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 عباسييف العصرين اجلاهلي والقساوة البيئة وأثرها على شهية الشعراء  

 االنثروبولوجيا يلقراءة ضمن جما
                                                 

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة   - أ.م.د عثمان عبد الحليم جلعوط الراوي  
 االنبار

eat@yahoo.com58hae  
   المستخلص

الطعام هو العنصر األساسي في حياة االنسان وديمومتها .لذلك ليس من 
تحكمه في  الغريب أن يتفاعل معه من خالل ردود أفعاله تجاه هذه األكلة او تلك .

الكشف عن جوهر اإلنسان وأخالقه ذلك شهوته لحب الطعام  الذي له أثر واضح في 
ذا نظرنا الى مقومات المعيشة في العصر الجاهلي  ال سيما وقت حاجة غيره له. وا 

نجدها بسيطة عاش في كنفها أكثر الشعراء ،ولكنهم سيطروا على شهيتهم للطعام 
،وأبدوا مساعدة لغيرهم ال سيما وقت الجدب ،فكانوا على درجة عالية من طيبة النفس 

الحياة بطبيعة الحال تختلف عن الحياة التي عاشها أكثر الشعراء في العصر  .وهذه
وأختلفت  بالترف والنعيم والتنوع الكبير الذي طرأ على األطعمة ، تتميز  تيالعباسي ال

 شهية الشاعر العباسي حسب الحالة التي يعيشها في وقتي النعيم والبؤس .
هية الشاعر الجاهلي والشاعر وهذا البحث سيخضع للدراسة المقارنة بين ش

م على مقدمة وأضاءة االنثروبولوجيا.وقس   ليالعباسي وأثر البيئة في ذلك وفق مجا
 ة مباحث وخاتمة.عوأرب

  أنثروبولوجيا-شهية-عباسي-جاهلي -شعراء: الرئيسية الكلمات  
 

Abstract 
        Food is a basic element of human life and durability. Pre-
Islamic period was one of scarcity and hard life but its poets 
showed high self-control as far as appetite and gluttony are 
concerned. These poets showed noble altruism and self-denial 
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in times of famine. The Abbasid period poets were quite on 
the contrary to them. Their age was one of richness and 
gluttony. The Abbasid poets showed high love of food and 
great appetite.  
       This research is comparative study between the pre-
Islamic      poet (Jahiliate) and Abbasid poet and the impact of 
the environment in the areas according the two fields of 
anthropology. 
 
Keywords: Poets, Jahiliate, Abbasid, Appetite, Anthropology 
 

 
 ةــــــــــــالمقدم

رغـــم قســـاوة البيئـــة الجاهليـــة وعـــدم قـــدرتها علـــى تقـــديم مـــا اعتـــادت عليـــه وقـــت 
الخصـــب أال أن العربـــي الـــذي عـــاش فـــي خصـــبها وجـــدبها يعـــرف جيـــدا كيـــف يتصـــرف 

بقدر ارتباطها بمسألة البقاء على  والشهوة  للطعام  .فالقضية هنا ال ترتبط بالقناعةمعها
ن كانـت قيد الحياة ،فمن عاش قسوة الصحراء خاصة يق تنع بـالنزر القليـل مـن الطعـام وا 

مـــنظم بـــارع علـــى ارضـــه التـــي لطالمـــا تغنـــى  -العربـــي –الـــنفس غيـــر راغبـــة بـــه، فهـــو 
 وحنينه اليها .كيف ال ؟ وفيها نشأ وعليها ترعرع .بوصلها 

مـتهن الرعـي ،ومـنهم مـن افالمجتمع العربي تنوع في طـرق معيشـته ،فمـنهم مـن 
مــتهن الصــيد ،وكــذلك الزراعــة والتجارة.والطعــام الــذي يقــدم فــي الصــحراء هــو بطبيعـــة ا

طريقـة اعـداده ،والتفـنن فـي تقديمـه، وهـذا مـا الحال يختلف عنه في الحواضر من حيـث 
 لمسناه في العصر العباسي الذي شهد انفتاحا على حضارتي فارس والروم.

ادر والمراجــع التــي اهتمــت والــذي دفعنــي الــى اختيــار هــذا الموضــوع أن المصــ
ذكــــره ضــــمن ثنايــــا الكــــالم  :ثالثــــة طــــرقبالحــــديث عــــن طعــــام االنســــان تحــــدثت عنــــه ب

القديمــــة كــــالبخالء  .والثانيــــة:أفراد بــــاب خــــاك عــــن الطعــــام كمــــا فــــي بعــــ  المصــــادر
والحيوان والبيان والتبيين للجاحظ واألغاني لألصفهاني وعيون األخبـار وديـوان المعـاني 
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قه اللغة وسر العربية للثعـالبي وبهجـة المجـالس وأنـس المجـالس البـن عبـد البن قتيبة وف
البر القرطبي والبارع في اللغة واألمالي البي علي القالي وبلوغ األرب في معرفة أحـوال 
ــــة جمــــع  ــــاب للقيروانــــي. وغيرهــــا، فــــي عملي العــــرب ليلوســــي وزهــــر الداب وثمــــر األلب

 الوالئم والمطاعم. وتصنيف، أو توضيح لمعاني معجمية ألنواع
إبن فـــ ،المراجـــعو  المصـــادر  أو افـــراد كتـــاب كامـــل عـــن الطعـــام كمـــا فـــي بعـــ 

أحصــى فــي كتابــه سالفهرســتس مجموعــة كتــب أطل ف ــت فــي الطعــام و دابــه  -مــثال  – النــديم
والتي بلغت أوجها في العصر العباسي، وهذه الكتب هي: كتـاب الكسـبال لجحظـة هولـه 
أيضــاا الطبــيوا، والطبــيو إلبــراهيم بــن العبــاس الصــولي، والطبــيو إلبــراهيم بــن المهــدي، 

بســـخز، والطبـــيو للطبيـــب الـــرازي،  والطبـــيو ألحمـــد بـــن الطبيـــب، والطبـــيو للحـــارث بـــن
م، والطبــيو للمرضــى.. ألــو. زد علــى ذلــك كتــب أخــر   والطبــيو لعلــي بــن يحيــى المــنجخ

ما، 5558خاصة بالطعام، منها كتـاب ستـذكرة الخـواتين وأسـتاذ الطـبوس لخليـل سـركيس ه
ثم كتاب سفك الخواتيم في ما قيل في الوالئمس لمؤلفه شمس الـدين بـن علـي بـن طولـون 

كتاب سالطعام فـي الثقافـة العربيـةس لنينـا جميـل.  ومن الكتب الحديثة. دمشقي الصالحيال
 وهناك كتب اخر  في هذا المجال.

فعـل الشـاعر  ةلـم يـتم التطـرق بشـكل مباشـر الـى رد الطرق  التي ذكرناها وفي 
الذي يقدم وقت الرخاء ووقت البؤس .وقت النعيم  تجاه الطعام الممدوح والمذمومالعربي 

وكــان األمــر ال يتجــاوز عنــدهم ســو  ايــراد االبيــات الشــعرية التــي تنــاول  .ووقــت الشــقاء
 اصحابها الحديث عن وصف الطعام.

فـي  الشـاعر العربـيالبحث القادمة أن ابين مد  تفاعل وسأحاول في صفحات 
نعيمهـا شـهوته لخـالل شـعره ،وكيـف وصـف مـن  بيئته مع العصرين الجاهلي والعباسي 

ســـــتند علـــــى تطـــــور تي تـــــال األنثروبولوجيـــــا ليمجـــــاوبؤســـــها ،وكـــــل ذلـــــك ســـــيجري وفـــــق 
اضــاءة وأربعـة مباحــث و  مقدمـة وينقســم البحـث علــىالمجتمعـات القديمـة منهــا والحديثـة، 

 وخاتمة.
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بصــورة مــوجزة. ثــم  ومجاليهــا األنثروبولوجيــافتركــز علــى تعريــف  امــا اإلضــاءة:
فــي  دب.شــهية الشــاعر الجــاهلي وقــت الجــيــأتي المبحــث األول لينصــب علــى توضــيح 

بينمـا  في وقت الخصب. شهية الشاعر الجاهليالمبحث الثاني الضوء على  وجهحين ي
وبعدها نصـل الـى  .الشاعر العباسي في أيام الترف والبؤس شهية الثالث تناول المبحث

ـــة بـــين شـــهية  ،وهـــذا ســـيكون مـــادة المبحـــث  الشـــاعر الجـــاهلي والشـــاعر العباســـيمقارن
 دون نتائج هذا البحث.تالرابع.أما الخاتمة فس

 
 ومجاليها االنثروبولوجياإضاءة في 

ية على فاالنثروبولوجيا تهدف الى هدراسة اإلنسان من الناحيتين العضوية والثقا
 ا.5اهحد سواء

،  ANTHROPOاإلغريقيـة : الكلمـة مـن مشـتقة أنثروبولوجيـا كلمـةولـذا فـأنه 
 .    ا2هااإلنسان دراسة هو اللفظي معناها أي العلم أي LOGY: واللفظة اإلنسان أي

تعنــي  ولألنثروبولوجيــا مجــاالن دراســيان مهمــان همــا األثنوجرافيــا واالثنولوجيــا .
الدراســــــة سالوصــــــفيةس ألســــــلوب الحيــــــاة ومجموعــــــة  :ا ethnographyهاإلثنوجرافيــــــا 

التقاليــد، والعــادات والقــيم واألدوات والفنــون، والمــأثورات الشــعبية لــد  جماعــة معينــة، أو 
 -اكاديمياا  –مجتمع معين، خالل فترة زمنية محددة..... أذن يتحدد مفهوم اإلثنوجرافيا 

 بأنه: الوصف الدقيق والمترابط لثقافات الجماعات اإلنسانية.
دراســــة المقارنــــة للثقافــــات المعاصــــرة : فهــــي ال(Ethnology)أمــــا االثنولوجيــــا

والثقافــــــات التـــــــي تتـــــــوفر عنهـــــــا وثـــــــائق تاريخيـــــــة هتجميـــــــع وترتيـــــــب وتنظـــــــيم البيانـــــــات 
االثنوجرافيـــةا. هــــذه الدراســــة المقارنــــة قــــد تكـــون فــــي الزمــــان أو المكــــان، أي ان  عمليــــة 

دما نحصـل المقارنة قد تكون تتبعية ستاريخيةس أو تزامنية سمعاصرةس بتعبير البنيويين، فعن
علـــى مجموعـــة أو عـــدد كبيـــر مـــن الملفـــات الخاصـــة بحيـــاة الشـــعوب والمجتمعـــات نقـــوم 
ظهــار التمــايزات او المفارقــات بينهــا، ثــم تبــدأ بعــد ذلــك  بتنظــيم هــذه الملفــات وتجميعهــا وا 
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عمليـــة التحليــــل والتنظيــــر عــــن طريــــق دراســــة هـــذه الملفــــات وبياناتهــــا وهنــــا فقــــط تشــــرع 
 ا.3هث تنتهي االثنولوجيااالنثروبولوجيا وتبدأ حي

مــن المعلـــوم التــذكير بـــأن اي دراســـة اجتماعيــة تتضـــمن المراحــل الـــثالث هـــذه، 
فكل باحث يسير وفق خطـوات مدروسـة تبـدأ باالثنوجرافيـا : تجميـع المـادة مـن الميـدان، 
ومــن ثــم االثنولوجيــا : ترتيــب البيانــات وتنظيمهــا ومقارنتهــا، وبعــد ذلــك االنثروبولوجيــا : 

 وتنظير.تحليل 
ـــــة   ـــــدوائر العلمي ـــــا فـــــي معظـــــم ال ـــــة ترحيب ـــــرة طويل ـــــا لفت ـــــق االنثروبولوجي ـــــم تل ول

العربية،وقـــد ظـــل  تدريســـها حتـــى مـــدة قريبـــة محـــدود جـــدا بـــداخل أقســـام الفلســـفة او علـــم 
 .ا4هاإلجتماع

ودخلـــت هاالنثروبولوجيـــا الـــى العـــالم العربـــي فـــي الثالثينـــات تحـــت اســـم  علـــم االجتمـــاع 
على أيدي عدد كبيـر مـن علمـاء األنثروبولوجيـا البريطانيين.مثـل أيفـانز المقارن{ ،وذلك 

بريتشارد ،وهو كارت،ويربسيتافي .ممن تولوا التدريس في الجامعة المصرية ... ثم  جاء 
 ا8هبعدهم في األربعينات عميد االنثروبولوجين في ذلك الحين االستاذ رادكليـف بـراون ا

. 
االنتقادات التي وجهها الباحثون العـرب ألـى  ويعود عدم الترحيب الى جملة من

 األنثروبولوجيا الغربية، ويمكن أيجازها على النحو التي:
أن فكــرة التطــور الحيــوي عنــد اإلنســان التــي نــاد  بهــا دارويــن وغيــره، تتعــار  مــع  -5

الفكر الديني، وتفسيراته التي تؤكد أن اإلنسان مخلـوق مـن عمـل او، ولـيس نتـال حلقـة 
 تطوُّرية ذات أصل حيواني.

ارتباط األنثروبولوجيا باالستعمار الغربي؛ أذ استغل المستعمر المعلومات التي جاء  -2
ـــــة  ـــــة والثقافي ـــــة بنيتهـــــا االجتماعي ـــــد معرف ـــــة قص  ـــــاحثون عـــــن المجتمعـــــات البدائي بهـــــا الب

 واالقتصادية؛ مما يسهل التحكم فيها، والسيطرة عليها.
ـــاط أوروبــي غربــي أن التــاريو الحــديث والم -3 عاصــر أثبــت، ويثبــت بالــدليل أن أي تعــ

مهمــا كــان شــكله مــع قضــايا المجتمعــات العربيــة واإلســالمية، يقــع دون ريــب فــي دائــرة 
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األطماع االستعمارية، والتآمر على العرب واإلسالم، وما يجري اليوم فـي هـذه المسـاحة 
لحته، وفــي صــدارتها العلــوم، مــن العــالم وراءه الغــرب الــذي جنــد ويطجنــد كــل تقنياتــه وأســ

  ا.6هومنها األنثروبولوجيا
ومن اجل تجاوز هذه االنتقادات واإلفادة من هذا العلم فـي دراسـة تراثنـا نعـر  

ــــدراثي  ــــا في ــــود وهــــو الليت ــــوجيين الهن ــــذي  L.VidYrathyوجهــــة نظــــر احــــد االنثروبول ال
يوانيــة ،واتفــق معــه يقول:هلقــد نظــر دارون الــى االنســان باعتبــاره جــزءا مــن المملكــة الح

فرويد الذي يؤكد أن فكر االنسان وسلوكه تحددهما الغريـزة الجنسـية ان هـؤالء المفكـرين 
ـــى االنســـان  ـــدو وتـــاجور و خـــرين ممـــن نظـــروا ال ـــدي واوربين الغـــربيين يختلفـــون عـــن غان
ومجتمعــــه مــــن منظــــور روحــــاني يقــــوم علــــى أســــاس الحــــب وعــــدم العنــــف ،وهــــذه كلهــــا 

الذي يجعلنا ال نسمح بالمنطلقات الغربية أن تؤثر علـى علومنـا  اتجاهات ايجابية األمر
االجتماعيـــة ،أو ان تشـــوه صـــورتها هنـــاك اذن حاجـــة تؤكـــد أهميـــة العـــودة الـــى كتابـــات 

ا.فمن خالل االفـادة مـن االيجابيـات،ورف  7هاألولين والمعاصرين من المفكرين الهنودا
ان نتفاعــل بشــكل اوســع مــع علــم  الســلبيات التــي تتعــار  مــع ديننــا وتقاليــدنا نســتطيع

 االنثروبولوجيا  ونقرأ من خالل هذا العلم تراثنا العربي قراءة جديدة.
 

 في أيام الجدب المبحث األول: شهية الشاعر الجاهلي
البيئة الصحراوية القاسية بمناخها وبشح مطرها دفعت العربي الى البحث عن 

بين الصيد والرعي والغزو .أما التجارة مصادر مختلفة للبقاء على قيد الحياة .تنوعت 
والصناعة والزراعة وغيرها. فكانت موجودة بشكل متفاوت في بع  المناطق التي 

 تشهد استقرارا نسبيا.
ففي مجال التجارة نجد ان اليد الطولى كانتهلعرب الجنوب والساحل 

بالبر الشرقي،وأنها ارتبطت بالبحر من حيث مصادر السلع وايرادها كما ارتبطت 
ا.اما تجارة قريش  نذاك لم تكن 5واالسواق الداخلية من حيث التسويق والترويجاه
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تتجاوز مكةهفكان يقدم عليها األعاجم بالسلع فيشترونها منهم ثم يتبايعونها بينهم 
 ا.9ويبيعونها على من حولهم من العرباه

رة ثم تشعبت طرق التجارة في القرن السادس الميالدي لتشمل تخوم الجزي
الهلة بالسكان،بل يمكن ان نالحظ ثالثة انواع منها:تجارة مستقرة في المدن،وتجارة 
أسواق موسمية،وثالثة متجولة بين القبائل المهمة.وقد مارسها الكثير من العرب 

 ا.50.وبع  الشعراء لم يكونوا بعدين عنهاه
.ذلك ان اما الصناعة فكانت لليمن المكانة المتميزة عن غيرها في هذا المجال

اليماني هاستغل االر  وانتج المعادن وربى الحيوان...وأقام األبنية وأد  األعمال 
(11)بحذق ومهارة حتى أنتج حضارة لم نر لها مثيال في بقية أنحاء الجزيرة العربيةا

اما  .
ا52هالمناطق االخر  ومنها البحرين فقد اشتهرت بصناعة السفن والرماح

.  
الزراعة نجد انها نادرة اال قرب البار او بع  الواحات وهذا واذا انتقلنا الى 

امر طبيعي في بيئة الصحراء الجافة .وتذكر لنا المصادر أن زراعة النخيل ازدهرت 
 ا53هفي بع  المناطق ،ومنها هجر في البحرين حتى قيل هكجالب التمر الى هجرا

ا54هالنخيل  .اما في يثرب وخيبر والطائف فقد انتشرت المزارع الى جنب
وكونت ، 

عائدات الزراعة ثروة كبيرة لبع  المشتغلين بها منهم  احيحة بن الجالح ،وعبد او 
ا58هبن جدعان

. 

اردت من خالل هذا العر  الموجز ان ال يغفل البحث الحديث عن البيئة 
الجاهلية بشكل عام الن بع  المدن غلب عليها االستقرار والحضارة.لذلك لم ارد 

 هذا المجال أال بقدر اإلشارة حتى ال يخرل البحث عن هدفه المخصك له. التوسع في
فالمجتمع العربي قبل اإلسالم كان على قسمين رئيسيين هما البدو والحضر    

،وكان البدو يشكلون الثقل االكبر  نذاك.والبدو كانوا ينظرون الى المهن نظرة 
.وكانوا يعيشون على ما ا56هلمالحةازدراء.فهم يحتقرون الصناعة والزراعة والتجارة وا

ذا  تنتجه ماشيتهم .فيقتاتون على لحومها ويشربون البانها ،ومنها يتخذون مساكنهم.وا 
احتاجو الى غير ما تنتجه انعامهم تعاملوا عن طريق البدل ،فيستبدلون الماشية وما 
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تبس المطر تنتجه بالتمرواللباس .والطبيعة كانت موردهم ففيها يرعون انعامهم .واذا اح
وشعروا بخطر الموت كان امامهم الغزو واإلستيالء على مراعي القبائل األخر  

ا57هوانعامها
. 

ذا نظرنا الى هذا الحوار الذي مفاده سؤال الحضري للبدوي :هأي شيء  وا 
فقال: نأكل ما دب  ودرل أال أم حبين. فأجابه الحضري:  ت د عون ،وأي شىء تأكلون؟

ا.نجد أن األوقات الصعبة تجبرهم على أكل ما يقع بين 55هلتهن أم حبين العافيةا
 أيديهم حتى وان كانت نفسهم كارهة له ،وكل ذلك من أجل البقاء على قيد الحياة.

الفث والدطعاع والهِبيد والقطرامة والقر ة مهومن أصناف الطعام المذموم عنده
م والق ِصيد  والِقد  والحي ات   ا.59ه اوالسخينةوالعطسطوم ومطنق ع الب ر 

 ا:20ومن ذلك قول أمية بن أبي الصلته 
ــــــــــــــــــــــــــــــــرك ــــــــــــــــــــــــــــــــان ِش     وال يتنــــــــــــــــــــــــــــــــاز عون ِعن

 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــومه  ا25وال أقـــــــــــــــــــــــــــوات أهلهـــــــــــــــــــــــــــم العطسط
 

ــــــــــــــــــــــــــزز مــــــــــــــــــــــــــن طعــــــــــــــــــــــــــاموال ق ــــــــــــــــــــــــــر    ٌد يق
 

 
 

ــــــــــــــــــــــــديمه ــــــــــــــــــــــــولىا ع   ا22وال ن ِصــــــــــــــــــــــــب وال م 
 

الشاعر هنا في معر  المديح النه يتحدث عن قوم ال يحتوي اكلهم على 
وكذلك ال يأكلون الحشرات التي تسبب اإلشمئزاز  لمجرد نوعية رديئة من الخبز، 

رؤيتها .وأكل الحشرات مثل الجراد والزنابير محمود عند بع  الناس ،واورد ابن قتيبة 
ان اعرابيا جلس على مائدة الفضل بن سهل ولم يكن عليها عربي غيره ،فذموا الضب  

ير،فلم يشك االعرابي انها ذبان دم للفضل طبق فيه افراخ الزنابومن يأكله ،وبعد ذلك قط 
 ا:23البيوت. فأنشده

ـــــــــةا  مـــــــــاا وِبط ن   وِعلـــــــــجا ي عـــــــــافط الضـــــــــبخ لطؤ 
 

ـــــــــــــابِ    ـــــــــــــ ط أداِم العلـــــــــــــِج هـــــــــــــامط ذب   وب ع 
 

 ا:24ويقول معاوية بن ابي ربيعة الجرميه 
ـــــــــــــــــوكم رمـــــــــــــــــاا أنجـــــــــــــــــد ت وأب ـــــــــــــــــر ج  ـــــــــــــــــم ت ـــــــــر األقيصـــــــــر شـــــــــارع  أل ـــــــــي حف  مـــــــــع الق مـــــــــل ف
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 أذا قــــــــــــــــــــــــــرخة يقــــــــــــــــــــــــــول أِصــــــــــــــــــــــــــب بهــــــــــــــــــــــــــا

 
 
 

ــــــارعه ســــــو  ــــــواِزن  ض   ا28القمــــــل أنــــــي مــــــن ه 
 

هكان الرجل ...ال يحلق رأسه أال على رأسه قبضة من دقيق، ليكون   
ا، فاختالط الشعر مع الدقيق وما يرافق الشعر من قمل يؤدي 26صدقة...وطهورا لهاه

 الى نفور النفس من أكله فضال عن نعت من يأكله بالعيب.
الكثير من االعباء ،فالجدب يكون في الشتاء فالعربي في بيئته القاسية يتحمل 

،فإلى جانب قلة الطعام يشتد البرد. ويكون البدوي أمام صراع حقيقي مع بيئته ،فالبد 
 ا:27له من ايجاد بدائل لينجو ومن معه .يقول رؤبةه

 (28حدباء فكت أسر الُقعوس)
بن يريد أنهم اوقدوا ما يملكون من الهوادل من شدة البرد. ويقول سالمة 

 ا:29جندله
ــــــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــــآميةٌ   كنــــــــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــــــــلط أذا هب 

 
 
 

 بكــــــــــــــــــِل وادا حطيــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــبطِن مجــــــــــــــــــدوب
 

ــــــــــــــــــيبط المبــــــــــــــــــارِك مــــــــــــــــــدروٌس مدافعطــــــــــــــــــه  ِش
 

 
 

 ا30هـــــــــابي المـــــــــراغ قليـــــــــلط الـــــــــودِق موظـــــــــوِبه
 

ن نضب ما فيه من ماء وكأل أال أنخ شاعرنا ال يبالي بذلك ألنه  فهذا الوادي وا 
هكذا أر  لم تعد نافعة ألي شيء.  يريد ان يبين لنا كرمه فهو يعقر ويطعم في ظل

 ا:35وقال عمرو بن أحمره
ـــــــــــــــــــــــــم يحبطهـــــــــــــــــــــــــا  وراحـــــــــــــــــــــــــت  الشـــــــــــــــــــــــــولط ول

 
 
 

ه ــــــــــــــــِدرط  ا32فحــــــــــــــــٌل ولــــــــــــــــم يعــــــــــــــــتسُّ فيهــــــــــــــــا مط
 

أي أن الفحل انشغل بنفسه عنها من شدة البرد.وال يصل لضرعها أحد النه ال  
 لبن فيها.

 ا:33ونلمس في قول ابن مقبله
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ــــــــــــــالا  ــــــــــــــوردط فيهــــــــــــــا مجل  يظــــــــــــــلط الحصــــــــــــــانط ال
 

 
 

ـــــد  الســـــتِر يغشـــــاهط المصـــــكط الصـــــمحمٌحه  ا34ل
 

أن هذا الحصان على شدته وقوته لكنه يخشى البرد وال يستطيع التحمل على   
 ما يحمله من صفات الشدة والقوة.فكيف باالنسان تحمل مثل هكذا ظروف قاسية.
وفي ظل هذا البرد وانعدام الطعام يلجأ من سكن البادية الى اكل أصناف 

فليس لهم حيلة في بيئة باردة مجدبة ،وال شهية لطعام لذيذ يتمنون تناوله رديئة منه ، 
 ا:38.لذا يضطرون الى أكل الهبيد.كقول حسان بن ثابته

 لــــــــــــــــــــــــم يعللــــــــــــــــــــــــن  بالمغــــــــــــــــــــــــافيِر والصمـــــــــــــــــــــــــ
 

 
 

يانِ  ـــــــــــــــــــــــر  ن ظ ـــــــــــــــــــــــِل الشخ  ــــــــــــــــــــــــش وال ن ق ـــــــــــــــــــــــِف ح 
 

يشير هنا الى وجبة طعام أساسها الهبيد ،وهي استخرال حب الحنظل وطبخه 
 بالماء للتقليل من مرورته ،ويؤكل أيام الجدب.

 ا:البسيط 36وأنشد األصمعيه
 أرٌ  مـــــــــــــــــن الخيـــــــــــــــــر والســـــــــــــــــلطان نائيـــــــــــــــــةٌ 

 
 
 

ه ـــــــــــربط  ا37فاألطيبـــــــــــانِ بهـــــــــــا الطرثـــــــــــوثط والصخ
 

في ظل مثل هكذا ظروف تختفي شهية الشاعر فاألمر هنا متعلق بقدرته على        
.فنبات الطرثوث ،واللبن الحام   الحصول على الطعام. أي طعام من اجل سد  جوعه

 وجبة وان لم تكن شهية لكن البد  من أكلها فال يتوفر غيرها في أر  نائية مجدبة.
 ا:35وأنشد أبن األعرابيه

ـــــــــــــــــــــلط  ن ظـــــــــــــــــــــلط المطب سخ  ِبـــــــــــــــــــــئس الطعـــــــــــــــــــــامط الح 
 

ـــــــــــــــــــــــــــلط      س  ـــــــــــــــــــــــــــِدي وأك  ِب ـــــــــــــــــــــــــــه ك  ـــــــــــــــــــــــــــع من  ي ي ج 
 

النوع من الطعام يتضح لنا أن بع  الشعراء يكشف ان شهيته ال ترغب بهذا 
الذي يوجع الكبد ويسبب الخمول . ولكن ال بد  من تناوله وان كان رديئا ،فهذا ما 

 جادت به بيئته، وهو على دراية بصعوبة ارضاء النفس في ظل هكذا ظروف.
 ا:39وقول القطامي في أكلهم القده
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ــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــحا تلطفُّن ــــــــــــــــــل  وري ــــــــــــــــــي ط   تلفخعــــــــــــــــــتط ف
 

 
 

 ا40هوفــــــــــــي ِطرِمســــــــــــاء غيــــــــــــِر ذاِت كواكــــــــــــب
 

 ِألـــــــــــــــــى حيزبـــــــــــــــــونا تطوِقـــــــــــــــــدط النخـــــــــــــــــار  كلخمـــــــــــــــــا
 

 
 

ــــــــــــل  جانــــــــــــبِ   ا45هت ل فخعــــــــــــِت الظ لمــــــــــــاءط مــــــــــــن كط
 

ــــــــــــــــــــــرُّها  ف ســــــــــــــــــــــلخمتط والتســــــــــــــــــــــليمط لــــــــــــــــــــــيس ي سط
 

 
 

ـــــــــــــــــــبِ  ـــــــــــــــــــل  جاِن ـــــــــــــــــــٌق علـــــــــــــــــــى كط ـــــــــــــــــــه ح   ولكن 
 

 فلمــــــــــــــــــــــا ت ناز عنـــــــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــــــديث ســـــــــــــــــــــــأ لتطها
 

 
 

ــــــــــٌر ِمــــــــــن مطحــــــــــاربِ  ــــــــــن الحــــــــــيُّ قالــــــــــت م عش   م 
 

ـــــــــــــــــراهم ـــــــــــــــــدخ ممـــــــــــــــــا ت  مـــــــــــــــــن المطشـــــــــــــــــت وين  الق 
 

 
 

 جياعـــــــــــــاا وريـــــــــــــفط النـــــــــــــاِس لـــــــــــــيس بناضـــــــــــــب
 

ـــــــــــن  فلمـــــــــــا بـــــــــــدا ِحرمانطهـــــــــــا الضـــــــــــيف  لـــــــــــم يكط
 

 
 

ــــــــــــــــــــرب ة  الِزب نـــــــــــــــــــاخط الســـــــــــــــــــوِء ض   علـــــــــــــــــــي  مط
 

 أال أنمــــــــــــــــــــا نيــــــــــــــــــــرانط ق ــــــــــــــــــــيس أذا اشــــــــــــــــــــت و وا
 

 
 

ــــــــــــاِر الحباحــــــــــــب ــــــــــــلط ن ــــــــــــلا مث  ا42هلطــــــــــــارِق لي
 

   
الشاعر يستخدم القر  سالحا ذا فاعلية مؤثرة في شعره في النيل من  ل       

محارب الذين يأكلون القد ،وال يرحبون بالضيف .بينما قبيلة قيس تحتدم نيرانها في 
 الشتاء ألستقبال الضيوف.

  

   
وقد يصيب من سكن البادية من الجوع ما لم يسمع به في أمة من األمم،فإذا         

مامة جاع أحدهم يشد  على بطنه الحجارة، أو يعتصم بشدخة معاقد اإلزار، فينزع الع
 .ا43هويشدها على بطنه

ولذا فقد يضطرون الى أكل أصناف رديئة من الطعام مثل اكلة العلهز. كقول        
 ا:44هالشاعر
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ـــــــــــرن وعلهـــــــــــز ـــــــــــر  قحطـــــــــــان ق نخ ق  وا 
 

 
 

ــــح نفســــك مــــن فعــــله  ا48فــــأقبح بهــــذا وي
 

 ا:47ه.كقول خداش بن زهيرا46هوكذلك السخينة وكانت تعاب بها قريش
ــــــــد دنا غيــــــــر  ــــــــد ةا مــــــــا ش   كاذبــــــــةا يــــــــا ش 

 
 
 

ــــــِخينة  لــــــوال الليــــــلط  والحــــــرمط   ا45هعلــــــى س 
 

على الرغم من قساوة البيئة نجد الشاعر الجاهلي يؤكد على التكافل وأهميته في 
 ا:49تجاوز أوقات الجدب . فاألعشى هنا يهجو علقمة بن عالثةه

ــــــت ى ِمــــــالٌء بطططــــــونطكطم    ت ِبيتطــــــون  فــــــي الم ش 
 

 
 

ـــــــاه غرثـــــــىوجـــــــاراتطكطمط  ماِئص   ا80ي ِبـــــــت ن  خ 
 

هذه الفكرة التي ذكرها األعشى ذكرها الكثير من الشعراء الذين يذمون الجار        
البخيل الذي ال هم  له سو  بطنه،فاألولى بمثل هؤالء ان يفكروا بالجار وبالضيف 
 ،فالعربي عرف بإيثاره للغير ،وهذا المفهوم يكثر في الكرم ووصفه ،وال نريد ان ندخل
قراء الضيف فالشعر العربي يعج بالكثير من الشواهد واألحداث التي  في باب الكرم وا 
خلدت الكريم ونبذت البخيل. فالظواهر السائدة في المجتمع أما ان تكون حسنة أو 

 ا85سيئة.ومن يخرل عن التقاليد الحسنة تلحقه عقوبة معنوية ،أو ماديةه
 ا:82لتي عبر عنها عروة بن الورد بقولههاألنانية ا.ومن ضمن التقاليد السيئة     

ك ةٌ  ــــــــــــــر  ــــــــــــــاِئي  ِش ــــــــــــــاِفي ِأن  ٌؤ ع  ــــــــــــــرط ــــــــــــــي ام   ِأن 
 

 
 

ـــــــــــــــــك  و اِحـــــــــــــــــدط  ـــــــــــــــــاِفي ِأن ائ  ٌؤ ع  ـــــــــــــــــرط ـــــــــــــــــت  ام   و أ ن 
 

ــــــــــــــــِمن ت  و أ ن  ت ــــــــــــــــر   ــــــــــــــــي أ ن  س  ــــــــــــــــز أط ِمن   أ ت ه 
  

 
 

اِهــــــــــــــدط  ــــــــــــــقُّ ج  ــــــــــــــِق و ال ح  ــــــــــــــسخ ال ح  ــــــــــــــِمي م   ِبِجس 
 

ـــــــــــــوما  سط ـــــــــــــِمي ِفـــــــــــــي جط ـــــــــــــمط ِجس  ِثيـــــــــــــر ةا أطق س    ك 
 

 
 

ــــــــــــــــاِردط   ــــــــــــــــاءط ب  ــــــــــــــــاِء و ال م  ــــــــــــــــو ِقــــــــــــــــر اح  ال م  سط  و أ ح 
 

صورة االنانية واإليثار ركز عليها الشعراء الصعاليك ،وفيها نظرة واسعة من       
 قبلهم في عرضها اال انني لن اخو  في شعر الصعاليك لكثرة الدراسات حولهم.
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 ا:83وقال مالك بن حريم الهمدانيه
ـــــــــــــــــإننيفـــــــــــــــــان  يـــــــــــــــــكط غث ـــــــــــــــــا   أو ســـــــــــــــــميناا ف

 
 
 

قنعـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــه لقلبـــــــــــــــــــــــه م   ســـــــــــــــــــــــأجعل عيني 
 

يبين لنا الشاعر بأنه سوف يقنع ضيفه بأنه لن يخفي عنه شيئا من ذبيحته        
،فكل شيء سيكون أمام عينيه،كي ال يبقي في نفسه توقا لجزء ترغبه نفسه أال وقدمه 

 .له ،وهذه قمة الضيافة
 :ا84هقول األفوه األوديوتزداد ضراوة الجوع في الشتاء من ذلك 
تهنــا لثعـــــلــــــــــــــــــبة بـــــــــن قـــيس جفـــــــــــــــــــــــــــــنة

  
 

 
 

 ا88هيــــــأوي أليهــــــا فــــــي الشــــــتاء الجــــــوع
 

 ومــــــــــــــــذانٌب مــــــــــــــــا تســــــــــــــــتعارط وجفنــــــــــــــــةٌ 
 

 
 

فــــــعط   ا86هســــــوداءط عنــــــد  نشــــــيجها مــــــا تطر 
 

ــــــــــــــــة  وكأنمــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــا المــــــــــــــــذانب حلف
 

 
 

ـــــــــول تنـــــــــزع ـــــــــدالء علـــــــــى دل  ا87هوذم ال
 

رغم قلة الطعام وقسوة البيئة وشدة برودتها الى ان بع  ساكنيها لم يحتكروا     
الطعام ألنفسهم ،وانما كانت لديهم جفان ازدانت بلون أسود كناية عن كثرة استعمالها 

 ،وتعرضها للنار.
 ا:85هوفي المعنى نفسه يقول معن بن أوس

 أخـــــــــــــــو شـتــــــــــــــــوات ال تــــــــــــــــزال قــــــــــــــــدوره
 

 
 

ــــــــــى أرجائهــــــــــا  ـــــــــــم تـرحـــــــــــلتحــــــــــل عل  ث
 

 أذا مـــــــــــا انتحاهـــــــــــا المرملـــــــــــون رأيتـهــــــــــــا
 

 
 

ـــِك قراهـــا وهـــي بـــالجزل تشـــعل  ا89هلوش 
 

 ســــــمعت لهــــــا لغطــــــاا أذا مــــــا تغطمطــــــت
 

 
 

 ا60هكهــــدر الجمــــال رزمــــا حــــين تجفـــــل
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 تـــــــر  البـــــــازل الكومـــــــاء فيهـــــــا بأسرهـــــــــا
 

 
 

 ا65همقبضــــــة فــــــي قعرهــــــا مــــــا تجلـجـــــــل
 

 كـــــــأن الكهـــــــول الشـــــــمط فـــــــي حجراتهــــــــا
 

 
 

 تيارهـــــــا حـــــــين ت حت فـــــــلط  تغـــــــاط سط  فـــــــي
 

 أذا التطمــــــــــــــــــت أمواجهــــــــــــــــــا فـكـأنـهـــــــــــــــــــا
 

 
 

 ا62هعوائــــــــذط دهــــــــم فــــــــي المحـــــــــلة قـــــــــيخلط 
 

ـــــــــــــــــدمت أمواجهـــــــــــــــــا فـكـأنـمــــــــــــــــــا  أذا احت
 

 
 

 ا63هيزعزعهــــــا مــــــن شــــــدة الغــــــل أفـكـــــــلط 
 

 تظــــــــــــــل رواســــــــــــــيها ركـــــــــــــــوداا مـقـــــــــــــــيمة
 

 
 

 ومـأكـــــــــــل لمــــــــــن نابــــــــــه فيهــــــــــا معـــــــــــاش
 

 ا64هومن ذلك قول كعب بن سعد الغنوي
ـــــــيالن أنخنـــــــالقـــــــد  ـــــــت  قـــــــيسط بـــــــن ع  ِلم   ع 

 
 
 

ــــــب عودطهــــــا ــــــثط رك   ا68هنطضــــــار،وأنا حي
 

ــــــــــــــهط   أذا المــــــــــــــاءط حــــــــــــــين يمــــــــــــــذ ق بعضط
 

 
 

ودطهــا ، ويبلــى شــحُّ نفــسا وجط  ا66هبــبع ا
 

ــــــــر الغضــــــــا    وأنــــــــا مقــــــــارا حــــــــي  يبتك 
 

 
 

 أذا األر   أمس ــت  وهــي جــدٌب جنودطهــا
 

 يتحدث الشاعر عن ايثارهم رغم شدة ما هم فيه.    
 ا:67اقتنع العربي بما جادت عليه بيئته في جدبها.من ذلك قول امر ء القيسهوقد 

نا  فتطوســـــــــــــــــعط اهلهـــــــــــــــــا أقطـــــــــــــــــاا وســـــــــــــــــم 
 

 
 

ــــــــب ٌع وِري   ــــــــى ِش ــــــــبطك  مــــــــن غن س   ا65هوح 
 

ذا نظرنا في هذه االبيات وهي ألعرابي ه      ا:69وا 
 أذا مـــــــــــــا أك ل نـــــــــــــا كـــــــــــــلخ يـــــــــــــوما م ِذق ـــــــــــــةا 

 
 
 

 وخمــــــــــــس  تطميــــــــــــراتا ِصــــــــــــغارا كــــــــــــواِنزط 
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 ية الشاعر الجاهلي في أيام الخصبالمبحث الثاني:شه
ِثيئ ةا تجرها الشفتان  وصف أعرابي خصب البادية، فقال:كنت أشرب ر 
جرا،وقارصا اذا تجشأت جدع أنفي،ورأيتط الكمأة  تدوسها اإلبل بمناسمها،وخالصة 

 ا.70يشمها الكلبط فيعطسه
اجود اللحوم عند من الذي يعد لحم اإلبل ومن اهم وجباتهم وقت الخصب 

العرب وكانوا يفضلونه على سائر اللحوم ويتضح لنا ذلك من لقاء كسر  بأعرابي 
 وسأنقل المحادثة_ وان كان فيها بع  الطول_ وذلك الكتمال الفكرة.

أي شيء أطيب   دخل أعرابي على كسر  ليتعجب من جفائه وجهله فقال له:ه
فقال: فأي شيء أبعد صوتاا؟ قال: الجمل. قال: أي شيء أنه   .فقال: الجمل  لحماا 

بالحمل الثقيل؟ قال: الجمل، قال كسر : كيف يكون لحم الجمل أطيب من البط 
والدجال والفراخ؟ قال يطبو لحم الجمل بماء وملح ويطبو ما ذكرت بماء وملح حتى 

نحن نسمع يعرف فضل ما بين الطعمين. قال: كيف يكون الجمل أبعد صوتاا و 
الصوت من الكراكي من كذا وكذا ميالا؟ قال االعرابي: ضع الكركي في مكان الجمل 
وضع الجمل في مكان الكركي، حتى تعرف أيهما أبعد صوتاا. قال كسر : كيف تزعم 
ان الجمل أحمل للحمل الثقيل، والفيل يحمل كذا وكذا رطالا؟ فقال ليبرك الفيل ويبرك 

 .ا75هحمل الجمل فإن نه  به فهو أحمل لألثقالا الجمل وليحمل على الفيل
 ا:72وقال ناشرة بن مالك يردعلى المخبل السعديه
 ا73ه تركنـــــــــــاه واخترنـــــــــــا الســـــــــــديف المســـــــــــرهدا   أذا مــــــــــــــــا الخصــــــــــــــــيف العوبثــــــــــــــــاني ســــــــــــــــاءنا

 ِملـــــــوكط النـــــــاِس ِخصـــــــباا ونعمـــــــةا  فـــــــن حنط 
 

 
 

 ونحـــــــنط أســـــــودط الغـــــــاِب عنـــــــد  الهزاهـــــــزِ 
 

 

نجد ان من سكن البادية يعد أكل بضع تمرات ،واحتساء قليل من اللبن بأنه      
ملك الناس،وهذا يدلل على سيطرة بالغة على شهيتهم ،وحب بيئتهم التي يصفونها 

 بالخصبة على تقديمها لهذه الوجبة .
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ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــا خماصــــــــــــــــــــاا بطونطن  نعــــــــــــــــــــافط وان كن

 
 
 

 ا74هلبــــــــــــاب  المصــــــــــــفى والعجــــــــــــاف  المجــــــــــــردا
 

فهو شهية الشاعر وحبه ألكل اللحم تدفعه الى ترك ما سواه من اللبن والتمر 
االبل واطعام السنام شيء كقول  عقرينحر االبل ويأكل لحمها،وليس يكون فوق 

 : ا78هالشاعر
ـــــــــــــــــــــــــد تمر هـــــــــــــــــــــــــا وقريتطهـــــــــــــــــــــــــا بي ـــــــــــــــــــــــــي عط  ق رتن

 
 
 

 ا76هســــــــــــــــــــنام مطصــــــــــــــــــــرخاة قليــــــــــــــــــــلا ركوبطهــــــــــــــــــــا
 

ـــــــــــــــناِم أذا شـــــــــــــــتا  فهــــــــــــــل يســـــــــــــــتوي شـــــــــــــــحمط الس 
 

 
 

ـــــــــــى ع ســـــــــــيبطها وتمـــــــــــر ـــــــــــا حـــــــــــين يطلق واث  ا77هجط
 

 :ا75هوقال المرار بن سعيد الفقعسي
 لهــــــــــــــم أبــــــــــــــٌل ال مــــــــــــــن ِديــــــــــــــات ولــــــــــــــم تكــــــــــــــن

 
 
 

ــــــل ــــــر طائ ــــــب غي ــــــم تكــــــن مــــــن م كس   مطهــــــوراا ول
 

 ولكـــــــــــــــن حماهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن شـــــــــــــــماطيط غـــــــــــــــارة
 

 
 

 ا79هحـــــــــــالل العـــــــــــوالي فـــــــــــارٌس غيـــــــــــر مائـــــــــــلِ 
 

 مخيســـــــــــــــــــٌة فـــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــل  رســـــــــــــــــــل ونجـــــــــــــــــــدةا 
 

 
 

 ا50هومعروفـــــــــــــــــة الوانهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي المعاقـــــــــــــــــلِ 
 

وفي هذه االجواء الباردة ،ومع قلة الطعام أال ان سكان هذه المناطق المجدبة 
 ا:55شتاء يملكون روح التعاون :ونلحظ ذلك في قول ابن مقبله

 فـــــــــــــــال أصـــــــــــــــطفي شـــــــــــــــحمط الســـــــــــــــناِم ذخيـــــــــــــــرةا 
 

 
 

 ا52أذا عـــــــــــز  ريـــــــــــح  المســـــــــــِك بالليـــــــــــِل قـــــــــــاترهه
 

المسك.والشاعر هنا ففي زمن الجدب تكون رائحة الشواء أطيب من رائحة 
 يفضل أطعام ضيفه من أجود مواضع البعير وهو السنام،وال يستأثر به لنفسه.

 ا:53وأيضا قول أمر ء القيسه
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ـــــــــــــــــــــديِف ِصـــــــــــــــــــــحافطها  تطـــــــــــــــــــــد ارط علينـــــــــــــــــــــا بالسخ
 

 
 

ــــــــــــــــــِله ــــــــــــــــــؤتى ألينــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــالعبيِط المطث مخ ويط
 ا54

 
 ا:58وقولهه

 ف ظ ـــــــــــلخ ططهـــــــــــاةط اللحـــــــــــِم مـــــــــــن بـــــــــــيِن مطنِضـــــــــــجا  
 

 
 

ـــــــــــــــلِ صـــــــــــــــفيِف شـــــــــــــــواءا أو   ا56هق ـــــــــــــــديرا مطعجخ
 

 ا:57وسحيم عبد بني الحسحاس يعبر عن شهيته في أكل لحم االبل في قوله ه      
ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــاب  ذاِت التلي ـــــــــــــــــــــــــرط النخ  فقـــــــــــــــــــــــــد أعق

 
 
 

ـــــــــــــــل حتـخـــــــــــــى احــــــــــــــاول  منهــــــــــــــا ِســــــــــــــدافاه  ا55ــ
 

وبشر بن أبي خازم ينقل لنا صورة لمن أكل السديف ،وكيف غطى الدهن لحاهم كما   
 ا:59الشجرهيغطي الثلج ورق 

 ت ــــــــــــــــــــر  ودكط الســــــــــــــــــــديفط علــــــــــــــــــــى لحــــــــــــــــــــاِهمِ 
 

 
 

ــــــــــــــــــــوِن الــــــــــــــــــــرخاِء  لب ــــــــــــــــــــدهط الصــــــــــــــــــــقيِعه  ا90كل
 

 ا:95والى جانب لحم اإلبل وصف الشعراء لحوم األغنام. من ذلك قول امر ء القيسه
 فظـــــــــــــــــــــلخ ِصـــــــــــــــــــــحابي يشـــــــــــــــــــــتوون بنعمـــــــــــــــــــــةا 

 
 
 

 ا92يطصـــــــــــــــف ون غـــــــــــــــاراا باللكيـــــــــــــــِك الموشـــــــــــــــِقه
 

 ا:93وكذلك قول األعشىه
ــــــــــــــد غــــــــــــــدوتط الــــــــــــــى   الحــــــــــــــانوِت يتبعنــــــــــــــيوق

 
 
 

ه ــــــــــــِولط  ا94شــــــــــــاوا شــــــــــــلوٌل شــــــــــــلوٌل شلشــــــــــــٌل ش 
 

 ا:98وقول طرفة بن العبد أيضا ه
وخارهــــــــــــــــــــــــا  فظــــــــــــــــــــــــلخ اإلمــــــــــــــــــــــــاءط يمــــــــــــــــــــــــتِللن  حط

 
 
 

ـــــــــــــديِف المطســـــــــــــر ه ِده  ا96ويطســـــــــــــعى علينـــــــــــــا بالسخ
 

 ا:97أما لبيد فيصور لنا الشواء بطريقة يمتاز صاحبها بخبرة عالية  ه
ـــــــــــــــيهم  وفتيـــــــــــــــان صـــــــــــــــدق غـــــــــــــــد غـــــــــــــــدوت عل

 
 
 

ـــــــــــــــــــال   ا95دخـــــــــــــــــــن وال رجيـــــــــــــــــــع مجنخـــــــــــــــــــبهب
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 فاللحم هنا ليس فيه ريح دخان.فقد انضجه الشاوي بصورة جيدة
 ا:99أما قول طرفةه

نطـــــــــــــــــــــــــــــزط فينـــــــــــــــــــــــــــــا لحمطهـــــــــــــــــــــــــــــا  ثـــــــــــــــــــــــــــــمخ ال ي خ 
 

 
 

ـــــــــــــــــــــدخخِره أنمـــــــــــــــــــــا يخنطـــــــــــــــــــــزط لحـــــــــــــــــــــم  المط
 ا500

 
اللحم عند طرفة يبقى طازجا ال يفسد،وال يتغير لونه ،ألنه يقدمه للضيف وللمحتال .وال 

 يخزنه.
 ا:505علقمةهوقال 

 وقــــــــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــــــــاحبط أقوامـــــــــــــــــــــــاا طعـــــــــــــــــــــــامطهم
 

 
 

 ا502خضـــــــــــرط المــــــــــــزاِد ولحـــــــــــٌم فيــــــــــــه تنشــــــــــــيمطه
 

علقمة هنا ال يقصد الهجاء،وانما يصف لنا ان من عادة بع  العرب في سفرهم ان 
يجعلوا من معدة األغنام وعاء يحملون به اللحم ،فعندما يطول سفرهم يأخذ اللحم اللون 

 األخضر.
 ا:503أما االعشى في قولهه

ــــــــــــــــــــــــت وا  المطعمــــــــــــــــــــــــو اللحــــــــــــــــــــــــم  أذا مــــــــــــــــــــــــا ش 
 

 
 

 ا504هوالجـــــــــــــــاعلوا القـــــــــــــــوت  علـــــــــــــــى الياســـــــــــــــرِ 
 

 مــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــل  كومــــــــــــــــــــــــاء  ســــــــــــــــــــــــحوِف أذا
 

 
 

ـــــــــــد  المجـــــــــــازِره  ا508جفخـــــــــــت مـــــــــــن اللحـــــــــــِم مط
 

فيوضح لنا حالة االيثار والكرم التي مارسها بع  العرب في فصل الشتاء فصل 
 الجدب والحاجة الى الطعام.

إلقــراء الجــار لجــاره العطشــان الــذي يشــرب اللــبن بطريقــة أمــا الحطيئــة فينقــل لنــا صــورة 
 ا:506هملفة للنظر ،وكيف ان حالته مزرية من الجوع والعطش

 قــــــــــــــــروا جــــــــــــــــارك العيمـــــــــــــــــانط لمــــــــــــــــا جفوت ـــــــــــــــــه
 

 
 

 ا507هوقلخــــــــــك عــــــــــن بــــــــــرِد الشــــــــــراِب مشــــــــــافطرطه
 

 عظــــــــــامط امــــــــــر ءا مــــــــــا كــــــــــان يشــــــــــبعط طــــــــــائرطه  ســــــــــــناما ومحضــــــــــــا أنبتــــــــــــا اللحــــــــــــم  فاكتســــــــــــت  
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 وقع عليه طائر وهو ميت لما شبع من قلة لحمه وشدة هزاله.يقول :أي لو 

 :ا505هوال يبتعد النمر بن تولب عن صورة الحطيئة عندما قال
 وفــــــــــــــــي جســــــــــــــــِم راعيهــــــــــــــــا شــــــــــــــــحوبط كأنــــــــــــــــه

 
 
 

ـــــــــــــِة الططعـــــــــــــم يهـــــــــــــزلط   هـــــــــــــزاٌل ومـــــــــــــا مـــــــــــــن قل
 

 يريد انه يؤثر بألبانها غيره .
 :ا509هوقال ابو خراش الهذلي

ـــــــــــــــــــــــانتهي ـــــــــــــــــــــــراح  ف ـــــــــــــــــــــــقط المـــــــــــــــــــــــاء  الق  وأغتب
 

 
 

 ا550هاذا الـــــــــــــزادط أمســـــــــــــى للمـــــــــــــزخلج ذا ط عـــــــــــــمِ 
 

ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــد تعلمين ــــــــــــــــــــــبطِن ق  أرد  شــــــــــــــــــــــجاعط ال
 

 
 

 ا555هوأوثــــــــــر غيــــــــــري مــــــــــن عيالــــــــــك  بــــــــــالطعمِ 
 

 يكتفي الشاعر بالماء ،ويتحمل الجوع ،وما ذلك اال إليثاره لغيره بالطعام.
ونجد في شعر ما قبل واالسالم ،وشعر العصر العباسي الحديث عن أكلة استحبها 

أطعم ومن ذلك ان جران العود  ،وذمها البع  الخر ،أال وهي أكل الضب.البع  
 ا:552ضيفه ضبا فهجاه ابن عم لهه

و عـــــــــــــــــــــان  ضـــــــــــــــــــــبخاا  ـــــــــــــــــــــي ف ك الج  ـــــــــــــــــــــمط ض   وتطط ِع
 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــدِ  ب  ـــــــــــــــــــــــــــــراا بزط ـــــــــــــــــــــــــــــهط ت م   وتأكـــــــــــــــــــــــــــــلط د ون 
 

 ا:553وقال له ايضاه
و عـــــــــــــــــــــان  ضـــــــــــــــــــــبخاا  ـــــــــــــــــــــي ف ك  الج  ـــــــــــــــــــــمط ض   وتطط ِع

 
 
 

ــــــــــــــــــــــــبط  ِري  ــــــــــــــــــــــــبخ عنــــــــــــــــــــــــدهمط غ   كــــــــــــــــــــــــأنخ الضخ
 

 ا:554فأجابه جران العود أن يحب هذه األكلة ،ولذلك قدمها لضيفهه
ـــــــــــــــاها  ب ـــــــــــــــي كطش   قريـــــــــــــــتط الضـــــــــــــــيف  مـــــــــــــــن حط
 

 
 

 ا558وأيُّ لِوي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أال كطشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهاه
 

 ا:556وقال بع  االعرابه
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 وأنـــــــــــــــــت  لـــــــــــــــــو ذطقـــــــــــــــــت  الكطشـــــــــــــــــى باألكبـــــــــــــــــاد  
 

 
 

ــــــــــــــــب  يعــــــــــــــــدطو بـــــــــــــــــالواد    لمــــــــــــــــا تركــــــــــــــــت  الضخ
 

 ا:557وقال ابو الهنديه
ــــــــــــــــــــت الضــــــــــــــــــــباب فمــــــــــــــــــــا عفتهــــــــــــــــــــا  أكل

 
نـــــــــــــــــي ألهـــــــــــــــــو  قديـــــــــــــــــد الغـــــــــــــــــنمه  ا555وا 

 
ـــــــــــــــــــــــت زبـــــــــــــــــــــــدا علـــــــــــــــــــــــى تمـــــــــــــــــــــــرة  وركب

 
 ا559فـــــــــــــــــــــنعم الطعــــــــــــــــــــــام ونعــــــــــــــــــــــم األدمه

 
 وســــــــــــــمن الســــــــــــــالء وكــــــــــــــمء القصــــــــــــــيك

 
 ا520وزيــــــــــــــن الســــــــــــــديف كبــــــــــــــود الــــــــــــــنعمه

 
ــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــذا وق  ولحــــــــــــــــــــم الخــــــــــــــــــــروف حني

 
ـــــــــــــي الشـــــــــــــبمه ـــــــــــــائرا ف ـــــــــــــه ف ـــــــــــــت ب  ا525أتي

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــبهط وحيتــــــــــــــــــــــــــــــــــانكم  فأمــــــــــــــــــــــــــــــــــا ال

 
ـــــــــــر الســـــــــــقمه ـــــــــــت منهـــــــــــا كثي  ا522فمـــــــــــا زل

 
ـــــــــــــــــــــــتم ـــــــــــــــــــــــت ذاك كمـــــــــــــــــــــــا نل ـــــــــــــــــــــــد نل  وق

 
ــــــــــــــــــــــم   أر فيهــــــــــــــــــــــا كضــــــــــــــــــــــب هــــــــــــــــــــــرمفل

 
ــــــــــدجال  ومــــــــــا فــــــــــي البيــــــــــو  كبــــــــــي  ال

 
 وبــــــــــــــــــــي  الجـــــــــــــــــــــراد شـــــــــــــــــــــفاء القـــــــــــــــــــــرم

 
 ومكـــــــــــــــن الضــــــــــــــــباب طعــــــــــــــــام العريــــــــــــــــب

 
 ا523وال تشـــــــــــــــــــــتهيه نفـــــــــــــــــــــوس العجـــــــــــــــــــــمه

 
 

وبعد حديثنا عن اللحم ،يأتي الحديث عن التمر كوجبة رئيسية ومهمة ،فقد ارتبط اسمه 
نقله األصمعي ان أطيب بذكر البادية،وذكره الشعراء ،وميزوا جيده من رديئه، ومما 

التمر صيحانة مصلبة.وكان اعرابي يفضل التمر على الدقيق ،وعندما سألوه لماذا 
 ا.524اشتريت التمر وتركت الدقيق وسعرهما واحد.قال:ان في التمر زيادة حالوةه
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 ا:528قال النابغة يصف تمراه
ــــــــــــــرطه ا ــــــــــــــيس  ِقش  ز ةا ل ــــــــــــــو  نط ــــــــــــــو  م ك   ِصــــــــــــــغ ارط الن 

 
 
 

ـــــــــرط  ن هـــــــــا ِبط ـــــــــائِرهأذا طـــــــــار  ِقش   ا526التخمـــــــــِر ع 
 

 ا:527وكذلك وصفه األسود بن يعفره
ـــــــــــــــــزخادط مطول عـــــــــــــــــا  وكنـــــــــــــــــتط أذا مـــــــــــــــــا ق ـــــــــــــــــرطب  ال

 
 
 

ــــــــــــــِفه ـــــــــــــِت ِجل ــــــــــــــدةا لـــــــــــــم تطوسخ ي  بكـــــــــــــِل كطم 
 ا525

 
 ا:529وقول رؤبة بن العجاله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــخونط والع ِصـــــــــــــــــــــــــــــــــــيدط  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهط السُّ  يطعِجبط
 

 
 

ـــــــــــــــــــاا مـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــهط مزيـــــــــــــــــــدطه ب   ا530والق ـــــــــــــــــــزُّ حط
 

 ا:535استخدمته الخنساء في هجائها قائلةهوألهمية التمر في حياتهم 
ـــــــة  اتاهــــــا يـــــــر  شــــــرفا ومكرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 ا532هاذا غـــــــــــــد  الجليســـــــــــــى جـــــــــــــريم  تمـــــــــــــر
 

 ا:533وكذلك قول األعشىه
رامــــــــــةا  فلــــــــــو كنــــــــــتم نخــــــــــالا  لكنــــــــــتم  جط

 
 
 

ــــــــــــا ــــــــــــتم م ع اِقص  ــــــــــــبال لكن ــــــــــــتم ن ــــــــــــو كن  ا534هول
 

القبائــل كقبيلــة حنيفــة  صــنع ألــه مــن التمــر ولكــنهم تعرضــوا للهجــاء بعــد ووصــل بــبع  
 ا : 538أكلهم له على يد رجل من تميم فقاله

 أكلـــــــــــــــــــــت ربهـــــــــــــــــــــا حنيفـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــو
 

 
 

 ع قـــــــــــــــــــــــــــديم بهـــــــــــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــــــــن أعـــــــــــــــــــــــــــواز
 

 ا:536وقال  خره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ربهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حنيف  أكل

 
 
 

 زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقحم والمجاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــم يحــــــــــــــــــــــــــــــــذروا مــــــــــــــــــــــــــــــــن ربهــــــــــــــــــــــــــــــــم  ل
 

 
 

 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــوء العواقــــــــــــــــــــــــــــــــــــب والتباعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
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 البادية في العمل أعباء تحمل على تعينهم مهمة وجبة وعده للتمر حبهم ومن
 بما فخيرهما الجاهلية في رجلين رجل هاسر : فقال أبيه عن حادثة األصمعي لنا .ينقل
 في ذلك و الفناء في القيا و فعشيا التمر الخر اختار و اللحم احدهما فاختار يتعشيا
 تزر التمر صاحب أصبح و خامدا اللحم صاحب فأصبح البرد شديد شتاء
 ا.537هعيناها

باديته ،وبالرغم  وذكر التمر يرافقه ذكر اللبن ،فهما وجبة رئيسية وصحية للعربي في
نفسه ،ونقل لنا ابن من أهميته لديهم اال انهم كانوا يقدمونه للضيف ،ويعيبون من يؤثره ل

يباع؟  فقال :هل من لبنقتيبة ان رجال من قريش مر  بإمراة من العرب في البادية 
فقالت:انك لئيم أو قريب عهد بقوم لئام.وكان يقال اللبن احد اللحمينه535ا.ومن خالل 

ن أطيب؟ فإن معرفة االنسان باللبن يعرف حسبه،فقال ذو الرمةهأذا قلت للرجل أيُّ اللب
ن قال الحليب،فقل:أبن من أنت؟اه539ا.  قال قارك،فقل:عبد من أنت؟وا 

مهمة لديهم نجدهم قد افردوا لكل نوع منه تسمية خاصة به ،فأول ولكون اللبن وجبة 
اللبن اللبأ ثم الذي يليه المفصح ثم الصريف فإذا سكنت رغوته، فهو الصريح فإذا 
خثر، فهو الرائب فإذا حذ  اللسان، فهو القارك فإذا اشتدت حموضته فهو الحازر 

فر فإذا خثر جداا وتكبد، فهو فإذا انقطع وصار اللبن ناحية والماء ناحية، فهو ممذ
عثلط وعكلط وعجلط فإذا حلب بعضه على بع  من ألبان شتى، فهو الضريب فغذا 
مخ  واستخرجت منه الزبدة، فهو المخي  فإذا صب الحليب على الحام ، فهو 

 ا540هالرثيئة والمرضة فإذا سخن بالحجارة المحماة، فهو الوغير
اللبن للضيف ،وعدم خزنه في البيوت.فيقول  ويشد الحارث بن حلزة على ضرورة أقراء

 :ا545ه
 ال تكســـــــــــــــــــــــــــــــــــعط الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــولط بأغباِرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 
 
 

ــــــــــــــــــــك ال تــــــــــــــــــــدري مــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــاتجِ   ا542هأن
 

ــــــــــــــــــــــِبب  ألضــــــــــــــــــــــياِفك  مــــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــــل ها  وأص 
 

 
 

 ا543هفــــــــــــــــــــــــإنخ شــــــــــــــــــــــــرخ اللــــــــــــــــــــــــبِن الــــــــــــــــــــــــوالجِ 
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الكسع ان ينضح الضرة بالماء البارد ثم يضربها بالكف،اراد فشر اللبن ما حقن 
 على بخل صاحبه.بالضرع.وذلك دليل 

 :ا544هومثله قول النمر بن تولب
 كــــــــــــــــــــانوا يســــــــــــــــــــيمون المخــــــــــــــــــــا   أمامهــــــــــــــــــــا

 
 
 

زون  بهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى اغباِرهـــــــــــــــــا  ا548هويغـــــــــــــــــر 
 

 والتغريز مثل الكسع.
 :ا546هوقال ايضا

ـــــــــــــــــــــا كأنمـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــا أضـــــــــــــــــــــح ت  علين ن  أر  أم 
 

 
 

 ا547هتجلخلهــــــــــــا مــــــــــــن نــــــــــــافِ  الــــــــــــِورِد أفكــــــــــــلط 
 

 ومــــــــــــــــا قمعنــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــا الوطــــــــــــــــاب  وحولنــــــــــــــــا
 

 
 

ــــــــــــــلط بيــــــــــــــوٌت علينــــــــــــــا   ا545هكلهــــــــــــــا فــــــــــــــوٌه مقب
 

 ألــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــكط ولــــــــــــــــــدان أعــــــــــــــــــانوا ومجلــــــــــــــــــٌس 
 

 
 

 قريــــــــــــــــــــٌب فنخــــــــــــــــــــزي أن تطل ــــــــــــــــــــفُّ وتطحمــــــــــــــــــــلط 
 

أمنا،يعني امرأته والعرب تقول للرجل يضيفهم أبونا وألمرأته امنا ويقال هو ابو 
االضياف.يقول :كأن رعدة أصابتها لما رأتنا نسقي اللبن وال نجمعه في وعائه 

 للبن وحمله ،وعدم تقديمه للذين اعانوه على السقي. ،ويضيف انه يستحي من جمع ا
 :ا549هوقال ابو الطمحان القيني

هــــــــــــــــا فــــــــــــــــي بطــــــــــــــــوِنكم  وانــــــــــــــــي ألرجــــــــــــــــو ملح 
 

 
 

 ا580هوما بسط ت  من جلدا اشعثا اغبرِ 
 

 اراد انه يسقيهم اللبن لسوء حالهم ،فهذا اللبن بسط جلد من كان مهزوال منهم.
العـرب ،وذلـك ألن بعضـهم لـم يـذق طعمـه  ونأتي الى الخبز الذي يمثل وجبة لـبع    

 ا:585الحطيئةه على حد قول
ــــــــــــــز  ملخــــــــــــــةا  ب  ــــــــــــــراةا مــــــــــــــا اغتــــــــــــــد وا خط فــــــــــــــاةا عط  حط

 
 
 

ِلقطـــــــــــوا ططع مـــــــــــاه ـــــــــــذ  خط وال عرفـــــــــــوا للبـــــــــــر  مط
 ا582
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ويعد الخبز المادة االساسية لعمل الثريـد ،وهـو فـي اشـرافهم عـام واول مـن هشـم الثريـد   
 ا:583هاشم وفيه قال الشاعر ه

 العـــــــــــــــــال هشــــــــــــــــم  الثري ـــــــــــــــــد  لقومـــــــــــــــــهعمــــــــــــــــرو 
 

 
 

مكـــــــــــــــــــــة  مســـــــــــــــــــــِنتطون  عجـــــــــــــــــــــافط   ورجـــــــــــــــــــــال ط
 

 ا.584وكانوا اذا فخروا قالوا:منا  كل الخبز ومنا مجير الطيره  
 ا:588وقال حسان بن ثابت يصف الثريده

راتــــــــــــــــــه ج   ث ريــــــــــــــــــٌد كــــــــــــــــــأنخ الســــــــــــــــــمن  فــــــــــــــــــي ح 
 

 
 

 نجــــــــــــــــــوم الثريخــــــــــــــــــا او عيــــــــــــــــــونط الضــــــــــــــــــياونِ 
 

 :ا586هوقال المتنخل
 أطعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِزل كمال درخ در ي أن 

 
 
 

 ا587هِقرف  الحتي  وعندي البطر  مكنوزط 
 

 يعيب الشاعر هنا على تقديم اكلة السويق للضيف مع وجود الدقيق .      
 العسل عند بع  الشعراءالى جانب خيرات البادية التي ذكرناها.ورد ذكر      

 ا:585فاألعشى هنا يشتهي العسل الممزول بالماء البارد في قولهه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــاكمــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ِشــــــــــــــــــــــــــــــــــي ب  ِبمــــــــــــــــــــــــــــــــــاءا ب 

 
 
 

 ِردا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِل الخنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ 
 

 ا:589وقال النمر بن تولبه
 لهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــا تشــــــــــــــــــتهي عســــــــــــــــــٌل مصــــــــــــــــــفى

 
 
 

ــــــــــــــــــــــــمِنه ن  شــــــــــــــــــــــــاءت  فحــــــــــــــــــــــــوار   بس   ا560وا 
 

والى جانب العسل عرفت بع  مناطق العرب صنفا من الحلويات وهو الفـالوذل       
 ا:565ه الذي ذكره أمية في قوله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ِعل   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه داعا بمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  مطش   ل
 

 
 

ـــــــــــــــــــــرط فـــــــــــــــــــــوق  دارتـــــــــــــــــــــِه ينـــــــــــــــــــــاديه  ا562و خ 
 

ــــــــــــــــــــــــيز   مــــــــــــــــــــــــالءا  ــــــــــــــــــــــــى رطدطحا مــــــــــــــــــــــــن الِش  ا563لبــــــــــــــــــــابط البطـــــــــــــــــــــر  يلبــــــــــــــــــــكط بالشـــــــــــــــــــــهاِده  ال
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 ا:564وقوله ايضاه

ــــــــــــــــــــــــهاِد طعــــــــــــــــــــــــامطهم   ــــــــــــــــــــــــكط بالشخ ــــــــــــــــــــــــرُّ يطل ب   البط
 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــو جــــــــــــــــــــــــــدعانِ  ــــــــــــــــــــــــــا بن  ال مــــــــــــــــــــــــــا يطع ل لطن
 

فالشاعر هنا يمدح عبد او بن جدعان،وقد وفد على كسر  ونقل صناعة هذه 
الحلو  الى العرب وقدمها للجميع.وهذا الطعام من اجود ما عرفوه ولم يطعم منهم احد 

 هذا 
 ا.568الطعام أال عبد او بن جدعانه

وقيل الحد االعراب بلغني انك ال تأكل الفالوذل.قال :اخاف اال أؤدي 
 ا.566هشكره

ولم يقف بع  الشعراء عند ذكر الطعام فحسب، وانما ذكروا الشراهة في 
 ا:567األكل .من ذلك قول مزرد بن ضراره

ـــــــــــــــــــي ت ِميـــــــــــــــــــرط ب ن اِتهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــد ت  أم   ولمـــــــــــــــــــا غ 
 

 
 

ــــــعطه ن  ــــــذي كــــــان يطم  ــــــِم ال ــــــى الِعك  تط عل  ا565أغــــــر 
 

ـــــــــــــتط بصـــــــــــــاعي ِحن ط ـــــــــــــةا صـــــــــــــاع  عجـــــــــــــوةا   ل ب ك 
 

 
 

ـــــــــــــعطه يخ ق ـــــــــــــهط ي ت ر  نا ف و  ـــــــــــــم  ـــــــــــــى صـــــــــــــاِع س   ا569أل
 

 ودبخلــــــــــــــــــــــــتط أمثــــــــــــــــــــــــال  األث ــــــــــــــــــــــــافي كأنخهــــــــــــــــــــــــا
 

 
 

ـــــــــــــــعطه ـــــــــــــــت  يـــــــــــــــوم  تطجم  ؤسط ِنق ـــــــــــــــادا قطط ع   ا570رط
 

ــــــــــــــــــهط  ــــــــــــــــــوم  أنخ ــــــــــــــــــي أبشــــــــــــــــــِر الي ــــــــــــــــــتط لبطن  وقل
 

 
 

 ِحمــــــــــــــــــىا  ِمــــــــــــــــــنط ممــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــوزط وترفــــــــــــــــــعط 
 

 فــــــــــــــــــــــإن  كنــــــــــــــــــــــت  مصــــــــــــــــــــــفوراا فهــــــــــــــــــــــذا دواؤهط 
 

 
 

ن  كنــــــــــت  غرثانـــــــــــاا ف ــــــــــذا يـــــــــــومط تشـــــــــــبعطه  ا575وا 
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االصمعي من انشاد هذه االبيات ضحك وذكر ابن قتيبة :أنه بعد انتهاء 
الرشيد حتى استلقى على ظهره،ثم قال لمن حضر مائدته.كلوا باسم او،هذا يوم تشبع 

 ا.572يا اصمعيه
وقال بع  االعراب:كانت ابنتي تجلس معي على المائدة ويدها مثل الجمار 

زوجتها صغيرة ورقيقة فكنت عندما تقع يدي على اكلة اشتهيها تخصني بها ،وعندما 
لس ابني معي يده مثل كرب النخل ما تسبق عيني الى لقمة طيبة اال سبقت يده جي بدأ

 ا.573عليهاه
وقيل ألعرابي مالكم تأكلون اللحم وتدعون الثريد.فقال:الن اللحم ظاعن والثريد 
باقي.ومن الطرائف ايضا.قيل ألعرابي ماذا تسمون المرق؟قال السخين  قال :فاذا 

 ا.574يبردهبرد.قال:ال ندعه 
والعرب قد علمت ان الشراهة في اكل الطعام نؤدي الى التخمة ،وتوصل 

 صاحبها الى الموت. 
 ا:578فهذا الشنفر  يبين لنا عدم الشراهة واالستعجال في األكل بقولهه

ـــــــــــن ـــــــــــد ِت األيـــــــــــدي ألـــــــــــى الـــــــــــزخاِد لـــــــــــم أكط ن  مط  وا 
 

 
 

ِلهم  أذ  أجشـــــــــــــــــــعط القـــــــــــــــــــوِم أعجـــــــــــــــــــلط  ج   بـــــــــــــــــــأع 
 

ما أفضل الدواء؟ طبيب العرب في الجاهلية:وقيل للحارث بن كلدة 
قال:االزم،يريد قلة األكل.وقال بع  الحكماء مؤيدا لهذا القول ومضيفا :طول اعمار 
الهند وصحة ابدان العرب في البادية انما جاء من قلة االكل. فالشبع يورث البالده 

 ا576ه
 :ا577هقال االعشى

ــــــــــــــ نـــــــــــــذِر بـــــــــــــن عبـــــــــــــدان  والِبط   يـــــــــــــا بنـــــــــــــي المط
 

 
 

ـــــــــــــــن ةط   ا575هيومــــــــــــــاا قــــــــــــــد  تطــــــــــــــأ ِفنط األحالمــــــــــــــا ـ
 

 
 المبحث الثالث:شهية الشاعر العباسي في أيام الترف والبؤس
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تنوعت وجبات الطعام  في العصر العباسي، وسبب ذلك االفادة من خبرات 
حضارتين كبيرتين هما الفارسية والرومية .لذا وجدنا الشاعر العباسي يضعنا امام 

 ا:579ابن الرومي في وصف الدجالهأصناف متنوعة .من ذلك قول 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــةا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــميطة صــــــــــــــــــــــــــــــــــــفراء  ديناري   وس 

 
 
 

ه ـــــــــــــــزورط فخهـــــــــــــــا لـــــــــــــــك  ح  نـــــــــــــــاا ولونـــــــــــــــاا ز  ث م 
 ا550

 
ــــــــــــــــــــــــــــت  فكــــــــــــــــــــــــــــاد ت  أن  تكــــــــــــــــــــــــــــون  أوزةا   ع ظطم 

 
 
 

ه  ا555ونـــــــــــــــــــوت  فكـــــــــــــــــــاد  ِأهاب هـــــــــــــــــــا ي ت فطخـــــــــــــــــــرط
 

ِمهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــد ها عـــــــــــــــــن لح  ـــــــــــــــــرط ِجل  ـــــــــــــــــا نطق ش   ِظل ن
 

 
 

ــــــــــــــــــرط  ــــــــــــــــــراا عــــــــــــــــــن لطجــــــــــــــــــي نا ي ت ق شخ  وكــــــــــــــــــأنخ ِتب 
 

 ا:552ايضا في وصف الجريهوقوله 
 يــــــــــــــــــا ربخ جــــــــــــــــــري شــــــــــــــــــواء مــــــــــــــــــررت بــــــــــــــــــه 

              
 
 

 كأنــــــــــــــــــــــــــه ِفــــــــــــــــــــــــــدرط الفــــــــــــــــــــــــــالوذ مشـــــــــــــــــــــــــــوي
 

 ال فلـــــــــــــــــــــس فيـــــــــــــــــــــه وال شـــــــــــــــــــــوٌك ينغصــــــــــــــــــــــه 
               

 
 

 كمـــــــــــــــــــــــــــا تكـــــــــــــــــــــــــــون لشـــــــــــــــــــــــــــبوط وبنـــــــــــــــــــــــــــي
 

 يفـــــــــــــور فـــــــــــــي الوجـــــــــــــه فـــــــــــــوراا مـــــــــــــن حرارتـــــــــــــه 
          

 
 

 طـــــــــــــــوبى لحلـــــــــــــــقا بـــــــــــــــذاك الحـــــــــــــــر مكـــــــــــــــوي
 

 :ا553هوفي وصف الزالبية
ــــــــــــــــــــِه ت ِعــــــــــــــــــــبط  س  ــــــــــــــــــــت قر  علــــــــــــــــــــى كطر  مطس   و 

 
ن ِصــــــــــبا ن ِصــــــــــِب  ــــــــــد اءط ِمــــــــــن  م  وِحــــــــــي الِف  رط

 
ـــــــــــــــــــــــى زالبيـــــــــــــــــــــــةا  ِل راا ي ق   رأي تطـــــــــــــــــــــــهط ِســـــــــــــــــــــــح 

 
ــــــــــبِ  ــــــــــِف الق ص  وي ــــــــــِر وت ج  ــــــــــي ِرقخــــــــــِة الِقش   ف

 
ـــــــــــــــدا ِلـــــــــــــــيخ ِحـــــــــــــــين  ب  ق  ي تطـــــــــــــــهط الم   كأنخمـــــــــــــــا ز 

 
ـــــــــــم  ت ِصـــــــــــبِ  ـــــــــــالطوا ول ـــــــــــي ق  ـــــــــــاِء الت  كالكيمي

 
ي نــــــــــــاا ِمــــــــــــن  أ ناِملــــــــــــِه  ــــــــــباِبيطا مــــــــــن الــــــــــذخه ِب ه ي ل قــــــــــــي الع جــــــــــــين  لطج  ــــــــــت ِحلط ش   ا554ف ي س 
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 ا:558وفي وصف الهريسة قاله

ــــــــــــى مــــــــــــن عــــــــــــذبت طــــــــــــول ليلهــــــــــــا   تعــــــــــــالوا أل
           

 
 

 بأضــــــــــــــيق مــــــــــــــن حــــــــــــــبس وطــــــــــــــيس يســــــــــــــعخرط 
 

ــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــدوها الحــــــــــــــــــد وهــــــــــــــــــي بريئ ــــــــــــــــــد جل  وق
              

 
 

 فحـــــــــــــــيخ علـــــــــــــــى دفـــــــــــــــن الشـــــــــــــــهيدة تـــــــــــــــؤجروا
 

 ا:556وفي وصف الموز قاله
ــــــا الفواكــــــه ــــــم أهــــــد  لن  شــــــتى ث

 
ـــــــات، جـــــــل ذاك   عطـــــــاء والتحي

 
ـــــاديا ـــــت عظمـــــت تلكـــــم األي  وجل
 

 األشــــــياء فــــــاذكر المــــــوز واتــــــرك 
 

 منــــــهط  أنمــــــا المــــــوز حــــــين تمكــــــن
 

 فــــــاء كاســــــمه مبــــــدال مــــــن المــــــيم 
 

ــــــــز ــــــــده العزي ــــــــين وكــــــــذا فق  عل
 

 تــــــاء كاســـــمه مبــــــدال مــــــن الــــــزاي 
 

 المــــــو فهــــــو الفــــــوز مثلمــــــا فقــــــده
 

 ال خفــــــاء ت، لقـــــد بـــــان فضــــــله، 
 

 مــــــــوزاا  ولهــــــــذا التأويــــــــل ســــــــماه
 

 األســـــــماء مـــــــن أفـــــــاد المعـــــــاني 
 

 وقـــــيال رب فاجعلـــــه لـــــي صـــــبوحا
 

ـــــــا ومـــــــا أســـــــأت     الِغـــــــذاء وغبوق
 

ــــــــتُّ أن ــــــــل أب  جــــــــوابي   وأطر  ب
 

 البقـــــــاء ال تطغـــــــالط فقـــــــد ســـــــألت   
 

مــــــــــي  يغــــــــــازل  لطعـــــــــــامٌ  يشـــــــــــهد او أنـــــــــــه رخ  األحشــــــــــاء خط
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ــــــــة   لذيــــــــذط  وطعــــــــمنكهــــــــة عذب

 
ــــــــى   نعمــــــــاء شــــــــاهدا نعمــــــــة أل

 
 مجـــــــار وتخـــــــال انســـــــرابه فـــــــي

 
 األبكــــــار، واإلغفــــــاء يــــــه افتــــــراع 

 
 طعـــــاما  لـــــو تكـــــون القلـــــوب مـــــأو 

 
 األحشــــــــــاء نازعتــــــــــه قلوبنــــــــــا 

 
 

وعندما تدور األيام بالشاعر من نعيمها الى بؤسها بسبب فقدانه لهبات الخلفاء او من 
حاله ،وعدم قدرته على تناول ابسط انواع الطعام هم ادنى منزلة. نجده يصف لنا سوء 

 لسد  رمقه ورمق عائلته.
 ا:557من ذلك قول ابو الشمقمقه

ـــــــع مـــــــا م   ِلـــــــدطنياهطمط  النـــــــاسط  ج 
 

 
 

ــــع   ــــت فــــي أنف ــــزِ  مــــن البي ب   الخط
 

ـــــــز ـــــــاللحم والخب ـــــــه أذا ب  نلت
 

 
 

ــــنا  فــــي فأنــــت  ا555هالتخــــرزِ  مــــن أ م 
 

ــــــــــــــــــــــدط علــــــــــــــــــــــى أث ــــــــــــــــــــــِرهِ   والقلــــــــــــــــــــــزط مــــــــــــــــــــــن ب ع 
 

 
 

 (189)اللخـــــــــــــــــــــذاتط فـــــــــــــــــــــي الق ل ـــــــــــــــــــــزِ فإنخمـــــــــــــــــــــا 
 

ـــــــــــــــــــــــــــرط وصـــــــــــــــــــــــــــبيانطن ا  وقـــــــــــــــــــــــــــد دنـــــــــــــــــــــــــــا الِفط 
 

 
 

زِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــرا وال أر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــذي ت م   ليســــــــــــــــــــــــــــــــــوا ب
 

 وذاك  أنخ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاداهمط 
 

 
 

 ا590هعــــــــــــــــــــــــــــــداوة   الشــــــــــــــــــــــــــــــاهيِن للــــــــــــــــــــــــــــــوز  
 

 كانــــــــــــــــــــت  لهــــــــــــــــــــم عنــــــــــــــــــــٌز فــــــــــــــــــــأودي بهــــــــــــــــــــا
 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــزِ  ـــــــــــــــــــــــــــبِن العن  وأجـــــــــــــــــــــــــــدبوا مـــــــــــــــــــــــــــن  ل
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 فلــــــــــــــــــــــــــو رأوا خبــــــــــــــــــــــــــزاا علــــــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــــــاهقا 
 

 
 

 ألســـــــــــــــــــــــــــــــــــرعوا للخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــِز بـــــــــــــــــــــــــــــــــــالجمزِ 
 

ــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــز  مــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــاتهم  ول  أطــــــــــــــــــــاقوا القف
 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِئِع بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالق ف زِ   وكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  للج 
 

ويبدو هأن حال هذا الشاعر الساخر لم تصل الى هذا الحد من البؤس 
والحرمان،فربما كانت شكواه ناتجة عن قناعته الذاتية بأنه من أفراد المجتمع المنبوذين 

كثيرا من عطاء لعدة عوامل اجتماعية.منهاما يتعلق بهجائه المقذع الذي افقده 
 ا595السادة....اه

 :ا592هوقول ابو فرعون الساسي
 أليـــــــــــــــــــــــــــك  أشـــــــــــــــــــــــــــكو ِصـــــــــــــــــــــــــــب ي ةا وأمخهطـــــــــــــــــــــــــــم  

 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــب عطون  وأبطــــــــــــــــــــــــــــــــــوهطم  ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــث لطهم    ال ي ش 
 

ــــــــــــــــــــبع هطمط  ــــــــــــــــــــم  ولــــــــــــــــــــم يطش   قــــــــــــــــــــد أكلــــــــــــــــــــوا اللخح 
 

 
 

بطهطم   ــــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــِربوا المــــــــــــــــــــــــاء  فطــــــــــــــــــــــــال  شط  وش 
 

 الى حالـةنفسـه،مـا تشـتهيه فيهـا كـان يأكـل  ةمترفـ ةحال منوينقلنا ابو الشمقمق 
 ا:593مقفرة لم يعد الحصول على الخبز فيها ممكنا اذ يقوله

ل قـــــــــــــــــــــد  قطل ـــــــــــــــــــــتط حـــــــــــــــــــــين  اق ف ـــــــــــــــــــــر  ب يتـــــــــــــــــــــي  و 
 

 
 

ــــــــــــــــــــــــاره    مــــــــــــــــــــــــن ِجــــــــــــــــــــــــراِب الــــــــــــــــــــــــدخقيِق والفخخ
 

 ولقــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــان   هــــــــــــــــــــــالا غيــــــــــــــــــــــر قفــــــــــــــــــــــرا 
 

 
 

ـــــــــــــــــــــــر  الِعمـــــــــــــــــــــــاره   ـــــــــــــــــــــــرطهط كثي ِصـــــــــــــــــــــــباا خي   مطخ 
 

 فــــــــــــــــــــأر  الفــــــــــــــــــــأر  قــــــــــــــــــــد ت جنخــــــــــــــــــــبن  بيتــــــــــــــــــــي
 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداِر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاتا ب  اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ه  عائ
 

ويبدو ان حالة الفقر بدأت تؤثر على عدد كبير من الناس .األمر الذي حد  
 ا:594بابي الهتاهية ألن يكون ممثال عنهم ،ونلمس ذلك في قولهه

ـــــــــــــــــــــــــــــــن   ن ـــــــــــــــــــــــــــــــي اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــا م  بِلـــــــــــــــــــــــــــــــٌش ع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ؟  مط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِئحاا مطت و اِلي   م  ن ص 
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 أن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أر  األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعار  أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   اِلي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة، غ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعار  الرخعي   ـ
 

ر ةٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز   وأر  المكاِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ن 
 

 
 

 وأر   الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرورة  ف اِشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ه  
 

 وأر  اليتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ى واألرا
 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــه    ِمـــــــــــــــــــــــــــل  فـــــــــــــــــــــــــــي البيـــــــــــــــــــــــــــوِت الخاِلي 
 

. 

. 

. 
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن للبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الجائعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه؟  ت وللجســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم العاري
 

 
 موازنة بين العصرين الجاهلي والعباسي ضمن مجالي االنثروبولوجياالمبحث الرابع: 

،وقدرة الشخك المادية على مجاراتها في نعيمها  البيئة تخضع لظروف المناخ
نما هم في تفاعل مستمر مع البيئة التي  وبؤسها وهالبشر ال يعيشون في فراغ،وا 
يعيشون فيها...،ولذلك فإن أي دراسة لإلنسان ال يمكن ان تستكمل مقوماتها أذا أغفلت 

االنثروبولوجيا هيرون .وعلماء ا598ههذه العالقة بينه وبين البيئة في كل زمان ومكانا
للتعرف على خصائك البناء االجتماعي في  –ان تحليل النظم االجتماعية 

يتطلب بالضرورة دراسة الظروف والعوامل  -المجتمعات المحلية التي يدرسونها
فبيئة الشاعر الجاهلي تختلف أشد  ا596هالجغرافية والبيئية السائدة في تلك المجتمعات ا

اعر العباسي .فاألول كان ال يعرف اإلستقرار بل يعشق حياته اإلختالف عن بيئة الش
المتنقلة ،ووصل به األمر الى نبذ كل ماله عالقة باإلستقرار ،والنظر من زواية ملؤها 
االزدراء واالحتقار للمهن بمختلف انواعها هألن النظام االجتماعي ال يظهر من قو  
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الذي تعضده قيم وتقاليد  كونية خارجية، ولكن من أنماط السلوك اإلنساني
 ا597هالجماعةا

 :ا595هقال حسان بن ثابت هاجيا رجال  امتهن الحدادة
ــــــــــــــــهط  ــــــــــــــــوِء أنخ ل ــــــــــــــــي ِن السُّ ــــــــــــــــك  ق  ــــــــــــــــالحقط بقيِن  ف

 
 
 

ـــــــــــــوِء لـــــــــــــم ي ـــــــــــــِرمِ   ِكيـــــــــــــراا ببـــــــــــــاِب عجـــــــــــــوِز السُّ
 

ــــــــــاِنِعكطم  فــــــــــي الــــــــــدخهِر قــــــــــد عطِرف ــــــــــت   ــــــــــم  مص   ِتل كط
 

 
 

مِ  ــــــــــــر  ــــــــــــِع للبط ق ســــــــــــنط الرخ بط الن صــــــــــــاِل وحط ــــــــــــر   ض 
 

 ا599هويدخل هذا ضمنهالعادات والتقاليد التي يتفاعل بها األفراد بعضهم مع بع ا
أما الشاعر العباسي الذي عاش في مجتمع يتوق الى كل جديد ومتحضر 
،فكان يتنعم بحياة رغيدة في ظل تمازل الثقافات الفارسية والرومية التي بدأت معالمها 

ناتج بطبيعة الحال من أثر الفتوحات  وانجازاتها تتمازل مع حياة العربي ،وذلك
 االسالمية ،ودخول االسالم من غير العرب.

وفي مجال الطعام وجدنا ان الشاعر الجاهلي أكتفى بما تجود عليه بيئته 
الصحراوية القاسية في جدبها وخصبها ،فقد تكيف مع مثل هكذا ظروف ،واستطاع ان 

ي بدأت عينه وذوقه تتداخل مع شهيته يبقى على قيد الحياة.في حين ان الشاعر العباس
في اختيار ما لذخ وطاب من أصناف الطعام والحلويات والفواكه .فلم تعد الحاجة الى 

 الطعام وحدها صاحبة القرار .
اوسطئل عربي في 200فقيل لبع  العقالء اي الطعام اطيب؟:قال الجوع اعلمه

 ا.205وامتدت اليه اليداهالبادية عما يكفيه من الطعام فقال:هفما وجدت العين 
وذكر الجاحظ ان طعام أهل الحضرهالهرائس والقاليا، وألهل البدو اللبأ 
ء والجراد والكمأة والخبزة في الرائب والتمر بالزبد...والبريقة والخالصة والحيس  والِسالخ

 ا202والوطيئةاه
 ا:203وقال أحد الشعراء ه

ــــــــــــــــــاا  ــــــــــــــــــد تســــــــــــــــــربل  راِئب ــــــــــــــــــزاا ق ب ــــــــــــــــــت  خط بـــــــــــــــدط وخـــــــــــــــيالا مـــــــــــــــن   أال لي  البرنـــــــــــــــي  ِفرســـــــــــــــانطها الزط
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هأتينا ببطر  بهذه العبارة:الخبز في الجاهلية  صناعةطريقة وينقل لنا الجاحظ 

بزة  زيت في النار:فجعل  الجمرط يتحدخر عنها تحدُّر الحشو  كأفواه الِنغ ران،فخبزنا منه خط
ال فرة.ثم أستانا عن البطنان،ثم ثردها فجعل الثريد يجول في اإلهالة ج والن الضبعان في 

 ا.204بتمر كأعناِق الورالن،يوحل فيه الض رساه
 ا:208بقولهه في عصره صناعة الخبزفيصف ابن الرومي  أما

 مــــــــــــــــا أن علمنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن طعــــــــــــــــام حاضــــــــــــــــر  
    

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهط لفجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوارِ   نعت
 

 كمهيئـــــــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــــــن المطـــــــــــــــــــــــاعم فيهمـــــــــــــــــــــــا  
      

 
 

ــــــــــــــــــــــــــارِ   شـــــــــــــــــــــــــبٌه مــــــــــــــــــــــــــن األبــــــــــــــــــــــــــرار والفج 
 

ــــــــــــــــــــــــــاءط فخمــــــــــــــــــــــــــٌة      هــــــــــــــــــــــــــاٌم وأرغفــــــــــــــــــــــــــٌة وض 
       

 
 

 قــــــــــــــــــــد أخرجــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــاحم فــــــــــــــــــــوارِ 
 

 كوجـــــــــــــــــوه أهـــــــــــــــــل الجنـــــــــــــــــة ابتســـــــــــــــــمت لنـــــــــــــــــا 
    

 
 

 مقرونــــــــــــــــــــــــــٌة بوجــــــــــــــــــــــــــوه أهــــــــــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــــــــــارِ 
 

 ا:206وقول ابن الروميه
ــــــــــــس  خبــــــــــــازاا مــــــــــــررتط بــــــــــــه     مــــــــــــا أنــــــــــــس  ال أن

      
 
 

 ا207هيــــــــدحو الرقاقــــــــة  وشــــــــك  اللمــــــــح بالبصــــــــرِ 
 

ــــــــــــــــه كــــــــــــــــرةا    ــــــــــــــــي كف ــــــــــــــــين رؤيتهــــــــــــــــا ف  مــــــــــــــــا ب
            

 
 

 ا205هوبــــــــــــــــــين رؤيتهــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــوراء كــــــــــــــــــالقمرِ 
 

 أال بمقــــــــــــــــــــــــــداِر مــــــــــــــــــــــــــا تنــــــــــــــــــــــــــداح دائــــــــــــــــــــــــــرٌة  
               

 
 

ـــــالحجرِ  ـــــه ب  ا209هفـــــي صـــــفحة المـــــاء يرمـــــى في
 

نقف على تدخل شهية الشعراء في أختيار ما يريد في  مساور الوراقمن خالل ابيات و 
 ا:250هعصر مترف عرف تنوع الطعام ،والبراعة في صنعه اذ قال 

 قصــــــــــــــــــــــف الملــــــــــــــــــــــوك ونهمــــــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــــــراء  ارفـــــــــــــــــع وضـــــــــــــــــع وهنـــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــاك وهاهنـــــــــــــــــا
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــون كــــــــــــــــــــل طريف ــــــــــــــــــــم بل ــــــــــــــــــــون ث  يؤت

 
 
 

 قـــــــــــــــــــــــــــد خالفتـــــــــــــــــــــــــــه موائـــــــــــــــــــــــــــد الخلفـــــــــــــــــــــــــــاء
 

 مـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــل فرنـــــــــــــــــــي وجـــــــــــــــــــدي راضـــــــــــــــــــع
 

 
 

 ودجاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مربوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء
 

ــــــــــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــــــــــر طي  ومصــــــــــــــــــــــــــــــوك درال كثي
 

 
 

 ا255هونــــــــــــــــــواه  يــــــــــــــــــؤتى بهــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــواء
 

 وثريـــــــــــــــــــــــــــدة ملمومـــــــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــقفت
 

 
 

ـــــــــــــــــــــب األعضـــــــــــــــــــــاء  مـــــــــــــــــــــن فوقهـــــــــــــــــــــا بأطاي
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل معلومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بتواب  وتزين
 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاء  وخبيصـــــــــــــــــــــــــــــــــات كالجمـــــــــــــــــــــــــــــــــان نق
 

 هـــــــــــــــــــــذا الثريـــــــــــــــــــــد ومـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــواه تعلـــــــــــــــــــــل
 

 
 

ــــــــــــــــــــــد بنهمتــــــــــــــــــــــي وهــــــــــــــــــــــوائي  ذهــــــــــــــــــــــب الثري
 

 ولقـــــــــــــــــد كلفـــــــــــــــــت بنعـــــــــــــــــت جـــــــــــــــــدي راضـــــــــــــــــع
 

 
 

ــــــــــــــــــين رعــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــنته شــــــــــــــــــهرين ب  ق
 

ـــــــــــــــب ـــــــــــــــبن كثيـــــــــــــــر طي  قـــــــــــــــال نـــــــــــــــال مـــــــــــــــن ل
 

 
 

ـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــن رضـــــــــــــــــاع الشـــــــــــــــــاء  حتـــــــــــــــــى تفت
 

 مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل أحمـــــــــــــــر ال يقـــــــــــــــر أذا ارتـــــــــــــــو 
 

 مـــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــين رقـــــــــــــــــــــك دائـــــــــــــــــــــم ونـــــــــــــــــــــزاء
 

ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــين صـــــــــــــــــــــــاف لون  مـــــــــــــــــــــــتعكن الجنب
 

 عبـــــــــــــــــــل القـــــــــــــــــــوائم مـــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــذاء رخـــــــــــــــــــاء
 

 فــــــــــــــــــــــإذا مرضــــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــــداوني بلحومهــــــــــــــــــــــا
 

 أنــــــــــــــــــــــــي وجــــــــــــــــــــــــدت لحــــــــــــــــــــــــومهن دوائــــــــــــــــــــــــي
 

ـــــــــــــــــــــــــك رواضـــــــــــــــــــــــــع الجـــــــــــــــــــــــــزاء ودع الطبيـــــــــــــــــــــــــــــــب وال تثـــــــــــــــــــــــــــــــق بدوائـــــــــــــــــــــــــــــــه  مـــــــــــــــــــــــــا خالفت
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ــــــــــــــــــــــــــــــاك بشــــــــــــــــــــــــــــــربة ــــــــــــــــــــــــــــــب أذا حب  أن الطبي

 
ــــــــــــــــــــــــــين مخافــــــــــــــــــــــــــة ورجــــــــــــــــــــــــــاء  تركتــــــــــــــــــــــــــك ب

 
المجتمع  الذي وصل اليهيتبين لنا قمة الترف  ا252وفي مجلس هارون بن مخارقه

باكرني رسوله، فجئته، )كالم ابي العتاهية الذي كان احد المدعوين: العباسي فلنقرأ
فأدخلني بيتا له نظيفا فيه فرش نظيف، ثم دعا بمائدة عليها خبز سميذ وخل  وبقل 
 وملح، وعليها جدي حنيذ. فأكلنا منه حتى اكتفينا، ثم أتينا بحلواء فأصبنا منها، ثم دعا
بفراخ ودجال وفراريج مشوية ، فأكلنا منها حتى اكتفينا، وغسلنا أيدينا، وجاءونا بفاكهة 

 ا253هاوريحان
لم تكن تعرف تنوع الطعام في الوجبة الواحدة أنما بدأ في الجاهلية العرب ف

ا وهان اكثر صور الطعام التي ترد في الشعر 254ذلك في العصر االموي والعباسيه
ا.كقول ابي المهو ش 258وااللبان والتمور والعسل والخبزاهالجاهلي عن اللحوم 

 ا:256األسديه
ــــــــــــــــــــٌت مــــــــــــــــــــن تمــــــــــــــــــــيمِ   أذا مــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــات  مي 

 
 
 

 فســــــــــــــــــــــرخك  أن  يعــــــــــــــــــــــيش  ف ِجــــــــــــــــــــــيء  بــــــــــــــــــــــزادِ 
 

نا  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــزا أو بتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا أو بســــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ِبخط
 

 
 

 أو الشــــــــــــــــــــــــــــــــيِء الملفخــــــــــــــــــــــــــــــــِف بالبجــــــــــــــــــــــــــــــــادِ 
 

هناك من خالل قراءة النماذل الشعرية للعصرين الجاهلي والعباسي .وجدنا أن 
تطوراا جليا في شهية الشاعر العباسي الذي أحاطته ثقافة انفتحت على حضارتين 
كبيرتين هما الفارسية والرومية، ومن خالل ذلك االنفتاح عرف الشاعر العباسي أنواعاا 
كثيرة من صنوف الطعام ،فضال عن الفواكه والحلويات وابد  شهيته لها من خالل 

لمطبو العربي على دراية بها أو على األقل بطريقة شعره ،وهذه االصناف لم يكن ا
 صنعها أو تقديمها.
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وهذا االنفتاح أد  الى زيادة واضحة في شهية الشاعر العباسي الذي بدأ 
يصف الموائد وما تحتويه من خيرات متنوعة ،فأصبح في عصره للطعام نظام خاك 

جتمع المترفة ،أو وهو ما يحصل اليوم لد  طبقات الم –يجري وفق ترتيب متسلسل 
فالشواء أو الطبيو على مختلف أنواعه أوال ، فالحلويات ،ثم  -الفنادق السياحية

الفواكه.وعندما يفقد الشاعر اهتمام الخلفاء أو من هم أدنى منهم في أدارة الخالفة 
،وتسوء حالته المادية جراء ذلك يبدأ بالشكو  .ومن أهم الجوانب التي يذكرها في شعره 

عام الذي يحصل عليه هو وأطفاله،ويحاول أن يستدر عطف ولي األمر من قلة الط
 خالل ذلك.

أما الشاعر الجاهلي فعلى بساطة ما يأكل أال انه بدا أكثر سيطرة على شهوته 
للطعام بالرغم من قساوة بيئته .ال سيما في فصل الشتاء هوقت الجدبا فكان يتنافس 

عام هألن النظام االجتماعي ال يظهر من مع غيره في أيواء من هو بحاجة الى الط
قو  كونية خارجية ،ولكن من أنماط السلوك اإلنساني الذي تعضده قيم وتقاليد 

الذي تغنى .لذلك وجدناه يقدم للسائل أفضل ما يملك وهو لحم اإلبل ا257هالجماعةا
الشعراء باطعامهم سنامه الذي يعد بنظرهم من أجود اجزاءه،ولعل السبب في ذلك هو 

 لبقاء السمن بعد األكل على افواه الكلين جراء المادة الشحمية التي يحتويها.
وكان الطعام بصورة عامة بسيطا يخلو من لمسات فنية أو ترتيب معين 
،فاللحم الطعام المميز لديهم ،وان لم يتوفر فاللبن وهو الغذاء الرئيسي الذي ربما ال 

لحد النوعية الرديئة بسبب طول تعرضه تصل 255يتوفر طازجا ،وانما بنوعيات مختلفة 
 للجو.

ذا توفر التمر مع اللبن كان ذلك بمثابة  وجبة رئيسية تغنى بلذتها بع  وا 
الشعراء بل عدوا أكل التمر مع اللبن من أهم وجبات الطعام التي تدل على الخصب 

 اق.والرفاهية.وكان الشاعر الجاهلي يتناول وجبتين رئيسيتين هما االصطباح واالغتب
وان لم يتوفر ما ذكرناه للشاعر الجاهلي لجأ الى أنواع رديئة من الطعام فهو 

 بيئته عليه وقت جدبها.  يأكلها مجبرا  للبقاء على قيد الحياة فهو مقتنع بما تجود
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 الخاتمة واالستنتاجات

عالج البحث حاجة بايلوجية لها تأثيرها المباشر على االنسان ،وبقائه على قيد الحياة 
،وهي مسألة الطعام،وشهية الشاعر الجاهلي والعباسي له.وتبين لنا ان تطبيق المنهج 
االنثروبولوجي بمجاليه االثنوجرافي واالثنولوجي على شهية الشاعر ،وردة فعله على 

 لى التي:.أوصلنا ااصناف الطعام 

الشاعر الجاهلي لم تكن له حرية االختيار لصنف من الطعام دون غيره، وان  -
كانت نفسه راغبة به ،ويمكن تعليل ذلك: ان الشاعر الجاهلي يأكل ما يجده ، 

حسب شهيته.وينطبق هذا على بيئته وقت الجدب،فما تقدمه له من وال يأكل 
االشمئزاز،ولكننا وجدناه أصناف هي في أكثر األحيان رديئة تصل الى حد 

على قناعة بها أو يأكلها مضطرا للبقاء على قيد الحياة .مؤمال نفسه ومصبرا 
لها بانتظار الربيع وما يرافقه من خصب يمكنه من حرية محدودة نوعا ما  في 

 اختيار وجبته وفقا لشهيته.
رنا عند مشاهدتنا لصور الطعام التي رسمها الشاعر العباسي في ابياته ،ابص -

ما وصل اليه من ترف ونعيم ،بل ان الوجبة الواحدة تخضع لنظام خاك تقدم 
من الوجبة الرئيسية الى الفواكه ،ثم الحلويات.ويتعقد هذا فيه االصناف تباعا 

 المشهد كل ما ارتقت المنزلة االجتماعية للشخك.
وال يععم ما ذكرناه قبل قليل على الشعراء العباسيين جميعهم،فقد رصد البحث  -

ابياتا شكى شعراؤها من قساوة بيئتهم عليهم وان لم تكن مجدبة طبيعيا ،وانما 
يمكن ان نطلق عليها الجدب السياسي ،فبع  شعراء الدولة العباسية أكثروا 

اهم مؤثرة بينوا حالة من الشكو  لبيان سوء حالهم،ومن اجل ان تكون شكو 
اطفالهم وعدم قدرتهم على توفير ابسط انواع الطعام لهم.وسبب ذلك يعود الى 
فقدان الشاعر للهبات من الخلفاء أو من هم أدنى منهم في سلم الحكم.ويقترب 
الشاعر العباسي من موقفه هذا من الشاعر الجاهلي ايام الجدب وحاجته 
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ر وتحكم الشهية ،ويحاول الحصول على للطعام.قيختفي عنده عنصر االختيا
 ما يسد رمقه هو وعائلته.

لم يكن الطعام حاجة بايلوجية فحسب،وانما استخدمه الشاعر كسالح لمدح من  -
ولم نقف كثيرة على هذه المسألة ،فالكرم جاد به ،ولهجاء من  ثره لنفسه.

 مشهور معروف عند العرب فهو قيمة اجتماعية خالدة.
لبع  القبائل التي تكتفي بأكل نوعية واحدة ،وتستمر وجدنا ايضا هجاء  -

عليها،حتى عرفت بع  القبائل من خالل صنف الطعام الذي تأكله،مثل أكلة 
 السخينة التي عندما تذكر تذكر معها قبيلة قريش.

 
 لهوامش:ا
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 أهاب:جلد 555
 .827-3/826ديوان ابن الرومي: 552
 5/246ديوان ابن الرومي: 553
 شبابيط:جمع شبوط،وهو ضرب من السمك. 554
 .2/567ديوان ابن الرومي: 558
 5/20ديوان ابن الرومي: 556
 585طبقات الشعراء ،ابن المعتز: 557
 الجوع:الترز 555
 ضرب من الشرب:القلز 559
ليس بعربي.وهي كلمة فارسية وقد تكلم بها العرب .وهو طائر معروف. المعرب البي منصور :الشاهين 590

 الشكو 205هـ:5365الجواليقي،تحقيق،احمد محمد شاكر،دار الكتب المصرية،
 254الشكو  في الشعر العربي: 595
هو ابو فرعون شويس الشاسي التيمي .سكن البصرة،وكان أغلب شعره رجزا.توفي في أوائل القرن الثالث  592

 85-86: 2فرال،دار المعارف،ط/ وعبد الستار أحمد الهجري.الورقة،ألبي الجراح ،تحقيق د.عبد الوهاب عزام،
. 

 .8/264الحيوان: 593
 .440-439.وابو العتاهية اشعاره وأخباره:457ديوان ابي العتاهية: 594
 .25األنثروبولوجيا الثقافية،محمد أحمد بيومي، 598
 505-500االنثروبولوجيا الثقافية: 596
 48:،محمد احمد بيومياالنثروبولوجيا الثقافية 597
 235:ديوان حسان بن ثابت 595
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 88:،محمد احمد بيومياالنثروبولوجيا الثقافية 599
 2/75:،البي عمر بن عبد البر النمري القرطبيبهجة المجالس 200
 3/20:،البي حيان التوحيدياإلمتاع والمؤانسة 205
 5/579البخالء 202
 5/579البخالء، 203
 550-5/579البخالء 204
 .2/89ديوان ابن الرومي: 208
 2/546ديوان ابن الرومي: 206
 يدحو: يبسط 207
 قوراء:واسعة 205
 تنداح:تعظم. 209
 .50-5/9العقد الفريد: 250
 المصوك:لحم ينقع بالخل ويطبو.النواه : فرخ الطير الذي استقل للنهو . 255

: هو مخارق بن يحيى بن ناووس الجزار مولى الرشيد بل ناووس لقب أبيه يحيى ويكنى أبا المهنأ كناه  252
.هت أبو العتاهيةكان من المطغن ين المشهورين البارعين وكان صديقاا للش اعر المشهور  الرشيد بذلك.

 .4/509االغاني:ما.548

 .4/509االغاني ، 253
 577:،شهاب الدين االبشيهيالمستطرف في كل فن مستظرف 254
 83:،د.نصرت عبد الرحمنالشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديثالصورة الفنية في  258
 .وقيل االبيات ليزيد بن الصعق الكالبي3/325البيان والتبيين: 256
 87:االنثروبولوجيا الثقافية،محمد احمد بيومي 257

 
 

 المصادر والمراجع
 م.3،5974أسواق العرب في الجاهلية،سعيد األفغاني،دار الفكر،بيروت،ط -5
الفرل علي بن الحسين بن محمد االصفهاني،تحقيق،محمد أبو الفضل  األغاني ،ألبي -2

 م.5973ابراهيم،دار الكتب المصرية،
األمالي،ألبي علي  اسماعيل بن القاسم القالي البغدادي،الهيئة المصرية العامة  -3

 م.5978للكتاب،

http://al-hakawati.net/arabic/arabpers/poet3.asp
http://al-hakawati.net/arabic/arabpers/poet3.asp
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تبة اإلمتاع والمؤانسة،ألبي حيان التوحيدي،تصحيح وضبط،أحمد أمين ،واحمد الزين،المك -4
 العصرية،هد،تا.

،دار المعارف 3األنثروبولوجيا،أسس نظرية،وتطبيقات عملية،محمد الجوهري،ط -8
 م.5958مصر،

 م.5953األنثروبولوجيا الثقافية،محمد أحمد بيومي،الدار الجامعية للطباعة،بيروت، -6
،دار 7هـا،تحقيق،طه الحاجري،ط 288البخالء، البي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،هت  -7

 هد.تا.المعارف،
بلوغ األ رب في معرفة أحوال العرب،السيد محمود شكري اللوسي البغدادي،شرح  -5

 هـ.2،5354وتصحيح،ط
بهجة الم جالس وأنس المطجالس ،وشحذ الذاهن والهاجس،ألبي عمرو يوسف بن عبد او بن  -9

هـا،تحقيق،محمد مرسي الخولي،دار الكتب العلمية 463محمد بن عبد البر النمري القرطبيهت
 م.2،5952،بيروت،ط

هـا،تحقيق،عبد السالم محمد  288البيان والتبين،البي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،هت  -50
 م.5945،مؤسسة الخانجي،القاهرة،3رشيد،ط

تاريو الشعوب االسالمية،كارل بروكلمان،ترجمة نبيه فارس،ومنير بعلبكي،دار العلم  -55
 م.5954،بيروت،50للماليين،ط

هـا،تحقيق،محمد عو  370محمد بن أحمد األزهريهت تهذيب اللغة،ألبي منصور -52
 م.2005مرعب،دار احياء التراث العربي،بيروت،

جمهرة أنساب العرب،ألبي محمد علي بن سعيد بن حزم األندلسي،تحقيق،ليفي،بروفنسال،دار  -53
 م.5945المعارف،مصر،

حضارة العرب في عصر الجاهلية،حسين الحال حسن،المؤسسة الجامعية للدراسات  -54
 م.5953النشر،بيروت،و 

هـا،تحقيق،عبد السالم محمد  288الحيوان، البي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،هت  -58
 م.5967،مطبعة البابي الحلبي وأوالده،مصر،2هارون،ط

 هـ.5347االدب،للخطيب البغدادي،المطبعة السلفية،القاهرة، خزانة -56
 م.5968ابو العتاهية أشعاره وأخباره،د.شكري فيصل،مطبعة جامعة دمشق، -57
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 م.2004ثالثة شعراء مقلون،جمع وتحقيق ودراسة،د.شريف راغب،دار المناهج للنشر والتوزيع، -55
ديوان األسود بن يعفر،صنعة،د.نوري حمودي القيسي،المؤسسة العامة للصحافة  -59

 م.5970والطباعة،بغداد،
 م.5980ديوان األعشى الكبير،شرح وتعليق،محمد محمد حسين،مكتبة الداب ،مصر، -20
 م.5995األفوه األودي،تحقيق،محمد الت ونجي،دار صادر،بيروت، ديوان -25
 م.5990،دار المعارف ،مصر،8ديوان امر ء القيس ،تحقيق،محمد ابو الفضل ابراهيم،ط/ -22
 .5955ديوان أمية بن أبي الصلت،جمعه وحققه،د.سجيع جميل الجبيلي،دار صادر ،بيروت، -23
 م.5994الكتاب العربي، ديوان بشر بن أبي خازم األسدي،شرح،مجيد طراد،دار -24
 م.5998ديوان تميم بن مقبل،تحقيق،د.عزة حسن،دار الشرق العربي،بيروت،لبنان،حلب،سورية، -28
 م.5995ديوان الحارث بن حلزة،تحقيق،د.أميل بديع يعقوب،دار الكتاب العرب، -26
 م.5994،  2ديوان حسان بن ثابت ،شرح،االستاذ عبد أ.مهنا،دار الكتب العلمية ،بيروت،ط/ -27
 م.5993ان الحطيئة ،دراسة،د.مفيد محمد قميحة،دار الكتب العلمية ،بيروت،ديو  -25
 م.5958ديوان الخنساء،دراسة وتحقيق،د.ابراهيم عوضين،مطبعة السعادة ،مصر، -29
ديوان رؤبة بن العجال،تصحيح،وليم بن الورد البروسي،دار ابن قتيبة للطباعة والنشر  -30

 والتوزيع،الكويت،هد.تا.
 م.3،2002،شرح، االستاذ احمد حسن بسج،دار الكتب العلمية،ط/ديوان ابن الرومي  -35
ديوان سحيم عبد بني الحسحاس،تحقيق،عبد العزيز الميمني،مطبعة دار الكتب  -32

 م.598المصرية،القاهرة،
ديوان سالمة بن جندل ،تحقيق،د.فخر الدين قباوة،دار الكتب  -33

 م.2،5957العلمية،بيروت،لبنان،ط/
 م.2،5996يل بديع يعقوب،دار الكتاب العربي،ط/ديوان الشنفر ،تحقيق،د.أم -34
ديوان طرفة بن العبد ،شرح،محمد مهدي ناصر الدين،دار الكتب  -38

 م.3،2002العلمية،بيروت،ط/
 .5964ديوان ابي العتاهية،دار صادر ، -36
ديوان عروة بن الورد  أمير الصعاليك ،تحقيق،أسماء ابو بكر محمد،دار الكتب  -37

 م.5995العلمية،بيروت،
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علقمة  الفحل ،تحقيق،لطفي الصقال،ودرية الخطيب،راجعه،د.فخر الدين قباوة،دار  ديوان -35
 م.5969الكتاب العربي،حلب،

 م.2005ديوان القطامي،تحقيق،محمود الربيعي،الهيئة المصرية العامة للكتاب، -39
 م.5995ديوان كعب بن سعد الغنوي،عبد الرحمن الوصيفي،مكتبة الداب والنشر والتوزيع ، -40
 م.5962المزرد بن ضرار الغطفاني،تحقيق،خليل ابراهيم العطية،مطبعة أسعد،بغداد،ديوان  -45
ديوان معن بن أوس المزني،صنعة،د.نوري حمودي القيسي،وحاتم الضامن،مطبعة دار  -42

 .5977الحافظ،بغداد،
 ,2،5958ديوان النابغة الذبياني ،تحقيق،محمد ابو الفضل ابراهيم،دار المعارف،ط/ -43
 م.2000ولب العكلي،تحقيق،د.محمد نبيل الطريفي،دار صادر ،بيروت.ديوان النمر بن ت -44
ديوان الهذليين،نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب،الدار القومية للطباعة  -48

 م.5968والنشر،القاهرة،
 م.5962شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري،تحقيق،د.احسان عباس،الكويت، -46
ي،مطبوعات مجمع اللغة شعر خداش بن زهير العامري،صنعة،د.يحيى الجبور  -47

 م.5956العربية،دمشق،
 .5955شعر أبي الطمحان القيني،عبد المعين الملوحي،مجلة مجمع اللغة العربية،دمشق، -45
شعر عمرو بن أحمر الباهلي،جمعه وحققه،د.حسين عطوان،مطبوعات مجمع اللغة  -49

 العربية،دمشق،هد.تا.
ري،ظافر عبد او علي الشكو  في الشعر العربي حتى نهاية القرن الثالث الهج -80

 م.5990الشهري،اطروحة دكتوراه،
الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث،د.نصرت عبد الرحمن،مكتبة  -85

 م.2،5952األقصى،عمان،ط
هـا،تحقيق،عبد الستار احمد فرال،دار 296طبقات الشعراء،عبد او بن المعتز بن المتوكلهت -82

 م.4،5955المعارف،مصر،ط
هـا،تحقيق،د.عبد المجيد 325د الفريد،احمد بن محمد بن عبد ربه االندلسي هتالعق -83

 م.5953الترحيني،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،
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هـا،تحقيق،منذر محمد 276عيون األخبار ،ألبي محمد عبد او بن مسلم بن قتيبة الدينوريهت -84
 م.2005سعيد أبو شعر،المكتب االسالمي،

هـا،د.عبد او 276د عبد او بن مسلم بن قتيبة الدينوريهتغريب الحديث، ألبي محم -88
 هـ.5397الجبوري،مطبعة العاني،بغداد،

 م.5933فجر اإلسالم،أحمد أمين،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،مصر، -86
فقه اللغة وسر العربية،ابو منصور الثعالبي،تحقيق،مصطفى السقى،وابراهيم االبياري،وعبد  -87

 .2،5984طفى البابي الحلبي واوالده،مصر،طالحفيظ شلبي،مطبعة مص
  6/9/2052 - 3783العدد:  قراءة في كتاب مباد ء االنثروبولوجيا،بشير خلف، -85

355203w.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=. 
 م.2،5955قصائد جاهلية نادرة،يحيى الجبوري،مؤسسة الرسالة،بيروت،ط -89
االنسان،د.حسين فهيم،عالم قصة األنثروبولوجيا،فصول في تاريو علم  -60

 م.5958المعرفة،الكويت،
كتاب ديوان المعاني الكبير في ابيات المعاني، ألبي محمد عبد او بن مسلم بن قتيبة  -65

 م.5954هـا،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،276الدينوريهت
 هـ.5300لسان العرب،ألبن منظور،دار صادر ،بيروت، -62
محمد البيهقي،تحقيق،محمد أبو الفضل ابراهيم،مكتبة نهضة  المحاسن والمساو ء،ألبراهيم بن -63

 م.5965مصر،
محاضرات في االنثروبولوجيا الثقافية،احمد ابو زيد،دار النهضة العربية للطباعة  -64

 م.5965والنشر،بيروت،
المستطرف في كل فن مستظرف،شهاب الدين محمد بن احمد األبشيهي،مطبعة البابي الحلبي  -68

 م.5982واوالده،مصر،
،تحقيق،ثروت هـا276ألبي محمد عبد او بن مسلم بن قتيبة الدينوريهت المعارف، -66

 م.5960عكاشة،مطبعة دار الكتب،
،دار الكتب 3المعرب من الكالم االعجمي،ألبي منصور الجواليقي،تحقيق،أحمد محمد شاكر،ط -67

 هـ.5365المصرية،
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يين،بيروت،ومكتبة المفصل في تاريو العرب قبل االسالم،جواد علي،دار العلم للمال -65
 م.5975النهضة،بغداد،

هـا،تحقيق،عبد العزيز 258نسب عدنان وقحطان،ألبي العباس محمد بن يزيد المبردهت -69
 م.5936الميمني،لجنة التأليف والترجمة والنشر،القاهرة،

هـا،تحقيق،ابراهيم 525نهاية األرب في معرفة أنساب العرب،ألبي العباس أحمد القلقشنديهت -70
 م.5989لشركة العربية للطباعة والنشر،االبياري،ا

الورقة،ألبي الجراح،تحقيق،د.عبد الوهاب عزام،وعبد الستار احمد فرال،دار  -75
 ،هد.تا.2المعارف،ط

 

  


