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 طرفة بن العبد:
  *نحو تصحيح اإلطار الزمني لحياة الشعراء الجاهليين

 
 الدكتور عرسان حسين الراميني

 جامعة اليرموك -قسم اللغة العربية 

 

تشير المصادر إلى وفاة طرفة بن العبد البكري عادة في سياق القصة المشهورة  
ملك الحيرة عمرو  الخاصة بما يسمى "صحيفة المتلمس". وتتلخص هذه القصة في أن

بن المنذر الثالث بن ماء السماء، المعروف لدى المؤرخين بعمرو بن هند، أرسل مع ا
طرفة والمتلمس كتابين إلى عامله على البحرين يأمره بقتلهما. فكان أن فتح المتلمس 
كتابه فعلم ما فيه ونجا، بينما لم يفعل ذلك طرفة فانتهى به األمر إلى القتل وهو شاب 

�(1)لعشرينات من عمرهفي ا . 

                                                           

 أشكر األستاذ الدكتور عفيف عبدالرحمن على تلطفه بقراءة مسّودة البحث. *

)أبيو الفيرع عليى بين الحسيين  يلرواييات تفصيي، ، ان:يرأل األصيفهانترد القصة فيي مصيادر عدييدة. حيول أكثير ا (  1)
عمييير �، البغيييدادي )عبيييدالقادر بييين  0-355، صيييص42، طبعييية دار الثقافييية، عهيييي(أل )كتييياب األ ييياني(563ت

؛ ابيين 242-213، صييص4ع ،1561هييي(، خنانيية األدب، تحقيييق عبدالسيي،م هييارون، القيياهرة 1050-1055
�هيي(، الشيعر والشيعراء416قتيبية )أبيو محميد عبدالليه بين مسيلم ت Leiden 1902 51-53صيص ،�وان:ير أيايا أل 

تحقيييق محميد أبيو الفايل إبييراهيم،  �(، مجميع األمثيال315ل أحميد بيين محميد النيسيابوري تالمييداني )أبيو الفاي
(؛ أبييو البقيياء هبيية اللييه الحلييي، المناقييب المنيدييية فييي أخبييار 445-442)صييص  4115، رقييم 1551بيييروت 

)وفيييه أن  121-151، صييص 1، ع1552، تحقيييق صييالح درادكيية ومحمييد خريسييات، عمييان �الملييوك األسييدية
فة كيان إليى الربييع بين حيوثرة العبيدي عاميل عميرو بين هنيد عليى البحيرين، بينميا كيان كتياب الميتلمس كتاب طر 

، تحقييق �معجيم الشيعراء�هيي، 552إلى المكعبر أحد مرانبة الفرس(؛ المرنباني أبو عبييد الليه محميد بين عميران ت
هيييي(،  يييرر 256؛ المرتايييى )عليييي بييين الحسيييين الموسيييوي ت6-3، صيييص 1560عبدالسيييتار فيييراع، القييياهرة 

؛ ابين 3-155، صيص 1، ع1532(، تحقييق محميد أبيو الفايل إبيراهيم، القياهرة �الفوائد ودرر الق،ئد )األمالي
، تحقييييق �هيييي(، وفييييات األعييييان وأنبييياء أبنييياء النميييان651بييين محمييد تكييان )شيييمس اليييدين أبيييو العبييياس أحميييد خل
��.5-45، صص 6ع ،14-1565إحسان عباس، بيروت  
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لقد شك الدارسون المعاصرون في صحة كثير من تفاصيل قصة "صحيفة 
، لكنهم في الوقت نفسه قبلوا المعطيات األساسية السابقة من  ير مناقشة. (4)المتلمس"

بأن المسؤول عن مقتل طرفة هو ابن المنذر الثالث، �ومن أهم هذه المعطيات االدعاء 
م. وبناء على ذلك، 365و 332تولى حكم الحيرة ما بين سنتي  عمرو بن هند، الذي

أجمع الدارسون عموما  على أن طرفة عاش في الفترة الوسيطة من القرن السادس 
للمي،د، مع اخت،فات طفيفة بينهم في تقدير السنة التقريبية لمقتله في تلك الفترة. إن هذا 

المحدثين حاول تحديد سنة والدته  يواحه الهاشمي حين يقول " ير أن بعض الباحثين
-355ووفاته باألرقام. فقد ذهب كل من فون  رونباوم والنركلي إلى أنه عاش بين 

وذهب كل من فؤاد أفرام البستاني وحنا الفاخوري إلى أن  �.(5)م على وجه التقريب362
. وقال مصطفى صادق الرافعي 365-325حياته كانت على وجه التقريب أياا  بين 

" 362بعد المي،د وقبل سنة  334تحديد سنة وفاته "ويقال إن مقتله كان بعد سنة في 
وهذا ما رجحه الدكتور بدوي طبانة منكرا  على الرافعي رقمه األول. أما جرجي نيدان 

، 362م، وذهب شيخو إلى أن وفاته سنة 300�فذهب إلى أن وفاة طرفة كانت سنة 
". ويتابع الهاشمي فيقول "ونحن إذا ن:رنا 360نحو وانفرد عمر فروخ بتحديد سنة وفاته ب

في هذه األرقام.... ترّجح لدينا أن أقربها إلى الصواب في تاريخ مي،ده ما ذهب إليه كل 
                                                           

لشيييعره  �تحقييييق ودراسييية -لشيييكوك فييييأل عليييي الجنيييدي، الشييياعر الجييياهلي الشييياب طرفييية بييين العبيييد الحييي: هيييذه ا (  4)
؛ وان:يير أياييا  حسيين جعفيير نييور الييدين، طرفيية بيين العبييدأل سيييرته وشييعره، 13، ص1550وشخصيييته، القيياهرة 

. من الطريف أن عمر فيروخ يشيير فيي الحاشيية، إليى الروايية الشيائعة عين مقتيل طرفية 53، ص1550بيروت 
واصفا  إياها بأنها مصنوعة، بينما فيي الميتن ييذكر مين  يير ا شيارة إليى مصيدره أن طرفية "قتيل ميع عميرو بين 

، 1553، بيييروت �لهمييا إليى الييمن" )تياريخ األدب العربيي�مامية )أمامية(، أخيي عميرو بيين هنيد أثنياء رحلية تجيارة 
لييمن ال يفهيم منهيا ذليك، ثيم إن شيعره (. إن الرواية السائدة الخاصة برحلته ميع عميرو بين أمامية إليى ا156ص

تحقييق دريية الخطييب ولطفيي الصيقال،  �يدل عليى أنيه عياد مين تليك الرحلية سيالما  )ان:ير دييوان طرفية بين العبيد
 (.21، رقم 1513دمشق

دة يبدو أن الهاشمي أساء اقتباس جرونباوم هنا، إذ في الحقيقييية يييرى هذا األخيييير أن التاريخ التقريبي لوال ( 5)
 م على التوالي365، 353طرفة ووفاته هو سنتا 

 Gustave E. von Grunebaum, Themes in Medieval Arabic Literature, London 1981 (collected studies), 

Article iii, p.126                                                                                                                                               
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م. أما سنة مقتله فأرجح أنها كانت نحو 355من النركلي وفون  رونباوم، أي نحو سنة 
 .(2).."م، وذلك أن طرفة  ادر حيه مطوفا  في اآلفاق.361سنة 

في مقابل ذلك كله، تحتوي بعض المصادر على روايات تخالف ما استقر في  
ينتمي إلى عهد عمرو بن المنذر الثالث، لكنها حتى اآلن لم تلق �األذهان من أن طرفة 

. هذه الروايات تعود بالشاعر، بدال  من ذلك، إلى (3)المعاصرة�اهتماما  كافيا  في الدراسات 
اللخميين، النعمان بن المنذر، الذي حكم الحيرة خ،ل العقدين األخيرين فترة آخر الملوك 

(. ففي؛ "نشوة الطرب"، يخبرنا ابن 604/602-350/354من القرن السادس للمي،د )
هي( أن طرفة "كان ينادم النعمان بن المنذر" وأن هذا األخير حنق 653سعيد األندلسي )ت

" (6)تلمس لعامله على البحرين بأن يقتلهما.عليه بسبب شعر هجاه فيه "فكتب له وللم
وبعد أن يذكر ابن سعيد هذا الخبر، يشير إلى الرواية القائلة إن الذي أمر بقتل طرفة هو 

 عمرو بن هند "وقد قيل إن عمرو بن هند هو الذي أمر بقتله". 

                                                           

�طرفييية بييين العبيييدأل �محميييد عليييي الهاشيييمي،  (  2)�. با ايييافة إليييى 20-55، صيييص 1550حياتيييه وشيييعره، بييييروت  
�طرفية�الجنيدي، �يتعلق بالرأي التقليدي فيي طرفيةأل عليي  ا، فيمالدارسين الذين يذكرهم الهاشمي هنا، ان:ر أياا   ،

�اليدين، طرفية ؛ حسين نيور10ص  ،Nicholson R.A., A Literary history of the Arabs, Cambridge, 1962 

(first edn. 1906), pp. 107-14. 
لدراسييية القبائيييل العربيييية فيييي الخليييير قبيييل ا سييي،مأل هجراتهيييا وع،قاتهيييا بالقبائيييل �ناصييير اليييدين األسيييد، "مقدمييية        

سيي،مية دراسيات عربييية�األخيرى بييالجنيرة العربييية"،  ين(، تحرييير مهييداة إليى إحسييان عبيياس بمناسيبة بلو ييه السييت �وا 
  Abdulla El-Tayibi, “Pre-Islamic Poetry”, The Cambridge history of Arabicوداد القاايي، بييروت ؛

literature, London 1983 pp. 76-8  ،عبدالليه التطياوي�ة ، القياهر �القصييدة العربيية بيين الجاهليية وصيدر ا سي،م
-33، صيص 1551، القياهرة �؛ عمر شرف الدين، الشعر في :،ل المنياذرة والغساسينة-51، صص 1552

؛ محميييد عبيييدالمنعم خفييياجي، 434، ص1555، القييياهرة �؛ عبيييدالعنين نبيييوي، دراسيييات فيييي األدب الجييياهلي62
 .112، ص1551، بيروت �األدب الجاهليأل نصوص ودراسة

( ثيم يرفايها بشيدة عليى أسياس أن  1المرتايى المشيار إليهيا الحقيا  )حاشيية فقط الهاشمي يذكر رواية الشريف  (  3)
عليى أسياس أن اسيم عميرو بين هنيد يتكيرر  "أبا منذر" في هذا الشعر ليس بالارورة أن يكيون النعميان، وأيايا  

في شعِر لطرفة هو أثبت من الشعر الذي يذكره المرتاى وأنه مين الثابيت أن عميرو بين هنيد تيولى الحكيم قبيل 
 (.  62ص �النعمان وأن طرفة مات في عهده )طرفة

(، نشييوة الطييرب فييي تيياريخ جاهلييية العييرب، تحقيييق 653ابيين سييعيد األندلسييي )علييي بيين موسييى بيين محمييد ت  (  6)
. من المحتمل جدا  أن تكون القصية نفسيها مصينوعة لكين 4-641، صص 1554نصرت عبدالرحمن، عمان 

 مة هنا.فكرة ع،قة طرفة بب،ط النعمان هي المه
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هذه ا شارة إلى االخت،ف فيمن أمر بقتل طرفة وردت قبل ذلك في كتاب   
هر(، وفيه يؤيد الشريف الرأي القائل بأن 256الدرر" للشريف المرتاى )"الغرر و 

، وهو بذلك يتفق مع ابن سعيد (1)المسؤول عن قتل طرفة هو النعمان بن المنذر
األندلسي، الذي يعرض الخبر بطريق نفهم منها أنه يميل هو اآلخر إلى هذا الرأي. وتلك 

هو "جمهرة األمثال" ألبي ه،ل العسكري ا شارة نفسها نصادفها كذلك في كتاب أقدم 
. (5)هر(، لكن من  ير ترجيح مباشر لواحدة من الروايتين على األخرى554)ت

با اافة إلى ذلك، يامن خبر الصحيفة، كما ورد في رواية أبي عبيد، إشارة وااحة 
لحوق إلى أن هذه الحادثة وقعت في عهد النعمان بن المنذر "لما بلغ النعمان بن المنذر 

المتلمس بالشام، وكانت  سان قتلت أباه يوم عين أباغ، شق عليه لحوقه بغسان وحلف 
. ومن الجدير بالم،ح:ة أن أبا الع،ء (5)يطعم بها حتى يموت"�أال يدخل العراق وال 

المعري انتبه إلى انقسام الناس إلى فريقين حول من المسؤول عن مقتل طرفة، لكنه لم 
هذا الرأي اآلخر في المصادر، وهو أن طرفة ُقتل في  .(10)لى آخريحاول تأييد فريق ع

عهد النعمان بن المنذر وليس في عهد عمرو بن هند، يوجد عليه دليل مباشر في شعر 
ن تجاهلت الدراسات المعاصرة عموما  هذه الحقيقة، ربما على أساس أن  طرفة نفسه، وا 

                                                           

 ( "ويقال إن صاحب المتلمس وطرفة في هذه القصة هو النعمان بن المنذر، وذلك أشبه بقول طرفةأل1)
 أبيييييييييييييييا منيييييييييييييييذر كانيييييييييييييييت  يييييييييييييييرورا  صييييييييييييييييحيفتي
 أبييييييييييييييييا منييييييييييييييييذر أفنيييييييييييييييييت فاسييييييييييييييييتبق بعايييييييييييييييينا

 

 ولييييم أعطكييييم فييييي الطييييو  مييييالي وال عراييييي
 حنانيييييييك بعييييييض الشيييييير أهييييييون ميييييين بعييييييض

 
لنعمييان بعييد عمييرو بيين هنييد، وقييد مييد، طرفيية النعمييان، فيي، يجييون أن وأبييو منييذر هييو النعمييان بيين المنييذر، وكييان ا 

المييداني البييت الثياني ويقيول �(. أيايا  ييورد 153، ص1يكون عمرو قتله، فيشبه أن تكون القصة ميع النعميان )ع
�(. 162، ص1، ع�في التقديم له؛ "هذا من قول طرفة بن العبد حين أمر النعمان بقتله )مجمع األمثال 

سيين بيين عبداللييه بيين سييهل، جمهييرة األمثييال، تحقيييق محمييد أبييو الفاييل إبييراهيم وعبدالمجيييد قطييامش، القيياهرة ( الح5)
 .1056، رقم 1562

. ومييع ذلييك يقييول أبييو عبيييدة فييي رواييية أخييرى مسييندة إليييه "لمييا لحييق المييتلمس 325، ص5( األ يياني، ثقافيية، ع5) 
 (.332بالشام هاربا  من عمرو بن هند" )المصدر نفسه، ص

( اقتبسيها جيواد عليي )لمفصيل فيي تياريخ 555، ص1511، تحقييق عائشية عبيدالرحمن، القياهرة �( )رسالة الغفران10)
(، لكين مين  يير 65، ص�( واقتبسها أياا  الهاشمي )طرفة426، ص1، ع1565العرب قبل ا س،م، بيروت 

 تعليق.
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خباري األكثر احتراسا أل ففي قصيدة شعره الذي يمثل ذلك ليس من مرويات األصمعي، ا 
قصيدة اادية  �؛ وفي (11)له رائية يذكر طرفة النعمان حانقا  عليه بسبب مواعيده الكاذبة

تعد من مشاهير شعره، ينتقده بشدة بسبب حرب إبادة يسعرها اد ابيعة، عشيرة 
ره في قصيدة ؛ وأخيرا ، يذك(14�)الشاعر، بالتعاون مع الجماعات الموالية للحيرة بالبحرين

. طبعا ، من ناحية (15)يائية مشيرا  مرة أخرى إلى سياسة التعسف التي يتبعها اد قومه
ن:رية، تعد رواية األصمعي للشعر القديم أكثر دقة من  يرها، لكن يبقى تصحيح الشعر 
الجاهلي أمرا  نسبيا  عموما . فاألشعار المروية عن  ير طريق األصمعي وسواه من ثقات 

ين بجمع الشعر الجاهلي ت:ل أشعارا  مقبولة ما لم يقم الدليل على بط،نها سواء المشتغل
كان هذا الدليل من داخل القصيدة أو خارجها. كذلك المرويات التي استقبلها الناس 
باحترام شديد منذ عصر التدوين حتى اآلن، ال يدعي لها أحد مطلق الصحة. ومهما يكن 

الذكر لم توجه إليها قديما  اتهامات بالنيف، وكذلك لم من أمر، فإن قصائد طرفة آنفة 

                                                           

(11) 
 فييييييييييييييييييييييييييدعها وانحييييييييييييييييييييييييييل النعمييييييييييييييييييييييييييان قييييييييييييييييييييييييييوال  

 
 

 كنحييييييييييييييييييييييييت الفييييييييييييييييييييييييأس ينجييييييييييييييييييييييييد أو يغييييييييييييييييييييييييور
 

 (3، بيت 55 طرفة، قصيدة )ديوان

(14) 
 أال أبلغييييييييييييييييييا بكيييييييييييييييييير العيييييييييييييييييييراق بيييييييييييييييييين وائيييييييييييييييييييل 
 فييييييييييييييييييإن يقتييييييييييييييييييل النعمييييييييييييييييييان قييييييييييييييييييومي فإنمييييييييييييييييييا
 فميلييييييييييوا علييييييييييى النعميييييييييييان فييييييييييي الحييييييييييرب ميلييييييييييية

 

 بكيييييييييييييأس سيييييييييييييقى النصيييييييييييييري شييييييييييييياربها رميييييييييييييض
 هيييييييييييييييي الميتييييييييييييييية األوليييييييييييييييى وتقدمييييييييييييييية القيييييييييييييييبض
 وكعييييييييييب بيييييييييين نيييييييييييد فاشييييييييييغلوه عيييييييييين المحييييييييييض

 
ي تحقيق البيت األول "يقصيد "بالنصيري" فيي هيذا البييت (. الح: ما جاء ف20-55 ، أبياتأل36)السابق، قصيدة  

اآلتيييينأل عمييرو بيين هنييد" )ديييوان طرفيية بيين العبييدأل تحقيييق وتحليييل ونقييد، القيياهرة  55،20و"النعمييان" فييي البيتييين 
(. وهيييذا أيايييا  ميييا يقوليييه عمييير شيييرف اليييدين دون ا شيييارة إليييى الجنيييدي )المتجيييردة، 611 ،616، البيتيييانأل 1535
 ، الحاشية(.35ص

(15) 
 خرجنيييييييييييييييا وداعييييييييييييييييي المييييييييييييييييوت فينييييييييييييييييا يقودنييييييييييييييييا

 
 وكييييييييييييييييان لنييييييييييييييييا النعمييييييييييييييييان بالسيييييييييييييييييف حاديييييييييييييييييا

 
 (.5، بيت 51)السابق، قصيدة  
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يشك فيها أحد من محققي شعره، على الر م من أن هؤالء لم يحاولوا التوفيق بين الرأي 
الشائع حول مقتله من ناحية، وبين ذكر النعمان بن المنذر في شعره من ناحية أخرى. 

التي ذكر  �ا على أحد األبياتفقط درية الخطيب ولطفي الصقال أشارا في معرض شرحهم
، ثم أكدا الشيء نفسه في فهرس (12�)فيها النعمان إلى أن هذا األخير هو عمرو بن هند

األع،م الملحق بالديوان، وذلك كما يفهم من قولهما "عمرو بن هند= النعمان بن 
رو المنذر= النصري= أبو منذر". لكنهما، في المقابل، لم يبينا للقارئ كيف حدث أن عم

�المنذر شيء واحد. �بن هند والنعمان بن ا 

طبعا  عمرو بن هند هو اآلخر ورد ذكره في شعر طرفة، وبالتحديد في خمس  
قصائد منسوبة إلى الشاعر، واحدة منها فقط رواها األصمعي، وهي قصيدة رائية تقع في 

بن ؛ ولكن من الطريف أن مروية األصمعي هذه جاءت في رواية ا(13)ثمانية أبيات
، أي بنيادة خمسة عشر بيتا  تؤلف هي نفسها (16)السكيت مكونة من ث،ثة وعشرين بيتا  

 التيفي طبعة مجمع دمشق، حيث واحد من المواطن الث،ثة  55القصيدة الرائية رقم 
ذكر فيها النعمان، أي أن عمرو بن هند والنعمان بن المنذر ذكرا معا  في قصيدة واحدة 

ذا ما صح أن كنية؛ "أبو منذر" في شعر طرفة هي لعمرو بن  في رواية ابن السكيت؛ وا 
في طبعة مجمع  36، فإن القصيدة الاادية رقم (11)هند، وهو الحاصل فع،  كما يبدو

دمشق تمثل نموذجا  آخر ي:هر فيه ذكر الشخصيتين معا  في موطن واحد. إن ما يمكن 
                                                           

 .14( ان:ر حاشية 12)

فييي الييديوان. أرقييام القصييائد وأرقييام األبيييات الخاصيية بييالمواطن األربعيية الباقييية هييي علييى  5( وهييي القصيييدة رقييم 13) 
 .66أل1، 30أل3، 21أل1، 55أل4التواليأل 

 ؛ قارن ما جاء في مقدمة التحقيق عن نسخة قانان )صألك(.2، حاشية 134(، ص�ن:ر )ديوان طرفة( ا16)

( ميين المسييتبعد أن تكييون هييذه الكنييية للنعمييان بيين المنييذر، علييى النقيييض ممييا يييرى المرتاييى والميييداني؛ )ان:يير 11)
 ,Rothstein, G)ابيييوس"ن كنيية النعمييان هيي "أبوق(، إذ من المعروف على نطاق واسيع فيي المصيادر أ1حاشية 

DieDynasttie der Lahmiden in al-Hira, Berlin 1899, p 107ل محمد بن ا؛ ابن من:ور )جمال الدين أبو الف
ذليك أنيه فيي مقابيل كنيية؛ "أبيو قيابوس"، التيي تيرد كثييرا  �(، لسان العرب، مادةأل قبس(. أاف إليى 111مكّرم ت

ن أو الحيديث عنيه، فيإن كنيية "أبيو منيذر" ليم تسيتعمل  ليذلك قيط، في الشعر الجياهلي فيي سيياق مخاطبية النعميا
�في حدود معرفتي. 
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سبة شعر إلى طرفة يذكر فيه استفادته هنا هو أن بعض القدماء لم يجدوا حرجا  في ن
 النعمان بن المنذر إلى جانب عمرو بن هند.

إذا كان عمرو بن هند هذا الذي يرد ذكره في شعر طرفة هو نفسه عمرو بن  
المنذر الثالث كما يعتقد عموما ، فإنه حتما  ال سبيل إلى التوفيق بين الروايتين 

ا  كل ما يتعلق بالنعمان في شعر طرفة المتااربتين أع،ه، وبالتالي ينبغي أن نلقي جانب
ن عمرو �أو أن نقول مع طبعة مجمع دمشق  إن النعمان بن المنذر هو عمرو بن هند وا 

لحسن الح: تتيح لنا مخرجا  واسعا  من �بن هند هو النعمان بن المنذر. لكن المصادر، 
ق تعليقه هر( يروي خبر؛ "الصحيفة" في سيا 1055تهذا المأنق. فالخطيب البغدادي )

وفي نهاية الخبر يسجل م،ح:ة مهمة فيقول "وعمرو بن هند  134على الشاهد رقم 
المذكور هنا هو من ملوك الحيرة، كان عاتيا  جبارا  ويسمى محرقا  أياا ، ألنه حرق بني 
تميم، وقيل بل حرق نخل اليمامة. والنعمان بن المنذر صاحب النابغة أخو عمرو بن 

الله تعالى نسب عمرو بن المنذر في نسب أخيه النعمان بن  هند، وسيأتي إن شاء
هد الثالث، وهو الشاهد ا. وفي تعليقه على هذا الش(15)المنذر في الشاهد الثالث بعد هذا"

، يتتبع البغدادي تعاقب ملوك آل نصر على حكم الحيرة نق،  عن كتاب العمدة 133رقم 
بسا  هذا األخير؛ "ثم عمرو بن هر(، ويقول في معرض ذلك مقت265البن رشيق )ت 

بعد المنذر بن المنذر وقبل النعمان بن المنذر �المنذر بن المنذر وهو عمرو بن هند ملك 
 .(15)صاحب النابغة وهو آخر ملوك لخم"

                                                           

. تعليييق المحقييق علييى معلومية البغييدادي محاوليية  ييير ايرورية للييدفا  عيين الييرأي 243ص 4، ع�خنانية األدب (15) 
د هيييذه التقلييييدي؛ إن وقيييو  تصيييحيف فيييي العبيييارة هنيييا أمييير يصيييعب تصيييوره، أوال  لوايييو، السيييياق، وثانييييا  ليييورو 

؛ 231، ص4المعلومييية فيييي أشيييكال مختلفييية فيييي  يييير ميييوطن فيييي الخنانييية )ان:ييير، با ايييافة إليييى ميييا سيييبقأل ع
وأبيوه المنيذر بين المنيذر بين �؛ "عميرو بين هنيد 224، ص2"عمرو بن المنذر بن المنذر وهو عمرو بن هند"؛ ع

 (.465، ص11؛ ع201، ص5؛ ع252، ص5ماء السماء"؛ ع

يجييري كالتييياليأل ثيييم المنييذر بييين المنيييذر، وهييو األصيييغر، ثيييم أخييوه عميييرو بييين  . نييص ابييين رشييييق231، ص4( ع15)
المنذر، وهو عمرو بن هند، ويسمى محرقا  ألنه حرق بني تميم، وقييلأل بيل حيرق نخيل اليمامية، ثيم النعميان بين 

اليييدين عبدالحمييييد، �ة، تحقييييق محييييي �)العميييد �هييير،265المنيييذر صييياحب النابغييية" )الحسييين بييين رشييييق القيروانيييي 
 (.445، ص4، ع1514روت بي
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إن ما يذكره البغدادي في هذا الصدد أمكن تتبعه في مصادر أقدم من "العمدة"أل  
لسل الذي يراه ابن رشيق موجودة في معارف ابن بأسماء ملوك الحيرة وفق التس�فالقائمة 

هر( خبر وفادة على عمرو بن 456) هر؛ أياا  يروي المبرد416المتوفى سنة  �(40)قتيبة
هند قام بها أوس بن حارثة بن ألم وحاتم الطائي، ويعّرف المبرد خ،ل ذلك بعمرو بن 

ك في سياق شرحه على ؛ كذل�(41)هند قائ،  إنه ابن المنذر بن المنذر بن ماء السماء
البيت الستين من معلقة الحارث بن حلنة اليشكري، يخبرنا أبو جعفر النحاس "أن عمرو 

بن هند لما قتل أبوه وجه أخاه النعمان وحشد معه من قدر عليه من أهل مملكته وأمره ا
. إن ما يرويه ابن النحاس هنا يتفق، (44)أن يقاتل بني  سان ومن خالفه من بني تغلب"

ا هو وااح، مع قائمة ابن قتيبة التي تجعل ملك عمرو بن هند بعد ملك المنذر بن كم
�المنذر وقبل ملك النعمان.  

على أن أقدم مصدر بين أيدينا نستفيد منه، في األقل، أن شخصية لخمية  
كانت معاصرة للنعمان بن المنذر هو هشام بن محمد بن السائب �تعرف بعمرو بن هند 

هر. ففي حديثه عن العداوة بين قبيلتي بكر وتغلب، يخبرنا أبو 402سنة  الكلبي المتوفى
الفرع، بإسناد إلى ابن الكلبي، أن ك،  من هاتين القبيلتين أودعت رهنا  لدى ملك الحيرة 
امانا  اللتنامهما بشروط الصلح الذي عقده هذا األخير بينهما فلبثوا كذلك إلى ما شاء 

النعمان بن المنذر ركبا  من بني �فيقول )با سناد نفسه( "فسر، الله، ثم يتابع أبو الفرع 
تغلب إلى جبل طيئ في أمر من أموره فننلوا بالطرفة، وهي لبني شيبان وتيم ال،ت، 

                                                           

. ميين جانبييه يقييدم اليعقييوبي رواييية شيياذة ي:هيير فيهييا 5-623، صييص 1565( تحقيييق ثييروت عكاشيية، القيياهر 40) 
ابنان للمنذر الثالث، كل منهما اسمه عمرو، والثياني هيو صياحب لقيب "ابين هنيد"، وقيد خلفيا أباهميا الواحيد بعيد 

 (.410تاريخ، بيروت، ص�هر(، 454 عداآلخر )اليعقوبي )أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر ت ب

الكامييل فييي اللغيية واألدب، تحقيييق محمييد أبييو الفاييل إبييراهيم  �هيير،456( أبييو العبيياس محمييد بيين ينيييد المبييرد ت41)
�. 4-451، صص 1والسيد شحاته، القاهرة، ع 

(44)��هير، شير، القصيائد التسيع المشيهورات555أبو جعفر أحمد بن محميد النحياس ت �ب، بغيداد ، تحقييق أحميد خطيا
هييير(، شييير، 304. والروايييية نفسيييها يوردهيييا التبرييييني أبيييو نكرييييا يحييييى بييين عليييي بييين محميييد 352، ص1515

�.201، ص1550 ر، تحقيق فخر الدين قباوة، بيروتالقصائد العش 
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فذكروا أنهم أجلوهم عن الماء وحملوهم على المفانة فمات القوم عطشا . فلما بلغ ذلك بني 
على بكر وقالوا  درتم ونقاتم العهد وانتهكتم  تغلب  ابوا وأتوا عمرو بن هند فاستعدوه

�.(45)الحرمة وسفكتم الدماء." 

ن:ريا ، يمكن أن يفسر هذا الخبر، الذي ينقله ابن الكلبي عن أبيه، بطريق تتفق  
مع رواية أبي جعفر النحاس، التي بدورها تتفق مع تسلسل ملوك الحيرة في قائمة ابن 

الحيرة آنذاك بينما كان النعمان بن المنذر في  قتيبة، أي أن عمرو بن هند كان ملك
هذا التفسير ال يصح، ألنه ببساطة يتعارض مع رأي �خدمته، وليس العكس. لكن عمليا ، 

فعمرو بن هند، في روايته، هو عمرو بن � ابن الكلبي نفسه في تسلسل ملوك الحيرة.
ثم ياع بعده أخاه قابوسا ، المنذر الثالث بن ماء السماء وياعه مباشرة بعد أبيه المنذر، 

. طبعا ، (42)ثم أخاه المنذر بن المنذر، ثم ابن هذا األخير النعمان بن المنذر بن المنذر
�لن نخوض في تفاصيل الخ،ف الشديد في المصادر حول تسلسل ملوك �الحيرة وسني 

 حكم كل منهم، فهذه القاية، وبخاصة بالنسبة إلى المنذر الثالث وخلفائه، قد حسمت
منذ فترة طويلة نسبيا ، والفال في ذلك يعود لسدني سميث في مقاله عن أحداث الجنيرة 

، وقد جاءت نتائجه، وهي مبنية على استشارة (43)العربية في القرن السادس للمي،د

                                                           

)سييييتكون ا شييييارة ميييين اآلن فصيييياعدا  إلييييى هييييذه  22، ص11( ع1512-1541( أ يييياني )دار الكتييييب، القيييياهرة 45)
 ّص على  ير ذلك(.الطبعة إال إذا نُ 

. 5-506، صييص 5المفصيل، ع ( ان:ير قائمية ابين الكلبيي بأسيماء مليوك الحيييرة وسيني حكمهيم فيي جيواد علييأل42)
�تتفييق مييع  �وميين الجييدير م،ح:يية أن قائميية ابيين الكلبييي، خاصيية فييي الجيينء الخيياص بالمنييذر الثالييث وخلفائييه، 

 1564بييييييروت  ,Lichtestaedter 1.ق قيييييائمتي ابييييين حبييييييب )أبيييييو جعفييييير محميييييد بييييين حبييييييب، )المحبييييير، تحقيييييي
، بييييييروت ، �واألنبيييييياء �تييييياريخ سيييييني مليييييوك األرض�( وحمييييينة األصيييييفهاني )أبيييييو عبدالليييييه بييييين الحسييييين، 535ص

 (.1-55صص

(43 )Smith, S., “Events in Arabia in the sixth century A.D. “,Bulletin of the School of Oriental and African 

Studies, 26 (1954).                                                                                                                        
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مصادر متنوعة، عربية و ير عربية ونقوش، تؤكد الهيكل العام لرواية ابن الكلبي عن 
  (46)ة.�ملوك الحير

�الوااح، إذن، أن بعض ا خباريين كان لديهم معلومات تشير إلى وجود أخ من   
لى أن عمرا  هذا كان يتمتع بسلطة كبيرة في  للنعمان بن المنذر يقال له عمرو بن هند وا 
الحيرة ويقود الجيوش وينعم بلقب "ملك" تبعا  للعرف السائد آنذاك، وهو استعمال هذا 

خوته؛ ويبدو أن هذا الواع دفع أناسا  منهم اللقب أياا  في مخاطبة أبناء ال ملك الفعلي وا 
إلى االعتقاد بأن هذا األمير اللخمي حكم الحيرة فترة من النمن، وفي هذه الحالة ال يمكن 
أن يكون موقعه بين ملوك الحيرة إال بعد أبيه المنذر بن المنذر وقبل أخيه النعمان، 

قيمة منذ أن أصبح من الثابت أن  د لم يعد لهفواعوه هناك في قوائمهم؛ لكن هذا االعتقا
النعمان بن المنذر هو الذي خلف أباه على عرش الحيرة. إن عمرو بن هند في رواية 
دارة  ابن الكلبي آنفة الذكر ينبغي إذن أن يكون أميرا  لخميا  مكلفا  ا شراف على القبائل وا 

�(41)لمنذرشؤون الحرب في مملكة الحيرة في عهد أخيه النعمان بن ا. 

هذه النتيجة يمكن تعنينها بإشارة نادرة يوردها أبو الفرع األصفهاني في سياق  
يقول أبو الفرع  (45)ترجمته للشاعر المنخل اليشكري. ففي حديثه عن سبب قتل المنخل

                                                           

( إن هذا التفسير لرواية ابن الكلبيي يجيد أيايا  ميا يؤييده فيي روايية ينقلهيا المييداني، تجيري كالتياليأل كيان مخيالس 46)
عيداوة، فيأتى قاصير إليى � الجيذامي ببياب النعميان بين المنيذر، وكيان بينهميا بن مناحم الكلبيي وقاصير بين سيلمةا

(. 10-565، صيص1(، ع�األمثيال �)مجميع ، وهيو عميرو بين هنيد أخيو النعميان بين المنيذر، وقيال...ىابن فرتن
 (.63، ص1، ع1564، القاهرة �يقتبسها أحمد نكي صفوت )جمهرة خطب العرب

 .51( ومع ذلك، ان:ر أدناه، حاشية 41)

أم النعميان  ( المنخل يمثل حالة مشابهه لحالة طرفة من حيث اخت،ف ا خباريين فييمن قتليه أهيو عميرو بين هنيد45)
بن المنذر، والفيرق بينهميا، با ايافة إليى دواعيي القتيل. إن اليروايتين المتناقايتين هميا، بالنسيبة إليى المنخيل، ا

اصرين يميلون في العيادة إليى رفيض روايية مقتيل المنخيل على درجة واحدة من الشيو  تقريبا . إن الدارسين المع
عليييى ييييد عميييرو بييين هنيييد، وذليييك بسيييبب شيييهرة حبيييه للمتجيييردة اميييرأة النعميييان )ان:ييير عمييير فيييروخ، تييياريخ األدب 

 (.21 ،56-54، صص 1515بغداد �ة ، �؛ أحمد الربعي، المتجرد5-165، صص1العربي(، ع
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واسمها ماوية، وقيلأل هند  -"إن المتجردة (45)في رواية مسندة إلى أبي عمرو الشيباني
كانت عند ابن عم لها يقال له حلم، وهو األسود بن  -نذر الكلبيةبنت األسود بن الم

المنذر بن حارثة الكلبي، وكانت أجمل أهل نمانها. فرآها المنذر بن المنذر الملك اللخمي 
المتجردة، فقال المنذر لحلمأل إنه �فعشقها. فجلس ذات يوم على شرابه ومعه حلم وامرأته 

رأسه شعرة بيااء إال �ة نمانا  طوي،  حتى ال يبقى في ال يليق بالرجل أن يقيم على المرأ
عرفتها، فهل لك أن تطلق امرأتك المتجردة وأطلق امرأتي سلمى قالأل نعم. فأخذ كل واحد 
منهما على صاحبه عهدا . قال فطلق المنذر امرأته سلمى وطلق حلم امرأته المتجردة، 

وحجبها، وهي أم ابنه النعمان بن فتنوجها المنذر، ولم يْطلق لسلمى أن تتنوع حلما  
�المنذر، فقال النابغة يذكر ذلكأل 

 قد خادعوا حلما  عن حرة خرد
 

 (50)حتى تبطنها الخدا  ذو الحلم
 

قال ثم مات المنذر بن المنذر، فتنوجها بعده النعمان بن المنذر، ابنه.". وهكذا تجعل 
ند، وبالتالي، أن يكون ابنه المصادر من المحتمل أن يكون للمنذر الرابع نوجة اسمها ه

 .(51)عمرو منسوبا  لهند تلك

                                                           

. هيذه الروايية ميذكورة فيي أكثير 4-1أبو الفال إبراهيم( صص  )تحقيق العنباوي بإشراف محمد 41( أ اني، ع45)
جليم هيي  من مصدر، مع اخت،فات طفيفة )ان:ر الربعي، المتجردة(، لكن في روايية أبيي البقياء أن قصية حليم/

 (. ال يذكر الربعي رواية أبي البقاء.5 -121، 1أبيه، المنذر )المناقب، ع مع النعمان وليس مع

�غةأل وقال النابغة في نوع المتجردة واسمه َجَلمأل( في ديوان الناب50)   
 تسيييييييييييييييييييييييييفهوا جلميييييييييييييييييييييييييا  عييييييييييييييييييييييييين َطفلييييييييييييييييييييييييية رؤد
 مييييييييييا كييييييييييان مييييييييييين جلييييييييييم فيييييييييييي معصييييييييييد خليييييييييييف

 

 حتيييييييييييييييييييييييى تقممهيييييييييييييييييييييييا الكييييييييييييييييييييييين ان ذو الحليييييييييييييييييييييييم
 ُمخيييييييييييييييرب بييييييييييييييييت الغنييييييييييييييييى وميييييييييييييييورث العييييييييييييييييدم

 
�(.24، قصيدة 1565)صنعة ابن السكيت، تحقيق شكري فيصل، دمشق  

ينسيب إليهيا عميرو بين المنيذر هيي ابنية مليك  تييلمصيادر وهيو أن هنيد ال( طبعا هذا مخالف ل،تجاه السيائد فيي ا51)
 )ان:ر الخاتمة(. كندة المشهور الحارث بن عمرو ونوجة المنذر الثالث، لكن المصادر هنا ليست مقنعة بتاتا  
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حتى اآلن ال تعني هذه النتيجة فيما يتعلق بهوية عمرو بن هند سوى أنه كان 
لخميان، كل واحد منهما، كما يفهم ا خباريون، يحمل هذا االسم، األول �هناك أميران 

السادس للمي،د، والثاني عمرو بن المنذر الثالث، الذي حكم الحيرة في أواسط القرن 
عمرو بن المنذر الرابع، وكان متنفذا  جدا  في عهد أخيه النعمان في أواخر ذلك القرن؛ 

شك حول صحة األبيات التي ورد فيها �فأي منهما هو صاحب طرفة؟ إذا لم نشأ إثارة 
ذكر النعمان في الشعر المنسوب إلى طرفة، فإن ا جابة عن هذا السؤال جاهنة على 

لفور؛ لكن ما دام دارسو حياته ومحققو ديوانه قد  اوا الطرف عموما  عن ورود اسم ا
النعمان في شعره، وبذلك عبروا امنيا  عن شكهم في صحة األبيات ذات الع،قة، فإنه 
ينبغي أن نقدم أدلة أخرى تثبت أن عمرو بن هند الذي يذكره طرفة إنما هو عمرو بن 

هذه األدلة تتمثل إجماال  في عدد من الحقائق تشير مجتمعة المنذر الرابع أخو النعمان. 
إلى أن طرفة كان، في الواقع، نشطا  في أواخر القرن السادس للمي،د، وليس في 

ذا كان عمرو بن  هند هو المسؤول عن قتله ف، بد أن يكون عمرو هذا هو �أواسطه، وا 
 .(54)ابن المنذر الرابع

�يرد ذكرها في شعر طرفة، يبرن عبد  التيليلة من بين الشخصيات القبلية الق  
عمرو بن بشر بن عمرو بن مرثد بوصفه األكثر حاورا . فهو يستحوذ على قصيدتين 

، وفي هاتين القصيدتين يهجوه (55�)من أصل أربع عشرة قصيدة يرويها األصمعي لطرفة
هو سهل في  الشاعر هجاء مرا  ويتهمه بإفشاء سره وبأنه يتنكر ألبناء عمومته، بينما

معاملته لألباعد. إنه في اوء هذه الع،قة المتوترة بين الرجلين يفسر المؤرخون عادة 
أخبر عمرو بن هند بأهاجي �مقتل طرفة، إذ يقولون إن عبد عمرو بن بشر هو الذي 

طرفة فيه فأو ر صدره عليه وانتهى األمر إلى ا يعان بقتله. وفي سياق هذه القصة 
                                                           

عميرو  (؛ إن6)حاشيية  تسند المسؤولية عن قتل طرفة إلى النعمان بين المنيذر تي( هذا ال يتعارض مع الرواية ال54)
�بن هند يمثل النعمان. ا 

 في الديوان. 5و  2( هما 55)
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ونفهم منهم �ؤرخون أن عبد عمرو بن بشر كان متنوجا  من أخت طرفة، نفسها يخبرنا الم
أياا  أنه كان يح:ى بمكانة خاصة لدى عمرو بن هند، وأنه بالتالي كان يتمتع بنفوذ 

�واسع في أوساط بني قيس بن ثعلبة، وهذا ما ينص عليه ابن قتيبة حرفيا  حين يصف 
و أياا  ما يتامنه ابن حبيب حين يدرع ، وه(52)عمرو بن بشر بأنه كان سيد نمانه�عبد 

 .(53)بن بشر في قائمة "األشراف العرجان" اسم عبد عمرو

إن ا شارات المتعلقة مباشرة بعبد عمرو بن بشر محدودة للغاية، لكن لحسن  
الح: توجد واحدة منها تفصح بواو، عن الجيل الذي ينتمي إليه. فقد ورد ذكره بوصفه 

، أي بعد نمن يسير من إقصاء (56)قاتلت الفرس في ذي قار�لتي قائدا   حدى الكتائب ا
م(. هذا يعني أن عبد عمرو بن بشر 604/602النعمان بن المنذر عن الحكم في سنة )

كان من رجال أواخر القرن السادس وأول السابع للمي،د، وهي حقيقة يمكن تعنينها بأدلة 
يد جده عمرو بن مرثد، وابنه حمران، :رفية تتعلق مباشرة بأقرباء لعبد عمرو، وبالتحد

نعيما  قبليا  مرموقا  في عهد �وجماعة من أبناء عمه األدنين. فجده عمرو بن مرثد كان 
المنذر الثالث، جد النعمان. فقد أسند إليه المنذر، كما نفهم من األنباري، مهمة جمع 

لى سعة النفوذ الذي . وفي شعر طرفة يرد ذكره بطريقة تدل ع(51)ا تاوة من قبائل ربيعة
كان يتمتع به آنذاك، إذ يقول طرفة في معلقته )وربما كان قد أنشدها في ب،ط الحيرة( إن 
ربه )ويعني به ملك الحيرة على األرجح( لو شاء جعله في مننلة قيس بن خالد ذي 

، وهو هنا يشير إلى مننلة هذين النعيمين كشيء (55)الجدين أو في مننلة عمرو بن مرثد

                                                           

 5س 55، ص�( الشعر والشعراء52)

 .502( المحبر، ص53)

 .66)تحقيق العنباوي ومطر بإشراف محمد أبو الفال إبراهيم(، ص 42( أ اني ع56)

 .1س 244ص Lyall, C., Oxford 1921هر(، شر، المفاليات، تحقيق 545( األنباري )محمد بن القاسم ت51)

(55) 
 فليييييييييييو شييييييييييياء ربيييييييييييي كنيييييييييييت قييييييييييييس بييييييييييين خاليييييييييييد

 
 شيييييييييياء ربييييييييييي كنييييييييييت عمييييييييييرو بيييييييييين مرثييييييييييد ولييييييييييو
 

 (.50، بيت 1)الديوان، قصيدة 
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. هذه المكان لعمرو بن مرثد في ب،ط الحيرة ينبغي أن تعود في (55)المااي بالطبعمن 
تاريخها إلى الجنء األخير من عهد المنذر الثالث، بعد أن قاى اللخميون على نفوذ 

ووسطها واستقطبوا بالتالي قبائل بكر بن وائل إلى جانبهم، �كندة في شرق الجنيرة العربية 
. وهكذا إذا  كانت نعامة عمرو بن (20)من القرن السادس للمي،د وتم ذلك في الث،ثينات

مرثد قد انتعشت في أواسط القرن السادس، فطبيعي أن تكون نعامة حفيده عبد عمرو بن 
�بشر بدأت في ال:هور في أواخر ذلك القرن. 

كذلك أخبار حمران، االبن الوحيد المشهور لعبد عمرو بن بشر، تؤكد ما سبق.  
كما هو وااح من تلك األخبار، إلى جيل البعثة النبوية، أي إلى جيل �تمي، فحمران ين

العقدين الثانى والثالث من القرن السابع للمي،د. إنه هو شخصيا ، على الر م من كونه، 
، (21)كما نفهم من ابن حبيب، واحدا  من شيوخ القبائل المتنفذين في شرق الجنيرة العربية

وهو واع طبيعي منذ أن كانت عائلة مرثد التي ينتمي إليها ليس له اتصال مع النبي، 
هي واحدة من أبرن العائ،ت المؤيدة لإلمبراطورية الفارسية في البحرين؛ وقد تنعمت هذه 
العائلة ممثلة بشريح بن ابيعة، الملقب بالحطم، حملة عسكرية واسعة النطاق  نهاء 

عادة المنطقة إلى ح:ي . لكن مع ذلك، تكتسب (24�)رة الفرسالنفوذ ا س،مي هناك وا 

                                                           

( وذليك فييي مقابييل الخبير الييذي يييذكر عييادة فيي شيير، هييذا البيييت، وهيو أن عمييرو بيين مرثييد حيين سييمع قييول طرفيية 55)
،ثيية ميين أحفيياده أن يعطييوه كييذلك، ثييم أميير ث اسييتدعاه فييأمر أبنيياءه، وهييم سييبعة، أن يعطييوه عشييرا  عشييرا  ميين ا بييل،

حصل ليه مائية بعيير )ان:ير السيابق(. ربميا تكيون هيذه القصية  يير صيحيحة بيالن:ر إليى العيداوة بيين طرفية  يثح
وعائليية مرثييد. أميييا إن صييحت، فإنييه لييييس دون مغيينى أن يكيييون أبنيياء عمييرو بييين مرثييد وأحفيياده هيييم الييذين أعطيييوا 

 طرفة، وليس عمرو بن مرثد نفسه. 

(20)Olinder, G., “The King of Kinda’, Lunds UniversitetsArsskrifts (Nova series, band  23 (1927), pp. 90ff. 

 (.265( كان ممن أخذ المربا  في الجاهلية )المحبر، ص21)

(24)� ,de Goeje MJ. and othersر(، تياريخ الرسيل والمليوك، تحقييق،ه510ان:ر الطبري )أبو جعفر محمد بن جرير 

Leiden 1879-1901  ؛ وقارن اليب،ذري، فتيو، البليدان، تحقييق صي،، المنجيد، القياهرة 1-1560، صص 1سلسلة
الفتييييو،(، حيييييدرأباد )هيييير(، 512؛ ابيييين أعييييثم )أبييييو محمييييد أحمييييد بيييين أعييييثم الكييييوفي 11س 101، ص1536-31
تيياريخ الييردة هيير(، 652؛ الكيي،  البلنسييي )أبييو الربيييع سييليمان بيين موسييى 5س 25، 1-23، صييص1565-13

(، تحقيييق خورشيييد أحمييد فييارق، �)مجتيينأ ميين كتابييهأل االكتفيياء بمييا تاييمنه ميين مغيياني المصييطفى ومغيياني الخلفيياء
 .6-153، صص 1510نيودلهي 
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ا شارات المتعلقة بشيوخ معاصرين لحمران مغنى خاصا  في صدد ما نحن فيه. فحمران 
له اسم في سجل أيام العرب، إذ يذكره مؤرخو األيام في ث،ث مواجهات كبيرة كلها حدثت 

 ين بن سمهتم سنا، ويبرن من قادة تميم فيها كل من قيس بن عاصم واأل(25)مع تميميين
وفدكي بن أعبد المنقريونأل إن قيس بن عاصم كان من أبرن صحابة النبي )ص( في 

؛ واألهتم لم تكن له صحبة على ما يبدو، لكنه قاتل في يوم الك،ب (22)بني تميم
؛ أما فدكي بن أعبد فقد :هر ابنه (26)�، وكان ذلك بعد مبعث النبي )ص((23)الثاني

لحرب األهلية األولى في الخ،فة ا س،مية ولقي مسعر :هورا  وااحا  في أحداث ا
. أياا  معلوماتنا (21)(635/635)�هر 55مصرعه بعد ذلك في معركة النهروان في سنة 

عن بعض فرسان القبائل العاملين جنبا  إلى جنب مع حمران في تلك المواجهات لها 
الملقب بالحوفنان، ، (25)داللتها هي األخرى. فأشهر هؤالء الفرسان هو الحارث بن شريك

ووالد الحوفنان هذا، شريك بن عمرو، كان، كما نفهم من ابن الكلبي، قد كلفه النعمان بن 
25�)المنذر قيادة القوة المنوط بها حف: األمن والن:ام في مدينة الحيرة). 

أياا  ما نملكه من معلومات عن أبناء عم عبد عمرو بن بشر لّحا تشير إلى 
عر األعشى ميمون بن قيس، وهو، مثل طرفة وعبد عمرو، ينحدر االتجاه نفسه. فللشا

                                                           

 Bevan, A.A., Leidenنقييائض جرييير والفييرندق، تحقيييق  ( وهييي أيييام جييدود، والنبيياع وثيتييل، والنويييرين؛ ان:ييرأل25)

1905-7 �، بيييروت �الكامييل فييي التيياريخ�هيير(، 650ييير )عيين الييدين علييي أبييو الحسيين بيين محمييد )الفهييارس(؛ ابيين األث
 .6-602، صص 1، ع1563-1

( عينيييه النبيييي )ص( عليييى صيييدقات واحيييد مييين التجمعيييين الرئيسييييين داخيييل بنيييي سيييعد التميمييييين، وهيييو "مقييياعس 22)
 (.5-1505، صص 1؛ الطبري، سلسلة 4س 16، ص12والبطون" )أ اني، ع

 .133-125ص ( النقائض، ص23)

كان يوم الصفقة من مقدمات يوم الكي،ب الثياني، ويقيول ابين األثييرأل كيان ييوم الصيفقة وقيد بعيث النبيي، صيلى  (26)
�(. 40س 641، ص1، ع�تاريخ�الله عليه وسلم، وهو بمكة بعد لم يهاجر ) 

 )الفهارس(. 1( الطبري، سلسلة 21)

 ( ان:ر أخباره في النقائض )الفهارس(.25)

هيير، جمهييرة النسييب، 402طة المنييذر والنعمييان ميين بعييده" )أبييو منييذر هشييام بيين محمييد بيين السييائب تشيير  ي( "وليي25)
 Kister, M.J., (“Al-hira: some notes on its(. اقتبسيه 16س 310، ص1556تحقييق نياجي حسين، بييروت 

relations with Arabia”, Arabica xv (1968), p. 159, note 3)561األمثيال، رقيم  . وان:ير أيايا المييداني، مجميع 
 (.4س 145، ص1)ع
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بن مرثد، وهو ء مقذ  في أوالد شرحبيل بن عمرو هجا�من ابيعة بن قيس بن ثعلبة، 
. طبعا  كان األعشى من رجال أواخر القرن السادس (30)يخص بالذكر ابيعة ووائ،  

ذا صح خبر وفادته على النبي با ، فإن حياته تكون قد (31)لمدينةوأوائل السابع للمي،د، وا 
امتدت إلى نهاية العشرينات من القرن السابع. ومهما يكن من أمر فإن معاصرة أبناء 
شرحبيل بن عمرو بن مرثد لألعشى تعني في الواع الطبيعي أن أبناء بشر بن عمرو 

�بن مرثد، ومنهم عبد عمرو، كانوا هم أياا  معاصرين له.ا 

مع أنها  -ر بواو، في شعر طرفة، ومعلوماتنا عنههناك نعيم قبلي آخر ي:ه 
تشير أياا  من  ير شك إلى انتمائه إلى أواخر القرن السادس وأول السابع  -قليلة جدا  

سلمة الحنفي الذي يمدحه طرفة بقصيدة  من التاريخ المي،دي. إنه قتادة بن مسلمة/
. كان (34)�مر العصور يرويها األصمعي وتنتهي ببيت حان على إعجاب الب، يين على

، شاعرا  هو اآلخر، إذ يسجل له (35)قتادة، با اافة إلى نفوذه الواسع في منطقة اليمامة
أبو تمام في حماسته قصيدة قصيرة نسبيا  يتحدث فيها عن بعض حروبه مع بني 

. هذه القصيدة مهمة في هذا السياق من حيث إنه يذكر فيها "سراة آل مقاعس" (32)تميم
، إذ إن بني مقاعس كانوا مغمورين تماما  (33)ادة الجماعات التميمية المعاديةبوصفهم ق

                                                           

 .22، قصيدة 1555، تحقيق محمد محمد حسين، بيروت �( الديوان30)

�(.11( يأتي ذلك في سياق قصيدة منسوبة إليه في مد، النبي عليه الس،م )السابق، قصيدة 31) 
 

 ( فسيييييييييييييييييييقى بييييييييييييييييييي،دك  يييييييييييييييييييير مفسيييييييييييييييييييدها34)
 

 صيييييييييييييييييييييييييوب الربيييييييييييييييييييييييييييع وديمييييييييييييييييييييييييية تهمييييييييييييييييييييييييييي
 

 بتها  أن قوم طرفة؛ "أصابهم سنة فأتوا قتادة فأحسن عطيتهم".(. ومناس1، قصيدة �)الديوان 

 (.430، ص�المحبر�( يرد اسمه في قائمة الجرارين )ابن حبيب، 35)

شيييير، ديييييوان الحماسيييية، تحقيييييق أحمييييد أمييييين �هيييير(، 241( المرنوقييييي )أبييييو علييييي أحمييييد بيييين محمييييد بيييين الحسيييين 32)
 .435، قصيدة 1551وعبدالس،م هارون، بيروت 

 والخيل في سبل الدماء تعوم  م حتى تكافأ جمعهم( قاتلته33)
 حذر األسنة والسيوف تمييم  إذ تتقي بسراة آل مقاعيس     
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، وهؤالء نشطوا جميعا ، (36�)قبل أن ي:هر فيهم قيس بن عاصم وفدكي بن أعبد واألهتم
قبل قليل، في العقود األولى من القرن السابع للمي،د. إن هذا التحديد لهوية "آل �كما مّر؛ 

ومعجم  (31)يتفق مع رواية نادرة مدونة في كل من أمثال الميداني شعر قتادة�مقاعس" في 
تخبرنا أن قتادة بن مسلمة لقي مصرعه يوم الستار على يد قيس بن عاصم  (35)ت�ياقو

المنقري. ودليل آخر على تعيين الفترة التي نشط فيها قتادة يمكن أن يلتمس في شعر 
عامر بن صعصعة ُقتلوا، كما يقول ابن  للبيد بن ربيعة العامري يرثي فيه جماعة من بني
؛ ومعلوم أن لبيدا  كان من شعراء العقود (35)من:ور، في حرب مع قتادة بن مسلمة الحنفي

. إاافة (60)�األولى من القرن السابع للمي،د وقد صحب النبي )ص( وعاش طوي،  بعده
للحارث بن إلى ما سبق، يرى ا خباريون في معرض حديثهم عن مطاردة ملك الحيرة 

ان هذا األخير دخل مرة في جوار قتادة بن مسلمة؛ ونفهم منهم أياا  في  (61):الم المري
معرض حديثهم عن حرب داحس والغبراء أن قتادة بن مسلمة كان من بين الشيوخ الذين 
استجار بهم بنو عبس حين كان هؤالء يطوفون بالقبائل بحثا  عن الحماية في أعقاب 

در الفناري في يوم الهباءة المشهور. إن ا شارة إلى هذه األحداث تبدو بن ب�مقتل حذيفة 
 .(64)مهمة هنا من حيث إنها جميعا  وقعت في عهد النعمان بن المنذر

                                                           

( كانييت نعاميية بنييي سييعد ميين قبييل فييي يييد بنييي عييوف بيين كعييب )قييارنأل ديييوان امييرىء القيييس، تحقيييق محمييد أبييو 36)
 Kister M.J., “Mecca and Tamim (Aspects of their؛ 40 ،1،15، قصيائدأل1535الفايل إبيراهيم، القياهرة 

relations , Journal of the Economic and social history of the Orient, viii (1965) .PP 154f, Irsan Ramini, 

The Tribe of Tamim and the origins of the early crisis in the Caliphate. Ph.D.thesis, Cambridge Un. 

1989,       p. 17f                                                                                                                                                
�)اقرأ "قتل فيه قيس بن عاصم قتادة بن سلمة الحنفي"(. 2، ص2، ع�( مجمع األمثال31) 

�(. 10س 55، ص4رن ع)قا 40-11س 55، ص5، ع�( معجم البلدان35) 

 سنر. ( لسان العرب، مادةأل35)

 .11، ص1564(، تحقيق إحسان عباس، الكويت �( )ديوان لبيد60)

 (.165-52، صص11ع (�( أخبار هذه المطاردة يرويها أبو الفرع في إسهاب شديد )أ اني61)

، 11)أ يياني ع �والكييوفيين ( أوال ، رواييية مقتييل الحييارث بيين :ييالم فييي عهييد النعمييان هييي رواييية كييل ميين البصييريين 64)
(، وثانيا ، مقدمات حرب داحس والغبراء نشأت في بي،ط النعميان، وفقيا  لروايية نيادرة لكنهيا صيحيحة 5س 140ص

 ,Ramini, Origins of crisis)؛ وان:ير -10س 1144)مخطيوط(، ص 4(، ع�ييذكرها اليب،ذري )أنسياب األشيراف

pp. 19-20                                                                                                                                      
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با اافة إلى عبد عمرو بن بشر وقتادة بن مسلمة، يذكر طرفة بصورة عابرة  
ذا صح أسماء نعماء قبليين آخرين معاصرين له كما هو وااح من سياق ال شعر؛ وا 

تقديرنا بخصوص هويتهم، فإنهم هم اآلخرون يكونون قد نشطوا عشية ا س،م. إن 
وهي تجري على  ،(65)أسماءهم ترد في قصيدة نونية لطرفة بقي منها خمسة أبيات فقط

 النحو التاليأل

 أبليييييييييييغ سيييييييييييراة بنيييييييييييي بكييييييييييير مغلغييييييييييية
 عنييييييييييييييت ثعلبييييييييييييية العجليييييييييييييي مألكييييييييييييية
 والمييييييييرء قيسيييييييييا  ييييييييييرى نواحييييييييية بعثيييييييييت

 هانئييييييييا  فييييييييي الحييييييييي مومسيييييييية وهانئييييييييا  
 مييييييييييا دافعييييييييييوا فيييييييييييرى فيييييييييييهم مكييييييييييانهم

 

 فجييييييييد  اللييييييييه ميييييييين آذانهييييييييا اليمنييييييييا
ذ  بنييييييييا  عنييييييييد الحييييييييوادث إذ أّلييييييييى وا 
 تبكييييييي لميييييييت وال تبكييييييي بييييييه شييييييجنا
 ناطيييييت سيييييخابا وناطيييييت فوقيييييه ثكنيييييا
 وال سييييييمعنا لهييييييا ميييييين ذكرهييييييا حسيييييينا

 

هانىء( ال يحاول محققا ديوان طرفة تحديد هوية "سراة بني بكر" )ثعلبة وقيس و  
المذكورين في هذه األبيات، سوى أنهما يفسران "ثعلبة العجلي" بقولهماأل "ثعلبة العجليأل 

؛ وهذا أياا  ما يقوله على الجندي "ثعلبة العجليأل يقصد (62)بنو ثعلبة من أجداد طرفة"
. لكن طرفة ليس من بني عجل، ثم هو ال يومئ، (63)بني ثعلبة وهو أحد أجداد طرفة"

عشائر، بل إلى أفراد بكر بن وائل. إن تاريخ هذه القبيلة كما وصل إلينا  كما يبدو، إلى
ال يعرف نعيما  مشهورا  باسم ثعلبة إال ثعلبة بن سيار العجلي، المذكور في موطنين من 
قصيدة منتخبة من قصائد الشعر الجاهلي منسوبة إلى المفال النكري، من عبد 

                                                           

 .51( الديوان، قصيدة 65)

 .4حاشية  155( السابق، ص62)

 (.454)ص 1 ،5( ديوان طرفة، بيت 63)
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وطنين، ثم يقول معلقا  "يريد ثعلبة بن سيار.... . ويورد ابن دريد أحد هذين الم(66)القيس
. إذا صح ذلك فمن المرجح جدا  أن يكون  قيس وهانئ (61)وهو صاحب قبة ذي قار"

المذكورين هنا في شعر طرفة هما قيس بن مسعود الشيباني، أشهر نعيم بكري على 
ب بن كما هو حال ثعل -ا ط،ق في عصره، وهانيء بن قبيصة الشيباني، ولكليهما

وثيقة بيوم ذي قار؛ هذا اليوم يعود تاريخه، كما نعرف، إلى ما بعد إقصاء �ع،قة  -سيار
 م. 604/602النعمان بن المنذر عن عرش الحيرة في عام 

ليس فقط سجل الشخصيات القبلية في شعر طرفة هو الذي يبين أن الشاعر  
عره أدلة أخرى على ذلك، ينتمي إلى أواخر القرن السادس للمي،د، بل أياا  يتامن ش

وبالتحديد في قصيدتينأل األولى رائية موجهة إلى "عمرو ابن هند"، وفيها تحريض على 
؛ والثانية قصيدته الاادية التي يهاجم فيها (65)األخذ بثأر أمير لخمي يكنى "أبا حسان"

ل . في حديثهم عن مناسبة القصيدة األولى، يقو (65)�الحيرة وبعض حلفائها من القبائل
شرا، شعره إن أبا حسان المذكور فيها هو عمرو بن أمامة، وهو أخ  ير شقيق لعمرو 

نه كان قد وقع بينه وبين هذا األخير خ،ف على السلطة في الحيرة، بحيث ا بن هند، وا 
انتهى به األمر إلى أن ذهب إلى اليمن واستعان بملكها الحميري، فأرسل هذا معه 

ن عبد يغوث، الملقب بالمكشو،. لكن المراديين، كما يقول جماعة من مراد عليهم هبيرة ب
الشرا،، ثاروا به وهم في الطريق إلى العراق وقتلوه في واد يقال له قايب من أرض 

                                                           

ميد شيياكر و عبدالسيي،م )األصيمعيات(، تحقيييق أحمييد مح�هيير(، 416( األصيمعي )أبييو سيعيد عبييدالملك بيين قرييب 66)
 .  52 ،15، البيتان 56، قصيدة 1565هارون، بيروت 

. ويسيييميه ابييين حييينم "ثعلبييية بييين حن:لييية بييين سييييار" )جمهيييرة 305، ص5هييير، ع1523، حييييدرأباد �( جمهيييرة اللغييية61)
"حن:لييية بييين  ي(، ولعيييل هيييذا يفسييير تسيييمية صييياحب قبييية ذي قيييار فيييي بعيييض المصيييادر بييي514، ص�أنسييياب العيييرب

 سيار".

 .21ديوان، قصيدة ( ال65)

 .36الديوان، قصيدة  (65)
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 .(10)قيس عي،ن، فقال طرفة هذه القصيدة يرثيه ويحرض عمرو بن هند على األخذ بثأره

اليمن، كما تقول القصة، قد  طرفة حين رافق عمرو بن أمامة في رحلته تلك إلى�وكان 
�.(11)عمرو بن قيس بن عامر الشيباني، الملقب باألصم�أود  ماله عند   

مهما يكن من أمر االاطراب ال:اهر حتى في الخط العريض لقصة مناسبة  
، فإن القصة بشخصياتها المسماة فيها، وبالتحديد هبيرة (14)القصيدة كما هو مبين أع،ه

قيس الشيباني، ال تتفق نمنيا  مع فترة عمرو بن المنذر �وعمرو بن بن عبد يغوث المرادي 
فهبيرة المكشو،، الذي تدعي القصة أنه قتل �الثالث، بل مع فترة النعمان بن المنذر. 

عمرو بن أمامة، يرد ذكره في أخبار ي:هر منها أنه كان على صلة وطيدة بينيد بن عبد 
افة إلى أنه من ممدوحي األعشى ميمون بن . إن ينيد هذا، با ا(15)المدان الحارثي

، كان من قادة الجيش اليمني في يوم الك،ب الثاني، الذي وقع في العقد الثاني (12)قيس
، لكن كتب (13)من القرن السابع للمي،د، وفي بعض الروايات أنه قتل في ذلك اليوم

لمكشو، متنوجا  . أياا  كان ا(16)الصحابة تذكره بين أعااء وفد نجران إلى النبي )ص(

                                                           

هير(، شيير، القصيائد السييبع 545( القصية فييي أكثير صييورها تفصيي،  يرويهييا األنبياري )أبييو بكير محمييد بين القاسييم 10)
�أل المرنبياني، )معجيم الشيعراء؛ وان:ر أياا  41-111، صص1565الطوال، تحقيق عبدالس،م هارون، القاهرة  ،)

�، مادتاأل قايب، مرجح.�ان؛ ياقوت، معجم البلد14ص 

 ( السابق.11)

الحميريييون إلييى �( انتهييى الحكييم الحميييري فييي اليييمن فييي أوائييل العشييرينات ميين القييرن السييادس للمييي،د، وحييين عيياد 14)
الحكييم لفتييرة قصيييرة نسييبيا ، بعييد طييرد األحبيياش فييي أواسييط السييبعينات ميين ذلييك القييرن، كييانوا يعملييون تحييت وصيياية 

�كونوا ليؤيدوا ثورة اد الحيرة. الفرس، وبالتالي لم ي 

)في بعض المواطن يتغير االسم إليى "قييس بين المكشيو،"، وهيو تصيحيف  -3، ص ص 14( ان:ر األ اني، ع15)
 كما يبدو أو تداخل في الرواية )قارن ما سيأتي(.

(12)� .24، 54أل21، 44أل41 الديوان، قصائدأل 

مجموعيية ميين األخبييار مييع معاصييرين للنبييي )ص(،  . وتييذكر لييه المصييادر أياييا  -545، صييص 16، ع�( أ يياني13)
، 14، ع5-53، صييص 10مثييلأل دريييد بيين الصييمة، وعييامر بيين الطفيييل، وقيييس بيين عاصييم )المصييدر نفسييه، ع

 ، على التوالي(.0-5صص 

(16)�)ا صيييابة فيييي تمييييين الصيييحابة(، القييياهرة �هييير)، 534ي شيييهاب اليييدين أبيييو الفايييل أحميييد بييين عليييابييين حجييير ( 
 .523، ص6، ع1501
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، وهذا األخير أدرك النبي وشهد فتح الشام (11)من أخت لعمرو بن معدي كرب النبيدي
. ودليل آخر على الجيل الذي ينتمي إليه هبيرة هو أن ابنه قيس بن المكشو،، (15)والعراق

وكان سيدا  مرموقا  جدا ، نشط في عصر النبي وخ،فة الراشدين. فقد كان من نعماء أهل 
الذين أعلنوا والءهم للنبي ثم ارتدوا، لكنه ثاب إلى ا س،م، وشارك بعد ذلك في  اليمن

واستقر به المقام في الكوفة، ثم شهد صفين مع �عمليات الفتح في كل من العراق والشام، 
 .(15)م(631/635)�هر 51علي بن أبي طالب وُقتل في المعركة في سنة 

، الذي يقال إن طرفة (50)يس الشيبانيأياا  تشير األخبار الخاصة بعمرو بن ق 
استودعه ماله، إلى أنه بالفعل كان، كما تتامن القصة، معاصرا  لهبيرة بن عبد يغوث. 

، ومن جانب (51)أراجين األ لب العجلي )الشاعر المخارم(�فهو من جانب، له ذكر في 
�(54)النبوية تاريخها إلى نمن البعثة آخر، تسجل له روايات أيام العرب نشاطات تعود في ،

ومن جانب ثالث، :هر ابنه مفروق بن عمرو على مسر، األحداث عشية حركة الفتح 
، وكان واحدا  من الشيوخ البكريين الذين قاوموا نفوذ المدينة في شرق الجنيرة (55)�ا س،مي

 . (52)الجنيرة العربية

أما قصيدة طرفة الثانية فهي تحتوي على دليل من نو  مختلف، لكنه ال يقل  
ية عما سبق. فهذه القصيدة، كما مر  قبل قليل، تتأجر ثورة على الحيرة وعلى أهم

                                                           

 .410، ص10ع خنانة األدب، (11)

 .-405، صص 13( ان:ر أخباره في األ اني، ع15)

�( لمنيد من التفاصيل حول هذه النشاطات، ان:ر الطبري )الفهارس(.15) 

(50)�هير(، المؤتلييف 510؛ اآلميدي )أبييو القاسيم الحسيين بين بشيير 55، ص�معجيم الشييعراء �ليه ترجميية فييأل المرنبييانيأل 
 .4-31، صص1561حمد فراع، القاهرة والمختلف، تحقيق عبدالستار أ

الشييوخ �)الحي: أسيماء بعيض  606-602، صيص 1، ع�)راجع الفهرس(؛ ابن األثييرأل تياريخ �()النقائض�( ان:رأل 51)
 األعشى(.و الحوفنان بن شريك، و المذكورين في هذه النشاطاتأل حمران بن عبد عمرو، 

 .423؛ قارن النقائض، ص603، ص1( ابن األثير تاريخ، ع54)

�)خبر يوم ا ياد(.  5-614، صص 1( السابق، ع55) 

 .1515، ص1( الطبري، سلسلة 52)
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في هجر، وفي خام هذه الثورة يحذر طرفة "أهل �الجماعات القبلية المتحالفة معها 
 أل(53)المشقر والصفا" من انتقام قومه ويسميهم "عبيد أسبذ"

 خذوا حذركم أهل المشقر والصفا
 

 القرضعبيد أسبذ والقرض يجني من 
 

تختلف المصادر في تفسير كلمة "أسبذ" الواردة في البيتأل فرأي يذهب إلى أن 
أصلها "أسب" ثم نيدت الذال تعريبا ، وهي كلمة فارسية معناها الفرس أو البرذون، والمراد 
هنا قوم من أهل البحرين كانوا يعبدون الخيل؛ ورأي ثان يفيد أن "أسبذ" قرية، ثم ينقسم 

رأى إلى فريق يقول إنها قرية في البحرين وفريق آخر يجعلها قرية في أصحاب هذا ال
عمرو الشيباني وأبو عبيدة ونفهم منه أن "أسبذ" هو اسم  ؛ ورأى ثالث يمثله أبو(56)ُعمان

لقائد من قواد كسرى على البحرين وأن أفراد المسلحة الفارسية التابعة له، ومقرها المشقر، 
ن الوااح أن الرأي األول في "عبيد أسبذ" يحاول تفسير . م(51)كانوا يسمون األسابذ

العبارة تفسيرا  معجميا  كما هي في أصل اللغتين الفارسية والعربية، لكنه في الوقت نفسه 
يفتقر إلى رؤية تاريخية محددة وأياا  يغفل حقيقة أن طرفة يخاطب هنا العناصر العربية 

ما يشير إلى أن هذه العناصر كانت تعبد المتحالفة مع الحيرة في البحرين وال يوجد 
الخيول أو البراذين. أما الرأي الثاني فإنه ال يقيم وننا  ل،رتباط في بيت طرفة بين "عبيد 

                                                           

عقييدة وثنيية )ان:ير �عّمنا" محاولة وااحة لتغطية ما توهمته بعض الدوائر من أن طرفية يشيير إليى  ي( رواية "بن53)
يييد أسييبذ"، ويشييير إلييى مييا سيييأتي(؛ علييى األقييل، "بنييي عمنييا" ال تتفييق مييع السييياق، ويثبييت ابيين الجييواليقي رواييية "عب

هير، المعيّرب مين الكي،م 320رواية أخيرى هيي "عبييد العصيا"، لكنيه ال يشيير إليى "بنيي عمنيا" )موهيوب بين أحميد 
(. ميين جانييب آخيير، يغفييل 55، ص1566األعجمييي علييى حييروف المعجييم، تحقيييق أحمييد محمييد شيياكر، طهييران 

عبيد أسبذ"، مع أن الجندي يشير إليهيا فيي تحقيقيه في التحقيق إلى رواية "�لطفي الصقال أن يشيرا  درية الخطيب/
�للبيت. 

 ( بخصوص الرأيين، ان:ر ياقوت، معجم البلدان، مادةأل أسبذ.56)

(51)�(؛ "قيييال أبيييو 55، ص�"وأسيييبذأل قيييال أبيييو عبييييدة اسيييم قائيييد مييين قيييواد كسيييرى عليييى البحيييرين" )الجيييواليقي، المعيييّرب 
كييان ميين الفييرس ملكييه �(؛ أسييبذ اسييم ملييك 20)السييابق، ص عمييروأل األسييابذ قييوم ميين الفييرس كييانوا مسييلحة المشييقر"

نمييا اسييمه فييي الفارسييية أسييبيدويه،  يريييد األبيييض الوجييه، فعّربييه طرفيية" �كسييرى علييى البحييرين فاسييتعبدهم وأذلهييم، وا 
 ، مادةأل أسبذ )رواية أبي عمرو الشيباني((.�ومعجم البلدان�)ياقوت، 
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أسبذ" من ناحية والمشقر والصفا من ناحية ثانية، وهو ارتباط :هر مرة أخرى في شعر 
الثالث، في المقابل، يبدو . إن الرأي (55)�منسوب إلى مالك بن نويرة اليربوعي )صحابي(

معقوال  ومقنعا  تماما ، ثم هو معّنن أياا . فبا اافة إلى أن له تمثي،  في كل من البصرة 
�والكوفة، فإنه يجد ما يؤيده في حديث مرفو  إلى ابن عباس يفيد أن األسابذ هم قوم من 

حول طبيعة  مجوس البحرين، وأن مندوبا  عنهم قدم إلى المدينة للتفاوض مع النبي
. إن هذا يتفق مع الخط العريض لتاريخ المنطقة (55)الع،قة التي ستربطهم بالمسلمين

البحرين الفرس بين مؤيد للنبي )ص( ومعارض له، معبرين بذلك �آنذاك، فقد انقسم حكام 
على السلطة عصفت بالب،ط الفارسي في أعقاب ا تيال �عن تأثرهم بحالة ننا  شديد 

. اآلن، إذا كان طرفة يشير في البيت السابق إلى قائد (50)م645سنة  كسرى أبروين في
المسلحة الفارسية المرابطة بالمشقر، ف، بد أن يكون قد ن:م قصيدته تلك بعد تولي 

م. ذلك أن أبروين هذا قبل أن ُيقصي 351كسرى أبروين السلطة في فارس في سنة 
مطلع القرن �رقابة فارسية مباشرة في اللخميين عن الحكم في الحيرة وياع المدينة تحت 

السابع للمي،د كان قد اتخذ هذا ا جراء نفسه في المشقر التي كانت حتى ذلك الوقت 
 .(51)تحكمها كندة لصالح الفرس

                                                           

(55) 
 أرى كييييييييييييييييييييييييييييل بكيييييييييييييييييييييييييييير ثييييييييييييييييييييييييييييم  ييييييييييييييييييييييييييييير أبيييييييييييييييييييييييييييييكم

 هر وسييييييييييييييييييييييييط بيييييييييييييييييييييييييوتكمأبييييييييييييييييييييييييى أن يييييييييييييييييييييييييريم الييييييييييييييييييييييييد
 

 مييييييييييين الليييييييييييؤم حييييييييييييدرا وخيييييييييييالفتمو  حجنيييييييييييا
 كميييييييييييييييييا ال ييييييييييييييييييريم األسيييييييييييييييييبذي المشيييييييييييييييييقرا

 
)ياقوت، معجم البلدان، مادةأل أسبذ( على أية حال، ال يتناقض هذا اليرأي بالايرورة ميع ميا يقوليه أبيو عميرو وأبيو     

 عبيدة، إذ ربما أسس هؤالء األسابذ فيما بعد قرية سميت باسمهم.

اس "جيياء رجيل ميين األسيبذيين ميين أهيل البحييرين، وهيم مجييوس أهيل هجيير، إليى رسييول الليه صييلى ( يقيول ابيين عبي55)
الله عليه وسلم فمكث عنده ثم خرع، فسألتهأل ما قايى الليه ورسيوله فييكم؟ قيالأل شيرا ؛ قليتأل ميه؛ قيالأل ا سي،م أو 

-1522ر أبيييياد ، حيييييد�الكبييييرى �هيييير(، )السيييينن235القتييييل." )البيهقييييي )أبييييو بكيييير أحمييييد بيييين الحسييييين بيييين علييييي ت
 (.150، ص5هر، ع1536

(50 )Frye, R.N., “The Political history of Iran under the Sasanians”, The Cambridge history of Iran, 

Cambridge 1983, 3/1, pp. 170-1.                                                                                                        
( ان:يير عرسييان الرامينييي، "حلقيية مفقييودة فييي تيياريخ مملكيية كنييدة" )يتوقييع نشييره فييي وقييائع المييؤتمر العلمييي الثيياني 51)

 لجامعة ص،، الدين، أربيل، العراق(.
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إذن، تشير كل األدلة الممكنة في شعر طرفة بن العبد إلى أن هذا الشاعر  
ذر، ومن ثم تؤكد أن عمرو بن هند إلى عصر النعمان بن المن�ينتمي، في حقيقة األمر، 

المصادر، عن مقتله إنما هو عمرو بن المنذر �المذكور في شعره والمسؤول، حسب 
الرابع، وليس عمرو بن المنذر الثالث. بقي أن نقول إن المعلومات المتعلقة بطرفة من 

ا خباريون في بعض �خارع شعره تكاد تنحصر في قصة مقتله، وهي قصة يختلف 
بين أيدينا �ها، با اافة إلى ما يعتريها من عناصر القصص الشعبي. ال توجد تفاصيل

وسائل علمية يمكن بها أن نفحص هذه القصة، لكن تجدر ا شارة إلى أنها ال تحتوي 
على معلومات تتعارض مع نتيجة هذا البحث. في الواقع، تبدو بعض التفاصيل مساعدة 

تسمية من يصفونه بأنه عامل عمرو بن هند على ، يختلفون في تماما . فالرواة، مث،  
البحرين، أي الذي قيل إنه تسلم صحيفة طرفة ونفذ أوامر الملك، وهم يذكرون هنا أسماء 

جشيش، الملقب بالمكعبر.  فيرون بن جشنس/ ث،ثة من العرب وفارسي واحد هو فرون/
، أما (54)ت العربية الث،ثإن المصادر ال تساعد في التعرف على أي من الشخصيا

المكعبر فقد برن اسمه في بعض األحداث المهمة في شرق الجنيرة، وهذه األحداث 
. (52)ة�وحرب الرد (55)وقعت في نمن البعثة النبوية، وهي تحديدا  يوم الصفقة المشهور

على أن قصة مقتل طرفة في البحرين ربما تكون برمتها  ير صحيحة، على الر م من 
ل الرأي السائد في المصادر. فابن خلكان يخبرنا في رواية فريدة أن عمرو بن أنها تمث

. أي أنه بعثهما (53)هند بعث طرفة والمتلمس بالصحيفة إلى الحيرة، وليس إلى البحرين
                                                           

( فقط المعّلى بن حنش من بين هؤالء يمكن أن يكون له صلة بالجارود العبيدي، الصيحابي المشيهور. فيابن حينم 54)
(؛ ويييذكر ابيين دريييد 456م الجييارود هييو أبييو  ييياث بيين حيينش بيين المعلييى )جمهييرة أنسيياب العييرب، صيييذكر أن اسيي
( 53، ص4( أن اسيم الجيارود هيو بشير بين المعليى ؛ لكنيه ييذكر فيي )جمهيرة اللغية( )ع506( )ص�في )االشتقاق

 أن اسمه بشر بن عمرو بن المعلى.

 .5-552، صص 1( الطبري، سلسلة 55)

. وقييد :هيير المكعبيير أياييا  فييي أحييداث فييتح فييارس بعييد ذلييك بباييع سيينوات 105لبلييدان، ص( الييب،ذري، فتييو، ا52)
 (.4655، ص1)الطبري، سلسلة

أبنياء النمييان، تحقيييق �وفييات األعيييان وأنبيياء �هيير(، 651( ابين خلكييان )شيمس الييدين أبييو العبياس أحمييد بيين محميد 53)
5�-54، صص 6، ع14-1565إحسان عباس، بيروت . 
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إلى صاحب سلطة أعلى يقيم بالحيرة، وهو في هذه الحالة ينبغي أن يكون النعمان بن 
سا  كافيا  ل،عتقاد بأن قصة نهاية حياة طرفة تعني أن المنذر. وهكذا يبدو أن لدينا أسا

 الشاعر لم يمت قبل نهاية القرن السادس للمي،د.

 خاتمة 

إن  البية الشعراء الجاهليين المشهورين يشتركون مع طرفة بن العبد في أن لهم  
أخبارا  مع كل من عمرو بن هند والنعمان بن المنذر، وهي أخبار تؤكدها األشعار 

نسوبة إليهم. على أن الفرق بينه وبينهم هو أن حياته انتهت على يد عمرو بن هند؛ الم
ولم ا كان ا خباريون قد اعتقدوا أن هذا األخير هو ابن المنذر الثالث، أصبح من 
الصعب على الدارسين أن يقتنعوا بصحة ا شارات القليلة الخاصة بصلة طرفة بالنعمان، 

. حتى جامعو شعر طرفة من القدماء أسقطوا لهذا السبب كما فرفاوها أو أهملوها تماما  
ي:هر تلك األشعار التي يذكر فيها طرفة النعمان بن المنذر، مع أن بعاها يبدو حقيقيا  

في ديوانه. أما �جدا ، في األقل ألنه يحوي تفاصيل قبلية بنخم ال نجده في أي موطن آخر 
شارة مباشرة تحول دون قبول ما يروى عن الشعراء اآلخرون فسج،تهم تخلو من أية إ

ع،قتهم بكلتا الشخصيتين اللخميتين. لذا كان من الطبيعي أن يؤدي هذا الواع إلى 
:هور تصورات  ير دقيقة، ليس فقط على صعيد االرتباط السياسي للشعر الجاهلي، بل 

خلت أسماؤهم أياا  على صعيد تحديد األطر النمنية لحيوات الشعراء ذوي الع،قة؛ لقد د
"المعّمرين"، أي الذين جاونت أعمارهم التسعين عاما . إن هذا، مرة �جميعا  إلى قائمة 

أخرى، مبرر تماما أل فالشاعر الذي استطا  أن يحقق شهرة أدبية واسعة وكذلك نفوذا  قبليا  
يؤهله ل،تصال بب،ط عمرو بن المنذر الثالث في �كبيرا ، بحيث يكون في موقع 

يكون قد ولد في أوائل ذلك القرن �ات من القرن السادس للمي،د، فمن المتوقع أن الخمسين
إن لم يكن قبل ذلك؛ وما دام قد عاصر أياا  النعمان بن المنذر، الذي انتهت حياته 

القبيل بأنه من �قسرا  في بداية القرن السابع، فمن البديهي إذن أن يوصف شاعر من هذا 
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المعمرين"، �ين طعنوا في السن". فالحارث بن حلنة "كان من "المعّمرين"، أو من "الذ
وأياا  "عمرو بن كلثوم من المعمرين، ولعله أوفى على المئة"، ونهير بن أبي سلمى 

"، وعلقمة بن عبدة "عاش حتى عاصر النعمان أبا قابوس وعّمر بعد ذلك "عّمر طوي،  
حتى أسن"، وبشر بن أبي خانم قتل  طوي، " وكذلك عنترة "عم ر طوي، "، والمتلمس "عاش

"بعد أن أسن كثيرا  فيما يبدو"، والنابغة الذبياني "قد أسن جدا "، وعبد قيس بن خفاف 
 .(56)البرجمي "عاش، حتى طعن في السن"

ومع ذلك لم يكن ممكنا ، على األقل من الناحية الفنية، أن نو:ف أي واحد من 
ول إلى ما وصلنا إليه، ألنه من السهل على هؤالء الشعراء كما و:فنا طرفة، في الوص

بعض القراء أن يعتراوا قائلينأل إن كون نشاطاتهم المدونة تعود عموما  إلى آخر القرن 
السادس وأوائل السابع للمي،د ال يشكل أساسا  كافيا  ل،عتقاد بأن عمرو بن هند في 

أياا  قد عاصروا عمرو بن أشعارهم هو بالارورة عمرو بن المنذر الرابع، إذ ربما كانوا 
المنذر الثالث لكن ذاكرة الرواة لم تحتف: لهم بنشاطات تعود إلى تلك الفترة. في حالة 
طرفة، في المقابل، لن ينشأ اعتراض من هذا القبيل؛ إذ تتفق المصادر على أنه مات 

ن  ير شابا ، ولما كانت كل األدلة تشير إلى أنه كان ينتمي إلى جيل ما قبل البعثة، فم
 المعقول أن يكون قد عاصر عمرو بن المنذر الثالث أياا .

الواقع، قد يتساءل المرء عما إذا كان عمرو بن المنذر الثالث قد لقبه الناس  يف 
بابن هند قط.  صحيح أن أمه هي هند بنت ملك كندة المشهور الحارث بن عمرو بن حجر 

هو المقصود حيثما ورد اسم "عمرو بن آكل المرار، وهذا ما جعل ا خباريين ي:نون أنه 
النقوالت التاريخية أو األدبية في سياق لخمي. لكن بعض القرائن �هند" أو "ابن هند" في 

تحمل المرء على الشك حقا  فيما يقال من أنه كان ُيعنى إلى أمه. فعلى النقيض، مث، ، من 
                                                           

نصييها �و مييا فييي معناهييا نجييدها عييادة حيثمييا جييرى الحييديث عيين حييياة هييؤالء الشييعراء، لكنهييا فييي ( هييذه األقييوال أ56)
405 ،412�، 153 ،124 ،134 ، صيييص1المقتيييبس هنيييا ميييأخوذة مييين عمييير فيييروخ )تييياريخ األدب العربيييي، ع، 

نيييا األدب العربيييي لح�عليييى التيييوالي(؛ وان:ييير أيايييا  ترجميييات هيييؤالء الشيييعراء فيييي تييياريخ 155 ،115 ،165 ،131
 الفاخوري.
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يرة العربية ملقبا  بابن ملك كندة ينيد بن عمرو/ شراحيل، الذي :هر في نقوش شبه الجن 
، فإن عمرو بن المنذر الثالث :هر في هذه النقوش منسوبا  إلى أبيه المنذر وليس (51)كبشة

. أياا  من المستبعد أن يكون اللقب صادرا  عن خصومه، وذلك على سبيل (55)إلى أمه، هند
لتحقق أ رااا  من الذم والتحقير. فأمه، هند، كانت سليلة ملوك ونسبته إليها لم تكن من ثم  

هذا القبيل. حتى في  ياب هذا المنطق، فإن ع،قة الحيرة بالقبائل العربية في عهده، 
بحيث لم يكن يمكن للقب كهذا مقصود به � ،(55)وبالتالي بالشعراء العرب، كانت وطيدة جدا  

اهليون التعريض أن ي:هر في الشعر وينتشر. لكن لقب "ابن هند"أل أوال ، يستعمله الشعراء الج
عادة للتشهير بعمرو بن المنذر، وهم ثانيا  يعبرون به عن سخطهم الشديد على الحيرة. إن 
هذا الواع يتفق في شقه األول مع الجانب  ير الوقور في قصة هند بنت األسود الكلبية، 
األم المحتملة لعمرو بن المنذر الرابع، ويتفق في شقه الثاني مع حالة االاطراب الوااح 

�قة القبائل بالحيرة في الجنء األخير من حكم النعمان بن المنذر.في ع،  

إن هذا البحث لم يهدف إلى مناقشة "عمرو بن هند" في  ير شعر طرفة، لكن  
صورته في شعره لها الم،مح ذاتها في شعر سائر الشعراء الجاهليين، وعلينا أن نعيش هذا 

و بن هند"، حيثما ورد في الشعر الجاهلي، مستقلة تؤكد أن "عمر  �الهاجس حتى ت:هر دراسة
 هو عمرو بن المنذر الرابع.
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