحطان، عدنان نسب المبرد،: ينظر 2
 .158 االشتقاق، دريد، ابن 3
 .106 الزمان، بقبائل التعريف في الجمان قالئد القلقشندي، 4
 .322 العرب، أنساب معرفة في األرب نهاية القلقشندي، 5
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 زنباع بن حور قال قبيلته، ونسب نسبه معركة غمار خاض بدوره الرقاع بن عديو
 فإنا ،دعم من بأخوتنا ألحقنا المؤمنين أمير يا: يوماً معاوية بن ليزيد - القحطانيين من وهو-  1ذاميالج
ميدَأ إن: يزيد فقال اليمن، عافر من وال الشام قصب من نحن ما وواهللا ون،عجمع ذلك على كقوم 

  :2فقال الرقاع بن عدي ذلك فبلغ ،تَْئش حيث جعلناك
  البسيط

  باعِنْزِ نب  وحر نايدس اَلقَ ما  ناتُماعج ابتْغَ وإن ينارض اإنَّ
يعثَ ىرمانألفاً ين كان لَثْمهم  مام خالفُي ياناًأح ىلَع الرياع  

  

 ووثب الخليفة مجلس إلى فرسه على يركض فجاء ؛3ذاميالج قيسٍ بن ناتَل األمر هذا وبلغ
 قاله مما شيئاً نعرف ما المؤمنين أمير يا: ليزيد وقال زنباع؟ بن روح الكاذب رالغاد أين: وقال عنه
 ورجع روح فأمسك عنهم، يعجز ما عنا ويعجز يسعهم، ما يسعنا قحطان من قوم ولكنا به، نقر وال
  :4فقال أيضاً رأيه الرقاع ابن وغير رأيه، عن

  الكامل
  نهارِ ضالُل أم أعذر الناسِ في  أكنافه   اقطـس ٍلـلي أضالُل

  زارِن نب  فُدنْخ زيمةَخَ  بووَأ  هلَ ىعنُد ذيالّ ناوالد انطَحقَ
  يمتوار  غائبٍ معاشر  بأبي  هلَ  ىعدنُ ذيالَّ  نادواِل بيعنََأ

  وأبارِ   بآنـك  باعـي  بـذه  ال نُجيب لمثْلها التجارةُ تلك
  

                                                                 

1  رحاعٍ بن ووهو ممن روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، من قبيلة جذام،   زِنْب ،يذَامأيام الشرطة صاحب كانالج 
ومهارته  الثقفي يوسف بن الحجاج  ذكاء في تنبأ من وهو وكان ال يفارقه، ،مروان بن الملك عبد األموي الخليفة

: نظر ترجمتهي. (أمية بني حكم إرساء في عليه اعتمد الذي مروان بن الملك عبد الخليفة إلى قدمه وبذلك القيادية،
 ).1/148االستيعاب في معرفة األصحاب، : ، وينظر252- 251/ 4الذهبي، سير أعالم النبالء، 

2 يدقاع، بن ع258 الديوان، الر.  
3 ذَام بالشام، خرج على عبد الملك نَاتمن أهل فلسطين، وكان سيد ج ،يذَامالج يطَانالقَح اءيبن ح دسِ بن زيُل بن قَي

  ).244- 7/243الزركلي، األعالم، : ينظر ترجمته( .ن مروان فبعث إليه عمرو بن سعيد فقتلهب
4 يدقاع، بن عبضم النون هو الرصاص القلعي، المعادن التي ال يمكن مبادلتها : اآلنك واألبار .256 ،س.م الر

 ).اللسان، مادة، أنن. (بالذهب النها ال تساويها
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 سخطاً، أكثرهما علي واهللا ناتالً إن: عليه فرد ،الرقاع بن يا غيرت: الخليفة له فقال  
 . 1"ولعشيرتي لي وأنصحهما

  

  :2الرقاعبن  عدييقول  وعن تفرق قبيلته وتشرذمها
  الخفيف

لَقداَل  وح   وند  ذَِلك  مه  مثلُه   عزفلُي  ليمِ  فؤادالح  
قَ إنومفَتَ  يواقُر  بعدنُ  ا كاموا هالقَ موم فابغَ كير ومِلُم  
  وال مذمومِ  مستشرف  غير  ميهف  جاورالم  فضخْي قدولَ

  

 الراعي نجد إننا إذ منها، نصيب للشعراء كان بل الحد ذلك عند عاملة نسب معركة تقف ولم
 القربى؛ صالت من بأي النزارية بائلبالق يتصل ال ألنه قدره، من اًوحاطّ ساخراً اًعدي يهجو النميري

  :3بحقه قال حيث النسب، معروف غير فهو القضاعية، بالقبائل حتى وال
  البسيط

ـُجه ىجيه أحد من كنتَ لو   دحَأ نم تَسلَ نكولَ الرقاع ناب اي  مكُوت
ـُأنْو زارٍن  نـاواب  اًبسنَ ـمكَلَ فْرِعتَ ملَ ةُاعضقُ ىبْأتَ   دـلَالب  ـةُضيب مت

  

 أصله عرف فلو يهجى، حتى أحد من ليس بأنه الرقاع بابن الراعي من واضح تشهير فهذا
 .بينها معروفة عامة أخالق أو بصفات تتهاجى القبائل كانت وقت في ،به لهجي

  

 فهذا اء،رالشّع من ومعاصريه عدي بين األنساب على الحرب ميدان في وحده الراعي يكن ولم
 مماثلة حادثة ففي األمويين، مجالس في موقف من أكثر في الرقاع البن يتصدى عطية بن جرير
  :4وقومه اًعدي به هجا طويلة قصيدة في يقول إذ ،الرقاع ابن نسب جرير فيها يحتقر

  البسيط
أقصر نزاراً فإن لن يفاخفَ        هارِئلَ رعيم  َأوغَ ٌلصير روسِغْم  

                                                                 

 .9/309 األغاني، األصفهاني، 1
2 يدقاع، بن ع140 ،الديوان الر. 
 .هي في األصل بيضة النعام، ويقال فالن بيضة البلد إذا عرف بالسيادة: بيضة البلد .79 الديوان، النميري، الراعي 3
 .9/308 ،س.م األصفهاني، 4
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 الرقاع بن عدي انتساب ينفي جريراً أن على يدل أنه نرى الذكر اآلنف البيت هذه تأملنا وإذا
 الثبات عدم بمعنى ،مغروس غير أصل ذو بأنه ويتهمه ،)ومضر ربيعة( النـزارية القبائل إلى

  .صولاأل عن البعد كّل البعيدة الضعيفة كالفروع أو األرض، في الثابتة كالجذور والرسوخ
  

 شكومع كل هذه الحوادث واألشعار نصل إلى حقيقة مؤداها أن االختالف في نسب عاملة ال 
حاصٌل، وأنه ال يمكن التثبت من هذه القضية على وجه الدقة، ولكن بالرغم من اختالف الروايات في 

ميالًأنفسنا  نسب عاملة نجد أقرب الصواب من نسبة عاملة على قحطان أقرب على  إلى القول إن
  .نسبتها على عدنان

  

عن نسبه  باليقين في هذه المسألة، إذ إنه كثيراً ما يتحدث شكيقطع ال الرقاعولعل شعر ابن 
، وعلى الرغم من قصته مع روح بن زنباع والخليفة يزيد إال أن هذه أكثر من موقفالقحطاني في 

قبائل اليمنية، وهو إنما أراد أن يتخلى عن القصة ال تقف أمام شعر الشاعر الذي يثبت فيه نسبه في ال
نسبه ألسباب كثيرة سنقف عندها في الحديث عن مواقف الشاعر السياسية من األمويين، فمن شعره 

  :1الذي يتحدث فيه عن نسبه القحطاني قوله
 البسيط

  دبي لَف اسِالنَّ رومقُ تْامتسا إذَ  ةينابِصري بِعن نَ ضاعةُوما قُ
  مدى إال على عتنَبد ال يموالح  انَلَ مام ي التَّبنتَ ير منا حإخوانُ

ُأج خوتُذامنا األدنون قد علوام  أخُ ما وبِ  وهممطَضر وال وجِد  
   

 هذه أن وهو ؛وتسميتها القبيلة نسب في الخالفات من تقدم ما إلى يضاف آخر أمر وثمة
 قبائل من كثير عند الحال هو كما كبير لشكّب العرب عند معروفة نتك لم ربما - عاملة- القبيلة

 بين وتشرذمها وتسميتها أصولها في االختالف أسباب من نابع شهرتها قلة إن القول ويمكن العرب،
  .العدنانية القبائل إلى ولجوئها عنه وتخليها نسبها عن وتنازلها القبائل

  

  

                                                                 

1 يدقاع، بن ع176 الديوان، الر. 
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 هذه شهرة عدم حقيقة على خاللها من تدللحادثة  واألدب والتاريخ النسب كتبأوردت  وقد
 فاختلفوا الرقاع وابن كُثيراً اءالشّعر من ذكروا الخالفة مجلس في الجالسين بعض إن قيل" فقد القبيلة،
 وأعرف أشهر هو الشّعر من بيتاً كُثير قال لقد: الجالسين بين من وكان جرير فقال أشعر، أيهما فيهما

  :هو والبيت نفسه، الرقاع بن يعد من الناس في
  الطويل

أأن مجيرةٌ وفارقَ أجماٌل ز       وصاح أنتَ البينِ غراب ح؟زين  
  

- كُثير بيت من الناس في وأشهر أعرفَ عدي وكان- جرير يا كذبت لئن: بقوله الخليفة فحلف
نلتُسرج نوليركب يدالخليفة وأمر ظهرك، على ع هيفرغ أن بعد الناس يسأل بأن المدينة لىع والي 

 في يرتفع صوتهم وأصبح الناس جلُّ عرفه البيت عن سألهم فلما القضية، هذه عن الجمعة خطبة من
 يجلس كان أعرابي سوى أحد يعرفه لم الرقاع بن عدي نسب عن سألهم ولما كُثير، كُثير،: المسجد

  .1"عاملة من هو: وقال المسجد مؤخر في
  

 العصور في كثيراً تحدث كانت القضايا هذه فمثل التاريخ؛ في غريبة ليست الحادثة وهذه
 أو االنتماء في وتفاضٌل تفاخر هناك وكان وتسلسلها، باألنساب كبيراً الناس اهتمام كان حيث السالفة،

 كبير شرف لهو عاليةال المكانة ذات العرب قبائل من لقبيلة رشاع فانتماء ألخرى، أو لقبيلة االنتساب
 الكبرى القبائل عليها تسيطر التي القبائل من كانت إن ،لقبيلته والقربى الدم بصلة انتسابه يفوق

  .ونسبه الرقاع بن عدي الشاعر قبيلة نسب لفّ قد الغموض أن النتيجة كانت لذا؛ .وتستضعفها
  

 سكنت التي القبائل أن وهو ته،ألهمي نظراً المجال هذا في إليه أشير أن أود آخر عامل وثمة
 مكة حاضرتي استثنينا إذا وذلك الحواضر، سكنت التي بالقبائل قياساً بالنسب اهتمامها ازداد البوادي
 االختالط أدى وتجارية ثقافية مراكز كانت فهي التجارية، الطرق على كانت التي والحواضر والمدينة
 الفئات من األصيلة القبائل لمعرفة باألنساب سكنتها التي القبائل اهتمام إلى فيها واالجتماعي األدبي

 بالد الشام واتخذتها سكنت الرقاع بن عدي الشاعر إليها ينتمي التي عاملة قبيلة أن عن ناهيك الوافدة،

                                                                 

 .310 – 9/309 األغاني، األصفهاني،: ينظر 1
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 ألن األموي العصر في واشتهرت التجارية، المراكز عن معزولة ما حد إلى كانت وهي ،1موطناً لهم
 بين وتشرذمها أنسابهم اختالط في جلي دور لتشريدهم كان كما منها، قريبة كانت الخالفة حاضرة
 البحر قبل من عكا على مشرف عاملة وجبل ،لألردن مجاورة عاملة ديار: "ذانيالهم يقولو .القبائل
  .2"البحر نحو طبرية على مشرفة جبلها في وعاملة األردن، على يطل الجبل وهذا ويليها،

  

، وهناك بطون منها 3م أبناء هذه القبيلة في بالد الشام واتخذوها موطناً لهموقد سكن معظ 
هاجرت إلى أماكن متفرقة كالعراق والجزائر، وقد عرفت المنطقة الجغرافية التي سكنوها باسمهم 

على أن ديار  - التي عدت إليها– 5المصادر الجغرافية والتاريخية ، وتكاد تجمع4فسميت جبال عاملة
 .لبنان وشمال فلسطين افيه انت المناطق الغربية من سورية بمعاملة سك

 

  مولده .3

 مولده أن الظن على يغلب ولكن ،الرقاع بن عدي فيها وِلد التي السنةَ التاريخية الكتب تذكر لم
 روي ما أول أن الرأي هذا على يدلنا ما وخير الهجري، األول القرن من الرابع العقدبداية  في كان
عندما تحدث عن نسبه،  إياها، وأنشده معاوية بن يزيدالخليفة  زمن في قالها أبياتٌ الشّعر من عنه

 .وستين أربع سنة وتوفي ،هجرية ستين سنة أبيه وفاة بعد الخالفة تولى معاوية بن ويزيد
  
  

 أن وهي ؛ة عدي بن الرقاعوالد تاريخ معرفة عدم في أسهمت عوامل عدة تداخلتو
 فيه كان وقت في ،والدته سنة على يختلف ال فكيف ،واسمها قبيلته ونسب نسبه في ااختلفو المؤرخين

  ؟الوفاة أو الوالدة تواريخ من أهم النسب

                                                                 

 .272ذاني، صفة جزيرة العرب، الهم 1
 .274 ،ن.م الهمذاني، 2
 .272ن، .م الهمذاني،: ينظر 3
 .162 التقاسيم، أحسن المقدسي،: ينظر 4
 .273، س.م، الهمذاني، : ينظر 5
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 من وليس اءالشّعر حاضرة من فهو بها، منْزله وكان دمشق، في الرقاع بن عدي عاش قدو
 إطارها، عن يخرج ولم عاش حيث ،األموية للدولة عاصمة دمشق كانت حقبة في بها ونشأ ،1باديتهم
  .2الشام أهل بشاعر يلقب وكان
  

  أسرته .4
  

 أو داود أبي بكنية له ترجموا ألنهم ؛متزوجاً كان نهإ سيرته والمتابعون المؤرخون يقول
 خالل من آنفاً ركفذُ االبن أما وبنتاً، ولداً أنجب أنه األقل على أو أوالداً، له أن وذكروا ،دؤاد

 األدب مصادر من كثير في معروفة فقصتها البنت وأما دؤاد، أو داود أبي تهبكني له ترجمتهم
 القصة وحدثت ،سلمى واسمها شاعرة بنت الرقاع البن كان أنهيذكر ب حيث إليها، دتع التي والتاريخ

 رالشّع من بيتاً لهم وقالت إليهم فخرجت منزله، عن غائباً وكان ،جادلوهلي اءالشّعر من نفر جاء عندما
  :قولها وهو الكتب بطون في غيره لها يذكر لم

  الطويل
  داحو  نرقَ  متُلْز ال  داحو  ىلَع      ةدلْوب بٍوَأ لِّكُ نم متُعمجتَ

  

  .3يهاجوه ولم عنه فانصرفوا
  

 في ديوانه في ذكرها ورد وقد سلّومة، تدعى زوج عديل كان أنه المصادر بعض وذكرت
 بعضهم أما .إليها أشار أشعاره شرح من بعض وإنما زوجه، بأنها يصرح لم ولكنه ،4له يدةقص مطلع
 ريبِح بنت وهي ضبة، بني من امرأة سلومة أن فذكر أيدينا بين الذي الديوان شارح كثعلب اآلخر

 الملك عبد بن الوليد على الناس أكرم من حابس وكان ،يبالض ةَرمض بن حابسِ تحت كانت يدز بن

                                                                 

 .9/307 األغاني، األصفهاني، 1
 .375 االشتقاق، دريد، ابن: ينظر 2

 .9/304 ،س.م األصفهاني،: ينظر 3
  186، الديوان،  مطلع القصيدة التاسعة عشرة، الرقاععدي بن : ينظر 4
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 بن معاوية بن يزيد بن اهللا عبد األسوار فيها يمدح التي قصيدته مطلع في عدي يقول ،1مروان بن
  :2سفيان أبي

  البسيط
  ظراتَانْ  اوم  ىلَّو  ذِْإ  ثَلبتَ  اوم        ارطَالو ةَوملُّس نم ضِيقْ ولم داغَ

  
 وكانوا أخوة، له بأن يفيد 3مروان بن الملك عبد مدح في قاله له الشّعر من وقد ورد بيت

  :4فقال وأبيه أمه مع الحياة قيد على
  المتقارب

داُؤفُأ   كموَأ   يهااُؤنَب      ِإون زِ تَْئشتُد عيبَِأ ليهم  
  

  .5الرقاع بن يزيد اسمه شاعر أخ عديل كان أنه المؤرخين بعض يروي البيت هذا على وتعليقاً
  

  وفاته .5
  

 نقيضاً، له ونجد إال الرقاعبن  عدية وفا سنة فيه يحدد أي خبرٍ له ترجموا ممن أحد يذكر لم
 بن عمر خالفة في وفاته حول دوري القضية هذه في الصواب من القريبة اآلراء معظم أن ووجدت

 بسنة دأتابت العزيز عبد بن عمر خالفة وكانت عامين، استمرت التي، )جريةه 101 ت( العزيز عبد
 قد عدي يكون أن المؤرخون يستبعد فال الهجرية، المائة بعد األولى السنة في وانتهت وتسعين تسع

                                                                 

1 يدقاع، بن ع186الديوان،  الر.   
2 يدقاع، بن ع186 ن،.م الر. 
ودهاتهم، نشأ في المدينة فقيهاً متعبداً ناسكاً،  عبد الملك بن مروان بن الحكم األموي القرشي، من أعاظم الخلفاء 3

، فضبط )هجرية 65سنة (ابن ست عشرة سنة، وانتقلت إليه الخالفة بموت أبيه  استعمله معاوية على المدينة وهو
مصعب وعبد ، واجتمعت عليه الكلمة بعد مقتل وظهر بمظهر القوة، فكان جباراً على معانديه، قوي الهيبة ،أمورها

م، توفي في دمشق اهللا ابني الزبير، وهو أول من صك الدنانير في اإلسالم، وأول من نقش بالعربية على الدراه
األعالم، الزركلي، : ، وينظر249 -4/246الذهبي، سير أعالم النبالء، : ينظر ترجمته. ()ةهجري 86سنة (
4/165 .( 

4 يدقاع، بن ع249 ،س.م الر.  
 .31 وشعره، حياته: الرقاع بن عدي الصالح، محمد تحسين 5
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في السنة األولى بعد المائة  العاملي الرقاعبن  عديفعلى أبعد تقدير كانت وفاة ، 1خالفته في توفي
  . الهجرية األولى

  

 بن عمر في قالها والمقطعات األبيات من مجموعة خالل من ذلك على المؤرخون استدل وقد
  :2إياه مادحاً قوله ذلك ومن العزيز،  عبد

  الطويل
  مسلمِ  كلِّ على فضالً  نا رب لنا     مدحتُ أمير المؤمنين الذي اصطفى

  المكَرمِ  النبي   دون   بفاضلَة     يفوقه   فَرع  حواء بني  في   فما 
  

 مدح في الرقاع بن عدي نظمها التي األشعار على قياساً - يبدو كما -  اآلراء معظم بنيت وقد
  .العزيز عبد بن عمر

  

 في المرزباني ذكره ما العزيز عبد بن عمر خالفة زمن وفاته رأي تناقض التي اآلراء ومن
 من مائةد بع عشرينوال السادسة السنة في توفي إنه" قال حيث ،الرقاع بن عديل ترجم عندما موشحال
 بقصائد الملك عبد بن الوليد بن عمر مدح اًعدي ألن الزعم هذا إلى المرزباني ذهب وقد ،3"لهجرةا

 السنة فيأي  ،)جريةه 26 ت( الوليد بن عمر توفيو، ديوانه من وافرٍ نصيب على حازت كثيرة
 األولى، الهجرية المائة بعد نوالعشرو السادسة السنة وهي فيها؛ توفي اًعدي إن المرزباني قال التي
 كان وإن بموته مات  قد الشاعر يكون أن الضروري من فليس الصواب؛ عن بعيداالستدالل  وهذا

مدهح.  
  
 في عليه يتكّأ أن يمكن ما تُظهر ال الوليد بن عمر في المدحية المقطعات أو القصائد وهذه 

 وجده والده حياة في مدحه فلربما المرزباني، إليه هبذ ما نثبت أن نستطيع حتى نظمها سنة تحديد

                                                                 

 .18 الشاميون، الشّعراء مردم، خليل 1
2 يدقاع،ا بن ع47 ،الديوان لر. 
 .300 الموشح، المرزباني، 3
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في حياة جده  وله أبيات تهنئة بزواجه ،1، فقد مدح عبد العزيز بن الوليداألمراء من غيره مدح كما
  .3، وله قصيدتان في مدح األسوار2عبد الملك
 

لوقوف كما سنرى ذلك من خالل ا- والية أبيه مديح في عمر بن الوليد كانت في أشعار الو
 ت( كان على عالقة خاصة بالوليد بن عبد الملك الرقاع، ألن ابن -على شعر المديح في األمويين

لعمر بن الوليد في  عديلحب أبيه فمدحه في حياته إكراماً له، فقد قال  فأحب عمر ،)جريةه 96
  :4إحدى القصائد التي مدحه بها

  الكامل
عمر الذي جمع ارِكَالملَّكُ ما ه    وابالخَ  نفَليفَْأ  ةلَالخُ  ُلضفاء  

  

  .، أي أنه مدحه في حياة أبيهالخليفة ابن بأنه يصرح فالشاعر
 

 ت(بن الوليد  العزيز عبد وأخاه )هجرية 126 ت( الوليد بن عمر مدح الشاعر أن ىويرو 
 عبد زواج في قالها يالت األبيات والسيما ،)جريةه 86 ت( الملك عبد جدهما حياة في، )هجرية 138

 الخالفة مجلس إلى اءالشّعر بإدخال أمربن مروان  الملك عبدالخليفة  كان حيث حكيم، بأم العزيز
 وابن جرير على االختيار ووقع اء،الشّعر من مجموعةٌ إليه فُأدخلت المناسبة، هذه في شعراً ليقولوا
  :5فقال ،بقصيدته عدي وبدأ ،الرقاع

  الكامل
  اعلَطَ  اوم اابغَ  ام دعبالس     اعمتَاج هاسموشَ ماءسال رمقَ
ام   ارِوت  األستار  لَثْمماه     ماذَ ن ىَأر اذَه ومن سماع  

                                                                 

األموي، وهو ابن أخت عمر بن عبد العزيز، ولي نيابة دمشق،  عن الوليد بن عبد الملك أبو األصبعبد العزيز ب 1
في : وعزم أبوه على خلع أخيه سليمان من والية العهد ليولّي ابنه هذا، فامتنع عمر بن عبد العزيز، وقال لسليمان

سكن خاله  الفبالخالفة، فلما سمع باستخناقنا بيعة، فغضب الوليد، وكان عبد العزيز لبيباً عاقالً دعا إلى نفسه أع
 ).150-5/149الذهبي، سير أعالم النبالء، : ينظر ترجمته( .ودخل في الطاعة

 .257عدي بن الرقاع، الديوان، ذيل الديوان،  2
 ).191 - 177(، نة عشرة والتاسعة عشرةتان الثامالقصيدن، .عدي بن الرقاع، م: ينظر 3
4 يدقاع، بن ع162 ،ن.م الر. 
5 يدقاع، بن ع257 ،ن.م الر. 
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دام  السرور  اهبِ  له  لَواه     تَونَّهطُ  ايَلو  الحياة   ماع  
  

  . 1درهم الفآ بعشرة ولجرير له الملك عبد فأمر
  

 وأجدادهم بل آبائهم بحضرة إال الخلفاء أبناء يمدح لم الشاعر أن يؤكد ما القصة هذه في ولعل
 ورد كما الثاني الهجري القرن من األول الربع به يبلغ طويالً أمداً يعش لم اًعدي أن يؤكد ما الخلفاء،

  .الموشّح في
 قاله ما أن فلو الشاعر، بشعر عالقة له نيالمرزبا رأي تضعيف في إليه يشار آخر أمر وثمة

 الذين الوالة أو الخلفاء أحد في مدح لقصيدة يالشّعر ديوانه في أثراً لوجدنا صائباً كان المرزباني
– عديو العزيز عبد بن عمر وفاة بين يفصل حيث العزيز، عبد بن عمر موت إثر الخالفة تولّوا
 عن يحجم الشاعر لتجعل قصيرة ليست حقبةال وهذه سنة، وعشرون خمس - المرزباني زعم حسب
  . 2ألمواتهم والراثيفقد قال الوليد بن عبد الملك إن عدياً مادحهم  ،األمويين مدح

  

 توفي الشاعر بأن يفيد حماسته في الشجري البن الرقاع ابن عدي وفاة تحديد في ثالث وقول
 كما علمي دليل إلى يحتاج خبراً كونه يعدو ال الخبر هذا أن إال ،3هجرية وتسعين خمس سنة في

 نسبت التي األشعار فكل الصواب، عن وإبعاده ،القول هذا لرد يكفي ما الشاعر ديوان ففي ينبغي،
 عبد بن عمر ألن وذلك الشجري؛ ابن إليه ذهب ما دتفنّ العزيز عبد بن عمر ومدح الرقاع البن

  .الشجري ابن هاذكر التي السنة من سنوات ست بعد توفي العزيز
  

                                                                 

 .  16/209 األغاني، األصفهاني، 1
 .9/308 ،ن.م األصفهاني،: ينظر 2
 .2/681 الشجرية، الحماسة الشجري، ابن: ينظر 3
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 عليه، واألمانة المسؤولية وقوع معانيها في تحمل - مناسبتها عن النظر بغض– األبيات وهذه
 مسؤولية عاتقه على ألقيت العزيز عبد بن عمر أن كدتؤ بنفسها وهي الخالفة، توليه بذلك وأعني

  :1الرقاع ابن عدي يقول الخالفة،
  البسيط

              ِهللا  الحمد  ا أم  بعيا    د عم       قَفَ                  رتْأتَ  داَأل انَبِ  كداثُح  والغير  
تَنَْأو ْأرقُ  سرواْ  شٍيبن  سيداه    ْأوالرس يجُلع يهاف السمع والبصر 

  

 االختالف أن نجد ووفاته ووالدته وقبيلته الشاعر نسب حول حديث من تقدم ما كل من
 وإنما جميعها، ليست واألدباء للمؤرخين إليها أشرت التي واآلراء القضايا، هذه كل يلف والغموض

 في قيل ما أهم عن عبارة وهي مصادر، من توفر فيما يدي بين وقعت التي اآلراء لكل خالصة هي
ة عمر بن العزيز كما خالف توفي في الرقاعبن  عديأن  فالراجح، الشاعر تخص التي لقضاياا هذه

  .أسلفنا، أي في السنة األولى بعد المائة الهجرية األولى
  
  صفاته  .6

  

اء اإلسالميون عامة كالفرزدق وجرير الشّعرشاعر إسالمي، و الرقاعبن  عديالشاعر 
واألخطل وكثير وجميل والراعي وذي الرمة ونُصيب أعذب لغةً وأحسن ديباجة وأكثر طالوة في 

عراء الجاهلية، وأهم األسباب في ذلك تعود إلى تأثرهم بالقرآن الكريم وحسن انسجامه شعرهم من ش
المتمثلة في الدين والنظام  اإلسالمية وسمو أسلوبه، باإلضافة إلى ما انفسح أمامهم من ميادين الحياة

  .2السياسي الجديدين اللذين لم يكونا في الجاهلية
 

  اإلخالص . أ

باإلخالص الذي تجلى في موقفه من الدولة األموية وخلفائها، وكان  الرقاعبن  عدياتصف    
موتاهم، ووقف شعره عليهم، ولم يكن  ويرثييمدح أحياءهم يؤيد سياستهم و، بني أمية معهواه 

                                                                 

1 يدقاع، بن ع254 الديوان، الر. 
 .31ردم، الشّعراء الشاميون، خليل م 2
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تسعاً وعشرين قصيدةً حوى ؛ فديوانه الذي التكسبكشعراء عصره ينتهج النُّجعة بمدائحه من أجل 
 .من غير الخلفاء واألمراء إال القليلها، ولم يمدح عشرون من أميةكان لبني 
  

 ولم دمشق حاضرة في عاش أنه من الرغم على وذلك العرب، فتيان به يفخر بما يفخر كانو
 فهو والفصاحة، والشجاعة بالحب يتغنى المغوار الفارس العربي الفتى كان حيث البوادي، في يعش
 الخنوع درجة إلى يصل ال أنه إال النساء؛ الطفةم ويحب الحسناوات إلى يأنس رقيقاً كان وإن

  :1الرقاع بن عدي يقول وقلمه، بسيفه نفسه عن يدافع وإنما والجبن،
  الكامل

 تُـبيتَ فلقد يـد  ها      ادةً    وس  القناةادوِس سرى يديلي جاعالً ي  
كر فارساً        في الخيِل أشهد مرمالجيشَ العر هاوأصاحبرادها وط  

وقصيدة ـأج  بِتُّ قدبينَـها  مع         حتى  ما  أقَـوها  ميلَـهنَـادوس  
 

  الوفاء . ب

 في لهم صاًخلم ألصدقائه، اًوفي كان أنه أشعاره في نقرأها التي شخصيته مميزات ومن
 التي القصص ىإحد وتؤكد ،السلطان تبدلو الزمان بانحراف عنهم ينحرف ال وضرائهم، سرائهم
 على والياً الرجل هذا وكان الرحمن عبد بن عبيدة يدعى صاحب له كان فقد" القضية، هذه عنه رويت

 يتولون لمن قال ثم وموجعاً، مبرحاً ضرباً وضربه فيه، ةلعلَّ الملك عبد بن الوليد فعزله األردن،
 عليه دخل ولما به، فأتوني يؤنبه أو يعاتبه ولم عليه فأثنى متوجعاً فرآه الرجل هذا أتى من": أمره
يدقاع بن عمعاملة يحسن الوالي هذا كان حيث ،وطيدة بينهما العالقة وكانت ؛الر يدعليه وقف ،ع 
يد2يقول وأنشأ ع:  

  الوافر
ـَ رات يلى الخَن          ِإكلَاً ووقبسوك ملُزا عمفَ  باقـاً جواداس  

  مستَـزادا  يِل  باذالً  والًوص         ميُأ كتْولد امو يخَأ تَنْوكُ
  
  

                                                                 

1 يدقاع، بن ع87 ،الديوان الر. 
2 يدقاع، م بن ع252 ن،.الر. 
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 الخليفة، إلى به وذهبوا أمره الخليفة وكَّلهم الذين عليه وثب حتى قوله من ينتهي أن لبث وما
 يا :فقال فعلتُ؟، ما به فعلتُ قد رجالً أتمدح: له وقال الوليد، عليه فتغيظ بينهما، جرى بما وأخبروه

 الخليفة فعفا اليوم، هذا بعد أكافئه كنت وقت أي ففي مؤثراً، ولي محسناً، إلي كان إنه مؤمنين،ال أمير
  .1"ابينهم الوفية والصداقة الود من رآه لما صاحبه وعن عنه

  

  الصرامة . ج

وحاضر الجواب، ال يخجل في الرد  ،وسريع البديهة ،شديد الصرامة الرقاعبن  عديوكان 
جرير  أنه كان في مجلس الوليد فدخل"، فقد روي عنه تي من قوة سيما لسانَهه بما أوعلى خصوم

بن  عديهذا : ال يا أمير المؤمنين، فمن هو؟ قال الوليد: قال أتعرف هذا؟: ، فقال الوليد لجريرعليهما
ن التي قال أم: عاملة، فقال جرير من: قال الوليد ،، فممن هو؟الرقاعفشر الثياب : ، فقال جريرالرقاع

  :، ثم قال2"أميةاً حارى نَتَصلَ* ةٌ باصملةٌ نَعا: "اُهللا تعالى فيها
  الطويل

يقصر باع العاملالنَّ عنِ يدلَى         ونـَّك...  العامـلويُلطَ ي  
  

 عليها ويضفي ،الخلفاء مجالس يحترمو ي،التأنّو بالصبر ىيتحلَّ كان الذي عدي فما كان من
  :قائالًرد عليه  هأن إال والوقار، الجالل من شيئاً

  الطويل
ـككانتْ  أأم  أخبرتْك  بطوِلـه        تقوُل كيفَ تدرِ لم اْمرٌؤ أنتَ أم  

  
 علـى  حديثـه  فيصبح ،جرير يهجوه أن من عدي فخاف أقول، كيف أدري بل ال: جرير فقال

 ،عـدي ل بهجائـه  فيه يصرح شيئاً يقول أن من جريراً منع الذي يدبالول استنجد فقد لذا العرب، ألسنة
  .3"أمواتنا ويرثي يمدحنا الذي شاعرنا إنه بقوله ذلك وعلل

  

                                                                 

 .9/313 األغاني، األصفهاني، 1
 .4- 88/3الغاشية،  2
 .9/308 س،.م األصفهاني، 3
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  كرم النفس. د

 لغيره والتبعية النفس ذلة ورائه من كان إذا ،بالعطاء يرضى ال النفس كريم الرقاع بن عديو
  :1خاسراً بيعاً البالم نفسه بيع يعتبر فهو يهواه، ال بما

  البسيط
تُولس متَحِل سيفْنَ باًليمهاكَل      رب لَعوشَ يالبيعِ ر خَ امسار  

 

  العجب بالنفس. هـ

 نال قد أنه يرى فهو ،بها فخوراً بنفسه اإلعجاب كثير كان أنه على يدل ما أشعاره ومن
 فيها يحتاج ال مرحلة وصل ألنه التعلم أحداً ليسأ وال أحد، من زيادة إلى يحتاج وال بفهمه العلوم
  :2الرقاع ابن يقول ،بالمغرور جرير سماه والتعالي التيه لهذا وثقافته، ونتيجة علمه في له يزيد ألحد

  الكامل
 نا أسائُل واحداً        ععلْمِوبقيت حتَّى م  ها واحدةدادأز ِلكي  

  

 قد كان الذي الوليد، لشر اتّقاء بذلك يصرح أن دون فيها هجاه قصيدة في ذلك جرير ذكر وقد
  :جرير يقول ،3ذلك من منعه

  البسيط
  موسِرجار ِلقبرٍ على مران م               لشاعر المغرور جربنيإني إذا ا             
 أقصر فإن  زاراً ن لن  يفاخرهم     فرلَ عوَأ ئيمغَ ٌلصير غْموسِر  

  

  الجلَد والصالبة. و

  :4ومن هذه الخصال أنه كان جلداً ال يتضعضع لريب الدهر ويمتاز بالصالبة، يقول
  البسيط

  اصدعالنْ انِالصو ِلدنْج نم ـمصَأ         راًجح هابِ ـيامالر ىمر ولَ ةبكْونَ
                                                                 

1 يدقاع، بن ع188 الديوان، الر. 
2 يدقاع، بن ع91 ،ن.م الر. 
 .9/308األصفهاني، األغاني،  3
4 يدقاع، بن عوان)اللسان، مادة، جندل(الحجارة، : الجندل. 217 س،.م الرلبة إذا مسته النار فقع : ، الصحجارة ص

 .)اللسان، مادة، صون(تفقيعاً وتشقق، وربما كان قداحاً تُقتد حبه النار، 
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  جزعا الو ىوشكّ اهلَ  تُحنَتَاس  الو        بِيلَس ـهالَ كرتَْأ  ملَفَ  يلَع  تْتََأ
  

  :1يقول آخر موضعٍ وفي
  الكامل

  ياءحو    ةفَّعبِ   ذاك    ينعُأو      يتبالص حونالكاش اُلجالر ىريِل
  

  الصبر. ز

  :2بالكريم في البأساء وبالجواد عند النعيم والرخاء، يقول ويصور نفسه
  الكامل

  اهادـدس يمِعالنِّ ـةعس في تُيتََأو        مٍركَتَبِ ـتييشَعم بـيع تُرتَسفَ
  

  العفّة. ح

 ويريد الحميدة، أخالقه في شكال يحيطه وال الثياب دنس غيروأنه  ،بالعفيف نفسه ويصف
 نهى التي المحرمات يقترف وال اهللا، يرضي ال فيما الوقوع من نفسه يصون شريف إنسان أنه بذلك
  :3يقول إذ عنها، اهللا

  الكامل
  ِلخَدالم ريبم وال يابِالثِّ سند       نكَُأ ولم افُفَالع يمنِّ رٌؤام ناوَأ

  

  شعره .7
  

يدقاع بن عبنـي  شاعر كان فقد فيها، ومات األموية الدولة حياة في ولد إسالمي، شاعر الر 
 ولـم  والنــزعة،  والسياسة المذهب أموي ألنه -خونالمؤر ذكر كما- لهم احاًمد كانو المقدم، أمية
 نظـم  علـى  لـه  باعثاً أمية بني عصر في حدثت التي األحداث وكانت ،الشّعر سوى عمٌل له يذكر

                                                                 

1 يدقاع، بن عه، مفردها الكاشح وهو المتولّي : الكاشحون .161 الديوان، الراللسان، مادة، كشح(عنك بود(. 
2  يدقاع، بن ع90 ن،.م الر.  
3 يدقاع، بن ع61 ن،.م الر. 
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 شعره من لنا بقي لم الزمان ولكن إلينا، وصل ما يفوق كثير شعر له يكون أن المفروض فمن ،الشّعر
  .1والتاريخ واألدب للغةا كتب في مشتتاً يسيراً مقداراً إال

  

 واالنـدثار،  للضياع ضتعر قد الرقاع بن عدي شعر أن على وملموسة واقعية دالئل وهناك
 أن وهو الديوان، مقدمة في الضامن حاتمو القيسي نوري الديوان محققا به صرح ما دلةاأل هذه وأبرز

 منهـا  سـقط  حيث منها، قدارم سقط مخرومة وجدت فقد والنقص التلف بعض اعتراها النسخة هذه
 المائة، بعد الثانية الورقة وال العشرون، الورقة بها توجد ال حيث وآخرها، وسطها من ورقات ثالث
  .2الترتيب في اختالٌل وفيها المائة، بعد الخامسة الورقة وال

  

 كاألخطـل  المقدمين أمية بني شعراء بشعر الرقاع بن عدي شعر قارنَّا إذا آخر، جانب ومن   
 ،أميـة  بنـي  عند مقدما شاعراً كان عديف وبينهم، عدي بين شاسع البون أن وجدنا اوغيرهم وجرير
 عبـد  بـن  الوليد إلى معظمه في موجه شعره أن نجد ناأن غير ووالتهم، خلفائهم وعاصر لهم، مداحا
 مـدح  في وأخرى ،العزيز عبد بن عمر فيها يمدحن يقصيدتإلى  إضافة ،وابنه عمر بن الوليد الملك

 ممدوحيـه  ينتقي الرقاع ابن كان هل الغريب ولكن والوالة، األمراء وبعض ،3الملك عبد بن سليمان
   األمويين؟ من ذكروا من غير مدح في شعره بقية فأين ؛كذلك يكن لم وإذا انتقاء،

  

د بن يالول حمد عنوان تحت جاءت قصائده بعض نأ نجد إذ نفسه، الديوان من آخر دليل وثمة
 ترد، وفي نهاية الديوان 4الممدوح ولو بشطر بيت هذا فيها ذكري لم القصيدة أنب فنتفاجأ عبد الملك،

رِقصيدة في مدح مي بِبن ربِلْالكَ ةَيع6ولم يرد أي بيت مديح فيها ،5ي.   

                                                                 

 .29 الشاميون، الشّعراء مردم، خليل 1
 .6 الديوان، الرقاع، بن عدي: ينظر 2
3
،  )ةهجري 96سنة ( فاة أخيه الوليدوسليمان عبد الملك بن مروان، أبو أيوب، الخليفة األموي، ولي الخالفة يوم  

إلى الفتح، جهز جيشاً كبيراً وسيره في السفن بقيادة  وكان بالرملة فلم يتخلّف عن مبايعته أحد، وكان فصيحاً، طموحاً
 .)هجرية 99سنة (دابق بالشام،  في مرج أخيه مسلمة بن عبد الملك، وفي عهده فتحت جرجان وطبرستان، وتوفي

 ).3/103الزركلي، األعالم، : ، وينظر113 - 111/ 5النبالء،  سير أعالم: الذهبي: ينظر ترجمته(

 .)107- 96(، ادسةالس القصيدة ،س.معدي بن الرقاع،  :ينظر 4
 .أحد أعيان الدولة األموية، لم نعثر له على ترجمة 5
 .)238- 234(الثامنة والعشرين،  القصيدة ،س.معدي بن الرقاع، : نظري 6
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 الكتب نم كثير في الرقاع بن عديل نسبت األشعار من كثيراً أن وهي أخرى مهمة وقضية
 بن الملك عبد فيها يمدح التي يةالشّعر كالمقطوعة الديوان في لها أثر ال ولكن ،واألدبية التاريخية

 ولكن ،1غير موجود في الديوانوهو جزء منها حيث فُقد  ،مصعب بن الزبير ضد حربه في مروان
 بن ليزيد األغاني حبصا ونسبها ،3ريشكّالي للبعيث بعضهم ونسبها ،2له نسبوها المؤرخين بعض
  .4الرقاع

  

  شعره ضياع أسباب
  

 استقرائنا خالل ومن ،أغلب شعره أسباب على الوقوف إلى يدعونا أن كّل ما تقدم  شكال 
 ذلك أن وجدنا الرقاع بن عدي شعر من جزء بضياع وربطها ؛عام لشكّب الشّعر ضياع أسباب أهم

 ارتجاليةً أشعاراً األشعار معظم كون التدوين، دون الحافظة لىع الشّعر رواية في العتمادل يعود ربما
 تدوينها عدم إلى أدى ما ساعتها، وبنت لحظتها وليدةَ وكانت الوغى، وساحات المواقع في قيلت

  .األيام فدثرتها
  

 ،الرقاع بن عدي شعر سيما وال األشعار، هذه من هائل شعري نتاج ضاع لذلك، فنتيجةً
 عبد الرقاع بن عدي شارك فقد الغزوات، أثناء أو المعارك في قيلت التي شعارألا تلك وخصوصاً

 قياساً جداً، ضئيٌل الملك عبد في شعره أن نجد لذا حروبه،و غزواته من كثيرٍ في مروان بن الملك
 انالديو من مطولة قصائد عشر بنحو يحظى الذي ،الملك عبد بن الوليد خالفة وهي تلتها التي بالفترة
 وهدوء رخاء حقبة كانت الوليد حقبة ألن وذلك ؛شعرية ومقطوعة قصيدة وعشرون تسع قوامه الذي
 رواية على ينعكس بدوره وهذا والبيزنطيين، والشيعة الزبيريين يواجه كان الذي ،أبيه بفترة قياساً
  .وتدوينه األدب

  

  
                                                                 

 .، ونسبها في الديوان للوليد بن عبد الملك)233 – 232(ذيل الديوان، ، الديوانعدي بن الرقاع،  1
 .5/342 األشراف، البالذري، أنساب 2
 .6/160 الطبري، تاريخ األمم والملوك، 3
 .16/126 األغاني، األصفهاني، 4
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 النكبات من الكثير جعبتها في وحملت بالقصيرة ليست عدي عن تفصلنا التي الحقبة أن كما

 فقد األدبية،و التاريخية الوثائق هذه فقدان في الكبير األثر له كان بالطبع وهذا ،اإلسالمية األمة  على
 والحروب باالضطرابات خاص لشكّب والمكتبات عام؛ لشكّب اإلسالمية العربية الحضارة تأثرت

 حتى أموي، هو ما كل من االنتقام أرادت التي يةالعباس الثورة بالذكر وأخص الدول، تبدلو والثورات
 أراد كما تمحى أن يجب والتي ،األمويين تاريخ في قضية أهم أنها ذلك مداحوهم، قالها التي األشعار

 ما كان الذي وديوانَه، الرقاع بن عدي شعر الحكم أنظمة في تبدلال هذا طال ولربما ،1العباس بنو
  .مكتباتال هذه في مخطوطاً يزال

  

 واضحة صورة يعطينا ال قد أيدينا بين فراالمتو الرقاع بن عدي شعر أن من الرغم وعلى
 الدولة عن المنافحين اءالشّعر أحد على لتعرفل عليه يقاس نموذجاً نجعله أن يمكن أننا إال ؛عنه وتامة

  .وفصاحة وبالغة قوة من أوتوا بما األموية
  

 شعري ديوان في شعره يجمع لم اًعدي أن أيدينا بين التي نالديوا نسخة من يبدو ما وعلى
 في وأبياته ومقطعاته قصائده) هـ291 ت( الشيباني ثعلب يحيى بن أحمد العباس أبوجمع  بل كامل،
 التي واألساليب عصره ولغة يتناسب بما مقتضباً شرحاً وشرحها لها وقدم الهجري، الثالث القرن
 المناسبات األبيات هذه خالل من يلتمس أن وحاول واألشعار، الدواوين جمع في آنذاك متبعة كانت
 التاريخية األحداث بعض إلى بالعودة أو نفسها، أشعاره على باالعتماد أكان سواء فيها، قيلت التي

  .2ذلك إطار في عدي وذُكر الخالفة دور في دار وما األمويين الخلفاء وحياة
  

 حاتمو القيسي حمود نوري من كل يد على هـ1407/ م1987 عام الديوان نسخة حققت وقد
 هو الديوان نسخة قوام أن المحققان وذكر ببغداد، العراقي العلمي المجمعفي  وطبعت الضامن، صالح
  .3النسخي الخط من سطراً عشر خمسة صفحة كل وفي القديم، النوع من ورقات وثالث مائة

                                                                 

 .4/333الكامل في التاريخ،  ابن األثير،: ينظر 1
 .7- 3، المقدمةعدي بن الرقاع، الديوان، : ينظر 2
 .6ن، .عدي بن الرقاع، م: ينظر 3
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 األول ، والظن أنها مكتوبة في الشطرثعلب كتبها تيال ليست المحققان يقول كما النسخة وهذه
وكانت قبل ذلك من ، قيدوا عليها أسماءهموقد ملك هذه النسخة جماعة  الهجري، الخامس القرن من

الملك األشرف عمر،  السلطانبن رسول، وهو أخو  يبن يوسف بن عمر بن علاكتب دواوين 
 طابع الديوان على ويغلب ،1قصيدة وعشرين تسع في ،وثالثة وتسعون بيتاً ألف أبياتها ومجموع

  .المقدمة في بينت كما ،الدراسة عنوان اختياري سبب وهو ،لألمويين المدح
  

 وتنوع اء،الشّعر من كغيره والموضوعات األغراض من كثير في نظم وعدي بن الرقاع
 في الهمزية تهقصيد القصائد وأطول طويلة، قصائد إلى قصيرة ومقطعات منفردة أبيات بين شعره
 التي األغراض وأهم ،2البسيط البحر على شعرياً بيتاً وستون تسعة وقوامها الملك عبد بن الوليد مدح
 ،والتهنئة ،والحكمة ،األدب في أبياتاً له أن كما والفخر، ،والغزل ،والوصف ،المديح غرض :بها نظم

 عبد بن الوليد قول من بالرغم الرثاء على يدل بيت أي أشعاره من لنا فراتو فيما يرد ولم والهجاء،
  .3أمواتنا يرثي كان بأنه الملك

  

 وابناه مروان، بن الملك عبد: ومدحهم الرقاع بن عدي عاصرهم الذين واألمراء الخلفاء ومن
 بنا معاوية بن يزيد بن اهللا عبد سوارواُأل ،الوليد بن وعمر العزيز، عبد بن وعمر وسليمان، الوليد
 في األبيات بعض وله األبيات، بعض في بعضهم هنأ وقد ،4الكلبي ربيعة بن ومري سفيان، أبي

 له أن كما الخمر، ووصف بالحسناوات وتغزل والناقة، الظعائن ووصف األطالل على ووقف الهجاء،
 العربي، األدب في قيل ما أروع من تُعد أبيات وله حوله، هو مما يعجبه وما الطبيعة وصف في أبياتاً
  .الوحش وحمار والغزالن والبرق الغيث وصف ثحي

                                                                 

 .7، الديوانعدي بن الرقاع،  1
 الديوان ولكن الملك، عبد بن الوليد مدح في داليته هي الشاعر نظمها قصيدة أطول ذكر تحسين محمد الصالح أن 2

 جعلها موضوعها بسبب النقاد بين داليته شهرة ولعل بيات،األ عدد في تفوقها أخرى قصائد سبع هناك أن يظهر
 .أبياتها عدد في ليس ولكن نفاستها في غيرها على المقَدمة

 .9/308 األصفهاني، األغاني، 3
- 234(بيت مديح فيها،  يذكر في عنوان القصيدة الثامنة والعشرين أنها في مدح مرِي بن ربِيعةَ الكَلْبِي، ولم يرد أ 4

238.( 
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  األموي العصرنهاية  حتى السياسي الشّعر حركة: الفصل األول
  

  األمويين زمن السياسية الحياة :األول المبحث
  

  سياسياً حزباً األموي والحزب األموية الخالفة نشوء: أوالً
  

المسلمين أكثر من تسعين عاماً، وتعاقب على خالفتها في هذه المدة  أمية بنيحكمت دولة   
وكان مقدماً عند خلفائها ، العاملي لهذه الدولة الرقاع بن عديأربعةَ عشر خليفةً، وقد تعصب الشاعر 

  .خلفاء األمويينالعاصر الشاعر سبعة من وووالتها، 
  

في  2يد بن عبد الملككما صرح الول، 1"وراثياً ألمواتهم أميةاحاً لبني مد"الشاعر كان  وألن  
قبل اإلسالم، ومن ثَم  أمية ، كان ال بد من التعريج على األصول التاريخية لبنيمجلس الخالفة

الخالفة في إلسالمي، ووصولهم إلى الوقوف على نشأة الحزب األموي حزباً سياسياً في العصر ا
  .األمويين وسياستهم ةأواسط القرن الهجري األول، مروراً باألحزاب السياسية الكبرى في مواجه

  

ومة، إذ ينحدرون جميعاً من عبد فهم والهاشميون أبناء عم ،ينتمي األمويون إلى عبد شمس  
اهللا  ىقبيل بعثة النبي محمد صل –مناف بن قصي بن كالب القرشي، وفي نهاية العصر الجاهلي 

على الرئاسة والنباهة، إذ سابق األمويون الهاشميين في تجارة هما المنافسة بيناستحكمت  - عليه وسلم
على تجارة اليمن والعراق، فأصبحوا يمتلكون  بالد الشام، ونجحوا في استخالصها منهم، وغالبوهم

، كما امتدت 3مون ويرسمونكأمواالً طائلةً صيرتهم من أغنى رجال قريش، وجعلتهم سادةً في مكةَ يح

                                                                 

 .89 الشّعراء، ابن سالم، طبقات: وينظر ،9/301 األغاني، األصفهاني، 1
، بويع بعهد من أبيه، بدمشق الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم األموي، الدمشقي الذي أنشأ جامع بني أمية 2

- 4/347الذهبي، سير أعالم النبالء، : ينظر ترجمته(، )هجرية 96سنة (، توفي غزا الروم مرات في دولة أبيه
348.(   

  .21الدولتين، شعراء عطوان، ينحس 3
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ذروتها في عنايتهم بالبيت العتيق وسدانة الكعبة  التي كانت تتمثل، سة بينهم إلى وظائف مكةالمناف
    .1أميةلبني ) إطار قبلي سياسي(، واللواء المشرفة، فكانت السقاية لبني هاشم

على هذا النحو أضحت األسرتان القرشيتان، فاألمويون أهل حصافة وتدبيرٍ، والهاشميون   
، يقول الشاعر 2ل الهاشميين وغناهم، وكثرة أبناء األمويين وفقرهمارجال الخير والقوة، مع قلة رج

يدقاعبن  عةأمفي مدح أحد خلفاء بني  الر3ي:  
  البسيط

  العظُم  ورةُذكَالم م العربِ اعمع    هلَ  يدقستَتَ  انٍكَمبى بِتَى اححتَّ
  وامحدوم قُريشٍ ساعةَ ازرها قُنْع    وامحز مذكورةً   آلبائهم كانت 

  

زيادةً في شرف  –صلى اهللا عليه وسلم- د في بعث محم أميةولما جاء اإلسالم رأى بنو   
اشميين وفخراً يتباهون به أمام بني عمومتهم األمويين، وسلطاناً دينياً وسياسياً يضاف إلى مجدهم اله

  .4الديني واالجتماعي الموروث من الجاهلية
  

–، فكانوا أول الجاحدين بالدين الجديد، وأنكروا دعوة محمد أميةولم يرق هذا األمر لبني   
وكان هذا اإلنكار دافعه العصبية والتعالي  -وجل عز–لتوحيد الخالق  -صلى اهللا عليه وسلم

قريشٍ ينزلون عن  ادةَوس أميةالتي تجعل بني  - كما يرون –والكبرياء، وما هذه الدعوى الباطلة 
ويصبحون تابعين مؤتَمرين ببني هاشمٍ، فبادروا بالتصدي للمسلمين وبالتعرض لهم بكل  ،عرشهم

  .صنوف اإليذاء والعذاب
  

صلى اهللا –د ، والتفوا حول رسالة محمون المسلمون ومن معهم من الصحابةيصمد الهاشم  
في توحيد العرب، ونبذ العصبية القبلية  - والمهاجرون واألنصار معه-  الذي مضى - عليه وسلم

الصعوبات التي واجهوها في سبيل تحقيق هدفهم في نشر اإلسالم، فقد كان  على الرغم منالمقيتة، 
  .الحربة في أهم الوقائع بين المسلمين والكافرين، خاصة معركة بدر الكبرى وأحدعلى رأس  أميةبنو 

                                                                 

 .21 ، ن.م عطوان، حسين 1
 .287أحمد الشايب، تاريخ الشّعر السياسي،  2
. أخذ هذان البيتان من القصيدة الثامنة من الديوان في مدح الوليد بن عبد الملك. 119عدي بن الرقاع، الديوان،  3

 ).، مادة، قَرماللسان(مفردها القَرم، وتعني السيد المعظَّم، : قروم
 .21، شعراء الدولتينحسين عطوان،  4
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وبعد فتح مكة يذعن األمويون وعلى رأسهم زعيمهم أبو سفيان لحكم اإلسالم وتعاليمه، ويعفو 
عصبية  فتصبح األمة العربية شعباً مؤتلفاً ال عصبية فيه إال"عنه،  -عليه الصالة والسالم-الرسول 

وإن شعر الهاشميون  ،اإلسالميةغلبت عليهما األخوة  -الهاشمية واألموية–، وهاتان األسرتان الدين
  .1"حتماً بشرف النبوة فيهم دون سواهم من قريش ومن العرب ومن الناس جميعاً

  

، إلى العامل السياسي، -عليه الصالة والسالم–فاة النبي يعود الخالف بين المسلمين بعد وو
موضوع الخالفة وأصول الحكم، وما كانت حروب الردة ومانعو الزكاة إال بدافع حيث تركّز في "

عدم االنصياع ألبي بكرٍ وسلطته، فتلك العصبية ما زالت آثارها عالقة في النفوس، ال سيما أولئك 
  . 2"الذين لم يمضِ على دخولهم اإلسالم أشهر معدودةٌ

  

أن اإلسالم "في اإلسالم ظنّت في أول األمر  من هنا نرى أن كثيراً من القبائل التي دخلت  
وأنهم في حلٍّ  -عليه الصالة والسالم–ليس إال مجرد عقيدة آمنوا بها والتفوا حولها في حياة الرسول 

 وسياسي اجتماعي عقيدةٌ ونظام ليعودوا إلى سيرتهم القبلية األولى، ولم يدركوا أن اإلسالم بعد وفاته
  .3"معاً

  

يار الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان من نصيب األمويين، حيث انتظروا هذه كان اخت
لخالفة الفتنة بين الفرصة على مضض، األمر الذي حرك المنافسة بين المسلمين، فقد أشعل توليه ا

  .4، ما أدى إلى مقتله فيما بعدصفوف المسلمين
  

الخالفة إذ كان في سواء أكان ذلك متمثالً ي عثمان الخالفة استأثر األمويون بالحكم، وبتولِّ  
الخليفة من صلبهم، أم في الواليات في األقاليم واإلمارات حيث كان معظم اإلداريين الذين عينهم 

                                                                 

 .288أحمد الشايب، تاريخ الشّعر السياسي،  1
 .75محمد عمارة، اإلسالم وفلسفة الحكم،  2
 .276عبد القادر القطّ، في الشّعر اإلسالمي واألموي،  3
 .22 الدولتين، شعراء عطوان، حسين 4
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عثمان من األمويين، وعزل الذين عينهم عمر بن الخطاب، وهذا األمر بثّ البهجة في نفوس 
  .1راألمويين، بعد أن تضجروا من خالفة أبي بكرٍ وعم

  

 هاستغلوا مقتل ؛أن يخرج األمر من أيديهم إلى بني هاشم أميةوخشي بنو  ؛ولما قتل عثمان  
  :3أخو عثمان ألمه 2فقال في ذلك الوليد بن عقبةالملك اإلسالمي، بقاء على لإل

  الطويل 
بني هاشمٍ ردالوا سح خُْأ نِابكُتم    نْتَ  الوهبتَ  ال  وهلُّ ح نَماهبه  
بتَ   ال هاشمٍ  ي نعقَِإبِ  والُجادة    سوع اءقَ  نا ليلُاتوساِل   وهبه  
بي ن هكَ  مٍاشعاقُالتَّ  فَيب داْنَنَي    ونْعد  علي  سيفُه   نَوِئاْجبه  

    

عثمان ووارثه، وأن  الشام يزاحم علياً على الخالفة محتجاً بأنه وِلي ثأرفي وهنا قام معاوية 
، ويعتصم علي 4قعة الجملمكة، ويدفعون عائشة إلى و فيعلياً فرط في حقه، ويثور األمويون 

ن التحكيم ويستغله معاوية بينهما، ويكو 5صفينمعركة ، ويرى معاويةُ ثائراً دعياً، وتحدث بالعراق
، ، ومن ثم يقتل عليوأمويين شيعة، وخوارج،: ن أحزاباً ثالثة، ويخرج الناس من صفّيلصالحه

  .6أميةويستقر الملك في بني  ،اوية، ويتم األمر لمعويتنازل الحسن بن علي لمعاوية
  

                                                                 

 .101، س.ممحمد عمارة،  1
2 ةَ بن الوليدقْببن أبِي ع طيعأخُو م ثمانفَّان بن عمكة، فتح يوم عمارة وأخوه الوليد وأسلم بدر، بعد أبوه قتل ألمه، ع 

 بشرب البينة عليه أقيمت أن بعد عنها عثمان عزله ثم وقاص، أبي ابن سعيد بعد عفان بن لعثمان الكوفة تولى
: اإلصابةابن حجر العسقالني، ( معاوية خالفة في ومات الفتنة، لاعتز عثمان مقتل وبعد الحد، عليه وأقام الخمر،

6 /614- 617.( 
 .5/122األصفهاني، األغاني،  3
 علي ابن أبي طالب، بين قوات أمير المؤمنين )جريةهـ 36سنة ( البصرةموقعة الجمل هي معركة وقعت في  4

التي قيل إنها  ةعائش أم المؤمنينإلى  إضافة، والزبير بن العوام طلحة بن عبيد اهللا الصحابيانوالجيش الذي يقوده 
 .، وسميت المعركة بالجمل نسبة إلى هذا الجملجملمن حديد على ظهر  هودجفي  المدينةذهبت مع جيش 

 37سنة ( معاوية بن أبي سفيانوجيش  علي بن أبي طالبموقعة صفين هي المعركة التي وقعت بين جيش  5
 .بسنة تقريباً موقعة الجمل، بعد )جريةهـ

 .290عر السياسي، أحمد الشايب، تاريخ الشّ 6
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ي بها أنشئ أول ملك وراثي ففي تاريخ الحكم اإلسالمي، كانت خالفة معاوية نقطة تحول 
بحيث ثبت أركان الدولة  تسعين عاماً، وكان معاوية من الذكاء والدهاءاإلسالم، واستمر ما يربو على 

موية، وشرح للخلفاء من بعده القواعد السياسية التي يسيرون عليها، فقد قرر مبدأ والية العهد األ
، وعمل من خالل هذا التغيير ه يزيد، فحول اإلمامة إلى ملك، والخالفة إلى منصبٍبأخذه البيعة البن

ي، إلى ملكي استبدادي، في بني سفيان أوالً ثم على تحويل نظام الحكم اإلسالمي من شوري ديمقراط
  :2الرقاعبن  عدي، يقول 1في بني مروان ثانياً

  الطويل
  رمِصتَي   ملَ  ثم   وملكاً تماماً     ىنَب   مهكلُّ   هلَ   اءآب   ةُالثَثَ
لُمي وكروالْ نعَلد  اًقَّح  عهِليم    حسان الوجوه يتَهمِهِي بِد العيم  

  

 ، الذيهو حزب الزبيريينرابع  زب سياسيوكان التغيير الذي أحدثه معاوية سبباً في خلق ح
 ريفة،، لما فيه من مخالفة للسنة النبوية الش3انطلق دعاته من مبدأ رفضهم فكرة التوريث في الحكم

  .لألمويين المواجه األحزاب األخرى التي وقفت في الصفّ لغيرهم من مضافاً
  
بما قام به معاوية خلقوا فتنة سياسية بين مفكري األمة وعوامها، الذين أجمع عدد  أميةوبنو   

وافر منهم على مناهضة هذا االنقالب السياسي، إال من له منفعة من مؤيدي الدولة األموية 
إلى مضرية ويمنية، وشعرائها، وفتح هذا التحول باب العصبية القبلية على مصراعيه، وتنقسم األمة 

  .4ونزارية وقحطانية، وتعم هذه العصبية أطراف الدولة من أقصاها إلى أقصاها
  

إنهم األصلح للحكم، وأقوم الناس بأعبائه، ومعهم كثرةٌ تؤيدهم، "القول  وأراد الحزب األموي
الناس  وإنهم أصحاب مجد قديمٍ يوازي مجد الهاشميين، ولم يكن حكمهم على أصل ديني، بل رآهم

                                                                 

 .19 ،مصطفى الشكّعة، رحلة الشّعر 1
 .، هذه األبيات من القصيدة العاشرة في الديوان يمدح فيها عمر بن عبد العزيز135عدي بن الرقاع، الديوان،  2
 .290شوقي ضيف، العصر اإلسالمي،  3
 .20، س.ممصطفى الشكّعة،  4
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ك، تبرر غايتهم كل وسيلة، فاعتمدوا على قوة السيف والمال والعقل في تأييد لْسياسيين طالب دنيا وم
  .1"عرشهم، فكان الناس يجنحون إليهم طمعاً في مالهم، أو خوفاً من بأسهم

  

    
  
  

  األمويين ومواجهة  النشأة بين األخرى السياسية األحزاب: ثانياً
  

 تصاعد في مهماً دوراً األمويون ولعب طالب، أبي بني علي عهد في األحداث تطورت
 وفيما األموي، الحزب جانب إلى أخرى أحزابٍ لنشوء مدعاة كان األمر هذا حدتها، وزيادة حداثاأل

  :السياسية األحزاب هذه عن موجز يأتي
  

   الخوارج .1
  

 علي على خروجهم إلى أدى األمر وهذا والقراء، الصحابة بعضل التحكيم قصة ترق لم  
 طالبٍ، أبي بن علي الخليفة قتل إلى األمر بهم ووصل دميهما، بهدر وطالبوا معاً، معاويةَ وعلى
 مشروطة ليست وإمامتهم المسلمين إمارة وأن المسلمين، بين المساواة مبدأ من ينطلق دستورهم وكان

   .2األخرى الشيع بأصحا يدعي كما غيرها، دون بعينها أسرة على مقصورةً وال بشرط،
  

 إذا اإلمامة، شروط عليه تنطبق مسلم كّل لتشمل الخالفةفي  األحقية أوج الخوارج وسع وقد
 قريش، على والزبيريون علي، بيت على األحقية الشيعةقصر  بينما بأعبائها، للنهوض أهالً كان ما

  .3أمية بني على واألمويون
  

 للهمم مثيرٍ قاطعٍ باترٍ كسالح مؤثراً قوياً بليغاً الشّعرب االحتفال في لخوارجيسجل السبقُ لو  
: شعرائهم أبرز ومن نظرهم، ووجهة السياسي لفكرهم مصوراً شعرهم جاء وقد المعركة، خضم في

                                                                 

 .295 – 294ي، أحمد الشايب، تاريخ الشّعر السياس: ينظر 1
 .1/65 الشّعر، رحلة الشكّعة، مصطفى 2
 .225 السياسي، الشّعر تاريخ الشايب، أحمد 3
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 المعركة في دونهيرد الذي نشيدهم كانو حكيم، بن والطرماح الفجاءة، بن وقطري حطّان، بن عمران
  :1انطَّح بنِ رانمع شعرائهم أبرز قول يةالسلم المناضلة وفي ،الحربية

  
  الطويل

  رشكّ نم اِهللابِ اِهللا بادع ىلَوأو    نابِّر واِهللا المِإلسا ونُب نحنو
  

 العميق، إيمانهم من انطالقاً الحرب غمار خوضهم في المطلقة بالشجاعة الخوارج اتصف
 ينتصروا أن عقيدتهم على وثباتهم بإيمانهم استطاعوا منهم رجالً أربعين أن شجاعتهم في ويروى

  :3فاتك بن عيسى يقول ،2آسك لها يقال منطقة في وفرسانها، الخالفة جنود من ألفين على
  الوافر

  عونابأر   كآسبِ   مهمزِهيو    متُمعز  يماف   نٍؤمم  أألفا
تُكذبلَ ميذَ سماكَ اك زعتُمم    لَووارِالخَ   كنج   مونانُؤم  
القَ الفئةُ همقَ ةُيلَلد  علتُمم      ىلَع ثيرِالكَ الفئةة ينصونار  

  

 صور وقد القتال، ساحة في االستشهاد وينشدون الفراش، على الموت يتحاشون والخوارج  
  :4بالل أبي دربه رفيق استشهاد عن تحدث حين األمر هذا طّانح بن رانمع شاعرهم

                                                                 

 س، رأماك، أبو سيلالواِئ يبانيالشَّ يدوسالس يانبظَ بنِ انطَّح بن رانمع .18/114األصفهاني، األغاني،  1
ن رجال العلم والحديث من أهل البصرة، طلبه الحجاج، فهرب إلى كان قبل ذلك م رية، وخطيبهم وشاعرهم،فْالص

الشام، فطلبه عبد الملك بن مروان فرحل إلى عمان، فكتب الحجاج إلى أهلها بالقبض عليه فلجأ إلى قومٍ من األزد، 
عالم، الزركلي، األ، و213- 4/214الذهبي، سير أعالم النبالء،  :ينظر ترجمته(. )هجرية 84سنة (فمات عندهم 

5/70.( 
 .آسك موضع في العرق .1/66، رحلة الشعرمصطفى الشكّعة،  2
3 سىعرِير بن يبن ج كفَات ،يطببرد سماه الخوارج، شعراء أحد الحالوحشيات في هو وكذلك فاتك، بن عيسى الم 

 فهو ربِيعةَ بني أحد جرِير بن عيسى هو: البالذري وقال الحبطي، وأخرى الخَطي إلى مرة ونسب النهج، وشرح
 ينظر(. كثير شعر وله األزارقة خروج بعد وقتل اَألزرق، بن نَافعِ أصحاب من كان ثَعلَبةَ، بن تالال تَيمِ بني من

  .)54 الخوارج، إحسان عباس، شعر: األبيات
 نسبه هيدُأ بن مرداس يوسم ،بالل بأبي ىويكنَّ ،ريدح بن داسرم بو بالل هوأ .1/2شعر الخوارج،  إحسان عباس، 4

 ،التحكيم بعد النهروان لأه مع وفارقه عروة وأخوه هو علي اإلمام مع صفين معركة شهد وقد ،جدته أو أمه ةيدُأ إلى
 .النهروان معركة في القتل من نجوا الذين القليل العدد من وكان
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  افرالو
  الِلبِ  أبو  روجِالخُ  في  اًوحب     ضاًبغْ   ليِإ  اةَيالح  زاد  دقَلَ
  ياِلوالع ذُرا تَحتَ تَوالم وجرَأو    يراشف على وتَمأ نَأ حاذرَأ

يأنَّ ولو علبِ  تُمأن  تْحيف    كلَ  الٍلبِ  يبَِأ  حتفُأباِل  م  
  

    
 ويتعطشون ،الدنيا شعراؤه يستصغر العاطفة، صادق حماسياً راًثائ الخوارج شعر ويبقى

 إلى إضافةً األخرى، الفرق شعراء عند نجدها التي بالصورة يرثونهم وال قتالهم يندبون وال ،للموت
  . أشعارهم في الكريم بالقرآن الكبير تأثرهم

  

   الشيعة .2
  

 أنصار هم فالمتشيعة معين، خصش أو لمذهب التعصب تعني آخر بمعنى المتشيعة أو الشيعة  
 من للمسلمين خليفة ليكون المثالي النموذج طالبٍ أبي بن علي في رأوا الذين وهم الهاشمي، البيت آل
 المنافسة من بالرغم األمويون همعم أبناء مراأل هذا في وساندهم –صلى اهللا عليه وسلم– الرسول بعد

  :2قوله سفيان أبي عن روي قدف ،1واإلسالم الجاهلية في بينهم الشديدة
   الطويل

  عدي أو مرةَ  بن  ميتَ  امسي وال    ميكُف اسالنَّ واعطمتُ ال هاشمٍ بني
  يلع نٍسح  وبَأ  إال  هالَ وليس    موإليكُ   مفيكُ   إال  األمر   فما

     

 بن عمر بعده ومن بكرٍ أبي إلى الخالفة فتحولت يطمحون؛ كانوا كما تأت لم النتائج أن إال
 درجةُ تكن لم الفترة هذه وفي عثمان، مقتل بعد الخالفة علي تولّى أن إلى عفان، بن وعثمان الخطاب
  . أوجها إلى وصلت تهبي وآل لعلي التشيع

  

  مقتل ويعد المتعصب الشيعي لحزبلظهور ا الحقيقية البدايةَ السلطة مقاليد معاوية وتسلم علي 
 كثير ومضى لخالفته، مقراً علي اتخذها التي الكوفة حاضرة في ينمو التشيع بدأ فقد بيته، وآل يلعل

                                                                 

 .233 أحمد الشايب، تاريخ الشّعر السياسي، 1
 .2/72 الفريد، العقد األندلسي، ربه عبد ابن 2
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 وبأن الشرعيون، وأصحابه الحقيقيون الخالفة أهل هم وأحفاده أبناءه بأن يؤمنون وفاته بعد أهلها من
  . 1ممنه يستردوها أن المسلمين على ويجب السيف، بقوة منهم اغتصبوها األمويين

  

ر كُثي أشهرهم ومن والدينية، السياسية وجهته صوروا كُثُر شعراء الحزب هذا في برز وقد  
 فرقتا أهمها أحزابٍ إلى - الخوارج كما-  الشيعة وانقسم ،الدؤلي األسود وأبو األسدي والكميت عزة

البيت  أحقية في وتلتقيان الثانية، من وعقائدها أفكارها في تطرفاً أشد واألولى والزيدية، الكيسانية
  .2بالخالفةالهاشمي 

  

 نقل استطاعوا شعراءهم أن نجد النبوي البيت وآل لعلي المتشيعة شعر على وقفنا وإذا  
  :3كُثير يقول قوة، من أوتوا ما بكل عنها مدافعين جلية بصورة أفكارهم

  الوافر
  واءس ةٌعبرَأ  قِّالح  الةَو    يشٍرقُ  نم  ةَمِئاَأل  إن الَأ

علةُالثَوالثَّ  ي  من   بنيه    هم األسلَ اطُبيهِبِ سخَ مفاء  
فسطٌب  سببو  إيمانٍ  طر             وسطٌب  غيتْبكَ  وهربالء  
وسال طٌب  تراه العين ىتَّح    يالخَ  قودَلي  قْيماللِّ هادواء  

  

 سفك الذين أئمتهم على والعويل البكاء ةبكثر األشعار من غيره عن لشيعةا شعر ويتميز  
 مع اتفق أن بعد وذلك كربالء، في األمويون قتله الذي علي بن الحسين سيما وال دماءهم، األمويون

 على وزفَراتٌ وبكاء دموع شعرِهم فجلُّ األمويين، على والثورة ،الخالفة إعالن على  الزبير ابن
 على تحريضاً بكائهم إلى يضيفون كانوا بل فقط؛ قادتهم يرثون يكونوا ولم وصحبه، وأهله الحسين
  :6بن أبي طالب علي بن سينالح رثاء في 5ةتَّقَ بن يمانلَس وهو شعرائهم أحد يقول ،4بالثأر األخذ

                                                                 

 .315شوقي ضيف، العصر األسالمي،  1
 .315، العصر اإلسالميشوقي ضيف،  2
 .15 –9/14األصفهاني، األغاني،  3
 .316 –315، س.مشوقي ضيف،  4
كان منقطعاً لبني هاشم، راء، نسب ألمه قتّة، من فحول الشعيمي، مولى تميم بن مرة، سليمان بن قتَّة العدوي الت 5

 ).596الذهبي، سير أعالم النبالء، : ينظر ترجمته( .126توفي بدمشق سنة 
 .1/131المبرد، الكامل في األدب،  6
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  الطويل
مرَأ  ىعلَ تُرآِل  بيات   محمد           ها   فلمأر   كعهاهد  يوم  لَّحت  
  تلَّوج زاياالر كلْت  تْعظُم  دقَو             ةًرزي  واارص  مثُ  اءجر واوكانُ
ألم تر الشَّ أنمَأ سضتْح مريقْفَِل     ةًضد  سيوالبِ  نٍحشَاقْ  الدعّرت  
وقد  أعتَ  تْلَوبكي  السمقْفَِل  اءهنْوَأ    دهاجنَ  معلَ  تَاحيه  لَّوصت  

  
   الزبيريين حزب .3
  

 بن اهللا عبد الفرقة هذه رأس على وكان الحكم، في التوريث فكرة المسلمين من جماعة رفض  
 في وراثية الخالفة وجعِل بالحكم، األمويين اسئثار فكرة عارضوا حيث علي، بن والحسين 1الزبير

 صارت حتى وأبنائهم، الصحابة كبار من مجموعة من تتكون يالت الفرقة؛ هذه وتطورت ،أمية بني
 مدن في بالخالفة الزبير ابن مبايعة ثم األمويين، لحكم االنصياع عدم إلى يدعو سياسياً حزباً

  .2الحجاز
  

 ودون علي، أصحاب أراد كما الهاشميين دون عامة لقريشٍ الخالفة أن الزبيريون ويرى
 وازدياد نفوذها المتداد أمية بني على كبيراً خطراً الفرقة هذه لتشكّ وقد، 3ةأمي بنو أراد كما األمويين
  .أتباعها

  
 1معاوية بن يزيد الخليفة لها أرسل حيث بالمرصاد، لها يقفون األمويين جعل األمر هذا 

 بين المنازعات استمرت ثم ،2بالحرة سميت التي الموقعة وتالقوا في ومكة، المدينة في ليؤدبهم جيشاً
  .3مروان بن الملك عبد في عهد والزبيريين األمويين

                                                                 

1 عبد اهللا بن بنِ بيرِالز ام القُالعورشاَأل يسيِّدول مولود في المدينة بعد الهجرة،أ، فارس قريش في زمنه، ورٍكْ، أبو ب 
، وكانت له مع ةَعاويم بنِ ، بعد موت يزيد)هجرية 64سنة (ة شهد فتح إفريقية زمن عثمان بن عفان، وبويع بالخالف

. هجرية 73ل على يديه سنة ت، وقُوانرم ك بنِلام عبد المروا له الحجاج الثقفي في أيى سيحتّوقائع، األمويين 
 .)4/87األعالم، الزركلي، ، و380 -3/363ء، الذهبي، سير أعالم النبال: ينظر ترجمته(

 .300 – 290شوقي ضيف، العصر اإلسالمي،  2
 .255أحمد الشايب، الشّعر السياسي،  3
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 شاعر هو بل ،4الرقيات قيس بن اهللا عبيد الشاعر السياسي الحزب هذا شعراء أبرز ومن  

  :6ذلك في يقول ،5عنه ومدافعته لحزبه إخالصه في يوازيه شاعراً نجد ال إذ المقدم، الزبيريين
  الكاملمجزوء 

إن الحوابِ ثَادلمينَدقَ ةَأ    دوجنَعين  وقَرعن مروتيه  
ينب نعىي عبد خوتَِإوهم     لَّح الهالك بِارِقََأ ىلَعيه  
  هيتيزرِاو   ىلَيلَ   وُلقُتَو     ةًلَوِعم اءمسَأ مهلَ يكبتَ

  

 المسلمين أفكار أن نرى نلألمويي المعادية األحزاب لنشأة التاريخي اإليجاز هذا ومن  
 رأى ومنهاجاً مبادئ يمثّل حزبٍ كل أربعة، سياسية أحزاب تتناوبها أصبحت وتوجهاتهم وعواطفهم

 األحداث، تلك مصوراً العربي الشاعر وقف الصراع هذا خضم وفي يجانبه، غيره وأن الصواب، أنه
  .صنعها في مشاركاً بل
  

                                                                                                                                                                                                     

1 يزيد عاوِبن مَأ بنِا ةَيفْبي سيان وِاألمالقُ يرشهجرية 26سنة (، ولد ي ( في خالفة عثمان بن عفان، وأمه ميسون
 64سنة (، دامت خالفته أربع سنوات، توفي )هجرية 60سنة (تولّى الخالفة بعد وفاة والده  بنتُ بحدٍل الكلبية،

 ) .،8/189الزركلي، األعالم، : ، وينظر409-4/35الذهبي، سير أعالم النبالء، : ينظر ترجمته( ).هجرية
عامل  عثمان بن محمد بن أبي سفْيان، وكان أهل المدينة قد ثاروا على )جريةهـ 63سنة (وقعة الحرة كانت  2

  .، فدخل المدينة وأنهى الثورة بهامسلمِ بن عقْبةَ، فأرسل لهم جيشاً بقيادة يزيد بن معاويةَالخليفة األموي 
. كأنها أحرقت بالنار، وتنتشر في عدة أماكن منها قرب المدينة والحرة هي أرض ذات حجارة سوداء نخرة

 .اسمها الخاص الحراتولكل واحدة من هذه 
 .300 –290، س.مشوقي ضيف،  3
4 بيدس بن اِهللا عحِ بن قَييبن شُر اِلكسِ بن مات قَيقَيهو) هجرية 85 سنة توفي( الر األموي العصر في قريش شاعر، 

 مقيماً كان رقَية، منهن واحدة كل اسم نساء بثالث يتغزل كان ألنه الرقَيات قَيس سمي لَُؤي، بن عامرِ بني من
األغاني،  األصفهاني،: ينظر ترجمته( .مروان بن الملك عبد على مصعب بن الزبير مع وخرج ،المدينة في
 ).4/196: ، والزركلي، األعالم5/492

 .30 –290، اإلسالميالعصر شوقي ضيف،  5
 .98-97 الديوان، عبيد اهللا بن قيس الرقيات، 6
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   السياسي الشّعر :الثاني المبحث
  

   وأغراضهالتاريخية  وأصوله السياسي الشّعر تعريف: أوالً
  

 الدول بنظام يتصل الذي الكالم فن بأنه السياسي الشّعر تعريف إلى الدارسين بعض عمد  
 هدف نحو هالموج الشّعر إنه قال اآلخر هموبعض. 1الدول بين ومكانتها الخارجي بنفوذها أو الداخلي،

أغراضٍ خالل من إليه رالشاع ويصل السياسة، وهو واحد أو مدحاً تكون قد دةمتعد او هجاء أو رثاء 
  .2ذلك إلى ما أو وصفاً

  

 هي العربية فالقبيلة الجاهلي، العصر منذ السياسية الشاعر برؤية العربي الشّعر ارتبط  
 ذهه بمواقف يتّصل شعره كان ثَم ومن القبيلة، هذه حال لسان والشاعر للدولة، المصغرة الصورة

 ،بالكاتب احتفالها من أكثر بالشاعر العرب احتفال ذلك ويفسر. لها اًتأييد أو عليها اًاحتجاج القبيلة
  .3األخرى القبائل بين مكانتها يرفع الذي هو فالشاعر

  

 انقسم حين األموية، الدولة بداية مع بذاته اًقائم شعرياً اًغرض خذتُّا السياسي الشّعر ولكن
 واألمويون، والزبيريون والشيعة الخوارج أهمها وأحزاب طوائف إلى صفين ةمعرك عقب المسلمون

 فتحول وتوجهاتها، مبادئها عن يتحدثون شعراء السياسية األحزاب لهذه أصبح التاريخ، هذا ومن
 وتأييد الحكم في المبادئ محددة نظرية على ويقوم ومناهج، أهداف تحكمه سياسي إطار إلى الشّعر
 البرهان على قائمة سياسية دعوة يكن لم الشّعر هذاو له، ويدعو رايته الشاعر يرفع الذي الحزب

  .4ذاك أو الحزب لهذا الشاعر انتماء نتيجة صادقة مشاعر عن يفصح ولكنه ؛فقط العقلي والحوار
  

 وهذه واقتناع، عقيدة عن كان إذا سيما ال مؤثراً قوياً حماسياً يكون الشّعر من النوع وهذا
 والسيادة، الحرية سبيل في الصادقة العواطف عن معبراً الشّعر كون من يبرزان واالندفاع ةسالحما

                                                                 

  .4أحمد الشايب، الشّعر السياسي،  1
 .1/267حنا الفاخوري، تاريخ األدب العربي،  2
 .17/111جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم،  3
 .17/111ن، .جواد علي، م 4
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 ساحة في يقال الذي الشّعرف فيه، قيل الذي والموقف أغراضه اختلفت مهما سماته أبرز من وتكون
  .ةالحماس عاطفة عليه وتغلب ارتجالياًيكون  الوغى

  

 الدولة تكوين وبعد النبوية الهجرة بعد ما الشّعر هذا برز اإلسالم صدر عصر وفي  
 إلى عائلي، وصراع قبلية صبغة ذي شعر من السياسي الشّعر وضع تغير النقطة هذه فمن ،اإلسالمية

 ويدعو باإلسالم يفتخر المسلم الشاعر فغدا" العقيدة، وهي اإلسالم في مهمة قضية حول متمحور شعر
 فيبرز لقتالهم، ويدعو والمشركين الكفار خصومه يهجو خرى؛أ جهة ومن جهة، من جاهليته ويذم إليه

 وغيرهم رواحة بن اهللا وعبد مالك األنصاري بن وكعب ثابت بن حسان أمثال من المسلمين شعراء
 إلى الضيق، الجاهلي شعرهم عن البعد كل بعيدين تعبير، أروع الصادقة المعاني هذه عن ليعبروا
  ،1"عنها والدفاع أميةالس اإلسالمية المعاني

  :2الشاعر الحصين بن حمام في ذلك يقول 
  المتقارب

ويوتُ   مسعر  فيه  الحبِلَ    روبىإلَ  تُس  الرعِو  سرهاالَب  
  هاالَمعَأ سفْالنَّ ىرتَ موي ت    ايزِخْالم    نم  بيربِ  وذُعَأ
فَّخَو   المالكَبِ  وازينافريو    نلَزِلْزاَأل   ترزِ   ضهاالَلز  

  

 في فيرى شعره، في القبلية صهوة يمتطي يزال ما الذي الجاهلي الشاعر يظهر" المقابل؛ وفي  
 والعودة اإلسالمية العقيدة استئصال إلى فيدعو سيفه، قبل بلسانه منها النيل يريد جديدة قبيلةً اإلسالم

 إلى داعياً بمآثرها، يفخر يفتأ وما لقبيلته، بانتمائه يتمسك اليز ما الشاعر وهذا األولى، الجاهلية إلى
 أخرى، تارة وبالسحر تارة، بالجنون وأتباعه الجديد الدين دعاةَ متَّهِماً واألجداد، اآلباء دين على البقاء

                                                                 

 .71- 68، العصر اإلسالميشوقي ضيف،  1
 جاهلي فارس شاعر يزِيد، أبو الذُبياني، المرِي ربيعةَ بن حمامِ بن الحصينوالشاعر . 14/15األصفهاني، األغاني،  2

 في األوثان عبادة نبذوا ممن وهو حكمة، شعره في ،)الضيم مانع( ويلقب ،)ذُبيان من( مرةَ بن سهم بني سيد كان
، )الهجرة. ق 10( .األسالم أدرك وقيل إنه األسالم، ظهور قبيل ماتوقت وفاته، فقيل إنه اختُلف في  الجاهلية،

 ).3/262الزركلي، األعالم، : ينظر ترجمته(
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 بعد 2الزبعرى بن اهللا عبد يقول ،1"والمسلمين اإلسالم على العنيف بهجومهم اءالشّعر هؤالء ويتميز
  :3ُأحد معركة

  الرمل
  سْلاَأل قْعِو نم جِرزالخَ رجض     وادهِشَ  رٍدببِ  يياخأشْ  تَيلَ

حيقُبِ  تْقَلَأ   نباء   بكَراه    وتَاسحُّلتْالقَ ر يف عبْلشَاَأل د  
  دْلتَاعفَ   رٍدب   َليم  انَلْدعو    مهِتادس  نم فَصالنِّ نالْبِقَفَ

  

– محمد الرسول عمر أخريات من الممتدة الفترة في وهدوء ركود فترة السياسي الشّعر شهد  
 في وتركّز ،بن أبي سفيان ومعاويةبن أبي طالب  علي بين الفتنة وقوع وحتى –والسالم الصالة عليه
 مواكباً السياسي الشّعر فأصبح" الراشدين، الخلفاء عهد في اإلسالمية الفتوحات على الفترة هذه

 أروع في سياسياً شعراً فجاء وانتصاراتهم القادة وامتداح المعارك لوصف وموجهاً لألحداث
  :5ذلك في ثابت بن حسان يقول ،4"صوره

  البسيط
يناف  سوُلالر   ونافي   تْنَ  قُّالحبعىحتَّ    ه الممونَ اتغَ رٍصرِي محدود  

  ديادنَالص يف  ااموحتَ  ماةُكُالْ  إذا    واعطَقَ امِل ابٍكَّر ِلواله ىلَع ماضٍ
  

 العصبية عن والبعد اإلسالمي الجيش بقوة بالفخر تميز اإلسالمية الفتوحات شعر أن ومع  
 تقارع فعند وأخرى، لحظة بين يراودانه كانا بقومه وفخره الشاعر عصبية أن إال" الضيقة؛ القبلية

                                                                 

 .48 – 47شوقي ضيف، العصر اإلسالمي،  1
2 ى بن اِهللا عبدرعبالز يمهالس  يشكَةُ وأمه ،)هجرية15ت (القُراتةُ عيحمتبن الج رٍ، شاعر بن اِهللا عبديمفي قريش ع 

 إلى عاد بلغته فلما أبياتاً، فيه حسان فقال نجران، إلى فهرب مكة، فتحت أن إلى المسلمين على شديداً وكان الجاهلية،
 ).4/87األعالم، الزركلي، : ينظر ترجمته( .بحلَّة له فأمر وسلم، عليه اهللا صلى النبي ومدح واعتذر فأسلم مكة

 .200لجمحي، ابن سالم، طبقات فحول الشّعراء، ا 3
 .62، العصر الجاهليشوقي ضيف،  4
والبيضة،  بالدرع سترها أي نفسه، كَمى ألنه سالحه في المتكَمي الشجاع: الكَميمفردها  .242حسان، الديوان،  5

 ).صنداللسان، مادة، (الشدائد من األمور والدواهي،  :، الصناديد)اللسان، مادة، كمي(
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 القادسية معركة في 2الثقفي محجن أبي قول ذلك يمثل اموم ،1"العرب أيام في البالء يتذكر السيوف
  :4قال حين ،3ثقيف ببالء مفتخراً

  الوافر
لقد علثَ تْمقغَ فٌينَ  انََّأبِ  رٍخْفَ يرحكَْأ  نرهمم  سوفاي  

  اوفَحتُ مهعرجُأ  قْلَطُْأ  نِإو  يالِئب وافُرع دقَفَ سبُأح نِإفَ
  

 وقبيلته، الفرد حياة بين الوثيق االمتزاج ذلك من فجأة يخلصوا أن ليستطيعوا العرب يكن ولم  
 لكثير محوراً واألنساب باأليام القديمة المفاخرة توظلّ اء،الشّعر على مسيطراً القبلي الشعور فظّل
 ما منه ليعرف الصديق بكر بأبي استعان ثابت بن حسان أن الرواة فيذكر الشأن، هذا في يلق مما
  . 5قريش من المشركين هجائه في الحقائق بتلك ينتفع حتى ،وأيامها وتاريخها ،قريش أنساب من يفخَ
  

للشعر فاتحةً بعده من بالخالفة طالبٍ أبي بن علي ومبايعة عفان بن عثمان مقتل ويعد 
 ،اضطراماً نارها تزداد عندما جذوته وتذكى األحداث، تقوى حيث يقوى السياسي الشّعرف السياسي،

 من المسلمين صفوف في انقسامٍ من تبعها وما أحداث، من فيها جرى بما الزمن من الحقبة هذه فكانت
  .لبروز هذا الشعر الدوافع همأ

  

                                                                 

 .63، العصر اإلسالميشوقي ضيف،  1
 الجاهلية في الكرماء الشّعراء األبطال عوف، أحد بن عمير بن عمرو بن حبيبِ بن عمروأبو محجن الثقفي،  2

 إلى نفاه ثم مراراً، عمر فحده النبيذ، شرب في منهمكاً وكان عدة أحاديث، وروى ،)هـجرية 9( سنة أسلم واإلسالم،
 فحبسه يحبسه، أن عمر إليه فكتب الفرس، يحارب بالقادسية وهو وقَّاص أبي بن بسعد ولحق فهرب، بالبحر، ةجزير
 قيده، تحل أن واسمها سلمى سعد امرأة من محجن أبو فالتمس القادسية، أيام أحد في القتال واشتد عنده، سعد

 إلى المعركة بعد ورجع عجيباً، قتاالً فقاتل سبيله، فخلت ذلك، في أبياتاً وأنشد سلم، إن القيد إلى يعود أن وعاهدها
 ).5/76الزركلي، األعالم، : ينظر ترجمته( .أبداً أحدك لن: له وقال فأطلقه بخبره، سعداً سلمى فحدثت وسجنه، قيده

 في اليوم وإلى اإلسالم قبل ما منذ تقيم العرب، جزيرة في الطائف مدينة في قديمة عربية ةقبيل :قيفث 3
 .حولها وما الطائف مدينة

 .43، أبو محجن الثقفي، الديوان 4
 .277-275عبد القادر القط، في الشّعر اإلسالمي واألموي، : ينظر 5
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 الخلفاء أنبو عثمان، لمقتل بالثأر مطالبين الساحة، على األموي الصف شعراء يبرز هنا ومن
 الخالفة فتؤول ،1وبراعة وكرم وتدبيرٍ حزمٍ من فيهم يتوافر لما سواهم، دون لكفايةا لهم أمية بني من
  : 2األخطل يقولففي وقعة صفين  ذلك، بعد لهم

  البسيط
ويوصفِّ مين واألبصخَ اراشَأ    ةٌعمدهذِْإ م  دعاو من رهِبم مدد  
والُتَقَ ىلَاُأل ىلَع ثْعمان لَظْملَ    ةًمم نْيههشَنَ مد نْعوه قَود نُشواد  
  ودقَ وهدنْع  بٍلتَ  لَّكُ  واكُردَأو    هبِ ريناِئالثَّ  ونيع  تْرقَ  مثَفَ

وذلك المعارك بين األمويين ومن وقف ضدهم يوم المرج،  الرقاعبن  عديوصور الشاعر   
 تانتهالتي  ،3راهط مرج أرض الفهري على قيس بن لضحاكوا الحكم بن مروان جيشا عندما التقى

   :5في ذلك الرقاعبن  عدي، يقول 4بن قيس الضحاك قتلمب
  البسيط

         إن  الوليد قَ  المؤمنين أميرىض      راًأم  يـغُلِّبه  ـنَاألدوأقْ  ناناص  
  اانَوإخْ  اِهللا  تابِك ي ف حوا بأصفَ       هابِ  بادالع   اُهللا  مصع  قضيةً

بعقَالشِّ  دوَأ  اقغانٍ ض  مبنَية      ومتَية  كان  فها ي يحم نن اناح  
  اانَمثْع ِلتْقَ نوا مبضغَ ىلَو اُألنُب       هتُادقَ  اِهللا  دعب  رماَأل حبأصفَ

  

                                                                 

 .9-8أحمد الشايب، تاريخ الشّعر السياسي، : ينظر 1
 .)اللسان، مادة قود(الخيل، : ود، الق)اللسان، مادة، حقد(الحقد، : التَّبل .174 الديوان، التغلبي، األخطل 2
 ابن لبيعة يدعو وكان، بايعه الفهري الذي قيس بن والضحاك الحكم بن مروان بين دارت معركة هي: راهط رجم 3

 عام في الحكم بن مروان بنصر وانتهت يوماً، 20 المعركة استغرقت وقد ،"راهط مرج" أرض سراً، على الزبير
 على والقضاء الحكم بن لمروان األموية الدولة أمور استتباب في هام دور المعركة لهذه ، وكان)هـجرية 64(

 .الخليفة الحقاً ليصبح وذلك ،الزبير بن اهللا عبد خصمه
 ولهجليل  بيصحا ،القُرشي الفهرِي قَيسٍ بن الضحاك. 153–145/ 4ثير، الكامل في التاريخ، ابن األ: ينظر 4

ـِبل من الكوفةوِلي  كان ما بعد ووليها وسكنها ،دمشق فتح شهد جواداً، كان أحاديث،  ، دعاسفيان أبي بن معاوية ق
 بن مروانضد  خاضها الحرب في )هجرية 64( سنة فقُتل، معاوية بن يزيد وفاة بعد الزبير بن اهللا عبد لخالفة
الزركلي، األعالم، : ، وينظر245 -3/241الذهبي، سير أعالم النبالء، : ينظر ترجمته( .راهط بمرج الحكم

3/213-214.( 
 .170عدي بن الرقاع، الديوان،  5
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 يفخرون وظلوا القديم، القبلي االنتماء من يخلصوا نأ يستطيعوا لم اءالشّعر من كثيراً نأ على  
 شعراء ولعل والبأس، والنجدة القرى في وأجدادهم آبائهم ومآثر الجاهلية، في قبائلهم وأيام بأنسابهم
  :2في ذلك الرقاعبن  عدي، يقول 1االتجاه لهذا ميالً الفترة تلك شعراء أكثر من كانوا األمويين

  الطويل
  امهوتَ   الِإ  َلضالفَ  ونركُذْا تَم    ميكُف  حاِلوا الصنَياعسم ميتُسنَ
  امعنَْأو  ىسْؤب وامِي األقْف ثُدحنُلَ    انَنََّأ    ةيلاهالج   ا نَّودعتَ   نِإفَ
قُيلينا اِإ ودنَبي  نارٍز  من  الالم   َأوَله   العراق  ساماً ي  تَمظْعام  

  

  وتطوره السياسي الشّعر ظهور عوامل: ثانياً
   
  من لجملة ونتيجةً مرهوناً كان -ذلك بعد فيما- وتطوره قديماً السياسي الشّعر ظهور إن 
 المنفردة يةالشّعر األلوان مقدمة في وجعله األدبي اللون هذا إبراز في مجتمعة أسهمت العوامل،
 من إليه وصل ماو بها مر التي والمراحل السياسي الشّعر نشأةو ئها،أدا في والمتميزة بصفاتها،
  :هي عوامل ثالثة إلى األساس في يعود والتميز والرقي التطور

   
   الحكم على والنزاع السياسي النفاق .1
  

 والكتاب للخطباء كما فللشعراء ونظمها، الدولة أمورالسياسي  الشّعر يتناول أن الطبيعي من
 العصر منذ بالسياسة العربي الشّعر اتصلو .3مكفولة األدب حرية دامت ما مقررال الحق هذا

،التي العربية، القبيلة وجود منذ أو الجاهلي العربي الشّعر تناول وقد للدولة، المصغّرة الصورة تعد 
 والبراهين الحجج بسرد غيره، من والسلطة بالحكم ممدوحه أحقية عن الدفاع خالل من السياسة

  .4برأيه العامة وإقناع موقفه لتبرير والدنيوية دينيةال
  

                                                                 

 .277، شعر اإلسالمي واألمويفي العبد القادر القط، : ينظر 1
 .193 –192، الديوانعدي بن الرقاع،  2
 .4 السياسي، الشّعر الشايب، أحمد 3
 .6- 5، ن.م الشايب، أحمد 4
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  دعغير العالقة وجوه من وجهاً له شاعراً حساناً - والسالم الصالة عليه– الرسول اتخاذ وي 
 من حسان بمستوى شاعر إلى ماسة بحاجة الجديدة اإلسالمية فالدولة والسياسة، الشاعر بين المنفصمة

 قال أنه –صلى اهللا عليه وسلم– النبي عن روي فقد المشركين، ءشعرا من خصومها على يردل
   .1"يزاُل يَؤيدك ما نَافَحتَ عن اللَّه ورسوِله الن روح الْقُدسِ إ: "لحسان

  
 السياسية، مآرائه عن يعبر كان حيث األموية، الحزبية إطار في بارزاً دوراً الشّعر ولعب  
 في والحق والشرف النسب حيث من األمويين عن ويدافع المديح، شعر خالل من الخالفة، في وحقهم

 الرقاعبن  عدي، يقول 2الخالفة عن إبعادهم ومحاولة عداءواأل الخصوم بهجاء أيضاً وتمثل اإلمامة،
   :3في ذلك

  البسيط
  اناوقْأو  ناًيد نا ريخَ ا نَرموَأ    ناتَالفَخ   ىلَّو  إذْ  ِهللا  الحمدفَ

الع رمداوة ى الكَقَشْياشحبِ ونه    لْحاذَِإ اً و  رِتُ   لَمب رِ  هيناال ةً ب  
  اناعرتَ اِهللا عدب رضِي اَألف تَنَْأو    انَظُفَحي  نمحوالر ةُيعالر نحنَ

  

 في وترحالهم، حلهم في األمويين والخلفاء األموية السياسة األشعار من النوع هذا واكب وقد  
 فقد هنا ومن السياسية، القضايا من دعديال في نظرها وجهة عن يعبر ومضى قصورهم،و غزواتهم
 ينتجعون اءالشّعر وجاء العصر، ذلك في المجيدين اءالشّعر من ضخماً عدداً األموية السلطة استقطبت
 سياسة الناس في ويذيعون الخلفاء، مةبعظ ويلهجون األموية، الخالفة شرف عن ويدافعون األمويين،

  .4األمم من غيرهم دون لهم سماوي حقٌّ وأنها العهد، لولي البيعة وأخذه الحكيمة، الخليفة
    

 بكل منهم اءالشّعر تقريب على الخلفاء دأب لهم؛ الجماهير عامة بكره األمويين ولشعور
 الجماهير، عقول على تموه وضوضاؤهم جلبتهم فكانت قصورهم، في اءالشّعر كبار فجمعوا الوسائل،

سبيلها في األمويون بذل التي األموية؛ الدولة بهدم المطالبين لدعوات اإلصغاء عن اآلذان وتصم 

                                                                 

 .284حديث رقم  / 12مسلم، الصحيح،  1
 .125 السياسي، الصراع شعر الخواجة، إبراهيم 2
 .الوليد بن عبد الملك من قصيدة مدح بها. 171عدي بن الرقاع، الديوان،  3
 .125 ،س.م الخواجة، إبراهيم 4
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 قوياً دافعاً رواجهم وكان العصر، ذلك في الرائجة اإلعالم وسيلة اءالشّعر فأصبح والنَّفيس، الغالي
 تيبوه همشوكتُ تيقوِف واألساليب، والموضوعات راضواألغ المستويات كل على الشّعر الزدهار
 بني عصر سبق الذي اإلسالم صدر عصر في - ما حد إلى– مهمشين كانوا أنهم حين في سلطتُهم،

  .1أمية
    :2في ذلك الرقاعبن  عدييقول  

  الكامل
  وُلالت حمضعلمرٌؤ ِلام الإ  إن الخالفَةَ لَم يكُن ِليطيقُها

  يُلقثَ  ومالحلُ  نوزِ  احلم إذَ  وتَمامه   هيند عم هبدوء لَ
  

 بالمعاني زاخراً - الفترة تلك في– بعامة يالشّعر والنتاج السياسي الشّعر جاء لذلك؛ نتيجة  
 واألحزاب الفرق بين المنازعات فوقعت آخر، طرف من الحكمفي  طرف أحقية عن المعبرة واأللفاظ

 بكم بعامة األدب إثراء إلى أدى ما األصلح، هو وذاك يصلح، ال هذا أن يرى فهذا واألقالم، وفبالسي
 مقطعات أو ،مطولة وقصائد محكمة قوالب في السياسي التفسير ذات والقصائد األشعار من هائل

  :3قاعالربن  عدي، وفي هذا قال األول الهجري القرن في وقعت أحداث على شاهد خير عدت شعرية
  البسيط

إن الملوك وَأ يبِ امن ـَيُأعبهلَ      من يجمعوا من عاِلواَأل يرِم ما جماع  
  اعـفَنَ اـم  وند الإ  نافعـوال الم      همقدم  نود  الإ انكَ  مدـْمق ال 
  اعسي أن اسِو َأحقُّ النَّوه عِضي الوف      لُهدـْعي  امِوـقْاَأل نـم جواد الفَ
َأ الوقَّ بِـحـعٍل د يف  رـعيتفَ    هتَ   اممَلاي  يف  مٍكْح   الو   عالَض  

     

    
 السياسي الشّعر انتشار في مهماً عامالً العرب أشراف من أمية بني كون من الباحثين بعض يرى

 لسماع يطربون اسة،حس ةشاعري ونفوسهم وخاصته، ألدبا أهل من أمية بني فخلفاء ،وازدهاره
 أولئك خالل من صيتهم بإذاعة مأربهم حققوا أن فبعد، اءالشّعر به يصدح بما ويتلذذون ،الشّعر

                                                                 

 .168–1/167 العربية، اآلداب تاريخ اهللا، عطا يوسف رشيد 1
 .209عدي بن الرقاع، الديوان،  2
 .واألبيات في مدح الوليد بن عبد الملك. 221-220، ن.معدي بن الرقاع،  3
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ويتغنون بقصائد  لهم، المديح شعر من يقولونه بما قصورهم في وشعراءهم يحتفلون هم ها اء،الشّعر
   :1في ذلك عدييقول  خصومهم،ب الهجاءمتعون بشعر ويستفخر شعراء الدولة بمآثرهم، 

  الوافر
  االجرِ ها لَوأفض  هارمكَْأو     شٍيرقُ  تىفَ  تَبذا نُسِإ تَسلََأ
  االبالجِ  نزِتَ   مكَلَ  الموأح    باتٌيطَ  ن اطوم   مكُلَ  تْبَأ
قَود  علقُ تْمرَأ شٌ ين فيكم     سوفاًي حين  يتَحضر  االتَالق  

  

  :2أو قوله
  المتقارب

هو  ابالخَ  نفَلية  من  ضبِره    ضريتُبه  فقَ   يهد   تُعفُر  
وسةُاد    نْكوالُخَْأ    ةَدم  ـالْ    ه  ملَفَ  لوكيس  نُابهخْ  ميفُل  
  فُدخنْ  هاأحساب ر تَذكُ  ن م       حيْـ اسِى النَّتَفَ تَنَْأ تَحبصَأفَ

  

 عن روي قداء، فالشّعرفهذه األشعار المدوية يبدو أنها قيلت في مجالس الخلفاء وبحضرة 
 أتيت وقد بصفين الهرير ليلة رأيتني فلقد همكم، أكبر الشّعر اجعلوا" :قال أنه سفيان أبيمعاوية 

 اإلقامة على حملني فما البلوى، لشدة الهرب أريد وأنا األرض، من البطن بعيد محجٍل، أغر بفرسٍ
  :4يقول وأنشأ 3اإلطنابة بن عمروٍ أبياتُ إال

  الكامل
  يحِبِالر  نِمالثَّبِ   دمالح  يذخَْأو    يالِئب  ىبَأو  تيمه يِل تْبَأ

إقْوحيام لىع المفْنَ كروهيس    وضيبِر  هةَام  ِلطَالب الميحِش  
  يحِحص ضٍرع نع دعب يمحَأو    حاتاِلص  رآثم  نع  عفَدال

  

                                                                 

 .112، الديوانعدي بن الرقاع،  1
2 يدقاع،  ع214، ن.مبن الر. 
 أمه إلى بنسبته اشتهر الخزرج، َأشْرفُ كان فارس، جاهلي شاعر الخَزرجِي، الكَعبِي مناةَ، زيد بن عامرِ بن عمرو 3

 بالمدينة، إقامته كانت الجاهلية، في العرب ملوك من يعده من الرواة وفي القين، بني من شهاب، بنت اإلطنابة
 ).5/80الزركلي، األعالم، : ينظر ترجمته( .األوس مع لها حرب في الخزرج رأس على وكان

 .1/29 العمدة، ابن رشيق، 4
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 عليهم ويردون ،الشّعر أمور في اءالشّعر يباحثونوأمراؤهم  أميةفاء بني خل كانو   
 أن عن ناهيك غيره، وأ لطيف معنى أو الشّعر من بيت أو غرض في بينهم ويفاضلون وينقدونهم،

 كبار تزاحم شعرية دواوين ولهم األفذاذ، اءالشّعر من كانوا ووالتهم ألمويينا خلفاء من عدداً
 وال-  العربي الشّعر زاد األمر هذا العزيز، عبد بن وعمر الملك، عبد بن يزيد أمثال من اء،الشّعر
 كانت التي مكانتهم يتسنمون وأصبحوا المجيدون، اءالشّعر فكثر وإعزازاً، رفعةً - منه السياسي سيما

  .1الجاهلية في همل
  

باألردن أن اجمع يدي عامله ولي سليمان بن عبد الملك كتب إلى " ومما روي في ذلك أنه لما
يدقاعبن  ععلى قتب بال وطاء، ووكل به من ينخّس به، ففعل ذلك،  الر إلى عنقه، وابعث به إلي

ثم  ،ركه حتى ارتدت إليه روحهفت ،فلما انتهى إلى سليمان بن عبد الملك ألقي بين يديه ال روح فيه
  :2أنت أهل لما نزل بك، ألست القائل في الوليد: قال

  البسيط
ماذُع ري َأبنَ نقَبفْنَى وقده    َأوكُنَ نراعٍ ِل ون بعدتَ  هباع  

  

  :المؤمنين ما هكذا قلت، وإنما قلتال واهللا يا أمير : عديقال 
ماذُع ري َأبنَ نقَبفْنَى وقده    َأوكُنَ  نِل ونراعٍ بعدهتَ  مباع  

  

تدل على اهتمام ، فهذه الحادثة 3"فنظر إليه سليمان واستضحك، وأمر له بصلة، وخلّى سبيله
 الشّعرشعراء الدولة وبما ينطقون من شعر في حقهم، فإن كانوا يقولون الخلفاء أشد االهتمام بما يقوله 

  .شر مبادئهم أيدوهم وأجزلوا لهم األعطيات، وإال حبسوهم وطردوهم من مجالسهمفي تأييدهم وفي ن
    

                                                                 

 .238 – 237 العربية، اللغة دابآ تاريخ زيدان، جرجي 1
 ".عذنا برب العرش أن نحيا ونفقده"ورد في الديوان . 220 الديوان،عدي بن الرقاع،  2
 .2/42 ابن عبد ربه، العقد الفريد، 3
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  القبلية الخصومات .2
  

 نشاط من وجوه عن بالتعبير الجاهلي العصر في نشأته اكتمال منذ العربي الشّعر ارتبط  
 سبيل في اً،وصراع وتحالفاً وحرباً، سلماً ببعض بعضها عالقة وفي المفردة حياتها في العربية القبائل

  .1آنذاك الحياة محور كانت التي واالجتماعية المادية القيم
 والشعب الدولة مفاهيم تكن لم إذ المعروف، بمعناه السياسة حد تبلغ لم العالقات هذه أن على  
 بين فاصلة بحدود يحس لم الجاهلي الشاعر نأ إال الواحدة، القبيلة أبناء لدى وواضحة مكتملة والوطن

 - اإلسالم قبل– اءالشّعر أشعار فكانت الجمعية، وتجاربها قبيلته وبين الخاصة؛ وتجاربه لفرديةا حياته
 عن تحدث كما– الشاعر تحدث لذلك إليها، ينتمون التي قبائلهم وحياة الفردية حياتهم من مزيجاً
  .2يشارك لم أم فيها شارك سواء ومفاخرها انتصاراتها ووصف قبيلته أبطال عن - نفسه

  

 ،3شاعر فيها نبغ إذا بعضاً بعضها تهنئ القبائل كانت فقد لقبيلته، فخر مصدر الشاعر انوك  
 ويرثي أعداءها، ويهجو ،مفاخرها ينشر الذي ولسانها ،السائرة صحيفتها وهو به تفخر ال وكيف

 ضتنه ولم حقه في قصرت هي إذا عليها يثور كان كما األخرى، القبائل بين بمكانتها ويشيد موتاها،
    :5متفاخراً الرقاعبن  عدي، يقول 4لحمايته

  الطويل
نَوحنا ِلكْكَفَ نالَخَ يسِالقَ رِئاملَفَ    هنَ  متَسثبه  نَكْكَفَ  ذْماه   درهام  
نَوحن  فَدنَعا عنَُأ نيف ورهطَأبِ     هرمنَاحا يوماً من الدرِه عظَمام  
  ماكَمح  مهزوَأ  الغ بٍ ركَ  أبو    مهنَود دشَ دقَو رٍكْي بنبنا كْكَفَ

ةُوساد  ما أنَّبن بكرٍ كَ ابِ تَّع    وناهبِ   بَأ  يينلبِللتغْ   هسماه  
  

                                                                 

 .273واألموي،  اإلسالمي الشّعر في القط، القادر عبد: ينظر 1
 .274 ن.مالقط،  القادر عبد 2
 .1/37 العمدة، رشيق، ابن 3
 .41 السياسي، الشّعر تاريخ الشايب، أحمد: ينظر 4
 لم أو المسمى مهلْهُِل ربيعة،سا بالزير المسمى ربِيعةَ بن عدي هو القيس امرؤ خال. 194عدي بن الرقاع، الديوان،  5

الزركلي، : ينظر ترجمته( .داناه ولم يبلغه: أزهم. سالم الزير أخت التغلبيةَ، ربيعةَ بنت فاطمةُ هي القيس امرئ وأم
 ).3/220األعالم، 
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أموراً قامت بها قبيلته لنصرة إما أشخاص أو قبائل، فقد  الرقاعبن  عديفهنا أورد الشاعر   
الجاهليين طلب النجدة إذا تعرضت القبيلة لغزو ولم تستطع القبيلة المغزية المواجهة،  كان من عادة

 فقد اإلسالم، مجيء بعد السياسي الشّعر عن القبلية الخصومات تغب ولم. فيفخر الشاعر بهذه األمور
 به تفاخر بما أو الجاهلية، في به تفاخروا بما اءالشّعر وتفاخر ،الشّعر سطح على العصبية طفت

  :1مادحاً األسوار عبد اهللا بن يزيد عدييقول  ،سبقوهم ممن غيرهم
  الخفيف

  اُألسوار تُنسب   حين  حسباً    ريشٍ قُ  ريخَ  أن الناس   زعم
  األخيار  األكارم  فأالَل     كريزٍ بن   وعامر بين حربٍ 

لَوتْدهم  نجباتٌ   حواضنوأالُل    م   الحواضن  األحرار  
  ثارواتَفاس مهِحربِ ارنَ  رفعوا    وإذا ما تضعضعت نار حربٍ 

فهم   القوم   ْؤسداًد   وفاالًع     بتلَتُ  حين وندىى األخبار  
  الذّمار  يحمى وباألكرمين     والمحامون حين يحتضر الناس

  

الجاهلي بالرغم أنها السمحة، فكأنها قيلت في العصر  اإلسالميةفهذه األبيات غابت عنها الروح 
اء يزيد بن معاوية أمير المؤمنين، فالشاعر يمدح األسوار بأن أجداده أحد أبناألسوار نظمت في مدح 

وأنها من الحواضن  ل بنت عبد اهللا بن عامر بن كريزوعامر بن كريز، وأمه ُأال أميةبن حرب 
قوم ذوي سؤدد وفخار، به، ومن  نسب شريف يتباهىسليل  فكان وهو ابن يزيد بن معاوية،، األحرار

بن  عديبها الشاعر الجاهلي قديماً، و رخويتميزون بالجود والعطاء، فهذه جميعها صفات جاهلية فَ
  .باألمويينيعيدها في فخره  الرقاع

  
  
  

                                                                 

أبـو   والـد  وهـو  الكنَـاني،  القُرشـي  األمـوي  شـمسٍ  عبد بن أمية بن حرب. 184 الديوان، عدي بن الرقاع، 1
فْيانس ةَ وجداوِيعنانَة قبيلة سيد وكان ،مار حرب في كسِ قبائل ضد ،الفُجقَي النيينظـر  ( ).الهجرة. ق 36ت (، ع

وعامر بن كُريزِ بن ربيعة بن حبِيب بن عبد شَمسٍ، أسلم يوم الفتح، وبقـي  ). 3/172الزركلي، األعالم، : ترجمته
 .أم كُلْثُوم بِنْتُ عبد اِهللا بن عامر بن كريز: أالُل. إلى خالفة عثمان
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   التكسب .3
     

 القديم، ناأدب في البارزة السمات من المال على للحصول وسيلة واتخاذه ،الشّعرب التكسب اهرةظ عدتُ
 النابغة فعل وكذلك ونوالهم، لرفدهم طلباً الملوك، بشعره انتجع من أول قيس أعشى أن ويروى

 أن ويبدو األموي، العصر في الشّعرب التكسب دائرة واتسعت. جاهليان شاعران  وهما الذبياني،
 المدح وشعر وحيدة،ال التكسب قناة ألنه اء؛الشّعر فيها أكثر التي يةالشّعر األغراض من المدح غرض

 تكون ولذلك بالممدوح؛ إعجاب عن يصدر صادق اتجاه تيارين، أو اتجاهين عن مجمله في يخرج ال
 القارئ ويشعر واإلفراط، الغلو وعدم واالعتدال الواقعية إلى أقرب ممدوحه على يخلعها التي الصفات

تبنوا المبدأ  أميةشعراء بني  ونالحظ أن معظم. وحرارتها العاطفة بصدق الشّعر من اللون هذافي 
في مدح أحد  الرقاعبن  عدي، يقول 1رضائهم، ونيل جوائزهمإلفي الحكم،  أميةالذي التزمه بنو 

  :2الخلفاء
  البسيط

ِإ دعو يغاةُ   ليهنائلَ  الخيرِ بتَ  ا وإذَ    هجهز   نْمالفَقَ  ٌلاِئنَ    ه  
  الشَد الورِوستَكالم رحد البورِستَم  م ا الـمو ونبلُطْا يتغي مبَأ هتُجْئفَ

ي وعز ستغاثُغيثٌ خصيب اأتَ  إذا     بهه    فٌاِئخَ  طريد   الَأو  
  

 وضعف العاطفة فتور أعطافه في وتلمس ف،والتزلُّ المجاملة برائحة فيه تشعر واتجاه 
 في أفرطت صفات من ممدوحه على يخلع بما فتورها يواري أن الشاعر حاول وإن اإلحساس،

 العطاء، من يرضيه ما ممدوحه من ينل لم إذا المادح أن ذلك على والدليل الوهم، حد إلى اإليغال
  .مشنعاً هاجياً عليه انقلب

    

 اءالشّعرب يستعينون وكانوا بعض، على بعضها القبائل استنصار األمويين سياسة واقتضت
 قبيلته، في كبير تأثير من الشاعر لقول بما لعلمهم بالعطاء، ألفونهمويت وبطونهم قبائلهم اختالف على

 مساندة في قبائلهم حولهم ويجمعون الخلفاء من يتقربون اءالشّعر جعل وهذا قبيلته، لسان فالشاعر

                                                                 

 .77عر األموي، شوقي ضيف، التطور والتجديد في الشّ: ينظر 1
 .قليالً قليالً منه ويقطر صخرة، أو جبل من يتحلَّب القليل لماءا: الوشل. 80عدي بن الرقاع، الديوان،  2
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حون اء ما فتئوا يلتمسون من ممدوحيهم األعطيات والهبات، فأحياناً يصرالشّعرو ، 1األمويين حكم
   :2يقول في مدح عمر بن الوليد الرقاعبن  عديفالشاعر حون من غير تصريح، أحياناً يلمبحاجتهم، و

  الوافر
 قاالً   ليس جواد حين  لطالبِ    ىتَْؤي  حال  الَأ أبداً   اجة  
يمينُ تفيضوال    يضاًفَ   خيرِبال  ه   ناِئبِ   ىلقَيلالماالشِّ   ه  

اذا وم الموج  يطرح  الهساح    بغواصطَ  يهحاً ر حين االس  
  قاالالنِّ  قُرِتَخْتَ  سيالع  هتْتََأ    اا مذَِإ صٍفْبي حَأ نم ودجَأبِ

  

و أ، كأن يمدح قوماً أو يهجوهم أو يرثي موتاهم الشّعروقد يلجأ الشاعر إلى هذا النوع من   
وال مثنياً عليهم في سبيل هذا المذهب وال ذاكراً يعجب بآثارهم، دون أن يكون الشاعر معتقداً مذهبهم 

، 3، أو صلة خاصة بينه وبين زعيمبيل عطاء يناله، أو حرمان أصابهله، وإنما كان ذلك في س
قائه كما هو الحال من العوامل التي أسهمت في رواج شعر الهجاء وارت تعد الشّعرفظاهرة التكسب ب

  :4عدي، يقول في شعر المديح
  الكامل

  نيُلوتُ   دىبالنَّ  بحلَّتُ   دوي    ها ابقَع خافُ ي  يد   يدانِ وله 
  يُلبِس  إليه  ةيناح  لِّكُ  نم    هونَعجِتَنْي  الخيرِ  بغاةَ   رىوتَ

رِيدثُ ونّتَم  يصدرفَ  وننْمهم     تَمرلُحون   آخَورنُ   ونوُلز  
شَغْيون تَشْمرك ِلالفواض عنده    ثْمتَ  وىوثَاره   فُالوود رسُلي  

  

لمذاهب أرباب ا عنى بهبهدف التكسب ونوال العطايا تأييداً سياسياً غير مباشر، ي الشّعرويعد   
بالعطايا والتكريم، أو يغفرون لهم خطاياهم حتى يكثر قاصدوهم، وكانت  السياسية، ويؤثرون شعراءه

                                                                 

 .1/235 العربية، اللغة آداب تاريخ زيدان، جرجي: ينظر 1
 .113،  الديوان عدي بن الرقاع، 2
 .14 السياسي، الشّعر تاريخ الشايب، أحمد: ينظر 3
 .208- 207، س.معدي بن الرقاع،  4
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العربي على عدم مباشرتها الفكَر السياسية، واعتمد  الشّعرفي تاريخ  الظهوريرة هذه الصورة كث
  .2بن مروان أيام عبد الملك 1عليها األمويون، واتخذوا لهم داعية سياسياً هو بشر بن مروان

  

السياسي بالتكسب درجة تصل إلى حد التأييد الحقيقي من قبل الشاعر  الشّعروال يرقى   
ن الشاعر حين يدافع عن مذهب أو فرقة سياسية؛ بهدف غرض مادي أو مقابل لمذهب ما، ذلك أ

ي الحقيقي عطية ينالها، فإنه يكون غير صادق قياساً بشاعر آخر ينظم شعره بدافع االنتماء السياس
  :3، يقول في مدح عمر بن عبد العزيزوالصادق لمذهبه وشيعته

  الطويل
جو الفَ اد  فَنْيك  يرم د بابه    لوأو  حاجم ةتَسبنْبِ شرونممِع  
  مِقستَالم  هوفرعم  نم  يحاتفَم    ةؤونَم  في هابكُتَّ  تْلَجعقد فَ
  مِزالمخَ يطالمي بِاموالم وبكُر    هلثْمبِ  ماهتََأ  داًفْا وبا حا مإذَ

  

وعدلهم، فلربما  أميةه بأبيات يبرر فيها صدق حبه لبني كان يختم قصائد الرقاعبن  عديف
وسياستهم وطريقتهم في الحكم، وإنما وفد إليهم مستعطياً نوالهم  أميةأنه ال يحب بني ُأشير إليه ب

  : 4، وفي هذا يقولاءالشّعرفعل يسلطانهم انقلب عليهم وتحول إلى غيرهم كما  تبدلوهباتهم، فإذا 
  الطويل

  مِدنْي قِّالحبِ ضِقْي ملَ نمو مهِيلَع    بٍاذكَ  ريغَ قاً داْص يناِئذا ثَهفَ
  

                                                                 

1  بن مروان ة وأمه الحكم، بن مروان الخليفة أبناء من أموي أمير، )هجرية 75ت (بِشْرمن البدوية بِشْر بنت قُطَي 
 مصر، على حملته في تبعه الخالفة أبيه ارتقاء وبعد ،)هجرية 64سنة ( راهط مرج وقعة في شارك كالب، بني
 العزيز، عبد أخيه صحبة في بشراً وترك والصالة، الخراج على والياً العزيز عبد مروان بن الحكم ولده الخليفة عين
الذهبي، سير أعالم النبالء، : ينظر ترجمته( .مالشا إلى بشر وعاد األخوين، بين العالقة تغيرت وجيزة مدة وبعد

 ).3/55الزركلي، األعالم، : ، وينظر149- 4/145
 .11/61األصفهاني، االغاني،  2
مفردها موماة، وتعني : الموامي). اللسان، مادة، رمد(يهلك ويجدب ويمحل، : يرمد. 131عدي بن الرقاع، الديوان،  3

 ).للسان، مادة، موما(المفازة الواسعة الملساء، 
 .خاتمة القصيدة الحادية عشرة في مدح عمر بن عبد العزيز. 135، ن.معدي بن الرقاع،  4
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النعمة والفضل فهم أهل لذلك، في ب أميةعلى خلفاء بني أو أن يدعو في ختام قصائده بأن يزيد 
  :1قولهمثل 

  البسيط
  ممواُأل السلطان َلضا فُم يرِخَبِ      مهلَضفَو اً يرخَ  مهبر  مهادزفَ

  

  :2أو قوله
 الوافر

  الالى عرجا يم رِيالخَ ريخَو  يرٍخَبِ  دعفَ  تَدع  مثُ كتُيتََأ
  الاطََأ د لَب  نع فَّع اا مإذَ  اًميرِكَ زجَِأي وتحدم قْدّصفَ

  

نسان عفيف، ولكنه عندما تصيبه نوائب فالشاعر لم يأت الخليفة ليطلب المسألة منه دائماً، ألنه إ
الدهر يلجأ لممدوحه ليساعده ويعطيه مسألته، فهو يمدحه مدحاً صادقا وليس كاذباً كغيره من 

  .اءالشّعر
  

تغيير وجهتهم السياسية بتغير الدول  عنالعربي  الشّعرع شعراء التكسب في تاريخ ولم يتور
دحون خصمين في وقت معاً، ما يضطرهم إلى تبرير ذلك الخلفاء، بل نجد شعراء يم تبدلوالممالك و

فقد عاش محباً لألمويين راضياً  الرقاعبن  عدي، وهذا ما لم يفعله مام ممدوحيهم، بأسبابٍ يختلقونهاأ
  .ومات قبل أن تزول دولتهمقائمة،  أميةبني  ودولة ألنه ولدبحكمهم ومات على ذلك، 

  

في الدفاع عن ممدوحه ورفع شأنه في مواجهة اآلخرين، يؤدي شاعر التكسب دوراً مهما   
في العصر  خرى التي أدت إلى ظهور شعر السياسةيضاف إلى بقية األسباب األ ويقف سبباً رئيساً

  .وتطوره منذ القدم األموي،
  

 أن يعلمون كانوا فقد" األمر، هذا مثل ليفوتَهم أمية بني خلفاء يكن لم األموي، العصر وفي
 كبير عليهم أو لهم بها وتغنى الدولة، آفاق أقواله جالت هجائهم أو مدحهم في القصيدة قال ذاإ الشاعر

                                                                 

 .خاتمة القصيدة الثامنة في مدح عمر بن الوليد. 119،  الديوانعدي بن الرقاع،  1
اللسان، مادة، (أو افتقر ولم يسأل الناس  من كفّ وتعفف واستعفف وأعفه اهللا،: العفّ. 114، ن.معدي بن الرقاع،  2

 ).عفف
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 يقطعون وكانو باألعطيات، مشايعيهم على يفيضون فكانوا وبدويها، وحضريها وصغيرها، العرب
 هؤالء إلى الدولة بحاجة منهم أدرى أحد يكن ولم أناتهم، وطول وحلمهم بكرمهم أضدادهم ألسنة عنهم
  . 1"السليطة الحادة ألسنتهم إال سالح لهم ليس الذين ،الجند

  

 الرقاعبن  عديبه األسوار عبد اهللا بن يزيد بن معاوية عندما أتى إليه قام وفي ذلك ما 
  :2في ذلك عدي، يقول كسيراً

  البسيط
 الخليفة نإنِّي  يا اب  ني قدبتَأو     هم أعان  قْ عليالسا  مرهوالس  
 فَكيالً داويتَ ضتَدعم حتَّى قام     شَتَهرو  فرآه  النَّاس   بِرا قدج  

سِ   بالبزوالفَر ةً  الحسناءبهوم     بلفايا تَحا وباللِّقاحِ الصررالد  
بِه زِي البحورال تج كبحر ثٌ     فإنإنَّما أنْتَ غَيامطَر  طَالما و  

  

فأكرمه حتى أتم عندما كُسرت رجلُه حتى جبرت،  الرقاعبن  عديفقد قام األسوار باستضافة 
فهنا تبدو ، أمية، فالخليفة يكرم شاعر بني 3ثم بعد ذلك أعطاه فرساً وعشراً من النوق الصفاياعالجه، 

 أميةكلما اعتنى بنو فن بشعرائهم واهتمامهم بهم، فهم جزء من نظام الحكم عندهم، ناية األموييع
  .وكانت العالقة أقوى من ذي قبل أكثر، وتقرب منهم ،بشعرائهم ازداد حب الشاعر لممدوحيه

  

  

  

  

  
  

  

  
                                                                 

 .1/167العربية،  اآلداب تاريخ اهللا، عطا يوسف رشيد 1
 .191،  الديوانعدي بن الرقاع،  2
3
  .186مقدمة القصيدة التاسعة عشرة من ديوان عدي بن الرقاع، ، ن.معدي بن الرقاع،  
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  الفصل الثاني 

العاملي؛ دراسـة   الرقاعبن  عديفي ديوان  ذات التفسير السياسيية الشّعراألغراض  

  موضوعية

 

  :المديحغرض : المبحث األول

 الخلفاءفي : أوالً
  في األمراء: ثانياً

 
 :األخرىالشعرية األغراض : المبحث الثاني 

  الفخر: أوالً
 الهجاء: ثانياً
 الرثاء: ثالثاً
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  غرض المديح: المبحث األول
  
    

في موكب السياسة األموية ورحاب الدولة األموية واسع الميدان، متعدد األلوان،  الشّعر
لها أصولها  في نطاق الحزبية األموية مدرسةً ه، وكان إسهامومتنوع األساليب والموضوعات

 الشّعروقد لعب  .1دةٌ يصعب على الدارس إحصاؤهم عدداًعديوميزاتها، وشعراء البالط األموي كثرةٌ 
السياسي دوراً مهماً في إطار الحزبية األموية، حيث كان يعبر عن آرائها السياسية، وحقهم في 

عر المديح، ويدافع عن األمويين من حيث النّسب والشرف، والحق في اإلمامة الخالفة من خالل ش
  .2بهجاء الخصوم واألعداء، ومحاولة إبعادهم عنها

  

 ي وطموحاته وعالقاته بعلية القومال انتماء الشاعر االجتماعشكّالً من أشكّويعد المديح   
فنشأ المديح عند العرب إعجاباً ، لكثير من األحداث التي عاصرها والسلطة، ويتضمن تسجيالً

العربي بعيداً عن  الشّعربالفضيلة وثناء على صاحبها، وحباً بالجليل من األعمال، ونادراً ما كان 
  .3السلطة وطموحها

    

 غزواتهم في وترحالهم، حلهم في األمويين الخلفاء األشعار من النوع هذا واكب وقد
 استقطبت فقد هنا ومن السياسية، القضايا من دعديلا في نظرها وجهة عن يعبر ومضى قصورهم،و

 ينتجعون اءالشّعر وجاء العصر، ذلك في المجيدين اءالشّعر من ضخماً عدداً األموية السلطة
 سياسة الناس في ويذيعون الخلفاء، بعظمة ويلهجون األموية، الخالفة شرف عن ويدافعون األمويين،

  .4األمم من غيرهم دون لهم سماوي حقٌّ وأنها العهد، يلول البيعة وأخذه الحكيمة، الخليفة
  

في عهد أكثر استقراراً ورخاء من الفترة التي سبقت عهده،  الرقاعبن  عديلقد عاش الشاعر   
عبد الملك بن  ية كانت في الربع األخير من القرن األول الهجري، أي من خالفةالشّعرحياته  فجلُّ

  .، وهي الحقبة التي عاشها عدي بن الرقاعبد العزيزخالفة عمر بن ع مروان حتى

                                                                 

 .90الشكّعة، رحلة الشّعر،  1
 .125خواجة، شعر الصراع السياسي، إبراهيم ال 2
 .30 – 28أحمد أبو قحافة، فن المديح وتطوره في الشّعر العربي، :  ينظر 3
 .125، س.مإبراهيم الخواجة، : ينظر 4
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 يمدحهم قصورهم في حياته طيلة وعاش لهم، مداحاً أمية بني خلفاء عند مقَّدماً عدي وكان
 األخرى الفرق ضد ومخاصماتهم وفتوحاتهم حروبهم ويشاركهم خصومهم، ويهجو ،1أمواتهم ويرثي

  .النـزعة أموي السياسي همذهب فكان إليها، انضمت التي والقبائل
  

 ي،الشّعر ديوانه ضمنه الذي المديح شعر من الهائل مالكَ ذلك خالل من جلياً ذلك ويبدو 
 أن دون العامة، أو الخاصة من ناصرهم من وكلَّ ووالتهم وأمراءهم أمية بني خلفاء به خص والذي
 كان وقت في لألمويين، التملق أو السياسي النفاق أو الرهبة المدحفي  التخصيص هذا دافع يكون
 عبد مدح أن بعد يقول والطمع، الخوف وبين والنفاق، الصدق بين شعرهم في يتفاوتون اءالشّعر
  :2مروان بن الملك

  المتقارب
وهاتُلْقُ ــام  رهنَِّإ  ةًبام       يلُّح قَالعاب ىلَع ذْالمبِن  

  

فاء المروانيين الذين امتازت خالفتهم وسياستهم ن الشاعر عاش في حياة الخلأومعنى ذلك   
االضطرابات التي حدثت في عهدهم إال  ومع وجود، اإلسالميةااللتحام بين الروح العربية والروح ب

أنها لم تصل إلى الحد األدنى من االضطرابات والمنازعات بين الفرق في عهد السفيانيين األوائل، 
من المائة مان بن عفان، واألحداث التي جرت في العقد الرابع وذلك في الفترة التي تلت مقتل عث

  .3ةالهجرياألولى 
  
  

السياسي أكثر من غيره من األغراض، فالشاعر يريد  الشّعرويبرز شعر المديح في موضوع 
بشعره المدحي أن يكون لسان الدولة الناطق، وسيضع ممدوحيه من األمويين في هالة مقدسة، 

ترفع والهيبة والتقديس، كما أنه سيصفهم ممثلين لإلرادة اإللهية، وأنهم خلفاء وسيسبغ عليهم ثوب ال
اهللا في أرضه، وهم فضٌل على من سواهم، وأنهم أهل اإلسالم وخاصته، أضف إلى ذلك صفات 

                                                                 

 .302/ 9 األغاني، األصفهاني، 1
2 يدقاع، بن ع233 الديوان، الر. 
 .26حسين عطوان، شعراء الدولتين، : ينظر 3
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اء ممن الشّعرالكرم والشجاعة والمروءة ونصرة المظلوم، وما عداها من ميزات وصفات تغنى بها 
  .مسبقوه في ممدوحيه

  
  

  الخلفاء: أوالً

ستة من الخلفاء األمويين، فحصر مدائحه فيهم وفي غيرهم من أمرائهم وبعض  عديعاصر 
في  الرقاعبن  عديوسأتدرج زمنياً في ديوان الشاعر  م، وتغنى بعزهم ومجدهم وسجاياهم،عماله

لممدوحيه  ول مخصص، من خالل الحديث عن قسمين من ممدوحي الشاعر، القسم األأميةمدحه بني 
عبد الملك بن مروان، والوليد بن عبد الملك، وسليمان بن عبد الملك، وعمر : من الخلفاء، وهم أربعة

عمر : ثالثة ألمراء وهمص لقصائده المدحية في األمويين من االقسم الثاني مخص، و1بن عبد العزيز
  .، واألسوار عبد اهللا بن يزيد بن معاويةملكبن عبد ال بن الوليد بن عبد الملك، وعبد العزيز بن الوليد

  
فقد وقد جاءت قصائده المدحية في الديوان غير مرتبة زمنياً تبعاً لألشخاص أو الحوادث، 

، ثم تلتها قصيدة في مدح 2أول قصيدة مدح في الديوان كانت في عمر بن الوليد بن عبد الملكجاءت 
بالرغم من أن قصائد عدي بن قبل قصيدة أبيه الوليد، فقصيدة المدح لالبن عمر جاءت ، 3أبيه الوليد

، طولها وعدد أبياتها، ومناسباتها كما أن هذه القصائد تتفاوت فيالرقاع في مدح الوليد كانت أكثر، 
الوليد بن عبد الملك وولده عمر بن الوليد بأروع مدائحه، فكان له نصيب األسد في  وقد خص

  :5لرقاع فيهم مادحاًعدي بن ايقول  ،4الديوان
  الخفيف

رضاُهللا ي نْعهم واْفَطَاصهم    لَوه   من  عبادَأ  هصفياء  

                                                                 

1  رمع بن عزِيزِ بدبنِ الع انروكَمِ بنِ ماصِ َأبِي بن الحة بنِ العبنِ أمي بدسِ عبنِ شَم بدع نَافو مالقرشي حفص َأب 
 هجرية 101ت (األموي(، هُأمو مٍ ُأماصلَى عبنِ عاصم بِنْتُ لَي رمالخَطَّابِ بنِ ع يضر ا، اللَّهمنْهقَاُل عيو َأ لَهشَج 

 ). 5/50الزركلي، األعالم، ، و148- 5/114الم النبالء، الذهبي، سير أع: ينظر ترجمته( .مروان بني
 .)72-60(مجموع تسعة وعشرين قصيدة المدح األولى في الديوان كان ترتيبها الثالثة من  ةقصيد 2
 .أول قصيدة في مدح الوليد جاء ترتيبها الرابعة في الديوان 3
 .70صالح، عدي بن الرقاع؛ حياته وشعره، المحمد تحسين  4
 .159عدي بن الرقاع، الديوان،  5
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  اءملُّ السظتُ نم يرخَ مهفَ    ٌلهَأ   كذِلِل   مهنََّأ   ىرَأفَ
حظُفاْوا م الوهاُهللا م نْمهقَ   لُّكُ      مَأبِ  مٍورِمهَأ  مِلواْيء  

  

  
  

  عبد الملك بن مروان .1
    

إال مجموعة من األبيات يمدح فيها عبد الملك بن مروان،  الرقاعبن  عديلم يرد في ديوان 
، ونقل جامع الديوان ثعلب أنها 1ومعظم كتب التاريخ واألدب روت أنها في مدح عبد الملك بن مروان

 ه يمدح عبد الملك من خاللها، وذلك ألن هذه، ولكن مضمون األبيات يبين أن2وردت في مدح الوليد
مصعب بن األبيات نظمها الشاعر مصوراً فيها واقعة حربية وقعت بين عبد الملك بن مروان و

  .4شارك الشاعر فيها ،3الزبير
وكأنه يريد أن يسجل حدثاً ، بن عبد الملك في حضرته الوليد الرقاعبن  عدي مدحولربما 
بأم عينه، وشارك الشاعر في أحداثه، فأراد أن يسرد للوليد حادثة من أهم الحوادث  تاريخياً شاهده

  . التي قام بها أبوه عبد الملك في منع الفساد في الدولة ووأد الفتنة
  

، وهو موقع قريب من البصرة 5وانتهت هذه الواقعة بمقتل ابن الزبير بمسكن دير الجاثليق
جلة، وكان ذلك في السنة الواحدة والسبعين هجرية، وكان ابن على نهر دجيل المتفرع من نهر د

الزبير مناهضاً للسياسة األموية، متحالفاً مع شقيقه في الحجاز عبد اهللا بن الزبير ووالياً له على 

                                                                 

 .9/298األصفهاني، األغاني،  1
  .233ص – 232عدي بن الرقاع، الديوان،  2
 بن اهللا عبد الخليفة وأخو ،العوام نب الزبير الصحابي ابن، وهو )هجرية 71 ت( العوام، بن مصعب بن الزبير 3

الزبير،  بن اهللا عبد أخيه خالفة في العراق على أميراً ، كانالثقفي عبيدة أبي بن المختار مع معركته وقائد ،الزبير
 الجيش، عند في يرافقه الثقفي يوسف بن الحجاج وكان ،مروان بن الملك عبد بقيادة جيش أمام معركته في وقتل
الذهبي، : ينظر ترجمته( .مكة في الزبير بن اهللا عبد أخيه إلى به وبعث رأسه، بقطع الحجاج وأمر ،الجاثليق دير

 ).248-7/247الزركلي، األعالم، و ،145-4/140أعالم النبالء، سير 
 .3/517الطبري، تاريخ األمم والملوك، ، و8/321البداية والنهاية، ابن كثير، : ينظر 4
 .دجلةيقع على نهر دير كان : دير الجاثليق 5
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فخرج إلى . 1البصرة، ألنه نصب نفسه خليفة للمسلمين في الحجاز، وهما من بني أسد بن عبد العزى
  .2الملك، بعدما خذله أهل الكوفة البصرة للقاء عبد

  

يربط بين النفاق وأهل العراق، وتؤكد كتب التاريخ هذه  الرقاعبن  عديلذلك نجد الشاعر    
بن كثير مصوراً ما حدث القوي دائماً، فقد قال الحافظ  الرابطة، فقد تميز أهل العراق بالميل إلى كفة

أهل العراق، وخذلوه، وجعل يتأمل من معه فلم يجدهم  اً خرج واختلف عليهمصعببدير الجاثليق، إن 
  .3يقاومون أعداءه

  

صدح لسانه مصوراً   - كما يبدو في األبيات–اً كان شاهد عيانٍ على هذه الموقعة عديوألن   
    :4في ذلك يقول ،ما حدث فيها حيث

  المتقارب
  مصعبلِْل   لةَجد   نافأكْبِ    انَلُيخَ  ت رحصَأ د قَي لَرِمعلَ
وروخَ    راتَالفُ    ا نَدابوره    انا كَو هام   ةَ قَث  شْالمبِر  
لى كلِّع رنَ  وٍبىر   عماًلَم    يصّفُر   كالجاَأل ِل مجبِر  
  وكبِكالكَ   ُئِلْألي    عاعشُ    سهْأر ي سِ فمالشَّ ةيضاحِل

  بِتَيع  ملَوماً فَي  بوتع ق     راعالْ   ِلأه نافقُ م إذا ما 
نا فْلَد  بِ   إليهتُ    يذقُّفَالتَّ     قليِل     رٍأدغُللْ     دبِي  
  بِديج ٍأل كَ ذا   انكَ  إنو    طاً اِئوا غَطُبى هتَجيشٍ مبِ
وتهالْقُ   ام   رما نَِّإ  بةً ه    يلُّح  قَالعاب  عذْلى المبِن  
الً ال ساِئو إن  نْعـاإلل  د     خَهير  ِلساِئالم  بِلَطْوالم  

    

                                                                 

  .3/517، س.مالطبري، : وينظر. 8/321، س.مكثير، ابن  1
 .3/319، ن.مالطبري،  2
 .8/318، البداية والنهايةابن كثير،  3
هذه هي األبيات المدحية في القصيدة التي قوامها سبعة عشر بيتاً، حيث . 233–232عدي بن الرقاع، الديوان،   4

 ).اللسان، مادة، درأ(ذي جيش ذي دفع : رأدذي تُ. ابتدأها واختتمها بأبيات من الحكمة



 

60 

غير واردة في مجموعة من األبيات  الذيلوالحقاً بهذه األبيات؛ أثبت جامع الديوان في 
التي أخذنا منها المقطوعة السابقة،  ،1العشرين، وأشار إلى أنها ساقطة من القصيدة السابعة والديوان

  :2الوزن والقافية والموضوع، يقول الشاعر نظمت على ألنها ه األبيات التي سقطتهذويذكر أن 
  

  المتقارب
وجّتْر  بِ  هاكُنابِسراالع            تَ ى حتَّ قكْركَ   ناهشْالمبِج  

يهزانَالقَ  ويِلطَ  لَّكُ  ون             ة متَعالنَّ  َلدوالثَّ ِلصبِلَع  
  مخْصبِ  بلَد  اطَقَ  يججِض            اودا غَم اإذَ مهاغَو  نَأكَ
قوِّينا م واضح  وجهكَ                  هريم  بِراِئالض  نْوالمبِص  

أغر   ينُ  لنا   ضيءورإذا ما انْ         هغَ تْلَجمةُر الموبِك  
  بِنَيطْ   ملَ  عِقْالنَّ ناقاً مورِ      هونَسكْي    ُلابِنَالقَ   لُّظَتَ
  بِغلَال ي  اُهللا  رِصنْي  نمو    هبِ   انَرصونُ   نابِ  عينُأ
ُأ    داؤكفي م   وهاناُؤأب    ِإون زِ  تَْئشتُد يبَِأ همليع  
  بِرهي  انَرِيغَ نم كي  نمو      ناًآم  تْبِي ا نَّم  كي نمفَ

  
، وتظهر مصعب بن الزبيرما حدث بين عبد الملك و - وكما يبد–ر هذه األبيات وتصو

أن الشاعر قد قال  شكلعبد الملك، فما من  الرقاعبن  عدياألبيات مدحاً صريحاً وجلياً من الشاعر 
بسيفه ها وشارك فيها ئأثنافي وقعة وليس بعدها، وأنه كان مرافقاً للخليفة أثناء تلك الفي قصيدته 

  .3وقلمه
  

وشجاعته ته أحد فرسان عبد الملك الذين شاركوا في المعركة، فأشاد بمنزل عديكان  وربما
وقيادته الجيوش، وبين موقف القبائل اليمانية المؤيدة لخالفته، ونوه بنصرتها له على أعدائه، ووقوفها 

ها له في معاركه مع الشيعة، وثباتها إلى جانبه في معاركه مع الزبيرية من القبائل القيسية، ومساندت

                                                                 

 .248ذيل الديوان، ، ن.معدي بن الرقاع،  1
 )اللسان، مادة، غرر(األبيض من كل شيء، : أغر. 248، ن.معدي بن الرقاع،  2
  .3/517الطبري، تاريخ األمم والملوك،  3
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، فاحتفظ عبد الملك لها بمنزلة مرموقة في دمشق، وظّل يتمسك بها ويعتمد أميةعلى والئها لبني 
  .1ل  صلب جيشه في الشام مما عزز موقفه وعجل له بالفوزشكّعليها، فكانت ت

  

ويرسل إليه جيشاً شام قد أشار بعض أصحاب عبد الملك عليه أن يبقى في ال"ويروى أنه   
ي إن بعثت إليه رجالً شجاعاً كان ال رأي له، ومن ال رأي له ال شجاعة له، وإني لعلِّ: فأبى، وقال

اً في بيت شجاعة، وأبوه أشجع قُرشي، وأخوه مصعبأجد من نفسي بصيراً بالحرب والشجاعة، وإن 
  .2"الحربال تُجهُل شجاعته، وهو شجاع ولكن معه من يخالفه، وال علم له ب

  

على إظهار الجانب المدحي مستتراً وراء كلمات التعظيم واإلشادة، وهو  الرقاعويعمل ابن   
أهل لحمل األمانة والحفاظ عليها، ويسعون دائماً لراحة الرعية، فإيمانهم المطلق بحتمية  أميةأن بني 

عبد ا بمهمة الجهاد بأنفسهم، فيقوموقد أوكلت إليهم أن  ،الحفاظ على أمن الرعية ووأد الفتنة والفساد
الذي يتقدم الجيوش وال يوكل أحداً غيره، فتقدمهم واضح الوجه هو كغيره من خلفاء بني أمية  الملك

  .فاجتمعت صفتا الشجاعة واإلشراق في آن معاً
  

صدر في مدحه لعبد الملك عن طيب خاطر، ولم يقل أبياته السابقة بدافع الخوف  عديف  
لم يكن واحداً منهم، فخاطبه بلهجة  عدين عقاب الخليفة ال يقع إال على المذنبين، ووالرهبة، أل

د لهصادقة نابعة من موقف سياسي مؤي .  
  

يعبر بها عن  أنّه يبين الشاعر األبيات السابقة التي قيلت في مدح عبد الملك بن مروان  يوف  
ه بأنه كان يعيش في حاضرة الخالفة، ولم ، فهو شاعر دمشقي يختلف عن أقرانصدق محبته لألمويين

يفد على قصور الخلفاء مستجدياً أو طامعاً في نوال هدية مقابل كالم طائر ال يميز صدقه من كذبه، 
  .3الرقاعبن  عديية المدافعين عن سياستها متفرقين في األمصار سوى وفشعراء الدولة األم

  

   وعلى الرغم من أنيدما وصل إلينا من أخباره وأشعاره  اً أدرك خالفةع عبد الملك كلها؛ فإن
ال يدّل على وجود صلة مميزة بينهما، ولم نعثر في شعره على مدح لعبد الملك سوى األبيات السابقة، 

                                                                 

  .71تحسين محمد الصالح، عدي بن الرقاع؛ حياته وشعره، 1 
  .8/318كثير، البداية والنهاية،  ابن 2
 .90مصطفى الشكّعة، رحلة الشّعر، : ينظر 3
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من حركة ابن الزبير، ولعل مدائحه في عبد الملك  عديوهي تدل على موقف سياسي اتخذه 
  .1ضاعت

  
  

ولم يردا في ديوانه،  الرقاعبن  عدييخية بيتين شعريين نُسبا لوروت بعض الكتب التار 
هاني فما األص، ونسبه3ريشكّ، ونسبهما الطبري للبعيث الي2وضعهما أبو العباس ثعلب في ذيل الديوان

  .4"ريشكّأو للبعيث الي" :وقال ،عدي يأخ الرقاعليزيد بن 
  

، مصعب بن الزبيرهي مقتل ى حادثة واضحة البيتين يدالن عل ومهما يكن من أمر فإن هذين  
  :5الرقاعبن  عدييقول 

  الطويل
  ايانَمالي  يجِحذْوالم   دسَأ  ا خََأ    اًمصعب واريالح ننا ابلْتَقَ نحنَو
ومتْر عقاب الموت ا بِنَّممسَأفَ    مٍلهلَ  تْوَأراً فَفْظُ  هصبيااوِثَ ح  

  

فقد أرسل عبد الملك "ان البيتان يدالن على المناكفة السياسية بين األمويين وبني هاشم، وهذ
المؤمنين شر القتال  الزبير ليعطيه األمان، ويكفيبن  مصعبمروان أخاه محمد بن مروان إلى  بن

  .6"إن مثلي ال ينصرف عن هذا الموضع إال غالباً أو مغلوباً: فأبى، وقال
  

الذي يبرر لخليفته أفعالَه، ويعمل بكل ما أوتي من فصاحة وبالغة على  هذا هو الشاعر  
وضع ممدوحه في جانب الحق والعدل وإبعاده عن جانب الباطل، فكان هذا التصوير الفني لحادثة 

ثم  ،وسجد مصعبما أتوه برأس بكى ل"ه ن أندير الجاثليق يبعد كل ما يقال عن عبد الملك، بالرغم م

                                                                 

 .53، عدي بن الرقاع؛ حياته وشعرهتحسين محمد الصالح،  1
 .278، ملحق الديوان، الديوانعدي بن الرقاع،  2
 .10/160الطبري، تاريخ األمم والملوك،  3
 .19/26، األغانياألصفهاني،  4
  .278ذيل الديوان، ، س.م ن الرقاع،عدي ب 5
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، 1..".صحبةٌ قديمةٌ، وكان أحب الناس إلي، ولكن هذا الملك عقيم مصعببيني وبين  لقد كان: قال
  :2بين يديه مصعبويروي الحافظ بن كثير أبياتاً شعرية قالها عبد الملك عندما وضع رأس 

  الوافر
لقد أريوم عبسٍوارِى الفَد غُ    سالم  المتاعِ منّاعِ   غير  

  ثان العِدالح  من  علوال ه    أتاه  نإ بخيرٍ    حرِفَ  وال 
  اليراعِ  كأنبوبِ خاٍل  وال    تعدو  والخيُل   رقّابةٌ   وال

  

، )هجرية 96ت (بن عبد الملك  وبمقتل ابن الزبير هدأت األحوال السياسية تمهيداً لعهد الوليد  
أهل العراق بسيطرته هيبة سيوف  السيوف إلى أغمادها، وأن يضعففقد استطاع عبد الملك أن يعيد 

اً فحسب؛ وإنما قضى على الفتن والدعوات عن بكرتها والتي كانت تدعو مصعبعليهم، فهو لم يقتل 
من بن الزبير واأن يبايعهم، فتخلوا عن  ق، واستطاع بحكمتهالثورة على الخالفة األموية في دمشإلى 
خليفة سوى سان، ولم يبقَ في وجه العن الحسين، فدان العراق له من مشرقه لمغربه، وتبعته خرا قبل

في الحجاز، حيث استطاع القضاء عليه بأن أرسل إليه الحجاج بن  مصعب يعبد اهللا بن الزبير أخ
  .3يوسف بعد فترة

  

التي ) هجرية 86ت (وبهذه الحادثة انتهت األشعار التي قيلت في عبد الملك بن مروان   
    .مرت خالفته إحدى وعشرين سنة، حيث استالرقاعبن  عديوردت في ديوان 

  
  الوليد بن عبد الملك  .2
  

بويع الوليد بالخالفة بعد وفاة أبيه سنة ست وثمانين هجرية، فكان الخليفة األموي الثاني الذي 
، الرقاعي البن الشّعراالزدهار األدبي والنبوغ عصر  هو ، بل قل إن عصر الوليدالرقاعيمدحه ابن 

  .يعود إلى عصر الوليد الرقاعبن  عدي هي والسياسي الذي قالالمدح الشّعرإذ إن معظم 
  

                                                                 

 .8/319،  ن.م ابن كثير، 1
  .324ن، .ابن كثير، م  2
 .1/383محمد السيد الوكيل، األمويون بين الشرق والغرب،  3
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أي ما ورد في الديوان عشر قصائد في مدح الوليد من ما مجموعه تسع وعشرون قصيدة،   
قصيدة واحدة وهي السادسة في  الوليد، إال مديحجاءت في  الرقاعبن  عديقصائد ديوان يعادل ثلث 

، 1بمدح الوليد بن عبد الملك ولم نعثر على بيت مديح واحد فيها جاءت معنونة ترتيب الديوان،
–وغير متسلسلة، وهذه القصائد استهلها الشاعر بمقدمات طللية في الديوان موزعة القصائد وجاءت 

  .ومن ثم أتى على الموضوع الرئيس فيها - غالباً
 

في دعوتهم  ى مبدأ الجبراعتمدوا عل أميةوالوليد بن عبد الملك هو المصطفى من اهللا، فبنو 
قدر محتوم من اهللا تعالى، فكل شيء يسير بقضاء  أميةالسياسية، وهو مبدأ يتلخص في أن حكم بني 

، وكان الغرض على حكمهم ألنهم مختارون عند اهللا اهللا وقدره، وال سبيل لتغييره، وال داعي للخروج
ن معارضتهم والعمل للتخلص من ع أميةمن إذاعة هذا المبدأ بين الناس هو صرف خصوم بني 

 خالفتهم، فاهللا تعالى هو الذي شاء أن يكونوا خلفاء في األرض، وأوصياءه على العباد، وال راد
، 2رضائهم ونيل جوائزهمإلوا هذا المبدأ ونادوا به تبنَّ أميةلمشيئته، ونالحظ أن معظم شعراء بني 

  : 3عدييقول 
  البسيط

  اناقَتََأ   رماَأل  ن ولي   ربنا   يا      عةٌخاش  صارباَألو  عوندي اةَدغَ
  اناورم    اِهللا   سيفوبِ   هرِصنَبِ      مههجأو  جِرالم  ومي  اُهللا ضيبفَ
  اناميوِإ  اً رشكّا نَلقْع  ويذَ  وازاد      دقَفَ   يكلالم  د عب هدعب  هنابوبِ
  هاناروب  وراً نُ ما هِتيب  َلهَأ  نم      ماهدعب المِلإلس ى اُهللافَطَاص مثُ
ى َأر  الولَ  ليدَأ ا هفَ  الًهكَلَّمه      اخْوتار ا الَّنَّمذي يرَأى فَضراناض  
  اانَوقَْأو    اًنَيد   ا نَريخَ  نا رموَأ      نا تَالفَخ  ى لَّو  إذْ  ِهللا  دمالحفَ

  

ن اهللا اختارهم للخالفة، وأنهم يحكمون أ، وأعلن ذا المبدأوكان زياد بن أبيه أول من بشّر به
، ونسوسكم بسلطان اهللا 4أيها الناس إن أصبحنا لكم ساسة، وعنكم ذادة: "بقضائه، ويعملون بإذنه، فقال

                                                                 

 .)107– 96(، القصيدة السادسةعدي بن الرقاع، الديوان، : ينظر 1
 .77ور والتجديد في الشّعر األموي، شوقي ضيف، التط: ينظر 2
 ).45: ينظر(معركة مرج راهط، ذكرت في هامش سابق، : يوم المرج. 171عدي بن الرقاع، الديوان،   3
 )ذوداللسان، مادة، (مفردها ذائد، وهو من يحمي الحمى، : ذادة 4
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مع والطاعة فيما أحببنا، ولكم العدل الذي أعطانا، ونذود عنكم بفيء اهللا الذي خولنا، فلنا عليكم الس
للوليد بن عبد الملك، فاهللا الذي اختاره للخالفة،  عديونجد هذا المبدأ منتشراً في مدائح . 1"فيما ولينا

لم يغتصب الخالفة اغتصاباً، وإنما بويع بها مبايعة، بسبب الصفات  إلرادة اهللا، فهووال تبديل 
  :3في إحدى قصائده عديل ، يقو2بها ىالتي تحلّ اإلسالمية

  الكامل
  ُليزِج  ينمالَالع  بر  اءطَعو    هودنُج  رمَأ  اُهللا اكبَأ  ىطَعَأ
  ُلوُؤسم ر بحتَم   ىعر ا مع    ةيفَلخَ لُّ كُو انٍ سإحب   ىعرفَ
قَوضلَ ىاُهللا ك ةَالفَالخ بعده    قَوضاء   ربنَ   كذٌاف  فْموُلع  

  

وأسند إلى رجاالتها بعض  ،الخالفة قرب إليه القبائل القيسيةبن عبد الملك الوليد  وبتولي  
ة في الدولة، وأبقى على عالقاته الطيبة مع القبائل اليمانية، فبقيت هذه القبائل على المناصب المهم

، أمية، واتخذه شاعراً لبني الرقاعبن  عديه والئها له وأخلصت في مناصرته، كما قرب الوليد إلي
وأغدق  ،اءالشّعرمن  هعن الوليد، فقدمه وآثره على غير عديوقويت الصلة بينهما، وعظمت مكانة 

  :5عدي، يقول 4عليه األموال والعطايا
  الخفيف

قَود حباني الوليد يوم  ُأسبِ    سٍيارٍثَع   يها ف  نَغى   وبهاء  
يحسب الناظرون ا لَمم يفةٌجِلَّ    اهنََّأ    وار    وهن    تَفاء  

  
  

  :6قال في موضع آخر
  البسيط

                                                                 

 .123الجاحظ، البيان والتبيين،  1
 .77حياته وشعره، : اعتحسين محمد الصالح، عدي بن الرق 2
 .208، س.عدي بن الرقاع، م 3
 .54حياته وشعره، : تحسين محمد الصالح، عدي بن الرقاع 4
اإلبل التي أتت عليها ستة أشهر من حملها، : ماء شرق دمشق، العثار: ُأسيس. 157عدي بن الرقاع، الديوان،  5

 ).اللسان، مادة، عثر(
 .118 ن،.عدي بن الرقاع، م 6
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  معالنِّ رشكّتُ الَأ رفْالكُ  مانَِّإو  ها رفُكَْأ تُساد لَيَأ يلَع هلَ
  

اء، والتي الشّعرولة عند غيره من في مدحه عن المعاني المدحية المتدا الرقاعوال يبتعد ابن   
على ابتذالها وتكرارها، إال أنه ال يسعى إال إلرضاء الممدوح،  النّقّادرضا الممدوحين، وغضب نالت 
  :1يقول

  
  الكامل

  وُلضفُ  يلَع هلَ ليدالو  إن    ةحدمبِ نينمْؤالم يرمَأ ركُفاذْ
  قوُلوَأ  هني بِثَْأ  الذي فوقَ    هأنّ  لم عَأو   ولُآ ال و  ينثَْأ
لَوه دانِي يد  افُخَي قَعاباه    ويتُ   دلَّحالنَّبِ  بى د تُويُلن  

  

ال تسألوا : ه لكل فئات الشعب، فقد قال للناسواتفق المؤرخون على كثرة عطايا الوليد وإكرام
حملة القرآن وحفظته ويكرمهم ويقضي  ، وكان يبرقعد خادماً، وكلَّ ضريرٍ قائداًعطى كلَّ مأأحداً، و

  :3في هذا عدي، يقول أعطاه حتى لو أعاد ذلك مراراً ه، فإذا طلب الشخص العون من2عنهم ديونهم
  الكامل

  هاادعَأها فَلَثْم دغَالَ هلَ تْضرع    نائٍل  ةحفْنَبِ يوماً  ا دوإذا غَ
  

ل عنها بسبب الصفات التي تمتع بها، وجمع مكارم األخالق وساد الوليد قبيلته، فحمل األعما 
ولم يغادر مكرمة واحدة منها، فهو أهل للسيادة وهو حقيق بهذا المديح، وهو أحق الناس بالخالفة، 

  :4يقول
  الخفيف

  عاءرِ  يهف   سلمينملْوِل  ه  م      ـ الل  هتارخْا ام الوليد نَأ ريغَ
  ناءوثَ  يحةٌصنَ ي دنْع  كلَ    نكولَ  قوُلي َأالذ وقَفَ  تَنَْأ

                                                                 

 .207،ن.معدي بن الرقاع،  1
 .1/411محمد السيد الوكيل، األمويون في الشرق والغرب،  2
 .95، الديوان عدي بن الرقاع، 3
 ). اللسان، مادة، ربي(الفضل والطَّول، : الرباء. 159ن، .عدي بن الرقاع، م 4
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َأ  لىِإوِله  بيته  مقُ  نرشٍي    نَتَيى اه  يدعها د  والرباء  
راُهللايَ ض نْعهم طُواصفاهولَ    مه  من  عبادَأ   هصفياء  
  اءملُّ السظتُ نم ريخَ مهفَ    ٌلهَأ   كِلذَِل   مهنََّأ   ىرَأفَ

  

األشعار التي بلوليد نجد أنه قد جادت قريحته اء المفضلين لدى االشّعر أحد الرقاعبن  عديو
عامة، فاستطاع أن يصور صدق مذهبه بما أوتي من فصاحة  أميةتشيد بسياسة الوليد خاصة وبني 

بيعاً،  الشّعريس من أولئك الذي يبيعون وبالغة في لسانه، وبين أنه من دعاة السياسة األموية ول
اء الشّعرفأصبح شاعراً مقدماً ومجيداً، وواحداً من شعراء القصور في زمن كان في الكثير من 

تراود بعضهم حتى في األحالم، ِل تكن يطمحون في أن يكونوا بين يدي الخليفة، تلك المكانة التي لم
  .1اء واألمراء ومدحهم على الوجه األكملالخلف مخاطبةفهو شاعر أمير المؤمنين يحسن 

    

بحب الوليد الذي لم يحتفل باألخطل ألنه كان مختصاً بوالده،  عديوليس عجيباً أن يستأثر   
لتوسعة الجامع األموي،  2ولم يكن الوليد متسامحاً مع النصارى، إذ هدم بيعة لهم عندما سمع أجراسها

  :  3فقد وردت أبيات في ديوانه تدل على ذلك
  البسيط

نَبساجِى ملِإل دالمِس جامةًع  لَوم يدع بكَي تَ إشراكاا كانَم  
  اانَنَبلُ رقيتي شَالَّ اِلبالجِ نم  هاجارتَاد حع رتْدةً حيسنكَ

  

في إشارة وأكمل ما بدأه أبوه عبد الملك، ،  قام ببناء المساجدفي المقابل والوليد بن عبد الملك 
وقال إن المسلمين ، ذلك بأجمل األوصاف الرقاعبن  عديووصف بناء قبة الصخرة المشرفة، لى إ

الذي  تغنوا بهذا البناء وفرحوا به، فتحدث عن النوافذ الملونة، والذهب الخالص الذي وضع على القبة
اس غير قليل يخطف األبصار لشدة لمعانه، فقد شيد في زمانه منشآت ضخمة ومرافق كثيرة، ونال الن

  :1يقول في ذلك،  4من الفوائد والمنافع، فكان عند أهل الشام أفضل خلفائهم

                                                                 

 .31خليل مردم بك، الشّعراء الشاميون، : ينظر 1
 .3/166ودي، مروج الذهب، المسع 2
 .172عدي بن الرقاع، الديوان،  3
 .6/496الطبري، تاريخ األمم والملوك،  4
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  البسيط
  اانَمزَأ  يهف  ا وغنَّتَ  نالذي قَوفَ    واعفَتَوار وكاءنَّب عنْالص نسحَأفَ
  اانَيقَع ارصباَأل  فُطتَخْي ادكَي    اًقَهِتَلْم اعِنَّالص ِلمع نم هوسكَ
  اانَير   حيالر   هتْحزفَ  اًروهنَكَ    تْدرطَ إذْ يفالص ياسق هننََّأكَ

  رأيتَ منه مع الشُّْؤبوبِ َألْوانَا    سحابتُها منه   قُزح إذَا حدتْ 
  

و الناصر لدين وأثنى الشاعر على األعمال التي قام بها الوليد خدمة لإلسالم والمسلمين، فه
  :2عدييقول اهللا، الذي يدافع عنه، ويهزم أعداءه، 

  الطويل
    مدَأ تُحمير المؤمنين الذي دعلَِإ     اويه خَواسِالنَّ ير عن  دينهم فَداع  
  اعنَص   هتيعر ي ف اعٍ ر  رِيأخْكَ     مهرمَأ كبر  كالو  ذْم  تَلْزِ ا مفَ    
     فَدَأبِ تَعاِهللا  رِم  نْعهم  عدوهم      وجردلَ اءتْتَ مرك تَناجالاً و ضراع  

  
  :3وفي قصيدة أخرى يقول

  البسيط
  اعفَد   مهِيند   عن فاحشة    لُّوكُ     هبِ سلمين الم  رصنَ   اُهللا  رهظَْأفَ
واُهللا   قَلَّع   أساُأل  باببِ   ورِمه    لَوم طقْي حٌل فَامقَو لَطَالذي اضاع  

  

توسعةً لم  اإلسالميةواستطاع الوليد بن عبد الملك أن يفتح البالد، وتوسعت أركان الدولة 
، ففي عهده فتحت رضي اهللا عنه عمر بن الخطابالفاروق يشهد لها التاريخ اإلسالمي مثيالً منذ عهد 

لى يد طارق بن زياد وموسى بن نصير، وكان عبد الملك قضى على الفتن الداخلية ونشر األندلس ع
حماية  أميةاألمن في ربوع الوطن، فكان عهد الوليد أكثر ازرهاراً ورخاء، وهو من أكثر خلفاء بني 

                                                                                                                                                                                                     

ذهب ينبت نباتاً وليس مما يستذاب : ، العقيان)اللسان، مادة، لهق(البراق، : الملتهق. 173، س.معدي بن الرقاع،  1
جمع قوس، يعني قوس قزح، في إشارة : قياس، )مادة، عقااللسان، (، ويحصل من الحجارة، وهو الذهب الخالص

اللسان، (، السحاب المتراكم: الكنهور، )اللسان، مادة، قوس(إلى النمط المعماري لألمويين في إنشاء النوافذ الملونة، 
 .)مادة، كنهر

 .223، الديوانعدي بن الرقاع،  2
 .221، ن.معدي بن الرقاع،  3



 

69 

في عهد  1ةالطوانللهجرة غزا مسلمة بن عبد الملك والعباس بن الوليد  نللثغور، ففي سنة ثمان وثماني
  .2الوليد بن عبد الملك، وهزم الروم في هذه المعركة

  
  
وهي أعظم حصونهم، وبفتحها أصبحت الطريق مفتوحةً أمام جيوش  الطوانةوفتحت  

  :4مبتهجاً بهذا النصر الرقاعبن  عديفقال ، 3المسلمين إلى القسطنطينية
  البسيط

  اانَطَعَأ واُهللا ا نَقَوالذي فَ رِصنَ     نم الطوانة ِلهي َأف  كرأم انوكَ
  يانانْود  يراًخَ نا يند  في  ادزفَ    هتَدقْع  اِهللا  نِإذْبِ  تَددشَ   راًمَأ

بِ وكانةُز ا ُأمطيتَع من سنَ    نٍحصاً ر يتاً بِثْوتَ  زيزاًع وبهانار  
  

دافع عنه، ومدائحه في الوليد تعد تهم منهجاً له ، فاتخذ سياسأميةشديد الوالء لبني  عديوكان 
، وبين أن اإلسالميةوأحسنه، فبين في مدائحه شجاعة الوليد وإصالحاته وصفاته  همن أجمل شعر

  : 6في ذلك يقول ،5األمة ألقت إلى الوليد مقاليد أمرها فقادها وجمع شملها ونصر المظلومين
  الكامل

  هاادقَفَ   إليه  هامزاِئخَ  تْلقََأ    هالَّكَ   ةَيرِالب   أن   ىرتَ   الوَأ
  هاادشَرو ها الحصِإ  ةمُأ نم    هاكَالو   إذْ   اُهللا   ادرَأ   دولق
عمَأ تَررض المتْبلَقَْأفَ سلمين    فَنَوتَي نْعها من يفَ ريدسهااد  

  

، فأضفى عليه أحسن الصفات، الرقاعبن  ديعواستأثر الوليد بن عبد الملك بأروع مدائح 
وتحدث عن مقومات شخصيته التي أعدته للفوز بالخالفة، وأثنى عليه شاكراً له عطاياه، حامداً نعمه 

                                                                 

 .ور سوريةمن ثغ: الطوانة 1
 . 6/436الطبري، تاريخ األمم والملوك،  2
 .2/70فيليب حتّي، تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين،  3
 ).اللسان، مادة، بزز(الهيئة، اللبسة، : بِزة .174، الديوانعدي بن الرقاع،  4
 .54حياته وشعره، : تحسين محمد الصالح، عدي بن الرقاع 5
أنف البعير، وتعني هنا  في جمع خزامة، وتعني حلقة من شعر توضع: خزائمها .91، س.م عدي بن الرقاع، 6

 ).اللسان، مادة، خزم(االنقياد والطاعة، 
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فكان الوليد في نظره أكرم .. .ه بوعوده،ئته، معظماً صدقه في معاملته ووفاالتي نثرها على رعي
  :2، يقول1ولم يبخل على أحد ،كلها فلم يمنع أحداً الناس على اإلطالق، عم كرمه الرعية

  البسيط
  الفَ يدِلالو اَلا نَموا كَالُنَي نَأ اــم  م     ـمَأفَ ينحاِلص الاجرِ تُحدم دقَلَ

لُّى كُتَو الفَهه  مجاً د وكْمرةًم    خَْأ لُّكُوالقالخَ  هي رات كَقدالم  
  

من قصائده التي مدح فيها الوليد بالحمد والثناء على الخليفة،  ابعضلرقاع بن ا عديوختم 
  :3اهللا على نعمائه شكرواي أمر المسلمين واستخلفه فيهم، فألنه ول

  الكامل
فالحموالنَّ دعالذي ِهللا ماء    جكَ تْلَعرتُامِإ هوُلُؤتَ ليك  

  

  :4ويقول
  البسيط

  اعزنَ   هدعب   اًرمَأ  فَلَّكَتَ  نمفَ    هيارِجي   نَأ واد ج  يعطتَسي  ال 
  اعنَالذي ص دعي بتحدي مهِتَنْتَو    هلَواضفَ ي صحُأ ال و عليه  ي نثَْأ

  
  :5عن قيامه بشؤون الرعية، يقول ازيه خيريختمها بالدعاء للخليفة أن يج نكا اوأحيانً

  الطويل
  

  اعسة وميس نم طاكعا َأم لِّي كُفو    هلضفَِل  اًدع  اسِالنَّ بر  كادزفَ
  

  سليمان بن عبد الملك  .3
  

                                                                 

 .72، س.متحسين محمد الصالح،  1
 .81–79، س.معدي بن الرقاع،  2
 .209، الديوانعدي بن الرقاع،  3
 .221، ن.معدي بن الرقاع،  4
 .225 ،ن.مالرقاع، عدي بن  5
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ت ( سليمان بن عبد الملكفي مدح  الرقاعبن  عديل نعثر في الديوان على قصيدة كاملةلم 
ا كما سنرى في م–ز مدح عمر بن عبد العزي الرقاعبن  عدي، بالرغم من أنه عاصره، ف)هجرية 99
 ،، بمعنى أنه لربما قال فيه شعراًقبل عمر بن عبد العزيزتولى الخالفة بن عبد الملك وسليمان  - بعد

اً كان ساخطاً على سليمان فلم يقل فيه شعراً، أو عديو لربما أن ، أمع ما ضاع من أشعار ولكنه ضاع
  . به عليه الخليفةأن الخليفة طرد الشاعر من مجلس الخالفة لبيت شعر عات

  

بن  عديباألردن أن اجمع يدي عامله ولي سليمان بن عبد الملك كتب إلى " قد روي أنه لماو
إلى عنقه، وابعث به إلي على قتب بال وطاء، ووكل به من ينخّس به، ففعل ذلك، فلما انتهى  الرقاع

أنت أهل  :ارتدت إليه روحه ثم قالإلى سليمان بن عبد الملك ألقي بين يديه ال روح فيه فتركه حتى 
  :1لما نزل بك، ألست القائل في الوليد

  البسيط
    ماذُع ربَأ ينَ نقَبفْنَى وقده                     َأونَ نِل كونراعٍ بعدتَ  هباع  

  
  :المؤمنين ما هكذا قلت، وإنما قلتال واهللا يا أمير : عديقال 

  البسيط
ماذُع ربَأ ينَ نقَبفْنَى وقده م        َأونَ نِل كونراعٍ بعدتَ  هباع  

  
  .2"فنظر إليه سليمان واستضحك، وأمر له بصلة، وخلّى سبيله

  

 الرقاعبن  عديوهذا الخبر يدّل داللة واضحة على سخط سليمان بن عبد الملك على 
مرموقة، ولم يصل إلينا من أخباره معه إال القليل، وما وصل  عنده بمكانة عديوترويعه له، فلم يحظَ 

وربما كانت هذه الحادثة؛ التي تصف . 3به أخوه الوليدحفل إلينا يدّل على أن سليمان لم يحفل به كما 
لوليد الصديق الحميم البن من أن يرتاد قصور الخلفاء بعد ا الرقاعبن  عديلغلظة سليمان رادعاً 

  .نقطع عن الحضور إلى مجلس الخالفة وتوقف عن مديح األمويين، فاالرقاع
                                                                 

 ".عذنا برب العرش أن نحيا ونفقده"، وورد في الديوان 220، الديوانعدي بن الرقاع،  1
 .2/42ابن عبد ربه، العقد الفريد،  2
 .59حياته وشعره، : تحسين محمد الصالح، عدي بن الرقاع 3
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اً على شعره عندما تولّى الخالفة، فقد روى أبو عديالغالب أن سليمان بن عبد الملك وبخ و
: ا عند سليمان بن عبد الملك، فقالاجتمعو الرقاعبن  عديالفرج أن الفرزدق وجريراً وكثيراً و

  أنشدونا من فخركم 
ال تنطقوا، فواهللا ما ترك لكم : فقال سليمان، الشّعرمن فبدرهم الفرزدق فقال أبياتاً ئاً حسناً، شي

 عديفبذلك يكون غير اء في مجلسه لقول أشعارهم في الفخر، الشّعر، فهذا سليمان يدعو كبار 1مقاالً
اً عديدعوة سليمان ت اء هو المقرب إلى نفس الخليفة سليمان بن عبد الملك، ولربما كانالشّعرمن 

للحضور إلى مجلس الخالفة من أجل السخرية منه ومن شعره، إذ فضل الفرزدق عليه وعلى غيره، 
  . من الحضور لمجلس الخالفة عديوبهذه الحادثة انقطع 

  

طلب من "يروى أن سليمان بن عبد الملك والخليفة، ف عديوأحياناً كانت العالقة ودية بين   
يدفقال  ،ينشده قوله في الخمر أن عيد2ع:  

  الكامل
  يببد   ينبِارِالشَّ   امِظَع ي ف  اهلَ    ةٌدرو سِْأي الكَوف تْجا شَإذَ تٌيمكُ
  وبطُقُ   اءناِإل  ي ف يها خَأ  هجوِل          هونَد  يهو ها وند نى مذَالقَ ريكتُ

  
المؤمنين لئن واهللا يا أمير : عديكعبة، فقال يمان شربتها ورب اللسلعدي بن الرقاع فقال 

الحادثة وإن اختلفت  هفهذ. 3"رابك وصفي لها قد رابني معرفتك بها، فتضاحكا، وأخذا في الحديث
أن عالقته بسليمان كانت عالقة تدل على  -عديإذا جزمنا القول إنها ل- الروايات على القائل فإنها 

  .ةودية وحميمي
    

  العزيز عمر بن عبد .4
  

                                                                 

، عدي بن الرقاع أفضل من وصف ظبياً حسن محمد نور الدين: وينظر. 21/352األصفهاني، األغاني، : ينظر 1
 .13وعيني امرأة، 

 .األزدي في الشّعر المنسوب إليه ولغيره من الشّعراء، ونسب هذان البيتان لألقيشر. 275عدي بن الرقاع، الديوان،  2
 .36-4/35ابن عبد ربه، العقد الفريد،  3
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فقد مدحه الشاعر في ديوانه،  الرقاعبن  عديحظوة من شعر  نال عمر بن عبد العزيز  
وتوفي في السنة األولى  ،، وتولى عمر بن عبد العزيز الخالفة سنة تسعٍ وتسعين هجرية1بقصيدتين

  .شعر عنهم عدين يروى لبعد المائة، أي بعد عامين من توليه الخالفة، فهو آخر الخلفاء الذي
  

  ِلولما واء الشّعرقال خطبة دعا فيها بعدة أمور جعلت و ،عمر الخالفة صعد المنبر ي
اء ومنافقتهم، الشّعرالورع والتقوى، ولم يكن يحب مجالسة  هعنعرف ، فقد 2الشّعريحجمون عن قول 

قل وال : اء كان يقول لهالشّعريه أحد خل علوإنما كان يسمح للقراء والفقهاء وأهل الدين فقط، وإذا د
هذه الخصلة لدى عمر بن  الرقاعبن  عدي، فعرف 3تقل إال حقاً، فإن اهللا سائلك يوم القيامة عما قلت

ن فيما سبق، يقول فكانت أشعاره مغايرة لما كا ،لديه الشّعرعبد العزيز فاستطاع أن يغير من أسلوب 
  :4في إحدى قصائده

  الطويل
  مِهوافْ  اسالنَّ رِبِخْتَواس  هيرِغَ إلى     هنَّودعتَ    الو   تي أتَ   ارمع  نكُفَ
  مِد  الو  مٍحلَبِ   هنْم  تْطَلَتَا اخْمفَ    ا هلُّكُ  شُواحالفَ  هنْع  تْبحجِ  ىتَفَ

  مِسوتَالم    رِاظنَّال   ينِعلَ  بيناً م    هضعر  حفَنْي  ابِواألثْ  بيطَ ا دغَ
  مِضهتَالم فعضستَالم نِاً عوعفُد    هيبرِي ينح نِغْي الضذ ىداً علَديشَ

  

يشعر بما يريده الممدوح فيأتيه من الباب الذي يهواه، فجاءت أشعاره  الرقاعبن  عديكان ف
، فنال حظوته عند الخليفة، فقد روى قفي عمر بعيدة كل البعد عن المدح الكاذب والنفاق والتملّ

م أمير المؤمنين أني علأ: ل لآلذنن له، فقاؤذَاً وفد على عمر بن عبد العزيز فلم يعديالزمخشري أن 
اء ببابك الشّعريا أمير المؤمنين إن   : على عمر فقال عديدخل ف .5قلت شعراً أوله الحمد هللا، فأذن له

 ،أعز اهللا أمير المؤمنين  : مالي وللشعراء قال عديويحك يا   : قال ،نافذة وأقوالهم وسهامهم مسمومة
                                                                 

عدي بن : ينظر(. عي يقول ألصحابه أال أنشدكم حولية عدي، وكان األصمكاملة قال شارح الديوان إنه حبرها سنة 1
 .)197في التقديم للقصيدة الواحدة والعشرين،الرقاع، الديوان، 

 .4/117ابن األثير، الكامل في التاريخ، : ينظر 2
 .80حياته وشعره، : تحسين محمد الصالح، عدي بن الرقاع: ينظر 3
، نسبت هذه األبيات في بعض كتب األدب لعدي بن الرقاع في مدح عمر بن هبيرة، 134 عدي بن الرقاع، الديوان، 4

  .وفي الديوان في مدح عمر بن عبد العزيز
 . 243/ 3الزمخشري، ربيع األبرار،  5
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 ةولك في رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسو ،ىطَح وأعدصلى اهللا عليه وسلم قد امتُ إن رسول اهللا
     :2فقال ،1حسنة

  الطويل
مدَأ تُحمير المؤمنين نالَ       ىفَطَالذي اص   رفَ   نابالً ض لِّى كُلًع  سلمِم  
نَبى الحمد  فيه  ىقَتَفار  شْفي مرف    ريعٍ ف   من    البلَ    انِنيم   مِلَّثَتَي  
  مِركَالم    بيالنَّ    وند    ةلَفاضبِ    هفوقُي   عرفَ   اءوح ني ب  في  ا مفَ
  مِتََّصمبِ    وال    كنونٍم   سرخَْأب    هيتُقلَ   ىتَّح   دمالح باب  كان    امفَ

  

في عمر بن عبد العزيز، منوهاً فيها بالصفات  الرقاعبن  عديل جاءت مدائح شكّعلى هذا ال  
في موضع آخر من  التي اتصف بها، وأثنى على سيرته الحسنة وسياسته الحكيمة، يقول اإلسالمية

  :3القصيدة ذاتها
  ويلالط

جماللَّ  تَعيوات  يحماُهللا  د   عبده    يهِلَعلْفَ  نيلَ   ْأنَهك   الخير  لمِواس  
  مِعلَي  رِراِئالس  يبِغَ  نم  كبِ  امو    البغَ    روالبِ     رّالبِ    نهأولُفَ

وثانكانتْ    ةٌي   ماِهللا   ن    نعةًم    لَعسى المإذْ لمين  خَ  إنَّهير  نْممِع  
  رمِمج يعس ىعس ماً أولْظُ ماْر نمِل    ةٌادوه     يكف   سيلَ   نأ  وثالثةٌ 
  رمِبم  رِماَأل  نم   بميمونٍ   تحثُّ    ىقَالتُّ   عم   تزاَل   ال  أن   ورابعةٌ
  يمالعكَ   اُهللا  علَّم نا موم  يفَــع  م  ـالض فُصنْتُ كأنَّ مِكْفي الح وخامسةٌ
  مِدنَتَي   ملَ   كعبتْي   نمفَ   اكفَــطَ  م  ـاص  نارب   وه الذي   أن  وسادسةٌ

  مِجِلْوم   ساعٍ  لَّكُ  إليها  تَ قْبس    هالَّكُ     مكارِالم    أن     وسابعةٌ
  مِظَعم  قَوفَ  مظَعم مهنْم كا بِمس     هأنَّ  اسِالنَّ   بِصنْم   في   وثامنةٌ
  ممِتَم    مامٍِإ  نم اً بيس   وندعي    ها لَّكُ     ةَيرِـَالب    نأ    عةٌـوتاس

  مِكَحم ِلوالقَ نم ٍلضفي ف كملْلح     عتوابِ     وملُالح     نَأ     وعاشرةٌ
  

                                                                 

 .9/290ابن كثير، البداية والنهاية،  1
  ).مادة، صتماللسان، . (ما عظم واشتد: مصتم .129-130، س.معدي بن الرقاع،  2
 . 131-130، الديوانعدي بن الرقاع،  3
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عدته ه برعيته، ومحاسبته للظالم، وإنصافه للمظلوم، ومسابر هذه األبيات أبرز في فقد
وهو حليم حاز كل  ،اهللا تعالى لينشر العدل بين الناسمن  فهو المصطفىللضعفاء، وأشاد بتقواه، 
خصاالً عشراً يتصف بها الخليفة العادل  هذه القصيدةعدد في وعليها،  ءالمكارم التي يحمد المر

  .رصين بلغة واضحة وأسلوب محكم ،والكريم والمنصف والحليم
مدح عبد العزيز وتلك التي  نين القصائد التي مدح فيها عمر بواالختالف واضح في األسلوب ب        

بن مروان، وما كان هذا االختالف إال لتغير نمط الحكم عند  قبله عبد الملكبها الوليد بن عبد الملك و
اء لديه، فقد كان الشّعرعلى  تبدليز عن غيره من خلفاء األمويين، وأثر هذا العمر بن عبد العز

 الرقاعبن  عديبين في شخص الخليفة، فقد  ميةالشاعر يثني على الشاعر بما يحب من صفات إسأل
في الناس سيرة  متبع لمنهج جده عمر بن الخطاب، وسار عمر بن عبد العزيز في نواحي قصائده أن

  .اإلسالميةالعدل في الرعية، وشمل الرخاء أرجاء الدولة  فعم حسنة،
  

  :1قصيدته الثانيةقال في و
  الطويل

و يرأبو حفْصٍ بنا الس ارتَأجدبِ  تْمالمساِئر داْ تُعحتَّى م نا األرض  
هيروع سظْمِ الجيشِ ليفسار بِع    رغام من الماء مضيقٌ وال نَهر  

خُينا َأبِ وضرض العى لَتَفَ وِّده     متَ  ال    آثرهِبِ    يزِجن   مآثر  
رمرٍغْثَ  لَّكُ رايا ى بالس  قَوها اد  هو  ْأالرس  يهدونَ نايحاَأل  نباهر  
  رناص اَهللا رِنصي  ملَ  نمِل  ليسو    لهاًاوو اًسفَنَ صورنْالم رما عزغَ

وعكَسر نْجاً ب ام  يريم  انَكَمَأبِ    هفَ  ضِرض اء وهو  للرمِو  واتر  
  رافسوالم  هلهَأ  يف ى تَالفَ  معنو    اًيازِغَ انكَ إن ومِالقَ اممِإ معنفَ

  

 نحـو بـالد  الجيوش بقيادة مسلمة بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز  تسييرفهنا يتحدث عن 
عندما أغارت التّرك على أذربيجان فقتلوا خلقاً ، الروم، ليغزوهم بعد أن اعتدوا على أرض المسلمين

  .2كثيراً من المسلمين
                                                                 

أال أنشدكم حولية : ، وقال جامع الديوان إن األصمعي كان يقول ألصحابه201- 199عدي بن الرقاع، الديوان،  1
يدلها، حيث قام عمر بن عبد العزيز باالنتصار )اللسان، مادة، وله(  على فقد ولده، ةالحزينالثكلى : واله. ع . 

 .9/209األصفهاني، األغاني،  2
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 توفي إحدى القصائد التي وردت في الديوان جاءت معنونة في مدح عمر بن الوليد، ونسب
الرواة، ألن عمر بن عبد في بعض كتب التاريخ لعمر بن عبد العزيز، ولربما اشتبه األمر على 

، والواضح أنها في مدح بالكنية نفسهاكان يكنى  العزيز كان يكنى بأبي حفص، وعمر بن الوليد كذلك
  .1الطللية والغزل ةعمر بن الوليد ألنه افتتحها بالمقدم

  

 ،في مدح عمر بن عبد العزيز الرقاعبن  عديوورد بيتان شعريان في ذيل الديوان نُسبا ل
  :2على النمط نفسه في األشعار المدحية في عمر بن عبد العزيز وجاءا

  البسيط
الحمِهللا   د   ا أم بعد  ا ي عمقَفَ    رتْتََأ  دنا بِ  ك داثُاألح  والغير  

تَنَْأو  َأرقُ  سيشٍر  وابن  سيداه  والرأس يجُلع يها الفعسم والبصر  
  

 ،الحمد هللا(قالها عندما تولى عمر الخالفة، فقد افتتحها بأسلوب الخطبة  الرقاعبن  عديكأن 
، ولكن هذه القصيدة لربما ضاعت كغيرها من القصائد 3، مثلما أورد الزمخشريمدحه، ثم )أما بعد

  .في الديوان، فلم يرد سوى هذين البيتين في ملحق الديوان
  

  األمراء: ثانياً
  

  عبد الملكبن  عمر بن الوليد .1
  

عمر بن الوليد وعبد العزيز بن  4على الوليد وحده، بل اتصل بأبنائه عديلم تقتصر عالقة   
حيث بن الوليد أن يتقاسم الحصة الكبرى مع حصة أبيه الوليد في الديوان؛  الوليد، واستطاع عمر

لتي جمعت ، وبذلك تكون قصائد المديح اائد مما مجموعه تسع وعشرون قصيدةست قص مدحه في
  .ست عشرة قصيدة من الديوان الوليد بن عبد الملك وابنه عمر بن الوليد

  

                                                                 

 . أثناء الحديث عن األشعار التي قيلت في عمر بن الوليدفي ، سنمر بها 115انظر القصيدة الثامنة في الديوان،  1
 .254عدي بن الرقاع، الديوان،  2
 . 243/ 3الزمخشري، ربيع األبرار،  3
 .57وشعره، حياته : تحسين محمد الصالح، عدي بن الرقاع 4
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بن  عديقال :" ال الصوليوقد كانت له عالقة طيبة بابنه عمر، وكان يحضر مجالسه، ق  
: كدت أسمع حديث نفسه بحيائي، قال ما أسمعت عمر بن الوليد بن عبد الملك مديحاً قط إال: الرقاع

فأنشده شعراً فيه، فدعا مولى له  ،عديي بعد هذا الحديث لفي مجلس عمر، إذ دخل عليه فواهللا إن
هات نقيضة هذه القصيدة، فظننت أنه ينشده شعراً، فأتى ببدرة فيها عشرة آالف درهم، فدفعها  :فقال
  :2عديعمر بن الوليد قال فيه لهذه العالقة الودية لو ،1"إليه

  الطويل
  و كان مغْرِبالَي وصاحب غَيرِ وله  لن   يحبر    مثلَه  أحبر   قوالً 

علم   تُب زالب نلو كانتْ م با    قوافيجرإال  ذا  تَمامٍ   م  تُكْس  ولم  
رٍئ إن ناَل خيراً جزى بهام با    ثناءتَحوم   على  ما   فاتَه  وليس  

نما إلى الحسب الرفيع  نسبه الشريف، فعمربن الوليد  عمر الرقاعبن  عديمدح وأكثر ما   
  :3عدييقول والقوة والشجاعة عند القتال،  ،صفات الكرم والجود والعطاءبتميز من قريش، و

  البسيط
  القَدم  ال و يوماً  لُه عنَ  هبِ ت لَّز    امفَاليفاعِ ا يلْالع ةرِوا إلى السمنَ

  العظم  ذكورةالم  بِرالع   ماِئمع    هلَ  تقيدستَ  كانٍمى بِبتَى اجحتَّ
  مواحداز ساعةَ شٍيرقُ ومرها قُنْع    وامحز ةً ذكورم  مهِآلباِئ  كانتَ

  :4ويقول في موضع آخر
  الوافر

  االجرِ  ها لَضفْوَأ  ها مركْوَأ    ريشٍى قُتَتَ فَبا نُسإذَ تَسلََأ
  االبالجِ  نزِتَ  مكُلَ  المحوَأ    باتيطَ  نطاوم  ومكُلَ  تْبَأ
قَود علَأ  ريشٌقُ تْمن يكُفم    سيوفاً حين يحتضر تاالالق  

  

، فقد جمعه وأباه الوليد وجده عبد الملك وجد جده مهتماً بنسب عمر بن الوليد عديوكان 
  : 1، فيشير في شعره إلى ذلكهميين كلِّولى اهتمامه باألمداللة ع الشّعرمروان في بيت من 

                                                                 

 .251الصولي، أخبار أبي تمام،  1
 .231-230عدي بن الرقاع، الديوان،  2
 .119، ن.معدي بن الرقاع،  3
 .113-  112، ن.عدي بن الرقاع، م 4
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  الكامل
  أِلستَ   ملَ  وإن  هددْؤس   تَنْيب    ميهِف  وه ةً اعمج  تَرأي  اوإذَ

  ِلوطْاَأل فيعِالر فروان في الشَّرم    مااهبوَأ    وهجدو   أباه    ىفَألْ
  

ة شبهه فيها بالبدر الذي يبدد الظالم، وهي صورة تقليدية سبقه ومدح عمر بن الوليد بقصيد
  :2اء، وذكر أن الخصال الحميدة التي يتمتع بها تحدرت إليه من أبيه، يقولالشّعرإليها 

  الكامل
عمالذي ر  جمع  كارِالمهالَّكُ  م    وابالخَ  نلفَْأ    يفةالخُ   ِلضلفاء  

  اءوسبِ  ها نانُب   سيلَ    والكفَّ    الًتناثم   وهعرفَ  تُبنْي  ُلصواَأل
مباَلجِ رأيتُ ا إن يستوضٍ تَأر    غَ يما فيتُش  نُ  الوجوم   سماء  

والمرء   ثُورِي   مجدوه   أبناءآخَ  ويموتُ   هر  وهو  في األحياء  
  

ه، فقد كان أخوال عمر من اليمانيين وباألخص ويتحدث الشاعر عن نسب عمر بن الوليد ألم   
  :3مادحاً عمر عديبأبناء الوليد، يقول  عدياهتمام سبب هو كندة اليمانية، ولربما كان هذا من قبيلة 

  
  المتقارب

وسةُاد   نْكوالُخَْأ   ةَدم        ـالْ   ه   ـــملَفَ   لوكيس   نُابهم  خْيفُل  
  فُدنْخ  ها ابسحَأ    ركُذْتَ  ن   م     ـ يح اسِى النَّتَفَ تَنَْأ فأصبحتَ

  

    : 4ويقول في موضع آخر
  الطويل

  نُّباجوتَ  ا نَلَ  راناً جه   تَعمجَأَأ    ةًالمم    العتابِ   النوإع    وُلقُتَ
  باهنْم دمالح بحسي نادالز يروو    ٌؤرام    ينفَلََّأتَ   ْلب   الها لَ تُلْقُفَ

                                                                                                                                                                                                     

 .71، ن.معدي بن الرقاع،  1
 .163 – 162، الديوانعدي بن الرقاع،  2
 .214، ن.معدي بن الرقاع،  3
4 دقاع، معبن الر 230ن، . ي. 
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يرال اَلى الم يقى ِلبمكَ نان  ماناع    ماو  ستَ  الإ  اُلالممعلَ  ادذْيابه  
 أبوه    أمير    المؤمنين    وأمبِ    هبنِ رِحج عروٍ خيرِم نْكةَد نْمصاب  
  ابَأ ذا بِ  مرِأكْوِ  االًخَ  ذابِ   أكرمفَ      ا يالقَتَ  روٍمي وعاصو العبأ اهمنَ

ورث المجد والعز  مجموعة من الحكم في قصيدته، ليثبت أن عمروأورد عدي بن الرقاع 
، بل اكتفى باإلشارة إلى مقارنة بمدح أبيه الوليد عن والده، ونالحظ أنه لم يدخل السياسة في مديحه له

، ألن الوليد 1، فاختلف مديحه له عن مديح ألبيهسبهحه وحسن منظره وعراقة أصله ونجمال ممدو
  :2كان الخليفة ولم يكن عمر كذلك، يقول

  الكامل
  راءمإلى اُأل  ريظَنَ  هبِ اً نَّض     زادني ييرِمَأ  إلى تُرظَنَا ذَوِإ
  اءملْالظَّ   ةَيخْطَ  جرفَ  رِدالبكَ    هنَيري حين إليه يونو العمستَ

  
  بن عبد الملك عبد العزيز بن الوليد .2

  

لم يرد في الديوان إال مجموعة من األبيات في تهنئة عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك،   
فحين تزوج عبد العزيز أم حكيم في حياة جده "، 3لهوهي تدل على إيثار المروانيين للشاعر ورعايتهم 

وا في زواجهما أشعاراً يرويها الناس، فاختير منهم اء ليقولالشّعرعبد الملك بن مروان أمر بإدخال 
  :5، فقال4"لموضعه عدي، فدخال عليه وبدأ الرقاعبن  عديجرير و

  السريع
  اعلَطَ  امو ا ابغَ ا م دعبالس    اعمتَها اجسموشَ ماءالس رمقَ

  اعمس  نما وذَى هَأا رذَ نم    ماهلَثْم  تاراألس  وارت ما 
دام  السلَ  روربِ  وهاه  لَواه    تَونَّهوَلطُ  اي  الحياة   ماع  

  

                                                                 

 .78حياته وشعره، : تحسين محمد الصالح، عدي بن الرقاع 1
 .162، الديوانعدي بن الرقاع،  2
 .57، س.متحسين محمد الصالح،  3
 . 16/209 األصفهاني، األغاني، 4
 .257، س.معدي بن الرقاع،  5
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  .1بمثلها الرقاعبن  عديفأمر عبد الملك لجرير بعشرة آالف درهم ول
  

  

  سوار عبد اهللا بن يزيد بن معاويةاأل .3
  

سوار عبد اهللا بن يزيد بن األاألمير بهما عدي بن الرقاع ورد في الديوان قصيدتان يمدح   
ألنه كان من أرمى العرب،  ؛واألسوار هو لقب ليزيدوكان يكنى أبا ليلى، معاوية بن أبي سفيان، 

  :3فيه عدي، يقول 2بن يزيداوسماه ابن كثير عبد العزيز 
  الخفيف

زعالنَّ مَأ اسخَ نيريشٍقُ  ر    حباً س حنْتُ  ينساُأل بسوار  
بين حربٍ وعكُبن  رِامركَاَأل    َلالُأفَ    زٍي خْاأل   ارميار  

لَوتْدهم حواضن  جِنْمُلالُأو    اتٌب    الحواضا نألحرار  
  اربخْى اَأللَتَبتُ  حين ىدونَ    االًعفَو  اً دؤدس ومالقَ مهفَ

  

ذلك عندما نزل عن مطيته في الليل ومشى عند األسوار كسيراً، و الرقاعبن  عديوقد نزل   
نزله رجل أاليرابيع فانكسرت، ف ورلركوب، فوقعت رجله في جحر من جحبعد أن أعيا من ا

، وصور 4أعرج مدة حياته عديباألسوار، فأحسن إليه وداواه، وحباه بفرس وعشرٍ من النوق، وبقي 
  : 5هذه الحادثة شعراً يقول

  
  البسيط

  راثَع  ديمٍ سيرِكَ نم مكَي ولجرِ     يتْلَق ا مبِ  ي اِئدعَأ  راشَبتَ  دقَلَ
نْيعون  صنْظُبِ  عاًدنََّأكَ  يوبِبهم    نْيعون سيقَ دالقَ  فَومٍ صادراد  

ن الخَيا ابقَ  يإنِّ ليفةَأتَ   دوبين    َأه معان لَعي  قْالسم  والسهار  
                                                                 

 .16/206، س.ماألصفهاني،  1
 .11/661والنهاية، ابن كثير، البداية  2
  .185-184، الديوانعدي بن الرقاع،  3
 .186، مقدمة القصيدة التاسعة عشرة، ن.معدي بن الرقاع،  4
 .190، ن.معدي بن الرقاع،  5
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داوتَي ضفَيك ى قَتَّحام معتالًد    وتَشْرفَ  هرالنَّ  آهقَ  اسد  بِجار  
والفَبالب زسِر  الحسناء  موهاحِقَاللِّوبِ    ةًب الصفايا تحلب الدرار  

  ارطَم  امالَطَ ثٌ يغَ تَنْا َأموإنَّ    هبِ ورحي البزِجتَ ال كرحب إنفَ
  

كان  نه في حبه ووالئه وإخالصه لهمأ أميةفي بني  عديمدائح ويظهر لنا من استعراضنا 
أموياً مسرفاً في أمويته، وفياً لهم بل كان من شعرائهم المعدودين المقدمين في مدحهم والتشيع لهم، 
فجاء تبجيله لخلفائهم، وإعجابه بسياستهم لرعيتهم وتمجيده لمواقفهم الصارمة من أعدائهم وانتصاره 

نهم ساسوا األمة أحسن سياسة، لهم، ودفاعه عن حقهم في الخالفة، مطابقاً لرأيه فيهم، وتأييده لهم، أل
  .1وقادوها أحسن قيادة

  

                                                                 

 .81، حياته وشعره: عدي بن الرقاعتحسين محمد الصالح،  1
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  األغراض الشعرية األخرى: المبحث الثاني
  

  غرض الفخر : أوالً
  

    

االتجاه األول كان يمجد نسبه ومنزلة : في اتجاهين الرقاعبن  عديانصب شعر الفخر عند 
ازل وصبره على المكاره، ففي قومه وأجداده، واالتجاه الثاني يوضح حسن صنيعه وتجلده في النو

، يقول في 1عمالهم الكبيرةأالقبلي تغنى بعراقة محتده ومكانة قومه العالية، وأخالقهم الكريمة و هفخر
  :2ذلك

  البسيط
  دبفي لَ اسِالنَّ ومرقُ تْامسا تَإذَ    ةيابِنَي بِرِصنَ عن ةُاعضوما قُ

  دمى علَع الى إتَنَبي ال دموالح    نالَ  مامي التَّنبتَ  ريمنا حانُوخِْإ
إخْج ذامنا اَألتُونَدوقَ ند علوام    ا َأومبِ  مخوهمطَضالو  ر وجد  

  ددإلى َأ ماهبريار وَأى الدصقَْأ    نا  عمجوم  اءنَ  رشَعم ٌئيوطَ
  

ث عن أعمالها في الجاهلية، في قحطان، وتحد، وبين رسوخ قبيلته 3وفاخر النزارية بيمانيته  
فذكر حروبها مع أعدائها مشيداً بقوة بأسها وصالبتها في تلك الحروب، وكان من الطبيعي أن تظهر 
هذه النزعة القبلية في شعره ألنه نشأ في بيئة اشتد فيها الصراع والتنافس والتفاخر بين القبائل القيسية 

  :5، يقول4عة عند غيره من شعراء عصرهواليمانية،  وظهرت هذه النز
  الكامل

  زارِن نب  فُدنْخ  يمةَزِخَ  ووأب     هى لَعدنا الذي نُوالد طانحقَ
أنبيع  نُ  ا الذينَوالددى لَعبيَأبِ    ه  معاشبٍاِئغَ  ر  يوارِتَم  

  

                                                                 

 .128 حياته وشعره،: تحسين محمد الصالح، عدي بن الرقاع 1
 .176عدي بن الرقاع، الديوان،  2
 .9/314األصفهاني، األغاني،  3
 .128س، .تحسين محمد الصالح، م 4
 .256س، .م عدي بن الرقاع، 5
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  :2، يقول1روبوأفرد في الديوان قصيدة خصصها للفخر بقبيلته وما قامت به من الح  
  الطويل

  امقَلْامٍ وعمس ذا  اً برشُ  ناهيقَس    ناديار   دوالع  ارز  اإذَ  ا وإنَّ
ْأورقَ ميسٍخَ سد رغَانا فَمادتْر    سماتَكُ   الحلَ  يحمه  قَتَمسام  
  امهرد  اهنَكْكَفَ  ذْم  هبثتَسنَ  ملَفَ     هالَخَ رئ القيسِامنا ِلكْكَفَ نحونَ
  امظَعم رِهالد ناً مموا ينَاحمرَأبِ    هطهرو  يفنَُأ ننا ععفَد نحونَ
  امرحم  انكَ  هنَِّإ  بورالقُ  ارزفَ    انَسَأب  انفَقْع نب مانعنُ َلاونَتَ

  

هو يسكن هو وقبيلته في الشام، فكان حنينه من اغترابه عن وطنه، ف الرقاعبن  عديا شكّو
  :3مفتخراً بأقربائه وقوتهم وشدتهم، يقول ،دائماً يراوده

  الخفيف
  ابِرللض   تْسركُ  يُلابرسو    اًضيبِ  برالح  مهتْساةٌ كَموكُ
مقَ  نيبِ  ناس ط وأبناء  زهذَ    دانك رِفْظُ لبانِخْالميابِنَي و  
  يابِرتاغْو   يبِلُّقَتَ   اهاجشَو    يومقَ ضِرتي إلى َألْطَ تْوطَ

  

، وما قاموا به من أعمال جليلة دفاعاً عن أميةعن نصرة بني قومه لبني  عديوتحدث 
، وأشاد بنصرتهم لعبد أميةالمسلمين واإلسالم، وما بذلوه من أجل جمع كلمة المسلمين تحت لواء بني 

  :5ميةا، يقول في قتالهم ألعداء المسلمين ومنعهم الثغور الش4ن في معاركه مع الزبيريةالملك بن مروا
  :5ميةاالش

  الخفيف
  بيبح إليه  مهزع  نم َلوقَ    اًمخْلَو  اً امذَج ا نَموقَ   اغَلبَأ

أباُؤ  كانالنَّ  إذا كماس حرب    وهم األكثرون كان الحروب  

                                                                 

 .ينظر القصيدة العشرون في الديوان 1
 .194 – 193، الديوانعدي بن الرقاع،  2
 .ن بنو قاسط بن هنب بن أفصىكانت عاملة تقول نح. 57ن، .عدي بن الرقاع، م 3
 .3/109المسعودي، مروج الذهب،  4
 .موضع في الشام: الكهاتين. 247، س.معدي بن الرقاع،  5
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  يبرِيها غَف سيلَ ينِاتَهوالكَ    صٍمح ينالتي ب ةَرغْوا الثَّعمنَ
  غرض الهجاء :ثانياً

  

 هكان لأيضاً  ،هو نقيض المدح، فكما أن للشاعر مقربين يمدحهم وينصرهم بشعرهالهجاء   
تعد من العوامل التي أسهمت في  الشّعرالتكسب ب ةأعداء يهجوهم ويبين مثالبهم وعيوبهم، وظاهر

  .المديحفي شعر  كما هو الحالالهجاء وارتقائه رواج شعر 
  

ئل النفسية وما تركب من اجود ما في الهجاء أن يسلب اإلنسان الفضأأن " :ويرى ابن رشيق
ودعا ، 1"بعضها مع بعض، فأما ما كان في الخلْقة الجسمية من المعايب، فالهجاء به دون ما تقدم

  .2ة في الهجاء، ونبذ الكالم الفاحش فيه، ألن ذلك أجود وأصوباء القدماء إلى عدم اإلطالالشّعر النّقّاد
  

اء، فلم الشّعركان قليل الهجاء، ومعظم من هجاهم من أقرانه من  الرقاعبن  عديوالشاعر   
ولم تكن له قصائد إال القليل، وربما ضاعت أشعاره في هجاء أعدائهم،  أمية نييتطرق لهجاء أعداء ب
ات المدح التي قالها ينما عبارة عن أبيات عامة في إطار قصائده المدحيه، مثل أبكاملة في الهجاء، وإ

عندما وصف عبد اهللا بن الزبير فقد ضمنها بعض األبيات في هجاء ابن الزبير، وذلك في عبد الملك، 
  :3فقالبمنافق أهل العراق، 

  المتقارب
  بِتَعي ملَفَ وماًي بوتق ع    راالع  ِلهَأ قُنافا ما مإذَ
نا فَِلد بِ   إليهتُ   يذدقُّفَالتَّ    ليِلقَ    ٍأرغُلِْل    دبِي  

  

وشاعرهم  بني أمية، من كان المقرب هنأل عدياء يتحينون الفرص لهجاء الشّعروكان   
ل، وال سيما جرير، فلم يكن المفضيدن فلم يصرح بهجائه وإنما هجاه ضمناً أل" على وفاق معه، ع

                                                                 

 .2/174ابن رشيق، العمدة،   1
 .172ن، .ابن رشيق، م 2
 .233عدي بن الرقاع، الديوان،  3
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فعندما أراد أن يهجوه في مجلس  ،1"أسرجه وألجمه وحمله على ظهرهالوليد حلف إن هو هجاه 
  :2يقول جريرالخالفة منعه الوليد بن عبد الملك من ذلك، 

  الطويل
حالهِ يمةَلَد من ذات المويسِاع    نْفالحو أصفْقَ بحيرِاً غَر وسِنُْأم  

  

احاً له، فكان جرير يجيء خاصاً بالوليد مد عدياً، ولكن الرقاعبن  يعدفقد كان جرير معادياً ل
إلى باب الوليد فال يجالس أحداً من النزارية، وال يجلس إلى رجل من أهل اليمن بحيث يقرب من 

تصصتُ عدوك إلى يأذن الوليد للناس فيدخل، فيقول له الوليد، يا أبا حرزة، اخ .الرقاعمجلس ابن 
  .3"إني واهللا ما أجلس إليه إال ألنشده أشعاراً تخزيه وتخزي قومه: فقال بمجلسك،

  

فقد جالس له،  5شعرية يرد فيها الشاعر على هجاء الراعي النميري أبياتٌ 4وورد في الديوان
يداًوجرير الفرزدقَ بن الرقاع ع ر عزة والراعي، وهاجى جريراً والراعي، وحسده واألخطل وكثي
فقد قال الراعي مهاجياً  ر وجرير،كثييد6اًع:  

  
  البسيط

  دحَأ نم تَسلَ نكلَو الرقاع نا ابي     مكُتُوجه   ىجيه  دحَأ نم تَو كنْلَ
  دلَالب  ةُضيب   متُأنْفَ   زارٍن   ناواب    اًبسنَ  مكُى لَضرتَ نَأ ةُضاعى قُبَأتَ

  

  :7اً بقولهمهاجي عديفيرد عليه 
  

                                                                 

  .9/308األصفهاني، األغاني،  1
 .122جرير، الديوان،  2
  .2/335، األغانيفهاني، األص 3
 .175عدي بن الرقاع، الديوان،  4
ينظر ( .، هجا عدي بن الرقاع بنسبهواسمه عبيد بن حصين النميري أبو جندل، الراعي النميري، من كبار الشعراء، 5

 ).598-4/597سير أعالم النبالء، : الذهبي: ترجمته

 .79الراعي النميري، الديوان،  6
 .176 – 175، س.رقاع، معدي بن ال 7
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  البسيط
حَأ تُثْدن رويعتُيشْ ِلي اإلبمواُهللا          ين يأقْ  فُرِصاماً و نِع  شَالرد  

  
  

  دساَأل ةيسرفي ع ديي الصغتَبمكَ           هيافَوقَ  يجِزتُ  إذْ الشّعرو  كفإنَّ
  

يه فهي بدورها ردت عليهم بهذا ببيت ضكانت ابنته تعرف أن أباها يتعرض لهجاء مبغو
كان عدي بن الرقاع يتعرض للهجاء المرة تلو األخرى ومن مجموعة من الناس، وما كان  شعري، إذ

لم فأما في األعم الغالب لهذا إال لشدة بغضهم للشاعر كونه المقرب للوليد خاصة، ولبني أمية عامة، 
  .وليس هو من يبادر بالهجاء ،يرد على من يهجوهي عد كانيكن الهجاء بارزاً في الديوان، فقد 

  
  الرثاءغرض  :ثالثاً

  
    

األبيات الواردة في  نستثني من ذلكأشعار الرثاء عند عدي بن الرقاع نادرة في ديوانه، و
 غم من أنها قيلتربال، بن عبد الملك قيلت في رثاء الوليدوذلك ألنها  ،1مطلع القصيدة الرابعة عشرة

رثاء الوليد من غير أن يصرح بذلك، ب الشاعر أراد أن يفتتحهاحيث بن الوليد،  في مدح عمر
ودعوة  ،فهي تعزية بفقد الوليدنفس عمر، على فاألبيات تدل على فقد عزيز غاٍل على نفس الشاعر و

    :2عديقال لعمر بالصبر على موت أبيه، حيث 
  الكامل

  ياِئبكَ   داةَالغَ  تجيّه  تئشَ ولَ    باءغَب  تْرفَأقْ    ُلنازِالم  نِمِل
  اءيحاَأل  نم   تْلَخَفَ   ةًهولََأمى          رتَ دقَ ةَيمزي خَنب رمر غَمفالغَ
  اءنَفَِل    مرهقْع   الإ    ومقَ   ال    هنَّإ   يرعوالتَّ    دلُّجالتَّ    لوال

  يعاِئد جيبي ال سرخَْأ عوتُدو    واعابتَتَ  الذينابي حصَأ يتُرثَلَ
  اءزوع      ٍلمجتَبِ      ها تَياود    عٍاجِفَ ةعوبٍ ورسراق ذي حوفُ

  

                                                                 

 .164 -161عدي بن الرقاع، الديوان، : ينظر 1
 .161، ن.معدي بن الرقاع،  2
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صابر ومصابر على  عبد الملك،بن  فيبدو من هذه األبيات أن الشاعر حزين لفراق الوليد
في حضرة ابنه عمر، إذا ما قلنا إنها القصيدة الوحيدة الفاجعة، ومتأسٍ على رحيل الخليفة، فرثاه في 

األطالل كعادته، فبعدما ختم الشاعر أبياته تحها بالغزل وبالوقوف على مدح عمر بن الوليد التي لم يفت
  أفضل الخلفاء، وهو الذي ورث عن أبيه  ةبن الوليد بأنه ابن الخليففي المقدمة تحدث عن عمر 

في  عدية، وأنه فرع طيب من أصل طيب، وأنه ورث مجده عن أبيه، يقول المكارم واألخالق الحميد
  : 1األبيات التي تلت المقدمة

  لكامل
عمالذي ر  جمع  كارِالمها لَّكُ  م    وابَأالخليفَ ن فْةالخُ َلضلفاء  

ُلواألص  نْيفَ  تُبرعه   تَميس لَ  فُّوالكَ    الًناث بِ  هانانُبواسء  
رأيتُ ما إن جال َأبتَ ضٍرويتَس    يما غَفشتُ وال نُيجوم سماء  
واألرض من أعالمهتَا مواضع    وأع ز عّمم   َأرسبِ   هعماء  

 

  :2ثم قال
  الكامل

والدقُ  هرفْريلِّكُ  بين  جماعة    لفُّوي   بعتَ   دباعنَوتَ    داء  
والمرء   ثُورِي  مجدوه  نَأباءه    آخَ موتُويو رهفي اَأل وحياء  

فهذه األبيات ال يخفى فهو يتحدث عن الفراق والتباعد، ولكنه بعد موته سيبقى حياً في القلوب، 
أي أنه مات وانقطع ) يورث(، فالمرء أو فقد عزيز قيلت في موضع رثاء اعلى سامعها أو قارئها أنه

ث عن وختم الشاعر قصيدته بحكم تتحد. خالل أبنائه الذين مشوا على دربهمن  هيا وبقي ذكرندمن ال
العالقة التي عاشها الشاعر مع الوليد و الزمان، فال شيء يبقى على حاله فكل أيام الود تبدلالموت و

  .بن عبد الملك انقطعت وبقي ذكرهاا

                                                                 

 .163-162، ن.معدي بن الرقاع،  1
 .163، الديوانعدي بن الرقاع،  2
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وهذا يعد من األدلة  بيات في الرثاء،على أ من األبيات السابقة لم نعثر ما وردوباستثناء 
إنه  إذ، 1،في غرض الرثاء خاصة ؛الرقاعبن  عدي من شعرال بأس به الواضحة على ضياع جزء 

كثيرة في الرثاء، فقد مات عدد من وقصائد أشعاراً كبير ومهم من الديوان لوجدنا  جزء علم يض لو
أن  شكفال ، وال سيما الوليد بن عبد الملك الرقاعبن  عدياة الخلفاء واألمراء وحاشية الخليفة في حي

فهذا من أكثر الدالئل على الشاعر سيرثيهم عند فقدهم، فهو شاعر البالط وال أحد أحق بذلك منه، 
  .فقدان جزء ليس باليسير من ديوانه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                 

 .19 انظر التمهيد،  1
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  ، دراسة فنيةالعاملي الرقاعبن  عدياألغراض الشعرية في ديوان  :لثالفصل الثا 

  

   يةالشّعرالصورة : المبحث األول

  بناء القصيدة: المبحث الثاني

  األسلوب : الثالثالمبحث 
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  يةالشّعرالصورة  :المبحث األول
  

هي التعبير باللغة عن المعاني واألفكار واألحاسيس، وهي وسيلة الشاعر " الشعريةالصورة 
ل الفني الذي تتخذه شكّال" هيعند المحدثين و، 1"فكاره إلى متذوقي عمله األدبيواألديب إلى نقل أ

خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة  األلفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني
حقيقة ع والية الكاملة في القصيدة، مستخدماً طاقات اللغة وإمكاناتها في الداللة والتركيب واإليقاالشّعر

  . 2"تضاد والمقابلة والتجانس وغيرها من وسائل التعبير الفنيوالمجاز والترادف وال
  

لها إلى صور يحسها يصوغ المعاني في ألفاظ ويحو أن طيع الشاعر من خالل التصويرويست  
كم من معنى حسن قد شين بمعرضه الذي أبرز فيه، "المتذوق للشعر، كما قال ابن طباطبا العلوي 

، فقدرة الشاعر على الصياغة هي المعول 3"ن معرض حسن قد ابتُذل على معنى قبيح ألبسهوكم م
  .والمقياس

  

التشبيه،  :ية متمثلة بأنواع علم البيانالشّعرإلى القيمة الفنية للصورة  النّقّادوقد تنبه   
، 4سماع والقلوبواالستعارة، والكناية، والمجاز، ورأوا أن أفضليتها تكمن فيما تحدثه من أثر في األ

  .5"ية تنبع من طريقتها الخاصة في تقديم المعنى وتأثيرها في المتلقيالشّعرفقيمة الصورة "
  

شرف المعنى وصحته وجزالة اللفظ واستقامته، "وأساس المفاضلة بين المبدعين قديماً هو في 
سوائر أمثاله  ولمن كثرت ،وبده فأغزر ،وشبه فقارب ،ق لمن وصف فأصابب السبموا قصوسلَّ

  . 6"ستعارةوالمطابقة وال تحفل باإلبداع واالتعبأ بالتجنيس  - أي العرب–وشوارد أبياته، ولم تكن 

                                                                 

 .21مريم الحارثي، التصوير البياني في شعر عدي بن الرقاع،  1
 .435بد القادر القط، االتجاه الوجداني في الشّعر المعاصر، ع 2
 .11ابن طباطبا العلوي، عيار الشّعر، 3
 .269العسكري، الصناعتين، : ينظر 4
 .328جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي،  5
 .37القاضي الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه،  6
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وتكاد مباحث المحدثين  ،القدماء النّقّادويختلف مفهوم الصورة عند المحدثين عن مفهومها عند   
األدبي على مقاييس وموازين تغفل كثيراً من مباحث القدماء ومقاييسهم ويعتمدون في تقييم العمل 

، فالصورة عندهم وسيلة ينقل بها الكاتب أفكاره 1محدثة في معظمها تركز على الجانب النفسي
مل، ألنوفيه  ،األسلوب مجال ظهور شخصية الكاتب ويصبغ بها خياله فيما يسوق من عبارات وج

  .2بيالخاص، والكاتب في أسلوبه يخضع لمقتضيات الجنس األد هيتجلى طابع
  

الخيال الواسع الخصب، واإلحساس المرهف الذي عند "قائمة على  يةالشّعروالصورة   
المبدعين من أهل صناعة الكالم، وقدرتها على رسم صور حية متحركة، وعرض المعنويات في 

  .3"صورة المحسوسات، حتى تجد طريقها إلى النفوس والقلوب إلى حد سواء
  

تقليدية مستمدة من الموروث القديم، وهو يتفنن في اختيار  اعالرقبن  عديوالصورة عند   
األلفاظ وتراكيبها، ويمازج بين عناصر الصورة، تتصدرها مظاهر الطبيعة الصامتة والمتحركة، التي 

ية، فقد الشّعرمقدرة فذّة على رسم الصورة  عديفل"اء، الشّعركغيره من صوره استقى منها الشاعر 
ان يحبر فيها مناظر ومشاهد رائعة مكتملة الجوانب بتأن وروية، ثم يدقّق في تفنن في عرضها، وك

أجزائها ويستقصي عناصرها، فجمع في صوره كل ما يمكن أن يجمع في الصورة الفنية المتقنة، 
  .   4"وأبدع في مزج ألوانها حتى خرجت على أكمل وجه ،وهيأ لها عناصر الجمال الالزمة

  

ية فإن أهم مصدر لها هو الطبيعة التي تمثل بيئة الشام الشّعروع صوره وعلى الرغم من تن  
يل صوره شكّواعتمد في ت ،وتنقل في ربوعها، فاستمد منها عناصر صوره ،الجميلة التي عاش فيها

  .5على التشبيه واالستعارة والكناية
  
  

                                                                 

 .29تصوير البياني في شعر عدي بن الرقاع، مريم الحارثي، ال 1
 .279محمد غنيمي هالل، األدب المقارن،  2
 .213بن عيسى باطاهر، البالغة العربية،  3
 .157تحسين محمد الصالح، عدي بن الرقاع، حياته وشعره،  4
 .157ن، .تحسين محمد الصالح، م 5
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  التشبيه  .1
  

 عرفهالبيانية، والتشبيه ضرب من ضروب البالغة له أهمية كبيرة في رسم الصورة 
، وعند ابن 1"فين ينوب مناب اآلخر بأداة التشبيه، وبغير أداة التشبيهوبأن أحد الموص"العسكري 

هو صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة واحدة، أو جهات كثيرة، ال من جميع جهاته؛ ألنه "رشيق 
  .2"لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه

  

بحيث يحدث نوعاً من الدهشة  ؛أن جودة التشبيه في طرافته"يرى وكان عبد القاهر الجرجاني 
حضره توالعجب، ألن البليغ في صياغته للتشبيه الطريف لم يراعِ ما يحضر العين، ولكن ما يس

ة، ولم ينظر إلى األشياء من حيث ترى فتحويها  العقل، ولم يعنويبما ينال بالرؤية بل بما تعلّق بالر
  .3"يث تعيها القلوباألمكنة، بل من ح

  

 ،ووجه الشبه ،وأداة التشبيه ،والمشبه به ،المشبه :ويتحرك األديب من خالل أركان التشبيه
بصورة تكشف عن عبقريته في صياغة الصور التشبيهية معتمداً الصالت التي تربط بين هذه 

ينقل الواقع بشيء من األركان بأسلوب يرتفع عن التشبيه المباشر الصريح والنقل الحرفي للواقع، بل 
التصوير الخيالي الذي ينشئ عالقات جديدة بين الواقع وبين ما يعتلج في نفس األديب بما يبرز رؤيته 

  . 4الخاصة لألشياء
  

ما كاد يترك ضرباً من ضروب التشبيه "في ديوانه أنه  الرقاعبن  عديويرى الدارس أشعار 
، ويكفي 5"مبتكرة وأخرى طريفة غدت مضرب المثل إال استخدمه وأحسن فيه، وكانت له تشبيهات

                                                                 

 .245أبو هالل العسكري، الصناعتين،  1
 .1/286يق القيرواني، العمدة، ابن رش 2
 .277عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة،  3
 .38مريم الحارثي، التصوير البياني في شعر عدي بن الرقاع،  4
 .39ن، .م مريم الحارثي، 5
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يده قرن الغزال بالقلم االذي ورد في معظم الدراسات البالغية واألدبية التي جاءت فيما بعد، عاً تشبيه
 :1لملكاحين قال في القصيدة التي مدح بها الوليد بن عبد 

  الكامل
غَي َأجِتُزهإبرةَ روق كأن لَقَ    نم أصاب من هاالددادم واة  

  

دبالذي غُفقد شبه قرن الظبي الم من مدادها  مس في الدواة فأصابب بالقلم المبري رأسه شيء
  .األسود، فصار هذا التشبيه مثالً من أفضل األمثلة في باب التشبيه

  

  :3يعد، يقول 2"الرقاعوأحسن بيت قيل في فترة الجفون بيت ابن : قالأن األصمعي "ويروى   
  الكامل

  عينيه أحور من جآذر جاسمِ  كأنَّها بين النِّساء أعارها و
  

الذي غلبه الناعس فانسدلت جفونه، واستشهد  الجؤذرعيني المرأة الناعسة بعيني فقد شبه 
المفسرون وأصحاب المعاجم والبالغيون وأصحاب كتب األدب واألمالي باألبيات التي شبه فيها عيني 

القاسم بعيني البقرة الوحشية، فكان كل واحد منهم يعقب على هذا التشبيه ويظهر إعجابه  محبوبته أم
  .4به، ويكشف عن الجانب الجمالي الذي برع في صياغته الشاعر

  

ن يصور عظمة جيش عبد الملك بن يه من بيئته المادية، فإذا أراد أيحسن انتزاع التشب عديو   
يشبه حركته وضجيجه بضجيج القطا المتوافر على  عب بن الزبيرمصمروان الذي جنّده لمحاربة 

  :5أرض كثيرة الخير، يقول
  
  

                                                                 

 .85عدي بن الرقاع، الديوان،  1
 .9/311األصفهاني، األغاني،  2
 .122،  س.معدي بن الرقاع،  3
 .14مقدمة الديوان، ن، .معدي بن الرقاع،  4
 .248، ن.عدي بن الرقاع، م 5
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  المتقارب
و كأنغاهم ا غَإذا مواد    جِضقَي طَجخْلَا بم بِدص  

  

والبالغيين  النّقّادموشّحة بكثيرٍ من التشبيهات الرائعة التي راق بعضها  عديقصائد "و 
صياغة  وقدرته على الرقاعبن  عديلمثل عندهم، وفي هذا دليل على براعة فأصبحت مضرب ا

  .1"الصورة البيانية بصفة عامة، والصورة التشبيهية على وجه الخصوص
  

   :2ويقول أيضاً
  الكامل

  من أرضها قَفَراتها وعهادها  كالظّبية البكْرِ الفريدة ترتَعي
  

  :3اللتفات خشية األعداء، ويقول في موضع آخر أيضاًفهي ظبية منفردة في الخالء دائمة ا
  

كُا قَوم تَ تَنْدلهي الَّو فكْرِالبِ  ِل مثْبِ    ياِللي   زاالالغَ   تتَّبِع  
  

فالظبية أكثر خوفاً على صغيرها من الصيد أو االفتراس فيكثر التفاتها، وهذا االلتفات يجعل 
  .العيون تتسع فيبرز جمالُها

  

  :4بياض الفتاة أو المحبوبة الناصع بالدمية لشدة بياضها، يقول في ذلك ديعويصور 
  الرمل

ورابِع يب   حسكَ   انالدىم    نلالشَّال ي نلَي الشَّذَّب اتباب  
  

  

                                                                 

 .42مريم الحارثي، التصوير البياني في شعر عدي بن الرقاع،  1
 .)اللسان، مادة، عهد(أول ما يقع من المطر : العهاد. 84، الديوانعدي بن الرقاع،  2
 .108، ن.معدي بن الرقاع،  3
4 قاع، عبن الر يخْصة . 43، ن.مدرعابيب مفردها رعبوبة وهي الفتاة الناعمة اليبضاء الر)بعاللسان، مادة، ر(. 
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  :1الجواري الجميالت البِيض بالدمىوأيضاً وصف 
  الكامل

  الَل أسود فاحمِظ متَسجِيات    الواهب القينات أمثاَل الدمى
  

  :2يقول ،عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك وزوجه في حفل زفافهما بالقمر والشمس عديوصور 
  الوافر

  اعا طَلَمو ا ابا غَم  دعالسبِ    عامتَسها اجمماء وشَر السمقَ
  

م حمار الوحش اإلبل أ أم أكان من الظباءالحيوان بأروع صوره سواء  الرقاعبن  عديوشبه 
يل صوره على التشبيه الذي يعد أسهل الوسائل التصويرية وأكثرها مالئمة شكّفي ت الخيل، فاعتمد أم

للبيئة المادية، ليظهر العالقة بين المشبه والمشبه به، ويبين بعض الصفات المشتركة بينهما، ونالحظ 
احد، فالتنوع والتجديد سمة من سماتها، وربما أن صوره التي تقوم على التشبيه ال تسير على نمط و

كانت إجادته في التشبيه وبراعته في نسجه من العوامل التي ساعدت على خلود شعره وذيوعه بين 
  .3الناس

  

في الرحلة واألنيس في الوحدة، والمال الذي يتقوى به، تقربه من  الرفيقَوقد كانت اإلبل 
وشبهها  ،وصورها فجود ،لى غاياته، لذلك وصفها فأطالوتوصله إ ،وتدنيه من ممدوحيه ،أحبابه

فأصاب، ووصف خلْقها وتركيبها وسيرها وصبرها وأحوالها كلها، ولما كانت الحمر الوحشية هي 
من  عديسيدة الصورة في بوادي بالد العرب مع ما عرفت به من النشاط والقوة والسرعة فقد أكثر 

  :5واصفاً بعيره ديع، يقول 4تشبيه ناقته وبعيره بها
                                                                 

اللسان، (متغطيات بالشّعر األسود الذي يشبه الفحم : متسجيات ظالل أسود فاحم. 127، الديوان عدي بن الرقاع، 1
 .)مادة، سجو

 .257، ن.معدي بن الرقاع،  2
 .158تحسين محمد الصالح، عدي بن الرقاع العاملي، حياته وشعره، : ينظر 3
 .53مريم الحارثي، التصوير البياني في شعر عدي بن الرقاع،  4
اللسان، (السير على غير هدى : ، والعسف)اللسان، مادة، صهب(الحمرة : الصهبة. 139، ن.معدي بن الرقاع،  5

الفالة يدوم فيها السير لبعدها، : ، الديموم)اللسان، مادة، تنف(، الفالة المقفرة المستوية: لتنوفة، ا)مادة، عسفَ
  ).اللسان، مادة، دوم(
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  الخفيف
  مومِيالدّ   ةوفَنُّللتُّ   عاسفاً    حىالقارحِ الصهابي أضكَ يفهِ

  :1أو قوله
  الرمل

  بِصوى الرجلة شرقي غُرابِ    عانته في  ظلَّ  كمدلٍّ 
  

فالقارح الصهابي والصهابية والنحوص والمدّل كلها من أوصاف الحمر الوحشية التي تعيش 
  .2تلك المواضعفي 

  

  :3شبه رحم الناقة بالجراب، يقولأعضاء ناقته وبعيره الجسدية، ف عدي وصفو
  الرمل

حتْلَمه  كَ  ٌلازِبوةٌ انَد    الفي مو وِطرابِالجِكَ عاء  
  

  :4بالحبل المشدود في قوله وشبه أمعاءها
  الكامل

بنرِتْ على كُيح شٍ كأنرقُطٌ    هاودطواةٌ   مُأ   مم قُواها  ر  
  

صوت  ف شدته، وتطاير الحصى تحت مناسم اإلبل، فشبهعند سير اإلبل فوص عديووقف 
  :5بصوت صليل الدراهم في قولهالحصى المتطاير 

  الكامل
وكأن صرنَّةَ ما يبن من الحىص    فَ   كلِّ ي ففَدد ة  صيُلل   درمِاه  

                                                                 

مسيل الماء إلى الوادي : ، الرجلة)اللسان، مادة، دلل(الذي يدلُّ بقوته ونشاطه، : مدّل. 46عدي بن الرقاع، الديوان،  1
 .)اللسان، مادة، رجل(

 .53مريم الحارثي، التصوير البياني في شعر عدي بن الرقاع، 2
 . 43، س.معدي بن الرقاع،  3
شُد : حبال، أمر قواها: ، مقُط)اللسان، مادة، حرد(الطرائق التي في الكرش : الحرود. 102، ن.معدي بن الرقاع،  4

 .)اللسان، مادة، مقَطَ(فتلها 
 .)اللسان، مادة، فَدفَد(األرض الصلبة : الفدفدة. 124، ن.مع، عدي بن الرقا 5
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  :1أو قوله
  المتقارب

  فُريهم الصرد الدقَا نَمكَ    ىصناسمهن الحر مطيتُ
  

الجاهلي، ونلمس مقدرته الفذّة على  الشّعروفي رسم صورة الفرس يستعين بما اكتسبه من 
يل صوره من خالل قراءتنا لمقطوعاته في الخيل، إذ أبدع إبداعاً كبيراً في إضفاء الحركات شكّت

في أن أسلوبه في رسم صوره  شكالحيوية عليها، وال نالخارجية المليئة ب ية والحركاتالنفسية الداخل
، فقد صور قوة فرسه ومتانة جسده بالحبل المفتول 2إلى استحسانها والتنويه بها النّقّادهو الذي دعا 

  :3شديد القوة، يقول
  المتقارب

رتُْأم حوامُل أو صاِله    قُوى الق رنَّبِكما تُستم  
  

وهي أداة تنظيف  ،عنق الحصان بجذع النخلة التي جردها صاحبها من الليف بالقُدوم وصور
  :4جذوع النخل من الليف، يقول

  الخفيف
عِ شَذْتليٍل كالجِوذَّب نْعالنَّ    ه ومِِل ِلخْجارمبالقُد يفَه  

  

ويبين  وفي رسمه لصورة الحمار الوحشي وأتانه، يظهر اضطراب األتان وقلقها على ولدها،
ويبدع في  ،فاجعتها عندما يتركها تعثر على أشالئه متناثرة فوق الرمال مستعيناً بالصور الجاهلية

  .5تفجير مشاعر األمومة والتعبير عن حسرة الفقد والثكل التي أصابت األتان
 

                                                                 

 .215عدي بن الرقاع، الديوان،  1
 .158 - 157تحسين محمد الصالح، عدي بن الرقاع العاملي، حياته وشعره، 2
 .250، س.معدي بن الرقاع،  3
 .العنق: التليل. 142، ن.معدي بن الرقاع،  4
 .157، س.مالصالح، تحسين محمد  5
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وغير ذلك من الصور وردت متناثرة في ديوانه، ولكنها قليلة قياساً بتصوير المرأة والحيوان، 
  :1تصويره ظلمة الليل وطولهك

 الكامل
  وُلصوم  هلَثْم  رآخَ  ادسوبِ    هسمب شَرغْتَ نيح ييلوكأن لَ

أرى النُّعِإج ا تَذَومغيكَ بكَوَأ    ببصتُ آخَرك رالسراجِ يوُلج  
  

  .ماء بالسراج المرتعشفقد صور الليل الطويل بأنه متصل ال ينقضي، والنجوم الالمعة في الس
  

كما صور الناس بالعيدان أي باألشجار واألغصان، فبعضهم شباب كالعود النابت المورق 
  :2اليانع، والبعض اآلخر كالهشيم اليابس، في قوله

  
  الخفيف

  مِيشهو  تابِنَ  نِيب  نم ـدانِ      ــيالعاس كَما النّنَّس ِإفْبرِ النَّأخْ
  

بخط في نفس الشاعر التي تركتها آثار المحبوبة والحفر والشقوق الطويلة  وصور األخاديد
  :3ه القلم على القرطاسيخطُّ

  البسيط
  ملَالقَ هاسطَري قف ددرا تَمكَ    هاناكس آثارِ نم ديادخََأها بِ

  

  االستعارة . 2
    

وتجيء إلى اسم المشبه به أن تفصح بالتشبيه،  هي أن تريد تشبيه الشيء بالشيء فتريدو"  
وهي ضرب من "االستعارة هي ضرب من ضروب المجاز، و، 4"فتصيره المشبه وتجريه عليه

                                                                 

 .204، الديوانعدي بن الرقاع،  1
 .137، ن.معدي بن الرقاع،  2
 .116، ن.معدي بن الرقاع،  3
 .286عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز،  4
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إلى االستعارة وأكثر من توظيفها حتى غدت أداة  الرقاعبن  عديوعمد ، 1"التشبيه ونمطٌ من التمثيل
  . 2مهمة من أدوات رسم الصورة عنده

  

 ،3ألدباء وعلماء البالغة صورة حمار الوحش وأتانه عندما يتعاركان،وا النّقّاد عجبتْوقد َأ  
في ثورين وما يثيرانه في عدوهما من الغبار، وال  الرقاعبن  عديوقد أحسن : "قال العسكري فيهاف

ية الشّعروقد أشار أبو تمام في إحدى أبياته  .4"أعرف في صفة الغبار أحسن وال أتم من هذا المعنى
  :5لعجاجة قائالًتلك اإلى 

  الكامل
  الرقاع بن عدي  هابِ يهيم     ضٍرَأ لِّي كُةً فاججع يرثتُ

  

  :6فقال، وصور البعير في صورة من يراقب األحداث
  الرمل

  كابِقَ الرِّيعانو مضنْما يدعب    رفهي طَتاِلص بِيرقُب الشَّخْ
  

  .اء عند المسيريرقب الحد هألن ،ر للبعير غير العاقل فعل العقالءفاستعا
  

 ثلج وكأنه مرتدري وهي من صفات البشر، فأحياناً يكسوه الللجبل صفة الع عديواستعار   
اًإنسانفيبدو ه، وأما عندما يذوب الثلج ثياب ى، وقد عاش تعريدي جبال عالية في جبال عاملة، وه ع

  :7في ذلك عديل يغطيها الثلج في معظم األحيان، يقوفي لبنان 
  

                                                                 

 .20عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة،  1
 .164، مريم الحارثي، التصوير البياني في شعر عدي بن الرقاع 2
، ابن 3/277، البغدادي، خزانة األدب، 253، المرزباني، معجم الشّعراء، 276األمالي، : ابن الشجري: ينظر 3

 .وغيرهم. 294المعتز، البديع، 
 .2/131العسكري، ديوان المعاني،  4
 .2/56أبو تمام، الديوان،  5
 .46عدي بن الرقاع، الديوان،  6
 .)اللسان، مادة، بهم(المصمت الذي ال صدع فيه : األبهم. 172، ن.معدي بن الرقاع،  7
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  البسيط
كُم لِّ َأنبهي كْملْو الثَّسرذ جتَوشَى فَحتَّ    ها وبدا في الصرع ايانَيف  

  

  :1في الحرب ويقول 
  الخفيف

ماةٌ كَكُوتْسهم الحضاً ريب ب    وسكُ   بَلرايرِل   تْسلضابِر  
  

  .فاستعار الكسوة للحربأثناء المعركة، في تي تستخدم البيض والسرابيل الفالحرب ال تكسو 
  

تكلم، الدار بإنسان يهيج الشوق دون أن ي الرقاعبن  عدييشبه  هوفي أول قصيدة في ديوان  
  : 2ية ال تحير جواباً وال تستطيع الكالم، يقولا عيهيضيف أنفالرسوم الدارسة ال تتحدث 

  الرمل
  ابِوتْ بالجيعو قَوتْ الشَّاجه    تابِالك  عنوانِار كَالد نِمِل

  

  .فقد شبه الدار في البداية بعنوان الكتاب، ثم استعار لها صفة االشتياق دون أن تتكلم
  

زمان واستعار صفة البكاء للمنازل التي رحل أهلها عنها ولن يأتي الزمان بمثلهم في 
  :3داللة على أهمية المحبوبة الشاعر،

  الكامل
  يلعفْتَ ملَ نِإ  تملظُو  ةًورذُعم    هالَهَأ ُلنازِالم تكَا بي إذَكابفَ
  ِلبِانِ المقْمالز الانِ وما الزي ذَف    مهلَثْم  كلَّحي  نلَ  راماًاً كهلَْأ

  

    

                                                                 

 .57عدي بن الرقاع، الديوان،  1
 .41، ن.معدي بن الرقاع،  2
 .70-69، ن.معدي بن الرقاع،  3
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داللة التصاق الشيب لباساً لبسه  الرقاعبن  عديالشباب والقوة جعل  تبدلوفي حديثه عن الشيب و
  :1اللبس باإلنسان، يقول

  الكامل
قَلَود لَبتُو الدهر ذْ َأمنا يافبِى لَحتَّ    عتُ الشَّسيب بعتاءف د  

  

  :2عديوفي موضع مشابه يقول 
  البسيط

 الشَّ كان رِ باب داء تَأسك بِ نه    وتَأسلُّ ظ  زثُ  اناً معاشَقَانْ  تَ م  
  عازى في صدغها نَرا تَة منانَيفَ    داجية  دعب اً بيشَ  أسالر  َلدبو

كُتَ فإنن ميعةٌ من ٍل ذَباطهتْب    َأواُهللاقَع ب بعد الصوةعا  برالو  
  

ع ظل به من الحر، ثم ينقشتفهنا شبه الشباب بالرداء الذي يستكن به اإلنسان وبالظل الذي يس
  .هذا الظّل كالسحابة والغيمة

  

أمر المسلمين حبالً شد الوليد عقدته  الرقاعبن  عديوفي مدح الوليد بن عبد الملك جعل   
  :3ال تفلت، كناية عن حسن السياسة، يقول ىها حتم ربطُحكوُأ

  البسيط
  طانانصرِ الذي فوقنا واُهللا أع    من الطوانةوكان أمرك في أهِل 

  ودنيانا خيراً  نا دين  في  فزاد    عقدتَه  اِهللا بإذنِ  تَ دشد  أمراً 
  

                                                                 

 .162عدي بن الرقاع، الديوان، 1
 ).يعاللسان، مادة، م(النشاط، : الميعة.  216، ن.معدي بن الرقاع،  2
 .174، ن.معدي بن الرقاع،  3
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الحبل من المعاني الجديدة وهو مأخوذ من أسلوب القرآن، وكأنه ينظر بوتشبيه أمر المسلمين 
 وَ يعَ يعَ يعَ يعَ َج َج َج َج     ا�ِ ا�ِ ا�ِ ا�ِ     لِ لِ لِ لِ بْ بْ بْ بْ وا ِبَ وا ِبَ وا ِبَ وا ِبَ مُ مُ مُ مُ صِ صِ صِ صِ تَ تَ تَ تَ واعْ واعْ واعْ واعْ ﴿ :إلى قول اهللا تعالى هفي

ً
 وَ ا
ً
 وَ ا
ً
 وَ ا
ً
  .1﴾واواواواقُ قُ قُ قُ ر� ر� ر� ر� فَ فَ فَ فَ تَ تَ تَ تَ     ����ا

  

  :2سوار يقولفي القصيدة التي مدح بها األ ميةأوفي حديثه عن بني 
  الخفيف

  واصار ثُير حصاِئ وم فهغيره    قوماً  يحالفَ أن  الحمد  وأبى 
  

  .وال ينقض عهده معهم ويمضي معهم أينما مضوا أميةفاستعار صفة الحمد لإلنسان الذي يحالف بني 
  

  :3عديوفي بيت مماثل يقول 
  الخفيف

 الظُّ ييأس لم أن  كُيون  ضٍ بأر    م بِهها أو يم جيءن حجاءوا ثُي  
  

بأرضهم أو في قصورهم أو  الحق وإنصاف المظلومين، فال يكون الظلمدعاة إحقاق  أميةفبنو 
  .في ديارهم

  

الشمس، وذلك عندما تبدأ  غروبتصويره  الرقاعبن  عديديوان في ستعارات االومن أجمل 
  :4ويصبح لون األفق أحمر، حيث قال في ذلك ،غروبالشمس بال

  البسيط
  قُفُها اُألتالَا اغْمسِ لَمة الشَّرحم نم    ماًد ادبي جر الغرظَنْى إذا المحتَّ

  
  .شمسفتحول األفق الغربي للون األحمر عند المغيب كالدم من حمرة ال

  
                                                                 

 .256البقرة،  1
 .185عدي بن الرقاع، الديوان،  2
 .160، ن.معدي بن الرقاع،  3
 .147، ن.معدي بن الرقاع،  4
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  الكناية  .3
  

أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فال يذكره باللفظ "ي الكناية من فنون علم البيان، وه  
الموضوع له في اللغة ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليالً 

  .1"عليه، ومثل لها بطويل النجاد ونؤوم الضحى ونحوها
  

  :2قوله في مدح الوليد بن عبد الملك ومنها
  الكامل

  قادهافَ مها إليهقتْ خزاِئألْ    ها لَّةَ كُى أن البريأوال تر
  

  .كناية عن الطاعة واالمتثال ألوامره )خزائمها ألقت(فقوله 
  

  :3وينفي عن نفسه صفة الفحش والفجور، فهو أهل لألخالق الحميدة والعفاف، يقول
  الكامل

ال    وأنا امرٌؤ منّي العفافُ ولم أكن ريبالثيابِ وال م سخِلدندم  
  

  :4ومن كناياته قوله
  الخفيف

لَ مندن أن فَ    ىيُل حتَّني اللَّنَّأجضح الصبواض جومِحاتُ النُّح  
  

  .كناية عن طلوع الفجر
  :5وكنى عن البرد ببنات السحابة، فقال

  الطويل
بناتُ ثناياها   كأن  سحاب ة    حدشُاه ْؤنبم الغَوب نباكر يث  

                                                                 

 .51عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز  1
 .91عدي بن الرقاع، الديوان،  2
 .61، ن.معدي بن الرقاع،  3
 .136، ن.معدي بن الرقاع،  4
 .197ن، .عدي بن الرقاع، م 5
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حين وصف أسنان محبوبته عندما يأتي الليل فتبتسم فتظهر أسنانها الالمعة البيضاء وذلك 
 .ببنات السحابة، ألن البرد يأتي من السحاب ، فلم يصرح بالبرد بل كنى عنهكالبرد

  

  :1وفي موضع آخر يقول
  الخفيف

تَما ا إذَوبستْم الح ها نْم    بدافَشَ  راتٌلثَّ  ه  ماءظ  
  

  .فابتسامتها تجلو أسنانها البيضاء كالبرد
   

  : 2وقال في الناقة
  الرمل

لْجلم    ةًد تَيخو ن هادر    احتالبِس هدتصريمٍ وال ج وء  
  

ناقةٌ مصونةٌ غير ضعيفة فلم يؤثر في قوتها الحلب، ولم تبلغ جهد الحلب  كناية عن أنها
  .ّل نشاطهالتصبح ضعيفة هزيلة ال تقوى على الحركة فيق

  

  :3ويقول في نشاط الناقة وسرعة سيرها
  الكامل

ها مجامعناهض لْ ويقودباً    هابِصنَع     وتبتدر  يداها   النّجاء  
  ى بعجاهاطرداً وتلتطس الحص    هاقخلْ  توالي الها جوتسوقُ رِ

  

  
  .خرها مقدمهافهي منتظمة في سيرها، فمقدمها شديد، فال يخذل مقدمها مؤخرها، وال مؤ

  

                                                                 

 ).اللسان، مادة، شَوفَ(إذا جاله وحسنه : يشوفه شوفاً. 150، الديوانعدي بن الرقاع،  1
أن تصرم الناقة أخالف النوق، أي : ، التصريم)اللسان، مادة، خون(ينتقص، : يتخون. 44، ن.معدي بن الرقاع،  2

 ).اللسان، مادة، صرم(قطع بعض أخالفها من الصرام، لتبقى قوية ين
مفردها عجاية وهي عصبة في : ، عجا)اللسان، مادة، لطس(دقّ الحجارة، : اللطس. 102، ن.معدي بن الرقاع،  3

 ).اللسان، مادة، عجو(مؤخر الوظيف تمتد إلى الرسغ 
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  :1وكنى عن البعير بقُرقور المرورات، أي كأنه سفينة تسير وسط الصحراء حيث قال
  الرمل

نعقُر مالم قوررابِ    اإذَ روراتفي آل الس انزغرقَ الح  
  

                                                                 

: الفالة، وجمعها: ، المرورات)اللسان، مادة، قرر(رب من السفن ض: قرقور. 46، الديوانعدي بن الرقاع،  1
اللسان، (مفردها الحزيز، وهو المنهبط من األرض، وقيل الغليظ منها، : ، الحزان)اللسان، مادة، مرر(المراري، 
 ).مادة، حزز
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  بناء القصيدة :المبحث الثاني
  

 الخارجي، وهيكله الفني لهشكّ حيث من القديم للشعر محاكياً الرقاع بن عدي شعر معظم جاء  
 ةمفرد وأبيات ومقطعات طويلة قصائد بين الديوان قصائد توزعت فقد الطويلة، القصائد في سيما ال

ال سيما في ملحق الديوان، حيث يغلب الظن أن جزءاً كبيراً من الديوان مفقود.  
 

انتظاماً يتّسق به  مما ينتظ الشّعرورأوا أن أحسن  العرب ببناء القصيدة الفني، النّقّادوعني 
 حجة ابن ويقول .1أن تكون القصيدة كلها كلمة واحدةأوله مع آخره على ما ينسقه قائله، ويجب 

 مشعراً بنيت ما على داالً القصيدة مطلع يكون أن االستهالل، براعة في اشترطوا إنهم" :الحموي
 على بها ويستدل السليم، قالذو في حالوتها تعذب لطيفة بإشارة بل تصريح، غير من الناظم بغرض
  .2"القصيد

 

  األساس هذا وعلى ،3بتراء قصيدة الطللية المقدمة من تخلو التي القصيدة رشيق ابن وعد 
 الموضوع إلى وصوالً الطللية بالمقدمات قصائدهم افتتاح على األموي العصر في اءالشّعر درج

 بحيث القصيدة؛ في الرئيس والموضوع المقدمة بين الربط يحسن أن الشاعر على فيتوجب الرئيس،
وأكد ابن طباطبا الوحدة  .4بعده يريده الذي المعنى على ودالة الشاعر، بغرض مشعرة المقدمة تكون

  .5"ما ينتظم القول فيه انتظاماً يتسق به أوله مع آخره الشّعرأحسن " :الفنية في القصيدة بقوله
  

                                                                 

 .1/187ابن رشيق، العمدة،  1
  .1/342خزانة األدب،  الحموي، حجة ابن  2
  .1/231،س.مابن رشيق،   3
 .2/223ابن األثير، المثل السائر،  4
 .126 ابن طباطبا، عيار الشّعر، 5
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 المقدمة .1

  

 إرث من مقدساً نهجاً وعدوها القصيدة، بمقدمة وياألم العصر في اءالشّعر معظم هتما
ظل الشعراء األمويون يمهدون بين أيدي قصائدهم باأللوان الجاهلية من المقدمات، "فقد  الجاهليين،

ثالً فنية مستوية إال المثل الجاهلية، فإن فترة صدر اإلسالم يدفعهم إلى ذلك أنهم لم يجدوا أمامهم م
ملكاتهم كانت  نكن المخضرمون من اختراع تقاليد فنية فيها، فضالً عن أكانت قصيرة بحيث لم يتم

  .1"قد تفتحت في الجاهلية
  

 ،أشعارهم نمط على السير في القدماء منهج األمويين شعراء من كغيره الرقاع ابن يفارق لمو  
 وذكر لديارا علىالشاعر  فوقفطالل، ويحن أليام الصحراء واأل ،موي كان يحب ذلكألن الخليفة األ

 كان ومن المحبوبة ديار وتذكر والفراق، البين ألم واستبكى وبكى والدمن، اآلثار ووصف األطالل
 .2بها واألمطار الرياح وآثار األطالل دثور فيها رسم كثيرة صور ديوانه في جاءت لذا بها،

  

 بالنساء، حقيقية ةصل له كانت اًعدي بأن يوحي أو يدل ما أخباره في نجد لم الكثرة هذه ومع  
 فييقول  الديوان في الثامنة القصيدة ففي ،3قصائده من كثير في بالقدماء بتأثره لتحس إنك بل

   :4مطلعها
  البسيط

  مقَس هتمض لم ما الهم َلوداخَ    ينصرم  الود  وليس سعاد بانت 
هابِ تُوقفْ  راًقفْ  منزلةً  تُصلْو     هابِ إذْ لهاثْكم ياءاألح والنَّعم  

 

  :5مطلعها في يقول عشرة السادسة القصيدة وفي
  البسيط

  جراناه ِلصالو بعد كلَ تْثَتحدواس    بانا نمبِ  تْمتَواْئ  ينةُسح بانتْ
  اناجروم   راًذْشَ   تْتقدواع   نِيللب    ناعتود  تْامقَ  إذْ  حسينةُ  وما

                                                                 

 .24حسين عطوان، مقدمة القصيدة العربية في العصر األموي،  1
 .78مريم الحارثي، التصوير البياني في شعر عدي بن الرقاع،  2

  .54 ،ن.م الحارثي، مريم  3
  .115 ،الديوانعدي بن الرقاع،   4
5  يدقاع، بن ع168 ن،.م الر.  
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  :1مطلعها في يقول أخرى قصيدة وفي
  المتقارب

  فُعستُ هابِ واهانَ وكانتْ    أىنَ نفيم نةُيسح كتَْأنَ
 فُيعط الو  تقاُليس  امفَ    هاتلذَّبِ  بابالشَّ  ىوولَّ

  

 إنما اءالشّعر أشعار في الواردة النساء أسماء أكثر أن على مجمعون الشّعرب البصراء النّقّادو"
فمن  ،2"رمزاً تكون وقد سيقي،والم جريها لعذوبة ألسنتهم على وتجري ،اءالشّعر يستخفها أسماء هي

وجد فيه هذا و قصيدة ناحتوى تسعاً وعشري الرقاع بن عديغير المعقول أن ديواناً شعرياً كديوان 
اء في العصر الشّعراء في الجاهلية واستمر عليها الشّعرالكم من أسماء النساء، فهي عادةٌ جرى عليها 

 قديماً العرب وأسماها المحبوبة، بأسماء حوايصر أن - أحياناً– اءالشّعر عادة من وكاناألموي، 
 .3"الماهر والحاذق المبرز، الشاعر إال بها يأتي وليس" اإليماءة، أو اإلشارة
  

 خود بأنها ووصفها والدمية، والجؤذر والريم والمهاة بالظبية وشبهها لونها الشاعر وصف فقد
 التجويد في المثل مضرب غدت صوراً ذلك في ورسم حديثها، وبهجة ريقها صفوو رعبوبة، خريدة

  :5يقول ،4الغرض وإصابة واالفتنان
  الخفيف

دمصارىنَ جاٌلرِ هاشافَ ةٌي    يوبِ حٍقْفَ مزٍنْكَ ماء ذابِم  
أو تَ  هاةٌملَّباللَّ جُلي وىاللَّبِ      هانْع بيفَ جٍعاِل ننابِالج  

                                                                 

1 يدقاع، بن ع210 ،الديوان الر.  
  .54 الرقاع، بن عدي شعر في البياني التصوير الحارثي، مريم  2
  1/231العمدة،  رشيق، ابن  3
  .197 ،س.ممريم الحارثي،   4
5 يدقاع، بن عاللسان، مادة، شوف(جال، : ، شاف)دمي اللسان، مادة،(يكنى عن المرأة بها، : دمية. 50 ،ن.م الر( ،

  .أسماء مواضع بين فزارة وطيئ: اللوى وعالج والجناب
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  :1قوله أو
  الكامل

وأسيلة هاطرفُ ساجٍ ينِالخد    بيضاء  ِل  ةًقَمونينع  جتليالم  
  ِلاألهي الكثيبِ على المياه يمشْ    تأوداً نسمي ئيالال نم ودخَ

   

 وقد الكتاب خط مثل فالدار القدامى، اءالشّعر عند ألفناه لما تقليدية صورة قصائده مطالع وتبقى
 في له قصيدة أول ففي  ،2سريعاً تراباً فوقها الريح جرت أن بعد المحددة الموضع في انتصبت
  :3الرقاع ابن يقول الديوان

  الرمل
  وابِبالج وعيتْ وقَالشَّ تهاج    الكتابِ كعنوانِ ارالد لمنِ

 

  :4أخرى قصيدة وفي
  الخفيف

  بِقاالع  رِبذكْ  أو   بالمراقيد  الكتابِ طِّخَ مثُل ارالد لمنِ
   

لمن شغلت فؤاده بالهوى،  بصوب مسبٍل ألنها مسكنوكان يدعو أحياناً لدار المحبوبة بالسقيا و
  :5ا لعل وعسى تعود إليها المحبوبةيفاستحقت السق ،فرحلت عن الدار ولم ترحل الدار

  الكامل
قيتفس مدارٍ ن لَ وإنم أصواتَ    معيتسنا صوب بيعِالر المبلس  

  يتبدلتس  ولم  بدالً  واتبدلفاس    زينةً لك  مرةً  ك أهلُ  كان قد 

                                                                 

1  يدقاع، بن عأسيلة .60 ،الديوان الر : ،كانت مؤنقة فسهلت الهمزة، لكل : ، مونقة)اللسان، مادة، أسَل(لينة الخد
منهال ال يثبت، : ، أهيل)اللسان، مادة، ميس(لن، يتبخترن ويخت: ، يمسن)اللسان، مادة، أنق(شيء أعجبك حسنه، 

  ).اللسان، مادة، هيل(
2  يدقاع، بن ع17، مقدمة الديوان، ن.م الر.  
3  يدقاع، بن ع41، ن.م الر .  
4  يدقاع، بن عموضعان: المراقيد وذكر العقاب. 49، ن.م الر. 
 ).اللسان، مادة، سبل(، أي مطر هاطل: مسبل. 69، ن.معدي بن الرقاع،  5
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 في الشيب واشتعال شبابه تبدل عن مطالع بعضٍ من قصائده في يتحدث – أحياناً -  والشاعر
فالشعراء المعمرون في الجاهلية هم الذين أرسوا أصول هذه ، الحلمإلى  الجهل من حاله وتغير رأسه،
ر األموي فلم يكثر الشعراء الفحول من استهالل قصائدهم بها، وقد ورد عند أما في العص، 1"المقدمة

  :2عدي قصيدتان افتتحهما بذكر الشيب والبكاء على أيام الشباب، يقول عدي
  الكامل

  ذاالوالقَ   المفارقَ  يشغَ  وقد    تعاالاشْ تعَلواشْ يبالشَّ عالني
  داالالبِ ضِرتَفاس وِلهالَّ  دعبو    ماًلْح ِلهالج  دعب  تُلْدّب  وقد

 

 من فأصبح ،السن في كبيراً أصبح ألنهيعرضن عن الشاعر  الحسناوات الفتيات صارتو
كيال يذعرن من الصلع في رأسه، فهن ينظرن إلى الشاب الوسيم بعدما نسين  إليهن النظر الضاللة

  :3أخالق الشاعر الحسنة
  الكامل

ومن الضاللة بعذَ امدهب إلى  ريظَنَ     باالص  العيونِ  ورح مِنواع  
ذْيعرعِصلَ من ن هِوشيبِ جاِلالرم    ويقْمن  أهيفَ  كلِّ  يمةَش  ارمِع  

أعرضن فقَ حيندغَ نرونَ   طالتيبِ بسين  حسخَ  نوتمائمي  يالئق  
 

  :4في الموضوع ذاته قوله أو
  البسيط

  السنَ ذيالَّ رِهالد  ذابِ ياةالح  من    وما  بابالشَ  تُالذَّ  متصر حتى
وراعهبوجهي   ن   بعجِ   ددتشَ    هفي غَشَّفَتَ يب الصفاشتعال غينِد  
  تحالفار  خفَّ  فاًيض  كان  ماكأنَّ    هتجد  بعد   بابيشَ  بغر وسار

 

                                                                 

 .90حسين عطوان، مقدمة القصيدة العربية في العصر األموي،  1
2 يدقاع، بن عاللسان، مادة، قَذََل(جماع مؤخر الرأس من اإلنسان، وهو آخر ما يشيب : القذال .108 ،الديوان الر( ،

  ).مادة، صدغ اللسان،(ما انحدر من الرأس إلى مركب اللحيين، : مثنى الصدغ: الصدغين
3 يدقاع، بن ع123 ،ن.م الر.  
  ).اللسان، مادة، فشغ(ظهر فيه الشيب وانتشر، : تفشّغ. 73، ن.م عدي بن الرقاع، 4
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 والفراق البين ألم يحدثه الذي األثر إلى ريشي قصائده مطالع من بعض في الشاعر وكان
 ما لشدة بالجنون ويصاب عقله يفقد أن حد إلى الخمر يشرب كمن أثره كان فقد ،الوصل وانتظار
وأثرها في نفس شاربها كأثر فراق المحبوبة، فقد تحلل شعراء العصر األموي من المقدمة ، يشرب

  :2عدييقول ، 1اختفاء تاماً من قصائدهم الخمرية كونها ظاهرة جاهلية، حتى لتكاد تختفي
  البسيط

  سدم  اربشَ  مواهه  نم  نيكأنَّ  باًرطَ   مهرثِْإ  نفسي  عتطلَّ  تْظلَّ
مسةٌطار كَبفي تْر هانشوتُ أسِالر  كأن   قَ   هاشاربد   مسه   لَمم  

 

 شيء السمع يقرع" ألنه التصريع، استخدامه الرقاع بن عدي قصائد مطالع جمال من وزاد
 القصائد أوائل في وللتصريع" ،3"إليه واإلصغاء نحوه للتطلع سبباً ليكون عادة بمثله ليس غريب
 لها تحصل ولمناسبة إليها، االنتهاء قبل القصيدة قافية  على به الستداللها النفس في وموقع حالوةٌ

  :5عدي يقول ،4"مقاطعها وتماثل والعروض الضرب صيغتي بازدواج
  البسيط

  الجوالو زاناألح تجهيفَ لىب   اللَالطَّ تعرفُ ال أم ارالد أتعرفُ
 

  :6يقول آخر موضع وفي
  الوافر

  ذاالوالقَ   قَفارِالم  يشغَ   دوقَ     تعاالاشْ تعَلواشْ يبالشَّ عالني
  

                                                                 

 .27حسين عطوان، مقدمة القصيدة العربية في العصر األموي،  1
الخمرة : ، مسطارة)، مادة سدماللسان(مصاب بالحزن والهم، : سدم. 118 – 117 ،الديوان عدي بن الرقاع، 2

  ).القاموس المحيط، مادة، سطر(الصارعة لشاربها، 
  .224/ 2 السائر، المثل األثير، ابن 3
  .283– 271 البلغاء، منهاج القرطاجني، 4
  .73، س.معدي بن الرقاع،  5
  .108 ،ن.معدي بن الرقاع،  6
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   التخلّصحسن  .2
  

إلى  التخلّصوكذلك أحسن  الرحلة ووصف الراحلة،إلى  لتخلّصايحسن  الرقاعبن  عدي وكان
قد يأتي فـي   التخلّصأن " النّقّادويرى بعض الموضوع الرئيس من القصيدة ال سيما قصائد المديح، 

يقـول أيضـاً   ، للناقة للتخلّص من همومهوغالباً ما كان يلجأ ، "شطر بيت، أو بيت بجملته، أو بيتين
   :1متخلصاً

  الكامل
  سٍ تجلُّ إذا السفار براهاعنْ    رايةب بذاتناساها ال تَأفَ

 

  :2أو قوله
  الخفيف

  البيداء ضعرِتَ ة حينلَرس    سٍنْبع الهموم دسعأفال تُ
 

  :3بها لبيتعد عن ذكر المحبوبة التي رحلت وتركته يعاني ألم الفراق والهجران يتخلّصأو أن 
  الرمل

  بابِجوناً ذا ه كس أقتادواكْ    هِ و بِلهي  نمِل   لهوالَّ  فذرِ
 

 معنى إلى ينتقل ثم المعاني من معنى في يأخذ الشاعر أن وبينوا، التخلّص بحسن النّقّاد واهتم
، يقول القصيدة في آخر موضوع إلى باالنتقال السامع يشعر ال بحيث رشيقاً، اختالساً يختلسه آخر
يد4ع:  

  الخفيف
فتناسى الص با بذاتهبات  ابن تفتدي بعدسيمِها بالر  

                                                                 

 . 100، الديوانعدي بن الرقاع،  1
 ).اللسان، مادة، رسل(سهلة السير، : رسلة. 153، ن.مالرقاع،  عدي بن 2
البعير األسود : ، الجون)الصحاح، مادة، قتد( مفردها قتَد، خشب الرحل، : أقتاد. 43، ن.معدي بن الرقاع،  3

 ).اللسان، مادة، هبب(نشاط، : ، هباب)اللسان، مادة، جون(المشرب بالحمرة، 
 ).اللسان، مادة، رسم(ما تؤثره الناقة في األرض من شدة وطئها، : الرسيم. 139، ن.م عدي بن الرقاع، 4



 

113 

 على فيفترض ،التخلّص أنواع أفضل وهو بجملته، بيت في التخلّص الرقاع بن عدي وأحسن  
 واضطراب واإلخالل، والحشو، التضمين، ومن الكالم، انقطاع من التخلّص في يتحرز أن" الشاعر
  :2متخلصاًإحدى قصائده  في يقول، 1"القافية تمكّن وقلة الكالم،

  البسيط
  الموالع راألص ىشكّت ال رانةعي    بناجية  ىولَّ  إذ  الهم  فصرم

   

 ببيتين خالل من يليه الذي الموضوع إلى الموضوع من الخروج يحسن عدي كان وأحياناً
  :3بقوله الناقة وصف إلى بالمحبوبة التغزل من خرج فقد شعريين،

  الوافر
وداوية يحار كْالرفيها ب   مهامخارِ على كأن الالج  

             ومخَّزمات ةوالجِالال    قطعتُ بفتي الموارك نيناطح   

  

إلى الناقة بعد فقد شبابه وأصبح الفتيات ال ينظرن إليه، فهن يملن إلى مالمسة  يتخلّص وكان
بأينق غائرات  بهنوصال الشباب ولهوه وال يردن قصص الفقيد العالم، لذا يدعو نفسه إلى قطع ال

   : 4العيون ضامرات البطن
  الكامل

أعرضن حين فقدن غرطالتيبِ  ب  سن خالئقي وتمائمي ونسينح  
  العالمِ الفقيد صصال ق  منهن  هولهوِ    بابِالشَّ   مالمسةَ  فإذا 
بقيةَ   فاقطع     وصلهن  نُبأيوصٍخُ   ق  يسجهِبركبِ  ن نمِسواه  

 

                                                                 

  .231 حازم، منهاج البلغاء، أبو القرطاجني،  1
  .76 ،الديوانعدي بن الرقاع،   2
مفردها : وارك، الم)اللسان، مادة، خرم(، )اللسان، مادة، دوا(فالة، مفازة، : داوية .111 ،ن.معدي بن الرقاع،   3

غطاء على ظهر الناقة : ، الجالل)اللسان، مادة، ورك(موركة، ما يتورك عليها الراكب، فيثني عليها رجله، 
  ).اللسان، مادة، جلل(يوضع على ظهرها لتعرق فيظهر العرق شحمها، 

: ، يسجن)وصاللسان، مادة، خ(ضيقة العين وصغرها وغؤورها، : الخوص. 124-123، ن.معدي بن الرقاع،  4
 ).اللسان، مادة، سهم(مفردها ساهمة، الناقة الضامرة، : ، سواهم)اللسان، مادة، وسج(يسرعن في سيرهن، 
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ولمعانه فوق الجبال، وما ينتج عنه من وتخلص في إحدى قصائده إلى الحديث عن البرق 
  :1فتجري السيول في األودية أمطار

  الطويل
عده لمعا    فدع ذا ولكن هل ترى ضوء بارقنْه على بوميضاً تَرى م  

  شَفعا إذا هز رعداً خلتَ في ودقه    موهناً  األرانب ذات   في تصعد 
  تَلعا   وال   يطَّردن  إال   أباطح           رذَي  لم  الغيثمن  تبعج مجاجاً 

 

  حسن االنتهاء .3
  

ل كبير، ودعوا إلى جعل الخاتمة أجود ما يكون في القصيدة، شكّبخواتيم القصائد ب النّقّاداهتم 
ما يعلق في ذهن السامع، فمن  ، فآخر القصيدة هو2وأكثرها ارتباطاً بالموضوع الذي نظمت من أجله

أو أن تختم بحكمة تعبر عن تجربة في الحياة عاشها  ما تختم بالدعاء بالخير للممدوح، القصائد
    .جرى على ألسنة الناس فتمثلوه في حياتهمو مثل سائر أالشاعر، 

لرغبتهم قصائده في مدح الخلفاء بالدعاء، وال يكون ذلك إال للملوك  بعض الرقاعبن  عديختم 
اء ختم القصيدة بالدعاء، ألنه من الشّعروقد كره بعض الحذاق من : "في الدعاء لهم، يقول ابن رشيق

  :4يقول مختتماً قصيدة مدح فيها عمر بن الوليد، 3"يشتهون ذلك مهفإن ، إال للملوكعمل أهل الضعف
  الكامل

  ملَّلم   رغي  العيشِ  وحلْ  لَّموتَ    فاًضاعم تَما عملْ فجزيت أفضَل
 

  :5 أو قوله
 البسيط

فزادهم  خيراً هم رب  وفضل     لهملطانبخيرِ ما فُضالس واألمم  
                                                                 

القاموس (المطر : ، مجاج)اللسان، مادة، بعج(تشقق : موضع، تبعج: ذات األرانب. 223، الديوانعدي بن الرقاع،  1
اللسان، مادة، شفع(خالف الوتر، : شفع) اللسان، مادة، تلع(، العالي من األرض: ، تلع)المحيط، مادة، مج.( 

 .443العسكري، الصناعتين، : ينظر 2
 .1/339ابن رشيق، العمدة،  3
 .72، س.معدي بن الرقاع،  4
 .120، ن.معدي بن الرقاع،  5
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  :1أو قوله مختتماً قصيدة في مدح الوليد بن عبد الملك
  الكامل

  تؤوُل إليك هكرامتُ تْجعلَ    فالحمد والنعماء هللا الذي
 

  :2أو قوله
  الطويل

 فزادك رب دفَِل  اًالناس عضلما َأ لِّوفي كُ    هعطاك من سيمو ةعاس  
 

الحكم، وكانت  أميةفضله على الناس بتولي خلفاء بني وكان أحياناً يختم قصيدته بأن اهللا زاد 
  :3عرفاناً من اهللا يحمد عليها، يقول

  
  البسيط    

نُعمى ماِهللا ن زاد المسلهابِ مين     وكانت بِ تُقىحماِهللا  د  عفانار  
 

، فمن لم لهمعلى تشيعه  ، فهو يقول الحق وال يندمأميةدحه لبني موصادق في حبه وهو 
  : 4، يقوليندميعترف بالحقيقة ويذعن لها لم وبالحق  يقضِ

  الطويل
  ندمِي بالحقِّ لم يقضِ نعليهم وم    بٍقاً غير كاذصاد ينائفهذا ثَ

 
  :5أو قوله

  الوافر
  عن بلد أطاال فَّذا ما عِإ    ريماًكَ زجَِأتي وحدم قْدصفَ

                                                                 

 .209، الديوانعدي بن الرقاع،  1
 ).اللسان، مادة، سوم(حسنة،  صفة: سيمة. 225، ن.معدي بن الرقاع،  2
 .174، ن.معدي بن الرقاع،  3
 .135، ن.معدي بن الرقاع،  4
 ).اللسان، مادة، عفف(الكافُّ عن المحارم، : العفُّ. 114، ن.معدي بن الرقاع،  5
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سبب في ضياع بعض من خواتيم القصائد،  الرقاعبن  عديوكان لضياع جزء من شعر 
ففي القصيدة الثامنة والعشرين عنونت في آخر القصيدة وليس في مطلعها،  -أحياناً– الشّعرفضياع 

، ولوال أنها يمدحه فيه شطر بيتحتى و من أي بيت أو لكنها تخل، 1بمديح مري بن ربيعة الكلبي
  .اتمة القصيدةضاعت لربما وجدنا أبياتاً شعرية كثيرة ومن ضمنها خ

  
  يةالشّعراللغة  .4

    

، ويسكب في عواطفه، هفيه الشاعر معانييصب ، فهي الوعاء الذي الشّعربلغة  النّقّاداعتنى   
للفظ جسم، اأن ":رجمة الفكرة وإبرازها، ويرى ابن رشيقفال بد أن تلتقي اللغة والمعنى معاً في ت

  .2"وروحه المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم، ويضعف بضعفه، ويقوى بقوته
، وعلى الشاعر الحاذق أن ينتقي أفضل األلفاظ الشّعرفاللفظ والمعنى ركيزتان يرتكز عليهما   

صح أن يكون المعنى صائباً، واللفظ فاتراً ركيكاً وفي التي تساعده على أداء المعنى وإتمامه، فال ي
  :4الرقاعبن  عدييقول ، 3ذلك مدعاة إلى رفضه

  البسيط
 ذِْإ  ِهللا  فالحمد  ىلَّو   ناتَالفَخ    َأومخَ   نارنا ير    يناًد    َأواناقْو  

  عانارتَ اِهللا دعب ضِرفي اَأل تَوأنْ  ظُنافَحي  منحوالر ةُ يعالر  ن حنَ
  الناعِإو إسراراً   ةصيحالنَّ  جهد    موالع بالحقِّ قد وههم لَيلَضى عقَ
يرون     طاع ِهللا   تَه    همرب    رِض ى وعصيِهللا   ويانُه  عياناص  

 

                                                                 

 .234، الديوانعدي بن الرقاع،  1
 .1/124ابن رشيق، العمدة،  2
 .133العسكري، الصناعتين،  3
 .172، س.معدي بن الرقاع،  4
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مقلّداً وألفاظ جزلة  فخمةكان يبدأ في مطالع قصائده والمقدمات الغزلية ووصف الرحلة بلغة و
  :1عمر بن الوليديقول في مدح حتى لتشعر أنها أشعار قيلت في الجاهلية، بذلك القدماء، 

  الوافر
  والقذاال   المفارقَ   غَشي وقد     عالني الشّيب واشتعَل اشتعاال

  زاالالغَ   تَّبِع تَ    رِكْالبِ ثِْل مبِ    اليياللَّ  ي ف  هولْتَ وما كنتَ 
  جِالال   هامخارِم   على كأن     فيها   الركْب   حاري اوية ود
  والجِالال   كوارِالم   نناطحي    مخزماتو    فتَيةبِ    تُعطَقَ
يهِجض اَأل  نةَنَّج    فَداتحتُ بحيثُ    مرشِّح   بالر ئاال  دالر  
  مالال ها بِ  نَأكَ  حراجيجاً     لُّ إذا الرحاُل وضعن عنهاظَتَ

 

  :2ظ السهلة السلسة، حيث يقولاإلى األلف اللغة في القصيدة تحوالً كلياًثم تتحول 
  له سجاال إن   سجاَل الخيرِ    من نداه   فالقت  أتت عمراً

  رِجاال ها وأفضلَ   وأكرمها     ألست إذا نُسبتَ فتى قُريشٍ
  باالالجِ  نزِتَ   لكم  وأحالم    طيباتٌ مواطن   مأبت لكُ

  

ن إلى اختيار مجموعـة  الغريب والنادر، فقد عمد اللغويو في ألفاظه إلى الرقاعبن  عديومال 
وزعها  الشّعروتسعين بيتاً من  وضع ابن منظور في اللسان خمسةفقد  ،من شعره من الشواهد اللغوية

  :4عدييقول  ، 3على خمسٍ وستين مادة
  

                                                                 

، )اللسان، مادة، جهض(يلقين أوالدهن من شدة السير وبعد المدى : يجهضن. 112- 108، الديوانعدي بن الرقاع،  1
تربي، أي تدفع الناقة ابنها ليمشي وتتقدمه ليلحق بها : ، تُرشّح)اللسان، مادة، حفد(مسرعة، تقارب الخطو، : محفدات
اللسان، (أفراخ النعام، : ، الرئال)اللسان، مادة، ربد(النعام، : ، الربد)اللسان، مادة، رشح(مه قبل أن يتشدد، أول قيا

اللسان، (الضامرة، وقيل الوقّادة الحادة،  لجمع حرجوج وحرجِيج، وهي الناقة الطويلة وقي: ، حراجيج)مادة، رأل
  ).دة، مللاللسان، ما(عرق الحمى، : ، المالل)مادة، حرج

، وأصلها ال عند الحرب، فيوم لك ويوم عليكالرجل الجواد، أو تق: سجال. 112-108، ن.معدي بن الرقاع،  2
 ).اللسان، مادة، سجل( المساجلة في إحضار الماء من البئر

 .279ياسين األيوبي، معجم شعراء لسان العرب،  3
 . 41، س.معدي بن الرقاع،  4
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  ملالر
1عياياء  دخُصوماً ولم يق تعطفُ  حين أكوارها   إلى ركاباً     لم  يشهد  

  
فـي  في وصف تحركات المحبوبة عندما ارتحلت، يصور األماكن التي مرت بها  ويقول أيضاً

  :2أثناء سفرها
  الكامل

  صواها 3عسفَ الخميلةَ واحزألَّ    أصعدن في وادي أثيدةَ بعدما
 

  :4أو قوله
  الخفيف

5حوشَب تْ كتفاهلبِ أفرعفي    الص  حاني م  ض هِإ  لوعجفار  
   

يجد كماً هائالً من األلفاظ الغريبة وأحياناً الغريبـة جـداً،    الرقاعبن  عديوالناظر في ديوان 
األخيـرة مـن    ةوفي القصيدفي كثير من معاجم اللغة إال ما ندر،  اًفبعض األلفاظ لم نجد لها تفسير

قليلة فـي   ابالرغم من أنه، من خالل األلفاظ الروح القصصية والقصص الدينييوان برزت فيها الد
  : 7يقولقصة سيدنا نوح عليه السالم في السفينة،  6فقد حكى في جزء منهاشعره، 

  الطويل
  رييتغَ واسِ َأالنَّبِ  سيتَْأي  نمِل    عبرةٌ  وداود  لقد كان في نوحٍ 

  ن أمة ليس يكفَراً مرءام كانو    ةًرامكَ  فاهطَفاص نوحاً رأى اُهللا
                                                                 

 .)عيااللسان، مادة، (، طيع النطق السليمال يست: عياياء 1
السير بغير : موضع، عسف: ، أثيدة)اللسان، مادة، صعد(ارتفعن مشرفات، : أصعدن. 99، الديوانعدي بن الرقاع،  2

اللسان، مادة، (رمل سهل ينبت الشجر والعنب، : ، الخميلة)اللسان، مادة، عسف(هداية واألخذ على غير الطريق، 
 ).خمل

 .كلمة احزأل، وتعني انقبض، كلمة نادرة قليل استخدامها 3
 .180، س.معدي بن الرقاع،  4
 )اللسان، مادة، حشب(منتفخ الجنبين : الحوشب  5
 .241- 239ن واألخيرة في الديوان، سقط من أول القصيدة وآخرها عدد من األبيات، والقصيدة التاسعة والعشر 6
 .240، س.معدي بن الرقاع،  7
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  يكبر  فيها  وهو  نوحٍ    سفينةُ     فلما عال الماء الجباَل تحاملتْ  
فأفرالجبِ  عودي  نوح  قَووهلَ    بدا د ذروةٌ من جانم بِ الطَّودجزر  

  
مقتبسة  السالم، فتضمنت القصيدة أيضاً ألفاظاً دينية ثم أتى بعدها على قصة سيدنا سليمان عليه

  :1، يقولمن القرآن الكريم
  الطويل

وكان سليمان بن دتْ  داودبلَ    عه   تَ  الجننيب   دونَه   وخَّرتُس  
  وال بعده في الدهرِ والدهر أعصر    وملِّك ما ال يملك الناس قبله

  

                                                                 

 .241عدي بن الرقاع، الديوان،  1
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  األسلوب : ثالمبحث الثال
  

األسلوب هو الطريقة التي يعبر بها عن عناصر العمل األدبي لتكوين الوحدة الموضوعية،   
ولألسلوب صفات رئيسة . 1وهو الوسيلة اللغوية لنقل األفكار والعواطف بدقة وقوة ووضوح وجمال

والقوة سلوب، فالوضوح للعقل، أفهي الوضوح والقوة والجمال، وهي صفات عامة يخضع لها كل 
  .2للشعور، والجمال للذوق

  

  االقتباس  .1
  

  يدقاعبن  عأموي كان مناصراً لبني  الر ةشاعرن من خالل شعره كان فوخلفائهم،  أمييضم
الذين هم مختارون من اهللا لنشر رسالة السماء،  أميةشيئاً من القرآن الكريم لإلشادة بخلفاء بني 

باد من الضياع، فما كانوا يقومون به من أمور فهي تسخير من وسخرهم اهللا للحفاظ على حقوق الع
  : 3اهللا لهم، يقول مادحاً عبد الملك بن مروان

  المتقارب
صرنا بِنا ونُبِ أعينه    اُهللا ينصرِ ومن بِغلَال ي  

 
ُكمْ ﴿ :واقتبس هذا المعنى من اآلية

َ
ُكمْ إِْن َينُْصُْكم اُ� فَ! غلَِب ل
َ
ُكمْ إِْن َينُْصُْكم اُ� فَ! غلَِب ل
َ
ُكمْ إِْن َينُْصُْكم اُ� فَ! غلَِب ل
َ
  .4﴾إِْن َينُْصُْكم اُ� فَ! غلَِب ل

  

في قصائده عن عمر بن عبد  الرقاعبن  عدين القرآن الكريم في شعر وقد كثر االقتباس م
ألن عمر كان يميل إلى األشعار ذات الطابع الديني البعيدة كل البعد عن األطالل والتغزل  ،العزيز
في عمر بن  الرقاعبن  عديجوج، فقد مر في حديثنا عن أشعار موالمدح الكاذب والنفاق الم ،بالمرأة
اء إلى مجلسه حتى يقولوا شعراً ملتزماً يوافق مبدأه، فقد قال الشّعرلعزيز كيف أنه منع دخول عبد ا
يد5مقتبساً من القرآن الكريم في إحدى قصائده في مدح عمر بن عبد العزيز ع:  

                                                                 

 .254أحمد الشايب، أصول النقد األدبي، :  ينظر1
 .256ن .أحمد الشايب، م: ينظر 2
 .249ملحق الديوان، الديوان، عدي بن الرقاع،  3
 .160آل عمران،  4
 .118، س.معدي بن الرقاع،  5
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  البسيط
وله علي   لستُ أياد أما الكُوإنَّ    هاأكفر شكّتُ الفرالنِّ رعم  

  

ِ لَ لَ لَ لَ ﴿: من اآلية الكريمةواقتبسها الشاعر  ِ ئ ِ ئ ِ ئ      نْ نْ نْ نْ ئ
ّ
 شك
ّ
 شك
ّ
 شك
ّ
 وَ وَ وَ وَ     مْ مْ مْ مْ كُ كُ كُ كُ ن� ن� ن� ن� زيدَ زيدَ زيدَ زيدَ ����    مْ مْ مْ مْ تُ تُ تُ تُ رْ رْ رْ رْ شك

َ
 ل
َ
 ل
َ
 ل
َ
ِ ل ِ ئ ِ ئ ِ ئ  إِ إِ إِ إِ     مْ مْ مْ مْ تُ تُ تُ تُ رْ رْ رْ رْ فَ فَ فَ فَ كَ كَ كَ كَ     نْ نْ نْ نْ ئ

 عَ عَ عَ عَ     ن� ن� ن� ن�
َ
 ذاب ل
َ
 ذاب ل
َ
 ذاب ل
َ
    .1﴾يدٌ يدٌ يدٌ يدٌ دِ دِ دِ دِ شَ شَ شَ شَ ذاب ل

  
    :2عديوفي موضع آخر يقول 

  الطويل
غزا عمر نْالمفْنَ صورسهاًواِلاً و    ِل وليسمن ينصرِ اُهللا لم ناصر  

  
     َب َب َب َب ! غلِ ! غلِ ! غلِ ! غلِ ُ� فَ ُ� فَ ُ� فَ ُ� فَ م ام ام ام اكُ كُ كُ كُ ُصْ ُصْ ُصْ ُصْ نْ نْ نْ نْ يَ يَ يَ يَ     نْ نْ نْ نْ إِ إِ إِ إِ ﴿فاقتبس من اآلية الكريمة 

َ
 ل
َ
 ل
َ
 ل
َ
  . 3﴾مْ مْ مْ مْ كُ كُ كُ كُ ل

  
  :4وقال في أحد األبيات في مدح الوليد بن عبد الملك

  الكامل
وقضى لك الفةَالخ بعده    وقضاء ربك نافذٌ مولفع  

  
     ا�ُ ا�ُ ا�ُ ا�ُ     ِضَ ِضَ ِضَ ِضَ قْ قْ قْ قْ ِلَ ِلَ ِلَ ِلَ ﴿فقد اقتبس معناه من اآلية الكريمة 

َ
 أ
َ
 أ
َ
 أ
َ
 كنَ مْ مْ مْ مْ أ

ً
 كنَ را
ً
 كنَ را
ً
 كنَ را
ً
  .5﴾عو�عو�عو�عو�فْ فْ فْ فْ مَ مَ مَ مَ     را

  

                                                                 

 .7إبراهيم،  1
، وهذا البيت واألبيات التي تلته )اللسان، مادة، وله(حزين على فقد ولده، : واله. 201الرقاع، الديوان،  عدي بن 2

لروم، بعد اعتدائهم على أرض المسلمين وقتل عدد منهم، وكنت أشرت إلى اتحدثت عن غزو عمر بن عبد العزيز 
 .ذلك في إطار حديثي عن شعر المدح في عمر

 .160آل عمران،  3
 .208 ،س.معدي بن الرقاع،  4
 .8األنفال،   5
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  :1عديلسحاب الثقال بالمطر يقول وفي حديثه عن الرعد عندما يقصف وتجري ا
  الكامل

  اهزادقاُل مالثَّ هحابِ بِر السغُ       تْجعب دواعزِ الرجِتَرر مجمبِ
  

ِ     وَ وَ وَ وَ هُ هُ هُ هُ وَ وَ وَ وَ ﴿من اآلية الكريمة  ِ ال� ِ ال� ِ ال�  وَ فَ فَ فَ فَ وْ وْ وْ وْ خَ خَ خَ خَ     َق َق َق َق الَبْ الَبْ الَبْ الَبْ     مُ مُ مُ مُ ريكُ ريكُ ريكُ ريكُ ي يُ ي يُ ي يُ ي يُ ال�
ً
 وَ ا
ً
 وَ ا
ً
 وَ ا
ً
 وَ عَ عَ عَ عَ مَ مَ مَ مَ طَ طَ طَ طَ ا

ً
 وَ ا
ً
 وَ ا
ً
 وَ ا
ً
ِ     اَب اَب اَب اَب حَ حَ حَ حَ الس� الس� الس� الس�     ئُ ئُ ئُ ئُ شِ شِ شِ شِ نْ نْ نْ نْ ُي ُي ُي ُي ا ِ الّ ِ الّ ِ الّ  قَ قَ قَ قَ الّ

َ
 ال
َ
 ال
َ
 ال
َ
  .2﴾ال

  
  :3في الديوان وقال في آخر قصيدة

لَوكان سيمان بن داود عدلُ     تْبالجِ  ه تَ ننيب  ونَده  تُوخَّرس  
  

ِ     ِشَ ِشَ ِشَ ِشَ حُ حُ حُ حُ وَ وَ وَ وَ  ﴿ فاقتبس في هذا البيت من اآلية ِ ل ِ ل ِ ل   .4﴾نِّ نِّ نِّ نِّ الِ الِ الِ الِ     ننننِم مِ ِم ِم     هُ هُ هُ هُ نودُ نودُ نودُ نودُ جُ جُ جُ جُ     انَ انَ انَ انَ مَ مَ مَ مَ يْ يْ يْ يْ لَ لَ لَ لَ سُ سُ سُ سُ ل
    

ض اء في شعره، فقد ضمن أجزاء من بعالشّعربمن قبله من  الرقاعبن  عديوتأثر الشاعر 
  :5الذي في معلقته ية شيئاً من أبيات قيلت لشعراء قبله، فقد تأثر بامرئ القيس في بيتهالشّعرأبياته 

  الطويل
  أثيث كَقنوِ النَّخلة المتعثكِل  وفرع يزين المتْن أسود فاحمٍ

  :6عديفقال 
  الكامل

مى الواهبأمثاَل الد ناتالقَي    فاح ظالَل أسود ياتتَسجمِم  

                                                                 

انفرج عنها : ، بعجت)القاموس المحيط، مادة، رجز(صاتَ، : ارتجز الرعد: مرتجز. 85عدي بن الرقاع، الديوان،   1
 ).   اللسان، مادة، بعج(الودق والمطر الغزير، 

 .12الرعد،   2
 .241، س.معدي بن الرقاع،   3
 .17النمل،   4
 .221 امرؤ القيس، الديوان، 5
 .127، س.معدي بن الرقاع،  6
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  :1وأيضاً يقول امرؤ القيس
  الطويل

  وشحمٍ كهداب الدمقْسِ المفتِّل    فظلَّ العذارى يرتمين بلحمها
  

  :2فقال الرقاعبن  عديأما 
  بناناً كهداب الدمقْسِ ومعصما    وإذأ سِئمتْ طوَل الجلوسِ توسدت

  
هذا اللفظ من ه، وأخذ في شعر عدي هضمنوهو نوع من الحرير ) هداب الدمقس( فمصطلح

  .معلقة امرئ القيس
  
  التكرار .2
  

ثم استخدمها القرآن  صها التي وصلت إلينا،عرفتها العربية في أقدم نصو ظاهرة لغويةوهي 
   . الكريم، ووردت في الحديث النبوي الشريف، وكالم العرب شعره ونثره

  

أكثر ما يقع التكرار في وللتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيها، ف"يقول ابن رشيق 
، ويعد التكرار من الظواهر األسلوبية التي 3"األلفاظ دون المعاني، وهو في المعاني دون األلفاظ أقل

تستخدم لفهم النص األدبي، وهو مصطلح عند البالغيين يعني تكرار الكلمة أو اللفظة إما للتوكيد أو 
  .4التهويل أو التعظيم أو التلذذ بذكر المكرر

  
  

                                                                 

 .182امرؤ القيس، الديوان،  1
 .195عدي بن الرقاع، الديوان،  2
 .2/73ابن رشيق، العمدة،   3
 .35ابن معصوم، أنوار الربيع،  4
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، وكان التكرار عنده يرد بارزاً في الكلمات، في مثل جاء التكرار قليالً عديي ديوان وف
  : 1قوله

  الكامل
  كما لفَّ شذّان القداحِ المقامر    يفَرقُهم  طَوراً  وطَوراً  يلُفُّهم

  

    :2ويقول في مدح الوليد بعد انتصاره يوم المرج
  البسيط

  وال كَبنْيانه في األرضِ بنيانا    ناِئلهفَال تَرى ناِئالً  يجري  ِل
  

في بيت شعري واحد، فهو يريد أن يؤكد الكرم والجود والعطاء ) نائل وبنيان(فقد كرر كلمتي 
الذي يتصف به الخليفة، وأيضاً يريد تأكيد قيامه ببناء قبة الصخرة المشرفة، هذا البنيان الذي ال يشبه 

 ففي األبيات التي تتبع هذا البيت يبدأ بذكر أعمال الخليفة الجليلة في لورعة بنائه وتصميمه بنيانأي ،
  . خدمة اإلسالم والمسلمين

  
  :3ومثله بيت آخر قاله في القصيدة التي مدح بها األسوار

  الخفيف
  رفَعوا  نار  حربِهِم   فاستَثاروا    وِإذا ما تَضعضعتْ نار حربٍ 

  
همته فـي إخمـاد نـار     للتنويه بشأن المخاطب وعلو) ار وحربن(وجاء التكرار في كلمتي 

الـراء  ار حربهم مشتعلة فال يوازيها حرب، ويالحظ أيضاً تكرار حرف األعداء، وفي المقابل بقيت ن
في هذا البيت، فهو حرف يدل على الحركة، وهو في األصل حرف متحرك ينتج من خالل ارتفـاع  

لراء، والواضح أن النار والحرب واالستثارة كلها تحتـاج إلـى   اللسان نحو غار الفم، فينتج حرف ا
  .الحركة

                                                                 

 .200عدي بن الرقاع، الديوان،   1
 .172، ن.معدي بن الرقاع،   2
هاج من الغضب، : ، استثار)اللسان، مادة، ضعضع(خضعت وتذللت، : تضعضعت .185، ن.معدي بن الرقاع،  3

)راللسان، مادة، ثو( 
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  المحسنات البديعية  .3
  

علم تُبحث فيه وجوه تفيد الحسن في الكالم بعد رعاية المطابقة لمقتضى المقـام،  "البديع هو   
ويتعلق بالقلب  ،نٍذْبغير ِإ نذُووضوح الداللة على المرام، ويفيد في إظهار رونق الكالم حتى يلج اُأل

1"من غير كد.  
  

   العرب لم تنظر في أعطاف شعرها بأي تجانس أو تطـابق أو تقابـل،   "وقال ابن رشيق إن
 النّقّـاد ، ويرى بعض 2"فتنزل لفظة للفظ، أو معنى لمعنى، وإنما كانت تطلبه أشرف المعنى وصحته

    .3"في ميدان البديع إذا ثبت أن تمام شاعرية الشاعر، واكتمال شهرته، ال يأتيان إال"
  

بعض المحسنات البديعية، فهي لم تكن كثيـرة فـي شـعره،     الرقاعبن  عديورد في شعر 
ولم يعمد إلى تضمينها فـي شـعره،    ،فالشاعر األموي لم يلتفت كثيراً إلى أنواع المحسنات البديعية

في تزيين الصورة التي وإن كانت تضفي على شعره جماالً وروعة، وتعين "فكانت ترد عفو الخاطر، 
  .4"نه لم يكن شديد الحرص على استخدامها، فلم يقصد إليها قصداًإينقلها إلى السامع، إال 

    
  الطباق  . أ
  

يدة من أكثر أنواع المحسنات البديعية وروداً، فال تكاد قص الرقاعبن  عديالطباق في شعر 
ويسمى هذا الفن المطابقة والتطبيق ده، بل يبدو جلياً في معظم قصائمن قصائد الديوان تخلو منه، 

ورأى ابن رشيق أن على الشاعر اإلتيان بالطباق سهالً خفيف الروح قليل الكلفة، . 5والتكافؤ التضادو
  :7فمنه قوله .6ليكون أرسخ في السمع وأعلق في القلب

  

                                                                 

 .1/174محمد التونجي، المعجم المفصل في األدب،   1
 .1/108ابن رشيق، العمدة،   2
 .372أحمد موسى، الصبغ البديعي في اللغة العربية،   3
 .152حياته وشعره،  تحسين محمد الصالح، عدي بن الرقاع،  4
 .4/31ابن معصوم، أنوار الربيع في أنواع البديع، : ينظر  5
 .2/11ابن رشيق، العمدة،   6
 .43عدي بن الرقاع، الديوان،   7
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  الرمل
ح ورعابيبسكالد اننلْ       ىمال يلذَّالشَّ ن الشَّيب بابِات  

  

  :1وقوله
  الخفيف

شَفَ قدضا في مر الغُممن ِلسه     وضيبِالشَّ ح بعغَ دبابِالشَّ ض  
  

الشيب في ديوان قد شغل موضوع الشباب ويتين بين كلمتي الشيب والشباب، وفالطباق في الب
يدع لن مدى حيزاً كبيراً، ليبيحاله من القوة والفتوة إلى الضعف تبد .  

  
  : 2أي ابن الناقة ،بقاً في وصف األمكنة التي يسير عليها السقْبوقال مطا

  الخفيف
  البِالد على األصمن خَس         يمتطي كلَّ صعبة وذلوٍل

  
ة وعرة يصعب السير فيها، وأحياناً يسير في أرض سهلية فهو عند سيره يقطع كل أرض جبلي

، ليدّل على أن ابن الناقة الذي ركبه الشاعر ال ، والطباق بين كلمتي صعبة وذلوليسهل السير فيها
  .توقف حركته األرض السهلية وال األرض الوعرة

  
  :3وقال في حديثه عن المحبوبة

  الكامل
  يلص ني أويرِجفاه كمرص تُلْوأطَ    ةٌركَب  ينتْعلَ  لقد  تفعلْ  نِئولَ

  

                                                                 

 .52عدي بن الرقاع، الديوان،   1
 .58، ن.معدي بن الرقاع،   2
 .60، ن.معدي بن الرقاع،  3
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والطباق بين كلمتي اهجريني أو الوصال داِئولي، فالهجران صالعربي  الشّعرالورود في  ام
بته أن تهجره إلى األبد أو أن على وجه الخصوص، فهو يدعو محبو الرقاعبن  عديوعند  ،بعامة
  .هتصلَ

  
خصل والخراب بعد أن كانت م1بةويقول عن دار المحبوبة التي أصابها المح:  

  البسيط
تْ بعد إخْحلَوأمصابٍ يدهابِ ر    منور شَرأطفالَ تْحه ّالديم  

  

وجاء هذا الطباق في حديثه عن رحيل المحبوبة وفراقها وبينها، فبعدما كانت أرضها خصبة 
مخضرة أصابها المطر الدائم الذي يدوم أياماً ولكنه هادئ في سقوطه، تحولت هذه األرض إلى 

فتبقى األرض مخضرة، وبين  ،ممحلة جدباء ال نبات فيها، حيث ربط الشاعر بين بقاء المحبوبة
  .وتقفر فتجدب األرض ،رحيلها

  
  : 2وفي مدح الوليد بن عبد الملك تحدث عن بيته قائالً

  الكامل
  ُلووطُ بيوتلى الُزيد ععرض ي   ادهمعد ع حين كبيتا ِلإذَفَ

رها من وطوالً تزيد سعتها عن غيالتي تتسع عرضاً  فهنا يتحدث عن سعة  قصور الوليد
  .فطابق بين العرض والطول، البيوت

                                                                 

اللسان، مادة، (نبات له زهر أو نوار، : ، منور)اللسان، مادة، درر(يكثر بها، : يدر. 115، ديوانالعدي بن الرقاع،  1
 ).نور

 .208، ن.معدي بن الرقاع،  2
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  :1وقوله في الحكمة 
  المتقارب

  فُرِعها تَأي ر أوكنْتُ نِ  م    ماذا الزه فأي عجائبِ
    

   :2كقولهتين إحداهما مثبتة واألخرى منفية، باق بكلمطباق السلب، أي أن يأتي بالط عديواستخدم 
  الكامل

قد أهلُ كانك ملفاس    زينةً رةً لكوا تبد لستَ  ولم دالً بيتبد  
  

 تبدلفكان االختالف بين المحبوبة ودارها، فالمحبوبة تركت الدار ورحلت، وفي المقابل لم تس
  .دارها بدالً

   
  :3قولهأيضاً و

  
  هاطاديص ولن هداً فتقصضرع    بابالص َللَّها المعهجتُصطاد بتَ

  
حياء وخجال تصطاد الذي أصابته علة الصبا فتقتله من وحسناً فيض فالبيضاء الخريدة التي ت

  .هو ال يستطيع النيل منهاالحب، وفي المقابل 
  

                                                                 

 .213، الديوانعدي بن الرقاع،  1
 .69، ن.معدي بن الرقاع،  2
الذي يشرب الشربة الثانية، أو المريض : ، المعلل)بهجاللسان، مادة، (الحسن، : بهجتها. 83، ن.معدي بن الرقاع،  3

 ).اللسان، مادة، عرض(طمعاً، : ، عرضاً)اللسان، مادة، علل(لشدة الهيام، 
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  المقابلة . ب
  

أن يؤتى بمعنيين متوافقين، أو معانٍ متوافقة، ثم بما "عناها مومن الفنون البديعية المعنوية و  
ء أول الكالم ما يليق به أوالً، وآخره ما يليق به ، وتكمن قيمة هذا الفن في إعطا1يقابلها على الترتيب

  .2آخراً
  

بعض األمثلة على المقابلة ولكنها قليلة إذا قورنت  الرقاعبن  عديديوان وقد ورد في قصائد   
  :3بالطباق، ومن أمثلة ذلك

  البسيط
طاعته  ويرون  هِمِهللا   رب    وعصيانه ِهللا عصيانا ورِضى  

  
ا عصـوا  عة العباد للوليد ينالون منها رضا اهللا سبحانه وتعالى، وفي المقابل إذفقد قابل بين طا

الخليفة كانوا عصاة لربهم، فقد ربط الشاعر بين طاعة العباد للخليفة وبين طاعتهم هللا بأسلوب محكم 
  .ورائع

  

ومن أمثلة ذلك عندما تحدث الشاعر عن العراك الذي دار بين حمار الوحش وأتانـه، فعنـدما   
ـ الحوافر، وعندما يسهالن ويطأان  يثيرها عراككان يعلوان مكاناً صلباً ذهبت العجاجة التي   اًأرض
  :4عديترابية تعود العجاجة والغبار من جديد، يقول 

  الكامل
  وإذا  السنابك  أسهلَتْ  نشَراها  تُطْوى إذا علَوا مكاناً جاسياً

  ).أسهلت/ جاسياً(و) نشراها/ تطوى (فقد قابل بين 

                                                                 

 .337العسكري الصناعتين، : ينظر 1
 .2/15ابن رشيق، العمدة،  2
 .172عدي بن الرقاع، الديوان،  3
 .105، ن.معدي بن الرقاع،  4
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  :1عدير له ذلك قال دقُإذا وأنه ال يموت اإلنسان إال  ؛وفي حديثه عن حتمية الموت
  البسيط

برموتاً عاجِالً ه َؤخِّربأسٍ  زاده    وال    وما ي  ضعا  تَعررس  
  

قد تنفعه محاوالت الهرب ألن أجله  ، ولنحاول اإلنسان الهرب من الموت فسوف يموتفمهما 
  .قدر اهللا له ذلكإذا فلن يموت إال يصعب النجاة منه لبأسٍ  تعرض اإلنسانتى، وفي المقابل لو أ
  

  :2عديوجاءت المقابلة عنده في بيتين، يقول 
  البسيط

له رأينا ال سوام قد فتى من را    كمتَبالماَل واح ذاك اقتنى بعد ثم  
هرٍ  كان  ذا  ماٍل  فأذهبكْثاألمواَل فافتقراتفر    وم بذْهيقُ ما ي  

  
الزمان على المرء من سنن اهللا  تبدلالبيتان من أروع ما قيل في الديوان من الحكَم، ف نفهذا 

دما عحال الغني فينقلب فقيراً، ويعود الفقير غنياً ب تبدلي زمنٍ بعدف، الغد فقيراليوم غني وفي الكون، 
  . من الفاقة وسوء الحال وجد

  

ل الناس في النفع والخير، فمنهم من يكون نافعاً لنفسه ولغيره ولمجتمعه، وآخر اابل بين أحووق
  :3عدييقول وال يخاف شره، ، فال يرجى خيره ال يكون مؤثراً

تَقَلِّبذٌ   مناف    منهم   والنَّاس    غناء وتقلُّبٍ في األرضِ غير  
   

ها في الديوان، فيستطيع القارئ أو السامع أن يشاهد فقد حققت المقابلة مؤداها أكثر من غير
  .في أجمل ما قيل في ديوانه عديصورة حية حقيقية ينقلها لنا 

  
                                                                 

 .218الرقاع، الديوان، عدي بن  1
أي أصبح يعيش : ، احتبر)اللسان، مادة، سوم(اإلبل الراعية، أو المال الراعي، : سوام. 187، ن.معدي بن الرقاع،  2

 ).اللسان، مادة، حبر(في النعمة التامة، 
 .164، ن.معدي بن الرقاع،  3
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  الجناس . ت
  

هو اتفاق اللفظتين في النطق واختالفهما في المعنى، ويكون في األسماء واألفعال والحروف   
، الشّعرجناس لما له من أثر موسيقي في اء بالالشّعروقد اهتم كثير من . 1تام، وناقص: وهو قسمان

وذلك من خالل ترديد األصوات في البيت ما يزيد من النغم، ويسترعي اآلذان كما يسترعي العقول 
  .2والقلوب في موسيقاه، فهو مهارةٌ نظم الكالم، وبراعةٌ في الترتيب والتنسيق

  

موقع اللفظتين من العقل  ويرى عبد القاهر الجرجاني أن التجنيس ال يستحسن إال إذا كان  
موقعاً حسناً، ومقصد الجامع بينهما مقصداً بعيداً، وأن المعنى هو الذي يمنح الجناس فائدته، إذ لو 

أن على الشاعر "ورأى ابن رشيق  .3كانت الفائدة باللفظ وحده لما كان في أي نوع من االستحسان
  .4"وبه يتم المعنى ،تكلف في ذاتهاإلتيان بالجناس فضل على المعنى سهالً لطيفاً من غير 

  
  تام لالجناس ا �

  

لها وعددها وترتيبها، وتختلفان في المعنى، شكّن تتفق الكلمتان في نوع الحروف وأهو   
، وهو قليل جداً في ديوان عدي بن 5الشّعرفالتجنيس المستوفى منه المتفق في الصورة من حلى 

  : 6ولهق التام من الجناسه شعرومما ورد في الرقاع، 
  البسيط

يدعغاةُ الخيرِ و إليهلَناِئ با إذَ    ه تجهمنْ  زالفَقَ  ٌلناِئ  ه  
  

أو األعطيات التي يمتن بها  جناساً تاماً فاألولى بمعنى العطاء) نائل(و) نائله(فجانس بين كلمتي 
  .يفةطي من الخلع، والثانية اسم فاعل من نال الذي الشخص الذي يستالخليفة على من يحب

                                                                 

 .297ينظر فضل عباس، البالغة فنونها وأفنانها،  1
 .45- 44إبراهيم أنيس، موسيقى الشّعر، : ينظر 2
 .5-4عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة، : ينظر 3
 .1/329ابن رشيق، العمدة،  4
 .5، س.معبد القاهر الجرجاني، : ينظر 5
 .80عدي بن الرقاع، الديوان،  6
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  :  1وأيضاً قوله
  الكامل

للحمد فيه مذاهم كَ  نتهيا تَبيعلُارِوم مكُ ونمِارِكَلَّ م  
مكارم غيرها مهما  ، ولن تعلوهامكارم غيره وال يمكن الوصول إليها فمكارم الخليفة تعلو

  .علَت
  
  الجناس الناقص  �

  

كم عدي بن الرقاع في ديوان  وورد ، 2وهو أن تختلف الكلمتان في عدد الحروف أو ترتيبها  
  :3هائل من هذا النوع البالغي، ومن أمثلة ذلك

  المتقارب
وتنشرفي البلَ هد والقُ ةُ  م  واالرفُ لُصسفُ العالشُّس  

  
، وهما صفتان لإلبل، فقد أضفى هذا الجناس على )العسف(و) الشّسف(فجانس بين كلمتي 

  . يت جماله الخاصالبيت نغمة موسيقية قوية، منح للب
  

  :4وقال في مدح الوليد بن عبد الملك
  الكامل

  هانادزِ كيتَراحتَ بِحدنار قَ    تْدوقو وُأدلعيران اتَ نْأفَطَْأ
  

                                                                 

 .126عدي بن الرقاع، الديوان،  1
 .1/91 ابن حجة  الحموي، خزانة األدب،:ينظر 2
اللسان، (أول ما يركب من إناث اإلبل إلى أن تُثني، فإن أثنت فهي ناقة، : القلُص. 214، س.معدي بن الرقاع،  3

اللسان، (المتعبة من السير، : ، العسف)اللسان، مادة، شسف(اليابسة من الضمر من طول السفر: ، الشسف)مادة، قلص
 ).مادة، عسف

 .94، ن.معدي بن الرقاع،  4
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نار التي تنير الطريق وتستجيب الالحاسدين من األعداء، والنار الثانية  نيراناألولى  لنيرانفا
  :1الزند أي معطاء والذي يدل على ذلك البيت الذي بعده إذ يقولللذي ندب إليه، فالخليفة واري 

  الكامل
ها ِلبصيرتُ تْفبدمبِتَ نع الهوَأ    ىدصاب شَح رارِرها حسهااد  

  
  :2وقوله متغزالً

  الكامل
تْصادتُأخْ ك ي لُبنإذْ ؤي رتْم    وأصسه ابمإذْ ك رمتَي ساهاو  

  
  .)رميتَ(و) رمتْ(لمتي فقد جانس بين ك

  
  : 3قوله األمثلة التي احتوت على جناسين ناقصينومن 

  البسيط
  اعموا الجعمجا َأا مذَِإ والمسلمون    هيباتُ لَالطَّ لواتُى الذي الصصلَّ

  
  ).الجمعا(و) أجمعوا(، وبين )الصلوات(و )صلى(فقد جانس بين

  
  حسن التقسيم  . ث

  

بعض األبيات التي احتوت على ما أطلقه البالغيون حسن  الرقاع بن عديوورد في ديوان   
ذلك عند  ةساً موسيقياً، يستوفي كل معاني الموضوع، فمن أمثلرج الشّعرالتقسيم، فهو يعطي بيت 

  :4الشاعر
  

                                                                 

 .94، الديوانعدي بن الرقاع،  1
 .96، ن.معدي بن الرقاع،  2
 .219، ن.معدي بن الرقاع،   3
  )اللسان، مادة، خضب(الخاضب من النعام، : الظليم. 142، ن.معدي بن الرقاع،   4
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  الخفيف
  ظَليمِ ساقا و عيرٍ   داتانَو  ذابٍل شاخصٍ له متْن ظَبيٍ

    

مقسماً صفات المحبوبة على قبائل العرب،  الشّعربيت من جاء وفي موضع آخر من الديوان 
قضاعة، والحشا لقبيلة كندة، واألطراف لقبيلة خزاعة، والفم لقبيلة طيئ، فهي جمعت قبيلة فالكعبان ل

  :1جميع الصفات التي يحبها الشاعر فيها، يقول
  الطويل

  طاِئيةَ الفمِ خُزاعيةَ األطراف    قضاعيةَ الكعبينِ كنْديةَ الحشا
  

وبعد أن تحدث عن صفاتها الجسدية تحدث عن صفاتها المعنوية وأخالقها، ففي البيت الذي 
  :2أن محبوبته لها حكم لقمان، وسورة يوسف، ومنطق داود وعفّة مريم، يقوليليه تحدث عن 

  الطويل
ورةُ يوسفوس لُقمان لها حكم    ميروعفَّةُ م ومنطقُ داود  

  
حه الوليد بن عبد الملك قسم بين اليد التي يضرب بها أعداءه ويخافُ عقابها، وفي وفي مد

  :3عديالمقابل اليد األخرى التي يعطي بها ويجزل بها األعطيات، يقول 
  الكامل

ها وولهخافُ عقابي دبالنَّدى وتُنيُل    يدانِ ي تُحلَّب دوي  
 
 
 
 
 
 

                                                                 

 . 268، الديوانعدي بن الرقاع،   1
 .268، ن.معدي بن الرقاع،  2
 .207، ن.من الرقاع، عدي ب 3
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  الخاتمة

  :اآلتي النحو على وهي ،والتوصيات نتائجال من مجموعة إلى خلصت  
  

  :النتائج: أوالً
  

 ،بن عبد الملك الوليد قال كما بحق الخلفاء شعراء من كان العاملي الرقاع بن عدي الشاعر نإ  -1
 وهجاء أمية بني مدح في المفردة واألبيات القصائد من به بأس ال قدر على ديوانه احتوى فقد

 .خصومهم
 الهجري القرن خالل األموي الحزب شعراء من بغيره مقارنة الرقاع بن عدي عربش االهتمام قلة -2

 األمويين، قصور في عاش أنه من بالرغم إليها، عدت التي المصادر معظم في بادياً كان األول
 . ذلك في الرئيس السبب كان الديوان من جزء ضياع أو أشعاره قلة ولربما

 التركيز كان فمثالً؛ غيرهم، في وقلَّ بعينهم، وأمراء خلفاء على السياسي الشّعر في التركيز كان -3
 عاصر الشاعر أن من الرغم على الملك عبد بن سليمان من أكثر الملك عبد بن الوليد على

 يتم ولم الملك، عبد بن الوليد بن عمر مدح على الشاعر ركّز فقد األمراء مدح في أما االثنين،
 . الوليد بن عمر يأخ الملك عبد بن لوليدا بن العزيز عبد على التركيز

 الثاني النصف أحداث عن صورة لنا ينقل أن السياسة شعر خالل من الرقاع بن عدي استطاع -4
 دير وواقعة راهط، مرج معركة صور فقد الشاعر، حياة حقبة وهي األول، الهجري القرن من

 على الملك عبد بن مسلمة وغزواتانة، وغزو الطو ،مصعب بن الزبير فيها قتل التي الجاثليق
 غيرها إلى تضاف ةيتاريخ وثيقة الرقاع بن عدي شعر ديوان فكان جديدة، شعرية بقوالب الروم،

 .سبقته التي الوثائق من
، واستطاع أن يجلب وصاف ماهر استطاع أن يرسم صورهعدي بن الرقّاع العاملي شاعر  -5

تحقوا أن يوصفوا به، سواء على سبيل االستعارة أو التشبيه أو الصورة المناسبة لممدوحيه بما يس
إضافة إلى أسلوبه ولغته البارزة في ي بدا جلياً في ديوانه، غيرها من فنون البديع كالطباق الذ

 .ديوانه
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  :التوصيات: ثانياً
  

 ةموج طغت فقد المغمورين، اءالشّعر بأولئك االهتمام من شيئاً الدارسون يصرف أنب أوصي  -1
وهي بذلك تكون قد أغفلت جزءاً من األدب في العصر  المقلّين، اءالشّعر على العارمة المشاهير

 تجارب عن أنملة قيد تقل ال أهمية والذاتية يةالشّعر اء المغمورينالشّعراألموي، فلتجارب 
 .اآلخرينالشعراء 

 

البداوة، فأوصي بعمل دراسة  ل في مجمله معجماً لغوياً لأللفاظ الغريبة والموغلة فيشكّالديوان ي -2
 .شاملة لأللفاظ الواردة في الديوانلغوية 

  

ألن  ؛إعادة تنقيحها وتحسينها واالعتناء بها إلى بحاجة الثمانينات في حققتالتي  الديوان نسخة  -3
 األماكن من والكثير موضحة، غير المفردات من والكثير مشروحة، غير يةالشّعر األبيات بعض
 معاجم إلى عدت فقدبصورة أفضل،  ايات بحاجة إلى ضبطهمن األب اًأن كثير كما مبينة، غير
 التقدير كل مع المحققة النسخة بتحسين فأوصي ،في هذه الرسالة نهايلتبي البلدان ومعاجم اللغة

جهد إضافي  إلى بحاجة أنها شعرت للديوان تتبعي خالل منو فإنني هما،دجهو على نيللمحقق
 .قَينِيضاف إلى جهود المحق
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  رس المصادر والمراجعفه

 القرآن الكريم -
 

 المصادر :أوالً
  

 

 تحقيق ،والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل ،)ـه637 ت( محمد بن اهللا نصر األثير، ابن -1
 .م1990 العصرية، المكتبة: بيروت ،1ط الحميد، عبد الدين محيي محمد

: بيروت ،التاريخ في الكامل ،)ـه630 ت( يالجزر الشيباني الكريم عبد بن علي األثير، ابن -2
 . 1982 صادر، دار

، الثقافة دار: بيروت الحاوي، إيليا :تحقيق ،الديوان ،)ـه 92 ت(  غياث بن غوث  األخطل، -3
 .ت.د

 المصرية، الكتب دار ،القاهرة ،1ط ،األغاني ،)ـه 365 ت( الحسين، بن علي األصفهاني، -4
 .م1927

 شاكر محمد أحمد تحقيق ،األصمعيات ،)ـه 216 ت( الباهلي قريب بن الملك عبد األصمعي، -5
 .م1955 المعارف، دار: القاهرة ،1ط هارون، السالم وعبد

 تحقيق ،العرب لسان لباب ولب األدب خزانة ،)ـه1093 ت( عمر بن القادر عبد البغدادي، -6
 .م1997 الخانجي، مكتبة: القاهرة ،4ط هارون، السالم عبد

: القاهرة اهللا، حميد محمد تحقيق ،األشراف أنساب ،)ـه 279 ت( ،ىيحي بن أحمد البالذري، -7
 .م1959 المعارف، دار

: القاهرة عزام، عبد محمد تحقيق ،الديوان ،)ـه 231 ت( الطائي، أوس بن حبيب تمام، أبو -8
 .م1964 المعارف، دار

 الحص تقديم العسكري، هالل أبي صنعة ،الديوان) ـه 29 ت( عمرو بن حبيب، الثقفي، -9
 .م1970 الجديد، الكتاب دار: بيروت ،1ط المنجد، الدين

، 1ط حسن السندوبي، قه وشرحهحق، البيان والتبيين، )ـه 255ت (الجاحظ، عمرو بن بحر،  - 10
 .ت.المطبعة الرحمانية، د: القاهرة
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 ):ـه 471 ت( الرحمن، عبد بن القاهر عبد الجرجاني، - 11
 والنشر، للطباعة العربية المطبوعات دار رضا، رشيد محمد: عليه علّق ،البالغة أسرار . أ

 ت.د
 .م1969 القاهرة، مكتبة: القاهرة خفاجي، المنعم عبد محمد: تحقيق ،اإلعجاز دالئل . ب

 الجيل، دار: بيروت عيد، يوسف تحقيق جمع ،الديوان ،)ـه 110 ت( عطية بن حذيفة جرير، - 12
 .ت.د

 شاكر، محمد محمود تحقيق ،اءالشّعر فحول طبقات ،)ـه 231 ت( سلّام ابن محمد الجمحي، - 13
 .م1952 المعارف، دار: القاهرة

 ، تحقيقالصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، )ـه 393ت (الجوهري، إسماعيل بن حماد،  - 14
 .1990دار العلم للماليين، : أحمد عبد الغفور عطار، بيروت

 ،األرب ةوغاي األدب خزانة ،)ـه 749 ت( علي، بن بكر أبو الدين تقي الحموي، حجة ابن - 15
 .م2001 صادر، دار: بيروت ،1ط دياب، كوكب تحقيق

 السالم عبد تحقيق ،العرب أنساب جمهرة ،)ـه 456 ت( األندلسي م، علي بن حزمحز ابن - 16
 .م1971 المعارف، دار: القاهرة ،1ط هارون،

 البرقوقي، الرحمن عبد وتصحيح ضبط ،الديوان ،)ـه 54 ت( ،األنصاري ثابت بن حسان - 17
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