
 قصٌدة )البردة ( لكعب بن زهٌر 

 دراسة تحلٌلٌة 

المدٌح من اهم االغراض الشعرٌة عند العرب ، النه ٌهدف الى اظهار الصفات الحسنة ٌعد   
والمستحبة عند الفرد والجماعة . وقد خضع شعراء هذا الغرض الى عوامل متعددة ، منها ماهو 
سٌاسً، ومنها ماهو اجتماعً /اقتصادي ، وهذا ٌعنً ان المدٌح قد نهض بوصفه وسٌلة لحسم 

 الصلح ، والحث على العفو والتسامح .  الخالفات ، ونشر

 : القصٌدة 

لقد خلفت قصٌدة المدح اثارا ادبٌة حفل بها تراثنا االدبً، واحتلت مكانة متمٌزة بٌن اغراض الشعر 
تراثنا الشعري فً العصور المختلفة . اننا نحاول فً هذا البحث ان نستعرض رائعة من روائع 

المزنً ، تلك هً قصٌدته المعروفة باسم )البردة( ،  هو كعب بن زهٌر العربً لشاعر كبٌر
والتسمٌة تعود الى بردة الرسول الكرٌم )ص( التً خلعها على الشاعر اعجابا منه وتقدٌرا لشاعرٌته 

بٌتا ، نظمت على اٌقاع ) بحر البسٌط( الذي ٌالئم هذا الغرض الشعري ،  (55.تقع القصٌدة فً ) 
سعة ، واحتلت مكانة دٌنٌة كبٌرة الى جانب قٌمتها الفنٌة ، على وقد نالت هذه القصٌدة شهرة وا

الرغم من االسلوب التقلٌدي الذي اتبعه الشاعر فً نظمها ، وهً مفعمة باالصالة والصدق واالٌقاع 
 النغمً العالً ، واللوحات الفنٌة المبتكرة التً افاد فٌها من ارثه الفنً الكبٌر . 

 الشاعر : 

ن ابً سلمى المزنً ، ٌنتسب الى اسرة عرفت بكثرة شعرائها ، وعلى راسهم هو كعب بن زهٌر ب
 ابوه صاحب المعلقة الشهٌرة التً مطلعها : 

 بحومانة الدراج فالمتثلم ِ         امن ام اوفى دمنة لم تكلمِ   

)البردة( التً قالها فً مدح الرسول معتذرا منه عما نسب الٌه من شعر ٌهجو فٌه  وقصٌدة كعب
النبً والمسلمٌن ، بعد ان بلغه ان الرسول الكرٌم )ص( اهدر دمه، وطلب من المسلمٌن قتله انى 

 وجدوه . 

وٌبدو ان الشاعر كان مخلصا لمدرسة ) الصنعة ( التً اعتمدها ابوه فً )حولٌاته( وغٌره من 
 لشعراء كالحطٌئة مثال . ا

 بنٌة القصٌدة :

الحظ دارسو شعر العصرٌن الجاهلً واالسالمً فً شعر المدٌح سمة بارزة تمثلت فً تعدد 
االغراض الشعرٌة فً القصٌدة الواحدة كالغزل ، ووصف حالة الشاعر وناقته ، وماتخلل رحلته من 

ٌظفر الممدوح اال بابٌات قلٌلة ، ففً ، وقد الاحداث ومخاطر الى جانب وصف الصحراء والطبٌعة 
هذه القصٌدة كانت حصة مدح الرسول )ص( فٌها اثنً عشر بٌتا ، وبلغت حصة المهاجرٌن سبعة 
ابٌات فقط ، فً الوقت الذي اخذ وصف الرحلة حٌزا بلغ ثمانٌة عشر بٌتا ، وحظً الغزل باثنً 

 عشر بٌتا . 

 



  :  ازمة الشاعر

بر عن ازمة مزدوجة ، هً ازمة الذات و ازمة الحٌاة ، فقد نظم القصٌدة ٌبدو للدارس ان الشاعر ٌع
وهو متارجح بٌن الكفر واالٌمان ، وبٌن الٌاس واالمل ، بٌن الخوف واالطمئنان ، فهو مهدور الدم ، 
مطارد من المسلمٌن ، وقد توجه الٌهم متخفٌا ٌحمل حٌاته فوق كفٌه امال فً النجاة والخالص ، ومع 

فقد نجح فً صهر معاناته فً ثنائٌة القلق واالمل ، القلق من التهدٌد بالموت والخوف من كل ذلك 
 عدم حصول العفو ، واالمل فً الحصول على العفو والوصول الى حٌاة امنة . 

لقد سٌطر هذا التجاذب )الٌاس واالمل( على جو القصٌدة ، لذلك جاءت موضوعاتها فً تناسق 
انسابت بٌن اجزائها ، وتجلت مالمح هذه الثنائٌة فً مقطع الغزل من  بعاطفة واحدةشعري مشدود 

خالل ذكر )سعاد( بغض النظر عما كانت تمثله من رمز او حقٌقة ، ولكن مفردات االنوثة نهضت 
 بخصوصٌة داللٌة تمثلت فً تناقضات المحبوبة)سعاد( بٌن ظاهرها وباطنها. 

 :صورة المراة فً النص 

تجلت صورة المراة فً مقدمة القصٌدة متناقضة ، فظاهرها : جمٌلة ، جذابة ، كحٌلة الطرف ، فً 
 صوتها غنة ، وفً طرفها غضاضة . 

 وما سعاُد غداة البٌن اذ رحلوا       اال أغن ُ غضٌض الطرف مكحول ُ          

 صر عذبة الرٌق .وهً هٌفاء حٌن تقبل ، عجزاء حٌن تدبر ، وعً معتدلة بٌن الطول والق

 هٌفاء ُ مقبلة ٌ ، عجزاء ُ مدبرة ٌ               ال ٌشتكى قصر ٌ منها وال طول ُ        

 تجلو عوارض ذي ظلم َ اذا ابتسمت           كأنه منهل ٌ بالراح ِ معلول ُ        

تها ال تسعد محبا ت على حال ، صفامتقلبة ، ال تفً بوعد ، وال تثب اما فً باطنها فهً سٌئة الطبع ،
فً داللته ٌوحً بالسعادة والراحة ، ولكن فً الواقع انها لم ، وٌبدو التناقض فً اسمها )سعاد( فهو 

 تسعد الشاعر بل زادته حزنا على حزن . 

 أكرم ْ بها خلة ً لو انها صدقت       موعودها لو ان النصح مقبول ُ       

 فجٌع وولٌع واخالف ٌ وتبدٌل ُ    لكنها خلة ُ قد سٌط من دمها             

 فما تدوم ُ على حال ٍ تكون بها        كما تلّون فً اثوابها الغول ُ      

 وال تمسك بالعهد الذي زعمت       اال كما ٌمسك الماء الغرابٌل ُ      

 كانت مواعٌُد عرقوب ٍ لها مثال      وما مواعٌدها اال االباطٌل ُ      

 وكذلك ٌبدو التعارض فً اختالف الداللة الزمنٌة للفعل )بانت( الذي استهل الشاعر به قصٌدته: 

 َد مكبول ُ مبتول ُ       متٌُم إثرها لم ٌف بانت سعاُد فقلبً الٌوم     

الفعل )بانت( بصٌغة الماضً وما بعده ٌوحً بالحاضر )الٌوم( وٌتمظهر التعارض فً التباٌن بٌن 
 ، فهو ) متبول، متٌم( وهً بائنة )راحلة( ال تقبل النصح . حال الشاعر



ولهذا ٌمكننا القول : ان الشاعر قد نجح فً االفصاح عن مشاعر القلق الذي كان ٌساوره عندما 
آس واالمل ، بٌن التعاسة توجه الى الرسول)ص( . فقد كشف ان حٌاته مضطربة ، موزعة بٌن الٌ

فالشاعر واقع فً حصار مطبق من الطبٌعة تارة ، ومن الوشاة ،  والسعادة ، بٌن الموت والحٌاة ،
 وتقلب الناس وغدر االصحاب وبعد الحبٌبة تارة اخرى . 

ًّ االقاوٌل ُ           ال تأخذنً باقوال الوشاة ولم               اذنب ولو كثرت ف

 وصف الرحلة : 

صار االمل على الٌؤس بعد ان اقتنع تمثل الرحلة عند الشاعر انتصار الحٌاة على الموت ، وانت
 بضرورة الرحلة والخالص من حالة القلق . 

 فقلت خلوا سبٌلً ال اباً لكم ُ              فكل ُ ما قّدر َ الرحمن مفعول ُ        

 كل ُ ابن انثى وان طالت سالمته          ٌوما على الة حدباء محمول ُ       

نقطة الخالص ، فلن ٌبلغه الشاعر اال بناقة عظٌمة ذات صفات ولما كان الهدف نبٌال ، وٌمثل 
ومزاٌا فرٌدة ، لذا خلع الشاعر على ناقته فً مقطع الرحلة ما جعل منها كائنا اسطورٌا من خالل 

التشبٌهات والصور التً جعلت الحدٌث عنها حدٌثا عن راكبها ، ولهذا اصبحت عنده معادال 
 مل والصبر . حا وقدرتها على التموضوعٌا للشاعر فً قوتها وسرعته

 ضخم ٌ مقلدها عبل ٌ مقٌدها              فً خلقها عن بنات الفحل تفضٌل ُ            

 غلباء وجناء علكوٌم مذكرة              فً دفها سعة قدامها مٌل ُ            

لقد استهل الشاعر قصٌدته بالغزل ولٌس بالطلل ، النه اراد ان ٌطرح همومه من خالل الغزل ، فهو 
ٌعبر عن معاناته بطرٌقة غٌر مباشرة ، وبما انه قد حمل ذنبا جسٌما بداللة العقوبة التً اصدرها 

 ) هدر دمه( لذلك كان علٌه ان ٌقدم صورة واضحة عن عمق معاناته . الرسول )ص( علٌه 

من خالل قراءة القصٌدة ، وتحلٌل مقاطعها نصل الى ان الشاعر استخدم لغة جاهلٌة كانت مؤلوفة 
عمل على ان ٌضٌف الٌها لغة اسالمٌة . وٌمكن مالحظة ان الرسول واصحابه المسلمٌن ، فقد  عند

اللغة تراوحت بٌن السهولة من جانب ، والصعوبة والصالبة من جانب اخر وفقا لكل موضوع 
 ري فٌها . شع

 القصٌدة : 

 : المقدمة الغزلٌة  -1

 مكبول ُ  متٌم اثرها لم ٌفد              بانت سعاُد فقلبً الٌوم متبول ُ  

 وما سعاد ُ غداة البٌن اذ رحلوا              اال اغن ُ غضٌض الطرف مكحول ُ       

 منها وال طول ُهٌفاء مقبلة ُ ، عجزاء مدبرة                 ال ٌشتكى قصٌر   

 كانه منهل بالراح معلول ُ      تجلو عوارض ذي ظلٍم اذا ابتسمت                     

 صاف ٍ بابطح اضحى وهو مشمول ُ   شجت بذي شبٍم من ماء محنٌة ٍ                 



 تنفً الرٌاح ُ القذى عنه وافرطه               من صوب سارٌة بٌض ٌعالٌل ُ 

 انها صدقت                  موعودها او لو ان النصح مقبول ُ  اكرم بها خلة لو

 لكنها حلة ٌ قد سٌط َ من دمها                  فجع ٌ وولع ٌ واخالف ٌ وتبدٌل ُ             

 فما تدوم على حال تكون بها                  كما تلون فً اثوابها الغول ُ             

 اال كما ٌمسك الماء الغرابٌل ُ   هد الذي زعمت               وال تمسك بالع            

 ان االمانً واالحالم تضلٌل ُ    منت وما وعدت             فال ٌغرنك ما            

 وما مواعٌدها اال االباطٌل ُ كانت مواعٌد عرقوب لها مثال                            

 ا                     وما اخال لدٌنا منك تنوٌل ُ ارجو وامل ان تدوم مودته           

 مقطع وصف الناقة :  -2

 امست  سعاد بارض ال ٌبلغها              اال العتاق النجٌبات المراسٌل ُ           

 ولن ٌبلغها اال عذافرة ٌ                      فٌها على االٌن ارقال ٌ وتبغٌل ُ           

 من كل نضاحة الذفرى اذا عرقت          عرضتها طامس االعالم مجهول ُ           

 ترمً الغٌوب َ بعٌن مفرد لهق             اذا توقدت الحزان والمٌل ُ           

 ضخم مقلدها عبل مقٌدها                   فً خلقها عن بنات الفحل تفضٌل ُ          

 غلباء وجناء علكوم مذكرة                 فً دفها سعة قدامها مٌل ُ          

 حرف اخوها ، ابوها من مهجنة           وعمها خالها قوداء شملٌل ُ          

 ٌمشً القراد ُ علٌها ثم ٌزلقه               منها لبان واقراب زهالٌل ُ          

 عرض ٍ        مرقفها عن بنات الزور مفتول ُ  عٌرانة قذفت بالنحص من        

 الجسر اللفظً :  -3

استخدم الشاعر مقتربا لفظٌا بٌن وصف حالة القلق والخوف التً انتابته قبل ان ٌعقد العزم على  
المجًء الى الرسول )ص( وغرض القصٌدة ) المدح( ذلك هو ذكر الوشاة واالصحاب الذٌن شغلوا 

 اجه مصٌره فقال : بانفسهم عنه وتركوه ٌو

 تسعى الوشاة جنابٌها وقولهُم                انك ٌا ابن ابً سلمى لمقتول ُ            

 وقال كل خلٌل كنت امله                    ال الهٌنك َ انً عنك مشغول ُ            

 مفعول ُ  فقلُت خلو سبٌلً ال ابا لكم ُ                 فكل ما قدر الرحمن           

 كل ابن انثى وان طالت سالمته            ٌوما على الة حدباء محمول            



لاللفاظ االسالمٌة ) قدر الرحمن( و حتمٌة الموت الذي نالحظ فً هذا المقطع توظٌف الشاعر 
ٌنتظر الجمٌع ، ثم استعمل ) كل ابن انثى( وهذا اقتراب واضح من مفاهٌم االسالم الذي رفع شؤن 

االم ، كل هذا ٌاتً بمثابة تمهٌد لغرض القصٌدة الرئٌسً ) مدح الرسول( والمهاجرٌن ، مشٌرا الى 
 فً اسوأ حال ، فٌقول : جعلته انه ضحٌة وشاٌة شنٌعة 

 أنبئت ان رسول هللا اوعدنً           والعفو عند رسول هللا مأمول ُ              

 مهال هداك الذي اعطاك نافلة ال..    قران فٌها مواعٌظ ٌ وتفصٌل ُ              

 ل ُ ال تأخذنً باقوال الوشاة ولم            اذنب ولو كثرت فً ّ االقاوٌ            

 لقد اقوم مقاما لو ٌقوم به                ارى واسمع ما لو ٌسمع الفٌل ُ             

 لظل ٌرعد اال ان ٌكون له               من الرسول باذن هللا تنوٌل ُ            

 مقطع مدح الرسول :  -4

سوف ٌقول ، بدا بمدح  بعد ان قدم االبٌات السابقة بٌن ٌدي الرسول الثارة عطفه واالستجابة لما
 الرسول قائال : 

 ان الرسول لنور ٌستضاء به           مهند ٌ من سٌوف هللا مسلول ُ               

 فً عصبة من قرٌش قال قائلها        ببطن مكة لما اسلموا زولوا               

 زالوا فما زال انكاس وال كشف ٌ       عند اللقا وال مٌل معازٌل ُ               

 شم العرانٌن ابطال لبوسهم ُ            من نسج داود فً الهٌجا سرابٌل ُ               

 بٌض سوابغ قد شكت لها حلق ٌ        كانها حلق القفعاء مجدول ُ               

 ال ٌفرحون اذا نالت رماحهم ُ          ولٌسوا مجازٌعا اذا نٌلوا               

 ال ٌقع الطعن اال فً نحورهم ُ          ومالهم عن حٌاض الموت تهلٌل ُ               

 ٌمشون مشً الجمال الزهرٌعصمهم    ضرب اذا عرد السود التنابٌل ُ                

 موسٌقى القصٌدة : 

نا ان القصٌدة نظمت على ) بحر البسٌط( الذي ٌتكون من وحدتٌن اٌقاعٌتٌن تتكرران بكٌفٌة معٌنة قل
هما ) مستفعلن ، فاعل( مع تكرار زحافً )الخبن والطً( ، فالخبن ٌظهر فً )فعلن ( اي حذف 

الحرف الساكن الثانً من التفعٌلة )فاعل( فً العروض زهو زحاف ملزم فً عروض هذا البحر 
طً هو حذف الساكن الخامس من التفعٌلة ) فاعلن( وتسكٌن ماقبله ، فتصبح التفعٌلة المطوٌة فً وال

الضرب ) فاعْل( وقد ٌحذث هذا الزحاف فً حشو البٌت فً تفعٌلة ) مستفعلن( فتصبح ) متفعلن( 
) بحذف الثانً الساكن )السٌن( اما الطً فٌها فٌعنً حذف الرابع الساكن من ) مستفعلن( فتصبح

 .الشاعر نفسٌة انفراج او لتؤزم تبعا الزحافات هذه وتحدثاي  حذف الفاء . مستعلن( 

هذا فٌما ٌتعلق باالٌقاع الخارجً اما على صعٌد االٌقاع الداخلً فقد تحققت الموسٌقى الداخلٌة من 
خالل مظاهر التكرار الصوتً )تكرار الحروف وااللفاظ( والتقسٌم والتقطٌع والتوازي بٌن التراكٌب 



ً قوله ) هٌفاء واول تكرار ٌطالعنا فً القصٌدة ٌظهر فً تصرٌع المطلع ، ونجد التضاد المعنوي ف
غبل  –التقسٌم فً ) ضخم مقلدها  طولُ ( ، ونلمح –مدبرة ( و ) قصٌر  –عجزاء ( و ) مقبلة  –

 مقٌدها( 

 خاتمة البحث

لقد كانت القصٌدة متساوٌة االجزاء ، فقد استؤثر المقطع الغزلً ووصف الناقة بحصة اكبر من  -1
ة فً ثمانٌة ً عشر بٌتا ، وتحقق وصف الناقغرض المدح ، فقد كان المقطع الغزلً مإلفا من اثن

 ٌن المقطعٌن نجد انهما استحوذا على اكثر من نصف اجمالً ابٌات القصٌدة . عشر بٌتا ، وبجمع هذ

 عبرت القصٌدة عن ازمة مزدوجة هً ازمة الذات وازمة الحٌاة  -2

 سٌطر تجاذب الٌؤس واالمل على جو القصٌدة ، بل كان الدافع النشائها . -3

تجلت الثنائٌة فً المقطع الغزلً من خالل ذكر الحبٌبة )سعاد( بغض النظر عن كونها رمزا او  -4
حقٌقة ، لكن مفردات االنوثة نهضت بخصوصٌة داللٌة تجلت فً تناقضات التعارض بٌن ظاهر 

 المحبوبة وباطنها .

 مثلت الرحلة عند الشاعر انتصار الحٌاة على الموت واالمل على الٌؤس . -5

جسدت الناقة عند الشاعر صفات اٌجابٌة فً مواجهة الصحراء فقد تمكنت من قهر الطبٌعة  -6
 القاسٌة المتمثلة بالصحراء . 

الٌها لغة اسالمٌة اتسمت  اة جاهلٌة مالوفة مضافٌتخدم الشاعر فً معجمها الشعري لغاس -5
  بالسهولة والوضوح 

 

    

 

 

 

 


