
 بين القدماء والمحدثينوشعرائها تسميتها واختالف اعدادها –المعلقات 

 ا. د. نصرة احميد جدوع

من شك في صحة وجودها وجاهليتها بين القدماء والمحدثين لكن الشك تمحور حول امور  ما

 محددة وهي:

 تسميتها -1

 عددها -2

 شعراؤها -3

تسميتها بالمعلقات فقد ارتبط اسمها بالعلق وهو الشيء النفيس, لهذا سمتها العرب سموطا,  فاما

 كما ورد عند ابي زيد القرشي في جمهرة اشعار العرب.

وسميت بالمذهبات بدعوى كتابتها بماء الذهب, كما ذكر ابن قتيبة في حديثه عن عنترة في كتابه 

ل قصيدة هل غادر الشعراء من متردم...البيت, وهي من فكان اول ما قا الشعر والشعراء قائال:

اجود شعره وكانوا يسمونها المذهبة(وهو رأي ابن رشيق في العمدة ايضا, ويشير ابن عبد ربه 

االندلسي في كتابه العقد الفريد الى ان كلف العرب بها دفعهم الى قصائد تخيرتها من الشعر 

ورواها ابن قتيبة  لمدرجة وعلقتها بين استار الكعبة,,,القديم فكتبتها بماء الذهب في القباطي ا

 ايضا في الشعر والشعراء.

 دويسميها ابن كيسان وابن االنباري السبع الطوال الجاهليات, في حين يسميها الزوزني القصائ

 السبع, وابن النحاس يسميها المشهورات وهي عنده تسع قصائد.

 ةالقصائد القديمة وان تسميتها بالمعلقات غير صحيح فيرى نولدكه ان اسمهاواما المستشرقين 

كون قصة التعليق فندت تماما وتلك خرافة بسبب عدم العثور على شيء معلق في استار الكعبة 

ربما وعند فتح مكة رغم وجود نصوص مكتوبة في ذلك العصر كالمعاهدات وبعض القصائد)

( ولم  ذكروا خبر تغني تغلب بها وكتابتهاكون الشعراء قد  يقصد قصيدة عمرو بن كلثوم المعلقة

يذكر ابن هشام في سيرته وال االزرقي في تاريخ مكة وال الكلبي وال غيرهم من قدماء 

المؤرخين الى ذلك, ويرى اليل ان سبب االختالف ال يرجع الى العبث واالنتحال وحدها بل ان 

 ا وال جاهليتها.طول رحلة الشعر واضطراب الذاكرة هو السبب وال يشك في صحته

( هو اول من ذكرها ووردت عند ابن خلدون اشارات ـه338ان ابن النحاس ) ت المصادرذكرو

اليها بدون خبر التعليق, واذا عدنا الى مقدمة شرح ابن النحاس للقصائد التسع المشهورات 

ى وجدناه يذكر صراحة ان حماد الراوية هو من اختارها وعدها االفضل , وهناك اشارات ال

 :تأييد ابي عبيدة والمفضل الضبي لهذا االختيار, ونقل القرشي في الجمهرة عن ابي عبيده قوله

في ترتيب طبقاتهم وهو ان اول طبقاتهم اصحاب )وقال المفضل: القول عندنا ما قاله ابو عبيدة 

السبع معلقات وهم امرؤ القيس وزهير والنابغة واالعشى ولبيد وعمرو بن كلثوم وطرفة بن 

العبد, قال المفضل: هؤالء اصحاب السبع الطوال التي تسميها العرب بالسموط ومن زعم غير 

 ذلك فقد خالف جمهور العلماء(.



ويذكر نولدكه ان االختالف في تسمية المعلقات بالسموط راجع الى انها لنفاستها رفعت الى 

من تاريخ الشعر )اي اسطورة التعليقمكان الشرف ومن هذا المدخل نشأت تلك االسطورة 

 نولدكه(-العربي القديم

شرح النحاس الستبيان حقيقة االمر الخاص بالتسمية , فعلى الرغم من  والبد لنا من العودة الى

انه انفرد بتسميتها في مقدمة شرحه لكنه لم يذكرها في اي موضع من كتابه بل ان عنوان 

ن انه قال في احد المواضع مم الكتاب نفسه)شرح القصائد التسع المشهورات( , وعلى الرغ

 369كتابه )الفهرسة صفي ابن خير  يس ( ويقولوقد ذكرنا هذا في شرح معلقة امريء الق:)

يسمي شرحه) المعلقات التسع( على الرغم من ذلك كله ال انه وهو اقدم من ذكر كتب النحاس 

االتية من  المثلةيستخدم ابن النحاس مصطلح )معلقة( بل يسميها قصيدة او قصائد, كما في ا

 :كتابه

 يقول في مقدمة قصيدة امريء القيس: فاختصرت غريب القصائد السبع المشهورات. -1

 ار شعر زهير وطرفة ولبيد بكلمة )القصائد(يصف اختي -2

فهذه اخر السبع المشهورات, وقد رأيت من " في اخر شرح قصيدة عمرو بن كلثوم: -3

ة من القصائد وقد النابغة يا دار مييذهب الى ان قصيدة االعشى ودع هريرة وقصيدة 

فحدانا قول اكثر اهل اللغة على امالء بينا ان هذا االمر ال يؤخذ بقياس...حتى يقول: 

 ."قصيدة االعشى وقصيدة النابغة لتقديمهم اياها وان كانت ليستا من القصائد السبع

)قصيدتا ونصطدم بقول معاوية )رض( الذي نقله السيوطي في شرح شواهد المغني : 

ما يعني  عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة من مفاخر العرب كانتا معلقتين بالكعبة دهرا(

 ان خبر التعليق كان منتشرا ولم يكن مؤكدا النه لم يرها فعال لكنه سمع عنها.

 واقرب االراء لحسم موضوع التسمية ما قاله ابن النحاس نفسه في نهاية شرح قصيدة

ع اكثرها بعكاظ ويتناشدون فاذا استحسن الملك قصيدة رب كان يجتمعمرو بن كلثوم: )الع

قال: علقوها واثبتوها في خزانتي, واما من قال انها علقت في الكعبة فال يعرفه احد من 

الرواة, واصح ما قيل في هذا ان حمادا الراوية لما راى زهد الناس في حفظ الشعر جمع 

 فسميت القصائد المشهورة لهذا(المشهورات  هذه السبع وحضهم عليها وقال لهم : هذه

 وأما عددها واسماء شعرائها:

امرؤ القيس, زهير, طرفة, لبيد, عمرو بن كلثوم, الحارث –اتفق القدماء على انها سبع  -

 المذكورين اصال ي رواية حماد. -بن حلزة, عنترة

 بالنابغة واالعشى .استبدل ابو زيد القرشي في جمهرة اشعار العرب  الحارث وعنترة  -

اضاف التبريزي في القصائد العشر المشهورات الى رواية حماد النابغة واالعشى  -

 وعبيد بن االبرص.

 اضاف ابن النحاس في القصائد التسع لمشهورات االعشى والنابغة الى رواية حماد. -

 وافق االنباري والزوزني رواية حماد. -

 .يستبدل ابن زيدون في المقدمة لبيد بعلقمة -



وايا كان االمر فهؤالء جميعا من شعراء طبقات ابن سالم الفحول المقدمين وكذلك عند ابن قتيبة 

الذي يبرر الخالف في وجود وحذف اخرى في )المعلقات( نقال عن ابي عبيدة بالقول: طرفة 

اجودهم واحدة وال يلحق بالبحور يعني امرأ القيس وزهيرا والنابغة, لكنه يوضع مع اصحابه 

 بن ابي كاهل اليشكري(يد و بن كلثون وسوارث وعمرالح

والمالحظ انه يشير الى الطبقة التي ينتمي اليها كل من هؤالء, كما ينقل رأي ابي عبيدة في 

وهو يقدم على طرفة  -امرؤ القيس وزهير والنابغة–رابع الشعراء المتقدمين )االعشى بقوله: 

اكثر عدد جياد طوال واوصف للخمر والحمر وامدح واهجى, فأما طرفة يوضع مع  ألنه

 الحارث..(

ويبرر ذكر عبيد بن االبرص مع شعراء القصائد السبع بقوله: واجود شعره قصيدته التي يقول 

 .احدى السبعفيها : اقفر من اهله ملحوب...وهي 

زلية وخمرية وهي مجمل االنماط السائدة في بين طللية وغ عوأما بناء مقدماتها فقد امتاز بالتنو

 المقدمات الجاهلية عموما, واشاد بها الكثير من العلماء ومن اقوالهم:

يرى العسكري في الصناعتين ان قول أمرئ القيس: قفا نبك من...من اجود االبتداءات  -

وبكى واستبكى وذكر الحبيب وهو كذلك عند ابن رشيق في العمدة ألنه وقف واستوقف 

 والمنزل في مصراع واحد.

وربما اضيف اسم الحبيبة الى الطلل اسم الحبيبة الى الطلل القترانهما عاطفيا فضال عن  -

 االرتباط المكاني وهو مما يستحسن , من ذلك قول طرفة:

 لخولة اطالل ببرقة ثهمد    تلوح كباقي الوشم في باطن اليد         

  بحومانة الدراج فالمتثلم وزهير: أمن ام اوفى دمنة لم تكلم     

 والحارث: آذنتنا ببينها اسماء             رب ثاو يمل منه الثواء    

ويرى بعض الدارسين ان هذه االسماء ذات دالالت رمزية وان كان بعضها حقيقة كما عند  

 زهير وامريء القيس.

 ويمكن اجمال عوامل اختيارها بما يأتي:

 الراوية لها على هذا االساس,.استحسان الناس لها وجمع حماد  -1

ذ ينتمي الشعراء الى القبائل العربية الكبرى فامرؤ القيس من كندة العنصر القبلي: إ -2

 والنابغة من ذبيان وزهير من مزينة المضرية ولبيد عامري .

يفاء شروط النص الجاهلي المثالي العنصر الفني الذي تمثل بالطول والموضوع واست -3

 الموضوعات التي تعكس حياة العرب في الجاهلية.القصيدة المتعددة و

التي ينتمي اليها  القبائلالحوادث التاريخية التي ارتبط بها وشكلت جزءا من تاريخ  -4

الشعراء فامرؤ القيس خاض معارك دامية مع قومه بني اسد وعمرو بن كلثوم والحارث 

رة والنابغة وحروب كانا من فرسان قومهما في االيام التي جرت بينهم مثلهم مثل عنت



عبس وذبيان المشهورة التي تداخلت مع مضامين قصائد زهير الداعية الى الصلح, 

 وغيرها.

ويضيف د. محمود الجادر رأيا اخر في مواصفات االختيار وهو العامل الجغرافي ,  -5

حيث يغطي شعراء القصائد مجمل الرقعة الجغرافية لشبه جزيرة العرب والعراق فكندة 

 وتغلب في العراق وشرق الجزيرة العربية وعبس وذبيان في غربها.في الوسط 

وقلما يخلو كتاب في االدب الجاهلي من ذكر للمعلقات , بل أنها تمثل في الحقيقة حجر 

االساس في كل دراسة, باعتبار اهمية المعلقات بوصفها النماذج االكثر اكتماال واالنسب 

 من دراسات مستفيضة قديما وحديثا.تمثيال لشعر تلك الحقبة مع ما حظيت به 

وسنعرج على بعض الدراسات المهمة في المعلقات , منها دراسات د. يوسف اليوسف في 

التي تناولها وابرز القضايا  (مقاالت في الشعر الجاهلي)و (علقاتمبحوث في ال)كتابيه 

لى كل معلقة قضية التصنيف ) التحتاني للمعلقات( حيث يتتبع الطبيعة الفكرية الغالبة ع

فيرى طغيان النزعة الفردية في معلقتي امريء القيس ومعلقة طرفة بن العبد اللتين 

تتمحوران حول الذات والخصوصية الفردية, ربما بسبب طبيعة الحياة التي عاشها 

 الشاعران وانعكاس ذلك على شعرهما السيما المعلقتين.

عن النزوع المطلق نحو النزعة القبلية يرى ان معلقة عمرو بن كلثوم تأتي للتعبير  فمثال

والعشائرية والرفض المطلق للتنازل عنها, توازيها في ذلك معلقة الحارث بن حلزة التي 

هي رد عليها لكن فيها نزوعا نحو السلم والعقل في الطرح على نقيض معلقة عمرو كلثوم 

الحارث في جنوحها نحو  التي قامت على النزعة الحربية واالستعداد للقتال, وتتوازى معلقة

السلم مع معلقة زهير , في حين يرى ان معلقة عنترة تحمل خصوصية االندماج في الكلية 

)الفرد ضمن الجماعة(على ان ال تتعارض مع الهوية الفردية, ونضيف انها ابرز المعلقات 

جسدت  التي تتصارع فيها الذات مع محيطها االجتماعي وتجسد قسوة الطبقية الجاهلية , في

معلقة النابغة الذبياني الفردية المستلبة الراضخة للسلطة دون قيد او شرط, فهي كما يرى 

تجنح  ع عن السلطة.اما معلقة االعشى فهينفي الفردية, لكنها بالمقابل بداية التمرد واالنخال

لتوكيد الفردية المتكاملة من خالل مواجهة تحدي الموقف امام المرأة وربما عبرت عن 

اعر النقص باعتبار صد المرأة عن الشاعر ما يجعله ينطلق في االتجاه المعاكس مش

فتختفي الفردية بشكل كلي للتخلص من وطأة هذا الشعور, وأما معلقة عبيد بن االبرص 

ويتضح استسالم الشاعر للمصير المحتوم وحيث تصبح الحياة مجموعة من الصور 

 موت الحتمي.الماضية الجميلة التي تتالشى في ظلمة ال
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