ديوان العرب
"املعلَّقات"
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اشتهرت ُ
املع ّل ُ
ْ
ْ
وكانت ُتع َّل ُق
منذ أ ّيام الجاهل ّية،
هي عَددٌ من القصائ ِد العربي ِة ا ّلتي
قات َ
سوق عكاظ الشعريّ ،
عىل الكعب ِة يف م ّكة املك ّرمة ،لجود ِتها و ِر ْف َع ِتها واستحسا ِنها يف ِ
وكان َ
ذلك فخراً
َ
القيس.
للعرب يف الجاهل ّية ،وأ ّو ُل منْ عُ ّل َق ْت قصي َد ُته الشاع ُر امر ُؤ
ِ
ِ

ُ
كام كان ي ُ
الطوال» أل َّنها جميعاً قصائدُ
هب ،أو «القصائدُ
ُطلق عليها «ا ُمل ْذهَّ بات» أل َّنها ُك ِت َب ْت مبا ِء ال ّذ ِ
ني بيتاً .وقد ا ّت َ
أبيات ُك ِّل منها عىل س ّت َ
بسبع،
طويلة ٌ يزيدُ عد ُد ِ
فق ال ّن ّقا ُد والباحثون عىل تحدي ِد عد ِدها ٍ
بعض الشعراء.
ولكنهم اختلفوا يف
أصحاب ِ
بعضها ،ويف تحدي ِد قصائد ِ
ِ
القيس بنُ حجر ال ِكنْدي ،وطرفة بنُ العب ِد البكري ،وزه ُري بنُ أيب سلمى ،ولَبيدُ
وأصحاب املع ّلقات هم :امر ُؤ
ُ
ِ
ُ
والحارث بنُ ح ّلزة ،وعبيدُ بنُ األبرص،
بنُ ربيعة العامري ،و َع ْم ُرو بنُ كلثوم التغلبي ،وعنرت ُة بنُ شدّاد العبيس،
والنابغ ُة ُّ
الذبياين ،واألعىش ال َب ْكري.
لَ ِق َي ِت املع ّل ُ
كتب مفرد ٌة
جانب
برشحها
رشوحها يف دوواين أصحابها ظه َر ْت ٌ
ِ
قات عناي ًة كبري ًة ِ
ِ
والتعليق عليها ،فإىل ِ
و«رشح
«رشح القصائد السبع الطوال» البن األنباري وهو أجو ُد الرشوح،
لرشحها مجتمع ًة ،ومن أشه ِر رشوحاتها:
ُ
ُ
و«رشح املعلقات السبع» للحسني بن أحمد الزوزين ،وهو
القصائد التسع املشهورات» أليب جعفر النحاس،
ُ
ْ
رجمت
و«رشح القصائد العرش» للخطيب التربيزي وغريها .كام ُت
وأوسعها انتشاراً لسهولته ووضوحه،
أشه ُرها
ُ
ُ
ُ
اللغات األجنبية.
بعض املع ّلقات إىل عد ٍد من
ِ
املعلقات ع َرب التاريخ اهتامماً كبرياً من الشعرا ِء والن ّقا ِد والباحثني ،فهي ُ
ُ
ذات قيم ٍة فنّي ٍة عالي ٍة يف الشع ِر
لَ ِق َي ِت
وحسن قولٍ وحكمة ،كام َ
الجاه ّ
سلك العديدُ من
يل وما بع َدهُ ،الشتاملِ ُك ِّل واحد ٍة عىل معانٍ كثرية وبالغ ٍة
ِ
الشعراء عىل منوالها فيام بعد و َبنوا عليها.
حرص القامئون عىل تربي ِة األجيالِ العربي ِة عىل ْأن ُين ِْشئوهم بتع ُّل ِم ما يف الشعر العريب من أصال ٍة ومعايل
لذلك َ
األمور من األخالق واآلداب والفنون ،و ُتـ َعــ َّد املعلقات منَ األبواب األوىل للدخولِ يف الشعر العريب.
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