
 ا. د. نصرة احميد جدوع    -تحليل معلقة طرفة بن العبد

تعددد معلقددة طرفددة واحدددة مددن اجمددل المعلقددسك وان راددس تمس دد س مددن نسحيددة             

البنسء ووحدة الموضوع وشمولهس الام مميزاك النص الجسالي وال ت من قيمتهس فدي 

علقدسك  فحسدب بدل نونهس واحدة من القصسئد الطوال التي اصطلح على تسدميتهس االم

فددي نونهددس تم ددل صددونة حيددة عددن المجتمددال العربددي قبددل اال دد   ا  ع دد  نمطددس مددن 

ع قسك القرابة التي حسول الشسعر وضعهس في اطسناس الصحيح فهو حين يش و ظلدم 

 وي القربددى انمددس يعنددد علددى اظ اددما الالددم يم ددل ظددسارة شددس ة فددي مجتمددال عددر  

فددي اطددسن القبيلددة والقرابددة والحلدد  وتلدد  بتمس دد و وتعصددبو فددي ن يددر مددن االحيددسظ 

المفددرداك الدد  ل م لددا حجددر اال ددسء فددي انتمددسء الشددعراء ومبساددستهم بسلتمسدد  بددو 

 والوالء لو , والمعلقة تقال في عدة اقسس  اي:

  3-1الطلل االبيسكا -1

   6-4الرحلة ووص  النسقة االبيسكا -2

  11-7االبيسكا بسلمرأةالغزل  -3

  41-12الرحلة االبيسكا -4

   104-85  واالبيسكا56-42خر الشخصي االبيسكاالف -5

  109-106 وا70-57فلسفتو في الحيسة والح مة االبيسكا -6

  84-71خ فو مال ابن عمو االبيسكا -7

والم حددا اظ موضددوعستهس تقتددرا ن يددرا مددن اظ ت ددوظ وةيقددة اجتمسعيددة تقتددر  

اظ  نسدسظلإلنمطس ناقيس من الرؤية الى ف رة الحيدسة والطريقدة الم لدى التدي يم دن 

يعيشهس م تسبس خلودا لطسلمس  عى اليو ووجده في االفعسل الحسدنة والتدي فلسد  

اطراددس الموضددوعية  فددي اشددعسنه ومددال اظ المعسلجددة جددسءك تقليديددة مددن حيدد  

اال انددو اضددفى علددى الددنص نوحددو  المددولو االلتددزا  بنمددو ق القصدديدة العربيددة 

 ونؤيتو الخسصة , يقول في ابتداء القصيدة:

 اط ل ببرقة ةهمد               تلو  نبسقي الوشم في ظسار اليدلخولة 
 ا ى وتجلد  ال تهلوقوفس بهس صحبي علي مطيهم         يقولوظ 

فخولة امرأة نلبية ينسجي الشسعر اط ل قومهس الراحلين مشبهس الطلل بقسيس وشدم 

زءا في معصم و ل  التلوين يمنح طللو حيدسة ومدس وقدو  الصدحب الرمدزي اال جد

من الصونة المولوفة في افتتسحيسك القصسئد القديمدة وادو ينصدحونو بدسل   عدن 

الب دسء علددى المسضدي والدددعوة مشددفوعة ااتجمدل  أي تحددل بسلصدبر تعنددي طلددب 

النار الى المسدتقبل وتدرا التحسدر علدى المسضدي االمدر الدمي يفدتح الدنص علدى 

ينتقل الى الضدعينة  ةم افق ايجسبي نبمس تعلق بسلقضية التي يريد الشسعر طرحهس.

ووصفهس فيشبو مطسيس محبوبتو المسل ية لحاة الفراق بسلسدفن الضدخمة المبحدرة 

في موضال  مسه ادد ويوةق فدي ادما المقطدال ا دم بحدسن قدديماابن يدسمن  فتراادس 

 ألنددوتميددل تددسنة وتنحددر  تددسنة بفعددل امددواق البحددر وتلدد  صددونة بصددرية واقعيددة 

 يقول:’  مولوفسفن امرا عسش في بيئة نسظ فيهس ماهر الس

 نسظ حدوق المسل ية غدوة               خ يس  فين او بسلنواص  من دد



 عدولية او من  فين ابن يسمن          يجون بهس الم   طونا ويهتدي
ةم ينتقل الى القسم ال سل  من المعلقة وحي  تصوير الحبيبة وجمسلهس فهي تشدبو 

ا ويصد  ةغرادس وشدفتيهس وا دنسنهس التدي تشدبو ةمر االنا لتونلتمد عنقهس  ضبيو

 االقحواظ وقد اعسنك الشم  الضوء لجمسل ةغراس :

 وفي الحي احوى ينفض المرد شسدظ        ماسار  مطي لعلع وزبرجد
 خمول تراعي نبربس بخميلة                     تنسول اطرا  البرير وترتدي

 تخلل حر الرمل دعص لو ندي  وتبسم عن المى نوظ منونا                  
 بو لوا  يسهب في وص  النسقة ويبدا بسالنتقسل الى المقطال 41والى البيا ا

 تقليدي الفنسه في بنية القصسئد القديمة فيقول:

 الهم عند احتضسنه                  بعوجسء مرقسل ترو  وتغتدي ألمضيواني 
 على الحب نسنو ظهر برجد                        نسوتهساموظ نسلوا  االناظ 

فهي نسقة نشيطة في  يراس قوية تصل الليل بسلنهسن ضخمة م تنزة تسرع في 

نعسمة تبسني المسرعسك من االبل على طريق واضح  هل وترعى في  نونهسجريهس 

 الربيال في تربة خصبة واو ادعى لقوتهس وانتمسل بنيتهس وصحتهس :

 ل ترتعي                حدائق مولي اال رة اغيدتربعا القفين في الشو             
 تريال الى صوك المهيب وتتقي                 بمي خصل نوعسك انل  ملبد
ولهددس فخددماظ يشددبهسظ لعامددة خلقهمددس مصددراعي بددسا عددسلي مرتفددال وفقددراك ظهراددس 

 دقسء حمدل  ونونهدسمطوية متداخلة نسظ اض عهس قسي ولعس مرفقسظ قويدسظ شدديداظ 

  ل يد دلو ولمتسنتهس تشبو قنطرة بنيا على ا سء متين:دلوين ب

 بسبس مني  ممرد نونهمسلهس فخماظ انمل النحض فيهمس               
 امرا بسلمي دالج متشدد                      نونمسافت ظ  مرفقسظلهس 
 حتى تشسد بقرمد قسم نبهس                  لت تنفنطرة الرومي انقن

 ددهسا فددي ن ددم تفصددي ك جسددداس وبنيتهددس غسنقددس فددي تصددوير ن يددر يسددتمر فددي اال

التفسصيل لغسية فنية ولغسيسك اخرى في نفسو الى جسنب نوظ اما المقطال ندسظ ميددانس 

لتبددسني الشددعراء فددي االعتنددسء بددو وتجويددده لمددس يم لددو مددن موقددال متميددز فددي بنيددة 

  العربي ف  يترا جدزءا القصيدة القديمة ولمس تم لو النسقة من م سنة متميزة في نف

اال ووصددفو فعنقهددس طويددل ا ا نفعتددو اشددبو  يددل  ددفينة تبحددر فددي ميددسه دجلددة وناء 

يشبو السنداظ في ص بتو وخد نقرطسء الشسمي وعينسظ تشدبهسظ المدر ة لصدفسئهمس 

 عليهس صوك الفي ليل وال نهسن: ىصسدقتس اال تمسع ال يخف ظوأ نس

 نس سظ بوصي بدجلة مصعد   وتلال نهسض ا ا صعدك بو           
 وجمجمة م ل الع ة نونمس               وعى الملتقى منهس الى حر  مبرد

 وخد نقرطسء الشسمي ومشفر        نسبا اليمسني قده لم يجرد         
 وعينسظ نسلمسويتين ا ت نتس            ب هفي حجسجي صخرة قلا موندا

   خفي او لصوك منددوصسدقتس  مال التوج  للسرى       لهج
 ويخرق منو الوص  الطويل الى الفخر بسال تعسنة بصونة الصسحب المحسون:

 على م لهس امضي ا ا قسل صسحبي   اال ليتني افدي  منهس وافتدي



ويتغنددى بخصددسلة العربيددة االصدديلة نسلنجدددة وال ددر  والحمس ددة والشددجسعة واالقدددا  

 حي  يقول مفتتحس الفخر:

 ا ا القو  قسلوا من فتى, خلا انني          عنيا فلم انسل ولم اتبلد
 ولسا بح ل الت ع مخسفة                   ول ن متى يسترفد القو  انفد

وال يخددرق عدددن مفدددرداك الفخدددر الشخصدددي التدددي شدددسعا عندددد الشدددعراء الجدددساليين 

جدددسل  الشدددرا والمتم لدددة بسال دددتمتسع بسلملدددماك قبدددل المدددوك واتددد   المدددسل فدددي م

ومجسلسددة نبددسن القددو  ووصدد  الصددحب المنددسدمين والجددواني والخمددرة وال يفوتددو 

اقتنسعس منو بمس اختسنه من طريقة للعدي   لتوظي  اللو  ليمنر بإصرانه على مس يفع

 ,يقول:

 اصبح  نس س نوية             واظ ننا عنهس  ا غننس فسغن وازدد توتنيمتى 
 ني             الى  نوة البيا الشري  المصمدواظ يلتق الحي الجميال ت ق

 ندامسي بيض نسلنجو  وقينة                ترو  الينس بين برد ومجسد
ةم يخلص الى عرض فلسدفتو فدي الحيدسة بعدد الفخدر الشخصدي فهدو مقبدل علدى متدال 

المددوك ويختلدد  فددي نرمددو وبملددو المددسل عددن المسددر  المبددمن نمددس   ال يخددسالحيددسة 

 وظلمهم لو فيقول: بوقسنبوالى ع قتو الشسئ ة يعرض نؤيتو 

 اال ايهما الزاجري احضر الوغى          واظ اشهد اللماك ال انا مخلدي
 ولوال ة ل ان من لمة الفتى              وجدا لم احفل متى قس  عودي
 فمنهن  بقي العس الك بشربة             نميا متى تعل بسلمسء تزيد

 مضس  محنبس           نسيد الغضس نبهتو المتوندونري ا ا نسدى ال
 وتقصير يو  الدجن والدجن معجب      ببهن ة تحا الخبسء المعمد
 انى الموك يعتس  ال را  ويصطفي       عقيلة مسل الفسح  المتشدد

 عني ويبعد ينوفمس لي اناني وابن عمي مسل س            متى ادظ منو 
 ؟              نمس المني في الحي قرط بن اعبدع   يلومني ادني ومسيلو  

 وظلم  وي القربى اشد مضسضة          على المرء من وقال الحسس  المهند
وفددي ةنسيددس اددمه االحسديدد  التددي يددرد بهددس الددتهم عددن نفسددو نجددده يسددهب فددي عددرض 

فلسفتو في الحيسة وبتسةير الالم المي اصسبو ظ قومو ينطلق في تعداد منسقبة عسنضدس 

فحين يعرض ابتعسد القو  عنو وتهميشهم المتعمد لو يعمدد  سمس يبرنا ل خصلة فيو ل

 الى الفخر فيقول:

 فمنني وخلقي انني ل  شسنر              ولو حل بيتي نسئبس عند ضرغد
 فلو شسء نبي ننا قي  بن خسلد          ولو شسء نبي ننا عمرو بن مرةد

 بنوظ نرا   سدة لمسود     ا مسل ن ير وزانني          فوصبحا
 انس الرجل الضرا المي تعرفونو          خشسش نراء الحية المتوقد

 منتصرا بو               نفى العود منو البدء لي  بمعضد امس قمحسس  ا ا 
 وبرا اجود قد اةسنك مخسفتي             نواديهس امشي بعضب مجرد

 معبد ابنةسيوشقي علي الجيب     فسظ ما فسنعيني بمس انس االو           
 لي  امو           نهمي واليغني غنسئي ومشهدي نسمريوال تجعليني 



ويستمر على منوال الفخر الشخصي المي يستغرق ابيسك ن يرة حتدى يختدتم المعلقدة 

 نائعة في الح مة فيقول: بوبيسكبسلقول مبرنا فلسفتو في الحيسة 

 اليو  من غد امس اقربعيدا غدا             انى والانى الموك اعداد النفوء 
 اال معسنة                         فمس ا طعا من معروفهس فتزود اليس ا مسلعمرا 

 وابصر قرينو               فسظ القرين بسلمقسنظ يقتدي لال تسسعن المرء 
 دمن لم تزو بسألخبسن ويوتي  تبدي ل  االيس  مسننا جسا                  

 من لم تبال لو                  ولم تضرا لو وقا موعد بسألخبسن ويوتي 
فمفددرداك الفخددر الشخصددي عنددده تددتلخص بددسل ر  والشددجسعة والسددبق الددى مواجهددة 

االعداء في المعسنا ةم شرا الخمرة وات   المسل في بملهس للصحب مدن غيدر وجدل 

افال عدن اف دسنه ونؤيتدو فدي وال تردد والصدق والجرأة واالقدا  واو فدي ندل  لد  يدد

اظ  نالحيسة مدن خد ل التونيدد علدى اظ المدوك ادو نصديب الخ ئدق واظ المدسل ال يم د

ي وظ  ببس للبقسء بقدن نونو و يلة للخلود من خ ل البمل ومدن خد ل الفعدل الحسدن 

المي ي سب االنسسظ الم سنة حتى بعدد ممستدو وادو فدي  لد  يسدير علدى اددي فلسدفة 

فددي مجتمددال الصددحراء الددمي تتشددسب  فيددو الاددرو  وتقدد  متحديددة  االنسددسظ العربددي

 الوجود االنسسني المي يصسنع من اجل البقسء واال تمران.

وقددد تميددزك المعلقددة ببنددسء فنددي متمس دد  وع سددا قدددنة الشددسعر علددى ن ددم الصددون 

واال تغ ل االم ل لقدناتو الف رية واللغوية فصونه الفنية جميلدة ومعبدرة وواضدحة 

فيهددس وال لددب  وحقددق عنصددر الجمسليددة فيهددس مددن خدد ل اال ددتخدا  الددواعي  دال تعقيدد

لآلليسك المتنوعة نسلتشبيو واال تعسنة وال نسية والمجسز بشتى الوانو ولنس في مقطدال 

النسقددة ووصددفهس ابلدد  دليددل علددى تلدد  البراعددة فددي الوصدد  واال ددتفسدة مددن البيئددة 

والدوا  التدسبوك والقنطدرة المتيندة والسبق الى بعض التشبيهسك نتشبيههس بسلسفينة 

وبسا القصر العسلي المي يجمال الص بة بسل بر والش  في اظ نسقة بهدمه المواصدفسك 

الخسنقددة تم ددل مدددخ  م ئمددس لرحلددة شددسقة ال علددى حقيقددة االمددر فحسددب بددل نحلددة 

الصراع الحيستي المي يعرض الشسعر فصولو في معلقتو ومنهس الصدراع االجتمدسعي 

في خ فستو العميقة مال ابن عمو واو يرمي في طريقة تعسملدو معدو الدى  المي يتضح

يصديبو مدن ا ى  دتونيد م سنة القرابة في نفسو ومتسنة الصلة بسلعشيرة نغم نل مس قد

منهس ويعوض عن ف رة االنتقسص منهس بسلفخر بسلصفسك التي يتمتال بهس وفي ا هسبو 

هدس فدي المعلقدة اةبدسك وتونيدد علدى الواضح في الفخدر والمسدسحة الوا دعة التدي احتل

 عمق توةره بتل  الخ فسك 

 المصسدن:

 ابن االنبسني-شر  القصسئد السبال الطوال الجساليسك -1

 ابن النحسء-شر  القصسئد التسال المشهوناك -2

 التبريزي–شر  القصسئد العشر  -3

 برونلمسظ -تسنيخ االدا العربي -4

احمددد جمددسل  -يشددرو  الشددعر الجددسالي حتددى نهسيددة القددرظ الخددسم  الهجددر -5

 الدين العمري

  ليمسظ الشطي اطروحة دنتوناه -شرو  المعلقسك -6



 محمد دنوبي ننعسظ -المجموعسك الشعرية واتجساستهس النقدية -7

 


