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  .بهداه اهتدى ومن وصحبه آله وعلي اهللا رسول علي والسالم والصالة هللا الحمد

  بعد أما

 ال التى درره عن والتنقیب ،والدرس البحث إلى مفتقرا العربي تراثنا زال فما   

 المقلین من معیط أبي ابن عقبة بن والولید ،الجهد وبذل النیة أخلص من یفتقدها

 صورة فهو ،وكرتین كرة النظر وٕاعادة ،الدرس إلى الشعري نتاجهم یفتقر الذین

 النتاج هذا أهمیة من وزاد كبیرا، واإلسالمي العربي التاریخ في تأثیرها كان لحقبة

  .  وقتئذ الجاریة األحداث في الواضح أثرها لها شخصیة عن صدوره

 فطغت ،له المعاصرة باألحداث واضحا تأثرا یلمس الرجل شعر في والمتأمل

 حیث ،علیها"  التدافع"  اسم إطالق یمكن ،بالدرس حقیقة ظاهرة شعره على

 فیدركه ،الفكریة ومذاهبه آرائه على التباین وغلب ،ذهنه في األفكار تزاحمت

 تعاني نفس سمات وهي ،والعكس ،غدا عنه متخاذال ،الیوم لرأي منتصرا المتلقي

  .  األفكار في وتدافعا ،المشاعر في تقلبا

 في السلبیة الجوانب معرفة في یساعد قد الظواهر هذه أمثال ودراسة    

 من المجتمعات حفظ في تساهم قد بنتائج والخروج ،عناصرها وتحلیل ،المجتمع

  .  الفتن هذه أمثال

 مالمح فتعلوه ،الرجل لشعر والفنیة الموضوعیة األبعاد في أثرا"  التدافع"  ویترك

  .  عصره بأدب عهد حدیثة لكونها ،بالبحث جدیرة

   ـ:  اآلتیة الخطة الباحث ارتأى المرجوة ثمارها الدراسة تؤتي وحتى    
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  .  صعابه وأظهر ،وخطته ،الموضوع اختیار أسباب وفیها ـ:  المقدمة – ١

  .  بالشاعر التعریف وفیه ـ:  التمهید – ٢

 موضوعات في وانعكاساته السیاسي الصراع ـ:  وعنوانه ـ:  األول الفصل – ٣

  .  عقبة بن الولید شعر

  . عقبة بن الولید شعر في الفنیة لألبعاد دراسة وفیه ـ:  الثاني الفصل – ٤

  .دراسته من الباحث بها خرج التي النتائج ألظهر سرد وهي ـ: الخاتمة – ٥

  .  الفهارس – ٦

 ،شعره وطبیعة ،الرجل حقیقة لفهم الباحث من محاولة مجملها في والدراسة     

 مراده أدرك فإن ،والسداد التوفیق اهللا من یرجو القارئ یدي بین یقدمها إذ وهو

 ،خطاء آدم بني فكل ،المحاولة فحسبه األخرى كانت وٕان ،ونعمة اهللا من ففضل

  .  األقالم به ناءت ما إلدراك فسحة األیام قابل في ولعل

  القصد وراء من واهللا

  در

  م  مرة دل
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  )١(ـ:  ونشأته مولده

 بن ذكوان عمرو أبي بن أبان معیط أبي بن عقبة بن الولید وهب أبو هو   

  . األموي القرشي قصي بن مناف عبد بن شمس عبد بن أمیة

                                                           

صـ  ٦جـ  ،سعد بنیراجع بتصرف واختصار : ـ الطبقات الكبرى ألبي عبد اهللا محمد  )١

ومعجم  ،م ١٩٦٨ط / األولى سنة  ،بیروت –صادر  دارط /  ،ت / إحسان عباس  ،٢٤

تعلیق : األستاذ   ،٢٤٠صـ  ١جـ  ،الشعراء ألبي عبید اهللا محمد بن عمران المرزباني

 -هـ  ١٤٠٢سنة  ثانیة/ ال ط ،بیروت ،ب العلمیةط / دار الكت ،الدكتور ف . كرنكو

صـ  ٤جـ  ،البر دألبي عمر یوسف بن عب صحابواالستیعاب في معرفة األ ،م ١٩٨٢

هـ  ١٤١٢ط / األولى سنة  ،بیروت یل،الج ارط / د ،ت / علي محمد البجاوي ،١٥٥٢

ألبي الحسن علي بن محمد بن عبد  ة،و أسد الغابة في معرفة الصحاب ،م ١٩٩٢ -

ط / دار  ،وآخرون ،ت / علي محمد معوض ،٤٢٠صـ  ٥جـ  ،الواحد الشیباني ابن األثیر

وسیر أعالم النبالء ألبي عبد اهللا  ،م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥سنة  ى،ط / األول ،الكتب العلمیة

هـ ١٤٢٧سنة  ،، ط / دار الحدیث بالقاهرة٤٢٧صـ  ٤جـ  الذهبي،شمس الدین بن محمد 

ت /  ،٢٧٦صـ  ٢٧جـ  ،صالح الدین خلیل بن أیبك الصفدي ،والوافي بالوفیات ،م٢٠٠٦

 ،م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠بیروت سنة  –ط / دار إحیاء التراث  ،وآخرون ،أحمد األرناؤوط

ت  ،٤٨١صـ  ٦جـ  ،أحمد بن علي العسقالني الفضلألبي  ،تمییز الصحابة فيواإلصابة 

ط / األولى   ،بیروت –ط / دار الكتب العلمیة  ،آخرون و ،/ عادل أحمد عبد الموجود

ط / دار العلم  ،١٢٢صـ  ٨جـ  ،لخیر الدین بن محمود الزركلي ،واألعالم ،هـ ١٤١٥سنة 

و تاریخ دمشق ألبي القاسم علي بن  ،م ٢٠٠٢ مایوعشر سنة  سةط / الخام ،للمالیین

ط / دار  ،،ت / عمرو بن غرامة العمروي ،٢١٨صـ  ٦٣جـ  ،الحسن بن ابن عساكر

في أسماء  لكمالو تهذیب ا ،م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥سنة  ،الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

ت /  بشار  ،٥٣صـ  ٣١ جـ ،ألبي الحجاج یوسف بن عبد الرحمن ابن الزكي ،الرجال

 ،م ١٩٨٠ – ١٤٠٠سنة  ،ط / األولى ،بیروت –ط / مؤسسة الرسالة  ،عواد معروف

 َعليل ،شخصیته وعصره -وتیسیر الكریم المنان في سیرة عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 

الطبعة:  ،بالقاهرة میةاإلسال نشروال لتوزیعالناشر: دار ا ،٢٧٣محمد الصَّالَّبي صـ 

 م .   ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣األولى، 
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 سالمة:  وأمه،أمیة بن ذكوان عمرو أبي بن أَبان معیط أبي بن عقبة هو ـ:  أبوه

 العداء شدید كان منصور، بن سلیم بني من األوقص بن حارثة بن أمیة بنت

   اهللا رسول یدي بین صبرا وُقتل ،بدر یوم ُأسر ،والمسلمین للرسول

 وهي ،مناف عبد بن شمس عبد بن حبیب بن ربیعة بن كریز بنت أروى ـ:  أمه

 أخو هو فالولید ،للمسلمین الثالث الخلیفة ،عنه اهللا رضي ،عفان بن عثمان أم

  .  ألمه عثمان

   ـ : صفاته

 سوء على تقطع وشناعة نكارة فیها أخبار له"  ـ:  فقال"  البر عبد ابن"  وصفه

 وحلًما ظرًفا قریش رجال من كان فلقد ،وله لنا اللَّه غفر ،أفعاله وقبح حاله

 وابن وأبوعبیدة األصمعي وكان ،المطبوعین الشعراء من وكان ،وأدًبا وشجاعة

 شاعًرا وكان خمر، شریب فاسقا عقبة بن الولید كان: یقولون وغیرهم الكلبي

  .وعنه عنا تجاوزاللَّه  -  كریًما

  )١(" كثیرة مشهورة الطائي زبید أبا ومنادمته الخمر شرب ِفي أخباره: أبوعمر قال

 وقد ،بهم وأرفقهم الناس في الناس أحب الولید كان"  ـ:  فیقول آخر ویصفه  

 ألنه الولید ولیت ما: عثمان قال وقد ،باب داره في ولیس سنین خمس أمضى

                                                           

 .  ١٥٥٤صـ  ٤في معرفة األصحاب جـ  االستیعاب) ١
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 َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى – اهللا رسول عمة البیضاء حكیم أم ابن ألنه ولیته وٕانما أخي

  )١(." اجتهاد والوالیة ،أبیه وتوأمة – َوَسلَّمَ 

 اتهامه إثر عنه یدافع) ٢(" الحطیئة"  نرى ولذا ،الركبان حدیث"  الولید"  وكرم   

  الكامل ـ:  الخمر،فیقول بشرب

  بالعذر أحق الولید أن...  ربه یلقى حین الحطیئة شهد

  تجري تزل لم عنانك تركوا...  جریت،ولو إذ عنانك خلعوا

  والعسر المیسور على یعطي...  أنف ماجد شمائل ورأوا

 )٣( فقر وال عوز إلى تردد...  ولم ،علیك مكذوبا ،فنزعت

 وأمه ،ولده أكبر وهو ،عثمان ـ:  منهم ،األبناء من عددا الولید أعقب ـ:  أوالده

 وعثمان ،الثقفي عقیل أبي بنت أروى ـ:  وأمهما وخالد وعمرو ،ولد أم ـ:

 ومحمد، ،وعاصم ،ولد أم وأمه وأبان ،خلیفة بن عاصم بنت ـ:  وأمه األصغر

 وخالد وعمر ویعلى ،القیس عبد من سبیة وأمهم الولید وأم ،كلثوم وأم ،عون وأم

                                                           

 . ٢٧٥ الصَّالَّبي،صـَعلي  عفان، بن عثمان سیرة في المنان الكریم تیسیر) ١

في  جمتهتراجع تر   یبا،هـ تقر  ٤٥مات سنة  ،شاعر مخضرم ،بن أوس العبسي ولجر  هو) ٢

 .  ١١٨صـ  ٢األعالم جـ 

ـ بیروت ـ ط /  ةط / دار المعرف طماس،تعلیق وشرح / حمدو  ،٧٢الحطیئة صـ   دیوان) ٣ 

 حین له العذروٕالتماس  الولید، مدح في الحطیئة قالهاواالبیات  ،م ٢٠٠٥= ١٤٢٦الثانیة 

وتأثیر واضح  كبیر شأن لهذا وكان الخمر، بشربه قوم علیه شهد بعدما وجلده عثمان عزله

(  القرآن تأویل في البیانجامع  ـوالخبر في :  ،في شعر الرجل ونتاجه األدبي

 مؤسسة/  شاكرط أحمد/  ت ،٣٥١ صـ ٢جـ  جریرالطبري، بن محمد ،)تفسیرالطبري

 .   م ٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠ سنة األولى/  ط الرسالة،
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 آل من وأمها وسالمة ،شتى أوالد ألمهات الشاعر الدعي والحارث األصغر

  .  كسرى

  ـ:  منهم الشعر نظم في ونبغ

 إلى الحنین في المكثرین الشعراء من وكان ،الولید بن عمرو قطیفة أبو ـ ١

 من أخرج من مع منها الزبیر ابن أخرجه لما المدینة إلى حن حیث ،األوطان

  .  الشام إلى ونفاهم أمیة بني

  .  عقبة بن الولید بن خالد بن محمد ـ ٢

  .  عقبة بن الولید بن عمرو بن محمد واسمه ،قطیفة أبي بن ذوالشامة ـ ٣

  . الشامة ذي بن یحیى وهب أبو ـ ٤

 االختالف لهذا وكان ،" الولید"  إسالم تاریخ حول األخبار تباینت ـ:  إسالمه

 توضحه ما وهو شعره، في النفسي التدافع وأبعاد أسباب تحدید في واضح أثر

   ـ:  األخبار هذه أظهر ولعل ،تعالى اهللا بإذن القادمة السطور

 ناهز قد یومئذ الولید وكان ،خالد أخیه مع هـ ٨ سنة مكة فتح یوم أسلم أنه ـ ١

 ،حنبل بن أحمد اإلمام مسند في بأثر )١( القول هذا أصحاب واستدل ،االحتالم

    ـ:  یقول حیث

                                                           

ت . محمد  ،١٤٠صـ  ٨الكبیر جـ  التاریخ/  في ،منهم : ـ البخاري محمد بن إسماعیل )١

 تاریخعساكر في : ـ  ابنو  ،آباد رط . دائرة المعارف العثمانیة ـ حید ،عبد المعید خان

 صـ٤ جـ= =النبالء عالمأ سیر ـ:  في الذهبي الدینس وشم ،٢٢٤صـ  ٦٣جـ  شقدم
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 اْلحجاج بن ثابت عن برقان بن جعفر عن الرقي محمد بن فیاض حدثنا" 

 اهللا رسول فتح لما:  قال عقبة بن الولید عن الهمداني عبداللَّه عن الكالبي

 رءوسهم على فیمسح بصبیانهم یأتونه مكة أهل جعل مكة وسلم علیهِ  اهللا صلى

 ولم ،رأسي على یمسح فلم ،بالخلوق مطیب وٕاني إلیه بي فجيء لهم ویدعو

  )١("  الخلوق أجل من یمسني فلم بالخلوق خلقتني أمي أن إال ذلك من یمنعه

 قول نزول سبب في سیق بما) ٢( القول هذا أصحاب واستدل ،الفتح قبل أسلم ـ ٢

أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَْن تُِصیبُوا قَْوًما  یَا"  تعالى اهللا

"  الولید" في نزلت أنها روي حیث ،)٣("  بَِجَھالٍَة فَتُْصبُِحواَعلَى َما فََعْلتُْم نَاِدِمینَ 

 الرسول واقعة أعقاب في المصطلق بني صدقات لجمع  اهللا رسول بعثه حین

  . هـ ٥ سنة معهم

                                                                                                                                          

 صالحت .  ،١٨٠صـ  ٣في : معجم الصحابة جـ  البغداديالباقي بن قانع  عبدو  ،٤٢٧

سنة  األولىط .  رة،المدینة المنو  - ثریةالغرباء األ مكتبةط .  ،بن سالم المصراتي

 . هـ١٤١٨

ت / شعیب  ،١٦٣٧٩حدیث رقم  ،٣٠٤صـ  ٢٦جـ  حنبل، بن أحمد اإلمام مسند) ١

 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ط / األولى سنة  الرسالة،ط / مؤسسة  ،وآخرون األرنؤوط،

والزمخشري محمود بن عمر في  ،١٥٥٢صـ  ٤: ـ ابن عبد البر في االستیعاب جـ  ومنهم) ٢

 –الكتاب العربي  ارط . د ،٥١٤صـ  ٣جـ  ،حقائق غوامض التنزیل عن الكشاف: 

 الجامع:  فيبن أحمد األنصاري  محمدو القرطبي  ،هـ ١٤٠٧ سنة الثالثةط .  بیروت،

الكتب  دارط .  ،البردوني أحمدت .  ،١٠٦صـ  ١٤جـ  )ألحكام القرآن ( تفسیر القرطبي

 . ١٨٨صـ  ٢٠و الطبري في تفسیره جـ  ،م ١٩٦٤هـ = ١٣٨٤سنة  الثانیةط .  ،المصریة

 . ٦الحجرات آیة  سورة) ٣
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  معیط

 فَاِسقًا ْ◌َكانَ  َكَمن ُمْؤِمنًا َكانَ  أَفََمنْ "  تعالى اهللا قول نزول سبب في قیل وما   

 مشادة إثر"  الولید"  في نزلت أنها إلى العلماء بعض ذهب فقد )١("  یَْستَُوونَ  َال 

  . )٢(وجهه اهللا كرم طالب أبي بن على بین و بینه كالمیة

    ـ:  بالفاسق وصفه في القول

 اهللا بقول المقصود أنه إلى ناعتوه واستند ،الدین ورقة ،بالفسق"  الولید" ُنعت

 قَْوًما تُِصیبُوا أَنْ  فَتَبَیَّنُوا بِنَبَإٍ  فَاِسقٌ  َجاَءُكمْ  إِنْ  َ◌آَمنُوا الَِّذین أَیَُّھا یَا" :تعالى

 َكانَ  َكَمنْ  ُمْؤِمنًا ْ◌َكانَ  أَفََمن"  و )٣("  نَاِدِمینَ  فََعْلتُمْ  َما َعلَى فَتُْصبُِحوا بَِجَھالَةٍ 

  )٤("یَْستَُوونَ  َال  فَاِسقًا

 بهتانا رآه من فمنهم ،اآلراء حوله تباینت الدین ورقة بالفسق الولید ووصف    

 ،بالولید له عالقة ال اآلیتین نزول سبب وأن ،سیاسیة ألسباب الرجل به ُرمي

  )٥( ـ:  باآلتي مذهبه ودعَّم ،آخر إنسان فیهما بالفسق فالموصوف

                                                           

 .  ١٨رقم  ةة آیالسجد سورة) ١

 جـ النیسابوري الواحدي أحمد بن علي الحسن ألبي القرآن نزول ابالخبر في : أسب یراجع) ٢

 في بالدمام اإلصالح دار/  ط الحمیدان، المحسن عبد بن عصامت /  ٣٤٩صـ  ١

 م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ سنة الثانیة السعودیة،

 . ٦الحجرات آیة  سورة )٣

 .  ١٨السجدة آیة رقم  سورة )٤

 تفسیر من الجدید العقل وتنویر السدید المعنى: ـ محمد الطاهر بن عاشور في تحریر  منهم )٥

و أ  م، ١٩٨٤ سنة للنشر، التونسیة الدار/  ،ط٢٣٠صـ  ٢٦) جـ والتنویر التحریر( المجید الكتاب

 بعد الصحابة مواقف تحقیق في القواصم منالدین الخطیب في تحقیقه لكتاب : ـ العواصم  حب/ م

ط / دارالجیل، ط  ،١٠٢صـ  اإلشبیلي، العربي بن محمد للقاضي وسلم علیه اهللا صلى النبي وفاة

صـ  المنان=  =لكریمو أ / علي الصالبي في كتابه تیسیر ا م،١٩٨٧ - هـ١٤٠٧/ الثانیة سنة
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  معیط

 منعوت بها یقوم وال ،الراشدون الخلفاء إلیه أسندها أعماال الولید تولى ـ ١

  )١( ثقة أهل وٕانما ،بالفسق

 في أحمد اإلمام رواه بخبر القائلون واستند ،صبیا الولید كان الفتح یوم ـ ٢

  )٢( إلیه اإلشارة وسبقت ،مسنده

 ،نظر سنده في أثر) ٣( مذهبهم على دلیال بالفسق الولید ناعتوا اعتمده ما ـ ٣

 سبب عن وردت التي األخبار في النظر أعدت: "  الخطیب محب/  أ یقول

 وجدتها دراستها على عكفت فلما ،" َجاَءْكُم فَاِسٌق بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُْوا إِنْ : " اآلیة نزول

 یذكر ولم ،رومان بن یزید أو ،لیلى أبي ابن أو ،قتادة أو ،مجاهد على موقوفة

 أیامهم بین مرت أكثر أو سنة مائة مدة في األخبار هذه رواة أسماء منهم أحد

  . )٤(" مختلفة مشارب من بالرواة حافلة السنین من المائة وهذه ،الحادث وزمن

 ،عنه اهللا رضي عثمان خالفة في الكوفة على وال وهو الخمر شربه حادثة ـ ٤

   ـ:والدلیل ،علیه بها ُشهد زور شهادة نتاج وقعت حادثة ،علیه الحد وٕاقامة

                                                                                                                                          

صـ  ١سالمي  جـ اإل یخالمغرضة على التار  الهجماتیاسین صدیقي في : ـ  محمدد /  ،٢٧٥

 م .  ١٩٨٨هـ =  ١٤٠٨ األولى،ط .  ،الصحوة للنشر دار، ط. ١٢٦

و واله عمر رضي اهللا عنه : ـ صدقات بني  ،أبو بكر رضي اهللا عنه : صدقات قضاعة واله )١

 و واله عثمان حكم الكوفة .                ،تغلب

 من هذه الدراسة .  ٨  صـ )٢

سببا في نزول اآلیة  برهذا الخ ونوك ،مصدقا صطلقإرسال الرسول إیاه إلى بني الم خبر) ٣

بن أبي طالب كرم اهللا  على بینوما كان بینه و  ،" َفَتَبیَُّنْوا ِبَنَبأٍ  َفاِسقٌ  َجاَءْكمُ الكریمة " ِإْن 

 الَ  َ◌َفاِسًقا ْ◌َكان َكَمن ُمْؤِمًنا َكانَ وجهه من مشادة كالمیة نزل بسببها قوله تعالى " َأَفَمْن 

 " . َیْسَتُوونَ 

 . ١٠٢هامش صـ  ،من القواصم العواصم) ٤
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 وجندب األسدي، مورع أبو: هم ثالثة، المؤامرة هذه على القائمون كان"  - * 

  .النخعي األشتر مالك ومعهم جثامة، بن مصعب وأبو األزدي، زهیر بن

 أما،أبناءهم لقتله الولید من االنتقام أرادوا وقد الفتنة، مثیري من األوائل والثالثة

 الجدیر ومن ،عثمان ضد والعصیان الفتن مثیري من كان فقد ـ: النخعي مالك

 وكانت كاذبة، شهادة طریق عن إثباتها یمكن والسكر الشراب تهمة أن بالذكر

 كان الطبري لروایة وطبًقا الغاضبون، الكوفة أكابر حاكها مؤامرة نتیجة التهمة

 منه، غاضبین األكابر كان بینما العامة، قلوب في ومحبة طیبة مكانة للولید

 ألن االتهامات؛ من أبًدا ینج لم الكوفة حكام من حاكم أي أن والحقیقة ،...

  )١(." الفتن إثارة اعتادوا أكابرها وبخاصة أهلها

 بالبلیخ وهو ،الموت عند عقبة بن الولید قال"  ـ:  الطبري تفسیر في جاء ـ* 

 روحي تلق فال ،على صدقوا الكوفة أهل كان إن اللهم: "  الجزیرة أرض من

 أمیرا والترض بأمیر ترضهم فال على كذبوا كانوا وٕان ،ریحانا وال روحا منك

 الشر أهل فلیت ،ذنوبي من یعلمون ال لما كفارة واجعله ،منهم لي انتقم ،عنهم

  )٢(. "  وأشرافهم الرجال عقالء من رجل عن ألسنتهم كفوا
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��������������������������������������������������� �

   ـ:  أعماله

                                                           

 . ١٢٧صـ ١د / محمد یاسین جـ   اإلسالميالمغرضة على التاریخ  الهجمات) ١

 . ٣٥١صـ  ٢جـ  ،الطبري تفسیر )٢
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  معیط

  )١("  قضاعة"  صدقات عنه اهللا رضي بكر أبو واله ـ ١

  )٢( تغلب بني صدقات عنه اهللا رضي الخطاب بن عمر إلیه أسند ـ ٢

  )٣(  وقاص أبي بن سعد بعد الكوفة عفان بن عثمان واله ـ ٣

 یلي مما الدیلم غزا ـ:  النورین ذي خالفة في الكوفة على وال وهو ـ ٤

  )٤( والطیلسان والببر، وموقان، وجیالن، وأذربیجان، قزوین،

  ـ:  وفاته

 أیضا وبالكوفة بقیة بها وله ،م ٦٨٠=  هـ ٦١ سنة بالرَّقَّة عقبة بن الولید مات

  )٥(القصارین دار الكبیرة الدار بالكوفة وداره،  ولده بعض

                                                           

 دار/  ط شیري، عليت /  ،٥صـ  ٧ جـ كثیر، بن عمر بن إسماعیل الفداء ألبي والنهایة، البدایة )١

 . م ١٩٨٨ - هـ ،١٤٠٨ سنة األولى/  ط العربي، التراث إحیاء

 السلومي، العزیز عبد.  دت /   ،١٦٩صـ  ١ جـ البغدادي، سعد بن محمد اهللا عبد ألبي سعد، ابن طبقات )٢

  هـ ١٤١٦ سنة السعودیة العربیة بالمملكة الطائف – الصدیق مكتبة/  ط

 . ١٦٩صـ  ١ جـ البغدادي، سعد بن محمد عبداهللا سعد،ألبي ابن طبقات) ٣

 .   م ١٩٨٨ سنة الهالل، مكتبةط /  ،٣١٤صـ  ١ جـ الَبَالُذري، یحیى بن أحمد البلدان، فتوح) ٤

واألعالم  ،٣٤٩صـ  ١٧البن عبد البر جـ  یعابواالست ،٢٤صـ  ٦ جـسعد  نالكبرى الب الطبقات )٥

 .١٢٢صـ  ٨للزركلي جـ 
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ول اا  

  وام ا ااع

 ت  ا    
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 ،أحاسیس من به فاض وما ،عقبة بن للولید الشعري النتاج في المتأمل یلمس

 بها وأعني ،حیاته من الثانیة المرحلة على یسیطر أن كاد وتباینا تزاحما یلمس

 في واضحا التدافع هذا وبدا ، عثمان استشهاد بعد عاشها التي الزمانیة المدة

   ـ:  أبرزها كان ،القضایا من عدد من موقفه

  ؟ عنه اهللا رضي عثمان قتل من

 ومن ،عنه اهللا رضي عثمان قتلة حول الولید ذهن في األفكار تزاحمت   

 بین تدافعا التزاحم وتمخض ،مالحقتهم عن تخاذل ومن ،آواهم ومن ،حرضهم

 المستقبل من والقلق ،الشهید فراق على والحزن الجناة، على الغضب مشاعر

 وحب العزلة إلى ومال ،باألخرین ظنه وساء ،التشاؤم علیه فسیطر ،وأحداثه

  . التفرد

 یغلب حدیث عنه اهللا رضي عثمان مقتل في شاركوا الذین الجناة عن وحدیثه   

 ثم قوم على بالتهمة یلقي فتارة ،التناقض علیه ویطغى ،الظن وسوء الشك علیه

 مشاعر بین تدافع من نفسه في بما متأثرا ؛ بغیرهم ویلحقها موقفه عن یتراجع

  .  اآلخرین ظلم من الخوف وأحاسیس ،االنتقام وحب الغضب

 علي رأسهم وعلى ،هاشم بني عند عنه اهللا رضي عثمان دم أن الولید ویري   

 والتخاذل ،بالتحریض الجریمة في شاركوا فقد ؛ وجهه اهللا كرم ،طالب أبي بن

  ـ: )١( یقول ،سواء القتل باشر ومن فهم ،الخالفة في طمعا ؛ الجناة مالحقة عن

  )  الطویل( 

  وحرائبه سیفه علي وعنـد       بیننا التعاقـد كیف هاشم بني

  شاربه عاش ما الماء ینسین وهل       وقتله أروي ابن أنسى ال لعمرك

                                                           

 األندلسي، المالقي یحیى بن محمد عبداهللا عثمان،ألبي الشهید مقتل في والبیان التمهید) ١

:  الطبعة قطر، – الدوحة -  الثقافة دار.  ط زاید، یوسف محمود. دت .  ،٢٠٦صـ

 . هـ ١٤٠٥  سنة األولى
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  )١(مرازبه بكسرى یوما غدرت كما       مكانه یكونوا كي قتلوه هم

  )٢(وجالئبه جرسـه السمیع یصم         بجحفل إلیكم لمجتاب وٕاني

 عثمانبعد سلبوا طالب أبي بن علي ومعهم هاشم بني أن الشاعر یعتقد  

 فهو ،واالنتقام بالثأر فیهدد نفسه في الغضب مشاعر وتتعالى ،قتله في اشتراكهم

  .  جلبته اآلذان تصم جحفل رأس على قادم

 عثمان فیشبه ،یقول ما حقیقة عنه فتحجب ،نفسه في الغضب مراجل وتغلى    

  ! بینهم الشبه وجه أبعد وما ،ومرازبه بكسري عنهما اهللا رضي وعلي

:   )٣( فیقول ،هاشم بني مخاطبة في واللین الرفق ینهج آخر موقف وفي   

  )الطویل(

  )٤(یراقبه نجم الح نجم الح إذا        كواكبه تغور ال للیل من أال

  مناهبه تحل ال تنهبوه وال      أختكم ابن سالح ردوا هاشم بني

  )٥(وسالبه قاتلوه علینا سواء     بإقادة تعجلوا ال هاشم بني

  )٦(فیطالبه حقه یوما الحق لذي    وینبري الكسیر العظم یجبر فقد

                                                           

وخبر كسري مع  ،وهي كلمة فارسیة معناها : الفارس الشجاع ،: جمع مرزبان مرازب) ١

 ،١١٠ صـ ١ جـ الدینوري داود بن أحمد حنیفة ألبي الطوال،ورد في : ـ األخبار  همرازب

 .م١٩٦٠  سنة األولى: الطبعة القاهرة،/  الحلبي.  ط عامر، عبدالمنعم. ت

 : جیش كبیر . جحفل) ٢

ت . د . إحسان  ،٨٠صـ  ٥جـ  ،األصفهاني نألبي الفرج علي بن الحسی األغاني،) ٣

 م .   ٢٠٠٨ –هـ  ١٤٢٩ط . الثالثة سنة  ،ط . دار صادر ،عباس

 الح : ظهر .  ،تغور : ال تذهب ال) ٤

 .  ثأراوهو القتل  ،مصدر أقاد ـ:  إقادة) ٥

 . ر: یظه ینبري) ٦
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  شاعبه الصدع یرأب ال الصفا كصدع    منكم كان وما وٕایاكم وٕانا

 االنكسار مشاعر الموقف على وتسیطر ،ولین برفق القوم الولید یناشد   

 الكسر فسیجبر ،مناهبه تحل ال  فعثمان ،سلبوه ما برد فیطالبهم ،والحزن

  .  حقه الحق صاحب ویتمكن ،یوما

 ،صوته یعلو األول ففي ،واضح الموقفین في الولید عند النفسي والتدافع    

  .  واالنتقام والثورة الغضب مشاعر وتسیطر

 واللین والرفق واالنكسار الحزن أحاسیس وتسود ،صوته ینخفض ـ:  الثاني وفي

  .  الخطاب في

 ،األركان راعشة رؤیته فتبدو ،الفكري معتقده إلى الرجل مشاعر التدافع ویتعد   

 ،والفر بالكر الخلفاء ثالث قتلة من موقفه ویتسم ،علیه والشك التردد ویسیطر

  )  الطویل() ١(فیقول ،وقریشا ،األنصار بها ویرمي ،هاشم بني عن التهمة فینزع

  

  )٢(كواكبه توارى ال یوما لتكشف           جموعها فضت لألنصار تر ألم

   وصاحبه الدمیم فیها لهم سما         عصابة وزعتها قریشا وٕان

  )٣( عقاربه یوم كل إلینا تدب      بقتلـه المشیر عثمان وصاحب

  )٤( راكبه هو الذي األمر نفسه وفي     غدره الیوم یظهر دلیما وٕان

  )١(عائبه بالعیب العالت بني وأولى        بینهم عثمان عاب من زجروا هم

                                                           

 .  ٢٠٦صـ  ،للمالقي ،والبیان التمهید) ١

 توارى : ال تحجب .  ال )٢

 یقصد بصاحب عثمان : ـ على بن أبي طالب .  لعله) ٣

 وهو من قتلة عثمان رضي اهللا عنه .   ،ـ وصف لسودان بن حمران:  دلیما) ٤



      
 
 

  

  ٩٤٩ 

 باإلسكندرية –املجلد اخلامس  من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات 

السیاسي وأثره في شعر الولید بن عقبة بن أبى  الصراع  

  معیط

  )٢( غاربه جب ال والنعمان وطلحة          ثابت بن وزید كعب سرني وقد

 ،عثمان عاب من وٕایواء لنصرة – الولید نظر وجهة من – األنصار اجتمعت   

 في االختالف نتیجة ؛ والتقسیم الضرر بها فلحق قریش أما ،قتله في وأشترك

 المشیر عثمان وصاحب ،الدمیم تضم التي اآلثمة العصبة نصرة حول الرأي

  .  بقتله

 في بالمشاركة قریش من وعشائر لألنصار واتهامه لمعتقده الرجل ویعلل   

 على الجناة وحثوا ،به عثمان على افتري ما تتبع في ساهموا بأنهم الجریمة

   - :  فقال ،غیهم في المضي

   عائبه بالعیب العالت بني وأولى        بینهم عثمان عاب من زجروا هم

   ـ:  فیقول ،موقفهم وقریش األنصار من لنفر ویشكر   

   غاربه جب ال والنعمان وطلحة     ثابت بن وزید كعب سرني وقد

 معتقده على التدافع فیسیطر ،نفسه في الغضب مشاعر تتعالى آخر موقف وفي

  )  الطویل: ( )٣( فیقول ،أخیه قتل في ساهمت قد كلها قریشا أن ویرى ،الفكري

  )١(استقلت ما إذا الشعرى على وأخري      رویة كأسا الجوزاء على شربت

                                                                                                                                          

بني العالت : ـ أوالد الرجل الواحد  ،على المضي في غیهم نعثما بي: ـ حثوا عائ زجروا) ١

 من أمهات شتى . 

وهو من  ،طلحة : طلحة بن عبید اهللا القرشي ،: ـ كعب بن مالك األنصاري كعب) ٢

 هوالنعمان :  ،علیا ثم رحل والزبیر إلى البصرة إلدراك ثأر عثمان یعبا ،بالجنة لمبشرینا

وأصابع زوجته نائلة بنت الفرافصة إلى  ،حمل قمیص عثمان وعلیه دمه ،بن بشیر النعمان

على لسانها : أنت  لهوقال  ،زوج عثمان )ائلةبتكلیف من ( ن عاویة،الشام، ودفعه إلى م

 جب : قطع .  ،ولي دم عثمان

، ت ١٩٢أوس الطائي، صـ  بنألبي تمام حبیب  –الحماسة الصغرى  –الوحشیات  كتاب) ٣

 ط . الثالثة .  لمعارف،و محمود شاكر، ط . دار ا لمیمني. عبد العزیز ا



      
 
 

  

  ٩٥٠ 

 باإلسكندرية –املجلد اخلامس  من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات 

السیاسي وأثره في شعر الولید بن عقبة بن أبى  الصراع  

  معیط

  )٢( حلت عثمان قتل استحلوا فلما      تكنها قریش كانت مشعشعة

  .  ثأره إدراك عن والعجز ،والمهانة والذلة ،الحزن كأس مراده لعل   

 منه یعاني وما ،عنه اهللا رضي النورین لذي حدث ما بین الشاعر وقدیربط   

 تولي في الطمع أن ویرى ،بالخالفة القائم حول الرأي في تباین من المسلمون

 ،وعلي ،وطلحة ،الزبیر یحمل المنطلق هذا ومن ،عثمان قتل إلى دافع األمر

 عامر بن اهللا عبد الئما فیقول ،ألخیه حدث ما تبعات جمیعا عنهم اهللا رضي

  ) المتقارب: (  ٣كریز بن

  الخاملة البلدة إلى وجئت        الرجال وفیها العراق تركت

  ٤الخاذلة والفرقة ٠٠٠أما         بأعناقهم المائلین إلى

   القاتلة الفئة في وطلحة         الزبیر غیر األمر یلقح ولم

   العاجلة طلب في بشیخین             بإضمارها ألهماها فما

   قاتله أو فیه قاتل وكم                بیته ففي علي وأما

   اآلجلة من مهر وهذا س            العرو زفاف إلیه فزفت

  )٥( زاملة فكن أخراك وٕان              قاربا فقد أطمعاك فإن

  )٦( الكافلة في التفكر فأدن           العیون یقر ما ترى أن إلى

     عائلة له وكانا علیا           مستكرهین غیر بایعا وقد

                                                                                                                                          

 الشعرى : نجم مشهور .  ان،: كوكب سماوي بین الثور والسرط الجوزاء) ١

  : تسترها وتخفیها . اتكنه ،: خمر ممزوجة بالماء مشعشعة) ٢

ط .  ،ت . علي شیري ،٤٥٠صـ  ٢جـ  ،محمد أحمد بن أعثم الكوفي بيأل ،الفتوح كتاب) ٣

 م .    ١٩٩١هـ = ١٤١١ط . األولى سنة  بیروت، ،دار األضواء للطباعة والنشر

 ولعله : أمامهم وهذه الخاذلة  نقص،) ٤

في  نفكا ،على البعیر أي : عادله زاملهومنها : ـ  ،أي : ـ معادال له في كل شيء زاملة) ٥

 فاعتدل الحمل على ظهر الدابة .    ،في جانب رواآلخ ،جانب

 والمجاورة .  والمعاهدة ف: الحل الكافلة) ٦



      
 
 

  

  ٩٥١ 

 باإلسكندرية –املجلد اخلامس  من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات 

السیاسي وأثره في شعر الولید بن عقبة بن أبى  الصراع  

  معیط

  ) الوافر: (  )١( فیقول ،عنه اهللا رضي ،للزبیر هجائه في ویتمادى

  )٢(النفیر في عدوتم ما صفیة        علیكم مهدت حرة ولوال

   السریر على الزبیر جلس وال        أبوه وال الزبیر عرف وال

   الطیور في طیر شـر فكنتم         غراب أمكم أن وددنا

   ـ:  وعلى معاویة بین الخالف

 الولید شعر في بارز حضور عنهما اهللا رضي ومعاویة على بین للخالف كان  

 مقتل في شریك علیا أن – األموي البیت أبناء من وكثیر – یري فهو ،عقبة بن

 الولید طمع إلى الرؤیة هذه ُتَردُّ  وقد ،الجناة مالحقة عن بتخاذله ولو ،عثمان

  .  معاویة إلى وانتقالها ،علي من الخالفة انتزاع في األموي البیت وأبناء

 ومن ،عثمان قتلة من الثأر فكرة أمیة بني بین شاعت المنطلق هذا ومن    

 بهذه آمنوا ممن الولید وكان ،مالحقتهم عن تخاذل ومن ،عاونهم ومن ،شجعهم

 حیاته من المرحلة هذه في علیه سیطر الذي النفسي التدافع أن غیر ،الفكرة

 المواقف في تباینا یلمس الشعري لنتاجه فالمتتبع ،به ینادي ما صدق في طعن

  .  یتراجع وأخرى ،والثأر القتال على واالها ومن العشیرة یحرض فتارة ،والرأي

 ،أفنان ذو حدیث سفیان أبي بن معاویة رأسها وعلى للعشیرة الولید وتحریض   

 محذرا یقول ،والشدة اللین بین التحریض طرائق وتنوعت ،األفكار تزاحمت حیث

  ) الطویل(     ـ:  )١(مسالمته أو ،علي مكاتبة من معاویة

                                                           

، ت . عبد السالم هارون، ٤٣٢صـ  ٣ جـ لجاحظبحر ا نعثمان عمرو ب ألبي الحیوان )١

 م .  ١٩٦٥ه =  ١٣٨٥ط . الحلبي، ط. الثانیة سنة 

عمة  ،: بنت عبد المطلب بن هاشم یةصف ،الفراش وأنتم صبیة معلیكم : سهلت لك دتمه) ٢

والعیر :  ،النفیر : یقال للرجل لست في العیر و ال النفیر ،رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

 العیر .  ةوالنفیر : من خرج مع عتبة بن ربیعة من مكة لنصر  ،یوم بدر ریشقافلة ق



      
 
 

  

  ٩٥٢ 

 باإلسكندرية –املجلد اخلامس  من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات 

السیاسي وأثره في شعر الولید بن عقبة بن أبى  الصراع  

  معیط

  )٢( صاحبه الیوم كفك في بها وأنت       غاربه آب قد الملك إن معاوي

  تحاربه أو سلمه فاختر الفصل هي        بخطه علي من كتاب أتاك

  راهبه أنت ما الدهر تأمنن وال       مودة الغداة منه ترجون وال

  عقاربه تدب ال فسلما وٕاال     حرة ابن حرب حاربت إن وحاربه

  شاربه بالماء غص ما خدعة إلى       ذیله ساحب غیر علیا فإن

  )٣(نوادبه علیك لوما بها یقوم         وهذه تربَّد ال ما قابل وال

  مذاهبه تهوى حین تطلبنه وال       مقبل واألمر الملك تدعن وال

  راكبه محالة ال ألمر وأنت     كتابه تجیب أن تنوي كنت فإن

  طالبه أنت الذي األمر بها تنال     كلمة الیمانین الحي إلى فألحق

  ٤أقاربه علیه اله وما عدو       أصابه المؤمنین أمیر:  تقول

  )٥(سالبه وآخر منهم بزة بال        ومحضض قاتل منهم أفانین

  واجبه الحق من وٕایاكم وحسبي        علیكم ذاك قبل أمیرا وكنتُ 

  )١(غواربه مرد ال موج بتدفاع     مكانه ثبیرا أرسى ومن فجیبوا

                                                                                                                                          

 رط . دا ،ت . عبد السالم هارون ،٥٣صـ  المنقري،لنصر بن مزاحم  ،صفین وقعة) ١

صـ  ٢جـ  وفيالفتوح البن أعثم الك تابم . وك ١٩٩٠هـ =  ١٤١٠ سنة ،بیروت –الجیل 

٤٩٦  . 

 : أعاله .  غاربه) ٢

 : القتلى المعفرین بالرماد .  مرادوال ،: ربد : اختلط سواده بكدرة تربَّد) ٣

 وارتفع .  : تستر وعال اله) ٤

 : سالح .  بزة) ٥



      
 
 

  

  ٩٥٣ 

 باإلسكندرية –املجلد اخلامس  من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات 

السیاسي وأثره في شعر الولید بن عقبة بن أبى  الصراع  

  معیط

  )٢(تواربه ممن لست فصرح سواك        صاحب الیوم لها ما وأكثر فأقلل

 أصبح ملك في إیاه مرغبا ،طالب أبي بن علي محاربة على معاویة الولید یحث

 على دلیال ینهض ال إلیه)  علي(  كتاب أن موضحا ،أدنى أو قوسین قاب منه

 من إال یقبل لن"  علي" فـ ،مراسلته من خیر فقتاله ،السالم في رغبته أو ،مودته

  . واالهم ومن أمیة بني من قتیال بالتراب تربد

 محالة ال فهم ،الیمانیة بالقبائل االستعانة إلى معاویة نظر الشاعر ویلفت   

  .   بیضاء أیاد فیه علیهم له كانت مضى لعهد وفاء ،واللسان بالسیف ناصروه

 یعتمد ،للتحریض طریف أسلوب من فیها ما لألبیات القارئ على بعید وغیر   

 الشام أهل فمعه ؛ وسهل ممهد للملك فطریقه ،معاویة نفس في الطمع إثارة على

  . وغیرهم الیمانیة والقبائل

 فیه تتعالى آخر لون التحریض من اللون هذا مع الولید نفس في ویتزاحم 

 حفیظة یثیر بما المقرون اللوم إلى فیجنح ،اللهجة وتشتد ،الحرب نداءات

  ) الوافر( ـ:  )٣( ویقول ،معاویة

  

  ملیم ثقة أخي من فإنك       حرب بن معاویة أبلغ أال

  )٤(تریم فما دمشق في تهّدر       المعنَّى كالسَّدم الدهر قطعت

                                                                                                                                          

 : جبل كبیر بین مكة وعرفة .  ثبیرا )١

 : تسترخي في حربه وقتاله .  تواربه )٢

 عمر.  ت ،٦٣١ صـ ٢ جـ األثیر، ابن الشیباني محمد بن علي الحسن ألبي التاریخ في الكامل )٣

 هـ١٤١٧ سنة األولى: الطبعة.  ط لبنان، – بیروت - العربي الكتاب دار. ط تدمري، السالم عبد

 . م١٩٩٧/ 

تهدر : تصدر أصواتا  ،الُمعنَّي : المتباعد في عدوه التساع خطوه ئج،: الفحل الها السدم) ٤

 تریم : رام المكان : لم یفارقه .  ،وجلبة



      
 
 

  

  ٩٥٤ 

 باإلسكندرية –املجلد اخلامس  من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات 

السیاسي وأثره في شعر الولید بن عقبة بن أبى  الصراع  

  معیط

  )١(األدیم حلم وقد كدابغة      علي إلى والكتاب وٕانك

  )٢(رسیم بها العراق إلنقاض     ركب كل اإلمارة یمنیك

  الغشوم الترة طالب ولكن      توانى بمن الترات أخو ولیس

  )٣(سؤوم وال أَلفَّ  ال لجرَّد        حیا وكان القتیلَ  كنتَ  ولو

  )٤(جثوم برم وال بها یبئ       حتى األوتار عن َنَكلَ  وال

  الهشیم كأنهم صرعى فهم       أبیدوا قد بالمدینة وقومك

 وخضوعه ،الثأر طلب عن وتكاسله تخاذله على بغلظة معاویة الشاعر یلوم

 ال الثأر طالب أن ویذكره ،باإلمارة وعده حین وجهه اهللا كرم طالب أبي بن لعلي

  .  المغریات أمام یتردد وال ،یتراخى

 عثمان وكان القتیل كنتَ  لو:  له فیقول الُمخاَطب مشاعر یمس أن ویحاول   

 في ُیقَتلون فقومك ،الهمة ضعیف ولكنك ،ثأرك عن ثقل وال تراخى لما حیا

  .  والعصبیة الوالء مشاعر فیك تتحرك وال وغیرها المدینة

 القول فیسئ ،وأفكاره مشاعره وتتدافع ،الولید نفس في الغضب حدة وتتعالى   

 إدراك عن متخاذل ضعیف فهو) عتبة بنت هند(  تلده لم أن ویتمنى ،لمعاویة

  ) الطویل(    ـ:  )٥( الولید یقول ،جلدته بني ثأر

  )٦(ثائر بعثمان یثأر ولم ـنهار    ال مضي إن بأمك هند ما واهللا

  عاقر أمك لیت یقتلوه ولم          أهله سید القوم عبد یقتل

                                                           

 األدیم : الجلد المدبوغ .  ،: من تعالج الجلد بمادة تحفظه وتهیئه لالستعمال دابغة) ١

 ب . : مرسوم مكتو  رسیم )٢

 .  لسأمسؤوم : كثیر ا ،: ثقیل بطيء ألف )٣

 جثوم : كثیر النوم .  ،وضجر مبرم : سئ ،یبيء : ینزل بها ،: جبن نكل )٤

 .  ٩٩ ـص ٥ ـج ،لألصفهاني األغاني) ٥

 وأم معاویة .  ان،زوج أبي سفی ،: هند بنت عتبة بن ربیعة هند) ٦



      
 
 

  

  ٩٥٥ 

 باإلسكندرية –املجلد اخلامس  من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات 

السیاسي وأثره في شعر الولید بن عقبة بن أبى  الصراع  

  معیط

  )١(الدوائر علیك دارت فقد مقید         بهم یقد ال نقتلهم متى وٕانا

 ،إلیـه اإلشـارة سـبقت ممـا غیرهـا مـع وتتزاحم ،الولید ذهن على األفكار وتتوارد   

  ) الكامل:(  )٢( فیقول ،ثأره الثأر أن فیقرر

   العالت بني من أمي ابن بدم        أقم لم إن محرم علي نومي

  األموات مناحة ذاك بطالب        أقم ولم قعدت إذا علي قامت

  النهالت مورد كریهة كانت     بعدما عندي الموت حیاض عذبت

 رضي عثمان – أمه ابن بدم یقوم حتى علیه حرام النوم بأن الشاعر یقسم    

 تراخى وٕاذا ،غایته أدرك طالما المنهل عذبة عنده الموت فحیاض – عنه اهللا

    األموات مناحة علیه قامت مبتغاه عن

 في الجاهلیین بطرائق واضح تأثر من فیها ما لألبیات القارئ على یخفى وال   

 اإلسالم آثار منها اختفت حیث – الثأر طلب موقف – المواقف هذه مثل

  .  وتعالیمه

 أبي بن عتبة فیخاطب ،معاویة على األمویة العشیرة إثارة الشاعر ویحاول   

  ) الطویل(   ـ:  )٣( قائال سفیان

  مؤاتیا أراد إن الهوینا موال      تكن وال أخیك من حرك أعتبة

  إمامیا یوما قمت إن بها فأنت     رخصة القوم من تقبل أن وٕایاك

  عالیا الناس على یصبح له شبیها  یكن ومن صخرا أشبهت قد وٕانك

                                                           

 مقید : قاتل وآخذ بالثأر .  ،ثأرا لیقد : ال یقت ال) ١

 ،٣٠٩صـ  ١جـ  ،د . أحمد زكي صفوت ،العربیة الزاهرة صوررسائل العرب في ع جمهرة) ٢

 م .  ١٩٣٧هـ =  ١٣٥٦ط . األولى  –بیروت  –ط . المكتبة العلمیة 

 . ٥١٧صـ  ٢الكوفي جـ  مالفتوح البن أعث كتاب) ٣
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  )١(متراخیا خلته فإني أخاك     ادعى من والسالم الهوینا فول

 سابقة التحریض أفكار مع تتعارض أخرى أفكار الولید نفس في وتتصارع

 عن وینهاهم – وجهه اهللا كرم – علي محاربة من القوم یحذر فنراه ،الذكر

 یعاني ما مرجعه ،واضح تناقض الموقفین وبین ،مسالمته إلى ویدعوهم ،عداوته

:  )٢( الحكم بن مروان مخاطبا یقول ،والمشاعر األفكار في تدافع من الرجل منه

  )  المتقارب(  ـ

  )٣(الحقم عند النفس كانت وقد       الخناق رخو المدینة حللت

  )٤(عزم إن یناظره ذا ومن       الخناق برخو علي یقوم

  الحزم انقطاع عند بنفسك          تغره ال إیاك فإیاك

  حسم داء تتبع ما إذا          صورة له علیا فإن

  نعم حرف أول عند فقل          علة له قوال قال فإن

  )٥(األجم وقت اللیث تأمن فال        حلمه عن القوم غرك وٕان

  بكم عنها لساني في فقل        حربه على جرؤوك وٕان

                                                           

ن عقبة بن أبي معیط فیها تحریض على قتال ألخیه عمارة ب هاهذا القبیل أبیات قال ومن) ١

  )ومطلعها : ـ  (الطویل ،ومن واالهم اشمعن مضاحكة بني ه هيون ،علي بن أبي طالب

  وفاتني   فلله من مولى ومن ناصر عمرو عمرامن عثمان  تبدلت

  إن خیر الناس بعد ثالثة   قتیل التجیبي الذي جاء من مصر أال

 .  ٢١٠: التمهید والبیان في مقتل الشهید عثمان صـ  في األبیات تراجع

 . ٤٤٤صـ ٢ جـ الكوفي أعثم البن الفتوح كتاب) ٢

 الحقم : الحلقوم .  ،: هشا لینا اقالخن رخو) ٣

 الخناق : البعیر والفرس المنطلق  رخو )٤

 : السكوت على الغیظ .  األجم) ٥
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  القدم إلیه تنقلن وال       الیدین إلیه تبسطن وال

  )١(نجم قد لنا ٠٠٠٠ وقرنا       البنان فیها الكف ترى أن إلى

 له موضحا وجهه اهللا كرم"  علي"  مخالفة من الحكم بن مروان الشاعر یحذر

 حسمه داء تتبع إذا فهو ،أعدائه عضد في تفت قوة صفات"  علي"  لـ أن

 بعدم فینصحه ،الفتنة دعاة المغرضین فخ في الوقوع عن وینهاه ،علیه وقضى

 تسوء ال حتى حربه على االقدام أو ،الرجل حلم في الطمع أو ،لهم االستماع

  .  عاقبته

 ومن أمیة بني دعى حین معاویة آراء الشاعر یسفه الموقف هذا من وانطالقا

  ) الوافر(     ـ: )٢( له فیقول ،عنه اهللا رضي علي قتال إلى واالهم

  طلیب لواتركم فیكم أما         حرب بن معاویة لنا یقول

  )٣(الكعوب یهجنه ال بأسمر       علي حسن أبي على یشد

  )٤(یثوب مطرد الموت ونقع       منه اللبات مجمع فیهتك

   غریب رجل بیننا كأنك       حرب ابن یا أتلعب له فقلت

   طبیب لها فلیس نهشت إذا        واد بطن بحیة أتأمرنا

   مهیب أسد به له أتیح       واد ببطن یدب ضبع وما

   عجیب منا وذا لقیناه       ما إذا منا حیلة بأضعف

   تذوب منه قلوبهم تكاد       رجاال للهیجا الحرب في دعا

                                                           

 ونجم : ظهر . ،قویا لنا قد نجم انقص لعله : وقرن هناك) ١

 .    ١١٦صـ٣ جـ الكوفي أعثم البن الفتوح كتاب) ٢

 أو كل ما عال وارتفع  ،الكعوب : عقدة من عقد الرمح ،یهجنه : یعیبه ،: برمح بأسمر) ٣

 ثاب الحوض إذا امتأل وكثر ماؤه  منیثوب :  ،: موضع القالدة من الصدر والعنق اللبات) ٤
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   قلوب لهم لیس النقع خالل         عاینوه لما القوم كأن

  )١(العیوب بملحقه ظني وما       صخر بن معاویة أبي لعمر

  )٢(یجیب ال ولكن فأسمعه         علي الهیجا في ناداه لقد

  )٣( وجیب منها ولقلبه نجا         خصیتاه وقته عمرو سوي

  )٤(القریب األجلُ  نفسه فأخطأ          جهارا القى مثله وبسر

 یدرك ال فمعاویة ،باللعب إیاها واصفا معاویة نداءات من الولید یسخر     

 في له یثبت ال مهیب أسد)  علي(  فـ ،علیه القوم یحث وما ،یقول ما عواقب

 ،عنه یقال ما صدق على واضح دلیل السابقة معاركه وفي ،رجال الهیجا ساحة

 حین معاویة منه یهرب ألم ؛ تذوب قلوبهم فكادت النقع خالل القوم عاینه فقد

 اتقاه العاص بن وعمرو ؟ الوغى یوم القوم من ومسمع مرأى على للمبارزة ناداه

  .  الخوف وسیطرة الخفقان شدة من ینخلع أن قلبه كاد بعدما فنجا ،بخصیتیه

 على واالعتماد الهدوء سمته بأسلوب  عثمان قتلة الشاعر ویخاطب   

 واعتمادهم ،لألمور تقدیرهم وسوء ،موقفهم فساد لهم موضحا ؛ العقلیة الحجج

                                                           

 بملحقه : زیاد بن أبي سفیان . ولعل المراد  ،البیت إقواء في) ١

وفر هاربا  اویةفرفض مع ،له روالمنتصر یكون األم لدماء،؛ حقنا ل ةعلي من معاویة المبارز  طلب )٢

 . ٢٧٤صـ  المنقري مزاحم بن لنصر صفین، قعةالخبر في : و  ،من علي

فحمل علیه " علي " فصرعه وكاد أن  ،حمل یوم صفین على جند " علي " ،عمرو بن العاص هو )٣

لنصر  ،الخبر في : وقعة صفین ،ففر عمرو ،فاستدار " علي " بوجهه ،فكشف عمرو عورته ،یقتله

 وجیب : خفقان .  ،٤٠٧بن مزاحم المنقري صـ 

المنقري  حملنصر بن مزا ،الخبر في : وقعة صفین ،قتله " علي " یوم صفین ،بسر بن أرطاة هو) ٤

 .   ٤٢٨صـ 
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 مع یتناقض نهج وهو ،الواقع عن البعد كل بعیدة وافتراءات ،مكذوبة أقوال على

  )  الطویل(  ـ:  )١( یقول ،الذكر السابقة مواقفه

  )٢( قتیل بغیر عفان ابن بقتل       خطئتما والدمیم لعمرو قوال

  )٣(وقیل قال غیر شيء غیر على     عظیمة بكل عمرو أبي ورمي

  بفتیل عیبه من تظفرا ولم       أمره بالغ واهللا فأصبحتما

  )٤(جمیل غیر كان بأمر وجئتم      أنوفنا أروى بابن جدعتم فأما

  )٥(وذحول شنا من أمر صبر على        عصبة البلیة في وأنتم فإنا

  دلیل النفوس في ما على بطرف        ولیلة یوم كل في نالحظكم

  غلیل شفاء منها التي وتلك      قرة للعین فیه ما یرى أن إلى

  )٦(بجمیل أتى فیما أمره وما         بیته قعر الزم دلیم وقالوا

  بضلیل مضى قد فیما كان وما       مكانه الخفي باألمر كان وما

  )٧(طویل النفوس في بغم وولوا      سیوفهم شاموا عنه كفوا قال ولو

                                                           

 .  ٢٠٧في مقتل الشهید عثمان صـ  یانوالب التمهید) ١

 ثالثةوقال : ـ  ،طعنات تسعاهللا عنه  رضيطعن عثمان  لحمق،: هو عمرو بن ا عمرو) ٢

وهو من أجهز على عثمان  ،بن حمران دانالدمیم : هو سو  ،لشيء في نفسي وست ،هللا

 .   یمینهیف على بعدما ضربه كنانة بن بشر التجیبي بالعمود على رأسه ثم بالس

 عمرو : هو عثمان بن عفان رضي اهللا عنه .  أبي) ٣

 : قطعتم .  جدعتم) ٤

 ذحول : حقد وعداوة .  كره،: بغض و  شنا )٥

 : أسود . دلیم) ٦

 : أظهروا .  شاموا) ٧
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  سبیل شر والظلم سبیلهم       سبیله وكانت أغضى ولكنه

  قلیل غیر فیه دلیم وذنب        نعده إلینا ذنب  له فكل

*     *     *  

 یمسك الشعري نتاجه في والمتأمل ،الولید لها تعرض التي لألحداث والمتتبع   

 واألفكار ،المتباینة المشاعر روعه في فنفثت ،تضافرت عوامل بتالبیب

  :  العوامل تلك أبرز ولعل ،إلیها اإلشارة سبقت التي والمتصارعة المتزاحمة

 الراشدین الخلفاء لثالث الكوفة على وال وهو ،أحداث من له تعرض ما – ١

 شراب من بأنه زورا علیه ُشهد حیث ،آالما نفسه في وتركت ،عنه اهللا رضي

 أثبت تهمة وهي ،الدین ورقة والمجون بالفسق واتهم ،)١( الحد علیه فأقیم ،الخمر

 من أكثر األموي عقبة بن الولید"  یعد ولهذا ،)٢( بطالنها الباحثین بعض

 كل من االتهامات له وجهت فقد عنه، اهللا رضي عثمان عمال من للذم تعرضوا

 طبقات بین الفرقة وٕاشاعة العهد، ونقض بالخمر، االهتمام بینها من ،نوع

  )٣(" المسلمین

 المبرد العباس أبو روى"  فقد موته عند قالها مقولة به ُرمي ما بطالن ویؤكد   

 وهو ،الموت عند عقبة بن الولید قال" ـ:قال) ١٩٦: ورقة( والمراثي التعازي في

 تلق فال ،على صدقوا الكوفة أهل كان إن اللهم: " الجزیرة أرض من بالبلیخ

 ترض وال ،بأمیر ترضهم فال على كذبوا كانوا وٕان ،ریحانا وال روحا منك روحي

 أهل فلیت" ذنوبي من یعلمون ال لما كفارة واجعله ،منهم لي انتقم ، عنهم أمیرا

  )٤(. "  وأشرافهم الرجال عقالء من رجل عن ألسنتهم كفوا الشر

                                                           

 من هذا البحث .  ١٢اإلشارة إلى هذه الحادثة في صـ  سبقت) ١

 .  ةمن هذه الدراس ١١القضیة في صـ   ُعرضت) ٢

 . ١٢٦ صـ ١ جـ صدیقي محمد دكتور اإلسالمي، التاریخ على المغرضة الهجمات) ٣ 

 . ٣٥١  صـ ٢ جـ جریرالطبري، بنمحمد  )تفسیرالطبري(  القرآن تأویل في البیان جامع) ٤
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 اهللا رضي فلعثمان ،الولید نفس في عثمان استشهاد تركه الذي البالغ األثر – ٢

 الغضب مشاعر علیه فسیطرت ،ونشأته الشاعر حیاة في بارز دور عنه

 ما مع وتصارعت ،بالثأر غربته من ونادي ،والتفرد العزلة وحب واالكتئاب

  .  إسالمیة قیم من نفسه في استقر

 لم تغیرات في مباشرا سببا كانت وأحداث فتن من العربي بالمجتمع حاق ما – ٣

 ،الرجل نفس في آثارا تركت أمور وهي ،قبل من اإلسالمیة األمة تعهدها

    شعره في بوضوح وظهرت

 ونتاجه الرجل لسیرة القارئ عن بعید فغیر ،التدافع لهذا نفسي استعداد – ٤

 ذلة من له تعرض بما بالغ وتأثر ،بالنسب واعتزاز إباء من فیهما ما الشعري

 مما ؛ أمیة بني في النسب وسیط ،القوم عزیز وهو ،به علیه أفتري مما ومهانة

 ،والتخاذل واالنتصار ،والرفض القبول بین للتدافع النفسي استعداده مدى یعكس

 قد المتعاقبة األحداث وأثارتها قدیمة عربیة عادات من نفسه في ثبت فما

  .  جدیدة قیم من عقله في اإلسالم أرساه ما مع یتعارض
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ا ما  

  ا وام ا ااع

  ا     
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 بن الولید عند الشعریة الموهبة في واضحا أثرا الفكري والتباین التزاحم ترك   

 فما ،اآلثار تلك أبرز شاعریته صبح انفالق وكان ،نتاج من أفرزته وما ،عقبة

 ،عنه اهللا رضي عثمان استشهاد قبل للرجل شعري نتاج على الباحث وقف

 أن غیر ،أصابه قد الضیاع من غیره شعر أصاب ما ولعل ،الفتنة نار واندالع

 شاعریته تفتق في تأثره تؤكد – شعره من وصلنا فیما – لمعاویة خطابه كثرة

 ،حیاته من األولى المرحلة في شعرا الرجل نظم ولو )١( الخلفاء ثالث بمقتل

 لمكانة نظرا ؛ الرواة لذكره ،عثمان استشهاد قبل عاشها التي الحقبة بها وأعني

 الراشدین الخلفاء من إلیه ومعهود ،جیوش وقائد ،والٍ  فهو ،قومه بین الولید

  .  بأمانتهم الموثوق إال بها ینهض ال بأعمال

  

 وضوحا أكثر باتت فنیة مالمح یلمس الولید قریحة به جادت فیما والمتأمل   

   ـ:  اآلتي في

  . )( األسلوب – ١

  . الشعریة الصورة – ٢

                                                           

تبعات  یةولعل السبب راجع إلى تحمل معاو  ،خطاب الشاعر لمعاویة دون غیر من بني أمیة كثر )١ 

وعلیه آثار  صهقمی )فبعد استشهاد ثالث الخلفاء أرسلت زوجه ( نائلة بنت الفرافصة ،دم عثمان

وطلبت منه أن یحمل  ،بن بشیر نعمانإلى ال ،وأصابعها التي قطعت وهي تدفع السیف عنه ه،دمائ

فأخذ القمیص ووضعه  ،وقبل معاویة الوالیة ،دم عثمان ليویقول له : أنت و  ،كل هذا إلى معاویة

 ونادى بالثأر واالنتقام .     س،على المنبر في المسجد ؛ لیراه النا

( وطرائق التعبیر عن  لعبارات،وسمات األلفاظ وا تمصطلح األسلوب فیشمل : دالال یطلق

د . أحمد  لتراث،االمعاصرة و  ناألسلوب بی ةیراجع : دراس ،ونهج األدباء في نتاجهم ،األفكار

معجم في المصطلحات  –و الكلیات  رة،بالقاه والنشر غریب للطباعة دارط .  ١٦درویش صـ 

ط .  مصري،محمد ال –ت . عدنان درویش  ٨٢ألبي البقاء أیوب الحسیني صـ  –والفروق اللغویة 

 )وٕاضاءات نقدیة ( مجلة فصلیة محكمة ،م ١٩٩٨=  ١٤١٩. الثانیة سنة  ط الة،مؤسسة الرس

د . علي  ،مقال األسلوب واألسلوبیة وعناصر األسلوب األدبي ،٧٩م صـ  ٢٠١٢سنة  ٨العدد 

 .       حاجي



      
 
 

  

  ٩٦٤ 
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  معیط

  اب

 والسابقین له المعاصرین الشعراء معظم انتهجه أسلوب على الولید تمرد      

 فجاء ،وشائج الرئیسة الفكرة وبین بینها بمقدمات القصیدة استهالل وهو ،علیه

 وضمت ،وقطعة قصیدة بین ما وثالثین ثالث)  ٣٣(  من مكونا الشعري نتاجه

 من تماما خالیة كلها ،ومائة وستین خمس)  ١٦٥(  من یقرب ما األبیات من

   ـ:  إلى راجع السبب ولعل ،مقدمات أي

  .  مقدمات عن للبحث لدیه وقت فال ،به یمر الذي النفسي الوضع – ١

 فهو ،یقوله ما تقبل على المخاطب تساعد مقدمات إلى الحاجة عدم ارتأى– ٢

  .  الكائن والحدث القضیة في شریكه

  .  مباشرة الموضوع في للدخول دفعه یقول لما حماسه – ٣

 للبناء الموروثة األسس في للتفكیر فرصة لعقله یتح لم وتباینها أفكاره تزاحم – ٤

  .  العربیة القصیدة في الفني

*     *     *  

 ،شعره في التعبیر طرائق تنوع في فنه أدوات من وتمكنه الولید براعة وتبدو   

 العربیة األسالیب دقائق أدرك حیث ،أفكاره وتباین بتزاحم تأثرها في شك ال والتي

  .  الشعریة أعماله في بدقة استخدامها من فأكثر ،المعاني في وأثرها

  ) الكامل(    ـ:  )١( واالنتقام بالثأر مهددا یقول   

  العالت بني من أمي ابن بدم        أقم لم إن محرم علي نومي

  األموات مناحة ذاك بطالب        أقم ولم قعدت إذا علي قامت

                                                           

 ٣٠٩ صـ ١ جـ صفوت، زكي أحمد.  د الزاهرة، العربیة عصور في العرب رسائل جمهرة) ١

 . 



      
 
 

  

  ٩٦٥ 
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  معیط

  النهالت مورد كریهة كانت     بعدما عندي الموت حیاض عذبت

 ،عنه اهللا رضي عثمان أخیه قتل في شارك من كل ویتوعد الشاعر یهدد   

 زیادة في یساهم بدلیل ویتبعهما ،المعاني في أثرهما لهما بأسلوبین تهدیده ویؤكد

  :  والتهدید الرهبة جو وٕاشاعة ،التوكید

   ـ:  األول األسلوب أما

 القارئ على یخفي وال)  ٠٠٠٠ محرم علي نومي(  قوله في القسم وهو   

 ،النوم بعدم القسم حیث ،الجاهلیة في الثأر طالبي بطرائق تأثر من فیه ما للبیت

  .  الخ٠٠٠٠٠ النساء اقتراب أو ،والتطیب االغتسال أو

 المتلقي إقناع ومحاولة ،الكالم توكید تفید العربیة اللغة في القسم وأسالیب    

 حذف حین بآخر القسم من المفاد التوكید أردف الشاعر أن غیر ،المتكلم بمراد

 كل العقل فیه یذهب وتنكیرا غموضا المتلقي نفس في إخفاؤه فبث ،به المقسم

 واهللا(  فیقول المسلم یخاطب بالولید وكأني ،نفسه في الفكرة فتعظم ،مذهب

 علي النوم بأن به تؤمن بما أقسم(  فیقول المسلم وغیر)  محرم علي نومي

  . ومذهبه دینه اختلف مهما المتلقي لدى القبول موقع خطابه یقع وبهذا)  محرم

   ـ:  الثاني األسلوب أما

 ولم قعدت إذا(  و)  أمي ابن بدم أقم لم إن(  قوله في الشرط أسلوب فهو    

 حین ودالالتها اللغة بأسالیب وٕالمامه المرهف وذوقه براعته بدت حیث)  أقم

 ،الباب أدوات أشهر وهي)  إن(  بـ مصدر أحدهما للشرط أسلوبین بین جمع

 یفید للمستقبل زمان ظرف فهي ،الخاص الطابع ذات)  إذا(  بـ مصدر والثاني

 بین الجمع یكون – الولید فعل كما – ماضیین وجوابها فعلها یأتي وحین ،الشرط

   ـ:  اآلتیة الدالالت األسلوب یفید وبهذا ،والمستقبل الماضي

  .  واالنتقام بالثأر المطالبة في ومستقبال حاضرا موقفه على الشاعر ثبات – ١



      
 
 

  

  ٩٦٦ 
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  معیط

 فهو ،له مالزمة صفة هو وٕانما أخیه مقتل حادثة ولید لیس قومه بدم قیامه – ٢

  .  لعشیرته والعصبیة االنتماء شدید ،النسب وسیط

 سمة إلى الشاعر یلجأ وقتئذ العربي المجتمع في الشائع بالجدل وتأثرا     

 والبراهین الحجج وتقدیم األدلة حشد بها وأعني ،شعره معظم في بوضوح ظهرت

   ـ:  یقول حیث ،لكالمه المؤكدة

  النهالت مورد كریهة كانت     بعدما عندي الموت حیاض عذبت

 ،قسمي في صدقي على ودلیلي حجتي ـ:  للمتلقي یقول بالولید وكأني   

 أصبحت عندي الموت حیاض أن ـ:  به آمنت ما تنفیذ على األكید وعزمي

 هذه من النهل على الحرص شدید فأنا ،المذاق كریهة كانت بعدما عذبة

   ثأري إدراك أو ،الحیاض

  )   الطویل(    ـ:  )١( معاویة الئما قوله هذا من وقریب    

  )٢(ثائر بعثمان یثأر ولم ـنهار   الـ مضي إن بأمك هند ما واهللا

  عاقر أمك لیت یقتلوه ولم          أهله سید القوم عبد یقتل

  )٣(الدوائر علیك دارت فقد مقید         بهم یقد ال نقتلهم متى وٕانا

*     *     *  

 إثبات إلى الهادفة والحجج األدلة حشد على وقدرته الولید براعة تخفى وال    

 اهللا رضي األنصار وفضل منزلة في یطعن ذا هو فها ،الخالفة في معاویة حق

                                                           

 .  ٩٩صـ  ٥جـ  ،لألصفهاني األغاني) ١

 .  ةوأم معاوی ،زوج أبي سفیان ،: هند بنت عتبة بن ربیعة هند )٢

 مقید : قاتل وآخذ بالثأر .  ،یقد : ال یقتل ثأرا ال) ٣
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(  ـ:  )١( األنصار مخاطبا یقول ،وجهه اهللا كرم علي مع جلهم وكان ،عنهم

  )  الطویل

  عامر بن عمرو األزد في ونسبتها     باسمها الناس في األنصار تباذخت

  وحاضر معد من باد كل على          ومنة عظیم حق لنا وقالوا

  المهاجر فضل األنصار بحرمته     تنل فلم فضل لألنصار یك فإن

  جازر قسم جاءها من معایشها     وقاسمت آوت األنصار تكن وٕان

  األكابر األكرمین فعل ذاك وما       بمنها فیها كان ما أفسدت فقد

  المعاشر في غنیت قریش بشتم        قصیدة وكعب حسان قال إذا

  وحافر خف كل فیها وأعمل     وجهة كل في الركبان بها وسار

  شاعر كل ومن منكم بها یقوم     خطبة صاحب كل من لنا فهذا

 الدعوة نشر أجل من تضحیاتهم في ویطعن ،األنصار قدر من الشاعر یقلل    

 صار نهجا الشاعر ینهج الغایة هذه وتوكید توضیح إلى وطریقا ،الدین ونصرة

 یعمد فهو ،الجدلي األسلوب به وأعني ،الشعریة أعماله من عمل غیر في ظاهرة

  .  وعشیرته لنفسه ویثبتها ،فیبطلها الخصم أدلة إلى

 علیها یغلب وحجج ألدلة حشد من األبیات في ما القارئ عن بعید وغیر    

 بما مؤمن غیر ففاطرها ،والهزال الضعف عاطفتها في المتلقي ویلمس ،التكلف

  .  یقول

 في وینفث ،نفورا المتلقي نفس في یثیر الحجج وتكلف األدلة حشد وكثرة   

   ـ:  اآلتیة الدالالت روعه
                                                           

ط .  ،ت . محمد أبو الفضل إبراهیم ١٥صـ  ٢جـ  ،ابن أبي الحدید ،نهج البالغة شرح) ١

 م .  ١٩٩٦هـ =  ١٤١٦ط . الثانیة سنة  ،دار الجیل



      
 
 

  

  ٩٦٨ 
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 من یتوقع فهو ،یقول بما إیمانه وعدم ،موقفه بضعف الشاعر إحساس – ١

  .  المتكلفة والحجج باألدلة یعاجله ولهذا ،تكذیبا المتلقي

 ما وبطالن ،یقول بما الناس وٕایمان ،الحق على وثباته ،خصمه بقوة علمه – ٢

   بالحجج فیعاجله ،تكذیبا لشعره المتلقي من یتوقع فهو ولهذا ،الشاعر یدعیه

 كركبتي فكالهما ،والمهاجرین األنصار بین یفاضل أن لمنصف یمكن ال – ٣

 التصریح وفي ،نظر قبوله في لهدف المفاضلة استغل الشاعر أن غیر ،البعیر

   ـ:  اآلتي من موقفه وأعني ،كثیرین من لفظ به

  .  الخالفة في معاویة حق – أ

 أو ،إیواء أو ،بالقول ولو ،عثمان مقتل في عنه اهللا رضي علي اشتراك – ب

  . الخالفة في طمعا ؛ الجناة مالحقة عدم

*     *     *  

 أسالیب استخدام في مهارته تبدو لنداءاته المؤكدة والحجج لألدلة طلبه وفي   

 قتال على إیاه محرضا معاویة یخاطب فحین ،واألفكار المعاني في أثر لها

 صحة وتأكید ،موقفه قوة وبیان ،المخاطب إلثارة الموازنة إلى یجنح)  علي(

  )   الوافر(     ـ:  )١( فیقول ،دعواه

  ملیم ثقة أخي من فإنك        حرب بن معاویة أبلغ أال

  )٢(تریم فما دمشق في تهّدر       المعنَّى كالسَّدم الدهر قطعت

  )٣(األدیم حلم وقد كدابغة      علي إلى والكتاب وٕانك

  )٤(رسیم بها العراق إلنقاض     ركب كل اإلمارة یمنیك

                                                           

 .  ٦٣١ صـ ٢ األثیر،جـ بنال التاریخ في الكامل) ١

: تصدر أصواتا  رتهد ،: المتباعد في عدوه التساع خطوه ُمعنَّيال ،: الفحل الهائج السدم) ٢

 تریم : رام المكان : لم یفارقه .  ،وجلبة

 األدیم : الجلد المدبوغ .  ،: من تعالج الجلد بمادة تحفظه وتهیئه لالستعمال دابغة) ٣

 : مرسوم مكتوب .  رسیم) ٤
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  معیط

  الغشوم الترة طالب ولكن      توانى بمن الترات أخو ولیس

  )١(سؤوم وال أَلفَّ  ال لجرَّد        حیا وكان القتیلَ  كنتَ  ولو

  )٢(جثوم برم وال بها یبئ       حتى األوتار عن َنَكلَ  وال

  الهشیم كأنهم صرعى فهم       أبیدوا قد بالمدینة وقومك

 الشهید وموقف ،لعثمان الثأر عن وتخاذله معاویة موقف بین الشاعر یوازن

 جبن ـ:  وهي ،ثابتة حقیقة یقرها بنتیجة ویخرج ،معاویة والقتیل حیا لوكان

  .  الفقید وشجاعة المخاطب

 بموهبته الشاعر أدركه واإلقناع واإلثارة التأثیر أسالیب من أسلوب والموازنات   

  .  المنشودة لغایته طلبه في به فاستعان ،تذوقه وحسن

 مع متناسبة وعباراته ألفاظه فتبدو ،الولید شخصیة األبیات على وتطغى   

 لوم من یتبعه وما ،األفكار في وتباین تزاحم من یكابده فما ،النفسیة حالته

 فیها فأكثر ،األبیات على انعكس ،لفظها ثم علیها أقدم لمواقف وبغض ،لنفسه

 حلم(  المتضادة واأللفاظ)  ملیم ثقة أخي(  والعتاب اللوم عبارات استخدام من

  ) .  الغشوم –

 بالعجز إحساس من یتبعها وما والحزن الیأس مشاعر اآلتیة األبیات وتعكس  

  )  الخفیف(        ـ:  )٣( یقول حیث ،أخیه قتلة مالحقة عن الحركة وبطء

  )٤(مهادي الضلوع عن وتجافى       عوادي وملني لیلي طال

  )٥(رقادي أحس وال دمعي قأ      یر فما إلى نمى حدیث من

  فؤادي منه وریع جسمي سل        حدیث قبل هلكت أني لیت

                                                           

 سؤوم : كثیر السأم .  ،: ثقیل بطيء ألف) ١

 جثوم : كثیر النوم .  ،برم : سئم وضجر ،یبيء : ینزل بها ،: جبن نكل) ٢

 .  ٩٩صـ  ٥لألصفهاني جـ  األغاني) ٣

 : ـ فراشي . مهادي) ٤

 : ـ یسكن .  یرقأ) ٥



      
 
 

  

  ٩٧٠ 
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  معیط

  )١(بجاد قبل هلكت أني لیت       بجادا بالبالط القیت یوم

  وتالدي وطارفي وبمالي       وأهلي أحب التي وبنفسي

  فؤادي یجن وما بلساني       قولي فذلك تغضبي ال قلت

 ،الثأر وٕادراك ،الفقید عودة من والیأس الحزن من جو األبیات على یسیطر   

 المد حروف دور یخفى وال ،الحركة وبطء بالعجز الشاعر إحساس وتعكس

 إشاعة في دورها یخفى ال ،األبیات في استخدامها من الرجل أكثر التي واللین

 النفسي، الحس"  بـ الحروف هذه توحي ما فغالبا ،واالنكسار البطء من الجو هذا

  )٢("  الذاتى الشعور مع ویتساوق ،الشعرى المعنى یناسب بما ،الحركة وبطء

 مجملها في فهي ،والحوشیة الغرابة عن ببعدها الولید وعبارات ألفاظ وتتسم    

 ،ثأر طالب فهو ،النفسیة وطبیعته تتناسب یجعلها مما ،المأخذ قریبة مألوفة

 ،األلفاظ غریب عن للبحث عنده مجال فال ،ومتباینة متزاحمة وأفكارا آالما یكابد

  .  البالغیة ومقدرته اللغویة مهارته إلظهار ؛ )٣( العبارات ومعقد

 یعكــــس ممـــا ،التـــأثیر وقـــوة المأخـــذ قـــرب بـــین وعباراتـــه الرجـــل ألفـــاظ وتجمـــع   

 مـــن قوتهـــا تكتســـب قـــد فالكلمـــة"  ،اللغـــة مفـــردات توظیـــف فـــي وبراعتـــه ،موهبتـــه

 تكــن لــم النفــوس فــي أثرهــا لهــا كــان عبــارات مــن وكــم ،تســتخدمها التــي الشخصــیة

 الشخصـــیة ذا األدیـــب إن ،بـــذاتها شخصـــیة عـــن تصـــدر لـــولم األثـــر هـــذا لتحـــدث

 أن الكثیـرون یلبـث وال ،واسعا مجاال ـ لها باستخدامه ـ للكلمة یخلق المؤثرة القویة

  )٤("  إسارها في واقعین أنفسهم یجدوا

                                                           

 . من أخبر الشاعر باستشهاد أخیه هوو  ،: ـ هو بجاد مولى عثمان رضي اهللا عنه بجاد) ١

 .١٩٧٥ سنةبالقاهرة  ةط. دار الثقاف ١٦والنغم  د . رجاء عید صـ  الشعر) ٢

 غیر غامض صعب المنال .  هومفهو مف ،بالتعقید : ـ ما یدرك بعد إعمال فكر أعني) ٣

 ط بمصر، االعتماد مطبعة.  ط ٢٢ صـ اسماعیل عزالدین. د ونقد دراسة وفنونه األدب) ٤

 . م ١٩٥٥ سنة األولى. 



      
 
 

  

  ٩٧١ 

 باإلسكندرية –املجلد اخلامس  من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات 

السیاسي وأثره في شعر الولید بن عقبة بن أبى  الصراع  

  معیط

 به وأعني ،الشعراء خلفه لهث طالما بالغي أسلوب إلى الولید یجنح وقد   

 وهو ،غیره بها ینهض ال دالالت والمفید ،سواه یؤدیها ال بأفكار الموحى التكرار

  )الطویل: (  )١(قوله في واضحا بدا ما

  )٢(یراقبه نجم الح نجم الح     إذا كواكبه تغور ال للیل من أال

  مناهبه تحل ال تنهبوه وال      أختكم ابن سالح ردوا هاشم بني

  )٣(وسالبه قاتلوه علینا سواء     بإقادة تعجلوا ال هاشم بني

  )٤(فیطالبه حقه یوما الحق لذي     وینبري الكسیر العظم یجبر فقد

  شاعبه الصدع یرأب ال الصفا كصدع      منكم كان وما وٕایاكم وٕانا

 األول البیـت فـي)  نجـم – الح(  ـ:  اآلتیة األلفاظ تكرار على الشاعر حرص   

 فـــي)  حـــق(  و ،والثالـــث الثـــاني فـــي)  هاشـــم بنـــي(  و ،الثـــاني فـــي)  نهـــب(  و

"  إنــه إذ ،الُمنــِتج أدركهــا جمــة فوائــد وللتكــرار ،الخــامس فــي)  صــدع(  و ،الرابــع

 كان ،قدیم  شعرى أسلوب نفحات من نفحة فیه ،للنغمة مقوٍ  ،للوزن مسایر تكرار

 األداء فــي زیــادة"  فیــه أن إلــى باإلضــافة) ٥("  هــذا مــن أكثــر التكــرار مــن فیــه یقــع

  .)٦(" والنغم المعنى في وحالوة

                                                           

 .  ٨٠صـ  ٥جـ  ،ألبي الفرج علي بن الحسین األصفهاني األغاني،) ١

 الح : ظهر .  ،: ال تذهب رتغو  ال) ٢

 .  اوهو القتل ثأر  ،: ـ مصدر أقاد إقادة) ٣

 : یظهر . ینبري) ٤

.  ط ٥٠٣ صـ ٢ جـ الطیب عبداهللا.  د وصناعتها، العرب أشعار فهمإلى  المرشد) ٥

 . م ١٩٧٠ سنة الثانیة.  ط دارالفكر

 . ٥٠٥ صـ ٢ جـ السابق) ٦



      
 
 

  

  ٩٧٢ 

 باإلسكندرية –املجلد اخلامس  من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات 

السیاسي وأثره في شعر الولید بن عقبة بن أبى  الصراع  

  معیط

  ا ارة

 فهي ؛ مرموقة مكانة عقبة بن الولید شعر في الصورة عن الحدیث یحتل   

 وتساهم ،الشعري نتاجه في أثر لها وكان ،عاصرها التي األحداث أبعاد ترسم

 والمعاني المشاعر تجسید في دورها یخفى وال ،له البیئیة المالمح بیان في

  .  المبدع صدر بها ضاق التي واالنفعاالت

 صورا طیاتها بین تضم كلیة صورة الحكم بن لمروان الولید خطاب وفي   

 یقول ،جهة غیر في تباین بینهما رجلین مالمح بوضوح فرسمت تضافرت جزئیة
  )  المتقارب: (  )١(

  )٢(الحقم عند النفس كانت وقد       الخناق رخو المدینة حللت

  )٣(عزم إن یناظره ذا ومن       الخناق برخو علي یقوم

  الحزم انقطاع عند بنفسك          تغره ال إیاك فإیاك

  حسم داء تتبع ما إذا          صورة له علیا فإن

  نعم حرف أول عند فقل          علة له قوال قال فإن

  )٤(األجم وقت اللیث تأمن فال        حلمه عن القوم غرك وٕان

  بكم عنها لساني في فقل        حربه على جرؤوك وٕان

  القدم إلیه تنقلن وال       الیدین إلیه تبسطن وال

  )٥(نجم قد لنا ٠٠٠٠ وقرنا       البنان فیها الكف ترى أن إلى

                                                           

 . ٤٤٤صـ ٢ جـ الكوفي أعثم البن الفتوح كتاب )١

 الحقم : الحلقوم .  ،: هشا لینا اقالخن رخو) ٢

 الخناق : البعیر والفرس المنطلق  رخو )٣

 : السكوت على الغیظ .  األجم) ٤

 ونجم : ظهر . ،نقص لعله : وقرنا قویا لنا قد نجم هناك) ٥



      
 
 

  

  ٩٧٣ 

 باإلسكندرية –املجلد اخلامس  من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات 

السیاسي وأثره في شعر الولید بن عقبة بن أبى  الصراع  

  معیط

 قوة أبعادها وجهه اهللا كرم لعلي صورة رسم لمروان خطابه في الشاعر حاول

 ُأخر طیاتها بین تضم مركبة صورة وهي ،الرأي ونفاذ ،البأس وشدة ،العزیمة

   ـ:  كاآلتي بیانها ،مفردة

 ،الشاعر براعة تبدو وفیها ،والثاني األول البیت ومحلها ـ:  األولى الصورة

 ،البشریة النفس في وأثرها ،الموازنات قیمة أدرك حین فنه أدوات من وتمكنه

 لهما ورسم ،ومروان عنه اهللا رضي علي بین فوازن ،األشیاء تتمیز فبضدها

 به وأعني ،أثره له بالغي لون على معتمدا ،منهما كل مالمح تظهر صورة

 وفي ،لینا هشا:  ومعناها ،األول البیت في)  الخناق رخو(  قوله في الجناس

 ،الهمة ضعیف فمروان ،المنطلق الفرس أو البعیر:  ومعناها ،الثاني البیت

)  علي(  أما ،متتالیة مصائب من بعشیرته حاق بما یبالي ال – القفا عریض

  .  العزم قوي ،البأس فشدید

 مالمح الشاعر یرسم وفیهما ،والرابع الثالث البیتین في وكانت ـ:  الثانیة الصورة

 فهو ،العزیمة وقوة البأس وشدة الحزم عنه ذاع – عنه اهللا رضي علي – رجل

  . وهن أو تردد دون حسمه داء تتبع إذا

 – الشعریة صوره من كثیر في كما – الولید شخصیة الصورة في وتظهر   

 الكالمیة والمعارك الجدل بروح تأثرا ؛ والحجج األدلة على االعتماد حیث

 بمثابة هو بتعلیل)  علي(  لـ رسمها التي الصورة فیسبق ،عصره في المنتشرة

    ـ:  قوله في الواردة للصورة وتمهید ودلیل حجة

  حسم داء تتبع ما إذا        صورة له علیا فإن

 ،علیــه تقصــرها مالمــح فیهــا یبــث إذ ،صــوره فــي شخصــیته تلمــس الحــق والشــاعر

 أن علـى الشـاعر قـدر إذا"  فــ ،الشعراء من غیره وبین بینه فیصال صوره فتصبح

 إلى نسبتها تجوز وال ،إلیه إال تنسب ال بحیث ،الفنیة شخصیته معالم فیها یظهر



      
 
 

  

  ٩٧٤ 

 باإلسكندرية –املجلد اخلامس  من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات 

السیاسي وأثره في شعر الولید بن عقبة بن أبى  الصراع  

  معیط

 فــي یجــول مــا بــین التناســب مــن ألوانــا علیهــا یســدل أن اســتطاع وٕاذا ،)١("  غیــره

ـــه یحـــیط ومـــا ،مشـــاعر مـــن نفســـه  تتجـــاوب بحیـــث ،بیئیـــة ومشـــاهد معـــالم مـــن ب

 فــي البیانیــة وصــوره لغتــه أدوات یوظــف أن اســتطاع وٕاذ ،أحاسیســه مــع الطبیعــة

 صـــاحب وصــار ،األمــر ســنام ذروة بلــغ كلـــه هــذا بــین ناســب إذا تجربتــه، خدمــة

 غیـره إبـداع عـن إبداعـه یمیـز مـا إضـافة مـن الشـاعر تمكـن ومتـى ،المعلى القدح

 ،عرضـه سـبق فیمـا واضـحا وبدا الولید أدركه ما وهو ،الموهبة بصدق حقیق فهو

  .تعالي اهللا شاء إن ،نماذج من ذكره سیأتي وما

 ،الحجــة قـوي إنســان صـفات وفیهــا ،الخـامس البیــت وموطنهـا ـــ:  الثالثــة الصـورة

 حـــق غیـــر فـــي المجـــادلین مـــن وأهلـــه الباطـــل أمـــام خـــوار غیـــر ،یقـــول بمـــا مـــؤمن

  .  یرتجى

 مالمـح فیهـا ورسـم ،یلیـه وما السادس البیت في الشاعر وبثها ـ:  الرابعة الصورة

  الحلم مواطن غیر في غضوبا لیثا وتراه ،غضبه حلمه یغلب مقدام

 علــى تقــدم ال ـــ:  مضــمونها ،مــروان إلــى یســدیها بنصــیحة الصــورة الشــاعر ویتبــع

 ویقــوى ،كســرك وینجبــر ،ظهــرك یشــتد حتــى العــداوة لــه تظهــر وال ،الرجــل حــرب

  . عدوك به لتناطح ؛ قرنك

 ،تصــویره مــن الشــاعر بهــا خلــص نتیجــة هــي ،بنصــیحة الشــعریة الصــورة وٕارداف

 ،لهـم النصـح وٕاخالص ،عشیرته على حرصه تبدي ،الولید شعر سمات من سمة

  . غیرها یفوق المتلقي في فأثرها ،الشعریة للصورة الفنیة للقیمة إدراكه وتثبت

 الكلیـة الصـورة فـي ووضـوح قـوة عنـه نتج ترابط من الصور هذه بین ما یخفى وال

 بــین وثیقــة عالقــة إحــداث مــن المبــدع تمكــن ومتــى ،الشــاعر نظــر إلیهــا رنــا التــي

 مـن بعـدها ومـا قبلهـا بمـا دائمـا"  الصـورة تـرتبط أن علـى وحرص ،الجزئیة صوره

                                                           

 المحمدیة الطباعة. دار  ط ٩٤ صـ فرهود السعدى محمد.  د الحدیث األدبي النقد قضایا) ١

 . م ١٩٧٩=  هـ ١٣٩٩ سنة الثانیة.  ط باألزهر



      
 
 

  

  ٩٧٥ 

 باإلسكندرية –املجلد اخلامس  من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات 

السیاسي وأثره في شعر الولید بن عقبة بن أبى  الصراع  

  معیط

 المترابطـة الجزئیـة الصـور مـن مجموعة القصیدة تكون حتى ،حیوي برباط صور

  . وقویا مؤثرا نتاجه جاء) ١("  متحركا عاما مشهدا مجموعها في تكون التي

 جهد على العتماده ؛ صوره من كثیر في الولید طریق التوفیق كان وٕاذا  

 نتاجه من موضع غیر في الشاعر به قام ما وهو ،الفنیة لقیمتها وٕادراك ،ذهني

 مؤمن غیر ألنه ؛ مؤثرة غیر هزیلة خافتة تبدو صوره في عاطفته فإن ،الشعري

 محاسن عن یتحدث حین دأبه وهذا)  علي(  لـ تحسب صفات من یقرره بما

  )٢(.  الرجل

 راعشة فتأتي ،الشعریة صوره في یطعن یقول بما المبدع اقتناع وعدم   

"  فـ ،به یشعر ما حقیقة وٕاخفاء ،إتقانها في واضحا جهدا بذل وٕان ،األركان

 الهوى استطار إذا إال یشجیك وال ،شئونه ماء استنفد إذا إال یبكیك ال الشاعر

 في أبیاته ولعل ،الولید أعمال من عمل غیر في واضحا بدا ما وهو )٣(" بلبه

 ،اإلسالم في ومكانتهم القوم لفضل مدرك فهو ،القبیل هذا من األنصار مخاطبة

 ومعاویة ،أمیة لبني العصبیة من بدافع سلكه سبیل ولكنه ،یقول بما مؤمن غیر

  )  الطویل(   ـ:  )٤( الولید یقول ،الخالفة إلى المتطلع

  عامر بن عمرو األزد في ونسبتها     باسمها الناس في األنصار تباذخت

  وحاضر معد من باد كل على          ومنة عظیم حق لنا وقالوا

  المهاجر فضل األنصار بحرمته     تنل فلم فضل لألنصار یك فإن

                                                           

 . ١٢٢ صـ اسماعیل عزالدین.  د وفنونه األدب) ١

  ): ـ   ( الوافر عهافي قصیدة مطل )هذا القبیل قوله عن ( علي من) ٢

  طلیب لواتركم فیكم أما حرب بن معاویة لنا یقول

 من هذا البحث .  ٢٦هذه القصیدة في صـ  رذك سبق

 سنة الثانیة.  ط مصر نهضة.  ط ١٨٠ صـ الشایب أحمد. د األدبي النقد أصول )٣

١٩٧٣. 

 .   ١٥صـ  ٢جـ  ،البن أبي الحدید الغة،نهج الب شرح) ٤



      
 
 

  

  ٩٧٦ 

 باإلسكندرية –املجلد اخلامس  من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات 

السیاسي وأثره في شعر الولید بن عقبة بن أبى  الصراع  

  معیط

  جازر قسم جاءها من معایشها     وقاسمت آوت األنصار تكن وٕان

  األكابر األكرمین فعل ذاك وما       بمنها فیها كان ما أفسدت فقد

  المعاشر في غنیت قریش بشتم        قصیدة وكعب حسان قال إذا

  وحافر خف كل فیها وأعمل     وجهة كل في الركبان بها وسار

  شاعر كل ومن منكم بها یقوم     خطبة صاحب كل من لنا فهذا

 رائعة صورا المتلقي یلمس ،یقول بما مقتنع وهو ،معاویة یخاطب وحین   

  )  الطویل(   ـ:  )١( والقتال الثأر على محرضا یقول ،الصدق علیها یسیطر

  )٢(معاویا هدیت عني أبلغن أال      غادیا المطیة المزجي أیها أال

  )٣(خالیا الصحائف في علیا وتدعو    سادرا الرسائل تهدي إذ فإنك

  )٤(بالیا والرم الدبغ بعد عاد وقد       أدیمها صالح ترجو كدابغة

  ماضیا كان من الثأر دراك یرید      من فخیر علیهم أوردنا الخیر لك

 صاحب كل منها ینفر هیئة في ویصوره ،القتال على معاویة الشاعر یحرض

 ،عنه اهللا رضي)  علي(  ومسالمة رضا یرجو متردد حائر فهو ،وعصبیة همة

 ،بدبغه تقوم ما صالح ترجو كدابغة تلك وحاله ،األخرى تلو الرسالة إلیه فیبعث

  .  إصالحه في أمل ال فاسدا فصار ،البلى أصابه وقد

                                                           

ت . لویس شیخو ط . المكتبة الشرقیة  ٣٠الولید البحتري صـ  دةالحماسة ألبي عبا كتاب) ١

 بیروت .  –

 : السائق .  المزجي) ٢

 : متحیرا ببصره تائها .  سادرا) ٣

 : الجلد .  األدیم) ٤



      
 
 

  

  ٩٧٧ 

 باإلسكندرية –املجلد اخلامس  من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات 

السیاسي وأثره في شعر الولید بن عقبة بن أبى  الصراع  

  معیط

 وبراعة ،العاطفة في وصدق قوة من فیها ما لألبیات القارئ عن بعید وغیر   

(  بــ كالمه استهل حیث ،ومكانتها الصورة قیمة إعالء شأنه من ما استخدام في

 قد جمیعا الخلق أن معاویة فیعلم ،المتلقي انتباه تلفت تنبیه أداة وهي)  أال

 مناداة ثم ،الشاعر مراد تحقیق على ویقدم فیستحي ،إلیه بأبصارهم شخصوا

)  ها( و القریب بها ینادى التي)  أي(  من والمكونة)  أیها(  بـ المطي سائق

)  غادیا(  قوله وفي ،قریب من ینادیه حین وتعاطفه انتباهه شدة لیكسب التنبیه

 فذاع ،الركب في رفاقه على وقصها ،شكواه فعلم رآه قد المنادى بأن إیحاء

  .  الناس بین الخبر

 بهذا العشیرة رأس شبه حین للحد تجاوزا صورته في لمس قد بالشاعر وكأني   

 على یقدم لعله ؛ المصوَّر عطف وكسب ،أفسده ما إصالح فحاول ،التشبیه

( في والطلب)  الخیر لك(  في بالدعاء الصورة فیردف ،الشاعر مراد تحقیق

 یفید ما على والحرص النصح سمات تحمل التي والحكمة)  علیهم أوردنا

  ) .  ماضیا كان من الثأر یددراك منیر فخیر(  في المخاطب حال ویصلح

 من وانتزاعها ،الحسي الجانب على اعتمادها وقوتها الصورة جمال من وزاد

 یرى فالشاهد ،المعنویة من أثرا أقوى الحسیة والصور ،بالشاعر المحیطة البیئة

 إلى بسهولة ،منها الشاعر ومراد ،مضمونها یصل وبهذا ،الغائب یراه ال ما

  . المتلقي

 ،صوره منابع في ملموسا تنوعا أمام یقف للولید الشعري النتاج في والمتأمل  

 من وأخرى ،إلیه اإلشارة سبقت ما وهو ،بیئته محسوسات من یستمدها فتارة

  ) الطویل(    ـ:  )١( عنه اهللا رضي لعثمان حدث ما تخیل وقد یقول ،خیاله

  بغافل لیس اهللا أن وأیقن        بابه أغلق ثم یدیه وكف

                                                           

 وریاض زكار سهیل.  ت ،٥٦٢صـ  ٥جـ  الَبَالُذري، یحیى بن أحمد األشراف، أنساب )١

 . م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧ سنة األولى.  ط بیروت، – دارالفكر.  ط الزركلي،
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  یقاتل لم امرئ كل عن اهللا عفا      تقاتلوا ال مه الدار ألهل وقال

  التواصل بعد والبغضاء عداوة   الـ علیهم ألقى اهللا رأیت وكیف

  )١(الجوافل المخاض إدبار الناس   عن بعده ادبر الخیر رأیت وكیف

 ما على معتمدا ،مخیلته في النورین ذي ألخیه حدث ما الشاعر استحضر

 العاطفة صدق علیها یغلب التي ،الخیالیة الصورة هذه وصاغ ،أخبار من وصله

  .  یلمسها أن كاد حتى ،األحداث لقارئها تبدي ببراعة ،األداء وروعة

:  قوله في الماضي الفعل على الشاعر اعتماد وقوتها الصورة روعة من وزاد   

 العفو صفات تحقق أفاد مما)  قال(  و)  أیقن(  و)  أغلق(  و)  وكف( 

 وتأكد ،بعید زمن منذ شخصه في ثابتة صفات فهي ،الفقید عند والمسالمة

 قوله في االستفهام أروع وما ،العصیب الوقت هذا في ظهورها نفسه في تأصلها

 استفهام وهو...... )  الخیر  رأیت وكیف( و..... ) اهللا رأیت وكیف: ( 

 ،الشهید بها تمتع صفات من ذكره سبق ما وتوكید إثبات غرضه تقریري

:  لهم یقول به وكأني ،الجناة نفوس في والندم الحسرة مشاعر بث إلى باإلضافة

  .  أیدیكم قدمت ما وبال ذوقوا ـ

 ألقى: ( قوله في للمشاعر تجسید من فیها ما للصورة المطالع على یخفى وال   

 أحاسیس من األدیب نفس في یجول عما وتنفیس ،) والبغضاء العداوة علیهم

 قوة لتزداد ؛ المشاعر رقي في ومساهمة ،وحزنا غضبا مرجلها یغلي

 قوة لتزداد أرقى درجة إلى وتنقلها ،المعاني تجسم"  التي والصور،ووضوحا

  .  فنه أداوت من مبدعها تمكن تبدي )٢("  وجماال

                                                           

والمعني : أدبر  ،الجوافل : ـ الحیوان النافر الذي ال یلد ،: ـ الحمل والوالدة  المخاض) ١

 الخیر عن الناس بعد عثمان كإدبار المخاض عن الجوافل . 

 . ٣٣ صـ الشایب أحمد.  د األدبي النقد أصول) ٢
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 إلى الولید یلجأ الصور في التنوع على وحرصا ،غایته إدراك إلى وتطلعا   

 أضحوكة المصوَّر یجعل إذ ،المتلقي في أثره له لون وهي ،الساخرة الصور

 من لونا المتلقي نفس في یبعث أنه كما ،األخرین من وسخریة استهزاء ومحل

 الولید یقول ،الناس بین أمرها ویشیع ،الصورة على فیقبل ؛ والسرور البهجة

  ) المتقارب: (  )١(كریز بن عامر بن اهللا عبد مخاطبا

  الخاملة البلدة إلى وجئت        الرجال وفیها العراق تركت

  )٢(الخاذلة والفرقة ٠٠٠أما         بأعناقهم المائلین إلى

   القاتلة الفئة في وطلحة         الزبیر غیر األمر یلقح ولم

   العاجلة طلب في بشیخین             بإضمارها ألهماها فما

   قاتله أو فیه قاتل وكم                بیته ففي علي وأما

   اآلجلة من مهر وهذا س            العرو زفاف إلیه فزفت

  )٣( زاملة فكن أخراك وٕان              قاربا فقد أطمعاك فإن

  )٤( الكافلة في التفكر فأدن           العیون یقر ما ترى أن إلى

     عائلة له وكانا علیا           مستكرهین غیر بایعا وقد

 عند األموي العصر في استخدامه كثر لون )٥( الساخرة أوالصور التندر    

 له یشق ال الذي فارسه جریر وكان – الخصوص وجه على – النقائض شعراء

                                                           

 .     ٤٥٠صـ  ٢جـ  ،أعثم الكوفي نالب ،الفتوح كتاب) ١

 ولعله : أمامهم وهذه الخاذلة  نقص،) ٢

فكان في  ،ومنها : ـ زامله على البعیر أي : عادله ،في كل شيء لهأي : ـ معادال  زاملة) ٣

 فاعتدل الحمل على ظهر الدابة .    ،واآلخر في جانب ،جانب

 : الحلف والمعاهدة والمجاورة .  الكافلة) ٤

فما یراه قوم  ،من إنسان آلخر ویختلف ،الصور الساخرة یخضع لذوق المتلقي كنه) ٥

 مضحكا یراه آخرون غیر ذلك . 
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 وهو)  المربد(  في الناس وٕاضحاك إثارة في الصور هذه استخدم فطالما ،غبار

 من اللون لهذا الفیة للقیمة عقبة بن الولید وٕادراك ،واألخطل الفرزدق یناقض

  .  فنه أدوات من وتمكنه ،موهبته صدق یؤكد الشعریة الصور

  ) الوافر(     ـ: )١( لمعاویة قوله القبیل هذا من ولعل    

  )٢(العیوب بملحقه ظني وما       صخر بن معاویة أبي لعمر

  )٣(یجیب ال ولكن فأسمعه         علي الهیجا في ناداه لقد

  )٤( وجیب منها ولقلبه نجا         خصیتاه وقته عمرو سوي

  )٥(القریب األجلُ  نفسه فأخطأ          جهارا القى مثله وبسر

                                                           

 .    ١١٦صـ٣ جـ الكوفي أعثم البن الفتوح كتاب) ١

 ولعل المراد بملحقه : زیاد بن أبي سفیان .  ،البیت إقواء في) ٢

فرفض معاویة  ،صر یكون األمر لهوالمنت ،حقنا للدماء ؛علي من معاویة المبارزة  طلب) ٣

 . ٢٧٤صـ  المنقري مزاحم بن لنصر صفین،الخبر في : وقعة  ،وفر هاربا من علي

علیه " علي " فصرعه  فحملالعاص، حمل یوم صفین على جند " علي "،  نعمرو ب هو) ٤

الخبر في :  ،ففر عمرو ،فاستدار " علي " بوجهه ،فكشف عمرو عورته یقتله،وكاد أن 

 وجیب : خفقان .  ،٤٠٧بن مزاحم المنقري صـ  لنصر ،وقعة صفین

لنصر بن مزاحم  ،قتله " علي " یوم صفین، الخبر في : وقعة صفین ،بسر بن أرطاة هو) ٥

 .   ٤٢٨المنقري صـ 
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 الدراسة خرجت عقبة بن الولید شعر مع الباحث قضاها جولة أعقاب في     

   ـ:  اآلتیة بالنتائج

 شعر من وصلنا ما حفظ في یذكر فضل والسیر والتراجم التاریخ لكتب كان* 

  .  قلته مع الرجل

 ما جودة أن غیر ،الضیاع من غیره نتاج أصاب ما الولید شعر أصاب* 

 الضیاع في السبب ولعل ؛ نتاجه وغزارة ،موهبته بصدق توحي شعره من وصلنا

  . عاصره الذى السیاسي والصراع ،معارضیه كثرة إلى یرجع

 وهو شاعریته، ظهور في واضح أثر الولید شهده الذى السیاسي للصراع كان* 

 الخلفاء ثالث فاستشهاد ،الفتنة نار واشتعال ،عثمان مقتل بعد واضحا بدا ما

 قبل للرجل شعري نتاج على الباحث یقع ولم ،الولید حیاة في جدیدة مرحلة بدایة

  .  حیاته من المرحلة هذه

 مناسب موقع إلى األمر به وانتهى ،الولید شعر على الذاتي التدافع سیطر* 

 وتجنب ،القائمة الفتنة اعتزال هو الموقع هذا ،النفسیة للراحة منشودة غایة ارتآه

  .  ومعاویة وجهه اهللا كرم علي بین الخالف

 من سمة یعد وتبایناعقدیا فكریا تزاحما الولید نفس في السیاسي الصراع ترك* 

  .  الخاص طابعه له مسلكا ینهج أن بنتاجه حدا مما ؛ شعره سمات
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 فتخلص ،العربیة للقصیدة الفني البناء في القدماء منهج على الشاعر تمرد* 

  .  نفسه في تجول التي األفكار عن المباشر التعبیر إلى وجنح ،المقدمات من

 استخدامها من فأكثر ،المعاني في وأثرها العربیة األسالیب دقائق الولید أدرك* 

   بدقة

 مالمح بیان في فساهمت ،بارز حضور الولید نتاج في الشعریة للصورة كان* 

  .  وانفعاالته مشاعره وتجسید ،بیئته
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  واا ادر

 المنعم عبد. ت ،الدینوري داود بن أحمد حنیفة ألبي ،الطوال األخبار – ١

  .  م ١٩٦٠  سنة األولى:  الطبعة ،القاهرة/  الحلبي.  ط ،عامر

 االعتماد مطبعة.  ط ،إسماعیل الدین عز. د ونقد دراسة وفنونه األدب – ٢

  . م ١٩٥٥ سنة األولى.  ط ،بمصر

/  ت ،النیسابوري الواحدي أحمد بن علي الحسن ألبي القرآن نزول أسباب – ٣

 في بالدمام اإلصالح دار/  ط ،الحمیدان المحسن عبد بن عصام

  م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ سنة الثانیة ،السعودیة

/  ت البر، عبد بن یوسف عمر ألبي األصحاب معرفة في االستیعاب – ٤

 - هـ١٤١٢ سنة األولى/  ط ،بیروت ،الجیل دار/  ط ،البجاوي محمد علي

  م ١٩٩٢

 عبد بن محمد بن علي الحسن ألبي ،الصحابة معرفة في الغابة أسد – ٥

 دار/  ط ،وآخرون ،معوض محمد علي/  ت ،األثیر ابن الشیباني الواحد

  م ١٩٩٤ -  هـ١٤١٥ سنة ،األولى/  ط ،العلمیة الكتب

/  ت ،العسقالني علي بن أحمد الفضل ألبي ،الصحابة تمییز في اإلصابة – ٦

/  ط ،بیروت – العلمیة الكتب دار/  ط ،وآخرون ،الموجود عبد أحمد عادل

  هـ ١٤١٥ سنة األولى

 سنة الثانیة.  ط مصر نهضة.  ط ،الشایب أحمد.  د األدبي النقد أصول – ٧

١٩٧٣ .  

 مقال ،م ٢٠١٢ سنة ٨ العدد)  محكمة فصلیة مجلة(  نقدیة إضاءات – ٨

  .       حاجي علي.  د ،األدبي األسلوب وعناصر واألسلوبیة األسلوب

/  ط ،للمالیین العلم دار/  ط ،الزركلي محمود بن الدین لخیر ،األعالم – ٩

  م ٢٠٠٢ مایو سنة عشر الخامسة
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 إحسان.  د.  ت ،األصفهاني الحسین بن علي الفرج ألبي ،األغاني – ١٠

  .   م ٢٠٠٨ – هـ ١٤٢٩ سنة الثالثة.  ط ،صادر دار.  ط ،عباس

 وریاض زكار سهیل.  ت ،الَبَالُذري یحیى بن أحمد ،األشراف أنساب - ١١

 ١٩٩٦ -  هـ ١٤١٧ سنة األولى.  ط ،بیروت – الفكر دار.  ط ،الزركلي

  . م

 علي/  ت ،كثیر بن عمر بن إسماعیل الفداء ألبي ،والنهایة البدایة – ١٢

 -  هـ ،١٤٠٨ سنة األولى/  ط ،العربي التراث إحیاء دار/  ط ،شیري

  . م ١٩٨٨

 عمرو/  ت ،عساكر ابن بن الحسن بن علي القاسم ألبي دمشق تاریخ  -  ١٣

 ١٤١٥ سنة ،والتوزیع والنشر للطباعة الفكر دار/  ط ،العمروي غرامة بن

  م ١٩٩٥ -  هـ

 ،خان المعید عبد محمد.  ت ،البخاري إسماعیل بن محمد الكبیر التاریخ – ١٤

  .حیدرآباد ـ العثمانیة المعارف دائرة.  ط

 المجید الكتاب تفسیر من الجدید العقل وتنویر السدید المعنى تحریر – ١٥

 ،للنشر التونسیة الدار/  ط ،عاشور بن الطاهر محمد)  التحریروالتنویر(

  م ١٩٨٤ سنة

 یحیى بن محمد اهللا عبد ألبي ،عثمان الشهید مقتل في والبیان التمهید – ١٦

 الدوحة -  الثقافة دار.  ط ،زاید یوسف محمود. د.  ت ،األندلسي المالقي

  هـ ١٤٠٥  سنة األولى:  الطبعة ،قطر –

 الرحمن عبد بن یوسف الحجاج ألبي ،الرجال أسماء في الكمال تهذیب – ١٧

 ط ،بیروت – الرسالة مؤسسة/  ط ،معروف عواد بشار/   ت ،الزكي ابن

  م ١٩٨٠ – ١٤٠٠ سنة ،األولى/ 

 – عنه اهللا رضي عفان بن عثمان سیرة في المنان الكریم تیسیر – ١٨

 والنشر التوزیع دار: الناشر ،الصَّالَّبي محمد لَعلي ،وعصره شخصیته

  .    م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣ ،األولى:  الطبعة ،بالقاهرة اإلسالمیة
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السیاسي وأثره في شعر الولید بن عقبة بن أبى  الصراع  

  معیط

 األنصاري أحمد بن محمد،) القرطبي تفسیر(  القرآن ألحكام الجامع – ١٩

 سنة الثانیة.  ط ،المصریة الكتب دار.  ط ،البردوني أحمد.  ت القرطبي

  م ١٩٦٤=  هـ١٣٨٤

 جریر بن محمد ،) الطبري تفسیر(  القرآن تأویل في البیان جامع – ٢٠

 هـ١٤٢٠ سنة األولى/  ط ،الرسالة مؤسسة/  ط شاكر أحمد/  ت ،الطبري

  .     م ٢٠٠٠ - 

 ،صفوت زكي أحمد.  د ،الزاهرة العربیة عصور في العرب رسائل جمهرة – ٢١

  . م ١٩٣٧=  هـ ١٣٥٦ األولى.  ط – بیروت – العلمیة المكتبة.  ط

 ،هارون السالم عبد.  ت ،الجاحظ بحر بن عمرو عثمان ألبي الحیوان – ٢٢

  . م ١٩٦٥=  هـ ١٣٨٥ سنة الثانیة. ط ،الحلبي.  ط

 دار.  ط ،درویش أحمد.  د ،والتراث المعاصرة بین األسلوب دراسة – ٢٣

  . بالقاهرة والنشر للطباعة غریب

 بیروت ـ المعرفة دار/  ط ،طماس حمیدو/  وشرح تعلیق ،الحطیئة دیوان – ٢٤

  م٢٠٠٥= ١٤٢٦ الثانیة/  ط ـ

/  ط ،الذهبي محمد بن الدین شمس اهللا عبد ألبي النبالء أعالم سیر  – ٢٥

  م٢٠٠٦ هـ١٤٢٧ سنة ،بالقاهرة الحدیث دار

.  ط ،إبراهیم الفضل أبو محمد.  ت ،الحدید أبي ابن ،البالغة نهج شرح – ٢٦

  . م ١٩٩٦=  هـ ١٤١٦ سنة الثانیة.  ط ،الجیل دار

  .١٩٧٥ سنة بالقاهرة الثقافة دار. ط ،عید رجاء.  د والنغم الشعر – ٢٧

/  ط ،عباس إحسان/  ت ،سعد بن محمد اهللا عبد ألبي الكبرى الطبقات – ٢٨

  م ١٩٦٨ سنة األولى/  ط ،بیروت – صادر دار

 صلى النبي وفاة بعد الصحابة مواقف تحقیق في القواصم من العواصم – ٢٩

 الدین محب/  أ.  ت ،اإلشبیلي العربي بن محمد للقاضي وسلم علیه اهللا

  م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧سنة الثانیة/  ط ،الجیل دار/  ط ،الخطیب



      
 
 

  

  ٩٨٦ 

 باإلسكندرية –املجلد اخلامس  من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات 

السیاسي وأثره في شعر الولید بن عقبة بن أبى  الصراع  

  معیط

 دار.  ط ،شیري علي.  ت ،الكوفي أعثم بن أحمد محمد ألبي ،الفتوح – ٣٠

  .  م١٩٩١=  هـ١٤١١ سنة األولى.  ط ،بیروت ،والنشر للطباعة األضواء

  م١٩٨٨ سنة ،الهالل مكتبة/  ط ،الَبَالُذري یحیى بن أحمد ،البلدان فتوح – ٣١

 الطباعة دار. ط ،فرهود السعدى محمد.  د الحدیث األدبي النقد قضایا – ٣٢

  . م ١٩٧٩=  هـ ١٣٩٩ سنة الثانیة.  ط باألزهر المحمدیة

. ت ،األثیر ابن الشیباني محمد بن علي الحسن ألبي التاریخ في الكامل – ٣٣

.  ط ،لبنان – بیروت -  العربي الكتاب دار. ط ،تدمري السالم عبد عمر

  .  م١٩٩٧/  هـ١٤١٧ سنة األولى: الطبعة

.  ط شیخو لویس.  ت ،البحتري الولید عبادة ألبي الحماسة كتاب – ٣٤

  .  بیروت – الشرقیة المكتبة

   ،الزمخشري عمر بن محمود ،التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف – ٣٥

  هـ ١٤٠٧ سنة الثالثة.  ط ،بیروت – العربي الكتاب دار.  ط

 أیوب البقاء ألبي – اللغویة والفروق المصطلحات في معجم – الكلیات -  ٣٦

 ط ،الرسالة مؤسسة.  ط ،المصري محمد – درویش عدنان.  ت ،الحسیني

  م ١٩٩٨=  ١٤١٩ سنة الثانیة. 

 دار.  ط الطیب، عبداهللا.  د وصناعتها العرب أشعار فهم إلى المرشد – ٣٧

  .  م ١٩٧٠ سنة الثانیة.  ط الفكر

   ،وآخرون ،األرنؤوط شعیب/  ت ،حنبل بن أحمد اإلمام مسند – ٣٨

  .  م ٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١ سنة األولى/  ط ،الرسالة مؤسسة/  ط

:  تعلیق ،المرزباني عمران بن محمد اهللا عبید ألبي الشعراء معجم  - ٣٩

   ،بیروت ،العلمیة  الكتب دار/  ط ،كرنكو.  ف.  الدكتور األستاذ

  م ١٩٨٢ -  هـ ١٤٠٢ سنة الثانیة/  ط

 سالم بن صالح.  ت ،البغدادي قانع بن الباقي عبد ،الصحابة معجم – ٤٠

 سنة األولى.  ط ،المنورة المدینة – األثریة الغرباء مكتبة.  ط ،المصراتي

  هـ١٤١٨



      
 
 

  

  ٩٨٧ 

 باإلسكندرية –املجلد اخلامس  من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات 

السیاسي وأثره في شعر الولید بن عقبة بن أبى  الصراع  

  معیط

 أحمد/  ت ،الصفدي أیبك بن خلیل الدین صالح ،بالوفیات الوافي – ٤١

 - هـ١٤٢٠ سنة بیروت – التراث إحیاء دار/  ط ،وآخرون ،األرناؤوط

  م٢٠٠٠

 ت ،الطائي أوس بن حبیب تمام ألبي – الصغرى الحماسة – الوحشیات -  ٤٢

  .الثالثة.  ط ،المعارف دار.  ط ،شاكر ومحمود المیمني العزیز عبد. 

   ،هارون السالم عبد.  ت ،المنقري مزاحم بن لنصر ،صفین وقعة - ٤٣

  . م ١٩٩٠=  هـ ١٤١٠ سنة ،بیروت – الجیل دار.  ط

 ،صدیقي یاسین محمد/  د اإلسالمي التاریخ على المغرضة الهجمات – ٤٤

   . م ١٩٨٨=  هـ ١٤٠٨ ،األولى.  ط ،للنشر الصحوة دار. ط


