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 )مثالية الجوع في حياة عرب الجاهلية(تأتي هذه الدراسة تحت عنوان:" 

 في الشعر الجاهلي قراءة

 كتبه  

 د. أحمد محمد علي الجربوع

 أستاذ األدب المساعد في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة جازان 

 الملخص: 
لتنظر في مثالية الجائع، أو مثاليةة الجة ف فةي العاةر الجةاكلي، ومةا  ة  كا 
الشعراء في ذلك العار؛ إذ إن الجة ف مةا المشةاكال امجتما يةة الةالريالتةي 

 دي بحياي البشر، وتق دكم إلى الهالك، إذا لم يجابه خاره ويرد بأسةه  وكة  ت
دا اساسةان ا،سةه، ولةم تلةةد تسةلم منةه أمةة، وم نةعل، منة  أن خلةة     قةديم قةم

 األ ض، وحتى ي منا ك ا 
ومةةةا يةةةنعم النظةةةر فةةةي األدب العربةةةي فةةةي العاةةةر الجةةةاكلي، ويحةةةاو  جمةةةع 

ضةةحة اعتةةرا كةة ه الظةةاكري، حةةاو  مةةا أنةةتاا الاةة  ي للجةة ف يجةةد مثاليةةة وا
خاللها وثلر ما الشعراء إبراز مثاللتهم بأل ان متن عة، وأساللل عديةدي، حتةى 
تحققةةه كةة ه المثاليةةة ومةةا سةةنعرع مةةا خةةال  نةةعر الجةة ف الةة ي قالةةه نةةعراء 

 العار الجاكلي 
ولعال ك ه الد اسة تنضّم إلى  ول الد اساا العديدي التي تثبه نرع العرب، 

 وسمه بهم إلى ذ ا المجد وقمم الشرع   وعزكم،
وما أكم ما خلاةه إليةه أن الجةاكلللا خلاة ا فةي تعةاملهم لم ضة ف الجة ف 
إلى أمر مهم، اراه لل ك ا البحث ولبابه، وك  ال     لغ   بعلد في أعماق 
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الةةن،ا اساسةةااية التةةي ملةةزا بعقليةةة متملةةزي فريةةدي بةةلا الجةة ف ومةةا يتبعةةه مةةا 
البانةةة ومةةا يلحقهةةا مةةا اةةب  و ذمامةةة، فن، كةةا ومةةا ينشةةأ  كةةزا  واحافةةة، وبةةلا

عنها ما قبي  الق   والعمال عنهم، وذم كا في أعرافهم وتقاللدكم، وحببة ا إلةى 
أا،سةةهم الجةة ف وا اتجةةه، لةةر يتهم مةةا ينتجةةه مةةا مثةةال واةةيم تسةةهم فةةي إ ةةال  

 ا، سهم ومجتمعاتهم         

 كلمات مفتاحية:

 الشعر الجاكلي ةة حياي العرب الجاكلية ةة البانة والنحافة مثالية ةة الج ف ةة 
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This study comes under the title: "(Ideal for Hunger in 

the Life of the Arabs of Jahiliyah) 

wrote it  

Dr. Ahmed Mohammed Ali Al-Jarboua 

Assistant Professor of Literature in the Department of 

Arabic Language and Literature at Jazan University 

Abstract : 

Reading in pre-Islamic poetryTo look at the ideal of the 

hungry, or the ideal of hunger in the pre-Islamic era, as 

portrayed by the poets of that era. Hunger is one of the 

serious social problems that kill people and lead them to 

perish if they do not face the danger and respond to it. It is 

an old man himself, and has never received a nation, nor a 

people, since God created the earth, and even today. 

It is a good example of this phenomenon, in which many 

poets tried to highlight their ideal in a variety of colors 

and styles, until this idealism was achieved, as we will 

know through the poetry of hunger, which the poets of the 

age Jahili. 

Perhaps this study joins the many studies that prove the 

honor of the Arabs, and their pride, and called them to the 

glory and glory. 

One of the most important conclusion is that the ignorant 

people have concluded in their use of the subject of 

hunger to be an important matter. We see this research as 

the core of this research, which is to reach a distant gulf in 

the depths of the human soul, which is distinguished by a 

unique unique mentality between hunger and the 

following. And the consequences of the ugly to say and 

work on them, and their endowment in their customs and 



 

 

1634 

traditions, and they felt themselves hungry and its 

products, to see them produced by the ideals and values 

that contribute to the reform of their souls and their 

communities. 

Keywords: 

Perfect. Hunger.  Pre-Islamic Poetry.  The life of the 

ignorant Arabs.  Belly and thin. 
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 مقدمـة: 
هلل  ب العالملا ال احد األحد ال،رد الامد، احمده تعالى واشكره    الحمد 

على ما له عللنا ما  ن ع اسحسان التي م يقد  على عدكا أو حاركا  
 وبعد: إاا وم جان  

حيةةةةاي ب كال امجتما يةةةةة الةالةةةري، التةةةةي تةةة ديمةةةةا المشةةةا يعةةةد الجةةة ف 
دا الهةالك، إذا لةم يجابةه خاةره ويةرد بأسةه البشةر، وتقة دكم  إلةى   وكة  قةديم قةم

منةة  أن خلةة    األ ض، ، تسةةلم منةةه أمةةة، وم نةةعل ولةةم تلةةد اساسةةان ا،سةةه، 
 وحتى ي منا ك ا 

أن  منةة  وعااةةه مرا ته و األجنةةاا البشةةرية ذاقةةه ويالتةةه،  ولعةةال جميةةع 
دفةع الجة ف، ومكافحتةه بشةتى   كةم لةه سة   مفةي األ ض و   َوَجَد اساسةان ا،سةه

ا، وأال سةةائال  مكنتةةه عقللتةةه البسةةياة مةةا إد اكهةةا، البدائيةةة التةةي أحةةاع بهةةا علمةة 
 وأعااته بها بلئته 

 -وكةةي أ ةةدق الحةةةديث -وفةةي ااةة ش الشةةريعة مةةا القةةرآن والسةةنة  
 الجةاكلي العاةر قبةال وق عه دمئال وثلري على  دق  وأنعا كم  وأخبا  العرب 

، ومةا ي  اسسالا الزاكةر   وفي عا،   إلى العار الجاكليو  م  ديدي  مبأزمان  
 ما عا    ماتبعه

عةااى منةه  اي العربية لال  بها، ومةالزا لهةا،فالج ف مترسخ في الحي 
، ولهةةم مةةع كةة ه نا، وأمنةة ا منةةه أخةةر  العةةرب وغلةةركم مةةا األمةةم، أجهةةدكم سةةنل  

، الحيةاي، فةأررا فةي علةى المجتمةع وال،ةرد الظاكري أحداث جساا ألقه بظاللها  
  العاداا ، و القيمو 
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 مشكلة الدراسة:
الجةة ف، وخاةةره أساسةةية كةةي تةةأتي كةة ه الد اسةةة لتنظةةر فةةي مشةةكلة           

، علةةةى األفةةةراد والمجتمةةةع فةةةي العاةةةر الجةةةاكلي، وويةةة  أرةةةر فةةةي حيةةةاي العةةةرب 
 التالية: خال  مر  األسئلةما   وذلك

ا أخالاي ا للعرب في العار الجاكلي؟-1       كال وان الج ف م جه 
َتمثَّلها العربي فأ بحه سجاي ا حملدي يعتز بهةا الج ف ايم ا    كال أفرز  -2

 وم يرضى بتدايسها؟

     فرضه البلئة الج ف على الجاكلي، أا ك  اختا  أن يج ف؟ كال -3

 منهج الدراسة:
المادي ما مع ه  منهج و ،ي تحلللي، قاا على جف  أما منهج الد اسة       

ر الجةاكلي، رةم أنعا  العرب وأخبا كم، والتي تناوله ظاكري الجة ف فةي العاة
لهة ه المشةكلة، وأرةره  تحللال  يكشف عا دمئةال التعبلةر الشةعري   هالحلو و ،ها  

    على ال،رد والمجتمع

 :واصطالًحا ةـالجوع لغ
، اةم مَ ة  ابا منظ   تحه مادي "ج ف"، الج ف: اسم للمَ جاء في لسان   

ة   وكةة  اقةةيش الشةةبع، وال،عةةال عةةَ ا وَج   عةة  اَف َيجةة  ف  َج   ائمع ،  جةةَ ة ، فهةة  جةةَ وَمَجاعةةَ
َعى،  ، والمرأي َج   َعان  َياف  وَج   َعى وجم يَّع  وج  َّف  والجمع َج     (1)وج 

والقةةةةام ا المحةةةةي ،  وعلةةةةى كةةةة ا التعريةةةة  معظةةةةم المعةةةةاجم العربيةةةةة 
فةةاذا بحثنةةا تعريةة  بالضةةد، ومةتةةا  الاةةحا ، والمةاةة ، وكةة  ومةةا يظهةةر 

 

 لسان العرب، مادي )ج و ف(  ( 1)
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ا، لهةة ا الضةةد وجةةداا ت،سةةلره بضةةده  عةةا تعريةة  فةةي مةتةةا   نةةبع"فمةةادي "أيضةة 
و غم وض   الل،ة  وسةه لة تعري،ةه   (1)الاحا  تعرع لغ ي ا بأاها ضد الج ف

وتشترك بأضدادكا، واألنياء تتمايز لزه بضده، لتماللغة باكت،ى وثلر ما أكال  
 في تأدية المعنى المراد  مع غلركا 

وللج ف مرادفاا وثلري في وتل اللغة منها ما ذوره أب  كال  العسكري         
والَغَرث    الج ف،  »ك   قا :  حلث  األنياء  أسماء  معرفة  في  التلةي   في 

الج ف« والَةم     والاََّ        َغل   في  (2)والسَّ اجده  ما  ذلك  ما  وأكثر   ،
األادلسي أب   (3)المةا  مبا سلده  ذوره  ما  أن  أكثر نهري  ، على  كال  

للج ف،  دقة  أكثر  تعري، ا  اجد  المرادفاا  ك ه  وفي  الج ف،  لمرادفاا  وتداوم  
الج ف،   َمَاة:  والَمة  والَةَم    فلها»والَةم     جاء  اللسان  فمادي"خم "في 

  ك ا ك  التعري  اللغ ي الدقل  للج ف، وإن (4)وك  خالء الباا ما الاعاا«
 رباته م مناش منه  كان م ية،ى على أحد، إم أن إ

 

 الاحا ، مادي )ش ب ف(  مةتا ( 1)
التلةةةي  فةةي معرفةةة أسةةماء األنةةياء، ألبةةي كةةال  العسةةكري، تحقلةة : د  عةةزي حسةةا، ( 2)

  93ا، ش 1996، 2مبعة دا  مالا، ع
، 1المةاةةة ، مبةةةا سةةةلده األادلسةةةي، مبعةةةة دا  إحيةةةاء التةةةراث العربةةةي، بلةةةروا، ع( 3)

  452/  1ا: 1996
 لسان العرب، مادي )خ ا ش( ( 4)
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له أما           التهاا ي  تعري   منها  عدي،  تعري،اا  فله  ام اال     في 
بق له: »الج ف ك  أن م يملك  احبه بانه إذا جاف وإذا تأخر عنه الاعاا  

   (1) غشي عليه وسقاه ق ته«
ويعرفه ج زيه دي واسترو بق له: »ك  العجز التاا النانة  عةا اقة         

الاعةةةاا وكةةة  مةةةا يسةةةمى بالتضةةة  « ويتوةةةد مةةةا خةةةال  د اسةةةته عةةةا الجةةة ف أن 
الم ا خاتمة مري  الج ف، واتيجته المحت مة إذا لم ي َتدا ك، ويعجال في حةال 

   (2)أزمته

ينجم          بما  اقترااها  ق ي  يجد  الج ف  معااي  بعش  ك ا  بعد  يتأمال  وما 
ا، ينجم عنها ما يعرع  ما آرا  على األفراد، والجماعاعنه، ويترتل عليه  

فتأرر   وحديث ا،  قديم ا  األمم  تالل  و ا ث  وكي  مناحي بالمجاعاا،    على 
     ي وافةحياال

أما عا سبل اختيا اا لم،ردي الج ف دون غلركا مةا المرادفةاا، فة ن  
الج ف، فالسغل د جة ما د جاا ك ه المرادفاا، أو بعضها تعرع على أاها 

  (4)أيسر الج ف، وقلال ندتهوالغرث: ، (3)ك  الج ف مع التعل 
مةةا أرةةر علةةى الجسةةد، ومنهةةا مةةا يةةد  علةةى الشةةكال، ومةةا يةل،ةةه الجةة ف  

ك ه المرادفاا وإن دله ، فلال (1)الباا ما الج ف    ال ي ك  ضم  مَ كالةَ 
 

عة وشاع ا االحاا ال،ن ن، للتهاا ي، تحقل : د  علي دحروج، مبعة مكتبةة م س  (  1)
  1/601ا، 1996، 1لبنان، بلروا، ع

جغرافية الج ف، لج زيةه دي واسةترو، ترجمةة: زوةي الرنةلدي، مبعةة دا  الهةال ، ش (  2)
 وما بعدكا  26

 لسان العرب، مادي )ا غ ب( ( 3)
 الساب ، مادي )غ   ث( ( 4)
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الجة ف األساسةي  أمةا السةبل ا خةر  تحةه معنةى المعنى، إم أاها تنةد ج  على
الم،ةرداا، مةع ختيا اا ل،ظة الج ف، فللثري دو ااها في الشعر أكثر ما بةاقي م

وتحةةدره عةةا فةةي بعةةش األبيةةاا التةةي جمعناكةةا قللةةال لغلركةةا  وجةة د اسةةتةداا
 الج ف 

أمةةةةا المثاليةةةةة التةةةةي ابحةةةةث عنهةةةةا فةةةةي نةةةةعر الجةةةة ف، وانشةةةةدكا لعةةةةرب         
، فمعناكا في ك ا البحث تلةك القةيم األخالايةة التةي اكتسةبها الجةاكلي الجاكلية

ا ، وحةةةاو  مةةةا خاللهةةةا أن ياةةةب  مةةةا الجةةة ف أمثةةةال فةةةي عاةةةره، وبةةةلا ام ذجةةة 
أضةةحه كةة ه القةةيم ق الةةل نةةعرية يسةةتةدمها الشةةاعر فةةي اظمةةه ، حتةةى أقرااةةه

  ل غراض الشعرية المةتل،ة   
بةةلا فقةةدان القةة ي والمةة ا والحةة  أن مةةا اريةةد د اسةةته مةةا الجةة ف وسةة   

وفيةةةه اعةةةرع  ،ومعنةةةى دي واسةةةترو التهةةةاا ي المحةةةتم، فهةةة  وسةةة  بةةةلا تعريةةة  
اد فةةي إلةةى الاعةةاا بشةةكال يةةترر علةةى سةةل وياا األفةةر الجةة ف علةةى أاةةه الحاجةةة 

سةرقة والبغةاء، وقةديم ا والمةا أسةباب الحةروب،  يث اد المجتمع  فةالج ف قةديم ا وحة
ا لةه أوج ن أد عنةد الجةاكلللا، إم أما أسةباب الة   جه خاش ب عديةدي مشةرقة هة 

مةةدا  بحثنةةا فةةي كةة ه الد اسةةة للمثةةال وال،ضةةائال فةةي الثقافةةة العربيةةة القديمةةة كةةي 
 العربية التي اختلقها العربي ما اظرته للج ف والجائعلا في بلئته 

  

 

 المحي ، مادي )خ ا ش(  القام ا( 1)
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 التمهيد 
إن الحةةديث عةةةا ظةةاكري اجتما يةةةة م جةة دي فةةةي بلئةةة مةةةا البلئةةةاا، أو        

يق داةا إلةى الحةديث عةا جغرافيةة  ، ةقافاألعند أمة ما األمم في  ةقع مةا 
اكر وبلا الابيعة الجغرافيةة   ظلتلك البلئة، إذ اجد عرا وريقة بلا بعش ك ه ا

بةدو كا تسةهم إلةى حةد  ري أو تلةك، بةال إن الجغرافيةةالتي اشأا فلها ك ه الظاك
 كبلر في خل  الظاكري وام كا، أو م تها وااحسا كا 

، ومع ما يحي  بنا ما مق ماا ال ي اعيشه  حاضراا فيإن بلئتنا الل ا        
مبيعيةةةةة خلقهةةةةا   سةةةةبحااه وتعةةةةالى، تةةةةد  دملةةةةة واضةةةةحة علةةةةى أرةةةةر العامةةةةال 

مةةع  امال  بسةيا  الجغرافةي والمحةي  الابيعةي بمةا يعةي  فيةةه مةا أفةراد  إن تعةا
سكان مناقة ساحلية، يكشف لنا فروق ا ج كرية بلنةه وبةلا التعامةال مةع سةكان 

، ويسهال الت،ةاكم معهةم، فةي فأكال الساحال أ حل  د  ا    المنام  الاحراوية 
ا  فةةال،رق يقبلةة ن اقانةة   حةةلا اجةةد أكةةال الاةةحراء أكثةةر خشةة اة وفضاضةةة، وم

لئيةة مةتل،ةة أرةرا بمك ااتهةا بلنهم ليا بالشة ، وإاما بالعي  فةي ع امةال ب
المتن عةةة والمتباينةةة علةةى وةةال منهمةةا  ووةة لك الحةةا  لةة  اظةةرا ألكةةال الجبةةا ، 

ا فةي الابةائعوسكان الغاباا،    وما يعي  في المنام  المتجمدي، ستجد فروقة 
والعةةةةاداا ومرائةةةة  العةةةةي  والعقليةةةةة التةةةةي تعمةةةةال البلئةةةةة الابيعيةةةةة ومةةةةا يحةةةةي  

          (1)اجبا  وأاها  و حراء في تل ينه ها مابالشع ب من
ظةةاكري لهةةا حلةةز زمنةةي كةة  العاةةر الجةةاكلي، ومكةةااي ومةا دمنةةا اعةةالج        

كةةة  نةةةبه الجزيةةةري العربيةةةة، فةةةال بةةةأا مةةةا و ةةةف جغرافةةةي ينلةةةر لنةةةا الاريةةة ، 
بلنهمةا، ويعلننا على فهم مشكلة الج ف في تلك البلئة، إذ م منةاش مةا  ابة  

 
ا، ش  1969، 10( فجر اسسالا، أحمد أملا، مبعة دا  اللتاب العربي، بلروا، ع(1

44   
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وليةةةة ألنةةةكا  السةةةل ك ، حلةةةث تةةةرتب  األ ةةة   األالتةةةأرلروعالقةةةة تقةةة ا علةةةى 
البشري للعرب الجاكلللا ا تبام ا عض ي ا بالبلئة الجغرافية التي ولدا واشةأا 
ا وللةةد بلئتةةه، وإذا وااةةه بلئتةةه تتبةةايا بشةةكال واضةة  مةةا  فلهةةا  فاساسةةان دائمةة 

ه فةةي المنةةام  الع فةةي تاةة   مكةةان إلةةى آخةةر، ينةةتج عةةا ذلةةك بالضةةرو ي اخةةت
        (1)المةتل،ة
تشةةةكال نةةةبه الجزيةةةري العربيةةةة  قعةةةة متراميةةةة األمةةةراع تقةةةع فةةةي القسةةةم         
الغربةةي مةةا قةةا ي آسةةيا، وكةةي أقاةةى مناقةةة فةةي كةة ه القةةا ي فةةي كةة ا الجنةة بي 

ا (2)امتجاه، وتبلغ مساحتها رالرة ماليلا ولل  متر ا مربع 
  

ده كةة ه الجزيةةري مةةا الشةةرق بةةالةليج العربةةي، ومةةا الغةةرب البحةةر األحمةةر،  وت حةةَ
وحدكا الشمالي خ  وكمي يمتد في ا اال  العلماء العرب ما خليج العقبة  

ولةيا فةي األ ض نةبه جزيةري ، (3)حتى مال ن  العرب في الةلةيج العربةي
   (4)تضاكلها في المساحة

مساحتها الشاسةعة وتنة ف تضا يسةها وااةه الةدافع مةا و اء تقسةيم   ولعال      
  ومنةةة  القةةةديم عةةةرع لهةةةا إلةةةى عةةةدي أقسةةةاا كمالبةةةاحثلا مةةةا الجغةةةرافللا، وغلةةةر 

 :(5)ك ه األ ض وقسم كا إلى رالرة أقساا كي والرومان الل اان
 

، 1( تا يخ العرب قبال اسسالا، د  محمد سهلال مق ش، مبعة دا  الن،ائا، بلروا، ع(1
    11ا، ش 2009

  11( الساب ، ش (2
، 2( الم،اةةال فةةي تةةا يخ العةةرب قبةةال اسسةةالا، د  جةة اد علةةي، مبعةةة جامعةةة بغةةداد، ع(3

 وما بعدكا  1/140ا، 1993
العاةةةةر الجةةةةاكلي، د  نةةةة قي ضةةةةي ، مبعةةةةة دا  المعةةةةا ع، -( تةةةةا يخ األدب العربةةةةي(4

  17، ش 11القاكري، ع
    10( العرب قبال اسسالا، د  خللال يحلى اامي، مبعة دا  المعا ع القاكري، ش (5
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الاحراوية: وكي الاحراء ال،ا لة بلا العراق والشاا، وكي   العربية -1
 المعروفة الل ا باسم بادية الشاا 

العربيةةة الحجريةةة: وتشةةمال نةةبه جزيةةري سةةلنا، وبةةالد النةةب  الةة يا وةةاا ا  -2
يسكن ن فةي األ اضةي الجبليةة، وفةي المرت،عةاا المتاةلة بهةا ال اقعةة 

 في نرق البحر المله 
ر األقساا الثالرة  قعة، إذ وااه تشمال وال العربية السعلدي: وكي أكب -3

بمعنةةةى آخةةةر  عةةةرع باسةةةم نةةةبه الجزيةةةري العربيةةةة، أوالمنةةةام  التةةةي ت
   كااه تشمال نما  الجزيري العربية ووساها وجن بها      

وما ك ا القسم األخلر نةكال الجغرافلة ن المسةلم ن تقسةيمهم الةةاش         
امة واليما هَ والحجاز وتم   امله اجد  اضع فشللجزيري العربية، وجعل كا خمسة م  

وعند بعضةهم جةاءا فةي قسةملا وبلةريا كمةا الشةاا والةيما، أو    (1)وض ر  والعَ 
كما يق   الهمدااي:» وكي عند أكال اليما يما ونأا فجن بهةا الةيما ونةمالها 

     (2)الشأا«
ومةةةا العةةةرب المحةةةدرلا مةةةا ي افةةة  الل اةةةان والرومةةةان فةةةي تقسةةةيمها إلةةةى       

 إلةةى رةةالث الةة ي قسةةمها  ،رالرةةة م اضةةع، مةةا كةةتمء الةةدوت   عبةةدال كاب عةةزاا
 إم أن حدود تقسيمه لهةا تةتلةف عمةا علنةه الل اةان سةابق ا، إذ يقة  :م اضع،  

ا إلةةةةى رالرةةةةة أقسةةةةاا: الشةةةةما  وال سةةةة   "ويمكةةةةا تقسةةةةيم الجزيةةةةري تقسةةةةيم ا مبيعيةةةة 
، الةليج   والجن ب، فالشما  ما بلا نام  مديا و أا  وما يتاال به نمام 

 
   137/  2بلروا: ( معجم البلدان، لياق ا الحم ي، مبعة دا   اد ، (1
(  ،ة جزيري العرب، للهمدااي، تحقل : محمد علي األك ف، مبعة مكتبة اس ناد، (2

      89ا،    ش  1990، 1 نعاء، ع
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وكةةة   ةةةحراء حجريةةةة فةةةي الشةةةما ، و مليةةةة فةةةي الجنةةة ب، وللنهةةةا بعةةةد الماةةةر 
 تنبه مراعي واسعة، وأكثر سكان ك ا القسم بداي  عاي" 

يةةه آبةةةا  ه قاحةةال فواألحسةةةاء، ووثلةةر مةةا جهاتةةة وال سةة  الحجةةاز واجةةد        
وغةةةد ان، ووثلةةةر مةةةا بقاعةةةه تجةةةري فيةةةه أوديةةةة وبلةةةري، فتنبةةةه المراعةةةي والةةةز ف 

 والشجر، وفيه وثلر ما القر  والمدن 
وأمةةةا القسةةةم الجنةةة بي فعيةةةه كضةةةبة عسةةةلر والةةةيما فةةةي الغةةةرب، والجبةةةال        

       (1)«األخضر في الشرق 
جزيةةري العربيةةة التةةي الحدارةةة كةة ا التقسةةيم، فااةةه لةةم يبتعةةد وثلةةر ا عةةا  وعلةةى    

، ولعله التقسيم الدقل  له ه البقعة ما األ ض، التي عاش عرفها العرب قديم ا
 فلها العرب آمع السنلا 

ومةةا ينظةةر بعةةد ذلةةك إلةةى الم اضةةع التةةي علنهةةا مةةا أخةة  ب  ةةف كةة ه        
م،رد لعدي تهةائم تقةع فتهامة  ،المناخ والتضا ياالجزيري يجد ذلك الت،اوا في 

  منهةا تهامةة الحجةاز، وتهامةة عسةلر، في أمراع الجزيري ما الناحيةة الغربيةة
وتمتةةد مةا أقاةى الجنةة ب فةي الةيما إلةةى أقاةى الشةما  عنةةد  وتهامةة الةيما،
وكةةةي المناقةةةة الضةةةيقة السةةةاحلية الممتةةةدي علةةةى مةةة   سةةةاحال   (2)خلةةةيج العقبةةةة
  وأكثر ك ه (3)، وكي التي وان العرب يالق ن عللها اسم الغ  البحر األحمر

المنةةةةام  السةةةةاحلية  ملةةةةي نةةةةديد الحةةةةرا ي قللةةةةال اسابةةةةاا، ومةةةةا أن وةةةةال المةةةةدن 
السةةةاحلية تقةةةع فةةةي كةةة ه المنةةةام ، وكةةةي مرافةةة  للسةةة،ا مثةةةال جةةةدي وينبةةةع فةةةي 

 
   26( مهد العرب، عبدال كاب عزاا، مبعة متسسة كنداوي، القاكري، ش (1
  وضة  ( د اساا في تا يخ الجزيري العربية قبال اسسالا، د اعمان محمد جبران، ود(2

   26ا، ش 1998سحيم حمد آ  رااي، مبعة متسسة حماد، األ دن، 
   159/ 2( معجم البلدان: (3
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ومةةا أنةةةهر مةةدن تهامةةةة زبلةةةد،   (1)د الةةةيماديةةةدي والمةةةا فةةةي بةةالالحجةةاز، والح  
    (2)ومكة، وينبع، وجدي، وتب ك

أقاةى الةيما  يلي ك ه التهائم سلسلة جبا  ضةمة، تأخة  ب جههةا مةا       
إلةةةى أمةةةراع الشةةةاا، وكةةةي التةةةي تسةةةملها العةةةرب حجةةةاز ا، وكةةةي سلسةةةلة جبةةةا  
السةةةرواا  يقةةة   الهمةةةدااي:» وذلةةةك أن جبةةةال السةةةراي وكةةة  أعظةةةم جبةةةا  العةةةرب 
وأذوركةةا أقبةةةال مةةةا قعةةةري الةةيما حتةةةى بلةةةغ أمةةةراع بةة ادي الشةةةأا فسةةةمته العةةةرب 

فاا  ما خلةف حجاز ا ألاه حجز بلا الغ   وك  كاب  وبلا اجد وك  ظاكر 
إلةةةى أسةةةياع البحةةةر مةةةا بةةةالد األنةةةعريلا وعةةةك وحكةةةم ذلةةةك الجبةةةال فةةةي غربيةةةه 

وونااةةةةة وغلركةةةةا ودواهةةةةا إلةةةةى ذاا عةةةةرق والجح،ةةةةة ومةةةةا  ةةةةاقبها، وغةةةةا  مةةةةا 
  (3)الغ   غ   تهامة« -أ ضها

ومةةا مداةةه المدينةةة، وخلبةةر، والاةةائف، وكةةي أ اضك خاةةبة تنبةةه وثلةةر ا       
 لها ما وادي القر  وخلبر تلثر  ما أا اف الز وف والثما ، وفي المدينة وما ح

ا اسةةتغله اللهةة د عنةةدما وةةاا ا يقيمةة ن فةةي علةة ن  المةةاء ممةةا سةةبل اشةةام ا ز ا يةة 
ي الجزيةةري العربيةةة تلةةك المناقةةة، حتةةى و ةة،ه خلبةةر وكةةي مةةدينتهم األولةةى فةة

الاةةةائف مةةةا خبركةةةا فيقةةة  :» وكةةةي مدينةةةة  وياةةةف  (4)بكثةةةري اةلهةةةا وتمركةةةا
 ةةةغلري متحضةةةري، مياكهةةةا ع بةةةة وك ا كةةةا معتةةةد  وف اكههةةةا وثلةةةري وضةةةياعها 

 
   11(العرب قبال اسسالا، ش (1
   26( د اساا في تا يخ الجزيري العربية قبال اسسالا، ش  (2
   85(  ،ة جزيري العرب، ش  (3
   469/ 2( معجم البلدان: (4
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ا، وزبلبهةا معةةروع، يتجهةز بةه إلةى جميةع الجهةةاا،  متاةلة، وعنبهةا وثلةر جةد 
  (1)«وأكثر ف اكه مكة ما الاائف    والاائف أكثر بالد   عنب ا

ا، وكةي ز أنرفنا على كضبة فسيحة الحجاااحد اا ما وإذا          تسمى اجد 
األ ض الغليظةةة المرت،عةةة، فلةةال مةةا دون ذلةةك الجبةةال مةةا نةةرايه مةةا  ةةحا ي 

واجد أوسةع أقةاليم الجزيةري،   (2)اجد إلى أمراع العراق والسماوي وما يللها اجد 
ف،ي نماله تقع حائال أ ض نمر، التي ي،الها عا  حراء الن، د جبلي أجأ 
وسةةلمى، وفةةي نةةرايه ال نةةم وبةةه جبةةا  وثلةةري وقةةر  عةةامري وثرمةةداء والشةةقراء، 

الةةةة ي يةترقهةةةةا حتةةةةى يقةةةةا ب إضةةةةافة إلةةةةى أوديةةةةة وثلةةةةري أعظمهةةةةا وادي الرمةةةةة 
يلا الباةةةري  ومنهةةةا وادي حني،ةةةة ووادي الدواسةةةر  وعلةةةى جنبةةةاا كةةة يا الةةة اد 

تزدكةةر الحيةةاي بةةلا الةةز وف والنةلةةال وأنةةجا  ال،اكهةةة، ممةةا ترتةةل عليةةه إقامةةةة 
              (3)بعش القر  الاغلري المت،رقة

وإلى ج   اجد مةا جهةة الشةرق تقةع العةروض، وكةي التةي يقة   عنهةا        
كةةا: العةةروض، وفلهةةا ابةةا الللبةةي:» و ةةا ا بةةالد اليمامةةة والبحةةريا ومةةا وام

مةةةا البحةةةر وااة،ةةةاض م اضةةةع منهةةةا ومسةةةايال أوديةةةة فلهةةةا،  ربهةةةاوغةةة    لقاجةةةد  
علمةةةاء يجعةةةال اليمامةةةة مةةةا بعةةةش ال علةةةى أنو  (4)«والعةةةروض يجمةةةع ذلةةةك ولةةةه

، إم أن أكثر الباحثلا يبقلها في العروض  ويغاي العروض اممتةداد (  5)اجد 
 

لمحمد با عبدالمنعم الحملري، تحقل : د إحسان   ( الروض المعاا  في خبر األقاا ،(1
     379ا، ش  1984، 2 باا، مبعة مكتبة لبنان، بلروا، ع

   85(  ،ة جزيري العرب، ش  (2
 وما بعدكا  44( مهد العرب، ش (3
(  افتراق ولد معد، مبا الللبي، جمع وتحقل : أحمد محمد عبلد، مبعة كلئة أبي ظبي (4

   25ا،  ش 2010،   1للثقافة  والتراث،ع
   262/ 5( معجم البلدان: (5
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ال ي يبدأ ما األمراع الشراية لليما وال ي يستمر فةي اتجةاه نةرقي ونةمالي 
نةةةرقي حتةةةى ياةةةال إلةةةى اليمامةةةة والبحةةةريا ومةةةا يجاو كمةةةا فةةةي نةةةرقي الجزيةةةري 

ال اهر العربية، إاه اسقليم ال اقع على ساحال بحر الةليج، مابلا عمان وم
ووااه ك ه المناقة عند ظه   اسسالا عةامري    (1)دجلة عند  بَّادان والباري

ر ووااه حضرتها، ومثال سدوا ومن، حة    وتلثر في ك ا  ج  بالقر ، مثال حم
اسقليم ا با  والمياه وخا ة في األحساء، وما مداه القديمةة كجةر والقاية  

حا  ووااةةه تسةةمى قةةديم ا بةةالة   وفةةي جنةة بي البحةةري ا عمةةان ومةةا مةةداها  ةة 
                              (2)وَدبا، وعرع سكان ك ه المناقة ما قديم بالمالحة واستةراج الآلل 

وفةةةةي القسةةةةةم الجنةةةةة بي مةةةةا الجزيةةةةةري العربيةةةةةة تقةةةةع الةةةةةيما، وتجمةةةةةع فةةةةةي       
، فتهامةةة الةةيما المعروفةةة كةةي  بةةا ي عةةا سةةهال تضا يسةةها بةةلا اجةة د وتهةةائم

خال تنحد  إليه أودية ما الجبا  الم ازية للساحال، وك ه الجبا  كي  با ي  
األماةا    وك ا السهال الةالل وثلر الماء ب،ضال (3)عا امتداد لجبا  السراي 

رفةه ع   بازدكا  ز اعةي د ساع ، مماوديةل  تنحد ف تتساق  على الجبا    التي
  ومنة  (4)ما خالله الةيما بةاليما الةضةراء، للثةري أنةجا كا ورما كةا وز وعهةا

القدا واليما مأك لة بالسكان، وقامه فلها حضا اا وممالك عظيمة، وسكنها 
نةة ب مةةا بنةةي قحاةةان بةةا العةةرب وغلةةركم مةةا األحبةةاش، وكةةي مهةةد عةةرب الج

 
   23( تا يخ العرب قبال اسسالا، ش (1
    20( العار الجاكلي، ش  (2
   14( تا يخ العرب قبال اسسالا، ش (3
   90(  ،ة جزيري العرب، ش  (4
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عدي  ، مما يد  على خال أ ضها، وملل ج كا، ال ي هيأ لقياا مدنيعرب 
        (1)زبلد وظ،ا  و نعاء وعدن واجرانما أبرزكا 

وإن ونةةا قةةد تحةةدرنا عةةا أقسةةاا الجزيةةري العربيةةة، التةةي عرفهةةا العةةرب،         
وخاانا بال ور أخابها وأكثركا مدا ا وح اضةر، إم أن فةي الجزيةري العربيةة 

علةى الةدواا، بةال فةي أوقةاا قلللةة مةا السةنة، ومةع ذلةك   بقاع ا ليسه بالةابة
عةي  فةي كة ه البقةاف يقانها بعش األعةراب مةا البةدو الرحةال الة يا اعتةادوا ال

 التي تسمى بالاحا ي 

جزيري العةرب، حتةى إن بعضةهم قةد  ا ي مساحة وبلري ما  الاح  تحتال      
وبعضةةهم يةةر  أاهةةا ، (2)بالناةةف مةةا مسةةاحتها مقابةةال البقةةاف الةاةةبة اسةةبتها

علةةةى النحةةة   الاةةةحا ي فةةةي كةةة ه الجزيةةةري ويمكةةةا تقسةةةيم، (3)أكبةةةر جةةةزء فلهةةةا
 التالي:

 :ن، د ال -1

تبتةةةدن مةةةا واحةةةة  ،وكةةةي  ةةةحراء واسةةةعة ذاا  مةةةا  بةةةيش أو حمةةةر         
ا احةةة  الشةةةرق، ويبلةةةغ امتةةةدادكا مةةةا  كلةةةم450اء، وتمتةةةد إلةةةى مسةةةافة تيمةةة تقريبةةة 
ا كلةم250 ع إلى جبال نةمر زكةاء الج ، وكةي التةي وةان العةرب قةديم ا (4)تقريبة 

الةرغم مةا ج،ةاع المناقةة، فااهةا تتعةرض بةلا   وعلةى  (5)يسم اها برملة عالج
 

   20( العار الجاكلي، ش  (1
   44( حضا ي العرب، ش  (2
   1( فجر اسسالا، ش (3
،  2العرب قبال اسسالا، د  ج اد علي، مبعة جامعة بغداد، ع( الم،اال في تا يخ (4

     1/152ا،  1993
   70/ 4( معجم البلدان: (5
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حةةلا وآخةةر لشةةتاء مماةةر، فلنبةةه فةةي بعةةش بقاعهةةا ابةةاا  ةةحراوي وأزكةةا  
   (1)يقادكا األعراب للرعيف ، غلري

 الدكناء: -2
ا باأل ض الحمراء، وكي تغاي في امتدادكا مةا الن،ة د       وتعرع أيض 

ا مسةت ية  ةلبة 600نمام  حتى الربع الةالي مسةافة  ملةال، وأ ضةها غالبة 
كةةةةة ه علةةةةةى العةةةةةرب    وقةةةةةد أملقةةةةةه (2)مللئةةةةةة بالحاةةةةةباء و مالهةةةةةا متم جةةةةةة

الاحراء عدي أسماء حسل م قعها، فالجزء األو  ال ي بلا نرقي الةيما 
ا، والة ي بةلا نةما  حضةرم ا ونةرقلها يسةمى وحضرم ا يسمى َ ل َهد  

األحقةةةاع، والةةة ي فةةةي مهةةةري يسةةةمى الةةةدكناء، ويسةةةمى ا ن جميعةةةه بةةةالربع 
م سةمية فةي المناقةة تنبةه األعشةاب   وعندما تسق  األماةا  ال(3)الةالي

التةةي يقاةةدكا البةةدو للرعةةي فيقيمةة ن عللهةةا رالرةةة أنةةهر يرعةة ن مانةةلتهم 
لبنهةةةةةا، فةةةةةاذا جةةةةةاء الاةةةةةي  بحرا تةةةةةه المرت،عةةةةةة، جةةةةةف الةةةةةز ف، ويشةةةةةرب ن 

         (4)وااعدمه الحياي

  

 
   14( تا يخ العرب قبال اسسالا، ش (1
   23(د اساا في تا يخ الجزيري العربية قبال اسسالا، ش (2
   2( فجر اسسالا، ش (3
   15( تا يخ العرب قبال اسسالا، ش (4
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 الحراا:  -3
وكةةةي ضك ذاا حجةةةا ي سةةة د اةةةةري وأاهةةةا أحرقةةةه بالنةةةا ، االحةةةرا  أ        

، وقد تل اه ب،عال البراكلا، ويشاكد منهةا ا عةان: (1)كثلري في بالد العرب 
ا،سها، وا ف تل ن ما حممها التةي وااةه ا ف يتألف ما فج اا البراكلا  

تق فها، فتسلال إلى األمراع رم تبرد وتت،ته ب،عال التقلباا الج ية، فتل ن 
ا مةةا الحجةةا ي البرواايةةة تغاةةي األ ض بابقةةاا، قةةد تلةة ن سةةميكة،   وامةة 
وقةةةةةد تلةةةةة ن  ايقةةةةةة، تتبعثةةةةةر فيظهةةةةةر مةةةةةا خةةةةةال  فج اتهةةةةةا وجةةةةةه األ ض 

علةى امتةةداد المناقةة الغربيةةة  جزيةري العةةرب   وتمتةةد الحةرا  فةةي (2)األ ةلية
ما نرقي ح  ان وتمتد منتشري إلى المدينة     رم إلى الجن ب قرب باب 
المنةةدب، ومةةا ت جةةد فةةي بعةةش المنةةام  ال سةةاى والشةةراية والجن بيةةة مةةا 

، ول ع  ي الحةرا  واحت ائهةا علةى أحجةا  ذاا   وا مدببةة (3)كضبة اجد 
،ادي منهةا، وتح لةه تةد يجي ا إلةى مناقةة ياعل السةلر عللهةا، قلةه امسةت

، للةةا بعضةةها فةةي الحجةةاز نةةديدي الةاةةل وحةةري خلبةةر وواقةةم حراوية ةة
                 (4)وال بري ون  ان

، إم ومةع مةا تتمتةع بةه الجزيةري العربيةة مةا تنة ف مبيعةي فةي جغرافلتهةا       
أاهةةا ت،تقةةر إلةةى األاهةةا  والبحلةةراا، إذ م وجةة د لهةةا علةةى سةةا  كةة ه الجزيةةري، 
التي ح ا تضا يسها  حا ك وجبا  وكضاب ووديان يعتقد بأاها وااه أاها  ا 

 
 245/ 2البلدان: ( معجم (1
   145/ 1(  الم،اال في تا يخ العرب قبال اسسالا: (2
   15( تا يخ العرب قبال اسسالا، ش (3
   24( د اساا في تا يخ العرب القديم، ش (4
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ا لجزيةةةري العةةةرب    وتقةةة ا كةةة ه ال ديةةةان بةةةدو  (1)جا يةةةة فةةةي عاةةة   قديمةةةة جةةةد 
  بكثةةري فتسةةلال كةة ه األاهةةا  فةةي بعةةش األحيةةان، وذلةةك عنةةدما تسةةق  األماةةا

يشةةرب ن ، فةال ديةةان، فلنت،ةةع النةةاا مةةا المةةاء الةة ي يبقةةى ل،تةةري ليسةةه بالا يلةة
  وكةةةة ه ال ديةةةةان مت،اوتةةةةة بةةةةالا   والعةةةةرض (2)مز وعهةةةةويسةةةةق ن حل ااةةةةاتهم و 

يتجةةه احةة  الةلةةيج، وبعضةةها ا خةةر يتجةةه  احةةدا ، فبعضةةهاوالعمةة  وجهةةة ام
ا مةةةا  ة الةةة ي يبةةةدأ قريبةةة  إلةةةى البحةةةر األحمةةةر  وأمةةة   كةةة ه ال ديةةةان وادي الر مةةةَّ

          (3)ك ه الجزيري ، وكي وثلري فيالمدينة ويمر في القايم، رم إلى ن  العرب 

والج،ةاع وتجتمع ك ه الترولباا الجغرافية فةي منةاخ عةاا يسة ده الحةر        
، إذ ترت،ةع د جةة الحةرا ي، وم تهةب  فةي الاةةحراء الشةديدان فةي فاةال الاةي 

، وتلةةة ن معتدلةةةة فةةةي األمةةةاكا الجبليةةةة أو لةةةلال   38اهةةةا  ا و 43إلةةةى أقةةةال مةةةا 
، ف،ةةةي المنةةةام  الجبليةةةة فةةةي الاةةةائف والحجةةةاز والةةةيما (4)القريبةةةة مةةةا البحةةةر

 ةةي، ا، وتهاةةال األماةةا  والجبةةال األخضةةر فةةي عمةةان تةةنة،ش د جةةة الحةةرا ي 
                       األماا        حرا ي، وتنعدانة،ضاا تشتد ال، وفي الم(5)الم سمية

وفةي الشةةتاء تهاةةال األماةةا  بغةةزا ي فةةي بعةةش السةةن اا علةةى األجةةزاء         
الشمالية ما جزيري العرب، ويتزاما كا لها مع برد نديد م يتي  ألكال اسبال 
والغنم امات،اف منها إم فةي فاةال الربيةع، بعةد ااسةالخ البةرد، وامة  األعشةاب 

 
   158/ 1( الم،اال في تا يخ العرب قبال اسسالا: (1
   18( تا يخ العرب قبال اسسالا، ش (2
العشريا، حاف  وهبة، مبعة لجنة التألي  والترجمة والنشر،  ( جزيري العرب في القرن  (3

    2ا، ش  1935، 1القاكري، ع
     45( حضا ي العرب، ش  (4
   30( د اساا في تا يخ العرب قبال اسسالا، ش (5
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ثةة ن فلهةةا األعةةراب ويمك فتاةةب  أجةةزاء مةةا الاةةحا ي مةةرافك خاةةبة ينتجعهةةا
  وكة ه (1)كي مدي اخضرا كا، رم تع د جرداء م و  فلها وم مةاء  أسابيع قلللة

» وأكثركةةا حةةر ا قديمةةة  ةةر  بهةةا المقدسةةي بق لةةه وكةة  ياةةف األقةةاليم:حقيقةةة 
ا واةةةةلال  جزيةةةري العةةةرب  البةةةاحثلا مةةةا يةةةر  أن منةةةاخ الجزيةةةري    ومةةةا(2)وقحاةةة 

ا، ولةةم يتغلةةر منةة  سةةبعة  و ةةال إلةةى حالةةة قريبةةة ممةةا تعيشةةه كةة ه المناقةةة حاليةة 
   (3)آمع سنة تقريب ا مع بداية الج،اع ال ي بدأ عللها من  العار الحجري 

ا مةةةا جزيةةةري العةةةةرب وااةةةه دائمةةةة األماةةةةا          ا،هةةةم ممةةةا تقةةةدا أن أمرافةةةة 
وسةةةه لها الةةةه حتةةةى ي منةةةا فةةةي عسةةةلر وجبالهةةةا والةةةيما معتدلةةةة الجةةة ، ومةةةا ز 

المماةةري تتةةي  ألبنائهةةا العمةةال فةةي الز اعةةة، وتنةةتج مةةا ال، اكةةه والثمةةا  مثةةال مةةا 
، وبعةش أمرافهةا لةيا وسةابقه، بةال كة  نةديد الحةرا ي  ةي، ا (4)يز ف في أو بةة

نديد البرودي نتاء، جاع م يسةاعد علةى ز اعةة وم علةى إقامةة، ويعمةال أكلةه 
بةةةالرعي ويتتبعةةة ن مسةةةاق  الغلةةةث، يرحلةةة ن خلةةةف أاعةةةامهم وم انةةةلهم، ألاهةةةا 
 يشةةهم، ووةةال فريةة  قةةد  ضةةي بعيشةةه، ومةةا قةةد ه   لةةه مةةا  زق، فتليةة  مةةع 

ا فلها ما ع امال جغرافية ومناخية متباينة تتدخال في أحيان وثلري في ومبلئته  
  زق العربي ساكا الجزيري 

كةة ه  ةة  ي عامةةة ومةتاةةري لجغرافيةةة الجزيةةري العربيةةة، نةةمله أقسةةامها      
وتضا يسها ومناخها، وكي أم   م مناش ما الحديث عنها، ألن دو كةا فةي 

 
   153/ 1( الم،اال في تا يخ العرب قبال اسسالا: (1
،  3ب لي، القاكري، ع( أحسا التقاسيم في معرفة األقاليم، للمقدسي، مبعة مكتبة مد(2

    33ا، ش 1991
     30( د اساا في تا يخ العرب قبال اسسالا، ش (3
   46( حضا ي العرب، ش  (4
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ريقة م تن،ام  يقة   الةدوت   جة اد و لتها به و تشكال الج ف با ز م ية،ى،  
جغرافيةةة الجزيةةري:» وا ن وقةةد وق،ةةه علةةى  ةة،ة علةةي بعةةد اهايةةة حديثةةه عةةا 

جزيةةةري العةةةرب، وعرفةةةه علةةةى سةةةبلال اسجمةةةا  معةةةالم وجههةةةا، وويةةة  تغلبةةةه 
الاحراوية، وظهر الج،اع عللها، فان في وسعك أن تل ن  أي ا في سبل قلة 

وفةةي سةةبل عةةدا اشةة ء مجتمعةةاا  ا،ةة ا العةةرب فةةي الماضةةي وفةةي الحاضةةر،
حضرية وحك ماا مروزية وبلري فلها، وفي سبل ت،شي البداوي وغلبة الابيعةة 

ضها مع بع  القبائال  رو  ال،ردية عند أكلها وتقاتالاألعرابية على أكلها وبروز ال
بعةش   إن بلئةةة تحكمةه فلهةةا الابيعةة علةةى كة ا النحةة ، م يمكةا أن يشةةاكال 

ا دي ذاا األماةةةةا  الغزيةةةةري والةضةةةةري الابيعيةةةةة سةةةةكااها سةةةةكان المنةةةةام  البةةةة
الغزيةر   ءالدائمة، أو سكان األ ضلا التةي حباكةا   الةاةل واألاهةا  والمةا

 ما كنا اختل،ه حياي العرب عا حياي غلركم ما الشع ب 
أي سبل تحكم الابيعة في مالر اساسان، ااحارا وللسبل المتقدا        

األمةاكا المماة  ي واألمةاكا التةي خرجةه فلهةا الحضا ي في جزيري العةرب فةي 
ا وينةةةابيع، أو قا بةةةه الميةةةاه فلهةةةا سةةةا  األ ض، فةةةأمكا  الميةةةاه الج فيةةةة عل اةةة 

   (1)«ح،ر ا با  فلها

 العمال كلهاأل ويتا   إن تلتال العرب في األماكا التي يت فر فلها الماء      
المقيمةلا فةي القةر  إلةى جة ا   ولهم ما الحضر، م يعني أن العرب بالز اعة
، بال وان فلهم ما البدو الرحال مةا م يسةتهان بعةدده، ومةا أن اسقامةة مزا عهم

فةةي البقةةاف المةاةةةبة فةةي الجزيةةري، م يعنةةةي  غةةد العةةي ، فقةةةد تلةة ن الز اعةةةة 
وغلتها حكر ا على أفراد قالئال، ومعل ا أن البدو واا ا يأا، ن ما الاةنائع فةال 

 
   184/ 1( الم،اال في تا يخ العرب قبال اسسالا: (1
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ال حلد الرحلال و اء القاعان التي تلثر  هم، وكم(1)اناعةب  يعمل ن بز اعة وم
حتى تنعةدا فةال يكةاد  ، وتقال عند بعضهمعند بعضهم فتاال إلى آمع الن ق 

يمتلك منها نةلئ ا، وامةتالك المانةية خاضةع لع امةال مبيعيةة تتمثةال فةي الماةر 
قةةةةد تهلةةةةك المانةةةةية فتقةةةة د و ، (2)ووفرتةةةةه، وفةةةةي الجزيةةةةري ينحةةةةبا القاةةةةر سةةةةنلن ا

و ةةة،هم للمحةةةال والجةةةدب ، ووثلةةةر ا مةةةا  دد العةةةرب حبها إلةةةى ال،قةةةر والجةةة ف ةةةا
مقابةةال ياةة، ن الماةةر الةة ي كةة  سةةبللهم بالسةةنلا التةةي أكللةةه الضةةرف، وفةةي ال

جةة ائ ، علةةى ز وعهةةم البالغلةةث، ووةة لك أكةةال الةةز ف م يةةأمن ن  فةةي الةةةالش 
والعيضاااا التي تجرع معها وال ما ز ع ا، وقاة ااهيا  سد مأ ب مشه  ي 

م تنبةةةه إم معروفةةةة، تح لةةةه بعةةةدكا جنةةةان الةةةيما وبسةةةاتلنه إلةةةى أ اضك بةةة  ك 
   وما از  في ال ور الحكيم  الةم  واألرال والسد   

فقةر الابيعةة ونةحها، وبةلا الجة ف كك ا يعي  العربةي فةي جزيرتةه بةلا       
ال،قةةر، لةة ا وثةةر امقتتةةا  فيمةةا بلةةنهم، مةةا أجةةال الحاةة   علةةى المراعةةي التةةي و 

 التي تضما بقاءكم تضما لهم  ي  دوابهم و يشهم، أو ما أجال الغنائم 
فةةةي البلئةةةة  إن العامةةةال الجغرافةةةي سةةةبل أ ةةةلال مةةةا أسةةةباب الجةةة ف وال،قةةةر     

اشةةأي  مةةا أسةةباب يجعلةةه  ي سةةف خلية  إلةةى أن العربيةة، وكةة  مةةا دفةةع الةةدوت  
، إذ جعةةةال لظةةةاكري الاةةةعللة ت،سةةةلر ا مائ،ةةةة الاةةةعاليك فةةةي العاةةةر الجةةةاكلي

ا، وضةةعه فةةي  ،اةةال الثةةااي مةةا د اسةةته عةةا الشةةعراء الاةةعاليك فةةي الجغرافيةة 
  (3)العار الجاكلي

 
   77( العار الجاكلي، ش  (1
       18( تا يخ العرب قبال اسسالا، ش (2
 سف خلي ، مبعة دا  المعا ع،  ( الشعراء الاعاليك في العار الجاكلي، د  ي(3

 وما بعدكا   63القاكري، ش
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، حلةةةةث يةةةةرب  فيمةةةةا اتحةةةةدث عنةةةةه ايمةةةةة وبلةةةةري ا ال،اةةةةالوالحةةةة  أن لهةةةة        
الةةدوت   ي سةةف خليةة  بةةلا تمةةرد الاةةعاليك ال،قةةراء وغةةزوكم وغةةا اتهم، وبةةلا 

أن المسةةر  الجغرافةةةي الةة ي عةةةاش فيةةه الاةةةعاليك فةةي الجزيةةةري العربيةةة  وبعةةةد 
البلئة وتضا يسها ومناخها، وأربه منام  الةال والجةدب،   ال الق   فيفاَّ 

، ااتقةةال (1)لعةةي  البةةائاومنةةام  األماةةا  والعلةة ن، ومنةةام  العةةي  الرغلةةد وا
وقةةةا  عنةةةه:» والةاةةة ع األساسةةةية لهةةة ه ( بالتضةةةاد الجغرافةةةي)إلةةةى مةةةا أسةةةماه 

الاةةة  ي كةةةي أاهةةةا مناقةةةة  ةةةحراوية جبليةةةة، عرفةةةه األغةةة ا  المنة،ضةةةة ذاا 
الحةةرا ي الشةةديدي، والجبةةا  العاليةةة ذاا القمةةم الثلجيةةة، وعرفةةه بلنهمةةا منةةةام  

والمةةةةاوع  رةةةم كةةةي مناقةةةة عرفةةةه   مليةةةة متراميةةةة األمةةةراع وثلةةةري المجاكةةةال
الجةةدب الةة ي تتعةة   معةةه الحيةةاي، حتةةى يضةةار أكلهةةا إلةةى الهجةةري والةاةةل 
ال ي يغري الناا على امستقرا  وإقامةة القةر ، وعرفةه الماةر يحتةبا حتةى 
تاةةب  الباديةةة غلةةر  ةةالحة للسةةكا، والسةةل   تتةةدف  حتةةى تجةةرع أمامهةةا وةةال 

ر الةةة ي يةةة يل دمةةةاغ الضةةةل، نةةةيء، وعرفةةةه البةةةرد يعقةةةد ذاةةةل الللةةةل، والحةةة
رةةةم يبةةةدأ الةةةدوت   بر ةةةد أرةةةر كةةة ا التضةةةاد علةةةى   (2)«وياةةةبخ اسبةةةال ويشةةة يها
، حتى ياال إلى النتيجة التي أ ادكةا مةا حديثةه عةا ا،سياا العرب وأخالقهم

التضةةةاد الجغرافةةةي، وكةةةي أن البلئةةةة الابيعيةةةة وااةةةه عةةةامال  فةةةي وجةةة د ال،قةةةر، 
ا   فةي ا،ة ا  (3)ق ي ا، مةا اجةم عنةه اشةأي عقةدي ال،قةروإحساا ال،قراء به إحساس 
 العرب ما ساكني الجزيري 

 
   72إلى ش    63( الساب ، ما ش (1
   73-72( الساب ، ش  (2
   77( الشعراء الاعاليك في العار الجاكلي، ش  (3
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وااةةةه أعظةةةم مسةةةبل إن وةةال مةةةا أ داةةةا ق لةةةه عةةةا جغرافيةةة الجزيةةةري التةةةي       
،اةةال كةة ا ال، اختزلةةه الةةدوت   ي سةةف خليةة  فةةي العاةةر الجةةاكلي لجةة ف فةةيل

بمك ااتهةا مسةبل  ئةيا لل،قةر ، وأكةد بمةا م يةدف مجةام  للشةك بةأن البلئةة القيم
 ال ي م يةتلف وثلر ا عا الج ف، إن لم يكا ك  

إن د اسةة الةةدوت   ي سةةف وإن وااةةه خا ةةة لاائ،ةةة معلنةةة فةةي المجتمةةع      
، إذ م يةتلف الاةعاليك الجاكلي، إم أاها تنسحل على جميع سكان الجزيري

أعةةراع القبللةةة عةةا غلةةركم فةةي دفةةع الجةة ف، إم بالسةةل ك ال،ةةردي الةةةا ج عةةا 
وتقاللةةدكا، والةة ي م يةةديا بسةةيادي أنةةياخ القبللةةة و أنةةرافها، المنةة ع بهةةم أمةةر 

ال سةةللة  -كمةةا سةةنبلا-دفةةع الجةة ف عةةا أفةةراد القبللةةة، لةة ا تاةةب  أيةةاا العةةرب 
المنظمة للقبللة العربية لدحر الج ف، يقابلها فةي عةالم الاةعاليك تلةك الغةا اا 

وقةةه  ميةةة التةةي يقةة ا بهةةا  ةةعاليك العةةرب فةةيغلةةر النظاوالغةةزواا ال،رديةةة أو 
القح  والجدب، وما وال ال،ريقلا اسةتد  ب قة ف الجة ف فةي العاةر الجةاكلي، 
واتةةةيقا مةةةا أن النظةةةاا الجغرافةةةي للجزيةةةري العربيةةةة فةةةي ذلةةةك الةةةزما وةةةان أكبةةةر 

 خال  للج ف في عاركم 
ى الج ف، فان إل العربي قادتا العربية  والعقلية الجزيري  غرافيةجوإن وااه       

ال،قر في ذلك العار ال ي ك  جة ف باألسةاا، ميحتةاج إلةى سةبل وةي ينشةأ 
في بلئة ما، إذا ل  وااه الجزيري ولها خابة ممرعة، وسكااها ما أكال القر   

فقراء جياف، تلك سةنة   فةي خلقةه، لة ا نةرف والح اضر، ل جد بلا ظهراالهم  
ألغنيةاء بهةا، وحةث علةى الاةدقاا سبحااه وتعةالى الزوةاي فةي اسسةالا وألةزا ا

وجعلهةةا مقربةةة إلةةى الجنةةة، وولهةةا وسةةائال يةةدفع بهةةا الجةة ف، ومةةا زا  النةةاا فةةي 
عاراا الحاضر يتاةدق ن بالاعةاا  وقبةال اسسةالا اجةد بعةش ال سةائال تقة ا 

، والغاية مةا الشةرائع والعةاداا كةي مجابهةة الجة ف و د مقاا ما نرعه اسسالا
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ع إلةى ذلةك أن العةرب لةم يعرفة ا دولةة منظمةة اضةي الجيةاف بأسه عةا ال،قةراء 
ا ، والعمةةةال علةةةى إيجةةةاد ينتمةةة ن إللهةةةا، وياةةةب  مةةةا مهامهةةةا مكافحةةةة األخاةةة

مستقبال أفضال، والتقدا في مجةا  وضةع قة االا امدخةا  واسا،ةاق، ومةا وااةه 
تاةةنع األمةةم المجةةاو ي لهةةم، أو ومةةا كةة  الحةةا  بعةةد ااتشةةا  اسسةةالا، ووضةةع 

  كة ه الحيةاي البعلةدي عةا ه المةا  و غنةائم ال،تة  ، وال،ةيء، والجزيةةالسنا لبلة
كةةال اظةةاا أدا إلةةى اةة ف مةةا عةةدا امسةةتقرا ، والتةةةب  فةةي سياسةةاا القبائةةال، 

، ومةع فقةر الدولة وبقله حل   األفراد تهيما على حال المشةاكالل    حوغابه  
ياةةب   ألفرادكةةا سةبال العةةي ، فةةي دولةة حاضةةنة تة فر البلئةة، وعةةدا امسةتقرا 

 أند ما ي جهه العربي في  حرائه  الج ف
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 الفصل األول 
 حقيقة اجلوع يف البيئة العربية 

اساسةةةةةان األ ض  رإن الجةةةةة ف متاةةةةةال ببةةةةةدء الةلةةةةة ، وقبةةةةةال أن يعمةةةةة 
مم  ويسةةتقر فلهةةا  فلةة ا أن لةةه البةةا ن ال قايةةة ا خلةة    آدا، وأسةةكنه الجنةةة ضةةَ

ا ةتنةما الج ف، وك  في الجنة، إذ يق   هلل فةي محكةم  ا آدا: زيله مةامبة  َفُقْلنـَ
َوِلَزْوِجَك َفاَل ُيْخِرَجنَُّكَما ِمَن اْلَجنَِّة َفَتْشَقى * ِإنَّ َلَك َأالَّ   َلكَ ا َعُدو  َيا َآَدُم ِإنَّ َهذَ 

َر   ا َواَل َتعــْ وَع ِفيهــَ َتجــُ
وأو  بركةةان علةةى وقةة ف ا يةةة أ ةةدق دللةةال، ، وكةة ه (1)

وفتلةةه باساسةةان بةةأن الجةة ف وقدمةةه، بةةال فلهةةا مةةا الدملةةة علةةى خاةةر الجةة ف، 
يضما الةال  للمةل ق دفع الج ف عنه ما داا في جنته، فان خرج منهةا فهة  

 وإن ناء و،اه أمره في  حمة   إن ناء ع به بالج ف، 
فةةي األ ض بةةلا جةة ف واكت،ةةاء   منةة  أن أ خةةرج آدا مةةا الجنةةة وذ يتةةهو  

عا آخريا  فمةا  حاا ا على أق اا، ويارفه ب،ضله  الج ف ابتالء  وامت  يسل 
ق لةه تعةالى قريةة الة يا جةاء ذوةركم فةي القةرآن فةي البةالج ف أ ةحاب المبتلةلا 
ُ َمَثالً عنهم:   ْت ءَ   َوَضَرَب َّللاَّ ْن اَقْرَيًة َكانـَ ًدا مـِ ا َراـَ ا ِرْزُقهـَ ًة َيْأِتيهـَ ًة ُمْطَمِِنـَّ ِمنـَ

 ِ َأْنُعِم َّللاَّ َرْت بـــِ اَن َفَكفـــَ ِِّ  َمكـــَ اُنوا كــُ ا كـــَ ْوِا ِبمـــَ وِع َواْلخـــَ َْ اْلجـــُ ا ُ ِلســَ ا َّللاَّ َفَأَذاَقهـــَ
َيْصَنُعونَ 

رع عنهم  ع اب    (2) الج ف قةري  فةي ق لةه تعةالى: وما ال يا   
 َّوَع َوَءاالــ ْن جــُ ْم مــِ ْواَ ِذي َأْطَعَمهــُ ْن فــَ َنُهْم مــِ مــَ

مةةا حتةةى إن المةةتمنلا   (3)
 لةةيعلم لهةةما  ا اختبة الجةة ف علةلهم   يسةةل  واممتحةانفةةي بةاب الةةبالء  بةاد   
وِع عةةز وجةةال:  هم، يقةة  مةةنالاةةابريا  ْوِا َواْلجــُ َن اْلخــَ ْيَء مــِ َونَُّكْم ِبشــَ ــُ َوَلَنْبل

 

  118 – 117س  ي مه: ا ية ( 1)
  112س  ي النحال: ا ية ( 2)
  41س  ي قري : ا ية ( 3)
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صَ  اِبِرينَ  َوَنقــْ ِر الصــَّ َراِت َوَبشــِ  ِل َوالثَّمــَ َِ َواأَلْنفــُ َوا َن اأَلمــْ مــِ
كةة ا الةاةةاب ، (1)

الجةةة ف الةةة ي أضةةةحى  بةةةادي فةةةت  البةةةاب أمةةةاا ب جةةةه خةةةاش للمةةةتمنلا القرآاةةةي 
للعبةةاد  وفةةي مةةراا عديةةديمةةري واحةةدي، فةةي وةةال عةةاا م،روضةةة علةةى وةةال مةةتما 

هةا الاعاا، وإن وةان الاة ا  بةادي ق امعا    م ا  إلى    به  والزكاد يتقرب ن  
 - ةةلى   عليةةه وسةةلم-فةةان الرسةة   اللةةريم والمشةةرب، بتةةرك المأكةةال الجةة ف 

جهةدكم أمةر الجة ف إمةا  التعبةد أ خا ج - ض ان   عللهم-اللراا  و حابته  
 وأعنتهم، وفي وتل السنة أحاديث وأخبا  وثلري تد  على ذلك 

ابا ماجة عا أبي كريري أن  سة      ةلى   عليةه جاء في سنا   
  (2)أع ذ بك ما الج ف فااه بئا الضجيع«وسلم وان يق  : »اللهم إاي 

ا- فلهةةا وجةةاء    أيةةه " يقةة  : وةةان أاةةه الةاةةاب  بةةا عمةةر عةةا- أيضةة 
َقالم يلت ي في الل ا ما الجة ف   لى   عليه وسلم       س   مةا يجةد مةا الةدَّ

  (3)بانه«به  ما يم 
ووةةةةان الاةةةةحابة اللةةةةراا يأت اةةةةه  ةةةةل اا   وسةةةةالمه عليةةةةه فيعرفةةةة ن  

  (5)ووان الج ف يةرجهم وي ةرجه ما بل تهم، (4)وجههالج ف في 

 

  155البقري: ا ية  س  ي( 1)
سنا ابا ماجة، ألبي عبد   با ماجة، تحقل : محمد فتاد عبد الباقي، مبعةة البةابي (  2)

  12/1113الحلبي، القاكري: 
   الدقال: التمر الرديء 1389/  1الساب : ( 3)
وآخرون، مبعة متسسةة الرسةالة،  مسند اسماا أحمد با حنبال، حققه: نعلل األ اتوع(  4)

  28/315القاكري: 
م مةةةأ اسمةةةاا مالةةةك، تحقلةةة : محمةةةد ماةةةا،ى األعظمةةةي، مبعةةةة متسسةةةة الشةةةيخ زايةةةد ( 5)

  1364/ 5ا: 2004، 1الةلرية، اسما اا، ع
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إم بالارق الم  ورة ما  م يستايع ن إيقاع جهده يوفي أحيان وثلر  
الجاكليةةة، وكةةم قريبةة  عهةةد بهةةا، وعاةةل الةةباا، و بةة  الحجةةا ي عللهةةا، ومةةا 
كةان ياةنع علةي بةةا أبةي مالةل وةةرا   وجهةه، حلةث وةةان يقة   عةا ا،سةةه: 

علةةى »لقةةد  أيتنةةي مةةع  سةة      ةةلى   عليةةه وسةةلم، وإاةةي أل بةة  الحجةةر 
ا«باني ما الج ف، وإن  دقتي الل ا أل بع ن  ، ووة لك فعةال أبة  كريةري (1)أل،ة 

شةةد ووةةان ي ضةةي   عنةةه الةة ي وةةان يعتمةةد بكبةةده علةةى األ ض مةةا الجةة ف، 
  (2)على بانه الحجر

منةةة  أبلنةةةا آدا وحتةةةى خةةةاتم األابيةةةاء  إن كةةة ا اممتةةةداد لمشةةةكلة الجةةة ف 
والمرسةةللا، لهةة  أكبةةر دللةةال علةةى عةةدا اختاةةاش الجةة ف بأمةةة دون أمةةة، أو 

هم، إم مةةرق دفعةةه ومكافحتةةةه لئةةة فاللةةال فيةةه سةة اء م ي،اةةال بلةةندون ب ببلئةةة
 معه والتلي  
 - ةلى   عليةه وسةلم-في ما قدمناه ما     لج ف الرس   ولعال   

الةةرئيا مةةا د اسةةة الجةة ف فةةي البلئةةة مةةا يقربنةةا لم ضةة عنا و ةةحابته األخيةةا  
أو  األمةر إن لةم تلةا مع البلئة التي اشةأ فلهةا اسسةالا الجاكلية التي تتقا ب  

ا مةةةا العةةةادا كةةةي إذا اسةةةتثنلنا مةةةا أماتةةةه الةةةديا الجديةةةد فةةةي ا،ةةة ا الاةةةحابة
والعبةاداا، ومةا قةاا علةى أاقاضةها مةا اةيم ومثةال و بةاداا إسةالمية والشعائر  

لةةةةم يكةةةةا لهةةةةا أرةةةةر فةةةةي البلئةةةةة مةةةةا حلةةةةث كةةةةي بلئةةةةة تشةةةةمال المنةةةةاخ والاقةةةةا 
 معالم الجغرافية للجزيري العربية  والتضا يا ووال ال

عرفنةةا فيمةةا سةةب  أن جغرافيةةة الجزيةةري العربيةةة أسةةهمه بشةةكال وبلةةر فةةي       
وأن البلئةةة الابيعيةةة ألي ، وأن لهةةا اللةةد الاةة لى فةةي ذلةةك، الجةة فمشةةكلة خلةة  

 

  463/ 2مسند اسماا أحمد با حنبال: ( 1)
  397/  16الساب : ( 2)
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تل ن منشةئة للعديةد مةا ساكنلها، وعقللتهم، و مكان تترر بالضرو ي على حياي 
الةبعش ظةا  إنن  و األزماا والمشاكال التي تمر بها األمم في مةتلف األزمةا

والتجةا ي وبعةةش الح اضةر قةد أتاحةةه ألبنائهةا حيةةاي أفضةال ب،ضةال الز اعةةة  أن
ا أنَّ   ،الاناعاا البدائية كة ه  وك ا ح  م سةبلال إلةى إالةا ه، ومةا الحة  أيضة 

وظةةال وثلةةر مةةا سةةكااها الجةة ف بالجملةةة،  لةةم تلةةغم ال،قةةر، ولةةم تةةدحرالح اضةةر 
التجةةا ي والتجةةا  فمكةةة علةةى سةةبلال المثةةا ، وكةةي عا ةةمة  ،تحةةه ومةةأي الجةة ف

ك ا ما ينبغةي أن اتوةد   (1)كان أكثر سكااها ما ال،قراء ال يا م يملل ن نلئ ا
غنيةةةة، أو الاةةةحا ي  اةةةه الح اضةةةر العربيةةةةفمهمةةةا وا ،عليةةةه ألكملتةةةه البالغةةةة

ة م بةةد مةةا وجةة د جةةَ َعى، ألن الغنةةى فةةي الجاكليةةة فةةي معظمةةه غنةةى مةاةةب
، وثلةةةرمةةةدقع  رفةةةي كةة ه األيةةةاا فقةة م ح اضةةةر وابائةةال واملةةةة، ومةةا احةةةا أفةةراد 

، ومةةا كةة ا التبةةايا فةةي المعيشةةة يةةزداد عةةدد الجيةةاف بشةةكال وغنةةى فةةاح  قللةةال
مفةةه للنظةةر، ويقةةال عةةدد المكت،ةةلا الةة يا يجةةدون قةة تهم، وكةة ا نةةائع عنةةد أكةةال 

رأتهةةةا فةةةي المةةةد  وأكةةةال الةةة بر، وكةةةي حقيقةةةة تثبتهةةةا األخبةةةا  واألنةةةعا  التةةةي ق
 مااد  األدب والتا يخ 

ما كنا يترسخ م،ه ا الج ف، وتتزايةد  قعتةه لتشةمال المةدن ومةا اسةتقر  
ا  فلهةا مةةا سةةكان، والقبائةال المرتحلةةة ومةةا ااتسةل إللهةةا مةةا أفةراد، ويشةةمال أيضةة 

مرا ي الجة ف  أضةف إلةى ذلةك  قال اا ره في ك ه البلئة القاسية فعااىكال فرد 
ا م يسةتهان بةه مةا ا وةال كةتمء م يعنةلهم وجة د سةلد فةي لعبلةد والةلعةاء،  عدد 

له ما الرقل  والعبلد  قبللة يمتلك آمع الن ق، أو نري  في إحد  الح اضر
في العاةر الجةاكلي  ، إذ م تزا  مشكلة الج فوالتجا ي ما م يةار على با 

 الس اد األعظم في ذلك العار مشكلة أفراد يمثل ن 
 

  670/  4الم،اال في تا يخ العرب قبال اسسالا: ( 1)
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كةةة ا المقةةةاا أمةةةر ال،قةةةر، فعنةةةدما  والتنبيةةةه عليةةةه فةةةيوممةةةا يحسةةةا ذوةةةره  
معةةةا النظةةةر فةةةي تةةةراث ا لجةةةاكلللا م اجةةةد الجةةة ف مةةةا اةةة اتج ال،قةةةر أو مةةةا ا

 ي م يملةةك الةة، فةةال،قلر كةة  واحةةد مسةةبباته، بةةال اجةةد ال،قةةر كةة  الجةة ف معناكمةةا 
ا يسةةد بةةه ج عةةه، و   إلةةى اظةةرا  وإذا  ةةحي   ال،قلةةر كةة  الجةةائع والعكةةامعامةة 

ألن رروتةةه ممةةا يتوةةال الاعةةاا،  م  عةةم ا  ي   مةةا كةة  أح الةةهمعظةةم  فةةي وجدتةةه الغنةةي
 يق   لبلد با  بيعة م،تةر ا بق مه:باألساا، 

ا ْدَت ِفْينـــــَ ِديُم َوجـــــَ دَّ القـــــَ  ِإَذا عـــــُ
ا ََ ِفْينــــــَ ا اَه واَنكــــــَ ْدَت الجــــــَ  َوجــــــَ

 

ِدْيِم  َن القـــــــَ د  مــــــِ ا ُيعــــــَ َراََِم مــــــَ  كــــــَ
ــ ِ ِر واأَلُروِم اِديَّ المـــــــــــ ــَ  (1)َوعـــــــــــ

 

اف كةة    والمربةة(2)اف وغلةةرهسةةادي األحيةةاء الةة يا يأخةة ون المربةة وا كةةا  
وعنةةةةةى لبلةةةةةد با كةةةةةا  سةةةةةادي ق مةةةةةه،   لةةةةةرون نمهةةةةةا المغ بةةةةةع الغنيمةةةةةة التةةةةةي يغت

واسةتةدامه لهة ا الل،ة  يةة حي بةأن العةرب لةم تلةةا تنظةر أو تعةرع فةي اللسةةل 
 إم ما ي ا عم 

وي،تةةةةرون  يةةةأكل ن ، وكةةةي أكثةةةر مةةةا (3)لهةةة ا سةةةمى العةةةرب اسبةةةال مةةةام   
لضةةل ع بةةال،ةر بنحركةةا وتقةةديمها ل عةةدد منهةةا، وتزخةةر أنةةعا كم ربةةامتالك أكبةة

الغنى المتمثال بامتالك الاعاا ي عز بأ حابه  نَّ والجياف ما أبناء الحي  ووأ
ري ون بسةةةلدكم عبةةةد   بةةةا حبلةةةل العنبةةةالعنبةةةر ي،ةةةةر  فبنةةة إلةةةى ال،ةةةةر بةةةه، 

 

( نةةر  ديةةة ان لبلةةةد بةةا  بيعةةةة العةةةامري، حققةةةه: د  إحسةةان  بةةةاا، مبعةةةة وزا ي اس نةةةاد 1)
الجةةةاه: ال جةةةه عنةةةد السةةةلاان  عةةةادي: قةةةديم    106ا، ش 1962واألبنةةةاء، الل يةةةه، 

 األ وا: األ ال 
 ( لسان العرب، مادي )أ ك  ( 2)
  133/  5الم،اال في تا يخ العرب قبال اسسالا: ( 3)
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والةة ي وةةان  ،ا عالئةم الغنةةى والمةا مةةلهم: »منةةا آكةال الةبةةز« وأكةال الةبةةز بقة  
  (1)الةبز والتمر يعد ما السادي اللراا م  عم ا  ي  

مةةا مرادفةةاا ال،قةةر، وأن ووةةال مةةا اريةةد ت ضةةيحه فيمةةا تقةةدا أن الجةة ف  
الغنةةى مةةا أضةةداده، وأن مبقةةة  ال،قةةراء الجيةةاف أكثةةر بكثلةةر مةةا األغنيةةاء فةةي 

جةةاء للبتةةدن  -كمةةا يق لةة ن -البلئةةة الجاكليةةة، والشةةعر الةة ي كةة  ديةة ان العةةرب 
قاةةةة الجةةة ف، وي،اةةةال فلهةةةا حتةةةى يكتمةةةال مةةةا أ اده نةةةعراء ذلةةةك العاةةةر لهةةة ه 

 الشةعراء ال مثةالي مةد وا يعةرض فيةهأن تظهةر بشةكالظاكري المالزمة للبلئة ب
كال ما تعل  بأمر الج ف بشكال مثالي ينم عا عقلية مت، قةة، وا،ةا ععي،ةة م 

ا يعتري بلئتهم والمثال بشتى ال سائال المتاحة، ومكم لها س   وسل ال،ضائال 
 ما ظروع يكي، اها بشيمهم وعاداتهم النبللة 

ا  مَ لةم ا؛ وعَ يعتهةلقد أد ك الشاعر الجاكلي ن  بلئتةه منة  علمةه باب  يقلنة 
أقال اليسلر لل ا ال العي  فلهةا، والتاةدي لقسة تها، تمنحه  أن ك ه البلئة لا

ل ا اجد تعبلره عا الاعاا ال ي به يدفع الج ف يدخال إمةا  المغلبةاا التةي م 
 المجتمع وما يق   الشن،ر : يعلمها أفراد 

َوتْ  ْد طـَ ْفًحا وقـَ اِء صـَ ِو المـَ  َنُمر  ِبَرهـْ
 

ــَّ ُ   ن  ُمَغيــــ ا والــــــزَّاُد  ــــــَ ــَ  (2)َ َماَُِلنــــ
 

 

  

 

  81/  5الم،اال في تا يخ العرب قبال اسسالا: ( 1)
، 2ديةةةةة ان الشةةةةةن،ر ، إعةةةةةداد وتقةةةةةديم: مةةةةةال  حةةةةةرب، مبعةةةةةة دا   ةةةةةاد ، بلةةةةةروا، ع( 2)

  الركة : المكةةان المةةنة،ش يجتمةةع فيةةه المةةاء  الشةةمائال: جمةةع نةةمللة 34ا، ش2007
 وكي الةل   
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بهةة ه الظةةروع يحةةتم علةةى الرجةةال أن و  بةةال إن السةةلر فةةي كةة ه البلئةةة، 
 يسلر بغلر زاد ومعاا وما يق   المتلما:

ن َ  َر  ــــــَ َم حــــــَ َ  َايــــــْ ُم ِعلــــــْ  وَأْعلــــــَ
ْن ُبغـــــَ  ُر مــــِ َِ َأْيســــَ ُل المــــا  اهُ لِحفــــْ

 

نْ   ــِ َو  ِ  مـــــ ــْ ادِ  َوَتقـــــ ــَ ِر الَعتـــــ ــْ  َفيـــــ
ِر َزادِ  ــْ ــِبالِد ِبَغيــــ ــي الــــ ْيَر فــــ ــَ  (1)َوســــ

 

 انبثةعلى حقيقة الجة ف فةي الجاكليةة، وي أيدينا انضعوك ان البلتان ي 
 ان،تحةلعةي ، ويفي ا، ا أبناء العار ال ي يسمع مثال كة ا الشةعر مشةكلة ا

أمامهم سبال الشك   ما كة ا الةاةر المةاح  المسةمى بةالج ف  وعنةد الشةعراء 
 اجد غلر ناعر نكا منه، و دف بأمره، وو ف ما يجد ما عنته 

 ق   سليك بني سعد:  ما ذلك 

ْعَلْكُت ِحْ ســــــةً  ى َتصـــــَ ا َحتــــــَّ ا ِنْلُتهـــــَ  َومـــــَ
ِنيــــَص في ال  َوَحتَّى َرَأْيُت الُجوعَ  رَّ  ْيِف ضـَ

 

ِة   ــَّ َساِب المِنيــــــ ــْ ْدُت أَلســــــ ــِ رَ َوكــــــ   اُ ُأعــــــــْ
ِداُ  َ  َفُأســـــْ اَل اِني  ــــِ ُت َتْغشـــــَ  (2)ِإَذا ُقمــــْ

 

إن اقتةةران الجةة ف ب،اةةال الاةةي  فةةي بلةةه السةةليك لةةه دملةةة خا ةةة  
ك ا ال،اال، وتنامي الج ف والجياف فيه، ماقااف أماا ه التي تتود على ندي 

عنةةه كةةالك الم انةةي معةةاا أكةةال كةةي عاةةل الحيةةاي فةةي الاةةحراء، ممةةا يةةنجم 
 الجاكلية 

 

عةةة معهةةد ديةة ان نةةعر المةةتلما الضةةبعي، حققةةه ونةةرحه: حسةةا وامةةال الاةةلرفي، مب( 1)
   172ا، ش 1970المةا ماا العربية، 

ديةةةة ان السةةةةليك بةةةةا السةةةةللة، نةةةةرحه: د  سةةةةعلد ضةةةةناوي، مبعةةةةة دا  اللتةةةةاب العربةةةةي، ( 2)
ظةال : جمةع ظةال وكة  الةيةا  والتهلةتاا  أسةدع:    85ا،  ش  1994،  1بلروا، ع

 أظلمه علناه ما ج ف ووبر 
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مشةابه يشةتلي فلهةا أحةد الشةعراء الجة ف، بعةد أن ألقةى بةه  ا ظرعوم 
ا الاعةاا والشةراب،   عهنوم  لحلري في سجنه،النعمان ملك ا فاةدف بج عةه مالبة 

 ع،  الملك بق له:

انْ  ــَ ــِن َأْ ســـــ ِك بـــــ ــِ ــُن َمالـــــ ُِّ بـــــ ــَ ا َحمـــــ ــَ  يـــــ
 َُ و ا َأقـــــــــُ ْبِلَغنَّ مـــــــــَ ِّْ تـــــــــُ انْ هـــــــــَ  الن ْعمـــــــــَ
ْيَ   ان  ـــــــــَ  انْ اإلنســـــــــَ  ِإنَّ الطعـــــــــام كـــــــــَ

انْ  َد الِحْرمـــــــــَ ي بـــــــــالَحْسِل َبعـــــــــْ  َأْهَلْكَتنـــــــــِ
انْ  ــَ اََِ  وَعْطشــــــ اَر جــــــــَ ْيِن عــــــــَ ْن بــــــــَ  مــــــــِ

رِ  ِحســــــــَ  ْن بــــــــَ ْيَفانْ وَذاَك مــــــــِ ــِ   (1)اِء الضــــــ
 

ويتزايةةد اسحسةةاا بةةالج ف، والشةةك   منةةه، عنةةدما يجةةد الشةةاعر ا،سةةه  
 ياله وزوجةه، ويضةاره الزمةان إلةى التّماة اع بحثة ا عةا عاجز ا عا دفعه عا  

ا يةت  ز ه فةي كة ه المحنةة، االاعاا عند األ دقاء ما أبناء الحي، فال يجةد ملبية 
التةةي  سةةمها المةةز د بةةا ضةةرا  فةةي ق لةةه الاةة  ي فيسةةلم أمةةره للجةة ف  تلةةك كةةي 

 عا أحد األنةاش:

نَ  ةَ  وَأْيقـــــَ وَع وَفْيســـــَ ا ِبجـــــُ  ِإْذ َماتـــــَ
َتِثْيُبُهمْ  ِْ َيســْ َحاِب َا فــي أصــَ وَّ  َفطــَ

اِلي ُِّ الَمغـَ َِّ   ِإَلى ِصْبَيَة ِمثـْ  وِفْرمـِ
ِ نَِّني ــَ اَم ف ْن َطعــَ ِّْ مــِ ا هــَ ََ َلهــَ ا  َفقــَ
اِمِهمْ  ْن َطعــَ ُْ مــِ ْت َنْفســُ ا َتَناهــَ  َفَلمــَّ

ْيَطاُن   ــَّ ُْ الشــ ــَ ََ لــ ا ــَ ُِّ َوقــ ــِ َك َعاَــ ــَّ  ِإنــ
اَُِّ  ــَ ِْ الَمسـ ــ َدْت عليـ ــْ ْد َأكـ ــَ  فـــ َب وقـ

ُِّ َرَوا ــِ اِء الَخَرامـ ــَ رِ  النِ سـ ــَ ْن بـ ــِ  َد َومـ
ــِ َأذُ  ــِك َهابــــ َْ ُأمــــ ا ــَّ ِك النــــ ــْ  ُِّ م  ِإَليــــ

 ُِّ ِْ َباطـــِ ا ُيَعاِنيـــْ ا مـــَ ى َطِلْيحـــً  وَأْمســـَ
 

عبةةد الحملةةد المعلنةةي، مبعةةة نةةعر بنةةي تمةةيم فةةي العاةةر الجةةاكلي، جمةةع وتحقلةة : د  ( 1)
   الحباء: ما يقدا للضي،ان 480ا، ش 1982، 7اادي القايم األدبي، ع



 

 

1666 

 ِْ َِّ ِرَداَــِ وَم َفضــْ ُد النــَّ ى ُيِريــْ  َتَغشــَّ
 

 ُِّ  (1)وَأْ َيا َعَلى الَعْيِن الُرَقاَد الَبالبـِ
 

انتراك جميع أفةراد المجتمةع، وعمة ا كة ه المشةكلة الضةا بة فةي   وما 
 تجةا بها لاَّ بةَ ي  روا فةي نةك   الجة ف، وَ أاحاء الجزيري العربية اجةد النسةاء يشةت

مةا جة ف الرجةال، حلةث إن  -كمةا سةنعرع-معه  ولعال ج ف المرأي أند خاةر ا 
يةترر فلهةا المرأي تنظر بعام،تها إلى األم  ، فسرعان ما تشتليه، وسرعان ما 

يةةةة  أا حةةةةاتم العيةةةةا   تقةةةة   غنيةةةةة بنةةةةه عع ذواا مةةةةا  وباةةةةبلتها إن وااةةةةه 
 الاائي:

ةً َلَعْمُرَك ِقدْ  ْوُع َعضـَّ  ًما َعَضنِ ي الجـُ
ي اليــفَ  َِمــِ وال ِلهــذا الالَّ  يوَم َأْعِفنــقــُ

 

ا  ــَ ْهَر َجاَِعـــ ــدَّ َ  الـــ ــَ ُت َأْن ال َأْمنـــ ــْ  ف َليـــ
ِّْ َفعُـ  اِبَعاضَّ  َوِإْن َأْنَت َلْم َتْفعـَ  (2)األصـَ

 

وقد ذور  احل األغااي في خبر ك ه األبياا: »أن أا حةاتم وااةه  
ووااةةه م تللةةة  نةةلئ ا تمللةةةه  فلمةةةا  أ  مةةا أسةةةةى النةةاا، وأقةةةراكم للضةةةي ، 

دفع إللها نةيء ي   إخ تها إتالفها حجروا عللها، ومنع كا مالها، فمكثه دكر ا م
 

دي ان المز د با ضرا  الغا،ااي، تحقل : خللال إبراهيم العاية، مبعةة مابعةة أسةعد، (  1)
  يسةةةةتثلبهم: يسةةةةتعا،هم  أكةةةةد : لةةةةم ياةةةةل حاجةةةةة  48ا،   ش 1962، 1بغةةةةداد، ع

ما غلر ااال  الةرمال: الحمقاء الةرقاء   واد: الا افة في المغالي: سهاا يرمى بها  
ا  البالبةةةال: كمةةةاكم  ا: ضةةةعي، ا متعبةةة  البلةةة ا  كابةةةال: مةةةا قةةة لهم كبلتةةةه أي فقدتةةةه  مليحةةة 

  د ه   
ناعراا العرب في الجاكلية واسسالا، جمع: بشلر يمة ا، منشة  اا وزا ي الثقافةة فةي (  2)

  الشاعري كي غنية بنه ععي  95ا، ش 2005الجمه  ية العربية الس  ية، دمش ، 
بةةةا عمةةةرو بةةةا امةةةرن القةةةيا بةةةا عةةةدي بةةةا أخةةةرا  وااةةةه مةةةا أسةةةةى النةةةاا، وأقةةةراكم 
ا أخةةة  الجةةة د عنهةةةا   لضةةةي ، ووااةةةه م تللةةة  نةةةلئ ا تمللةةةه  وزعةةةم الاةةةائل ن أن حاتمةةة 

  284  معجم الشعراء الجاكلللا ش316األخبا  الم فقياا ش
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مة ما إبلهةا، فجاءتهةا  م ذلك أعا كا  مَ لَ حتى إذا ظن ا أاها قد وجدا أَ منه،   ر 
سةةةنة تسةةةألها، فقالةةةه لهةةةا: دواةةةك كةةة ه  أي مةةةا كةةة ازن وااةةةه تأتلهةةةا فةةةي وةةةالر امةةة

رَمة  ا  ي مةةا الجةة ف مةةا م أمنةةع معةةه سةةائال  فةةة يها، فةةق  لقةةد عضةةنالاةةّم أبةةد 
كةةةي اظةةةري عامعيةةةة  تم للسةةةائالوكةةة ه النظةةةري مةةةا أا حةةةا  (1)وأاشةةةأا األبيةةةاا«

مةةا نةةدي  تشةةي بمةةا يعاايةةه أفةةراد المجتمةةع الجةةاكلي تجربةةة جةة ف حقيقيةةة غةة تها
  يتساو  في ذلك ال ور واألاثى الج ف

َرق الاههةةةَ ميه حةةةديث زوجتةةةه عنةةةدما  أا إبلةةةه كزلةةةى   وينقةةةال لنةةةا ذو الةةةةم
 عجاف ا فيق  :

اَءْت َحُلوبَ لَ  ــَ ي جـ ــِ ا َرَأْت إِبلـ ــ  امـ ــَ  ُتهـ
االً ْت: َأاَل تَ َقالَ  ِْ  ْبَتِغي مـَ  َتعـيُ  بـِ
ــِ  كِ ِفيِـ ــْ ُبر   ي إَليـ ــُ ر  صـ ــَ ا َمْعشـ ــَّ  َفِ نـ

ة   ــَ ا ِإَذا ُحْطمـ ــَّ ــَّ ِإنـ ا ْت َحتـ ــً ا َوَرقـ ــَ  َلنـ
 

ْيُ  والــَوَر ُ   ا الــرِ  ا عَلْيهــَ ى ِعَجافــً  َهْزلــَ
ــَ ُ  مـ ِة الرَّ ــَ ر  الِعْيشـ ــَ يُّ وبـ ــِ ا ُتالقـ ــَّ  ِممـ

ــِ  ــَ  يفـ زَ الجـ ــَ ا واَل نـ ــَ ة  ِفْينـ ــَّ   ُ ْدِب ال ِففـ
وَد نُ  ُْ العــُ ار َت الــَوَر ُ مــَ ى َيْنبــُ  (2)َحتــَ

 

 

ااي، نرحه ووتل ك امشه: سةملر جةابر وآخةرون، مبعةة األغااي، ألبي ال،رج األ ،ه(  1)
  365/ 17ا: 1986، 1دا  ال،لر، بلروا، ع

األ ةةةمعياا، ل  ةةةمعي، تحقلةةة  ونةةةر : أحمةةةد محمةةةد نةةةاكر وعبةةةد السةةةالا كةةةا ون، ( 2)
  الشةاعر كة  خلي،ةة بةا حمةةال 124ا، ش 1964، 2مبعةة دا  المعةا ع، القةاكري، ع

بةةةا مهيةةةة، وذو الةةةرق لقةةةل لةةةه، نةةةاعر بةةا عةةةامر بةةةا حملةةري بةةةا مالةةةك بةةةا حنظلةةة 
وفي مهية رالرة ا،ر يلقب ن ب ي الةةرق، وكةم قةرع بةا   جاكلي، وان ما فرسان ق مه 

ومابعةةدكا    1/42قةةرع، ونةةملر بةةا عبةةد  بةةا كةةال ، ونةةاعراا  ينظةةر خزااةةة امدب 
الحل بةةةة: الناقةةةة التةةةي تحلةةةل  العجةةةاع: الهزلةةةى التةةةي ملحةةةم عللهةةةا وم نةةةحم  الرمةةة : 

 قللال ما العي   فل  إليك: ا جعي إلى ا،سك  الحامة: السنة الشديدي   ال
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فشك   ك ه المرأي أاها تعي  نر  يشة مع ك ه اسبال العجةاع التةي  
 بةةإلةى مرتوم تحةاو  اقلهةا م ت فر أكثر ما الرم  ال ي يمسةك بقيةة الحيةاي، 

، لةةةة لك تاالةةةةل زوجهةةةةا بابتغةةةةاء مةةةةا  يعةةةةاش بةةةةه، يحيةةةةاي اللريمةةةةة أو الرغلةةةةد ال
 مالله الحياي المرك،ة وو ف ك ا الما  أاه يبلغ 

 -كمةةا أسةةل،نا-وتتجلةةى فةةي كةة ه األبيةةاا دمما مةتل،ةةة يهمنةةا منهةةا  
ومنهةا اسةت حي  نك   الج ف، ويهمنا و لك و ود أل،اظ واسبال والمةا  والرمة 

 ف وجار تقفا ا منهمهَ مَ دم كي اسبال، وكي وسللة العي  ما عَ أن أم الهم 

نةةدي خاةةره، وتمثلةةه فةةي وفةةي نةةك   الجةة ف إقةةرا  جةةاكلي ب جةة ده، و  
نةةةةعركم إد اك وافك لمةةةةا يحةةةةي  حيةةةةاتهم مةةةةا بةةةةتا وألةةةةم، اتيجةةةةة العةةةةي  تحةةةةه 

 وحجةةةم ،واقعةةةه مالبسةةةاا  ز بعقلةةةهيملةةة أن ظةةةروع بلئيةةةة  ةةةعبة، ولةةة ي اللةةةل 
ا ومناقشةةةتها فةةةي محياةةةه  لهةةةا، يتعةةةرض  التةةةي المةةةةامر ويسةةةتعد لارحهةةةا أدبيةةة 

جةة  ي إم بدايةةة الاريةة  لحةةالك لحلهةةا  ومةةا الشةةك   حتةةى يت  ةةال امجتمةةاعي 
 الج ف التي تاالهم ما حلا إلى حلا زماا أل

مةةةدا   لةةةالا أن نةةةك   الجةةة ف فةةةي أنةةةعا كم كةةةيوم ي،هةةةم مةةةا كةةة ا ال 
إبةةةداعهم  وقاةةةرواالشةةةعر، ومحةةة  ه الةةة ي أفةةةرغ فيةةةه الشةةةعراء ماقةةةاتهم ال،نيةةةة، 

عليةةه، بةةال علةةى العكةةا مةةا ذلةةك وااةةه أقةةال مسةةاحة ينسةةج ن فلهةةا، وإن وثلةةر ا 
ما أ حاب الدواويا والمجم عاا الشعرية التي  جعةه إللهةا لةم اجةد عنةدكم 

َا م  عةةي ألاةةاا ف، وم الشةةك   منةةه  وكةة ا أمةةر مبذوةةر ا للجةة دم يرضةة ن أن َيهةة 
 مجدكم مثال ك ا  

م ية،ةةةى علةةةى القةةةا ن أن أعظةةةم ال،ضةةةائال الجاكليةةةة إمعةةةاا الاعةةةاا،  
اللةةالب بةةدف وغرائةةل مةةا إيقةةاد النلةةران علةةى   وا الجبةةا ، واتةةةاذ فيةةه ولهةةم 

جةد أا اعهةا، وغلةر ذلةك وثلةر ممةا م ي  لتهدي المسافريا بأ  اتها، والمةددب و 
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م ينةاكزكم فلهةا أحةد، وحةازوا بهةا إم عندكم، وقد و ل ا فيةه إلةى  تبةة عاليةة 
م تت اف  واسكثا  ما نك   الج ف، فشك   الج ف فةي الشةعر   عظيمة  مثالية
 وك ا ما م يريده العربي، فةأحجم وثلةر  رع الضي  ومالل العرع،   بمثابة  

ا ل ضةة افة واألضةةياع وم مةةا الشةةعراء عةةا ذوةةره فةةي نةةعره مةافةةة الةة ا، وحبةة 
ا يع قةه عةا كسل المحامد، وم يريد عائق  ب مشغ ع  ذ العربيإغرابة في ذلك،  

 -كمةةا يق لةةة ن -دكا عةةةا  الةةدكر ثاليةةة المنشةة دي التةةةي يترتةةل علةةى فقةةبلةة غ الم
عركم فةةةةةي ذا البةةةةةةال والةةةةةبةالء يمةةةةة  مةةةةة ا وم حيةةةةةاي ونةةةةة ة م يمح كةةةةةاوسةةةةةب

واسةتمع  لمةا خل،هةم وي  ر اةه  ضاءكم، ويتناقله  جالهم و بيااهم ووهة لهم،  ف
 فةي ضةي  ألةم بهةم تتبةلا  ةدق مةا قةد سةلف  بةاهمبا الحالئة وك  يحةاو  أ

 يق  :

ُْ رَ  فَ الِمالظَــ  ا َوســ َ حً سَ رأ  بــَ   اعــَ
َرةَ  ا َرَآُه ِبَحيـــــــْ ُْ َلمـــــــَّ ََ ابنـــــــُ ا  فقـــــــَ
َرا ِذي طــَ َِّّ الــَّ ْدِم عــَ ِذْر بالعــُ  وال َتْعتــَ

 

ا  ــ  ا َفَلمـ ــَّ َر َواْهَتمـ وَّ ــَ ْيًفاُّ َتسـ ــَ َدا ضـ ــَ  بـ
ا ُْ ُطْعمــَ ْر لــَ ي وَيســِ  ِت اْذَبْحنــِ ا َأبــَ  أيــَ
ا ُعَنا َذمــــَّ ااًل َفُيوســــِ ا مـــَ ن  َلنــــَ  (1)َيظـــُ

 

 :آخر ويق   

ذََّرا  ىَوِإنِ ي ألْسَتْحِيي َوِفي الَح ِ  ُمْسَتحً  ْرِا َأْن َأَتعــَ اِاي العــُ اَء بــَ  (2)ِإَذا جــَ
 

اَعة  با مرا ي الحن،ي:   وفي السياق ذاته يق   م جَّ

 

ا، 1987، 1( ديةة ان الحالئةةة، تحقلةة : اعمةةان أمةةلا مةةه، مبعةةة الةةةااجي، القةةاكري، ع1)
   337ش

دية ان ابةا مقبةةال، تحقلة : د عةزي حسةةا، مبعةة وزا ي الثقافةة واس نةةاد القة مي، دمشةة ، ( 2)
 العرع: مالل المعروع والةلر  أتع  ا: أعت     باغي 111ا، ش1962
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ْم تَ  ا لــــــَ ذَّْرَت َلمــــــَّ ةً َتعــــــَ ْد ِعلــــــَّ   جــــــِ
َرةَ   واَلِسيََّما ِإْن َكاَن ِمْن َاْيِر ُعسـْ

 

َذارِ   ــِ اِوَي ِإنَّ االْعتـ ــَ ِِّ ُمعـ ــْ َن الُسخـ ــِ   مـ
 ِِّ ْت َعلــيَّ وال َذحــْ َة َكانــَ  (1)وال ِبْغضـَ

 

أن نك   الج ف داخلة في باب امعت ا  غلر ا،هم    ا ك يا البلتلام 
المحبل، فشاكي الج ف يلة   مةا بعلةد للجةائع والسةائال والضةي  أن م زاد وم 

ألاهةا تة  ث  ف ا،سةه منةه،ا مما تسةتقبحه مةروءي العربةي، وتةأاقر   عنده، وك  
العربيةةةة الجاكليةةةة عانةةةه  والةةةن،ا تاةةةف المعتةةة   بالبةةةةال،المالمةةةة والةةة ا، و 
عتة ا  علةى اقضةها وتق يضةها، حتةى وال،ضائال التي يعمال امللسل المحامد  

مةةا ك وم يزيلةةه  يمحةة هم ا ذا قةةه امعتةة ا  مةةلحم ن أحةةداث األسةةنان يعةة ن مةةا ي  إ
يكتن،ةه الحيةاء وال جةال    المعتة  ، وإن وةان  ةادق ا نةع  ن نةع  مزيال، وما أ
واجةةل م مندوحةةة عنةةه، وكةة ا مةةا إكبةةا  أمةةر  ن تلبيةةة سةةتالهال، ووةةأمةةا السةةائ

االسائال في ا،ا المسئ   وإن وان   إليه، للي م يالر  يتد  ستله كلن ا تافه 
 مسألة سبب ا في سلل الشرع والمجد  فش ال

َا نةةرفهم قةةاد ، أو         تلةة وهم وإلةةى جااةةل حر ةةهم الشةةديد علةةى أم َيمةةَ
 ف بكةال قة ي وحةزا، إذ وةاا ا يةرون ألسنة ال ا والهجاء، تعةاوا ا باةدق لةرد الجة

فيةةه العةةدو القاتةةال، لةة ا اجةةد فةةي نةةعركم و ةةف ماعةةم الاعةةاا "بقاتةةال الجةة ف"، 
ولعال ك ا ال  ف لم يأا اعتبام ا، فالقتا  يد  علةى الةاةم والنةد، ومةا يةد  

ووةة لك وةةةاا ا ينظةةةرون تلةةةك، قإن لةةةم تقتلةةه الةة ي علةةى العةةةداوي والعةةدو المقاتةةةال 
 

دية ان بنةي بكةر فةةي الجاكليةة، جمةع ونةر : د  عبةةد العزيةز ابة ي، مبعةة دا  الزكةةراء، ( 1)
  الشاعر ك  مجاعة با مرا ي الحن،ي اليمةامي  350ا،     ش 1989،  1القاكري، ع

ا، ووةةان مةةا   سةةاء ق مةةه فةةي اليمامةةة  ل الةةده أخبةةا  ا حكيمةة  مةةع النعمةةان بةةا  كةةان بليغةة 
المنة   ملةك الحلةةري  أد ك مجاعةة اسسةةالا وأسةلم، ولةةه  ةحبة مةةع  سة       تةة في 

    ال حال: الثأ   511كة  معجم الشعراء، للمرزبااي ش45اح  سنة 
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ال  ةةف م يةةأتي إم فةةي سةةياق المةةد ، وومةةا يمةةد   للجةة ف فةةي بلئةةتهم، وكةة ا
 ال،رسان والشجعان يمد  قاتال الج ف  يق   العباا با مرداا: 

ْر فَ فَ  اُروَن واْذكــُ ي هــَ كِ  َبنــِ اَلُهمْ ســَ  عــَ
 

ْتلَ   ِدَبا ُهمُ وقـــَ َت ُمجـــْ وع ِإْذ ُكنـــْ  (1)للجـــُ
 

 السلمي: دبيةويق   أب  خراش اله لي في مد   

ــَ  ــَ فـ َياِا تـ ــْ ُْ األضـ رَّ ــَ  َحىذْ ِنْعَم ُمعـ
اَلتَ  ْوَعُهم بُمَكلــــــــــِ  ُِّ جــــــــــُ  ُيَقاتــــــــــِ

 

ُِّ الَ ِرحــــــــــــــَ    ُهُم بــــــــــــــَ ِمَية  َبِليــــــــــــــْ
ن الفُ  ــِ ــُِّ ر مــ ــا الَجِميــ ى َيْرَعُبهــ ــِ   (2)نــ

 

ويةةةأتي تعبلةةةر المةةةرأي عةةةا كةةة ا ال  ةةةف، بمةةةا لةةةه مةةةا أرةةةر فةةةي ا،سةةةها  
خاةر ا يةدااي السةبي والثلةال  تستةدا المبالغة في القتال، لتدحر رايقة، فنجدكاال

ا عليةةةه  تقةةة   ال،ا عةةةة بنةةةه نةةةداد الع  يةةةة تررةةةي أخاكةةةا  لمةةةا م يجةةةدون معلنةةة 
 مسع د:

 َُ َوا اُ  ُمب قــــَ  َرمـــــةَ ُمْحَكمــــَة َنقــــَّ
ةَ  اُب َمْرَ ســـــَ َََّسَة َو ـــــَّ َُ َمســـــْ ا  َقتـــــَّ

 

  ُْ ا َة َحســـــــــَّ اُم ُمْبَهمـــــــــَ  َأْوَرادِ  َفتـــــــــَّ
ة ف اُم َمْغَلســــــَ ادِ َمنــــــَّ اُك َأْ يــــــَ  (3)َفكــــــَّ

 

 

ديةةة ان العبةةةاا بةةةا مةةةرداا السةةةةلمي، جمعةةةه وحققةةةه: د  يحلةةةى الجبةةة  ي، مبعةةةةة دا  ( 1)
  40ا،  ش 1968الجمه  ية، بغداد، 

نةةر  أنةةعا  الهةة لللا،  ةةنعة: أبةةي سةةعلد السةةكري، حققةةه: عبةةد السةةتا  أحمةةد فةةراج،  (2)
ومابعةدكا  تة حى: تسة ق  نةدمية:  ية  نةديدي  1212/ 3مبعة المداي، القاكري:      

با دي  ال،راي: معاا ويقةا  أاةه الةبةز الة ي يةةرج مةا ال،ةرن  يرعبهةا: يملتكةا  الجملةال 
 الشحم الم اب 

  الشةاعري لةم أجةد لهةا ترجمةة  ووثلةر 73فةي الجاكليةة واسسةالا، ش نةاعراا العةرب ( 3)
 ما وتل األدب ت ور أبياتها في  راء أخلها وم تترجم لها       
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 تدافع األو اع المبدوءي بايغ المبالغة، ووضةع  ةيغة َقتةَّا  للجة ف 
م ترمز إم لقيمة المررةي فةي كة ا الجااةل، وألكميةة أمةر الجة ف فةي   والمسغبة

نبةةه القةة ا إلةةى مةةا يحةةدق بهةةم مةةا الشةةاعري والمجتمةةع علةةى حةةد سةة اء، للتا،ةةا 
م يقةةد  عللهةةا إم مةةا وةةان نةةري، ا  الجةة ف الةة ي يسةةتلزا نةةدي فةةي دفعةةه خاةةر

ا في عشلرته   ماجد 

ل اء الج د والب  ، و اياا  يحمال السادي واألنراع وفي بعش القبائال 
َل ا،سةه مةةدافع اوحةةاتم الاةائي  اسمعةاا فةةي الملمةاا والشةةدائد، عةةا  الةة ي َااةةَّ
الَّك والمعةةةدملا مةةةا أبنةةةاء  كةةة ا فةةةا ا غلةةةركم مةةةا العةةةرب، فلةةةان قبللتةةةه و الهةةة 

مااةه، أقرااةه، وت،ة ق علةى ورمةاء ز بةز وقف أماا الج ف  وقاتله حتةى   الملدان،
حة اللةةةرا ،ا ا بهةةةا الروبةةةان، وخلدتةةةه فةةةي  ةةةبمةةةا يةةةتالءا مةةةع نةةةهرته التةةةي سةةة
وال عربةي  مةز ا لللةرا مةا عاةره وحتةى ي منةا واللرماء، حتى عاش في ا،ا  

للجةةة ف ومةةةا يقةةة   أبةةة  العريةةةان الاةةةائي فةةةي مدحةةةه، كةةة ا، ب،ضةةةال ورمةةةه وقتلةةةه 
 وت،ضلله على غلره في ك ا:

نْ  َك َولـــــَ َد ِتلـــــْ وِع ِعنـــــْ  َأقتــــَِّ للجـــــُ
 

ِردُ   َك الصــــــَّ ا ِبِمْثلــــــِ ْدَفَأ ِفْيهــــــَ ــَ  (1)يــــ
 

ا  ق ،ةةي -وكةةم وثةةر-والحةة  أانةةا مهمةةا فتشةةنا عةةا وةةريم جةةاكلي    حاتمةة 
لال القبائال لبعش سةاداتها وأنةرافها تحكمةه العاةبية فاانا م اجد، ويبقى ت،ض

 

دي ان نعر حاتم با عبد   الاائي وأخبا ه،  نعة: يحلى با مةد ك الاةائي، د اسةة (  1)
  الشةاعر لةم أجةد 168وتحقل : د  عاد  سليمان جمةا ، مبعةة المةداي، القةاكري، ش 

له ترجمة  واسنا ي ال حلدي التي وجدتها له وااه فةي معجةم الشةعراء للمرزبةااي، حلةث 
   الارد: ندي البرد 592وضعه في الشعراء المجه للا واألعراب المغم  يا، ش
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يتبةةةلا  ةةةدق كةةة ا ، إذ م  (1)القبللةةةة  ومةةةا يرجةةةع ألخبةةةا  حةةةاتم فةةةي األغةةةااي
معا ريه علةى أقةال تقةدير، ويظهةر ب لةه وجة ده فةي  تتشابه سلرته مع أي ما

قبللته على وجه الةا ش، سسكاته اللثلر ما  يحاا الجة ف، ولهة ا ا،هةم 
ا و،ةةاكم الجةة ف والتعبلةةر (2)تالنةةي ذوةةره فةةي مجمةة ف نةةعر القبللةةة ، ووةةأن حاتمةة 

 عنه 

يبقى تسا   مهم ما دمنا اتحدث عا "قتال الجة ف"، كةال مةاا جةاكلي  
اعاا؟ كة ا مةا م اسةتايع الجةزا بةه، وذلةك لقلةة األخبةا  فةي كة ا ج ع ا لقلة ال

ا مةةةا دامةةة ا  الشةةةأن، ومتةةةةاذكم مةةةا امحتيامةةةاا مةةةا يك،ةةةي دون كالكهةةةم ج عةةة 
حتةةةةةى فةةةةةي أسةةةةة،ا كم وكةةةةةم ح اضةةةةةركم، أو مضةةةةةا ب ابةةةةةائلهم،  مسةةةةةتقريا فةةةةةي

م ينجلهم ما الهالك س   التزود بما   ون البرا ي الم حشة أيام ا م ام  يتجاوز 
  ما الاعاا لل     إلى ال جهة التي ا تحل ا إللها ،ييك

وإن ونةةا اظةةا أن مةةا غةةاب عةةا اسخبةةا يلا والةةرواي مةةا أسةةماء قتلةةى  
الج ف في تلك البلئةة وثلةر حةا  دون معةرفتهم بأسةمائهم قلةة نةهرتهم التةي زاد 

 وأ ا والم،اوز، وقد يقع مثال ك ا إذا تاه مسافرما مما معالمها  ما  ال،ل ا
ا مالركم م محالة  وكةال  مسافرون، وضل ا مريقهم فان الهالك ج ع ا وعاش 

الة ي يتةردد وثلةر ا  كان ال،ةر بمعةرفتهم بمسةا ب الاةحراء، وكدايةة األ ةحاب 
الة ي يبديةه أكةال المسةافر  في نعركم إم ما أجال ك ا  وكال وان ال،ر  الشديد 

  (3)ا؟ته، وال ليمة الةا ة التي تقاا له إم له ا أيض  بعد أوب

 

 وما بعدكا  363/ 17األغااي: ( 1)
وأخبا كةةةا فةةةي الجاكليةةةة واسسةةةالا، جمةةةع وتحقلةةة  ود اسةةةة: د  وفةةةاء فهمةةةي  نةةةعر ملةةة ( 2)

 وما بعدكا  327/  2ا: 1983، 1السندي اي، مبعة دا  العل ا، الرياض، ع
  131/  5الم،اال في تا يخ العرب قبال اسسالا: ( 3)
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الجةةةةة ف ل فةةةةةراد النةةةةةازللا  ومةةةةةع أانةةةةةا لةةةةةم اجةةةةةد مةةةةةا يثبةةةةةه المةةةةة ا مةةةةةا 
والمستقريا إما في البادية، وإما في الحاضري، إم وإاه تحةه ظةروع خا ةة، 

ا  مةةا كةة  ا مةة ا اةةيا بةةا جنةةد  والةةد وألسةةباب غريبةةة يمةة ا الجةةاكلي ج عةة 
الشةةاعر المشةةه    وجةةاء فةةي خبةةره أاةةه دخةةال غةةا  ا يسةةتظال فيةةه مةةا األعشةةى 

ا،  الحةةر، ف قعةةه  ةةةري عظيمةةة مةةا الجبةةال فسةةدا فةةم الغةةا  فمةةاا فيةةه ج عةة 
 وقا  فيه ما َعلَّر األعشى ب لك:

 ََ َد ْيُل بـُن َجنـْ وِع  ـَ  َأُبوَك َقِتْيُِّ الجـُ
 

َة راضـِ ُ   ْن ُفَماعـَ د  مـِ َك َعبـْ  (1)َوَفالـُ
 

 وراا بقاةة أ ةحاب ولعال ك ا البله دللال  دق ك ا الةبر، ال ي ي 
ج حتةةى يسةةتايع ا الةةةرو الغةا  الةة يا سةةدا الاةةةري بعةةد دخةة لهم لةه فمةةه، فلةةم 

  (2)رج عنهمدع ا   باال  أعمالهم ف،
وتشةةةابه القاةةةتلا قةةةد يةةة م  بزيةةة  قاةةةة أبةةةي األعشةةةى، وأاهةةةا مةةةا  

أحاديةةث القاةةاش، للةةا البلةةه يزيةةد مةةا ماةةداقلتها، إذ م حاجةةة لشةةاعر أن 
 يهج  األعشى بقتال الج ف ألبيه ل  لم يكا م ته حقيقة له ا السةبل، ومختةا 

 الهاجي غلر ذلك ما المثالل وما فعال في الشار الثااي ما البله ا،سه 

بةا  امعبةد  خبر أغرب ما سابقه ي ور ابا األرلر فةي اللامةال أن   وفي 
ر في ي ا  حرحان، أسره بن  عامر، وبقي عندكم حتى ماا  ز ا ي التميمي أ سم

  ته:عامر با الا،لال ي ور أمر معبد وم فقا ، (1)ج ع ا

 

خماعة: باا ما العرب سم ا باسم خماعة بنه جشم با  بيعة    127/   9( األغااي:  1)
 زيد مناي با 

ا،  2002، 1(  حي  البةا ي، ل ماا البةا ي، مبعة دا  ابا وثلر، دمش ، ع (2
   528ش



 

 

1675 

 َقَضْيَنا الَجْوَن َعْن َ ْسَل َوَكاَنْت 
 

ُة مَ   ــَّ اَمِنيــــــ ــَ َد ِفْينــــــ ــَ َزاالَ  ْعبــــــ ــُ  (2)هــــــ
 

ا منةةةةه عةةةةا الاعةةةةاا ومةةةةع امخةةةةتالع فةةةةي مةةةة ا معبةةةة  د أكةةةةان امتناعةةةة 
ا حقيقةة ، أو منع بني عامر الاعةاا  والشراب  والشةراب عنةه، إم أن م تةه ج عة 

ا المسةةاعي التةةي قةةاا بهةة وفشةةله وةةالرابتةةة، حلةةث لةةم يكةةا ماةةاب ا وقةةه أسةةره، 
 ج ع ا تدائه، فماا في أسر بني عامر أخ ه لقي  مف

الشعر    ما  ومتوداتها  األخبا   ك ه  قلتها -وما  اتبلا غرابة    -على 
الجاكلي، العار  في  و   الم ا ج ع ا  الديا   إم خا ج  تحدث  قاة  وأاها م 

فلها   الشك  يق داا  غامضة  ظروع  وتحه  تل يبها،  معبد،  إلى  وللا  أحياا ا 
ما غلبة    بداية حديثنافي  ذورااه  ما  األمر ال ي م استايع تل يبه، وم  ده  

والمجتمع   األفراد  على  والارافالج ف  ونك اه  العار،  ذلك  ملزي    في  معه 
 أنياء  ذوراا بعضها أربته لهم 

  

 

فةةةي التةةةا يخ، مبةةةا األرلةةةر، تحقلةةة : أبةةةي ال،ةةةداء عبةةةد   القاضةةةي، مبعةةةة دا   ( اللامةةةال1)
  445/ 1ا: 1987، 1اللتل العلمية، بلروا، ع

   103ا، ش 1979دي ان عامر با الا،لال، مبعة دا   اد ، بلروا، ( 2)
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 الفصل الثاني 
 وصف اجلائع 

الج ف  تلبث   م  حتى  مشكلة    المجتمع   سا   على  تا،   م يال  
، ويسا ف  نكال  إلى  سمها وتا يركا    ا ق م  وتةرج ما م   و ،ه  الجاكلي،

الحا ل  ف  متة ياالشعراء  الجائع  عللها  يك ن  التي  مدخال    لة  كلئته    ما 
ل لك ال  ف، مع بيان دقل  ل ا اف التي ياالها الج ف ما أفراد المجتمع؛  
التي   ظروفها  لها  البشر  ما  معلنة  بأجناا  يعاف  الج ف  أن  نك  م  إذ 

 ار ألجأتها إلى الرو ن له ا الة

واأل امال    األم،ا   اجد  نعر  ما  أيدينا  بلا  فيما  بسي   تدقل   ومع 
العائال  إلى غياب  البلئة، ومرد ك ا  تلك  أكثر عرضة للج ف ما غلركم في 
المتاحة   بالارائ   يع    وما  ألسرته  والزاد  الاعاا  ت فلر  وظائ،ه  ما  ال ي 

، تحه والممكنة  ومع غياب العائال تاب  األسري إلى نر حا  وأاب  منظر
 ا في الشدي    معلن ا في النائبة، ومتاز برارا الج ف، تترقل 

ذ    تقلهم  أسباب  ما  ألسرته  يقدمه  وما  العائال  دو   في  مراء  وم 
األحيا  وحر  الج ف في  واأل امال  األم،ا   للا  العربية  المسغبة،  والقبائال  ء 

ه  القبللة، وما تحتبسلد    يتمثال  منه  أكبر  عائال   إلى  المعلال  دكم ينظرون بعد فق
في  وذوي    أنرافها   ما ممع ا  بلنهم  فيما  يتنافس ن  واا ا  حلث  فلها،  اليسا  

مسيما   الج عى  إمعاا  على  والحرش  العناية  إلى  الحسا  وال ور  الرفعة 
 هم فاقتهم، وفقدكم السند بم ا عائل األم،ا  واأل امال لشدي

نة أذكبه وي ور  احل األغااي أن امرأي أته حاتم ا الاائي في س 
لففَّ الة   والظّم َس،َّاا  أبا  يا  فقاله  يتعا،  عند  بية  أتلتك ما  وال ئاب  ة،  ون 
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إلى   قاا  جاءا  فلما  فق  ألنبعنهم      أحضريني  بيااك،  فقا :  ج ع ا، 
فقا :   ن،ري،  إللها  دفع  رم  أججها،  رم  اا  ا  قد   رم  ف بحها،  نت ي  افرسه 

  (1)وولي
ياد    ك ا  حاتم  ما    وعي   عا  وتارع  وثلر  به  يتما  جماعي 

أنراع ذلك العار، وك  ا ف ما املتزاا بدحر وال المحا التي ما نأاها  
بلا   الداخلي  الاراف  ما  ا ع ا  يةل   مما  واستقرا كا،  القبللة  ويان  تهدد  أن 
تسلك  وأن  فلها،  األخالاية  القيم  تردي  أو  ااقسامها،  إلى  يتدي  قد  أفرادكا 

م  بيااها، حتى إن الاعاا يقبال  المرأي مري  البغاء ما أجال   َعَم وت ا عم أن َتا 
  (2) ا في ذلك العاركأجر لمثال ك ه المما سا

ابائلهم    لدن  ما  واأل امال  األم،ا   احت اء  فان  أمر  ما  يكا  ومهما 
ظهر مد  الحرش ما عرب الجاكلية على عدا ت،شي بعش الرذائال في ي  

ي في التعامي مع المشاكال اسما  الضل  للقبللة، مما يد  على بالري ااف  
يضاع مجتمعهم   فساد  إلى  تق د  التي  والج ف،  ك ا    امجتما ية  مع  -إلى 

و    إن،اق  -مثاللته  أماوعاف  يبديها  المستضع،ة  ال،ئة  له ه  جدكم  حمة 
أماا أ ملة مسكلنة وم،ال يتيم  بال قد يتا   األمر معهم ليحرا    تاا  باالسا 

تأكلد   اسيثا   إلى  وال      عللها،  ويترركم  ا،سه  واسن،اق الرجال  للعاف 
لن،ا   وتا ير  وو ،ه  والتراحم،  ن كه  مالما  ن،افة  جاكلية  ايقة 

 بال حشية والدم ية، يق   عروي با ال  د العبسي: 

 

  391 – 390/ 17( ااظر: الةبر وامال  في األغااي: 1)
  137/  5سالا: الم،اال في تا يخ العرب قبال اس( 2)
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ْرتُ  ْسَعَة آ ـــــــَ تَّ بـــــــُ ا وُربـــــــَّ  ِفْيهـــــــَ
 

تُ   ا َهِتيــــْ ُر َلهــــَ اَءْت ُتِغيــــْ ًدا جــــَ  (1)يـــَ
 

ب عته وكي أقال ما يشب تأمال إيثا  عروي لتلك اللد ا  ع لمري  لتي سألته ن 
فيج   المدقع واحدي،  فقره  وبلا  ك ا  بلا  ووف   غلركا،  يملك  يكا  ولم  بها  د 

 حة الرحمة والعاف في ك ه الن،ا السم و عللته تجد لل 

أم،اله    يترر  وإاما  غريب ا  يترر  م  إاه  إم  اله لي،  أب  خراش  ومثله 
  غم ج عه الشديد، يق  :

 ُْ ــَ ْد َتْعَلمينـ ــَ ــَسْطِن قـ َجاَع الـ ــُ  َأُرد  بـ
 

ِك بـالط ْعِموُأْوِ َر اْيِري    (2)ِمْن ِ َيالـِ
 

 ومنه و لك ق   امرأي قشلرية: 

اَِ ِ نْحســَ و   َوِلْيَد الَحيِ  ِإْن َكاَن َجاًَِعا وَنْقفى ْيل بجــَ ــَ اَن ل ــَ ُْ ِإْن ك  (3)ُس
 

العرب، فاسيثا  نيمة تربى عللها العربي، ووقر    لغة  في  تررا  ،يواق       
 في ا،سه منها ما وقر  

تراحمهم أمر ا مأل ف ا في ال اقع القبلي، إذ يعمال على تأجيجه    ويغدو 
قاتال   بحث ا عا  يتقلب ن  وكم  منظركم  الجياف وس ء  وثري  ا، سهم  في  وإذوائه 

 

، 1ديةة ان عةةروي بةةا الةة  د، نةةرحه: د  سةةعدي ضةةناوي، مبعةةة دا  الجلةةال، بلةةروا، ع( 1)
   نبعة: مقدا  ما يشبع  كتله: تسأ  المعروع وتريده  98ا، ش 1996

   نجاف الباا: ندي الج ف 1200/  3نر  أنعا  اله لللا: ( 2)
العاةر األمة ي، جمةع وتحقلة : د  نعراء بني قشلر في الجاكلية واسسالا حتى آخر (  3)

  354/  2ا: 1978عبد العزيز محمد العياال، مبعة الحلبي، القاكري، 
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ي   وم  ا،سه،  على  يترركم  أو  فضله،  ما  ياعمهم  ك ا  دَ ع  للج ف  مثال  وج د  ا 
 الشة ، للثرتهم وااتشا كم في القبائال 

ال ي    الشعر  أكثر  جاء  إن  الجياف،  واألم،ا   األ امال  ذور  فيه  و د 
ذوركم   اقترن  ما  فلثلر ا  إللها،  الج ف  أو لهم  التي  البتا  حالة  لياف 

 ،ي: مرفة في مد  قتادي با مسلمة الحن  با،اا ت حي ب لك، وق  

يَرِة ِإذْ  ــِ ْدُتَك للَعشـــــــ ــِ ي َحمـــــــ ــِ   إنـــــــ
ةَ  ِِّ  َأْرَملـــــــــَ َك ِبكـــــــــُ  َألقـــــــــوا ِإَليـــــــــْ

 

كَ   اَءْت ِإَليــــــــْ ِم ُمِرقــــــــَّ جــــــــَ  َة الَعظــــــــْ
ُِّ مُ  ــِ ْعَثاء َتْحمـــ ــَ ــَ نْ بـــ ْرِمقـــ  (1)َ  البـــــُ

 

على األ ملة والا،ال، وك  دملة على الج ف    غلل   و ف  الشعث   و 
الشديد والهزا  ال اض  وس ء المنظر، وولها ما أما اا س ء الحا ، وااتج  

 ما ا اتج عبث الج ف في تلك األجساد الناحلة  

إ ضاعه قاده   سيءأ    أنعث وياف لنا الا،لال الغن ي في فةره يتيم ا   
ا فلهم، يق  :  إللهم ضجة سمعها في ااديهم، فأكرم ه حتى  أ  ا،سه سلد 

اُه ال َعَز َيْزهـــــَ َدفَّ َ بـــــُ ن  َوَأبـــــْ  وُم مـــــُ
ْم  ا َفلــَ اَندَأَتانــَ اَء َطاِرقــً ُْ ِإْذ جــَ  َفعــْ

 ِْ ُنْن َعَليـــْ م َنمـــْ ا َفلـــَ  اَطَعاَمنـــَ َهَنْأنـــَ
 

  ِِّ ْهَر ُمْحثـَ  َعْن الزَّاِد ِممَّْن َفلََّف الـدَّ
ا َِ  وُقْلنـــَ اْنِز ــَ َك فـ ــُ ََ ُطْولـ ا ــَ ْد طـ ــَ ُْ قـ ــَ  لـ
رَ  ــَ ــَّ فــ َْ ُمَرجــ َِّّ َرْأ ــُ اِري كــ ــَ  (2)ِِّ اَم ُيســ

 

 

دي ان مرفة با العبد، تحقل : د علي الجندي، مبعةة األاجلة  الماةرية، القةاكري، ش (  1)
  مرقة العظم: كزيلة  نعثاء: مغبري الرأا  البرا: جمةع برمةة وكةي قةد  146 –  145

 ما حجا ي 
ديةة ان الا،لةةال الغنةة ي، تحقلةة : محمةةد عبةةد القةةاد  أحمةةد، مبعةةة دا  اللتةةاب الجديةةد، ( 2)

  النبةةة  : أ ةةة اا النةةةاا  المحثةةةال: سةةةيء الغةةة اء  70ا،   ش 1968، 1بلةةةروا، ع
 ما  م لك: أي ماله لللتك  كنأاا: أعالنا  يبا ي: يعااد وال ما نعره مرجال منا 
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التي    العناية  ل ور  والم،تةر،  الماد   أماا  ا  م،ت ح  الباب  وان  وإن 
ذور ا   منهم  أكثر  وان  بال  الراري،  أماا  يغل   لم  فااه  واأل ملة،  لللتيم  يبدواها 

والا، ج  ل  ملة  ما  ووثلر ا  في  عَ مم ال،  بلنهما  سظها   نعر  اكتماا    الرراء، 
وعا خسا تهما بهما،  ب ب  المرري  متمم  ق    ذلك  ما  في  راء  ،قده   ا يري  ا 

يتود  ال ي  مالك  واللتيم  أخيه  األ ملة  حا   إليه  سلتو   لما  البكاء  بعد    فيه 
 م ا أخيه:

كَ  ــِ اِن ِلَمالــــ ــَ الَّ َتْسِكيــــ ــَ ــيَّ هــــ  َفَعْينــــ
ْرِب  اْبِكي وللشــَّ ـةَ  فــَ ـا وِلُبْهمـــَ  َماِلكــً

ا بَ وَ  ــً ى ُطُروق ْيَف ِإَذا َأْراــَ  هُ يــرَ عِ ضــَ
ي  َة َتْمشــــِ َِّ وأْرَملــــَ َعَز ُمْحثــــَ  بَأبــــْ

 

يُا الكنِ ِإَذا أَ   ا يــــفَ ْذَرِت الـــرِ   الُمَرفَّعــــَ
ِديَد َنَواحِ  َعابـــَ جَّ ْن َتشـــَ ى مـــَ ِْ َعلـــَ  يـــ

ى تكنَّعَــ َوعَــ  دِ  َحتــَّ َو  فــي القــِ ــَ  ااَن  
وََّعا ْد َتضـَ ُْ قـَ  (1)َكَفرِخ الُحَساَر  َرْأُس

 

 ويق   أوا با حجر في  رائه ألحد األنةاش:  

ُة والــــــ ْرُب واْلُمَدامـــــَ َك الشـــــَّ  ِلَيْسكـــــِ
ُرَها اَر َنَوابــــــــِ ْدَم عــــــــَ ــِ  وَذاُت هــــــ

 

ا  ــَ اِم   َطِمعــــــ رعا وطــــــــَ اُن طــــــــُ  ِفْتيــــــــَ
ـــِمُت بالمـــاءِ  ـْولَ  ُتصـ ــَ ـِدَعاتـ  (2)ًسا جـــَ

 

 

كر وعبةةةةد السةةةةالا كةةةةا ون، مبعةةةةة دا  الم،ضةةةةلياا، تحقلةةةة  ونةةةةر : أحمةةةةد محمةةةةد نةةةةا( 1)
  اللني : الحظلري ما الشجر تجعال ل بةال 266،         ش 8المعا ع، القاكري، ع

تقلها البرد  المرفع: المرف ف  الشرب: الجماعة تشةرب الةمةر  البهمةة: الشةجاف  أ غةى 
لقد: سلر بعلره: حمله على الرغاء، لتجلبه اسبال برغائها  العااي: األسلر  ر  : أقاا  ا

ا  تلنع: تقبش  الحبا  : ضرب ما الال    تض ف: ت،رق    ما الجلد يستعمال قلد 
ديةةةة ان أوا بةةةةا حجةةةةر، تحقلةةةة  ونةةةةر : د  محمةةةةد ي سةةةةف اجةةةةم، مبعةةةةة دا   ةةةةاد ، ( 2)

   الن انةر: عاةل الةة  اف  الت لةل: ولةد الحمةا ، وأ اد كنةةا 55ا، ش 1960بلةروا، 
 م،لها  الجدف: السيء الغ اء 
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  أبياا متمم وأوا عا ل ن جديد في ال  ف، وك  تشبيه   وتلشف 
ب،روخ الالر، و غا  الحل ان، لضع،ها وكزالها، واب     الج عى ما األم،ا 

التي   التشبلهاا  في  العار  ذلك  نعراء  عليه  د ج  مما  ك ا  ولعال  منظركا  
   سل لها إظها  الهلئة بشكال فيحاول ن 

ا في  راء فضالة با ولدي:   ويق   أوا أيض 

ا ُدلَ  ــَ ةَ َأب ــَ ى بَأْرَمل ْن ُيْوصــَ ـَة مــَ  ْيجــَ
 

  َِ  (1)َأْم َمْن أَلْبَعَز ذي ِطْمَريِن ِطْمال
با    عمرو  ابني  ومعاوية  في  راء  ةر  عملر  با  خ،اع  ويق   
 الشريد: 

ر اً  ــُ ِْ طــــ ا ــَّ ــَر النــــ ــم َأنَّ َفيــــ  َتَعلــــ
رَ   َة وُمْعتـــــــــــَ  ْيفَ ســـــــــــِ مُ وَأْرَملـــــــــــَ

 

رِ   يِا ُابــــــــْ َداَة الــــــــرِ  َداِن اــــــــَ  ِلِولــــــــْ
خرِ  َزُة ُأمِ  صــــَ َِ ِعجــــْ ِديِم المــــا  (2)عــــَ

 

 ويق   لبلد:   
ة  ِلَيسْ  ْرب  وَقْينـَ اِن بـَ ى الن ْعمـَ  ِك َعلـَ

 

ات    ُِّ  وُمْخَتِسطــــَ َعاِلي َأَرامـــــِ  (3)كالســـــَّ
 

 

   الامر: الث ب البالي  ممال : ال،قلر 103ن أوا با حجر، ش دي ا( 1)
الشةةاعر كةة  خ،ةةاع بةةا عملةةر بةةا الحةةرث بةةا الشةةريد السةةلمي،   84/  15األغةةااي: ( 2)

ة، وكةةي أمةةة، ووااةةه أمةةة سةة داء، وإللهةةا ينسةةل، وكةة  مةةا  بةةَ والمعةةروع بة،ةةاع بةةا َاد 
أغربة العرب  وان ابا عم للةنساء الشاعري المشه  ي، أد ك اسسالا وأسلم، ونهد مةع 

  1/329والشةةعراء  الرسةة     فةةت  مكةةة، ووةةان حامةةال لةة اء بنةةي سةةليم ي مهةةا  الشةةعر
غداي الري : أي حلا تهل الري  في الشتاء  المعتةر: المعتةرض للمعةروع دون سةتا   

لمَد لها    المسي : ال،قلر المعدا  عجزي أا  ةر: آخر ولدك و 
  المةتباةةةةةاا: ال،ةةةةةرق السةةةةةائالا 257نةةةةةر  ديةةةةة ان لبلةةةةةد بةةةةةا  بيعةةةةةة العةةةةةامري، ش ( 3)

 المعروع  السعالي: الغلالن 
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ويشترك الشعراء فيما تقدا ما أبياا ببيان المكااة التي وان عللها   
أخاهم    المرري المجتمع  ما  متعددي  أمياع  بكائه  في  ليشترك  ق مه،  في 

ب له لهم ما سماحته و عايته، ووثري   لما  الجياف، ألن ماابهم فيه عظيم، 
بكائهم عليه تأكلد على أن ج وي ما ج واا الرحمة والعاف قد ااا،أا في  

ي   ل لك  أخر ،  مكااها  تحال  أن  بد  وم  البكاء  ر  ثم ل  القبللة،  ما  على    الشعراء 
بالسلر على   القبللة  الماعم ب جه خاش للت ولر بمكااته، ولحث باقي أفراد 

 اهجه  

ا  ويس  الجائع وحاله، ويزيدون األمر وض ح  الشعراء في تا ير  تمر 
القدو   أماا  وكم  الا  ي  ي رق ن  لتشبعهم،   عندما  ونحم  بلحم  تغلي  التي 

،هم التعجلال فيه   شدي ج عهم م ينتظرون است اء الاعاا، وياالب ن م ضيّم ول
 يق   عروي با ال  د  اسم ا    ي للقد  وما ح لها: 

ـن  َعَليـَْها ا  مـِ َداِن مـَ ُتمُ   الِولـْ ْد َرَأيـْ  قـَ
ــاءَ  ــا ُأمَّ َبْيضـ ا يـ ــَ ُت َلهـ ــْ ــَ وُقلـ  ة   ِفْتيـ

 

ـي  ــِ ـهاِبَجْنبَ  وَتْمشــ ــْ ُِّ  يــ ــِ ـُِّ  َأَرامــ ــَّ  ُعـيــ
نَ  ــِ اُمُهُم مـ ــَ ُِّ  َطعـ ــَّ ُدوِر الُمَعجـ ــُ  (1)القـ

 

اا قد اضج،  م الجائع بالحا  عليه أن الاعسم ق  ال الحاد ي ي  وح   مرج       
 ه، يق  :وبغلته أن يعجال لهم ب

ــِ  ي الَمَراجـ ــِ َ  َتْغلـ رَّ ــَ ُْ وُمعـ ــَ  ُِّ َتْحتـ
 ِْ َ  ِلَيِمينــــــِ اِذ َعُز بــــــَ َديَّ َأبــــــْ  َولــــــَ

 

  ُْ ُت َطْسَختـــــــَ لـــــــْ وَّعِ  َعجَّ َرْهَ  جـــــــُ  لـــــــِ
َورَّعِ  ْم َيتــَ ْجَتُّ لــَ ْد َأْنضــَ ًما َلقــَ  (2)َقســَ

 

 

  علةال: فقلةراا  أا بيضةاء: ونايةة عةا السة اد تالة  209عروي بةا الة  د، ش دي ان  (  1)
 عللها تحبب ا  معجال: ماب خ بسرعة 

  المعرض: 318 – 317دي ان نعر الحاد ي، حققه وعل  عليه: د  اا ر الديا األسد، ش (  2)
 اللحم ال ي لم يبلغ اضجه  المراجال: القدو   لم يت  ف: لم يكف عا اليملا 
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وقد ينارع ذكا الجائع إلى القد  بشكال مبانر، متناسي ا  احبها   
ع ع   عندما يأوي إللها م إليه، ووأاه يالل ال،ضال منها  ك ه قد  رعلبة با

 يا  كا لنا األف ه األودي فيق  : كما

ـا ِلَثعْ  ــَ ة  ِفْينـ ــَ ْوَا َجْفنـ ــَ ــِن عـ ـة بـ ــَ  َلبـ
ـَنة   ــْ ـَتعاُر وَجفــ ــْ ا ُتســ ــَ ذاِن   مــ ــَ  ومــ

ـُتو اْن َيشــْ ــَ ْن ك ُْ و  مــَ ــَ ُِّ َحْول  اأَلَرامــِ
 

وَّعُ   ــُ َتاِء الجـ ــِ  ي الشـ ــِ ا فـ ــَ ْأِوي ِإَلْيهـ ــَ  يـ
ــَ ُ  ــا ُتْرفـ ْيِجَها مـ ــِ َد َنشـ ــْ ْوَداُء ِعنـ ــَ  سـ

ْروي بِ نِ  ِريِف ويُ يــُ ِة الصــَّ ِس ُ يـــَ  (1)شـــْ
 

ما    والجياف  األ امال  اكتماا  مح   القد   ك ه  تاب   أن  عجل  وم 
يمة تشبعهم،  يغريهم بالتعل  بها، فهي عظأبناء الحي، إذ لها ما الا،اا ما 

اشيج   با ا  تدع كم  وتغلره،  حملها  أحد  يستايع  م  حلث  مكااها  معل ا 
دائم   فلها حتى اس دا،  غليااها،  يمة تعجال لهم  مغا فها عظ وما أن  الابخ 

 لاعاا با

أ    قد ه  الشاعر  ير   أن  الاري   ف  َتَحلَّ َ م ا  وما    ي ه ح لها  يالها 
 ما الش،قة والرحمة، يق   المرق  األكبر:  ه  عَ  دم تاعمهم بما است  

ا َِ ِ َياَلهـَ ا جـَ ْمَ  الرِ  َر  بـُ  َوِقْدَر تـَ
 

ُل   ِة آنـــِ ْهُِّ الَخِلْيقـــَ يِ م  ســـَ ا  ـــَ  (2)َلهـــَ
 

 

رائف األدبية، تاحي  وتةريج: د  عبد العزيز الميمني، مبعةة دا  اللتةل العلميةة، الا(1)
  الج،نةةةةة: القاةةةةعة اللبلةةةةري  المةةةة اال: مغةةةةا ع الاعةةةةاا  اشةةةةيجها: 19بلةةةةروا،  ش 

 غليااها  ماترفع: م تحرك ما مكااها لثقلها  الاري : ال،ضة الةالاة 
ما خال  س اد نعره بيةاض  القةيم:   األنم : 576دي ان بني بكر في الجاكلية، ش (  2)

 القائم بشأاها  آاا: لاي  
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في   ولعال  ذوركا  للثري  مستقال،  بحث  إلى  تحتاج  الجاكلللا  قدو  
   ا  إلى غلركانعركم وما ذورااه كنا يةدا فلري أ دا إنباعها قبال اماتق

ا لقد تبلا لنا مما تقدا أن العناية تنال على األ امال واألم،ا ، وك   
ياري ال ي  الشعر  وثلر  به  له ه  ما نهد  المجتمع  ت  ال  ومع  الحقيقة،  هم، 

تأكلد لحقهم على القبائال، ل ا الح  ندي الترولز على  ل وتمل زكا بدقة بالغة، 
   بن ف خاش في وال ما تقدا ما نعر  ام،مال واألااأل  

نم م    أكثر  الجاكلي،   وبنظري  العار  في  امجتما ية  للحياي  ودقة 
اجد  ن فاانا  العار،  ذلك  نعراء  يتا  ه  وما  الج ف  ما  ولم ض ف   ف ا 

مرق  آا، ا، ،سهم وأسركم، إما لهرمهم وما ذور ال  عجزوا عا إمعاا أا الرجا
 األسري، فلجأوا  وإعالة  الرزق،  وملل   اللسل   ما  م عته وإما لمرض أو عاكة من

ما    األنراع، يأكل ن   و  السادي  بنعيم  واألم،ا ، وتنعم ا  األ امال  إليه  لما لجأ
 يديهم، وج د ب لهم  م ائدكم، ويحبس ن أا،سهم عند قدو كم، ويراقب ن فيش أ

إ  وااه   لقد   تحتاج  القديمة  العي   وامال وسائال  في  وكم  الرجا   لى 
نبابهم، للتمكن ا ما إعالة أا،سهم وأكللهم وما وسل نرع     حتهم، وعز

الغا اا ويمكا منه الالد، فتب له الرحمة فيما    اسضافة واسمعاا، بما تتيحه
 بلنهم للال جائع وضي   

با    ق له: »كان عروي  ال  د  با  األغااي عا عروي  وي ور  احل 
واللبلر  المريش  دا كم  في  ترو ا  نديدي  سنة  الناا  أ ابه  إذا  ال  د 

دون   ما  كتمء  أنباه  يجمع  ال  د  با  عروي  ووان  ما  والضعي ،  الناا 
ا في  يح، عشلرته  رم  عل لشدي،  ويكنف  األسراب  لهم  ويكسبهم،  ر  اللنف  لهم 
خرج به    -ث ب ق تهإما مريش يبرأ ما مرضه، أو ضعي  ت -وما ق ي منهم 
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االب ا«  ذلك  في  الباقلا  أل حابه  وجعال  فأغا ،  ك ا     (1)معه  ما  يست،اد 
ض وكرا وضعف تقلال  ر مالرجال، وت،اوتها بلا  الةبر أن الحالة التي عللها  

لسل عنده، مما يترتل عليه الدخ   إلى عالم الج ف ما أوسع  ما فرش ال
 الا يلة مع األ امال واألم،ا   ابه، وسلره في ق افال الجيافأب  

م عا األ امال واألم،ا  وقد هم كلئة تملزك ل  ومع انتراكهم بالج ف فان 
الحاجاا وما  ذوو  ما و ف الشعراء لهم، وأن يار  الشاعر بأاهم    ت،هم

 يق   زكلر: 

ْت  ــَ ِْ َأْجَحف ا ــَّ ْهَساُء بالن َنُة الشــَّ  ِإَذا الســَّ
ََ ُبيُ   وِتِهمْ َرَأْيَت َذِوي الَحاَجاِتُّ َحْو

َرةِ َونَ   َِ في الَجحـْ ََ ِكَراَم الَما  األكـُِّ   ا
 (2)ُِّ الَسقْ  ًنا َلُهمُّ َحتَّى ِإَذا َأْنَبتَ َقِطيْ 

 

على    القاد    راحة، وغلر  ك  السائال  زكلر  الحاجة في ق    فااحل       
ل  و  وذ اللسل تضملن ا، ألاه  الناا،  لما سأ   عليه  قاد  ا  الستا  مما  ان    

 ا،ا العربي عنه، وتأباه مروءته، وفي نعركم ن اكد وثلري تثبه ذلك  تترفع

ا ق   الشاعر ا،سه في مد  كرا با سنان المري:   وما ذلك أيض 

اع ِإَذا  الحـيَأْن ِنْعَم ُمْعَترُك    الِجيـَ
 

ِفْيُر ومــ  اَِِل الــَسِطنِ فـَ َّ الســَّ  (3)َأْو  الســَ
 

 

  77/  3األغااي: ( 1)
نةةةر  نةةةعر زكلةةةر بةةةا أبةةةي سةةةلمى، تحقلةةة : د  فةةةةر الةةةديا ابةةةاوي، مبعةةةة دا  ال،لةةةر، ( 2)

  الشهباء: البيضاء ما الجدب  أجح،ه: أضرا  92ا،    ش  1981،  1بلروا، ع
سةةةةاكا فةةةي الةةةدا   أابةةةةه البقةةةال: ونايةةةة عةةةةا الجحةةةري: السةةةنة الشةةةةديدي البةةةرد  القاةةةلا ال

 الةال وزوا  الشدي 
  المعتةرك: م ضةع الزحةاا  خةل: جةر  علةى وجةه األ ض  السة،لر: 99الساب ، ش  (  3)

 ما ااحه ما و ق الشجر  الباا: ال ي لزق ظهره ببانه ج ع ا   
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على ذي الحاجة، ما حلث    يناب   ما  عليه   ناب فالبائا البالا ي 
 المسألة  القد ي عال اللسل، والرو ن إلى ذ عدا 

دايق ا    ويةبراا عمرو با نأا  لنا و ، ا  به، ويا،ه  ألم  عا سائال 
فيه ما   ا،سه وولده، ما خال  ما أظهره  بأمر  القياا  ي ظهر فيه عجزه عا 

 في مالبسه البالية، يق  : ه  ظَ حم بتا لَ 

 ُْ َأنَّ ِ َيابـــــــَ ْنُكْم كــــــَ ِسَ  مــــــِ  ِلُمْختــــــَ
ــُ  َدة  سـ ــْ ُْ ِولـ ــَ ــَأنَُّهمْ لـ وِه كـ ــُ  ْفُ  الُوجـ

ْأَواُه  ِ َقط ــَ ْدم  ومــــ ــِ ُْ هــــ ــُ ة  يَفتــــ ــَّ  ســــ
اِلِهمْ  ــَ اَدْوا ِلحــ ــَ ى َتنــ ــَّ اُهُم َحتــ ــَ  َهَنْأنــ

 

  ََ ْو ــَ َن ِلحــ ــْ ِْ  ُنِسشــ دِ  ــَ اُب ُمقــ ــَ  َأْو ِ يــ
ْرِقلِ ِإَذا اْقتَ  ــَ َراُء ُمقــ ــِ ُْ جــ ــْ وا ِمنــ ــُ  َربــ

ف ـر الَحرا ـــِ ــْ ـَدَة ُوبـ ــْ ِْ  ِإلـــى ِولـ ـ َّ ــُ  بـ
َتلَ  ِْ ِبُمعـــــْ ْنُد ْوُن ســـــُ ُْ لـــــَ  (1)َج َكَأنـــــَّ

 

تق ا    رقافتهم  ألن  الجاكلية،  عرب  بلا  نائعة  الستا   عادي  تلا  لم 
على اللسل بأوجه علم كا وتعايش ا معها، وللمرأي والا،ال أك ن في ذلك ما  

قهرية وكبر    أسباب االرجال، وإ غاا ا،سه على ال   إم    لستا  الرجال، فال أ    
و فعها عا  السا والمرض، أما ما دون ذلك فليسه تع قه عا الشم خ ب اته  

والحماما  الدياا  ما  األنراع  يتديه  ما  إن  حتى  واح ه  ستا   ما  اايا  الدَّ
تاله،  ا،سه دون س  لة إذا ايسه بما يقاد إليه الشري اسبة الستا  فلها قلل

حلل  بلا  أو  ل   وماله  سيقاع حرب  بجاكه  فيسعى  فلهما،  دماء  ا ساله 
ا واا ا أا جم اعاا، ملب ا في الال  ووقف  للش،اعة بلا ال اتر والم ت   أفراد 

 

يةه، نعر عمرو با نأا األسدي، تحقل : د  يحلةى الجبة  ي، مبعةة دا  القلةم، الل  (  1)
  ريةاب مقةدا: أي ريةاب الزاكةةد  مقةرقا: الجةرو والللةةل  28ا،      ش1983، 2ع

دبةةةةر الحراقةةةةف: أي أ ةةةةلبه حرااي،ةةةةه بالةةةةدبر لشةةةةدي كزالةةةةه  والحرقةةةة ع: عظةةةةم الةةةة  ك  
 المعتلج: ما اعتلجه األ ض إذ ما  اباتها   
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الل ان  با ع ع  والحا ث  سنان  با  كرا  ك ا  دللال على  وخلر  الدا،   ازي  
بلا  با الحرب  وقف  في  في    سعيا  منهما  الدياا،  غبة   ودفعا  وذبيان 

  ال  أمر القبللتلا وعدا فنائهما بعد عق د ما الحرب 
حيا   لهم  يضما  جللال  أمر  في  الستا   تر   م  العرب  وااه  ي  فان 

ما   تح   منقاة  ويعدواه  الامأالنة،  وتعمها  السالا،  يح،ها  كاائة  وادعة 
بهم أعداءكم، فما باب أولى أن يحتقروه في ستا  الاعاا،   ه  مّم شَ أقدا كم، وت  

بال ويزد وا  احبه إن وان قاد  ا على تحالله وإن وان  اضي ا بال   وقد  
 الهجاء 
الل  الحث على  الاعاليك  يزدكر في نعر  الرزق  له ا  سل، وملل 

الانف   ك ا  ي بة ن  واراكم  عليه   قاد  ا  داا  ما  المسألة  ب    الرضا  وعدا 
 منهم  يق   حاتم الاائي: 

ْعُلوكُ   َيْكِس َ  وَلـنْ   وال ِاًنى َحْمًدا  الص 
 ُْ اُه وَهمـــــــ  ْعُلوًكا ُمنـــــــَ ا ُ  صـــــــُ  َلحـــــــَ

سَعةً َيَر  الخ َ  بـَ ِذيًسا َوِإْن َيلـْ  ْمَص َتعـْ
 

اُهَو َلْم َيْركـَ ْ   ِإَذا  ِر ُمْعَظمـَ َن اأَلمـْ   مـِ
ـنَ  ا وَمْطَعمــا مــِ ى َلُبوســً ْيِ  أن َيْلقــَ  العــَ

ا مِ  ُمَبَهمــَ ِة الهــَ ــَّ ُْ مــن ِقل ــُ َيبــت قلس
(1) 

 

يبلا  الاائي  حاتم ا  نأ  ومعل ا  وإاما  الاعاليك،  ما    في   لنا  ليا 
والشدائد، وك ا تقرير في السن اا    تع دوا عليه في العي  واللسل   ما  أبياته

قب الستا   أن  وإرباا  ك ال اقعهم،  الاعاليك  تلقف  وقد  م م ا   ر ل  ال،م   ي  
المنبثقة ما الحياي العامة وأ ب  ديدا ا لهم، فعندما اسمع عروي با   بدقائقه 

 ال  د يق  :

 

   لحا: ما  مبهما: قللال الهم 239عبد   الاائي، ش  دي ان نعر حاتم با( 1)
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 ًعاُأَر  ُمَتَخشِ  وِإَذا اْفَتَقْرُتُّ َفَلْن 
 

ي اِ   ــِ ُدودُ أَلفـــ ــْ ُْ َمكـــ ــُ ي َمْعُروفـــ ــِ   (1)نـــ
 

فاما    أن  اعلم  به،  الغزو عال حياتهم، وم تستقيم إم  اللسل ما 
 اللسل وإما ال    

في العقلية العربية    ري مسياري وتسمروما الغريل أن تبقى ك ه ال،ل 
حتى الدولة العباسية، إذ اجد ما يعتمد على الق ي في اللسل احتقا  ا لم لة  

  (2) الستا ، واعتاام ا بق ته ونجاعته

ومهما يكا ما أمر، فان تا ير الرجال الجائع وو ،ه في الشعر  
و ،هم   فجاء  واألم،ا   األ ملة  أما  آا، ا،  نرحناكا  ألسباب  قللال،  الجاكلي 

اكثل  أيض  نرحناكا  وألسباب  والغريل ر ا،  َج َعى      َفع     الحي  أن  ي د  والقبللة 
تلك    -مما تقدا ما نعر -ج عهم بمثالية سادي القبللة وأنرافها، إذ م ية،ى  

جائعهم،   على  غنلهم  فيعاف  الشدائد،  وقه  الحي  أبناء  ترب   التي  الرحمة 
بالعابية ألفراد القبللة ير   ويكرا نري،هم ذلللهم  وما مبدأ التراحم الممزوج  

واأل امال   الضع،اء  الرجا   عا  الج ف  دفع  عللهم  لزام ا  أن  واألنراع  السادي 
البائساا واألم،ا  األيتاا، وك ه النماذج البشرية حرية بأن ترحم، وحري بما  

فَ  بها   عليه  يثنى  مثالية  ايمة  يكتسل  أن  للماعملا    د   مَ  حمها  المادحلا 
المت،ضال   بح   وليا  اعتراع  لل،ضال  تا ك  والشعر  عليه،  ت،ضال  ما  على 

متقدم ا عليه، والرحمة سبقتهما جميع ا، وبترتلل مناقي تاب  المعادلة  حمة  
الحقيقة   وكي  المثالية،  قمة  وك ه  فمد ،  ظني-فامعاا  مكا ام    -في  للال 

 

 معروفه مكدود: أي م ي نا  إم بجهد   116( دي ان عروي با ال  د، ش 1)
السةعدي، وترجمتةه فةي الشةعر والشةعراء، مبةا  ااظر على سبلال المثا  أبياا األحيمةر(  2)

  774/  2ا: 2003قتلبة، تحقل : أحمد محمد ناكر، مبعة دا  الحديث، القاكري، 
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ك ه   يسق   آخر  باب  في  لدخلنا  اسمعاا،  على  المد   تقدا  ول   الجاكلللا، 
 لها ما النبال إلى الن،اق والتمل   المثالية، ويحل

لم يكا العربي في العار الجاكلي للرضى بهدا  رو  المجد التي  
ا أند ما يك ن الحرش   تعاقبه عللها أجيا  ما آبائه وأجداده، ووان حريا 

ي َما   أم  كاجك على  ولمة  تةدنه  أن  أو  الار ،  له ا    ك ا  قاد ،  قد   أو 
ما ح له  فيما  واسمعان  النظر  له    يالال  يتا   باب ا  يدف  وم  الحياي،  مظاكر 

الج ف   باب  ووان  وا،سه،  بماله  ذلك  أود   ول   ولجه،  إم  فيه  الحمد  كسل 
أعظم ك ه األب اب خار ا وأكثركا ا،ع ا له، لما فيه ما استمرا ية تعاد  حياتهم  

 في ذلك العار، وتغلل عللها 

 جوع الجارة والجار: 
ا  المجاو ي في  أو  الج ا   إلى حد إن عالقة  الجاكلي تةتلف  لعار 

كبلر عا عالقة الدا والقرابة بلا أفراد القبللة  فلال قبللة تعبر عا المنتسبلا  
لها أ الة باللحمة وكم مجم عة العشائر والبا ن التي ترجع إلى جد واحد 
وتقيم في حمى  واحد، أما الجا  أو المجاو  فال اسل بلنه وبلا مجلره، وإاما  

ملل   على  ظروع الحياي أجبر وثلر ا ما األنةاش   عسر  م  ال ي   العرع
 إلى قب له   وثلريا -في المقابال -الج ا ، ودفع 

إم    وفي  الاالل  يالبه  إن  وما  الج ا  مسبب ا،  يك ن  األحيان  أغلل 
واعلم أن ظلم ا وقع عليه، أو إكااة لحقته، وفي أكثر األحيان تل ن الجناياا  

 للج ا  تي يقترفها الجاكلي كي مرد ملبه والجرائر ال
حماية لاالبه في المقاا األو ، وقب له ما   يك ن   مجمله  في  والج ا  

ع ي،رض  للجا  واجباا   أداء  قبللته  وعلى   ليهالمجلر  الحماية وثلري  أبرزكا      
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ت    ورامته  وح،  وقد  وبره   إليه  المستجلرَ   م واسحسان  الحق ق  ك ه  إلى    ال 
القبللة  وعقد  عند العرب،   مقدا  الج ا  عقد   د جة ال،رد األ لال اسبه في 

 وااعقاده مين،ك إم ألسباب جسيمة أو  غبة ما المستجلر 
تحدرنا عا بعش النماذج الجائعة في العار   ا سلف قد وإن ونا فيم 

الرجا ، فان  الجاكلي وذوراا األم،ا جا ي والجا   ال  واأل امال والضع،اء ما 
الشعر   ما  وثلر  وتأخلرااا  في  للج ف،  اماذج  كم  عنهم  لجاكلي  ،  الحديث 

ي ال يا  الارحاء  القبللة  أفراد  بلا  و  يتها  الجاكلية  المثالية  مثلهم  مختالع 
والرجا    واأل امال  القبللةالاألم،ا   على  الاا ئلا  وبلا  ما    ضع،اء 
 المستجلريا ومالبي اسجا ي  

وللمتأمال أن يد ك النظري المتباينة بلا أفراد القبللة فيما بلنهم، وبلا  
للمستجلر لبعضهم    ،اظرتهم  ينظرون  واا ا  المع زيا-إذ  اظري    -خا ة 
و حمة   أاهم  عاف  حلا  في  لعزتهموإن،اق،  باب    ينظرون  في  ومنعتهم 

والمنا العزي  ظه    وان  وإن  الجاال  سجا ي   ك ا  في  أن   ق يَّاعة  إم  ا،  جد 
نعر   معظم  دا   وعنها  خاش،  ب جه  للجا ي  اظرتهم  في  تنعدا  لم  الرحمة 

والش،قة للرحمة  خل م ا  يةلف  مما  السياق،  ك ا  في  الجا ي    ،الج ف  و ن 
 ش،  إم  احم م اضعي،ة، م ينهش بحقه

، (1)عقد الج ا  للجا ي حق ق ا تحدث عنها بعش دا سي األدب   اَ مم َض  
وقد ألم بعضهم بالحديث عا ج ف الجا ي بشكال عاا، واحا اعرض له وف  
ما يظهر المثالية العربية في العار الجاكلي، حلث وااه الجا ي وسللة ما 

 المنش دي وسائال وسل الحمد، ومريق ا متديًّا إلى المثالية 
 

ااظةةر: ال،اةةال القةةيم الةة ي عقةةده الةةدوت  : مةةرزوق بةةا تنبةةاك للجةةا ي فةةي وتابةةه الجةة ا  ( 1)
 وما بعدكا  92عند العرب، ش 
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بأمركا    بالقياا  ا،سه  ألزا  ج ا ه  في  المرأي  دخ    المجلر  قبال  عندما 
والسهر على  احتها؛ وألن معظم الجا اا يرزحا تحه ومأي ال،قر، فقد كدد  

   ونرفه ه  زَّ عم   مَ اّم حَ ال ج عها، وي م ي  تقلج ف بعضها، مما دفع المجلر إلى  ا
عا الجا ي    ظهر الج ف ودفعهاستقراء الشعر ي  ومنعته بعد إجا ته لها، وما

أعظم مساحة ما غلره ما ال،ضائال التي ب لها المجلر إلى جا ته في نعر  
أكمية   إلى  الشعراء  قبال  ما  الجا ي  بج ف  امكتماا  ك ا  ويكشف  الجاكلللا، 

 الم ض ف في ا،ا الجا ي والمجلر 

مم  إن  يق    با  بيعة  لبلد  حَ فه ا  التي  لجا ته  يضع  إليه  ه  لَّ دوحه   
ينالها    ال  ،ا م  مكرمة حاان  فهي  ج ا ه  في  دامه  وما  السناا،  ما  وحظ ا 

 :  مجلركا عا تحسا الحديث  ترتحال إن ناءا، لعلها  أذ ، إلى أن  

ْت  ــَّ ُْ ِإَذا َحلــــــــــ ــُ ِْ  وَجاَرتــــــــــ  ِإَليــــــــــــْ
ْد  ِ ْن تَقعـــــــُ ان  فَ فـــــــَ ة  َحصـــــــَ  ُمْكَرمـــــــَ

 

ا نَ   َناِمفـــــــْ َلهـــــــَ ل  فـــــــي الســـــــَّ  ِّ  وحـــــــَ
نْ  نَ  َوِإْن َتْظعـــــــَ الِمَفُمْحســـــــِ  (1)ُة الكـــــــَ

 

وم ية،ى تقدير المجلر لجا ته، حلث وضع لها االب ا ما السناا،  
للضل ع    بتقديمه معام ا ما ي ،ةر    أملل لحم اسبال عند العرب، ووثلر اوك   

 والجياف، ما باب اسفراع في اللرا والمبالغة فيه  

-أو في معظمها    أنعا  الجاكلللا  في  الجا ي   اجد   السياق  وفي ك ا 
األقال اله  -على  وكجاء  الماد   مد   بلا  الغرض ياج تتأ ج   وان  فان   ،

ا مدح  حَ   الماروق  نبعى  الجا ي  وان    ان  َا وجداا  وإن  جا كا،  ما  مح، ظة 
لم يتع،ف مجلركا عا كتك ستركا وعرضها    ظاكر ا عها  عكا ذلك وجدا ج

 إن أتي  له ذلك 
 

   ا،ال: االل  تظعا: ترحال 204ش نر  دي ان لبلد با  بيعة العامري، ( 1)
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والمثال  القيم  سلل  على  القائم  الهجاء  أن  أظا  ونه  يك ن    وإن  م 
ا في وثلر ما األحيان، والدللال على ذلك ق   أعشى ايا في كجاء    حيح 

 با عالرة:  ةعلقم

ونُ ْبيتُ تَ   ُكمْ وَن في الَمْشَتى ِمالًء ُبطـُ
ةَ  ــَ ََ َمَخافـ ال ــِ ـوَع فـ ــُ ْن جـ ــِ َراِقْبَن مـ ــُ  يـ

 

اَراُتُكم اَ   اوجــــــَ ــَ ــْتَن َفماَِصــــ ى َيبــــ  ْر ــــــَ
َواِفَصا ُنُجومَ  َماِء الطَّاِلَعاِت الشَّ  (1)السَّ

ا في علقمة مع نرفه في ق مه،  فما يسمع ق   األعشى يظا اللت  
ق      وعل  سمع  عندما  علقمة  إن  حتى  لجا ته،  ضيمه  واستحالة  مكااته، 

ك ا   ا،عال  أاحا  واذب ا!  وان  إن  »لعنه    وقا :  يديه  ك ا  فع  األعشى 
  وعد بعش العلماء بله األعشى أكجى بله قالته العرب، وزادوا (2) بجا اتنا«

ي لشدي  يأت، ولعال بكاء علقمة  (3) في خبر علقمة أاه بكى لما بلغه ك ا الشعر
خب في  الناظر  ألن  قالها  التل يل،  إذ  ذلك،  يعلم  دق  األبياا  ك ه  ر 

األعشى وك  منا ر لعامر با الا،لال في منافرته مع علقمة، والج  العاا  
وم   ينافرون،  ما  قد   ما  المنافمر  منا رو  يح   بأن  يتالل  وان  للمنافري 

عل أن  ول  فرضنا  و ب ا،  أو  إن وان والمهم  دق ا  قمة وان و  ف  مبامي 
ي   ولم  إليه  احتلم ا  ما  بلنهما  ساو   لما  له  أحد، ،ّم نَ األعشى  على  ا  أحد  ر 

 جثم غلر قللال ما ممع األعشى في  فد عامر با الا،لال وخلف ك ا وله ي

 

دي ان األعشى اللبلر ميم ن با ايا، نر  وتعلل : د  ا  محمد حسلا، مبعة مكتبةة (1)
   الغررى: الجائعة 149ا داب، القاكري،       ش 

  142/  9األغااي: ( 2)
دي ان المعااي، ألبي كةال  العسةكري، نةرحه وضةب  ااةه: أحمةد حسةا بسةج، مبعةة (  3)

  168/  1ا: 1994، 1ل العلمية، بلروا، عدا  اللت
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ولنتود على أن الهجاء وثلره ليا ما الادق في نيء في مسألة   
  د ق العا  فيه، افض  المهج ، وإلاا ج ف الجا ي عند الجاكلللا، وإاما ك 

 أبياا  ياض با ديهث في كجاء بني يرب ف إذ يق  : 

ي يَ  اَراُت َبنــــــــــــِ َسَا جــــــــــــَ و َأصــــــــــــْ  عِ ْربــــــــــــُ
ــُ  َفِم الَوقــــــــــــــــ الرَّ ــَ ا كــــــــــــــــ ــً  وعِ َجواِ مــــــــــــــــ
ْوعِ  ــَ ْرَب َوجـــــــــ ــَ ْيَن حـــــــــ ــَ ِوْلَن بـــــــــ ــْ  (1)ُيعـــــــــ

 

عدم    ق    وليا  اقبال  أن  إاااف ا  وم  د ا  يرب ف،    ث يهبا  بني  في 
مح على  جا  مواحمله  أن  واسلم  الجد،  يررى  ا ال  بحا   والج ف  ال لة  ما  تهم 

ا، وكجاء الجماعة فيه ما   ا واحد  لها، ألاه يهج  جماعة ما الناا م نةا 
وم    سادي ال يا ميرض ن لجا اتهم ذم  فيه ما كضم حق ق بعش األنراع وال

تراء المحش لسلل وال  امف ي  ج ع ا، مما يق داا إلى إدخا  أبياا  ياض ف
 ال،ضائال ما الق ا ال يا كجاكم، وك ا وثلر في نعر الجاكلية  

ي  الجوم  الجا ي  وج د  عدا  تقدا  ما  الجاكلي، عني  العار  في  ائعة 
سياق   في  يأتي  الساب   وحديثنا  ونر،  خلر  فيه  مجتمع  عا  اتحدث  ألانا 

ب جا اته  تل ن  أن  وعلقمة  لسلد  فليا  للحقيقة،  مناقي  التي  كشف  الا  ي 
با ديهث ال ي او ،ها األعشى، وما غلر المقب   أن اشهد باحة نعر  

جا ته و ااها، وقد يك ن فلهم ما    زَّ عَ يحكم على جماعة قد يك ن فلهم ما أَ 

 

  الشةةاعر كةة   يةةاض بةةا ديهةةث أحةةد 91نةةعر بنةةي تمةةيم فةةي العاةةر الجةةاكلي، ش ( 1)
بني عمرو با سعد با زيد مناي  وك   احل القاة المشه  ي مع الحةا ث بةا ظةالم، 
 عندما استجا  به، لحبال أعا ه إياه ليسقي إبله، حتى قاله العةرب فةي أمثالهةا: ) أوفةى

   الرخم: ضرب ما الال    146ما الحا ث با ظالم(  معجم الشعراء ش
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ذلها وأجاعها  وإن احتلمنا إلى الشعر وجداا أكثره يروا إلى  أساء معاملتها فأ
  كل إلى كجائه  مد  المجلر وما يقدمه إلى جا اته، وأقله ي

 وما المد  ق   حاتم الاائي في بني زياد العبسي:  

ى ا ُتَزنـــــــَّ ان  مـــــــَ اَرُتُهْم َحصـــــــَ  َوجـــــــَ
 

وعُ   ــُ ا َتجـــ ــَ َتاِء َفمـــ ــِ  ُة الشـــ ــَ وَطاِعمـــ
(1) 

 

وكم    زياد  لبني  الجا ي  إمعاا  نرع  تأكلد  على  حاتم  حرش  ومع 
املالل زياد  أبناء  الةرنل لعبة  بنه  فاممة  ما  ما    ،(2) ا يةاألام  سي  يض،ي 

في  با ونرفهم  ويزيد ما عزكم  منعتهم،  وك     ،يق ي  القبائال  ما  وغلركا 
 إحاان جا تهم، فال يقد  أحد على النلال ما نرفها أو تدايا سمعتها  

ل  الجا ي عند مجلركا، ومع ذور الشعر  بها  تتمتع  التي  ال،ضائال  لال 
لنظري  إم أاه أحجم عا و ف حالها وكي جائعة، ولعال ك ا  اجع لقداسة ا

الحي وأ امال  الج ف  تشتلي  وكي  وتا يركا  ال لدان    للجا ي،  ما  وضع،ائه 
مجلركا  في  يزكدكا  يس   والرجا   مما  غلره،  إلى  ج ا ه  ترك  في  م  ويرغبها 

 لا  ة لسهاا الهاج المجلر بميسم ال  ، ويجعله فريس
أمر    ويبدو   في  اسسراف  إلى  به  األمر عجال  له ا  المجلر  إد اك  أن 
الالجا ي   سرية م تاال له أعلا الناا  والقياا به، وإحامة أمركا بشيء ما 

حي ق    في  ضمان  مع  واستمرا ههَ  تم المجلر،  يق      ا  ج ا ه،  في  مادامه 
ا بني ولل  ل: الحالئة مادح 

 

  148دي ان نعر حاتم با عبد   الاائي، ش ( 1)
  183/ 17األغااي: ( 2)
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ْيِهمْ  ــَ اَرِتِهْم َعلــــ ــَ ر  جــــ ــِ َرُم ســــ ــْ  وَيحــــ
 

اُرُهم   ــَ ُِّ جـــ ــُ ــُ وَيْأكـــ اعِ  فَ ُأنـــ ــَ  (1)الِقصـــ
 

ما بني وللل ضاما لجا ته أم   ا تح،ظها، وم يعلم ن ما    فالمجلر 
سركا نلئ ا  فه ا اسبهاا والستر لحا  الجا ي حا  دون تا ير الج ف وندته  
في حياتها، وإن ونا لنعلم أاها مرا بمدسي الج ف ما وثري حرش الشعراء 

 على ذور  د الج ف عنها وإنباعها  
ا،سه ويزد يها أن يشبع وجا اته    وياال األمر بالمجلر أن يأاف ما 

 وما يق   حاتم الاائي:  مائ  خ

ـي ـَز  أْن تُــ  َوِإنــِ  ة  ألفــْ َي ِبْطنــَ  َر  بــِ
 

ات  ونُ   ي َطاِويــــَ اَراُت َبْيتــــِ فُ وجـــَ  (2)حــــَّ
 

عا    وليا  البائسة  ت،ا للها  بكال  الجائع  تغلل    ي  أن  غريب ا 
بعضهم  يأمر  العرب  ألن  الجا ي،  ما  ال ي  بتأدية  الشعر  ا  حق قها    بعض 

 وح،ظها وإكرامها خا ة فيما يتعل  بأمر الج ف، وناكد ذلك ق   لبلد: 

ـ ــْ اَراِت َواْمَنحـــ ــَ ِن الجـــ ــَ ْف عـــ ــِ   واْعفـــ
 

نَّ َمْيســـــــــــــَرَك   ِمْيَناهـــــــــــــُ  (3)الســـــــــــــَّ
 

وان    وإن  بأمركا،  بالقياا  والت ا ي  للجا ي  المجلر  ما  التعهد  فه ا 
ج عها حجل   أربه  أخر   جهة  ما  أاه  إم  جهة،  عا    ما  الشعراء  أعلا 

وألن   جا كا،  عند  إقامتها  وقه  أح الها  ما  وثلر  في    المجلرو ف   أ  
 بأو    ل  نأاها أوم  نلال منها ومنه، فأ لل  يااتها عزه ونرفه لم يترك سبلال  

 

   أاف القااف: أولها أي يبدأون به وم يتوال منها قبله  62دي ان الحالئة، ش ( 1)
  223دي ان نعر حاتم با عبد   الاائي، ش ( 2)
   الميسر: الجزو 324نر  دي ان لبلد با  بيعة العامري، ش ( 3)
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، للا أمر الج ف عنده (1) أما الجا  الرجال فله ما الحق ق ما للمرأي  
مغاير لما ك  عند المرأي  فالرجال قد يك ن رري ا وقه ملبه للج ا ، وقد يعتمد 

ال عليه  تعتمد  ما  على  وسبه  المجلريفي  نعر  قبللة  لقلة  ت،سلر  ك ا  وفي   ،
الجا ،   ذور  ال ي  كلله، الج ف  جا كا  ياعمها  لم  إن  التي  بالجا ي  مقا اة 

ل ا   كا،وم بد لها ما عائال يق ا بأمر   ،فليسه والرجال في المقد ي على اللسل 
األبياا    أنهر  ال و ،ه تبع ا ل لك، وماقو   الجائع  الجا   قال الشعر ال ي ذور

 التي ذورا ج ف الجا  بله األعشى ال ي يق   فيه: 

اِفُعونَ  ــَّ ـوَع  َوالشـ اِرهمْ الجـــُ ـْن جـــَ  عـــَ
 

رِ   ــِ ِن النَّاضـــ ــْ َر  َكالُغصـــ ــُ ى يـــ ــَّ  (2)َحتـــ
 

سغب ا    قد  الجلران  بعش  أن  على  للدملة  يك،ي  ما  البله  ك ا  وفي 
عنهم الج ف أي  ده عنهم حتى عادا اضا تهم    حتى تدا وهم المجلر ون،ع

 إللهم، ب،ضال مجلركم ممدو  األعشى  

الجاكلية أمله عللهم مريقة  إن خا  ية تجربة الج ا  في أعراع   
ا  باه مالركم بمالر الجا  م   مثلى ل جا ي، وفرضه عللهم و لك قل د 

م أديه  إن  والجا ي  الجا   فحق ق  وأكمله  العكا   أغ،له  وإن  مجلركم،  د  
 ولحقه العا  بسبل ذلك  كجي

على  أا    الجلران  عا  و ده  الج ف  يقبع  الحق ق  ك ه  تعدد  ومع 
ووثلر ا ما مد  وافتةر بامعاا الجا ي و د الج ف  عنها، وو لك الجا   ،  هاكرم

منه يبرز امكتماا به ا العقد    اوإن قال االبه ما ك ا الشعر إم أن له االب  
 المقدا 

 

 وما بعدكا  35الج ا  عند العرب، ش ( 1)
   الشافع ن: الدافع ن 145( دي ان األعشى اللبلر، ش 2)
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وألن الاعاا أساا دفع الج ف،  أيناه في وال ما تقدا يظهر في نعر   
لان م بد ما الحديث  ف وقتله، ففع الج  ي د غلر قللال، وك  العامال األبرز ف

لاعاا ب جه خاش، وكم ال يا تقاتل ا ما أجال الغنيمة لالر ية الجاكلية    عا
  ؟اظري العرب للاعاا  كي التي كي معاا في األساا، فما
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 الفصل الثالث 
 النظرة اجلاهلية إىل الطعام 

تة،ى القيمة التي يمثلها الاعاا فيما احا بادد الحديث عنه ما   م 
ج ف أكال الجاكلية  إذ م مراء في و ن الاعاا المادي األوليةة التةي بهةا ية كل 

 الج ف ويزو ، وما دواها يهلك المرء ج ع ا 
فللاعةةةاا ايمةةةة فةةةي الحيةةةاي البشةةةرية، وعنةةةد نةةةع ب األ ض وافةةةة، وقةةةد  

فةراد والجماعةاا، حلةث وةان تةا يخ اساسةان منة  يترر تحالله على سل ك األ
، فةةالنظري (1)البدايةةة كةة  تةةا يخ اضةةاله فةةي سةةبلال الحاةة   علةةى خبةةزه اللةة مي

البشرية للاعاا تةتلف باختالع ما ينظر إليه، فمنهم ما يراه أكةم نةيء فةي 
ا،  الحياي، بال ك  الحياي وفقةده اهايةة كة ه الحيةاي، ومةنهم مةا يةر  الاعةاا مهمة 

 نف رالث  أ  فةي الاعةاا ح،ة  الحيةاي و سللة للعي  وليا غايتها، وللنه و 
 ر  لّم سةَ فق ، ولم يغلل عليه حبه ولم يتلالل عليه، ووان يقنةع بالل،ةاع منةه، وي  

 بما يع د عليه بحسا ال ور والسلري العاري  ما زاد عا حاجته

لاعةاا فةي نةعركم وما كة ا الاةنف األخلةر أكثةر عةرب الجاكليةة، ول 
فةةي الحيةةاي  -كمةةا يسةةم اه-تبةةايا الر يةةة واختالفهةةا للةةزاد  رهةةظم أحاديةةث وثلةةري ت  

العربية، ومع تباينها واختالفها، إم أاها تال في ب تقة مثاللتهم، وترفةع لة اء 
الشةعراء مريقهةا  اَ لَّ نرفهم وعزكم، وتنأ  بهم عا أوحا  اللةتا والةسةة التةي بةَ 

 في ذوركم للاعاا وما يتعل  به 

لاعةاا فةي الحيةاي العربيةة، مةا اجةده الر يةة الجاكليةة  ل  بة اد   أولى  إن 
سةةليمة، مةةا لةةم يشةةرع تعافةةه الةةن،ا ال ا ترفةةع العربةةي عةةا قةة   الاعةةاا، ومةةامةة

 

  11جغرافية الج ف، ش ( 1)
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ا ولحةة ا اسبةال، ووةةال ملةل مةةا علةى الهةةالك، إذ وةان أكثةةر أكلهةم التمةةر واللةب
علةى العةرب   وعنةدما عةاب وسةر  (1)األكال أكل ه وعرف ه وذوروه في أنةعا كم

حتةى إن السةباف  ،أكلهم للح ا اسبةال وذمهةا لثقلهةا وسة ء معمهةا وخة ع دائهةا
تعافهةةةةةا  دا عليةةةةةه أا،ةةةةةة النعمةةةةةان وا،سةةةةةه السةةةةةليمة التةةةةةي  فضةةةةةه ذا وسةةةةةر  
لماعمهم بق له: »وأما ق لك إن أفضةال معةامهم لحة ا اسبةال علةى مةا و ة،ه 

هةةا وأفضةةلها فلااةةه أجلَّ منهةةا، فمةةا تروةة ا مةةا دواهةةا إم احتقةةا  ا لةةه، فعمةةدوا إلةةى 
ا،  مروبهم ومعامهم، مع أاها أكثر البهائم نح م ا، وأملبها لح م ا، وأ قها ألبااة 
وأقلهةةا غائلةةة، وأحالكةةا مضةةغة وأاةةه م نةةيء مةةا اللحةةم يعةةالج بمةةا يعةةالج بةةه 

  ومةةع تأكلةةد كةة ا الةبةةر علةةى عةةدا قبةة   (2)لحمهةةا إم اسةةتبان فضةةلها عليةةه«
أن كنةةاك إم  -وكةة ا مةةا اعتقةةده-اد علةةى مةةا يرواةةه ا، سةةهم إم الالةةل مةةا الةةز 
ما ذلك ما اقله ابا قتلبة عا قتادي  ،داي ماعمهمتبما الرواياا ما قد ي كم 

ة: أ   أن تحةةةدرني عةةةا العةةةرب وجهةةةدكا  ل  حةةةم قةةةا : »قةةةا  زيةةةاد لغةةةلالن بةةةا َخَرنةةةَ
وضةةةنك  يشةةةها، لنحمةةةد   علةةةى النعمةةةة التةةةي أ ةةةبحنا بهةةةا، فقةةةا  غةةةلالن: 

ن ن تسع في الجاكلية حامه وال نيء، فةرجه  حدرني عمي    قا : ت اله سم
على َبل رك لي في العرب فمكثه سبع ا م أمعم نلئ ا إم ما ينا  منه بعلري أو 

  وذوره لحشراا األ ض قد يسةتعظمه القةا ن (3)ما حشراا األ ض     إلخ«
ا فةي  إذا تبلنةا معنةى الحشةراا  ،للد  به على س ء مةأكلهم، وكة ا لةيا  ةحيح 

كتةةةل اللغةةةة، حلةةةث يعرفهةةةا أبةةة  حةةةاتم عةةةا أبةةةي خلةةةري بق لةةةه: »حشةةةري األ ض 
 

الةةةةبةالء، الجةةةةاح ، تحقلةةةة : مةةةةه الحةةةةاجري، مبعةةةةة دا  اللتةةةةاب الماةةةةري، القةةةةاكري، ( 1)
  210ا، ش 1948

التةةة وري الحمدوايةةةة، مبةةةا حمةةةدون، تحقلةةة : إحسةةةان  بةةةاا وبكةةةر  بةةةاا، مبعةةةة دا  ( 2)
  407/  7ا   : 1996، 1 اد ، بلروا، ع

  245 – 244/  3عل ن األخبا : ( 3)
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لةةةل والهةةةر الةةةدواب الاةةةغا  منهةةةا اللربةةة ف والضةةةل والةةة    والقن،ةةة  وال،ةةةأ ي والثع
ال مةةا  أجمةةع حشةةري مةةا تعةةاظم منةةه أو تاةةاغر وقلةةال الاةةلد  ،ل واأل اةة ومةةا أ كةةم

ي يسةةةم اها األ ةةةناع التةةة  ومةةةا كةةة ه (1)الاةةةلد فهةةة  حشةةةري ال احةةةد والجميةةةع«
اللرب ف تعةة د النةةاا علةةى أكلةةه حتةةى ي منةةا كةة ا وةة قةةديم ا بحشةةراا األ ض مةةا

ماعةةةم العربةةةي الجةةةاكلي إلةةةى مةةةا يكةةةره ويسةةةتقب   والضةةةل واأل اةةةل، وم يتةةةداى
ه اسسةةالا بعةةد عر شةةدائد ونةةع  ه بةةالهالك، وكةة ا مةةا نةةوتعافةةه الةةن،ا إم فةةي ال

 لهللة، وجاء به ا  القرآن خاف ا على أا،سهم اإن ذلك للمسلملا؛ 

ومما تتوةده الروايةاا أن عةرب الجاكليةة لشةدي جة عهم وةاا ا يةلاة ن  
ز( وقةد ذوةر  ل هم لبلةد بةا  بيعةة فةي  هال بر بالدا ويأكل اةه، وكة  مةا يسةم اه )بةالعم

 نعره عندما وفد على  س      لى   عليه وسلم فقا :

َدَنا  َوالَ  ُْ ِعنـْ ا ُِّ النـَّ  َبيَء ِممَّا َتأكـُ
ا ــَ َك ِفَراُرنـــــ ــْ ا ِإالَّ ِإَليـــــ ــَ ْيَل َلنـــــ ــَ  َولـــــ

 

ام  ِز العـَ ر الفَ يِ  والعَ ِسَو  الِعْلهـِ ِِّ ْبهـَ  سـْ
 ِِّ ســـْ ُْ ِإالَّ ِإلـــى الر  ر  النـــا َن َيفـــِ  (2)َوَأيـــْ

 

اا ة وال،اقة التي يعاالها عرب وتقترب ك ه األبياا ما نك   الة 
الجاكليةةة، دون تحقةة  أكةةال العلهةةز  ومةةع النظةةر فةةي معةةاجم اللغةةة اجةةد لل،ظةةة 

، منهةا مةا تقةدا ومنهةا أن العلهةز ابةاا ينبةه فةي بةالد بنةي معةاايالعلهز عدي  
الةةدا حةة   سةةليم، ومنهةةا النةةاب أي الناقةةة المسةةنة علةةى أن أكثةةر معاالهةةا تةةدو  

ا رق ناسةةع بةةلا أن يكةة ن العلهةةز، وفةة(3)المةلةة ع بةةال بر أو ااقةةة مسةةنة،  اباتةة 

 

  301/  2المةا : ( 1)
  العبهةةر: اسةةم للنةةرجا أو الياسةةملا  277نةةر  ديةة ان لبلةةد بةةلا  بيعةةة العةةامري، ش ( 2)

 عامي: الح لي  ال،سال: ال ي م يتوال  ال
 لسان العرب، مادي )ف   ه ز( ( 3)
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ا بةة بر قةةد خلة  ومةةبخ فيأكلةةه الجةةاكلي  وإن ونةةه أظةةا أن وبةلا أن يكةة ن دمةة  
بلةةه لبلةةد يةةرج  أن يكةة ن العلهةةز ضةةرب ا مةةا النبةةاا لعا،ةةه علةةى العبهةةر وكةة  

 و د النرجا، فيك ن معنى البله أانا م اأكال س   النباا لع زاا وإمالقنا 
نةةعركم وقةة   اا فبابةةه واسةةع فةةي حيةةاتهم، ويشةةهد بةةه كلهةةم النبةةأمةةا أ 
 با ال  د:عروي 

ُْ ِإَذا آذَ  ــْ َك َفاْمَتِهنــــــــــــــ  اَك َمالــــــــــــــــُ
ْدهُ  ــِ ْم َتجــــ ــَ َك َفلــــ ــْ ى َعَليــــ ــَ  َوِإْن َأْفنــــ

 

َرامُ ِلَجادِ   ــُ َرَع المـــــــــ ــَ ُِّْ َوِإْن قـــــــــ ــْ  يـــــــــ
َرامُ  ــَ اُء القــــ ــَ ُت اأَلْرِ  َواْلمــــ ــْ  (1)َفَنبــــ

 

سي عندما فا ق ق مةه، ولحة  أب  عبلدي أن ايَا با زكلر العب  و و   
ا، ووةةان يأكةةال مةةا ابةةه  ا وم يسةةأ  أحةةد  بعمةةان مكةةث سةةتة أيةةاا م ياعةةم معامةة 

  (2)األ ض 

األكةةةال  غةةةم ال،اقةةةة  لم لةةةّم ويجمةةةال األل سةةةي فلةةةري حر ةةةهم علةةةى أكةةةال مَ  
والعةةةة ز بق لةةةةه: »كةةةةان مةةةةأك لهم فةةةةي غالةةةةل األزمةةةةان لحةةةة ا الاةةةةلد والسةةةة ي  

أو حةرش اللربة ف  حدكم الري  أو مضغ القياة ا والشةي األلبان و بما ابتلع أو 
واأل اةةةل  ووةةةان الغالةةةل مةةةا أكةةةال بةةةاديتهم م يعةةةاع  الظبةةةي والضةةةل أو  ةةةاد 

نلئ ا ما المأكال لقلتها عندكم  ومنهم ما وان يعاع الق   ويتجنةل عةا أكةال 

 

  امتهنه: اب له  الجادي: السائال  قرف: خةال  108 -107دي ان عروي با ال  د، ش (  1)
المةةرا : م ضةةع اسبةةال ومراحهةةا  أخنةةى عليةةك: أي الةةدكر جةةا  عليةةك وأكللةةك  القةةرا : 

 الع ب السائغ للشراب 
  92/  9دواية: الت وري الحم( 2)
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أحسةةا اللحةة ا عنةةدكم لحةة ا اسبةةال وم ي،ضةةل ن نةةلئ ا  ود ج  ووةةان كةةال مةةا دبَّ 
  (1)ل أكال الضل«لعللها، ووان منهم ما يستا

تشةةةةي بةةةةأن نةةةةعركم  -كمةةةةا قةةةةدمناكا-ولعةةةةال بدايةةةةة الر يةةةةة للجةةةةاكلللا  
سيك ن أكثر مثالية، وستتعدد زوايا اظرتهم للزاد، لتثبه ك ه الحقيقةة، ولتثبةه 

 ح لها لتاال إلى مرادكا أانا أماا عقلية متا  ي تنظر وتقيم ما 

كلل ن عةةةا عنةةةدما أملةةةه النظةةةر فةةةي الشةةةعر الةةة ي تحةةةدث فيةةةه الجةةةا 
، وما رم وقعه على معتقةدكم فيةه مةا األبيةاا التةي الاعاا لمحه وثرته أوم  

يحةةاول ن أن يمر وكةةا عةةا حقيقتةةه وعةةا وظي،تةةه  أمةةا حقيقةةة كةة ا الةةزاد فزوالةةه 
فةةي نةةعركم، حتةةى قةةا  حةةاتم  المحتةة ا وةةان قناعةةة مةةا قناعةةاتهم، أكةةدوا عللهةةا

 الاائي  راحة:

َبِني َأوَّ ــَ ْيِفي ِإْن تـــــــ ــَ ُا ضـــــــ  َواَل ُأَزرِ 
َبِني َأوَّ ِدي ِإْن تـــَ ُْ الُمَواســـاُة ِعنـــْ ــَ  لـ

 

اِني  ــدَّ ْيَل بالــ ــَ ا لــ ــَ ُْ مــ ــَ ــي لــ  َواَل ُأَدانــ
انِ  ــَ ُْ فـــــــ ــَ ِّ  َزاَد َوِإْن َأْبَقْيتـــــــ ــُ  (2)َوكـــــــ

 

التلةرا بةه زائال م محالة في اظر حاتم الاائي، مما يدفعه إلةى   فالزاد  
  عتقاد زواله وفنائه بأي نكالومالل العرع، م لضي وب له ل

الةةةةزاد، وبكةةةةال أا،ةةةةة وفةةةةةر يجهةةةةر الا،لةةةةال الغنةةةة ي بقناعتةةةةه فةةةةي زوا   
 ي عا ا،سه خسة حبا الزاد فيق  :وبأسل ب تهكمي ين،

اَء  ــَ وُن ِوكـــ ــُ ُْ َواَل َأكـــ ــُ ــزَّاِد َأْحِسســـ  الـــ
 

ي  َُ  ِإنــــــِ  ْأُكو ُم َأنَّ الــــــزَّاَد مــــــَ  (1)أَلْعلــــــَ
 

 

بلةة غ األ ب فةةي معرفةةة أحةة ا  العةةرب، ل ل سةةي، عنةةي بشةةرحه وتاةةحيحه وضةةباه: ( 1)
  380/  1محمد بهجة األرري، مبعة دا  الشرق العربي، بلروا: 

   أز ع: أدفع  تأوبه: از  به للال  164با عبد   الاائي، ش ( دي ان نعر حاتم 2)
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، وإن ونه أ   أن وال (2)ك ا البله بأاه أعف بله قالته العرب   هَ عم ا   
الشةعر المتاةال بم ضةة ف الاعةاا والةةزاد فةي مجملةةه ععية  يشةةف عةا أخةةالق 

 عند غلر العرب  مثلال   ا ااية وسم  في الابائع م ار  له
الةزاد  ناعر آخر؛ إذ ين،ةي عةا ا،سةه إخ،ةاء  تا   ك ا المعنى عند وي 

 : معاا للال غدك  عاا ح   ا ما الغد، وعلى حد ق لهوالا

ُت  ا بخـــــــاب َ َوَلســـــــْ ًدا َطَعامـــــــً  َأبـــــــَ
 

امُ   ــَ َد َطعــــ ــَ ِِّ  اــــ ــُ َد ِلكــــ ــَ َذاَر اــــ  (3)حــــــِ
 

وفةي اسةبته ، (4)لحةاتم الاةائي -مةع تغلةر معية -وينسل ك ا البله   
دملةةة واضةةحة علةةى ترسةةخ كةة ه الر يةةة فةةي المجتمةةع الجةةاكلي،  أو لغلةةره لحةةاتم

إم عنةةةد  وأاهةةةا مةةةا  ةةةميم اعتقةةةادكم فةةةي الاعةةةاا، م زوا  لهةةةا وم نةةةك فلهةةةا
حتقةةةركم أفةةةراد المجتمةةةع اللرمةةةاء، ويةةةرون فةةةلهم اللةةةتا األنةةةحاء الةةةبةالء الةةة يا ي

ا للوالةساسةةةة، إذ قةةةدم ا نةةةرفهم و ف  ،م محالةةةة قةةة ا الزكلةةةد النافةةة  عةةةتهم قربااةةة 
م اللرمةةةةاء، يقةةةة   ابةةةةا ال كةةةةال فأ ةةةةبح ا عرضةةةةة للهجةةةةاء والتةةةة بيخ مةةةةا أقةةةةرااه

 ي:المريح

 

 ال واء: ما يشد به الشيء ليحبا   58دي ان الا،لال الغن ي، ش ( 1)
  338/  15األغااي: ( 2)
  115( دي ان أوا با حجر، ش 3)
  304دي ان نعر حاتم با عبد   الاائي، ش ( 4)
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ُرُه َأَزام ــْ َِّ َفيـــــــــــــ ــْ ِّ  َقِليـــــــــــــ ــُ  كـــــــــــــ
اِم ــَ ْن َطعـــ ــِ يِن مـــ دَّ ــُ اَعْيَن أْو مـــ ــَ  صـــ
ــام ْد لــــــلَّ ِبالسســــ ــَ َْ َأْو قــــ ِر ــْ  ُأفــــ

 

َت   ــْ ِلفْ ِإْن ُقلـــــــ ــْ اِمَأســـــــ ــَ ــى َأيـــــــ  ِني ِإلـــــــ
اِم ــَ ِة اإلْرمــــــــ دَّ ــِ ْن بــــــــ ــِ ُْ مــــــــ ــَ  َوَجْدتــــــــ

 (1)الِمْعَصاِما   َصْدِع الَصفَ   في  كالضَّ ِ 

مسةةتقب  فةةي البلئةةة الجاكليةةة  ال  ةة   إلةةى قناعةةة أن الةةزاد اافةة   فعةةدا 
لدالئةة ونةبه  ةاحبها ما وجه الجشع والش ، وابا ال كال ازد   ك ه العقليةة ا

وتحقلةةةر ا لةةةه، مكتنةةةازه الةةةزاد وعةةةدا دفعةةةه المةةةد والمةةةديا لاالةةةل  بالضةةةل تقلةةةلال  
ا ل خةالق  ا على ملل المرمال، مما يجعلةه مةال،ة  العرع، واكت،ى بالسك ا  د 

ا مةةةا دوائةةةر اللةةةرا واألعةةةراع الجاكليةةةة، و  يجعلةةةه فةةةي مرمةةةى الهجةةةاء، وخا جةةة 
  لج د وقابع ا في مستنقعاا البةال والش وا

ويزيةةد حةةاتم الاةةائي بةةأن يةة بخ مةةا كةة ا فلةةره، وكةة ه اظرتةةه المةال،ةةة  
 للمروءي، م عند حاتم فق  وإاما عند وال سلد نري  ما العرب، فيق  :

ُ  َزاَدهُ  ــِ  ى ُيَقلــ ــَ ْن َأْمســ ــَ ا ُ  مــ ــَ  َلحــ
 

اِرمُ وَ   وِع فـَ ا ِإلـى الجـُ ِْ َقْلسـً  (2)ِمْن َحْوِل
 

 هكم تميم با مقبال به ا ال،لر، فيق  :ويت 

ى وُه التَّْغِلبــــــي  ِإَذا َبكــــــَ اَن َأبــــــُ  َوكــــــَ
ِبَها وُنُّ ِبَكســْ اَم الُعيــُ ْد نــَ ُُّْ وقــَ  َأَتتــْ

 

ُكْت   َلمْ   الزَّادِ   َعَلى  ْديَ   َيسـْ رِ   بثـَ  َواَل َنحـْ
 (1)َعَلى َاْمرِ   ُجْوَعُّ وَ الَّ َفَساَتا َعَلى  

 

 

  الشةةةاعر لةةةم أجةةةد لةةةه 338 – 337نةةةعراء بنةةةي قشةةةلر فةةةي الجاكليةةةة واسسةةةالا، ش ( 1)
اا مةةةا التعليقةةةاا ترجمةةةة، وجةةةامع نةةةعر بنةةةي قشةةةلر لةةةم يتةةةرجم لةةةه، واكت،ةةةى بنقةةةال األبيةةة
ا  التعليقةاا والنة اد  ش أزاا: أمسةك   1005والن اد  للهجري، ال ي لم يترجم له أيض 

 السلف: القرض  اس ماا: السك ا  أخرا: ذكاب اللالا  ي ا أو خلقة  اللا: األكال 
  310( دي ان نعر حاتم با عبد   الاائي، ش 2)
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ومةةع تحقةة  اللسةةل فةةي البلةةه الثةةااي، وبكةةاء التغلبةةي علةةى الةةزاد فةةي  
د  عليةةةه المبلةةةه علةةةى الجةةة ف، كةةة ا البلةةةه األو ، كجةةةاء بةةةالحرش والشةةة  يةةة

للتلافةةال  ه الشةةعراء وغلةةركم، ألن فيةةه زوام  الحةةرش علةةى الاعةةاا مكةةروه يزد يةة
ا عدي  دي منه فيما تقدا ما ك ا البحث والتراحم ال ي  أينا أوجه 

أن كة ا اللة ن مةا الشةعر يةنهش علةى تعريةة المجتمةع، بة  ولنا أن اقةر 
أزمةان الرخةاء زاد في الووشف مساوئه، وإبراز معايبه، فل  وان الحرش على  

 يةةأتي مكت،ائةةه، للةةا حةةرش بعضةةهم تاةةرق لةةه العربةةي،والبحب حةةة لةةم يكةةا لل
الشةةدائد والملمةةاا، ووقةةه الجةة ف ومةةا  ةةر  بةة لك حةةاتم وابةةا مقبةةال ممةةا  زمةةا

، فلةةان مبةةد مةةا ت جيةةه الهجةةاء خاركةةاي،ةةاقم كةة ه المشةةكلة، ويزيةةد مةةا مةةد  
 ألمثا  كتمء، لتق يمهم وإ ال  المجتمع وعدا تق يضه 

مةا غاياتةه تقة يم المجتمعةاا باللشةف و  ،غايةة وذ وم نك أن الشةعر  
، وإمةةةا بهجةةةاء م،تعلهةةةا، فهجةةةاء المشةةةكلة وتاةةة يركا قم ر  اةةةَ عةةةا معايبهةةةا، إمةةةا بم 

 تق يميةة يسةت،لد منهةا المهجة   ااةل حمال جالجبان والبةلال على سبلال المثا  ي
إلى مةدي ، وتسةت،لد  ، مما يع د عليه ا،ع ا بتاللر ساب  كجائهبا ال  حاله

وظي،ةةة رد مةةا السةة ء إلةةى الحسةةا، وكةة ه نةةه القبللةةة والمجتمةةع بةةاخراج كةة ا ال،ةةم
 ما وظائف األدب 

-عند عرب الجاكلية، وقد التاة  فةزن الاعاا والتلالل عليه مثلبة 
فشةةةان بعةةةش  جالهةةةا، واسةةةتمر  كةةة ا األمةةةر بقبللةةةة تمةةةيم -الروايةةةاا  كمةةةا تقةةة  
 جةاء فةي وتةل األدب حكايةة اا لهم بحل الزاد حتى عار متأخر تعللر الن
مةةا ق لةةه:  دون فةةي التةة وريمةةن الشةةقي  اكةةل البةةراجم" مةةا ذوةةره ابةةا حالمثةةال "إ

 

 لعا    الغمر: ا112 -111دي ان ابا مقبال، ش ( 1)
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اَل أخةة ه وكةة  بةةا كنةةد ق    ن بالجشةةع، وسةةبل ذلةةك أن عمةةروم   َ »وبنةة  تمةةيم يةة   تةةم
وليحةةرقنهم قةةتلا مةةا بنةةي دا ما مائةةة م،ةةال فةةي حجةةر ز ا ي بةةا عةةدا، فةةدلى لي

المائةةةة، وإذا  اكةةةل مةةةا البةةةراجم قةةةد أقبةةةال حةةةلا نةةةم  بالنةةةا ، فةةةأع زه واحةةةد مةةةا
القتا ، فلما  آه قا  له: مما أاه؟ قا : ما البراجم، قا : مةا جةاء بةك؟ قةا : 
ا، فقةةةةا : إن الشةةةقي  اكةةةةل البةةةراجم، وألقةةةةاه فةةةةي  نةةةممه القتةةةةا  فظننتةةةه معامةةةة 

  (1)النا «
ا:   كم اللايمةةةةة، »لمةةةةا أمةةةةر وسةةةةر  بقتةةةةال بنةةةةي تمةةةةيم ألخةةةة  وقةةةةا  أيضةةةة 
َذيخدعه رَّق فةلهم   ابةا  م َك   علةي الحن،ةي بالاعةاا، وقةا : إن الملةك أمةر أن ي ،ةَ

قَّر  الزاد، فاجتمع ا، فلان  -وكة  حاةا باليمامةة-يدخال الرجةال مةنهم إلةى الم شةَ
ا، وفاةةةا أ حةةةد البةةةاقلا وكةةة  خبةةةر بحجةةةة الةةةزاد فيقتلةةةه، إلةةةى أن قتةةةال مةةةنهم عةةةدد 

  (2)في الهجاء«  ور في أخبا  العرب وكج كم ب اك و د م و   مشه   ي  

 وقا  الشاعر يهج كم: 

ي ْن َتمـــــِ ت  مـــــِ اَت َميـــــْ ا مـــــَ  مَ ِإَذا مـــــَ
َز أَ  ــْ َر  وْ ِبُخبـــــــ ْمنَ ِبَتمـــــــــْ  َأو ِبســـــــــَ

ا ــً ــاَ  ِحْرصـ ي انفـ ــِ وُا فـ ــُ َراُه َيطـ ــَ  تـ
 

يَ    َك َأْن َيعـــــــِ رَّ َزادِ  فجـــــــ َفســـــــَ  بـــــــِ
ادِ  ِف فـــــي الِسجـــــَ يِء الُمَلفـــــَّ  أو الشـــــَّ

اَن بــــــِن  َْ ُلْقمــــــَ َِّ َرْأ ادِ ِلَيْأكــــــُ  (3)عــــــَ
 

 العاةر الجةاكلي،ب الشةعر متاةللاوعلى الرغم ما و ن ك ا الةبر و  
ذوركمةةةا اسةةةتمر إلةةةى العاةةةر األمةةة ي، وفةةةي وميةةةة الحجةةةاج للعةةةراق سةةةأ   فةةةان

 

  107 – 106/  9الت وري الحمدواية: ( 1)
  107/  9الساب : ( 2)
  المل،لف بالبجاد: ا ف معةاا 382 – 381/  1( بل غ األ ب في معرفة أح ا  العرب: 3)

 تعلر تميم بأكله  
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ا: أي  ةةة ا سةةةمعه أحةةةدوم أحسةةةا؟ فقةةةا  بعضةةةهم     رةةةم قةةةا   هجلسةةةاء ي مةةة 
 ن مةةا أن أكةة   مةةي: م    مةةا سةةمعه قةة  أعجةةل إلةةيَّ نةةعبة بةةا علقمةةة التمي

ا مةةع قةة ا جيةةاف، فأسةةمع قعقعةةة الةةة ان خلةةف ظهةةري  فضةةحك الحجةةاج  جائعةة 
  (1)وقا : أبلتم يا بني تميم إم حل الزاد 

-فةةي خبةةر األبيةةاا ا اةةف ذوركةةا، أن معاويةةة بةةا أبةةي سةةعيان وو د  
سةةأ  األحنةةف بةةا اةةيا مةةا الشةةيء المل،ةةف بالبجةةاد؟ وسةةتا   - ضةةي   عنةةه

حتى انتهر عنهم  ،وحبهم للزاد  تعريش باألحنف وق مه ما بني تميممعاوية  
  (2)ك ا األمر وعلرتهم العرب به

لةةةةل علةةةةى الاعةةةةاا، والحةةةة  أن الجةةةة ف قةةةةد أغةةةةر  بعةةةةش ال،قةةةةراء بالتلا 
وحةةدكم  تمةةيم مقاةة   ا علةةى بنةةيوالبحةةث عنةةه فةةي أوقةةاا الشةةدي، ولةةيا األمةةر 

 فَّ بعضهم على الاعاا، فان بعةش سةادتهم عةَ  ما ابائال العرب، ومع حرش 
  لق مةه: »جنبة ا مجلسةنا   قةوةان يوةاألحنف الة ي  هعا ذلك و فع ا،سه لشةرف

يكة ن و ةاف ا لبانةه وفرجةه، إن ذور النساء والاعةاا، فةااي أ بغةش الرجةال أن  
  وك ا ق   يةرج  احبه (3)ما المروءي أن يترك الرجال الاعاا وك  يشتهيه«

خةةةرا المةةةروءي فةةةي  والحةةةرش عليةةةه، ويرفعةةةه عةةةامةةةا ابتةةة ا  سةةةتا  الاعةةةاا، 
 التلالل على الاعاا 

عةةا بنةةي تمةةيم، إم أاهةةم وةةاا ا أ حةةم فيةةه مةةا  رمةةومةةع ذوراةةا لهةة ا األ 
ا الةةةة يا ظهةةةةروا فةةةةي العاةةةةر العباسةةةةي، وواألكلةةةةة الةةةة يا غلةةةةركم، وةةةةالا،لللل

 

  106/  9الت وري الحمدواية: ( 1)
  381/  1بل غ األ ب في معرفة أح ا  العرب: ( 2)
  220/  3 عل ن األخبا :( 3)



 

 

1708 

، (1)ل،ةاء ووز اء ونةعراء فةي العاةر األمة ي والعباسةيخانتهرا أخبا كم ما  
ايةة مسةلية، والبة ن عار ضةنك ونةدي، وإامةا وةان أكلهةم ك  ولم يكا عاركم 

ناسةةع بةةلا مةةا يحةةرش علةةى الاعةةاا ويسةةعى لةةه وكةة  فةةي نةةدي الجةة ف، ومةةا 
 عنه وك  في  خاء واعمة  يحرش عليه وم ين،ك

وم يعتقةةد القةةا ن أن العةة ز والحاجةةة قةةد تةةدفع جميةةع العةةرب إلةةى مثةةال  
ش عليه،  ر  عا الاعاا، ولم يحفَّ العكا وثلر منهم عَ على  ك ا السل ك، بال 

يعتزون بها، وله ا ذوروكا في أنعا كم وقة     ووان ذلك مثا  فةركم وخالة
 د يد با الامة:

اِعَم ُتتَّ  ْن َمطــــَ ف  عــــَ ي َلعــــَ ىَوِإنـــِ   قــــَ
 

رِ   ِِّ  مُ َوُمكــْ اِت َمْأكــَ ــَّ ْن َدِني ي عــَ  (2)َنْفســِ
 

ا يسم  د يةد عةا الاعةاا، ويكةرا ا،سةه مةا النةةزو     وبل،  الع،ة تحديد 
ضةةةةا بلا  ،غايةةةةة الحيةةةةاي ومةةةةداكا إلةةةةى أخةةةةالق التةةةةافهلا الةةةة يا يةةةةرون الاعةةةةاا

 بالمكرماا والمثال ع رض الحائ  

 ق   آخر:وبتعبلر مقا ب ي 

ةَ  اِعَم َجمــــَّ ْن َمطــــَ ف  عــــَ ي َلعــــَ  َوِإنــــِ 
 

ا   (3)ِإَذا َزيََّن الَفْحَشاَء للـنَّْفِل ُجوُعهـَ
 

وك ا بله أبلغ ما سةابقه، إذ أربةه الشةاعر لن،سةه الع،ةة، وتجةرد عةا  
سةةابق ا مةةا أن للةةن،ا، وكةة ا دللةةال علةةى مةةا قةةدمناه ال،حةة  الةة ي يزينةةه الجةة ف 

 

 ( ااظر في ذلك: وتاب الاعاا في عل ن األخبا  1)
دي ان د يد با الامة الجشمي، جمع وتحقل : محمد خلر البقاعي، مبعة دا  قتلبةة، (  2)

  96ا، ش 1981دمش ، 
  92/  9الت وري الحمدواية: ( 3)
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ينمةةةي بعةةةش  هالجةةة ف ينةةةةز  بةةةبعش الن،ةةة ا إلةةةى مسةةةت ياا متدايةةةة، ومةةةا أاةةة
 المعايل األخالاية في البلئة الجاكلية 

ا وما ك ا    ق   عنتري:أيض 

 ُْ ــ  َو  وَأَ لـ ــَّ ى الطـ ــَ ُت َعلـ ــْ ْد َأِبيـ ــَ  َوَلقـ
 

ِرْيَم ال  ِْ كـــــَ ََ بـــــِ ا ى َأنـــــَ  (1)ْأَكِِّ ـمـــــَ َحتـــــَّ
 

 وو لك قا  غلره: 

اَوأُ  ــَ ْد َأَراهـ ــَ اِعم قـ ــَ ْن َمطـ ــَ ِرُ  عـ ــْ  عـ
 

ي    ــِ ــي َبْطنـــ ا وفـــ ــَ َواءُ  َفَأْتُرُكهـــ ــِ  (2)اْنطـــ
 

جةةائع، وكة ا مةةا أكةةده  العربةةي عةةا الاعةاا وكةة  َض رم عة  قمةة الع،ةةة أن ي  ف 
وكة ه ال،لةري تةدحش عةا عمة ا الجةاكلللا مسةألة الحةرش علةى  عنتري وغلةره 

ة قلللةة أعة زكم ال،قةر والحاجةة إلةى سةل ك كة ا لةالزاد والتلالةل عليةه، وتثبتهةا لق
المسلك، وفي مقابال ك ه القلة وثري دفعتهم ا، سهم الشري،ة الععي،ة إلى السةم  

 تحدث عنه ث الزاد وما سنل ت،اف عا خبوام
وللةةي اتبةةلا كةة ا الع،ةةاع والسةةم  فةةي الةةن،ا الجاكليةةة اةة ور أن مةةا  

أا،سةةةةهم ذ  السةةةةتا   وقةةةةه األزمةةةاا والشةةةةدائد، وللةةةةي يجنبةةة ا سةةةننهم وأعةةةةرافهم
ا  لم م  اد( وك  أن يعتز  الم  )امعت، كة ا مةا ذوةره   الناا حتى يهلك وأكله ج عة 

ا  ابا  بةاا  ضةي   عنةه فةي ت،سةلره لسة  ي قةري  إذ قةا : »وذلةك أن قريشة 
ا مةةةةةنهم مةماةةةةة، جةةةةر  كةةةةة  و يالةةةةه إلةةةةى م ضةةةةةع  كةةةةاا ا إذا أ ةةةةابه واحةةةةد 

تى وان عمةرو بةا عبةد منةاع، معروع، فضرب ا على أا،سهم خباء  فمات ا، ح
 

اسسةالمي، بلةروا، دي ان عنتري، تحقلة  ود اسةة: محمةد سةعلد م لة ي، مبعةة المكتةل (  1)
   الا  : الج ف  أظله: أي أظال على الج ف اها  ا 249ا ، ش 1983، 2ع

  92/  9الت وري الحمدواية: ( 2)
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ا في زمااه، وله ابا يقا  لةه: أسةد، ووةان لةه تةم ووان س مةا بنةي مةةزوا  ب  ر  لد 
ا اعت،ةد    يحبه ويلعل مع فةدخال أسةد علةى أبيةه يبكةي،  ه  فقا  لةه: احةا غةد 

ا فةةي  وخبةةره خبةةر تربةةه، فانةةتد ذلةةك علةةى عمةةرو بةةا عبةةد منةةاع، فقةةاا خالبةة 
حدر ا تقل ن فيه وتلثر العرب،  أحدرتم قري ، وواا ا يايع ن أمره، فقا : إالم

والنةاا جةال وعةز، وأنةرع ولةد آدا، وت ل ن وتعز العةرب، وأاةتم أكةال حةرا    
  (1)اد يأتي عليكم«للم تبع، ويكاد ك ا امعت،

وإاه لما أ دق الدمئال على التع،ف الجاكلي عا الاعاا خا ة ما  
 دك بةَ فةي وَ  اليك، الة يا تمةر علةلهم األيةاا وكةمبعش ال،قراء ما الاةع  د اجده عن

وماةداق ذلةك قة    وكم ما أغنى العرب،ما الج ف، وتمر عللهم أياا أخر  
 الشن،ر :

ِوي  ى َوَأطــْ ص َعلــَ ا الُخمــْ ا الَحوايــَ َوتْ  َكمــَ  اْنطــَ
ــدو  َداعَ وأاـ ا اـــَ ــَ ــد َكمـ وِت الزهيـ ى القـــُ ــَ  لـ

ْيَا َهافِ َدَا طَ اــــــ اِرُ  الــــــرِ  ــَ ا ُيعــــ ــً ااِويــــ ــً  يــــ
 

  ُِّ اُر وُتْفتــــــــَ اِريَ  ُتغــــــــَ ُة مــــــــَ  ُفُيوطــــــــَ
 ُِّ ــَ ــاَُِف َأْطحـــــــ اَداُه التَّنـــــــ ــَ َ  َتهـــــــ  َأَز
 ُِّ َعاِب وَيْعســـِ اِب الشـــِ  وُت بَأْذنـــَ  (2)َيخـــُ

 

قاد  على اللسل، وخ ض غمةا  الحةرب  والشن،ر  فاعل ك نجاف  
ما أجال غنيمةة تسةد ج عةه، للةا الع،ةة فةي الاعةاا أللة  بةه وببأسةه وخاةاله 

 ال،ريدي التي م يتحلى بها إم الاعاليك 
 

الجةةامع ألحكةةاا القةةرآن، للقرمبةةي، تحقلةة : د  عبةةد   عبةةد المحسةةا التروةةي وآخةةرون، ( 1)
  503 – 502/  22ا: 2006، 1مبعة الرسالة، بلروا، ع

  الح ايا: جمع الح ية، وكةي األمعةاء  المةا ي: ال،اتةال  59 -58 ، ش دي ان الشن،ر (  2)
تغةةا : يحكةةم فتلهةةةا  األز : الةة ئل  التنةةائف: األ ض الق،ةةةا   أمحةةال: ل اةةه والاحةةةا   
ا: مسةةةةرع ا متمةةةةايال   يةةةةة ا: يةةةةنقش ويةتاةةةةف  الشةةةةعل: الاريةةةة  فةةةةي الجبةةةةال   كافيةةةة 

 األذااب: األواخر  يعسال: يمر مر ا سهال  في استقامة 
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لع،ةة فةي المأكةال نةأوكا حتةى تاةال إلةى التقللةال مةا ايمةة وتبلغ كة ه ا 
سةبل عةا ال اقةع وكةروب مةا مالاعاا وذمه على ألسا الشةعراء  وكة ا خةروج 

إذ ويةة  ب،قلةر معةةدا جةةائع  ،الحيةاي الجائعةةة التةي وةةان يعيشةها عةةرب الجاكليةة
أن يةةةزد ي  يشةةةه؟ وقةةةد مةةةر بنةةةا قةةة   د يةةةد "ومكةةةرا ا،سةةةي عةةةا دايةةةاا مأكةةةال" 

 ويق    بيعة با مقروا:

ِر َ  ِ  امـْ ْن َجمـْ ََ مـِ ا ُت المـَ  َوَلَقْد َجَمعـْ
 

  ِِّ ْيِم الَمْأكــَ ْن َلِــِ ي عــَ ُت َنْفســِ  (1)َوَرَفعــْ
 

ا ك الاعةةةاا وم يشةةةر إم أن يتةةةرك خبلةةةث وتةةةأبى ا،ةةةا أوا بةةةا حجةةة 
 فيه، ألن   أعف ماعمه وماله، يق  :

ْم َأِد ْ  ــَ اِرْك َول ْم ُأبــَ ــَ َز ل ــْ ُت الَخِبي  َتَركــْ
 

ي  اِلي وَمْطَعمــِ فَّ ُ  مــَ ْن َأ ــَ  (2)َوَلكــِ
 

وفةي  ،فلال ناعر َأل َاَ  بالاعاا  ،ة ذميمة والةبث واللتا والدااءي 
عند الجاكلللا، م يقاةدون بةه الاعةاا ذاتةه، وإامةا  از  جَ ظني أن ذا الاعاا مَ 

يقادون وسائال وسبه  فالستا  وامستجداء وامالسا  أماا األغنياء ما أجال 
الاعاا ذلة م يقبلها العربي لن،سه، وإن وان الاعةاا سل  ةله لهة ا اماحاةاع 

 ، ألاةه أو ةال الشةرفاءهفحري به أن ي مة  ةالمحام لشرفه وورامته به ه الاريق
 وذوي اللبرياء إلى قاف الةسة 

 

  108/  22األغااي: ( 1)
  أدق: بمعنةةةةةةى أذق، وككةةةةةة ا و دا فةةةةةةي بعةةةةةةش 122ديةةةةةة ان أوا بةةةةةةا حجةةةةةةر، ش ( 2)

 الرواياا 
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وقةةد عةةاش كةة ا ال،لةةر فةةي العقليةةة العربيةةة، وترسةةخ فلهةةا، حتةةى أورقةةه  
 وذا الاعةةاا علةةى ألسةةنة الجةةا فضةةال   بعضةةهم بالةرافةةاا والقاةة  الشةةعبي،

 لر با الحا ث:مَ عا البشر وما يق   ن  

دْ  اَر قـــــَ دَ  َونـــــَ ْأُت ُبَعيـــــْ ْدءَ  َحضـــــَ  هـــــَ
َة َوعـــــــَ  َو  َتْحليـــــــِّ َراِحلـــــــَ  ْينَ ســـــــِ

ُتمْ  وَن َأنـــــْ ُت َمنـــــُ اِري َفُقلـــــْ ْوا نـــــَ  َأتـــــَ
ْنُهمْ  ََ مــــِ ا اِم َفقــــَ ُت إلــــى الطَّعــــَ  َفُقلــــْ

ْلُتمُ  ْد ُفضـــــــــِ  ا َلقـــــــــَ ِِّ ِفْينـــــــــَ  ِباأَلكـــــــــْ
 ِْ اِم فــــــِ نَّ ِفيــــــْ ا الطَّعــــــَ ْ  َعنــــــَّ  َأمــــــِ

 

َدارَ   ا مُ  بــــــــــِ ُد ِبهــــــــــَ ااَل ُأِريــــــــــْ  َقامــــــــــَ
ا ــَ ا ُأَكاِلُِهــــــــــ ــَ َة َأْن َتَنامــــــــــ ــَ  َمَخافــــــــــ

ا وا َ اَلمــــَ ُت: ِعمــــُ اُلوا الجــــن  ُقلــــْ  َفقــــَ
َل  ــْ ُد اإِلنــــ ــُ ْيم  َنْحســــ ــِ ا َز ــــ ــَ  الطََّعامــــ

َقاَما ُسُكْم ســـــــــــُ ْن َذاَك َيْع ـــــــــــِ  َوَلكـــــــــــِ
ةَ  ــَ ِْ النََّقاصـــــــ ــِ َقاَما نِكلـــــــ ــِ   (1)والســـــــ

 

خاةل المةللةةة عنةةد كة ا الشةةاعر جعلتةةه يةنظم كةة ه القاةةة الشةةعرية،  
عكةةا ن الجةةا، واخةةتالق مثةةال كةة ه األمةة   يالاعةةاا علةةى لسةةالياةةال إلةةى ذا 

لت حلةد   يةة  بال،لر، ال ي ما أجله سةعى الشةاعر  مد  اسيمان بها وتأ لها
 بلا اساا والجا  -على ما بلنا-الاعاا وذمامته 

ما وتةةة ور ماةةةاد  األدب القديمةةةة أن الزبرقةةةان بةةةا بةةةد  التميمةةةي عنةةةد  
   عنه على الحالئة لق له فيه:  عمر با الةااب  ضي د عاست

 

نةةةعر ضةةةبة وأخبا كةةةا فةةةي الجاكليةةةة واسسةةةالا،  ةةةنعه: د  حسةةةا  يسةةةى أبةةة  ياسةةةلا، ( 1)
ا، ش 1994، 1مبعةةةة عمةةةادي نةةةتون المكتبةةةاا بجامعةةةة الملةةةك سةةةع د، الريةةةاض، ع

لر با الحا ث الضبي، ناعر جاكلي مقال، اختلف فةي   الشاعر ك  نم130  -129
  حضةةأا: أنةةعله  126اسةةمه فمةةنهم مةةا يرويةةه بالسلا)سةةملر(  العبةةاب الزاخةةر ش

كةةدء: الهةةدوء فةةي الللةةال  تحللةةال  احلةةة: إقامتهةةا بمقةةدا  تحلةةة اليمةةلا  أكالئهةةا: أحرسةةها  
 من ن: أي َما أاتم  
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ا ــَ ِّْ ِلُسْغَيِتهــــ ــَ اِرَم اَل َتْرحــــ ــَ  َدِع الَمكــــ
 

ي  اِعُم الَكاسـِ َت الطـَّ َك َأنـْ  (1)َواْقُعْد َفِ نـَّ
 

ا علةةةى كجةةةاء الحالئةةةة لةةةه: كااةةةه حجتةةةه التةةةي قالهةةةا لل،ةةةا وق،   متوةةةد 
تةةةران اسةةةمه العربةةةي مةةا اق   فأا،ةةة(2)مةةا تبلةةةغ مروءتةةي إم أن آكةةةال وألةةةبا«»أو 

نةةةةعره إلةةةةى التع،ةةةةف فيةةةةه، وذمةةةةه فةةةةي بعةةةةش  بةةةةالحرش علةةةةى الاعةةةةاا وجهةةةةه 
المةة اما، ألن ذلةةك قةةد يقةة د حةةرب الهجةةاء عليةةه، وياةةب  مةة م م ا فةةي العةةرب 

 ما أجال زاد ل  تةلى عنه، لمد  ووسم بالع،ة 

الاعةةةاا، ويعبةةةر عنةةةه باللةةةد  ويةةةزد ي عمةةةرو بةةةا قملئةةةة الحةةةرش علةةةى 
 في إااء المائدي، فيق  : الجائعة محتاجةلا تزاحم األيدي

ْيرُ  ــِ فِ  اَل َتضــ ــَ َوُن كــ ــْ ْيَرةً َوَأهــ ــَ  َك ضــ
 

اِم  ــَ اِء َطعــ ــَ ــي ِإنــ َد فــ ــْ ْيَن َأيــ ــَ د  بــ ــَ  (3)يــ
 

الرجةةا   تاةةرفاا  وكةة ا البلةةه دللةةال علةةى عقةة   وأفئةةدي وألسةةنة تراقةةل  
وقةةة    الةةة ميم أن تةةة بخ  ةةةاحل كةةة ا ال،عةةةالبةةةوتةةةزد ي أك اهةةةا وأخسةةةها، وتزيةةةد 

 م:حات

 ُْ ــ  اُه َوَهمـــ ــَ ْعُلوًكا ُمنـــ ــُ ا ُ  صـــ ــَ  َلحـــ
 

 (4)َلُبوًساوَمْطَعَما َيْلَقى الَعْيَ  َأنْ  ِمنَ  

وقد أسهم ااتشا  مثةال كة ا ال،لةر بةلا عةرب الجاكليةة إلةى نةل ف بة    
النظةةري المتأ جحةةة للاعةةاا بةةلا  كةة ه عةةه للمحتةةاج،  ويزيةةد مةةا حةةديالاعةةاا ودف

 

  284دي ان الحالئة، ش ( 1)
  861/  2األغااي: ( 2)
 تضلرك: تضيمك   43( دي ان عمرو با قملئة، ش 3)
  239دي ان نعر حاتم با عبد   الاائي، ش ( 4)
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بشةرع البة  ، الة ي ا الجةاكللل  فةةرمقه التلالةل عليةه، ونةرع ب لةه ومنحةه  
 م وإفناء الزاد:ل  عدوه منقبة لهم  يق   عمرو با معد يكرب مقر ا لن،سه بالحم 

ي ــِ ْوِم ِحْلمــ ــَ ِم القــ ــْ َد ِحلــ ــْ ى َبعــ  َوَيْسقــــَ
 

ْوِم َزاِدي  َِّ َزاِد القــــــــــَ ى َقبــــــــــْ  (1)َوَيْفنــــــــــَ
 

 ويق   متمم با ا يري في  راء أخيه مالك: 

َماَحة   ــَ ُْ سـ ــْ ــ  َّ ِمنـ اَن اللـ ــَ ــ   َأعـ  َلِبيـ
َد  ز  للنــَّ ْيِف َيْهتــَ ْدِر الســَّ َراُه َكصــَ  تــَ

 

َعايَفصـــِ   ــَ ْدِب َأْوضـ ُ  الجـــَ ــِ ا َراكـ     ِإَذا مـــَ
ْوءِ  اْمِر ِ  عندَ  ِجدْ ت َلمْ   ِإَذا  (2)َمْطَعَما الس 

ها ايا بةا ب ض   و دق في أبياا يتقاسم اسبتري  وتتبل   ك ه ال،ل 
اسةةةةبتها إذا أدا ال،لةةةةري  ا  فةةةةي، وم جةةةةد (4)وحةةةةاتم الاةةةةائي (3)م التميمةةةةيعا ةةةة

 بجالء وأربته ما احا بادد إرباته في ك ا الم ض ف  تق   األبياا:

كَ  ــِ َة َمالــ ــَ ِد َ  واْبنــ ــْ َة َعبــ ــَ ا اْبنــ ــَ  َأيــ
ــزَّاَد  ِت ال ــْ ا َعِمل ــَ ُْ ِإَذا م ــَ  َفالَتِمســي ل

ِ نَِّني ــَ ا فـــ ــً يعا َأْو َقِرْيســـ ــِ ا َقصـــ ــً  َكِرْيمـــ
اُرهُ  ْرُء َزاًدا َوجــــَ ُْ المــــَ ْي َف ُيســــِ  وَكيــــْ
 َِّ اَرِة َبافــــِ ْن ِزيــــَ ر  مــــِ ْوُت َفيــــْ  َوللمــــَ
ا ــً ا َداَم َ اِوي ــَ ْيِف م ُد الضــَّ ــْ ي َلَعب ــِ   َوِإن

 

ــَوْردِ   ِْ الـ َر ْرَدْيِن والفـــَ َة ِذي البـــُ ا اْبنـــَ  َويـــَ
ــَ ِ  ــْياًل فــــ ُت َأكــــ ــْ ــُ نِ ي َلســــ دِ  ُْ آُكلــــ ــْ  يَوحــــ
ــَ  اُا مـ ــَ ِديَذمَّاَأفـ ــْ ْن َبعـ ــِ ــِز مـ  ِت اأَلَحاِديـ

دِ ى بادي الخَ عَ يُف المِ فِ فَ   َصاَصِة والَجهـْ
ى َعمـــــْ ُيالحـــــِ  َراَا األكيـــــِِّ َعلـــــَ  دِ ُل َأطـــــْ

دِ  ْيَمِة الَعبــــْ ْن بــــِ َك مــــِ ا فــــيَّ إال ِتلــــْ  ومــــَ
 

 

نةةعر عمةةرو بةةا معةةد يكةةرب الز بلةةدي، تحقلةة : ماةةاف الارابيشةةي، مبعةةة مجمةةع اللغةةة (1)
  95ا،  ش 1974العربية بدمش ، 

   أوضع: أسرف  265الم،ضلياا، ش ( 2)
  149( نعر بني تميم في العار الجاكلي، ش 3)
  312دي ان نعر حاتم با عبد   الاائي، ش ( 4)
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ا متعةةددي مةةا   يةةة الجةةاكلللا  وكةة ه األبيةةاا علةةى  قلتهةةا تجمةةع خل مةة 
، دون تحديةد ماتمائةه أكة  مةا القبللةة، ا  ابتةداء  بالةل األكلةال المشةا كللاعا

قبةةال  العةةرب  عليةةه أا مةةا الاةةا ئلا عللهةةا  وكةة ا اللةةرا الجةةاكلي الةة ي تعةةا ع
ا اسسةةةالا، يكسةةةبهم الثنةةةاء ويةةةدفع عةةةنهم الةةة ا ومةةةا أكدتةةةه األبيةةةاا  وفلهةةةا  أيضةةة 

إالا  استساغة المرء للزاد وجا ه ماوك ما الجهد والةاا ة، ومةا أاهةا تحةث 
على ملل الرزق وعدا الةضة ف للةبةالء الة يا تحاةي اظةراتهم األكةال علةى 
ماعمةه  وختةاا األبيةاا بالتشةبه بالعبةد للضةي  مةروءي كة ا البةاب ولةه، إذ إن 

ر لة،األحيةاء م يوز، وو ةال إلةى حةي مةا الضي  ال ي جةاوز ال،لة اا والم،ةا
ا له، يسهر علةى  إم بما يقيم أوده ما الاعاا، للنه ي،اجأ بسلد قد أ ب  عبد 
 احتةةه، ويقةةدا لةةه الاعةةاا والشةةراب، ويقضةةي حاجتةةه إن وةةان  ةةاحل حاجةةة، 
وبهةة ا يكسةةل الجةةاكلي الحمةةد والثنةةاء، ويةةدفع عنةةه الةة ا والهجةةاء، ويبةةرز ا،سةةه 

للرا، وأ حاب الن، ا السليمة، التي وا ملدان م يبرز فيه إم أكال الج د   في
لم تداسها نةه ي امسةتئثا ، ولةم يتمللهةا الجشةع والحةرش فةي زمةا وجةل فيةه 

 الب   والعااء 
 لةة ور لقةةيا بةةا عا ةةم يةة ور مناسةةبتهاومةةا ينسةةل األبيةةاا السةةال،ة ا 

عا ةةم المنقةةري  فةةي خبةةر مريةة  أو ده أبةة  ال،ةةرج، إذ يقةة  : »تةةزوج اةةيا بةةا
 ا ا الضبي، وأتته في اللللة الثااية ما بنائه بها باعاا،  سة بنه زيد ال،من،

جا يةةة لهةةا  فقةةا : فةةأيا أكللةةي؟ فلةةم تعلةةم مةةا يريةةد فأاشةةأ األبيةةاا   «  فأ سةةله 
 وأاشأا تق   له: مليحة فالبه له أكلال  
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ُْ   َأَبى ُذوَ  َطَعامـَ  الَمْرُء َ ْيل  َأْن يـَ
َد  ْوِد والنـَّ  فُبوِرْكَت َحيعا َيا َأَفا الجـُ

 

ِرْيمُ   ــَ ُْ َلكـــــــــ ــَّ َِّ ِإنـــــــــ ــْ ِر َأِكيـــــــــ ــْ  ِبَغيـــــــــ
ومُ  ــُ َك ُرجـ ــْ ْد َحَوتـ ــَ ا قـ ــً َت َمْيتـ ــْ  (1)َوُبوِركـ

 

ولعال ك ه األبياا، وإن  د ا ما زوجة ايا، إم أاها تتود اظرته  
 ةشاه ما م ماا األحاديث اعاا، وتلسبه الثناء، م ما وان يلل

وعلةةى خةةالع كةة ه الزوجةةة الشةةري،ة اللريمةةة، يكثةةر فةةي نةةعر العةةرب  
ذوةةر الالئمةةاا، ووثلةةر ا مةةا يكةة ن لةة مها ألزواجهةةا علةةى اسمعةةاا، مةافةةة أن 

فةةي تلةةريا فلةةري  يملةة  الةةزوج وي،تقةةر فيجةة ف  ةةبيااها  ولعام،ةةة األم مةةة دو 
أخاةةر مةةا يهةةدد الةة ي كةة  نةةل أو كةةا مةافةةة الجةة ف، اللةة ا فةةي الشةةعر، التةةي 

فةي سةبل لاعاا ا على أنالحياي الجاكلية في ذلك ال قه  ويدلنا الشعر ا،سه 
لةة ا الزوجةةة زوجهةةا علةةى البةة   والمةةن ، ودللةةال ذلةةك أبيةةاا لحاةةائ  بةةا يع،ةةر 

 التميمي، يق   فلها ذاكر ا ل ا زوجه على الب  :

ي م  َحَرْبَتنـــِ اِب ُرهــْ ُة الَعســـَّ َُ اْبنــَ و  َتقــُ
ا َجمْعنَــ  ةَ ْرَمًة َبعْــ ا صــِ ِإَذا مــَ  د َهْجمــَ

ــْ  ْم َأعـ ــَ ُت َولـ ــْ َأمِليَفُقلـ ــَ َواَب تـ ــَ  ي الجـ
ي ْزاًل َلَعلَّنـــِ اَت هـــَ َواًدا مـــَ ــي جـــَ  َأِرْينـ

 

دا  ــَ َك َمْقعــ ــِ ُرْك ِلَنْفســ ْم َتتــــْ ــَ اَُِ  لــ  َحطــــَ
َوَدا ــْ ــَك َأســ اْبِن ُأمــ ــَ ا كــ ــَ وُن َعَلْينــ ــُ  َتكــ
َدا ــَ َد وَأْربـــ ــْ ُف َزيـــ ــْ زااًل َحتـــ ــُ اَن هـــ ــَ  َأكـــ

َرْينَ  ا تــــَ َداَأر  مــــَ  (2) َأْو َبخــــْياًل ُمَخلــــَّ
 

 

   الرج ا والرجاا: جمع  جمة وكي حجا ي تنال على القبر 73/  14األغااي: ( 1)
  الشاعر ك  حاائ  با يع،ر 298  -297تميم في العار الجاكلي، ش   نعر بني( 2)

با عبد األس د با جند  با اهشال با دا ا با زيد مناي با تميم  ناعر جاكلي، وان 
ا، وكةة  نةقل  ل سةة د بةا يع،ةر الشةةاعر المشةه    والحاةةائ  كة  الاةةغلر  كري مةا متالفة 

  حربتنةي: سةلبتني مةالي  111المحا ع ما وال نةيء  معجةم الشةعراء الجةاكلللا ش
مقعةةةد: مكةةةان تقةةةيم فيةةةه وأاةةةه رةةةري  الاةةةرمة: القاعةةةة مةةةا اسبةةةال تاةةةال إلةةةى رالرةةةلا  
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وذوةةةر الهةةةزا  دللةةةال علةةةى أن األبيةةةاا لةةة ا مةةةا زوجةةةة لزوجهةةةا علةةةى  
مةا  الالئمةة لقناعتةه الشةاةية ينبةعاسمعاا  ومع تمنع الةزوج مةا قبة    أي  

الحةةرش واسمسةةاك، وكةة  إتيةةان المةة ا علةةى وةةال  يفلةةر يةةدافع  ذلةةك دللةةال  عقلةةي
ا، والنهاية المحت مةة مة ا  نيء، فالج اد لا يم ا ج ع ا، والبةلال ليا مةلد 

 الجميع، وكال وان م ا زيد وأ بد ج ع ا؟

 افَ نَا وما المنال  ا،سه، واألدلة ذاتها يرفش عمرو با نأا أن يَ  
ج يةةةر  فيةةةه نةةةرفه ال فلركةةةا، بةةةال يتوةةةد علةةةى مضةةةيه فةةةي اهةةةبةةةللةةة ا الزوجةةةة ويق
 و فعته، إذ تق  :

ْت بِ  ــَّ َة َهبــــ ــَ وُمِنيَوَعاِذلــــ ــُ َِّ َتلــــ ــْ  ليــــ
ا ــً ْوَت َتاِرك ِ نِ ي اَل َأَر  المــَ ــَ ي ف  َذِرْينــِ
اَِنَ  ُت ِبكـَ ا َفَلسـْ ْ  ُدْنيـَ ا ُأصـِ  َمَتى مـَ

 

الَ   ا َمهـْ ُت َلهـَ ْوُم ُقلـْ  َفَلمَّا َاَلْت في اللـَّ
ْوَدَة  ْياًل َواَل َذا جــــــَ ْزالَبخــــــِ ا هــــــَ تــــــً  َميِ 

ال اِذَلِتي ُقفــْ ْرِت عــَ ْو أْكثــَ ــَ ا َول  (1)َعَلْيهــَ
 

ي علةةى زوجتةةه ل مهةةا، بةةأن إبلةةه وبأسةةل ب سةةاخر يةةرد ضةةمري بةةا ضةةمر  
االتةةةي ت  ةةةيه بح،ظهةةةا لةةةا تةمةةة  وج كهةةةا، وتعاةةةل   وسةةةها بالسةةة اد   حزاةةة 

 :؟يبقلها فلمَ عليه إذا ماا أو قتال، 

اِا    ي ســــــَ ي  َعمــــــِ  ر َها َوُبنــــــَ  َأُأصـــــِ
اَمِتي َِّ هـــَ رْفت بليـــْ ِت ِإْن صـــَ  َأَرَأيـــْ

اِب   َة َعلــــــيَّ َوعــــــَ ْن ِإبــــــَ اِك مــــــِ  َفَكفــــــَ
وابي ا َأ ـــــــْ ــً ــُت ِمَنهـــــــا َباِليـــــ  وَفَرجـــــ

 

الهجمة: مجم عة اسبال تاال إلى مادون المائة  وابا أمك أس دا: أي وأخيك األسة د 
 في ج ده وورمه   

   غله: بالغه في الل ا  41نعر عمرو با نأا األسدي، ش ( 1)
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ا يَّ ُوُجوَههــَ ي َعلــَ ْن ِإِبلــِ ِّْ َتْخِمشــَ  هــَ
 

الِب  َها ِبســــــِ وســــــَ َبنَّ ُرَُ  (1)َأْم َتْعصــــــِ
 

ومع إلحا  الزوجة الالئمة يزيد إ را  العربي على خ ماها، و فش  
ته التةي ق امهةا اللةرا والبة   اما تقدمه وتارحه ما فلر م يتمانى مع أخالاي

بافراع  وسبل  دكا واسعراض عنها ما يراه ما قتال لمروءته، واسف لشةرفه، 
فةي ا،سةه، وحةرش عللهةا، فلية    وان العزي التةي ولةدا معةه ووبةرا وكدا أل

لةةه بعةةد كةة ا أن يسةةلر فةةي  وةةاب فلةةر يعمةةال علةةى سةةلبها وإماتتهةةا وكةةي  بلبةةة 
 ا،سه، ورمري خلقه؟

ا تةةةنم عةةةا قداسةةةللاعةةةاا اةةةتلما خل ومةةةا تعةةةدد النظةةةري الجاكليةةةة  ة  مةةة 
ا ي ر  العر  م والا بةالنظري له، حتى ياب   بام ا مقدس  عةم م، ويمةن  لا الم ا  م اعةَ

 ما خالله بعش األنةاش حق ق ا عند ابائال م تل ن إم ألفرادكا 
ا   ة م،ةةاده: أن  بسةة  وقةةد ذوةةر أبةة  ال،ةةرج فةةي خبةةر م يةةال عةةا يةة ا َجَبلةةَ

سةي نةا  الربيةع بةا زيةاد العبتة كل، فأ  خرجه كا بةة مةا ذبيةان م تةد ي أيةا
َكال بةا  عللهم أن يقادوا بني عامر فيستجلروا بهةم، فنةةزل ا علةى  بيعةة بةا نةَ

عةة: »يةا كعل با الحري ، ووااه الرياسة في بنةي وةالب بةا  بيعةة فقةا   بي
يم، وأاةا أعلةم    أن للم ال ي يالل منلم عظةبني  با، نأالم جللال، وذح

العةةرب قةة   وم    مةةا بةةد مةةا بنةةي وةةالب ب أعةةز حةةرب حا بتهةةا كةة ه الحةةر 
 

الشةةاعر كةة  ضةةمري بةةا ضةةمري بةةا   282م فةةي العاةةر الجةةاكلي، ش ( نةةعر بنةةي تمةةي1)
جةةابر بةةا قاةةا بةةا اهشةةال بةةا دا ا بةةا زيةةد منةةاي بةةا تمةةيم  وةةان مةةا  جةةا  تمةةيم فةةي 
ا  وةةةان اسةةمه نةةة  بةةةا ضةةمري لدمامتةةةه وضةةدلة  جسةةةمه وقاةةةره،  الجاكليةةة لسةةةاا ا وبيااةة 

ا نةةاعر فسةةماه النعمةةان ضةةمري بةةا ضةةمري، علةةى أبيةةة ووةةان  ةةديق ا لةةه  وضةةمري فةةا  
نةةةري  فةةةي ق مةةةه، وإليةةةه قةةةا  النعمةةةان )تسةةةمع بالمعلةةةدي م أن تةةةراه(  معجةةةم الشةةةعراء 

    اسبة: الةزي والعا   السالب: عاائل س د 193الجاكلللا ش
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تةى جةا وا ع ق مي  فةرج في ق ا ما بنةي وعةل حفأمهل اي حتى استالع مل
بنةةي وةةالب     فنةةةزل ا علةةى األحةة ش بةةا جع،ةةر فةة وروا لةةه مةةا أمةةركم  فقةةا  
لةةةَك وأمعمةةتهم معامةةةك؟ قةةةا  اعةةم  قةةةا : قةةةد     َكال أظللةةةتهم ظم لربيعةةة بةةةا نةةَ

  ككة ا فهةم سةلد نةري  (1)القة ا وسةاهم بحب حةة دا كةم«  أجرا القة ا! فةأا زل  ا
كاألح ش بةا جع،ةر أن إمعةاا الضةي  ذي الحاجةة، تلبيةة ضةمنية لحاجتةه، 

ال لعةبا، وبةلا قب لةه إجةا تهم، كَ ل لك  ب  األحة ش بةلا إمعةاا  بيعةة بةا نةَ 
ا  ا القب   باقسامه باهلل أن إمعامهوأكد على ك    لهم إجا ي لهم أيض 

بعةةد كةة ا اتسةةاء  عةةا الر يةةة الحقيقيةةة، أو لنقةةال المعتدلةةة التةةي  لعلنةةا 
ينظةةةر بهةةةا إلةةةى الاعةةةاا فةةةي العاةةةر الجةةةاكلي، وويةةة  وةةةان التعامةةةال مةةةع كةةة ا 

 المك ن الدافع للج ف؟

إجابتنةةةا علةةةى كةةة ا التسةةةا   تبتةةةدن مةةةا أو  حةةةديثنا عنةةةه، فلةةة  تأملنةةةا  
لاعةةةاا لةةةم يكةةةا   يةةةتهم العامةةةة للاعةةةاا علةةةى مةةةا فلهةةةا مةةةا تبةةةايا، ل جةةةداا أن ا

الغاية في حياتهم، ولم تترَب ا، سةهم علةى حبةه الشةديد، بةال علةى العكةا مةا 
ذلك، فقد ومنة ا أا،سةهم علةى الاةبر والجلةد فةي سةبلله، ودفعةه لمةا كةم أكثةر 

زاد، يشةةهد بةة لك تع،،هةةم حاجةةة مةةنهم، لةة لك المةة  ذلةةك التباعةةد بلةةنهم وبةةلا الةة
كجةةةاء ومعةةةايري الحةةةري  لغلةةةركم، وذمةةةه فةةةي بعةةةش المةةة اما، و  عنةةةه، وب لةةةه

اد ياد  ما قناعةة ال،نةاء والن،ةاد، فنةاء األ وا  وا،ة المتلالل عليه، ووال ذلك
 الزاد 

يبقى بعد ذلةك حقيقةة أن اساسةان م يسةتايع العةي  بةال معةاا مهمةا  
ه، وقة ي  ةبره واحتمالةه، فلية  عةاش العةرب قبةال اسسةالا لة  ث  كااه قناعاته وم  

 

  138/ 11األغااي: ( 1)
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اهةةم عانةة ا علةةى القللةةال الةة ي تح،ةة  بةةه الحيةةاي، علةةى البعةةد مةةا الةةزاد؟ الحةة  أ
وألزمةة ا أا،سةةهم حةةد الل،ةةاع، الةة ي يقةةلهم ذ  السةةتا  وحةةر الجةة ف، و ةةرف ا مةةا 

 وماداق ذلك ق   الشن،ر : زاد عا حاجتهم في المكرماا واسمعاا 

َدا  َوَأْاُدو َعَلى الُقْوتِ  ا اـَ د َكمـَ  الزَِّهيـْ
 

اَداُه   ــَ َ  َتهـــــ ُِّ َأَز ــَ اَُِف َأْطحـــــ ــَ  (1)التَّنـــــ
 

ا قةة   األعشةةى البةةاكلي فةةي  رةةاء أخيةةه ألمةةه المنتشةةر بةةا   ومنةةه أيضةة 
 وكل الباكلي بق له:

ا ــَ مَّ ِبهـــ ــَ َذ ِإْن َألـــ ــْ زَُّة ِفلـــ ــُ ِْ حـــ ــْ  َتْكِفيـــ
 

ُْ الغمــرُ   ْرَب ْرِوي بــُ َواِء َويــُ َن الشــِ   (2)مــِ
 

ا في ق مه فولما م يعرع المنتشر،   ا، ولة  أ اد أن قد وان  ئيس  وسلد 
 ةةةباحه ومسةةةاءه مةةةا اقةةة  ذلةةةك مةةةا مالةةةه، ألن سةةةادي الجاكليةةةة عرفةةة ا  مَ عةةةَ ا  يَ 

نة يه قناعةة   ا اجد و،افه نريحة ما وبةد ذبيحةةبعظم الما  ووثرته، ومع ك
 ةةر  أاةةه يغةةدو علةةى القةة ا  الشةةن،ر  وكةة  السةةلد الشةةري   ووةة لك  منةةه بةة لك

الغا ي، التي تتي  لةه ااةلب ا و زو الزكلد، أي القللال، وك   احل اشاع في الغ
ما الغنائم ت،ت  أمامه باب األكال والاعةاا، رةم يرضةى بالزكلةد إمةا قناعةة منةه 

  إما تع،، ا وب م  و ب لك، 
وفةةةةي تةةةةرارهم النثةةةةري القةةةةائم علةةةةى الحكمةةةةة، وبعةةةةد الغةةةة   فةةةةي الةةةةن،ا  

ع  ونةةب ة  مةةَ ة  اساسةةااية ترنةة  مثةةال كةة ه األفلةةا  الم حيةةة بةةأن الةةزاد و،ةةاع م ت  
ومما يترر ما أق الهم ق   أكثم بةا  ةي،ي بةلا يةدي وسةر  عنةدما وفةد عليةه 

 

  58دي ان الشن،ر ، ش ( 1)
غمةةر:   الحةةزي: مةةا قاةةع مةةا اللحةةم مةة م   ال،لةة : وبةةد البعلةةر  ال91األ ةةمعياا، ش ( 2)

 أ غر األقدا  
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  فةالزاد بلغةة (1)مع بعش أنةراع العةرب: »يكعيةك مةا الةزاد مةا بلغةك المحةال«
 هالمرء في حياته، وبه ياال إلى مبتغةاه، وتسةتمر حياتةه، ومةع ذلةك يكعيةه منة

 القللال، لياال إلى محال ما 
اع«  َا بالَل،ةةَ َدف  الةةنَّ،  وجةةاء فةةي أمثةةالهم قةة لهم: »الحكةةيم  َيقةة 

، أي أن (2)
 ةةاحل الحكمةةة والعقةةال يمنةةع الةةن،ا ويروضةةها علةةى الرضةةا بالقللةةال، وقب لةةه 

ه عةةا وجةة ه مةةا وةةال نةةيء، ويرضةةى بك،افةةه ومةةا يك،ةةدون التالةةع إلةةى الزيةةادي 
 الناا 

علةةى   يةةة دملةةة واضةةحة ومةةا الحسةةا ذوةةره فةةي كةة ا المقةةاا، ويةةد   
لةل الجةاكلللا لهةا فةي اظةرتهم للةزاد والاعةاا، أن مةا خاةائ  الل،اع، وتغل

، ووثلةر ا مةا أرنةه (3)مد  الرجا  في البلئة الجاكلية عدا الشَبع وقةه اسضةافة
ا   النساء على الرجا  به ه الةالة، وعلى اقيضها ب ا الرجا  أيض 

ا مةةةا ، وتعةةةوأ ةةةللة فةةةي الثقافةةةة الجاكليةةةة فهةةة ه النظةةةري مترسةةةةة  د بابةةة 
أب اب الشرع، م يقبال الجاكلي أن يثلل ما ك ا الجاال، ويدعم ذلك وال مةا 
قدمناه ما حةديث، ويشةده تمكةا اظةرتهم كة ه مةا تةرارهم حتةى امةه وااتشةرا 

ا م ي فةةةي مكةةةاعري، وفةةةي مبةةةائعهم وعةةةاداتهم المتجةةة  فةةةي أدبهةةةم النثةةةري والشةةة
 ا، سهم 

  

 

  400/  7الت وري الحمدواية: ( 1)
مجمةةع األمثةةا ، للملةةدااي، تحقلةة : محمةةد أبةة  ال،ضةةال إبةةراهيم، مبعةةة البةةابي الحلبةةي، ( 2)

  382/  1القاكري: 
  17/185األغااي: ( 3)
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 الباب الثاني 
 رد ــــــــــــ الف   اجلوع و 
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 الفصل األول 
 اجلوع يف العصر اجلاهلي مكافحة  

ا از ،    ليا  ما  به  ينةز   فيما  ينظر  أن  مجتمع  أي  على  غريب ا 
يكترث  أم  الغريل  بال  الجسيمة،  األضرا   وق ف  قبال  عالجها  ما  للتمكا 
المجتمع لمشكالته، ويدعها تستشري حتى تقضي عليه، وعلى أفراده المناع  

 بهم دحش ك ه المشكالا مهما وااه  

المجتمعةةاا تلةم بةةه  والمجتمةع العربةي فةةي العاةر الجةةاكلي وغلةره مةا 
المشاكال وتعاف به المحا، فيسعى  جةاما القبائةال والح اضةر إلةى دفعهةا، 
وإيجةةةاد حةةةال لهةةةا  والجةةة ف مةةةا أعظةةةم مشةةةاكلهم وأنةةةدكا خاةةةر ا علةةةلهم، لةةة ا م 
اجةةدكم يكت،ةة ن بحةةال واحةةد لةةه، بةةال يضةةع ن لةةه عةةدي حلةة   يةتةةا ون أاسةةبها 

ا  ومهمةةا فتشةةه فةةي مشةةاكلهم وحل لهةةا  ا مثةةال وأضةةمنها اجاحةة  فةةال أظنةةك واجةةد 
الجةةة ف وثةةةري فةةةي الحلةةة  ، ولةةة  الت،ةةةه إلةةةى مشةةةكلة القتةةةال تجةةةد حل لهةةةا الحةةةرب 
والديةةةة، ولةةة  اظةةةرا إلةةةى سةةةبي المةةةرأي وأسةةةر الرجةةةال ل جةةةدا ال،ديةةةة واسمةةةالق 
وامسترقاق، وعلى ذلك مجمال مشاكلهم تتراو  بلا حلة   قلللةة ي َغلةَّل  أفضةلها 

  كا األفراد والزمان والمكان بما يتمانى مع مالحة يشترك في إقرا
الج ف    الجاكلل ن  جابه  بها  التي  األساللل  سنتناو   يلي  وفيما 

ي   ولم  عليه  ااتاروا  حتى  وأخضع ه  عليه،  منهم  وسياروا  بالقللللا  إم   دم 
 ذوراا بعضهم فيما تقدا ما ك ه الد اسة 

 الغـزو: 
و ،ه لم ت  ف حياي بأاها حياي حربية ق امها الحرب والغزو وما   

وتلك  وأخبا كم،  نعركم،  في  أ داَءكا  اجد  حقيقة  وك ه  الجاكلية،  الحياي 
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األدب القديمة، وي،رد لها اللتل،   المادي المسماي بأياا العرب تتنارر في وتل 
ذلك   في  بها  الجاكلللا  اكتماا  غرا   على  وحديث ا  قديم ا  العلماء  بها  واكتم 

و  ال،ةر،  ومح    السمر،  مادي  وااه  حلث  األنعا   ال قه،  تدو   ح لها 
 بمةتلف م ض عاتها  

متعةةة يتسةةل ن بهةةا، ويقاعةة ن سةةأا وأيةةامهم الجةةاكلللا  حةةروب  تلةةا لةةم 
قد يضريها اعتداء بال وااه مسببة في أعرافهم وتقاللدكم، و   ،حياتهم ب اساتها

مةا أجةال الثةأ ، و بمةةا  تنشةل  قبائةال أخةةر ، وقةد القبائةال علةى المةاء والمراعةي ل
يتعةي  بةه الغةزاي فةي أوقةاا السةالا واألمةا،   المغاام واللسل الة يبعثها حل  

تجج الحةروب، والغنيمة ما األسباب المهمة التي تة  اللسل   أن  أظا  ونه   وإن
لباا الثأ  مري، ولباا الدفاف عا حمى القبللةة   ه لبسإن لم تلا أكمها، وإن  

أمركةةا مةري أخةر ، فهةةي مند جةة تحةةه األسةباب العامةةة للحةرب فةةي الجاكليةة، و 
  أجله قامه الحرب  مهم ألنةاش قد م يعنلهم أمر الثأ  ال ي ما

ا قامةةه فةةي الجاكل  يةةة إم والغنيمةةة مةةا أكةةدافها، بةةال وم الةةاد اجةةد حربةة 
ا مةةةا تحقةةة  الثةةةراء للغةةةاام،  مةةةا أجلهةةةا قامةةةه كةةة ه الحةةةرب، ألن الغنيمةةةة غالبةةة 

 ف، فأل،ةةة ع بةةه الجةةوتضةةما لةةه البقةةاء وامسةةتمرا ، وتةة فر لةةه العةةي  الةة ي يةةدف
بأاهةا السةبلال ال حلةد مسةتمرا  بقائةه، فةالحرب   اسحساا  باعثه  العربي للغزو  

  ويتوةةةد عةةةروي بةةةا الةةة  د كةةة ه ال،لةةةري (1)كااةةه ضةةةرو ي للحاةةة   علةةةى العةةةي 
 بق له:

ــَ  د  ولـــ ــْ َتم  َوَزيـــ ــْ ُك ُمعـــ ــَ مْ َأَيْهلـــ ــُ رِ   ْم َأقـــ ُل ُمْخطــِ ي َنفــْ ا َولــِ َدَب َيْومــً ى نــَ  َعلــَ

 

ال،روسةةية فةةي الشةةعر الجةةاكلي، اةة  ي حمةة دي القيسةةي، مبعةةة مكتبةةة النهضةةة، بغةةداد، ( 1)
  80شا، 1964، 1ع
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َد اليَــ  ُنْفِزُع َبعــْ ا ســَ ْن ال َيَخاُفنــَ ِْ مــَ  أ
ا ــَ ْوِم بالَقنـ ــَ ََ القـ ا َأو ــَ ــاِعُن َعْنهـ  ُيطـ
ا اَراِت َأْهِلهـــَ َد واـــَ ى َنجـــْ ا َعلـــَ  َفيومـــً

 

رِ  ــَ َوام الُمنَّفـ ــَ َر  السـ ــْ ُ  فـــي ُأفـ ــِ  َكَواسـ
رِ  هَّ ْوَن ُمشــــَ اَا َذاِت لــــَ ْيَض ِففــــَ  وبــــِ
رِ  زَ  وَعْرعــَ َأْرَ  َذاِت بــَ ــِ ا ب ــً وَيْوم
(1) 

 

ا، فنةةدب   ومعةةتم وزيةةد حيةةان مةةا  ةةبا وااةةا علةةى ونةةك الهةةالك ج عةة 
 منها  ا للغنيمة التي حازكا، وقسم أل حابهعروي ا،سه لهم وأغا  معهم، ملب  

 ق   األعلم با ضبيعة:وفي السياق ذاته ي 

ُة  ــَّ ْرِء ِقلــ ــَ ِِّ المــ ــْ ْزِري ِبَعقــ ــُ ِْ ويــ ــِ  َمالــ
 ِْ ــِ زِم َراَم ِبَنْفسـ ــَ ى َذا الحـ ــَ ِ نَّ الَفتـ ــَ  فـ

 

َيالَ   ــْ ََ وَأحـ ا ــَ ْن ِرجـ َو  مـــِ ــْ اَن َأقـ  َوِإن كـــَ
وَّالَ  ــَ ــْي َيَتمـ ِِّ كـ ــْ َذا اللَّيـ ــَ َن هـ ــِ  (2)َجَوابـ

 

وكةة ه الشةة اكد تثبةةه أن الحةةرب القائمةةة مةةا أجةةال الغنيمةةة ضةةرو ي فةةي  
ن أغةزو لسةد الجة ف، وم الحياي العربية، و فضها كالك للرافش وأكلةه، فةلةر أ

 أغزو لثأ  م يتعل  بي، والعرب تغزو للللهما، ووالكما ي  ال للغنيمة 

رر في تغلر حياتةه، ولقيمة الغنيمة التي يغنمها الغازي، وما لها ما أ 
في اسغا ي تحه أي ظرع، وفةي أي فاةال مةا فاة   السةنة   م يجد إنكام  

حتةةةى الاةةةي   غةةةم حرا تةةةه الشةةةديدي يغةةةا  فيةةةه، ووةةةان كةةة ا ديةةةدن السةةةليك بةةةا 

 

معةةةتم وزيةةةد: مةةةا عشةةةائر  ةةةبا  النةةةدب:   154 -153( ديةةة ان عةةةروي بةةةا الةةة  د، ش 1)
الةاةةةر  و اسةةةع: كةةةي الةلةةةال التةةةي تاةةةرد اسبةةةال  السةةة اا: اسبةةةال  المن،ةةةر: المسةةةتن،ر  

 المشهر: المشه    الشث والعرعر: ضرب ما الشجر 
  الشاعر ك  عمةرو بةا مالةك بةا ضةبيعة بةا 475في الجاكلية، ش    دي ان بني بكر(  2)

  83ايا با رعلبة  واألعلم لقبه  قا  عنه المرزبااي جاكلي قديم  معجم الشعراء ش
 أحلال: وثلر الحللة  ج انا: جمع ج نا وك  الد ف أو الاد   يتم  : ينمي ماله 
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َلَلة ، وفةةي األغةةااي أاةةه اجتمةةع اةةاا مةةا العةةرب بعكةةاظ، مةةنهم قةةري بةةا (1)السةةه
كبلري القشلري، في سنلا تتابعه على الناا فت اعةدوا وت افقة ا أن م يتغةاو وا 

وكل الباكلي رم الة ائلي  اباتى يةال الناا رم قال ا: ابعث ا إلى المنتشر ح
، قةا  فمةا يأكةال قة مي له معنةا  فأتةاكم فةأعلم ه مةا  ةنع افليشهد أمراا، ولندخ

اك يةةا أخةةا باكلةةة؟ قةةا : أمةةا أاةةا إلةةى ذاك؟ فقةةا  لةةه ابةةا جةةا ا الضةةبي إاةةك لهنةةَّ 
ك  فت،رقة ا ولةم يكةا إم ذلةك فالغسال والنساء عليَّ حراا حتى آكال مةا قمةع إبلة

  ولنتبةلا ايمةة (2)    فأغا  المنتشر علةى ابةا جةا ا     وأمةرد إبلةه و عاءكةا
الغنم عندكم تأمال ق   المنشر: "فما يأكةال قة مي"، وكة ا دللةال علةى أن إيقةاع 
الغةةزو كةةالك لهةةم، وتأكلةةد أن الغةةزو دافعةةه جةة عهم فةةي معظةةم األحيةةان، وقةةد 

 يق   عامر با الا،لال:عبروا عا ذلك في نعركم  

اتَ  ــَ فـــــــــ اِء ُمَردَّ ــَ ا بالنِ ســـــــــ ــَ نـــــــــ  َوِجِْ
 

ا  ا َطَعامــــــــــــَ نَّ لنــــــــــــَ  (3)وَأْذَواَد َفكــــــــــــُ
 

 يمي:ويق   عمرو با مالك الت 

ا ســَ ا ُمَكوَّ َر َجْمعــً َلْبَنا الَسكــْ ُن ســَ  َوَنحــْ
 

مُ   ــَّ ُْ ُيَتَقســــ ــُ ا َلْحمــــ ــَ َسَا ِفينــــ ــْ  (4)فَأصــــ
 

 

  390/  2األغااي: ( 1)
  231 – 230/  15األغااي: ( 2)
  مردفةةاا: أي سةةبايا  أذواد: جمةةع ذود مةةا اسبةةال 111ديةة ان عةةامر بةةا الا،لةةال، ش ( 3)

 بلا الثالرة والعشري 
  الشاعر ك  عمرو با اانري با المستعر با 330دي ان بني بكر في الجاكلية، ش (  4)

ماوية با علي با بكر با وائال  ناعر قديم، وك  ال ي أزا   ياسة يشكر با بكر بةا 
قتال فرخ النسر الة ي وةان ليشةكر اللةمةي، فااتقلةه الرياسةة إلةى ولةد رعلبةة بةا  بيعة، و 
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أن يبدد خ ع  احبه في الغا ي بأن ي وره بغنيمته،    ويحاو  السليك 
 :  وأن المكافأي ستل ن لحم ا مري ا ومرق ا ل ي  ا، لا يناله إذا لم يغز 

َرهُ  اِن وَفقــــــْ َ  الزَّمــــــَ ُْ َريــــــْ فــــــَ  وَفوَّ
اِعلَ  الِد ُمقـــَ ْن بـــِ ــَ ْأي  َبِعيـــد  عـ ــَ  ونـ
ــا َكُّ ِإنَّهـ ــُ ِك َعْينـ ــْ ُْ: ال َتسـ ــَ ُت لـ ــْ  َفُقلـ

َد  َيْكِفْيَك َفقــْ رَّ   ســَ م  ُمغــَ يِ  َلحــْ  الحــَ
 

ُدوبُ   ُدوَ  َحاضــــــــَر وجــــــــُ اَلُد عــــــــَ  بــــــــِ
ــْ ُ  ور ُتِريـــــــ ــُ ــاِريَ  اأُلمـــــــ  َوِإنَّ َمخـــــــ
ُ وبُ  ــَ ا َفنـــ ــَ ى َلنـــ ا ُيْقضـــــَ ــَ يَُّة مـــ  َقضـــــِ
وبُ  اِن َمشــُ ُدوَر فــي الِجفــَ اُء قــُ َومــَ
(1) 

 

غاية    وفيما      ك   ال ي  للاعاا  الحرب  غنائم  ت فلر  على  ناكد  تقدا 
الجاكلي ما غزوه، فل  وان نبعان في ق مه ما َعرََّض ا،سه لمةامر الم ا 

 للحا   على  زقه و يشه  
ولما تمثله الغنيمة ما ايمة في الجاكلية وان وثلر ما الناا يسعى   

الق أبناء  يتنا ر  أجلها  ما  التي  الدا  دون  اباة  ما  لها  وان  حلث  بللة، 
لتحقل  غايته   بهم  ويغزو  العرب  ا ما أخالع  الغازي جيش  يشكال  أن  السهال 
بمقابال بسي  ما الغنيمة إن غنم ا، وفي ي ا نعل جبله تبع بني تميم غثاء   

، وعندما قتله بن  لحيان جاَ  أبي جندب  (2) ما غثاء الناا يريدون الغنيمة
، ولعال ك ا (3) وسبي ا  وخزاعة وأوقع بهم قتال  ا ما بكر  اله لي جمع لهم جم ع  

 

   البكةةةر: ال،تةةةى مةةةا اسبةةةال  المكةةة ا: 61عكابةةةة وكةةة  الحاةةةا  معجةةةم الشةةةعراء ش
 اللثي  

  مةةةةا ي  األمةةة  : أ ةةةحاب الةبةةةري الةةة يا 57، 56ديةةة ان السةةةليك بةةةا السةةةللة، ش ( 1)
ر وإحكامةةةه  يقضةةةى لنةةةا: يقةةةد  لنةةةا  يمةةةرون فةةةي األمةةة   بسةةةرعة  قضةةةية: إمضةةةاء األمةةة

 مغرض: مري  ماء القدو : المرق  مش ب: مةل ع  
  140/  11األغااي: ( 2)
  351/  1نر  أنعا  اله لللا: ( 3)
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الدافع ما و اء تسمية كتمء بالم رتزمقة ألاهم يالب ن  زقهم به ه الاريقة التي  
الغا اا   نا  على  تع د  ال ي  العرع  ينلركا  وم  القبللة  إلى  اماتماء  ينلركا 

 الهادفة للرزق والعي ، وتحايم  نم الج ف  
أن     ال إليه نأاها في ذلك العار إلىو ووان ما أمر الغنيمة وما   

ااقسام ا في إحد  غا اا   تحدث  ف،ي  بالعد    تقسم  لم  إذا  المقاتلة   ، ع 
  لعنتري: ماقسم   قال ا   با َاَعم ا، فلما أ ادوا القسمة   با على مل  أ ابه 

مثال  لك ألاك  االب ا    عللهم   ورا   بلنهم  الةال   ما   فلما  عبد   أاابائنا 
، وك ه دملة على أن  (1) فاالم عددكم  الق ا  دوالم  وقا :   عنتريفاعتزلهم    مل ،

العابية م تل،ي لة ش حرب ما لم يكا لها عائد اقتاادي لل،رد وللقبللة، 
  (2)وفي ك ا تلتقي ابائال العرب وافة

وقد يتحلال الغةازي مةا أجةال الغنيمةة عةا الااعةة لسةلد القبللةة إن كة   
الغةةزاي يرواهةةا بعةةلا، وفةةي األخةةر  م ينظةةرون فةةي أمةةر تحاةةللها، ووةةأنَّ  عَ رَّ فةةَ 

 ةةبا أغةةا  مةةع  و  أن اةةيا بةةا زكلةةر العبسةةي سةةلد إم بتسةةهم وجةة عهم  ويةةر 
ق مةةه علةةى بنةةي يربةة ف فأ ةةاب سةةبي ا ومائةةة مةةا اسبةةال، وفةةي كةة ه الغةةا ي  أ  
ا فأعجبه وأ اده على الق ا و الحهم على أن يرد غنيمتةه وسةبيه  ال،را داحس 
ا، أ ةةبنا  إلةةلهم ويأخةة  ال،ةةرا، فلمةةا  أ  ذلةةك أ ةةحابه قةةال ا: م ااةةالحك أبةةد 

نا فجعلتها في فةرا لةك تة كل بةه مائة ما اسبال وامرأتلا، فعمدا إلى غنيمت
، (3)دوانةةا، فعظةةم فةةي ذلةةك الشةةر حتةةى انةةتر  مةةنهم غنيمةةتهم بمائةةة مةةا اسبةةال

 

  247/  8األغااي: ( 1)
نةةعر الهةة لللا فةةي العاةةريا الجةةاكلي واسسةةالمي، د  أحمةةد ومةةا  زوةةي، مبعةةة دا  ( 2)

  31ا، ش 1969اللتاب العربي، القاكري، 
  193/  17األغااي: ( 3)
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ولةة لك وةةان السةةادي يعرفةة ن حاجةةة مقةةاتلي ابةةائلهم للغنيمةةة، فيعجلةة ن بقسةةمتها 
مَّة نةةقل  د يةةد وسةةلد بنةةي  اَل فيةةه عبةةد   بةةا الاةةّم علةةلهم، وفةةي اللةة ا الةة ي ق تةةم

ا،ةان التةي ك سقسةامه وكة  غلةر بعلةد عةا ديةا  غَ  ، وذلةجشم، وك  ي ا اللةّم 
غزاكةةا وسةةاق أم الهةةا أم يةةريم حتةةى يأخةة  مرباعةةه وينقةةع اقيعةةه، فيأكةةال وياعةةم 

مةةد    والقسةةمة والعةةد  فلهةةا مةةا الةاةةا  التةةي ت  (1)ويقسةةم البقيةةة فةةي أ ةةحابه
بالرجةال، ألاهةةا تتوةد سةةيادته فةي ق مةةه، وتبةلا حر ةةه علةلهم  وفةةي ذلةك يقةة   

ا كرا با سنان:ز   كلر مادح 

َرمَ  ــَ ِذي كـــ ــِ َواَم لـــ ــْ َة َأقـــ ــَّ ِزْعَن ِإمـــ ــْ  َينـــ
َرمَ  ــَ اِحَ  بـ ــَ ــى اَل فـ ــَ َو  إلـ ى تـ ــَّ  َحتـ
َنُهمُ  َم َبيــــْ وِ ي الَقســـْ مَّ ُيســـَ ُم  ـــُ  َيْقســـِ

 

ِدُموا   َبْحَر َيِفيُض َعَلى الَعاِفيَن ِإْذ عـَ
ُْ اَ وَ  َحاُب ــْ ِحْيَا إَذا َأصــــ ــَ وااَل بــــ ــُ  ِنمــــ

 َُ ِد ــَ مُ ُمْعتـ ــِ اَر َوال َهشـ ــَ ِم ال هـ ــْ  (2)الُحكـ
 

فةةةةي كةةةة ا السةةةةياق، اظةةةةري  بهةةةةا ومةةةةا األمةةةة   التةةةةي م بةةةةد مةةةةا التن يةةةةه 
األعةةةراع والتقاللةةةد الجاكليةةةة للغةةةزو والغةةةا ي، حلةةةث لةةةم تلةةةا غةةةا اتهم سةةةرقة وم 

َر بالغا اا وعد المكثر  ا يلح  الشلا والسبة بما يق ا به،عمال  مشلن   بال اف ت ةم
منهةةةةا )مغةةةة ا  ا(، لمةةةةا فلهةةةةا مةةةةا جةةةةرأي ونةةةةجاعة وإقةةةةداا     فاختةةةةا وا الغةةةةا اا 

ا مةةا أسةةباب المعيشةةة والةةرزق، فةةي حةةلا وااةةه اظةةرتهم والتعةةرض للق افةةال سةةبب  
ا  للسةرقة القائمةة علةةى المغافلةة وامسةةتلالء علةى الشةيء دون علةةم  ةاحبه علبةة 

  (3)عندكم وفيه جبا وا الة

 

  28/  10األغااي: ( 1)
  اسمةة: النعمةة  البةرا: الة ي يأخة  125 -124نر  نعر زكلر با أبي سةلمى، ش (  2)

 م: السريع امالسا  ما لحم الميسر  كا : ضعي   الهش
  100 – 99/  5الم،اال في تا يخ العرب قبال اسسالا: ( 3)



 

 

1730 

وتنبث  ما ك ه الر ية لشرع اسغا ي والغزو حر هم علةى الشةجاعة  
وتسةةةلحهم بهةةةا، وفةةةةركم بشةةةجاعتهم ونةةةجعااهم، فهةةةي أداي الحةةةرب األولةةةى وم 
يغني عنها عدي وسال ، إذا لم يكةا الشةة  فةي ذاتةه وتنشةئته نةجاع ا  فةان 

ا يغزو بها، ل يهب اه كان و لك أعااه ق مه في غزوه، وأن يست،لد سي، ا أو فرس 
مام  وما  نع الريان با ح ي  العبدي ال ي جعال فرسه كراوي م ق فة على 

زوجةةة ا، فةةةاذا األعةةةزاب مةةةا ق مةةةه، فلةةةاا ا يغةةةزون عللهةةةا ويسةةةت،لدون المةةةا  للت
  (1) دفعها إلى آخر منهموأكال   است،اد واحد منهم مام  

ي ويلة  الدوت   ا  ي القيسي ك ه ال،لةري بق لةه: »ومةا مريقةة الحيةا 
التةةي يحياكةةا نةةعل مةةا الشةةع ب إم ت،اعةةال بةةلا الع امةةال الابيعيةةة وفعاليةةاا 

ا يحملةه أ ةب   وجد خلال   اساسان ا،سه، فالبدوي إذا ا ق ية  جلدي يروبها وسةالح 
الغةةزو عةةادي مسةةتحكمة فيةةه، وعنةةدما تحةةال فتةةراا الج،ةةاع وتهةةز  الحل ااةةاا، 

و وسةةللة مبةةد ماعةةداا العشةةل ويحةةا ب مةةأي الجةة ف تابةة  عليةةه ياةةب  الغةةز 
لةة الجة ف، ولهة ا أ ةب  الغةزو منها للحاة   علةى الاعةاا الة ي يةرد عنةه غائ

مشروع ا يما سه البدوي دائم ا، ويلجأ إليه باستماتة، ولمةا محةه سةن اا   عمال  
  (2)المحال وبدا مظاكر الج،اع«

العةةرب فيمةةا بلةةنهم، وتمكةةا حةةل الغةةزو مةةا ا، سةةهم، لهةة   إن تغةةاو َ  
بةالق ي جاعتهم، ونجاعتهم بحد ذاتها مثالية في بلئة تعتةد أ دق دللال على ن

اء  ول  دققه النظر في كة ه الشةجاعة وتعلي ما نأاها، وتحقر الجبا والجبن
نم ، وجةةةدا  التةةةي يكرسةةةها الجةةةاكلي فةةةي معظةةةم األحيةةةان للغةةةزو الةةة ي يتبعةةةه غةةة 
الجةةة ف دافةةةع الحةةةرش علةةةى الغنيمةةةة والغةةةزو، ووجدتةةةه العناةةةر األبةةةرز لتمثةةةال 

 

  87/  5الم،اال في تا يخ العرب قبال اسسالا: ( 1)
  46ال،روسية في الشعر الجاكلي، ش ( 2)
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عة والةةدأب علةةى تحاةةللها بةةالمران، وال  ةة   فلهةةا إلةةى  تبةةة ال،رسةةان الشةةجا
 و  جعان لالاتاا  عليه في المقاا األوالش

وما رمراا الغنيمة التةي تقة د إلةى خلة  مثةالي فةي ذلةك العاةر، أن  
أ ةةحابها يعةة دون بهةةا إلةةى قةة مهم، للبةة ل كا فيمةةا يعةة د علةةلهم بالحمةةد والثنةةاء، 
ووثلةةةر ا مةةةا ت قةةةدا للجيةةةاف والضةةةي،ان ومةةةالبي العةةةرع وقةةةه إ مةةةالهم ومةةةا يقةةة   

 السليك:

ةً  ــَّ ْرُت َمِطيـــــ ــَ وا َزاًدا َعقـــــ ــُ  ِإَذا َأْرَملـــــ
 

َما  دَّ ــَ ِرْيَا الُمخـ ــَّ ا السـ ــَ ر  ِبِرْجَلْيهـ ــُ  (1)َتجـ
 

والسليك م يعي  إم ما غةزوه، للةا حر ةه علةى اللمةا  األخالقةي  
 يق ده إلى التضحية بغنائمه وتقديمها للجياف ما أ حابه وق مه 

 ةةةة أمةةةر لاةةةل  للةةةن،ا ويةةةر  علقمةةةة بةةةا عبةةةدي أن إمعةةةاا الغةةةنم خا 
 قبال له بشرع وم مجد والبةلال الشةحي ، أو ما مإم يحرا منه   الشري،ة، وم

 العاجز عا الغنم، يق   علقمة:

 ُْ ــُ ْنِم ُمْطِعم ــُ ْوَم الغ ــَ ْنِم ي ــُ ُم الغ ــِ  َوُمْطع
 

ُرومُ   ــْ ُروُم َمحــ ــْ َْ والَمحــ ــَّ ى َتَوجــ ــَّ  (2)َأنــ
 

تأكداا أن الغزو ومغنمه ما سبال  د الج ف في الجاكلية، وبهما  كك ا 
 يكتسل العربي أجزاء  ما الا  ي المثالية التي يحلم أن ياال إللها 

  
 

  السةري  المةةدما: السةلر الة ي تشةد بةه النعةال إلةى 95دي ان السةليك بةا السةللة، ش (  1)
 الرسغ الةدمة ف ق 

ديةةةة ان علقمةةةةة ال،حةةةةال، تحقلةةةة : لا،ةةةةي الاةةةةقا  ود يةةةةة الةالةةةةل، مبعةةةةة دا  اللتةةةةاب ( 2)
  66ا، ش1999، 1العربي، حلل، ع
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 إطعام الطعام:
وك  العامال الثااي ما الع امال التةي اعتمةد عللهةا الجةاكلل ن فةي  فةع  

الجة ف  ضة فالج ف عنهم  وفي الشعر الجاكلي م اجد مادي نةعرية تةة  م  
سةةم  وتقةةةدير ف،ةةي تلةةك البلئةةة ينظةةةر إللهمةةا ب جةةاوزا ذوةةر الماعةةم وإمعامةةةه 

 في األنعا   يشهد به وثري دو ااهما
فضللة اللرا التي ينبةع منهةا إمعةاا الاعةاا مةا مثاليةاا المجتمةع   إن 

العربي في الجاكلية، وكي مةا لة ازا الةن،ا العربيةة، م يحلةد عنهةا إم نةحي  
مة م ا  وقةد سةةئال حةاتم الاةةائي كةال مةةا العةرب أجةة د منةك، فتبسةةم وقةا : وةةال 

ا مةةةا حةةةاتم، فةةةان (1)العةةةرب أجةةة د منةةةي فلهةةةا   وإن وااةةةه كةةة ه اسجابةةةة ت اضةةةع 
 كش، ا لت،شي الج د واللرا في العار الجاكلي 

وإن وااةةةه م جةةةة اللةةةرا تلبةةةي حاجةةةة الجيةةةاف بامعةةةامهم، فااهةةةا تلبةةةي  
ا علةةى  م، وت  ةةله إلةةى مةةا ياةةب  إليةةه مةةا مثاليةةة تقدمةةه أخالايةة  عةةم حاجةةة الم ا 

منةةةه  إعةةالنكثلةةر مةةا منافسةةيه فةةي الشةةرع والسةةيادي، ومةةا فةةةره بامعامةةه إم 
 المثالية واألخالق اللريمة بسلره في مري  

غلةةةر وثرتةةةه فةةةي -إن أكثةةةر مةةةا يل،ةةةه ااتباكنةةةا فةةةي م ضةةة ف اسمعةةةاا  
ندي حر هم على ال،ةر به، ووةأن الماعةم يقةدا خدمةة جلللةة لبلئتةه   -الشعر

ا، لتةةةزاما  ومجتمعةةةه، وم نةةةك فةةةي ذلةةةك إن وةةةان سةةةلدفع عةةةنهم الهةةةالك ج عةةة 
عنتةةةري م،تةةةةر ا بقبللةةةة  كم  يقةةة  اسمعةةةاا مةةةع الشةةةتاء والسةةةن اا فةةةي وةةةال نةةةعر 

 :  با

 

 ، اقال  عا أو اع األنراع 128ال،روسية في الشعر الجاكلي، ش( 1)
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ْت  ــَ ُنوَن َتَتاَبعـ وَن ِإَذا الســـِ   واْلُمْطِعمـــُ
 

  َِ َجا ــِ َحاُبَها ِبســ ــَ نَّ ســ ــَ اًل وضــ ــْ  (1)َمحــ
 

 ويق   أمية با أبي الاله: 

َنِة اأَلزْ   الُمْطِعُموَن الطََّعاَم ِفي السـَّ
 

واتِ   ــَ اِعُلوَن للزَّكــــــــ ــَ ِة والفــــــــ ــَ  (2)مــــــــ
 

 ويق   الشاعر ا،سه: 

ــَ ْ  َ  القــ ــِ وَن ِإْذ َقحــ ــُ ُم اْلُمْطِعمــ ــُ  َوهــ
 

  ْْ ــَ َر  َقَزعـــــ ــَ اَل تـــــ ــَ ْت فـــــ ــَ  (3)ُر َوَحالـــــ
 

 ويق   المرق  األكبر: 

ا ــَ ي َمراِجُلنـــ ــِ ا َتْغلـــ ــَ ْيض  َمَفاِرُقنـــ ــِ  بـــ
ت بـــــــَ ِمَية   وَن ِإَذا َهبـــــــَّ  الُمْطِعمـــــــُ

 

و  ِدْيَنا َنْأســــــــُ ــْ اَر َأيــــــ ــَ ا آ ــــــ ــَ  ِبَأْمَواِلنــــــ
ا ــَ ُْ َناِدْينـــ ا ــَّ اَد َرآُه النـــ ــَ ُر نـــ ــْ  (4)وَفيـــ

 

 ويق   عمرو با نأا: 

َوْت  ــَ وَم فــــ ــُ ون ِإَذا الُنجــــ ــُ  اْلمْطِعمــــ
ا ــَ َِّّ ِبنــــــ ــُ ة َأْن َتحــــــ ــَ يــــــ نِ  َدُع الدَّ ــَ  نــــــ

 

  ُِّ ــْ ِد الَمحــــــــــ ــِ  اَ  بالُمَتوحــــــــــ ــَ  وَأحــــــــــ
 ُِّ ــْ اَوَر النَّبـــــ ــَ ْيَن َتعـــــ ــِ د  حـــــ ــُ  (5)وَنشـــــ

 

 

   سجا : جمع سجال وكي الدل  الضةمة الممل ءي ماء  338دي ان عنتري، ش ( 1)
أبةةي الاةةله، جمةةع وتحقلةة  ود اسةةة: د  عبةةد الحعةةي  السةةلاي، مبعةةة  ( ديةة ان أميةةة بةةا2)

  344ا، ش 1974التعاواية، دمش ، 
   القار: المار  حاله: أجدبه  قزعة: القاعة ما الغيم 418الساب ، ش ( 3)
  596دي ان بني بكر في الجاكلية، ش ( 4)
د:   خةةةة ا: سةةةةقاه ولةةةةم تماةةةةر  المت حةةةة36نةةةةعر عمةةةةرو بةةةةا نةةةةأا األسةةةةدي، ش ( 5)

 البائا  المحال: الجدب والج،اع  تعاو  النبال: أي في الحرب 
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تظهةةر ايمةةة الماعمةةلا عنةةد العةةرب وقةةه الشةةدائد، وأيةةاا المحةةال وفةةي  
الشةةةتاء القةةةا ش، ومةةةع اقتةةةران إمعةةةامهم بالنلبةةةاا تةةةزداد مثةةةاللتهم فةةةي أعةةةلا 

ب،ضةال الماعمةلا ومةا  الشةدائد والملمةاا الجياف، ال يا يةدفع عةنهم الجة ف فةي 
 يب ل اه لهم 

يقدا فةي معامةه ومما يزيد  نيع الماعم عظمة في علا الجائع أاه  
، وإامةا يمة  حياضةه ا، وم يكت،ةي بالقللةالخلر مأكال لهةم، وم يةدخر عةنهم نةلئ  

ا ونةةحم ا، وكةة ا منتهةةى اللةةرا وغايةةة الجةة د ومةةا يتاةة  كا  وقةةدو ه وج،ااةةه لحمةة 
الجةةاكلي  ةةاحل المةةروءي، وومةةا يةةتالزا فةةي نةةعركم وةةرا الماعةةم وجةة ده ومةةا 

، وفةي كة ا يقة   عاةر الجةاكلياعةيا مةا  العربةي فةي اليب له ما لحة ا كةي 
 أعشى ايا: 

َتوا ــَ ا بـــ ــَ َم ِإَذا مـــ ــْ و اللَّحـــ ــُ  الُمْطِعمـــ
ُحوَا ِإَذا اَء ســــــَ ِِّ  َكْومــــــَ ْن كــــــُ  مــــــِ

 

رِ   ــِ ى الَياســـ ــَ وَت َعلـــ ــُ اِعُلو القـــ ــَ  والجـــ
اِزرِ  ــَ َد  الجـ ــُ ِم مـ ــْ َن اللَّحـ ــَ ْت مـ ــَّ  (1)َجفـ

 

الشةعر وفي أمر اسمعاا وما له ما نةرع فةي الحيةاي العربيةة يبرزكةا  
ألزمةة   فةي ورمةه بةلا حةل اسمعةاا، وافةّم  َ ال ي يجمع المثالية للماعم حةلا ي  

 الماع ا، ووال ك ه جمعها األعشى لممدوحه  التي ما أجلها أمعم، وا،اسة

  ، َرا  رَّادم القةةَ ويبةةالغ مرفةةة بةةا العبةةد فةةي فةةةره بق مةةه، الةة يا ياةة،هم بماةة 
اء بنحةركم ل بةال ذاا الشةحم والقرا الشه ي للحم خا ة، فهم مرادكةا فةي الشةت

 اللثلر، يق  :
 

  الياسةةةةر: الةةةة ي يلعةةةةل الميسةةةةر  الل مةةةةاء: الناقةةةةة 145ديةةةة ان األعشةةةةى اللبلةةةةر، ش ( 1)
الضةةمة  السةةحي،ة: مبقةةة الشةةحم والجمةةع سةحائف  المةةد : جمةةع م ديةةة وكةةي السةةكلا  

 الجاز : الجزا  ال ي ي ب  
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َتاَتَنا ي َمشــــــــْ ْحِم فــــــــِ ِّ  للشــــــــَّ  ُنقــــــــُ
 

َرمْ   رَّاُد القــــــــَ ــُ ِ  طــــــ ــْ يــــــ ر  للنِ  ــُ  (1)ُنحــــــ
 

مرفة اجد س يد با أبةي واكةال ي،ةةر بق مةه، فلثبةه بله  وعلى غرا    
 لهم سجية اسمعاا ما جملة خاا  تغ ي مثاللتهم، يق   س يد:

وا ــُ َمااًل َأْطَعمــــــــ ْت بــــــــــِ  َوِإَذا َهبــــــــــَّ
ْت  الَجواِبي ُمِلِـــــــــــَ اَن كـــــــــــَ  وِجفـــــــــــَ

 

ْم ُتجـــــَ ْ   َسَعاَت لـــــَ ُدوَر ُمشـــــْ  فـــــي قـــــُ
َرعْ  ــَ ــا تـ ــذ َر  ِفْيهـ ِمْيَناِت الـ ــَ ْن سـ ــِ  (2)مـ

 

لنةةا مةةا خةةال  مةةا تقةةدا مةةا نةةعر أن اسمعةةاا يشةةتد ب ضةة  ، ويظهةةر  
ويقبةةال عليةةه األجةة اد واللرمةةاء فةةي الن ائةةل والشةةدائد، وفةةي أزمةةان تاةةب  فلهةةا 
وجبة الاعاا تساوي الحياي ولها، فبه ا ياةب  اسمعةاا مةا  وةائز دفةع الجة ف 

  (3)ووسللة مثمري في قتله

ولتأ ال فلري اسمعاا في الن،ا العربية اراكم يت ا  ن بهةا، ومعلة ا  
أن ال  ية م تل ن إم في األمر المهم، ال ي مبد للم  َ ى ما لزومه، وقةد 

، (4)جاء في و ية عمرو با الَغ ث لبنيه ق له: »وول ا ما الاعاا وأمعمة ه«

 

  المشةتاي: م ضةع اسقامةة وقةه الشةتاء  النلةل: جمةع 134دي ان مرفة بةا العبةد، ش(  1)
 ااب، وكي المسنة ما اسبال، وتل ن أكثر نحم ا ما غلركا  القرا: نه ي اللحم 

  الجةةة ابي: الحيةةةاض اللبةةةا  التةةةي يجبةةةى فلهةةةا المةةةاء، ال احةةةدي 194الم،ضةةةلياا، ش ( 2)
 الترف: اممتالء جابية  ال   : جمع ذ وي، وذ وي وال نيء أعاله، وأ اد األسنمة  

الضةةيافة وآدابهةةا فةةي الشةةعر العربةةي القةةديم، د  مةةرزوق بةةا  ةةنلتان بةةا تنبةةاك، مبعةةة ( 3)
  54ا، ش 1993، 1ماابع ال،رزدق، الرياض، ع

المعمةةةةرون وال  ةةةةايا، ألبةةةةي حةةةةاتم السجسةةةةتااي، تحقلةةةة : عبةةةةد المةةةةنعم عةةةةامر، مبعةةةةة ( 4)
  125ا،       ش 1961الحلبي، القاكري، 
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، وإذا نربتم فاابروا، كما أو ى  بقر با أغا  ولده فقا : »وإذا أكلتم فأوتروا
  (1)وأبيح ا ما يتوال فان منعه أألا اللتا«

 وما نعركم الم  ي بامعاا الاعاا ق   األس د با يع،ر: 

ِْ َأِبي ى ِب  َوِإنِ ي أَلْقِري الَضْيَف َوصَّ
 

اَِ ُ   اِن َ مــْ ُن جــَ ي التَّْيحــَ اُر َأبــِ  (2)َوجــَ
 

 :ق   حبلبة بنه عبد العز  ومنه  

ــةً  ام َأِليــ ــَ ِك الَطعــ ــْ ى ُهلــ ــَ ي َعلــ ــِ  ُأْولــ
ي ي َأبــــِ ي وَعلَّمنــــِ دِ  ِْ جــــَ ى بــــِ  َوصــــَّ

 

دُ   ْيُن وَأْنشـــــــــُ ــِ ي َأبـــــــ ًدا َوَلِكنـــــــــِ  ــَ  َأبـــــــ
دُ  ــَ ِّ  َزاَد َيْنفـــ ــُ اِء وكـــ ــَ َض الِوعـــ  (3)َنفـــــْ

 

م تزيةةةد كةةةة ه ال  ةةةايا علةةةةى اسمعةةةاا إم مةةةةد  حر ةةةهم عليةةةةه، وأن  
غيةةةة ال  ةةة   إلةةةى مجتمةةةع مثةةةالي سةةةجاياكم الحملةةةدي ي  رهةةةا ا بةةةاء ل بنةةةاء، ب

يقدا الةاا  السمحة واألخالق الدمثة، م ت،اعها باساسان وورامته ومد يةد 
 الع ن للال مرمال ومحتاج ليقف أماا عا ،ة الج ف الجامحة 

ولنتبلا ذلك السم  األخالقي في العار الجاكلي فيما ية  مسةألة  
ال اجد الندب عليه بةةال  اسمعاا، ااظر إلى  رائهم للماعم، فبعد م ا الرج

 

  126الساب ، ش ( 1)
  26/  13األغااي: ( 2)
( أنعا  النساء، ألبي عبد   المرزبااي، حققه وقدا له: د  سامي مكي العااي، وكال  3)

  الشةةاعري كةةي حبلبةةة بنةةه عبةةد 162ا، ش1976اةةاجي، مبعةةة دا  الرسةةالة، بغةةداد، 
بغةيش،  العز  با ح ا  النا رية، وكي العز اء ما بني رعلبة با سةعد بةا ذبيةان بةا

نةةةاعري وريمةةةةة، وةةةان لهةةةةا ابةةةا قةةةةاا  بةلةةةةال وجهةةةه إليةةةةه األبيةةةاا السةةةةابقة  المتتلةةةةف 
    أولي: أحلف  أبلا: أبلاّم  أاشد: أظهر 134والمةتلف ش
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عةةاد  الشةةجاعة والنسةةل فةةي ملةةزان ي -فةةي ظنةةي-نهةةا اسمعةةاا، وكةة  كثلةةري م
القةةيم الجاكليةةة، و رةةا كم للماعمةةلا يعكةةا تقةةديركم وإجاللهةةم لهةة ه الشةاةةية 

ا بالجملةةةال  ويكثةةةر كةةة ا  التةةةي خسةةةركا مجةةةتمعهم، فلةةةان مبةةةد مةةةا  رائهةةةا عرفااةةة 
الل ن ما  راء الماعم في أنعا  النساء خا ة، لما له ه القيمة مةا أرةر فةي 

 حياتها  تق   كند بنه عتبة في  راء أبلها:

ةْ  ــَ ي ُعْتســـــــــ ــِ  ْيُن َبكـــــــــ ــَ ا عـــــــــ ــَ  يـــــــــ
َََّسةْ  ــْ ْوَم المســــــــــــ ــَ ُم يــــــــــــ ــِ  ُيْطعــــــــــــ

 

ةْ   ــَ ِدْيَد الَرَ ســــــــــــــ ــَ يَخًا بــــــــــــــ ــَ  بــــــــــــــ
ــة ْوَم الَمْغَلســـــــــــــ ــَ ْدَفُ  يـــــــــــــ ــَ  (1)يـــــــــــــ

 

 اله لية في  راء نقيقها عمرو ذي الللل:وتق   جن ب  

ا َطِلي بــــالَفْرِا َجاِزُرهــــَ َة َيصــــْ  وَلْيلــــَ
َدةَ  ــَر َواحــِ ا َاي ُ  ِفْيهــَ ــْ َسُا الَكل ــْ  ال َين
َََّسةَ  وَع وَمسـْ ا علـى جـُ  َأْطَعْمَت ِفيهـَ

 

ا  ــَ ِرْيَن َداِعيهــ ــْ ــالَنَفِر الُمثــ َتُص بــ ــْ  َيخــ
ا ــَ ِري َأَفاِعْيهـ ــْ َساِم وال َتسـ ــَ ى الصـ ــَّ  َحتـ

ْحمَ  ا بــَ اَم َباِاْيهــَ ا قــَ اِر ِإَذا مــَ الِعشــَ
(2) 

 

يةةةةنهش علةةةةى  األخأو  األب فهةةةة ه المةةةةرأي الجاكليةةةةة تنظةةةةر أن نةةةةرع  
اسمعاا، وقه ن   الاعاا في أياا المجاعاا، وك ا ما أرر الج ف في ا،سةها 

 

  132ناعراا العرب في الجاكلية واسسالا، ش( 1)
  الشاعري كةي جنة ب بنةه العجةالن 104ناعراا العرب في الجاكلية واسسالا، ش  (  2)

ر با برد با منبه با لحيان با ك يال  وكي نقيقة الاعل ك اله لي المشةه   با عام
عمرو ذي الللل  لها قاائد حسان في نةر  أنةعا  الهة لللا،  تلثةر فلهةا مةا البكةاء 

   ياةالي 2/578على أخلها ال ي خرج مةا ق مةه ولةم يرجةع  نةر  أنةعا  الهة لللا 
  المثةةريا: أكةةال الثةةروي  المسةةغبة: بةةال،رث: يةةدخال يديةةه و جليةةه بةةاللرش مةةا نةةدي البةةرد

 الج ف  العشا : الن ق  
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وم نك، وما إعجابها الشةديد بمحا مهةا الة يا تحةاو  إربةاا الشةرع والسةيادي 
 لهم 

م في مجتمعه وقبللته يةأتي الجةاكلي فةي  رائةه لةه   عم ولتعظيم أمر الم ا 
بةةةةة ا قك م يقبلهةةةةا العقةةةةال وم ياةةةةدقها، للةةةةا ايمتةةةةه فةةةةي الحيةةةةاي فرضةةةةه كةةةة ه 

 المبالغاا الشديدي لت قلره وح،  مكااته  يق   أوا با حجر:

ُعودِ  رو بــِن َمســْ ى َعمــْ وِدي َعلــَ ْيُن جــُ ا عــَ  يــَ
َعا ُ  الصــَّ واَأْوَد  َرِبيــْ ى اْنَتَجعــُ  ِليِك اأُللــَ

وا ــُ َواَت ِإنْ َنَزلـــ ــْ يَّ واأَلمـــ ُم الحـــــَ  الُمْطعـــــِ
 

ودِ   ْزِم والجـُ ِِّ الحـَ  َأْهِِّ الَعَفاِا وَأهـْ
ْوِدي اِلَا مـُ  وُكِّ  َما َفْوَقَها ِمْن صـَ
ْوِم المقاِحيـدِ  َناِم ِمَن الكـُ  (1)َبْحَم السَّ

 

والتقةدير،  اسجةال اعةم قةد بلغةه كة ا الشةأو مةا فان وااه مكااةة الم 
فةةال عجةةةل أن فةةةةركم يمتةةد لياةةةا  التبةةةاكي والتغنةةي بقتلةةةه، إذ إن قتةةةال عظةةةيم 
الق ا لةيا وقتةال غلةره، بةال غلةره ممةا يترفةع ال،ةا ا عةا قتلةه، ألاةه مةا نةرا  

بقتلةه  يقة   عمةرو بةا معةد   ر  ةةَ ،  الناا وليا ما الاالحلا والماعم الة ي ي  
 يكرب: 

َراَرُهُم  ِّْ بـــــــــِ ْم َنْقتـــــــــُ نْ َفلـــــــــَ  وَلكـــــــــِ
ْنُهمْ  ــِ ياِا مـــ ــْ َم اأَلضـــ ــِ ا ُمْطعـــ ــَ  َقَتْلنـــ

 

المِ   اِلِحْيَن َذِوي الســـــــِ  ا الصـــــــَّ  َقَتْلنـــــــَ
َسامِ  ــِ ِة والصــــ ــَ َحاَب الَكِرْيهــــ ــْ  (2)وَأصــــ

 

 

  الاةةةةعاليك: ال،قةةةةراء  مةةةة دي: كالةةةةك  اللةةةة ا: جمةةةةع 25ديةةةة ان أوا بةةةةا حجةةةةر، ش ( 1)
 ك ماء وكي الناقة السملنة  المقاحلد: جمع مقاحد وكي الناقة العظيمة السناا 

  أ ةةحاب اللريهةةة والاةةبا : فرسةةان 61نةةعر عمةةرو بةةا معةةد يكةةرب الز بلةةدي، ش ( 2)
 الحرب والغا اا 
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وفي تقديم ماعم األضياع في القتال على ال،رسان والمحا بلا، دللةال  
وفاجعةة على أكملته ومكااته امجتما ية، فم ته أو قتله في الحروب ماةاب 

 البةر فةي قبللتةه والبلئةة الجاكليةة عظيمة، وسق ع لعم د ما أعمدي اسحسةان و 
ع األكةةال والقبللةةة والشةةاعر الجةةاكلي يةةد ك كةة ه القيمةةة، ولةة لك ي،ةةةر بةةأن فَ  جةةَّ

 بقتال ماعمهم وما يق   عمرو با ولث ا:

ِدْيًما ِرِهُم نــــــــــــَ  َفَجعــــــــــــُتُهم ِبَخيــــــــــــْ
 

   ِ ــْ َد  َقحـــ ــَ ْم لـــ ارِ وَأْطَعِمهـــــِ ــَ  (1)الِقطـــ
 

ا وأمةةر ا   وعلةى أي حةا  قتةال كة ا الماعةم أو مةاا، فةان لةه نةأا ا عظيمة 
ا وذوةر ا عاةر ا فةي أذكةان العةرب، يح،ظةه لةه جة ده وضةيافته ، وحسةه (2)محم د 

النبلةةةةال بةةةةالمع زيا الجيةةةةاف مةةةةا أبنةةةةاء الحةةةةي والاةةةةا ئلا عليةةةةه مةةةةا األضةةةةياع 
  والجلران وعابري السبلال

العةةةةرب فةةةةي مسةةةةألة اسمعةةةةاا وثةةةةري الةةةة مئم التةةةةي وةةةةاا ا ومةةةةا غرائةةةةل  
بعضةةها الجةةاح  عنةةدما تحةةدث  ا، فللةةال مناسةةبة وليمةةة خا ةةة قةةد عةةد يقيم اهةة

عا الاعاا عنةد العةرب فقةا : »الاعةاا ضةروب، والةدع ي اسةم جةامع، ووة لك 
ة  رةةم منةةه العةةرا والةةةرا واسعةة ا  والةة ولري والنقيعةةة  والمأدبةةة اسةةم للةةال الزلةةَّ 

، (4)، وي  لها بعضهم إلى سةه عشةري وليمةة(3)ه إليه الجماعاا«معاا دعل
ولةةا ا،هةةم مةةا وثةةري كةة ه الةة مئم  غةةد العةةي  و فاكلتةةه، بةةال ا،هةةم حقيقةةة وةة ن 

 

ديةة ان عمةةرو بةةا ولثةة ا التغلبةةي، تحقلةة : أيمةةا ملةةدان، مبعةةة النةةادي األدبةةي الثقةةافي ( 1)
  264ا،       ش 1992، 1بجدي، ع

  9الضيافة وآدابها في الشعر العربي القديم، ش ( 2)
  951البةالء، ش ( 3)
  685/  4الم،اال في تا يخ العرب قبال اسسالا: ( 4)
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 اسمعةةاا وسةةللة مةةا وسةةائال دفةةع الجةة ف الضةةا ب فةةي أاحةةاء الجزيةةري العربيةةة،
 ااتشا ه وت،شيه  ىتد  ك ه ال مئم ووثرتها عل التي

كم في اسمعةاا أن ياعةم الرجةال أعةداءه ومةا يقاتلةه وما غريل أخبا   
ال   إذ يق   أب  ال،رج عا الحرب التةي دا ا فةي المدينةة بةلا أحيحةة بةا الجة 
-وبلا التبع اليمااي أبي َورمبم با أسعد الحملري: »فجرد له وتلبة ما خللةه 

رم أ سلهم في ملبه ف جةدوه قةد تحاةا فةي أ م مةه  فحا ةروه رالرة ا؛   -أي تبع
اتلهم بالنهةةةا  ويةةةرملهم بالنبةةةال والحجةةةا ي، ويرمةةةي إلةةةلهم بالللةةةال بةةةالتمر، فلمةةةا يقةةة

مضه الثالث  جع ا إلى تبع فقال ا: بعثتنا إلى  جال يقاتلنا بالنهةا ، ويضةي،نا 
  (1)بالللال! فتروه«

دك  مةةا كةة ا الةبةةر ودكشةةة جنةة د تبةةع الةة يا أضةةافهم   وللقةةا ن أن يةة 
أن ياةةال إلةةى  ة مةةا كةة ا الةبةةر، فللعقةةالأحيحةةة، إم أن المثاليةةة تزيةةال الدكشةة

سةةا الحةةرب التةةي تقةة ا علةةى ا،ةةي العةةدو وإبعةةاده، للةةا اتيجةةة مةال،ةةة أحيحةةة أ
ا   و  العربةةةةي الاامحةةةةة إلةةةةى الرقةةةةي والمثاليةةةةة تةةةةر  غلةةةةر ذلةةةةك، تةةةةر  أن سةةةةلد 

اظةري الضةي  النةاز  فةأكرمهم   كأحيحة حا ره ق ا يريدون قتاله، فنظةر إلةلهم
 وحا بهم اها  ا  وفيه يق   الشاعر: للال  

اُرهُ  ــَ َة جــ ــَ َرو ُأَحْيحــ ــْ ا َعمــ ــَ ُت َأبــ ــْ  رَأيــ
اَِفَ  ِْ ِمْن فـَ ُْ   وَمْن َيْأِت ْنَل َفْوفـَ  يـَ

 

َروَّعِ   ْيِن َايـــــَر مـــــُ َر العـــــَ ُت َقِريـــــْ  َيِبيـــــْ
َس ِ  ْن جـاَِ  الجـوِا َيشــْ ِْ مـِ ْن َيْأتـِ ومـَ
(2) 

 

، الاريةةةد  فةةنحا أمةةاا  جةةال مثةةالي فةةةي عاةةره، يةةتما الةةةائف ويجلةةر 
 اتعجل بعد ك ا ما إمعامه جند تبع ال يا قاتل ه؟ويشبع الجائع، فهال 

 

 وما بعدكا  38/ 15( األغااي: 1)
  49/  15الساب : ( 2)
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 وفي ولمة تلتل بماء ال كل، ويت جل على وال عربي ح،ظها، وكي 
جماف أمر مثاللتهم في ك ا البةاب قالهةا النعمةان فةي بةالع وسةر  مةدافع ا عةا 

للةةة ي عنةةةده البكةةةري يكةةة ن   : »وأمةةةا سةةةةا كم فةةةان أداةةةاكم  جةةةال  العةةةرب إذ يقةةة  
 لتةةه ونةةبعه و يةةه، فيارقةةه الاةةا ق الةة ي يكت،ةةي بال،لةة ي عللهةةا بالغةةه فةةي حم

ويجتزن بالسربة فيعقركا لةه ويرضةى أن يةةرج لةه عةا دايةاه ولهةا فيمةا يكسةبه 
  (1)ما أحدورة الشكر وملل ال ور«

مةةا قةةرأ نةةعر العةةرب وأخبةةا كم لةةا يتبةةلا إم  ةةدق قةة   النعمةةان إن  
مةا ا،ة ا وريمةة  ، واابعارهةا ةدق كة ه األقة ا  واألنةعا  رَ بَّ دَ الساب ، ومةا تةَ 

  لا يعدوكا إم ما حاد عا الح التي مثالية لهم بال فسيقرنري،ة 

 الصيـد:
الجاكليةةة، عةةرب وكةة ا بةةاب آخةةر مةةا أبةة اب الةةرزق والعةةي  فةةي حيةةاي  

ا مةا الجةاكلللا، لاةع بته وسةه لة غلةره،  ألاةه متاةال و وك  أقال األب اب مرقة 
اال ي قد بشكال مبانر بالاحراء واسيغا  فلها ملب ا للالد  عنةد  ياب  كالكة 

لهةة ا عةة   العةةرب علةةى الغةةزو واسمعةةاا أكثةةر  مةةا م يعلةةم مسةةا بها ود وبهةةا 
تةةرفلا لهةة ه المهنةةة إم أاهةةم مةةا تعةة يلهم علةةى الاةةلد، وإن ونةةا اجةةد مةةنهم مح

ا  ي وثلر ما األحيان يأخ واها  ياضةقلة، وف  م  يش 

وما م،ا قةاا كة ا البةاب قة   بازيةا  العزيةز بةاهلل ال،ةاممي: »وإاةه م  
يكةةاد يحةةل الاةةلد ويةةترره إم  جةةالن متباينةةان فةةي الحةةا ، متقا بةةان فةةي علةة  

مةةا يرمةةي إليةةه مةةا مريةة  قناعةةة، ووالك ذوالهمةةة، إمةةا ملةةك ذو رةةروي، أو زاكةةد 
الهمةةة، إمةةا لمةةا تداولةةه الملةة ك مةةا الالةةل، وحةةل الغلبةةة والظ،ةةر، وم قةةع ذلةةك 

 

  406/  7الت وري الحمدواية: ( 1)
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 الزاكةةد  وال،قلةةر وامبتهةةاج بظةةاكر العتةةاد والعةةدي  مةةا ا، سةةهم، أو للاةةرب واللةة ي
المكاسةةل، و غبتهةةا عةةا ماةةرف الماالةةل وحقنةةه مةةاء  داةةي عةةا ا،سةةه لظلةةف

العمةةةال، فمةةةا كةةة ه الابقةةةة مةةةا جةةةري وجهةةةه عةةةا غضاضةةةة المهةةةا، وتقاضةةةي أ  
ا للاةةلد، وبةةلا (1)يقتةةاا مةةا  ةةلده« ا متريضةة  ، ونةةتان بةةلا ملةةك يةةةرج متمتعةة 

مةا  فقلر يحدوه ج عه وج ف  ياله إليه  فهمة ال،قلر في تحالال الاةلد أنةد 
 كمة الملك، ألن الملك م يحسل لاعامه وما يحسل الاعل ك 

ه لعربةةي الاةةلد معيشةةة ووسةةب ا يةةرد بةةاتةةةاذ ا إلةةى وتشةةلر دمئةةال وثلةةري 
 أذ  الج ف، وعا أومده قس ي الحرمان ما الاعاا، يق    بيعة با مقروا:

الع  ــِ ــالََّن صــ ي جــ ــِ ْن َبنــ ــِ سََّا مــ ــَ  َفصــ
 ِْ ــْ ِزْر ِلَبِنيـــــ ــَ ْم َيْجتـــــ ــَ اِإَذا لـــــ ــً  َلْحمـــــ

 

اعُ   ُْ الَمتـــــــــــــَ ُهُم ُْ وَأســـــــــــــْ  َعِطْيَفتـــــــــــــُ
اُعوا  (2)َاَرْيًضا ِمْن َهَواِدي الَوْحِ  جـَ

 

ويحكي لنا  ةر الَغي اله لي في نعره قاة  ةائد اضةارته إعالةة  
نيخ وبلةر سةاغل إلةى الاةلد، فا ةااد أ و  سةملنة ظةا أاهةا تةنع  نةيةه 

 حتى يغاث الناا ما الجدب، يق    ةر الغي:

ُرهُ  ــْ ََ ُعمـ ا ــَ ْد طـ ــَ ا وقـ ــً ُْ َيْومـ ــَ ْيَا لـ ــَ  ُأتـ
َتا َتاِء ِإَذا بـَ ي الشـِ  ِْ فـِ  ُيَحاِمَي َعَليـْ
ْن َرَأ  ََ ِ  مــــــــــَ ا رآُه قـــــــــا  َفَلمـــــــــَّ

ْو  ــَ ُْ ال ذا َأَعابــَ ْيَد هــَ ي صــِ  نَّ َكِرْيمــِ

ُة   اِاِ  َجِرْيمــــَ َ  ســــَ ْد َتَجنــــَّ ََ قــــَ ْي  بــــَ
ا َكالُمناحــِ ِ  ــَ ــْ الَجن ْيِف َيْسَِّي ي الصــَ  وفــِ
  ِ ي الَعَواقــِ ُْ فــِ اًة َقْبلــَ ِم بــَ ن الُعصــْ  مــِ
َْ َبْعُض الَكَواكِ    ِإَلى َأْن َيِغْيَز النَّا

 

( البلةةةز ي، ألبةةةي عبةةةد   الحسةةةا ال،ةةةاممي، اظةةةر فيةةةه وعلةةة  عليةةةه: محمةةةد وةةةرد علةةةي، 1)
  19ماب عاا المجمع العلمي العربي، بدمش ، ش 

  الاةةال: الداهيةةة  عاي،تةةه: ق سةةه  الغةةريش: الاةةري  كةة ادي 189الم،ضةةلياا، ش ( 2)
 ال ح : متقدمتها وأوائلها
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ا ْد َدنــــَ اُه وقــــَ ى َرمــــَ ِْ حتــــَّ اَ  بــــ  َأحــــَ
ْفَرةَ  اَر بشـــــَ مَّ طـــــَ اُه  ـــــُ اَد  َأفـــــَ  َفنـــــَ

 

اَِِ   ِِّ صـــَ َن النَّبـــْ وَ  مـــِ َمَر َمْفتـــُ  بَأســـْ
ــي ِ  َزاِر الَفْعَفعـ ــِ ِْ اْجتـ ــْ ِ   ِإَليـ ــِ  (1)الُمَناهـ

 

يةرج ما  بالج ف في الثقافة العربية، وإليهوم نك في اتاا  الالد   
تمةةةرا عليةةةه ومهةةةر بةةةه، ليشةةةبع ا،سةةةه وأكةةةال بلتةةةه، وقةةةد ينظةةةر إليةةةه بمنظةةة   
تهةة يبي، يقةة ا األخةةالق ويهةة بها، ويكسةةبها مةةا الاةةبر والجلةةد مةةا يعةةلا علةةى 

ال عةةا بعةةش الممتهنةةلا للاةةلد قةةَ ن  ع أمةةاا قسةة تها  وي    اسةةتمرا  الحيةةاي، وال قةة
ا إم تبلنةةه فيةةه مةةا سةةةيما الق الزكةةةد  وعالمةةة ناعةةة،ق لةةه: »وقلمةةا  أيةةه  ةةةائد 

  (2)غلره ما سائر المةالالا للناا« والايااة، ما م اتبلنه في
وقد انتهر جماعة ما الجاكلللا علةى اخةتالع مبقةاتهم امجتما يةة  

  (3)بكل،هةةم بالاةةلد، وحةةبهم لةةه، ور سةةاء العةةرب و ةةعاليكها، وبعةةش الشةةعراء
اللنةدي، ووةان ي،ةةر بالاةلد وما أبرز كتمء الشعراء امر  القيا بةا حجةر  

 ويا،ه في أكثر نعره بأاه مرزوق منه مظ،ر فيه، وق له:

 

  الشةةاعر كةة   ةةةر بةةا عبةةد  الةلثمةةي، 250 – 249/  1نةةر  أنةةعا  الهةة لللا: ( 1)
أحد بني خلثم با عمرو با الحا ث بةا سةعد بةا كة يال  لقةل باةةر الغةي لةالعتةه، 

   22/347نةةةره  وكةةة  مةةةا  ةةةعاليك كةةة يال المشةةةه  يا  األغةةةااي ونةةةدي بأسةةةه، ووثةةةري 
جريمة نيخ: واسةل نةيخ، أي  ةائد يكسةل ألبيةه  تحنةل: احةدودب  سةاغل: جةائع  
الجنا: ك  ما اجتني ما الثمر  المناحل: المجاكد  العام: األ و   وريمةي: نةيةي  

  نة،ري: بأسمر: أي سهم مةل   م،ت ق ما النبال: سةهم واسةع الناةال   ةائل: قا ةد
 سكلا  ال،ع،عي: الةعي   المناكل: المباد   

  20البلز ي، ش ( 2)
الاةةةةلد والاةةةةرد فةةةةي الشةةةةعر العربةةةةي حتةةةةى اهايةةةةة القةةةةرن الثةةةةااي الهجةةةةري، د   بةةةةاا ( 3)

 وما بعدكا   12ا، ش 1974، 1الاالحي، مبعة دا  السالا، بغداد، ع
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ا ــَ َداُن َأْهِلنـ ــْ ََ ِولـ ا ــَ ا قـ ــَ ا َفَرْجنـ ــَ  ِإَذا مـ
 

ْيُد َنْحِطِ     (1)َتَعاَلوا ِإَلى َأْن َيْأِتَنا الصَّ
 

ا في الالد، ق له:       وله أيض 

 ُْ ــَ ْيَل لـــــــ ــَ ْيِد لـــــــ ــَّ م  للصـــــــ ــَ  ُمْطعـــــــ
 

رِهْ   ــَ ا َكســــــــْ   علــــــــى ِكبــــــ  (2)َاْيَرهــــــــَ
 

وفةةةةي البلتةةةةلا دملةةةةة علةةةةى أن الاةةةةلد وسةةةةل و زق للجةةةةاكلي، إم أن  
فيةه  ةةاحبه لةةك الة ي ينظةةر البلةه األو  يضةةع امةرأ القةةيا فةي مكااةةه مةا الم  

 للالد على أاه  فاهية وا ف ما أا اف الرياضاا في ذلك العار 
الحاد ي الشاعر أاه وان يةرج للالد مةع ويروي أب  ال،رج في أخبا   

  (3) ديقه زبان ال،زا ي فيااادان جميع ا ويشت يان ويأكالن

ال يا أسةلم ا، ووةاا ا قةد ذوةروا  ةلد الللةل فةي نةعركم لبلةد بةا   وما 
الةةةة ي يتوةةةةد بعةةةةد و ةةةة،ه المقتضةةةةل للاةةةةرد أن الاةةةةلد حةةةة   ، بيعةةةةة العةةةةامري 

 ومعمة للللل م ينل  عنه إم جبان، يق  :

ا ْدَمى ُنُحوُرهــَ اِب تــَ َواِبَل كالن شــَّ  عــَ
ا ــَ َف كأنَّهـ ــْ ْم لُغضـ ــِ ْم َيْعكـ ــَ ََ ولـ ا ــَ  َفجـ

َواِفال  اِت نـــــــَ اَء الَهاِديـــــــَ َرْيَن ِدمـــــــَ  يـــــــَ
اَِال ِدْرَن الَجعــــَ ــَ ِعْيِِّ َيْبتــ اُ  الشــــَّ ــَ  ِدقــ

 

ال إبةةةةراهيم، مبعةةةةة أمةةةةالي المرتضةةةةى، للشةةةةري  المرتضةةةةى، تحقلةةةة : محمةةةةد أبةةةة  ال،ضةةةة(1)
  2/191ا 1373، 1الحلبي،القاكري، ع

دي ان امةرن القةيا، تحقلة : محمةد أبة  ال،ضةال إبةراهيم، مبعةة دا  المعةا ع، القةاكري، (  2)
  126، ش 5ع

  268/  3األغااي: ( 3)
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ة   ْيِد حـَ   وُطْعمــَ اَِِدَها فـي الصـَّ  ِلصـَ
 

َد  رِ  ــَ َذاَب َأْن ُيعـ ــَ ى العـ اِكالَوَيْخشـــَ ــَ  (1)نـ
 

مةةا كةةم كةة ا البحةةث أن ي،اةةال القةة   فةةي الاةةلد، وإامةةا وقةةد م يكةة ن  
لناجمة ما وسللة ما وسائال مكافحة الج ف والمثالية ا أن الالد إرباا   يحاو 

وقةةد ذوراةةا فةةي بدايةةة حةةديثنا عنةةه، أن الاةةلد إلةةى  مزاولتةةه فةةي ا،ةةا  العربةةي 
جااةةةل  د الجةةة ف يكسةةةل الةةةن،ا العربيةةةة غلةةةر قللةةةال مةةةا الجلةةةد والاةةةبر التةةةي 

والح اضةةر، يحتاجهمةةا للتعةةاي  مةةع البلئةةة، إذ إن الاةةلد لةةم يكةةا فةةي األحيةةاء 
، ولم يكا له م سم معلا، وقد يما سه م َما سة فةي بال في ال،ل اا والاحا ي 

، وةةال كةة ه (2)، وتحةةه وابةةال الماةةر، وفةةي أنةةعة الشةةما المحرقةةةالحةةر والبةةرد 
المناخةةةةاا المةتل،ةةةةة تنحةةةةه إاسةةةةاا ا خشةةةةن ا  ةةةةلب ا قةةةةاد  ا علةةةةى تحمةةةةال الشةةةةدائد، 

وقناعةة  ر  فةي الاةلد ااتاةا  ا يعايةه أمةال  والةروج ما أحلةك الماةاعل، للة
 باماتاا  على وال خار بما فلها الج ف 

ا فلهةا أن فقةد عةدي الاةلد قةد تةتدي وللمز د با ضةرا  أبيةاا يتوةد لنة 
والبةةه، فةةااعكا ذلةةك سةةلب ا  دَ قةةَ إلةةى الجةة ف، وكةة  يحكةةي لنةةا فلهةةا قاةةة  ةةائد فَ 

علةةةةةى  ةةةةةاحبها وأكلةةةةةه، إذ اةةةةةالهم الجةةةةة ف فلةةةةةم يكةةةةةا لهةةةةةم سةةةةة   المةةةةةاء نةةةةةراب ا 
ومعام ا
(3)  

 

  والنشةةةاب: فةةةي ااةةةدفاعها وإ ةةةابتها 240نةةةر  ديةةة ان لبلةةةد بةةةا  بيعةةةة العةةةامري، ش ( 1)
لللالب  الهادياا: أوائال ال ح   ا افال: مغاام  يعكم: يرجةع  الهدع  الع ابا:  ،ة  

الشعلال: جمع نعللة وكي ال،تائةال  الجعائةال: مةا جعةال لللةالب مةا  زقهةا  عةرد: تةرك 
 القاد وااهزا  الال: ال  وجبا  

  81الالد والارد في الشعر العربي، ش ( 2)
 وما بعدكا  47دي ان المز د با ضرا  الغا،ااي، ش ( 3)
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وألن ال سائال المستةدمة في الالد مهمة في ك ا السياق، ولتحقيقها  
ي قة   لبلةد السةاب ، فاانةا اجةد نةاعر ا يةة  القة ا التةي أمر اسمعةاا ومةا فة

ة،  كةي مةةا أدواا الاةلد باسمعةةاا، وذلةك حةةلا يسةملها بالماعمةةة أو الماَعمةةَ
 يق   علقمة ال،حال:

ة   ْرَياِن ُمْطَعمـَ َِ ِمَن الشَّ ما  َوِفي الشِ 
 

ِوْيمُ    (1)َكْبَداُء في َعْجِسها َعْطف  وَتقـْ
 

مةة بكسةر العةلا، وقةا    وجاء  في اللسةان تسةمية العةرب القة ا بالماعم
 ، والمعنى واحد في و اها تاعم  احبها ما الالد (2)بعضهم ب،ت  العلا

بعش ال جهاء في الجاكليةة لةه،   ةومع نرع الالد الدا  عليه مزاول 
ك ما ينظر إليه اظري استحقا  على أاه م يلل  ب ي الما ، وأاه اجد أن كنا

مةةا أعمةةا  الاةةعاليك ال،قةةراء، حلةةث جةةر  حةةديث فةةي مجلةةا النعمةةان وبةةلا 
اَل بةةا اضةةلة بق لةةه: »إاةةه مقبةةال النعلةةلا،  ابةةايديةةه، ذا فيةةه معاويةةة  َكال َحجةة  نةةَ

الشةةاكد منةةت،خ السةةاقلا، قعةة  األللتةةلا نةةاء بةةأقراء، قتةةا  ظبةةاء، يبةةاف إمةةاء«، و 
ا  في ق له: قتا  ظباء وناية عا أاه  احل  لد، ووجه ال ا في و اه  ياد 
ولم يكا مةا أ ةحاب اسبةال فمةا وةان مةا النعمةان إم أن قةا  لةه: »أ دا أن 

، والنعمان ملك له فةي الاةلد، ويةراه مةا متعةه، فلةم يجةد فيةه (3)ت مه فمدحته«
 م مة وعلب ا 

 حا ث بق له:وقد كجا عمرو با معد يكرب بني ال 

 

  اللبةةداء: القةة ا التةةي يمةة  مقبضةةها اللةةف  العجةةا 136يةة ان علقمةةة ال،حةةال، ش د( 1)
 مقبش الق ا  العاف الملال وامع جاج  التق يم: إزالة امع جاج 

 لسان العرب: مادي )ع ف  ا( ( 2)
 الساب : مادي )ق   ا( ( 3)
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ْوِمُكمْ  ــَ ــي قـــ ُتُم فـــ ــْ اَد َأنـــ ــَ ــي ِزيـــ  َأَبنـــ
 َنِصُِّ الَخِمْيَل ِإَلى الَخِمْيَل وَأْنُتمُ 

 

ِ   َذنــــَ     َِّ َطيـــــِ  ُروُع َأصـــــْ ُن فــــُ  وَنحـــــْ
  ِ ــِ  ِ  وُمَكلــــ ــِ  ْيَن ُمَربــــ ــَ ــالَقْهِر بــــ  (1)بــــ

 

ل كة  الة ي يعلةم اللةالب الاةلد رةم ياةلد بهةا، وأبيةاا عمةةرو لةكوالم 
ال ال ي قاد ال،قر، بلنما عمرو يقاد الجةبا كَ معاوية با نَ تةتلف عا ق    

زيةاد م  أن بنةي ال ي يظهر اظلره في ق مه ال يا يغزون ويغنمة ن، فةي حةلا
بةةه  يَ نةةّم لهةةم إم الاةةلد لجبةةنهم، فلةةم يكةةا الاةةلد حقيقةةة محةة   الةة ا، بةةال و   مَ ن  غةة  

لل،قر والجبا  وما منظ   آخر تتود أبياا عمرو أن التعي  ما الالد ما 
عةةاداا العةةرب القديمةةة، وأاةةه وةةان اشةةاع ابائةةال واملةةة وبنةةي زيةةاد بةةا الحةةا ث 

ا مقتاادكم بائةال   وعند ا(2)ال يا ذمهم، ووقبللة ك يال التي وان الالد أساس 
لللل عنةدما اسةتبد ببنةي ف لمنعهم ما الالد،  أخر  ياب  قتال المل ك حالم  

، ومنعهم ما الالد ووان يق   لهم: » لد ااحية وة ا ووة ا فةي جة ا ي، بكر
، ضم ا ك ا السةبل إلةى جملةة أسةباب فجركةا قتةال (3)فال يالد أحد منه نلئ ا«

 الناقة فقتله جساا رم قا :

اعَ  ِن قــَ ي َبطــْ َو  فــِ َ  عــَ َو  َكلــْ  سـِ
َتبنَّا ــْ ا واســـــــــ ــَ ا َأْن َرَأْينـــــــــ ــَّ  َفَلمـــــــــ

امِ   ــَ اِع الُمســــ ــَ َة القــــ ــَ َ  ِحْميــــ ــَ  ِليْمنــــ
امِ  ــَ َة الَجنــــ ــَ ي َراِفعــــ ــْ اَب الَسغــــ ــَ  ُعقــــ

 

  الةمةيا: الجةي   مربة : يربة  66 -65نعر عمةرو بةا معةد يكةرب الزبلةدي، ش (  1)
الغةةةةنم، والربقةةةةة حبةةةةال  ةةةةغلر تشةةةةد بهةةةةا الغةةةةنم الاةةةةغا  لةةةةئال ترضةةةةع  مكلةةةةل: الاةةةةائد 

 باللالب   
  85( نعر اله لللا في العاريا الجاكلي واسسالمي، ش 2)
  39/  5( األغااي: 3)
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ــَ  وءَ صـ ــُ ْوَم سـ ــَ ا يـ ــً ِْ َنْحسـ ــْ  َرْفُت ِإَليـ
 

ــذ َبامِ  ــْوِت الـ َن المـ ــِ ْ  مـ ْأ ــَ ُْ كـ ــَ  (1)لـ
 

به، ما داا عة اء  اد  َا ي  رعى وم لحميه القاف المبا ، فال ي    الَ تم فلللل ق   
فالالد وةان مةا جملةة األسةباب التةي أودا بحيةاي وللةل  ومةا  ع مَ س  الللل ي  

الغريةةةل أن استشةةةهد بهةةة ه األبيةةةاا لجسةةةاا بةةةا مةةةري قاتةةةال وللةةةل، وكةةةي مةةةا 
ااقةة البسة ا التةي هيجةه الحةرب بةلا بكةر على ذور قالدي له لم يأا فلها  
 وتغلل أ بعلا عام ا 

وتةةز ي بةةه، ممتهااةةه الاةةلد  ادَ يَّ حتقةةر الاةةَ ومهمةةا اعتقةةداا أن العةةرب ت 
والتقةة ا بةةه، إم أن وثةةري أنةةعا كم وأخبةةا كم فةةي الاةةلد وامتداحةةه وال،ةةةر بةةه 

مةا     دون قب   فلري الغش ما ايمته ب  ،ه وسللة لسد الجة ف، والحة تح
، بةةةال تشةةةي وثةةةري اسمةةةراء لهمةةةا علةةةى امعتنةةةاء الزائةةةد بالاةةةياد يةةةهممتهنا  قةةةد أ

دفعنا إلةةةى امعتقةةةاد بةةةأن الاةةةياد قةةةد احتةةةال مكااةةةة ملبةةةة فةةةي ونةةةتواه، ممةةةا يةةة
  (2)المجتمع، عبر قرواه وأجياله المتعاابة

 وساَِّ عارضة:
ا لحمايةةة الجةةاكلللا   فرغنةةا مةةا الحةةديث عةةا رةةالث وسةةائال نةةكله د عةة 

مةةا الجةة ف، وقلنةةا إن الغةةزو واسمعةةاا والاةةلد أسةةاا معةةاش عةةرب الجاكليةةة، 
تنةةد ج مثةةال واةةيم َتَةلةةَّ  الجةةاكلل ن بهةةا، ليكسةةب ا أكثةةر وتحةةه وةةال واحةةدي منهةةا 

مم وت،اضال بلنها، وقد قلال قةديم ا ه والحمد، إذ إن األخالق ترفع األما الال
إن جميةةع النةةاا فةةي مشةةا ق األ ض، ومغا بهةةا وجن بهةةا ونةةمالها، وإن وةةاا ا 

 

  381دي ان بني بكر في الجاكلية، ش ( 1)
  66الالد والارد في الشعر العربي، ش ( 2)
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ا، يتملزون بثالرةة أنةياء بةاألخالق، والاة  ، واللغةاا   قةد  أينةا، و (1)ا ع ا واحد 
أن الغزو مقترن بالشجاعة، واسمعاا مقترن بالج د واللرا، والاةلد تة فر فيةه 
غلةةر قللةةال مةةا الاةةبر والجلةةد واحتمةةا  ماةةا به ومشةةاقه، ووةةال كةة ه أخةةالق 
اسةةت عبها الجةةاكلل ن مةةا بلئةةتهم وظةةروفهم المعيشةةية لتسةةتمر حيةةاتهم ويهزمةة ا 

 الج ف به ه األخالق 

يلجأ إللهةا  يك ن محا   ا بزما معلا، ما حة الج ففوما وسائال مكا 
الجاكلي في أوقاا مت،رقة، وليا لها استمرا ية مةا سةلف مةا وسةائال مكافحةة 
الجةة ف، وإامةةا يسةةتةدمها حةةلا تتقاةةع بةةه سةةبال كةة ه ال سةةائال، أو يسةةتنجد بهةةا 

العقةةةال وكةة  فةةي مريقةةةه لل  ةة   إلةةةى إحةةد  كةة ه ال سةةةائال، وكةةي مةةةا تةةدابلر 
للمحافظة على الحياي و ةد الجة ف الم،ضةي إلةى المة ا، حتةى بلة غ   الجاكلي

 األما والمأما منه 
إلةى وةان يسةتعمله الغةزاي وكةم فةي مةريقهم  ما أظهر كة ه ال سةائال مةا 

الغةةزاي قةة تهم وكةةم فةةي  م  ظّم نَ ، حلةةث يةة  هملجةة عالغنيمةةة التةةي كةةي الهةةدع القاتةةال 
الاري  تحسب ا لا له، أو ل،شلهم في الغةا ي، ويتالةل ذلةك مةنهم الاةبر علةى 

ال الغنيمةةة فلةةدفع ه الاعةةاا القللةةال ومكابةةدي الجةة ف اليسةةلر، حتةةى ينجحةة ا فةةي الةة
   الشن،ر :جملة عنهم، وفي ك ا يق  

 

مبقةةةاا األمةةةم، لاةةةاعد األادلسةةةي، وضةةةع مقدمتةةةه: السةةةلد محمةةةد بحةةةر العلةةة ا، مبعةةةة ( 1)
  1ا، ش 1967المكتبة الحلد ية، النجف، 
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وُتُهمْ  ِهْدُت تقــــــُ ْد بــــــَ ََ قــــــَ ا  وُأمِ  ِ يــــــَ
ااُ  وعَ  َتخـَ ا الجــُ َرْت َعَلْينــَ َي َأْكثــَ   ِإْن هــِ

 

تِ   ْت وأَقلـــــــــَّ ْتُهم َأْوَتحـــــــــَ  ِإَذا َأْطَعمـــــــــَ
تِ  ــَّ ََ تألــــــ اع  َأيَّ آ ــَ ُن ِجيــــــ ــْ  (1)وَنحــــــ

 

الاعةاا؛ وةي ي جةي  الاةعاليك الغةازي يقلةال لهةم فمستو  اسمعاا فة 
  ولعةةال ك محةةتم فةةي ق،ةةا  الجزيةةري يضةةما اجةةاتهم، فجةة ف يسةةلر خلةةر مةةا كةةال

تةةدابلر الحةةروب فةةي ذلةةك ال قةةه، وبنةةد  ئةةيا مةةا بنةة د كةة ا األمةةر تةةدبلر مةةا 
غله بةةةالغزو، وغلبةةةه عللهةةةا اجةةةا  الغةةةا ي يعتمةةةده وثلةةةر مةةةا القبائةةةال التةةةي نةةة  

 الحروب 

وفةةي سةةياق الغةةا ي والغةةزو وامسةةتعداد لهمةةا بةةالمتن لةةم يكةةا أي معةةاا  
ا لحمله، بال مبد لهة ا الاعةاا مةا تة فر نةرع امحتمةا  للع امةال البلئيةة    الح 
يح،ظ ن به  فرأ  الجاكلل ن تجعي  الاعاا حال  ال قه، د ت،سده لا   التي ق

  عةةةروي بةةةا الةةة  د وا ةةة، ا غةةةا ي لةةةه مةةةع معةةةامهم وقةةةه الغةةةا ي، وعةةةا ذلةةةك يقةةة  
 أ حاب اللني ، ويار  فلها أن معامهم لحم خزو  ممل :

و ــُوَُ مْ َينـ ــِ ُِّ َزاِدهـ ــَ ِدي وَأْفضـ ــْ  َن ِباأَليـ
 

زُ   ــَ ْن جــ ــِ َم مــ ــْ ُة َلحــ ــَّ اِ َبِ يــ ــَّ  (2)وَر ُمَملــ
 

ا مةع(3)ك ا اللحم ك  ما يعرع بالقديد    وضةع ، وك  جعال اللحم مقاعة 
ووضعه فةي الشةما، وكةي عمليةة يعرفهةا العةرب القةدماء ليح،ظة ا   المل  عليه

بهةا الاعةاا مةا ال،سةاد والةتع،ا، وقةةد يعة   علةى القديةد فةي الحةرب والسةةلم، إذ 
 

  أوتحةةةةه: أعاةةةةه عاةةةةاء  قلةةةةلال   أي آ  تألةةةةه: أيه سياسةةةةة 37ديةةةة ان الشةةةةن،ر ، ش( 1)
 ساسة  

  ينةة  ون باأليةةدي: تثقةةال علةةلهم أيةةديهم فةةال يرفع اهةةا 106عةةروي بةةا الةة  د، ش  ديةة ان( 2)
 إم بجهد 

 ( لسان العرب، مادي )ق د د( 3)
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كااةةه القبائةةال تةةةزن كةة ا النةة ف مةةا اللحةةم ل زمةةاا والشةةدائد، وللةة ن القديةةد م 
 يةرج إم ألزمة يشتهيه بعش الشعراء فيق  :

ا ا ِعْفُتهـــــــَ َساَب َفمـــــــَ ُت الضـــــــِ   َأَكلـــــــْ
 

َنمْ   ــَ َد الغـــــ ــْ َهى َقِديـــــ ــْ ي أَلبـــــ ــِ   (1)َوِإنـــــ
 

ومةةةا مرادفةةةاا القديةةةد فةةةي اللغةةةة الم نةةة ق، وقةةةد اسةةةتةدمه عةةةدد مةةةا  
 الشعراء منهم أب  ذ يل اله لي ال ي يق  :

ْذَلَجات   ِبِهنَّ ُمعـــــــَ ْن َكســـــــْ ُْ مـــــــِ  لـــــــَ
 

ْي ِ   ــِ َن الَوبــ ــِ َن مــ ِْ ْد ُملــــِ ــَ ُد قــ  (2)َقَعاَــــِ
 

 ويق   األس د با يع،ر في  راء مسروق النهشلي: 

  ِّ ز  واَل َبخـــــَ ُْ َعجـــــْ يِ ُع ْن اَل ُيشـــــَ  مـــــَ
 

وَقا  ُم َمْوبــــُ ِْ اللَّحــــْ ُت َلَديــــْ  (3)واَل َيِبيــــْ
 

ومهمةةا يكةةا مةةا أمةةر فةةان ال نةةل  أو القديةةد مةةا وسةةائال ح،ةة  الاعةةاا  
وح،ظه ل وقةاا  ،امات،اف بهالتي عرفها الجاكلل ن، ليالل ا مدي قد تهم على  

العاةةبية التةةي يمةةرون بهةةا، أو فةةي خةةروجهم للحةةرب، ونةةبيه لهةة ا مةةا ياةةنعه 
اسبةةال واألغنةةاا  لحةة ا أكةةال السةة احال فةةي ذلةةك العاةةر، حلةةث وةةاا ا يسةةتبدل ن 

السمك، إذ واا ا يعيشة ن  بلح اعمال منها القديد عند سكان الاحا ي، التي ي  
ا وياةةد  ا جافةة   واه إلةةى األمةةاكا البعلةةدي ويحملةة ن الاةةري عليةةه ويبيع اةةه لحمةة 

 

علةةةة ن األخبةةةةا ، مبةةةةا قتلبةةةةة، مبعةةةةة المتسسةةةةة الماةةةةرية العامةةةةة للتةةةةألي  والترجمةةةةة ( 1)
  210/ 3والاباعة والنشر، القاكري:          

  182/  1نر  أنعا  اله لللا: ( 2)
  28/  13( األغااي: 3)
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ا  منه إلى األماكا التي م تبعد وثلر ا عا الس احال ويج،ف ويدق ليكة ن معامة 
  (1)عند الحاجة إليه

ويبةةةدو كةةةة ا التقةةةةا ب بالاريقةةةة التةةةةي يح،ةةةة  فلهةةةا الاعةةةةاا بةةةةلا عةةةةرب  
 الاةةحراء وعةةرب السةةاحال، وكةةي مريقةةة أاتجتهةةا العقليةةة العربيةةة القديمةةة لةةدفع

 الج ف واماتاا  عليه، وبقاء الاعاا مستمر ا ما دامه الحاجة إليه وبلري 

ووثلةةر ا مةةا يهتةةدي بعةةش الرجةةا  فةةي العاةةر الجةةاكلي ب،ضةةال  جاحةةة  
عق لهم إلى حل   ية،، ن فلها ومأي الج ف على ال،قراء والمساكلا، واسمعاا 
ما كة ه الحلة  ، إم أانةا اعةرض حةال  آخةر لةم يكةا لةه ااتشةا  اسمعةاا وقتئة ك 

ب وكةةةة  الةةةةدع ي إلةةةةى إااةةةةاع ال،قةةةةراء والمسةةةةاكلا المحةةةةاويج، وةةةةدع ي أ ةةةةحا
ا واعةةةة  فقراءكةةةةا ، ودعةةةة ي (2)اسيةةةةالع مةةةةا قةةةةري  الةةةة يا  فةةةةع   بهةةةةم قريشةةةة 

اسيةةةةالع تقةةةة ا علةةةةى إخةةةةراج ااةةةةلل مةةةةا أمةةةة ا  األغنيةةةةاء لمسةةةةاعدي ال،قةةةةراء 
، والقيةةاا بحقهةةم، وح،ةة  وةةرامتهم، وكةةم مةةا قةةري  وسةةكان مكةةة، (3)والمحتةةاجلا

والسةةقاية  بلةةد المةةا  والتجةةا   ويتاةة   األمةةر مةةع كانةةم ويسةةا لقةةري  الرفةةادي
 وكي إمعاا ضل ع مكة والمحتاجلا ما أكلها وسقايتهم 

ووةةةةال كةةةة ه التةةةةدابلر مةةةةا إيةةةةالع و فةةةةادي وسةةةةقاية، تةةةةأتي ضةةةةما إمةةةةا         
المعالجةةة لمشةةكلة ال،قةةر والجةة ف  التةةي وااةةه تعاالهةةا مكةةة وزوا كةةا مةةا حجةةيج 
ومعتمةةريا  ومةةا منظةة   اجتمةةاعي آخةةر تتاةةد  كةة ه الحلةة  ، وتحةة   دون 

ر  ااك للجياف في مكة قد تعاف باألغنيةاء، وتسةم  لل،قةراء بالتاةاو  اادمف  
 

  206/  1الم،اال في تا يخ العرب قبال اسسالا: ( 1)
المحبةةةر، مبةةةا حبلةةةل، اعتنةةةى بتاةةةحيحه: د  إيلةةةزي ليةةةةتا نةةةتلتر، مبعةةةة دا  ا فةةةاق ( 2)

  162الجديدي، بلروا، ش 
  84/  5( الم،اال في تا يخ العرب قبال اسسالا: 3)
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علةةى أمةة الهم، وإ غةةامهم علةةى المسةةاكمة فلهةةا، ممةةا ينشةةر ال،ةةزف والةةة ع بةةلا 
  (1)سكان ك ه المدينة المتاجري

وومةةا اكتةةد  أ ةةحاب اسيةةالع إلةةى نةةيء مشةةابه للزوةةاي أو للضةةريبة  
ا الجاكلللا إلى الميسر، و غم تحريم اكتد  وثلر م ،يتديها الغني إلى ال،قلر

فلري الجاكلللا منه اسمعاا، يد  على ذلك قة   ابةا قتلبةة:   فان،  (2)الشرف له
  فةةةي الشةةةتاء، عنةةةد جةةةدب الةةةبالد، »وإامةةةا يكةةة ن ضةةةربهم علةةةى الميسةةةر بالقةةةدا

  لة لك أ ةب  (3)  األق اا وولل الزمان، للنعش ا ب لك ال،قلر والضةرير«وتع  
مادي لل،ةر فةي أنةعا  الجةاكلللا، ألاهةم يةرون فيةه المكةا ا، وأاةه مةا الميسر  

 باب الج د واللرا، وك ا علقمة با عبدي ي،تةر بأاه  احل ميسر فيق  :

 ُْ ــَ ْوُع ُكلِ فـ ــُ ا الجـ ــَ ــرُت ِإَذا مـ ْد َيسـ ــَ  وقـ
ا ْرُت ِبهـَ ْد َيسـَ َِّ قـَ  َلْو َيِيسـروَن َبخيـْ

 

   ِ ــْ َداِم النَّســ ــِ ْن قــ ــِ ــَّ   مــ ُرومُ َمَعقــ ــْ  َمقــ
ُرومُ  َواُم َمغــــْ َر اأَلقــــْ ا َيســــَ ِّ  مــــَ  (4)َوكــــُ

 

وقد خسر األس د با يع،ر في الميسر تسعة عشر بكر ا، وكة  مجةاو   
في بني ايا با رعلبة، فالمتهم أمه   كم بنه العباب، فحبسة ا قداحةه، فةدخال 

  (5)ليقامركم فردوه، فقا : م أايم بلا ق ا م أضرب فلهم بقد  فاحتمال عنهم

 ويار  ابا قملئة في نعره م،تةر ا بق مه وأاهم أكال ميسر فيق  : 
 

  82/  5( الساب  : 1)
الميسةةر والقةةدا ، مبةةا قتلبةةة، اسةةةه وعلةة  عليةةه: السةةلد محةةل الةةديا الةالةةل، مبعةةة ( 4)

 وما بعدكا  27، ش 2المابعة السلعية، القاكري، ع
  83الساب ، ش ( 5)
  يسةةةرا: أي لعبةةةه الميسةةةر  معقةةةل: أي قةةةد  مشةةةدود 77ديةةة ان علقمةةةة ال،حةةةال، ش ( 1)

 ل ي حز عليه باألسنان  بالعقل  النبع: أكرا نجر القسي والقدا   المقروا: ا
  22/  13األغااي: ( 5)
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ِذْيَن ِإَذا ْوِم الــــــــَّ َن القــــــــَ ي مــــــــِ  ِإنــــــــِ 
 ُْ وُت لــــــــَ ِت الُبيــــــــُ ا َوُدوِنيــــــــَ  وَدنــــــــَ
مُ  ــُ اَن َحظ هــــ ــَ ْيَا َوكــــ ــِ َ  الَمنــــ ــْ  َوضــــ

 

ُرهْ   ــْ ْت ُحجـــــــ ــَ َتاء وُدوِفلـــــــ ــِ   َأِزَم الشـــــــ
دَ  ــَ ُْ قــــــــ ــَ ى َرِبْيعــــــــ   ُرهْ َوَ نــــــــــى َفَثنــــــــــَّ

ي المُ  ــِ ــُرهُ فـــ ــا ُيســـ اِت ُتِ ْيُمهـــ ــَ  (1)ْنِ يـــ
 

الميسةةر داخةةال فةةي اسمعةةاا، وبةةه يةةرد جةة ف وثلةةر مةةا النةةاا فةةي  وألن 
ذلك العار افتةر به وثلر ما الشعراء، وعدوه مكرمة ما مكا مهم مبةد مةا 

  ركا في نعركم، مثلها مثال وثلر ما الةاا  الحملديذو

وفي  أيي أن الميسر يك ن في وال وقه، م ومةا يقة   ابةا قتلبةة إاةه  
الشتاء وقه الجدب، إذ إن العرب يبحث ن عما يكسبهم الثناء م يك ن إم في  

َاع   تابةة حيةاتهم، ويبعةثهم  والميسر و لك، وما أن فيه ا ع ا ما الترفيه لهم َيق 
علةةى المنافسةةة فيةةه والتسةةلية، ولعلةةه يكةة ن فةةي مقةةدماا ومئمهةةم، للةةا الةة ي م 

  ش القرآن نك فيه ااتشا  ك ه الظاكري فلهم إلى أن حرمها اسسالا بنا

حلةةة   للجةةة ف ي ابتلةةةا  وإن ونةةةا قةةةد  أينةةةا العقليةةةة الجما يةةةة تسةةةهم فةةة 
ا مةع ذاتةه إلةى حةال قةد يقيةه  ومكافحته فان األفراد أو ال،رد قد ت  ال ماةالح 
الجةة ف عةةدي أيةةاا قةةد تاةة   اسةةبي ا، وذلةةك حلنمةةا يةةر  العربةةي ا،سةةه أقةة   مةةا 

اس ادي سةةال  وةةال عربةةةي الجةة ف، فتبةةدأ إ ادتةةه بقتلةةه حتةةى يملتةةةه ا،سةةي ا، وكةة ه 
ا ، التةةي م يريةةد لهةةا الةةزوا  أو اماحاةةاع أمةةااكلي، ألاةةه يةةر  فلهةةا ورامتةةهجةة

ويلةةةة  لنةةةا كةةة ه ال،لةةةري عنتةةةري العبسةةةي   غبةةةة الاعةةةاا، وةةةي م يحتقةةةر ا،سةةةه 
 فيق  : 

 

ديةةةةة ان عمةةةةةةرو بةةةةةةا قملئةةةةةة، تحقلةةةةةة  ونةةةةةةر : حسةةةةةةا وامةةةةةال الاةةةةةةلرفي، مجلةةةةةةة معهةةةةةةد ( 1)
  أزا: عةش وانةتد  203ا، ش 1965المةا ماا العربيةة، المجلةد الحةادي عشةر، 

 المني : ما أقدا  الميسر  المنقياا: الن ق السمان  
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 ُْ ــ  َو  وَأَ لـ ــَّ ى الطـ ــَ ُت َعلـ ــْ ْد َأِبيـ ــَ  وَلقـ
 

ى  ِِّ  َحتـــــَّ ِرْيَم الَمْأكـــــَ ِْ كـــــَ ََ بـــــِ ا  (1)َأنـــــَ
 

ا حةةةرب مةةةع الاةةة   والسةةةغل، وعنتةةةري فةةةا ا لةةةه   فمبلةةةه عنتةةةري جائعةةة 
 هةةا التشةة ه بةةالحرش علةةى الاعةةاا والتلالةةل نةاةةلته المثاليةةة، التةةي م يريةةد ل

 وريم ا م يش ه خلقه ابر على ج عه حتى ينا  به مأكال  عليه، بال ي

ر  الشةةةن،ر  بمقد تةةةه علةةة  ى قتةةةال الجةةة ف، بتناسةةةيه واسعةةةراض عنةةةه، َوي قةةةّم
 فيق  :

 ُْ ى ُأِمْيتــَ ْوِع َحتــَّ ََ الجــُ ا ُم ِمطــَ  ُأِديــْ
 

ْكَر َصْفًحا َفَأْذَهُِّ   ُْ الذِ   (2)َوَأْضِرُب َعْن
 

 خراش اله لي: أبيوأبلغ ما ك ا وذاك ق    

وعَ  ِوي الجــُ ي أُل ــْ ــِ  ي َوِإن ى َيَملَّنــِ  َحتــَّ
ــِ ُ  ــَأْنَتِهي َوَأْاَتبــ َراَم فــ ــَ اَء القــ ــَ  المــ

 ُْ ــَ ْد َتْعَلِمْينــ ــَ ــَسْطِن قــ جاَع الــ ــُ  َأُرد  بــ
ةَ  ــَّ َرْاَم وِذلــــ ــِ ا بــــ ــَ ة َأْن َأْحيــــ ــَ  َمَخافــــ

 

ي  اِبي وال ِجْرمــِ ْدِنْل ِ يــَ ْم يــُ ْذَهَ  لــَ  َفيــَ
ِم ــْ َزلَِّج َذا َطعــ ــُ ى للمــ ــْ ــزَّاُد َأمســ  ِإَذا الــ
ــالط ْعِم ِك بـ ــِ ْن ِ َيالـ ــِ ِري مـ ــْ ُر َايـ ــِ  وُأو ـ

موللَموْ   (3)ُت َفْير  ِمْن َحَياَة َعَلى ُراـْ
 

فأب  خراش يعترع بحبسه الجة ف واسقامةة عليةه، حتةى ملةه واااةرع  
عنةةه  ومةةا األبيةةاا يتضةة  بشةةكال جلةةي أن الةةدافع مةةا و اء كةة ا الاةةبر دافةةع 

 

   249دي ان عنتري، ش ( 1)
ا: 58دي ان الشن،ر ، ش(  2)   أديم: أستمر  الماا : المماملة  أضرب عنه ال ور  ،ح 

 أتناساه  أذكال: أاساه 
  أر ي الج ف: أملال حبسه  الجرا: الجسةد  1200-1199/  3نر  أنعا  اله لللا:  (  3)

 المزلج: ال ي ليا بالمتلا  الرغم: اله ان وال لة 
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أخالقةةةي يتمثةةةال بايثةةةا   يالةةةه بالاعةةةاا، ومةافتةةةه مةةةا الحيةةةاي ال لللةةةة فةةةي ظةةةال 
 واسحسان ما وريم ماا  أو نحي  مااع الستا  وملل العرع  

م تةتلةةةةةف ال سةةةةةةائال العا ضةةةةةة فةةةةةةي مكافحةةةةةة الجةةةةةة ف عةةةةةا ال سةةةةةةائال  
األساسةةية عنةةد الجةةاكلللا إم فةةي اسةةتمرا يتها  فةةالغزو واسمعةةاا والاةةلد كةةي 

م ين،ك جاكلي عةا إحةد  كة ه الةثالث،  ،هج حياتهم ومبيعتها  وعللها تق اا
فةةي أوقةةاا، إذ تةةرد  وتةبةة د فةةي أوقةةاا، فةةي حةةلا اجةةد ال سةةائال العا ضةةة تشةةت

إلةةةى البلئةةةة وظروفهةةةا فةةةي أغلةةةل األحيةةةان، وأمةةةا وسةةةائلهم العامةةةة فهةةةي  بلبةةةة 
سةتمرا كا واجةل تحتمةه الحيةاي ومةا ا، سهم، ومرجع بعش أخالقهم واةيمهم، فا

  ما بتا فلها
مثاليةةةةة العربةةةةي ف ،وسةةةة اء عللنةةةةا فاةةةةلنا كةةةة ه ال سةةةةائال أا لةةةةم ا،اةةةةلها 

ء منهةةةا، ألن إقةةةرا  كةةة ه المثاليةةةة م ينبةةةع مةةةا ال سةةةللة مح، ظةةةة فةةةي وةةةال جةةةز 
ا،سةةةةها، بةةةةال مةةةةا الةةةةرو  العربيةةةةة التةةةةي م تن،ةةةةك عةةةةا مراابةةةةة القةةةةيم واألخةةةةالق 
والتمسك بها، بما يع د عللها بالمحامد ما نرع ومجد ورناء عار يةلةد فةي 

  ،حة العز الجاكلية 
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 الفصل الثاني 
 ذم البطنة 

لسةةان العةةرب، أن البانةةة امةةتالء الةةباا جةةاء تحةةه مةةادي )باةةا( فةةي  
ة   ا مةةا الاعةةاا،  ،مةةا الاعةةاا، وكةةي اللمظةةَّ وتعنةةي امةةتالء الةةباا امةةتالء  نةةديد 

َا وكةة  باةةلا وذلةةك إذا  ة  وَباةة  نةةَ ا وبما  نةة  ب َاا  َبا  َا يةةَ وجةةاء فةةي تاةةا ي،ها: )َباةةم
ب َاان  اللثلر األكال والعظيم الباا، و جال َبا ا  م كم ل ه إم عظم بانه(, والمم

ان الة ي م يةةزا   ب اةَ بانةه، وكة  الرغلةل الة ي م تنتهةي ا،سةه مةا األكةال  والمم
  (1)ضةم الباا

فتتراو  ك ه الل،ظة في تاةا ي،ها بةلا عظةم الةباا ووثةري األكةال وفةي  
ن  كة  السةملا  ادم تراث العرب القديم ما األل،اظ ما يتقاسم ك يا المعنللا، فالبةَ

اةةة  وثةةري اللالجسةةي ، ووةةال كةة ه المعةةااي (2)سةةمنه وضةةةمه  حةةم، وبةةداه م، والب د 
تاةةةة   الشةةةةكال الةةةةةا جي للمكثةةةةر مةةةةا األكةةةةال حتةةةةى عظةةةةم جسةةةةمه وضةةةةةمه 

 أعضا ه 

وما معةااي وثةري األكةال وحبةه، تاةادفنا ل،ظةة )السةما( وكةي الت سةع  
ا م،ةردي )الشةب، وتاةادف(3)في المدكال والمشةا ب  وكةي د جةاا مةا   (4)ع(نا أيضة 
أورةة  مةةا  ةمةةة، وكةةي فةةي بةةاب الحةةرش علةةى الاعةةمة والتامكت،ةةاء إلةةى اللمظةةَّ 

البانةةةة والبدااةةةة، وقةةةد ي  ةةةال الشةةةبع  ةةةاحبه للضةةةةامة إذا اسةةةتمر فيةةةه، ولةةةم 
 يتدا ك ا،سه 

 

 لسان العرب: مادي )ب ع ن( ( 1)
 ب : مادي )ب د ن( السا( 2)
 الساب : مادي )ا ا ن( ( 3)
 الساب : مادي )ش ب ف( ( 4)
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فاذا ما تأملنا ك ه األل،اظ، وتتبعناكا في األدب الجاكلي، ووازاا بلنها  
مامنةةةا حقيقةةةة علميةةةة لهةةةا دمئلهةةةا مةةةا النثةةةر وبةةةلا حةةةديثنا السةةةاب ، االشةةة،ه أ

والشةعر  كة ه الحقيقةة م،ادكةا أن الجةاكلللا مةة ا  ذلةك العاةر قةد اسةتقر فةةي 
أعةةةرافهم وةةةره البانةةةة للرجةةةا ، وعةةةاب ا أن يكةةة ن الرجةةةال عظةةةيم الةةةباا، ضةةةةم 
الجثة على سما دون است اء في البنية الجسدية  وما عاب ا وال مرية  متديةة 

 حرش الشديد على األكال إلى ك ا ومسيما ال
علةة كة ا األمةر، وقةد بلنةا  الم  -على ما سنبلا-واااالق ا ما أدبهم  

 في ذاته عند الجاكلللا وإاما يرومةهأن الاعاا لم يكا غاية    في حديث ساب 
ما م يقد  عليه ما النساء والضع،اء واألم،ا  والشةل خ، وأمةا النظةري العامةة 

خلةر مةا وثلةره، ووثلةره يةدفع للمكرمةةاا  هفهةي النظةري الابيعيةة التةي تةر  قلللة
 ول وي الحاجة 

د عللهةةا، واسةةلم بهةةا لللرمةةاء واألجةة اد، وأخبراةةا فهةة ه الر يةةة التةةي اتوةة 
األخبةةا  والروايةةاا، م تتةة اءا مةةع  عةةا  ةةدقها ه بهةةا األدب الجةةاكلي، ووشةة،

البانة في ذلك العار، فالق ا نحي ، والةن،ا زاكةدي فيةه  اغبةة عنةه، وفة ق 
كةة ا نةةرع م يريةةدون تدايسةةه، ومةةروءي م يرغبةة ن تشةة يهها  فةةال عجةةل بعةةد 
ذلةةةةةةك أن يةةةةةة م ا البانةةةةةةة وأ ةةةةةةحابها وأن يعيشةةةةةة ا علةةةةةةى ا،لهةةةةةةا فةةةةةةي أا،سةةةةةةهم 

انةةةة عةةةا وجةةةه قبةةةي  أل ةةةحابها م وممةةةدوحلهم، والسةةةبل فةةةي ذلةةةك وشةةةف الب
ينبغةةي أن يظهةةر فةةي مثةةال كةة ه البلئةةة  فلقةةي أ ةةحابها مةةا كجةةاء الشةةعراء مةةا 

وثلةر ا مةا  عَ رَ أوجعهم، ولقله البانة ذاتها ما ذا الحكمةاء وأكةال الاةل مةا حةَ 
 الناا عنها 

ا للحةة ، و غةةم وةةره العةةرب للبانةةة والبانةةا  ء، وةةان فةةي العاةةر وإحقاقةة 
كةةال  ومةةا إمةةا بعظةةم بانةةه، وإمةةا بشةةدي حر ةةه علةةى األ انةةتهرالجةةاكلي مةةا 
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ا ووةان أكة م    أنهركم ايا با زكلةر العبسةي ، ومةنهم وة لك زكلةر بةا (1)مباااة 
ا عمرو با معةد يكةرب ووةان (2)ي ووان عظيم الباالبجناب الل ، ومنهم أيض 

ا مةا   وما يالح  ك ه األسماء يجد أاها أقما  في سماء الجاكليةة لهة(3)أك م  
الشةةةهري والاةةةله الشةةةيء اللثلةةةر، وولهةةةم مةةةا السةةةادي واألنةةةراع، وولهةةةم مةةةا 
الشةةجعان ال،رسةةان  ممةةا يةةدفعنا إلةةى القةة   بةةأن العةةرب قةةد تتغاضةةى عةةا بانةةة 
الشةةةةري  السةةةةلد، لشةةةةرفه وسةةةةيادته، إذ م يمكةةةةا الحةةةة  مةةةةا قةةةةد ه وكةةةة  جةةةةامع 

مةا الة ا لةاا  المروءي، أو معظمها على أقال تقدير ما أجةال كة ا األمةر  وإا
 ينارع لما بدا عل به ووثرا، وزيدا عللها البانة 

وما دمنا في إقرا  الحقيقة، مبد ما الشهادي لرجةا  العاةر الجةاكلي  
بأن البانة واألكلة لم تلا ديداهم، ولم تشةتهر فةي عاةركم ومةا انةتهرا فةي 
عاةةة   تاليةةةة لهةةةم وةةةاألم ي والعباسةةةي حتةةةى و ةةةف بعةةةش الةل،ةةةاء والةةة مي 

الشةةةةعراء باألكلةةةةة الحرياةةةةلا علةةةةى الاعةةةةاا، ومةةةةا امةةةةا فةةةةي كةةةة يا والةةةة ز اء و 
اسةباا دون العاريا ما عرف ا بالا،للللا ال يا يأت ن ال مئم والةدع اا والمن

ولهم فةي ذلةك د وا ومة اع  يعلمة ن فلهةا   ،منهم وجشع ا فلهم  دع تهم تا،ال  
تةةةداي ا كم مةةا يةةةزي ويةجةةال مةةا وتقةةرأ فةةةي أخبةة ،النةةاا ويةة  يكةة ن التا،ةةال

زكلةةدي  ويكعيةةك أن  ب َعةك الةةن،ا، والحةةرش علةةى إ اقةةة مةةاء ال جةةه مةةا أجةةال نةة  
بةةةةةاب األمعمةةةةةة فةةةةةي علةةةةة ن األخيةةةةةا  أو العقةةةةةد ال،ريةةةةةد أو التةةةةة وري  تنظةةةةر فةةةةةي

فلهةةا، لةةتعلم مةةا و ةةال إليةةه التةةداي الحمدوايةةة، لتةةر  أمةةر كةةتمء القةة ا مبسةة م ا 

 

سةةم  الآللةةي، ألبةةي عبلةةد البكةةري، تحقلةة : عبةةد العزيةةز الميمنةةي، مبعةةة لجنةةة التةةألي  ( 1)
  823/  2ا: 1936والترجمة والنشر، القاكري، 

  22/  19األغااي: ( 2)
  212 -202/ 15الساب : ( 3)
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علةةةى الزكةةةد  األخالقةةةي عنةةةد بعةةةش العةةةرب فةةةي غلةةةر العاةةةر الجةةةاكلي القةةةائم
 والع،ة والب  ، واب  الحرش والش  وح،  اللرامة وإن أدا إلى الهالك 

ولعةةةال البلئةةةة أسةةةهمه بشةةةكال أو بةةةدخر فةةةي الحةةةد مةةةا مغيةةةان البانةةةة  
ومرائقها، وحاله ب،قركا الشديد دون ت،شي ك ا الداء بلا عرب الجاكلية، وإن 

ا يت ضةة  ذلةةك فةةي كنةةه أظةةا أن العقةةال الجةةاكلي وةةان لةةه إسةةهاا فةةي ذلةةك أيضةة 
بدائلتها، وعدا تقدمهم فلها، وقد سةئال مبلةبهم الحةا ث على  الج اال الاحية  

، وجةةاء فةةي أمثةةالهم (1)بةةا ولةةدي: مةةا أفضةةال الةةدواء؟ قةةا : األزا يريةةد قلةةة األكةةال
ون ب ن بةةالج ف، ويقةةر ، فهةةم يسةةتا(2)ماةةة تتبعهةةا«خ»لةةيا للبانةةة خلةةر مةةا 

ا لةةة  أذعنةةة   وةةةان لية،ةةةىيم م عةةةا ت،للةةةر سةةةلللبانةةةة بةةةالمرض، وكةةة ه عقليةةةة تةةةن
مةةةا و ، ومةةةا يق لةةة ن قةةةديم ا، (3)أن البانةةةة تةةة كل ال،انةةةةمةةةا لةةةتحققهم  للبانةةةة،

بسبل الاعاا وما ي  رةه مةا بانةة الاعل عللهم أن ي،قدوا  حتهم وعق لهم 
 داء العقال والجسد في اظرتهم  يك

ا ت  ةةةال الجةةةاكلي إلةةةى أن السةةةما وضةةةةامة  مةةةا  كةةة ه العقليةةةة أيضةةة 
بعةةش أعضةةاء الجسةةد مةةا الةاةةائ  المملةةزي للنسةةاء  وكةةي وةة لك سةةمة مةةا 

لشعراء عا سةما سماا جما  المرأي في العار الجاكلي، ووثلر ا ما يتحدث ا
وعلةةى أن مقيةةاا الجمةةا  فةةي عاةةركم ، محب بةةاتهم، تةةدللال  علةةى تنعمهةةا أوم  

 رااي ا  ما ذلك ق    عبلدي با األبرش ياف  احبته: المرأي  سما

ْت  ــَ اِء َوَكانـــ ــَ ُر الظِ ســـ ــْ ــا ُعفـــ  َأوَطَنْتهـــ
َبْتِني ــَ ْود  ســــــ ــَ َنُهنَّ فــــــ ــْ َد َبيــــــ رَّ ــُ  فــــــ

َراِب   ــْ َن َأتـــــ دَّ ــُ اَن بـــــ ــَ ُِّ َأْوطـــــ ــْ  َقبـــــ
ي ْت َأْطَرابــــــــــِ ــَ ََ وَ يَّجــــــــ  بــــــــــَدال

 

  377/  3األ ب في معرفة أح ا  العرب: بل غ ( 1)
  210/  3مجمع األمثا : ( 2)
  377/  3بل غ األ ب في معرفة أح ا  العرب: ( 3)
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ا ِة ِمْنهــــَ ــَ ال الَحِقيســ ــَ ا عــ ــَ ْعَدة  مــ ــَ  صــ
 

اِب َوَكِثْي   َما َكاَن   َت الِحقـَ  (1)َتحـْ
 

ومةةةع مةةةا تجمةةةع لهةةة ه ال،تةةةاي مةةةا معايةةةاا الحسةةةا و ةةة،اا الجمةةةا   
الظبةةاء والشةةباب والنع مةةة، والعةة  ي، إم أن البدااةةة تظهةةر بةةلا كةة ه  كانةةباكها

الاةة،اا لتتوةةد أاهةةا سةةمة مةةا سةةماا جمةةا  المةةرأي الجاكليةةة، وقةةد  ةةر  عبلةةد 
" على أن محب بته منها، وفةي البلةه الثالةث يقةر بةأن سةما فتاتةه  بق له: "ب دَّنك

ا س،ال، وأما جز كا األعلى فه  والقفي جزئها األ  ومست ي ا ناي مشدود 

  ةةةف أظهةةةر مةةةا و ةةةف عبلةةةد ياالعنةةةا األعشةةةى، وكةةة  الم،تةةة ن وب 
لم  ها، حلث تبدو المرأي في علنه بدينةبالنساء فياف لنا مقياسه الجمالي فل

مكتنازكةا بالشةحم واللحةم،  ولشةدي بةدااتها يكةاد جلةدكا يتمةزق   يل حها كزا  قة ،
 يق   أب  بالر:

غَ  ــَ نَ  ِمْيمَ اوبــــــــــــ دَّ ــُ اَم بــــــــــــ ــَ  ِجســــــــــــ
ــِِّ  ِّ   كالتََّماِ يـــــــــــ ا ُحلـــــــــــــَ  َعَلْيهـــــــــــــَ
ــَ  ْد َتفــــــ ِن ِإَذاقــــــــَ ــْ َن الُغســــــ ــِ  تَّْقَن مــــــ

 

م  ــَ َواَن لــ ْن هــــَ ــِ اَت مــ اْ  َناِعمــــَ  ُتلــــَ
اْ  ــَ وَن الُمْكَتشــ ــُ واِرْيَن ُبطــ ــُ ــا يــ  مــ
َزااًل وَرَزمْ  ــُ رِ  هــ ــ  اَم ُذو الضــ ــَ  (2)قــ

 

 

، 1دي ان عبلد با األبرش، تحقل  ونر : د  حسلا ااا ، مبعة الحلبي، القةاكري، ع(1)
دن:   أومنتها: جعلتها ومن ا  ع،ر الظباء: ما يعلة  بياضةه حمةري  بة22ا، ش  1957
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الة،ري  خ د: المرأي الشةابة الناعمةة   ةعدي: م يلةة  الحقلبةة: العجلةزي  اللثلةل: الرمةال 

 المجتمع   
ومةةةا بعةةةدكا  نةةةغاميم: مةةة ا   لةةةم تلةةة : لةةةم تهةةةز    243( ديةةة ان األعشةةةى اللبلةةةر، ش 2)

سةةا: الشةةحم  ذو الضةةر: الةة ي أضةةر بةةه الهةةزا    ز : سةةق  مةةا اللشةة : الةاةةر  الغ
 الهزا  
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بدااةة المةرأي، التةي األعشى ومقاييسةه الجماليةة تظهةر بجسةامة و   ف وق  
 ، وتمانةي ا مةع ذوق العاةر وخاائاةهفتهز  وينحال جسةدكا  لم تعرع الج ف

المرأي ما وشف جسدكا السةملا،   لقائمة على بدااة المرأي، م تتحرجالجمالية ا
 سعجاب الناا به ا األمر 

ف لنةةا ابةةا مقبةةال عةةا وبتعبلةةر ونةةائي لةةيا فيةةه مجةة ن األعشةةى يكشةة 
 سما  احبته فيق  :

مْ  ــِ ْم ُتقـ ــَ َواِلِف لـ ــَّ ِد السـ ــْ ىُّ ِايـ ــَ َُ الُخطـ ا ــَ  ِ قـ
 

َمالِ  َيْمأْلنَ  َعَلى الَخْسِفُّ   (1)ْجالوالحِ  جَ يالدَّ

دماليج وكةةي مةةا ترتديةةه المةةرأي لةةامةةتالء افثقةةال  خا كةةا، وعةةدا ج عهةةا، و  
فةي  الةالخةال التةي تضةعها المةرأي ها ما الة كل، والحجة   التةي كةي  لعا ذ  في  

، فنظةةري ابةةا مقبةةال تةتلةةف إذ ا عةةا اظةةري سةةاقلها ي ضةة  عظةةم جسةةدكا وةةامال  
ديا وآخر معتةد ، وأمةا ابةا مقبةال فأعضةاء  ةاحبته بجزء ب  عبلد ال ي اكت،ى

 كلها سملنة 
كةة ا كةة  المظهةةر ال حلةةد الةة ي امتةةد  فيةةه الجةةاكلل ن البدااةةة والسةةمنة  

تةةي أكثةةروا مةةا ذمهةةا  وعنةةدما  أوا إعجةةابهم بةةالمرأي وكةةي مةةا ع اقةةل البانةةة ال
السملنة مةدح ا ذلةك وجعلة ه مةا خاةائ  النسةاء، وزادوا مةا مة متهم للسةما 

هم للبانة، ألاهةا تةدالهم با،اتها، وك ا عامال ما ع امال ورك  كي م يتشبه ا
مةا النسةةاء، وتجعلهةةم علةى مقربةةة مةةا المةرأي وكةة ا يتنةةافى ومبةدأ الرج لةةة الةة ي 

ا م يمةةا الجةة كر  ، ويبتعةةد عمةةا يداسةةه وإن وةةان نةةكال  بةةه العربةةييعتةةد  خا جيةة 
  معدن النعيا المشتملة عليه ا،سهوال

 

  غلةةةد السةةة الف: أي مائلةةةة األعنةةةاق مسةةةترخية لنع متهةةةا  206ديةةة ان ابةةةا مقبةةةال، ش ( 1)
 الةسف: الج ف  الدماليج: جمع دملج وك  المعضد ما الحلي  الحجال: الةالخلال  
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يقةةةد ه الجةةةاكلي، فليةةة  يةةةر   ان وااةةةه السةةةمنة عنةةةد النسةةةاء جمةةةام  فةةة 
مةا ع،ةتهم  اااالق ا ممةا ذوراةاه سةابق االجاكلي سمنة الرجا  في ذلك العار؟ 

الةة ي يح،ةة  الحيةةاي، وحر ةةهم علةةى وسةةل الحمةةد فةةي الةةزاد، واكت،ةةائهم بالقللةةال 
بةة   الاعةةاا لمحتاجيةةه، وم ازاتةةه مةةع مةةا يةل،ةةه اقةةبش كةة ه العاةةري بوالسةةلري 

الاةةة،اا مةةةا الجشةةةع والحةةةرش وسةةة ء األحدورةةةة إلةةةى أن ياةةةال بالرجةةةال إلةةةى 
محةة  الجةةاكلي أن  ةة،اا  حلةةث  والسةةمنة، وكةة ا منتهةةى الةة ا عنةةدكم، ةالبانةة

ذميمةةة قبيحةةة، فت لةةد عنةةده نةةع   اسةةتهجااها ذوي البانةةة فةةي معظةةم أح الهةةا 
  اوتقبيحهةةا مةةا منظةة  ه الةةةاش، ومنظةة   عاةةره الةة ي ينشةةد فيةةه وافةةة الرجةة

إلى مثالية يتغنى بها الشعراء، ويمد  بهةا الشةرفاء   الم  للاالحسا والشرع  
 واللرماء 

 أ  الجةةاكلل ن أن البانةةةة مةةدعاي لسةةة ء الةلةةة  عنةةد الرجةةةا ، وجالبةةةة  
دحهم ذ م يكةةةةةف  ةةةةةاحبها عةةةةةا كجةةةةةاء النةةةةةاا وقةةةةةاللسةةةةةان، إ للثررةةةةةري ومةةةةةي 

والةةةة ض فةةةلهم بلسةةةااه  ويةةةرد أكةةةال الجاكليةةةة كةةة ا ال،عةةةال إلةةةى بانةةةة  ةةةاحبه 
عليةةه  مةةا ذلةةك قةة   سةة  يد بةةا  التةةي غلبةةه يقراةة ن بةةلا كجائةةه لهةةم، وبانتةةه ف

 أبي واكال مةامب ا بني نلبان بعد كجائهم له فيق  :

ةً  ــَ ُتْم َاِنْيمـ ــْ اَِي ِإْذ َبَطنـ ــَ ْبُتْم ِهجـ ــِ  َحسـ
 

ُموا  دَّ ْم َتنــَ ــَ ْدِن ِإْن ل اُء البــُ يَّ ِدمــَ  (1)َعلــَ
 

َداَن بةةا اةةيا بةةا رعلبةةةة  ومثلةةه  قةة   أعشةةى اةةيا فةةي عتةةاب بنةةي َعبةة 
، فعةةةاتبهم فةةةي ذلةةةك، و ده إلةةةى بانةةةتهم التةةةي روا نةةةاعر ا للهجةةة  ق مةةةهالةةة يا أغةةة

 قتله حلمهم، يق   األعشى:

 

  674دي ان بني بكر في الجاكلية، ش (1)
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ــنِ  ِذِر ب ــْ ي الُمن ــِ ا َبن ــَ ـي َداَن والِسطــْ ــْ   َعب
ْرتُ  ــَ م َأمـــ ــِ الـــ ــً و َقْومـــ ــُ ًدا ِلَيْهجـــ ــْ  ْم َعبـــ

 

ةُ   ــَ ْأِفنُ  نــ ــَ ْد تــ ــَ ا قــ ــً ــَ  َيْومــ  ااألْحالمــ
ا  َ اِلِمْيِهْم ِمن َاْيِر جـْرمَ  ِكَرامـَ

(1) 
 

جاء البانة الق لية، فيجاوز بها اله  ويسجال لنا الشعر الجاكلي عل ب  
وحثها عليه، إلى محاولة أكال البانة زعزعة أوا ةر الةدا والقربةى بمةا يثلرواةه 

القبللةةةة، ووةةةأن  م مةةةا أبنةةةاءمةةةا مهةةةاتراا وتعةةةدياا علةةةى أفةةةراد يعيشةةة ن معهةةة
اكليةةةة التةةةي يحترمهةةةا ا بهةةةم وأخةةةرجتهم عةةةا ا داب واألعةةةراع الجالبانةةةة اةةةز 

  األفراد في القبائال

بنةي يربةة ف مةا تمةةيم،  فةةي ذامةا ذلةك قةة   اةيا بةةا عا ةم التميمةي  
ويرد ايا ك ا الس ء فةي بنةي  ،لم،اخرتهم ق مه، وعدا اارتهم لهم ي ا جدود 

 لتمكا البانة منهم إذ يق  : يرب ف

ُتمُ  ا َبِطنــْ ْوَلى ِإَذا مــَ ى المــَ ًرا َعلــَ  َأَفخــْ
 

ْربُ اَوُلْ ًما ِإَذا مـا   ِعْيُرَها  لحـَ  (2)بـَ َّ سـَ
 

َهيَّة  مةا ذمامةة البانةة، تحةدث عنةه لةل مةا ا  حديث كة   وأل مأي با س 
األزو  رةم  ةا ا إلةى زفةر  مةا ولةل، ووااةه لضةرا  بةا إذ وااةه أمةه سةبية

با ذبيان وكي حامال فجاءا به ما ضرا  على فراش زفر فنشأ مةع با سعد 
أومد زفر، للنهم لم يحترم ا له اشأته فلهم، ووةان أ مةأي يحةا بة لك، ويشةعر 

 :قائال   األمر بلنهم  ا  أ مأي فلهم بما بلنهم ما فروق، حتى إذا ما تأزا

ا ا َعمَّنــــــَ تْم يـــــَ ُتْم ُقلـــــْ ِ َذا َفِمصـــــْ ُتُم   فـــــَ ــْ ُتْم ُقل ــْ  (1)األْزَورِ  نَ بــْ اَوِإَذا َبِطن
 

  تةةأفا: مةةا أفةةا الرجةةال، أي ضةةعف  أيةةه  األحةةالا: 247عشةةى اللبلةةر، ش ديةة ان األ(1)
 العق    

  146نعر بني تميم في العار الجاكلي، ش ( 2)
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فةةةةااظر إلةةةةى و ةةةةف أ مةةةةأي ألكةةةةال البانةةةةة وويةةةة  تحكمهةةةةم المن،عةةةةة  
قةةةد ه وقةةةه ال،قةةةر والحاجةةةة والجةةة ف، وويةةة  إذا بانةةة ا لةةةم  فلبجل اةةةه ويرفعةةة ن 

 يح،ظ ا له عشري وم اشأي 

رد الناجم عا دعة كة ا وعلى ك ا تاب  البانة في إما  الق   المج 
فةةان وااةةه  ،هيةةوخا ج لةةال سةة ء علةةى المسةةت   القبلةةي داخليةةهة لالسةةملا جالبةة
وإن وااةةةه  ،فهةةةي باعثةةةة للحةةةرب ممحالةةةة ،الهجةةةاء بةةةلا القبائةةةال زالبانةةةة تح،ةةة

تغةةري األفةةراد ببعضةةهم داخةةال كةة ه العشةةائر والباةة ن المتسةةقة فةةي القبللةةة فهةةي 
دا يةةةة الشةةةتاا والت،ةةةرق، و بمةةةا الحةةةرب وإ اقةةةة الةةةدماء  فةةةال غةةةرو بعةةةد كةةة ا أن 
ياةة   نةةعراء الجاكليةةة مما سةةاا البانةةاء فةةي عاةةركم، وأن يق،ةة ا  ا ةةديا 

ثةةال واةةةيم  ملةةه خلةةةف أقةة الهم التةةةي تةةنح  بةةةالمجتمع ابتةةداء  مةةةا غيةةاب وةةةال م
 الظه  ، إلى أن ااال إلى ت،لك القبللة وقاع أوا ر القرابة، وس،ك الدماء 

وتتعةةةةد  مالحةةةة  علةةةة ب البانةةةةة عنةةةةد الجةةةةاكلللا حةةةةدودكا الق ليةةةةة؛  
لتاب  مترري سلب ا في سل ك بعش األفراد في ذلك العار، حتةى إن الباةلا 

ا عللهةا  مَ الَ سةَ يتةلى عا ايم العار وأعرافه التي تَ  الجةاكلل ن، وأقةروا بهةا بنة د 
الةال نةرع كة ه لةه مةا تمكةا ته لم في دست  كم امجتماعي، ألن بانته وسمن

 القيم 
 معظمهةم  ي السةملا بةالجبا، فلةال باةلا، أوما كنا ا،هم ا تباع     

ا لهةةةم ولبانةةةتهم، وفةةةي أغلةةةل  ظهةةةروا فةةةي الشةةةعر الجةةةاكلي بةةةأر اب الجبنةةةاء ذمةةة 
والنحلةةةةال، وت،ةةةة ق النحلةةةةال علةةةةى السةةةةملا؛  الشةةةةعر اجةةةةد المقا اةةةةة بةةةةلا السةةةةملا

 

  33/ 13ااظر: الةبر وامال  في األغااي:( 1)
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 ةامب ا عبلةبشجاعة األو  وجبا الثااي  وخلر نعر يا   ك ا ق   عنتري م
 وقد سةرا ما اح   جسده فقا :

نْ  ــُ ْن َيكـ ــَ ُت َومـ ــْ ْد َنَحلـ ــَ ي قـ ــِ ا َتَرْينـ ــَّ  ِإمـ
اِدنَ  ــَ ِك بـــ ــِ ِِّ َبْعلـــ ــْ َج ِمثـــ ــَ ُربَّ َأْبلـــ ــَ  َفلـــ
 ُْ اُل ــَ ًرا َأْوصــــــــــ ــِ  ُْ ُمَتَعفــــــــــ ــُ  َااَدْرتــــــــــ

 

  ِِّ ــَ نَِّة َيْنحـ ــِ َراِا اأَلسـ ــْ ا أَلطـ ــً  َاَرضـ
واِد ُمَهبــَّ  ْخمَ ضـَ  ِر الجــَ ى َ هـْ  ِِّ َعلــَ

 َِ دَّ ــَ رََّم وُمجـ ــَ ْين ُمجـ ــَ ْوُم بـ ــَ  (1)والقـ
 

"بةةادن" بةةال يضةةي  فعنةةدما ياةةف عنتةةري كةة ا الرجةةال م يكت،ةةي بق لةةه  
الجسةم وضةةامته، فلنبةري عنتةري مةع ال" وولها تعني سةما إللها "ضةم" و"مهب
أو ةةةاله ويع،ةةةةره بةةةالتراب، ومةةةا كةةة ه الحةةةا  تظهةةةةر  يمةةةزق فاحةةة   جسةةةده لةةةه 

 نجاعة عنتري بازاء جبا بعال عبلة 
تهكم د يد با الامة بعبةد   بةا جةدعان التيمةي، وياة،ه بةالجبا وي 
 إذ يق  :

ــُدوا ا َقع ــَ َواِم م ــْ َ  اأَلق ــَ ا م ــً د َبِطين ــُ  َفاْقع
 

 (2)َوِإْن َاَزْوَت َفاَل ُتْسِعْد ِمَن النََّصِ   

سةةةةلد الوفةةةةي كةةةة ا البلةةةةه كجةةةةاء مذف يظهةةةةر فيةةةةه ابةةةةا جةةةةدعان وكةةةة   
ا لةةيا لةةهال لةةيا مةةا أ ةةحاب  مةةا أمةةر الحةةرب والغةةا ي نةةيء، إذ  شةةري  بالنةة 
ها الغةةا ي، ووةةال ذلةةك مةةا أمةةر لضةةوم يقةةد  علةةى تحمةةال المشةةقة التةةي تقتم مةةاله

 

  األبلج: البادن العظةيم البةدن  المهبةال: الثقلةال  متع،ةر ا: 257-256دي ان عنتري، ش (  1)
ماةةةروع ا بةةةاأل ض م ةةةق ا بةةةالتراب  المجةةةر : الةةة ي وثةةةرا فيةةةه الجراحةةةاا  المجةةةد : 

 الماروف  
الباةةةلا: عظةةةيم الةةةباا  الناةةةل: الةةةداء   31( ديةةة ان د يةةةد بةةةا الاةةةمة الجشةةةمي، ش 2)

 واس ياء 
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تجشةةةم أكةةة ا  الحةةةرب لمةةةا فةةةي إذ الشةةةجاف مقةةةداا يروةةةل األخاةةةا ، ويالجبنةةةاء، 
 ا،سه ما عزي م تقبال الضيم، وتأبى الم لة والةض ف 

ا زوجتةه أا األديبةر ويق   أب  خراش  ه نةاب ا لَ ضةَّ وقةد فَ  اله لي مةامبة 
 يَ ،ةةم لرسةةم  ةة  ي لهةة ا السةةملا الةة ي تحةة   إلةةى وتلةةة مةةا لحةةم خَ سةةملن ا عليةةه، ف

 فيق  : هلها العظم مكتناز جسده وامتالئف

ــُ  اِمص  َرَأْت َرجـــ ــَ ُْ َمخـــ ــْ ْد َلَوَحتـــ ــَ  اًل قـــ
ــَ  امَ ذِ اـــــــ ــَ ُْ  يِ  ِلقـــــــ ــَّ َُ َكَأنـــــــ  ال يـــــــــزا

 

نـــ  ْت َبرَّ ْحِمَوَطافـــَ ْيِن ِذي بـــَ  اِن الَمعـــدَّ
ُْ   َْ َبَدبْ   َحِمْيت    (1)َحْجِم ِذي  َاْيرُ   َعْظُم

ه احة   جسةده، يةر  ا،سةه نةلأب  خراش الة ي ل حتةه المةةام ، وبف 
لة فةةي ا،سةةه  غةةم خلةةر ا مةةا كةة ا السةةملا، ولهةة ا يةةدلال لهةةا علةةى نةةجاعة متأ ةة

بم  جم  لا، إذ يق  :مسا الهَ اح له، قد م تجدكا عند م ع 

ي ــِ  اِطَم ِإنـ ــَ ِبالً  َأفـ ــْ َف ُمقـ ــْ ِبُ  الَحتـ ــْ  َأسـ
 

ُركُ   َتْدِمي فــي يْرنــقِ  وَأتــْ ِف َيســْ  (2)الَمزَاحــِ
 

وقد اسةتقر فةي ال كنيةة الجاكليةة جةبا البةادن، حتةى  ةا  كة ا األمةر  
 ما المسلماا، حلث اسمع ق   مالك با خالد الةناعي:

ْنُهمُ  ا َومــــِ ْرِب ِمنــــَّ الُة الحــــَ ْيُن صــــُ  َتبــــِ
 

اِدنُ   ــَ اِلُم بـ ــَ ا والُمسـ ــَ ا اْلَتَقْينـ ــَ ِإَذا مـ
(1) 

 

 

  ل حتةه: غلرتةه  الحملةه: النحةي يةرب، 1201 – 1200/    3هة لللا:  نر  أنعا  ال(  1)
فاذا  ب فهة  حملةه  بةدبغ: أي جديةد لةم يسةتعمال  عظمةه غلةر ذي حجةم: أي عظمةه 

 ليا له حجم ما السما 
  مقةةةةةةبال : أي مقةةةةةةدم ا  قراةةةةةةي: اةةةةةةدي وخاةةةةةةمي  1202/  3نةةةةةةر  أنةةةةةةعا  الهةةةةةة لللا: ( 2)

  المزاحف: م ضع القتا : يستدمي: ينزع الدا
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 ةةالتها،  لهةةم، بةةال كةةم أبعةةد مةةا أن يك اةة ا فنتأكةةد أن الحةةرب ليسةةه  
البةةادن المسةةالم  ودللةال ذلةةك أن الحةرب تبةةري أجسةاد أكلهةةا، وفةي المقابةةال يجةبا

 هم والشبع نالعي  بلا ال لرو اه إلى ملل 
فةةةي رقةةةافتهم أن البدااةةةة قةةةد اتاةةةله بكةةةال خةةةزي وعةةةا  يجلبةةةه  ويظهةةةر 

 رجةةةال فةةةي غلةةةر م ضةةةعها إن اقتةةةرع فعةةةال  الرجةةةال لن،سةةةه، وقةةةد ي  ةةةف بهةةةا ال
لثةةةأ  والماالبةةةة بةةةه، وإن وةةةان يشةةةلنه ويلحةةة  العةةةا  بق مةةةه، واسغضةةةاء عةةةا ا

 جاابه  ل  كَ ر  ي نجاع ا ي  المغض

زَّا بةا سةملة وقد جاء في خبةر مقتةال عبةد   بةا معةد يكةرب أن المةة 
أحةد بنةةي مةازن بةةا مالةةك قتلةه براعةةي إبلةةه، فجةاءا بنةة  مةةازن لعمةرو بةةا معةةد 
يكةةرب فعرضةة ا عليةةه الديةةة، وخلةةروه مةةا أحةةل منهةةا علةةى أم يالةةل دا أخيةةه، 
فبلةةغ ذلةةك أخةةه عمةةرو وبشةةة فغضةةبه، فلمةةا وافةةى النةةاا مةةا الم سةةم، قالةةه 

 تعلر عمر ا:

ــَ  ُد ِ  ِإْذ حـــ ــْ َِّ َعبـــ ــَ ــُ اَن َيوْ َوَأْرســـ  ُْ مـــ
ــاالً  ْنُهْم ِإفــــ ــِ ُذوا مــــ ــُ ــُ  َواَل َتْأفــــ  ًراوأْبكــــ

اِلم   ــَ ًرا ُمسـ ــْ ًرا ِإنَّ َعمـ ــْ َك َعمـ ــْ  َوَدْع َعنـ

ي  ــِ ُم َدمــ ــُ وا لهــ ــُ ِْ ال َتْعِقلــ ــِ ى َقْومــ ــَ  ِإلــ
ِم ْعدَة ُمْظلـــــِ َت ِبصـــــَ َرك فـــــي َبيــــْ  وُأتــــْ
ِم ْبَر لَمْطعـَ رَو ايـُر بـِ  (2)وَهِّْ َبْطُن َعمـْ

 

 

  الشاعر ك  مالك بةا خالةد بةا خناعةة بةا سةعد بةا كة يال  ويبةدو 450/    1الساب :  (  1)
مةةةا أخبةةةا ه أاةةةه وةةةان نةةةجاع ا و ةةةاحل  أي  لةةةه نةةةعر وثلةةةر  نةةةر  أنةةةعا  الهةةة لللا 

    الي لحرب: ال ي يال اها ويشترو ن فلها 1/437
عبةد   بةا وما بعدكا  الشاعري كي وبشةة بنةه معةد يكةرب بةا  218/  15األغااي: (  2)

َبلةةد  مةةا بلةةه نةةرع وسةةيادي، وكةةي نةةقيقة الشةةاعر  عمةةرو بةةا عاةةم بةةا عمةةرو بةةا ز 
   اسفةةا : جمةةع أفلةةال وكةة  219/ 15وال،ةةا ا عمةةرو بةةا معةةد يكةةرب ألبيةةه  األغةةااي: 
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 األف ه األودي:ر ا،سه يق   وعا الةب 

ف  نَ فَ  ــِ ْيالِن ُمْخَتلـــــــــــ ــِ الـــــــــــ ــَ  ْجُرنـــــــــــ
اِزنَ  ي مـــــــــــَ اَء َبنـــــــــــِ ُد ِدمـــــــــــَ  ُأِريـــــــــــْ

 

َو  ال  ــْ الَء وَيهـــ ــَ ــِ   العـــ ــِ ُأحـــ  نْ مَ ســـ
َبنْ  ــَّ اُ  اللــــ ــَ ى َبيــــ  (1)َوَراَ  الُمَعلــــــَّ

 

الةة ي  اقةةه لةةبا الديةةة  وفللتقةةي وةةال مةةا األفةة ه ووبشةةة عنةةد بانةةة عمةةر  
لجةةم وويةة  أ ةةبحه البانةةة و غبةةة السةةما ت مةةازن، عليةةه بنةة  لتةةي عرضةةهاا

 الشجعان عا ملل الثأ  واللف عنه 
 الَ تةةةم وفةةةي السةةةياق ذاتةةةه اجةةةد زوجةةةة تةةةأب  نةةةر ا تةةة ور بانتةةةه، عنةةةدما ق   

 على لسااها:نر ا  احل له في غا ي ما غا اتهم فيق   تأب  

ي َمِني ــِ ا ِعْرسـ ــَ َنْت َأاَل ِتْلُكمـ مِ  ــُ ــُة ضـ  عـ
كَ  ــَ اِحًسا لـ ــَ َت صـ ــْ َُ َتَركـ و ــُ اًَِعاَتقـ ــَ   ضـ

ةَ  اِحبي ِلَثاَل ـــــَ ــَ ُت صـــ ا َتَركـــــْ ــَ  ِإَذا مـــ
 

ا  ًرا وَعاِلنـــَ ــِ ا ُمْسَتسـ َن   ِإْ مـــً ــِ  مـ
ا ــَ ا ُمَتَساِطنـــ ــً ا َفاِرقـــ ــَ َت ِإَلْينـــ ــْ  وِجِـــ
ا  (2)َأْو اْ َنْيِن ِمْثَلْيَنا َفاَل ُأْبُت آِمنـَ

 

ة التةي منهم تأب  نر ا أبعد ق ا عا البانةومعل ا أن الاعاليك ال يا  
لةةة اللحةةم، وعنةةدما الاةةعللة، والقةةائم علةةى الرنةةاقة وق هم فةةي اشةةاعتنةةافي مجةةال

بالمتبةةاما، لةةم تلةةا تعنةةي ذلةةك  ةةدق ا،  -كمةةا يسةةملها-عةةة و ةة،ته زوجتةةه مني
ووأاهةةةا أ ادا  ،ال، ولةةةم يأخةةة  بثةةةأ ها أ ادا فشةةةال  أيةةةه بتةةةرك  ةةةاحبه يقتةةةوإامةةة

 

ما أومد اسبال مابلغ سبعة أنهر  األبكر: الجما    عدي: مةةالع بةاليما بلنةه وبةلا 
ا    نعاء ست ن فرسة 

   النجر: األ ال والحسل  العال: المجد والستدد  24ئف األدبية، ش الارا( 1)
ال،ةا ق: الة ي فةةرق نةعر  أسةه وسةةرحه    213 – 212دية ان تةأب  نةر ا وأخبةةا ه، ش ( 2)

 المتباما: ال ي امت  بانه 
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ة نةةاكلللا لةةه، واقتةةران السةةمنة والبات ظيةة  كةة ا الل،ةة  للدملةةة علةةى اظةةري الجةة
،هةةم تعللةةال تةةأب  نةةر ا فةةي البلةةه األخلةةر لةة ا ا ال خةةزي وعةةا  فةةي مجةةتمعهم،بكةة

لةم ينةفم بانةة لةم  سبل قتال  احبه، وأن الق ا تلارروا عللهم فقتال، وك  بهة ا
 يقتال ولم يدفع عنه   احبه ، بال ا،ى خزي تركتلا م ج دي فيه

وإن وةةان الباةةلا السةةملا فةةي الشةةعر الجةةاكلي مظنةةة وةةال خةةزي وعةةا   
وجةةةبا، وكةةةي مةةةا األمةةة   الجسةةةيمة التةةةةي ي هةةةدا بهةةةا نةةةرع الرجةةةا ، وتهةةةة ي 

غضاضة أن ياب  عاجز ا عا أت،ه  مثاللتهم إلى قاف سحل  م قرا  له، فالب
 :ق   ابا الزبعر   ية  ويتض  ذلك مااألم   التي م تلسل نرف ا وم مثال

دِ  د  ــَ ْن َتخـــــــ ــِ يَّ مـــــــ ــِ ا فـــــــ ــَ ى مـــــــ ــَ ي َعلـــــــ ــِ   ِإنـــــــ
ةَ  ــَّ ِم َوِدقــــــــ ــْ ــي َعظــــــــ اقِ  فــــــــ ــَ ِديســــــــ ــَ  ي ويــــــــ

َفْنَددِ َأرِوي َعلــــــــــــى ِذي الُعكــــــــــــَ  ــَّ  (1)ِن الضــــــــــ
 

فه ا الشاعر على ما فيه ما اح  ، ودقة في عظم سةاقه ويةده، يشةد  
ا التةةي اااةة ا بانةةه مةةا السةةما، وغلةة  جسةةمه ورقةةةال لةةَ الحبةةال علةةى ذي الع  

للثةةري لحمةةه مةةع حمقةةه  فشةةد الحبةةال عليةةه وكةة  علةةى ظهةةر الراحلةةة وةةي م يقةةع 
ذي سةةما   حي بنظةةري امسةةتهجان الجاكليةةة للةةالأمةةر تافةةه، للنةةه يةةمةةا ف قهةةا 

 وبانة 

 

نةةةةعر عبةةةةد   بةةةةا الزبعةةةةر ، تحقلةةةة : د  يحلةةةةى الجبةةةة  ي، مبعةةةةة متسسةةةةة الرسةةةةالة، ( 1)
  التةةةةدد: اضةةةاراب اللحةةةم مةةةا الهةةةزا   أ وي: أنةةةد 34 ا، ش1981، 2بلةةةروا، ع

عليةةه الحبةةال  العكةةا: اسمةة اء فةةي الةةباا مةةا السةةما  الضةة،ندد: الغلةةي  الجسةةم الثقلةةال 
 اللثلر اللحم مع الحم  
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وألن البدااةةةةةة والسةةةةةمنة أو  مةةةةةا تلةةةةة ن فةةةةةي الجسةةةةةد، رةةةةةم تغلةةةةةل علةةةةةى  
 ةةةاحبها فتةةةترر فةةةي ق لةةةه وفعلةةةه، عمةةةال الجةةةاكلل ن علةةةى ا،لهةةةا جسةةةدي ا ممةةةا 
يستتبع ا،لها عا التةأرلر فةي سةل وياتهم الق ليةة وال،عليةة، فلةان المةاد  ياةف 

ئ  ه  ذائال األعمةا  وابةاذي باا، أو أاه ليا بالن ا ليجنب  ممدوحه بأاه غلر
 األق ا ، وق   أوا با حجر في مد  أحدكم:

اَن َوقَّ  ا كــَ ْت َومــَ ُِّ َأْحَجمــَ ا ِإَذا الَخيــْ  افــً
 

َدا  رَّ  (1)َوَما َكاَن ِمْسَطاًنا ِإَذا َما َتجـَ
 

ا ق   عمرو با نأا  في مد  ق مه فةي الحةرب التةي   وما ذلك أيض 
 اشبه بلنهم وبلا  با، إذ يق  :

ى ــً ِِّ  َفتـــ ــُ دَ  ِبكـــ ــَّ ِِّ  ُمَهنـــ ــُ ي ِبكـــ ــِ  َيْعصـــ
 

دَ   انِ  َاْيرِ نــَ يَّاتِ  ِمْسطــَ ِِّ  الَعشــِ  (2)َعْثجــَ
 

ا عنةةه   ا حالةةه واافيةة  ويقةة   فةةي معةةرض آخةةر وا ةة، ا ا،سةةه ل،تاتةةه، منمقةة 
 البانة:

َأْرَيحييَ   ِت بــــــــــــِ ي ِإْن َبِللــــــــــــْ  َأِبلــــــــــــِ 
 

ا  ِحي َبِطْينـَ سَّاِن اَل ُيضـْ  (3)ِمَن الشـُ
 

 وو ا جاء في  راء متمم با ا يري ألخيه مالك ق له: 

نَ  ــَّ ْد َكفــ ــَ ِْ  َلقــ ــِ َت ِرَداَــ ــْ َُ َتحــ ا ــَ  الِمْنهــ
 

ا  يَّاِت َأْرَوعـَ اِن الَعشـِ  (4)َفًتى َاْيَر ِمْسطـَ
 

 

  20دي ان أوا با حجر، ش ( 1)
   العثجال: عظيم الباا 48نعر عمرو با نأا األسدي، ش ( 2)
   60الساب ، ش ( 3)
   األ وف: ال ي إذا  أيته  اعك بجماله وحسنه 265الم،ضلياا، ش ( 4)
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ألخيةه، وتأبلنةه لةه فةي عةدد مةا القاةائد يعتةرع ومع وثري  راء متمم  
 (1)و ،ه بةم  الةباا، ووةان ذا باةا  اه ما و ب في نيء ما  ،ته إمأ

مما يد  على حر هم علةى ا،ةي البانةة فةي مةدائحهم ومةرارلهم وم،ةاخركم إن 
  دق ا وإن و با 

البانةةةة فةةةي  ا،ةةةي السةةةابقة أن األبيةةةاا  بعةةةش  فةةةي وممةةةا يل،ةةةه النظةةةر 
الجاكلللا ينهش مقترا ا بنقش الاة  ي التةي يكة ن عللهةا الباةلا فةي منظ    

ا  عديةةد   لي للتنةةاز  عةةا نةةرفه بةةالتة ا، قةةابال  مجةةتمعهم  فلةة  وةةان السةةملا جبااةة 
عمةةا يةةراه المجتمةةع نةةرف ا والثةةأ ، فااةةه عنةةدما ين،لهةةا عةةا ا،سةةه أو غلةةره يقراهةةا 

ا إذا الةلةال  أحجمةه" أو بعةزي بالشجاعة وقة   أوا بةا حجةر: "ومةا وةان وقافة 
الن،ا التي م ترضى بزوا  الشرع وما ك  حةا  قة ا عمةرو بةا نةأا "بكةال 
فتةةةى يعاةةةي بكةةةال مهنةةةد" وكةةة ا ال  ةةةف الةةةدقل ، والت،ريةةة  بةةةلا إربةةةاا البانةةةة 

ال مةةا نةةأن  ةةاحبها، لةة ا تظهةةر البانةةة فةةي ها والتقللةةتوا،لهةةا تأكلةةد علةةى مةة م
 إما  الهجاء المبانر وق   د يد با الامة:

تَ  ــْ َتَعكِ ل  َوَأنـ ــُ ا مـ ــَ ُد الَقفـ ــْ ُرَ  َجعـ ــْ   امـ
 

َن ا  ْسَعاُن َكانِــ مــِ ْوِلي بــَ ِ  الحــَ  (2) ُ أَلقــَ
 

لل،ضةائال التةي   بحه البانة في غرض الهجاء معادم  ااظر وي  أ  
تع داةةةا مةةةا الجةةةاكلللا أن يتهةةةاج ا بهةةةا والنسةةةل والشةةةجاعة واللةةةرا، لمةةةا فةةةي 
مبيعتها ما اسف للال ك ه القيم الم  ورة فةي العةرع الجةاكلي، حتةى أ ةب  

 الرجال ي ا بها م،ردي  فت كل بمروءته 

 

  301/  15األغااي: ( 1)
  متعكا:  جال متثني غض ن الق،ا  اسق : 30دي ان د يد با الامة الجشمي، ش  (  2)

 اللبا اليابا المتحجر  واال: المستلثر ما المتاف، ويقا  اللااز 
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ا لةةه عةةا أبغةةش الرجةةا  إليةةه فقةةا :   وقةةد سةةأ  أحةةد مقةةاو  حملةةر ابنةة 
  (1)»المباان النهيم«

 » ر ا  ، (2)وجةةةةاء فةةةةي أمثةةةةالهم قةةةة لهم: »سةةةةما حتةةةةى  ةةةةا  وأاةةةةه الةةةةةَ
لتشةبيه السةملا ال عةاء الة ي ي ضةع فيةه الشةراب، و   والةرا الةدن العظةيم، أي

اف منةةه، ووةة لك الباةةلا ،ةةتابةةه وجهةةان، وجةةه الضةةةامة الشةةكلية، ووجةةه قلةةة ام
 لا ما وجهة اظركم مسال

وللةد الشةبع ووثةري األكةال وقةد بلنةا وم ية،ى على ذي فانة أن السما  
تقةةة ا علةةى حةةةد الل،ةةةاع وامكت،ةةاء فةةةان خةةةالف  ، وأاهةةةااظةةري الجةةةاكلللا للاعةةاا

 بعضهم ذلك، وحرش على أن يشبع ا،سه و ال إلى السما المعلل عندكم 
تنبه الجاكلل ن ل لك فةأدخل ا الشةبع فةي حلةز ذمهةم، لةر يتهم أرةره   وقد  

 يّمَ  معايل عندكم أن يشبع الرجال إذا ض  في إاتاج السما  فلان ما ال
هةا فقالةه ه أن امرأي مةا العةرب تةا ةمه وزوجيروي القالي في أمالي 

َعَتَك م اجعةةةةةةةاع ج  َلَتك لةةةةةةةه: »   إن نةةةةةةةربك منةةةةةةةت،اع، وإن ضةةةةةةةم م  ، وإن نةةةةةةةم
 لتم،اع، وإاك م

َبع  لللة ت     (3)، وتناا لللة تةاع«اع  َض َلَتش 

وجةاء فةي خبةةر سةلمى زوجةةة عةروي بةا الةة  د التةي فا قتةةه، وكةي تثنةةي  
أ غمهةا أن تثنةي  جةال   عليه حتةى انةتهر ق لهةا فيةه، وتزوجةه مةا بنةي عمهةا

 

ب في عا   العربية الزاكري، تةألي  د  أحمةد زوةي  ة، ا، مبعةة ( جمهري خال العر 1)
  21/ 1الحلبي، القاكري: 

  112/  2مجمع األمثا : ( 2)
  105/  1األمالي: ( 3)
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دم عليةةةه ومةةةا أ ه علةةةلهم بلةةةه سةةةلمى ف ق،ةةةق مةةةه، فأق يّم رنةةةه علةةةى عةةةروي فةةةي اةةةَ
ا، إن ك ا عزا عليَّ أن أرني عليةه بمةا أعلةم  رةم أقبلةه  م  ا  باح  وقاله: »أا عم

لةة ك منةت،اع، وإاةك لتنةاا لل   إن نةملتك ملتحةاع، وإن نةرب  عليه فقاله:
، (1)ي األكةال وم الجااةل، رةم اااةرفه«تةاع وتشبع لللةة تضةاع، ومةا ترضة
واحةةد، إم أاةةه يعكةةا ذا  حي بةةأن قائلهمةةا وعلةى مةةا بةةلا القةة للا مةةا تقةةا ب يةة

ا مةةةا الاةةة،اا التةةةي تةةة مها المةةةرأي  الشةةةبع متاةةةاله بالبانةةةة، وياةةةف لنةةةا جاابةةة 
  ، تماني ا مع منظ   المجتمع والعرع والقيم الجاكلية في الرجال

لشةك وم  قةد أفاة  بمةا م يةدف مجةام   وبعد، فان ما تقةدا مةا عةرض  
ائة  قةد ذمةه فةي تةراث مةا الار ناك، بأن البانةة والسةمنة، ومةا ي،ضةي إللهةا  

يةةةأتي إم مةةةا واقةةةع ووةةةان ذمهةةةم لهةةةا جملةةةة م  األدبةةةي اثةةةره ونةةةعره، الجةةةاكلللا
ا وبجةالءك تأرلركةا علةى اة ا فلهةا، و أالبلئة التي عانة يم المجتمةع، وم ثة ال وا  يااة 

فلةةةان مبةةةد لهةةةم مةةةا حربهةةةا وتسةةةعيه أمةةةر  ةةةاحبها، وتشةةة يه  ةةة  ته  الرجةةةا ،
رب ولهةةةم مةةةا المجتمعيةةةة، وةةةي يعةةةي لن،سةةةه وينظةةةر إلةةةى مةةةا تعةةةا ع عليةةةه العةةة

، وياال إلى ج كر المثالية مةا أمةر بسةي  يقة ا علةى احتقا  البانة والباناء
اتحةاده مةةع   يةةة المجتمةع للةةزاد التةةي تةةر  بةأن حةةده يقةةف عنةد أقةةال القللةةال ممةةا 

ح،  به الن،ا، ويكت،ي به المرء، وم ي  ث البانة وسما الجسد التةي تةتدي ت
 بدو كا إلى اماتقاش والح  ما القد  

وةة لك دو  المةةرأي التةةي نةةامرا الرجةةال فةةي بغضةةها للبانةةة   ولةةم يغةةل  
فعندما أحسه أن بعلها سائر في ك ا امتجاه ذمه فيه الشبع، أو لنقال ابهةه 

  ال إلى البانة وألن المجتمع بنسائه و جاله على سلره في مري  ي،ضي وي
ا علةةى المةةرأي فةةي اااقهةةا الضةةل  المتمثةةال باألسةةري أن  يةةروا المثاليةةة وةةان لزامةة 

 

  77/  3األغااي: ( 1)
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لا  بّم األسةري الة ي يحلةم أن يشةل أبنةا ه علةى الشةرع تقب  ك ا ال،عال في عة
  البانة وسبلها ال ميمة م على ومكا ا األخالق

الجسةةد مةةا خاةةائ  النسةةاء، وم  أن سةةمنةمةةنهم  كمةةا محةة  العقةةالء 
مةا  -وةان ا عهةا مهمةا-ينبغي للرجال في ذلك العاةر أن يكة ن علةى مقربةة 

المةةرأي، وبهةة ا تسةةهم المةةرأي بشةةكال مبانةةر وآخةةر غلةةر مبانةةر علةةى   يةةة الرجةةال 
 العامة للبانة 
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 الفصل الثالث 
 مدح اجلوع واهلزال 

نةةةعراء الجاكليةةةة بهمةةةا،  يظهةةةر فضةةةال الجةةة ف والهةةةزا  وتغنةةةيوفلهمةةةا  
وعدكما مةا ال،ضةائال التةي يمةد  وي،تةةر بهمةا  وكةي مةا أبسة  األنةياء، إم 

ومةا خاللهةا اسةتايع أن  ،أن مراملها بعلدي، وأسبابها وريقة في الحياي العربية
اةةةدلال علةةةى عقليةةةة متملةةةزي فريةةةدي، لاالمةةةا نةةة كه، وو ةةةمه بالجهةةةال وتةةةداي 

 مست   األخالق والقيم 
دايةة كةة ه الد اسةة إلةةى أن الجة ف حقيقةةة العاةر الجةةاكلي ألمحنةا فةةي ب 

ة،ةف مةا بةتا اتهةا، إذ م ماةر وم ز ف يقلةة مق مفرضته تلك البلئة ال،قلري ب
ا علةةةةى أكلهةةةةا أن  العةةةةي  فةةةةي  ةةةةحراء واسةةةةعة متراميةةةةة األمةةةةراع، فلةةةةان لزامةةةة 

م ا لهةةةا تسةةةلساإن ة ضةةة ا معروةةةة حاسةةةمة مةةةع كةةة ه البلئةةةة الشةةةحيحة، التةةةي ي
قتهم دون آلة وسال   فلم يكا بةد  مةا إظهةا  الجةاكلي هم، ومز حادا أ واح

قد ذوراا مةا أرمرتةه عقللتةه فةي التاةدي لةاةر و للافة عتاده في ك ه الحرب، 
م ائف ما الجياف  ه  قَ ااجحة وَ  وغزو و لد، ووااه حل م  ما ضيافة  الج ف 

مةةةةا خاةةةةر الجةةةة ف وأنةةةةعرتهم باماتاةةةةا  عليةةةةه،  ا  دَّ فةةةةي ذلةةةةك العاةةةةر، وحةةةةَ 
فاستشرع الجاكلي في ا،سه الشجاعة وأخ  يحا ب البلئة بالسةال  ذاتةه الة ي 

 حا بته به 
ا علةةةةى عةةةةرب الجاكليةةةةة ا تضةةةة ه   عنةةةةدما أ ةةةةب  الجةةةة ف أمةةةةر ا محت مةةةة 

ألا،سةةهم، وأحةةال ه مةةا معةة   كةةدا إلةةى معةة   بنةةاء، فةةرأ  الجةةاكلي أن ي ظةةف 
رض بمةا فةة   وي مةد  ي،تةةرلةى ذاتةه وجسةده بةالن،ع، للةي د عكة ا الجة ف بمةا يعة  

ا، ولةم يكةا لةه حريةة امختيةا ، فةدخال فةي  ةراف مةع  بهة ا  الابيعةةعليه فرضة 
الشةةأن، وو ةةال فيةةه إلةةى الت،ةة ق بثباتةةه أمةةاا اابهةةا ومةلبهةةا، ووثلةةر ا مةةا ت،ةةاخر 
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الشةعراء باةبركم علةى الجة ف وكزيمتةه حتةى أضةحه كة ه الم،ةاخر ااتاةا اا 
  كلللا على ظروع بلئتهم ومناخها ية للجاحقيق

ءاا فةي أنةعا كم مةا إاك ل  تأمله ما يبثةه الشةعراء وأ ةحاب المةرو  
ةلال إليك أاه يالل ل اته والشرع والعزي واللةرا وغلركةا مةا أحاديث الج ف، ل

الةةال  اللريمةة التةةي تة  ث الثنةةاء والة ور العاةةر، ولة  لةةم يكةا أمةةره وة لك مةةا 
 ومد  أكله  عجه أنعا كم ب وره

ا يتعل  بةه أعاااةا  ة  ي إن ما قدمناه ما حديث في إما  الج ف وم 
تمثله بحقيقته ووسائال مكافحته والنماذج التةي وااةه عرضةة للجة ف   خا جية  

 اا الةةةلي  ةةة  ته الداخليةةةة النابعةةةة مةةةا عمةةة  اسةةةتج وكنةةةاكثةةةر مةةةا غلركةةةا، أ
 ج ف  امبيعة، وم يهزمه اي م تقهركالت ةالعربي

ويجل التن يه قبال عرض الشعر إلى أن ل،ظة الج ف والهزا  قد تت،   
 في المعنى في بعش األبياا، ويقاد الج ف بها، وق   األعشى:

ََ َوالَ  َزا ــُ ُ  الهـــــــ ــَ َيُض اَل َيْرهـــــــ ــْ  َأبـــــــ
 

وُن ِإال  ا َواَل َيخــــُ ــً ُ  ِرْحمــ ــَ  (1)َيْقطــ
 

؟ لهةة ا اظةةا هوةةان م،ةةةري لرجةةا  ذلةةك العاةةر، فليةة  يركب اةة والهةةزا  
تاةةا  تعنةةي الجةة ف، وعةةدا  كبتةةه اةة ف مةةا ااأن ل،ظةةة الهةةزا  فةةي كةة ا البلةةه 

 الجاكلللا عليه 

كمةةا اةة د اسنةةا ي إلةةى أن احةة   الجسةةد الةة ي كةة  الهةةزا  مةةا خاةةا   
مد  الجاكلي في ذلك العار، ومد  الهةزا  يقتضةي بالضةرو ي مةد  الجة ف، 

 

   اس : العهد والملثاق 235دي ان األعشى اللبلر، ش ( 1)



 

 

1778 

ثلةةر اةه مةةا ا اتجةةه؛ إذ م كةةزا  بةةال جةة ف وم جةة ف بةةال كةةزا ، ولةة لك عقةةل وأل
  الل يا يق   فلهما:أعشى باكلة بلتي ما محققي التراث على 

زَّاء ُمْنصــَ  ى العــَ اِوي الَمصــيِرُّ َعلــَ  ِلت  طــَ
ــَ  َحْيِن ُمْنخــ ــْ ُم الَكشــ ــَ ف  َأْهضــ     رِ ُمَهْفهــــَ

 

اء    ة اَل مــــــــَ الَقْوِم َلْيلــــــــَ َجرُ  بــــــــِ  َواَل بــــــــَ
رُ  ِِّ ُمْحَتقــِ ْيِر اللَّيــْ ْيُصُّ ِلســَ ُْ الَقمــِ  (1)َعنــْ

 

الهزا  وتة ا السةما، مةع العلةم أن البلةه األو  تأكلةد   إن العرب تمد  
لج ف الشة ، والبله الثااي مد  كزاله وك ه محالة مبيعية للج ف واتيجة 

 ا اتجه ما 

وعندما اتتبع مضم ن الج ف والهزا  في الشعر الجاكلي، يتباد  إللنا  
الجةاكلي فةي  في إما  مشرق، يمتزج مع  ة،اا وثلةري حسةنة، ليقةدا اساسةان

، وترفع ل اء الشرع، وتحق  له الغاية والمام ، وق      ي تدا  ما اللما 
 :اللتهد يد با الامة في د 

 الَسْطِن والزاُد َحاِضر   َص ِميْ َتَراُه فَ 
ُْ اإِلْقَواُء َوالَجْهُد َزاَدهُ   َوِإْن َمسَّ

 

دِ   َعِتْيد    دَّ ْيِص الُمقـَ ي الَقمـِ  َوَيْغُدو فـِ
دِ  َاَن فــي اليــَ ا كــَ ا ِلمــَ َماًحا وِإتالفــً ســَ
(2) 

 

فد يد يالعنا على مناقل أخيه، فلر  أن الج ف منقبة له، تزيةده ع،ةة  
و ةةالبة، وعلةةى قةةةد  جهةةده مةةةا الجةة ف تلةة ن سةةةماحته وإتالفةةه لمةةةا فةةي يةةةده  

 

؛ 573ااظةةر: جمهةةري أنةةعا  العةةرب، ألبةةي زيةةد القرنةةي، تحقلةة : علةةي البجةةاوي، ش ( 1)
/  1خزااةةة األدب، للبغةةدادي، تحقلةة : عبةةد السةةالا كةةا ون، مبعةةة الةةةااجي، القةةاكري: 

  المالر: واحد الماران، وكي األمعاء  العزاء: الشدي 90، واأل معياا، ش 196
 ،هف: الةمي  الباا  والجهد  المناله: الماضي في الح ائج  المه

ر   المقةةةدد: الممةةةزق  50ديةةة ان د يةةةد بةةةا الاةةةمة الجشةةةمي، ش ( 2) د  َحاضةةةم   عتلةةةد: م عةةةَ
 اسق اء: ال،قر واسعسا   
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ا الج ف فج ف المرري تمةش عنه جملة ما الةال  الحملدي فأ ب   بها منتج 
ف مةةع للمكرمةةاا  وم يغلةةل عنةةا أن عبةةد   بةةا الاةةمة قةةد اختةةا  لن،سةةه الجةة  

وج د الزاد، وفي كة ا تمةايز بةلا لة الا مةا الجة ف، لة ن ت،رضةه البلئةة، وآخةر 
 ي،رضه اساسان على ا،سه نرف ا وسماحة 

د  فةي ملةل المةا  والةةدايا  ويةر  أبة  يزيةد   يحلةى العقللةي أن الجة ف ي َزكةّم
 ال اا ا،سي ا، ويال  نأن  احبه، يق  : ا   ّم قَ ي  وَ 

ِحْيَحةً  ا بــــَ لَّْيَت َنْفســــً ا ســــَ َك مــــَ  َوِإنــــَّ
 

َِ   َعنِ   ْنَيا  ِفي  الَما ِِّ  الد  اِوعِ  ِبِمثـْ  (1)الَمجـَ
 

 ويق   آخر: 

أْ َذُنو  ْحرةَ َوكـــــَ ْوُت بســـــَ اَت َدعـــــَ  بـــــَ
ا  َفِمْيَص  َد   الَحشـَ َراُم ِإلـى النـَّ ا يـُ  َهشـً

 

اَيْحفِـ ِإَلْيَها َفًتى اَل    ْوَم َأْرَوعـَ  ُِّ اللـَّ
ا ُْ َلعــَ اِحُس ََ صــَ ا َزا ُ واًل ِإَذا مــَ قـَ
(2) 

 

 ويرد السليك على  احبته استهزاءكا برقة جسده وقلة لحمه بق له لها:     

ُة َأْن َرَأْت بـــــِ  ْت ُأَمامـــــَ ةً َهِزَـــــَ  َي ِرقـــــَّ
ْت  َعاُع َتَطلَّعــَ ي ِإَذا الــنَّْفُل الشــَّ  ُأْعطــِ

 

  ِْ ا بـــــِ َودُ َوَفمـــــً د  َأســـــْ م  َوِجلـــــْ  َفقـــــَ
دُ َما راَُِص ُتْرعـَ ُن والفـَ  (3)ِلي َوَأْطعـَ

 

 

نةةعراء بنةةي عقلةةال ونةةعركم فةةي الجاكليةةة واسسةةالا حتةةى آخةةر العاةةر األمةة ي، جمةةع ( 1)
 ترجمة   الشاعر لم أجد له 126/  2وتحقل : عبد العزيز با محمد العياال: 

ال ا ب: الةدل  المة   بالمةاء،   152( نعر ضبة وأخبا كا في الجاكلية واسسالا، ش 2)
وكنا يشبه وأا الةمر بها  يةرا : أي يجةد  يحةه  لعةا: مةا اللعة  واللعةا، وتعنةي الشةره 

 والحرش 
  الرقةة: قلةة اللحةم  ال،قةم: مةا ياةلل ال،ةم مةا تقةدا 66با السةللة، ش   دي ان السليك(  3)

الثنايةةا السةة،لى فةةال تقةةع عللهةةا العليةةا إذا ضةةم الرجةةال فةةاه  ا،ةةا نةةعاف: ا،ةةا مضةةاربة 
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 د اح   جسده، بن،سه، للنه فةر المقتد  على  ويبدو ما  ده ال،ةر   
 قلةة  الجسةةم، إم أاةةه يعاةةي مالةةه حةةلا خةةاع الشةةحي   فهةة  وإن وةةان احةةلال  

ا ائةةل الةةدكر فأمسةةك مالةةه وحبسةةه عليةةه  ويضةةي  السةةليك إلةةى فةةةره خاةةلة 
أخةةةر  كةةةي الشةةةجاعة، ووأاةةةه يقةةة   ألمامةةةة إن  قةةةة جسةةةدي لةةةم تضةةةعف مةةةا 
ا، والةةدللال أاةةي أمةةاعا وأقاتةةال فةةي الحةةروب وغلةةري  كمتةةي، ولةةم تجعلنةةي جبااةة 

 وجبن ا  ترتعد فرائاهم خ ف ا كثر  
ما خال  ما عرضنا ما أبياا يظهر لنا أن الج ف والهةزا  يقاةدان  

ا فةةي ان بةةاللثلر مةةا الةاةةا  الحملةةدي الجاكليةةة، وأاهمةةا يعةةادمن ويقتراةة قاةةد 
 انتيحةةمةةا يالتةةي تةةدفع نةةراف الشةةرع ليمضةةي قةةدم ا احةة  العةةالم المثةةالي، بةةال إاه

بهمةا، إذ كمةةا لشةة ائل ا مةةا للتأمةال ذاتةه، وينقةةي ا،سةه مةاال،ر ةة أمةاا منتهجه
عةةالج  وحةةي يةةتةل  المسةةتال بهمةةا مةةا سةة ءاا وداةةا الرذائةةال فةةي ذلةةك 

 العار 

 ق   حاتم الاائي: نا أمااق،وإذا و  

ُرهُ  ــْ َ  َايــ ــْ ُم الَغيــ ــَ ِذي اَل َيْعلــ ــَّ ا والــ ــَ  َأمــ
َتَهى َلَقْد ُكْنُت َأْطِوي الَسْطنَ   والـزَّاُد ُيشـْ

 

اَم البِـ   يمُ ْيَض  َوُيْحيي الِعظـَ َي َرمـِ  َوهـْ
ْيمُ  ــِ ََ َلِـ ا ــَ ا َأْن ُيقـ ــً ــَة َيْومـ َمَخافـ
(1) 

 

جده يتود والمه بالقسم في البله األو ، ويةبر أاه يقبال الجة ف مةع ا 
ا يةة  وتهةة يل للةةن،ا، مةةا و ةةمه بةةاللتا، وكةة ا بةةال نةةك تثق وجةة د الةةزاد خ فةة 

 لتتةل  ما نه ي الاعاا وتتجنل ال ا وتلسل الحمد 
 

مت،رقة الهم ا  تالعه: ترقبه  ال،رائ : لحمة عند اغش اللتف، فةي وسة  الجنةل، 
 وكما فرياتان يرتعدان عند ال،زف   

  181عر حاتم با عبد   الاائي، ش دي ان ن( 1)
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ويشةةترك مةةع حةةاتم فةةي كةة ا نةةاعر آخةةر كةة  عبلةةد بةةا األبةةرش، للنةةه  
باللتا يةتلف مع حاتم في مريقة ت،ضلله للج ف، فان وان حاتم خاع و ،ه 

ا دعا على ا،سه إن ك  أذعا له وخشع، وزاد أن أالر ر ض جعال فان عبلد   هعم
 بانه وك  يعلم أاه سبلال السل م مناش ما ذلك، يق   عبلد: د عن

يِإَذا مــــَ  َد َبْطنــــِ ي ِعنــــْ اَن ِعْرضــــِ  ا كــــَ
ــَّ  ِ ْن َففــ ــَ يفــ ــِ ــَسْطِن ِرْجلــ وِع الــ ــُ  ْت ِلجــ

 

ن   َأْيَن مــــِ ي انفــــَ ِْ َمَناصــــِ  ُأســــَ َّ بــــِ
ا ِ  ــَ ي بالُمعــــــ ــِ د َّ ُ  ِرْجلــــــ ــَ  (1)فــــــ

 

اوإذا وةةةان اخةةةتالع التعبلةةةر   ل اَ  َبلّمنةةةة  عبلةةةد وحةةةاتم، إم أن جامعهمةةةةا  بةةةَ
مةع حضة   الةزاد  الةن،ا وتهة يبها بةالتج ف   ما الهجاء والقةد  وإ ةال   الن،

  وت فره
وقةةد  و  أبةة  ال،ةةرج فةةي أغاايةةه عةةا األ ةةمعي أاةةه قةةا : »أق،ةةر أبةة   

لةه  خراش اله لي ما الزاد أيام ا، رم مر بامرأي ما كة يال جزلةة نةري،ة، فةأمرا 
فضةةرب بلةةده علةةى  ، فلمةةا وجةةد بانةةه  يةة  الاعةةاا قرقةةربشةةاي فةة بحه ونةة يه 
قةةةر لرائحةةةة الاعةةةاا،    م معمةةةه منةةةه نةةةلئ ا     رةةةم بانةةةه وقةةةا : إاةةةك لتقر 

 ، وأاشأ يق  :(2)مضى

ي ــِ ى َيَملَّنـ ــَّ وَع َحتـ ــُ ِوي الجـ ــْ ي أُل ـ ــِ   َوِإنـ
َراَم فـــــَأْنَتِهي ُ  المـــــاَء القـــــَ ــِ  َوَأْاَتبـــ

 

مْ ْذَهَ  َفيَــ   ي لــَ اِبي وال ِجْرمــِ ْدِنل ِ يــَ  يــُ
ِم َزلَِّج َذا َطعـــْ ى للمـــُ  (3)ِإَذا الـــزَّاُد َأْمســـَ

 

 

  المنةةةاش: الملجةةةأ والم،ةةةر  المعةةةاش: التةةة اء فةةةي 79ديةةة ان عبلةةةد بةةةا األبةةةرش، ش ( 1)
 عال الرجال 

  219/ 21األغااي: ( 2)
  1199/  3نر  أنعا  اله لللا: ( 3)
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وك ا ل ن ما أل ان اماتاا  علةى نةه ي الاعةاا، م يتةأتى إم لرجةال  
 نجاف الن،ا والقلل وأبي خراش ال ي يرفش الزاد على ج عه واحتياجه له 

وم نةةةك أن كةةة ا الحرمةةةان مةةةا الةةةزاد مةةةع وجةةة ده م  ةةةال إلةةةى الهةةةزا   
والنح    ووةان لعةرب الجاكليةة فةي الهةزا   أي م يةتلةف عةا  أيهةم بةالج ف، 

ف في نعركم تشبيه ك ا  أوا أن الهزا  ما سماا الشجاعة وال،روسية، وناإذ  
اةةةال أو الةةةرم  وكةةةي مةةةا آلةةةة الحةةةرب وعةةةدتها، ووثلةةةر ا مةةةا ي،تةةةةر النحلةةةال بالن

العربي بشدي االه و ةالبة  محةه، ووةأن نةجاعة ال،ةا ا يتبعهةا بةأا عدتةه 
 با نداد: عنتريوق تها  يق   

ْن  ــِ ُة مــ ــَ ْت ُعَبْيلــ ــَ ىَعِجبــ ــً َِ  َفتــ ذِ  ــَ  ُمَتبــ
 

  ِِّ اِحَ  َكالُمْنصـُ  (1)َعاِري اأَلَباِجِ  بـَ
 

 ويق   الحاد ي: 

ــَ  ُْ َوُمْنشــــَ ِ  َأْعطــ ــَّ ْيِص َكَأنــ  اِا الَقمــــِ
ى ــً ًرا َفتـــــ ذِ  ــَ ــزَّاَد ِإالَّ ُمعـــــ َُ الـــــ ا ــَ  اَل َينـــــ

 

دُ   ــَّ ار  َتَوقــــ ــَ اُء نــــ ــَ ِت الظَّْلمــــ ــَ  ِإَذا اَلحــــ
دُ  ْمِا َبِّْ ُهَو َأْنجـَ  (2)َكَأْعَلى ِسَناِن الر 

 

أجساد الرجا ، وجعلها والمناةال و أا الةرم    الَ كَّ ك ا الهزا  ال ي نَ  
لم يكا يهدع ما و ائه، إم إلى الشجاعة، واستايع فهم ذلةك مةا وجةه آخةر 
اقتضةةةاه ذلةةةك الةةةتالزا بةةةلا ال،ةةةا ا الشةةةجاف وسةةةالحه، فةةةان وةةةان الةةةزاد ي  ةةةال 

فهة ه مةةا  والشةدي، حتةةى ياةب  والناةةال وسةنان الةةرم  الجةاكلي إلةى الاةةالبة
  ل وم  ي عالماا الشجاعة

 

  المتبةةةةة  : المتاةةةةةرع فةةةةةي الحةةةةةروب  الشةةةةةاحل: المتغلةةةةةر  253ديةةةةة ان عنتةةةةةري، ش ( 1)
 لال اللحم  األناجع: عال ظاكر اللف  المناال: السي  العا ي: القل

  349دي ان نعر الحاد ي، ش ( 2)
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 وتظهةةر الشةةجاعة عنةةد بعضةةهم بشةةكال آخةةر، فمةةع التأكلةةد علةةى مةة    
ا مشةةةرف  الةةباا وخماةةةه تظهةةةر  ةة  ي الاةةة ا قر فةةةي المشةةهد ال  ةةة،ي ناخاةةة 
 ا غري  ك ا ما    ته ميةة بنةه ضةرا كأاه على مربأي يتحلا فر ة، ويلتم

 با ضرا  حلث قاله: ةالضبية في  رائها ألخلها قبيا

ي َ  ــَ ِّ  حــــ ــُ َدنَّ وكــــ ــَ ــِ ُ  ال َتْسعــــ  َذاهــــ
ا   ا الشـــ  ِوي ِإَذا مـــَ َم قُ َيطـــْ ُْ  َأْبهـــَ  ْفلـــَ

ــ  َأْعَلى َمْربـــــ ــِ ْقر  بـــــ ــَ ُْ صـــــ ــَّ  وَكَأنـــــ
تَ  ــِ  ُر الشـ ــْ ــَ َيسـ ْ  ُذو ِقْدمـ اِر ــَ  ةَ اِء وفـ

 

ا  ــَ َد  َقِبْيصــــ اِلِل والنــــــَّ َن الَمجــــــَ  َزيــــــْ
ــَزاِد الَخبِ  َن الــ ــِ ا مــ ــً اَبْطنــ ــَ ــِز َفِمْيصــ  يــ

ِِّ  ُمْرتَ  ــُ ْن كــــ ــِ رَ مــــ ــَ ــأ تــــ ااُه ســــ ــَ  َبَخْيصــــ
افي الَحْرِب ِإْن حَ  َُ َمِحْيصـَ َجا  (1)اَ  الرِ 

 

ومةةةع اختيةةةا  الاةةةقر  مةةةز ا للشةةةجاعة فةةةي أبيةةةاا ميةةةة يقتةةةرن اختيةةةا ه  
ا وم يقةةةةا ن بةةةالهزا ، إذ إن الاةةةةقر مةةةةا أ ةةةةغر الجةةة ا   جسةةةةم ا وأقلهةةةة ا لحمةةةة 

 الج ا    الت،ري  جسدي ا، وإن وان ما أضر   ان على وجهبالنس   والعقب
ومةا الجةاكلللا مةا يةر  نةجاعته بغلةر السةال ، وإامةا بسةرعة العةةدو  

، وفةةةركم بهةةا فةةةر بالشةةجاعة وبةةالهزا  اوكةةي مةةا سةةماا الاةةعاليك العةةدائل
علةةى حةةد سةة اء؛ إذ م عةةدو بةةال كةةزا  واحافةةة، لةة ا ي،ةةةر أبةة  خةةراش الهةة لي 

ا جمةةع إلةةى كزالةةه سةةرعة د سةةته  ةةعم فةةي ه خةةراش الةة ي تةةةرجبابنةة ا اابهةة  ل و 
ا بما و له   مناقل خراش في الاعللة:إليه العدو فقا  مبتهج 

 

  الشةةاعري كةي ميةةة بنةةه ضةةرا  159نةعر ضةةبة وأخبا كةةا فةي الجاكليةةة واسسةةالا، ش( 1)
با عمرو با مالك با زيد، ما بني ضبة  عانه قبلال اسسالا ، ولعلهةا أد وتةه، ولةم 

عا  قالتهةةا فةةي  رةةاء أخ لهةةا اسةةمه )قبياةةة( ووةةان يعةةرع لهةةا خبةةر فيةةه  وانةةتهرا بأنةة
   النةةةةدي: الحةةةةي  الشةةةة : 7/342أب كةةةةا سةةةةلد ق مةةةةه فةةةةي الجاكليةةةةة  األعةةةةالا للز ولةةةةي 

البةةةال  أبهةةم ق،لةةه: أحكةةم أمةةره، وجعةةال وةةال،رض  مربةةا: المكةةان المرت،ةةع الةة ي يسةةتةدا 
 للمراابة  حاش: ااحرع ولم يمش باألمر 
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ا َ اِد ُمَهسَّجــــً وَ  الفــــُ ُك َمْثلــــُ ْم يــــَ  ولــــَ
اِمص   ُْ َمخــــــَ ْد َناَزَعتــــــْ ُْ قــــــَ  ولِكنــــــَّ

َأنَُّهُم ُيشـــــــــــَّ  اَرَ   بَُّثونَ كـــــــــــَ  ِبطـــــــــــَ
 

ي    َساَب فـِ ضِ َأَضاع الشَّ ة والَخفـْ ِبْيلـَ  الرَّ
ــِ  ُْ ُذو مـ ــَّ ى َأنـ ــنَّْهضِ َعلـــَ اِدُ  الـ ــَ  رََّة صـ

ُْ   اشِ الُمشَ   َفِفيفِ   (1)ضِ َنحْ  ِذي  َاْيرُ   َعْظُم
 

أتاحه المزاوجة بلا الهزا  والشجاعة للجاكلللا ال،ةر به ه الةاةلة  
ا غلةر مكةركلا وم مجبةريا وأ ادوكا بأا،سهم مائعل ،مادامه لم ت،رض عللهم

   يق   عروي با ال  د: عللها

َر  ِ  ُدِك َعمـــــْ يَقِعيـــــْ ِّْ َتْعَلِمْيَننـــــِ   هـــــَ
ُبوًرا ا صـــَ َواِلي وَحاِفظـــً ى ُرْزِء المـــَ  َعلـــَ

َرزَّأ ــُ َتاِء مــــ ــِ اُ  الشــــ ــَ  َأقــــــَ   وِمْخمــــ
 

َرا  ُِّ َأْزهـــــَ َودَّ اأَلنامـــــِ ا ِإَذا اســـــْ  َكِرْيمـــــً
َرا ُت أْفضــَ ــْ َِّ الَنب ــَ ى ُيْ ك ــَّ ي َحت  ِلِعْرضــِ

فَراِإَذا اْابــــــَ  ِة أســــــْ  (2)رَّ َأْواَلُد اأَلِذلــــــَّ
 

فعةةةروي يزيةةةد علةةةى فةةةةره بةةةاللرا والاةةةبر وح،ةةة  العةةةرض فةةةةره بهزالةةةه  
 هتجهمةةة، وعةةةدا ه للضةةةي هةةة  وجاسةةة،اوضةةةم   بانةةةه، وعلةةةى احةةة   جسةةةده ب

 اللئاا ما األنحاء والبةالء  أمامه وما ي،عال أومد 

 ال،ةر في بله لتأب  نر ا يق   فيه: ويظهر عظم 

 

  مثل ج: ضةعي   مهةبج: رقلةال  الربللةة: 1231 – 2301/  3نر  أنعا  اله لللا: (  1)
كثةةري اللحةةم وتمامةةه  اازعتةةه مةةةام : أي جاذبةةه جةة ف   ةةادق الةةنهش: حةةلا يةةنهش 

 في األ ض  ادق م يك ب  خعي  المشاش: أي ليا وثلر لحم  النحش: اللحم 
  قعلةةدك: مقاعةةدك: اسةة د األاامةةال: غشةةلها 141 -140ديةة ان عةةروي بةةا الةة  د، ش ( 2)

 اد ما دخان النا ، وكي وناية عا البرد الشديد  أزكر: أبيش، مشرق ال جه   زء الس
المةة الي: التلةةرا علةةلهم، ومةةنحهم مةةا الةلةةر  يتوةةال النبةةه أخضةةرا: ونايةةة عةةا ذكةةاب 
الشةةةتاء ومجةةةيء الربيةةةع  أقةةةل: ضةةةامر  مةةةرزأ: للنةةةاا فةةةي أم الةةةه ااةةةلل  اغبةةةر أومد 

 في وجه األضياع  أس،ر: أنرق    األذلة: تجهم وجه أومد اللئاا، أي  بس ا
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ةً  اِر الـــــــزَّاِد ِإالَّ َتِعلــــــــَّ فـــــــَ  َقِليـــــــُِّ ادِ 
 

ر   وَقْدَنَشزَ    (1)الِمعى  واْلَتَص َ   ُسواُ الش 
 

التةةةي كةةةي األضةةةالف، والتاةةةاق األمعةةةاء  ومةةةع ظهةةة   كةةة ه الشراسةةةف 
بالظهر وناية عا ضم   الباا، وندي الحاجةة إلةى الاعةاا ي،تةةر تةأب  نةر ا 
بعةةدا ادخةةا ه للةةزاد إم مةةا يقةةيم بةةه أوده، ويضةةما لةةه الحيةةاي، حتةةى و ةةال إلةةى 

 عدكا مكرمة ي،ةر بها  التيك ه الا  ي ما النح   الشديد 
 بهها بةلةة ع ال،اتةةالباةةي ح ايةةاه مةةا الةمةة ، ويشةة الشةةن،ر  وي،تةةةر  

 ، وذلك في ق له:هافتلالتي أحكم 

 َوَأْطِوي َعَلى الُخْمِص الَحَوايا َكَما اْنَطَوتْ 
 

 ( 2) َماِريَ  ُتَغاُر وُتْفَتُِّ   ُفُيوَطةُ  
 

 ةةة  ي اساسةةةان فةةةي الشةةةعر الجةةةاكلي، أن ال،قلةةةر  وقةةةد ظةةةا مةةةا د ا 
، (3)ليا بمقدو ه إد اك المجد، وليا بمقدو ه التباكي والت،اخر بأعماله وأفعاله

فلي  بنا ا ن واحا اجد الج ف والهزا  ينتقالن ما م   ال مامة، إلى م   
التباكي والت،اخر، وبمقدو  ال،قراء علةى وجةه الةاة ش أن ي،تةةروا بجة عهم 

 السةادي واألنةراع واألغنيةاء ل ا بةه إلةى غايةة قاة   غةباهمزالهم، وأن ياوك
 ه مراتةل المجةد الجاكليةة التةي وااةفزاحم كم في مباكاتهم، للرتقة ا فةي    عللها،

 

  التعلة: القللال ال ي يتعلال به  ويسد به الرم  مةا 115دي ان تأب  نر ا وأخبا ه، ش  (  1)
الةةةزاد  اشةةةز: بةةةرز مةةةا نةةةدي الضةةةم    والشرسةةة ع: واحةةةد الشراسةةةي ، وكةةةي أمةةةراع 
أضالف الاد  التةي تشةرع علةى الةباا  التاة  المعةى: أي التاةقه األمعةاء ونايةة 

  اء الباا وضم  ه عا ااا
  58دي ان الشن،ر ، ش ( 2)
اساسةةان فةةي الشةةعر الجةةاكلي، د  عبةةد الغنةةي أحمةةد زيتةة اي، مبعةةة مروةةز زايةةد للتةةراث ( 3)

  259ا، ش 2001، 1والتا يخ، العلا، ع
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ا إلةةى مجةةدكم، فتنةةتظم سلسةةلة المجةةد ت مةةا ال،قةةراء دون غلةةركم، ليضةةي، ا مجةةد 
والمةن  وإمعةاا  بلا أم   جسيمة عظيمة ودفع الدياا وأداء الحماما جامعة  

الاعةةةاا وفةةةك األسةةةلر، وبةةةلا أمةةة   أقةةةال جسةةةامة وعظمةةةة تتمثةةةال بهةةةزا  الجسةةةم 
والاةةةةبر علةةةةى الجةةةة ف وال،ةةةةةر بهمةةةةا، وكمةةةةا مةةةةا أخةةةة  خاةةةةائ  ال،قةةةةراء، 

 لاقهما بمعيشتهم وأ

ولعةةال فةةي اظةةري المشةةا وة بةةالهزا  والنحافةةة بةةلا ال،قةةراء واألغنيةةاء، مةةا  
لنةةةا أن الهةةةزا  مةةةا  ةةة،اا  هَ بةةة  كةةة  أبعةةةد مةةةا حةةةدود ال،قةةةر المجةةةرد، حلةةةث رَ 

الشجعان األق ياء، وما دام ا و لك فال غرو أن ي عتمد عللهم ويروا إللهم فةي 
  السةةةماء، يقةةة   غاةةةي النقيةةةع جةةةلا تشةةةتجر العةةة الي ويالبأسةةةاء والضةةةراء، وحةةة

 المرق  األكبر:

احِ  ــَ ى نــــــــ ذ َ ِبَفتــــــــــً ــَ َر َأحــــــــ ــْ  َف َوَأمــــــــ
 

ْوعِ   الِمْلِا طــــَ اَم كـــــَ ْينِ  وُحســــَ  (1)الَيمـــــِ
 

 ويق   تأب  نر ا: 

 ََ َو ــِ ُت َذا عــ ــْ َوِلي ِإْن ُكنــ ــِ ا عــ ــَ  َلِكنَّمــ
سَّا ِ  ِْ  ســَ يرِت َد فــي َعشــِ  َاايــاِت َمجــْ

اِري الظََّناِبيـــــِ   ُرهُ  عـــــَ ــِ دَ  َنَوابـــ  ُمْمتـــــَ
هَّ  ــَ َة بــــــ ــَ َِ َأْلِويــــــ ا ــَّ ةَ َحمــــــ ــَ  اِد َأْنِديــــــ

ي واـــَ  َذاَك َهمـــِ  ِْ فـــَ َتِغيُز بـــِ  ْزِوي َأســـْ

يَر بِ   ى َبصــِ ــَ سَّا ِ َعل ِد ســَ  ْكســِ  الَحمــْ
ــِ  ِ  ا ِ  ُمَرجـ ــَ ْيَن َأْرفـ ــَ ا بـ دع ــَ ْوِت هـ ــَّ  الصـ
ْدالَ  ــِ اِء َاســَّ   ِ م ــَ ي الم َم َواهــِ  ا ِ َأْدهــَ

 َِ ــوَّا ــَ قـــــ وَّاِب آفـــــ ــَ َة جـــــ ــَ  ا ِ ُمْحَكمـــــ
اِفي الــرَّ ِإَذا ا َتَغْثُت ِبضــَ  (2)ا ِ ِْ َنغـــَّ أســْ

 

 

   أح : خعي  228الم،ضلياا، ش ( 1)
وما بعدكا  عة لي: اعتمةادي  مرجةع الاة ا: كة   135تأب  نر ا وأخبا ه، ش   دي ان(  2)

ا مةةر النةةاكي  أ فةةاق: أ ةةحاب  الظنابلةةل: جمةةع ظنبةة ب، وكةة  حةةرع عضةةم السةةاق  
الن انةةر: عةةروق ظةةاكر اللةةف  مةةدمج: مةةا اسدمج وكةة  سةةلر الللةةال  األدكةةم: الللةةال  
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فةةةي وةةة ن النةةةاحف وعةةةا ي  تجتمةةةعفبلةةةه المةةةرق  وأبيةةةاا تةةةأب  نةةةر ا  
فةي الحةرب والغةا ي،  مةاعلله ظنابلل ممتد الن انر ما احافته كما مةا يعة  ال

ا، يةتتى بةه لعلى خالع السةملا الة ي  أينةاه   ا َفرقة  ، للثةري فقة فةي الشةعر جبااة 
،ةةر جسةةده كةي إم ج لةةة واحةةدي حتةى يتع ومةةا وم يةرج  ملةةزان حةةرب كة  فلهةةا،

ر تراابةه   أما الناحف الهزيةال فهة   ةاحل الناةبتراب األ ض  ريع ا مجدم  
 القتةالَ  القبللةة بشةجاعته المعروةة، وتتقةياألاظا  ناخاة، وي يحسم لها أمر  

 ، وما يق   عنتري:واألسرَ 

مْ  ْم َأفـــــِ نَّة لـــــَ وَن بـــــَي اأَلســـــِ  ِإْذ َيتَّقـــــُ
مْ  ــُ َِّ َجْمُعهـــ ــَ ْوَم َأْقبـــ ــَ ُت القـــ ــْ ا َرَأيـــ ــَّ  َلمـــ
ا اُم َكَأنَّهــــــَ مــــــَ َر والرِ  ْدُعوَن َعْنتــــــَ  يــــــَ

 

َدِمي  اَيَ  ُمقــــْ ي َتضــــَ ْو َأنــــِ  ا ولــــَ  َعْنهـــَ
َررْ  ــَ َذاَمُروَن كــــ ــَ َذمَِّمَيتــــ ــُ َر مــــ ــْ  ُت َايــــ

ِم اِن اأَلْدهــــَ َر فــــي َلســـَ َطاُن ِبِـــْ  (1)َأبـــْ
 

 وق له في م ضع آخر ما معلقته: 

د َفى َنْفســــِ  وَلقــــَ ْقمَ بــــَ َرَأ ســــُ  َهاي وَأبــــْ
 

ــَ   ُِّ الفـ ــْ ِْ وَ وَ ِقيـ رَ اِر ــَ َك َعْنتـ ــْ ــَ  يـ  (2)ِمد ِ قـ
 

تع يةةال  ةةبا علةةى فا سةةها عنتةةري، وتقديمةةه فةةي الحةةرب ومناداتةةه  ومةةع 
 في ال غى، إم أاه يق   على لسان عبلة، وما مر معنا:

 

ي الرأا: وثلر الشعر  النغاق: الغساق: نديد الظلمة  واكي الماء: وثلر المار  ضاف
 ذو الا ا الشديد   

ا  216 -215دي ان عنتري، ش (  1)   لةم أخةم: لةم أجةبا  يتة امرون: يحةث بعضةهم بعضة 
 األناان: الحبا   اللبان: الاد   األدكم: فرا عنتري  

   ويك: أي ويلك، وقلال وي تنبيه واللاع للةااب 219الساب ، ش ( 2)
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ى مُ  ــً ْن َفتــ ــِ ُة مــ ــَ ْت ُعَبْيلــ ــَ ــَّ تَ َعِجبــ َِ بــ  ِذ
 

احِ    (1)ِ  كاَلُمْنصـِِّ َعاِري اأَلَباِجِ  بـَ
 

وكك ا يرفع الهزا  أ حابه، لياةبح ا مةترريا فةي تةا يخ القبللةة التةي  
أسةةماء ال،رسةةان وأو ةةافهم، ويتناقةةال الةلةةف تعتةةد بأيامهةةا، ويةلةةد فةةي ذاكرتهةةا 

، حتةةى قةةا  الحالئةةة لعمةةر بةةا عةةا السةةلف أخبةةا كم ومةةا قلةةال فةةلهم مةةا نةةعر
الةاةةةاب  ضةةةي   عنةةةةه عنةةةدما سةةةةأله عةةةا حةةةةربهم، ونةةةا ألةةةةف حةةةازا، قةةةةا : 

ي ؟ قا : وان فلنا ايا با زكلر ووان حازم ا وونا م اعاةيه، وونةا اقةدا وو
م ، رةة(2)إقةداا عنتةةري، واةةأتم بشةةعر عةةروي بةةا الةة  د، وانقةةاد ألمةةر الربيةةع بةةا زيةةاد 

ا زكلةةر والربيةةع بةةا زيةةاد مةةا اةةيا بةة اةةأتي بملةةزان اجتمةةاعي اضةةع فةةي و،تةةه
واضةع فةي و،تةه األخةر  عنتةري وعةروي بةا الة  د   ،األنةراع فةي  ةباو   ساديال

تسةةاو  و،تةا الملةةزان اب الهةزا  واحةة   الجسةد فلهةا فتوأ ةةح الشةعراءو  ال،رسةان
بالقبللة، فان تبد  الحا  وسكا الق ا،   الشرع والمجد ماداا األمر متاال   في

ا يمتةةا  الشةةاعر فيةةه مةةا  وخلةةدوا إلةةى الدعةةة والراحةةة  ةةا  الت،ةةاخر بلةةنهم ذاتيةة 
م اتعجةةل  ةةيااته فةي الشةدي والرخةاء، لة ا سةباا الشةرع الة ي داوا علةى مكت

 ما ق   عروي با ال  د لقيا با زكلر:

ْرَكة   ــِ اََِي بــ ــَ اِفي ِإنــ ــَ رَ  عــ ــْ ي امــ ــِ   ِإنــ
َر   ــَ ِمْنَت وَأْن تــ ــَ ــيِ  َأْن ســ َزُأ ِمنــ ــْ  َأَتهــ

ُم ِجســــْ  وَم َكِثيــــْ مِ ُأَقســــِ   َرةَ ي فــــي ُجســــُ

ــِ   اِفي ِإَناَــ ــَ ــرَ  عــ َت امــ ــْ دُ َوَأنــ ــِ  َك َواحــ
دُ ِبَوْجِهيَ    ُبُحوَب الَح ِ  والَح   َجاهـِ

ــَ  و قـ ــُ اِردُ وَأْحسـ ــَ اُء بـ ــَ ــاِء والمـ  َراَم المـ
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 ِ  ْ ْن يــُ ِْ ِر الحــَ َّ النَــ ومــَ ْن بــِ  ُ وَب َيكــُ
 

دُ يـَّ ْهَو طَ َفَصاَصُة ِجْسَم وَ   (1)اُن َماجـِ
 

حلث لم يجد عروي وك  الاعل ك ال،قلر ما ي،اخر به ايا بةا زكلةر  
لحةةة ، التةةةي لزمتةةةه لجةةة ده وورمةةةه وإيثةةةا ه لالسةةةلد الشةةةري  إم احافةةةة الجسةةةم، 

لثلبةةةه  والمشةةةرب، ومةةةا وجةةةد اهةةةم اةةةيا مةةةدخال   وتقةةةديم غلةةةره عليةةةه فةةةي المأكةةةال
 فهةةة ه الةاةةةائ  التةةةي يقةةةف بهةةةا أفةةةراد المجتمةةةع أمةةةاا لةةةره بكثةةةري مأكلةةةه لوتع

لةة  سةادتهم ي،ةاخرواهم بهةا، م نةك أن ايمتهةا امجتما يةة والن،سةية عظيمةة، و 
ا، وذوةةر اقيضةةها كجةةاء   لةةم تلةةا وةة لك لمةةا وثةةر ذوركةةا فةةي الشةةعر فةةةر ا ومةةدح 

ا م يعدلها نرع ثلر ما ايمهم امجتما ية التي لل ، ولما أ بحه معادم  وذم 
 في اظركم 

فةي  مكااتهةا ة أخةر ، وتأكلةد ايمةة الهةزا  مةا زاويةوإن أ داا اسةتجالء  
العربةةةي الجةةةاكلي، فاانةةةا اةةةر  حةةةبهم للهةةةزا  يغ يةةةه  الحيةةةاي امجتما يةةةة، وا،ةةةا

هةا نةجاعته وع،تةه، بعةلا أا رت إعجاب المرأي بالرجال النحلةال الضةامر، إذ تةر  
وتر  بمنظ   عاركا الحربةي القةائم علةى الغةزو والغةا ي قد تةه علةى حمايتهةا 

ي ازيةه لسبي ال ي م يعادلةه عةا  علةى القبللةة، وم والدفاف عنها، ومنعها ما ا
دا المةةةرأي إعجابهةةةا بضةةةم   الرجةةةال، وجعلتةةةه وسةةةللة ذ  للمةةةرأي العربيةةةة  لةةة ا أبةةة

ك للثناء عليةه ومةا قالةه سةلمى زوجةة عةروي بةا الة  د عنةدما فا قتةه: »   إاة
ر ا خعيةة  علةى مةةتا ال،ةرا رقلةةال علةةى وسة ب مةةدب  مةا علمةةه لضةح ك مقةةبال  

  فالة،ة على ظهر (2) يال العماد وثلر الرماد  اضي األكال والجاال«العدو م
 

ومةةةةةا بعةةةةدكا  عةةةةةافي: منتهةةةةةي  نةةةةةروة: جماعةةةةةة   123ديةةةة ان عةةةةةروي بةةةةةا الةةةةة  د، ش ( 1)
الةاا ة: ال،قر، ويقاد بها كنا ضعف الجسم  ميان: جائع  ماجد: م،ضا ، وثلر 
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الضةم   وكةي مةا خاةائ  ال،رسةان، وقةد  ةر  و ال،را وناية عةا النحافةة  
 عروي بشيء ما ك ا في نعره حلث يق  : 

َأْعُظمَ  ــِ َِ بـ ا ــَ جـ ِ  الرِ  ــْ ى َفلـ ــَ ُت َعلـ ــْ  ُبِنيـ
 

ى   ــَّ اَا َتَثنـ ــَ تَ تَ ِجفـ ــْ ُِّ ُهنَّ حـ ــِ  (1)الَمَفاصـ
 

 ةال، وكةي مةا األمة   فال مجا  للسما مع خ،ة العظم، وتثنةي الم،ا 
، ألاها ت حي بة،ة الحروة وللا الجسد، وكة ا م التي تة  الناحال الةمي  

 يتهيأ ل وي السما واألجساد الضةمة 

يةةةه عةةةا الةةةن،ا يتوةةةد الشةةةبع يغةةةري بالسةةةما، فةةةان دفعةةةه واع وإذا وةةةان 
المةةةرأي واظرتهةةةا للرجةةةال ومق ماتةةةه التةةةي متةلةةةر  والنحافةةةة، ووضةةةعه فةةةيالهةةةزا  

 فاممةة بنةه ه  لَ ئم تعجبها دللال على اظري أاث ية مثاليةة للهزيةال، لة لك عنةدما سة  
 اع  ةةَ يَ  ةَ لةَ ل  لَ  اا  نةَ ا ية عا بنلها وو ،تهم قالةه فةي ع مةا ي: »م يَ األام  الةرنل 

ةَ ع  بَ شةةة  وم يَ  داخةةةال ضةةةما إمةةةا  العنايةةةة بالجسةةةد، وابةةة    وكةةة ا (2)«اع  ضةةةَ ي    َلللةةةَ
الحياي للشرع  ا داا التلالل على المأكال، وتلرياالسمنة و يااة الن،ا م

 والرفعة، والسم  بال اا بد  اماحااع بها 
وتضع كند بنه الةا في والا م يال ت ازن فيه بةلا الحسةا والقةب   

 ا م جةَ الرّم  ده نةَ أَ ها بالشدي حلةث تقة  : »نحافة في قائمة الحسا، وتاف  احبال
،اا الرجةةةا  كةةة ه المةةةرأي الجاكليةةةة حةةةديثها  ةةة ا  مّم ضةةةَ ، وعنةةةدما ت  (3)«ف  جةةةَ ع  األَ 

   فةةةي معةةةرض الحسةةةا والبهةةةاء، فااهةةةا تتوةةةد علةةةى وتقةةةرن بةةةلا الشةةةدي والنحةةة

 

  226دي ان عروي با ال  د، ش ( 1)
  185/  17األغااي: ( 2)
  72العرب، ش  جمهري خال( 3)
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 للعاةر أمريا، األو : إعجابهةا بنحافةة الرجةال، وراالهمةا: تأكلةد الر يةة العامةة
  له ال،ةر وم الر عليه نرف ا يمد   احبه، ويح تر  النح   والهزا  التي 

ما وال ما ذوراا ااال إلى اتيجة مهمةة كةي أن الجة ف الة ي فرضةته  
ا، والجة ف الةة ي  البلئةة فةي بعةش فاة   السةنة، وانةترك فيةه الجةاكلل ن جميعة 
خلةةةف الهةةةزا  فةةةي أوقةةةاا الةاةةةل والنمةةةاء، وقاةةةده بعةةةش  جةةةاما العاةةةر 

للن،ا حلن ا آخر من  العاةر وفةري مةا الةاةا    اب  الجاكلي تع،، ا حلن ا، وته ي
لما أ اد ال،ةر والمةد ، و سةم لنةا  ة  ي لمجتمعةاا قبليةة تزدكةر فةي ج اابهةا 
حيةةاي مثاليةةة مافحةةة بةةالقيم األخالايةةة، وتة،ةةي فةةي زواياكةةا المظلمةةة، وم تلةةاد 

 اَ  ّم قةَ تبلا مثالل ومعايل تحا بهةا مثاليةة حيةاتهم باألفعةا  واألقة ا ، لتسةتقيم وت  
 ما ما  ما سليم الابع و حي  العرع 

تعةةةةاي  معةةةةه عةةةةرب ويةةةة   ولنةةةةا أن انظةةةةر إلةةةةى الجةةةة ف بشةةةةكال عةةةةاا  
علةةةةةى الشةةةةةبع فةةةةةي جةةةةةدبهم  ا  دَّ قةةةةةَ الجاكليةةةةةة واسةةةةةتع ب ه فاةةةةةا  وسةةةةةم ا لحيةةةةةاتهم ي  

لجلبةةةه  هيتررواةةةو وخاةةةبهم، فةةةي نةةةدتهم و خةةةائهم، مةةةع تةةة فر الاعةةةاا وغيابةةةه، 
الشرع وحسا األحدورة التي يسةعى لهةا  وةال جةاكلي، علةى اخةتالع منةازلهم 
ومةةةةراتبهم امجتما يةةةةة، وإمكاايةةةةاتهم امقتاةةةةادية، لهةةةة ا ذوةةةةره معظةةةةم الشةةةةعراء 

 العظيم ما األخالق و والةاباء، ووان قريا الشري  ما الةال  
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 الخاتمة 
ث أن يقةةةدا رمةةةري إن البحةةةث فةةةي أي ظةةةاكري نةةةعرية يسةةةتلزا مةةةا الباحةةة       

بحثةةةه  ورمةةةري البحةةةث م تلةةة ن إم بمةةةا ت  ةةةال لةةةه الباحةةةث مةةةا اتةةةائج خةةةال  
 د استه له ه الظاكري أو تلك  

ال  ةة   إلةةى عةةدي  -ب،ضةةال  -وفةةي كةة ا البحةةث اسةةتااف الباحةةث         
 اتائج الةاها في ا تي:

الجةةة ف ب  ةةة،ه ظةةةاكري اجتما يةةةة لهةةةا خاركةةةا فةةةي وةةةال زمةةةان  إن -1
ومكان، وااه حقيقة العار الجاكلي، ولاةيقة بن،ة ا أكلةه مةا 
عرب الجاكليةة أكثةر مةا غلركةا مةا الظة اكر امجتما يةة، وبهة ا 

 نهد نعركم 
فةةّرَق البحةةث بةةلا لةة الا مةةا الجةة ف ظهةةرا فةةي حيةةاي العةةرب  جةة ف  -2

علةلهم بقلةة مق ماتهةا، واةد ي بلئي فرضته الاةحراء التةي سةكن كا 
ة لعيشةهم أماا كا وز وعها التي كي قة اا حيةاي م انةلهم الضةامن

وجةةةة ف م يقةةةةع وم يكةةةة ن إم وقةةةةه  فةةةةي أوقةةةةاا الجةةةةدب والسةةةةنلا،
ا عةةا التةةداي للمدكةةال  ا مةةا الجةةاكلللا، وبعةةد  الةاةةل والنمةةاء تع،،ةة 

 التي أكثروا ما ذا التلالل عللها واب وا اسكثا  منها 
تحقةةة  وقةةة ف الجةةة ف فةةةي العاةةةر الجةةةاكلي مةةةا وثةةةري ضةةةحاياه، إذ  -3

وجةةةةداا أكثةةةةركم مةةةةا األ امةةةةال واألم،ةةةةا  والضةةةةع،اء مةةةةا الرجةةةةا ، 
والجةةا اا يةةدخل ن فةةي اللةة ن األو  منةةه  فةةي حةةلا اجةةد والجلةةران 

الشةةرفاء وأ ةةحاب المةةروءي، وذوي الن،ةة ا األبيةةة الجلةةدي يةةدخل ن 
 في الل ن الثااي منه ملب ا لل،ةر والشرع 
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غ   الج ف ا، ا العرب بعدد وبلر ما الةاةا  الحملةدي  ف،ةي  -4
كةةةةال بةةةةاب مةةةةا أب ابةةةةه ي ظ،ةةةةه الجةةةةاكلي بمةةةةا يعةةةة د عليةةةةه بالحمةةةةد 

ء، حلث اجده باعثة ا علةى اللةرا فةي وثلةر مةا األحيةان، بةال والثنا
لةة مه لمةةا وجةةد وةةرا قةة ، ولةة مه لمةةا افتةةةر العربةةي بكةةرا إمعامةةه 
وب لةةةه، وبالاةةةبر علةةةى فقةةةده، وبع،تةةةه عةةةا التةةةداي إليةةةه والتلالةةةل 

 عليه 
أتةةةا  م ضةةة ف الجةةة ف أمةةةاَا الشةةةعراء مةةةادي نةةةعرية اسةةةتغلها نةةةعراء  -5

مةةةةد ، والررةةةةاء، والهجةةةةاء، ذلةةةةك العاةةةةر فةةةةي أغةةةةراض عديةةةةدي وال
ا  وال  ةةةف، وال،ةةةةر، ممةةةا يةةةدلال علةةةى أكميةةةة الم ضةةة ف اجتما يةةة 

 ونعري ا 
د البحةةةةةث مةةةةةد  وعةةةةةي أفةةةةةراد المجتمةةةةةع الجةةةةةاكلي بمةةةةةا يعتةةةةةري  -6 أكةةةةةّ

ا يجةةةةل التغلةةةةل عللهةةةةا، فأسةةةةهمه  مجةةةةتمعهم مةةةةا مةةةةةامر وممحةةةةَ
ا  العقلية الجاكلية بايجاد حلة    لمشةكلة الجة ف، ا وااية  نةكله د عة 

 را ه وخاره   لهم ما أض
أد  حرش عةرب الجاكليةة علةى دحةر الجة ف ودفعةه عةا ال،ئةاا  -7

الجائعةةة فةةي ذلةةك العاةةر، إلةةى إماتةةة معايةةل اجتما يةةة وثلةةري قةةد 
تقةةةة ض أ وةةةةان القبللةةةةة، وتزعةةةةزف منظ مةةةةة مةةةةثلهم، وةةةةال أد وبغةةةةاء 
المرأي، وك ا يمثال قمة ما قمم العالم المثالي ال ي سعى له عرب 

 لى أقال تقدير  الجاكلية، أو معظمهم ع
خل  الجاكلل ن في تعاملهم لم ض ف الج ف إلى أمر مهم، اراه  -8

لةةةل كةةة ا البحةةةث ولبابةةةه، وكةةة  ال  ةةة   لغةةة   بعلةةةد فةةةي أعمةةةاق 
الةن،ا اساسةةااية التةةي ملةةزا بعقليةةة متملةزي فريةةدي بةةلا الجةة ف ومةةا 
يتبعةةةةه مةةةةا كةةةةزا  واحافةةةةة، وبةةةةلا البانةةةةة ومةةةةا يلحقهةةةةا مةةةةا اةةةةب  
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أ عنهةةا مةةا قبةةي  القةة   والعمةةال عةةةنهم، وذمامةةة، فن، كةةا ومةةا ينشةة
وذم كا في أعرافهم وتقاللدكم، وحبب ا إلى أا،سهم الج ف وا اتجه، 
يم تسةةةةهم فةةةةي إ ةةةةال  ا، سةةةةهم  لةةةةر يتهم مةةةةا ينتجةةةةه مةةةةا م ثةةةةالك واةةةةم

 ومجتمعاتهم                                 

 ك ا وآخر دع ااا أن الحمد هلل  ب العالملا
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 جـــــــ  المراقاَمة المصادر و 

 أوال: القرآن الكريم. 

   انًيا: المصادر:
أحسةةةا التقاسةةةيم فةةةي معرفةةةة األقةةةاليم، للمقدسةةةي، مبعةةةة مكتبةةةة مةةةدب لي،   1

 ا 1991، 3ع
أنعا  النساء، ألبي عبد   المرزبااي، حققه وقدا له: د  سامي مكةي   2

 ا 1976العااي، وكال  ااجي، مبعة دا  الرسالة، بغداد، 
ل  ةةةةمعي، تحقلةةةة  ونةةةةر : أحمةةةةد محمةةةةد نةةةةاكر وعبةةةةد األ ةةةةمعياا،   3

 ا 1964، 2السالا كا ون، مبعة دا  المعا ع، القاكري، ع
األغااي، ألبةي ال،ةرج األ ة،هااي، نةرحه ووتةل ك امشةه: سةملر جةابر   4

   ا 1986، 1وآخرون، مبعة دا  ال،لر، بلروا، ع

افتراق ولد معد، مبا الللبي، جمع وتحقلة : أحمةد محمةد عبلةد، مبعةة   5
 ا 2010، 1كلئة أبي ظبي للثقافة والتراث، ع

أمةةةةالي المرتضةةةةى، للشةةةةري  المرتضةةةةى، تحقلةةةة : محمةةةةد أبةةةة  ال،ضةةةةةال   6
  1إبراهيم، مبعة الحلبي، ع

البةالء، الجاح ، تحقل : مه الحاجري، مبعةة دا  اللتةاب الماةري،   7
 ا 1948القاكري، 

بلةةةةةة غ األ ب فةةةةةةي معرفةةةةةةة أحةةةةةة ا  العةةةةةةرب، ل ل سةةةةةةي، عنةةةةةةي بشةةةةةةرحه   8
وتاةةحيحه وضةةباه: محمةةد بهجةةة األرةةري، مبعةةة دا  الشةةرق العربةةي، 

 بلروا 
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البلةةز ي، ألبةةي عبةةد   الحسةةا ال،ةةاممي، اظةةر فيةةه وعلةة  عليةةه: محمةةد   9
 كرد علي، ماب عاا المجمع العلمي العربي، بدمش  

، مبا حمدون، تحقل : إحسان  بةاا وبكةر  بةاا، الت وري الحمدواية  10
 ا 1996، 1مبعة دا   اد ، بلروا، ع

التلةي  في معرفة أسماء األنياء، ألبي كةال  العسةكري، تحقلة : د    11
 ا 1996، 2عزي حسا، مبعة دا  مالا، ع

الجةةةامع ألحكةةةاا القةةةرآن، للقرمبةةةي، تحقلةةة : د  عبةةةد   عبةةةد المحسةةةا   12
 ا 2006، 1الرسالة، بلروا، عالتروي وآخرون، مبعة 

زيد القرني، تحقلة : علةي البجةاوي، مبعةة  جمهري أنعا  العرب، ألبي  13
 اهضة مار، القاكري 

خزااة األدب، للبغدادي، تحقل : عبةد السةالا كةا ون، مبعةة الةةااجي،   14
 القاكري 

ال، تحقلةةة : د عةةةزي حسةةةا، مبعةةةة وزا ي الثقافةةةة واس نةةةاد ديةةة ان ابةةةا مقبةةة  15
 ا 1962الق مي، دمش ، 

ديةةة ان األعشةةةى اللبلةةةر ميمةةة ن بةةةا اةةةيا، نةةةر  وتعللةةة : د  ا  محمةةةد   16
 حسلا، مبعة مكتبة ا داب، القاكري 

ديةةة ان امةةةرن القةةةيا، تحقلةةة : محمةةةد أبةةة  ال،ضةةةال إبةةةراهيم، مبعةةةة دا    17
  5المعا ع، القاكري، ع

ديةة ان أميةةة بةةا أبةةي الاةةله، جمةةع وتحقلةة  ود اسةةة: د  عبةةد الحعةةي    18
 ا 1974، دمش ، السلاي، مبعة التعاواية
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دي ان أوا با حجر، تحقل  ونر : د  محمد ي سف اجةم، مبعةة دا    19
 ا 1960 اد ، بلروا، 

دي ان بني بكر في الجاكلية، جمع ونر : د  عبد العزيةز ابة ي، مبعةة   20
 ا 1989، 1دا  الزكراء، القاكري، ع

ديةة ان تةةأب  نةةر ا وأخبةةا ه، جمةةع وتحقلةة : علةةي ذو ال،قةةا  نةةاكر، مبعةةة   21
 ا  1999، 2رب اسسالمي، بلروا، عدا  الغ

ديةةة ان حةةةاتم بةةةا عبةةةد   الاةةةائي وأخبةةةا ه،  ةةةنعة: يحلةةةى بةةةا مةةةد ك   22
الاةةةةائي، د اسةةةةة وتحقلةةةة : د  عةةةةاد  سةةةةليمان جمةةةةا ، مبعةةةةة المةةةةداي، 

  ا1990، 2ع القاكري

 دي ان الحاد ي، حققه وعل  عليه: د  اا ر الديا األسد   23

عةةةة الةةةةااجي، القةةةاكري، ديةة ان الحالئةةةة، تحقلةةة : اعمةةةان أمةةةلا مةةةه، مب  24
 ا 1987، 1ع

دية ان د يةةد بةةا الاةةمة الجشةةمي، جمةع وتحقلةة : محمةةد خلةةر البقةةاعي،   25
 ا 1981مبعة دا  قتلبة، دمش ، 

ضةةناوي، مبعةةة  يد : د  سةةعوقةةدا لةةه ديةة ان السةةليك بةةا السةةللة، نةةرحه  26
 ا 1994، 1دا  اللتاب العربي، بلروا، ع

مبعة دا   اد ، بلروا، دي ان الشن،ر ، إعداد وتقديم: مال  حرب،   27
 ا 2007، 2ع

ديةةةةة ان مرفةةةةةة بةةةةةا العبةةةةةد، تحقلةةةةة : د علةةةةةي الجنةةةةةدي، مبعةةةةةة األاجلةةةةة    28
 المارية، القاكري 
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ديةةة ان الا،لةةةال الغنةةة ي، تحقلةةة : محمةةةد عبةةةد القةةةاد  أحمةةةد، مبعةةةة دا    29
 ا 1968، 1اللتاب الجديد، بلروا، ع

 ا 1979دي ان عامر با الا،لال، مبعة دا   اد ، بلروا،   30
ديةة ان العبةةاا بةةا مةةرداا السةةلمي، جمعةةه وحققةةه: د  يحلةةى الجبةة  ي،   31

 ا 1968مبعة دا  الجمه  ية، بغداد، 

ديةةةة ان عبلةةةةد بةةةةا األبةةةةرش، تحقلةةةة  ونةةةةر : د  حسةةةةلا ااةةةةا ، مبعةةةةة   32
 ا 1957، 1الحلبي، القاكري، ع

ديةة ان عةةروي بةةا الةة  د، نةةرحه: د  سةةعدي ضةةناوي، مبعةةة دا  الجلةةال،   33
 ا 1996، 1بلروا، ع

علقمة ال،حال، تحقل : لا،ي الاقا  ود ية الةالل، مبعة دا  دي ان    34
 ا 1999، 1اللتاب العربي، حلل، ع
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