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البحث ملخص  

  

الصعلكة ظاهرة إجتماعية شهدها المجتمع الجاهلي بين أبناءه من الفقراء و الخلعاء و 

ربهم حقوقهم أو تحقيق مآسيلة الستعادة المضطهدين الذين اتخذوا من الغزو و التلصص و

 االخالقية النبيلة والقدرات البدنية الصفاتلم يعدموا بعض  و هم مع ذلك. حياةفي ال

و قد كان عدد غير قليل منهم من الشعراء البارزين الذين احتفظت كتب االدب و . الخارقة

نعتمدها  مما حدى بنا في هذه الرسالة أن. االخبار بطائفة من أخبارهم و آثارهم الشعرية

كوثائق و شواهد نستطيع من خاللها التعرف على القيم االخألقية و اإلجتماعية التي كان 

  .الصعاليك يتحلون بها أو ينشدون تحقيقها في مجتمعهم آنذاك
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  املقدمة

  

األخالقي املعاش  جتماعي والصافية اليت تعكس لنا الواقع اإلالشعوب هي املرآة  ن آداب األمم وإ

 ى به تلك األمم من مكارم األخالق، أو تتصف به من رذائل وما كانت تتحلّ و .عرب القرون

استقرار سياسي  و دعة جتماعية قاسية، أو تنعم به من خري وإما كانت تعانيه من ظروف  افات، وراحن

الشعر خصوصا هو التعبري الصادق للنفوس عما  فاألدب عموما و. أو تزييف تنميقاقتصادي، دون  و

 ا خيتلج يف صدور أصحاا من مشاعر وهو تنفيس عم البشري، و تشعر به جتاه حميطها البيئي و

الشعر الذي  ن األدب والسيما ذلك القسم م .تأمالت ما يعترك يف أذهام من أفكار و أحاسيس و

الدنيوية القدرة الدينية و أصحاب النفوذ و ترعرع بعيدا عن أبواب السالطني و جد وو.  

ر عن لقد كان الشعر العريب يف العصر اجلاهلي خري مصداق هلذا النمط من األدب احلر املعب و

ن إه، مؤرخي ب العريب وفما هو معروف عند نقاد األد. مؤثرات جتماعي، دون أيالواقع النفسي واإل

ا يقول األستاذ جرجي موك ١.ر بواقعه املعاشلتصاق ببيئته، شديد التأثّالشاعر العريب كان شديد اإل

سا إمنا ينظم لداع حيركه، إما دفاعا عن عرض، أو حتم اجلاهلي ال ينظم التماسا للعطاء، و« :زيدان

ولكن مدحه يكون على  و ذلك، وقد ميدحا من الفراق، أو بكاء على فقيد، أو حنحلرب، أو تشكي

مما هو معروف أن أول من حنى بالشعر منحى  و ٢».زةئجلا على صنيع ال استدراراً الغالب شكراً

بالشعر هو األعشى أول من استجدى  السالطني هو النابغة الذبياين، و امللوك و إىلب ف أو التقرالتزلّ

                                                 
  ٣٧ص . ١ج . حنا الفاخوري: الجامع في تاريخ األدب العربي.  ١
  ٩٠ص ١ج. جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية.  ٢
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أي خذ بأف أو دون تكلّ و به نوا ينظمون ما كانوا يشعرونمنا كاإما من سبقهم من الشعراء أ ٣.الكبري

أشهره وهي  السيمالينا من الشعر اجلاهلي إل وصما  ا يف جلّهذا ما نراه جلي و .خرىأعتبارات ا

ستثناء ما لعظيم من العظماء با أو متلقاً ،ا أغراضها ال نكاد جند فيها مدحاًعنذا ما طالإننا إف .املعلقات

احلارث بن عوف اللذين كانت هلما اليد  يب سلمى من مدح هلرم بن سنان وأزهري بن  جاء يف معلقة

ال أعطاه، إقسم أن ال ميدحه زهري أن هرما أثتنا األخبار قد حد و ٤.شيبان الطوىل يف حقن دماء عبس و

ذا رآه إصبح من كثرة ما كان يقبل منه، فأال أعطاه، فاستحيا زهري إم عليه ال أعطاه، وال سلّإوال سأله 

وضوح أن مدح زهري هذا يعين ب و ٥.»م استثنيتكُخري م وره غري احاًموا صبع«:يف مأل من الناس قال

الم السإحالل تقدير حقيقي للجهود اليت بذالها يف سبيل  منا كان نابعا عن عرفان وإهلذين السيدين 

نشدت يف حمضر عمرو بن هند أُكلثوم اليت  رى يف معلقة عمرو بننا ننإبل  .املتناحرة بني تلك القبائل

أو  اكتراث ار دون أيجتاهال صارخا ملكانة ذلك امللك اجلب اللخمي ملك احلرية حتديا واضحا و

 زة، وه يف تلك املفاخرة اليت كانت بينه وبني نده احلارث بن حلّخبس حقّ إىلى يف النهاية مما أد .خوف

   ٦.اليت كانت السبب يف نظمه للقصيدة

غريها تكشف لنا بوضوح عن مدى استقاللية الشعر العريب اجلاهلي يف التعبري  فهذه الشواهد و

معرفة خبايا  موثوق لدراسة و ليها كمصدرٍإستناد اإل اآلراء مما يتيح للباحث اعتمادها و عن الشعور و

ت هذه صفة انذا كإ و. جتماعيةإقف امو خالقية وأما كانت تنطوي عليه من صفات  تلك النفوس و

فئة من ذلك اتمع ما هو  إىلننا جند يف شعر مجاعة من هؤالء الشعراء املنتمني إالشعر اجلاهلي عموما ف

هذه الطبقة من ذلك للظروف اخلاصة اليت كانت تكتنف حياة  أصدق تعبريا من غريه، و أكثر شفافية و

 بناءه فاحتضنتهم الفيايف وأتمع من بني الذين نبذهم اهم شعراء الصعاليك  ال وأاتمع اجلاهلي، 
                                                 

    ٢٤٨و  ٢٦٤ص: الجامع في تاريخ األدب العربي.   ٣
  ١١٨ - ١١٦ص . الزوزني: شرح المعلقات السبع.   ٤
  ١٠٦ص  ١ج : تاريخ آداب اللغة العربية.  ٥
   ١٢٨ص  ١ج . فؤاد أفرام البستاني: المجاني الحديثة.  ٦
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 آنسوا العزلة وف. األقرباء الضواري باألهل و آوم اجلبال الوعرة، فاستبدلوا الوحش و ، والقفار

 نسانية سامية، وإع ذلك ال ختلوا نفوسهم من مشاعر هم م و .معاشرة الناس االغتراب على األلفة و

لينا من إم بنماذج قل نظريها، بني ما وصل شعر العريب منهاحتفظت ذاكرة ال .صفات أخالقية عالية

  . شعر ذلك العصر

صحيح ال حنن يف هذه الرسالة سنحاول جاهدين تسليط الضوء على هذه النصوص الشعرية، و و

ة نستطيع من خالهلا التعرف على نفسيات شواهد هام ياها وثائق وإمن أخبار قائليها، معتربين 

املميزة عن حياة سائر أعضاء  تلك احلياة القاسية و إىلاللجوء  إىلليت دعتهم الظروف ا أصحاا، و

  .اتمع

سالمية األوىل، أي الشعراء اإل سيكون حبثنا يف هذه الرسالة مقتصرا على الفترة اجلاهلية و و

الم سدركوا اإلأن إ ذلك أن الشعراء املخضرمني من الصعاليك و املخضرمني، و الصعاليك اجلاهليني و

ه ومل يتمكن اإلسالم ومبادئ ؛ئعهم الشعرية يف اتمع اجلاهلياستوت طبا ال أم قد نبغوا يف الشعر وإ

وا من شعراء دلقليل من الشعراء الذين عإال بل مل حيصل هذا  .كبري يف نفوسهمالتغيري إحداث المن 

بن رواحة، وكعب بن زهري عبد اهللا  الدعوة اإلسالمية كحسان بن ثابت، و و )ص(الرسول األكرم

ننا ال جند يف إوا من املخضرمني فدع ا سائر الشعراء الذين أدركوا اإلسالم وأسلموا وأم. موغريه

 إىلهذا باإلضافة . ما جيعلنا نستثنيهم عن الشعراء اجلاهليني من التغيري املوضوعي أو األسلويبشعرهم 

ور اإلسالمية ت معمول ا يف العصجتماعية اجلاهلية ظلّاملظاهر اإل التقاليد و أن الكثري من العادات و

ظاهرة الصعلكة نفسها اليت  بل و تفاقم البعض منها كالتعصبات القبلية و .رغم انتشار اإلسالم



  ث
 

. أكثر تنظيما متطورة و ساليبأ شكاال وأأخذت  بعد أنالعباسي،  استمرت يف العهدين األموي و

ا رفرمبا ع٧.غري ذلك العيارين والشطار و   و تيانكالف مبسميات أخرى أصحا  

 )م٦٦٠ - ٤٧٥( ذن سنعيش يف هذه الدراسة أجواء اجلزيرة العربية يف الفترة الزمنية ما بنيإ

تلك احلقبة الزمنية، وذلك من  األخالقية السائدة يف ذلك اتمع و جتماعية ولنتعرف على األوضاع اإل

املعارض للوضع شكلوا اخلط ، شخاصاألإىل جمموعة من  نصوص شعرية تعود خالل دراسة مناذج و

العرف السائد  انشقوا عن القانون و شعراء الصعاليك الذين نبذوا طاعة القبيلة و مه املوجود آنذاك، و

شرحوا بنوده مبا جادت به قرائحهم من الشعر  رمسوا معامله و ون قانونا جديدا وعرفا آخرراحوا يسن و

  .أبيات شكل مقاطع و الذي جاء معظمه على

التعرف على أخبارهم السيما يف الفترة اجلاهلية، يضع الباحث أمام  ن دراسة شعر الصعاليك وإ

 دونة تدويناًاملغري  اجلاهلية الغامضة، واحلياة مبهمات عديدة شأنه شأن سائر مناحي  صعوبات و

 ال يترك جماالً ،دقيقاً صحيحاً تعرفاًتعرف على خبايا تلك احلقبة يسهل على الباحث ال موثوقاً تارخيياً

ن دراسة العصر اجلاهلي ليست باملسألة اليسرية القريبة إف«خليفكما يقول الدكتور  يوسف  و. للشك

  ٨».صعبة ومتشعبة  إمنا هي مسألة غامضة و املنال، و

دراسة جانب من ن إاإلام ف ذا احلد من الغموض و إذا كان حال العصر اجلاهلي عموماً و

، السيما إذا عرفنا طبيعة حياة الصعاليك إاماً و هي ظاهرة الصعلكة أشد غموضاً ال وأاحلياة اجلاهلية، 

قيمه  التمرد على ذلك اتمع و م كانوا يعيشون العزلة وأ هلم، و هذنب غربتهم عن جمتمعهم و و

  .جتماعيةاألخالقية واإل

                                                 
  . مصطفى جواد.بقلم د) آتاب الفتّوة(مقدمة : للتوسع راجع.  ٧
  ١١ص. يوسف خليف: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي.   ٨



  ج
 

التعرف  ون عرفوا بالصعاليك املنتمني إليها مم رفة ظاهرة الصعلكة وملع إذن إننا يف هذه الدراسة و

 ة أمور تستحق منا الوقوف عندها وجتماعية سنواجه عدخالقية واإلقيمة شعرهم األ على شعرائهم و

لذي تسبب يف ظهور هذه ين اامالز أول هذه األمور التعرف على الظرف املكاين و حماولة ايضاحها و

لنا من  تسليط الضوء على ما خيتص به من أمور البد لدراسة هذا اجلانب و و .اعيةجتمالظاهرة اإل

ارخيية اليت تناولت الدراسات الت منها ككتب تاريخ األدب و ةسيما احلديثال مراجعة كتب التاريخ و

ائية الكتب الرو نإذ إموثق، االقتصادية يف ذلك العصر باسلوب علمي  الثقافية و جتماعية واحلالة اإل

  .غري مقصود ضت هلا بشكل عابر وبل تعر ،زةما اعتنت ذه اجلوانب عناية مركّالقدمية قلّ

الصعاليك مث أشهر  ما األمر الثاين الذي سنقف عنده يف دراستنا هذه هو موضوع الصعلكة وأ

رفة ما حنن بصدده يف معلدراسة  أشعارهم على شعراء الصعاليك الذين ميكن لنا االعتماد عليهم و

كتب إىل لنا من الرجوع  لتوضيح هذا اجلانب البد و .جتماعية لشعر الصعاليكاإل خالقية والقيمة األ

  .التراجم ثانيا املعاجم اللغوية أوال، مث كتب األدب و اللغة و

سيما ال أما القسم الثالث من األمور اليت سنقف عندها هي النصوص الشعرية هلؤالء الشعراء و

من  نستطيع جتماعيا وإ أو األشعار اليت حتمل طابعا أخالقياهي  ال وأا يف هذه الدراسة، لك اليت تعنينت

ما كانت  و ،جتماعية اليت كان عليها اتمع اجلاهلي آنذاكاإل خالقية وخالهلا التعرف على احلالة األ

 امنها دارسو هنا سنواجه مشكلة لطاملا عاىن و .تنشده مجاعة الصعاليك من وضع مغاير تطمح اليه و

و  .إىل أصحااصحة نسبة تلك النصوص الشعرية  و نتحالنتحالمسألة اإلمسألة اإلهي  ال وأدب اجلاهلي عموما، األ

حيث . عند نقاد األدب العريب املعاصرين التمحيص البحث و ه من الدراسة وقد أخذ حقّ هذا املوضوع

الباحثني يف هذا  اتفاق الناقدين و املكثفة كانت نتيجة هذه البحوث املطولة و مل يترك جماال ملستزيد و

الركون إليها يف التعرف على شعر تلك احلقبة  ا واملوضوع تقريبا على عدة مصادر ميكن الوثوق 



  ح
 

 غريها و األصمعيات ومجهرة أشعار العرب وطبقات الشعراء واألغاين وخزانة األدباألصمعيات ومجهرة أشعار العرب وطبقات الشعراء واألغاين وخزانة األدب  كاملفضليات وكاملفضليات و

  . الصددمن الكتب اليت ذكرت يف الدراسات اليت أعدت هلذا 

ضافة باإل املعتمدة ذكر مصادرها ختريج ما نأيت به من أشعار ويف دراستنا هذه حنن سنحاول و 

  .احملققة حتقيقا علميا معتربا اعتماد الدواوين املصححة و إىل

 يف دراسيت يالشعراء فإنه موضوع لعلّ إىلختالف يف نسبة النصوص اإلهو  أما املوضوع الثاين و

  .ممن يريد دراسة سائر شعراء العصر اجلاهلي يالصعاليك أكثر ابتالء به من غريهذه حول الشعراء 

أكثر االختالفات يف نسبة األشعار وردت يف شعر هذا القسم من الشعراء بل ورد االختالف ن فإ

طبيعة األجواء اليت كانت  إىلذلك يعود  و. يف تسمية الشعراء الصعاليك أنفسهم يف بعض األحيان

شعر الصعاليك شعر الصعاليك هو  عتبار وما أخذنا عنوان الرسالة بعني اإل لكن اذا ء الشعراء املشردين وتكتنف هؤال

ن أذ إإىل حد ما، ل من هذه املشكلة ا يف حهنفسهذه الدراسة جد تس وقيمته االخالقية واالجتماعيةوقيمته االخالقية واالجتماعية

ما نريد ية بقدر اننا ال نريد أن نتعرف على حياة الشعراء الفرد الذي يعنينا و شعر اموعة برمتها هو

يف هذه بذلك فإن املهم  و .هذا النمط من احلياة إىليت دعتهم لجتماعية اأن نتعرف على الظاهرة اإل

 يف ال فرق و ،أحد الصعاليك املتفق على تصعلكه إىلأن تكون املقطوعة صحيحة النسبة الدراسة هو 

 ملا خري معرب ،من قال إىلال تنظر  قال وما  إىلنظر أ: لعل املثل القائل و. أن يكون زيدا منهم أو عمرا

يف مصلحة التعرف على ظاهرة الصعلكة يف العصر  قيل يصبهذا الذي بشرط أن يكون  ،حنن بصدده

   ؛خامتة إىل ثالثة فصول ون شاء اهللا إمن هذا املنطلق سينقسم حبثنا  و. اجلاهلي

  جتماعية للعصر اجلاهليالبيئة اجلغرافية واإل: فصل األولال

  أشهر شعرائهم الصعاليك و: الفصل الثاين

  .جتماعية يف شعر الصعاليكاإل القيمة األخالقية و: الفصل الثالث



  خ
 

و هنا جيدر يب اإلشارة إىل أهم دراسة تعرفت عليها يف مشواري البحثي هذا أال و هي كتاب 

بالغ األثر يف الشعراء الصعاليك يف العصر اجلاهلي، تأليف الدكتور يوسف خليف و اليت كان هلا 

كشف املبهمات اليت واجهتها يف هذا البحث و هي حبق دراسة علمية رائعة تكاد تكون وافية 

كما أجد من الضروري و الواجب أن أتقدم بالشكر اجلزيل لكل من ساهم و . مستفيضة يف هذا اال

قيس األستاذ ساعد يف إجناز هذا العمل املتواضع و أخص بالذكر منهم سعادة الدكتور قيس آل 

فلهم مين خالص الشكر و . املشرف و سعادة الدكتور السيد محيد طبيبيان األستاذ املشاور هلذه الرسالة

االمتنان ملا حتملوه من عناء املراجعة و اإلستشارة و ما تفضلوا به علي من إفادات و توجيهات قيمة 

يل لألستاذ احلكم الذي سيقوم مبراجعة كما اتقدم مسبقا بالشكر اجلز. زادت من قيمة البحث و أمهيته

و ال يفوتين أيضا أن أتقدم بالشكر اجلزيل لكلّ من السيدتني نيسي و مجايل ملا حتملتاه من عناء . الرسالة

كما أشكر الكادر املسؤول يف مكتبة معهد العلوم االنسانية و البحوث . طباعة و مراجعة الرسالة

  .طالب املعهد يف سبيل تسهيل حبوثهم اجلامعيةالثقافية ملا يقدمونه من مساعدات ل

و يف اخلتام أسأل اهللا العلي القدير أن يوفقين و مجيع طالب العلوم إىل ما فيه رضاه سبحانه من 

و أن تكون أيامنا كل جديد منها أفضل من غابره يف . كسب املعرفة و إجناز األعمال اجلديدة و املفيدة

  .آمني رب العاملني. األخالقية كسب املدارج العلمية و الفضائل

  وربعلي رضا خواجه 

  ١٣٨٩من 

 



١ 
 

  

  الفصل األولالفصل األول
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  البيئة اجلغرافية و اإلجتماعية للعصر اجلاهليالبيئة اجلغرافية و اإلجتماعية للعصر اجلاهلي

  

  ::البيئة اجلغرافيةالبيئة اجلغرافية

أبطاهلا من  وجرت عليه أحداث مغامرات ،لصعلكةإن املسرح اجلغرايف الذي شهد انتشار ظاهرة ا

ية جبميـع بقاعهـا وعلـى    بهو اجلزيرة العر، يف عهدهم اجلاهلي الذي حنن بصددهالصعاليك السيما 

نشاطام يف هذه  قد اختلفت حتركام و صحراوية و وسعيدة  ووسهلية من جبلية  أصقاعها اختالف

، فقد منياًأإمكانية اختراقها  عورا وو حسب استقرار تلك املناطق وحصانتها و ضعفاً األماكن شدة و

 ملـدن و لسالك أكثر تعرضا هلجمات الصعاليك كما كانت ااقليلة  املسالك الوعرة و والطرق كانت 

لكي تتضح لنا صورة هذا املسرح اجلغرايف  األماكن اآلهلة بالسكان أقل عرضة لتلك الغارات املباغتة و

سوف نسلط األضواء على أهم أحناء اجلزيرة العربية مستعينني بذلك على ما جاء يف كتب تاريخ األدب 

 .العريب

  

  ::شبه اجلزيرة العربيةشبه اجلزيرة العربية

 يف جاهليتهم، اختلف العلمـاء يف تسـميتها و   العرب نشبه اجلزيرة العربية هي موط: حدودها

، واحملـيط اهلنـدي   حتديدها على مر العصور، وهي على األشهر البقعة املمتدة بني البحر األمحر غربـاً 
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، على مساحة حنـو  فرات مث مرتفعات الشام وجبال لبنان مشاالًال، ور ليج الفارسي شرقاًاخل، وجنوباً

من اململكة العربية السعودية، ومجهورية الـيمن،   ربع، وتشمل يف يومنا هذا كالًثالثة ماليني كيلومتر م

وسلطنة عمان، واإلمارات املتحدة العربية، ودولة قطر، والكويت، ومملكة البحرين، واململكة األردنية، 

اء حراوة، وجنوب فلسطني أو ما يعرف بصوجنوب العراق مما يلي ر الفرات أو ما يعرف ببادية السم

   .النقب، وجنوب العربية السورية أو ما يعرف ببادية الشام

هذا ال يعين أن العرب مل يتجاوزوا هذه احلدود اىل ما هو أبعد من ذلك السـيما يف احلـدود   و

الشمالية، فقد ذكرت كتب التاريخ أن بعض القبائل العربية تعمقت يف انتشارها إىل ما بعد الفـرات،  

ن الشام بل ذكرت بعض املصادر توغل اهلجرة العربية اىل صحراء سيناء كما استوطن بعض العرب مد

وسع وانتشار طارئ دعت اليه ظروف خاصـة كـاهلجرة القسـرية علـى يـد      توبالد القبط ولكنه 

رتق اىل تشكيل جمتمع عريب يمل  و ما كان ألسباب دينية أو اقتصاديةتني الرومانية والساسانية ياإلمرباطور

األقليات املهاجرة يف مواطن جل سكاا  موعات الصغرية اليت هي أشبه باجلاليات ويف حدود ا لظ و

مـؤثرون يف   كثر من كوم غـالبون و أ اخالقياً و من الشعوب األخرى لذا فهم عرب مغلوبون ثقافياً

 .هم العربيةعطبائ عادام و هويتهم و

  

  ::اجلزيرة العربيةاجلزيرة العربية  أقسامأقسام

قسم عريب ينحدر من سفح جبال السراة اىل شـاطئ  : عدة أقسامتقسم شبه اجلزيرة العربية اىل 

باديـة   يسمى الغور أو امة وقسم ميتد شرقي سلسلة جبال السراة اىل أطراف العراق و البحر األمحر و

ـ  وقسم يفصل ما بني امة وجند ويسمى حجازاً السماوة ويسمى جنداً  دوقسم يقع جنويب احلجاز وجن
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فالشحر، وقسم آخر ميتد من حدود جند اىل دجلة فاخلليج الفارسي ويسمى موت اليمن، فحضرويسمى 

 . العروض

  

  : : امةامة

. ها البحر األمحر مبناخه احلار، وقلما جتود فيها السماء بامطارهالفاما امة فهي أرض ساحلية ي«

ية أوديـة  اد ال ينتهي فهي سهول رملية حتدد أطرافها الشرقيكروى املقدسي واألزرقي أن صيفها  وقد

  ١».جافة، ويسكن فيها أعراب على شظف من العيش وجاهلية يف األخالق

  

  : : جندجند

اما جند فهضبة واسعة خصبة تقع يف وسط اجلزيرة العربية وحتوطها الفلوات واجلبال من كل  و«

ومل يـذكر  . وألينها هواء وأخصبها تربة وأجزهلا عطاءاً وبالد جند من أطيب بالد العرب مناخاً. جانب

 ٢» .وتشوقوا إليها أكثر مما ذكروا جنداً الشعراء موضعاً

                                                 
   ٣٤ص .  ١ج. حنا الفاخوري: الموجز في األدب العربي و تاريخه. ١
  نفسه.  ٢
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  ::احلجازاحلجاز

يف طريق القوافل التجارية املتوجهة من الشمال اىل اجلنوب، واملتوجهـة مـن    فكانجاز احلاما «

أكثـر احلـرار يف أرض مكـة والطـائف، ويف      أكثر أرضه حرار وصحار، و و. اجلنوب إىل الشمال

سهول خصبة ترويهـا ينـابيع    ذلك ففي احلجاز واحات وإىل  و. قاسالصحاري كثبان رملية ومناخ 

ومن أشهر جباله جبـل ثـور   . واملطر يف احلجاز قليل وأرضه غري ذات زرع اال يف الواحات. وأودية

  .أجأ وسلمى: ءطي يجنويب مكة وجبل

يثـرب إىل   ومن أمكنة احلجاز وادي القرى، وهو واد بني تيماء وخيرب، متر فيه الطريق املؤدية من

  ١».ويف تلك البقعة واحات متعددة من النخيل كانت ثروة البالد ومنتجع العباد. الشام وفيه قرى كثرية

وهي واقعة يف واد مقفر ضـيقت  . وأشهر مدن احلجاز مكة وهي مقام ديين منذ العصور القدمية

قريش وفيها البيت ويف وسط البطحاء مسكن األشراف من  ،عليه اجلبال وجعلت مناخه شديد احلرارة

لقوافل التجارية اليت كانت لاحلرام والكعبة وكانت مكة بفضل موقعها اجلغرايف والديين تعد أكرب حمطة 

وقد وطدت فيها قريش مركزها وسنت رحليت . حتمل البضائع املختلفة وتصدرها اىل خمتلف أحناء العامل

اليمن، فتدفقت اخلريات على مكة وأصـبح  الشتاء والصيف، رحلة الصيف اىل الشام ورحلة الشتاء اىل 

لها من أثرى الناس حىت صار يضرب بثرائهم املثل وقد أقاموا األسواق يف جوار بلدهم ومن أشـهر  هأ

  ٢.عكاظ وذو ااز وجمنة: هذه األسواق

                                                 
  نفسه.  ١
  ٣٥ص . نفسه.  ٢
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ومن مدن احلجاز الطائف وهي تقع يف اجلنوب الشرقي من مكة وكانت منتجع أشراف مكـة  

ني النخيل والكروم فتوطدت العالقة بني سكاا ثقيف وبني أشراف قريش فكانوا حيث تكثر فيها بسات

  ١.دون من حلفائهمعي

هي واحة ذات تربة صاحلة لزراعة النخيـل   يف اجلنوب الشرقي من مكة تقع يثرب أو املدينة و و

 تيمـاء و  االًمدائن صاحل مث مش وهو فيها كثري ويف أطراف املدينة قرى وواحات أشهرها خيرب والعالء و

 ٢.هي واحة واسعة تقع جنويب دومة اجلندل

  

  ::اليمناليمن

اما اليمن فهي القسم اجلنويب من اجلزيرة العربية املمتدة على شواطئ احمليط اهلندي واملشتملة على 

واليمن أغىن بالد العرب وأخصبها وهي من أقدم البلـدان   ؛بالد كثرية منها حضرموت ومهرة وعمان

هكذا ذكرها قدامى اليونان والرومان فكانت بسبب  ،كانت تعرف بالعربية السعيدةو حضارة وعمراناً

حتالل األجـنيب يف  ضت من أجل ذلك عدة حروب وخضعت لإلذلك حمل أطماع الدول الكربى وخا

  ٣.جنران معني و مأرب و سبأ و من أشهر مدا صنعاء و بعض عهودها، و

. فارقأن معظمها يتشكل من الصحاري وال الواضح هذه هي أهم أقسام شبه اجلزيرة العربية ومن

ة اجلوف وتتصل ببادية الشام وهـي  فهناك صحراء النفود اليت متتد يف الشمال من واحة تيماء اىل واح

، وهناك الربع اخلايل وهي صحراء حياناًإفار واسعة األطراف ذات رمال بيضاء يشوا بعض االمحرار ق

                                                 
  .نفسه.  ١
  .نفسه.  ٢
  .نفسه.  ٣



٧ 
 

 فار الصغرية والق غريها من الصحاري و لعربية السعيدة مما يلي عمان وجند والبحرين واواسعة تقع بني 

   ١.الكبرية، واليت تشكل القسم األعظم من جغرافية اجلزيرة العربية

 طريقة تعاملهم مع يف ألثر البالغ على نفسية سكاا، ومما ال شك فيه أن هلذه الطبيعة املتنوعة ا و

بقـاع  مـن   أغوار إىل قمم اجلبال و أحواله فمن أودية و نه واحلياة فهو مسرح عجيب يف تنوع ألوا

و قسوة، ومن ألطف مناخ وألني نسيم إىل أعنـف مسـوم    فاًفااخلضرة إىل أشدها ج شديدة النضارة و

على سـلوكيات سـكان اجلزيـرة     جلياً ا جند هذا التضاد والتقابل والتعارض واضحاًذوأجفها، وهك

دة إىل جفاء وحقد وسفك للدماء، ومن غرية ومحية علـى العـرق   وخلقيام، فمن مساحة وكرم وجن

والبـد  . األوالد إىل وئد البنات و حياناًإاليت تصل  والنسب إىل القسوة يف التعامل مع أقرب األقرباء، و

 .الفترة اليت حنن بصددها تلكيج االجتماعي لذلك اتمع يف لنا هنا أن نتعرف على النس

  

  ::أصل العربأصل العرب

الصغرى اىل الفـرات، وهـم    اآسي الشعوب السامية اليت استوطنت جزيرة العرب والعرب من 

 اآلشـوريني و  وثقافة وحضارة ولغة بالعربانيني واآلرامـيني والفينيقـيني والبـابليني و    يرتبطون نسباً

ينتمون إىل قسمني كبريين مها عرب الشمال والذين يرجعون بنسبهم إىل إمساعيل  بـن   و ٢.األحباش

القسم الثاين وهم عرب اجلنوب وهم من بقايا  يم عليهما السالم ويعرفون بالعدنانيني واملستعربة، وإبراه

وقد توزع عـرب اجلنـوب يف   . شعوب اجلزيرة األصيلني ومعظمهم يرجع بنسبه إىل قحطان من سبأ

                                                 
  .نفسه.  ١
  ٣٨ص .نفسه.  ٢


