
يك قراءة في كتاب  الشعراء الصعال
 في العصر الجاهلي

 .2021-2020: السنة الجامعية

 

 الشعبيــة الديمقراطيــة الجزائريــة الجمهوريــة

 العلمي البحث و العالي التعليم وزارة

 -مستغانم – باديس بن الحميد عبد جامعة

 و الفنون  العربي األدب كلية

 األدبيةقسم:الدراسات 

 

 أكاديمي ماسترمذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل شهادة 
  أدب  قديم تخصص :

 

 المذكرة: عنوان

 
 

 

 

   

 

 

 :األستاذإشراف       : الطالبتين إعداد

  مياسةقوراري مريم 

 بطاهر خيرة 
 مزواغ ليلى 

  



 أ
 

 كلمة شكر:

 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف المرسلين سيدنا 

 محمد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

تقدم نإنه لمن دواعي الشكر واالحترام واإلخالص واالمتنان أن 

على  "مزواغ ليلى" ةالمحترم ةبالشكر الجزيل واالحترام الكبير إلى األستاذ

 العلمية في إدارة هذا العمل. االقيمة وعلى كفاءته اوتوجيهاته انصائحه

 من ساعدنا من قريب وبعيد تقدم بالشكر إلى كل نكما 

 

 

 



 أ
 

  إهداء :

 
إلى من حن علي ورباني ، و تعب من أجلي و رعاني ، و 

ما ملكة يداه أعطاني و أبخص لي كل غال و فداني إلى من تحمل مشاقة الدنيا و عنائها من أجل أن 

 .أعيش معززة ، مكرمة 

 أبي العزيز

الجفون و العقل املوزون و الصدر الحنون إلى البلسم الشافي و القلب الدافئ  إلى نور العيون و رمش

 إلى أروع أم في الوجود

 أمي الحبيبة .

 خوتيإإلى سندي في الحياة 

وخاصة صديقتي الغالية التي ساندتني في  إلى كل أصدقائي الذين تقاسمت معهم مشواري الجامعي

 أوقاتي الصعبة  .

 من ساعدني من قريب وبعيد في إنجاز هذا البحث املتواضع وكل

 

 

 

 

 مريم
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 إهداء :

 
أهدي ثمرة جهدي وحصاد دراستي إلى 

الغالية التي جعلت بطنها وعاء أو ثدييها صفاء، وحجرها رثاء إلى التي هزت املهد بيمينها لتهز حياتي 

بيسارها إلى من هانت حياتها على نفسها ظلمة شعرها وتجعلني نصب عينها إلى أحلى كلمة نطقتها 

لذي سكب أسراره في قلبي إلى اليد التي أوقدت شعلة شفتاي إلى الروح التي عانقت روح إلى القلب ا

عواطفي إلى املنبع الرفئ والحب والحنان إلى ماسحة الدمع واألحزان إلى من وضع الخالق الجنة تحت 

 أقدامها إلى الصدور الحنون، أمي الغالية حفظها هللا وأطال في عمرها وأدامها تاجا فوق رؤوسنا.

لكفاح إلى الذي جعل من صحته سلها لكي ارتقى به إلى من كان لي إلى من علمني معنى الصمود وا

مصباح نور أنار لي الطريق، وكان لي حصنا حماني من مساوئ األيام ومن أطفأ شمعته من أجل أن 

ينير دربي وطريقي إلى من وفى ويوفي بواجبات األبوة أبي العزيز أطال هللا في عمره وجعله دخرا إلي على 

 اللواتي ال أرض ي عنهم بديال ال بكثير وال بقليل، إلى من عقد للؤلؤ واملرجان أخواتي: مر السنين، إلى

ومن احتل من القلب ستويدانه ومن العقل فكره ومن الحب كله إلى إخواتي تاج رأس ي، وإلى كل من 

 كان له يد املساعدة في هذا العمل.
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 مقدمة
 

 :مقدمة

إن الشعر العربي متعدد األلوان و األعراض يحمل دوما في طياته أفكار 

نفسه النزعة، يسيطر االختالف على  ذاتيالشاعر عواطفه مكتون نفسه فجاء 

بادية العرب بالشعراء تخصص الحديث متاعب  تأججتنصوص شعره، و لهدا 

صعاليك العرب الدين رسموا ألنفسهم حياة مختلفة اختاروا فيها، العيش وسط الرمال 

نوا في الجاهلية قيم و مبادئ و أفكار جعلتهم بمع الوحوش  عاشوا فيها الصعاب ف

روج هؤالء نبيلة إن اختلفت أسباب خ إنسانيةفظاهرة المملكة تعد نزعة العرب  شواذ

بين من خرج عن قومه بسبب التميز العنصري و آخر الثأر و االنتقام  الصعاليك

 من شعره وسيلة إلعالن فلسفة االجتماعية و االقتصادية. اتخذمنهم من 

 فمن هم الصعاليك؟ و ما معنى ظاهرة الصعلكة؟

بعنوان الشعراء الصعاليك في انطالقا من هده التساؤالت جاء موضوع بحثنا 

العصر الجاهلي و أما عن الدافعة الختياره هي رغبتنا في دراسة حياة الشعراء 

الصعاليك في العصر الجاهلي و لما يكتسبه هدا النوع من أهمية و قيم نبيلة خروج 

 نقل فيه الدراسة و البحوث.عن المألوف. و كون هدا الموضوع 

و قد قسمنا بحثنا إلى مدخل  و فصلين مع مقدمة و خاتمة أما المدخل كان 

 بعنوان الصعلكة.



 مقدمة
 

في الفصل األول ذكرنا قراءة العتبات لكتاب أما الفصل الثاني فخصصناه 

 لقراءة مضامين واألسلوب وختمنا بحثنا بخاتمة لخصت ما ذهبنا إليه.

هج الوصفي من بين و كان المنهج الذي سار عليه هدا البحث هو المن

المصادر والمراجع المعتمد عليها نذكر الدكتور عبد الحكيم حنفي في كتاب شعر 

 لغانم نتقهو خصائصه و كتاب البنية السردية في شعر الصعاليك الصعاليك منهجه 

مشكلة  نذكر في هدا الموضوع اعترضتناو أما عن الصعوبات و العراقيل التي 

نما احتواؤها على معلومات متكررة، أما عن الهدف من المراجع ال نقول قلتها و إ

راء الصعاليك في العصر شععلكة والصإنجاز هدا البحث موضوعه ظاهرة ال

 الجاهلي.

و إدا كان ثمة كلمة نختم بها هده المقدمة، فهي تلك التي أتوجه بها إلى دوي 

مزواغ " األستاذةالمشرفة   أستاذتيدرسونا، و في مقدمتهم  الذي األساتذةالفضل من 

على ما قدمته لنا من جهد عملي و ما أمدتنا من توجيهات منهجية كانت  "ليلى

على ما هو عليه اآلن على الرغم من أعبائه الكثيرة فلها  ثم هدا البحيالضرورة ليستق

 منا جزيل الشكر و التقدير.
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  :الصعالیكشعر 

هو مصطلح یصف ظاهرة أدبیة أو جدتها طائفة من شعراء العصر الجاهلي عكسوا 

بسلوكهم وشعرهم نمطا فكریا واجتماعیا مختلفا عما هو معروف عن العصر الجاهلي، 

ذا األصل اللغوي لهذه الكلمة یقع في دائرة الفقر، فإن المملكة في االستعمال األدبي ال  ٕ وا

ن الخصائص الفنیة الجیدة التي تطبع شعرهم وتضعه تعین الضعف بالضرورة، فهناك م

في مرتبة الجودة لغة وموضوعات، خاصة وأنه یتمیز بالصدق وبمجاراة الواقع المعاش ال 

وجه آخر من وجوه  الصعالیكواقع القبیلة كما یروج له سادتها واألقویاء منها، فشعر 

لم ینل من الدراسات ما  ذلكعمیقا وعمقا، لكنه مع  ثراءالشعر الجاهلي یمیزه ویزیده 

الفنیة  إن الظاهرة: "یكشفه، قال علي ذو الفقار شاكر في مقدمة تحقیق دیوان تأبطا شرا

في العصر الجاهلي واحدة من الظواهر الفنیة العامة في  الصعالیكالتي یمثلها شعر 

میزت به دراسة جمیع جوانبها وأبعادها رغم ما ت -بعد–تاریخ الشعر العربي التي لم تتم 

عن الخصائص العامة الرئیسیة لبقیة الشعر  -أو متمیزة– من خصائص فنیة مختلفة

 )1(".الجاهلي

 

  

                                                             
 .07، ص 1984، 1 ، طدیوان تأبطأ شرا وأخباره، ثابت بن جابر بن سفیان -1
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، وقبل أن نتعرف على شعرا ممیزا بمضامینه وممیزاته الفنیة الصعالیكویعد شعر 

وظروف نشأتها، للتعرف على خصائص شعرهم، البد أن نتطرق إلى مفهوم الصعلكة 

وبیئتهم، والتي ال شك أنها ستمد لفهم محتوى نصوصهم الشعریة حیاة الصعالیك، 

  .وخصائصها الفنیة والموضوعیة

  :لغة :مفهوم الصعلكة -1

وال ": الفقیر الذي ال مال له، زاد األزهري: الصعلوك: "جاء في لسان العرب

في مفهومها اللغوي تعني الفقر، ولعل هذا الفقر هو الذي دفع  فالصعلكة )1(،"اعتماد

تقدم عن المعنى اللغوي للصعلكة "الصعالیك اللجوء إلى السلب والنهب، وابن منظور 

" وال اعتماد"فإن قوله " وال اعتماد" :، وزاد األزهري"خطوة نحو المعنى الصرفي لها بقوله

ذا كان الفقر من أهم  في مفهوم الصعلكةیعبر عن معنى دقیق  ٕ بالمعنى المعروف لها، وا

رفضوا أن  الدوافع إلى الصعلكة، فإن ما یمیز الصعالیك عن غیرهم من الفقراء أنهم

ویعرف عبد  )2(،"أو أن یجعلوا من أحد من الناس عمادا لهم یعیشوا عالة على غیرهم

وتخرج لفظة  )3(،"نماحتراف السلوك العدواني بقصد المغ: "الحلیم حفني الصعلكة بأنها

                                                             
 .455ط، ص . ، دار الصادر، بیروت، د10ابن منظور، لسان العرب، الملد  -1
 .18، ص 1987، 1عبد الحلیم حفني، شعر الصعالیك، منهجه وخصائصه، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، ط  -2
 .41ص المرجع نفسه،  -3
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إلى مفهوم أوسع منه، فتدل على معاني الغزو  )الفقر(الصعلكة من داللة المعنى اللغوي 

 )1( .واإلغارة للنهب والسلب

  :المفهوم االصطالحي للصعلكة -2

نما ولدت بشكل طبیعي لتعبر عن  الصعلكة   ٕ لیست طارئة على الحیاة االجتماعیة، وا

التناقض الكامن في المجتمع العربي وتنبئ عم تردي الواقع، اجتماعیا واقتصادیا وسیاسیا 

إذا انقسم المجتمع على طبقات اجتماعیة فضال عن انقسامه على طبقتین اقتصادیتین 

بكل أنواعها وأشكالها، وأخرى فقیرة  ى مظاهر الحیاةطبقة تملك األموال وهي المسیطرة عل

سهم البناء االجتماعي في تعمیق الفوارق الحادة كما أ الحیاة، ههامشمعدمة تعیش على 

في طبقات المجتمع مما دفع إلى ظهور الصعلكة بوصفها ظاهرة اجتماعیة جدیرة بالدرس 

  )2( .والتأمل

كما تولدت هذه الظاهرة من عدم إمكان تعایش الفرد في إطار القبائل العربیة   

تتجلى مالمحها واضحة و  األنابأنظمتها وقوانینها، لذا تمیز شعر الصعالیك بالتعبیر عن 

 )3( .إزاء الفخر المتمثلة في القبیلة وشعور باالعتالء والتفاخر بالخصائص الفردیة

 

  

                                                             
 .27-25المعارف، مصر، ط ت، د ت، ص  یوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، دار -1
 .17، ص 2010، 1ضیاء غني لفتة، البنیة السردیة في شعر الصعالیك، دار حامد للنشر والتوزیع، ط  -2
 .19ص المرجع نفسه،  -3
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  :والمعاناة موضوع الحرمان والجوع

اعتقد الجاهلیون بأهمیة الجسد ألنه نافذة اإلحساس بالذات، لذلك تأثروا عندما فقد   

بعضهم لذة اإلحساس بها جراء حرمانهم أبسط حقوقهم ومعاناتهم الذل والمهانة والجوع في 

لذلك یثر الحدیث عن المعاناة التي عیف وتحرمه، لة تفتخر بالغنى وتجله وتزدري الضقبی

علیهم في مقدمتها الجوع وما یترتب عنه من آالم وهزال وضعف وثقل في  سلطت

  )1( :الحركات، ومن نماذجه قول الشنفري

  وأغدوا على القوت الزهید كما غدا           

ــ                                          ـــنـــاتف أطــحــ   ـــــلــأزل تهاداه الت

ـــا غدا طاویا             یعارض الریح ها فیـــــ

  یخوت بأدناب الشعاب ویعسل                                         

  )2( :وقول عروة بن الورد

ـــــامرؤ عافي إنائي شركإن              ةــ

ـــافي إنــــوأنت امرؤ ع                                      ــــ ــــاؤك واحــ   دــــ

  أتهزأ مني أن سئمت وأن تـرى         

  بوجهي شعوب الحق والحق جاهـد                                     

  أقسم جسمي في جسوم كثیــــرة         
                                                             

 .67، 63بیروت، د ط،  ص  الكتاب العربي،عمرو بن مالك، دیوان الشنفري، دار  -1
 .29كرم البستاني، ص ؛ جمةعروة بن الورد، الدیوان، تر  -2
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ـــارد                                    ــــ   وأحسموا قراح الماء، والمــــــاء بـــ

  )1( :لضئیل بسبب الجوع في قولهكما رسم تأبطا شرا صورة فنیة لجسده ا

ــــــة              ــــ ــــ   قلــــیـــل ادخار الزاد إال تعلـ

  .وقد نشر الشر سوف والتصق المعیذ                                      

 خراشمرسومة بخطوط الجوع وأثاره على الجسد، قال أبو  ىوفي صورة حسیة أخر   

  )2( :الهذلي

نوما بعد       ــي الدهـــأن قد هدّ ــــر هـــ ةـ   تضال لها جسمي ورقّ لها عظمي    ♦    دّ

ــوما قد أصاب العظ      ـــــى كلـــــن علـــمن الداء داء مستك    ♦   رــــــن مخامـم مــ   مـــ

ن      ٕ ــــي    وا ا قد أصابنــــــ ّ ّ     ♦قد بدى مني لم   من الحزن أني ساهم الوجه ذو هـم

ــــم    ♦شدید األسى بادي الشحوب كأننـي           أخو جنة تعتاده الخبل في الجســــ

  )3( :في صورة معبرة عن معاناة قاسیة مع الجوعأیضا وقال 

ذا ابتلت األقدام، والتف تحتها          ٕ ــم    ♦وا هــ ـــواز المقرنـــــة الدّ ـــــاء كأجــــ   عنــــ

ـــــاـنبدتهـــونعل كأشالء السماني         خالف ندى من آخر اللیل أورهم    ♦    ــ

  )4( :وقال حاجر األزدي

                                                             
 .115، ص تأبطا شرا، الدیوان -1
، 151، ص1965، 2دیوان الهذلیین، تر؛ محمود أبو الوفا، أحمد الزین، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، ط  -2

152. 
 .131 – 130المصدر نفسه، ص  -3
 .73، ص 1982، 1ط لبنان، -یحي الجبوري، قصائد جاهلیة نادرة، مؤسسة الرسالة، بیروت -4
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ـــــا               ــــ ــت فیهــ ـــرة أدلجــــ   یحرق جلد ساقي الهشیـم    ♦ولیلــــــة قـ

ـــم    ♦فأصبحت األنامل قد أبینت               ــــ   كأن بنائها أنمق رثیــــــــ

  كأن أصابع القدمین شیم    ♦ـودا  ـتراهـــا وئـــــام األرض ســـــ            

فقد أشارت معظم نصوصهم إلى حرمان الصعالیك أهم أساسیات العیش المادیة   

الجوع والعطش والتهمیش وما یترتب عنه من والروحیة لذلك یسمع قارئ فضائهم أصوات 

  )1( .ألم وهزل وضعف وثقل في الحركات

  :الحیوان

أمر طبیعي أن یحضر الوحش بقوة في شعر الصعالیك، ألنهم ألفوه واستأنسوه بل   

  )2( :وصاروا منه وارتبطوا به كما یقول الشنفري

  وعرفاء جیــألوأرقط زهلول     ♦سید عملس  = ولي دونكم أهلون             

إقرار صریح وواضح من الشاعر باأللفة التي بینه وبین الذئب والضبع، وله  وهذا  

وأحادیث حمیمة، إذا أصبحوا قومه وعشیرته الجدد ومستودع أسراره مع الوحوش حكایات 

  :كما یبدوا من قوله

ّ یخـذل    ♦هم األهل ال مستودع السر ذائع                 لدیهم وال الجانب بما جر

أرقط (ونمر مرقط ) سید عملس(الذئب القوي السریع : عائلته الجدیدة همفأفراد   

ولم یكثف الشنفري بالقطیعة  )عرفاء جیال(، وضبع كثیف الشعر طویل، العنق )زهلول
                                                             

 .151دیوان الهذلیین، مرجع سابق، ص  -1
 .59، ص 1996، 2لبنان، ط -؛ إمیل بدیع یعقوب، دار الكتاب العربي، بیروتجمةدیوان الشنفري، تر  -2
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نما فضل أن تستمر حتى بعد موته، فلقد أوصى أن یدفن  ٕ مع القبیلة والقوم، وهو حي وا

نما یقدم طعاما للضیاع، و  ٕ   )1( .أحد أفراد عائلته الجدد ویبشرها بلحمهمع بني البشر وا

  :المرأة

نال هذا الموضوع حظه من اهتمام الصعالیك، وكان یرد غالبا على شكل حوار مع   

الزوجة، وأكثره یدل على تمسكهم بأسرهم ووفائهم لمسؤولیاتهم وحنینهم للحیاة العادیة، 

  )2( :ومن نماذجه قول عروة بن الورد

ــــح  ♦قالت تماضر إذا رأت مالي خوى                   وجفى األقارب فالفؤاد تریـــ

ـــا   الندىمالي رأیتك في                ــــ ــــ ــــ   وصبا كأنك في الندى نطیح  ♦منكســـــ

وغالبا ما یأتي الحدیث عن المرأة أثناء الحوار الذي یدور بین الشاعر وأحد أهله أو   

لعتاب أو العتاب، ومثل ذلك الحدیث الذي دار بین الشنفري وزوجته قبل في حالة ا

  .الخروج إلى المعركة

  دعیني وقولي بعدما شئت فإنني                

ة فأغیب                                        ّ   سیغدي بنعشي مر

ـــا           ــــ   خرجنا فلم تعهد وقلت وصاتنــــ

ــــــب                                          )3( ثمانیة ما بعدما متعتـــــــ

                                                             
 .48المصدر نفسه، ص  -1
 .35مرجع سابق، ص ، عروة بن الورد، الدیوان -2
 .27مرجع سابق، ص ؛ إمیل بدیع یعقوب، جمةدیوان الشنفري، تر  -3
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  :الشیب

ویأتي هذا الموضوع تعبیرا مكمال لموضوع الحرمان حیث یصور الشاعر حالته   

  :المزریة، ومن نماذجه قول عروة بن الورد متحصرا على شبابه

ـــــة               وهنّ عن األزواج نوحي نوازع  ♦ یدعونني كهال وقد عشت حقبــــ

ــــــه              ــــع  ♦كأنني حصان مال عنه جاللــــــ ــــ ـــــ ّ كریم حوله العون رائ   أعز

ــــع  ♦فما شاب رأسي من سنین تتابعت              ــــ   طوال، ولكن شیبته الوقائــــــ

  :وقول أبي كبیر الهذلي

لـــــــي  ♦ذهب الشباب وفات مني ما مضى               )1( ونضا زهیر كریهني وتبّط

   

                                                             
 .48مرجع سابق، ص ، عروة بن الورد، الدیوان -1
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  :المقارنة بین كتب الصعالیك مع كتاب الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي لیوسف خلیف

بین الكتاب الذي بین أیدینا وبین كتب الصعالیك فأول شيء نذهب إذا أردنا أن نقارن      

: هو الدواوین، فكتاب یوسف خلیف یختلف تماما مع دواوین الشعراء الصعالیك مثل   إلیه

نجد معظم الصفحات قصائد ومقاطع شعریة  دیوان تأبط شرا من دیوان الشنفري ففي الدواوین

أما كتاب یوسف خلیف ففیه فقرات تحلیل وشرح ، وهذا ما یمكن أن نمیزه بین المراجع التي 

  . 1ل وبین كتاب یوسف خلیفاستعملناها في المدخ

 

                                                             
 .یوسف خلیف الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي: نقال عن  1
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  .شرح وتحلیل كلمات العنوان: المبحث األول

  :الشعراء: أوال

كل قبیلة كانت تحرص أن یكون لها شاعر وقائد وخطیب ولكن الشاعر كان أكرم   

علیها وأحب إلیها من هذین، فكانت إذا نبغ فیها شاعر تصنع الوالئم، وتقیم األفراح 

عنهم یوم حفلهم،  وینضحونوتهنئها القبائل، ذلك أن الشعراء یقودون قومهم بقولهم، 

ال یبتغون على ذلك جزاءا  ون مفاخرهم في الصدور،ویخلدون مآثرهم على الدهور، وینقش

ن لم یغض من  نفراوال صلة على أن  ٕ منهم نكبوا بالشعر فغض ذلك من أقداهم، وا

بن سنان واألعشى مع الملوك واللسوقة،  مر هأشعارهم، كالنابغة مع النعمان وزهیر مع 

  :بع طبقاتر والشعراء باعتبار الزمان أ

شیئا، یذكر امرؤ القیس  فیه اإلسالم، أو أدركوه ولو یقولوا بلجاهلیون وهم عاشوا قال -

  .وزهیر بن أبي سلمى وأمیة بن أبي الصلت ولبید

المخضرمون وهم الذین اشتهروا بالشعر في الجاهلیة واإلسالم، كالخنساء وحسان بن  -
  .ثابت

شعراء بني اإلسالمیون وهم الناشؤون في اإلسالم الباقون علة سلیقتهم في العربیة وهم  -
  .أمیة

المولودون وهم الذین فسدت فیهم ملكة اللسان فعالجوها بالصناعة وهم شعراء بني  -
  )1( .العباس

                                                             
، 2009، 3لبنان، ط -أحمد حسن الزیات، تاریخ األدب العربي للمدارس الثانویة والعلیا، دار المعارف، بیروت -1

 .36ص
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  :الصعالیك: ثانیا

  :قال حاتم الطائي

  غنینا زمانا لتصعلك والغنــــى         فكال سقاناه بكأسیهما الدهـــــر         

  فما زادنا بقیا على ذي قرابة         عتانا وال أزري بأحسابنا الفقر         

وصعالیك العرب ذؤبانها، وكان عروة بن الورد یسمى عروة الصعالیك، ألنه كان   

یجمع الفقراء في حضیرة، ویرزقهم مما یغنم، فإن مما یمیز الصعالیك عن غیرهم من 

على غیرهم، أو أن یجعلوا من أحد من الناس عما الفقراء أنهم رفضوا أن یعیشوا حالة 

ویستشهد على هذا المعنى قول  دالهم، في حین رضى بعض الفقراء ألنفسهم عیش الذل،

  :بكر بن النطاح

  )1(  ومن یفتقر من سائر الناس یسأل        سامهبحومن یفتقر منا یعیش              

من حیث استعمالها األدبي عند  ویوضح الدكتور یوسف خلیف معنى آخر للصعلكة  

علماء اللغة من بیت حاتم الطائي،  شعراء الصعالیك غیر معنى الفقر الذي استعمله

فأبیات الصعالیك هي التي تحدد المفهوم الصحیح للصعلكة، ویرى أن الصعلكة لها معنى 

بن آخر غیر الفقر، ویكون جلیا واضحا في شعر شعرائها ویستشهد على ذلك أبیات لعمر 

 :براقة الهمداني حینما أغار على إبله ویقول

  

                                                             
 .33، ص 3ط  دار المعارف، القاهرة،یوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي،  -1
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ــــم                ـــه      ولیلك من لیل الصعالیك نائــــــ ــــ ــــ   تقول سلمى ال تعرض لتلفـــ

  وكیف ینام اللیل من جل مالـــــه      حسام كلون الملح أبیض صارم               

ـــم                ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ألم تعلمي أن الصعالیك نومهم      قلیل إذا نام الخلي المسال

هنا لیس هم الفقراء المعدمین الذین یقنعون بفقرهم،  ویقول من الواضح أن الصعالیك  

نما هم أولئك المشاغبون المغیرون أثناء اللیل الذین یسهرون للیالیهم من النهي  ٕ وا

  )1(.سلبوال

فمن الواضح أن جو القصة وسیاق األبیات یدالن على أن الصعالیك هنا هم فقراء،   

ال فما معنى هذه النصیحة التي یوجهها  ٕ الشاعر إلى صاحبته بأال یعرض " الشعراء"وا

نفسه للتلف مع هؤالء الصعالیك الذین ینام لیله عن لیلهم؟ وما سر المقابلة بین قلة نومهم 

؟ وما دخل المسالمة التي یتحدث عنها الشاعر حدیثه عن الفقر "لمسالمونوم الخلي ا"

  )2( والغنى؟

والظاهر أن الصعالیك استهلوا الكثیر من قصائدهم بمجادلة زوجاتهم ولكنهم لم   

یتخلصوا من وحدة الموضوع ولم یتنقلوا من غرض إلى آخر، بحیث یمكننا معرفة أغراض 

قصائدهم من الوهلة األولى، ومثال لذلك عینیة عروة یستهلها بمجادلة زوجته ویخفف من 

 .جاعتهویعدها بالغنى ویفتخر بشروعها 

  
                                                             

 .24، ص 2019، 5ط  المعارف، القاهرة،یوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، دار  -1
  .25 - 24، ص نفسهمرجع ال  -2
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  )1( أال وأقصر من الغزو وأشتكي        لها القول، طرف الحور العین دامع           

عانى الشعراء الصعالیك من الفقر حتى غاب على موضوعات شعرهم،  ولقد  

وصبغها بلون التبرم والشكوى فال تكاد نجد شعر أحدهم یخلو من فكر الفقر واإلمالق 

  :والعسر وضیق الید، ومن ذلك قول عروة مخاطبا زوجته

  ملأقید عنى فیه لذي الحق مح    ي   ــذریني أطوف في البالد لعلن            

ــألیس عظی            ــم أن تلـــــ ـــ ــــــم ملمــ ــــ ــــ لــــولیس علین من الحقوق مع     ة  ـــ ّ   و

ــوت أجمــــــتلم به األیام، فالم     فإن نحن لم نملك دفاعا لجادث              ــــ   )2( لــ

ط بل كانوا فقراء، والصعالیك هم الفقراء، لكن في االتجاه الثوري لم یكونوا فقراء فق  

دراك لما بینهم وبین األغنیاء من فوارق جعلتهم یدركون  ٕ أقویاء، شجعان، حس مرهف وا

ساروا على  )3( ألمهم النابع من خالل أیدیهم من المال وعجزهم عن الحیاة التي یتمنون،

من األغنیاء والبخالء  النظام المالي فغنموا بالقوة ما قد حرموه واسترادوا إال أنهم یثأرون

في مجتمع ال تحمیه شرطة وال یخضعون لقانون وال یلجؤون إلى محاكم منظمة واشتهر 

بن الورد، تأبطا شرا والشنفري والسلیك بن السلكة وعمر بن البراقة : منهم في الجاهلیة

                                                             
  .1998الكتب العلمیة، د ط، بن الورد، دیوان عروة بن الورد أمیر الصعالیك، دار  عروة -1
  .62المرجع نفسه، ص  -2
  .34، ص 1998، 1لبنان، ط -أسماء أبو بكر محمد، دیوان عروة بن الورد، دار الكتب العلمیة، بیروت -3
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والعدو والخیرة دروب الصحراء، وقد كان وغیرهم، وعرفوا جمیعا بسرعة الحركة والحقة 

  )1( .الصعالیك شجعانا، مغامرین ال یبالون باألهوال والمخاطر

  :العصر الجاهلي: ثالثا

اصطلح مؤرخو األدب على تسمیة الفترة التي عاشها العرب في الجزیرة العربیة قبل   

  :ظهور اإلسالم بالجاهلیة، وقسموا هذه الفترة إل قسمین

أمر األدب  ) ال(وهي الفترة التي تمتد إلى الوراء حقبا وأزمانا ال نعلم من  :الجاهلیة األولى

  .فیها شیئا

سنة قبل ظهور  وهي التي تلي زمنیا الجاهلیة األولى، وتشغل نحو مئتي :الجاهلیة الثانیة

اإلسالم، وهي الفترة التي وصل إلینا منها شعر بعض شعرائها أو كثیر منه، وتبدأ بزمن 

نشوب حرب البسوس بین قبیلتي بكر وتغلب، حیث أقدم األشعار التي یمكن أن نرجح 

 )2( .صحتها

 

 

 

  

                                                             
  .35أبو بكر محمد، دیوان عروة بن الورد، مرجع سابق، ص أسماء  -1
  .16، ص 2003، 2في األدب الجاهلي، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاهرة، ط  وى، دراساتنبعبد العزیز  -2
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 ومعنى هذا أن البحث األدبي یقتصر على فترة من ذلك الزمن الممتد قبل اإلسالم،  

وهي الفترة التي اتفق المؤرخون على تسمیتها  وهي فترة تشغل نحو قرنین من الزمان،

بالعصر الجاهلي، ولیس معنى هذا أنه لم یكن ثمة شعر وشعراء، ذلك أن الشعر الجاهلي 

مقوماته الفنیة بدءا من  -أو كادت -ه التي وصلت إلینا قد اكتملت له منذ أقدم نصوص

قبل  طرائق التعبیر، وانتهاء بالموسیقى من وزن وتقفیة وهذا یعني أنه مرت حقب طویلة

أن یستقر للشعر الجاهلي سماته وخصائصه، وجل ما في األمر أنه لم تصل إلینا أشعار 

ان ما عن تلك المراحل المتقدمة التي تعود إلى أكثر من قرنین من الزمان قبل اإلسالم، و 

ال یرقى إلى مستوى الثقة أو الترجیح، فنحن إذن ال نشك في  -وهو قلیل –وصل إلینا 

قبل بدایة التاریخ األدبي الجاهلي،  وجود شعر وشعراء قبل قرنین من ظهور اإلسالم، أي

نما نشك في األشعار القلیلة التي ترد إلى ذلك الزمان، ومن ثم نتبین خطأ مقولة  ٕ وا

، أول من نهج سبیله وسهل الطریق إلیه "عر فحدیث المیالد صغیر السنأما الش: "الجاحظ

 )1(فإذا استظهرانا بغایة االستظهار فمئتي عام،  امرؤ القیس بن حجر ومهلهل بن ربیعة،

لم یكن قبل مئتي سنة قبل اإلسالم حدیث المیالد صغیر السن،  ذلك أن الشعر العربي

نما كان شابا فتیا  ٕ وفي الشعر الجاهلي إشارات إلى شعراء سابقین  –إن جاز التعبیر –وا

عبدوا لهم طریق الفن، یقول امرؤ القیس بن حجر الذي یرى الجاحظ أنه أول من نهج 

  :سبیله

                                                             
  .1965، 2الحیوان، ط الجاحظ،  -1
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  نبكي الدیار كما بكى ابن خدام       محیل ألننا للل اعوجا على الط            

وفسروها " جاهلیة"، وقفوا كذلك عند كلمة "أدب"عند كلمة  وكما وقف الباحثون  

ومعارفهم،  ما شاع عن أخالقیات بعض عرب الجاهلیة استندوا فیها إلى تفسیرات كثیرة،

تعني  بالشیرعند المستشرق األخالقیات التي نادى بها اإلسالم، فالجاهلیة قیاسا على 

الصخاب، والسرف في الولع بشرب الخمر القسوة في مالحقة الثأر، والكرم : أمور ثالثة

الذي یرى أن  جولد تسیهرعلى المستشرق  بالشیرولعب المیسر، ورغم اعتراض 

المناقض للعلم، إال أنه یعود ویتفق معه في آن هذا العصر الجاهلیة تعني عصر الجهل 

لح إن كلمة ثقافة ال تص: الحظ له من الثقافة إذ یقول) المناقض للعلم(كان عصر جهل 

نشأت وتطورت بین جماعات أن تنعت بها هذا المجتمع ثم یعود فیذكر أن اللغة لغة قویة 

  )1( .ذات حس لغوي دقیق، وهو رأي علماء اللغات السامیة في اللغة العربیة

أن لیس الغرض من الجاهلیة النسبة إلى الجهالة  دن هیوارثویرى المستشرق   

نما الغرض منها السفاهة التي كانت مؤدیة إلى الهمجیة  المناقضة للعلم والمعرفة، ٕ وا

وانتشار الضاللة وعبادة األوثان واإلسراف في القتل واستباحة الزنا وشرب الخمر، وانتهاء 

  .هذا كله بتأریث العداوة وقیام الحروب وتفرق القبائل

                                                             
  .17ى، دراسات في األدب الجاهلي، مرجع سابق، ص بو عبد العزیز ن -1
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الجهل ، حیث یذهبون إلى أن هیوارث دن ب كثیر من الباحثین العرب من رأيویقتر   

وهو المعنى الذي نجده في  هنا یعني الطیش والسفه، فهو مناقض للعلم ومكارم األخالق،

  :الشعر الجاهلي، حیث یقول عمرو بن كلثوم  في معلقته

  )1( أال ال یجهلن أحد علینـــــا        فنجهل فوق جهل الجاهلینا               

، "بالعرف واعرض عن الجاهلین خذ العفو وأمر: "كما نجده في مثل قوله تعالى  

بل لها معان أخرى أورد الزبیدي طائفة  ولیس هذا المعنى وحده الذي نجده لكلمة الجهل،

ومن ثم فإن محاوالت تفسیر جاهلیة، وبمعنى واحد ) مادة جهل(منها في تاج العروس 

  )2( .أمر یفتقر إلى الدقة والتأني

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .1965، 2الجاحظ، الحیوان، ط  -1
  .18األدب الجاهلي، مرجع سابق، ص عبد العزیز نیوى، دراسات في  -2
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  .التعریف بالمؤلف: المبحث الثاني

أدیب ) م1995 –ه 1415/ م 1922 –ه 1341(یوسف عبد القادر خلیف   

لماجیستر م وا1944 بجامعة القاهرة مصري حصل على اللیسانس من قسم اللغة العربیة

  )1( .م1956م والدكتوراه 1950

كتابا، عین عمیدا  22تخصص في تاریخ العرب في صدر اإلسالم، وله أكثر من   

م وتدرج إلى أن صار رئیسا لقسم اللغة العربیة، حصل على 1950في جامعة القاهرة 

م، كان عضوا في لجان 1993م، وجائزة الدولة التقدیریة 1988جائزة الملك فیصل 

تخصصة وعدة لجان أخرى أصدر دیوانا المجلس األعلى للثقافة والمجالس القومیة الم

" أوراق في الشعر ونقده: "ومواقع النجوم وعدة دراسات أدبیة من أهمها" قمم"شعریا بعنوان 

، و "حیاة الشعر في الكوفة إلى نهایة القرن الثاني هجري"و " الحب المثالي عند العرب"و 

عكاظ "و " عر الجاهليدراسات في الش"و " الحنفاء قبل اإلسالم"و " صحابة في الظل"

 )2(".الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي"و " سوق ومسرح سیاسي وفكاهي وأدبي

 

 

  

                                                             
م على موقع 2017أكتوبر  27جائزة اللملك فیصل العالمیة نسخة محفوظة / البروفیسور یوسف عبد القادر خلیف  -1

  .واي باك مشین
  .م على موقع واي باك مشین2017ماي  20نسخة محفوظة ) مصر(البروفیسور یوسف عبد القادر خلیف  -2
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  .العمل المدروسذكر نوع : المبحث الثالث

هو كتاب  الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي لدكتور یوسف عبد القادر خلیف  

في تخصص أدب قدیم وهو كتاب تاریخي في األدب الجاهلي، قام بتألیفه الدكتور یوسف 

إنسانیة نبیلة قام بها جمع الشعراء،  نزعةالكاتب عن ) الكتاب(حیث یتحدث  خلیف،

وأطلق علیهم باسم الصعالیك، حیث كانت لدیهم فكرة  اشتراكیة تشرك الفقراء في مال 

  )1( .نصیبا بل حقا یغتصبونه إن لم یؤد لهماألغنیاء وتجعل لهم 

  .الكتابالهدف من تألیف : المبحث الرابع

یوسف خلیف أن دراسة العصر الجاهلي لیست بالمسألة الیسیرة القریبة یرى الكاتب   

نما هي مسألة غامضة ومتشعبة وصعبة وهدف الكاتب یوسف خلیف المنال، ٕ من دراسة  وا

هذا العصر وتألیف الكتاب حوله، أن یقف عنده وقفة عمیقة، وینظر إلیه نظرة ممعنة 

فاحصة، حتى ال تضل دراسته بین شعاب الصحراء الفسیحة المترامیة الممتدة إلى ما وراء 

مالمح البصر، وشغلته مهمة اختیار هذه الفترة من الزمن، كان في أثنائها یستعرض 

ة لهذا العصر وكلها تستحق الدرس والبحث، ثم قفز إلى ذهنه موضوع الجوانب المتعدد

 عنده، ولم یشغلوا أنفسهم  االصعالیك ألنه موضوع لم یعن به الباحثون من قبل، ولم یقفو 

 

 
                                                             

یوسف عبد القادر خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، دار المعارف مكتبة الدراسات األدبیة، ط : ینظر -1
  .09، ص 2019، 5
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أن  وكانت مهمة الكاتب به، وأخذ أسهمه في الصعود، ومثله كظاهرة متمیزة غامضة،

زالة ٕ هذه السحب حتى یستبیت ما وراءها، وتبدوا  یحاول تجلیة هذا الغموض والظالل وا

الصورة على حقیقتها واضحة مشرقة ویبدوا أن هذا هو السبب الرئیسي والهدف من تألیف 

كتاب الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي ومراعاة أنه لم یجد أحدا قبله قد عنى 

  )1( .بدراسته دراسة شاملة متخصصة

ق االجتماعي والالتوافق وعقد النقص، ودراسة الفقر ودراسة المجتمع الجاهلي والتواف  

والمشكالت االقتصادیة، والمذاهب المختلفة التي حاول أن یجد لهذه المشكالت حال، 

  )2( .وانتفع بكل هذه الدراسات في تكوین فكرة عن هذه الظاهرة

  

  

  

 

 

 

 

  
                                                             

  .13، 12، 11یوسف عبد القادر خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، مرجع سابق، ص : ینظر -1
  .15المرجع نفسه، ص  -2
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  .توزیع عناوین الكتاب وعدد صفحاته: المبحث الخامس

  :عناوین الكتاب توزیع: أوال

  .مقدمة الطبعة الثانیة

  .مقدمة الطبعة األولى

  .الصعالیك: الباب األول

  .التعریف بالصعلكة: الفصل األول

  .في اللغة -1

  .في االستعمال األدبي -2

  .في المجتمع الجاهلي -3

  .التفسیر الجغرافي لظاهرة الصعلكة: الفصل الثاني

  .أهمیة العامل الجغرافي -1

  .العربجزیرة  -2

  .التضاد الجغرافي وأثره في نشأة حركة الصعالیك -3

 .التضاد الجغرافي وأثره في توجیه حركات الصعالیك -4
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  .التفسیر االجتماعي لظاهرة الصعلكة: الفصل الثالث

  .القبیلة -1

  .إیمان القبیلة بوحدتها -2

  .إیمان القبیلة بجیشها -3

  .الصعالیك والمجتمع القبلي -4

  .التفسیر االقتصادي لظاهرة الصعلكة: رابعالفصل ال

  .العرب والتجارة -1

  .الطرق التجاریة -2

  .األسواق -3

  .الصراع االقتصادي في المدن التجاریة -4

  .الصراع االقتصادي في البادیة -5

  .دیوان الصعالیك: الباب الثاني

  .مصادره -1

 .مادته -2
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  .موضوعات شعر الصعالیك: الفصل الثاني

  :الشعر داخل دائرة الصعلكة -1

  .أحادیث المغامرات

  .شعر المراقب

  .التوعد والتهدید

  .وصف األسلحة

  .الحدیث عن الرفاق

  .أحادیث الفرار

  .سرعة العدو

  .الغزوات على الخیل

  .اآلراء االجتماعیة واالقتصادیة

  .أحادیث التشرد

  :الشعر خارج دائرة الصعلكة -2

  .آثار القبلیة في شعرهم

 .المجموعة اإلسالمیة في شعرهم
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  .الظواهر الفنیة في شعر الصعالیك: الفصل الثالث

  .شعر مقطوعات -1

  .الوحدة الموضوعیة -2

  .التخلص من المقدمات الطللیة -3

  .على التصریععدم الحرص  -4

  .التحلل من الشخصیة القبلیة -5

  .القصصیة -6

  .الواقعیة -7

  .السرعة الفنیة -8

  .الصفة المتأنیةأثار من  -9

  .الخصائص اللغویة -10

 .ظواهر عروضیة -11
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  .شخصیات متمیزتان: الفصل الرابع

  .تشابه وتمیز -1

  .عروة بن الورد -2

  .الشنفري -3

  .الخاتمة

  )1(. المصادر والمراجع 

  :عدد صفحات الكتاب: ثانیا

  )2( .صفحة) 352(یبلغ عدد صفحات الكتاب ثالثة مائة وثنان وخمسون  

  :بطاقة الكتاب

  .م1995 –م 1922یوسف خلیف عبد القادر  :اسم الكاتب -

  .الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي :عنوان الكتاب -

  ".8" مكتبة الدراسات األدبیة"م 2019الخامسة  :الطبعة -

م بمركز زاید للنشر القاهرة جمهوریة 1890دار المعارف تأسست سنة  :دار النشر -

 .مصر العربیة

  

                                                             
، 5الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، دار المعارف كلیة اآلداب جامعة القاهرة، طیوسف عبد القادر خلیف،  -1

2019،  
  .352یوسف عبد القادر خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، مرجع سابق، ص  -2
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  سم 24 –صفحة  352 :عدد الصفحات -

  .ورق، غالف عادي :النوع -

  .سم 17×  24 :الحجم -

  .01 :المجلدات -

  .عربي :اللغة -

  13.030 :المرتبة -

  )D L D . )1 2.472.50: السعر -

                                                             
  .یوسف عبد القادر خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، مكتبة نیل وفرات: نقال عن -1
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  .والتعلیق علیهاشكالیة اإل: المبحث األول

  :إشكالیة الكاتب: أوال

  :یقول یوسف خلیف في مقدمة الطبعة األولى للكتاب

أن مسألة دراسة العصر الجاهلي مسألة غامضة ومتشعبة وصعبة ثم یقول في آخر   

  "ولكن مع ذلك ال أدري لماذا؟"الجزء األول من المقدمة ویتساءل 

ثم نظرت فإذا القسم األول ممعن في "ثم یقول في الجزء الثالث من المقدمة   

وهل یتفق المفهوم اللغوي لهما مع  ؟ وما تعریف الصعلوك؟الصعلكةالغموض فما معنى 

ما عرفه المجتمع الجاهلي عنهما؟ فرأیت أن أفرد فصال للتعریف بهذه الظاهرة ثم یتساءل 

 )1( .ما السر في نشأتها وما العوامل التي أدت إلى ظهورها

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
 . 14،15، ص2019، 5یوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، ط  -1
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  :علیها التعلیق: ثانیا

ا ه مفتون بهذهو أنلعل السبب الذي جعل الكاتب یطرح اإلشكالیة األولى في رأیه   

وكل ما تمناه أن تتحول هذه الفتنة إلى إیجابیة العصر الجاهلي فتنة ترجع إلى عهد بعید، 

 .تحطم من هذه الصخرة العاتیة صخرة هذا العصرفعالة 

ة كما معنى الصعلكة، فقد تناولها في فصل یعرف فیه الصعل أما اإلشكالیة الثانیة  

عریف غیر كافي فمضى إلى المجتمع الجاهلي فكانت وجد أن هذا التوالصعلوك لغة ثم 

شعر الصعالیك في العصر الجاهلي وهي مختلف األسئلة تصب في مجال واحد وهو 

إشكالیة شاملة فهذه المسألة بمثابة مغامر للكاتب التي كان یقدم علیها فتیان 

  )1(.الصعالیك

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 12المرجع نفسه، ص  -1
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  .المصادر والمراجع والتعلیق علیها: المبحث الثاني

  :المصادر والمراجع: أوال

  :المصادر القدیمة -1

كتاب األغاني هو من أغنى الموسوعات األدبیة التي ألفت في القرن الرابع الهجري،  - 

ه ومادته تقوم على جمع 356وهو مؤلف ضخم، ألفه أبو الفرج األصفهاني المتوفي عام 

علیه مع ذكر لطوائق في عصره والعصور السابقة ) أصوات(المؤلف لألغاني المتمیزة 

شارات،  الغناء فیها، ٕ ثم یتبع ذلك بشروح وتعلیقات لما تحویه هذه األصوات من أشعار وا

  :وقد استغرق تألیف الكتاب زهاء خمسین عاما ینطوي الكتاب على ثالثة أجزاء رئیسیة

أغنیة أخرى من  100ثالث أغان اختارها المغني إبراهیم الموصلي للخلیفة الواثق ثم * 

  .ختیار نفس المطربا

  .أخبار عمن لحنوا أغاني من الخلفاء وأقاربهم* 

 .صفهانيأغان من اختیار األ* 
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قام األصفهاني بتألیف الكتاب في خمسین عاما وبعد أن انتهى منه أهداف إلى   

سیف الدولة الحمداني فأعطاه ألف دینار ولما سمع الحاكم بن عباد ذلك استقل هذا المبلغ 

العمل الضخم والمجهود الرائع وأرسل إلیه الحاكم الثاني خلیفة األندلس ملتمسا نسخة لذلك 

األصفهاني له نسخة منقحة قبل أن  من الكتاب مقابل ألف دینار عینا ذهبا أخرى فأرسل

في  ألنه بنى مادتهوقد سمي األصفهاني الكتاب بهذا االسم  یوزع الكتاب في العراق

كان الخلیفة هارون الرشید قد طلب من مغنیة الشهیر إبراهیم البدایة على مائة أغنیة 

الموصلي أن یختارها له وضم إلیها أغاني أخرى غنیت للخلیفة الواثق باهللا وأصوات أخرى 

الشعراء الذین  اختارها المؤلف بنفسه، وینطوي كل جزء على األشعار التي لخنت وأخبار

الدي مما یجعل من الكتاب مرجعا لمعرفة نظموها من الجاهلیة إلى القرن التاسع المی

  .اآلداب العربیة والمجتمع والصدر األول والعصر األموي

الكتاب على الكثیر من األخبار المكذوبة ورد علیه الكثیر من العلماء  حوىولقد   

والفقهاء ومنهم العالمة الشاعر ولید األعظمى في كتابه السیف الیماني في نحر 

وبین زیف أكاذیبه وبطالن أدعاه، ویدرس كتاب األغاني في كثیر من الدول  األصفهاني،

العربیة كمصدر من مصادر التراث وهو یحوي هذه القصص الكاذبة والخرافیة عن 

  )1( .الخلفاء العرب والمسلمین

                                                             
  .فضائح أبي فرج األصفهاني في كتابه األغانيأبي المزج األصفهاني،  -1
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یعد كتاب فحولة الشعراء لألصمعي هو أول مدون نقدي في : كتاب فحولة الشعراء -

واإلسالمیین بي، وهو مجموعة من األسئلة حول الشعراء الجاهلیین تاریخ األدب العر 

إلى أستاذه عبد الملك بن قریب األصمعي ) ه 248(اني تسیوجهها أبو حاتم السج

، ویجیب علیها األصمعي بجواب مختصر جدا دون أن یحدد سبب اإلجابة غال )ه216(

  .قلیال

فالعنوان یتطابق مع ) الشعراء فحولة(وأول ما یواجهنا في هذا لكتاب هو عنوانه   

، )غیر فحل(أو ) فحل(إذ أن الكثیر من األجوبة التي جاء بها األصمعي هي  المضمون

فقد سأله السجستاني عن معنى : ولم یحدد معنى دقیق للفحل إال في جملة مختصرة

 وبیت: ، ثم قال)یرید أن له مزیة على غیره كمزیة الفحل لعلى الحقاق: (الفحل، فأجابه

  )1( .جریر یدلك على هذا

            ٕ   البزل القناعیس ةلم یستطیع صول  ** إذا ما لز في قرن   ونبالل بنوا

الفحل : والبد لنا من مراجعة سریعة للمعاجم لالطالع على معنى هذین االسمین أي  

  .والحقاق

وقوة، الفاء والحاء والالم أصل صحیح یدل على ذكارة : (قال ابن فارس في معنى الفحل

أفحلته فحال إذا أعطیته فحال : ذلك الفحل من كل شيء، وهو الذكر الباسل، یقال ومن

  )2( .یضرب في إبله، وفحلت إبلي إذا أرسلت فیها فحلها
                                                             

 . 09، ص 1980 ،2الكتاب الجدید، ط األصمعي، فحولة الشعراء، دار  -1
 . 808، ص 1979أحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسین، معجم مقاییس اللغة، د ط،  -2
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دون الجذع من اإلبل بسنة، وذلك حین یستحق : الحق(وقال الخلیل في معنى الحقاق 

  )1( .إذا استحقت الفحل وجمعه حقاق: للركوب واألنثى حقه

ومن هذا یتبین أن هذین المصطلحین یتعلقان باإلبل وهما للتمییز بین الذكر واألنثى   

منها، ولكن لم یكن األصمعي أول من استخدام لفظ الفحل على الشعراء المجیدین، فمما 

أشعر من صاحبه،  الفحل تنازعا في الشعر كل یدعي أنه وعلقمةیروى أن امرؤ القیس 

  )2( .لذلك) الفحل(فحكما بینهما زوج امرؤ القیس فحكمت لعلقمة وسمي بـ 

مالي ال ألحق : قال ذو الرمة للفرزدق: عن عیسى بن عمر قالوروي األصمعي   

لتجافیك عن المدح والهجاء، واقتصارك على الرسوم : بكم معاشر الفحول؟ فقال له

  )3( .والدیار

  

  

  

م كمقدمة لمؤلفه الضخم الموسوم 1377هو كتاب ألفه ابن خلدون سنة  :كتاب المقدمة

كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب : "بكتاب العبر االسم الكامل للكتاب

  ".والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر

                                                             
 . 2003، 1الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، دار الكتب العلمیة، ط  -1
  .لبنان، د ط، د ت-العلماء على الشعراء، دار الكتب العلمیة، بیروتالمرزیاني أبو عبد اهللا، الموشح في مآخذ  -2
  .1998، 7الحافظ، البیان والتبین، مكتبة الخانجي، ط  -3
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ل فیه جمیع وقد اعتبرت المقدمة الحقا مؤلفا منفصال ذا طابع موسوعي إذ یتناو   

میادین المعرفة من الشریعة والتاریخ والجغرافیا واالقتصاد والعمران واالجتماع والسیاسة 

والبیئة وأثرها في اإلنسان، كما  طبائهموالطب، وقد تناول فیه أحوال البشر واختالفات 

ك تناول بالدراسة تطور األمم والشعوب ونشوء الدولة وأسباب انهیارها مركزا في تفسیر ذل

على مفهوم العصبیة، بهذا الكتاب سبق ابن خلدون غیره من المفكرین إلى العدید من 

 أوغست"اآلراء واألفكار حتى اعتبر مؤسسا لعلم االجتماع سابقا بذلك الفیلسوف الفرنسي 

  )1(".كونت

ویمكن تلخیص المقدمة في مجموعة نظریات وأسس وضعها ابن خلدون لتجعل منه   

على عكس ما یدعیه علماء الغرب أن المؤسس الحقیقي  م االجتماعالمؤسس الحقیقي لعل

المقدمة یمكن وضع ثالثة مفاهیم أساسیة  قراءة، ومن خالل "أوغست كونت"سي هو الفرن

تسیر وتمضي وفق  تؤكد ذلك وهي أن ابن خلدون في مقدمته بین أن المجتمعات البشریة

ذا ما درست وفقهت جیدا، إ قوانین محددة وهذه القوانین تسمح بقدر من التنبؤ بالمستقبل

نما یتأثر بالمجتمعات ) علم العمران كما أسماه(وأن هذا العلم  ٕ ال یتأثر بالحوادث الفردیة وا

في تعیش  ككل، وأخیرا أكد ابن خلدون أن هذه القوانین یمكن تطبیقها على مجتمعات

أزمنة مختلفة بشرط أن تكون البنى واحدة في جمیعها، فمثال المجتمع الزراعي هو نفس 

  .سنة أو في العصر نفسه 100المجتمع الزراعي على بعد 

                                                             
  .1991ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، موسوعة المورد، منیر البعلیكي،  -1
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وبهذا یكون ابن خلدون هو من وضع األسس الحقیقیة لعلم االجتماع، اعتبر ابن   

ة، وقد توصل إلى وضعه على األسس الحدیث خلدون مؤسس علم االجتماع وأول من

نظریات باهرة في هذا العلم حول قوانین العمران ونظریة العصبیة، وبناء الدولة وأطوار 

عدد من  إلیه الحقا بعدة قرون ونظریاته ما توصل آراؤهعمارها وسقوطها، وقد سبقت 

  )1(".أوغست كونت"مشاهیر العلماء كالعالم الفرنسي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :التعلیق علیها: ثانیا

اعتمد الكاتب على ستة وستون مصدرا قدیما أما المراجع الحدیثة العربیة فلقد بلغ   

عددها إحدى عشرة مرجعا حدیثا، كما اعتمد على خمسة دواوین قدیمة منها دیوان 

                                                             
  .ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مرجع سابق -1
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أن الكتب  الشنفري، ودیوان حسان بن ثابت المعروفین من الشعراء القدامى مع العلم

األخرى أكثر من الدواوین من ناحیة العدد مع العلم أنه یوجد كتب التاریخ في األدب منها 

تاریخ الشعر السیاسي ألحمد الشایب، وكتاب من تاریخ الحركات الفكریة في اإلسالم 

تاب تاریخ التمدن اللغة العربیة لجرجى زیدان، وك أدأبلبندلي جوزي، وكاتب تاریخ 

  )1( .، وكتاب تاریخ المغازي للواقديفس الكاتباإلسالمي لن

  

  

  

  

  

  

  

  

  .مناقشة المحاور: المبحث الثالث

  .الصعالیك :الباب األول - 

  .التعریف بالصعلكة :الفصل األول

                                                             
 .345لیك في العصر الجاهلي، مرجع سابق، ص یوسف خلیف، الشعراء الصعا -1
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یتناول الكاتب في هذا الفصل التعریف بالصعلكة في اللغة واالستعمال األدبي وفي   

  .المجتمع الجاهلي

الفقیر الذي ال مال له، وقد : الصعلوك"حیث جاء في لسان العرب : في اللغة :أوال

هذا التعریف " ذؤبانهاتصعلك الرجل إذا كان كذلك والتصعلك الفقر، وصعالیك العرب 

  )1( .اللغوي للكلمة

نالحظ أن بعض المصادر األدبیة تذكر : یقول الكاتب: في االستعمال األدبي :ثانیا

األسماء على أنهم صعالیك العرب، أو تصف بعض الشعراء بأنهم من  طائفة من

أن بأن هؤالء الصعالیك كانوا یكونون طبقة متمیزة من طبقات صعالیك العرب، مما یشعر 

  )2( .المجتمع الجاهلي

كل "أما في المجتمع الجاهلي یرى الكاتب بقوله أن : في المجتمع الجاهلي :ثالثا

الصعالیك فقراء وال نستثني منهم أحدا، حتى عروة بن الورد سید الصعالیك الذي كانوا 

یلجؤن إلیه كلما قست علیهم الحیاة لیجدوا عنده مأوى حتى یستغنوا، وهذا الفقر الذي 

  )3( ".كابه الجوع، نتیجة طبیعي لهاستبد بحیاة الصعالیك حمل لهم ر 

هذه المعلومات أنه جمعها ومزج بین العبارة  فقد كانت طریقة الكاتب في عرض -

  .والشعر، فهو یستدل بالتعریفات وأقوال الشعراء فمثال

                                                             
 .23-22یوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، مرجع سابق، ص  -1
 .26المرجع نفسه، ص  -2
 .29-28المرجع نفسه، ص  -3
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  :التضاد الجغرافي وأثره في نشأة حركة الصعالیك :ثالثا

األساسیة لهذه الصورة هي أنها منطقة هذه هي الصورة العامة للمسرح الجغرافي والخطوط 

صحراویة جبلیة، عرفت األغوار المنخفضة ذات الحرارة الشدیدة والجبال العالیة ذات القمم 

الثلجیة، وعرفت بینهما مناطق رملیة مترامیة األطراف كثیرة المجاهل والمخاوف وكان 

أوجد في شخصیاتهم لونا لهذا التضاد الجغرافي أثره في نفوس سكان الجزیرة العربیة، فقد 

من التضاد وظهر هذان اللونان الصارخان في نفوس البدو في كال الجانبین األخالقیین 

 )1( .جانب الخیر وجانب الشر

 

 

 

 

  

  :التضاد الجغرافي وأثره في توجیه حركات الصعالیك :رابعا

ن طریقهم، مرة أخرى لترسم لهؤالء الصعالیك المغامری" التضاد الجغرافي"وتتدخل ظاهرة 

وتحدد لهم مناطق نشاطهم، فتكون هي تلك المناطق الخصبة التي تعرفها الجزیرة العربیة، 

ویالحظ الدارسون أن هذا الصراع هو الصلة الجغرافیة الطبیعیة بین الصحاري المقفرة 

                                                             
 .73-72یوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، مرجع سابق، ص  -1
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والودیان الخصبة، بین أرض الفقر وأرض الثراء، فمنذ أقدم العصور وهذا النطاق 

ب صیطوق الدنیا القدیمة، هكذا اتخذ الصعالیك العرب من مناطق الخالصحراوي الذي 

ن إلیها ومناطق نشاط یعملون فیها في التعریف أهدافا لم یتجهو  في الجزیرة العربیة

بالصعلكة في اللغة عرف الصعلوك كما جاء في لسان العرب واستدل أیضا حاتم 

ابن براقة الهمداني، فهو متنوع یضا قصة عمرو األدبي ذكر أ الطائي، وفي االستعمال

ومتغنن في أسلوب الكتابة وجمع المعلومات وترتیبها، وهذا شيء جمیل عند الكاتب 

  )1( ".یوسف خلیف

 

 

 

  

  

  .التفسیر الجغرافي لظاهرة الصعلكة: لفصل الثانيا

أهمیة العامل الجغرافي وجزیرة العرب : "یتناول یوسف خلیف في هذا الفصل  

الجغرافي وأثره في توجیه  ركة الصعالیك وأخیرا التضادوأثره في نشأة ح والتضاد الجغرافي

  ".الصعالیك حركة

                                                             
 .24-21المرجع نفسه، ص  -1
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  : أهمیة العامل الجغرافي :أوال

حین نقف عند الجانب الجغرافي من ظاهرة الصعلكة فإنما فقف عند : "یقول الكاتب  

ففي كل أول عامل من العوامل التي عملت في نشأتها وتوجیهها وطبعها بطابع خاص، 

اإلنسان والبیئة الجغرافیة، وترجع : مشكلة من مشكالت التاریخ یعمل عامالن أساسیان

لحاح ٕ   .أهمیة العامل الجغرافي إلى أنه یعمل في قوة وا

  :جزیرة العرب :ثانیا

بین جملة  -غربي آسیا–یمیز الدارسون لتاریخ العرب : "یقول الكاتب یوسف خلیف  

سكان الجبال والصحاري، ویالحظون أن المدینة في هذا  الحضارة وبین الشعوب المتأخرة

 )1( ".الجزء من العالم هي تلك التي تعرف باسم حضارة ودیان األنهار

 

 

  

 :التضاد الجغرافي وأثره في نشأة حركة الصعالیك :ثالثا

لقد تناول الكاتب یوسف خلیف في التفسیر الجغرافي لظاهرة الصعلكة عنصرا هاما     

یوضح فیه الصورة العامة للمسرح  الجغرافي وأثره في نشأة حركة الصعلكة،هو التضاد 

هذه هي الصورة العامة للمسرح الجغرافي والخطوط األساسیة لهذه : "الجغرافي بقوله

                                                             
 .64-63یوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، مرجع سابق، ص  -1
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الصورة هي أنها منطقة صحراویة جبلیة، عرفت األغوار المنخفضة ذات الحرارة الشدیدة 

كثیرة  عرفت بینهما مناطق رمایة مترامیة األطراف،والجبال العالیة ذات القمم الثلجیة و 

المجاهل والمخاوف وكان لهذا التضاد الجغرافي أثره في نفوس سكان الجزیرة العربیة، فقد 

أوجد في شخصیاتهم لونا من التضاد النفسي وظهر هذان اللونان الصارخان في نفوس 

  )1( ".رالبدو في كال الجانبین األخالقیین جانب الخیر وجانب الش

  :التضاد الجغرافي وأثره في توجیه حركات الصعالیك :رابعا

أما العنصر الرابع واألخیر من الفصل الثاني تناول فیه الكاتب عنوانا مهما وهو   

وتتدخل ظاهرة : "التضاد الجغرافي وأثره في توجیه حركات الصعالیك، حیث یقول فیه

مرة أخرى لترسم لهؤالء الصعالیك المغامرین طریقهم وتحدد لهم  -التضاد الجغرافي_

ناطق الخصبة التي تعرفها الجزیرة العربیة، ویالحظ مناطق نشاطهم، فتكون هي تلك الم

الدارسون أن هذا الصراع هو الصلة الجغرافیة الطبیعیة بین الصحارى المقفرة والودیان 

الخصبة، بین أرض الفقر وأرض الثراء، فمنذ أقد العصور فهذا النطاق الصحاري الذي 

طق الخصب في الجزیرة العربیة من منا الصعالیك العربیطوق الدنیا القدیمة، هكذا اتخذ 

  ".أهدافا لهم یتجهون إلیها ومناطق نشاط یعملون فیها

حتى إننا لو رسمنا مصورا جغرافیا لحركات الصعالیك في الجزیرة العربیة لوجدنا   

هذه السهام تخرج من مناطق الجذب وتتجه رؤوسها إلى مناطق الخصب، وقد توزع نشاط 

                                                             
 .73-72یوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، مرجع سابق، ص  -1
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لیوشك أن تكون لكل جماعة من جماعاتهم مناطق  الصعالیك بین هذه المناطق حتى

  .اختصاص یتركز فیها نشاطهم

أما منطقة جبال النار فیما بین مكة والطائف، وأول الطریق الصاعد إلى الیمن،   

فلقلها المنطقة التي شهدت كبر عدد من صعالیك العرب أما مناطق الیمن البعیدة فقد 

بنا أن عمرو بن معد یكرب وصفه بأنه بعید  تخصص في اإلغارة علیها السلیك، وقد مر

  )1( .الغارة

 

 

 

 

 

 

  .التفسیر االجتماعي لظاهرة الصعلكة: الفصل الثالث

  :ب أن المجتمع الجاهلي هو مجتمع قبلي حیث یقولیرى الكات: القبیلة: أوال

حین تنظر غلى المجتمع الجاهلي في صورته العامة ترى أنه مجتمع قبلي انقسم فیه " 

  ."العرب إلى وحدات اجتماعیة متعددة، عرف كل منها باسم القبیلة

                                                             
 . 81-77المرجع نفسه، ص  -1
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وقد نزلت كل وحدة من هذه الوحدات االجتماعیة في بقعة من الجزیرة العربیة یتوافر فیها "

ما ساءت ظروفها الجغرافیة وأحالت موطنها  إذاالماء والكال، واتخذت منها موطنا لها ف

  .انتقلت منها إلى بقعة أخرىإلى بقعة جرداء غیر صالحة للحیاة، 

وأساس تكوین القبیلة األسرة ذلك أن المثل األعلى للعربي أن ینجب أكبر عدد من األبناء 

دعون األشداء حتى تصبح أسرته بین أقاربه ذات شأن یجعلهم یعدونه شیخهم األكبر وی

  )1(".أنفسهم أبناءه

وقد أثار بعض الباحثین المحدثین جدال تسلسل القبیلة عن طریق األب، أو ما یصح أن "

نطلق علیه االنقسام الذكري في القبیلة العربیة، وأثبتوا أن تسلسل القبیلة كان یحدث أحیانا 

لغل في نفوس إیمان بوحدة اجتماعیة تغ" باألمریة"عن طریق األم وقد نشأ هذا اإلیمان 

 )2(". أبناء القبیلة، نشأ عنه أن كان إحساسهم بالشذوذ في هذه الوحدة إحساسا قویا أصیال

 

  

 :إیمان القبیلة بوحدتها: ثانیا

  :یرى الكاتب أن هذا الموضوع أمر مقدس حیث یقول    

عرفت القبیلة هذا اإلیمان بالوحدة أمر مقدس، وترتبت علیه طائفة من التقالید االجتماعیة "

ینظم سیاستها ویحدد ما على أفرادها من واجبات وما لهم من  -دستور–كانت بمثابة 
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العصبیة المقصود بها النصرة  ساس الذي تقوم علیه نصوص هذا الدستور، واألحقوق

أو هي إحساس الفرد برابطته القبیلة، وواجب تأیید ...) على ذوي القربى واألرحام 

  )1(".والعمل لها بكل ما یملك من قوة مصالحها،

وقد یحدث أن سوء سلوك أحد أفراد القبیلة من الناحیة الخلقیة حتى یصبح وجوده "  

ا من قد رها بین القبائل، فترى أنها أمام عضو فاسد ال یرجى بینها وسمة في جبینها، وخّط

إصالحه ضرره أكثر من نفعه، فتتبرأ من نسبته إلیها حرصا على سمعتها هذه هي أهم 

الجرائم التي كانت القبیلة تحكم على من یرتكبها من أفرادها والخلع وهي كلها تدور حول 

 )2(".محور واحد هو خروج الفرد على وحدة القبیلة

 

 

 

  

  :هاإیمان القبیلة بجنس: ثالثا

كما : "ویؤكد هذا بقوله بجنسهاحیث یرى أیضا من هذا الجانب أن القبیلة أمنت   

آمنت القبیلة بوحدتها هذا اإلیمان العمیق الذي ترتب علیه ظهور هذه الطائفة من التقالید 
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لیها وذلك ألن من األسس التي قامت ع بجنسهااالجتماعیة التي تحدثنا عنها، آمنت 

  )1(".هذه أي أنهم جمیعا من دم واحد -برابطة الدم–القبیلة العربیة إیمان أبنائها 

فقد  هم أبناء القبیلة إیمان بامتیازهوقد نشأ عن هذا اإلیمان بوحدة الجنس في نفوس  

، ال تفضلهم قبیلة أخرى وهم اجرد الناس بأن یكونوا خیر الناس، آمنوا بأنهم جنس ممتاز

اإلیمان طائفة من التقالید تنظم العالقات بین الطبقات االجتماعیة في  وقد نشأ عن هذ

" الصحراء"القبیلة والناظر في تكوین القبیلة یستطیع أن یمیز ثالث طبقات اجتماعیة 

  .الصرخاء والعبید والموالي

وقد كان یحدث أحیانا أن تبیع القبیلة أسراها فقد اشتعلت حرب بین لحیان وحتاعة،   

  ".أحد باعة ضهم ال یزل یغزو بعضا فإذا أصابت بنو لحیان من حتاعةفكان بع"

، ومن هنا نرى أن بیع القبائل العربیة ألسراها كان منتشرا في أسواق مكة بالذات  

وكان یحدث أحیانا أن یرد إلى أسواق مكة رقیق من أسرى العرب من القبائل البعیدة 

 )2(.عنها

  

  .لظاهرة الصعلكةالتفسیر االقتصادي : الفصل الرابع

  : العرب والتجارة: أوال
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لقد ذكر الكاتب في أول عنصر من الفصل الرابع موضوعا مهما یمیز جزیرة العرب   

  :حیث یقول فیه

عرفت الجزیرة العربیة منذ أقدم عصورها النشاط التجاري على صورة واسعة، وقدیما  -

 -طالق وتعمیمفیها من إ على الرغم مما-هي عبارة و " أن كل عربي تاجر"ذكر ستاربو 

زیارته تسجل الصدى الذي استقر في نفس ذلك الرحالة القدیم عن بالد العرب في أثناء 

في التوراة هم العرب، وقد كان لخزائن العرب في األهمیة  لها، وأول تجار ورد ذكرهم

ین المخازن البندقیة إبان عظمتها، ومنذ عصور سحیقة والقوافل التجاریة النشطة تعمل ب

 )1( .مناطق اإلنتاج في بالد العرب السعیدة وبین مدن العراق والشام ومصر

 

 

 

 

 

  

  :الطرق التجاریة: ثانیا
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ولم یكن طریق : "حیث یعتبر ثاني عنصر یمیز القوافل التجاریة، یقول الكاتب  

نما كان هناك طرق أخرى، ویقرر  ٕ الحجاز الطریق التجاریة الوحید للقوافل التجاریة، وا

نما هي مسألة تعتمد على "الدارسون أن طرق القوافل لیست مسألة اختیار مطلق ٕ ، وا

طبیعة الصحارى والجبال وموارد المیاه، ویالحظون أن طرق القوافل في الجزیرة العربیة 

، وقد عرفت الجزیرة العربیة منذ أقدم عصورها طریقین أساسیین "تتبع عادة مجاري الودیان

  )1(".بدأ الطریقان من ظفار التي كانت المركز األساسي لتجارة البخورللقوافل التجاریة، وی

  .شعر الصعالیك: الباب الثاني

  .دیوان الصعالیك: الفصل األول

  : مصادره: أوال

لقد مهد الكاتب لهذا العنصر األول بإشارة إلى ممیزات هذه المصادر ویذكرها   

دواوین لبعض الشعراء الصعالیك تشیر مصادر األدب العربي إلى : "الكاتب كالتالي

في ترجمته ألبي الطمحان القیني إلى دیوانه المفرد، وینقل ذلك عنه  فیشیر األمدي

 البغدادي في خزانته، ویذكره أیضا ابن الندیم، ویذكر أن الذي علمه األسمعي وأبو عمرو، 

 

في ویشیر صاحب الخزانة أیضا إلى دیوان تأبطا شرا في نص ینقله عن ابن جني 

وكذلك وحدتها في شعر هذا الرجل بالخط القدیم، وهو (تصحیحه روایة بیت له یقول فیه 

                                                             
 . 126-125المرجع نفسه، ص  -1



                       واألسلوب مضامینال قراءة                                              :الفصل الثاني
 

47 
 

، ویذكر بركلمان في حدیثه عن تأبطا شرا أن بعض مختارات من )عتید عندي إلى اآلن

، وقد وصل إلینا من 778/ دیوانه جمعها ابن جني مخطوطة في األسكولایر المجلد الثاني 

، ویذكر ابن )دیوان الشنفري –دیوان عروة بن الورد : (لیك دیواناتدواوین الشعراء الصعا

  )1( ".الندیم أن شعر عروة بن الورد قد جمعه اثنان من الرواة، األصمعي وابن السكیت

  :مادته: ثانیا

لقد ذكر الكاتب في الجزء الثاني من الفصل األول مادة دیوان الصعالیك، بحیث   

األمر الذي ال شك فیه هو أن مادة شعر الصعالیك قلیلة قلة ال تتكافأ مع كثرة : "قال

مصادرها ومرد ذلك من غیر شك إلى ضیاع جزء كبیر منها، ونحن نعرف أن الشعر 

منه إال أقله، وهي حقیقة معروفة مقررة عند  ولم یصل إلیناالجاهلي قد ضاع أكثره، 

نما هي حقیقة یذكرها القدماء، ولیس من شك في  ٕ القدماء، ولیس األمر استنتاجا نظریا وا

أن كثیر م شعراء الصعالیك كانوا مثل قیس من حیث كثرة الشعر، وأن كل الشعراء 

 )2(".كثر شعرهمالصعالیك كانوا مثله ومثل سائر الشعراء الجاهلیین من حیث ضیاع أ

 

 

  .موضوعات شعر الصعالیك: الفصل الثاني

  :الشعر داخل دائرة الصعلكة: أوال
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  :أحادیث المغامرات/ أ

   ّ یبدأ الشاعر الصعلوك قصیدته بأبیات في الحكمة یودعها خالصة تجربته التي مر

 بها، فالشخص الحازم هو الذي یستعین بالحیلة في مواطن الخطر لینجوا بها منه، وهو

الذي یعمل لألمر حسابه قبل أن یأخذه على غرة، وعلى المرء أن یكون مرنا في تصرفاته 

  :إذا ما سدت منافذ األمر علیه

ــإذا الم           ـــ ــلرء ــ ـــ ــــ ــده     أض م یحتلــ ــاع وقاسى أمره وهو مدبوقد جـــد جــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   رــ

  به الخطب إال وهو للقصد مبصر  ذي لیس نازال   ولكن أخو الحزم الذي ال         

ــرفذاك           ــــ ــــ ــــــه     إذا سد منه منخر جاش منخــــــــ ــــ ــــ ــــ   )1(قربع الدهر ما عاش حولـــــ

  :شعر المراقب/ ب

كما تحدث الشعراء الصعالیك عن مغامراتهم تحدثوا أیضا عن تربصهم بأعدائهم،   

الفرصة المالئمة لمهاجمتهم فوق المرتفعات العالیة التي  همرتقابلضحایاهم وا وترصدهم

، "المراقب"یشرفون منها على الطریق، بحیث یرون الناس وال یرونهم والتي كانوا یسمونها 

شعر "بحیث تكثر في شعر الصعالیك هذه األحادیث التي یصح أن نطلق علیها 

  )2("المراقب

  :یقول الشنفري* 

ـــــا     أخو الضروة الرجل الخفیف المشفف             ــــ ــــ ــــ   ومرقبة عطاء یقصر دونهــ
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ــدف ـــة أســ ــــ ــــ ــــ ـــا    من اللیل ملتف الحدیقـــ ــــ   نمیت إلى أعلى دراها وقد دنـــ

ـــــ ــــ ــــ ــــا    كما یتطور األرفش المتصــ ــــ ــففبت علن حد الذراعین محدبـــ ــــ ــــ   ـــ

ــــف ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   قلیل جهازي غیر نعلین أسحقت    مدورهما مخصورة ال تخصــ

ــــــف ــــ ــــ ــــ ــــالءة    إذا أنعمت من جانب ال تكفــــ ــرد مــــ ـــ ــــ ــــ ــــ   )1(وملحفة درس وجـــ

  :وصف األسلحة/ ج

أسلحتهم، فهي القوة الثالثة التي ومن الطبیعي أن یتحدث الشعراء الصعالیك عن   

یعتمدون علیها في مغامراتهم إلى جانب قوة قلوبهم وقوة أرجلهم، تلك القوة الثالث التي 

  :، حیث یقولتقوم علیها حیاة الصعلوك یجمعها تأبط شرا في رثائه للشنفري

ـــــ              ــــرفال یتعدن الشنفري، وسالحه الـ       حدید وشد خطوه متواتــ

 

  

واألسلحة التي یصفها الشعراء الصعالیك هي تلك التي كان یعرفها العرب في   

  )2( .، الترس، المغفرالعصر الجاهلي، سواء أسلحة الهجوم أو أسلحة الدفاع ، الدرع 

  :الحدیث عن الرفاق/ د

أسلحتهم التي یستخدمونها في ) الرفاق(كما یتحدث الشعراء الصعالیك عن   

مغامراتهم، یتحدثون عن رفاقهم الذین یرافقوهم فیها، ودور كل واحد منهم، وما اكثر ما 
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نجد في شعرهم ألفاظ الرجل، المنسر، سربة، المقنب، الفتیان واألصحاب والمحب والقوم، 

لى الجماعة وما أكثر ما نجد في شعرهم استخدام ضمیر التي تدل عوأمثال هذه األلفاظ 

  .عن رفاقهم ال عن قبائلهم ر بهعبیالجماعة، 

ویتحدث عروة بن الورد كثیرا عن أصحابه، ولكنه حدیث الزعیم أو القائد ال حدیث   

  .الغارةالرفیق أو الزمیل، فهو یدعوهم إلى الخروج معه للغزو 

ــــم     فإن منایا القوم خیر من الهزل أقیموا بني لبنى صدور             ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   مطیكــ

ــبتنفإنكم لم تبلغوا كل همتي  وال أر              ـــــ ــــ ــت األثــ ـــى تروا منبــــ ــــ ــلـي    حتــــــــ   ـ

 

 

 

  

  :سرعة العدو/ ه

وال یكاد الشعراء الصعالیك یتحدثون عن شيء في مثل ذلك اإللحاح الذي نراه في   

حدیثهم عن مغامراتهم كما یتحدثون عن سرعة عدوهم وأكثر ما یتحدث الصعالیك 

العداءون عن شدة عدوهم مقرونة بموازنة بینهم وبین الطیر أو بین حیوان الصحراء 

عداءون  على تسجیل ظاهرة طریفة في المشهور بسرعة العدو، ویحرص الصعالیك ال



                       واألسلوب مضامینال قراءة                                              :الفصل الثاني
 

51 
 

حدیثهم عن العدو، وهي حركة ثیابهم عند عدوهم، وما یفعلونه أو تفعله الریاح بها، 

  :ثوبه الخلق یعدوا فیرفع باطن ركبتیه صاحبا له بأنه صخر الغيویصف 

ــــه      إذا رفع المأبضان حشیفــا                ترى عدوة صبح إقوائــ

ــــــا              ــــ ــــاه نسوفـــ ـــــ ــرى      بفائلــــه ونســ ــــ ــــ  )1( كعدو أفت رباع تـــ

 

 

 

 

 

 

  

  .للكتاب أهم القضایا الرئیسیة :المبحث الرابع

  :التفسیر الجغرافي لظاهرة الصعلكة :أوال

  :إن من أهم القضایا الرئیسیة التي تناولها الكاتب سبق ذكرها ونختصرها كالتالي

حین نقف عند الجانب الجغرافي : "حیث یقول الكاتب فیها: أهمیة العامل الجغرافي /1

نقف عند أول عامل من العوامل التي عملت في نشأتها من ظاهرة الصعلكة فإنما 
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وتوجیهها وطبعها بطابع خاص، ففي كل مشكلة من مشكالت التاریخ یعمل عمالن 

  )1( ".اإلنسان والبیئة الجغرافیة: أساسیان

یمیز : "حیث مثل الكاتب الرقعة التي تمیز البادیة العربیة وذكر ما یلي: جزیرة العرب /2

بین جملة الحضارة سكان الجبال والصحارى، ویالحظون  -غربي آسیا–الدارسون لتاریخ 

، القائمة على "أن المدینة في هذا الجزء هي تلك التي تعرف باسم حضارة ودیان األنهار

وسائل صناعیة للري، تفدیها أنهار ذات فیضان موسمي، وهذا  الزراعة التي تصنع

الحضارة تقف على المستوى الذي یمكن رفع الماء إلیه، ومن هنا یصبح هذا المستوى 

  .الحد الفاصل بین األقالیم المستقرة ومناطق القبائل الرعویة

 

  

هذا العنصر  حیث یرى الكاتب أن: التضاد الجغرافي وأثره في نشأة حركة الصعالیك /3

هذه هي الصورة العامة للمسرح الجغرافي : " هو جوهر قصة صعالیك العرب، حیث یقول

الذي دارت علیه قصة صعالیك العرب، كما نراها من الزوایا التي تفسر لنا مشاهدتها 

وهي صورة خالصة ما یقال فیها أنها تجمع لونا من التضاد الجغرافي یلفت النظر، 

نده ألن فیه مفتاحا من مفاتیح القصة، وألنه یكشف لنا جانبا من ویجدر بنا أن نقف ع

  )2( ".الستار عنها
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  :التفسیر االجتماعي لظاهرة الصعلكة :ثانیا

فمن ناحیة التفسیر االجتماعي ینظر الكاتب نظرة خاصة إلى القبیلة، حیث : القبیلة /1

حین تنظر إلى المجتمع الجاهلي في صورته العامة ترى أنه مجتمع قبلي، انقسم : یقول

فیه العرب إلى وحدات اجتماعیة متعددة، عرفت كل منها باسم القبیلة، وقد نزلت كل 

اعیة في بقعة من الجزیرة العربیة یتوافر فیها الماء والكال، وحدة من هذه الوحدات االجتم

واتخذت منها موطنا لها، فإذا ما ساءت ظروفها الجغرافیة فأحالت موطنها إلى بقعة 

جرداء غیر صالحة للحیاة انتقلت منها إلى بقعة أخرى، أما إذا كان الموطن األول أرضا 

ن القبیلة تستقر فیه استقرارا دائما ذات خصب دائم نظرا لظروف جغرافیة مواتیة، فإ

  )1( .وتنشئ فیه قویة

وهنا یتحدث الكاتب عن أهم رابط في المجتمع الجاهلي، حیث : إیمان القبیلة بوحدتها /2

عرفت القبیلة هذا اإلیمان بالوحدة أمرا مقدسا، وترتب علیه طائفة من التقالید : یقول

االجتماعیة كانت بمثابة دستور ینظم سیاستها ویحدد ما على أفرادها من واجبات وما لهم 

  )2( .من حقوق

  :التفسیر االقتصادي لظاهرة الصعلكة: اثالث

 :العرب والتجارة /1
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في هذا العنصر یتحدث الكاتب عن أهم ركن اقتصادي وهو التجارة التي تمیز بها      

عرفت الجزیرة العربیة منذ أقدم عصورها النشاط : "العرب في الجاهلیة، حیث یقول

على –أن كل عربي تاجر، وهي عبارة _ سترابو_التجاري على صورة واسعة، وقدیما ذكر 

سجل الصدى الذي استقر في نفس ذلك الرحالة ت -الرغم مما فیها من إطالق وتعمیم

في جغرافیته القدیمة _ شبرنجر_القدیم عن بالد العرب في أثناء زیارته لها، ویذكر 

للجزیرة العربیة أن تاریخ التجارة األولى هو تاریخ البخور، وأرض البخور هي بالد العرب، 

أن العرب كانوا الواسطة بین  وأول تجار ورد ذكرهم في التوراة هم العرب، ویذكر الباحثون

 )1( ".قدماء األوروبیین والشرق األقصى

 

 

 : الطرق التجاریة/ 2

ولم یكن طریق : وهنا یذكر الكاتب أهم میزة للقوافل وهي الطرق التجاریة، حیث یقول    

نما كانت هناك طرق أخرى، ویقرر  ٕ الحجاز الطریق التجاري الوحید للقوافل التجاریة، وا

نما هي مسألة تعتمد على طبیعة  ٕ الدارسون أن طرق القوافل لیست مسألة اختیار مطلق، وا

د المیاه، ویالحظون أن طرق القوافل في الجزیرة العربیة تتبع الصحارى والجبال وموار 
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عادة مجاري الودیان، وهذا طبیعي ألنها تتجنب به مجاهل الصحراء ووعورة الجبال، 

 )1( .وتضمن طرقا واضحة المعالم محددة المسالك تكثر فیها نسبي فرص وجود الماء

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  .وطریقة عرضه للمعلومات أسلوب الكاتب :المبحث الخامس

  :أسلوب الكاتب: أوال

في كتابه " یوسف عبد القادر خلیف"ال یمكن ان نتحدث عن أسلوب الكاتب   

دون أن نتطرق إلى الحدیث عن األلفاظ، " الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي"

فة فاأللفاظ في كتابه تمیز الكاتب عن غیره من الكتاب اآلخرین، وتعكس مستوى الثقا
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والمخزون اللغوي لدیه، فهو یختار ألفاظه بدقة كبیرة وعنایة فائقة، حیث اختار لفظتي 

الموحیة ألصل الصعلكة، وكذلك ذكره ألفاظ موحیة للعصر الجاهلي " الضمور واإلنجراه"

" المجتمع الجاهلي، القبیلة، العصر، الصعالیك، التجارة، الشعر"والحیاة آنذاك، مثل قوله 

  .من الشعر الجاهلي والصعالیك بصفة خاصةكلها تدخل ض

أما العنصر الثاني الذي یمیز أسلوب الكاتب هو الوصف بحیث یصور لنا الدكتور   

فقرهم في المجتمع الجاهلي بصفة یوسف خلیف حیاة هؤالء الصعالیك، ویتحدث عن 

الشاعر، خاصة، ویصف لنا حیاة عروة بن الورد، وكیف كان الصعالیك یلجئون إلى هذا 

وهو یفصل في وصف الفقر الذي استب بحیاة الصعالیك أنهم كانوا أصحاب ندل وعطاء 

بالسادة األغنیاء في الكرم والجود، وحین یصف الكاتب جزیرة  واكتساب المحامد والتشبه

العرب فهو یحاول أن یقرب للقارئ صورة الصعالیك بشكل أكبر، وتشكل صورة الصعالیك 

ا على وصف المجتمع الجاهلي والقبیلة وجزیرة العرب بصفة عامة، في ذهن القارئ بناء

كنموذجین مهمین في  "الشنفري"و " عروة بن الورد: "ویصف لنا شخصیتان متمیزتان هما

  )1( .شعر الصعالیك، لذلك یعتبر الوصف من العناصر الهامة في تقییم أسلوب الكاتب

  :الكتاب طریقة ومنهجیة الكاتب في عرضه لمعلومات: ثانیا

بدأ الكاتب الدكتور یوسف عبد القادر خلیف بتعریف الصعلكة وأدخل تعدیالت   

ضافات قلیلة لبعض الشروح، حیث فسر بعدها فكرة اشتراكیة  ٕ یسیرة لبعض العبارات، وا
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الصعالیك والثورة االجتماعیة واالقتصادیة التي شهدها المجتمع الجاهلي وخاصة عند 

ویشر كل عنصر من الفصول الثمانیة ویأتي بأقوال الشعراء  عروة بن الورد، وأخذ یفسر

بین النثر والشعر " الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي"الصعالیك، وجمع في كتابه 

ل ما یهم ون في تعریفه للعصبیة، وقد الم بكوالنصوص المفیدة وأقوال كمقولة ابن خلد

 غلیه هو أن یفسر الغموضالصعلكة والصعلوك والشعراء الصعالیك، وكل ما ذهب 

  )1( .واإلبهام الذي یمیز شعر الصعالیك بصفة خاصة والجاهلي بصفة عامة
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  نقد أسلوب الكتاب: المبحث السادس 

أن ننتقد أسلوب الكتاب فأول شيء ننظر إلى  جانب األلفاظ التي استعملها إذا أردنا     

الكتاب لمعالجة موضوعه فنحن عند دراستنا لفقرات الكتاب نجد بعض األلفاظ صعبة 

  .وبعض األلفاظ األخرى تبدوا مألوفة جدا ،" وضمضم" "االیالف"نوعا ما كقوله 

  "انیة الطبعة الث" دراسة المقدمة  :المبحث السابع 

الكاتب یوسف خلیف المقدمة بالتمهید وما یمیز هذه المقدمة في الفقرة الثالثة من  بدأ    

إشراكیة "المقدمة یتحدث الكاتب عن الفكرة التي دار حولها البحث وهي فكرة 

الصعالیك أما الفقرة التي تلیها وهي أطول فقرة یتحدث فیها الكاتب عن ثورة  "الصعالیك

في العصر الجاهلي، وقال بأنها ثورة إشتراكیة،أما الفقرة ما قبل األخیر یذكر فیها 

الفقرة األخیرة فقد عبر فیها عن  أما."عروة بن الورد"الشخصیة الممیزة في الصعالیك 

نصاف هؤالء الصعالیك ووضعهم في مكانهم  ٕ طموحاته في النجاح من خالل هذا العمل وا

خنا العربي الخالد وتمنى أن یكون قد لفت أنظار الباحثین إلى أن في الطبیعي في تاری

  .ثراتنا القدیم جوانب تحتاج إلى إعادة النظر فیها أضواء جدیدة

وفي األخیر ختم مقدمته بدعاء في جملتین واضعا اسمه في األخیر و المكان و     

  .1966الشهر و السنة في القاهرة مایو 
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  دراسة الخاتمة : المبحث الثامن

 كتاب هناك خاتمة یختم بها الكاتب ما ذكره من البدایة إلى النهایةكالعادة وفي أي      

وفي خاتمة كتاب الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي لیوسف خلیف نقاط تمیزها عن 

كاستنتاج لما ذكره سابقا أول  مهمینباقي خاتمة الكتب ففي خاتمته ذكر عنصریین 

عنصر هو الصعالیك بصفة عامة وأهم شعر الصعالیك وفي كل فقرة من هذا العنصر 

  .یبدي رأیه فیها، تارة یتحدث عن الشعر وتارة عن الشعراء الصعالیك 

تمیزا اجتماعیا وفي األخیر ذكر وقوفه عند الشخصیتین المتمیز بین من شعراء الصعالیك 

  .وفنیا 
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  تقییم الكتاب و العناصر غیر المتداولة :   مبحث التاسعال

أحداث الكتاب في العصر الجاهلي فوق رمال البادیة، كرة األدبیة وفي أعماقها  تدور

الغامضة الرهیبة التي فیها صعالیك العرب،عصابات من خلفاء القبائل وشد أنها وأغربتها 

السود وفقرائها المتمردین یجمع بینهما الفقر و التشرد و التمرد على النظام القبلي ومن 

ة من الشعراء اتخذوا شعرهم وسیلة إلعالن فلسفتهم حیث تركز الیك جماعهؤالء الصع

  الكاتب و األردني المصري یوسف خلیف على شخصیتین متمیزتین هما  

الشاعر الكبیر عروة بن الورد و الشنفري و الفكرة األساسیة التي ركز علیها الكاتب هي 

ها هذه الثورة االجتماعیة التي دار حولها بحثه وفسر في ضوئ" إشتراكیة الصعالیك " فكرة 

،وأفكار سلك 1و االقتصادیة التي شهدها المجتمع الجاهلي وخاصة عند عروة بن الورد

أسلوبا فردیا فهذا ال یمنع من القول بأنها كانت تنطوي على إحساس عمیق بمشكالت 

بما المجتمع االقتصادیة ومحاولة لحلها أما إذا تحدثنا عن الكتابة فالكاتب یبدوا مقتنعا 

وعنوان  أخذ یفصل في هذا الكتاب عن اشتراكیة الصعالیك یكتبه ومؤمنا بما یقوله حیث

الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي یتناسب كثیرا مع محتوى عمل یوسف :الكتاب 

خلیف وأفكاره في المحتوى وما یمیز مقدمة الكتاب أنها قسمین مقدمة الطبعة الثانیة ثم 

  . 2مقدمة الطبعة األولى
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ذا رجعنا قلیال غلى عنوان      ٕ مقدمة الطبعة األولى في الكتاب قسمها إلى أربعة أجزاء وا

الكتاب نجده عنوانا مثیرا ویتناسب مع محتوى العمل أما نوع الكتاب فهو كتاب تاریخي 

ألنه یتحدث عن العصر الجاهلي و الكاتب یوسف خلیف قسم كتابه إلى بابین الباب 

ربعة فصول و الباب األول عنوانه الصعالیك و الباب الثاني عنوانه األول ینقسم إلى أ

التفسیرات حسب المجاالت الجغرافیة و االجتماعیة  ك أما فصوله تضمنتشعر الصعالی

و االقتصادیة ،أما الفصل األول فقد تناول فیه التعریف بالصعلكة و الباب الثاني أیضا 

نهم هو الفصل الرابع و الشخصیات مقسم غلى أربعة فصول و الفصل الممیز  بی

فري و المعلومات التي لفتت انتباهنا هي القصة التي الممتزان هما عروة بن الورد و الشن

ذكرها في الصفحة الرابعة و العشرون من الكتاب عن عمر براقة الهمداني، الذي یغیر 

یستاق كل على إبله وخیله رجل من مراد، فذهب بها فیأتي عمرو وتغیر على المراد ف

   .  1شيء له ،ویقول أبیاتا جمیلة

وأسلوب الكاتب یصل بسهولة إلى القارئ وال یقتصر على فئة محددة فقط فمن منا ال 

وفي رأینا نرى أن العمل نجح في إیصال رسالة الكاتب و یعرف الصعلوك و الصعالیك 

یجعلها ممیزة هو  الذي" اشتراكیة الصعالیك"الفكرة الرئیسیة للعمل كما ذكرنا سابقا هي 

    . 2أنها فكرة كثر الجدل حولها في هذه السنین
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النعرة : یقول مقولة ابن خلدون یبین فیها المقصود من العصبیة : وكمقتطف من الكتاب 

ولقد نال الكتاب إعجابنا " على ذوي القربى وأهل األرحام أن ینالهم فیم أو تصیبهم ملكه

دار الناشر في األخیر وما یهم الكتاب في الشكل  من زاویة منطقیة وعاطفیة وبقي ذكر

ع ، الطبعة الخامسة -م-م كورنیش النیل، القاهرة، ج1119دار المعارف : الناشر 

  .  1م2019

  : العناصر غیر المتداولة 

شرا الذي جمعه ابن حني الذي یذكر فلم تتح الفرصة للكاتب االطالع على دیوان تأبطا 

نما  ٕ بر و كلمات أنه محظوظ في اإلسكوریا، ولم یجد دیوان تأبطا شرا وال شبه دیوان، وا

كان موجودا عنده ، كما هو مختارات قلیلة اختارها ابن حني من دیوان تأبطا شرا الذي 

  .2البحث یذكر صاحب الخزانة وهي مختارات لم یجد فیها الكاتب جدیدا یضیفه إلى 

كما أنه یوجد عنصر لم یذكره في الكتاب هو العامل السیاسي أو التفسیر السیاسي لظاهرة 
  .3الصعلكة
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  :خاتمة
  :ذكر الكاتب أوال أن

نما هي مسألة غامضة  - ٕ دراسة العصر الجاهلي لیست بالمسألة الیسیرة الغریبة المنال وا
  .ومتشعبة وصعبة حسب الكاتب یوسف خلیف

  ,یعد كتاب الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي كتابا تاریخیا في العصر الجاهلي -
مقدمتین وبابین وكل باب ینقسم إلى أربعة  الكتابتناول الكاتب یوسف خلیف في هذا  -

  .فصول
شعر الصعالیك مصطلح یصف ظاهرة أدبیة أوجدتها طائفة من شعراء العصر  -

  .الجاهلي
  .یعد شعر الصعالیك شعرا ممیزا بمضامینه وممیزاته الفنیة -
حولها بحثه التي أدار " اشتراكیة الصعالیك"الفكرة األساسیة التي ركز علیها الكاتب هي  -

  .وفسر في ضوئها الثورة االجتماعیة واالقتصادیة التي شهدها المجتمع الجاهلي
  .تناول الفصل الرابع شخصیتان ممیزتان هما الشنفري وعروة بن الورد -
ثم استنتج أن مادة صعلك تدور في دائرتین اصطلحنا على تسمیتهما بالدائرة اللغویة  -

ا أنه وقف عند السر في نشأة هذه الظاهرة، كما رأى والدائرة االجتماعیة، وذكر أیض
  .واستنتج أن شعر الصعالیك توزع بین مصادر الثقافة العربیة المختلفة
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 ملخص :

اصطلح مؤخرا األدب على تسمية الفترة التي عاشها العرب قبل اإلسالم بالجاهلية، حيث   

عالة على  ظهر في تلك الفترة جمع من الشعراء يطلق عليهم الصعاليك، رفضوا أن يعيشوا

غيرهم ومنهم بن الورد الذي يسمى بعروة الصعاليك الذي كان يتصدق على الفقراء و 

 .وهما شاعران وشخصيتان مميزتان من شعراء الصعاليك الشنفرى

Résumé : 

Les historiens de la littérature arabe ont défini que la nomination de l’époque où 

ont vécu les arabes avant l’Islam s’intitule « L’ignorance », car en ce moment là 

certains poètes nommés « Essaalik » ont refusé de vivre sur le dos des autres 

parmi eux Orwa ben el-Ward  nommé« Arouat Essaalik » qui aidait les pauvres 

et Chanfara également, ces deux poètes sont des personnages spéciaux et 

différents des autres parmi les poètes Essaalik. 

Mots clés : 

Poètes- Essaalik- ére de l’ignorance- Les Arabes- Alsaalaka 

Summary: 

The historians of Arab literature have defined that the appointment of the time in 

which the Arabs lived before Islam is titled «Ignorance», because at that time 

some poets named «Essaalik» refused to live on the backs of others among them 

Orwa ben el-Ward named«Arouat Essaalik» who helped the poor and Chanfara 

also, these two poets are special characters and different from the others among 

the poets Essaalik. 

Key Words: 

Poets- Essaalik- era of ignorance- Arabs- Alsaalaka 


