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مظاهر القيم اخلُلقية والنّفسية يف معلقة لبيد بن ربيعة (قراءة أخرى)
أبوىداية دمحم إشتاعيل دمحم
جامعة كردفاف -كلية الًتبية – قس اللغة العربية (األدب كالنقد)

مستخلص
ىدفت الدراسة إىل بياف االجتاه اطتيلقي للشاعر لبيد بن ربيعة من خالؿ معلقتو يف عصره األكؿ .اتبعت الدراسة اظتنهج الوصفي
و
بصدؽ عن صورة إنساف اصتاىلية ،كعن أفكاره ،كمشاعره ،كظركفو
يعّب
االستقرائي  .أىم نتائج الدراسة :أ ٌف لبيدان استطاع أ ٍف ٌ
البيئية احمليطة ،كأ ٌف اظتعلقة اختذت من العقل كالشجاعة كالعدؿ كالع ٌفة موجهان كمؤثران يف تكوينها .اكصت الدراسة ابالستفادة من
الدراسات النفسية اضتديثة يف إعادة قراءة ىذه اظتعلقة لكشف مزااي كصفات لبيد كما تنطوم عليو نفسو الشاعرة.
Abstract
The study aimed to demonstrate the moral direction of the poet Labeed bin Rabia through
his comment in his first era. The study followed the descriptive approach. The most
important results of the study: that Lebeed was able to express honestly the image of the
ignorancy humanting, and his thoughts, feelings, environmental surrounding conditions.
And that the outstanding taken from the mind and courage, justice and chastity directed and
influential in is composition. The study recommended to use modern psychological studies
in re-reading this outstanding to reveal the advantages of recipes for the poem and the poet
himself.

مقدمة
كحالان حلية العلم ،كملكنا عقاؿ العقل ،كزينا بنطق اظتنطق ،كنعوذ بو من كدر صفاء الفكر،
اضتمد هلل الذم أحلنا ػتلة الفهمٌ ،
كصػػلهللا ع علػػهللا اظتبعػػوث اوامػػإ الكلػػم إىل أعقػػل األمػػم ،كعلػػهللا أتباعػػو السػػائرين يف منهػػاج أتباعػػو كسػػلم تسػػليمان كث ػَتان .االجتػػاه
اطتلقػػي يف النقػػد ىػػو ػتاكلػػة اعػػادة قػراءة الشػػعر مػػن خػػالؿ زاكيػػة األخػػالؽ بوصػػفها اظتوجػػو للمػػؤثرات الداعيػػة لقػػوؿ الشػػعر يف
العصر اصتاىلي ،كانت معلقة لبيد بن ربيعة ميداانن لتلك الدراسة ،لنحاكؿ من خالعتا التأكيد علهللا أ ٌف األخالؽ ىي اليت تسيطر
علهللا اجتاه الشاعر كتتحكم يف أفكاره عند نظمو لقصيدتو ،كأف القصيدة عبارة عن تررتػة ظتػا كػاف سػائدان مػن خلػق كيف ظننػا أنٌػو
اجتاه جديد يف قراءة الشعر كتذكقو مل يتطرؽ إليو قدامهللا النقاد  ،كمن ىنا كاف اختياران عتذه اظتعلقة؛ أل ٌف لبيدان عاش دىران طويالن
مكنو من رسم صورةو كاملة اظتعامل ،اتمة لألخالؽ علهللا اختالؼ جوانبها.

تعريف الشاعر
ً
اظتعمػرين،
لبيد أحد شػعراء اصتاىليػة اظتعػدكدين فيهػا كاظتني ػرمُت ؽتٌػن أدرؾ ااسػالـ ،كىػو مػن أشػراؼ ٌ
الشػعراء اسيػدين ال يفرسػاف ٌ
يقاؿ(ُ) :إنٌو يع ٌمر مائةن كستسان كأربعُت سنة.
(ِ)
صعة بن معاكية بن بىكٍر بن
ص ٍع ى
قاؿ ابن األنبارم ،كاألصفهاين  :ىو لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كالب بن ربيعة بن ى
ً
ص ػ ىفة بػػن قىػػيس بػػن ىعػ ٍػيالف بػػن يم ى ػػر ،كأ ػػاؼ التّبيػػزم(ّ) :إليػػاس بػػن ىم ىع ػ ًٌد بػػن ىع ػ ٍدانف.
ى ػوازف بػػن منصػػور بػػن ع ٍك ًرىمػػة بػػن ىخ ى
كٌت(ُ) :أبيب عقيل.
كيي َ
ُ)األصفهاين،أبوالفرج،األغاين ،ط أكىل ،ط دار الشعبُٖٗٗ،ـ،جُٓ،ص.ُِٗ:
السبإ الطٌٌواؿ اصتاىليات ،حتقيق:عبد السالـ دمحم ىركف،ط اطتامسة ،دار اظتعارؼ،القاىرةُّٗٔ ،ـ،ص.َٓٓ:
ِ)ابن األنبارم(دمحم بن القاسم)،شرح القصائد ٌ
ّ )التّبيزم(أبوزكراي لتيي بن علي بن دمحم الشيباين)،شرح القصائد العشر،تح:دمحم ػتي الدين عبد اضتميد،ط أكىل ،مطبعة السعادة،مصر،د.ت،ص.ُٓ:
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كاف ييقاؿ ألبيو(ِ)( :ربيعة اظت ٍقً ًَتين) صتوده كسنيائو ،قتلتو بنو أسد يف اضترب اليت كانت بينهم كبػُت قومػو ،كأدرؾ هره عػامر بػن
ي
مالك بن جعفر بن كالب أخوه ،كذلك أنٌو قتل قاتلو(ّ).
كأ ٌيـ لبيد(ْ) :ىي اتمر بنت ىزنباع بن جذنتة بن ركاحة بن مازف بن اضتارث بػن قطيعػة بػن عػبس بػن بغػيي بػن ريػا بػن غطفػاف
بن سعد بن قيس بن غيالف ،ككانت يتيمة يف حجر الربيإ بن زايد.
كلد لبيد حوايل سنة(ٓ) َٓٔ:ـ ،كقد عاش عمران طويالن بلغ عند ابن األنبارم مائة كثالثُت سنة(ٔ) ،كقاؿ بع هم(ٕ) :عاش لبيد
مائػة كستسػان أربعػُت سػنة ،كال شػك أف ىػذا العمػػر الطويػل كػاف لػو أثػره علػهللا أدب لبيػػد عامػة كمعلقتػو خاصػة ،فقػاؿ حػُت طػػول
سبعان كسبعُت(ٖ):
تش َكهللا إىل النفس غتهشةن كقد زتلتك سبعان بعد سبعينا
قامت ى
ٍ
ً
ً
كيف الثالث كفاءه للثمانينا
فإ ٍف تيزادم ثالاثن تىػٍبلغي أمالن
فلما بلغ تسعُت ًح َجةن قاؿ(ٗ):
ٌ
ً
ً
منكَّب ردائيا
ت هبا عن َ
ٌ
كأين كقد جاكزت تسعُت ح َجة ىخلى ٍع ي
كظتا بلغ مائة كعشران قاؿ(َُ):
ٌ
كيف تكامل ع ٍشر بعدىا ًعبىػير
رجل
عاشها
قد
ئة
ما
يف
أليس
ه
كظتا بلغ مائة كثالثُت سنةن قاؿ(ُُ):
ٌ
لبيد؟
كلقد
سئمت من اضتياة كطوعتا كسؤاؿ ىذا الناس كيف ي
ي
َ
ؽتدكد
غَت مغلب
دائم ي
دىر طويل ه
ه
لب العزاءي ككاف ى
ىغ ى
يعود
علي كليلةه
ككالقتا بعد اظت اء ي
يوـ إذا أييت َ
ه
قاؿ ابن قتيبة(ُِ) :ييقاؿ :إ ٌف كفاتو كانت يف أكؿ خالفة معاكية سنة ُْ:ق ،كأنٌو مات كىو ابن مائة كسبإ كستسُت سنة.
ىكػػذا نػػرل أ ٌف لبيػػدان يع ًٌمػػر كث ػَتان ،فعمػػره يف رأم اظتكثًٌػرين مائػػة كسػػبإ كستسػػوف سػػنة ،كيف رأم اظتقلٌلػػُت ال يقػػل عػػن مائػػة كعشػػر
ي
ي
سنوات.
إسالمو :
(ُ)
ػب صػبان إال أطعػم،
قاؿ أبوزيد القرشي  :ككاف لبيد رجالن شريفان كرنتػان يف اصتاىليػة كااسػالـ ،ككػاف قػد ىىل يف اصتاىليػة أ ٍف ال بي ٌ
فأداـ ذلك يف ااسالـ ،ككانت لو جفنتاف يغدك هبما كيركح يف كل يوـ علهللا مسجد قومو فيطعمهم.
ُ) ابن األنبارم(دمحم بن القاسم)،شرح القصائد السبإ الطواؿ اصتاىليات ،ص.َٓٓ:
ِ)ديواف لبيد بن ربيعة العامرم،ط دار صادر،ص.ِٖٗ:
ّ) ابن قتيبة،دمحم،الشعر كالشعراء ،حتقيق:أزتد دمحم شاكر،دار اظتعارؼ،القاىرة(،د.ت) ،جُ،ص.ِْٓ:
ْ ) التّبيزم،شرح القصائد العشر ،حتقيق:دمحم ػتي الدين،ص.ُٓ:
ٓ ) ديواف لبيد بن ربيعة العامرم،ص.ٖ:
ٔ ) ابن األنبارم،شرح القصائد السبإ الطواؿ اصتاىليات ،ص.ُٕٓ:
ٕ)األصفهاين،أبوالفرج،األغاين،جُٓ،ص.ِِٗ:
ُُ) الطوسي،ديواف لبيد بن ربيعة ،حتقيق:حنا انصر اضتيت،ط أكىل،دار الكتاب العربية،بَتكتُّٗٗ،ـ ،ص.ِِٔ:
ٗ) ديواف لبيد بن ربيعة العامرم"،ص.ُْ:
َُ) الطوسي،ديواف لبيد بن ربيعة،ص.ٕٔ :
ُُ)اظتصدر نفسو،ص.ُٓ:
ُِ) ابن قتيبة،الشعر كالشعراء،جُ،ص.ِّٓ:
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مث أسلم كحسن إسالمو ،كرتإ القر ف كترؾ قوؿ الشعر ،قاؿ أبوعبيدة مل يقل لبي هد يف ااسالـ إال بيتان كاحدان كىو(ِ):
اضتمد هلل إذ ملٍ أيتٍت أجلًي حىت لبست من ااسالـ ًسرابالى
ي
قاؿ ابن قتيبة(ّ) :بل ىو قولو(ْ):
ً
نفسو كاظترء ي ً
ما عاتب اضتر الكرمي ىك ً
صالً يح
س ال َ
ى
ييٍ
ى ٌ
صل يحوي اصتلٍي ي
(ٔ)
قاؿ د.عمر فاركؽ الطباع(ٓ) :أم هللا لبيد مرحلة إسالمو ؿتوان من ثالثُت سنة بعد قدكمػو يف السػنة التاسػعة للهجػرة كػاف فيهػا
التقي الورع.
مثاؿ اظتؤمن ٌ
(ٕ)
لك ٌػن ابػن األثػَت قػاؿ عنػو  :لبيػد مػن اظتؤلفػة قلػوهبم ،كؽتٌػن حسػن إسػالمهم؛ أل ٌف عطػاء أمػَت اظتػؤمنُت عمػر بػن اطتطػاب لػو كػػاف
ألفُت كستسمائة درىم بعد أ ٌف كتب إىل أمَت اظتؤمنُت سورة البقرة يف صحيفة كأتػهللا هبػا كقػاؿ :أبػدلٍت ع ىػذه يف ااسػالـ مكػاف
الشعر.
شعره:
(ٖ) ً
ينشد بيت لبيد(ٗ):
فمر مبسجد بٍت أقيصر ،كعليو رجل ي
قاؿ ابن األنبارم  :قىد ىـ الفرزدؽ الكوفة ٌ
أقالمها
يوؿ عن الطلوؿ ٌ
الس ي
كجال ُّ
كأّنا يزبػيهر يجت ُّد متوّنا ي
ى
سجد فقيل لو :ماىذا اي أابفراس؟ قاؿ :أنتم تعرفوف سجدة القر ف ،كأان أعرؼ سجدة الشعر.
(ُُ)
(َُ)
ػت (ر ػي ع سػبحانو عنهػا) :رحػم ع تعػاىل
قيل  :إ ٌف السيدة عائشة (اهنع هللا يضر) كانت تكثػر دتثُّ ىػل أبيػات لبيػد ،كقيػل  :مثٌ قال ٍ
لبيدانً ،إين ألرًكم لو ألف و
بيت.
ٌ
(ُِ)
ػرت
كعػن شػعره قػاؿ التّبيػزم  :كػاف لبيػد نبيػل الػنفس ،كافػر اظتػركءة ،جريئػان شػجاعان ،كػرمي األخػالؽ ،صػادؽ العاطفػة ،كقػد جػ ٍ
أخالقو كعواطفو كالمان فنيمان كألفاظان ىج ٍزلة يف شعره ،فجاء قليل اضتشػو ،مليئػان ابضتكمػة كاظتوعظػة اضتسػنة ،كقػد شػهد لػو النابغػة
اذىب فأنت أشعر العرب.
أكؿ ما شتإ شعره أبنٌو أشعر بٍت عامر ،مثٌ شتإ منو فشهد أبنٌو أشعر ىوازف ،مثٌ شتإ بعد ذلك فقاؿٍ :
قاؿ دمحم بن سالـ(ُّ) :ككػاف لبيػد بػن ربيعػة عػذب اظتنطػق ،رقيػق حواشػي الكػالـ ،ككػاف مسػلمان رجػل صػدؽ ،ككػاف يف اصتاىليػة
خَت شاعر لقومو نتدحهم كيرثيهم ،كيع ٌد أايمهم ككقائعهم كفرساّنم .كك عو يف الطبقة الثالثة من الشعر.
القوؿ :أنٌو من الشعراء اظتتقدمُت يف الشعر الذين ترفعوا عن مدح الناس لنيل جوائزىم كصالبم.
ػتمد البجاكمّ ،ن ة مصر،القاىرة(،د.ت)،ص.ِٖ:
ُ) القرشي،أبوزيد دمحم بن أيب اطتطاب ،رتهرة أشعار العرب يف اصتاىلية كااسالـ ،حتقيق:علي ٌ
ِ)ديواف لبيد بن ربيعة العامرم،ص.ُْ:
ّ) ابن قتيبة،الشعر كالشعراء ،جُ،ص.ِْٓ:

ْ) الطوسي،ديواف لبيد بن ربيعة  ،ص.ٓٗ:
ٓ) التّبيزم،شرح اظتعلقات العشر اظتذىبات ،حتقيق:د.عمر فاركؽ الطباع،ص.ُْْ:
ٔ) األصفهاين،أبوالفرج،األغاين،جُٓ،ص.ِّٗ:
ٕ) ابػ ػ ػػن األثَت(أب ػ ػ ػػو اضتس ػ ػ ػػن علػ ػ ػػهللا ب ػ ػ ػػن دمحم ب ػ ػ ػػن عبػ ػ ػػد الك ػ ػ ػػرمي الش ػ ػ ػػيباين اصتػ ػ ػػزرم،تَّٔى ػ ػ ػػ)،أسد الغابػ ػ ػػة،حتقيق:عادؿ أزتػ ػ ػػد الرفػ ػ ػػاعي ،جْ ،ط أكىل،دار إحيػ ػ ػػاء ال ػ ػ ػًتاث
العريب،بَتكت،ُٗٗٔ،ص.َْٓ:
ٖ) ابن األنبارم،شرح القصائد السبإ الطواؿ اصتاىليات ،ص.َُٓ:
ٗ) الطوسي،ديواف لبيد بن ربيعة ،ص.َِّ:
َُ) القرشي،رتهرة أشعار العرب يف اصتاىلية كااسالـ ،ص.ُٖ:
ُُ) ابن األنبارم،شرح القصائد السبإ الطواؿ اصتاىليات ،ص.ُُٓ:
ُِ) التّبيزم،شرح القصائد العشر ،حتقيق:دمحم ػتي الدين،ص.ُٕ:
الشعراء،ػتمود شاكر،ط أكىل،مطبعة اظتدين،القاىرةُْٕٗ،ـ ،ص.ّْ:
ُّ)اصتمحي،دمحم بن سالـ،طبقات فحوؿ ٌ
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ٌأما شعره الذم استحق بو تلك اظترتبة اظتتقدمة بُت الشعراء اصتاىليُت فأبرزه اظتعلقة ،كاليت أرتإ يشٌراح اظتعلقات أنٌو أنشدىا النابغة
الذبياين فناؿ هبا لقب أشعر العرب؛ ألنٌو يصف فيها حياةن بدكيةن صحراكيةن ،كيبدك أنٌو قاعتا يف شبابو ،فهي دتثل الشػعر البػدكم
يف متانتو كقوتو.
مع ادلعلقة

ث أصحاب اظتعلقات عصران ك خرىم مواتن؛ كلعل ىذا ما جعل قصيدتو حتظهللا ابتٌفاؽ الركاة يف عدد أبيابػا ،فهػي
أح ىد ى
كاف لبيد ٍ
تسعة كذتانوف بيتان عند يك وٌل مػن :أيب جعفػر النحػاس ،كالتّبيػزم ،كأيب عمػرك الشػيباين ،كأيب زيػد القرشػي .كىػي ذتانيػة كذتػانوف بيتػان
عند ابن األنبارم ،كالزكزين ،ك ٌأما ترتيبها بُت القصائد فقد اختلف الػركاة فيػو ،فهػي عنػد أيب جعفػر النحػاس ،كالتّبيػزم ،كالػزكزين
الرابعػػة بعػػد قصػػيدة امػػرئ القػػيس ،كطرفػػة ،كزىػػَت ،كعنػػد ابػػن األنبػػارم ىػػي السػػابعة كاألخػػَتة بعػػد قصػػيدة امػػرئ القػػيس ،كطرفػػة،
كزىػػَت ،كعنػػًتة ،كعمػػرك ،كاضتػػارث ،كعنػػد أيب عمػػرك الشػػيباين الثامنػػة ،كعنػػد أيب زيػػد القرشػػي فهػػي اطتامسػػة بعػػد قصػػيدة النابغػػة،
كاألعشهللا ،كامرئ القيس ،كزىَت.
(ُ)
كالقصيدة من حبر الكامل ،كقافيتها من اظتتدارؾ ،كقد ابتدرىا بقولو :
ًً
ع ىف ً
ٌت ىَتىبَ ىد ىغ ٍويعتىا ف ًر ىج يام ىها
ت ال ًٌد ىاي ير ىػتىلُّ ىها فى يم ىق يام ىها
ى
مب ن

معلقة لبيد بن ربيعة
نى ً
صفها مبعلقة ااحساس ابألرض القفر كااحسػاس ابلصػراع النفسػي لعوامػل اضتيػاة اظتػوت ،فػإ ٌف اظتتأمػل يف معلقػة لبيػد بػن ربيعػة
كتد أنٌو قد كظٌف رتيإ غتاالت النشاط اانساين (الطبيعة ،اانساف ،استمإ ،اضتيواف ،الزمن) توظيفان متدـ رسالة الشعر اطتالدة
يف اصتاىلية ،فالشعر اصتاىلي"أدب دتليو بواعا اضتياة القوية كختاطب بو الفطرة اانسانية عامة ،كىواألدب الصحيح العايل"(ِ)؛
العايل"(ِ)؛ "أل ٌف الشاعر اصتاىلي تلمس بغريزتو الغام ة الصور اظتوحية لتجسيد أفكاره ،كدلل بذلك علهللا تنبهو إىل االرتباطات
االرتباطات اضتميمة بُت مظاىر العامل اطتارجي كمشاعر العامل الداخلي كخواطره"(ّ).
لبيد"ألّنا قصػة اضتيػاة،
مثٌ إ ٌف الصراع الشديد بُت الظركؼ القاىرة كالشعور ابالنتماء عتو اطتيط النفسي العاـ الذم ينتظم معلقة
ٌ
فراؽ فلقاء ،مثٌ فراؽ فلقاء .كاانساف بُت ىذا كلٌو كسط أمواج من العواطف كاظتشاعر ىادئة حينان كصاخبة أحيااننظ ،ينتقل من
ذركة الفرح إىل ح يي الشقاء"(ْ).
كالشاعر اصتػاىلي اسػتطاع أ ٍف يػؤثر فينػا؛ ألنٌػو متاطػب فينػا ػمائران كأخالقنػا" ،فالػدنيا ركح نلمسػها بيػد مػن اظتػادة ،فػالركح ىػي
اضتقيقة ،كاظتادة ىي كسيلة ااحساس هبا"(ٓ).
مظاهر وصور القيم اخلُلقية يف معلقة لبيد

مثلػػت األخػػالؽ مركػػز الشػػعر اصتػػاىلي ،عتػػا يعيشػػوف كعنهػػا يصػػدركف ،كالشػػعر اصتػػاىلي مػػا كجػػد يف األصػػل إال للتغػػٍت مبكػػارؾ
ت
األخػػالؽ كالشػػيم ،كمػػا القصػػيدة اصتاىليػػة إال كسػػيلة الشػػاعر للتعبػػَت عػػن مذىبػػو يف اضتيػػاة ،كمػػا يعتقػػده ،كيػػؤمن بػػو .قػػد يع ػ ٌد ٍ
األخػػالؽ قاعػػد نة النطػػالؽ الشػػعر كالشاعر،فأصػػبح لزام ػان علػػهللا الشػػاعر حػػىت ينػػاؿ قػػدره العػػايل ،كمكانتػػو الرفيقػػة أف يتمثلهػػا يف
ُ)الطوسي،ديواف لبيد بن ربيعة  ،ص.ُٗٗ:
ِ )العقاد،عباس ػتمود،مطالعات يف الكتب كاضتياة ،اظتكتبة العصرية،صيدا -بَتكت،ص.ُِ:
ّ ) حاكم،إيليا ،فن الوصف كتطوره يف الشعر العريب ،ط اثنية،دار الكتاب العريب،بَتكت،ص.ْٗ:
ْ ) عشماكم،دمحم،النابغة الذبياين مإ دراسة للقصيدة العربية يف اصتاىلية،ط أكىل،دار الشركؽُْٗٗ،ـ،ص.ُِْ:
ٓ) العقاد،عباس ػتمود مطالعات يف الكتب كاضتياة،ص.ٖ:
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قصػػيدتو ،كمػػا انلتػػو اظتعلقػػات مػػن مكانػػة إال ألّنػػا غتػػدت أخػػالؽ اصتػػاىلييُت ،كالشػػاعر اصتػػاىلي اسػػتطاع أف كتعػػل مػػن الشػػعر
كاألخالؽ كسيطان نقل من خاللو ما يراه كيؤمن بو كيعيشو يف غتتمعو ،قد فر ت بيئة الشاعر كغتتمعو فتطان من األخالؽ يًتاكح
بُت اضتسن كالقبح ،ىذا ما رتإ بُت شعراء اضتقبة اصتاىلية ،فقد حرصوا علهللا إظهار ما نتيزىم من أخالؽ ،كما ييعلي قدرىم من
ف ائل،فلكي نصل إىل ىدؼ الشاعر كمقصده من نصو الشعرم اصتاىلي فالبػد مػن أف نػدرس األخػالؽ بوصػفها مفتػاح قػراءة
القصيدة اصتاىلية.
كاظتتفػػق عليػػو عنػػد أدابء كنقػػاد العصػػر اضتػػديا :أ ٌف األدب ىػػو ابػػن البيئػػة الػػيت نشػػأ فيهػػا كاستمػػإ الػػذم انطلػػق منػػو ليعػ ٌػّب عػػن
كائن اجتماعي يتشكل كعيو يف إطا ور اجتماع وي ،كحتكمو قوانُت البيئة
حاجات كميوؿ كرغبات كتطلعات ذلك استمإ "،فاظتبدع ه
احمليطة فتنعكس مؤثرات البيئة يف العمل اابداعي اظتش ٌكل"(ُ) .فأم نشاط إنساين يعود يف األصل إىل ما كرثو اانساف من قػيم
ي
كأعراؼ كأخالؽ من أابئو كأجداده.
نقسػػم اظتعلقػػة إىل أقسػػاـ متفاكتػػة حبسػػب اظتو ػػوعات كمػػا تعػػارؼ عليػػو البػػاحثوف ،ذلػػك؛ أل ٌف الغايػػة مػػن كراء
كيف حبثنػػا ىػػذا لػػن ٌ
ػنل اظتعلقػة" .إنتػاانن منٌػا أبف اظتعلقػة عبػارة عػن ك ٌػل ال
الدراسة َتخذان إىل غَت ىذا االجتػاه ،بعيػداٌ عػن طريػق التقسػيم اظتو ػوعي ل ٌ
ػفت لنػا نفػس الشػاعر ،كع ٌػرت
ػنل مػن أكلػو إىل خػره ،الػيت كش ٍ
يتجزأ ،جتمعها ظاىرة كاحدة ،ىي ظاىرة اضتزف اظتسػيطر علػهللا ال ٌ
أخالقو ،كأظهرت طبعو اانساين اضتقيقي ،سوؼ ؾتعل من الف ائل األربعة اليت دتثل الوسػط اطتيليقػي احملمػود كالطػرفُت اظتػرذكلُت
ػتوران لدراستنا"(ِ).
كنا أنمل أ ٍف ؾتعل الدراسة يف ااطار اطتيلقي للمعلقة كحتديده عّب تناكعتا مرتبة حبسب ركايتها اظتتفق عليها بُت الركاة( من أكعتا
إىل خرىا) ،لكن بعد التدقيق أثناء القراءة كجدان أ ٌف اظتظاىر اطتيلقية اظتشًتكة بُت الف ائل متناثرة كمتداخلة كمتنوعة يف أبيات
اظتعلقة الواحدة ،فصعب علينا األمر .كاف لزامان علينا أ ٍف ؾتد معياران خر أكثر منطقية ،أقرب إىل كشف خبااي تلك الظاىرة ،مبا
أ ٌف الدراسػػة تػػدكر حػػوؿ اظتكػػارـ كاحملامػػد كالف ػػائل يف معلقػػة طرفػػة فقػػد اختػػذان أصػػوؿ الف ػػائل األربعػػة( :العقػػل ،كالشػػجاعة،
كل منها مظاىره اطتيليقية اطتاصة بو.
كالعفة ،كالعدؿ) أيطران يندرج حتت ٌ
إذف إ ٌف لبيدان كاف منطلقان يف معلقتو من فلسفة خاصة يف فهم اضتيػاة ،ككػاف يعػيا مػا تػوحي بػو إليػو نفسػو ،كىػو مػإ ىػذا كذاؾ
التواقة إىل اضتياة ،كجاءت معلقتو حتمل ما يؤمن بو كيعتقد فيو من ػتامد كمفاسد،
من أعياف عشَتتو .قد مثٌل شعره مر ة نفسو ٌ
كمكارـ كمسالب ،كلذا ؾتد أ ٌف االجتاه اطتيلقي يف معلقتو يتنيذ األشكاؿ التالية:
أوالً  :العقل :من مظاىره يف معلقة لبيد:

الشعور ابالنتماء :كقد اختذ الصور التالية:
الوقوؼ علهللا األطالؿ كالدعاء عتا:
" أراد لبيد من خالؿ ىذا الوقوؼ أ ٍف متلق حالة من التعاطف اظتتبادؿ بُت اظتكاف كاانساف يرمي من خالعتا أ ٍف تسػتقر اضتيػاة،
كأ ٍف يتفاعل الطرفػاف فيهػا ليوجػدا حالػة مػن االرتبػاط كالتجػذر"(ّ) .فشػعور لبيػد ابالنتمػاء قػاده إىل رسػم تلػك اللوحػة اصتميلػة يف

ُ)إشتاعيل،عبد العليم،ظاىرة الغموض يف الشعر العريب اضتديا،ط أكىل،دار الفكر،القاىرةَُُِ،ـ ،ص.َِٕ:
ِ )الغامدم،دمحم عبد ع حسُت،اصتانب اطتلقي يف اظتعلقات العشر ،رسالة ماجستَت مقدمة صتامعة أـ القرل كلية اللغة العربيةُِْٕ،ىػ،ص.ُِِ:
 ) 2قميحة،مفيد،شرح اظتعلٌقات العشر ،دار اعتالؿ،بَتكتُٕٗٗ،ـ،ص.َِٗ:
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صدر قصيدتو فقاؿ(ُ):

ً ً
ًً
ٌت ىَتىبَ ىد ىغ ٍويعتىا ف ًر ىج يام ىها
ىع ىفت ال ٌد ىاي ير ىػتىلٌ ىها فى يم ىق يام ىها مب ن
فىمدافًإ الرَاي ًف ع ًرم ر ٍشتهاخلىقان كما ًمن ال ًو ً
الم ىها
ى ي ٌ يٌ ى ى ي ى ى
حي س ي
ى ى
ي
ًدمن ىجتَرـ بػع ىد عه ًد أىنً ً
يسها ًح ىج هج ىخلى ٍو ىف ىحال يعتا ىك ىحر يامها
ى ه ى ى ىٍ ىٍ
ً
ُّجوـ كص ىاهبا ك ٍد يؽ الَر ً
رًزقى ٍ ً
كع ًد ىج ٍويد ىىا فى ًرىى يامها
ت ىمراب ى
ي
يإ الن ى ى ى
ً
و
و
ً
و
ىك ىعشيَة يمتى ىجا ًكب إً ىرز يام ىها
ًم ٍن يك ًٌل سا ًريىة ك ىغاد يم ٍدج ون

التسليم ابلتالحم بني اإلنسان وادلكان

"قد كفق الشاعر أٌنتا توفيق عندما جعل الرحيل عن الداير عرٌاين ،كااقامة فيها ثوابن؛ أل ٌف ذلك يكشف العالقة اضتميمة بُت
األرض كاانساف"(ِ) .كما يف قولو(ّ):
(*)
ع ًريت ككا ىف هبا اصت ًميإ فىأب ىكركا ًمنٍها كغي ً
ود ىر نػي ٍؤييها ىكيذت يامها
ىىٍ
ى
ى ي ٍ ي
احلزم  :كمن صوره :
السعي من أجل ضمان احلياة الكرمية
"لعل الشاعر قد رمز ابلشتاء إىل حالة اال طراب كالتمرد ،كابلربيإ إىل عودة اعتدكء كالصفاء ،إىل حالة السعي كاصت ٌد الذم نتثل
الوركد إىل اظتاء ،أم العمل من أجل اضتياة اليت ال يتم صفاؤىا إال ابلتعاكف اظتثمر كاضترص اظتتبادؿ"(ْ) .فقاؿ(ٓ):
اؿ ًصيى ياموي ىك ًصيى يام ىها
ىح َىت إً ىذا ىسلى ىنيا يرتى ىادل ًستَةن ىجىز فىطى ى
ً
ًو
ً ً
ص ًرىنت وة إًبٍػىر يام ىها
ىر ىج ىعا ًأب ٍىم ًرقتىا إً ىىل ذم مَرةو ىحصد ىكيٍؾت يإ ى
ً
ت ًريح الى ً ً
ً
هام ىها
ىكىرىمهللا ىدكابىرىىا ال َس ىفا ىكتىػ ىهيَ ىج ٍ ي ى
مصايف ىس ٍويم ىها ىكس ي
فىػتىػنى ىازعا سبًطان ي ًطَت ًظالليو ىك يدخ ً
ب ً ر يام ىها
اف يم ٍش ىعلةن يي ىش ُّ
ى
ى ى ى ي ي
و ً
ً
ً
ً
ىسنى يام ىها
ىم ٍش يمولىة غيلئى ٍ
ت بًنىابًت ىع ٍرفى ًج ىك يد ىخاف ان ور ساط وإ أ ٍ
الرؤية والرشيدة
الصم اطتوالد اليت فقدت كل حركة ،ككل نشاط ،فكيف السبيل
"ينكر لبيد علهللا نفسو ما ىو فيو من سؤاؿ األحجار كالصنيور ٌ
عتا إىل أف تتكلٌم! ككيف السبيل عتا أف جتيب! ككيف السبيل عتا أف تبُت!"(ٔ) .فقاؿ(ٕ):
ً
كالمها
ا،ك ى
ص ٌمان ىخ ىوال ىد ما يىبً ي
فىػ ىوقىػ ٍف ي
تأٍ
كيف يسؤالينا ي
ُت ي
ىسأى يعت ى
ُ) الطوسي،ديواف لبيد بن ربيعة  ،ص.ُٗٗ:
ِ) قميحة،مفيد،شرح اظتعلٌقات العشر،ص.ُُِ:

ّ) الطوسي،ديواف لبيد بن ربيعة  ،ص.َِٓ:
*) الثيماـ(ب م الثاء) :نبت عيف شبيو ابطتوص يس ٌد بو يخصاص البيوت( اتج اللغة كصحاح العربية،مادة ذتيم).
ْ) قميحة،مفيد،شرح اظتعلٌقات العشر ،ص.ُِّ:
ٓ) الطوسي ديواف لبيد بن ربيعة،ص ُِِ:كما بعدىا.

ٔ) حسُت،طو،حديا األربعاء،ط اثنية عشرة،دار اظتعارؼ،مصر،جُ،ص.َِ:
ٕ)الطوسي،ديواف لبيد بن ربيعة ،صَِْ.
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مناظرة اخلصوم
يعٍت الوقوؼ أماـ اطتصم حبزـ كمعرفة مبواطن القػوة كال ػغف عنػد اطتصػم "كىػو يفتنيػر ابظتنػاظرة الػيت جػرت بينػو كبػُت الربيػإ بػن
زايد العبسي يف غتلس النعماف بن اظتنذر"(ُ) .بقولو(ِ):
ًو
كمتٍشهللا ذى يامها
هولىوة تػيٍر ىجهللا نػى ىوافًليها ي
ىكىكث ىَتة غيرىاب يؤىا غتىٍ ي
ً
خوؿ ٌ ً
ابلد ً
غي ٍل و
م ىرًكاسيان أىقٍ ىد يامها
ب تى ىش َذ ير ي
كأّنا ج ُّن البىد ًٌ
هاع ً
ابطلىها كبػؤت ًحب ًٌق ً
أىنٍ ىكرت ً
ندم كمل يػى ٍف ىني ٍر ىعلى َي كًر يامها
ٍي
يٍ ي ى
عدم االنقياد للعواطف
ق ٌدـ لنا لبيد ىذا اظتظهر العقلي يف حكمة لطيفة رائعة قريبة من اضتفظ بعيدة من النسياف .فقاؿ(ّ):
و
فىاقٍطىإ ليبانىةى من تىػعَرض كصليةي ك ى ً
صَر يام ىها
ٍ ى ىى ى ى ى ٍ
لشُّر كاص ًل يخلَة ى
ى
ً
و
ت ىكىزاغى قًو يام ىها
ص ٍريموي ابؽ إًذىا ظىلى ىع ٍ
ىك ٍ
ب اظتي ىجام ىل ابصتز ًيل ىك ى
أح ي
نفي ادليل مع اذلوى
ألّنػم
أراد الشاعر أف ينفي لبيد عن نفسػو كقومػو تػدنيس األعػراض ،كبػوار األفعػاؿ ،كأ ٍف يثبػت رجحػاف عقػوعتم ،كإابء نفوسػهم؛ ٌ
يرًزقوا عقوالن يفكركف هبا.

كما يف قولو(ْ):

اثنياً  :الشجاعة

المها
ور فىعا يعتيٍم إً ٍذ الىنتيل ىم ىإ اعتىىول أ ٍ
ىح ي
ال يىطٍبىػ يعوف كال يػىبي ي

من مظاىرىا يف معلقة لبيد اآليت:
الوفاء  :لو ثالث صور ،ىي:
الوقوف على األطالل
كتوحػػد كتف ٌكػػر ،كإذا تف ٌكػػر كجػػل كج ػ  ،كإذا ج ػ داخلتػػو
ييع ػ ٌد مػػن الشػػجاعة؛ "أل ٌف اانسػػاف إذا صػػار يف مثػػل ىػػذه األمػػاكن ٌ
فصورت لو األصػوات ،كمثٌلػت لػو األشػنياص ،كأكقتتػو احملػاؿ بنحػو مػا يعػرض لػذكم
الظنوف الكاذبة ،كاألكىاـ اظتؤذية الفاسدةٌ ،
الوسواس"(ٓ) .كمن ذلك قولو(ٔ):
ً ً
ًً
ٌت ىَتىبَ ىد ىغ ٍويعتىا ف ًر ىج يام ىها
ىع ىفت ال ٌد ىاي ير ىػتىلٌ ىها فى يم ىق يام ىها مب ن
السبإ،ت:عبد الرزتن اظتصطاكم،دار اظتعرفة،بَتكتُِّْ،ىػ ،ص.ُٓٔ:
ُ ٌ
)الزكزين(اضتسُت بن أزتد)،اظتعلٌقات ٌ
ِ(الطوسي،ديواف لبيد بن ربيعة  ،ص ِّّ :كما بعدىا..
ّ) اظتصدر نفسو،ص.َِٖ:

ْ)اظتصدر نفسو،ص.ِّٗ:
ٓ) اظتسػػعودم(أبو اضتسػػن علػػي بػػن اضتسػػُت بػػن علػػي ت ّْٔى ػػ)،مركج ال ػذىب كمعػػادف اصتػػوىر ،حتقيػػق:دمحم ػتيػػي الػػدين عبػػد اضتميػػد ،اظتكتبػػة العص ػرية ،صػػيدا -بػػَتكتُٖٖٗ،ـ
جِ،ص.َُٔ:
ٔ) الطوسي،ديواف لبيد بن ربيعة  ،صُٗٗ:كمابعدىا.
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فىمدافًإ الرَاي ًف ع ًرم ر ٍشتها خلىقان كما ًمن ال ًو ً
الم ىها
ى ي ٌ يٌ ى ى ي ى ى
حي س ي
ى ى
ي
ًدمن ىجتَرـ بػع ىد عه ًد أىنً ً
يسها ًح ىج هج ىخلى ٍو ىف ىحال يعتا ىك ىحر يامها
ى ه ى ى ىٍ ىٍ
ً
ُّجوـ كص ىاهبا ك ٍد يؽ الَر ً
رًزقى ٍ ً
كع ًد ىج ٍويد ىىا فى ًرىى يامها
ت ىمراب ى
ي
يإ الن ى ى ى
ً
و
و
ً
و
ىك ىعشيَة يمتى ىجا ًكب إً ىرز يام ىها
ًم ٍن يك ًٌل سا ًريىة ك ىغاد يم ٍدج ون
ً
ت ابصتىٍل ىهتىػ ٍ ً
عامها
ُت ًظ ي
كع األىيٍػ ىهقاف ىكأىطٍ ىفلى ٍ
فىػ ىعال فيػير ي
باؤىا ىكنى ي
عي ىوذان ىَت َج يل ابل ىف ًاء ًهب يامها
ُت ساكًنىةه علهللا أىطٍالئًها
الع ٍ ي
ىك ى

تذّكر األحبّة
(ُ)
ػجل لبيػػد يف كصػػفو أشػػياء
"حػػُت يعػػود لبيػػد إىل ضتظػػة الػػوداع ال يكػػاد ينٌ ىسػػهللا منهػػا شػػيئان ،فهػػو يعيشػػها بكػػل كقائعهػػا"  .قػػد سػ ٌ
خفيػػت علػػهللا كث ػ وَت مػػن الشػػعراء فليسػػت"عُت الشػػاعر كحػػدىا ىػػي الػػيت تػ ىػرل كتتبػػإ اابػػل ،بػػل أي ٍذنػػو أي ػان تسػػمإ"(ِ).كيف ذلػػك
قاؿ(ّ):
ك ظيعن اضت ًي حُت ىحت َملوا فتى ىكنَسوا قيطينان تى ً
صُّر ًخيى يامها
ىشاقىػٍت ى ٍ ي ى ٌ ى ى
و
وؼ ي ًظ ُّل ًع ً
ىزٍك هج ىعلىٍيو كًلةه ىكقًىر يامها
صيَةي
ًم ٍن ُّ
كل ىٍػت يف ي
ً
اج تيو ً ىح فىػ ٍوقىها ىك ًظبىاءى ىك ٍجىرةى يعطَفان أ ٍىر يمها
يز يجالن كأى َف ن ىع ى
ً
يشةى أىثٍػليها ىكًر ى يامها
اع بً ى
يحفىز ٍ
ىجىر ي
اب كأٍنو أ ٍ
ت ىكىزايػىلىها ال َسىر ي
الدعاء للداير ابلسقيا

ىذا من كفاء حب الفارس الشجاع ،كمنو قولو(ْ):

الصرب
ّ

ً
ُّجوـ كص ىاهبا ك ٍد يؽ الَر ً
رًزقى ٍ ً
كع ًد ىج ٍويد ىىا فى ًرىى يامها
ت ىمراب ى
ي
يإ الن ى ى ى
ىك ىع ًشيَ وة يمتى ىجا ًكب إً ىرز يام ىها
ًم ٍن يك ًٌل سا ًريىوة ك ىغ واد يم ٍد ًج ون

ىػو مػن أجػ ٌػل اظتظػاىر عنػػد العػرب ،كقػػد دتثٌػل لنػا يف معلقػػة لبيػد مػػن خػالؿ كصػػفو لناقتػو الػيت شػػبهها لنػا ابلبقػػرة الوحشػية الػػيت"مل
يكت ً
ػف اباللتفػات إليهػػا مػن اطتػارج ،يف شػػكلها كسػرعتها كقػػوة بطشػها ،بػل تصػدَل إىل كاقعهػا الػداخلي"(ٓ) .كـتػػرج مػن تصػػوير
لبيد للبقرة الوحشية بصوور للصّب عند تلك البقرة كاليت ىي ابلتايل صػور الصػّب عنػد بػٍت البشػر "فالعالقػة األساسػية بػُت الشػاعر
كالعامل يف شكل مزاج بُت الرفي كالقبوؿ تكمن يف ىذه الناقة"(ٔ) .كمن تلك الصور:

ُ) عشماكم،دمحم زكي  ،النابغة الذبياين مإ دراسة للقصيدة العربيية يف اصتاىلية ،ص.ُِْ:
ِ) حسُت،طو،حديا األربعاء ،جُ،ص.ِِ:
ّ) الطوسي،ديواف لبيد بن ربيعة  ،ص َِٓ:كما بعدىا.
ْ)اظتصدر نفسو،ص.ُٗٗ:
ٓ) حاكم،إيليا ،فن الوصف كتطوره يف الشعر العريب ،طِ،دار الكتاب اظتصرمَُٖٗ ،ـ ،ص.ُّ:
ٔ) أبوموسهللا ،دمحم دمحم ،قراءة يف األدب القدمي ،ط أكىل،مكيبة كىبة،القاىرةُُْٗ ،ىػُٖٗٗ -ـ ،ص.ُُٓ:
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ااذعاف للمنااي

(ِ)

كسر النفس كدفعها لالحتماؿ

اصت ٌد يف الطلب

ً
ىصٍبػنىػ ىها
منها غَرةن فىأ ى
ص ىادفٍ ىن ى
ى

ً
ً
يا ًس ىه يامها
اظتنااي ال تىط ي
إ َف ى

ً و ً
جست ًرَز األىنً ً
سقامها
فىػتىػ َو ٍ
يس فىر ى
يس ي
اعها ٍ
عن ظى ٍهر ىغٍيب ىكاألىن ي
فىػغى ىد ً
ً
منيافى ًة ىخ ٍل يف ىها ىكأ ىىم يامها
ٍ
سب أىنَوي يم ٍويىل الى ى
ت كال الٍ ىف ٍر ىج ٍُت ىٍحت ي
ً ً
ً ً
صامها
س ُّ
الرىماةي ىكأ ٍىر ىسليوا غي ٍ فان ىد ىكاج ىن قافالن أ ٍىع ي
حىت إذا يىئ ى
ً
ً
ُّىا ىكىدت يامها
ت عتا ىم ٍد ًريَةه
فىػلىح ٍق ىن ىك ٍاعتى ىكىر ٍ
كال َس ٍم ىه ًريَة ىحد ى
لًت يذكدى َن كأىيػ ىقنت إً ٍف مل تي يذد أى ٍف قى ٍد أىح َم ًمن اضتت ً
وؼ ًزت يامها
ٍ
ى ى يي
ى ىي ى ٍ ى ٍ
اب فى ًرجت بًدوـ ك يغ ً
ت ًمٍنػها ىكس ً
ود ىر يف الىم ىكًٌر يس ىني يامها
فىػتىق َ
يٌ ى ٍ ى ى
ص ىد ٍ ى ى
ً
ً ً
فىبًتًٍل ى ً
كام ىها
امإ ابل ُّحهللا ىك ٍ
اجتى ى
اب أ ٍىرديىةى ال َسراب إ ي
ل اللَ ىو ي
ك إ ٍذ ىرقى ى
حباج وة لىَو يامها
أىقٍ ً ي اللُّبىانىةى ال أيفىػًٌر ي
ط ًريبىةن
أىٍك أى ٍف يػىلي ى
وـ ى

شك أراد أف ييفصح عن
كل ىذا الشعر من أجل انقة أراد أ ٍف يتحدث عن سرعتها كقوبا؛ إنٌو كال ٌ
"إ ٌف لبيدان ال يصف البقرة يف ٌ
أشياء حبيسة يف نفسو ،فاختار متنفسان عتا ىذه الصور النقلية.)ّ("...
ً
ً ً
الص ىوا ًر قًو يام ىها
وعةه
أىفىتًٍل ى
ىخ ىذلى ٍ
ك أ ٍىـ ىكحشيَةه ىم ٍسبى ى
ت ىكىىاديىةي ٌ
ً
ض ال َش ىقائًًق طىٍوفيػ ىها ىكبػيغى يام ىها
ىخٍن ىساءي ىيَػ ىعت ال ىف ًر ىير فىػلى ٍم يىًرٍـ يع ٍر ى
ً
لً و و
ً
عامها
س
ى
سب ال نتيى َن طى ي
ىكوا ي
مع َفر قىػ ٍهد تىػنى ىازعي ش ٍل ىوهي غيٍب ه
ً
ً
ً
يا ًس ىه يامها
اظتنااي ال تىط ي
منها غَرةن فىأ ى
ص ىادفٍ ىن ى
ى
ىصٍبػنىػ ىها إ َف ى
ف من ًدىنت وة يػيٍرًكم اطتىمائً ىل دائًمان تى ٍس ىج يامها
ىسبى ىل ىكاكً ه
ىابى ٍ
تت ىكأ ٍ
و
وـ ىغ ىم يامها
يػى ٍعليو طى ًري ىقةى ىمٍتنً ىها يمتىػ ىواتًهر
ُّج ى
ًيف لىٍيػلىة ىك ىفىر الن ي
ً ً
ً
ً
يامها
ىجتىتى ي
اؼ أ ٍ
يل يى ي
ىصالن قالصان يمتىػنىػبٌذان بعي يجوب أىنٍػ ىقاء ىنت ي
ً
ً ً
ً
ً
م يس َل نًظامها
ىكتي يءي يف ىك ٍجو الظَالـ يمن ىَتةن ىك يج ىمانىة البى ٍح ًر ًٌ
ت تى ًزُّؿ ىع ًن الثػىَرل أ ٍىزاليمها
ىح َىت إً ىذا ٍاؿتى ىسىر
ت بى ىكىر ٍ
ىس ىفىر ٍ
الظالـ ىكأ ٍ
ي
ً ً
ً
ىسٍبعان تيؤامان كامالن أىَاي يمها
ص ىعائً ود
ىعل ىه ٍ
ت تىػىرَد يد يف ّناء ي
ً
ً
ًً
ً
طامها
حىت إًذا يىئ ىس ٍ
ىس ىح ىق ىخال هق مل يػيٍبلو إًٍر ى ي
ت كأ ٍ
اعها ىكف ي
أىم صوره يف معلقة لبيد:
العزم :من ٌ
ُ) الطوسي،ديواف لبيد بن ربيعة ،ص.ُِٖ:
ِ)اظتصدر نفسو،ص ِِِ:كما بعدىا.
ّ) قميحة،مفيد،شرح اظتعلٌقات العشر،ص.ُِٔ:
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عدم اجلزع واالستسالم لليأس
كاألبيػػات التاليػػة تكشػػف أخػػالؽ لبيػػد يف أنػٌػو" لػػيس ػػعيفان ،كال كاىػػي العػػزـ ،كال مسػػرفان يف االسًتسػػاؿ مػػإ العاطفػػة ،كإٌفتػػا ىػػو
صاحب عزـ كإرادة كتصميم"(ُ) .حيا قاؿ(ِ):
ىسبى ياهبا ىكًرىم يامها
ىت ىكتػى ىق َ
من نػى ىو ىار ىكقى ٍد ىأن ٍ
ص ىع ٍ
تأٍ
بى ٍل ىما تى ىذ ٌكير ٍ
ك ىمىر يامها
ت أ ٍىى ىل اضتً ىجا ًر فأٍيٍ ىن ًمنٍ ى
ت بًىفٍي ىد ىك ىج ىاكىر ٍ
يمًٌريَةه ىحلٌ ٍ
ًمب ىشا ًرؽ اصتىبىػلى ٍ ً
فىػتى ى َمنىػٍتها فىػ ٍرىدةه فىػير ىخ يام ىها
ُت أ ٍىك ًمبي ىح َجر
اؼ ال ىق ٍه ًر أ ٍىك ًط ٍل ىني يامها
ص ىوائً هق إً ٍف أىٍنتىنىت فًمظىنَةه فبها ىك ىح ي
فى ي
و
فىاقٍطىإ ليبانىةى من تىػعَرض كصليةي ك ى ً
صَر يام ىها
ٍ ى ىى ى ى ى ٍ
لشُّر كاص ًل يخلَة ى
ى
ً
و
ت ىكىزاغى قًو يام ىها
ص ٍريموي ابؽ إًذىا ظىلى ىع ٍ
ىك ٍ
ب اظتي ىجام ىل ابصتز ًيل ىك ى
أح ي
احلي وركوب األهوال ادلخيفة والذي يظهر واضحاً يف أبياته اليت قال فيها(: )3
محاية ّ
كلى ىق ٍد ىزتيت اضتي حت ًمل ًش َكيت فيػر ه ً
ت ًصت يامها
ط ًكشاحي إً ٍذ ىغ ىد ٍك ي
ٍ
ى
ىٍ ي ى َ ٍ ي
فىػعلىوت مرتىػ ىقبان علهللا ًذم ىبػوةو
ً
ًً
تامها
ىح ٍروج إ ىىل أ ٍىعالىمه َن قى ي
ى ٍ ي يٍ
ىٍ ى
ً
ً
المها
حىت إًذا أىل ىق ٍ
ٌ
ىج َن ىع ٍورات الثُّغوًر ظى ي
ت يىدان يف كاف ور ىكأ ى
ً ً و
كّنا يجَر يامها
صير يد ى
ىس ىه ٍل ي
أٍ
صبىت ىكج ٍذ ًع يمني ىفة ىج ٍرداءى ىٍلت ى
ت ىكانٍػتى ى
عاـ ك ىشلو حىت إًذا س ًنينىت كخ ً
ً
ظامها
ى ٍ ىى ٌ
ٌ
ىرفٌػ ٍعتيها طىٍرىد النٌ ى ي
فع ي
ً
ً ً ً
حز يامها
ىسبى ىل ىٍؿتيرىا
قىل ىق ٍ
ت ًر ىحالىتيها ىكأ ٍ
ىكابٍػتى َل من ىزبىد اضتىمي ًم ى
ً ً
ناف كتىػٍنػتى ًحي كرىد اضت ً ً
زتامها
ىج َد ي
مامة إ ٍذ أ ى
ٍ ى ى
تىػ ٍرقىهللا ىكتىطٍ ىع ين يف الع ى
الكرم  :كمن صوره يف معلقة لبيد:
التباهي والتلذذ
تصوير لبيد للكرـ يف ىذه األبيات "ال يقف عند غترد ما يبذلو الشاعر ألصدقائو من كرـ ال ػيافة؛ كإٌفتػا ىػو الكػرـ الػذم نتتػزج
ابلشهامة كالبطولة كالت حية بكل و
غاؿ كرخيل"(ْ) .كما يف قولو(ٓ):
ت ال تى ٍد ًرين ىكم ًمن لىيػلى وة طىٍل وق لى ًذ و
بل أىنٍ ً
يذ ىعتٍيوىىا ىكنً ىد يام ىها
ي ٍ ٍ
ٍ
ً
قى ٍد بً ُّ ً
كعَز يم ىد يامها
ت إً ٍذ يرف ىع ٍ
ت ى
ت سامىرىا ىك ىغايىةى اتج ور ىكافىػٍي ي
السباء ب يك ًل أى ٍد ىكن عاتً وق أىكجونىوة قي ًدحت كفي َ ً
ً
تامها
يخ ي
ٍ ىٍ
ى ٍ ى
أي ٍغلي ٌ ى ٌ ى
ُ) حسُت،طو،حديا األربعاء ،جُ،ص.ِِ:
ِ) الطوسي،ديواف لبيد بن ربيعة ،ص.َِٗ-َِٕ:
ّ)اظتصدر نفسو،ص.ِِّ-ُِّ:
ْ) عشماكم،دمحم زكي النابغة الذبياين مإ دراسة للقصيدة العربيية يف اصتاىلية ،ص.ِِٕ:
ٓ) الطوسي،ديواف لبيد بن ربيعة ،ص ِِٕ:كما بعدىا.
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وح صافًي وة كج ٍذ و
ً
ًمبيىوت ور ىَتٍ ىاتيلوي إًبٍػ ىه يامها
ب ىك ًرينى وة
بى
صبي ً ى ى ى ى
ً
ً
يامها
اج بً يس ٍحىرةو ى
ألع ًٌل م ىنها ى
اب ىك ٍر ي
حُت ىىب ن ي
حاجتىها الد ى
ت ى
َج ى
يح قى ٍد كزعت كقًَرةو قد أىصبح ً
ً
مامها
ٍى ى ٍ
ىك ىغ ىدا ىة ًر و ى ى ٍ ي
ت بيىد الشَماؿ ًز ي

الكرم دعوة للضعيف واجلار(:)1

ً ً
و
سامها
ت ًضتىٍت ًفها
جزكًر أىيٍسا ور ىد ىع ٍو ي
مبىغىال وق يمتىشابًو أ ٍ
ىك ي
ىج ي
أ ٍىد يعو هبًً َن لً ىعاقً ور أ ٍىك يمطٍ ًف ول بي ًذلىت صتَت ًاف ا ىصتمي ًإ ضتً يامها
فىال َيف كاصتار ا ىصتنًيب ىكأىَفتا ىبطىا تىبالىةى ؼتيٍ ً
صبان أ ٍىى يامها
ىى
ٍ ى ى ي
ي

إيواء الضعفاء وذ ِوي احلاجات(:)2

َت ًكم إًىل األطٍ ً
ناب كلُّ ًرًذيَوة
يكي ىكلًٌلو ىف إً ىذا ً
حت
ناك ٍ
الرىاي ي
ح تى ى
ٌ
ي
اثلثا :العدل  :من مظاىره عند لبيد:

ًمثٍ ًل البىلًيَ ًة قالً و
دامها
ل أ ٍىى ي

تامها
يخليجان دتيى ُّد ىشوا ًرعان أىيٍ ي

ادخار احملامد ليوم التفاخر :كمن صورىا:
التكلف ابألمور كالقياـ هبا ،كما يف قولو (ّ):

ًمنٌا ل ًزاز ع ًظ و
َامها
يمة ىجش ي
ي ى ى

ت ً
إً ٌان إًذا التىػ ىق ً
اسام يإ ىملٍ يى ٍزؿ
إعطاء اضتقوؽ ألصحاهبا،كىذا يف قولو(ْ):
كم ىق ًسم يػع ًطي الٍ ً
كمغى ٍذ ًمهر ًضتييقوقًها ىى ٌ يامها
عشَتةى ىحقَها
ي ٌ ه يٍ
ي
شتاحة اطتلق كنيل اظتعايل ابلكرـ(ٓ):
و ً
وب رغائً و
ب ىغنٌ يامها
فى الن كذيك كرـ ييع ي
ُت علهللا النَدل شتىٍ هح ىك يس ي ى
الفنير بتوارث احملامد(ٔ):
و
ً
ً
ً
مامها
م ٍن ىم ٍع ىش ور ىسن ٍ
َت ىعتيٍم ي
ابؤى ٍم كل يك ًٌل قىػ ٍوـ يسنٌةه كإ ي
إصالح ذات البني  :كمن صوره يف معلقة لبيد :
زتاية العشَتةكما نلجظ ذلك يف قولو(ٕ):

ً
كى يم فىوا ًر يسها ىكيى ٍم يح ٌك يامها
شَتةي أيفٍظ ىع ٍ
ت ي
ي
السعادةي اذىا الٍ ىع ى
كى يم ٌ

ُ) اظتصدرنفسو،ص.ِّٕ -ِّٔ:
ِ ) اظتصدر نفسو،ص.ِّٕ:
ّ ) اظتصدر نفسو ،ص.ِّٕ:
ْ ) اظتصدر السابق،ص.ِّٖ:
ٓ ) اظتصدر نفسو ،ص.ِّٖ:
ٔ ) اظتصدر نفسو،ص.ِّٗ:
ٕ ) اظتصدر نفسو ،ص.ُِْ:
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تعميم اظتنفعة(ُ):

للمجا ًكًر فًي ًه يم
ي
كى يم ىر ه
بيإ ي

التعاكف كىذا كا ح يف قولو(ِ):

ً ً ً
عامها
طاك ىؿ ي
كاظتيٍرمالت إذا تى ى

ً
ً
كىم ً
الع يد ًٌك لًئى يامها
يل ىم ىإ ى
يي ى
العش ىَتةي أى ٍف يػيبىطٌ ٍهللاءى حاس هد أ ٍىك أى ٍف ىنت ى

رابعاً  :الع ّفة  :كمن مظاىرىا :

الغرية  :كللغَتة عند لبيد صور منها:
حب االستئثار ابحملبوب(ّ):
ٌ

عادةن
َم ىها ككانى ٍ
ت ى
فىم ى هللا ىكقىد ى
َعا
صد ى
فىػتىو َسطا عي ٍر ى
م ىك ى
الس ًر ًٌ
ض ٌ
ط اليىػىر ًاع يي ًظلٌ ىها
ىٍػت يفوفىةن ىك ٍس ى
حتب(ْ):
الريبة اصتائرة اليت تداخل النفس فيمن ٌ
ً
ب الىحوي طىٍريد
أ ٍىكيم ٍلم هإ ىك ىس ىق ٍ
ت أل ٍ
ىح ىق ى
ً
ب ا ًا ىك ًاـ يم ىسٍت ىح هج
يػى ٍعليو هبىا ىح ىد ى
ًأب ًىجَزةً الثػَلىب ً
وت يػىٍر ىأبي فىػ ٍوقىػ ىها
ي
االعتداد ابلكرامة:

ً
ً
ت إًقٍ ىد يام ىها
منٍوي إًذىا ى ىي ىعَرىد ٍ
ىم ٍس يج ىورةن يمتى ىجا ًكران قياليمها
ً
ع غابىوة ىكقًيى يامها
صَر ي
مٍنوي يم ى

ً
ً
دام ىها
ال يف يحوؿ ىك ى ٍربػي ىها ىكك ي
ً
حام ىها
قى ٍد ىرابىوي ع ٍ
صيىانػي ىها ىكًك ي
قىػ ٍفر اظتراقً ً
ب ىخ ٍوفيػ ىها ىر يام ىها
ى

قد اختذ االعتداد ابلكرامة صور عند لبيد منها:
كصل اظتواصل كقطيعة اظتقاطإ(ٓ):
الًتفٌإ عن اظتكاره(ٔ):
القناعة :كمن صورىا يف معلقتو:
الر ا ابلقسمة(ٕ):

أ ىىك ىملٍ تى يك ٍن تى ٍد ًرم (نػى ىو يار) أبنٍَت
تىػَر ياؾ أ ٍىم ًكنى وة إًذا ملٍ أ ٍىر ى ها

ً
يك فًإٌفتا
فىاقٍػنى ٍإ مبا قى ىس ىم اظتل ي

ُ ) اظتصدر نفسو ،ص.ُِْ:
ِ ) اظتصدر نفسو،ص.ِِْ:
ّ ) اظتصدر نفسو،ص.ُِٔ-ُِْ:
ْ ) اظتصدر السابق،ص.ُُِ-َُِ:
ٓ ) اظتصدر نفسو،ص.ِِٔ:
ٔ ) اظتصدر نفسو،ص.ِِٕ:
ٕ ) اظتصدر نفسو،ص.ِّٗ:

231

اؿ ىع ٍق ًد ىحبىائً ول ىج َذ يامها
صي
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ً
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أداء األمانة كقولو(ُ):

ً
ت يف ىم ٍع ىشر أ ٍىك ىَف ًأب ٍكفى ًر ىحظٌنا قى ٌس يامها
ىكإًذا األىمانةي قي ٌس ىم ٍ
وقإ القارئ يف لبس لتداخلها،
خالصة األمر فأخالؽ لبيد بن ربيعة ػتمودىا كمرذكعتا من خالؿ الشواىد اليت كقفنا عندىا رمبا تي ي
لكن نقوؿ :إ ٌف ىذا التداخل الشديد الذم يراه القارئ
كاشًتاكها يف أكثر من قيمة ،ككركدىا أكثر من مرة يف حالتُت ؼتتلفتُتٌ ،
يعػػود يف غتملػػو حبسػػب تقػػديران إىل كحػػدة اظتصػػدر النفسػػي الػػذم صػػدرت منػػو .األخػػالؽ بش ػ ٌقيها َتخػػذ برقػػاب بع ػػها بع ػان،
كتتداخل حبيا يصعب فصلها؛ أل ٌف سلوؾ اصتاىلي متذبذب ،كمتغَت بتغػَت الظػركؼ كاألحػواؿ مػن حػُت إىل خػر ،معلقػة لبيػد
ػاءت علػػهللا مظهرين،قتػا :الشػعور ابالنتمػػاء
جتسػد الصػراع بػُت اانسػػاف كالطبيعػة  .إف اظتظػاىر احملمػودة يف ف ػػيلة العقػل عنػده ج ٍ
ٌ
كاضتزـ ،كدتثل اظتظهر األكؿ يف صورتُت :الوقوؼ علهللا األطالؿ كالدعاء عتا ،كالتسليم ابلتالحم بػُت اانسػاف كاظتكػاف .أمػا اظتظهػر
الثاين اضتزـ فتمثل يف ستس صور ىي:عدـ االنقياد للعواطف ،كالرؤية الرشيدة ،مناظرة اطتصوـ ،كالسعي من أجل ماف اضتيػاة
الكرنتػة ،نفػي اظتيػػل عػن اعتػػول .أكرد مظػاىر ف ػػلية الشػجاعة احملمػػودة يف أربػإ مظػػاىر ،ىػي :الوفػػاء ،كمػن صػػوره :الوقػوؼ علػػهللا
األطالؿ ،كالدعاء للداير ابلسقيا ،تذكر األحبٌة.
مظهر الصّب دتثٌل يف ثالث صور ىي :اصتد يف الطلب ،كااذعاف للمنااي ،ككسر النفس كدفعها لالحتماؿ.
مظهر العزـ دتثل يف صورتُت ،قتا :زتاية اضتي كركوب األىواؿ اظتنييفة ،عدـ اصتزع كاالستسالـ لليأس.
مظهػػر الكػػرـ كدتثػػل يف ثػػالث صػػور ىػػي :التبػػاىي كالتلػػذذ ،الكػػرـ ابعػػا اظتيسػػر كدعػػوة لل ػػعيف كاصتػػار ،إي ػواء ال ػػعفاء كذكم
اضتاجات.
ٌأمػػا ف ػػيلة العػػدؿ ،فقػػد أكردىػػا يف مظهػرين قتػػا :ادخػػار احملامػػد ليػػوـ الفنيػػرف يف أربػػإ صػػور ىػػي :التكلػػف ابألمػػور كالقيػػاـ هبػػا،
إعطػػاء اضتقػػوؽ ألصػػحاهبا ،شتاحػػة اطتيلػػق كنيػػل اظتعػػايل ابلكػػرـ ،الفنيػػر بتػوارث احملامػػد .كمظهػػر إصػػالح ذات البػػُت ،مػػن صػػوره:
زتاية العشَتة ،تعميم اظتنفعة ،التعاكف.
جاءت ف يلة الع ٌفة عنده يف ثالث مظاىر ىي :مظهر الغَتة ،مػن صػورىا :الريبػة اصتػائرة الػيت تػدخل الػنفس فػيمن حتػب ،حػب
ٍ
االستئثار ابحملبوب ،مظهر االعتػداد ابلكرامػة ،لػو صػوراتف قتػا  :كصػل اظتواصػل كقطػإ اظتقػاطإ .مظهػر القناعػة ،لػو صػوراتف قتػا:
الر ا ابلقسمة ،أداء األمانة.
كعلهللا الرغم من أ ٌف شنيصية لبيد قد اتفق الركاة كاظتؤرخوف كالباحثوف كالنقػاد علػهللا اسػتقامة القػيم كالف ػائل عنػده لتمثلػو عتػا يف
جاءت صور أمات الف ا ئل احملمودة يف معلقتو خالية من مظاىر كصور الرذائل اظتذمومة.
رتيإ مواقف حياتو؛ لذا
ٍ
النتائج

ُ /أ ٌف األخالؽ ىي اليت كجهت أفكار كمشاعر كأحاسيس الشاعر.
ِ /أ ٌف البعد اطتلقي قد اكتنف كل أبيات اظتعلقة.
ّ /مثلت اظتعلقة حياة لبيد كأخالقو دتثيالن كافيان.
ْ /ىيمن االجتاه ااطتلقي علهللا كل أغراض اظتعلقة رغم تباين كتعدد تلك األغراض.
ٓ /طوؿ يع ٍمر لبيد أاتح لو التعبَت عن كل جوانب اضتياة يف حكمة معتمدة يف ذلك علهللا األخالؽ اصتاىلية كشعوران كسلوكان.
ُ ) اظتصدر نفس ،ص.َِْ:
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أهم التوصيات
إجراء مزيد من الدراسات يف معلقة لبيد ظتا حتملو من معاف كقيم سامية
ادلصادر وادلراجع
ُ /ابػن األثَت(أبػو اضتسػن علػهللا بػن دمحم بػن عبػد الكػرمي الشػػيباين اصتػزرم،تَّٔىػػ)،أسد الغابػة ،حتقيق:عػادؿ أزتػد الرفػاعي ،جْ،دار إحيػاء الػًتاث
العريب،بَتكتُٗٗٔ،ـ.
السبإ الطٌٌواؿ اصتاىليات ،حتقيق:عبد السالـ دمحم ىركف،طٓ ،دار اظتعارؼ ،القاىرةُّٗٔ ،ـ.
ِ /ابن األنبارم(دمحم بن القاسم)،شرح القصائد ٌ
ّ /ابن قتيبة،دمحم،الشعر كالشعراء ،حتقيق:أزتد دمحم شاكر،دار اظتعارؼ،القاىرة(،د.ت.
ْ /أبوموسهللا ،دمحم دمحم ،قراءة يف األدب القدمي ،ط أكىل،مكيبة كىبة،القاىرةُُْٗ ،ىػُٖٗٗ -ـ
ٓ /إشتاعيل،عبد العليم دمحم،ظاىرة الغموض يف الشعر العريب اضتديا،ط أكىل،دار الفكر العريب،القاىرةَُُِ ،ـ.
ٔ /األصفهاين،أبوالفرج،األغاين ،ط أكىل ،ط دار الشعبُٖٗٗ،ـ.
ٕ /التّبيزم(أبوزكراي لتيي بن علي بن دمحم الشيباين)،شرح القصائد العشر ،حتقيق:دمحم ػتي الدين عبد اضتميد،ط أكىل،مطبعة السعادة،مصر،د.ت.
ٖ /جعفر ،قدامة،نقد الشعر ،حتقيق:دمحم عبد اظتنعم خفاجي،ط اثنية،دار الكتب،بَتكت(،د.ت).
الشعراء،شرح:ػتمود شاكر،ط أكىل،مطبعة اظتدين،القاىرةُْٕٗ،ـ،
ٗ /اصتمحي،دمحم بن سالـ،طبقات فحوؿ ٌ
َُ /حاكم،إيليا ،فن الوصف كتطوره يف الشعر العريب ،طِ،دار الكتاب اظتصرمَُٖٗ ،ـ .
ُُ /حسن،رشدم علهللا ،شعراء الطبيعة يف العصر العباسي الثاين،دار عمار،األردفُٖٖٗ،ـ.
ُِ /حسُت ،طو ،حديا األربعاء ،ط اثنية عشرة،دار اظتعارؼ،مصر.
ُّ /ديواف لبيد بن ربيعة العامرم،ط دار صادر.
السبإ ،حتقيق:عبد الرزتن اظتصطاكم ،دار اظتعرفة،بَتكتُِّْ،ىػ.
ٌُْ /
الزكزين(أبوعبدع اضتسُت بن أزتد بن اضتسُت) ،شرح اظتعلٌقات ٌ
ُٓ /الطوسي،ديواف لبيد بن ربيعة ،حتقيق:حنا انصر اضتيت،ط أكىل،دار الكتاب العربية،بَتكتُّٗٗ،ـ.
ُٔ /العقاد،عباس ػتمود،مطالعات يف الكتب كاضتياة ،اظتكتبة العصرية،صيدا -بَتكت.
ُٕ /عشماكم،دمحم،النابغة الذبياين مإ دراسة للقصيدة العربية يف اصتاىلية،ط أكىل،دار الشركؽُْٗٗ،ـ.
ُٖ /الغامدم،دمحم عبد ع حسُت،اصتانب اطتلقي يف اظتعلقات العشر ،رسالة ماجستَت مقدمة صتامعة أـ القرل كلية اللغة العربيةُِْٕ،ىػ.
ػتمد البجاكمّ ،ن ة مصر ،القاىرة(،د.ت).
ُٗ /القرشي،أبوزيد دمحم بن أيب اطتطاب ،رتهرة أشعار العرب يف اصتاىلية كااسالـ ،حتقيق:علي ٌ
َِ /قميحة،مفيد،شرح اظتعلٌقات العشر ،دار اعتالؿ،بَتكتُٕٗٗ،ـ.
ُِ /اظتسػػعودم(أبو اضتسػػن علػػي بػػن اضتسػػُت بػػن علػػي ت ّْٔى ػػ)،مركج الػػذىب كمعػػادف اصتػػوىر ،حتقيػػق:دمحم ػتيػػي الػػدين عب ػد اضتميػػد ،اظتكتبػػة
العصرية ،صيدا -بَتكتُٖٖٗ،ـ .
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