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 دالال  الملل  الفسيية مماهرر القيم الخلقية في معلقة الحهرث بن حلزة

 تخلص :المي

تناولت دالالت المطلعع النفسعية فعي معلقعة الحعارث بعن حلعزة ومظعاهر  هذه الدرسة

القيم الخلقية التي تميز بها المجتمع الجاهلي حيث ُععدتت  هعذه المعلقعة مًعاالر لدراسعة  ا ع  

األخالق الجاهلية وأصولها التي تمًلت في العقل والشجاعة والعدل والعفتة. اتبعنا في ذلع  

معتمدين في مادة دراسعتها علعش وعروحات المعلقعة، وأ عوال  المنهج الوصفي االستقرائي،

ر، من النتائج التي توصلت إليها الدراسة: إنت المعلقعة فعي  عل أبياتهعا تععدت  ر وحديًا النقاد  ديما

ر لدراسة األخالق الجاهلية، وأن الحارث  د أ اد الوصف والتعبير في بالغة عاليعة،  ميدا ا

خعت أليعام الععرب، وهعي مًعال لمعا  عان يحعدث وفصاحة  ادرة، وأن المعلقة تعد  وثيقعةر أرت

بين القبائل من منافرة ومفاخرة استخدم فيها الشاعر الحجة والمنطع  والعدهاف فعي ععر  

 مو فه وآرائه، توصي الدراسة بتناول المعلقة من  وا بيها اللغوي واألسلوبي.

 فسععي:   Pendants. . المعلقععات: moral values:القععيم الخلقيععة:  الكلمااه  المستهحيااة

psychological:دالالت . .connotations   :الجاهليعةpre-Islamic :المظعاهر . . 

manifestations  

 

ABSTRACT:  

      This study dealt with the psychological connotations of the 

Pendants of al-Harith bin Halza and the manifestations of the 

moral values that characterize the pre-Islamic community, as this 

commentary was considered an example for studying the aspect of 

pre-Islamic morality and its origins which were represented in 

reason, courage, justice and chastity. The study followed the 

descriptive inductive method, relying on the material of its study 

on the commentaries of the suspended, and the sayings of critics, 

past and present, from the findings of the study: The pendant in all 

its verses is a field for studying the ethics of ignorance, and that 

Al-Harith has mastered the description and expression in high 

eloquence, and rare eloquence And that the pendant is a document 

that dated the days of the Arabs, and it is an example of what was 

happening among the tribes of arrogance and boasting in which the 

poet used argument, logic and cunning in presenting his position 

and opinions. The study recommends dealing with the pendent 
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from its linguistic and stylistic aspects. 

 تمهيد:

ن عقل اإل سعان، وآلعة تُظهعر سعر الجنعان وصعالته الحمد هلل الذي  عل اللسان عنوا

 وسالمه علش سيد ا محمد المرسل بالنور المبين  وعلش آله الطاهرين.

تعدت األخالق علش اختالفها هي التي تو عه وتبعبو وتهعيمن علعش اتجاهعات الشععر 

والشعراف القدامش عند  ظمهم ألوعارهم؛ لذا اعتمدت هذه الدراسة  فعي استعراهعها علعش 

اول مظاهر القيم الخلقية ودالالت المطلع النفسية التي ا تظمت معلقة الحعارث بعن حلعزة تن

التي  َِسَمَها باأل موذج لمًل هذه الدراسة، ولعلها من الدراسات الحديًة التعي اعتمعدت علعم 

النفس األدبي معيعارار لنقعد المطلعع،  معا أن المعلقعة  عد  مععت أخعالق الجعاهليين محامعدها 

ومععا يميععز هععذه الدراسععة هععو  ععدتها  فععي لريقععة التعععالي ل خععالق حيععث أن  ومسععاوئها،

ر عند ورحهم للمعلقةالقدماف لم يعتمدوها معيارار وا ر  قديا  .      تجاها

 المحور األمل: الحهرث بن ِحل ِزة ممعلقته :

 أوال: تر مة الحارث بن حلزة:

ر  ر فعي   ان الحارث بن حلتِزة معن  بعار  بيلعة ببعر بعن وائعل، وعريفا فعي  ومعه، حبيمعا

أ واله، تفزع إليه القبيلة لتأخذ رأيه في الملمات والمشا ل، و ال الزوز ي
(1()1983)الزوز ي،

 :

 و د وهد حرب البسوس.

لسنا  مل  من أخباره و شأته إالت أ ته عاش فعي القعرن السعادس المعيالدي، وأ تعه  عان 

هم في مجلعس عمعرو بعن هنعد؛ حعين معاصرار لعمرو بن  لًوم، و د اختاره  ومه ليدافع عن

 اختلفوا مع بني تغل .

 ال التبريزي
(:2)التبريزي،د.ت()

هو الحارث بن ِحلتِزة بن مبروه بن بُديد بن عبد هللا بن  

مال  بن سعد بن ُ شم بن ذبيان بن ِ نا ة بن يشبر بن ببر بن وائل بن  اسو بن ِهن   ابعن 

َمش بن َ ديلة بن أسد بن رب يعة بن  زار بن عد ان بن أدد، من أهعل الععراق، أفَصش بن دُع 

ولم ينقل لنا الرواة سب  تلقي  أبيه بـ)الِحلتِزة(التي تعنعي
(3()1349)البغعدادي،

: المعرأة القصعيرة، 

 أوالسيئة الخل ، ولعله الحلزون، أواسم البومة، أوهرب من النبات.

ر  أغل  الظنت أنت الحعارث ععاش فعي  بيلتعه حيعاة البعدو، وأ تعه  عان ر، أي أبرصعا أسعلعا

عندما أ شد  صيدته أمام عمرو بن هنعد. وربتمعا لعوال هعذه القصعيدة لظعلت الحعارث مجهعوالر 

 وا طوى اسمه وأن  ًير ممن ولدوا في الجاهلية، وماتوا دون أن  يخلفوا أثرار. 

                                           
 . 225م(،ورح المعلقات السبع،دار مبتبة الحياة،بيروت،ص:1983الزوز ي) -1

التبريزي)أبوز ريا يحي(،د.ت،ورح القصائد العشر،تحقي :محمد محي الدين،ل  -2

 . 25أولش،مصر، ص:

 . 325،ص:1هـ،خزا ة األدب ول  لباب لسان العرب،م الستعادة،القاهرة ج1349البغدادي، -3
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ا ديا ته فقد  ا ت النتصرا ية علش رأي األب لويس أمت
(4()1902)ويخو،

 .

و نيته
(5()1983)الزوز ي،

: أبوُعبيدة. ومن أبنائه: عمرو
(6)محمد،د.ت()

، ومذعور
( 7)ابن  تيبة،د.ت()

 .

و ا ت وفاته  حو سنة
(8()1983)الزوز ي،

م. و د ذه  ابن األ باري إلش أنت الحارث 570-: هـ

أ شد معلقته وهو ابن مئة وخمس وثالثين سنة
(9()1963)ابن األ باري، 

. 

 ال األب لويس ويخو
(10()1991)وعيخو،

م، ولعه معن السعنين 580: تعوفي الحعارث سعنة 

  حو مئة وخمسين سنة.

 ثهنيهً : معلقة الحهرث بن حلزة :

تعتبر معلقة الحارث بن حلتِزة من القصائد الشهيرة فعي األدب العربعي، و عد تنا لهعا 

وهعي الرواة، و افت مجتمعة أو متفر ة في بطون العديد من المصادر التراثيعة العربيعة، 

من أ ود عيون الشعر العربي،  ال عنها محمعد بعن سعالم
(11()1974)الجمحعي،

:  عال أبوعبيعدة: 

أ ود الشعراف  صيدة واحدة  يتِدة لويلة ثالثة  َفَر: عمرو بن  لًوم، والحارث بعن حلعزة، 

 ولرفة بن العبد.

و ععال عنهععا أبععو الفععرج األصععفها ي
(12(1989)األصععفها ي،)

 -:  ععان أبععو عمععرو الشععيبا ي

. ل لم يُلَم   يعج  الرتجال الحارث هذه القصيدة في مو ف واحد، ويقول: لو  الها في َحو 

لذا  ال التبريزي
(13)التبريعزي،د.ت()

: لهذا يذه   ماعة معن َحَملَعة الشععر إلعش أ تعه  عان 

  د أعدتها من  بل لهذا اليوم.

وأ تدَ هذا الزعم البغدادي بقوله
(14()1349)البغدادي،

ن حلزة لقومه: إ تعي : و ال الحارث ب

عا  ر معنهم، فلمت اهعا أ اسعا تعه، وفَلَعج علعش خصعمه. فرو   د  لُت ُخطبةر،  فمعن  عام بهعا  فعر بحج 

                                           
،النصرا ية وآدابها بيت عرب الجاهلية،المطبعة 1902ويخو)لويس(، -4

 . 423الباثوليبية،بيروت،ص:

 . 225م(،ورح المعلقات السبع،ص: 1983الزوز ي) -5

 .368،دار القلم،بيروت،ص:1مًال،جالميدا ي)أبوالفبل أحمد بن محمد(،مجمع األ -6

م،الشعر والشعراف،تحقي :أحمد محمد وا ر،دار 1952ابن  تيبة)أبومحمد عبد هللا( -7

 . 200،ص:1المعارف،القاهرة،ج

 . 225م(،ورح المعلقات السبع ،ص:1983الزوز ي) -8

الجاهليات،تحقي :عبد م،ورح القصائد السبع الطوال 1963ابن األ باري)محمد بن القاسم، -9

 .431السالم محمد هرون،ل الخامسة،دار المعارف،القاهرة،ص:

 . 417،وعراف النصرا ية  بل اإلسالم ، دار المشرق،ص:1991ويخو)لويس(، -10

م،لبقات فحول الشعراف ورح:محمود محمد وا ر،ل 1974الجمحي)محمد بن سالم(، -11

 . 51أولش،القاهرة ، ص:

 . 40،ص:11،األغا ي،ل أولش ،ل دار الشع ،ج1989ج(األصفها ي)أبو الفر -12
13
 . 26التبريزي،ورح القصائد العشر،ص: -
14
 .  325،ص:1البغدادي،خزا ة األدب ول  لباب لسان العرب،ج -
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 اموا بين يديه لم يرَهُهم. فحين علم أ ته ال يقوم بهعا أحعد مقامعه  عال لهعم: وهللا إ تِعي أل عره 

اف إذا ا صعرفُت عنعه، أن  آتي المل ، فيبلمنعي معن وراف سعبعة سعتور، وينبعَ أتثَعِري بالمع

عا  غير أ تِي ال أرى أحدار يقوم بها مقامي، وأ تا محتمل ذل  لبم، فا طل  حت ش أتَش المل ، فلمت

 ظر إليه عمرو بن  لًوم  ال للمل : أهذا يُنعالقني، وهعو ال يطيع  صعدر راحلتعها فأ ابعه 

وعمرو الشععيبا ي، الملعع  حت ععش أفحمععه، وأ شععد الحععارث  صععيدته. وُرب مععا لهععذا لععم يروهععا أبعع

 وأبوزيد القروي في ورحيهما، ولم يعترفا بها باعتبارها إحدى المعلقات.        

و د اتتف  العرواة علعش أ تعه  معع فيهعا ذ عر ععدد معن أيعام الععرب عيتعر ببعبعها بنعي 

ر  ان له أبلغ األثر. ر، وعرت  بالمل  عمرو بن هند ومدحه ببعبها مدحا  تغل  تصريحا

و ال الزوز ي
(15()1983زوز ي،)ال

: يُععدت الحعارث معن الشععراف المقلعين، ووعهرته بهعذه 

 المعلقة ليس إال، و د  علته في عداد الصف األول من وعراف الجاهلية. 

 ال  اور ورح الزوز عي
(16()1983)الزوز عي،

ر  ر ذ يعا ر محنبعا :  عان الحعارث ععا الر رزينعا

ابه وعمل علعش رفععه، وفعي يحسن استمالة الناس و سبهم، وإذا  زل به خطر تمال  أعص

معلقته معلومات تأريخية أليام العرب، والمعلقة تعتبر  طعة رائعة في الفن الخطابي، من 

حيث براعته في تعييعر التغلبيعين فعي أ ًعر معن مبعان ومعولن. و عد  عان الحعارث معتعدالر 

ر، عر   بية  ومه في لطٍف ولبا ة فبس  عطف المل  ورهاه. ر لينا  متواهعا

ال تخلععو مععن خععالف فععي الزيععادة والععنقا والتقععديم والتععأخير، وهععي أ ًععر  رواياتهععا

القصائد التي و ع خعالف العرواة فعي ترتيع  أبياتهعا، فبينمعا هعي عنعد أبعي  عفعر النحعاس، 

ر، وعنعععد  ر، عنعععد ابعععن األ بعععاري: أربععععة وثمعععا ون بيتعععا والتبريعععزي:   خمسعععة وثمعععا ون بيتعععا

ر، ولععم يروهعع ا أبوزيععد القروععي، وأبععوعمرو الشععيبا ي ا تفععش الزوز ععي: ثنتععان وثمععا ون بيتععا

 برواية  ات األبيات ولم يشرحها.

 د  علها أبو عفر النحاس القصيدة السعابعة بععد  صعيدة عنتعرة، و علهعا التبريعزي 

السعابعة بعععد  صععيدة عمعرو، و علهععا ابععن األ بعاري السادسععة بعععد  صعيدة عمععرو، و علهععا 

 الزوز ي السابعة واألخيرة.

ععا سععب    ظععم الحععارث لقصععيدة المعلقععة هععذه، فقععد أ مععع الععرواة علععش أنت الحععارث أمت

 معع ببعرار  -و عان  بعارار عظعيم الشعأن-ارتجلها أمام عمرو بن هند الذي  عان معن حديًعه 

ر معن  عل حعي مائعة غعالم و عفت بعبعهم ععن  وتغل  فأصلَ بينهما، وأخذ من الحيين ُرُهنا

ُهن يبو ون مععه فعي مسع يره، ويغعزون مععه، فأصعابتهم َسعموم فعي بعض، فبان أولئ  الرُّ

ة التغلبيين وَسِلَم الببريون، فقالت تغلع  لببعر بعن وائعل: أعطو عا  بعض مسيرهم فهل  عامت

ديات أبنائنا فإنت ذل  لبم الزم. فأبت  ذل  ببر، فا تمعت تغل  إلش عمعرو بعن  لًعوم فقعال 

                                           
15
 . 225م(،ورح المعلقات السبع ،ص:1983الزوز ي) -
16
 .  261م(،ورح المعلقات السبع،ص:1983الزوز ي) -
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 عمرو لتغل : بمن ترون ببرار تَعِص  أمرها اليوما

ن عسعش إال بر عٍل معن أوالد ثعلبعة.  عال عمعرو: أرى األمعر وهلل سعينجلي  الوا: بمع

عن أحمر أصلع أصمت من بني يشبر، فجافت ببعر بالنعمعان بعن هعرم، أحعد بنعي ثعلبعة بعن 

غنم، من بني يشبر، و افت تغل  بعمرو بن  لًوم، فلما ا تمعوا عنعد الملع   عال عمعرو 

  أوالد ثعلبععة تُناهععل عععنهم و ععد يفخععرون ابععن  لًععوم للنعمععان بععن هععرم: ياأصععمت،  ععافت بعع

علي .  ال النعمان: وعلش من أ لتعت يفخعرون.  عال عمعرو بعن  لًعوم: وهللا أن  لعو لطمتُع  

لطمة ما أخذوا ل  بها! فقال: وهللا لو فعلت ما أفلَتت بها  يس أير أبي ! فغب  عمعرو بعن 

ر بلسعان، فقعال لعه النعمعان: هند، و ان يؤثر بني تغل  علش ببر فقال: يا ارية أعطيعه لَحيع ا

أ أ عي أبعوأا  عال: ال،  أيتها المل ، أعِو ذل  أح ت أهل  إليع . فقعال عمعرو بعن هنعد: أيسعرت

ر وععديدار حتععش َهععم  بالنعمععان، فقععام  ولبنتِععي وددُت أ تعع  أمععي. فغبعع  عمععرو بععن هنععد غبععبا

ه ا عتظم بهعا  ف عه الحارث بن حلتِزة فارتجل  صيدته ارتجاالر  وتو تأ علش  وسه، فزعموا أ تع

 وهو اليشعر من الغب .

 ععال أبوعبيععدة
(17()1963)ابععن األ بععاري،

:  ععان عمععرو بععن هنععٍد وععريرار، و ععان يُقععال لععه: 

ل الحجععارة( لشععدتته، و ععان ال ينظععر إلععش أحععد بععه ُسععوف، و ععان الحععارث ينشععده مععن  )مبععرت

وراف الحجاب؛ أل ته أوهَ، أي أبعرص. فلمعا أ شعده القصعيدة أد عاه حتعش خلعا إليعه؛ ألنت 

هندار  ا ت تسمع، و الت: تاهلل مارأيت  اليوم  و ر عالر يقعول مًعل هعذا القعول، ويُبل عم معن 

ل : ارفعوا سعترار. ود عا. فمعا زالعت تقعول، ويرفعع ِسعت ر فسعتر، وراف سبعة ستور! فقال الم

 حتش صار مع المل  في مجلسه.

أهاف األصفها ي 
(18()1989)األصعفها ي،

: ثمت ألعمه معن َ فنتعه، وأمعر أال يُنبعَ أثعره 

بالماف، و زت  واصي السبعين الذين  ا وا في يديه من ببعر، ودفعهعا إلعش الحعارث، وأمعره 

ر، أي متطهترار.إال ينِشد  صيدت ئا  ه إال متوهتِ

يقال
(19()1963)ابن األ بعاري،

ن فوق المائة، و عرى  ر في الستِ : إنت الحارث عندئذ  ان لاعنا

ر حيعث ردت علعش تغلع   نت و بو ها وحبمتها وحلمها وو ارها في القصيدة واهعحا أثر الستِ

فمدحه ومعدح  في أ اة وهدوف وحملها تبعة الحرب، واستدرج المل  ليبون في  ا    ومه

 ومععه، فبععان أ ًععر حبمععة وعقععالر، فقععد اسععتطاع الوصععول إلععش غرهععه بالحيلععة، والععدهاف، 

ر، وأعلعش  َعد رار،  واإليماف. بخالف منافسه عمرو بن  لًوم الذي  ان في  صيدته أععزت  َف سعا

 فوهع  فسه و ومه موهع النتدت لعمرو بن هند.    

لهذه المعلقة  يمعة مزدو عة
(20)التبريعزي،د.ت()

عا القيمعة التأريخيعة  : تأريخيعة وأدبيعة، فأمت

                                           
17
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فتبمن فيما تفيعدها ععن المععارأ بعين تغلع  و نعدة، وتغلع  والعبعاد، وتغلع  وبنعي عتيع ، 

وتغل  و باعة، وتغلع  وإيعاد، وتغلع  وتمعيم، وفعي  عل هعذه الموا عع  ا عت الغلبعة علعش 

 تغل .

ا  يمتها األدبية فنجدها فعي د تعة الوصعف، وحسعن السعب ، و تنعوع لعرق التعبيعر، أمت

 وبالغة اإليجاز، و ودة التقسيم والمنط ، وحسن اإلوارة.

القصيدة من الخفيف، و افيتها من المتواتر، ويقول في مطلعها
(21)(1991)حلزة،

: 

َماُف     رب  ثَاوٍ  آذََ ت نا  يَُملُّ ِمن هُ اُل ً َوافُ  بَبي نِها أَس 

معع الععدو، ودحعض حججعه وفع  اإلحساس بالغبع ، وحعواره السعاخن  معلقةهي 

وتمًتعل الطعرف الًعا ي معن المفعاخرة والمنعا رة التعي  فسي من حعرارة االحسعاس،  وعور

 رت بين  بيلتي: تغل  وببر عندما احتبمتعا إلعش الملع  عمعرو بعن هنعد. و عد مًتعل لعرف 

 الفاخرة الًا ي الحارث بن حلزة، الشاعر الحبيم، والسياسي المحنت ، والمحامي البارع.

و د أ مع الرواة علش أنت الشاعر  د ارتجلها بين يدي عمرو بن هند ارتجعاالر، غيعر 

أنت هذا القول لم يقبل به بعض الباحًين في عصر ا الحديث، و عد وع  فيعه بعبعهم بقولعه: 

، وفَبتعر  "فيبفي أن  تقرأ هذه القصيدة لترى أ تها ليست مرتجلعة ارتجعاالر، وإ تمعا هعي  ُظمعت 

ر"فيها الشاعر تفب ر د يقا يرار لويالر، ورتت  أ زافها ترتيبا
(22)حسين،د.ت()

. وردت بعبعهم القعول 

باالرتجال"إلش رغبة الرواة في مساواته بعمرو بن  لًوم الذي  يل إ تعه ارتجعل  عزفار معن 

معلقته بين يدي عمرو بن هند"
(23()1991)حلزة،

. 

ر ومععا يهمنععا أ تععه "أ شععدها فععي حبععرة الملعع  ردتار علععش عمععرو بععن  لًعع وم، وغبععبا

لقومه"
(24)(1983)الزوز ي،

. 

 المحور الًا ي : دالالت مطلع معلقة الحارث النفسية :

المطلع هو:
(25()1987)حنفي،

"أول ما يوا ه السامع من القصعيدة، وهعو بهعذا االعتبعار  

يحتل االهمية األولش من عناصرها، فهو بمًابة العنوان، والمدخل إلش القصعيدة، فالبعد أن 

نه الشا  عر أ ود المعا ي، وأحسن الصياغة".يبمت

ر اهتمععوا بنقععد  ر، فقععديما ر وحععديًا ر مععن علمععاف األدب و قععده  ععديما  ععال المطلععع اهتمامععا

                                           
م،ديوان الحارث،تحقي :إميل بديع،ل أولش،دار البتاب 1991حلزة)الحارث(، -21
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المطععالع لععذاتها، مععن حيععث الجععودة، والردائععة، وعقععدوا فصععوالر خاصععة فععي المواز ععة بععين 

لقصعيدة، مطالع الشعراف، و ان اهتمامهم بها أوهَ من اهتمامهم بالعناصر األخرى في ا

"يرى بعبهم أن بمقدار  ودة المطلع يبون تأثير القصعيدة فعي النفعوس،... وهنالع  اتجعاه 

آخر يرى أن المقدمة  لها بما فيها المطلع هي تعبير عن و دان الشعاعر و فسعيته ومو فعه 

ر يتنهععععي إلععععش مو ععععف دينععععي" إزاف البععععون والحيععععاة، أي ينحععععو بالمقدمععععة منحععععش فلسععععفيا
 

(26()1987)حنفعي،
ر، حتعش . وح ر وغل مطلع القصيدة الجاهلية الباحًين والنقاد وعغالر واهعحا ديًا

دفععع بعبععهم إلععش متاهععات مععن التفبيععر والتخمععين، والتجنععي علععش الشعععر القععديم،  ععدعوى 

 فقدان الوحدة العبوية في القصيدة القديمة.

النقعد القععديم ر ععز علعش الشعععر دون ربطععه بنفسععية الشعاعر، واالتجععاه السععائد هععو أن 

لمطلع مع أهميته في القصيدة ال يخرج عن  طاق غر  القصيدة ومبعمو ها، لعيس معن ا

 احية الموهوع، إ ما من  احية الداللة النفسعية للمتلقعي،  عأن الشعاعر يهعدف بعه إلعش فعتَ 

وهية المخال  لسماع  صيدته واال فعال بها، لبعن المعنتِعي بدراسعتنا هعذه لعيس المخالع  

وإن   ان له دوره ومبا ته في إ شاف القصيدة، بعل المقصعود بهعا  و فسيته ووهيته وا فعاله؛

الشععاعر فععي ذاتيتععه و فسععيته، أي ربععو الشعععر بنفسععية الشععاعر، ولععيس بنفسععية المخالعع  

بالشعر والمتلقعي. "فأصعبَ النقعد النفسعي يعربو بعين مطلعع القصعيدة ومعدى عال تعه بنفسعية 

ا االتجعاه يعرى أن مقدمعة القصعيدة تقعوم الشاعر وتعبيره عنها، من يأٍس وحيرة و لعٍ . فهعذ

علش أساس أ ها تعبير عن ذات الشاعر وأفباره ووا عه":
(27()1987)حنفي،

  . 

فعي وعبل رزيعن ثابعت يناسع  سعنوات عمعره المهيبعة،  عافت معلقعة الحععارث، ردار 

الر ا ة المفرلة لخصمه عمرو بن  لًعوم. معع ذلع ، ال يتعردد فعي أن ينسع   علش الخطابة

 الفبائل التي ينبغي أن يتصف بها العرق النبيل.  بيلته  لإلش 

ال يععأتي الحععارث بععن حلتععزة إالت بعععض ذلعع  الصععنيع حيععث يبتععد  بوصععف الطلععل، 

والتًنية بوصف حبيبته أسماف،  بل اال تهاف إلش وصف النا ة التي يخرج منها إلش وصعف 

 الحرب وودائدها وأهوالها.

اعر حععين افتععتَ  صععيدته، وهععل يتبععمن مطلععع إذا أرد ععا أن  نظععر إلععش  فسععية الشعع

را ر خاصا ر  فسيا  صيدته مو فا
( 28()1991)حلزة،

. 

َمافُ  آذََ ت نا  يَُملُّ ِمن هُ اُل ً َوافُ  رب  ثَاوٍ              بَبي نِها أَس 

دٍ  ا        َف فَأَد  َش بَع دَ َعه   ِديَاِرَها اٌل َخل صافُ  لَنَا ِببُر  َِة َومت

نا         ُق فِتَاقٍ  فَالُمَحي اةُ  فاُح فَأَع  َوفَافُ  فالصتِ  فَعاِدٌب فَال 

ِديَةُ الشُّر        بُ ِ  فَِريا ُ  قََطا فأو   فالشُّع بَتَاِن فاألَب الفُ  اُل 
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إن:
(29()1987)حنفعي،

"المالبسات التي حدت بالشعاعر إلعش إ شعاف القصعيدة مع ت  فسعه 

أن  بيلعة الشعاعر)بني ببعر(، ليرفعع معن بشعور اللوم علش المل  الذي أراد أن يحو معن وع

وأن أعدائهم)بني تغل (، فلوم المل ، والدفاع ععن بنعي ببعر تعهعدهما الشعاعر منعذ افتتعاح 

الععنا حتععش  هايتععه، فرمععز للملعع   بععالمرأة التععش يهواهععا وخا ععت عهععوده، والتععي يريععد أن 

ر يببيها أحر البباف، وهي التي أمامه وال يستطيع الوصول إليهعا، فجععل  ع ل ذلع  تصعريحا

ال خفاف فيه، حيث أسماف أعلنت الفراق، بل آذ ته به، فالديار خلت ممعن يحع ، فهعو يببعي 

 بباف يباد يذه  العقول دون  دوى. 

ر  ال أرى َمن   َم دَل ها  َوَما يُِحيُر اُل بَُباف َعِهد ُت فيَها فأببي اٌل ـ     ـيَو 

الصعراع العوا عي والنفسعي،   هور المعرأة األخعرى المخادععة والمعا رة فعي دائعرة

والتي رمز لها بهند، لدليل آخر علش حا ته إلعش العدفف بنعار يحسعبها  ريبعة وحعين يمععن 

 النظر يفا ئ بأ ها بعيدة . 

ن ا         َر أَِخيرار  َوبِعَي نَي  َ   تُل ِوي بِها اُل عَل يَافُ  أَو  َدَت  ِهن دٌ اُل 

تُ  ر   َهي هاَت من َ  الص الفُ  َخَزا       َزى َاَرَها ِمن  بَعيٍد بِ  فَتَنَو 

يحست بحا ة  ومه إلش إ صاف المل ، فأبيات المطلع  لها تعدور حعول معنعش اللعوم 

 والعتاب للمل ، في أ ًر من موهع في القصيدة :

ٍرو أَيَُّها  َوَهل  ِلذَاَأ بَقَافُ  الن اِلُ  الُمَر تُِش َعن ا     ِعن دَ َعم 

 سياق آخر:ويتبرر الخطاب في 

ٍرو أَيُّها  َوَهل  لذَاَأ ا  تَِهافُ  الناِلُ  الَُمبلتُِغ َعنا      عندَ َعم 

هو يعتقد أن تغير  فسية المل   حوهم  تيجة لوواية، وهو أسلوب رفيع ومهذب في 

اللوم والعتاب، وإلتماس العذر، ومد يد العود والوصعل بيعنهم وبعين الملع  علتعه يععود إلعيهم. 

علش هذا النس ، معاتبة المل ، والدفاع عن  ومه وتبرئتهم معن  عل إسعافة  وتسير القصيدة

 تحو من وأ هم.

فالبيت األول من القصيدة يعتبر هو المفتاح النفسي للقصيدة، الوتماله علش ما يمع  

  فس الشاعر من عتاب ولوم للمل ، في رمزية  لت ما توصف بالجمال والجودة.   

قعععدماف لعلعععة ابتعععدا القصعععائِد بعععذ ر العععديار، ووصعععف العععدمن، إذن، فقعععد  َب عععه النقعععاد ال

ل أهلها عنها، ومزايلة األحبة إياهعا  مُّ والو وف علش الربوع يببون عليها، ويشبون من تَحت

"فيععذ رون األيععام الخععوالي، األزمنععة الماهععية؛ ومععا  ععا وا  َِعمععوا بععه فيهععا مععن اللحظععات 

عا بعالنظ عا بنيعل السعيدات، معع الحبيبعات الوامقعات: إمت رات وإمعا بتبعادل أسعقال الحعديث وإمت

... فيععذ رون  ععلت ذلعع  فتععذرف مععنهم العيععون، وتهععيم بهععم الصععبابة،  أ ًععر مععن ذلعع  مععنهنت

وترتعش في أعما هم العوالف، وتلتعج في  لوبهم المشاع، فينهال عليهم الشععر الجميعل، 

                                           
 .118،مطلع القصيد العربية وداللته النفسية،ص:1987حنفي)د.عبد الحليم(، -29



  د.يوسف علي –د. أبو هداية إمساعيل  ....ال  الملل  الفسيية مماهرر دال

 

 

66 

 ما تنهال من أعينهم الدموع الغزار حتش تبلت محاِملَهم"
(30()1998)مرتا ،

. 

 المحور الًالث : مظاهر القيم الُخلقية في المعلقة :

المتف  عليه عند أدباف و قاد العصر الحديث: أنت األدب هو ابن البيئة التي  شعأ فيهعا 

والمجتمع الذي ا طل  منه ليعبتر عن حا ات وميول ورغبات  وتطلعات ذل  المجتمعع، " 

ا تمعاعيٍ، وتحبمعه  عوا ين البيئعة المحيطعة  فالمبدع  ائٌن ا تماعي يتشبل وعيه في إلعارٍ 

فتنعبس مؤثرات البيئة في العمل اإلبعداعي الُمشعبتل"
(31()2001)إسعماعيل،

. فعأي  شعال إ سعا ي 

 يعود في األصل إلش ما ورثه اإل سان من  يم وأعراف وأخالق من أبائه وأ داده.

ون، فالشععر لذل  مًلت األخالق مر ز الشعر الجاهلي، فلها يعيشون وعنها يصدر

الجاهلي ما و د في األصل إال للتغني بمبارأ األخالق والشيم، وما القصيدة الجاهليعة إال 

وسيلة الشاعر للتعبير عن مذهبه في الحيعاة، ومعا يعتقعده، ويعؤمن بعه. و عد ُععدتت  األخعالق 

ر علععش الشععاعر حتععش ينععال  ععدره العععالي،   اعععدةر ال طععالق الشعععر والشععاعر، فأصععبَ لزامععا

 تعه الرفيقععة أن يتمًلهععا فععي  صععيدته، ومععا  التععه المعلقععات مععن مبا ععة إال أل هععا مجععدت ومبا

ر  قعل  أخالق الجاهلييين، فالشاعر الجاهلي استطاع أن يجعل معن الشععر واألخعالق وسعيطا

من خالله معا يعراه ويعؤمن بعه ويعيشعه فعي مجتمععه، و عد فرهعت بيئعة الشعاعر ومجتمععه 

ر من األخالق يتراوح بين  الحسن والقبَ، وهذا ما  مع بين وعراف الحقبعة الجاهليعة ،  مطا

فقد حرصوا علش إ هار ما يميزهم من أخالق، وما يُعلي  درهم من فبائل، فلبعي  صعل 

إلععش هععدف الشععاعر ومقصععده مععن  صععه الشعععري الجععاهلي فالبععد مععن أن  ععدرس األخععالق 

 بوصفها مفتاح  رافة القصيدة الجاهلية.          

عععم ال معلقعععة إلعععش أ سعععام متفاوتعععة بحسععع  الموهعععوعات  معععا تععععارف عليعععه لعععن  قست

الباحًون، وذل ؛ ألنت الغاية معن وراف الدراسعة تأخعذ ا إلعش غيعر هعذا االتجعاه، وبعيعدات ععن 

ر منتععا بععأن المعلقععة عبععارة عععن  ععلت ال  لريعع  التقسععيم الموهععوعي لععنات المعلقععة. و"إيما ععا

زن المسعيطر علعش العنات معن أولعه إلعش يتجزأ، تجمعها  عاهرة واحعدة، وهعي  عاهرة الحع

ت أخال ه، وأ هرت لبععه اإل سعا ي الحقيقعي،  آخره، والتي  شفت  لنا  فس الشاعر، وعرت

فسعععوف  جععععل معععن الفبعععائل األربععععة التعععي تمًعععل الوسعععو الُخلُقعععي المحمعععود والطعععرفين 

المرذولين محورار لدراستنا"
(.32()1427)الغامدي،

 

                                           
،السبع المعلقات،منشورات اتحاد البتاب 1998مرتا )عبد المل (، -30

 . 64العرب،دمش ،ص:

م، اهرة الغمو  في الشعر العربي الحديث،ل 2011إسماعيل)عبد العليم محمد(، -31

 . 270أولش،دار الفبر العربي، القاهرة،ص:

،الجا   الخلقي في المعلقات العشر،رسالة ما ستير مقدمة 1427الغامدي)محمد عبدهللا(، -32

 .122لجامعة أم القرى  لية اللغة العربية،ص:
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اإللار الُخلقي للمعلقة وتحديده عبعر تناولهعا مرتبعة   نا  أمل أن   جعل الدراسة  في

بحس  روايتها المتف  عليها بين الرواة) معن أولهعا إلعش آخرهعا(، ولبعنت بععد التعد ي  أثنعاف 

القرافة و د ا أنت المظاهر الُخلقية المشتر ة بين الفبائل متنعاثرة ومتداخلعة ومتنوععة فعي 

ر علينعا أن   جعد معيعارار آخعر أ ًعر أبيات المعلقة الواحدة، فصعع  علينعا األمعر . فبعان لزامعا

منطقيععة، وأ ععرب إلععش  شععف خبايععا تلعع  الظععاهرة، وبمععا أنت الدراسععة تععدور حععول المبععارم 

والمحامععد والفبععائل فععي معلقععة الحععارث فقععد اتخععذ ا أصععول الفبععائل األربعععة: )العقععل، 

 ُخلُقية الخاصة به. والشجاعة، والعفة، والعدل( أُلرار يندرج تحت  لت منها مظاهره ال

فقدامة بن  عفر  عل لبل فبيلة وخل  أ سام بقوله
(:33) عفر،د.ت()

 

من أ سام العقل: ثقابة المعرفة، والحياف، والبيعان، والسياسعة، والبفايعة، والصعدع  -

بالحجععة، والعلععم، والِحلععم، وغيععر ذلعع  ممععا يجععري هععذا المجععرى. ومععن اعتععدال  ععوة العقععل 

يحصععل
(:34()1418)محمععود،

، ح  سععن التععدبير، و ععودة الععذهن، وثقابععة الععرأي، وإصععابة الظععنت

ععة واللععؤم،  والععتفطن لععد ائ  األعمععال وخبايععا آفععات الععنفس. ومععن إفرالهععا تصععدر: الخست

 والمبر، والخداع، والدتهاف. ومن تفريطها يصدر: البله، و لتة التجربة.

فعععي الععععدو،  معععن أ سعععام الشعععجاعة: الحمايعععة والعععدفاع، واألخعععذ بالًعععأر، والنبايعععة - 

والمهابة، و تل األ ران، والسير في المهامه الموحشة والقفار. ومن اعتعدال  عوة الشعجاعة 

يصدر: البرم، والجدة والشهامة، و سر النفس واالحتمال، والحلعم والًبعات و ظعم الغعي ، 

والو ار، والتودد، وأمًالها. ومن إفرال الشجاعة يحعدث: التهعور، فيصعدر عنعه: الصعلف، 

، والببععر والعجعع . ومععن تفريطهععا يحععدث: المها ععة والذتلتععة والخساسععة، والجععزع، والبععذ 

 وصغر النفس،  واال قبا  عن تناول الح  والوا  . 

ومن أ سام العدل: السماحة، والتبرع بالنائعل، وإ ابعة السعائل، و ِعرى األهعياف،  -

 وما  ا سه ذل . وليس له إال مقابل واحد، وهدت واحد، وهو الجور. 

ومن أ سام العفتة: القناعة و لتة الشره، ولهارة اإلزار وغير ذل . : ومعن اعتعدال  -

العفعععة يصعععدر: السعععخاف، والحيعععاف، والصعععبر والمسعععامحة، والقناععععة والعععورع، واللطافعععة 

والمسععاعدة، والُظععرف و لتععة الطمععع. ومععن اإلفععرال فععي العفتععة يحععدث: التقصععير، والريععاف 

عععره، والو احعععة، والتبعععذير، والملععع ، والتعععذلل ل غنيعععاف. ومعععن  التفعععريو فيهعععا يحعععدث: الشت

 والمجا ة، والحسد والشماتة، واستحقار الفقراف.

                                           
الشعر ،تحقي :محمد عبد المنعم خفا ي،ل ثا ية،دار   عفر) دامة(،د.ت، قد -33

 . 66-65البت ،بيروت،ص:

هـ،التربية الخلقية،ل أولش،دار النشر والتوزيع 1418محمود)علي عبد الحليم( -34

 .33-32اإلسالمية،القاهرة،ص:

 . 117-116،الجا   الخلقي في المعلقات العشر،ص:1427وا ظر: الغامدي)محمد عبدهللا(،     
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فالفبيلة بصفة عامة هي: "وسو محمود لبنت لرفيها مذمومان، ولبعلت منهعا معتمم 

عرهععي أو سععمي
(35()1418")محمععود،

، فاالعتععدال فععي  ععلتٍ فبععيلة محمععودة وحسععنة، ولبععنت 

 أوالتفريو فيها مذمومان و بيحان.األفرال في الفبيلة 

و ععد اوععتملت معقلععة الحععارث علععش  ًيععر مععن المظععاهر الُخلقيععة التععي بععدورها مًلتععت  

 األلار الُخلقي ألصول األخالق األربعة.

 أوالر : العقل :

فقد لغت  مظاهره علش بقية مظاهر األصول الًالثة البا ية؛ ألنت المو ف المسعيطر 

"داهيعةر  -علش الهعدوف البعادي-يبدو فيها  مة حتتم علش الشاعر أن  علش  وت المعلقة بصفة عا

اسععتطاع أن يععدافع عععن  بيلتععه، ويبععيتض و ههععا، ويُسععل ها مععن الفتنععة  مععا تسععلت الشعععرة مععن 

ئها من  لت ما  ا ت متتهمة به في عال تها بمل  الحيرة في مسألة الرهعائن...  العجين، ويبرت

ل، وهعرب األمًعال؛  معا  عاف ذلع  عنعد لرفعة وزهيعر، فحبمته ال تتمًتل في سوق األ وا

"ولبن في الجدال والمسعافلة واالحتبعام إلعش العقعل
(36()1998)مرتعا ،

، و عال آخعر: "المعلقعة 

 موذج رائع للشعر الخطابي والسياسي") ميحة،
(37)

 ، و د تمًتلت  مظاهره في اآلتي:

 السياسة : 

من دهاة السياسة، أو مرافععة  ا و يعة معلقة الحارث "تبدو  أ تها خطبة ألقاها داهية 

أعدتها محاٍم بارع يعرف  يف يدافع عن حقته، وعن ح ت من  دبوه، ويعرف  يف يعدحض 

ة وبععالتعريض ثا يععة، وبععالتحريض أخععرى... و ععان عمععرو بععن  ععة  مععرت بالععل الخصععم بالحجت

 لًععوم ذلععل بعععض الصعععاب لخصععمه اليشععبري، فقععد أفععرل فععي عجرفتععه أمععام ابععن هنععد، 

وز الحدت، وفخره وإن  استند إلش و ائع ال يمبعن أن  يلقعش القبعول عنعد ملع  يعرى  فسعه وتجا

فوق الخصمين"
(38)لليمات،د.ت()

. 

 من صورها:

 التعريض بالخصم : -1

ٍرو الن اِلُ  الُمَر تُِش َعن ا أَيَُّها  َوَهل  ِلذَاَأ َبقَافُ  ِعن دَ َعم 

نَا دَافُ   َد   َب ُل ما  علش َغَراتَِ  إ  ا ال تََخل   َوَوش بِنَا األع 

 التأدب ورعاية حرمة المل  بفخر ال يزعجه : -2

                                           
 . 34هـ،التربية الخلقية،ص:1418محمود)علي عبد الحليم( -35
36
 . 34،السبع المعلقات،ص:1998مرتا )عبد المل (، -
37
 . 338 ميحة)مفيد(،ورح المعلقات العشر،ص: -
38
ت،األدب الجاهلي  باياه،أغراهه،أعالمه،فنو ه،ل -لليمات)غازي(،د -

 .431أولش،داراإلرواد،دمش ،ص:
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نا بذل َ   الُمن ِذُر بُن ماِف الس مافِ  َملَ َ  النتاس حتتش فَملَب 

بُّ   َوال بالف بَالفُ  ِم الِحيَاَرينِ  والش ِهيدُ علش يَو   َوهو الر 

َرعَ  ِه ِ فَافُ  اَ دُ فِيها ِلم      البَِري ةَ ال يُو َمِلٌ  أَه   لَدَي 

 المعرفة بالتاريخ واالستفادة منه في  س  القبية :  -3

تُمُ  ِ ُعَوافُ  ُس ِغَوارار                أَيتاَم يُنتََهُ  ال نا َهل  َعِلم   ِلُبلتِ َحيت

ـ إِذ  َرفَع نَا  حت ش  َهاَها الِحسافُ  ـَريِن َسي رار  الِجماَل ِمن  َسعَِف البَح 

ـتَمي ثم ِمل نا علش ِم إَِمافُ  ـنا َوِفينا              ٍم فأَحَرم   بَنَاُت  َو 

ـ ال يُقيمُ  فَُع الذ ِليَل الن َجافُ  ـِل َوال          ال عِزيُز بالَبلَِد الس ه   يَن 

 و وله :

لِهن  الَقَبافُ  ٌت ثالٌث في         ِعندهُ ِمَن الَخي ِر آيا َمن  لَناِ    تِ

ِقيقَِة إِذ  َ ا آيَةٌ َواِرقُ  ِ ِلَوافٌ  َفت  َمعَد               الش   ِلُبلتِ َحيت

َل  َي ٍس  تَل ئِِمين بََبب ـ       ــٍشال َحو   َ أَ تهُ َعب الفُ   ََرِ ي ُمس 

ةُ َرع الفُ  ـَهاهُ إِال         العواتِِ  ال تَنـ وَصيٍت ِمن  ُمب َيب 

ـ فََردد  َاُهمُ  بَِة الَمزاِد الَمافُ  ِمن   ـُرجُ      بطع ٍن  ما يَخ   ُخر 

ة :  من صورها :  الصدع بالحجت

 استقصاف الحقائ  : -1

نَا أَيُّما ُخط ةٍ  الفُ  أََرد تُم  فَأَدُّوهـَ        ـا إِلَي  فَش بها األم   تُش 

تُم   ا إِن   ََبش  يافُ   ِِ  فِيهِ      مابَي َن ِمل َحةَ فَالص  َواُت َواألح   األَم 

تُم   َشُمهُ الن ا أَو   ََقش  قَاُم َواإِلب َرافُ  ُس َوفِيهِ      فالن ق ُش يج   اإِلس 

 رمي الخصم بخصال ذميمة : -2

 منها الجهل : -أ

  ُع نَش بِِه َو َسافُ  ف َخط  ٌ            الَحَواِدِث َواألَ  بَا َوأَتَا َا ِمنَ 

َوا َنَا األََراِ َم يَغ لُو إِن   فاَفُ  في نر َعلَي نا،               إِخ    ِيِلِهم  إِح 

ِلُطونَ   يَن فَُع الَخلي  ال َخالفُ  ـِ  َوال   البَِريَف ِمن ا بِذي الذ   ـ يَخ 

 لَنَا َوأَ  ا الَوالفُ  ـَر ُمَوالٍ      ُ ل  َمن  َهَرَب العَي ـ َزَعَموا أَن  

 البذب : -ب

ٍرو أَيُّها  لذَاَأ ا  تَِهافُ  َوَهل   الناِلُ  الُمبَلتُِغ َعناعنـ     ـدَ َعم 

 ُ لتِهن  البَالف َغي ر َو تِ في           لَنا لَدَي ِه ِخاللٌ  إِنت َعمرار 
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 الغدر : -ج

َمعُوا ا أ   َرُهم  ِعَشاَف فلَم  بَُحوا        أم  َهافُ  أَص  بََحت  لُهم  َهو   أَص 

ـ  ـهاِل َخي لٍ  ِمن  ُمنادٍ   َغافُ ِخالَل ذاَأ رُ  َوِمن  ُمِجيٍ  َوِمن  تَص 

 دعوة الخصم بالحبمة إلش ترأ الظلم : -3

ا فات ُر وا ي َوإِم  ا       البَِغي والت عَدتِ  فَفي الت عاِوي الد افُ  تَتَعَاَوو 

 تحقير الخصم والسخرية الالذعة منه : -4

 َوِمن ا الَجَزافُ  ـَنَم غاِزيِهمُ        ُ ناُح ِ ن دَةَ أَن  يَغ ـ أََعلَي نا

ى َحنيفَةَ أَم  َما أم  َعلَي نا عَت  ِمن       َ ر   ُمحاِرٍب َغب َرافُ  َ م 

ُبُم إِن               بَني َعتيٍ  فَإ  ا أَم  َ نَايَا تُم  بُرآفُ  ِمن   َغدَر 

ـ أَم  َعلَي نا ى  ُباَعةَ أَم  لَي  ا أَ  دَافُ  ـَس َعلَي نا َ ر   فيما َ نَو 

ى ِإيَاٍد  ما ِ يـ أَم  َعلَي نا زِ   َ ر  ِل األَعبَافُ  ـَو ِبَجو   الُمَحم 

تعييعرار  "يبدو أنت الغب   د تملبه من سل  خصومه فشرع يسعرد بععض مخعازيهم

لهم وتحقيرار لشعأ هم بأسعلوب اسعتفهام فيعه سعخرية الذععة  عائالر : إذا  ا عت  نعدة  عد غعزت 

تغل  و تلت  منهم وسبت  فهعل يغنمعون هعم، و عدفع  حعن الجعزافا. وهعل علينعا فعي العهعود 

 التي بيننا أن  تأخذو ا بذ وب حنيفة وما فلعت  ببم لصوص محاربا.

إ تعا لنبعرأ معن  عل غعادر، وهعل علينعا  ريعرة العبعاد هل علينا  نايات بنعي عتيع ا و

فنحمل  حن األعبافا وهل علينا إثم ما فعلت  ببم  بعاعةا وهعل علينعا ذ ع  إيعاد  معا أُخعذ 

لسم بذ   أخيه  ديسا"
(39()1412)الجندي، 

. 

ة  و لت تل  الو ائع ُهزم فيها التغلبيين في وهعَ النهعار ولعم يُؤخعذوا علعش حعين غعرت

بخصععومهم، فععأيت ذلتععة وأيت تحقيععر وأيت سععخرية وهععع الحععارث فيهععا بنععي  معا يفعلععون هععم 

 تغل .

ر : الشجاعة :  ثا يا

 من مظاهرها في معلقة الحارث:  

 الوفاف :

"  عان الوفعاف معن األخععالق األصعلية عنعد الععرب، فالر ععل معنهم  عد ينطع  بالبلمععة 

و ععان الغععدر معععرة فتصععبَ عليععه عهععدار البععد أن  يفععي بععه، وإال عععرت  وععرفه للتجععريَ، 

يتجافون عنه، وإذا ما غدر أحدهم رفعوا له اللواف بسوق عبا  ليشهتروا به"
(40)الببي،)

     . 

 من صوره :

                                           
 . 326ريخ األدب الجاهلي.دار التراث.االمدينة المنورة،ص:، في تا1412الجندي)علي( -39
40
 . 45الببي)المفبل(المفبليات،ص: -
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 التعلت  باألحباب : -1

َمافُ  آذََ ت نا  يَُملُّ ِمن هُ الً َوافُ  رب  ثَاوٍ          بَبي نِها أَس 

 اللقاُفا آذَ ت نَا بَِبينها ثُمت َول ت  ليت ِوعري متش يبونُ 

 الحنين واإلخالص للديار : -2

"إحسععاس يهتععف بععالحنين والشععوق سععواف  ععان لطلععل، أو  ععان لشععباب، أولععنمو مععن 

الحياة الناعمة التي أحالتها أحداث وتقلتبات صيترت  الشاعر في حال غيعر هعذا الحعال"
)أبعو 

(41موسش،)
 . 

دٍ  ا    َف فَأَد َ ش بَع دَ َعه   َها الَخل صافُ ِديَارِ  لَنَا ِببُر  َِة َومت

نا      ُق فِتَاقٍ  فَالُمَحي اةُ  فاُح فَأَع   فَعاذٌب فَالَوفَافُ  فالصتِ

ِديَةُ الشُّر  بُ ِ  فَِريا ُ   فالشُّع بَتَاِن فاألَب الفُ  القََطا فأو 

 الحر ة والجوى برحيل األحبتة : -3

ر  ال أرى َمن   َم دَل ها  البَُباُفا َوَمايُِحيرُ  َعِهد ُت فيَها فأببي الـ  ـيَو 

 تُل ِوي بِها العَل يَافُ  أَو  َدَت  ِهن دٌ الن ا            َر أَِخيرار  َوبِعَي نَي  َ 

تُ  ر   َهي هاَت من َ  الص الفُ   َاَرَها ِمن  بَعيٍد        ِبَخَزاَزى فَتَنَو 

َصي ـ       ِن بِعُوٍد  ما أو  َدَت ها يَافُ  بَيَن العَِقيِ  َفَشخ   يَلُوُح البتٍ

  صرة المل  وذوي القربة : -4

ِقيقَِة إِذ  َ ا          َفت  َمعَد   آيَةٌ َواِرقُ  ِ ِلَوافٌ  الش   ِلُبلتِ َحيت

َل  َي ٍس  تَل ئِِمين بََبب ٍش             ََرِ ي َحو   َ أَ تهُ َعب الفُ  ُمس 

ةُ َرع الفُ  العواتِِ  ال تَنـ       ـَهاهُ إِال وَصيٍت ِمن  ُمب يَب 

ـ   ـُرُج ِمن    َاُهمُ فََردد   بَِة الَمزاِد الَمافُ  بطع ٍن  ما يَخ   ُخر 

 من صوره : الصبر :  

 العزم : -1

تَِعيُن علش   الَهمتِ إذا َخف   َغي َر أَ تي ٍ النتِجافُ   َد  أَس   بالً ِويت

ي ةٌ َسق فافُ  َ أُ  َها هق لَةٌ أُمُّ                  رئَالٍ  بَِزفُوفٍ  ِ  دوت

رار  آ ََست   أَةَ َوأفَزَعها القُّـ  ـناُص َعص  سافُ   َب   و َد دَ َا اإِلم 

ر  فَتََرى عِ َوالَو         عِ َمنِينا بَافُ  َخل فََها ِمَن الر      أَ  هُ إِه 

ر ِمن   رافُ  َخل ِفِهن  ِلراٌق َساِ َطاتٌ  َوِلرا ا  أَل َوت  بها الص ح 

يافُ  اب ـِن َهمتٍ   الهَواِ َر إِذ  ُ ل ـ     ـلَ  أَتَلَه ش بها  بَِلي ةٌ َعم 

ل : -2  الًبات و وة التحمت

نَاَفةِ تَن ِميـ      ـنا ُحُصونٌ  فَبَِقينا علش ةٌ  َع سافُ  الش   َوِعز 

                                           
41
 . 365أبوموسش)محمد محمد(، رافة في األدب القديم،ص: -
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ِم َبي َبت  بعُيُوِن النـ    ـاِس فيَها  َبََل ما  تَغَيٌُّ  َوإِبَافُ  اليَو 

ِدي بنَا أَر  َعَن    َو أَن   ر الَمنُوَن تَر   يَن َجاُب َعن هُ العَمافُ   و  ا

ار  فَِهرت رِ  ُمب  افُ  علش الحَواِدِث ال تَر       تُوهُ للد ه   ُمَؤي دٌ َصم 

تهم في المعارأ :   وله مؤ دار ثبات  لوبهم وعلو همت

لـ ـوا ِوالالر  َما َ ِزعنا َت العُجاَ ِة إِذا وت  َوإِذ  تَلظ ش الص الفُ  تَح 

ة :   -  صوره :ومن  علو الهمت

 اإلباف والشمم : -1

نَاَفةِ تَن ِميـ    ـنا ُحُصونٌ  فَبَِقينا علش ةٌ  َع سافُ  الش   َوِعز 

 النباية باألعداف : -2

ةُ َرع الفُ  العَواتِِ  ال تَنـ    ـَهاهُ إِال وَصيٍت ِمن  ُمب يَب 

ـ  ـُرُج ِمن   فََردد  َاُهمُ  بَِة الَمزاِد الَمافُ  بطع ٍن  ما يَخ   ُخر 

ال        َن ِوالالر  وَحَمل نَاُهمُ  ِم ثَه  َي األَ  َسافُ  علش َحز   َودُمتِ

ناُهمُ  الفُ  بطع ٍن  ما تُن ـ   ـَهُز في وَ بَه  ِ الدتِ ِة الطتِويت  َ م 

 للَحائِنيَن ِدَمافُ   ما َعلَِم هللاُ           وَما إِن   وفَعل نا بِِهم  

 من أوهَ  صور النباية باألعداف  وله :

ناُهمُ و َ  الفُ  بطع ٍن  ما تُن ـ      ـَهُز في بَه  ِ الدتِ ِة الطتِويت  َ م 

 النجدة والشهامة : -3

 ُ نا  َلاَل َحب ُسهُ والعَنافُ  ُغل  امِر  القيِس عن ـ ـهُ بَع دَما وفََبب 

ر  وأَ َد  َاهُ  ها مافُ  َرب  َغس اَن بالُمن ـ     ـِذِر َ ر   إِذ ا ال تُباُل الدتِ

ال                 ٍأ ِ َرامٍ  وأَتَي ناُهمُ  عَِة أَم  الفُ  بِتِس  البُُهم أَغ   أَس 

ر : العدل :  ثالًا

 حف  العهود :  من مظاهره : 

َم فيهِ  َواذُ ُروا  العُُهودُ َوالُبفَالفُ  ِحل َف ذي الَمجاِز وما         دتِ

رِ  ي َوَهل  يَن ـ  ـقُُض ما في َحذََر الَجو   هَوافُ الَمَهاِرِق األَ  َوالت عَدتِ

لَُموا تََلف نا َسَوافُ  أَ  نا َوِإي اُ م  فِيـ         ـَما َواع  َم اخ  نا يَو  تََرل   او 

 الًناف علش الحا م العادل : -1

ِه الً نَافُ  َوأَف َبُل َمن  يَمـ   ـشي َوِمن   َمِلٌ  ُمق ِسوٌ   دُوِن َما لَدَي 

الفُ  َوتَأ بَشبِمً ِلِه َ اَلِت الَخي ـ       ـُل  إَِرِمي   ِمَها اإِل    لَخص 

 إ صاف الخصم : -2

رار  ني ابَن أُمتِ  َطامٍ  ثُم  ُحج  َرافُ  ولَهُ      أَع   فَاِرِسي ةٌ َخب 

دٌ َهُموسٌ  أََسدٌ في َرافُ  وِربيٌع إِن      اللتِقاِف َور  َرت  َغب   َوم 

 ذم الجور والظلم :  -3
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ر باِلالر  ر  ما تُع ـ ـتَُر َعن   َعنَنا بافُ  َوُ ل ما بيِض الظتِ َرةِ الر   ُحج 

ر : العفتة :  رابعا

 من مظاهرها :

 التعفف عن سبايا القبائل :  -1

ـ   ـنا َوفِينا ثم ِمل نا علش ِم إَِمافُ  تَميٍم فأَحَرم   بَنَاُت  َو 

 التبرؤ من الغدر وأهله : -2

ُبُم إِن           بَني َعتيٍ  فَإ  ا أَم  َ نَايَا تُم  بُرآفُ  ِمن   َغدَر 

 المسامحة وغض الطرف عن اإلسافة : -3

َسَبتُّم   ـ أَو  ر   َعن ا فُبن ا َ من  أَغ   في َ ف نَِها األَ ذَافُ  َمَض َعي نا

 النصيحة ل هل واأل ارب : -4

رو بَن أُمتِ أُ َاٍس  َوولَد  ا  لَما أَتَا ا الِحبِافُ  ِمن   َري ٍ   َعم 

ِرُج النصيحةُ للقَو   مً لُها  دُو ِها أَف الفُ  ِم فَالةٌ ِمن      تُخ 

 د بيتن الحارث من خعالل معلقتعه هعذه أنت "القعوة ليسعت ععددا رفحسع ، بعل هعي إلعش 

ععو، وعععزم ينفتععذ، ورأي  يتِععر يسععتلهم تجععارب اآلخععرين ويو تفهععا فععي   ا عع  ذلعع  عقععٌل يخطت

سبيل تحقي  غاياته وأهدافه"
(42)

. 

ععات الفبععائل أفسععحت المجععال أ مععام  ععا  صععيدة تلعع  األ سععام والفععروع البًيععرة ألمت

الحععارث بععن حلععزة التععي أورد فيهععا صععفات عرهععية أو سععمية بععين الحععين واآلخععر. وفععي 

ر؛ "ألنت  اعتقاد ا أنت الفبائل والصفات العرهية أوالجسمية متممة ومبملعة لبعبعها بعبعا

ر، وال   صوص القصعائد الجاهليعة تعربو بعين الموا عف التعي تبعدو مختلفعة ومسعتقلة وععوريا

ة الشعورية التي تجعل من الموهوع  الر واحعدار،  ظعاهرة الحعزن فعي تتعار  مع الوحد

معلقععة امععر  القععيس... فلبععل معلقععة  ععاهرة مسععيطرة مععن أول  ععات المعلقععة إلععش آخرهععا"
 

(43()1427)الغامدي،
؛ فالقصيدة الجاهلية  ا ت "متأثرة في  ظمها بوا ع الحياة، فهي تتألف معن 

يسععتعيره الشععاعر مععن تجربتععه فععي مجععرى  عععدتة أغععرا  يععربو بينهععا خععيو  فسععي د يعع 

حياته
(44()1988")حسعن،

، فعذل  الخعيو النفسعي تمًلعه الظعاهرة النفسعية المسعيطرة علعش العنات 

التععي تشععدت معععا ي القصععيدة بعبععها إلععش بعععض، وتتلععون بععأخالق الشععاعر المسععتوحاة مععن 

 ري. وسطه العام، و روفه الخاصة المبو ة لشخصيته األدبية، والباعًة لفنه الشع

                                           
42
 . 313ورح المعلقات العشر،د.مفيد  ميحة،ص: -

 .124،الجا   الخلقي في المعلقات العشر،ص:1427الغامدي)محمد عبدهللا(، -43

،وعراف الطبيعة في العصر العباسي الًا ي ،دار 1988ن)رودي علي(،حس -44

 . 17عمار،األردن،ص:
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 :الخهتمة

 فقد توصلت الدراسة إلش عدد من النتائج منها:

ر للشعر الخطابي والسياسي. - ر رائعا  أن المعلقة تعدُّ أ موذ ا

 أن الشاعر استخدم الشعر وسيلة للدفاع عن حقوق  بيلته وا تزاعها. -

 مًلت المعلقة  ل أصول مظاهر القيم الخلقية وصورها. -

 والسياسية وعند الجاهليين.وثقت المعلقة للحياة اال تماعية  -

 أ دت المعلقة أنت األخالق هي التي سيطرت علش وحي الشعر وتو هه. -

ر للحبم علش القصيدة الجاهلية.  -  أن األخالق تصلَ أن تبون معيارار  قديا
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