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 بسم الله الرحيم الرحيم

ِّمة:لمقد  ِّا

اًِفيِدراسةِمهمِ منهِعنصراًِِتجعلرموقة،ِمِ زةِمتمي  ِِبمكانةِ ِالعربيِ ِالشعرِ ِيِ حظِ 

فاظِعلىِحِ للارسينِالباحثينِوالدِ ِأغلبِ ِعليهِولذلكِانكبِ الحضارةِوالبيئةِوالمجتمع،ِ

ًِتاريخي ِِلاِجِ سِ  دِ ع ِالذيِي ِخمِراثِالضِ هذاِالت ِ ًِدي ِواقتصاِ،ا ًِواجتماعي ِ،ِا ًِوسياسي ِ،ِا اِوفكِا ِريا

ِ.ةلحياةِاألمِ 

ِأهمِ  ِالتيِاحتفظتِبالشعرِومن ِالمصادر ِمِ هذه ً ِوكانتِمرجعا ِمنِمراجعِهمِ ، ً ا

اًِمنِمصادرِالشعرِمهمِ اًِوي ِغِ اًِول ِعري ِمصدراًِشِ ِدِ ع ِي ِالذيِِاتكتابِّالمفضلي ِِّ:ةالعربي ِ

ِختيارعلىِاِافيهالذيِاجتهدِِمفضلِّالضبي ِّالهاِيتِباسمِجامعِ م ِ القديم،ِوقدِسِ ِالعربي  ِ

ِ.ينضرمينِوإسلمي ِينِومخِ لشعراءِجاهلي  ِالقصائدِوأجودهاِِأفضلِ 

ةِقدي ِةِوالن ِي ِن ِةِواأللسِ راساتِاألدبي ِمكانةِكبيرةِفيِالد ِ اتِالمفضلي ِأشعارِأتِوقدِتبوِ 

ِذلكِِ؛القديمةِوالحديثة ِجمعِفيِاختياراتهِقصائدِت ِالمفضلِألن  نِروائعِمِعدِ الضبي 

وأجودهِالشعرِالعربيِ  حتىِإالقديِم والوحِوالل ِالرِ ِدتِ جسِ ن هِاِ، ةِي ِثلِواألخلقِالعربمِ ـغِة

ِلغة ِتمثيلِخيرِ  همِادات ِعِفيهيعكسِلحياةِالعربِِمرآةًِِعدِ ي ِفِ،ةخاصِ ِلغة ِالشعرِِ،ِوألن 

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ.ِة،ِوماِخاضوهِمنِحروبِومعاركهمِالعربي ِوشيمِ ِهم،وأخلق ِ

،ِقهمهِومبادئهِوأخلوقيِ اتهِبأفكارهِوتجلي ِِوصفِالماضيِاتِعلىوعملتِالمفضلي ِِ

لشعراءِاأبرزِِباستصفاءِاتوجاءتِالمفضلي ِِ.منِقلبِالصحراءِوقسوتهافقدِانطلقِ

ِوتجل ِوأشعارهم ِاالجتماعي ِ، ِالحياة ِوالثقافي ِت ِوالسياسي ِة ِوالفكري ِة ِة ِفة يِبوضوح

ِِِِِِِِِِِ.شعرهم

ِحفظِلناِمنِخللهاِف ِ،ياعرضةِللضكانتِعِ ِكثيرةِقديمة،ِأشعاراًِالمفضلِالضبي 

عرِأوِشِبجمعِشاعرِواحد،ِىعنالِت ِفهيِِ،مجدهمِاألدبيِ ِفقدِحفظِعلىِالعربِتاريخِ 

مبدأًِيصد رِجامع ِهيِمجموعةِأشعارِِبلِفقط،ِقبيلة ئدهاِقصاوهوِأنِتكونِِاً؛أساسي ِِهِا

ِ أوِمِطرازاًِعالياًِفيِالشعر، فأوردِلناِفيِمختاراتهِ،ِالشعريثلِاألعلىِرةِللمِ صو 
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فيِالجاهليةِالشعريةِ الجاهليون،ِأشعاراًِلشعراءِعاشوِا وهِم منهمِوقبلِظهورِاإلسلِم

منِعاشِالجاهليةِوأدركِاإلسلم،ِوهمِالمخضرمون،ِومنهمِعاشِحياتهِكلهاِفيِ

ِوهمِالشعراءِاإلسلميون.ِاإلسلمِ

والذيِ،المزردِّبنِّضرارضرمِالهجاءِللشاعرِالمخِ ِإحدىِقصائدوكانِبحثيِفيِ

ِ،ومدخلِ،مةراسةِإلىِمقد ِ الد ِ ِمتِ وقدِقسِ ِفيِالجاهليةِوصدرِاإلسلمِاألولِ،ِعاش

ِ ِمباحث ِمتضم ِ ِ،وخاتمةوثلثة ِأهمِ جاءت ِِنة ِمنها،ِالد ِ نتائج ِخرجت ِالتي راسة
دىِلفيِتحليلِالصورةِِيِ التحليلِوكذلكِالمنهجِالوصفيِ ِاالجتماعيِ ِالمنهجِ ِتِ واعتمدِ 

ِِ.المطروحةِالقضايافقِماِتستدعيهِالشاعرِومصادرهاِوِ 

ِ

ِّ:مدخل

ِاضطرِ ِ،روايةِكانِالعربِأهلِ  ِمنِأ ِهم ِيعيشونه ِكانوا ِما ِتوافرِم ِ إليها ِوعدم ية

يتمي ِِ،وسائلِلتدوينِالعلومِوالمعارف فسه لِِ،دةِالقرائحوِ وجِ ِهنزونِبصفاءِالذ ِ وكانوِا

القدرة وحفظِعلىِالر ِ ِذلكِلهِم وتناقلهاوايِة اإلسلِمـولِ،العلوِم جاِء ِا منِالجام  ةِهلي ِنقلهِم

ماِِعمِواالستقرار،رحالِإلىِاالستيطانِلِوالت  ِومنِالتنق ِِ،ميةِإلىِالهدايةِوالتعل ِمِ واأل ِ

وذلكِفيِبدايةِِبه،رِطل ِفازدهرتِرياضِالعلمِوكث ِِ،فرِلهمِمنِصناعةِالورقاتو

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ.القرنِالثاني

ِبجمعِفبدؤ ِالتراثِجمعِشعرِأوِ وكانِِالذيِهوِعمادهم،غويِالل ِِتراثهموا لِهذا

لِِ،وأبرزِمفاخرهمِ،مآثرهمِفخل دِ،ضرمينوالمخِ ةِاألسلفِمنِعربِالجاهلي ِ وسج 

ِلعلومهموكانِِ،حياتهمِ ِالشعرِعدِ ِ،مصدراً ِمناهجوكانِلجمعهم ِأنِيجمعواِإِ؛ة ا م 

ِِشعر شعرِكلِقبيلة،ِأوِيجمعواِأوِيجمعواِِكدواوينِالشعراء،ِ:دةشاعرِعلىِحِ كل 

ِت.اكالمفضلي ِاسبة،ِومناسباتِمتقاربةِوأزمنةِمتجاورةِمتن ِذاتِمعانِ قصائدِكاملةِ

ِالمجموعاتِالشعري ِو ِالدِ كانتِلهذه ِفائدة ِتختلفِعن ِفائدة ِألنِ واوينة ِالديوانِ،
ِبموضوعِاألفقِويخِضي قِ  ِالمختاراتِفهيِ شاعرِبذاته،دِفيِدراسةِمحدِ تص  ا أم 

هاِعلىِية،ِوداللت،ِوتصويرهاِللحياةِالفن ِدِشعرائهاعِمواضيعهاِبتعدِ وتتنوِ  أوسعِأفقاً،
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وعلىِذِ فِفيهقِالعصرِالذيِتصن ِوِ ذِ  ألعلىِّاأيِّتعكسِّلناِّالمثلِّالشعريِِّفها:قِمؤل ِ وِ ِ،
ِ     (1).العربيِّوالذوقفيِّالتصورِّ

                                                           
الصورةِالفنيةِفيِالمفضليات،ِالدكتورِزيدِمنِمحمدِبنِغانمِالجهني،ِمكتبةِالملكِفهدِالوطنية،ِوزارةِِ،انظرِ(1)

 ِ.1٢2١ِل،ِالطبعةِاألولى،التعليمِالعالي،ِالجامعةِاإلسلميةِبالمدينةِالمنورة،ِالجزءِاألو



 ٢ 

لالمبحثِّاألو ِّ  

 

ِ:يأتيِسأتناولِماوللتعريفِبالمفضلياتِ

ِ

ِ:()اسمهِّوكنيتهجامعهاِّ

منِهوِِ الشعرِالعربيِ راويِة منِعلماءِرواِة وعالِم معروفِومشهورِ،الل ِِ، اسمه:ِغِة

نِمنِبنيِثعلبةِبنِالسيدِب"المفضلِبنِمحمدِبنِيعلىِبنِعامرِبنِسالمِبنِالرمالِ

ِ.(1)"ةويقالِلهِابنِأبيِضب ِِضب ة،

ِ

ِّ:هِّالعلميةمكانت

وكانِثقةِمنِأكابرِِ،واألشعارغةِوالنحو،ِراويةِلآلدابِالمفضلِإماماًِفيِالل ِعد ِي ِ"

ًِبِلهِصناعةِالدِ نسِ وت ِِ،واةمنِالرِ ِين،ِهوِأحدِأفرادِالجيلِاألولالكوفي  ِ ِواوين،ِوعالما

ِ ِوالعربي ة ِوالشعر ِِ(2)"باألخبار .ِ ِالمزهر ِصاحب ِعنه ِعوقال ِحديثه رواةِِنفي

ماًِال،ِوكانِعدِالضبيمنِعلماءِالبصرةِالمفض لِبنِمحمِ ِينللكوفي ِ "ِكانِ:ِالبصرة

وِإنًماِغةِوالنحأعلمهمِبالل ِين،ِولمِيكنِعرِمنِالكوفي ِبالشعر،ِوكانِأوثقِمنِروىِالش

ِ نِمِ ِ:ِكانِأوثقوقدِروىِعنهِأبوِزيدِشعراًِكثيراً،ِقالِأبوِحاتمِ،بالشعركانِيختص 

الِحسنِشيئاًِمنِالغريبِويِالِأ ِإن ِِ:وكانِيقولِ،المفضلِالضبيالشعراءِِبالكوفةِمن

ِ.(3)كانِيرويِشعراًِمجرداً"،ِوالتفسيرِالشعر.ِإنماِمنِالمعاني

                                                           
 .1٠١ِِلبنان،ِصِ-الفهرست،ِابنِالنديم،ِدارِالمعرفة،ِبيروتِِ(1)
إرشادِاألريبِفيِمعرفةِاألديب،ِتأليفِياقوتِالحمويِالرومي،ِتحقيقِإحسانِعباس،ِِمعجمِاألدباء،ِ،انظرِ(2)

 ِ.2١1٠صِِ،١م،1٩٩١ِلبنان،ِالجزءِاألول،ِالطبعةِاألولىِِ-دارِالغربِاإلسلميِبيروتِ
ِ-،ِالمكتبةِالعصرية،ِصيدا2ِالمزهرِفيِعلومِاللغةِوأنواعها،ِعبدِالرحمنِجللِالدينِالسيوطي،ِالجزءِِ(3)

ِِ.3٢١صِِم،1٩١١ِ،ـه1٢٠١بيروت،ِ



 ١ 

ِيدلِ وممِ " ِ ِا ِعلو  ِخاصِ ِعلى ِالشعر ِوفي ِالعلم ِفي ِأبيمرتبته ِإعجـاب جعفرِِة

حقاقهِبعدِاستِعفاِعنهكونهِة،ِومهِالعربي ِليعل ِ (ِالمنصورِبعلمه،ِوإلزامهِابنهِ)المهديِ 

ِ.(1)"الثـائرِلمناصرتهِالعلـويِ ِ-إنِلمِيكنِالقتل-السجنِ

ِ

ِوفاته:تهِّودوال

نِكانتِوفاتهمِبيهِالذينِسمعِمنهمِشيوخِ ِ،ِولكنِ ليسِعندناِخبرِعنِتاريخِمولده

ِالمفضلِكانِ.1٢١ِ-132ِيِسنت ِ عبداللهِبنِحسنِِبنقدِخرجِمعِإبراهيمِونعرفِأن 

تقدِ  فالظنِ 1٢١،ِوكانتِسنةِأ سرِالمفضلِفيِالوقعةو،ِمكمِا فيِالعشرِاألولِلدِهِوِ أن ِِِ.

ِِِِ.ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِمنِالقرنِالثاني

اِتاريخِوفاته ِال ِإ،ِسكتواِعنهِجزوسهبِوم،ِماِبينِمِ فإنِكلِالذينِترجمواِلهِ:أم 

فيِِبنِالجزريوالحافظِا،ِوميزانِاالعتدالِتاريخِاإلسلمِفيالحافظِالذهبيِِ:ثلثة

1١١ِسنةِالنِفيِخهِاألوِ ،ِأرِ برديِفيِالنجومِالزاهرة،ِوابنِتغريِاءطبقاتِالقرِ 

منِإلىِماِبينِأيديناِوالذيِنراهِأقربِِ.فيماِنرى وكلهماِخطأ 1١1والثالثِفيِ

ِ(2).1١١سنةِنصوصِأنِيكونِتاريخِوفاتهِ

 

ِأسبابِّجمعها:ِّ

ِبهماِمِأنِ ِ،ِوحدثعهدِأبوِجعفرِالمنصورِللمفضلِالضبيِبتعليمِابنهِالمهديِ "ِ ر 

أرحلتِّ)):ِعلسالمسيبِبنِِمفـضلِقـصيدةالمـهِينشدِمعل ِِالخليفةِيوماًِوابنهِالمهديِ 
فلمِيزلِالخليفةِواقفاًِمنِحيثِالِيشعرِبهِحتىِاستوفىِِ،..((منِّسلمىِّبغيرِّمتاعِّ.

فحد ثِاه،ِوأمرِصارِإلىِمجلسِلِسماعها،ِثم ِبوقوفـهِواسـتماعهبإحضارهمِا ِلمفضل 

                                                           
 .1٠2الفهرست،ِابنِالنديم،ِصِِ(1)
(2)ِِ ِالمعارفِالقاهرة، ِدار ِهارون، ِالسلم ِوعبد ِشاكر ِمحمد ِتحقيقِأحمد ِالمفضليات، ِالثالثة،ِالطبانظر، عة

ِ.2١،2١م،ِِص1٩١٢ِ



 ١ 

ين ـ  تاكِفِ واخترتِلِلقصيدةِالمسيبِواستحسانهِإياها،ِوقال:ِلوِعمدتِإلىِأشـعارِالمقل 
ِ.(1)"المفضلِشاعرِأجودِماِقالِلكـانِذلـكِصـواباً،ِففعـلِلكلِ 

ِ

ِِّّ:عددِّقصائدِّالمفضليات

ِِ،قصيدة12١ِعددِالقصائدِفيِمجموعةِالمفضلياتِ ِأبوِمحمدِاألنباريِ شرحها

ِأربعِ،ِوي ِالكبير ِأ لحقتِبهاِضافِإليها ِفتلكجدتِفيِبعضِالنسخوِ قصائد  .ِ13٠ِ

ِاختيارِمنِِهاليستِكل ِِنستطيعِأنِنجزمِأنهاقصيدةِ لهِيسِبلِإنهِلالمفض لِالضبي 

ِ،يِ دالمؤمنينِالمهبعضهاِتلميذهِأميرِقرأِعليهِِ،ِوإال ِأنِ إالِالقليلِفيهاِِاالختيارِمن

رفتِإليهِوعِ سبتِرئتِعليهِون ِق ِثمِِ،ألبيهِأبيِجعفرِالمنصورالعهدِِحينِكانِوليِ 

ِ(2).باسمه

ِّ

ِِّّ:شروحِّالمفضليات

كانِفة،ِخاصِ ِةِومنِأدبائهـاغةِالعربيةِعامِ يِالل ِيتِالمفضلياتِإقباالًِمنِدارسِ لقِ 
يمهاِطلبِالعلمِتعلِحداِبالعلماءِإلىِتهِالمنشودة،ِوهذاِماضال ِفيهاِيجدِِمنهمِِكلِ 

ِِخمسةِشروحِهي:ِوشرحهاِلهم،ِوالموجودِبينِأيديناِمنِتلكِالـشروح

ِ(3).اليلرحِابنِاألنباريِبتحقيقِالمستشرقِيعقوبِش(1ِ

ِبتحقيقِفخرِالدينِقباوة.ِرحِالتبريزيش(2ِ

ينِنهِبتحقيقِفخرِالدمِوالمعروفِبـِ)كتابِاالختيارين(ِوالمطبوعِرحِاألخفشش(3ِ

ِ.ِحدِفقط،ِوالبقيةِمفقودةقباوةِمجلدِوا

ِ.ِلهتحقيقِجزءِمنِأوِ ِوهوِمخطوط،ِوقدِتمِ ِالمرزوقيِشرحِ(٢ِ

                                                           
132ِِ-3/13٠ِ(ِانظر،ِاألمالي،ِألبيِعليِالقالي،1ِ)
ِ.1٠صتحقيقِأحمدِشاكر،ِعبدالسلمِهارونِِ،المفضلياتِِ(2)
ِ.1٠انظر،ِالمصدرِنفسهِصِ(3)



 ١ 

شاكرِوعبدِ(١ محمِد وتِالمفضلياتِبتحقيقِوشرحِاألستاذينِأحمِد هارونِ، زِمي ِالسلِم

ِمنِابنِاألنباري.ِوإنِكانِالشرحِمختصراًِِ،قةِوالضبطبالد ِ 

ًِكثيرة،ِلمِترِ ِولعلِ  ِباحثِوصولِيدِ ِإماِلفقدهاِأوِلعدمِ،عدورِبالن ِِهناكِشروحا

ِ.ِإليها

شاكرِوعبدِالسلمِِقهِاألستاذانِأحمـدِمحمـدوسأعتمدِفيِدراستيِهذهِعلىِماِحق ِ

ِهارون؛ِألنهِأشملِالشروحِوأدق ِ ِ.كثيراًِِها،ِوالعتنائهماِبالنص  

ِ

ِّ:منهجِّالمفضلِّالضبيِّفيِّالمفضليات

ِالمفضلياتوت ِِ ِمِ ِعتبر ِيضم  ِكتاب  ِالجاهليِ ختارأول  ِالشعر ِمن والمخضرمِِات

ِبرواياتِموثوقِبها،ِكماِيضمِ  ِفيِالشعرِِقصائدِ ِواإلسلمي  كاملةِكانتِأروعِما

ًِوِ.العربي ًِوائي ِعشِسردهاِسرداًِِفيِكتابهِبلِداًِمحدِ ِالمفضلِالضبيِلمِيلتزمِمنهجا ِا

ِةوالِبحسبِموضوعاتِالقصائد،ِوالِحتىِبحسبِأهمي ِِدونِأنِتخضعِلترتيبِزمنيِ 

دةِوافتتحهِبقصي.ِمةالشعراءِأوِأقدمهم،ِوالِبحسبِالقوافي،ِوكتابهِيخلوِمنِالمقدِ 

ِِ.طِّشرا ِّتأب ِّللشاعرِ

ًِِاختارهاوالمفضلِالضبيِكتبِجميعِالقصائدِالتيِ أقدمِِدِ ع ِت ِفِ،ولمِيقتطعِمنهاِشيئا

العربِمجموعةِشعري ِ لحياِة هيِمجموعةِالمفضليات،ِوهيِبمثابةِمرآِة ةِوصلتِإلينِا

وشيمهمِالعربية،ِوماِخاضوهِمنِحروبِومعاركِِوأخلقهمستِعليهاِعاداتهمِانعك

كثيرةِوقديمة،ِوكانتِعِ  أشعارِا لِرضةِللضياعِلوالِاختيارِالمفض،ِوبذلكِحفظتِلنِا

المزردِ)ِالشاعرِالمخضرمقصائدها:ِقصيدةِِمنِوِالضبيِلهاِوتصنيفهِلهاِفيِكتابه.

ِِ.كانتِموضوعِبحثيالتيِِالهجائيةِ(بنِضرار

ِّ

ِّ

ِّ



 ١ 

ِّالمبحثِّالثاني

ِّ

ِّ:ضرارالمزردِّبنِّالشاعرِِّّحياةِِّّلمحةِّعن

اسمه:ِيزيدِبنِضرارِبنِحرملةِبنِصيفيِبنِأصرمِبنِإياسِبنِعبدِغنمِبنِ

جحاشِبنِبجالةِبنِمازنِبنِثعلبةِبنِسعدِبنِذبيانِبنِبغيضِبنِريثِبنِغطفان،ِ

ِالذبيانيِالغطفاني،ِشاعرِفارسِمشهور

ِهِزبدة:لبيتِقالهِفيلقبِبالمزردِِ

دفإننيِِِِِِّّّّّّعبيدِِّّدهارتزفقلتِّ ِّلدردِّالمواليِّفيِّالسنينِّمزر 

ِ.نيةِاألولىِهيِالغالبةالكِ ِأباِحسنِوقيلِأباِضرار،ِويبدوِأنِ كن ىِكانِي ِ

ِّفتقضيِّلبانةِِِِِِّّّّّّأباِّحسنِّفيناِّوتقصيِّمواعديوقالتِّأالِّتثويِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّ

صحبةِوأدركِاإلسلمِ  وولِه األولِالشماخِِمنِشعراءِعصرهوِأخِالثنينِِ، اإلسلمِ،

ِأشهرهم ِشعراءوهو ِبنِضرارِأحد ء ز  ِوالثانيِج  ،ِِ ِروكانِالمز)الحماسة( ِأسن  د

ِين.ِكاناِشاعرِ وكثيرِويبدوِأنهماِِحسن:ِمنهما،ِوكانِلهِولدانِهما

ِيلحِ  ِقل ِوما ِالمزرد ِفي ِظ ِواختلطها ِأخباره ِالشماخة ِينشِ ِ،بأخبار ِإليهِفلم ر

ًِخونِإالِ المؤر ِ  ِوبعضهمِفعلِذلكِبسببِ،والِتنفعِغنيالِت ِِرنِفعلواِفأسط،ِوإِلماما

ِ(1)منِهجاءِقومهِوضيوفه.عهِبذاءةِلسانهِوعدمِتورِ 

ِ

ِّ:وفاته

أيديناِِالتيِبينِشرِالمظانِ ،ِفلمِت ِناِنجهلِتاريخِوفاتهنجهلِتاريخِوالدتهِفإن ِكماِ

بنِِلعثمانِذكرورودِِِأنِ إالِ ِ،ه1٠ضِأنهاِكانتِنحوويفترِ ِ،إليهِمنِبعيدِأوِقريب

                                                           
الطبعةِاألولىِ،ِ(1) بغدادِ، مطبعةِأسعدِ، العطيةِ، تحقيقِخليلِإبراهيِم بنِضرارِالغطفانيِ، ِ،ـه١213ديوانِالمزرِد

  .١ِ،١صِِم،1٩١2



 ٩ 

ِيشيرِإلىِمعاصرتهِرضيِاللهِعنهِغيرِمرِ عفانِ ِفيِشعره ِذاكِيكونِِ،لهة وإذ

ِ(1)."المذكورِمشكوكاًِفيهِاالفتراض

ِ

ِّشعره:

يمي ِليسِفيِشعرِ عنالمزردِمِا ه،ِيب ِهِوتراكألفاظِ حيثِمنِعراءِالمخضرمينِالشِ ِزِه

،ِمهدِ يِذلكِشأنِمنِتقوتراكيبهِجزلةِمتينةِشأنهِفِ،ةاألغلبِبدوي ِِفألفاظهِفيِاألعمِ 

ِوالنسي ِالهجاء ِشعره ِفي ِالمزرد ل ِوتناو  ِوالفخر.. ِأعدِ ب ِفقد ِهجاؤه ِلق ِأما ومهِه

سهِفهوِوأبقىِالفخرِلنفِ،)سلمى(ـهِلصِنسيبهِلتسجيلِعواطفهِوحب ِ..!ِوخصِ وضيوفه

إذاِ شاعرِمجيدوهوِإلىِجانبِذلكِ..ِالجانب العزيزوالكريمِِالذمارِالفارسِالحامي

ِ(2).(!!مِبهاِ)كشامةِوجهِليسِللشامِغاسليوسِ ِبقافيةِتركهاِسمةًِِرمىِامرءاًِ

 

ِّ:هجاؤه

يشيرِهو:ِِعييدِ ِقومهِكماإلىِهجاءِكانتِاألسبابِالتيِألجأتهِ حسدهمِله،ِوبعضهِا

جلِمنِبنيِثورِاسمهِهيثمِبعدِهوِورهِقصدهمِ:ِأن ِفمنِذلكِ.هِبهمظن ِخلفهمِإإلىِ

مدينةِالطويلِبينِالِوبعدِطريقهماِالشاقِ ِ،الكوفةيبغيانِقومهماِفيِنِيِ ثقلهماِالدِ أنِأ

،ِفأعطيِهيثمِماِأرضاهِليالجزوربماِمن ىِالمزودِنفسهِبالهباتِوالعطاءِوالكوفةِ

ِراحلتهِِ،ينهالِعليهِالمطروكانِنصيبِالمزردِأنِتركهِقومهِفيِالعراءِ وتركوا

انِسرعصعبِوأخرىِأنهمِوضعواِعرسهِعلىِبعيرِِ.ورِالِيعلفونهاالدِ ِخللتمشيِ
ِيها.مِف ِمِمقدِ ماِنفرِبهاِفتهشِ 

ِ!منِاالنفعالِوالحنقِوربماِالطيشِبدافع ِِ-ِقالماِِ-فهوِقالِ

                                                           
 .١ديوانِالمزردِبنِضرار،ِصِِ(1)
 .11انظر،ِالمرجعِنفسه،ِصِِ(2)



 1٠ 

ِوضيقِذاتِيدهِولعلِ  ِجشعه ِألضيافه ِإليهِ،سببِهجائه ِإلساءتهم وحينِِ،أو

ِشتمِالرجالِأمرِ،ِوأنِ لعثمانِبنِعفانِتابِعنِالهجاءِإثرِشكايةِ ِمتِبهِالسنِ تقدِ 

ِيقول:ِ،تهمغب ِِحمدالِت ِ

ِ(1).إلىِّاللهِّمنيِّاليُنادىِّوليُدهاتبرأتِّمنِّشتمِّالرجالِّبتوبةِِِِِِِِّّّّّّّّ

ِ

ِّ:مقامِّالقصيدةِّومناسبتها

دِرواِفيِبنيِعبكانِأهلِبيتِمنِبنيِثعلبةِبنِسعدِبنِذبيان،ِرهطِمزرد،ِجاوِ "

ِاللهِبنِغطفان،ِفذهبِرجلِمنِبنيِعبدِاللهِإلىِغلمِمنِبنيِثعلبة،ِيقالِلهِخالد،

م،ِنمنهِبغ ِِحتىِاشترىِاإلبلِ ِجلِيخدعِخالداًِالرِ ِلِ سان،ِفلمِيزِ حِ ِكرامِ ِإبلِ ِوللغلمِ 

بِكِ أباِالغلمِرِإنِ ِنا.ِثمِ واللهِوأهلكت ِِيهِفأخبرهما،ِفقاال:ِهلكتِ إلىِأبوِ ِفرجعِالغلمِ 

.ِعليكِبأعيانهاِدِ رِ كِأنِت ِة،ِفقالِمزرد:ِأناِضامنِلكِإبل ِصِ عليهِالقِ ِإلىِمزردِوقصِ 

ِأشارِإلىِها،ِثمِ وداعِ ِفأنشأِهذهِالقصيدة،ِوبدأهاِبذكرِمعاهدِسلمىِحبيبتهِوموقفِ 

اءِالهجِاإلبل،ِوهجاهِأشدِ ِردِ ة،ِوأهابِبزرعةِبنِثوبِأنِي ِالمبيع ِِاإلبلِ ِتِ ع ِة،ِونِ القصِ 

ِ(2)."هِبعدِبوفاءِكثيرِمنِالعربرِبهِوبخدعتهِالثعلبي،ِونوِ دهِأنِيشه ِ ه،ِوتهدِ وأقذعِ 

ِ

ِ(3)ِّ:لِّمزردِّبنِّضرارِّالذبيانيقا

ِّوالسَّفَاهةَُِّكاْسم ِِِّّّ:1ِّ ِّب  َِّسْلَمىَِّعوائ ديــــــــــنِّحُِّــــأَعائ َدتيِّم ِِّّهاِّـــــــــــأاَلَِّياِّلقَْوم 

ِّأَبَكتْن يِّل َسْلَمىَِّمعـــــــــىِّفَلَِّـــــُسَوْيقَةَُِّبْلبَاٍلِّإ لِِّّ:2 ْمث  يِّالر   يــــــجات هاِِّّفَذ  د  ِّاه 

َجاب ِّومِّوقامتِِّّْ:3ِّ ،ِّلِّاِّب هاِِّّـــــإلىَِّجْنب ِّالح  نِّالَوْجد  يــــــم  د  ،ِّعام  ِّوالِّأَْعيُُنِّالنَّاس 

ُدِّتَْرَعىِّبَْينَهاِّكِِّّ:4 َِّرْعلٍَةِِّّــــــــَمعاه  ِّالَحَوافِّلُّ ِّيِّالَحَواف د ِّــــــــــَغَراب يُبِّكالهْند 

                                                           
ِِ.11،12ِصِ،ديوانِالمزردِبنِضرارِ،انظرِ(1)
(2)ِ،  القاهرة، دارالمعارف، السلمِمحمدِهارون،ِعبد تحقيقِأحمدِمحمدِشاكر، المفضليات،ِالمفضلِالضبي 

 ؟ص الطبعةِالسادسة،
 ِ.١١صِالمصدرِنفسه،ِِ(3)

ِِّّ

ِِّّ
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َِّصْعال ِّكأَنِِّّ:5 يِّالغاُلَّن  يِّب ذ  يِّالِّهِِّّـــــتَُراع  د ِّــــــطَّْلح َِّجان يُِّعلٍَّفِّغيُرِّعب ذ  ِّاض 

يِّلُبَانَِِِِّّّّ:6 ِّف يناِّوتَأْت ِِّّة ِِّّــــــوقالتِّأاَلَِّتَثْو يِّفَتَْقض  يــــــــــيَِّمَواع ِّـــــأَباَِّحَسن  ِّد 

ِّالَمَراب د ِّـــــــــب ن ْصعٍِّفََرْضَوىِّم ِِّّْمِِّّـــــأَتان يِّوأَْهل يِّفيُِّجَهْيَنَةَِّداُرهِِّّ:7 ِّْنِّوراء 

ه ِّحَِّتَِِِّّّ:8ِّ ٍدِّوَعُجوز  هَُِّشيخٍِّقاع  يبَْين ِّـــأَوُّ لِِّّْر  ِّاألَسَِّـــــــعَِّــــبالصَّ َِّذات  د ِّــــــــــــــــــاء  ِّاو 

يَنِّباعِِّّ:9ِّ ِّلَْعبَِّـــــــــــــوَكْلبَيِِّّْاِّب أَْعنٍُزِّـــــــوعاالِّوعاماِّح  دــــــان يَّة ِّكالــــن  ِّجالَم 

َجانا ِّوُحمِِِّّّْ:11 َراــــــــه  د ِّـــــــــــــَحَصىَِّمْغَرٍةِّأَلَوانُهاِّكالَمجٍَِِِّّّتِّكأَنََّهاِّرا ُِّمْعط  ِّاس 

َرْضنَةٌِّـــــــــــتَُدق  ُقِّأَْوراٌكِّلَِِِِّّّّ:11 ِّع  ِّيَْمُؤٍدَِّعصـــــــعلىِّمُِِّّهنَّ َِّذائ د ِّــــــــاء  ِّاِّكل  

ِّجِّ:12ِّ ِّبَْيت كمِّـــأَُزْرَعِّبَنِّثَْوبِّإ نَّ ْلَنِّوأَْلهَِِِِّّّّارات  غاَكِّارِّْـــــــُهز  ِّائ د ِّــــــت غاُءِّالرَّ

ما ِِّّ:13ِّ ِّثَْوٍبَِّبَواش  يه ِّــــمِِِّّّوأَْصبََحِّجاراُتِّاْبن  ِّيَْشو  ِّالقََدائ د ِّـــــــنِّالشَّر   َِّشيَّ ِّنَّ

تَْرُِّدونَِِّّ:14ِّ ئُْتَِّغنَّتْن يِّبــــــولِِّّهُِّـــتركُتِّابَنِّثَْوٍبِّوْهوِّالِّس  يـــــــــْوِّش  ِّثَْوٍبَِّوالَئ د 

َجىِّلهاَِّصقَْعُتِّابَنِِِّّّ:15 ُلِّمنـــــــيَُولِِِّّّْثَْوٍبَِّصْقعَة ِّالِّح  ِّائ د ِّـــــــــهاِّكلُِّّآٍسِّوعــــــو 

ِّوأَتْقَىِّم َِِّّحِّالثَّْعلَب ي  ،ِّأَداُؤهاِّـــــــــفَُردُّواِّل قاِِّّ:16 ِّواح ِّـــــأََعفُّ ِّد ِّــــــْنِّأََذىَِّغْير 

َِّسمِِّّ:17 ْنِّباق يــــــــلكِّاَعَهاِّــــــــفإ ْنِّلَْمِّتَُردُّوَهاِّفإ نَّ ِّالقَالَئ د ِّــــــــــــمِّأَبدا ِّم  ِّات 

نَّا،ِّوإ ْنَِّحلَِّّفيُكُمِّــــــــومِِّّ:18 ،ِّبالنَّائِّاِّخالٌدِّم  د ِّـــــــــــيِّوالِّالُمتَبــــــأَبانَْين  ِّاع 

ِّإ ْذَِّرأَْيتَهُِّـــــــــــتََسف ْهتَهُِّعْنِّمِِّّ:19 ِّاْلبانة ِّـــــا َِّكغُصِّْــــــــــــُغالمِّال ه  ِّالُمتَغَاي د ِِّّن 

ِّل ق21َِّ نُّ ْوطِّة ِّــاُحِّالثَّْعلَب ي  َِّصبَابَِّـــــــــــ:ِّتَح  ِّْنَِّغْيقٍَةِّفالفََداف د ِّـــــــان هاِّم ِّـــــــــــأل 

ِّب ُصبٍَّة21ِّ عاء  يِّ:ِّوَعاَعىِّابُنِّثَْوٍبِّفيِّالر   ِّمِّتََرِّالفَْحَلَِّوال د ِّـــــاٍلِّوأُْخَرىِّلـــــــــــح 

يَِّزف يُرهاِّفن ْعَمْتِّل قَِِِّّّ:22 َِّيْهد  د ِِّّاُحِّالَمْحل  ِّأَْوِّن عمْتَِّمطايَاِّالُمجاه  ْيف  ُِّسَرىِّالضَّ

يِّرباُعهِِّّ:23 ِّأَْوالَُدِّاله ِِّّاِّــأُولئَكِّأَوِّت لَك،ِّالُمنَاص  ْبد  ِّاألََوابــــــــمعِّالرُّ ِّد ِّـــــ ِّجان 

ِّاللََّظى،ِّالِّخَِِّّاَِّذْوُدِّخال دٍِّـــــــــــ:ِّفياِّآَلِّثَْوٍبِّإ نَّم24 ِّخــــَكنار  ِّال د ِّـــــْيَرِّفيَِّذْود 

ُِّدُروُءِّم 25ِّ نَّ بِّْنِّنَُحاٍزِّوُغدَّةٍِّــــــــــ:ِّبه  ي  ِّالنََّواه ِّـــــــــــــلهاَِّذر  ِّد ِّـــــــاٌتِّكالثُّد 
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بَنِّفم26 ِّالن  سِّاِّيُهنَأَْنِّإ الَِّّب غَْلَقٍةِّـــــــــــ:َِّجر  يٍنِّوأَْبَوال  ِّالقََواع ِّــــــَعط  ِّد ِّــــــــاء 

اِّمثلَِّ:ِّف27 د ِّــــاِّيُِّــــــــــوالِّمثَلِّمِّهُِّإ ْذِّأَتاُكُمِّــــــــــــلمِّأَرُِّرْزء  ِّهَدىِّهديَّةَِّشاك 

َِّداَرةَِّمـــــب أَْسباب ِّحِّلَّقَتِّْـــــــــ:ِّفَياِّلََهفيِّأَنِّالَِّتُكوَنِّتَع28 بن  د ِّـــــــــبٍلِّال  ِّاج 

ِّأَباهُِِِّّّ:29 عَهاِّقوٌمِّكأَنَّ ْرغاٌمُِّطَواُلِّالسَِّّب ُِِّّمِّـــــــــــــــفَيْرج  ِّواعد ِّــــــــــــب يَشةَِّض 

ِّيَِّحْبلِّصائ د ِّــــــــــبنوِّباعٍثِّلمِّتَْنُزِّفِّ:ِّولوِّجاُرهاِّاللَّْجالَُجِّأَْوِّلْوِّأَجاَرَها31ِّ

ِّم31ُِّ ِّجاَراٍتِّآلل  يَنَِّهْونا ِّمُِِّّساف عِّــــــــــ:ِّولوُِّكنَّ ِّالمَِّـــــــــــألُد   د ِّـــــْعن قات  ِّوار 

َِّحلَّْتِّتَحدَّبُواِّ:ِّولوِّفيِّب32 ِّاْلَحَدائ د ِّـــــــاحٍِّط ِّـــــــــعليهاِّبأَرمِّنيِّالثَّْرَماء  َِّوال 

يُره33 ِّتَرائ د ِّــــــــــــىَِّخف َراٍتِّكالقَنَاِّالمُِّــــــإلِّمِّـــ:ِّمصاليُتِّكاألَسيافِّثُمََِّّمص 

ِّبِّاَذٍرِّــــــــــيَِّمْرَقٍبُِّمتَنَِّـــــ:ِّولكنَّهاِّف34 د ِّـــــاِّمهــــــــــكأَنَّ ِّنهُِّخُروَطِّالَجَداج 

َزاَمِّبَنِّمِِّّ:35 ٍنِّــفَقْلُت،ِّولمِّأَْمل ْك:ِّر  ِّاَِّحياُءِّاْلَخَرائ د ِّـــــىِّإ بٍَةِّفيهـــــــــــــإ لِّاز 

ِّنَفِِّّْ:36 ٍئِّكاَنْتِّأَمان يُّ ِّاْمر  هِّــــفب اْست  د ِّــــــــــــهجائيِّولَْمِّيَْجَمْعِّأََداةَِّاْلُمنِّس  ِّاج 

ج37َِّّ م  ذاقا ِّوقِّهِّــىَِّخْيَفٍقَِّمَشَجْتِّب:َِّوشالتِّز  ِّد ِّـــــــدَِّدلَّْهَنهُِّبالنََّواه ِّــــــــــــخ 

َِّواق ِِّّ:38 ِّابن  مار  يٍرِّح  ِّائ د ِّــــــــــنُِّعتــــــَرآَكِّب إ يٍرِّفاْشتَأَىِّم ٍِِّّعِّــــــــــفأَي  ْهِّب كْند 

ِّب تَْلعٍةِّــــاَعِّلــــــــأَطِّ:39 ير  ِّالَغم  هُِّغيَرِّسَِّحمارا ِّيُِِّّهُِّلَسُّ يِّأُمَّ ِّاف د ِّــــــــــــــَراع 

نَّهُِّم ِّـــــــ:ِّول41 كمِّوأَبيــــك  ُِّزَمْيٍتِّأَوِّكعــــــــــــــَكجَُِِّّكمِّـــــْنِّأُم   ِّائذِّزائ د ِّــــار 

َيِّلمِّتَْرجْعِّفَلَِِّّ:ِّإ ْنِّتَُكْنِِّّ،ِّقالراشدا ِّفقالواِّله:ِّاقعُْدِِِّّّ:41ِِّّ د ِّـــْسُتِّبــــــــــــــل قاح  ِّراش 

ِّولــــــــأَتَذهُبِّمِّ:42ِِّّ يد  ِّد ِّـــــ ِّكاٍنِّأَْربٌَعِّكالَخَرائــــــتَُطْفِّبكلِّمِّمــــنِّآلِّالَوح 

ِّباألَضيافَِّفْوَقِّالمناضدِّوَنَِّمَشاف را ِّـــ:ِّوَعهديِّبكمِّتَْستَْنق ع43ُِِِّّّ منِّالَمْحض 
ِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّ
ِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّ
ِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّ
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ِّالثالثِّمبحثال

ًِمهمِ ِدخلًِم،ِالحياةِالعربيةِالقديمةفيِِدويِ البِاالجتماعيِ ِيشك  لِالبناءِ  شفِفيِكِا

ِةلعاتِالحياةِالبدوي ِفيِالتعبيرِعنِتطِ ِبارزاًِِىِدوراًِشعرِشعرائهم،ِالذيِأدِ ِمغـزى

حىِفيِهذهِالحياة،ِوالبعدِطبِالرِ ق ِِمث لتِ ِالقبيلة ِِحيث،ِِوماِبعدِالجاهلي ةِِةالجاهلي ِ

ِ،ِالذيِيقيهِمناحلِمعهِأبداًِالرِ ِاعتبارهاِالوطنِ ؛ِبالشاعرِالبدويِ األعمقِفـيِوجـدانِ

وطِةِضمنِشرةِوثقافي ِأخلقي ِِةًِسِلهِشرعي ِ،ِويؤس ِ المدىِالصحراويِ ِبانِفـيِهـذاوِ الذ ِ

ِالبيئةِوالتاريخ.

ًِِالقبيلةِخياراًِِلتِ ومث ِ ِقمِالذيِوجدِنفسهِفيِعال ِِ،البدويِ لإلنسانِِحقيقيا ِبـسببِاس 

ِةجوهري ِةِةِكمرجعي ِتجِعنهماِمنِفرضِمعاييرِالقوِ معطياتِالجدبِوالحرب،ِوماِن

دِاطلعناِعلىِقصيدةِالمزرومنِخللِِ.ميِفيِالمجتمعِالبدويِ ي ِعليهاِالبناءِالقِ ِيقومِ 

ِ ِضرار ِوالنشاطِبن ِوالوجداني ِالطبيعية، ِوالبيئة ِالحضارية ِالمظاهر ِلنا ظهرت

ِ.ِاالقتصاديِوطبقاتِالمجتمعِوالعاداتِوالتقاليد

ِ

 :الحضاريةِِّّالحالة(1ِِّّ

شعرِةِال،ِوخاصِ فيِمعظمِالشعرِالعربيِ ِحرِالبدويِ لمِيكنِفيِاإلمكانِمقاومةِالس ِ ِّ

ةِفيهِنجدِفيِأبياتِعلىِالحالةِالحضري ِِاطلعنا،ِومنِخللِوالمخضرمِالجاهليِ 

ِ ِألنِ مالقصيدة ِنظراً ِفقدِتناثرتِفيِمعظمها ِالباديةِهيِالحياةِِظاهرِالبداوة، حياة

ِّمجتمعِالعربيِآنذاك.المسيطرةِعلىِال

ِالصِ " ِالبيئة نت ِكو  ِحالإذا ِرعِ تحراوية ِعلى ِوعاشوا ِاالجتماعية ِاألغنامِهم ي

ِ.(1)والمواشيِي طعمونِمنِلحمهاِولبنهاِويكتسونِمنِصوفها"

الكثيرِمنِالمفرِ  البدويةِالتيِانتمِتِ داتِوالمظاهرِالتيِدل ِوقدِظهرِلنِا ىِعلىِالحياِة

لِعلىِالبداوةِورعيِاإلبِدِفيِبعضِاألبياتِألفاظاًِتدلِ نجإليهاِالمزردِبنِضرار،ِف
                                                           

م،1٩١١ِالجامعِفيِتاريخِاألدبِالعربيِالقديم،ِحناِفاخوري،ِدارِالجيل،ِبيروت،ِالطبعةِاألولى،ِ،ِانظرِِ(1)
 .١١ص
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ومطالعِالجبالِوالوديان عامِيعيشونِفيِرعيِاألنِوكانِالبدوِ ِ.وأماكنِرعويةِفيِثنايِا

ِ،بمظاهرِالباديةِمنِرمالِرحال،ِوامتألتِالقصيدة ِزونِبالت  ِز،ِويتمي ِمنِإبلِوماعِ 

ِومنها:ِ،وحيواناتِوسلحِ،ةومواردِمائي ِ

ِ

ِّالبيئةِّالبدوية:ِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّ

ياِومطالعِجبلِلجاتها،ِ"وهيِمواضعِفيِثناف(ِسويقةِالبالِإلى2ِفيِالبيتِ) -

ِ(1)."المصامةِفيِالحجاز

ذويِالرمث،ِأيضاًِ"موقعِفيِواديِتبالةِوهيِمناطقِباديةِفيِشبهِالجزيرةِ -

ِ(2).ة"العربي ِ

ِاستقرِ ١فيِالبيتِ) - ِ"وهيِقبيلة ِجهينة، ِا( ِوسطِالجزيرة ِةلعربي ِتِفيِنجد

 (3).فكانتِمتناثرةِفيِثناياِالجبالِوع رفتِبالبداوة"

ِ(٢).دن"فيهاِالمراعيِوتقعِبعيداًِعنِالمِ ِرةِتكث ِ"أماكنِجبلي ِ،ِنصعِورضوى -

ِ(١).جمعِبه"إذِكانتِت ِِ"وهيِمحابسِاإلبلِوغيرهاِمنِالدوابِ ِالمرابد، -

نِنِغطفا(ِ"الصلعاءِذاتِاألساود،ِفالصلعاءِموضعِلبنيِاللهِب١فيِالبيتِ) -

 (١).ا"اتِوأوكارهفيِالحجازِوتكثرِفيهاِالحي ِ

يرةِفيِشبهِالجزِوهيِمواضعِ ِ،)أبانين،ِغيقة،ِبيشة،ِجبلِإير،ِالفدافد(ِوذكر -

ِالعربي ِ ِنجد ِبين ِالتية ِبالبيئةتتمي ِِوالحجاز ِتمتدِ ِ،ةالبدوي ِِز صحراءِِفيِإذ

                                                           
اللهِبنِالعزيزِالبكريِاألندلسي،ِتحقيقِمصطفىِالسقا،ِِمعجمِماِاستعجمِمنِأسماءِالبلدِوالمواضع،ِعبدِ(1)

 .١١٩عالمِالكتب.ِبيروت،ِالجزءِالثالث،ِصِ
 .١١3ِالمرجعِنفسه،ِصِِِ(2)
ِبيروت،ِ،انظر،ِمعجمِقبائلِالعربِالقديمةِوالحديثة،ِعمرِرضاِكحالة،ِالجزءِاألول،ِدارِالعلمِللمليينِِ(3)

 .21١صِِ،م1٩١١،ِـه13١١
ِالبلدِوالمواضع،ِعبدِ(٢) ِاستعجمِمنِأسماءِ العزيزِالبكريِاألندلسي،ِالجزءِالثاني،ِصِِاللهِعبدِمعجمِما

١١١. 
ِبيروت.ِِالمِ(١) ِاألباءِاليسوعيين، ِمطبعة ِتحقيقِكارلسِيعقوبِاليل، فضلياتِمعِشرحِوافرِالبنِاألنباري،

 .12٩صِ م،1٩2٠ِ
ِالكتبِالعلمية،ِِ(١) ِدار ِاألول، ِالجزء ِقباوة، ِالدين ِتحقيقِفخر ِالخطيبِالتبريزي، شرحِاختياراتِالمفضل،

 .3١١صِِ،م1٩١١،ِـه1٢٠١بي روت،ِلبنان،ِ
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ِ،عنِالمدنِةِوأوديةِوهضابِبعيدةفهيِأمكانِجبلي ِِ،الحجارةِالجافةِوالوعرة

ِ(1)والصالحةِللزراعةِتقومِعلىِأساسِالقبيلة.

 (2)ِ.لبةِوالملساءِالوعرة"،ِ"وهيِالحجارةِالصِ كالجلمد(ِلعبانية٩ِفيِالبيت) -

ِ 1٠فيِالبيتِ) - نةِ(ِحصنِمغرةِكالمجاسد،ِ"وهيِصورةِلطبيعةِالباديةِمتكو 

 (3)ِ.منِالحجارةِوالحصىِمختلفةِاأللوان"

ِ،رعيالذيِيستخدمِللدِفيِاألوديةِالتيِتحتفظِبالماءِيهذهِالمناطقِالعدِوتشقِ  -

ِلِالمصدرِالرئيسيِلحياةِالبدويِوأنعامه.والذيِيشك ِ 

 (٢).(ِ"ماءِيمؤدِوهوِماءِمعروفِفيِالمنطقة"11فيِالبيتِ) -

(ِ"معنقاتِالمواردِأيِيصورِإسراعِاإلبلِفيِشربِالماءِمن21ِفيِالبيتِ) -

 (١)ِ.الموارد"

ِ 

ِّ

ِّ

                                                           
 .١١صِِِ،م1٩1٩لجاهلي،ِشوقيِضيف،ِالطبعةِالسابعة،ِدارِالمعارف،ِمصرِالقاهرة،ِالعصرِا،ِانظرِ(1)
 .13٠ِشرحِاألنباري،ِصِ(2)
 .131المرجعِنفسه،ِصِِ(3)
 .3١٢ِشرحِالتبريزيِ،ِصِِ(٢)
ِ.3١٢صِِ،المرجعِنفسهِ(١)
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 الحيوان:

تيِال،ِىِمنِإبلِوماعزةِالحيواناتِالتيِكانتِت رب ِالمنطقةِالبدوي ِِطبيعة ِِدتوحدِ 

يةِعظمىِفيِحياةِمنِأهمِ ِلماِلهادل تِعلىِهذهِالبيئةِإذاِأكثرِالمزردِمنِوصفهاِ

ِتعالىِقالِ.البدوي األِّنِّعِّامِِّّ}ِ:الله َِِّّوِّ َِِّّ َِِّّْ لِّقِّهِّاَِِِّّّ َِِّّخِّ َِّ ِِّّْلِّكِّمََِِِِِّّّّّ ُِّ َِِّّفِّيهِّاَِِّّ ءِِِِّّّّ ِّ ٌِِّّدِّفِّ ِّْ مِّنِّافِّعِِِِّّّّ  ُِِّّوِّ  ََِِِِّّّّ نِّهِّاَِِّّ مِّ َِِّّوِّ ِّْ  ِّ َِِّّتِّأِّكِّلِّونَِِِِّّّّ ِّ ُُِِّّ ْ َِِِّّّ
لِِّّ ِِّّْكِّمََِِِِِّّّّّوِّ َِِّّفِّيهِّاُِِّّ ٌِِّّجِّمِّالِِِِّّّّ ِّ َِِّّ ينَِِِِّّّّ َِِّّحِّ ِّ يحِّونِِِِّّّّ  َِِّّتِّرِّ ِّ ُِّ ِّ  ِّ ينُِِِِّّّّ حِّ َِِّّوِّ ِّ  ِّ حِّونَِِِِّّّّ َِِّّتِّسِّرِّ ِّ ُِّ َِّ ِّْ لِِّّ*َِّ مِّ تِّحِّ ُِِّّوِّ  ِّ ِّْ ِِّّْأِّثِّقِّالِّكِّمََِِِِِّّّّّ ُِّ ََِِِّّّ ٍِِّّبِّلِّدِِِّّّإلىَِِِّّّْ ِِّّْلِّمََِِِِِّّّّّ ِّاتكونوَِِّّّ

َِِّّّإِّالِِِّّّبالغيه  ِِِّّّ ِّبِّشِّقِِِّّّاألِّنفِّسِّ  ِّ َُِِِّّّ ِِّّ   ِّ  ِّ َِِّّّإِّنِِِِّّّّ  بِّكِّمِِِِّّّّ  ِِّّْرِّ ُِّ ؤِّوفََِِِِِّّّّّّ ٌِِّّلِّرِّ ِّ ُِّ َِّ يمَِِِِّّّّ حِّ ٌِِّّرِّ ِّ  ِّ ِّ(1)(.١ـ١ِِ)النحل،ِآيةِ:ِِ{َِِّّّ

ِ)ِفيِ ِ)٩البيت ِال1٠( ِاإلبل ِوصف ِ ِوحمراً، ً ِهجانا ِلعبانية، ِوالشديدةِ( قوية

ِ.كالحجارة

ِعرضة،ِ"11فيِالبيتِ) ِلهن  ةِمنِخللِبلِالقوي ِصورةِلوصفِاإل(ِتدفقِأوراك 

نِالماءِلدفعهاِعِةِوالنشاطِفكانواِيضربونهاِبالعصىصورةِالسقايةِإذِيصفهاِبالقوِ 

لذيِيةِمنِعدمِاالستقرارِاشِالمتأت ِهمِفيبينِطابعِالخشونةِوالتوحِ سرِعصي ِكحتىِت ِ

ِ(2).بهِحياةِالبحثِعنِالماءِوالكأل"تتطل ِ

اإلبلِهيِقرينِِهمِأهلِالوعرِألنِ نِهذهِاألسماءِواألوصافِع رفِالبدوِبأن ِومِ 

ِالبداوةِالتيِكانتِمصدرِفخرهمِورزقهم.

ِّ

ِ:المأكل

ِعلىِالعاداتِالغذائيةِلديهم،ِفلِوتبي ِِ نِلناِبعضِأنواعِالمأكلِعندِالبدوِالذيِدل 

ِالبيئةِالب ِبأن  دويِإذِيعيشِالبِ؛غيرهاِفيِأنواعِالمأكوالتِمنزهاِةِلهاِماِيمي ِدوي ِشك 

ِ علىِرعيِاألنعامِوهيِالمصدرِالغذائيِالرئيسيِإذِكانِيعيشِعلىِلحومهاِولبنها.

ِتدلِ ِ،(ِارتغاءِالرغائدِوهوِجمعِرغيدةِ"وهيِاللبنِوكثرته12فيِالبيتِ) ِفهنا

ِ(3)ِ.علىِخصبِالمرعىِوكثرةِلبنِاإلبل"

                                                           
ِ.(١،١ةِ)آينِالكريم،ِسورةِالنحل،ِآالقرِ(1)
 ِ.131شرحِاألنباري،ِصِِ(2)
 .132ِه،ِصِالمرجعِنفسِ(3)
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،ِنِبرغوتهببنِالمحضِواالرتغاءِأنِيشربِالل ِبنِتكثرِالزبدةِوالل ِيكثرِالل ِفعندماِ

ِ(1)ِ.بنِالخالص"(ِ"كانتِلفظةِالمحضِتعنيِالل ٢3ِوكذلكِفيِالبيتِ)

ِالقديد ِالمزردِصورة ِالذيِاستخدامها ِذكرِلفظ13ِفيِالبيتِ)فِ.ومنِالمطاعم )

ولتحفظِحتىِأوقاتِِلتجفِ ِإذِتنشفِوتمل حِ(2)،القدائد،ِ"والقدائدِهيِشرائحِاللحم"

هِبهاِشب ِفِ،خرىِعندِأهلِالبدوأهيِمنِفترةِإلىِستعملِللطِ ت ِِطويلةِحتىِالِتفسدِثمِ 

ِِ.منِأذىِليجفِ ِالقديدلجاراتِابنِثوبِمنِاألذىِبماِيلحقِِماِلحقالمزردِ

ِ:رحالالت ِّ

ِالبدوي ِِرحالالت ِكانِِ نِميةِويختارِرِ لِالبدويِبحِ ة،ِإذِيتجوِ منِمرتكزاتِالحياة

يةِدونِعوائق،ِرِ جوالِفيِأرجاءِاألرضِبحِ ةِالت ِفنمطِالحياةِالبدوي ِِ.األرضِأجودها

ِاألرضِولمِتملكهم تِكثرةِاألماكنِفيِالقصيدةِبكثرةِترحالِودل ِِ،لذلكِهمِملكوا

ِالمتجوِ  ِالبدوية ِوطبيعته ِاألماكنالشاعر ِفي ِِ،لة ً ِواضحا ِاألثر ِهذا ِتمثل ِفيوقد

ِ.ِحِبهاِمعظمِالشعراءالمقدماتِالطلليةِالتيِاستفت

أبانين( بيشةِ، الصلعاءِ، رضوىِ، نصعِ، ذيِالرمثِ، أماكنِِوجميعهاِ،)سويقةِبلبالِ،

ِ.ةمختلفةِفيِشبهِالجزيرةِالعربي ِ

ِّ

ِ:السالح

ِالبداوةِ ِاالجتماعي ِِ،ومنِمظاهر ِالتيِألفاظِالحربِالتيِتبرزِفيِعمقِالحياة ة

ِفيِالسلمِوالحرب.ِإذِكانِللسلحِأهميةِقصوىِ،ِيحياهاِالبدويِالعربيِ 

ِالمقاتلةِ  ِببراعة ِوعِ ِوالمدافعةِ ِفالبدويِيمتاز ِوماله نِسِ حفكانِي ِِرضه،عنِنفسه

وضربِالسيفِليعب ِاستعمالِرمحِ  والشجاعة،عنِالقوِ رِ ِه لحروبِاِةوكذلكِبسببِكثرِِة

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ.ورأيناِبعضِألفاظِالسلحِفيِالقصيدةِ،والنزاعاتِوالغزو

                                                           
 .١1أحمدِشاكر،ِعبدِالسلمِهارون،ِصِِتح.المفضليات،ِِ(1)
 .132شرحِاألنباري،ِصِِ(2)
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كانواِيعتمدونِعليهِِفالرماحِهيِسلحِحادِ ِأرماحِطوالِالحدائد،ِ(32ففيِالبيتِ)

ِِ.فيِالقتال

والقناِِ،(1)دِمنِغمده"ر ِ مصاليتِكاألسيافِ"وهوِالسيفِإذاِجِ ِ(33)ِوفيِالبيت

ِ(2).الرماحِالمتمايلةِيمنةِويسرة"ِالمترائدِ"وهي

ًِفِةِدتِفيِالقصيدةِتعدِ السماتِالبدوي ِِوهكذاِنرىِبأنِ  اةِعنِالحيِأعطتِانطباعا

البيئةِالبدويةِالقاسية، المزردِفيِحياِة ةِوطرازِنمطِالمعيشِعلىواستندتِِالتيِعاشهِا

ِ.فالبدوِيستفيدونِمنِالمراعيِ،الحياة

ِ،فيمسحونِالمساحاتِالواسعةِمنِالعشبِليقلبوهاِبفضلِمواشيهمِإلىِلبنِسائلِ

ًِويعيشونِحياتهمِفيِالت ِ داوةِفيِفكانتِالبِ،والماءِإلبلهمِوأنعامهمِعنِالكألِرحالِبحثا

ًِ ًِِحياةِالمزردِنمطا ِ.عاشهِوتكي فِعليهِمعِالظروفِالصعبةِاجتماعيا

ِِ

ِّالبيئةِّالطبيعية:(2ِّ

فيِِأوِيسمعهِماِيراهِفيِشعرهِأشياءِكثيرةِفيِكل ِ ِلِ ليسج ِ ِوقفِالشاعرِالعربيِ 

ِذاكرتهِقادرة ِومشاهدهابيئتهِبملمحهاِ علىِتخزينِالملمحِوالمشاهد،ِِ،ِوالِسيماِأن 

والمزردِبنِِ.رِالبيئةِالمحيطةِبهرِتبعاًِلتغي ِوأحوالهِوأطوارهِتتغي ِِ،فالشاعرِابنِبيئته

وجودِمِماِهووالحيوانِوالنباتِِللمكانضرارِسعىِفيِقصيدتهِإلىِالوصفِالدقيقِ

وقدِتن نجدِفيهِا ثرتِاأللفاظِافيِبيئتهِالمحيطةِبه،ِلذلكِعندِالنظرِلأللفاظِفيِالقصيدِة

منِأوصافِالطبيعةِالبدويةِالقاسيةِفيِمواضعِمختلفة المزردِِحملِمنِث مِ و،ِالمتعددِة

ِومنها:ِ،يِبهذهِالبيئةِالتيِيعيشِبهاةِأنِيعرفِالمتلق ِمهمِ 

ِِِِِّّّّّ

ِّ

                                                           
 ِ.13١شرحِاألنباري،ِصِِ(1)
 ِ.١٠السلمِهارون،ِصِِ.ِأحمدِشاكر،ِعبدتحالمفضليات،ِِ(2)



 1٩ 

ِّقاع:بال

ِالبيتِ)ِِِِِِ ١ِففي )ِ ِالغلن، ِغال، ِجمع ِأودية ِفيِاألرضِوهي ِذاتغامضة

 (1).ِالشجر،ِضي قة

(ِوصفِالمزردِالقاعِبِ)لعبانيةِكالجلمد(،ِأيِكحجارةِاللعباء،١ِ)ِففيِالبيت

ِ(2)ِ."وحمراءِاللعباءِتكثرِفيهِالحجارةِالملساءِالقاسيةِواألرضِالوعرة"

مغرةِألوانهاِكالمجاسد(ِحصىِوالحجارةِبِ)ِالحصىِ(ِوصفِتلك٩ِوفيِالبيتِ)

علىِمدىِِ،ِفيدلِ (3)ِل"المختلفةِاأللوانِواألشكاِىأيِ"هذهِاألرضِتتناثرِفيهاِالحص

ِ،بهاِقبيلةِالشاعر"ِجهينةِتمتازقسوةِهذهِالطبيعةِالوعرة،ِوهذهِالطبيعةِهيِالتيِ

ِتتميزوة،ِوهيِمنطقةِتحيطِبهاِالجبالِتِفيِنجدِوسطِالجزيرةِالعربي ِالتيِاستقرِ 

،ِ(٢)بأنهاِهضبةِصخريةِوعرة،ِفيهاِبعضِاألوديةِومسايلِالمياهِوالكثيرِمنِالتلل"

ِِِ:سايلِالمياهِالتيِذكرهاِفيِالمنطقةومنِم

ِ(١)."(ِماءِيمؤدِوهوِماءِمعروفِفيها11فيِالبيتِ)

ِإلىِأكثرِشيءِيشدِ  ِاألماكنِوِ،العربيِالقديمِالشاعرِ ِوباإلضافة ِورود هوِكثرة

ِبه ِتحيط ِالتي ِالجغرافية ِالقصيدةِ،والمناطق ِمعظم ِلتلكعِ ِفكانت ً نِاألماكِرضا

ِومنها:ِ،ووصفِمواضعِالديار

ِ.)سويقةِبلبال،ِذيِالرمث،ِأبانين،ِبيشة،ِجبلِالرضوى،ِنصع،ِجبلِإير(

دتِاأللفاظِعدِ تقدِف،ِزِبالجبالِوقسوتهاإذاِكانتِالبيئةِالطبيعةِفيِتلكِالمناطقِتتمي ِ

ِِ:لوصفِتلكِالجبال

ِ)ف ِالبيت ِشب 2١ِفي ِقد ِب( ِمرضِاإلبل ِمنِِه ِنتوء ِهي ِ"والدروء )الدروء(،

 (١).الجبل"
                                                           

 .12٩شرحِاألنباري،ِصِِ(1)
 ِ.3١3شرحِالتبريزي،ِصِِ(2)
 ِ.3١3المرجعِنفسه،ِصِِ(3)
 ِ.1١الجاهلي،ِشوقيِضيف،ِصِِالعصرِ(٢)
 .١١السلمِهارون،ِصِِأحمدِشاكر،ِعبدِتح،المفضليات،ِِ(١)
 .١٩ِالمصدرِنفسه،ِصِِ(١)



 2٠ 

صفِالمزردِالمكانِالتيِنزلتِبهِإبلِالشيخِوالعجوزِ)بالمرقبِ(ِو3٢فيِالبيتِ)

 (1)ِ.المتناذر(ِ"وهوِالموضعِالمرتفعِوالمخيفِفيِالجبالِالتيِيتحاماهِالناس"

ِ(2).(ِالعتائد،ِ"وهيِهضباتِأسفلِالجبل"3١وفيِالبيتِ)

 

 :الحيوانات

ِفصوِ ِدِ يع ِ ِالصورة، ِفي ً ِرئيسيا ِمصدراً ِالمزرد ِقصيدة ِفي ِبعضِالحيوان ر

ِ،دةِالجمالِحشدِلهاِمنِخيالهِتارة،ِومنِالطبيعةِتارةِأخرىالحيواناتِصوراًِمتعدِ 

لمزردِمنِاِفأكثرِ ِ.زِطابعِالبيئةِالبدويةوكانِأبرزهاِاإلبلِوبعضِالمواشيِالتيِتمي  ِ

ِِ:تِعليهاِفيِأبياتِالقصيدةدتِاأللفاظِالتيِدل ِوتعدِ ِ،ذكرِاإلبلِوأوصافهاِوطباعها

ِفهيِكأرضِاللعبانيةِالتيِ،وصفهاِبأنهاِلعبانيةِأيِالشديدةِالقويةِ(٩البيتِ)ِفيف

 (3).تتميزِبالصلبةِوالحجارةِالملساء

                                                           
 .١٠ِصِِ،المفضليات،ِتح،ِأحمدِشاكرِوعبدالسلمِهارونِِ(1)
 .١٠المصدرِنفسه،ِصِ(2)
ِ.2١ِالمصدرِنفسه،ِصِِ(3)
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ِحصِمغرة ،ِ"وصف1٠ِفيِالبيتِ) ِبأنهاِهجانِحمرِمعطراتِكأنهن  (ِوصفها

صبغ ِِالمزردِاإلبلِالبيضاء تسمِالكريمةِالسمانِعلىِدبرهِا فكانتِعندمِا نِمنِحسنهِا

ِجديدِوكأنهِملوِ ِاأوبارهاِوينبتِلهِفيِالربيعِتسقط  (1)ِ.نِبالزعفران"وبر 

ِعرضة 11ِفيِالبيتِ) ِلهن  ِبأنهاِتدفقِأوراك  ِب(ِ"ذكرها لبةِنهاِإبلِصأ،ِوصفها

 (2).تهاِونشاطها"قوِ وشديدةِمتسعةِاألوراكِلسمنهاِ

ِإلىِأوطانهاِ،ِ"وهيِذواتِاأللبانِمنِاإلبلِ(ِلفظِاللقاح2٠فيِالبيتِ) التيِتحن 

 (3).ة"دماِتبعدِعنِمراعيهاِاألصلي ِعن

 (٢).(ِذكرِالصباة،ِ"وهيِالثلثونِمنِاإلبلِوالغنم"21فيِالبيتِ)

فنلحظِ،ِ(١)"هوِالجماعةِالقليلةِمنِاإلبلِ"والذودِ(ِلفظةِذودِخالد2٢فيِالبيتِ)

ِمنِعناصرِالطبيعةِاًِفكانتِعنصرِ،بأنِاإلبلِاستوعبتِجميعِمظاهرِالحياةِوقواها

 .مكوناتهاةِيدخلِمنِرِالحي ِةِوغيالحي ِ

 :(ومنِالحيواناتِالتيِذكرتِ)النعام

فذكرِبلفظةِرعلةِوشبههاِالمزردِوهيِترعىِفيِديارِِ(٢،١،23وكانتِفيِالبيتِ)ِِ

تهِبرحالِمنِالهندِحفاةِاألقدامِقصارِالخطوِوهيِترعىِمعِولدهاِالظليمِالذيِأحب ِ

 .ذكرهِبلفظةِ)صعلً(

ِهتقالِمنِموضوعِاإلبلِإلىِالنعامِرفعاًِمنِشأنهاِألن ِإذِكانِاالنِ(23وفيِالبيتِ)

منِالحيواناتِِكماِذكرِالمزردِعدداًِِوالنجابةِبالنعام،ِبلِمنِحيثِالسرعة ِيصفِاإل

وفيِالبيتِ،ِ(١)ِ"الضرغامِوهوِاألسد"(2٩ِالتيِتسكنِتللكِالبيئةِوهيِفيِالبيتِ)

ِ"ا١) ِالحي ِ( ِوهي ِالسوداءألساود ِ(١ِ)"ات ،(ِ ِالبيت ِوهيِ"ِ(3٢وفي الجداجد

                                                           
 .3١3شرحِالتبريزيِصِِ(1)
 .3١٢المرجعِنفسه،ِصِِ(2)
 .١١السلمِهارون،ِصِِر،ِعبدكالمفضليات،ِتحقيق،ِأحمدِشاِ(3)
ِ.١١المصدرِنفسه،ِصِِ(٢)
 ِ.١٩المصدرِنفسهِصِِ(١)
 ِ.١٩المصدرِنفسه،ِصِِ(١)
 ِ.١١المصدرِنفسه،ِصِِ(١)
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ِ(1)"الصراصير ِفيِاألبياتِ)، ِالحمار ِذكر منِحيواناتِالبيئةِِفهو  (3١،3٩كما

 ِ.وعورةِالبيئةِوالمناخلهِبتحمِ ،ِةةِالقاسيةِذاتِالطبيعةِالحجري ِالبدوي ِ

 

ِّ

ِّالنباتات:

النباتِمنِأهمِ وي ِ ِوقدِظهرتِالنباتاتِفيِالقصيدةِ،مجتمعِالسماتِالطبيعيةِأليِ ِعدِ 

ِكثرِالمزردِمنِذكرِالنباتاتِولمِيذكرهاظروفِالحياةِفيِتلكِالبيئة،ِولمِي ِِبناسِ لت ِ

كانتِعلىِاألغلبِغذاءًِ إنمِا علجِمنِأجلِذاتِه أِو وإبلِه ًِلحيواناتِه تِاشتهرِحيثِ،لهمِا

ِ.بهاِِتلكِالبيئة

علىِطلعةِنباتِاللوبياِِا(ِذكرِنباتِ)ذيِالطلح(ِوهوِ"شجرةِثمره١ففيِالبيتِ)

ًِأوِأصغرِوهوِنب ِ(2).للحيوانات"ِاتِتتغذىِعليهِالمواشيِفكانتِأهميتهِبكونهِعلفا

"جمعِربعِوهوِنباتِالفصيلِالذيِينتجِبالربيعِويستعملِِرباعها،ِ(23وفيِالبيتِ)

ِ(3).علفاًِللحيوانات"

                                                           
ِِ.١٠صِِ،المفصليات،ِتح،ِأحمدِشاكرِوعبدالسلمِهارونِ(1)
 .12٩،ِصِشرحِاألنباريِ(2)
 .١١صِ ِ،،ِعبدالسلمِهارونشاكرِأحمدِح،المفضليات،ِتِ(3)
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ِ،يةِ)بغلقةِعطين(علجِاإلبلِبواسطةِالنباتاتِالطب ِِذكرِالمزردِ(2١)ِوفيِالبيت

ِاإلبل"قوالغل ِجلود ِلبنِتعطنِوتعفنِوتدهنِبها ِلها ِتصابِِ(1)ةِ"هيِشجرة عندما

ِِ.يةِعديدةِللحيواناتبالجربِولهاِفوائدِطب ِ

الطبيعي ِِ البيئِة األلفاظِظهرتِلنِا الحجارة،فمنِخللِهذِه لصحراِء اِِة ستلهمِفالمزرِد
ِرِ مصدفكانتِِ،ىهِمنِالمياهِوالجبالِوالحيوانِوالنباتِوعرضهاِمعارضِشت ِألفاظِ 

ِِ.اإللهامِبسحرهاِوجمالها

ِ

ِّ:يالنشاطِّاالقتصادِّ(3

ضتِكماِفرِ،ةِعلىِأهلهاِنمطِحياةِاقتصاديةِخاصةفرضتِطبيعةِالجزيرةِالعربي ِ

ِاألخرى، ِأنماطِالحياة ِبالغيثِكث ِفكل ِِعليهم ِجادتِالسماء رتِالمراعيِواألنعامِما

ِاألعراب، ِجف ِِوشبع ِاحتبسِالمطر ِويبسِالعشِتِ وإذا ِاإلنسانِالموارد بِوظمئ

ِيعيشونِعيشةِبدويةِتعتمدِِ،ورحلِالقومِإلىِأرضِأخرىِوالحيوان، "لذلكِكانوا

ِالِشيئاًِعلىِحياتهمِالرعويةِالبدوية.ِلونالِيفضِ وكانواِ،ِعلىِرعيِاألغنامِواألنعام

ِويزدرونها"ِلونيفضِ  ِيحتقرونها ِبل ِالصناعة ِوال ِتعنيِِألنِ ِ؛(2)الزراعة الزراعة

ِ؛مثلماِالصناعةِتتطلبِاالستقرارِإالِماِتحتاجهِضرورةِحياتهمِااللتصاقِباألرض

                                                           
 .13١ِشرحِاألنباري،ِصِِ(1)
 .١١الجاهلي،ِشوقيِضيف،ِصِِالعصرِظر،انِِ(2)



 2٢ 

حِ(ِفصرِ 32،33وذكرِالمزردِتلكِاألسلحةِفيِاألبياتِ)ِِ.كصناعةِالسيوفِوالرماح

ِاألسياف، ِوصناعتهاِوالرماح،ِبلفظ ِاألسلحة ِتلك ِمعرفة ِعلى ِدليل ِوهو ِ.والقنا

ِوالغالبِأنهمِكانواِيستوردونِاألسلحةِمنِالشعوبِاألخرى.

ِّ

ِّالرعي:

ِبأنِ  ِالمواشيِنرى ِواقتناء ِالرعي ِعلى ِيعتمد ِكان ِالعرب ِالبدوِِ،اقتصاد فكان

ِالكثيرِ  ِالمختلفةِيمتلكون ِالماشية ِوأنواع ِواإلبل ِاألغنام ِقطعان ِلِ جِ ِفكانتِ(1).من

ِفكانِالرعيِحاضراًِبألفاظهِفيِ،يعتنونِبهاِويستكثرونِمنهاِ،نشاطهمِاالقتصادي

عيِفيِتلكِاألبياتِإذِكانِالرِ ِذكرِالمزردِمظاهرِ وِ.(٢،١،11،21،23األبياتِ)
لِالثروةِالوحيدةِألهلِالبادية،ِوهذاِماِجعلهمِيبحثونِعنِالماءِوالكألِدونِمللِيشكِ 

ِِِ.حيواناتِمراعيهمِوكانِاإلبلِمنِأهمِ ِ،للحفاظِعلىِهذهِالثروة

ِّ

ِّالمقايضة:

همِتعاملواِعنِطريقِاشيت ِنتجهِم"كانِأهلِالوبرِأوِالبدوِإذاِاحتاجواِإلىِغيرِماِت ِ

ولِمرِولباسِوغيرِذلكِمنِالمأكبونِمنِت ِفاستبدلواِبالماشيةِونتاجهاِماِيتطل ِِالبدل،

ي ِِ،(2)والملبوس" انِوكِ.وهوِنظامِتبادلِالسلعِدونِالنقودِ(،المقايضةـِ)رفِبعِ وهوِمِا

أيناِورِ.قتةِالقديمةِلعدمِوجودِعملةِفيِذاكِالوهذاِالنظامِمعروفاًِفيِالحياةِالعربي ِ

علىِمقايضةِِفدلِ ِ"باعاِبأعنز"فيِقولِالمزردِِ(٩هذاِالنظامِفيِالقصيدةِفيِالبيتِ)

ألن ِولكنِالمزردِصوِ ِ،الغلمِالبنِثوب بالمقايضةِالخائنةِوالخاسرِة بلِإلهِقايضِارهِا

ِينتِمقابلِالغنم؛ ِ،نِالقوةِفيِرعاةِاإلبلوِ صونِرعاءِالشاءِويرِ قألنِالعربِكانوا

ِِِ.بطالِتلكِالمقايضةِورد ِاإلبلِإلىِأصحابهاالمزردِبأكملهِإلِفكانِهجاء

                                                           
 .١1الجاهلي،ِشوقيِضيف،ِصِالعصرِ،انظرِ(1)
ِ،م1٩١١الجامعِفيِتاريخِاألدبِالعربي،ِاألدبِالقديم،ِحناِفاخوري،ِدارِالجيل،ِبيروت،ِالطبعةِاألولى،ِِ(2)

 .١١ِصِ
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ِّالدباغة:

ِلِجلودِاإلبلِوالماعزِهذاِالمصدربينماِتمث ِِ،الرئيسيِللجلودِالماشيةِالمصدرِ ِتعدِ 

ِالدباغةِهيوِ،الرئيسي ِفيِصناعة ِت ِِ،تستخدم ِبعضِالنباتاتِمثلِفكانت ِمن دبغ

ِِ.ومقاومةِلألمراضِوعواملِالطبيعةالزعفرانِوالغيقةِلتعطيِالجلودِصلبةِ

ِإذِكانتِ،علىِدباغةِجلودِاإلبلِبالزعفرانِ"المجاسد"تِلفظةِ(ِدل 1٠ِففيِالبيتِ)

ِال ِالثوب ِوهو ِ"كالمجاسد ً ِصبغا ِأوبارها ِعلى ِوهوِاإلبل ِبالجساد ً ِصبغا مشبع

ِ(1)."الزعفران

ِوالكأل،ِ،إذاًِ ِبالماء ً ىِفرِالمرعاتوِتِ توافرِ ِفإنِ ِفالنشاطِاالقتصاديِكانِمرتبطا

ِوالصناعةِوالتجارةِباإلبلِوألبانها.

ِِّّ

ِّصفاتِّاألمةِّالعقلية:ِّ(4

ةِبهِأمِ ِزالعقليةِطابعِتتمي ِِيجبِمعرفةِأنِ قديماًِةِللعربِعندِدراسةِالحياةِالعقلي ِ

غيرهاِمنِاألممِوهذهِالعقليةِيمكنِإدراكهاِمنِخللِالمعاملتِبينِأفرادِتلكِِمن

                                                           
 ١١محمودِشاكر،ِعبدالسلمِهارون،ِصِِتح،المفضليات،ِِ(1)
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سكانِهذهِالمنطقةِِأنِ ِفنلحظِفيِأبياتِالقصيدةِخرى،األمةِوغيرهاِمنِاألممِاأل

ِالبيطري ِ ِالطبيةِمعارفهم ِمنِأهمِمعارفهم ِاتصلِباإلِة،"كانوا ِفيما قدِفِبل،وخاصة

ِيزي ِ ِوما ِشياتها ِيِ عرفوا ِوما ِوأمراضِوأدواءِعيب ِنها ِعلل ِمن ِبذلك ِيتصل ِوما ها

ِ(1).به"ِاكالجربِوماِكانواِيداوونه

ِالنباتات ِفوائد ِعرفوا ِأمراضِحيواناتهمِإذ ِالبيتِ،التيِتعالج ِفي ِالمزرد ِفذكر

ِعلجها2١ِ،2١) ِعلى ِوقيامهم ِوالطاعون ِالجرب ِمن ِاإلبل ِيصيب ِما ِوصف )

ِةِكالغلقةِيقول:بالنباتاتِالطبي ِ

ِّدروءِّمنِّ ِّدِّـــــوغدةِِِِِِِِّّّّّّّّلهاِّذرباتِّكالثديِّالنواهِّنحازٍِّبهن 

ِِساءِّالقواعدةِِِِِِِِّّّّّّّّعطيٍنِّوأبوالِّالنـجربنِّفماِّيهنأنِّإالِّبغلق

ِِ

ِوقدِكانِ،ئةوهوِالسعالِمنِداءِيأخذِمنِالر ِ ِبالنحازيصفِالمزردِاإلبلِالمريضةِ

ِبأمراضِاإلبلِوكذلكِمرضِالغدِ ِاألعرابيِ  فهوِداءِيصيبِاإلبلِفيِِة،علىِعلم

رؤوس، الخراجِلهِا علىِهيئِة حجِم فيظهرِلهِا وبطونهِا ت ِوالغدِ ِلهازمهِا ىِبطاعونِسمِ ِة

ِيشتدِ أيِيصيبِِاإلبل، ِالسعال"ِاإلبلِالطاعونِويجعلها ِ(2)عليها الشاعرِفيصفِ.

باإلبلِوالِيذهبِهذاِالجربِإالِبتعطينِجلودهاِبنباتِالغلقةِثمِِلِ الذيِيحِ ِالمرض

منه لتبرِأ أكثرِآوأشارِإلىِنباتِِ،دبغهِا يستخدمونهِلعلجِجلودِإبلهمِوجعلهِا خرِكانوِا

ِةِمنِأعمالهمفكانتِالمعالجةِالبيطري ِِ،نالزعفراِوهوِمجاسدِ،مقاومةِلعواملِالبيئة

ِِ.وكذلكِقدرتهمِعلىِتعليلِاألمورِومعالجتهاِ،نِسواهمزواِبهاِعمِ التيِتمي ِ

ِ

ِ

                                                           
 ِ.١٢قيِضيف،ِصِوالجاهلي،ِشِ ِالعصرِ(1)
 .13١شرحِاألنباري،ِصِِ(2)
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داللةِعلىِتداويِالعربِقديماًِبأبوالِ،ِأبوالِالنساءِالقواعدِبصورة،ِالمزردوأشارِِِِ

هيِوِ،الشعبيِلبعضِاألمراضِفيِالطبِ ِمعالجتهاباعتقادهمِِ،األنعامِوخاصةِاإلبل

ِِ.غيرهاِمنِالمناطقِمنِالمنطقةزِسكانِهذهِمي ِداللةِت ِ

ِِ ِنِحديثِأنسِـِرضيِاللهِعنهِـِأنِِنِفِراِمنِِعكلِِقِدِمواِعلىِرسولِاللهِصلِِع] ِِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِِِ  ِ  ِ  ِِِ ِ  ِ ِِ ِ ِِ ًِ   ِِِِ ِِ ِِ ِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِِِ ِ ِِِ ىِِِ

ِِ ِاللهِعليهِوسلِِ ِ ِِ ِِِ ِِ ِِ األرضِوسقمتِأجسامهم،ِفشكِِِ ِِ مِفبايعوهِعلىِاإلسلمِفاستوخموِا ِ ِِِِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِِِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِِِ ِ ِِِ ذلكِِ ِوِِِِِ ِا

ِِ ِإلىِرسولِاللهِصلِِ ِِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ ِىِاللهِعليهِوسلِِِِ ِ ِِ ِِِ ِِ ِِ ِِ مِفقال:ِأالِتخرجونِمعِراعيناِفيِإبلهِفتصيبونِِ

ِِمنِأبوالهاِوألبانها؟ِفقالوا:ِبلى،ِِفِخِرِجواِِفِشِرِبواِِمنِأبوالهاِوألبانهاِِفِصِحوا  ِ  ِ  ِِِِ ِِِ ِِ ِ ِِِ ِِ ِ ِِِ ِ  ِ ِِِ  ِ  ِ  ِ  ِِِِ  ِ  ِ  ِ  ِِِِ ِِ ِِِِ ِِ ِِِِ ِِ ِِِ ِِ ِ ِِِ ِِ ِ ِِِ ِ وفيِِ(1).[ِ

ِهذاِالحديثِدليلِعلىِالتداويِبأبوالِاإلبل.

ِ(2)،ِالتشنيعِوتهويلِالمرضِوصعوبةِمعالجته."أبوالِالعجائز"وأرادِالمزردِبلفظِ

ِ

دِاِشاعرِمحدِ ةِإذاِنبغِفيهالقبيلةِالعربي ِف"ِ،كبيرةِبينِالقبائلِكذلكِأخذِالشعرِمكانةًِ

،ِ(3)فتقامِالوالئمِوتجتمعِالنساءِكماِفيِاألعراس"ِها،تفإنِالقبائلِاألخرىِتأتيِلتهنئ

ِ مفهوِبمنزلةِالِزة،فالشاعرِيأخذِمكانةِممي ِ ِ.قِعلىِبقيةِاألفرادتفو 

إذِكانواِيخافونِالهجاءِفيِالشعرِأكثرِِنِمنِتجبِحمايته،فالشاعرِيوجدِفيِمكا

ِالرِ  ِمن ِخوفهم ِوالسيوفمن ِِ،ماح ِالمؤث ِفالشاعر ِالشخصيات ِفيمن مجتمعِِرة

ِ(٢).الحجاز

ِ

ِّ:عقائدِّاألمةِّ(5

هاِاةِكل ِالحيصميمِِفيةِأحدثِنقلةِفكري ِاإلسلمِبمبادئهِومفاهيمهِالجديدةِِنِ أِالِشكِ 

ِ ِعلىِمضامين ِالعربيِ انعكستِآثارها ِأنناالشعر ِوالواقع ِعلىِِ، ِالحكم الِنستطيع
                                                           

ِعبدِِ(1) ِفؤاد ِمحمد ِتحقيق، ِالنيسابوري، ِمسلم ِالصحيح، ِبيروتِِالمسند ِالعربي، ِالتراث ِإحياء ِدار الباقي،
3/12١٩.ِ 
 .13١شرحِاألنباري،ِصِِ(2)
ِفيِمحاسنِالشعر،ِ(3) ِمحمدِمحيِالدينِآوِالعمدة ِتحقيق، ِأبيِعليِالحسنِبنِرشيقِالقيرواني، دابهِونقده،

 .١١،ِدارِالجيل،ِبيروت.ِلبنان،ِص1ِعبدالحميد،ِجِ
 .موقع،ِتاريخِقبيلةِجهينةِ(٢)
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ِن ِمينِقصائدِالمخضرِ  ِفقصيدةِالمزردِوِقبله،أإسلمهمِمتِفيِمرحلةِظِ فيِكونها

ِ.البيتبداللةِِيلتِفيِاإلسلمتحتملِأنهاِق ِ

ِِّّسرىِّالض يفِّأوِّنعمتِّمطاياِّالمجاهدِِِِّّّّالمحلِّيهديِّزفيرهاِّفنعمتِّلقاحِِِِِّّّّّ

تللكِاألبلِبمنِابنِثوبِِبهلذيِاستجارِالشيخِاِالمزردوصفِإِذِ )مطاياِِـحينِأخِذ

اتخذهِبهذاِالمعنىِالذيِ،ِوالجهادِمصطلحِإسلميِلمِيكنِمعروفاًِمنِقبلِالمجاهد(

ِ(1).إلبلل

ِسوهاقدِ ف،ِحياتهمِةِهيِالحاكمةِفيِشؤونةِوالتقاليدِالبدوي ِعرافِالقبلي ِاألكانتِوِ

ِ.فيِالمجتمعِوماِهوِسلبيِ ِهاِماِهوِإيجابيِ منِوكان،ِكاًِشديداًِبهاِتمسِ كواِوتمسِ 

ِّ

ِّ:اإليجابيةِّالعاداتفمنِِّّ

ِّ:الكرم

،ِةِعاليةخلقيِ،ِفقدِكانِفيِحياتهمِقيمةًِبهِالمجتمعِالبدويِ ِزتمي ِمِاِالكرمِمنِأهمِ ِعدِ ي ِ
كانتِمهِالضيافةِلـهِولمِتكنِخصلةِعندهمِتفوقِخصلةِإكرامِالضيف،ِوتقديمِحقِ  مِا

وظهرتِِ،وماِيتـسعِ(2)نزلةِالمضيف،ِيقدمِلهِماِيقدرِعليهدرجةِتلكِالضيافةِوم

ِّالقيمةِفيِقصيدةِالمزردِيقول:ِههذ

ِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّتستنقعوَنِّمَشافرا ِّوعهديِّبكمِّ ِّمنِّالَمحض  ِّباألضيافِّفوقِّالمناضد 

ِّ

ِِّّ:حسنِّالجوار

علىِالجارِونصرتهِمظهراًِمنِمظاهرِالبطولةِاالجتماعيةِلدىِكانتِالمحافظةِ

مث لِعِعنهِالظ لم،ِويتويدفِ،الضعيفِالذيِكانِحريصاًِعلىِأ نِيحميِ،يالفارسِالبدو

ل ِ ِأوِجماعـةهذاِالخ  ِالكريمِفيِإ سباغِالحمايةِعلىِفرد  لذلكِحرصِالمزردِعلىِ،ِق 

                                                           
 .٩3١الصورةِالفنيةِفيِالمفضليات،ِتأليف،ِالدكتورِزيدِبنِمحمدِبنِغانمِالجهني،ِصِ،ِانظرِ(1)
 .١1لي،ِشوقيِضيف،ِصِالجاهِالعصرِ،انظرِِ(2)
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ونصرةِالضعيفِوالوقوفِفيِوجهِالمعتدي،ِفهوِتحقيقِهذهِالقيمةِباستردادِالحقوقِ

ِ،(١،١ىِذلكِفيِاألبياتِ)وتجل ِِ.ةِالملهوفونصراتخذِمنِالهجاءِطريقاًِلتلكِالقيمةِ

كانِفيِأخذهاِمنهِابنِثوبِسفاهة،ِتالففيهاِوصفِاستغاثةِوالدِالغلمِبأنِيرد ِاإلبلِ

ثورِفالعربيِبطبعهِجافِي،ِألصحابهِالسترجاعِالحقِ الهجاءِبأسلوبِالتهديدِوالوعيدِ

ِبمكانته نِرِشيمةِيعتزونفسهِوعمنِجاورهِفحقِالجاِعن،ِويدافعِلكرامته،ِويعتز 

ِ(1).ِبها

طِفيِحقوقِالجوارِنِتقاعِ مِ هجاِالمزردِِ(12،13وفيِاألبياتِ) "فيجبِسِوفر 

ِالبدويِ  ِِعلى ِنزل ِإذا ِكلِ ِجاربه ِله ِوحفظ ِوأعانه ِِأضافه ِيمكن ِحقوقِما من

لحقِِففيِاألبياتِوصفِ ِ.(2)الجوار" ِمِ لجاراتِابنِثوبِومِا يطِنِأذىِبسببِالتفربهن 
ِِ.الجوارِفيِحقِ 

ِِ.لآلخرينرفضِالمزردِالسفاهةِوالضررِِ(1٩يِالبيتِ)وف

ِّ

ِّ:الوفاءِّبالعهودِّوالذمم

ِالعربيِ يتمي ِ ِِز ِحياته ِبالقِ في ِالجزيرةِفيِالحياةِعليهِمليهات ِِالتيِيماالجتماعية

نِمِيمِالوفاءِبالعهودِوالذمم،ِوهيِمنِالقيمِالتيِاكتسبهاِالعربيِ القِ هذهِِومن،ِةالعربي ِ

ِِ.والغدرالخيانةِِلعربيِ اِكرهيِ بيئته،ِإذِ

ِِالصفاتِمنِوهيِ ِوالجودِكالكرمِالعربيِ ِعليهاِىترب ِالتي تهاِبقساوِفالبيئة،

ِ(3).متهمِالوفاءقدِعل ِوصلبتهاِ

ِالحقوقِِ(1١فيِالبيتِ)ِةإلىِالوفاءِبالعهدِوالذمِ وقدِأشارِالمزردِ بقولهِبأنِرد 

ِبقوله:ِ،قىإلىِأصحابهاِهيِمنِالعفافِوالت ِ

،ِّأداؤهاِّفرد واِّ ِّوأتقىِّمنِّأذىِّغيرِّواحدِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّل قاحِّالثعلبي  ِّأعفُّ
                                                           

1٢٠١ِ(ِانظر،ِالمفضليات،ِوثيقةِلغويةِوأدبية،ِد.ِعليِأحمدِعلم،ِدارِأبهاِللثقافةِوالنشر،ِالطبعةِاألولى،1ِ)
 .21٩صِ ، م1٩١٢ه/
 .١٩ِصالعصرِالجاهلي،ِشوقيِضيف،ِِ،انظر (2)ِ
 .١٩المرجعِالسابق،ِصِِِ،انطرِِ(3)



 3٠ 

ِ(ِبالحبلِالمتينِيقول:2١)فيِالبيتِووصفِالعهدِوالذمةِ

دتعل قتِِِِِِّّّّّّبأسبابِِّّالِّتكونفياِّلهفىِّأنِّ ِّحبٍلِّالبنِّدارةِّماج 

ِّ

ِّ

ِ:التحالف

ِوالذيِي ِ لفِوالتحالفِ"ِقوامِالحياةِالبدوية،عد  ِوأصلِالح  لف  ىِبمعنمنِكلمةِالح 

همِفيِأثناءِعقدِأحلفوكانواِيغمسونِأيديهمِِقسمونهِفيِعهودهم،اليمينِالذيِكانواِي ِ

اًِفيِتكوينِالقبائلِإذِكانتِيلعبِدوراًِمهمِ فاالتحادِالقبليِِ،(1)أوِفيِدم"يبِفيِطِ 

ِعنهاِالقبائلِالضعيفةِإلىِالقبائلِالقويةِِتنضمِ  نصرهاِعلىِوتِالعدوانلتحميهاِوترد 

سيطرتِوهوِتضامن ِيحرصِعلىِالشرفِوالمروءِةِ،األعداء شديدِة بعصبيِة مدفوعِة

ِ(2)الدينية.ِسوهاِتقديساًِأعظمِمنِتقديسهمِللشعائرفيِنفوسهمِوقدِ 

ِتجل ىِ ِما ِالقبائلِِ(2١،2٩،3٠،31فيِاألبياتِ)وهذا ِطلبِالمزردِحماية عندما

تمدِ ِ.ونصرتهِعلىِمنِاعتدىِعليهللغلِم هِم بإغاثةِالملهوف،إِذ ،ِحمايةِالضيفوِحوِا

ِة؟أهلِحربِوجلدوهمِِيمالضِ يم،ِفكيفِيقبلونِفة،ِوإباءِالضِ واألن 

                                                           
 .١١ِصالعصرِالجاهلي،ِشوقيِضيف،ِِ(1)
 .١1ِ ،١١المرجعِنفسه،ِصِ نظر،اِ(2)
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ِ

ِّ:الشجاعة

ثيرِونالتِالك،ِوبأهلهاِبهاِسهاِوافتخروقدِ ِالعربيِ ِسمِبهاات ِالصفاتِالتيِِمنوهيِ

ِ(1).الشجاعةهمِالصحراءِمنحتِفتلك،ِمنِاأللفاظِفيِشعرهم

ِفتعدِ  ِألفاظ ِوصفاتهادت ِلقصيدةاِفيِالشجاعة ِاألبياتِفيِوتركزت،

(2٩،3٠،31،32،33)،ِِ ِوصفِالمزرد ِإذ ِوشجاعتهاقوة ِحربِِالقبائل ِأهل فهم

ِ.ِوإقدام

ِّ

ِِّّ:العاداتِّالسلبية

ِِّّ:البخل

ِ،هجائهِإلىِونادىِالمجتمعِهذمِ ِ،العربيِالمجتمعِفيِةالسلبي ِِالعاداتِمنِالبخلعدِ وي ِ

ِ(2).هاسومنهمِمنِيقدِ ِالفضيلةِزدرييِمنمِمنهِفكان،ِالبخيلِوبهِالكريمِبهِفالمجتمع

ِالسلبي ِ ِالعادة ِوأشارِالمزردِإلىِهذه ِابنِثوبِبتركهِجاراتهِوانشغالهِةِعندما هجا

ِخمةِيقول:ِبالت ِ

ِّجاراتِّبيتكمِِِّّّأزرعِّبنِّثوبِّ ِّالرغائدهزلنِّوألهاَكِّارتغاءِّإن 
                                                           

ِ.١٩صِِالعصرِالجاهلي،ِشوقيِضيف،ِ،انظرِ(1)
 .1١2الجاهلي،ِشوقيِضيف،ِصِِالعصرانظر،ِِ(2)
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ِِّّ:الغدرِّوالخيانة

ِوالعلقاتِمجتمعهمِوديسِالذيِالوفاءِمنِفبالرغم،ِالعربيِ ِهايرفضِعادة ِوهيِِ

ًِِيبقىِهأن ِِإالِ ،ِوالوثيقةِةِالحميمةاالجتماعي ِ ًِِمجتمعا ،ِموموالمذِالمحمودِيسودهِبشريا

ابنِثوبِلخيانتهِوغدرِه ِ،استغللِضعفهِوصغرِسنهِوأخذِإبله،ِوِ للغلمفالمزردِهجِا

ِ.ِ(1٩،2١،3٢)وأشارِلذلكِفيِاألبياتِِ،معِقبيلتهِبالخيانةِوالغدرهِفوصف ِ

يعتمدونِعليهِ"فالهجاءِفيِالجاهليةِكانِِكتعبيرِدينيِ الهجاءِِالمزرددمِواستخ كانوِا

أجلِِهمِمن،ِولعل ِةِاألولىِمنِشعائرهمِالديني ِنِبهِلعنات ِقرِ ت ِنِبماِكانتِيزالِي قرِ ِال

نِأذاهِماِاستطاعواِإلىِصِمِ التخل ِويحاولونِِ،ويتشاءمونِهرونِمنذلكِكانواِيتطي ِ

نِإِغيرينِالمِ ِغيرِأنِ ِ،هبِكانِدائراًِبينهمالغزوِوالن ِِأنِ نعرفِونحنِِ،ذلكِسبيلًِ

ِ ِونهبوا ِلشاعرِ بين ِإبلًِأغاروا ِإبل ِوتعرِ ها ِبالهجاءوِضِلهم، ِتوعدهم واِرِ اضطِ ،

ِ(1)."ههِوإبل ِونِمال ِيردِ ِأوِعلىِاألقلِ هاِإلىِرد ِ ِاضطراراًِ

دهِوعِ ابنِثوب،ِفتنهِدِليرجعِلهِإبلهِالتيِأخذهاِمزرفعندماِاستنجدِوالدِالغلمِبالم

قومهِوتأتيِعلىِاألخضرِواليابسِوستقضيِعلىِابنِثوبِدهِبأنهاِستكونِناراًِوهدِ 

ِاإلبلِالجربِواألمراضِالمستعصية.ِصيبِيوس

ِّ

ِّ:طبقاتِّالمجتمع(6ِّ

ِالعيشِفيِالمجتمععليهمِفرضتِِ،لاالترحِمثلماِفرضتِالصحراءِعلىِالعربِ 

وهمِِ،اؤهاأبنِ:فِالقبيلةِمنِثلثِطبقاتإذِتتأل ِِ؛واالجتماعيِ ِبوجههِالسياسيِ ِالقبليِ 

ِونالمجلوبوهمِرقيقهاِِ،والعبيدِ.وهمِعمادهاِوقوامهاِ،الذينِيربطِبينهمِالدمِوالنسب

إلىِطبقةِالعبيدِفيِالبيتِِالمزردوقدِأشارِِ.(2)"والمواليِوالعتقاءِ.منِالبلدِالعربية

ِبقوله:ِ(٢)

ِّ.الحوافد ِِّّالحوافيِّغرابيُبِّكالهندِِِّّّمعاهدِّترعىِّكلِّرعلةِّ

                                                           
 .1٩١صِشوقيِضيف،ِِالعصرِالجاهلي،ِ(1)
ِِ.١١صِالمرجعِنفسه،ِِ(2)
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ِالنعامِ فقدِشب ِ ِوالدق ِِه ِللسواد ِلوجودِطبقةِةِفيِأرجلهمبرجالِالهند ،ِوهيِإشارة

ِ.ِالتيِكانتِفيِمجتمعِالمزردالعبيدِ

اِأبناءِالقبائلِ يِفقدِأشارِلهمِفالذينِكانواِعمادِالقبيلةِوقوامهاِوعنوانِقوتهاِأم 

ِواوكان،ِوأوثقهماِيكونِالتضامنِِمتضامنينِأشدِ ِفكانواِ،،(2١،3٠،31،32األبياتِ)

هيِكلمةِالمروءةِِتجمعهمخيرِكلمةِِولعلِ ِ،والوفاءِوحمايةِالجارمثالِالحلمِوالكرمِ

1ِ.هممناقب ِِالتيِتضمِ 

ِ،مئاتِاإلبلِيملكونالمستأثرينِبالثروةِوطائفةِاألغنياءِِ:طائفتانِقبيلةِوكانِفيِكل ِ ِ

ًِالفقراءِالذينِوطائفةِ فمنذِبدءِالخليقةِجعلِاللهِسبحانهِوتعالىِِِ(2).الِيملكونِشيئا

ِ،(١،٩،12،13)وظهرتِطبقةِالفقراءِفيِالقصيدةِفيِالبيتِ،ِالمالِمقسماًِبينِعباده

رِالسوءِواألذىِ اِطبقةِوضعفِالحالِالذيِأصابِهؤالءِالفقراءفالمزردِصو  ،ِأم 

ةِمنِشربِخم،ِأيِهيِالت ِ"ألهاكِارتغاءِالرغائد"(12ِ)األغنياءِفكانتِفيِاألبياتِ

ِِ.اللبنِوالخصبِالوفير

ِ

ِّ:الحياةِّالوجدانية(7ِّ

ِ ِاستهل  وقفِفِوالشوقِوالحنينِلمحبوبتهِسلمى،ِبعواطفِالحبِ ِقصيدتهالمزرد

ويبينِكيفِإلغاثتِهبقومِهِمستنجداًِعلىِديارهِا لِه ذكراهِا نهاِأصبحتِمساكمنِمعاودِة

ِيقول:ِ،لوقوفِابعدِأنِخلتِمساكنِللوحشِ

هاِِّّأالِّياِّلقومِِِِِِّّّّّّ ِّوائديــــعَِّمنُِّحب  َِّسلَمىِِّّأعائ دتيِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّوالسَّفاهةَُِّكاْسم 

يِّىِّـــَوْيَقةُِّبَْلَباٍلِّإلـــسُِِِِِِِّّّّّّّ د  ِّأبكتْنيِّل َسْلمىِّمعاه  ْمث  ِِّّفَلَجات هاِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّفَذيِّالر  

ِ (ِاستنجدِالمزردِبقومهِلِ 1)ففيِالبيتِ والصبابةِبعدِرحيلِِماِوقعِبهِمنِالحب 

الشوقِوالحنينِلتلكِاأليامِالتيِقضاهاِمعِمحبوبتهِِ(ِذكرِعاطفة 2ِلبيتِ)واِ،محبوبته

ِرتهِوحرصهِعليها.ِيِ بديِغِ وهوِي ِ،ِواألماكنِالتيِجمعتهما
                                                           

١١ِصِِ،انظر،ِالعصرِالجاهلي،ِشوقيِضيفِ(1)
 .1١2انظر،ِالمرجعِنفسه،ِصِِ(2)
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رِحالةِالحزنِواألسىِالتيِأصابتِالشيخِوالعجوزِعندمِاِ(١)وفيِالبيتِ دصو  عِخ 

ِِ:ىِلهارثةِفقرِي ِ،ِحتىِأصبحواِفيِحالضِلغدرِابنِثوبِوأخذِمنهِاإلبلالغلمِوتعرِ 

ه ِِِِِِّّّّّّ دِّوَعُجوز  هَُِّشيخٍِّقاع  د ِِِّّّتَأَوُّ َِّذاتِّاألَساو  ْلعَاء  ِّبالصَّ يبين  َِّحر 

ِ:حالةِالعداوةِوالغيظِوالكرهِالبنِثوبِنعب رِفيهِع(1١والبيتِ)

جىِّلهاِّ ُلِّمنهاِّكلَُِِِِِّّّّّّصعَقُتِّابَنِّثَوٍبَِّصْعَقة ِّالح  ِّآٍسِّوعائ د ِّيُوْلو 

ِبالهجاءِفتوعِ ِ ِ ل ِِ(1١يتِ)فيِالبده ِفعلهِمنِسفاهةِبحق  ِفالهجاءِيأذيِِما الغلم،

إذِكانِالهجاءِسلحاًِماضياًِفيِقلوبِاألعداءِفهمِِبالقتل،ِالتهديدمنِأكثرِِالمهجوِ 

ِ(1).ماحِوالسنانيخافونِالقوافيِواألوزانِأكثرِمنِالرِ 

َِّسماَعَهاِِِِِّّّّّلكمِّفإْنِّلَمِّ ِّالقَالئ ِّتَُردُّوهاِّفإن  ِّد ِّأَبدا ِّمنِّباق يات 

ِّ

ِِّّ:مجاالتِّالداللة(8ِّ

ِالحسِ  ِالمفردات ِشك لت ِعنصراً ِالقصيدة ِفي ِالصورةِية ِرسم ِفي ً أساسيا

ِالبيئةِالبدويةِِ(2)ِ""فالشاعرِيستقيِمنِالعالمِالحسيِالمتراميِحولهوتشكيلها، ألن 

ِ ِالحس ية ِعليها ِتغل ب  ِعلىِالمعنىِواإلحساسِبه ِأقوىِفيِالداللة منِالصورِألنها

ِقاةِمنِالبيئةِلتصنعِحقلًِيسالمستلحًسيةِتتناسبِمعِرؤيتهمِالعقلية،ِفكانتِا منهِتمد 

فكانِشعرهِوثيقةِدقيقةِلمنِ"ِ،الواقعويجس دِفيهاِالصورةِوالخيالِِالشاعرِعناصرِ 

ِ ِبرملها ِوبيئته ِحياته ِيعرف ِأن ِوسباعهاِيريد ِومراعيها ِومنعرجاتها ووديانها

ِوطيرها ِوزواحفها ِوحيواناتها "(3)ِِِ ِكان ِما همفمنها ِأوِِصدر  ِالحيوان ِأو اإلنسان

ومنهِاالطبيعة كانِِ، ًِقمتعل ِمِا الشاعرِونظرتِهِا ولمِ بثقافِة والوجودِ، بعضِنِاسإلىِالحياِة

ِِ.قصيدةِالمزردِفيتِتجل ِالتيِوالمعنويةِِالحس يةِالدالالتِ

ِّ

                                                           
 .2٠٠،ِصالعصرِالجاهلي،ِشوقيِضيفانظر،ِِ(1)
 .221المرجعِنفسه،ِصِِِ(2)
 .21٩المرجعِنفسه،ِصِِ(3)



 3١ 

ِّ:المكانِّوالطلل

ِبالطِ  ِضرار ِبن ِالمزرد ِاهتم  ِآل ِالذي ِمستعينلل ً ِخاليا ِمقفراً ِفأصبح ًِبالمكان ِا

ِ ِالمكانِبسببِبالحيواناتِليدل  ِعنهعلىِاستحللها فيِِذلكِىوتجل ِِ،رحيلِسكانه

ِِ.(1،2،3،٢،١األبياتِ)

وثيقِالِفيِمعظمِالقصيدةِداللةِترجعِإلىِارتباطِالشاعروكانِلذكرِأسماءِاألماكنِ

ِالتيِعاشهابأرضهِوبيئتهِ ِ،ِفهوِيحدِ وتجاربه تلكِِوكانتيةِبأسمائهِالحسِ ِالمكاند

ِ،دارِجهينةومنهاِ)معاهد،ِذيِالرمث،ِالرضوى،ِِ،ظِمتناثرةِفيِمعظمِالقصيدةاأللفا

ِِ.....(أبانين

ِ:(٩،1٠)فيِاألبياتِِالقاسيةِحجارتهاِبوصفوأشارِإلىِبيئةِهذاِالمكانِ

ِّالجالمدــــعباني ٍةِّكـــــوعاالِّوعاماِّحيَنِّباعاِّبأعنٍزِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّوكلبَْيَنِّلِِِّّّ

راه جانا ِّوُحمرا ِِِِّّّّ د ِّلمحصىَِّمغ رٍةِّألوانُهاِّكاِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّأنَّهاِّـٍتِّكُمعط  ِّجاس 

ِوشب ِبلِبالصخرِهِاإلفقدِشب ِ ِبالحصىِفيِأرض  ِألوانها ابِةِحمراءِوبالثيطيني ِِه

ِ(1)المصبوغةِبالزعفران.

ِّ

ِّ:األسلحة

ماحِوغيرهاِعلىِقوةِالقبائلِيوفِوالرِ دةِمنِالسِ المتعدِ السلحِبأنواعهاِِدل تِألفاظ

ِومنهاِيقولِالمزرد:ِ،ونصرتهمِلجيرانهمتهمِطوالوشجاعتهمِوب ِ

ِّمصاليُتِّكاألسيافِّثم ِِِِِِِّّّّّّّ يُرهمِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّإلىَِّخف راٍتِّكالقناِّالُمترائ د  َِّمص 

ثانيِوفيِالشطرِالِ،المصلتةِباألسيافهِالمزردِالفرسانِكاألسياف،ِشب ِمصاليتِِ

ِ(2).يةورِالحسِ وهيِمنِالصِ ِ،اتالقناِبالنساءِالحيي ِهِخفراتِالقنا،ِشب ِ

ِِِِِِ

                                                           
 .131شرحِاألنباري،ِصِِ،انظرِ(1)
 .13١المرجعِنفسه،ِصِِِ،انظرِ(2)
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ِّ:اإلنسان

ِالشاعرِبتصويرِاإلنسانِ وذلكِمنِخللِالتعاملِوالتواصلِِ،رِحسي ةبصوِ اهتم 

ِبألفاظِحسي ةِتارةمهِيِ ،ِوتصويرِالمجتمعِبسلوكهِوق ِومنهمِعلقتهِمعِالمرأةِ،معهم

نِاببلِق ِمنِِللخيانةضِةِالغلمِالذيِتعرِ سردِمنِخللهاِقصِ ِ،ومعنويةِتارةِأخرى

نِهمِمعهِيساندونهِثلىِوعد دِمِ مِالمِ عندِالشاعرِمنِالقي ِه،ِوماِقابلهاِإبل ِِوأخذِ ِثوب

ِ.ِفيِأمره

ِّ

ِّالحيوان:

ِالشاعرِ الذوهوِ ِته،زاومي ِِوأنواعهصفاتهِالتيِدل تِعلىِرِالمختلفةِوِ بالصِ ِيِأمد 

ِِ.صورمنِهذهِالو،ِبكلِدقائقهِوتفاصيلهوفص لِالمزودِالحديثِفيهِتفصيلًِشديداًِ

فيهِِيِ مشبالحوافدِوقدِيرادِ،ِيهِبالهندِالحفاةةِساق ِهِالنعامِلسوادهِودق ِشب ِِ(3البيتِ)

ِ(1).السرعةالسعيِوِعنِداللةوهوِبِتقارِ 

هاِالتيِاكتسبت،ِصورةِدل تِعلىِالقوةِوالصلبةِلإلبلِ"تدققِأوراك"(11ِالبيتِ)

ِ(2).رحالمنِطبيعةِالت ِ

ِ:فيِمجاالتِالداللةِفيةِوالمعنويةِالتيِتصن ِومنِبعضِاأللفاظِالحسِ 

بسببِالشيخوخةِ،ِداللةِعلىِمنِقعدِعنِالكسبِوالعملِ"شيخِقاعد"ِ(١البيتِ)

ِِ.وضعفِالحال

ِ(3).،ِصورةِدل تِعلىِفقرِالحال"عاالِوعاما"ِ(٩البيتِ)

الذيِدل ِعلىِ،ِوهوِالثوبِالمشبعِصبغاًِبالزعفرانِاألحمرِ"المجاسد"ِ(1٠البيتِ)

ِِ.ةلونِوبرِاإلبلِالقوي ِ

                                                           
 .12١ِصِِ،شرحِاألنباريِ،انظرِ(1)
 .١١السلمِهارون،ِصِأحمدِشاكر،ِعبدِتح،انظر،ِالمفضليات،ِِ(2)
 .١١ِصهارون،ِِالمفضليات،ِتح،ِأحمدِشاكرِوعبدالسلمانظر،ِِ(3)
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وارِظلمِالمحترمِبالجِبسبب،ِداللةِعلىِالتشنيعِ"هزلنجاراتِبيتكمِ"(12ِ)يتِالب

ِ(1).له"ِالِحرمةمنِوهوِأفظعِفيِالمقامِمنِظلمِِوحرمانهمِمنِالفضل

ِوالهزالِالذيِأصابِجاراتِابنِثوب،ِ"القدائد"(13ِالبيتِ) ِ،داللةِعلىِالضر 

ِ(2)ِ."اللحمِقدائدفهوِكاألذىِالذيِيصيبِ

ةِفعلِقوِ وهوِدليلِعلىِ،ِ(3)"،ِأيِالهجاءِكالقلدةِفيِالعنق"القلئد"(1١ِ)البيتِ

ِِ.الهجاءِبالمجتمع

ِ ِ"ِ(1٩)البيت ِالبان ِأحدِ شب ِِ"،المتغايدكغصن ِخدعه ِالذي ِالشاب ِإبلهِه ِعن هم

ِ(٢)ِ.هغرِسن ِبالغصنِلنعومتهِوهوِدليلِعلىِص ِ

اقتناءِاإلبلِِبأنِ ،ِمدلولِمعنويِيهجوِالمزردِالرجلِ"عاعىِابنِثوب"(22ِ)البيتِ

ِ(١)."دهِمنِالغنمسوىِماِتعوِ ِالِيعرففهوِِ،هِدخيلِفيِذلكليسِمنِشأنهِوأن ِ

ِالمالِالذيِي ِِعلىِأنِ ،ِداللةِ"نارِتلظى"(2٢ِ)البيتِ ِلِ حِ الِيِ نارِكسبِبالخيانة

ِ(١).أكله"

بولِببالتداويِِيةمعارفهمِالطب ِ،ِداللةِعلىِ"النساءِالقواعدِأبوال"ِ(2١وفيِالبيتِ)

نتنِِِهبأن ِبالمرضِالتشنيعِِمنِالنساءِبالقواعدالمزردِِوإشارة،ِبلنعامِوخاصةِاإلاأل

ِمنِاألمرىِإالِيداووالِوبلءِ لتفظيعِلفلِتهنأِإالِبأبوالِالنساءِفيقولِجربتِ،ِبمنتن 

ِ(١)."باألمر

ِ(١)."ةعلىِالعهدِوالذمِ داللةِمعنويةِِ"الحبلأسبابِ"(2١ِ)البيتِ

                                                           
 .3١١شرحِالتبريزي،ِصِِ(1)ِ
ِ.3١١المرجعِنفسه،ِصِ(2)
 .3١٩المرجعِنفسه،ِصِ(3)
 .13١صِِ،شرحِاألنباريِ،رظانِ(٢)
ِ.3١2شرحِالتبريزي،ِصِ(١)
 .3١١ِالمرجعِنفسه،ِصِ(١)
 .13١شرحِاألنباري،ِصِِ(١)
 .3١١ص رحِالتبريزي،شِ(١)
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المكانِالذيِنزلتِبهِإبلِالشيخِوعجوزه،ِهِشب ِ،ِ"اذرفيِمرقبِمتن"ِ(3٢)البيتِ

ِ(1)."المخوفبالمرقبِ

وقدِاستعارهاِِ،وهيِشفاهِاإلبللفظةِمشافرِِالمزردأطلقِِ،"مشافراًِ"(٢3ِالبيتِ)

تيِلفظةِالمناضد،ِالِأماِ،وحيواناتهاِبالبيئةِالبدويةِقهعلىِتعل ِهوِدليلِو،ِ(2)"للناس

ِالمزردِخالطِالحضرِِوداللةيةِوهيِلفظةِحضر،ِ(3)ِ"تعنيِاألسرة خللِمنِعلىِأن 

ِ.بحمايتهاِتقومةِةِالبدوي ِالعربي ِِكانتِالقبائلإذِِ،منِصحرائهمِتمرِ القوافلِالتيِكانتِ
ِعاداتهمِوتقاليدهمِنتيجةِاختلطهم.ِفنقلواِبعضِِ(٢)

ِّ

ِّ

ِّ

ِّالخاتمة:

رتحالِياتِاالمعطِ ِقصيدةِالمزردِبنِضرارِمنِخللِفيالبداوةِِمظاهرِ ِتِ تزاحمِ 

لذا فِالبدويِ يمكنِأنِِوالسفرِوالتنقلِواالنتجاعِ؛ وتنق ِبوِيعر  وترحالهلصفِمعيشتهِ، ِِه

بداوةِفال،ِاالصطلحياللغويِمنِالمعنىِِمعناهقاربِفيِيتِالبداوةِصطلحومِ وأدواته.ِ

أجواءِ ِنمطِحيـاة العيشِِألناسِطغتِعلىِحياتهِم ليستطيعوِا معهاِ؛ فتأقلموِا الصحراءِ،

تلكِالصحراءِالتيِأث ِالصِفيِتلك ِاتهمرتِفيِكلِشـيءِفـيهم،ِفـيِعـادحراءِالملتهبةِ.

ِنتـاجِ  ِفالبدوي ِوسلمهم، ِحربهم ِفي ِوشرابهم، ِوطعامهم ِِوتقاليدهم، ِبيئتهظـروف
ِبعهذاِماِطِقسوتهاِوصعوبةِالحصولِعلىِإمداداتِالحياةِفيها،ِولعلِ ِالعريضةِبكلِ 

ياتِوالـسلوكنِالقيمِإمزاجهِالنفسيِبحيثِفهاِبازدواجيةِتتجاذبِأطراِحياةِالبدويِ 

ِِ.التيِيعيشِعليهاِوألجلهاِقدِتبدوِمتناقضة

ِ

                                                           
 .هارونِصِِالسلمِالمفضليات،ِتحقيقِأحمدِشاكر،ِعبدِ(1)
 .١1صِ هارون، السلمِعبد تحقيقِأحمدِشاكر، المفضليات، (2)
 .١1صِ المصدرِنفسه،ِ(3)
 .موقع،ِتاريخِقبيلةِجهينةِِ(٢)
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 نتائجِّالدراسة:
ِّ:لتِّإليهاِّالدراسةالنتائجِّالتيِّتوص ِِّّويمكنِّإبرازِّأهم ِّ

ـدالمجتمعِالعربيِوِ البدوِظاهرةِعريقةِفيِِأنِ ِ.1 المجتمع،ِِذلـكِجـدتِمنـذِأنِوج 

ِمستمرِ  ِإلىِيومناوهيِظاهرة ِبالـصحراءِة ِارتبطِالبدو ِوقد ًِِهذا، يعيشونه،ِِمكانا

ِرونِفيه.ِرونِويتأث ِيؤث  ِ

ِالحاضرِعاداتِوتقاليدِوقي ِِ.2 ِ،ماًِحملِالبدوِمنذِالعصرِالجاهليِحتىِعصرنا

بِوالتعصِالثـأرِ:توارثوهاِمنِجيلِإلىِجيل،ِهيِسلبيةِفيِبعـضِجوانبهـاِمثـل

ِها.وغيرِوالفروسـية،ِواإلجـارة،الكرم،ِِ:القبلي،ِوإيجابيةِفيِأكثرهاِمثل

ِاثرةةِالمتنوقدِأظهرتِالنتائجِمنِخللِاستقراءِتاريخِالبدوِوالصورِالشعري ِِ.3

ِفكـانالمزردشعرِفيِ ِفيِرزقهـم، ِعلىِعناصرِمحدودة ِاعتمدوا ِأنهم ِبعضِ،

ِِ.ورعيِاألنعامِومعالجتهاالصيدِ

أنِ وبي ِِ.٢ مصادرِالصورِةِنتِالدراسِة ِِةضرارِكانتِمستمدِ بنِفيِشعرِالمزرِدأهِم

هاِبِوقدِدلِ ِ،حيواناتِونباتات،ِوظواهرِطبيعيةِـنتِمِ البيئةِالمحيطةِبهم،ِبماِحوِ 

ِيعةطبعليهاِنمطِالحسي ةِالتيِتماشتِمعِِوغلب،ِعلىِحياةِالبدوِفيِذلكِالعصر

ِ.حياةِالبدوِالقاسية

ِ  

elie h
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 قائمةِّالمراجعِّوالمصادر

ِالقرآنِالكريم. (1
ِإ (2 ِعلي ِأبي ِتأليف ِالقااألمالي، ِالقاسم ِبن ِالكتبِلسماعيل ِدار ِالبغدادي، ي

 .3لبنان،ِجِِ–العلمية،ِبيروتِ
ِبيروت،ِ (3 ِدارِالجيل، ِفاخوري، ِحنا الجامعِفيِتاريخِاألدبِالعربيِالقديم،

 م.1٩١١الطبعةِاألولى،ِ
ديوانِالمزردِبنِضرارِالغطفاني،ِتحقيقِخليلِإبراهيمِالعطية،ِمطبعةِأسعد،ِ (٢

  م.1٩١2هـ،13١2ِبغداد،ِالطبعةِاألولى،ِ
شرحِاختياراتِالمفضل،ِالخطيبِالتبريزي،ِتحقيقِفخرِالدينِقباوة،ِالجزءِ (١

 م.1٩١١هـ،1٢٠١ِاألول،ِدارِالكتبِالعلمية،ِبيروت،ِلبنان،ِ
الصورةِالفنيةِفيِالمفضليات،ِالدكتورِزيدِمنِمحمدِبنِغانمِالجهني،ِمكتبةِ (١

ِإلسلميةِبالمدينةِالمنورة،الملكِفهدِالوطنية،ِوزارةِالتعليمِالعالي،ِالجامعةِا
 .1٢2١ِالجزءِاألول،ِالطبعةِاألولى،ِ

الطبعةِالسابعة،ِدارِالمعارف،ِمصرِالقاهرة،ِ (١ شوقيِضيفِ، العصرِالجاهليِ،
 م.1٩1٩

العمدةِفيِمحاسنِالشعر،ِوآدابهِونقده،ِأبيِعليِالحسنِبنِرشيقِالقيرواني،ِ (١
 بيروت.ِلبنان.،ِدارِالجيل،1ِالحميد،ِجِِتحقيق،ِمحمدِمحيِالدينِعبد

 لبنان.ِ–الفهرست،ِابنِالنديم،ِدارِالمعرفة،ِبيروتِ (٩
م،ِدارِأبهاِللثقافةِ (1٠ المفضليات،ِوثيقةِلغويةِوأدبية،ِالدكتورِعليِأحمدِعل 

 م.1٩١٢هـ،1ِ،1٢٠١ِوالنشر،ِط
المزهرِفيِعلومِاللغةِوأنواعها،ِعبدِالرحمنِجللِالدينِالسيوطي،ِالجزءِ (11

 م.1٩١١هـ،1٢٠١ِبيروت،ِِ-،ِالمكتبةِالعصرية،ِصيدا2ِ
ِدارِ (12 ِالباقي، ِعبد ِفؤاد ِمحمد ِتحقيق، ِالنيسابوري، ِمسلم ِالصحيح، المسند

ِإحياءِالتراثِالعربي،ِبيروت.
ِالحمويِ (13 ِياقوت ِتأليف ِاألديب، ِمعرفة ِفي ِاألريب ِإرشاد ِاألدباء، معجم

لبنان،ِالجزءِِ-الرومي،ِتحقيقِإحسانِعباس،ِدارِالغربِاإلسلميِبيروتِ
 .١م،1٩٩١ِعةِاألولىِاألول،ِالطب

معجمِقبائلِالعربِالقديمةِوالحديثة،ِعمرِرضاِكحالة،ِالجزءِاألول،ِدارِ (1٢
 م.1٩١١هـ،13١١ِالعلمِللمليين،ِبيروت،ِ

معجمِماِاستعجمِمنِأسماءِالبلدِوالمواضع،ِعبدِاللهِبنِالعزيزِالبكريِ (1١
 األندلسي،ِتحقيقِمصطفىِالسقا،ِعالمِالكتب.ِبيروت،ِالجزءِالثالث.

ِاليل،ِال (1١ ِيعقوب ِكارلس ِتحقيق ِاألنباري، ِالبن ِوافر ِشرح ِمع مفضليات
 م.1٩2٠مطبعةِاألباءِاليسوعيين،ِبيروتِ

1١) ، عبدِالسلمِمحمدِ تحقيقِأحمدِمحمدِشاكر، المفضليات،ِالمفضلِالضبي 
 الطبعةِالسادسة. القاهرة، دارالمعارف، هارون،

 موقع،ِتاريخِقبيلةِجهينةِعلىِويكيبيديا. (1١
ِ



 ٢1 

ِّالفهرست
ِّ

ِّرقمِّالصفحةِّوضوعالم
1ِِّالمقدمة
2ِِّالمدخل

ِّالمبحثِّاألول:
ِاسمهِوكنيته
ِمكانتهِالعلمية
ِوالدتهِووفاته
ِأسبابِجمعها

ِعددِقصائدِالمفضليات
ِشروحِالمفضليات

ِمنهجِالمفضلِالضبيِفيِالمفضليات

٢ِ
٢ِ
٢ِ
١ِ
١ِ
١ِ
١ِ
١ِ

ِّالمبحثِّالثاني:
ِلمحةِعنِحياةِالشاعرِالمزردِبنِضرار

ِوفاته
ِشعره
ِهجاؤه

١ِ
١ِ
١ِ
٩ِ
٩ِ

ِّالمبحثِّالثالث:
ِالحضاريةِالحالةِ

ِالبيئةِالطبيعية
ِالنشاطِاالقتصادي
ِصفاتِاألمةِالعقلية

ِعقائدِاألمة
ِطبقاتِالمجتمع
ِالحياةِالوجدانية
ِمجاالتِالداللة

13ِ
13ِ
1١ِ
23ِ
2١ِ
2١ِ
32ِ
33ِ
3٢ِ

3١ِِّالخاتمة
3٩ِِالدراسةِنتائج
٢٠ِِوالمصادرِّالمراجعِقائمة

٢1ِِّالفهرست
 

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 


