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 ن :شكر وعرفا
المرسمين ، محمد صل ا عميه الحمد  و الصالة و السالم عمى أشرف         

 وسمم  و بعد :

و جعمه في خدمة الناس و نشكر ا كثير عمى الحمد  الذي أنعم عمينا بالعمم 
 فضمه ، و نعمه ، وهو القائل : 

   ﴾درجاتيرفع اهلل الذين آمنوا منكم و الذين أوتوا العلم   ﴿     

 (  11المجادلة اآلية )                                                           

عمى النصائح و "  بن دحان عبد الوهابو الشكر الخاص لمدكتور المشرف "   
 المعرفة . اإلرشادات التي كانت لنا شعاعا أنار لنا طريق البحث و

 كما ال أنسى أن أتقدم بالشكر إلى جميع من قدم لي يد العون إلنجاز هذا العمل            

 المتواضع .                             

 

  لكــــل هؤالء ألف شكــــــــــــــــــــر                        

           



 أ 

  مقدّمة       
اجتماعية و أدبية لطائفة من  شعر الصعاليك ظاىرة فكرية نفسية ، يعد                 

شعراء العصر الجاىمي . عكس سموكيم و شعرىم نمًطا فكرًيا و اجتماعًيا مغايًرا لما كان 
 سائًدا في ذلك العصر .

و الصعمكة في االستعمال األدبي ال تعني الضعف بالضرورة ، فيناك طائفة                
و ثاروا عمى الظمم و القمع و القير و من الصعاليك الذين تمردوا عمى سمطة القبيمة 

االستالب الذي تمارسو القبيمة عمى طائفة من أفرادىا . وعمى الرغم من أن مقاصد شعر 
الصعاليك كميا في تصوير حياتيم و ما يعترييا من اإلغارة و الثورة عمى األغنياء و إباحة 

ة معينة من ذلك العصر ، يرصد فئالسرقة و النيب و مناصرة الفقراء ، إاّل أنو اىتم بقضايا 
واقعيا و يعبِّر عن ىموميا و يتبنى مشكالتيا و ينقل ثورتيا النفسية العارمة بسبب ما انتابيا 

 من ظمم اجتماعي .

ما مدى تأثير ىذه الظاىرة في  وىذا ما دفعني لطرح عدة تساؤالت تمحورت حول            
الموضوعات التي تناوليا الشعراء الصعاليك في قصائدىم ؟  أىمحياة الصعاليك ؟ وما ىي 

 .و ما ىي ابرز القيم التي تفّرد بيا ىذا الشعر عن غيره من الشعر الجاىمي ؟ 

ذا جئنا إلى الحديث عن الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع فإننا نشير إلى           وا 
يك أغمبو لم يكن مدوًنا منو إال القميل ، لذا نظًرا إلى أن شعر الصعالأنيا قميمة بعض الشيء 

، الدراسة التي قام جاءت الدراسات قميمة قمة الشعر ذاتو ، ومن الدراسات السابقة لمموضوع 
بيا الباحث : يوسف خميف بعنوان " الشعراء الصعاليك في العصر الجاىمي " إلى جانب 

يك منيجو و خصائصو " ، و لعل حنفى بعنوان " شعر الصعال: عبد الحميم دراسة الباحث 
" راجع إلى قمة شعر الصعاليك و القيم االجتماعية الختيار موضوع " أىم سبب دفعني 



 ب 

، أو بيذا النوع من الشعر مقارنة مع الدراسات األخرى التي تناولت الشعر الجاىمي العناية 
شعراء العصر الجاىمي ، فحاولنا تسميط الضوء عمى شعر الصعاليك لما لو من قيم 

 و خمقية و فنية رائعة . اجتماعية 

وقد استقصت طبيعة الموضوع استخدام المنيج الوصفي التحميمي ، وتطمبت          
شعر عن الالدراسة تقسيم البحث إلى مدخل و فصمين و خاتمة . فالمدخل تحدثنا فيو 

 الجاىمي بصفة عامة و ابرز خصائصو .

أما الفصل األول فتحدثت فيو عن الصعاليك و المجتمع العربي و قد قسمتو إلى       
تناولت فيو المظاىر االجتماعية و أثرىا في حياة الصعاليك ،  مبحثين فأما المبحث األول 

 ك .و المبحث الثاني كان فيو الحديث عن صورة المجتمع عند الصعالي

فكان تحت عنوان موضوعات و قيم شعر الصعاليك ، وكذلك و عن الفصل الثاني       
 تناولنا فيو مبحثين بعنوان أغراض شعر الصعاليك و قيم الشعر الصعموكي .

و جاءت الخاتمة محوصمة لنتائج البحث . و قد حفمت مكتبة البحث بجممة من      
مؤلفات التي تخدم الموضوع ومنيا : مدونة البحث المكونة من ثالثة دواوين لكل من ال

بديع يعقوب ، و تأبط شًرا شرح عمي ذو الفقار شاكر ، و عروة بن الشنفرى تحقيق إميل 
 الورد تحقيق أسماء أبو بكر ، وغيرىا من المراجع التي استعممتيا في إثراء بحثي ىذا .

لعل أىميا ضيق الوقت ، البحث كغيره من البحوث عدة صعوبات  و قد اعترضت ىذا     
بين المراجع ، و لكن ىذه الصعوبات أضفت عمى  قمة الخبرة ، و صعوبة التمييز و االختيار

 البحث متعة كبرى . 

 و في الختام ال يسعني إال أن أشكر المولى عز وجل عمى نعمو الكثيرة التي أنعم بيا     



 ج 

 بنخالص شكري لمدكتور المشرف عمى البحث " األستاذ فوتني أن أقدم عمّي ، كما ال ي 
 " الذي تحمل معي مشقة البحث .  عبد الوهاب  دحان

لى كل من قدم لي يد العون النجاز       كما أقدم شكري الخالص إلى الوالدين الكريمين وا 
 ىذا العمل المتواضع .

أواًل و أخيًرا . و إن كان غير ذلك و أخير القول إن حقق العمل غايتو فالفضل هلل      
فحسبي أنني بذلت كل ما أستطيع من جيد ، و ما توفيقي إال باهلل عميو توكمت و بو     

 . أستعين 

 إيمان بوخاري                                                           
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 الّشعر الجاىمي وخصائصو. :مدخل 

 نشأتو : 

الشعر ديوان العرب : قال أبو عمرو بن العالء :" ما انتيى إليكم ممَّا قالت           
 . 1كِثير "العرب إّّل أقّمو . ولو جاَءكم وافرًا  لجاَءكم عمٌم و ِشعٌر 

شديد   ىذا اّلنفجار الشعريّ  و ، فاألدب العربّي برز إلى الوجود بانفجار شعريّ       
العربّي ،وسبب ىذا اإلنسجام الشديد كان الشعر شديد التدفُّق ينشده   نسجام مع طبيعةاإل

، في غزواتيم وحروبيم ، في  العرب في مسامراتيم ومواسميم  . في مفاخراتيم ومنافراتيم
 .َحمِّيم وترحاليم ، حتى كان ديوانيم وخزانة أخبارىم وأحواليم  

ولما كان الشعر في الجاىمية  " ديوان عمميم ومنتيى َكَمِميم ، بو يأخذون ،                
ليو يصيرون ، وفيو كانوا ، وبو يتمثَّمون ، وبو يتفاضمون ، وبو يتقاسمون ، وبو يت ناضمون وا 

 2، وبو يمدحون وُيعابون "

ولما كان الشعر كذلك كان ، وّل شّك وافرًا جًدا ، ولكنو لم يصل إلينا منو  
إّّل الّنزر اليسير ألسباب مختمفة منيا ضعف التَّدوين وآّلتو ومنيا القضاء في اإلسالم عمى 

لبعيدة واندثار كثير من كّل ما يعوق الدعوة اإلسالمية ، ومنيا تشتُّت  القبائل في األصقاع ا
  3.معالم بيانيا ورواة أشعارىا ، والذي وصل إلينا من ذلك الشعر حديث الميالد

                                                           
 . 18م . ص 2001ه / 1422دار الكتب العممية . لبنان . طبقات الشعراء .  .ابن سالم الجمحي   1
 . 304م . ص 1883. طبع ب ليدن .  1. جاليعقوبي : أحمد ابن أبي يعقوب . تاريخ اليعقوبي   2
. ص  م2005/ ه1426لعربي . دار الجيل . بيروت . الجامع في تاريخ األدب ا .حنا الفاخوري   3

131                                               . 
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ا الشعر فحديث الميالد ، صغير السن  وقال الجاحظ في وىٍم كثير :  " أمَّ
، أّول من نيج سبيمو وسّيل الطريق إليو امرؤ القيس بن ُحْجر وُمَيْمِيل بن ربيعة .....فإذا 
ذا استظيرنا  استظيرنا الشعر وجدنا لو ، إلى أن جاء اهلل باإلسالم ، خمسين ومئة عام ، وا 

عر مقصورة عمى العرب وعمى من تكمَّم فمئتي عام ..... وفضيمة الش اّلستظياربغاية  
 1بمسان العرب ، والشِّعر ّل ُيستطاع أن ُيترجم وّل يجوز عميو النَّقل " .

وبداية الشعر العربي أقدم ممَّا وىم الجاحظ ، ففي ما وصل إلينا منو إشارة إلى            
ولم يبق منو إّل ما انقرض ، ولم يُك باليسير كما سبق القول . فقد ضاع منو الكثير ، 

 األبيات والمقطوعات وبعض القصائد  التي 

ومما ّل يدع مجاًّل لمشك أن القصيدة العربية الجاىمية مّرت بمراحل من النمو والتطور حتى 
ينطبق عمييا ما ينطبق عمى الطفل منذ إن ، وقد إلينا  بو وصمت إلى الشكل الذي وصمت

 مة الوّلدة .يكون جنيًنا في بطن أمو إلى أن يبمغ مرح

وىكذا فإن مطوّلت امرئ القيس ، وزىير بن أبي سممى ، وعنترة بن شداد ، وطرفة بن   
بدايات الشعر الجاىمي ، ولكنيا تمثل  -بأي حال من األحوال  -العبد ، وغيرىا ّل تمثل 

 ذروة ما وصل إليو ىذا الشعر في زمنو . 

تعبيًرا ذاتًيا عن وجوده  -بشعره  -اّلنتباه ىنا أن الشاعر الجاىمي الذي عّبر ومما يمفت 
يتصور الشعر عماًل فردًيا ،  -رغم ذلك  -وأحالمو وحّبو ومختمف مناحي حياتو ، لم يكن 

يعبر من خاللو عن ذاتو الفردية ، بل كان يتصوره نوًعا من النبوغ في التعبير عن أحالم 
ليست شيئا يذكر باإلضافة إلى : " أّن من ُيسرَّح أبصاره في خاوفيا . القبيمة وأماليا وم

رياض الشعر الجاىمي ّل يجد في شَذراتو التي نجت من أيدي الضياع ما يدّل عمى كونو فّنًا 

                                                           
ه 1384.  2. ط  1أبي عثمان بن بحر الجاحظ ، الحيوان . تحقيق عبد السالم ىارون .ج  :ينظر    1
 . 20م . ص 1965/ 
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صغيَر السّن ، فإنَّ جميع ما ُنِقل إلينا منو يظير لنا في غاية اإلتقان وزنًا و تقفيًة ، وفي 
اإلفتخار والتَّحضيض  والزَّجر والمدح والغزل ، وىو يجمع رقَّةَّ العبارة إلى  غاية التفنُّن من

  1دقَّة اإلشارة ، ومتانة التراكيب إلى رشاقة األساليب ، وىكذا نشأ الشعر نشوًءا بطيئا .

ّل مقروًءا ، غُّني ولم يكتب ،  إذن فقد نشأ مسموعاً  -ولد الشعر العربي الجاىمي نشيًدا      
منزلة الموسيقى الجسدية ، فيو لم يقتصر عمى كونو كالًما ، بل كالم و شيء آخر ، كان ب

قد يتجاوز الكالم ، وما يعجز عن نقمو الكالم ، وبخاصة المكتوب ، وفي ىذا ما يدّل عمى 
عمق العالقة وغناىا و تعقدىا بين الصوت والكالم ، وبين الشاعر و صوتو ، إنيا عالقة 

تي يتعذر الكشف عن أعماقيا ، وحضور الصوت الذي يتعذر تحديده بين فردية الذات ال
نما نسمع كذلك الكيان الذي ينطق   حين نسمع الكالم نشيًدا ّل نسمع الحروف وحدىا ، وا 

  2. بيا

نجد  لقد تعددت األقوال والمفاىيم حول الشعر الجاىمي ونشأتو ومن بين ىذه األراء      
إلى الرجز ثم انتيى إلى الشعر الجاىمي ُيقال عنو بأنو تطور عن النثر فبدأ بالسجع ثم تدرج 

، فقد انتقل الشعر من معابد الكيان إلى الصحراء ومن الدعاء إلى الحداء فالشعر  القصيدة 
الكينة ، ألن سجع الكيان   قد نشأ نتيجة لتطور العبارات المسجوعة التي كان يستخدميا 
 يشير إلى مصدر سحري وشيء غير مألوف في نظم الكالم  .

والشعر الجاىمي شعر غنائي فمم يعرف الشعر العربي األنواع األخرى التي كانت      
والتمثيمي ( بل اقتصر الشعر العربي  -والتعميمي  -موجودة لدى األمم األخرى ) كالممحمي 

                                                           

 . 132حنا الفاخوري ، الجامع في تاريخ األدب العربي . ص   1
، جدلية القيم في الشعر الجاىمي رؤية نقدية معاصرة . من منشورات إتحاد الكتاب  بوجمعة بوبعيو 2

  .16. ص  2001العرب . دمشق . 
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من عواطف وأحاسيس . كما أنو  يختمجو  أنو ذاتي يصور نفسية الفرد وماعمى الغنائي إذا 
 1ارتبط بالغناء منذ نشأتو األولى .

لقد اختمف العرب في تأويل بدايات الشعر ، وعمى أي صورة كان ، وكيف اىتدى       
العرب إلى األوزان ، فقالوا أنيم اىتدوا إلييا عمى إيقاع سير الشُّوق في البادية ، فبدأت 

بيا الُحداُة ، يحثُّون بيا الفُّوق في سيرىا الطويل عبر الصحراء ،  أشعارىم مقطَّعاٍت ، يغنى
أن يل أو وحشة الطريق . ويرى بعض الباحثين مويتسمى بيا الحادي وحده في وحدة ال

العرب  في رأييم استخَدموا أّول عن النثر المسجوع ، وعمى ذلك فإن األوزان الشعرية تحورت 
األمر النثر المسجوع ، وكان اىتداؤىم إليو مصادفة إذ وقعت في كالميم كمماٌت مسجوعة 
دون قصد إلييا فاستحسنوىا ، فعمدوا إلى اإلكثار منيا ، فكان ىذا ديدنيم حتى وقع ليم تمك 

لدييم ، فألفوا منيا حسنت الكممات المسجوعة في فقرات موزونة ، فتنبيوا ليا ، فكرروىا ، ف
 فقرات متماثمة فوقع ليم المقطَّعات وأطالوىا ، فكانت القصائد .

ويخمد الشعر الجاىمي عصور ما قبل اإلسالم ، فيكثف عن حضارة القيم في معتقدىم ،      
وطبائعيم ، وأخالقيم ، وسننيم ولباسيم وشرابيم ، ويتأثر الشعر ببيئة الشاعر وثقافتو 

 2 .ثرا واضحا وطبعو تأ

ومن الثابت في العصر الجاىمي أن الشعراء كانوا يحافظون عمى نتاجيم الشعري عن     
طريق الرواية ويعتمدون عمييا ، وكان الشاعر يقف فينشد قصيدتو ، ويتمقاىا عنو الناس 

 ويروونيا . 

                                                           
 . 32. ص  503191-3توصيف مقرر . األدب في العصر الجاىمي . رمز المقرر   1
المعارف الشعر . منشأة  و مّحمد زغمول ساَلُم ، مدخل إلى الشعر الجاىمي دراسة في البيئة   2

 . 127. ص  1989باإلسكندرية . مصر . 
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شفوية ، وقد ومعنى ذلك أن النير الكبير الذي فاض بالشعر الجاىمي إنما ىو الرواية ال    
ظمت الرواية متبعة أزمانا متتالية في اإلسالم . ومن يرجع إلى شعر الجاىميين يجد شعراءىم 

من يذكرون الرواية وأنيا وسيمة انتشار الشعر في القبائل التي كانوا يعرفونيا وقد نفذ شعرىم 
 1خالليا إلى أفاق الجزيرة .

والشعر الذي وصل إلينا من الجاىمية يمثل  ومنو فإن األدب العربي قديم النشأة جًدا ،    
دوًرا راقًيا ، فمقد اتسع نطاق الشعر في الجاىمية فمم يبق مقتصًرا عمى التعبير عن الخيال 

بل َشِمل ذكَر المفاخر ووصف المعارك وَتعداد بعض الحوادث حتى والوجدان فحسب ، 
من قدم نشأة الشعر العربي ، ُسمّي بحق "ديوان العرب " ، أي سجل تاريخيم . وعمى الرغم 

إّل أن القسم األوفر منو ضاع بعوامل مختمفة منيا ىالك نفر كثيرين من رواتو في الفتوح 
 2بعد اإلسالم ، وأيضا تشاغل الناس عن روايتو بالدين والفتوح .

وعميو فالشعر الجاىمي مرآة الحياة العربية ، و الصورة الصادقة لعادات العرب وتقاليدىم    
ومثميم ، فيو من القيم الفنية و الصور الجميمة الرائعة و المعاني الدقيقة الموحية ما يجعمو 
ُيعد بحق ذروة الشعر العربي ، وقد كان القدوة المثمى التي يحتذييا الشعراء في العصور 

تقميده و محاكاتو ، وقد بقى أثر الشعر الجاىمي  واضحا في األموية والعباسية ، يسعون إلى 
شعر العصور المتأخرة و مازال لو سمطانو في نفوس قارئيو وسامعيو ، لما فيو من أصالة 

    3وجمال في التعبير ودقة في المعاني ونضج فني و موسيقي   و لغوي كبير .

 : ليخصائص الشعر الجاه   
                                                           

.  1محمود رزق حامد ، األدب العربي وتاريخو في العصر الجاىمي . دار العمم واإليمان لمنشر . ط   1
 . 83. ص  2011دسوق . 

ص   .  1981. بيروت .أبريل  4. ط  1عمر فّروخ ، تاريخ األدب العربي . دار العمم لمماليين .ج   2
74  . 

 -ه  1407. بيروت .  5يحي الجبوري ، الشعر الجاىمي خصائصو وفنونو .مؤسسة الرسالة . ط   3
 .  121م .  ص  1986
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 :  الخصائص المعنوية -أ 

لعل أول ما يالَحظ عمى معاني الشعر الجاىمي أنيا معاني واضحة بسيطة ليس          
فييا تكمف وّل بعد وّل إغراق في الخيال سواء حين يتحدث عن أحاسيسو أو حين يصور ما 

د تخرج بو عن حولو في الطبيعة ، فيو ّل يعرف الغمو وّل المغاّلة ، وّل المبالغة التي ق
  1الحدود المعتدلة .

إذ يعبر الشاعر بصدق في الشعر عما يشعر بو حقيقًة مما يختمج في نفسو  ، الصدق      
   وأّل يتكمف 

في إيراده ، بقطع النظر عما إذا كانت الحوادث التي يذكرىا قد وقعت أو لم تقع أو كان 
 مبالغا فييا . 

الشعر الجاىمي وجداني في الدرجة األولى ، يصف نفس قائمو وشعوره و النزعة الوجدانية     
 . ، و األدب في الحقيقة ىو اإلنتاج الوجداني المطبوع 

بحيث أن الحياة الفطرية والبدوية والقَدم في الزمن عوامل تتضافر عمى جعل البساطة    
كذلك كانت البيئة الجاىمية ، وكذلك كان أثرىا في  الشخصية اإلنسانية ساذجة بسيطة ،

 الشعر الجاىمي .

كانت الصفة الغالبة عمى الشعر الجاىمي أنو " شعر وجداني " ، من أجل القول الجامع    
ذلك كان َمعِرًضا لألراء المفردة أكثر منو معالجًة مستفيضة لشؤون الحياة . ولقد مال العرب 

ا إلى استجماع القول حتى كان البيت الواحد من الشعر يجمع عموًما و الجاىميون خصوصً 
 تامة ، وحتى جعل األقدمون يفتخرون بذلك .معاني 

                                                           
  . 78عمر فرّوخ  . ص   1
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وكان ُيحمد في الشاعر الجاىمي أن يكون " طويل النفس " أي أن اإلطالة واالستطراد   
بو يطيل القصائد . وقد يخرج الشاعر أحياًنا عن الموضوع األساسي إلى موضوعات تتعمق 

 اّلستطراد . من قرب أو من بعد ، وىذا ُيسمى 

ذا كان اتساع أفق الصحراء قد أّدى إلى اتساع خيال الشاعر الجاىمي ، فإن ىذا الخيال     وا 
الشاعر الجاىمي كان فطرًيا بسيًطا كبيئتو ، وّل ريب في أن الخيال في الجاىمية كان ّل يزال 

    واّلستعارات أكثر من اعتماده عمى انتزاع الصور من الطبيعة . يعتمد عمى التشابيو

 :  الخصائص المفظية -ب

من خالل المحافظة عمى التقاليد الشعرية ، فقد التزم الشعراء تقاليد معينة في جميع   
قصائدىم تقريًبا فالبداية تكون بالوقوف عمى األطالل والبكاء وخطاب اآلثار أو األصدقاء ثم 

ذلك من وصف لمراحمة أو غيرىا ثم ينتقل حيل الحبيبة ثم تصوير جماليا وما إلى وصف ر 
وتتجمى ميارة الشاعر الفنية في حسن الربط بين ىذه  ساسي في القصيدة ،إلى غرضو األ

 الموضوعات وحسن اّلنتقال من موضوع ألخر . 

لتراكيب تامة وليا ومن أىم ما يالحظ عمى الشعر الجاىمي أنو كامل الصياغة ، فا        
دائًما رصيد من المدلوّلت تعبر عنو ، وىي في األكثر مدلوّلت حسية ، والعبارة تستوفى  
أداء  مدلوليا ، فال قصور فييا وّل عجز . وىذا الجانب في الشعر الجاىمي يصور رقيِّا 

ة قبل لم يحدث عفًوا فقد سبقتو تجارب طويمة في غضون العصور الماضيلغويِّا ، وىو رقى 
ىذا العصر ، ومازالت ىذه التجارب تنمو وتتكامل حتى أخذت الصياغة الشعرية عندىم ىذه 
الصورة الجاىمية التامة ، فاأللفاظ توضع في مكانيا و العبارات تؤدِّى معانييا بدون 

  1اضطراب .

                                                           

 . 226مقرر توصيف . ص   1
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ألن في الشعر الجاىمي وقع في أكثره عمى " كممات غريبة " أي غرابة األلفاظ وجزالتها :    
كممات غير مألوفة في مخاطبات وكتابات في عصرنا الحالي .لكن ما يجب اإلشارة إليو أن 

، ذلك ألن ممارسة الجاىمي لمحياة ىذه الكممات كانت أنذاك " فصيحة " أي مأنوسة مألوفة 
  بالخيام واإلبل مألوفة عنده . عمق بين الخيام وعمى اإلبل جعمت كل كممة تت

وبما أن الجاىمي كان يجري في شعره عمى سجيتو وطبعو فإنو لم العناية والتنقيح :    
يتكمف عادة في ما كان ينظمو بل كان يمقيو إلى الناس كما يخطر لو و يدور في خيالو . 

رواة األدب " عبيد الشعر ولكن كان ىنالك نفر يأخذون شعرىم بالعناية والتنقيح ، وقد سماىم 
ومن أشير ىؤّلء " ألنيم يتكمفون إصالحو ) بعد نظمو ( و َيشَغمون بو حواّسيم وخواطرىم . 

النابغة وزىير و الُحطيئة ... وغيرىم ، فمقد اشتير زىير بقصائده " الحوليات " ، أي التي 
   1وعرضيا عمى الَنَقدة . كان يقضي َحوًّل " عاًما " كاماًل في نّظم كل واحدة منيا وتنقيحيا

                                                           
  79بتصرف شوقي ضيف .ص   1
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 المبحث األول : المظاهر اإلجتماعية وأثرها في حياة الصعاليك   

الصعمكة عبارة عف ظاىرة اجتماعية برزت عمى ىامش الحياة االجتماعية في           
االجتماعية . فيي عبارة عف ثكرة ضد العصر الجاىمي كردة فعؿ عمى بعض الممارسات 

 األغنياء الذيف كانكا يياجمكنيـ في سبيؿ تحقيؽ العدالة االجتماعية .

كمف الصعاليؾ مف كاف يقـك عمى أمر الضعفاء كالمسنيف فيجمع ليـ الطعاـ كيرعاىـ  
اء كيحفر اآلبار ، كمف المؤكد أف مف الصعاليؾ مف كاف فاجرنا فاتؾ ال يتكرع عف سفؾ الدم

، في مقابؿ تمؾ النماذج اإلنسانية التي نقمت قصصيا كتب التاريخ األدبي ، حتى إف نماذج 
 لمصعمكة قد استمرت في العصريف األمكم كالعباسي . 

لحياة الصعاليؾ في العصر ( دقيقة كاممة مية العرب التي تعد صكرة صصادقةأما ال 
النبيؿ الذم يشعر بو الصعمكؾ ، كلكف ، إذ يرسـ الشاعر صكرة رائعة لذلؾ الجكع الجاىمي

 1نفسو األبية تأبى عميو أف ييينيا مف أجمو ، فال يجد أمامو سكل الصبر كالقناعة .

، فيي في ىذا الجانب ىك أخبار الصعاليؾ إف أكؿ شيء يمكننا الحديث عنو            
ا ، حتى عركة بف حافمة بالحديث عف فقرىـ ، فكؿ الصعاليؾ فقراء ، ال نستثنى منيـ أحدن 

الكرد سيد الصعاليؾ الذم كانكا يمجئكف إليو كمما قست عمييـ الحياة ، ليجدكا عنده مأكل ليـ 
حتى يستغنكا ، فالركاة يذكركف أنو " كاف صعمككنا فقيرا مثميـ " ، كىذا الفقر الذم استبد 

أقسى ما يحممو  بحياة الصعاليؾ حمؿ ليـ في ركابو الجكع ، نتيجة طبيعية لو ، كلعؿ الجكع
الفقر إلى جسد الفقير ، كقد سئؿ أعرابي : ما أشد األشياء ؟ فقاؿ : كبد جائعة تؤدل إلى 

 .2أمعاء   ضيقة 

                                                           
 . 36ص   ،يؼ مخيكسؼ   1
 .  29ص  ، يينظر: المرجع نفسو   2
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كليس مف الشؾ في أف ىذه العبارة الساذجة التي صكر فييا ىذا األعرابي إحساسو          
إنما تشير إلى قصة الحياة األساسية ، قصة الصراع بيف الحياة كالمكت . كذلؾ ألف المسألة 

أكؿ الدكافع  -كما يقرر عمماء االجتماع  -تتصؿ بحاجات الجسـ الحيكية األكلى ، فالجكع 
، كقد كاف مف العرب مف يغير مف أجؿ الحصكؿ عمى الطعاـ اإلنساف  المسيطرة عمى حياة

 -مف بعض جكانبو  -، بؿ إف كثير مف الصراع الداخمي بيف القبائؿ الجاىمية إنما يرجع 
 إلى الفقر كالجكع .

كيكثر الحديث عف الجكع في أخبار الصعاليؾ كشعرىـ ، ففي أخبار عركة أف ناسنا مف بني 
كأصابيـ جكع شديد كبؤس " فأتكا عركة سنة أصابتيـ ، فأىمكت أمكاليـ ، في عبس أجدبكا  "

. كتنتشر في شعره كأخباره مناقشات  1يستنجدكف بو ،فخرج " ليغزك بيـ كيصيب معاشنا "
 بينو كبيف صعاليكو حكؿ الجكع الذم كاف يجيدىـ في غزكاتيـ .

ك أعرافيا القبمية في شعر فقد أثرت الحياة االجتماعية في العصر الجاىمي بتقاليدىا 
ا . تجمى في الكثير مف مكضكعات شعرىـ ، حتى يكاد المتأمؿ فييا  الصعاليؾ تأثيرنا كاضحن
أف يميزىا لمكىمة األكلى عف غيرىا مف قصائد الشعر الجاىمي . كيبدك ذلؾ األثر في 

عميـ سىخطيـ عمى المجتمع كذمو في كثير صكره التي ال ترضي الشعراء الصعاليؾ . كتج
 يفتخركف بأنفسيـ عف طريؽ تبرئتيا مف العيكب االجتماعية السائدة في عصرىـ .

كيمكننا حصر مجمكعة مف المظاىر التي كاف ليا األثر الكبير في حياة الصعاليؾ كىي 
، إذ تحس في  المتبـر مف ظمـ األىؿ كاألقربيف.  متمثمة في ككف الشاعر الصعمكؾ مظمكـ 

خكانو ، كىك يشكك في نغمة دائمة مف  شعره عدـ الرضا عف القبيمة ، كاألىؿ حتى زكجتو كا 
 ح بيف الفينة ، كالفينة في أبياتىذا الظمـ . الذم يؤرؽ مضجعو ، كيصيبو بسياط نفسية تطف

                                                           
 .  30ص   ،يكسؼ خميؼ   1
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ف شعره . فالشنفرل يستيؿ الميتو بيذه الشككل كيظير يأسو مف بني أمو كأىمو ، حتى ييك 
متسعنا عميو أف يستعيض عنيـ بالذئاب كالكحكش التي ألفتو كآلفيا . كيرل أف في األرض 

لمف ضاؽ بكراىية األىؿ كسكء معاشرتيـ بأف يضرب في أطرافيا مبتعدنا عنيـ مكفكر 
 :1األذل الكرامة سالمنا مف 

 فإني إلى قكـو سكاكػـ الميػؿي       أقيمكا بنػك أمي صػدكر مطيكػـ                    

 كشيدت لطياتو مطايا كأرحػؿي       الحاجاتي كالميػؿي مقمػر   * فقد حمت        

كفييا لمف خاؼ الًقمى متحكؿكفي األرض منأم لمكريـ عف األذل                  

                                                           
 .   72ـ ، ص 1925ق / 1344، القاىرة ،  1حماسة ابف الشجرم ، دار الكتب  ، ط  .ابف الشجرم   1

 * حمت : قدرت .



                                                       

 الصعاليؾ كالمجتمع العربي                      الفصؿ األكؿ :    
 

 14 

مف أىميـ .  كعركة يؤكد صالبة الرابطة بينو كبيف رفاقو الصعاليؾ مقابؿ التخمي الذم يمقكنو
 كيجيب عمى عازلتو التي تدعكه لالستقرار كنبذ حياة الغزك كالمغامرة يقكؿ :  

 أيف مذاىبػوي  كمف يسأؿي الصعمكؾى              كسػائمةو أيف الرحيؿ كسػائؿو           
 1عنو بالفعػاؿ أقاربػػوي  مذاىبػو أف الفجاج عريضػةه                إذا ضف         

ا عما  ا إذا تخمى عنو أىمو ، كلـ يجد عندىـ عكضن إف عركة يقرر المبدأ الذم يراه صحيحن
ذا لـ يجد الفتى مف أىمو العكف كىك فقير ، أصابو  الدىر بو . فال مفر لو مف حياة الفقر ، كا 

ككجد منيـ الكيد ك سكء المعاممة كالمنة حينيا يككف أماـ خياريف إما أف يقبؿ ىذه الحياة 
نما يضمره . كىك أف الذليمة كالمكت أشرؼ لو مف ذلؾ .  كاألمر الثاني ال يذكره عركة كا 

 رض متصعمكنا .يضرب في األ

 ال يأسؼ عمى ىذه الخمة التي ال كتأبط شرنا يشكك كىف عالقتو بأىمو ك أصدقائو كيقكؿ إنو 

ألنيا في أصميا خمة ضعيفة ، كحباليا كاىنة كمتقطعة . ثـ يقكؿ  .ييبكى عمييا تستحؽ أف 
تستحقو مف إنو إذا أحس بتمؾ القرابة أك الصداقة تنحك نحك ما ذكر كالتي ال تعطي الخمة ما 

اىتماـ ، فإنو سيتخمص منيا كما تخمص مف قبيمة بجيمة في تمؾ الميمة التي أرادت فييا قتمو 
 :فبذؿ كؿ مجيكده في اليرب كالنجاة بنفسو 

 كأمسكت بضعيؼ الكصؿ أحذاؽ   ا مػا خمػةه صـرإنػي إذ           
 خبت الرىط أركاقػينجكت منيا نجائي مف بجيمة إذ           ألقيتي ليمة           

                                                           
دراسة ك شرح ك تحقيؽ أسماء أبك بكر محمٌد ، دار الكتب العممية ، لبناف ،  ديكانو ،  .عركة بف الكرد   1

 . 48ـ ، ص 1998ق / 1418
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كىكذا يشكك الصعمكؾ مف أىمو ، كقبيمتو ، كيصفيـ بالتخاذؿ عف نجدتو ، كحمايتو كيعيرىا 
 بغيرىا مف القبائؿ التي تنصر أفرادىا كتدافع عنيـ ظالميف ك مظمكميف .

عمى ضعؼ حيمتو كيرمي أىمو بالمـك حينما تخمكا عنو كتخازلكا يتحسر  فيا ىك صخر الغي 
 كيتمنى لك لـ يكف كاحد منيـ  :عف نجدتو 

 لك أف أصحابي بنػك معاكية                        أىؿ جنكب النحػؿ المساميػا         

 1كرىط دىماف كرىػط عادية                       ما ترككني لمذئػاب الجائعػة        

 :  التبـر مف الخمع

كما يتبـر الصعاليؾ مف ظمـ ذكم القربى . يتبرمكف مف خمعيـ كطردىـ ك اضطيادىـ .    
يأخذكف عمى قبائميـ سكء  تنقميـ بيف القبائؿ بحثنا عف الجكار . ك كيشككف تشردىـ ك

القيني إلى مالؾ بف سعد أحد بني  معاممتيا ، كعدـ حمميا كعفكىا . فقد لجأ أبك الطمحاف
 ه ، كضرب عميو بيتنا . فمدحو بأبيات ذـ فييا أىمو بقكلو : شمخ ، فأكاه كأجار 

  2سأمدح مالكػان في كؿ ركػب                           لقيتيػـ كأتػرؾ كػػؿ رذؿ       

كلكنيـ مع اعترافيـ بجرائرىـ التي لـ تتحمميا قبائميـ فنبذتيـ . يكدكف لك أنيـ مكثكا في 
. كالنصرة ، كفي ذات الكقت يصب معظميـ سخطو عمى ككجدكا فييا الحماية مجتمعاتيـ 

 أىمو ك أقربائو .

                                                           
 . 85ـ  ، ص 1965ق / 1385،  2كالنشر،  القسـ الدار القكمية لمطباعة  .ديكاف اليذلييف   1
، د.ت ،  13األغاني ، دار الفكر لمطباعة كالنشر ، ج  .ياني : أبك الفرج عمي بف الحسيف األصف  2

 . 10ص 
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فالشنفرل يفضؿ الذئاب عمى أىمو ألنيا ال تؤاخذ بالجرائر كال تخذؿ أفرادىا إف ارتكب     
ا . فيي في كؿ األحكاؿ أفضؿ منيـ :   أحدىـ جرمن

                                            1لجانػػي بما جػػر يخػذؿي كال ا                السًر ذائع لدييػـ كدعىـ األىؿي ال مست      

أكىنت جسده . فبات يعاني عاقبة  كىك يشكك ما يحسو مف سياط نفسية تنازعت لحمو  ك
 أمره . كيتحسر عمى حالو : 

 2أكؿي  ال ييػػػاجـي  عقيػػرتو               وي جناياتو تياسػرف لحمػػ طريدي           

 قصيدة أخرل لمشنفرل ترتفع ىذه الشككل : كفي

ىنالؾ ال أرجك حياةن تسيػرني                طكليا الميػالي ميٍسبالن بالجرائػر           
3 

كقيس بف الحدادية يمدح آؿ عمرك بف خالد الذيف آككه ك أحسنكا إليو . كلكف بعد أف يذكر 
 نفسو بالخميع المطرد :

 4دعف خميع مطػرد             رجاالن حمػكه آؿ عمرك بف خػال جزل اهلل خيران           

كفي خبر مقتؿ قيس أبيات مف الرجز أنشدىا كىك يأسؼ عمى خمعو ك طرده كيشكك تخمي 
أك أف ييقتؿ قاؿ ليـ . كما  جماعة مف مزينة كخيركه بيف أف يستأسر أىمو عنو . فبعد أف لقيو

عنزنا جرباء   اهلل لك أسرتمكني ثـ طمبتـ بي مف قكميينفعكـ مني إذا استاسرت كأنا خميع . فك 

                                                           
 . 75ابف الشجرم ، ص   1
 . 95، ص  نفسو   2
 .  24ص  ، 2ج ،التبريزم . شرح الحماسة   3
 .  10ص  ، 13األغاني   4
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ما أعطيتمكىا . فقالكا : استأسر ألـ لؾ . فقاؿ : نفسي عمى أكـر مف ذلؾ . كقاتميـ حتى 
 قتؿ كىك ينشد أبياتا مف الرجز : 

 ككميـ بعػد الصفػاء قاليػػػو   أنا الذم تخمعػػو        
 وأنا إذا المػكتي ينػكب غاليػػ  ككميـ يقسػـ ال يناليػػػػو        
 1صاليػػو   أنى   الفتيػػاف يعمـ   قد                        بعاليػػػػو    أسػفمو   مختمػط       

كمنو فالصعاليؾ دائما يسخطكف مف جكر أىالييـ كاإلجحاؼ الممارس ضدىـ ، لكف      
إقرارىـ بجرائميـ التي لـ تطقيا قبيمتيـ جعميا تتخمى عنيـ ، فيـ أرادكا لك أنيـ أقامكا بيف 

بسخطو عمى أىمو كنجد منيـ الشنفرل مثال يختار الحيكانات كالذئاب أقاربيـ ، فأكثرىـ يرمي 
   باعتبارىا ال تعاتب شخكصيا إف أذنبكا .  خاصة عمى آلو

 : ة تكمؼ حياة الساد

لعؿ ما كاجيو الشعراء الصعاليؾ مف ضيـ كعذابات جعميـ يفتخركف بأنفسيـ كىـ يضفكف   
كقد يككف في طبيعة تككينيـ عمييا صفات السادة الممكؾ كيتعاممكف بكبرياء كأنفة . 

إذ أف معظميـ ال يرتفع بيـ نسبيـ إلى درجة  عي أثر في تكمفيـ ىذه الحياة . االجتما
تمكنيـ مف الفخر ك االعتزاز . ك إف لـ يصرح شذاذىـ كخمعاؤىـ بذلؾ . عدا عركة الذم 

 اعترؼ بكضاعة نسبو مف جية أمو حيث يقكؿ : 

 2في النسػبا شػارؾ نيػدن  أفٍ  غيرى                  ،فما أذرل بو  ، شيخي ػػـٍ ال تمي         

                                                           
 . 13ص ، نفسو   1
 . 46ص  ،ديكاف عركة   2
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 أك حاجتيـ ال يدركف أف يشعركا بكضاعة نسبيـ أك إمالقيـ ، عركة كأصحابو كلكف 
 أف السيادة تتأتى بمكاـر األخالؽ .لممجتمع . فيـ يركف 

فيا ىك عركة يدعك سائال أتاه أف يطرد ركح االنيزاـ التي تجمت في حديثو ،               
 ك ينصحو بالتصرؼ كالسيد الحر العبد التابع :

 كقد طمبػكا إليػؾ فمـ يقيتػػكا                   جميػػؿه  يقكؿ الحػؽي مطمػبو     

 1في حياتؾ أك تمػػكت فقمت لو: أال أخػي كأنت حػر                ستشبػعي      

كمف مظاىر قكتيـ أنفتيـ مف القياـ باألعماؿ الفرعية التي كانت تؤكؿ لممكالي كالعبيد ، كىك 
 مع أحكاليـ االجتماعية . ال شؾ كبرياء يتناقض

 فالشنفرل يرفض أف يككف راعينا يرعى بأبمو فيضميا كيبعدىا عف مناطؽ الخصب :

 2يػػؿكلست بمييػاؼو يعشػي سكامػو               مجدعػػةي سقبانيػا فيي بي      

كعركة يمجد الصعمكؾ المغامر كيسخر مف الفقراء الذيف ارتضكا أف يعينكا النساء في 
 أعماليف كال يتطمعكف لعمك اليمة ك األعماؿ المجيدة :

كالبعيػر الميحٌسػر، و              كيمسي طميحان يعيف نسػػاء الحي ما يستعنٌ      
3 

                                                           
 . 99ص  ،المصدر السابؽ   1
 يقيتكا : يتحمؿ تبعات المعركؼ .* 
 .  79ص  ،حماسة ابف الشجرم   2
 . 68ص  ،ديكاف عركة   3
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إذف ىـ أمرىـ بأيدييـ ، ال يريدكف مف أحد أف يفرض عمييـ أم أعراؼ اجتماعية . بؿ ىـ 
حماسية ك أنيـ يريدكف أف يحسكىا ك زعماء أنفسيـ . تحس في أشعارىـ إحساس الخطب ال

 إف لـ يعترؼ المجتمع بيـ . 
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 المبحث الثاني : صورة المجتمع عند الّصعاليك:

  :  ذـ المجتمع في كثير مف صكره

لـ يكف الشعراء الصعاليؾ يركف في غزكاتيـ المتكررة عمى القبائؿ أدنى غضاضة ك أقؿ  
مالمة ك إف كاف المجتمع يطمؽ عمييـ ص ذيؤباف ( ك ص صعاليؾ ( . كيذىب معظميـ إلى 
الفخر بيذه االعتداءات ك التمذذ بذكرىا كتصكيرىا في شكؿ انتصارات تضاؼ إلى أمجادىـ 

 نيا مف حقكقيـ التي يجب أخذىا . التي يحسكنيا ك يحسبك 

، إذ كانت الحركب تنشب كقد كاف الغزك ك اإلغارة ىما دأب كؿ القبائؿ الجاىمية آنذاؾ 
بسبب التنازع حكؿ الكأل ك الماء ، كأحياننا تؤججيا مشاجرة بيف شخصيف . كقد يحدث أف 

 يقكؿ الشاعر :  تغير عشيرة عمى عشيرة مف قبيمتيا ك ىذا مف كلعيـ بالحركب ، كفي ذلؾ

 1اأخان إال نجد لـ ما إذا                   أخانا بكرو  عمى كأحياننا   

كلقد كاف الشعراء الصعاليؾ يسكقكف في أشعارىـ ما يؤيد مسمكيـ في الغزك، كيشيركف إلى 
كثير مف المشاىد الذميمة التي ال ترضييـ ، مما جعميـ يفتخركف بأنفسيـ عف طريؽ ذـ 

كثير مف صكره . ففي معظـ قصائدىـ في الفخر ذـ لشخصيات يركنيا المجتمع في 
 كيعبركف عف تذمرىـ منيا . كيقارنكف بيف سجاياىـ .

فالشنفرل في الميتو يفتخر بتميزه بأفضؿ الصفات كينفي عنو مجمكعة مف الصفات        
يبعد بأبمو القبيحة ذامنا أصحابيا في صكرة أقرب ما تككف إلى السخرية فيك ليس بميياؼ 

اف األكمؼ الكجو مقيـ عمى زكجتو ال في طمب الرعي عمى غير عمـ فييمكيا ، كال ىك بالجبى 
                                                           

يـ ، عمؽ عميو محمد أبك الفضؿ إبراىأبي العباس محمد بف يزيد ، الكامؿ في المغة كاألدب ، الميبرِّد :   1
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يبارحيا ص يطالعيا ( بأسراره كيشاركيا في أمكره الخاصة . كال ىك بالجباف كالظميـ ينفر مف 
 : الصكت ، ك المكاء ، كال بالعاطؿ الذم ال يبارح زكجتو ك أىمو يشارؾ النساء زينتيف

لىٍستي ًبًمٍييىاؼو ييعىشِّي سىكىامىو                   د عىةن سيٍقبىانييا كى       كى  بيي ؿي  ٍىيى  ميجى

ٍأًنًو كىٍيؼى يىٍفعىؿي       ب ًإ أٍكيىى ميًربٍّ ًبًعٍرًسًو                     ييطىاًلعييا في شى  كال جي

ًرؽو ىىٍيؽو كىأىف  فؤادىهي             ك اءي يىٍعميك كى يىٍسفيؿي يىظىؿُّ بو المي                  كىالى خى

اًلؼو  دىاًري ةو  ميتىغىزِّؿو        ؿ                  ك ال خى كحي  كى يىٍغديك  داىننا  يىتىكىح  يىري
1  

كيرسـ عركة بف الكرد صكرة لشخصيتيف مف الصعاليؾ األكؿ صعمكؾ خامؿ يرتاد أطراؼ 
كيصحك كالبعير  كيناـ ذليالن الطعاـ ، يعيف نساء الحي ، البيكت بحثنا عف المجازر كفتات 

 يطؿُّ عمى أعدائومف التعب ، كالثاني صعمكؾ مشرؽ الكجو عمى كجيو نكر الميابة 
عؿ اإليسار بالقدح المنيح الذم ال نصيب لو ص يجادؿ صاحبتو أـ فيخافكنو كيزجركنو كما يف

 قائالن أم الشخصيف تريدينني أف أككف ؟ حساف ( 

                                                           
 .  61ديكاف الشنفرل . ص   1

. الماشية التي ترعى :  طالبا المرعى عمى غير عمـ  ، فيعطش . السكاـ * الميياؼ : الذم يبعد بإبمو 
 . .  بييؿ : جمع باىؿ كباىمة  كىي التي ال صرار ليا  السقباف : جمع سقب كىك كلد الناقة الذكر 

ب أ :   عًرسو : امرأتو .  الذم ال خير فيو .الجباف . ك األكيى : الكًدر األخالؽ الجي
 : ضرب مف الطيكر .الميٌكاء الٌظميـ صذكر النعاـ( . . الييؽ : الخرؽ : يقصد بيا ىنا الخكؼ 
 ؿ : المتفرغ لمغازلة النساء .: المقيـ في داره ال يبارحيا . المتغزٌ  الدارٌيةالخالؼ : الذم ال خير فيو . 

 الذم يتزيف بدىف نفسو .في الركاح كىك مف زكاؿ الشمس إلى الميؿ . الداىف : يركح : يسير 
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              آلفػان كؿ مجز ، مصافي المشاشً     ،      ػوي ليمػى  فإذا ج ، اهلل صعمككػان ى لح    
 صديؽ ميسػرراىا مف قً  أصابى ،            ليمػػة كؿٌ  يعد الغنى في نفسػوً 

                                                                                                         كالبعير المحسػر، كيمسي طميحان ،             ػو نسػاء الحي ما يستعنػٌ  عيفي يي     
 القابس المتنػكر شيػاب كضكءً               ،صحيفػة كجيػو  ، لكف صعمككان ك 

 1المنيػح المشيػر زجرى ، بساحاتيـ  ،                 و يزجركنػػو عمى أعدائػً  مطال    

لـ يككنكا جميعنا مف المتمرديف كعميو فإنو يبدك أف المتمرديف مف الصعاليؾ              
في الكقت الذم رفض بعضيـ كاقعو كتمرد عميو ، خمكؿ كالذلة فبعضيـ قد ارتضى حياة ال

فيو صكرة الصعمكؾ المنبكذ الخامؿ ، فمف خالؿ ىذه األبيات قدـ لنا عركة نمكذجا فنينا جسد 
 كصكرة الصعمكؾ الرافض المتمرد .

بائو .إذ لو فإنو مثؿ لنا صكرة مناقضة كأما في قصيدة أخرل  لو في كرمو ك إيثاره كعفتو كا 
الحاؿ أعسر كقؿ  عطاؤه ك أنقطع عنو ، التردد عمى صاحبو حيف يككف ميسكر ال ييكثر أنو 

  ال يقؼ إف أممؽ كقفة الذليؿ الخاضع أماـ غنى شحيح يترؾ جاره فقيرنا . ككأنو ال يغني ك 
 العطاء : لـ يعتد

                                                           
 . 68ديكاف عركة . ص   1

. المجزر : المكضع الذم . كالمشاش : رأس العظـ الميف  لألكؿ: مختار ، مؤثر * مصافي المشاش 
ا : قد أعيا كحسر مف العمؿ كأنو فيو اإلبؿ ، فيك الدىر في مكضع مأكؿ . يجزر  بعير يمسي طميحن

 محسر . أم حسير ضعيؼ . 
. يزجركنو : أم يصيحكف بو كما يزجر القدح إذا ضرب بو . المنيح : المقصكد بو  مطالن : أم مشرفنا 

  قدح مستعار . ىنا 
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 يد إذ في عيشػو تصػر  دُّ كأصي                 ، سػرهً صاحبي في يي  ػري بؿ ال أكاثً         
 1كميسػرم معيػكدي  ، مف نائػمي                   ػػوي نيمي  جػارم  فإفٌ  ، فإذا غنيػتي        

ككثيرنا ما تظير ىذه الشخصيات في شعرىـ دكف أف يشيركا إلى أصحابيا . كلعؿ في 
. اإلجتماعية في عصرىـ أكبر األثر في تذمرىـ مف تمؾ الشخصيات اختالؿ ميزاف العدالة 

ا مف الفخر كاليجاء ك السخرية . كىـ ىنا أقرب إلى تممح في فخرىـ مزيجن حتى أنؾ تكاد 
ك مجتمعاتيـ كيبدك أف ىذا المكقؼ الغاضب تجاه قبائميـ الصفات كذـ غيرىا . تمجيد تمؾ 

ثائرنا عمى حياة فجاء فخرىـ قكينا مدافعنا عف مبدئيـ قد أثر في كؿ مكضكعات شعرىـ 
 .شعراء فذمكا أصحابيا ك تبرءكا منيا تعجب ىؤالء ال الكثيريف التي ال

 :الذاتية ك البعد عف الجماعة 

، كيعددكف مآثرىا ، كاف الشعراء الجاىمييف ىـ لساف قبائميـ كمجتمعاتيـ . يمدحكف ساداتيا 
 ك انتصاراتيا ك سجاياىا .ك يفتخركف بأمجادىا 

ي ص الجماعي ( الذم يغطى عمى الصعاليؾ تخمصكا مف ىذا االنتماء القبمإال أف الشعراء 
تمردىـ مف خمع كطرد كاضطياد كفقر الفرد ، كىذا شيء ال غرابة فيو إذا نظرنا إلى أسباب 

أف ئميـ .كلذلؾ لـ يكف غريبنا كتذمر مف ضيؽ العيش مع الجماعة كاستحالة استمرارىـ مع قبا
شعرىـ ، ك أف يظيركا غضبيـ عمى مجتمعاتيـ ، فاستعاضكا يبتعدكا عف ذكر القبيمة في 

 ،  كىذه الظاىرة التي تضـ الصعمكؾ إلى الصعمكؾيقكؿ سعيد شمبي صبالذات عف الجماعة . 

                                                           
 . 57. ص  المصدر نفسو    1

 الميسر : مف يسره لو : سيمو ، ككفقو لو .* تصريد : تقطيع .  
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كىي اعتزاز كؿ صعمكؾ بنفسو كتباىيو بشجاعتو ، كتغنيو بمكاقفو تقابميا ظاىرة أخرل 
  1(.السابقة مف قبيمتو 

عمى جؿ شعراء الصعاليؾ فيا ىك عركة بف كلكف ال يمكف تعميـ ىذا القكؿ              
الكرد لـ تنقطع صالتو بقكمو ك لكنو كاف يثكر عمى البخالء مف صعبس( كيساعد الفقراء مف 

ا يجمع صعاليكو مف صفيـ( . كلـ يكف تغنييـ أىمو كجيرانو  ، كما أف السميؾ بف السميكة أيضن
، بؿ ىي مكاقؼ تميزكا بيا في حميـ ك تشردىـ ، كأرادكا مف  بمكاقؼ سابقة في قبائميـ

 مجتمعاتيـ أف تتحمى بيا .

ف تحدثكا عنيا ك الظاىر في أشعار الصعاليؾ ابتعادىـ عف ذكر قبائميـ ك مجتمعاتي ـ ، كا 
كصفكىا بأقبح الًخالؿ ك تكعدكىا بالغزك ك اإلغارة . كمف ذلؾ ىجـك عركة عمى قكمو بني 

ـ بالتيرب مف تحمؿ المسؤكلية الجماعية كتركيـ سفياءىىـ يتناكلكنو بألسنًة عبس حيف اتيمي
  .ككقكفيـ مف ذلؾ مكقؼن ممتبسناالسكء 

 بي كمف يتنٌشػ، بني ناشبو عني            فبمغػفٍ ، إما عرضت  !!أيا راكبان 
 ذنبي ليس عنيا مي  ـو دٍ كتػارؾ ىي                   ،يحميػػػا   دارو  أكمكـ مختػاري  

 يكذبػػكا  صبكنيقي إف ما يػةآب                 ، ةبف زيد رسال عكذكأبمغ بني 
 ؟ أيف تذىػب:كقاؿ لو ذك حممكـ              ،ـ سفييكػـ كفإف شئتـ عني نيي

ف شئتـ حاربتمكني عمى مى    2بي ػرٌ غالم ك الكظاظً أفيجيدكـ ش            ،ل دن كا 
                                                           

 . 393ـ . ص 1977األصكؿ الفنية في الشعر الجاىمي . مكتبة غريب .  سعيد شمبي .  1
 .  45ديكاف عركة  . ص   2

 يقصبكني : يشتمكني . أم ينتسب إلى بني ناشب . * ينتشب : 
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ا بتمجيد مكاقفيـ  الخاصة كسجاياىـ النبيمة كمف ذلؾ قكؿ كقد استعاض الصعاليؾ أيضن
 :  الشنفرل في تائيتو المفضمية

 ًت ػر  مى تى اسٍ  كؼً زي العى  سي فٍ ذا نى إً  ر  كمي            يتػً كى الى ٍت حى أيًريدى  فٍ إً  كه مٍ حي ي لى نِّ كا ً          
 1يتً ػر  سى ي في مى حً تى نٍ تى  سً فٍ نى  لى كؿِّ إً              ي تػً باءى مى   يػعه رً سى  ىا آبمى لً  ي  بً أى         

 كتأبط شرنا ييدد قكمو بقكلو : 

 2آفػاؽً  ىؿى ي أى عنِّ  الحػيُّ  ؿى ئى سٍ يى  فٍ أى               لػي ذى كا عى لئف لـ تتركي  يـه عً ني زى إً          

قصائد المدح في أشعارىـ ، فقد أعرض معظميـ عف في شعر الصعاليؾ قمة  كالكاضح
دح فييا قصيدة لتأبط شرنا يمالمدح التقميدم الذم كاف شائعنا في العصر الجاىمي إذا استثنينا 

 ابف عنو ص شمس بف مالؾ ( . يبدأ مدحو لو بذكر تشرده كانقطاعو عف المجتمع .

 ؾً الً سى ل كالمى كى ى الن  ت  شى ، ل كى اليى  ثيري كى                ، ػوي يبي صً يي   ِـّ يً ممي ي لً كِّ شى ميػؿي الت  قى          
 3ؾً الً يى المى  كرى ل ظييي رً كٍ رى عٍ يى كى  ، يشان حً جى               ػا ىى رً يٍ ي بغى سً مٍ كيي  ، اةو مى كٍ مى بً  ؿُّ ظى يى          

                                                                                                                                                                                     

 الكظاظ : ىك ما يمأل القمب مف اليـ ك التعب ك الشدة . 
 المغرب : البعيد . 

 .  112المفضميات . ص   1
يساىمني ، * العزكؼ : المنصرؼ عف الشيء . استمرت : استفعمت مف المرارة . يقكؿ : أنا سيؿ لمف 

 عمى مف عاداني . مر 
   يسرني .تنتحي في مسرتي  : يقصد إلى ما المباءة : الرجكع . 

 .  30نفسو . ص   2
 زعيـ : كفيؿ ك ضميف . 

 . 152ديكاف تأبط شرنا . ص   3
ٍكماة : المفازة .      الجحيش : المنفرد   * المى
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يذـ فيو فضيؿ بف شريؾ ، مدح فييا مالؾ بف حماد ، الذم أحسف كذلؾ في قصيدة لعركة 
 عركة كأصحابو مف أىؿ الكنيؼ : استقباؿ 

 1ػػدي إذا القػـك زى  ، فينػا   ةه لو ردٌ                   إف مالكػان ، كزكد خيػران مالكان            

إال أف أكثر المدح عندىـ ىك مدح الصعمكؾ ألخيو الصعمكؾ كفي حد ذاتو مدح لمكاقفيـ 
 ك ارتيادىـ المراقب .المشتركة ، كبطكالتيـ ، ك إقداميـ 

 2ؿالٌ الحػً  آناسى  كفى في نٍ ىـ يى                       يؿو ذى مف ىي  طى مارً عى  تيافو بفً            

كمدح الشنفرل ص تأبط شرنا ( حينما كصفو بأنو كاألـ التي تعطؼ عمى أبنائيا . ك    
تسييس األمكر كما مقدار ما يسد رمقيـ خشية عمييـ مف الجكع ، ك أنيا حكمية تطعميـ 
 ينبغي .

 ًت مػ  قى كأى  تٍ حى تى كٍ أى  أطعمتيـ  ذا إً                     ػـٍ يي كتػي قي دتي تى يػً اؿو قد شى يى عً  ـي كأي         
 3ػًت لػ  أى تى  آؿو  م  أى ،  اعه يػى جً  في كنحػٍ               كثرتٍ أى  ىيى  فٍ ؿى إً يٍ عمينا العى  خاؼي تى         

                                                                                                                                                                                     

ٍكًرل : يىٍعرى  أم يركب . كى
 . 60ص  ديكاف عركة ،  1
 ردة : أم بقية .    إذا القـك : أراد جميع العشيرة . * 
 . 115ص  ، 3ديكاف اليذلييف ، ج   2
جمع جمع انس .  حالؿ :   ينفكف : يطردكف .    آناس :العمارط : الذيف ال يترككف شيئنا إال أخذكه .  *

 حمة صبكسر الحاء كتشديد الالـ ( كىي المحمة ، أم يغيركف عمييـ فييربكف .
 . 110المفضميات ، ص   3
 أعطت قميال .      أـ عياؿ : يقصد ىنا تأبط شرنا .  أكتحت : * 
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لقد تأثر الصعاليؾ بمكقفيـ مف قبائميـ ك تجمى ىذا األثر في معظـ مكضكعات إذف      
ظميـ عف مدح أشراؼ القبائؿ ك شعرىـ مف كصؼ ك فخر ك مدح ك ىجاء . إذ ابتعد مع

بمدح أنفسيـ ، كتبادلكا عاضكا تجؿ غضبيـ عمى أكلئؾ السادة ، كاسساداتيا بؿ صبكا 
 .  اإلعجاب ببعضيـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

 : أم سياسة ساست . أىل ًت آؿو تى  العىٍيؿى كالعيمة : الفقر .   أىم  
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التراث الشعرم العربي الجاىمي بتدكيف  لقد حفمت المصادر العربية التي عنيت           
نتؼ مف أشعار الصعاليؾ ، حيث لـ يحصؿ عمى جؿ ىذا الشعر مطبكعان في دكاكيف 

في األغاني لألصفياني ك في الحماسة ألبي تماـ ، كفي كتب مستقمة ، ك لكنو كجد متناثرنا 
ك ديكاف الشنفرل  المطبكع في دكاكيف مثؿ شعر تأبط شرنا ،أخرل متفرقة ، فضالن عف بعضو 

 أف شعر الصعاليؾ يمثؿ مستكل فنينا راقينا .ك عركة بف الكرد ، كمما يسترعي االنتباه 

، كعركة ، ك السميؾ بف السميكة ، فحيف نطمع عمى أشعار الشنفرل ، ك تػأبط شرنا     
عمى أٌف أصحابيا مجرد صعاليؾ ، ك لكنيـ يمثمكف فئة  تنـ كغيرىـ نجد ظاىرة شعرية ال

اجتماعية مستنيرة راعتيا المظالـ االجتماعية ك االعتداءات القبيمة ، فأشيرت ثكرتيا 
ظاىرة الثراء ك الفقر ، ك ما يتأتى كعصيانيا عمى بعض تمؾ القيـ الغاشمة ، مثؿ استفحاؿ 

عرفي ، الجاىمي ، مف صراع طبقي ك  المجتمععمى ذلؾ مف مظالـ ، في ضكء ما ظير في 
الشعراء تمؾ الظركؼ السائدة ، عمى الرغـ مف اكتناؼ ىذا التصكير كمف ثمة صكر ىؤالء 

 مبالغة ك تطرؼ . 

، فيك شعر فشعر الصعاليؾ في العصر الجاىمي يعتبر نمط شديد القرب إلى جكىر الفف 
مجتمع ، كتحتؿ ًمف جماعة تعيش بطبيعة تككينيا عمى حافة كلد في لحظات تكتُّر حادة ، 

ا مالئما  ا لإلبداعبيذا مكقعنا أصبح الفف الحديث اآلف يجد فيو منبعنا ثر   الفني ، كمناخن
ا ًمف  لتصكير حاالت التفرد في الجماعة البشرية . ك قد مث ؿ شعر ىذه الجماعة جانبنا ىامن

مف حيث الكـ ، فيك مف حيث المذاؽ ك التأثير الذم جكانب الشعر الجاىمي ، إف لـ يكف 
يحتاج إلى الكشؼ عف بعض جكانبو ، كىذا التأثير يبدك أنو قديـ ًقدىـ ما عيرؼ مف األدب 

 فيك كجو آخر ينضاؼ إلى الشعر الجاىمي ك يزيده إثراء ك عمؽ . الجاىمي نفسو . 
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نجد بأنو شعر معارض لمقبيمة ك مفاىيميا ، كىك شعر صصادؽ( كفي دراسة لشعر الصعاليؾ 
الشعر الصادؽ ىك الذم يرفع يده ك صكتو في كجو الٌتسٌمط ك الٌظمـ ، كىذا ما فعمو ألف 

، في نمط العيش ، كفي شكؿ الصعاليؾ ، فخالفيـ مع المجتمع القبمي الذم تمٌردكا عميو 
مع فٌنو كمكضكعاتو ، الٌتجٌمع ك الٌتعايش ، كالٌطقكس ك المعتقدات ، جعميـ يخالفكه ك يختمفكا 

كبنية قصيدة شعرائو ، بؿ ك تفٌردىـ في شعرىـ ، مف حيث كحدة المكضكع ككذا المضمكف ، 
مف ركاسبيا العميقة فٌنان فإذا أخرجنا الصعمكة مف مفيكميا إلى قيمة ايجابية فإٌننا نستخرج 

أال يضيع الشنفرل كعركة ، كأبا خراش ك صخر الغي ....كغيرىـ ، فييفٌتت متأٌنينا جميالن ، ك 
تفرٌدىـ ، كتضيع  طمسشعرىـ أبياتو ك كممات ، ك ييقرأ ككثيقة تاريخية أك اجتماعية ، كيي 

 شعرٌيتيـ المتمٌيزة في خٌضـ بحر الشعر الجاىمي العاـ . 

ا ك فدراسة ا لمعمقات ، كتحميؿ القصائد الطكاؿ لشعراء الجاىمية تحميالن شمكلينا ، أحدث شٍرخن
مف ىذا التراث الٌزاخر بالفنكف المتعٌددة الٌرؤل . كالدارس لشعر خمالن في جكانب أخرل 

يقـك أساسا عمى رصد مالمح الٌشعرية في شعرىـ ، بؿ في شعر كؿ كاحد منيـ ، الصعاليؾ 
 . 1الستكشاؼ المصدر األصمي لمحقيقة الضائعة أك المغمكرة أك المسككت عنيا 

 إف انقطاع الٌصمة بيف الصعاليؾ كبيف قبائميـ مف نكاح متعددة اجتماعية كاقتصادية ك
ذا الخمؿ الذم حدث بينيما ، كٌلد لدييـ رؤل مختمفة ك أدل إلى انقطاعيا فنينا ، كىسياسية ، 
، ك إٍف غابت بعض الرؤل ، كما في كثير مف المكضكعات التي جادت بيا قرائحيـ مخالفة 

شعرىـ ،  رد د فيؾ كضعكا ليا معادال مكضكعينا ، تجاءت في شعر القبائؿ ، فإف الصعالي
أنسو ، ك بحكـ مغامراتيـ ، ك تربصيـ  ، ك كحشو ، كبحكـ المحيط الذم ألفكه ، بطبيعتو 

                                                           

،  4. الصعمكؾ الشعرم كرؤيكية " تأبط شرنا " ، مجمة جذكر ، العدد يينظر : شريؼ بشير أحمد   1
  .  3، ص  2000سبتمبر 
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ػػػػػ بشكؿ جمٌي ػػػػػ الكحش الذم اختاركه أىال بالقبيمة ك أمالكيا ، ك قكافؿ تجارتيا ، فحضر 
إلى أمكنتو ، ك سكنكا كيفو ، ك اعتصمكا بأعالي الجباؿ . فأصبح  بديال ، ألنيـ لجئكا

شعرىـ يعٌبر عف ىذه الحياة الجديدة التي ألفكىا بطبيعتيا ككحشيا ، كتحرركا مف سمطة 
القبيمة ك شيكخيا ، ك أضحى األنا الفردم طاغينا ، ك انتفى ضمير القبيمة مف قامكسيـ . 

ف كرد ضمير الجمع في شعرىـ ، إنمك  ا ىك األنا الجمعي الذم يعٌبر عف تجمع الصعاليؾ ، ا 
النسب ، ك إنما رابطة جديدة عمى المفيكـ حيث ال تربطيـ رابطة القبيمة أك المكف أك 

 االجتماعي أنذاؾ .
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l  . المبحث األول :    أغراض شعر الصعاليك 

     

 : حين نستعرض شعر الصعاليك فإننا نمتمس فيو أغراض كثيرة نذكر منيا              

 : الفخر  -1 

الفخر صفة مشتركة بين الشعراء جميًعا قديميم و حديثيم ، فال يتصور شاعر قط لم يفتخر       
لم يكن يستحق من الفخر شيًئا . فمن الطبيعي أن يفخر الشعراء الصعاليك بأنفسيم ، بنفسو و إن 

، و إنما  فخروا . ولكننا نالحظ أنيم لم يجعموا الفخر موضوًعا وال حتى غرًضا مقصوًدا لذاتووقد 
، عمى يأتي عرًضا ، و استنتاًجا من أحداث و معاني سابقة ، وكأنو تعميق أو تعقيب عمى حديث 

إشادة بجانب أو صفة في محيط الصعمكة ، من كونو أن فخرىم ال يخمو في معظم األحيان أيًضا 
الجرأة و و الحزم و من صفاتيم السابقة التي جعموىا أسمحة ليم في الصعمكة ، كقوة اإلرادة 

بالموت ، وحتى في بعض المعاني التي تخرج من محيط الصعمكة نجدىا مقرونة  االستيانة
 الشنفرى بعد حديثو عن صبره وقوة إرادتو بصفات الصعمكة ، كقول 

 1 اأَلقاويِل ُأْنِملُ  ابِ قَ َسُؤواًل ِبأعْ          ِرى وال َتْزَدِىي األْجياُل ِحْمِمي و ال أُ      

شعر العرب ، ولكن وعروة بن الورد يفخر بإكرامو الضيف ، و إكرام الضيف و الفخر بو شائع في 
 حيث يقول : غير الشائع ما قرنو بو عروة ، من أنو يجعل من إكرامو الضيف محادثتو 

 ولم يميني عنو غزاٌل مقنعُ           بيُتو     فراشي فراُش الضعيف و البيت         

 1وتعمُم نفسي أنو سوَف ييجع   و ، إّن الحديَث من الِقرى ،               أحدث        

                                                             
 .  69ديوان الشنفرى ، ص   1

 . ، والمقصود الحمق والسَّفاىة  ْيلاألجيال: جمع الجَ تستخّف .     * تزدىي : 
 ُأْنِمُل : النميمة . . األعقاب : جمع العقب ، وىو األخر .  سؤول : كثير السؤال 
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أن يقول أنو ال  أيًضا شائع في الفخر ، ولكن غير الشائع  وتأبط شًرا يفخر بأنو يضرب ىام العدا
 ييدف من ذلك إلى فخر أو ذكر بين الناس فيقول : 

ُع َقْوَمُو ،         َعاَو َما َضْرُبُو َىاَم الِعَدى                     ُيَماِصُعُو ، ُكلٌّ ُيَشجِّ   2ِلُيَشجَّ

عادًيا كالمألوف في فخر غيرىم ، و إنما نجد وىكذا حين نتتبع فخر الصعاليك نجد أنو ليس فخًرا 
 اتجاىا خاًصا يميزون بو أنفسيم ، و يميزون بو شعرىم . ليم دائًما طابعيم المعين ، أو 

 :  بالقبيمة االعتزاز -2  

تيجة واالعتزاز بالقبيمة من أكثر الموضوعات و األغراض شيوًعا في الشعر العربي القديم ، ن      
من  ، في عمم االجتماع  مَما ىو معروف ما يترتب عمى ذلك  لوضعيم القبمي االجتماعي ، و

عمى شخصية األفراد تأثر الفرد بالقبيمة ، و ترابط أفرادىا و طغيان شخصية القبيمة من حيث ىي 
 . 3في جممتيم

ولكن الصعاليك شذوا في جممتيم ، حيث كان الواحد منيم يعتبر نفسو قوة مستقمة ، و كياًنا 
 ، و ييدده لقبيمة أو حي بأكممو بأن الواحد منيم كثيًرا ما يتصدى ، و لذلك انفردوا مستقاًل 

مان و كما الشنفرى مع بني سال كما فعل ويتوعده بمفرده ، و كأنو قوة مماثمة لقوة قبيمة أو حي ،
فعل تأبط شًرا مع بني لحيان من ىذيل ، و لكن بعض الصعاليك كانوا من العمد التي تقوم عمييا 

عروة بن الورد العبسي ، بن ضبيعة البكرى ، و مالك بن حريم اليمذاني ، و قوة قبيمتيم ، كجحدر 
في كل ظروفيا ، من قبل خمعو ، وىذا النوع من الصعاليك شارك قبيمتو  و قيس بن منقذ السمولي

                                                                                                                                                                                              
 .  83ديوان عروة ، ص   1

 * الغزال المقنع : المرأة الالبسة القناع ، أو ما تغطي بو شعرىا .     القرى : أي الكرم . 
 ييجع : ينام   
 .  114ديوان تأبط شًرا ، ص   2

مي .  * يماصعو : أي يقاتمو ، و أصمو   الَمْصُع أي الضرب و الرَّ
  . 322خصائصو ، ص ى . شعر الصعاليك منيجو و عبد الحميم حفن  3
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من أثر ىذه المشاركة  حيث صراعيا مع القبائل األخرى ، و انعكست مشاركتو في شعره ، و كان
لجانب من قوتو من قوة القبيمة و االرتباط بمصير القبيمة و ظروفيا إحساس الفرد بأنو مستمد 

ألساسي لمفخر بالقبيمة و االعتزاز بيا ، و ىذا المعنى نجده في شعر ادر نفسيا ، و ىذا ىو المص
 و غيرىم .أفراد من الصعاليك ، منيم عروة بن الورد ، و قيس بن منقذ 

الشعرية التي كانت بين بعض  وىناك صورة من صور ىذا المجال ، تتمثل في المنافرات      
خرى ، و مصدر ىذه الخصومات في معظم األحيان الصعاليك و أفراد من القبائل أو األحياء األ

القوتين في منافرات مع شاعر من القوة خصومة القبيمتين أو الحيين يمثميا شاعر من إحدى 
جانب واضحا في شعر الصعاليك ، باستثناء منافرات صخر الغي مع األخرى ، و لم يكن ىذا ال

األحب العدواني ، و لكن المالحظ عمى ىذه ، و منافرات قيس بن منقذ مع ابن أبي المثمم اليذلي 
نما  المنافرات التي اشترك فييا الصعاليك أنيا كانت منافرات كريمة ، لم يشبيا روح الحقد والغل ، وا 

صخر الغي مع ما يكون ذلك في منافرات كان طابعيا كرم الخصومة وتقدير الخصم ، وأوضح 
الخصم فيو عمى خصمو ، وال يتحامل  مة التي الأبي المثمم فإنيا نموذج لمخصومة السامية الكري

 لنفسو .  لم يزعمياينكر عميو فضائمو بل كثيًرا ما يعترف لخصمو بفضائل 

و ىو االعتزاز بالقبيمة ، فإن والمراد من كل ىذا ، و بعد الحديث المطول في ىذا المجال         
س من غير الصعاليك ، و إنما نحىذا االعتزاز لم يطغ عمى شخصياتيم كما طغى في شعر كثير 

أن شخصية الصعموك ىي البارزة ، و ىي التي يجعميا الصعموك محوًرا لكل شيء ، و كأن قوة 
 من أسمحة قوتو ىو كسائر األسمحة التي يدعم بيا صراعو و قوتو . قبيمتو أو حيو سالح 

 : المدح   

عرف لم يكن الشعر في الجاىمية األولى كما ىو معروف وسيمة لمكسب ، ثم                 
غير خفية ، فقد كان التكسب بالشعر سبيال الشعراء طريقيم إلى الكسب بالشعر عمى يد نفر منيم 

شعر بعض الشعراء في مكانتيم و معيشتيم إلى و ال منكرا عمييا ، بل كثيًرا ما رفع التكسب بال
يسأل سائل ىنا األمراء ، كما كان كثير من شعراء الجاىمية و اإلسالم ، لكن قد و مستوى السادة 
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من ىذا العذاب األليم الذي عانوه في الصعمكة ليتكسبوا فمماذا لم يرح شعراء الصعاليك أنفسيم : 
 تكن فيو غضاضة عمى شاعر ؟ .بشعرىم ، خاصة و أن التكسب بالشعر لم 

العزة و والجواب ىنا ىو عزة النفس ، و الحرص عمى حريتيا في غير حدود ليذه الحرية ، ىذه   
ىذه الحرية التي ال تحد ، ىي التي منعتيم من التكسب بالشعر ، بحيث أن لكل قاعدة شذوذا ، 

، ىما القيني قمة قميمة جدا من الصعاليك منحصرة في بكر بن الطحان ،و أبى الطمحان فإن 
من شعراء ذان اتخذا شعرىما وسيمة لمكسب في فترات من حياتيما ، و أما من عداىما الم

شيء ، و أصروا عمى الصعاليك ، فقد أبى أن يبيع حريتو و عزة نفسو لسيد أو أمير لقاء أي 
عمى التفريط في شيء من أشد اإلصرار ، مفضمين مخاطر الصعمكة و شقاءىا التزام ىذا المبدأ 

 : ا واضًحا ، حيث يقول الشنفرى قد صور الشنفرى و أبو خراش ىذا اإلصرار تصوير ىذه العزة ، و 

لُ َعَميَّ ِمَن الطَّْوِل امرؤ ُمتَ               َو َأْسَتفُّ ُتْرَب األْرِض َكْياَل ُيَرى َلوُ           1َطوَّ

 بل يوضح إشارتو إلى التعفف عن أي أسموب كأسموب التكسب بالشعر أو غيره فيقول : 

 2ُيَعاُش بو إاّل َلَديَّ َو َمْأَكُل                ْأِم لم ُيْمَف َمْشَربٌ و لوال اْجِتَناُب الذَّ        

 و قال أبو خراش يعبر عن ىذا كمو بقولو : 

 فأحيا لم يدنْس ثيابي و ال ِجرمي        أُلثِوي الجوَع حتى يممَّني        و إّني        

 ذا َطْعمِ إذا الزاُد أضحى لممزلَّج   فأكتفي              و أصطبُح الماء الَقراَح       

 3خيٌر من حياٍة عمى َرْغمِ فممموُت   ــــــٍة                مخافَة أْن أحيا برغم و ِذلّ       

                                                             

 .  62ديوان الشنفرى ، ص   1
  .  : مّنان  ل: الَمّن .          امرؤ متطوِّ  * الطَّْولِ 

 . 63نفسو ، ص   2
 العيب الذي ُيذم بو .  ُيْمف : يوجد * الذَّْأِم و الذام : 

 .  9ديوان أبو خراش ، ص   3
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ويعبر بكر بن النطاح عن شعار الصعاليك في ىذا المعنى قبل أن يتخمى ىو عن ىذا الشعار 
 فيقول : 

 1منا يعش بحسامو               و من يفتقر من سائر الناس يسأل و من يفتقر      

 وادعة لمكسب منيا التكسب بالشعر ، وكانوا وسائل سيمة أن ىناك فقد كانوا إذن يعرفون 

"  أنو يمكنيم أن يعيشوا من ورائيا في لين ورغد ، و لكنيم فضموا عمى ىذا الرغد أن يعرفون 
لشيء إال "مخافة أن أحيا برغم وذلة " كما الترب " و أن " يثور الجوع " إلى أبعد مداه ، ال  يستفوا

 ، أو أن يرى أحد لو عمييم " طوال " كما يقول الشنفرى . يقول أبو خراش 

في شعر الصعاليك مدح عمى الرغم من عدم كثرتو ، فالمالَحظ أن لمدحيم عمى  لقد ورد        
في أغمب قمتو كان لو طابع خاص يتميز بو ، و ىذا الطابع يتضح في ناحيتين ، إحداىما أنيم 

األحيان ال يقصدون المدح لذاتو ، و إنما يكون مدحيم مرتبطا بحياتيم في الصعمكة ، أو شكًرا 
باستثناء الشذوذ أيًضا والناحية الثانية أن مدحيم ان فيو نفع ليم أو لم يكن ، عمى موقف نبيل ك

أبعده  من أعف أساليب المدح ، و وأبى الطمحان القيني ،الذي يكاد ينحصر في بكر بن النطاح 
يكتفي بسرد بعض الفضائل في بساطة و حرص عمى الحقيقة ، و ، حيث عن التمجيد و المبالغة 

لمغل و التصوير و اإلفراط الالئي يشعن في مدائح غيرىم من الشعراء ، بل نالحظ أن  مجافاة
 الصفات التي عرف بيا الصعاليك أو اختصوا بيا .كثير من مدحيم ال يبرز في الممدوح إال 

و  المخاطرين بالصبر ، و التنفل بومن ىذا النوع األخير مدح تأبط شًرا لقريب لو ، يصفو      
، و يصفو بإيثار الوحشة و العزلة الميالك ، وسرعة العدو ، و الحذر واليقظة ، و الجرأة واإلقدام 

 فيقول : عمى األنس ، و بيذا يكون قد جمع فيو أىم ما يميز الصعاليك في صفاتيم 

ْدِق َشمْ ِبِو   إنِّي َلُمْيٍد ِمْن ثََناِئي َفَقاِصٌد                  ِس بِن َماِلَك البِن َعمِّ الصِّ
                                                                                                                                                                                              

 * ُأثوي : أقيم ، أسكن .         الجرم : الجسد 
 و الجشُع . عيف القراح : الخالص .     المزّلج : الضّ أصطبح : يشربو صباًحا  .     
  .  85. ُميّذُب األغاني ، ص  محمد الخضرى  1
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 بالِيَجاِن اأَلَواِركِ  الَحيِّ ِعْطَفُو         َكما َىزَّ ِعْطِفي َأُىزُّ ِبِو في َندَوِة       

 

 

 و الَمَساِلكِ َشتَّى النََّوى َكثيُر الَيَوى ،    ُبُو ،          يصِ تََّشكِّي ِلمُمِيمِّ يُ َقميُل ال      

 ا ، َوَيْعَرْوِري ُظُيوَر الَمَياِلكِ َجِحيشً     و ُيْمِسي بَغْيِرَىا       َيَظلُّ ِبَمْوَماٍة ،       

يح ِمْن َحْيُث َيْنتَ  َوَيْسِبقُ         المَتَداِركِ   َشدِِّه     ِمنْ   ٍق ِبُمْنَخرِ         ِحيَوْفَد الرِّ

 َفاِتكِ   َقْمِب َشْيَحانَ   لٌئ ِمنْ إَذا َخاَط َعْيَنْيِو َكَرى النَّوِم َلْم َيَزْل          َلُو َكا      

َواِحكِ  َنَواجُذ            َتَيمََّمْت  ِقْرٍن  إَذا َىزَُّه في َعْظٍم         أفواِه  الَمَناَيا  الضَّ

  1ُأمُّ الّنُجوِم الشَّواِبكِ ِبَحْيُث اْىَتَدْت      اأَلِنيَس ، وَيْيَتِديَيَرى الَوْحَشَة اأُلْنَس       

لو في الصعمكة و إما لشخص يعتبره عضًدا و أبو خراش لو شعر في المدح و لكننا نجد مدحو 
أنقذ ابنو خرشا من القتل أو ذامنة و مكرمة ، كالشخص الذي عوًنا عمى أعدائو كخالد بن زىير 

، فقتل عروة ، ونجا خراش بفضل شخص ألقى  حين كان خراش مع عمو عروة في رحمة صعمكة
، فمدح أبو خراش ىذا الرجل دون أن يعرفو ، فحجبو عن القوم حتى عدا و نجا بنفسو عميو رداءه 

 و قيل في ىذا أنو ال يعرف شاعر َمدح من ال يعرفو قبل أبى خراش . 

 : اليجاء   

                                                             

 .  156-148ديوان تأبط شًرا ، ص   1
.  َوْفَد الرِّيح : الريح السريع .  َنْبت اليجان : اإلبل البيُض الكرام . األواِرِك : َمْيٍد : من اليدية و اإلىداء .   * 

.   الحفيُظ الذي يكأل الخطر الكالئ : نوم خفيف . : السريع الواسع .   كرى :  .  المنخرقينتحي : أي يقصد 
 الَحِذُر الحازم .  َشْيَحاَن : 
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، و لم ينزل إلى التيافت و و لئن كان مدح الصعاليك لغيرىم لم يجر عمى عزة نفوسيم          
 أن يكون ممثالالمغاالة فإن ىجاءىم كان أول عمى خمقيم ، و أقرب إلى 

تعفف الشخصية ، و االجتماعي في خمقيم العام . عمى أن بعضيم لطابعيم الذاتي في صفاتيم 
و في النظر إلى ىجاء الصعاليك  1 . الذي ترفع عن اليجاءعن اليجاء قاطبة كعبدة بن الطبيب 

اإلسفاف و اإلقذاع في األلفاظ و المعاني ، فال نعمم صعموكا قط جنح إلى لغيرىم نجد عفة بالغة 
نما يغمب عمى ىجائيم إن ىجوا أن يكون سببو في ىجائو ألحد ميما يبمغ بينيما من عداء ، و  ا 

نبيال ال صدر من الميجو ، بل أحياًنا يكون سبًبا إنسانًيا ، أو موقف خصومو أو إيذاء  2العدوان 
نعمم أن أحًدا تأثر بو من الشعراء غير الصعاليك ، كقصة أبي خراش مع غاسل السعدي الذي قتل 

عمى ىذه الفعمة التي يأباىا الخمق الكريم ، و ، و لكن أبا خراش المو بشعره لوًما عنيف جارا لو 
من بني حنظل ، و من لوم أبي خراش لغاسل وكان القتيل غالما تميمًيا  ،تنكرىا تقاليد العروبة 

  عمى قتمو : 

 عمى غير َذْنٍب ذاَك َجدَّ بَك الثُّْكُل                 َأباَت عمى ِمقراَك ثّم َقتْمِتو       

 3و ما بُكم ُعْرُى  إليو و ال ُغْزلُ فيل ىو إاّل ثوُبو و سالُحو                      

ىجاء بالغ العفة ، حتى ليحسبو ولكنا نجده  تيمااوقد تياجى صخر الغي مع أبى المثمم في منافر 
و األعمم اليذلي و إن الحاسب عتابا بين صديقين ، عمى ما بين صخر وأبى المثمم من عداء ، 

صدى كان أيًضا قميل اليجاء ، إال أن ىجاءه عمى قمتو يمتاز دائما بطابع معين ، وىو كونو 
فأحياًنا يشبو ميجوه ببعض مرئياتو في حياة لحياتو في الصعمكة ، وىو ما لم يؤلف في اليجاء ، 

 و أحياًنا  بالضبع في عدم عفة نفسيا و تخنثيا شبيوالصعمكة فيُ 
                                                             

 .  328، ص م شرح حماسة أبي تماالتبريزي .    1
 . 223، ص  2ديوان اليذليين ، ج  2
 . 164نفسو ، ص   3

 * المقرى و المقراة : القصعة يقرى فييا الضيف . 
  ُعْزل بضم فسكون : أي و ال أنتم عزل من السالح .  
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يصفو بالقصور اليمة عن مراتب السيادة ، ثم يتبين لو مراتب السيادة فإذا بعضيا من صفات 
 الصعاليك . 

يعتبر من الشذوذ ولعل أكثر من بمغنا في شعرىم ىجاء فضالة بن شريك ، و ىو و إن كان ىجاؤه 
في شعر الصعاليك ، حيث أنو ىجا لمنع العطاء و كف القرى عنو ، إال أن ىجاءه يتسم مع نيمو 

 : من الميجو بعدم الفحش و اإلقذاع فقد ىجا عاصم بن عمر ألنو لم يقره فكان مما قالو 

 ما بت في دار عاصم ليست واجدا         قراك إذا أال أييا الباغي القرى       

 : من غمواء ىجاءه قائاًل ثم تذكر أباه عمر فخفف 

  1مطوقو يخزى بيا في المواسم و لوال يد الفاروق قمدت عاصما                 

بين الصعاليك في ىجاءه مع عفة ألفاظو ، فيو يعتبر شاذا ويبدو أن فضالة كان نزاعا إلى اليجاء 
و األخرى أنو الوحيد من بينيم ، إحداىما أنو أكثر من بمغنا ىجاء في شعره منيم ، من ناحيتين 

وقًعا مظير مقدرتو في اليجاء أنو ُوجد ليجائو الذي بمغنا أنو ىجا لعدم القرى و العطاء ، و كان 
 . بميًغا عميق ييز كيان الميجو مع عدم الفحش في اليجاء 

 :  الرثاء  

أما رثاء الصعاليك لغيرىم فقد كان أضيق نطاقا ، حيث ال نجد في شعرىم رثاء إال              
، ويتسم رثاؤىم بالطابع الشخصي ، بمعنى أنو ال يبدو أن الرثاء غرض لدى نفر محدود منيم 
ألنا نجد الذين ، و إنما كان تنفيسا عن عواطف حقيقية أحسوا بيا ، وذلك مقصود لذاتو لدييم 

زميال في رثاىم الصعاليك ذوي صمة شخصية وثيقة بيم ، إما يكون المرثي ابنا أو أخا أو 
 من وجوه حياتيم .  الصعمكة ، أو معينا في وجو

نجد أبا خراش ورد في شعره رثاء كثير ، و لكنو جميعا ألشخاص مقربين لو ، فقد رثى أخاه فمثال 
، و من إخوتو األِشقاء بني لبنى عروة الذي كان فضال عن إخوتو زميال في الصعمكة ، و رثا نفرا 

                                                             

  .   328. شعر الصعاليك منيجو و خصائصو ، ص  عبد الحميم حفنى  1
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خرى في رثاء ابنو فييا حزن صخر الغي رثى أخاه عبد اهلل ، و كذلك يرثى ابنو ، و لو قصيدة أ
ي مخاطبة مع ىذه الحمامة ، و ىو يشكو صخر نفسو بحال حمامة مفجوعة فو عميق ، حيث يشبّ 

ومن ىذا الشعر إلييا فجيعة فقد ابنو تميد ، وىي تشكو إليو فقد فرخيا الذي سماه " ساق حر " 
 يقول : 

 بَسْبَمَل ال َتناُم مع الُيجوِد                و ما إْن صوُت نائحٍة ِبَميٍل       

 دىيبواحدىا و َأسَأل عن َتمِ                  َتَجْينا غاِديَين  َفساءلْتِني      

 فقمُت ليا فأّما ساُق ُحرٍّ                    فباَن مع األوائل من َثمود      

 َبْعيِنك آِخَر العمِر الجديد و قالت لن ترى أبًدا َتميًدا                       

 1و تأِنيٍب و ِوجدان بعيــــــــــدِ                   بيأِس  ِكالنا َردَّ صاحَبو      

، الذي نافسو فيو و من أشير رثاء الصعاليك ، رثاء عبدة بن الطبيب لقيس بن عاصم المنقرى 
 بعض الشعراء فمم يمحقوه ، وىو : 

َما           َعَمْيَك َساَلُم اهلِل َقْيَس بَن َعاِصِم       َو َرْحَمُتُو ما شاَء أْن َيَتَرحَّ

  

 إَذا َزاَر َعْن َشْحِط ِباَلَدَك َسمََّماَتِحيََّة َمْن َغاَدْرَتُو َغَرَض الرََّدى                

  2َياُن َقــــــْوٍم َتَيــــــــــدَّماــــــــــُىْمَك واحٍد            و َلكّنُو  ُبنْ فما كان َقْيٌس ُىْمُكُو     

                                                             

 .  67، ص  2ديوان اليذليين ، ج  1
  تجينا : تواجينا و تقابمنا .   تميدي : ابني . .      اليجود : النِّيام .      * بسبمل : موضع 

 .  518ـــــ  516التبريزي . شرح ديوان الحماسة ألبي تمام ، ص   2
 *  الشحط : البعد .

  تقمت : تَفّعَمت من القمى ، و ىو البغض .* 
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 يعنى نفسو .وسبب رثائو بقولو " من غادرتو غرض الردى " و ىو 

 :  الغزل 

يثارىم لمعزلة ، فيم بشر              فييم ما ميما تكن عزلة الصعاليك ، و نأييم عن المجتمع ، وا 
في الناس من عواطف و غرائز ، و لذلك لم يكن غريًبا أن يكون في شعرىم غزل ، بل الغريب أال 

 يكون . 

ثيم عنو ، و وليس يعنينا كثيًرا غزليم لذاتو ، و إنما يعنينا طابعيم في الغزل ، و منيجيم في حدي
صورىا ، سواء في حديثيم عن أول ما يطالعنا من طابع الصعاليك في الغزل العفة في أكرم 

الصعاليك ىو عواطفيم و أشواقيم ، أو عن صفات حبيباتيم و خمقين ، و أىم ما يتميز بو غزل 
وىا و عاشالواقعية الحقيقية ، و الصدق في تصوير صالتيم العاطفية ، فيم يتحدثون عن حقائق 

تأثروا بيا ، خاصة أن بعضيم كان من مشيوري العشاق في العرب ، كتوبة بن الحمير صاحب 
وعمرو بن عجالن ، فميس في غزليم شطحات الخيال ، و ال الحب المشيور مع ليمى األخيمية ، 

بو غزل الصعاليك ، و ىو شيوع الغزل بالزوجات ، و أوىام األماني الكاذبة ، و شيء آخر يتميز 
غزليم في  متباعدة ، و تظير سمة العفة فييرجع سبب ذلك إلى كثرة أسفارىم و تنقميم بين أماكن 

 :  قول الشنفرى يصف امرأة

  تِ مَّ قَ تَ  اتِ ذَ بِ و ال  تْ رَ كِ إذا ذُ             ةٍ يمَ مِ مُ  رُ يْ غَ  تِ ي و أنْ تِ ارَ ا جَ يَ فَ        

 

 ِقَناُعيا         إذا ما َمَشْت وال ِبَذاِت َتَمفَّتِ َلَقْد أْعَجَبْتِني ال َسُقوًطا           

 تِ ـــــالَيِديَُّة َقمَّ  ِلَجاَرِتيا إذا       َتِبيُت ، ُبَعْيَد النَّْوِم ، ُتْيِدي َغُبوَقيا           

 ِت ـــــُحمَّ  وُت بالَمَذمَّةِ ـــإذا ما ُبيُ َتُحلُّ ، ِبَمْنجاٍة ِمَن المَّْوِم ، َبْيَتيا                   

ُو         عمى ُأمِّيا و إْن ُتَكمَّْمَك َتْبَمتِ كأّن ليا في األْرِض             ِنْسًيا َتُقصُّ
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 إذا ُذِكَر الّنْسَواُن َعفَّْت و َجمَّتِ          يا ـــــــَحِميمَ اىا ـــــأَمْيَمُة ال ُيخزي َنثَ           

 1َعْيِنِو             َمآَب السَِّعيِد لم َيَسْل : أيَن َظمَّتِ  إَذا ُىَو أْمَسى آَب ُقرَّةَ          

 و عبدة     و أما عن غزليم بالزوجات فقد شاع في شعر نفر منيم ، عمى رأسيم عروة بن الورد ،
 بن الطبيب .

و كثيًرا ما وجد في غزل الصعاليك أن الغزل يأتي محشوا في القصيدة ، ال مطمعا ليا كما ىو 
لدى الشعراء ، و ىذا تعبير عن صدقيم فالصعاليك يتحدثون دائما عن واقع حياتيم ، و وف لمأ

يمثل مشاغميم و مشاكميم و ما يعانونو في الحياة إذ ينشئ الواحد منيم مثال قصيدة شعرىم دائما 
يغمب أن تكون تعبيًرا عن شواغل نفسو و ما يعانيو ، فال يعنيو أن يكون الغزل في أول القصيدة 

عبر عن إحساسو بأي شيء من األغراض التي و آخرىا ، إنما يعنيو تعبيره عن إحساسو بو كما يأ
آلخرون ، فيم بالنسبة لمغزل بين حالتين ، إما أن تكون القصيدة احتوتيا القصيدة ، أما الشعراء ا

 مقصورة عمى الغزل ، ومن الطبيعي في ىذا أن تكون

مبدوءة بو . و إما أن يكون ىدف القصيدة غرًضا يستدعي بدءىا بالتشويق كالمدح و طمب  
 العطاء فيبدؤىا بالغزل .

و عميو فإن الغزل ليس من الموضوعات األساسية ، أو األغراض البارزة في شعر الصعاليك       
ائر مشاغل حياتيم ، حيث نجده في أغمب األحيان غرضا عاديا يتحدثون عنو كما يتحدثون عن س

و آالميا وىموميا ، و لعل ىذا من أسباب كون غزليم يأتي كثيًرا حشًوا في القصيدة ال مطمعا ليا 
. 

                                                             

 . 33ديوان الشنفرى ، ص   1
 : شراب المساء .  النِّْسي : ما ُيْنَسى وق ما تغطي بو المرأة رأسيا .    الغب* القناع : 

  بمت : تنقطع في كالىما ال تطيمو .   النَّثا : إخبارك عن الشيء بالحسن أو القبيح .اأَلّم : القصد .    ت
                                          آب : رجع .   
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إذن شعر الصعاليك كغيره من األشعار األخرى تنوعت أغراضو وتعددت بين مدح وفخر          
 المعيشي .عتزاز بالقبيمة ، و ىجاء ورثاء وغزل ، فكميا أغراض احتوت واقعيم ا
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 الصعموكيالمبحث الثاني :    قيم الشعر    

و الفكرية و كذا أبنيتيا الفنية لقد أثار شعر الصعاليك بتفرعاتو المتعددة االجتماعية            
العديد من األسئمة حول تفسير و تحميل قيمة ىذا الشعر الذي عّبر من خاللو و بو شعراؤه عن 

قيم و مثل سائدة و ىدم  إلىتجاربيم و ىم يتحركون في إطار ىذه الظاىرة الفريدة المتمردة الداعية 
 إحالل قيم و مثل جديدة غيرىا في مجتمعات قبمية بدوية . 

 : القيم اإلنسانية   

فعمى الرغم من مرارة الحياة التي عاشيا الصعاليك و تمردىم ، إال أن ىذا لم يمنعيم              
قيميم النبيمة و اإلنسانية تجاه أىالييم و عائمتيم فنجد عروة بن الورد ، الذي ينتيي من ممارسة 

) أبو نباًل و إنسانية حتى عرف بأنو نسبو إلى قبيمة عبس من أبرز الشعراء الصعاليك و أكثرىم 
 يسمى صعاليكو عيالو كما يتضح ذلك في قولو : الصعاليك ( ، و كان ىو نفسو 

  1ِمن الماِل َيْطِرْح َنْفَسو كل َمْطَرحِ        و َمن َيُك ِمْثِمي ذل ِعياٍل و ُمْقِتًرا       

) ىو فسيرتو مميئة بالنبل و الكرم و الشجاعة و الفروسية ، و قد قال فيو صاحب األغاني : 
 شاعر من شعراء الجاىمية ، و فارس من فرسانيا ، و صعموك من صعاليكيا ، المعدودين

 .  2(  المقدمين األجواد

، و أنو استطاع أن و قال فيو الدكتور شوقي ضيف : ) و الحق أن عروة كان صعموكا شريًفا   
 و المروءة ، إذا كان يرفع الصعمكة ، وأن يجعميا ضرًبا من ضروب السيادة 

و ما يطوي فييا من إيثار و بر بالفقراء ، فيو ال يسعى يستشعر في قوة فكره التضامن االجتماعي 
نما  من عشيرتو حتى يدفع عنيم كل ما يجدون من يسعى قبل كل شيء لممعوزين لنفسو فحسب، وا 

 .1بؤس و شقاء ( 
                                                             

 .  23ديوانو ، ص   1
 .  73، ص  3األغاني ، ج  2
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، وسيرة ىذا الشاعر و قد توافرت في شخصيتو مجموعة من العناصر جعمت منو شخصية متفردة 
بثقة بأحداثيا و ظروفيا ىي التي جعمتو صاحب شخصية قوية قادرة عمى مواجية الواقع المرير 

آالف الفقراء من أمثالو في الخالص و الحرية و الكرامة . فحالة ، وحمم بغية تحقيق حممو وصبر 
ت بسبب إحساسو الشديد األلم والمعاناة التي عاشيا عروة و التي تسربت إلى نتاجو الشعري كان

ناصبتو العداء و احتقاره من قبل أبناء قبيمتو ، بل و بالظمم األسري ، و كذا مالحقة المجتمع لو 
 لك قائال :و وقف بشموخ وكبرياء في مواجية ذغدرت بو لكنو 

ن شئتم حاربُتموني إلى مًدى          َفيجيُدكم شأُو الكظاظ المغّرُب           وا 

  2و تعمُم عبٌس رأَس مْن يتصّوبُ  فيمحُق بالخيراِت من كاَن أىميا                 

في طريقة تعاممو مع قبيمتو التي تنكرت لو ، و وتبرز القيم اإلنسانية النبيمة لدى عروة بن الورد 
ينفصل عنيا في غربتو إال أنو ترفع أن يعامميا بمثل ما تعاممو ، فمم يحقد عمييا ، و لم كانت سبًبا 

نما ظل مستمًرا بالوالء ليا ، يسرع لنجدتيا  إذا انفصاال تاًما كما فعل غيره من الصعاليك ، وا 
بجانبيا حتى  لعدوان بني عامر ، فوقف عروةتعرضت قبيمتو تعرضت لمعدوان كما فعل عندما 

 النصر و أفتخر بذلك قائاًل : حقق ليا 

 

  3و ضرًبا مذّكرا أرماحٍ ُعاللة           تْ َتمرَّس َصَبحنا عامًرا إذ ونحن       

                                                                                                                                                                                              

 .  387، ص  1شوقي ضيف . تاريخ األدب العربي   1
 .  17ديوان عروة ، ص   2

 * بالخيرات : بذوي الشرف .      يتصوب : ينحدر . 
 .  74المصدر السابق ، ص   3

 * تمرست : تعرضت و عالجت ذلك . 
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بقبيمتو عمى الرغم من كل المواقف السمبية التي اتخذتيا ضده ، وبذلك و ىذا دليل عمى ارتباطو 
أن يثبت ذاتو ويفرض نفسو حتى أصبحت قبيمتو تأتم بو ، و تجعل من شعره سالًحا تطاع اس

 عداءىا . ماضًيا تواجو بيا أ

و الثورة عمى سمبيات النظام القبمي تجربة عروة اإلنسانية و اندفاعو بضرورة التغيير  و تتعاضم
في صراع أقمية مالكة متحكمة في رقاب القائم عمى الصراع الطبقي الذي كان سائًدا أنذاك المتمثل 

ا و من صعاليكو أناًسا ىامشيين في المجتمع الجاىمي دعيً أكثرية جائعة مسحوقة ، فذلك جعل منو 
و فضل لصالح ىذه الفئات الميمشة إلى تغيير الوضع االجتماعي و االقتصادي بوضع أ

 . المحرومة 

حساسو العميق بالغبن االجتماعي الحاد ، و التمايز الطبقي  ن حسو اإلنساني ، وا  المذل لمذات وا 
التي تعيشيا ىذه الشرائح دفعو إلى مد يد العون و المساعدة ليؤالء بكل ما يممك حتى اإلنسانية 

الدرع و المخفر و السيف و الرمح و الفرس مدلاًل بذلك عمى أصبح ال يممك في حياتو غير 
ا عمى أن ىذه الوسائل ىي السبيل الوحيد إلى إدراك المجد و الكرامة في حياة دً فروسيتو ، ومؤكّ 

 و مماتو .  نساناإل

فتجربتو اإلنسانية التي قواميا البذل و الكرم و العطاء و التضحية و إيثار اآلخرين عمى نفسو 
و يشكون إليو فقرىم و كثرة صبيانيم كما  ، ففقره من نتاج عطائو ليؤالء الذين يؤمونوجعمتو فقيًرا 

 ذلك في قولو :يتبين 

  

  1 أعجفُ ، يشكو المفاِقَر  ، أبو صبيةٍ       حال ُدوَنُو ، َقْد َجاء الِغنَى  :إذا ُقْمتُ          

                                                             

 . 87، ص  ديوانو   1
 المغازات و ىي جمع قفر .* المفاقر : 
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ونتيجة لذلك بدأ عروة بمحاربة الفقر ، و الخروج عن المألوف الذي يجعل لمالك المال مكانة    
فيعيشون عمى ىامش المجتمع ، مما دفع عروة و صعاليكو يسعون إلى الفقراء رفيعة ، بينما 

 لتأكيد ذواتيم ووجودىم في المجتمع .المال بشتى الوسائل امتالك 

 عمى ضرورة الخروج من دائرة القفر إلى دائرة الغنى ذلك ألن : فيو يؤكد 

  1ضوحُ و ف ةٌ فيو مذلّ  و الفقرُ                  ، و تجمةٌ  ميابةٌ  فيوِ  المالُ          

و قد لجأ عروة إلى ممارسة دور المحرض عمى تجاوز عوامل الضعف و العجز عن صعاليكو ، 
فييم لمخالص من الظمم و االستغالل . إثارة مكامن القوة قيم الحرية و معانييا من خالل و تمثل 

إحقاق الحق إلى فعل اكتفاء و من حركة سطو إلى فقد استطاع أن يحول الغزو من فعل استغناء 
رافًضا من القيم و المناقب التي تمتع بيا ، ومارسيا في حياتو و غزواتو معزًزا صعمكتو بمزيد 

االجتماعي . و ىذا االستكانة و الخنوع لذوي المال و النفوذ عمى حساب االستقرار النفسي و 
فيو يرى أن لكل  لممخاطرة بنفسو من أجل اآلخرينجعمو يؤمن بحتمية الموت و فكرة اآلجال دفعتو 

و الذكر الحميد و حياة أجاًل ، و أن اإلنسان ال محالة ميت و لن يبق منو سوى حسن األحدوثة 
 ذلك ما تضح في قولو : 

ن لم تشتيي النوَم ، فاسيري            أقمّي عميَّ الموَم يا ابنَة منذرِ             2ونامي ، وا 

واقع المأساوي المفروض عميو و بخاصة عندما لم اإلنسانية بديالففي محاولتو إبراز و ترسيخ القيم 
األخالق وروائع الشيم و ىذا ما جعمو يضفي آمن بأن ال خمود لإلنسان إال بما يخّمفو من مكارم 

في العصر الجاىمي عمى الصعمكة بعًدا إنسانًيا نبياًل تجمى في فروسيتو الحّق ، ألن الفروسية 
الحقيقة ، و الذود عن المرأة ، و تمبية رب ، و إطعام الضيف ، و حماية البطولة في الحتعني ) 

دعوة المستغيث ، و استجابة لصرخة المنادي و كل ما تستوجبو النخوة ، و يتطمبو الشعور 

                                                             

 .  24نفسو ، ص   1
 .  35نفسو ، ص   2
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نما ببطولتو في مواجية استبداد األغنياء في المجتمع الجاىمي ، و . و عروة لم يكتف  1اإلنساني ( ا 
عزز الفعل البطولي لديو و لدى صعاليكو بالفعل األخالقي و اإلنساني الذي يميق بالنموذج 

 الصعموكي الحر . 

أىمية عن الفعل البطولي في تأثيرىا في نفوس الناس ، و لذلك حاول  فالقيمة األخالقية ال تقل
 رين عمى نفسو . إثبات ذاتو بالجود و الكرم و التضحية ، و إيثار اآلخعروة بن الورد 

 : و من النماذج الشعرية التي تجسد مروءة عروة ، و أخالقو النبيمة قولو         

  2إنائك واحدُ  امرٌؤ عافىو أنَت            إني امرؤ عافى إنائي شركةٌ         

جعمو فراشو فراًشا لمضيف و بيتو بيتًا لمضيوف ، فيو يجالسيم و و كذا كرمو و ذلك من خالل 
 يحادثيم ألن الحديث جزء من القرى إذ يقول : 

  3مقنعُ  و لم يميني عنُو غزالٌ     و و البيت بيتُ  راِشي فراُش الضعيففِ        

 

البطولية ، و و من خالل ىذا كمو تتضح القيم اإلنسانية في شعر عروة بن الورد متمثمة في مواقفو 
في سماحتو و عفتو ، و في نضالو لتحقيق في انتمائو القبمي ، و كرمو و عطائو و تضحيتو ، و 

آالف الفقراء من أمثالو في العدالة االجتماعية و المساواة ، مسخًرا نفسو من أجل حممو و حمم 
ى ضرورة ترسيخ ىذه القيم ، و تحقيق طموحاتيم في أن يعيشوا حياة كريمة ، داعًيا إلحمايتيم 

 اإلنسانية لبناء مجتمع يقوم عمى العدل و المساواة بين الناس .

 :القيم االجتماعية  
                                                             

ه / 1384،  1القيسى . الفروسية في الشعر الجاىمي ، منشورات مكتبة النيضة ، بغداد ، طُنورى َحّمُودى   1
  . 29م ، ص 1964

 .  61، ص ديوانو   2
 أي يأتيني من يشركني فيو .* عافى إنائي شركة : 

 . 83نفس المصدر ، ص   3
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 فمسفة الحياة :  ــــ  1             

فالحياة في نظر الشعراء الصعاليك . حياة زائمة مؤقتة و الدىر ال ُيبقي عمى أي              
 ، و غالبا ما يذكرون عدم تشبثيم بالحياة و تمسكيم بيا . حينما يجادلون زوجاتيم .مخموق 

دعو و شأنو و أن تقول بعد ن تبيذا المبدأ ، و يطمب منيا أفتأبط شًرا يجادل صاحبتو       
 ما تشاء ألنو ال محالة سيموت حيث يقول : رتو مغام

 1ا عَ مَ أصْ  قُ رُ بْ يَ  تِ وْ المَ  انَ نَ ى سِ قَ لْ أَ ني        سَ ُم أنَّ مَ عْ ألَ  اَل ِعْمٌم ــــوَ ي ـــ و إنّ          

بيذه القناعة و التمثل فالحياة متقمبة ال تدوم عمى حال ) يوم لك ويوم عميك ( فالبَّد من اإليمان 
بعد أن ضموا في إحدى سميك بن السميكة يواسي صاحبو ) صرد ( بيا عند الرخاء و الشدة . فال
 حتًما لونان و أنو ال يدوم عمى حال فإن ضاق سيفرج غزواتيم ذاكًرا لو أن الدىر 

  2لما رأى الحي أعرضت      ميامو رمل دونيم و سيوب بكر صرد        

من قيمة الحياة في سبيل و كأنيم بيذه القناعة يجدون مبرًرا لحياة المغامرة و المخاطر فيقممون 
 ال ينجي من القدر .   نو ال داعي لمخوف و الوجل ، و إنالغاية و اليدف . و يرون أ

 ال يياب الموت ، ويقول إنو سيموت في بيتو إن لم يمت في الحرب . فالشنفرى 

  3في َأْىِل َبْيِتَي قاعًدا        ِإَذْن جاَءِني بيَن العموَدْيِن ُحمَِّتي  ولو لم َأِرمْ      

و ىكذا استمدَّ الصعاليك من نظرتيم لمحياة بيذه النظرة الكثير من الخالل و السجايا ، كالكرم و 
مثل ىذه األبيات التي تفيض بيا قصائدىم امتداًدا لتوجيياتيم الشجاعة و اإلقدام و المغامرة ، ففي 

بأن ىذه الحياة زائمة لمجتمعاتيم و بطون قبائميم التي ظموا يطمقونيا فخًرا و ذًما و مدًحا . و تذكيًرا 
                                                             

 .  118ديوان تأبط شًرا ، ص   1
 .  320، ص  18األغاني   2
 .  112المفضميات ، ص   3

 عمودي الخباء .   الحمة : المنية .  * لم أرم : لم أبرح .      العمودين : 
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ال تدوم . فينبغي أن يتذكروا ىذا ، فيبتعدوا عن الشح و البخل ، و يتسربموا باإليثار و اإلنفاق 
 راء و المحتاجين . ويقول تأبط شًرا في ذلك : عمى الفق

  1َسدِّْد ِخاَلَلَك ِمْن َماٍل ُتَجمُِّعُو        َحتَّى ُتالِقي الذي ُكلُّ امرٍئ اَلِق      

 الغنى وسيمة و ليست غاية : ـــــ  2   

، ويحاولون أن يمبسوا يرى معظم الصعاليك بأنيم يسعون لمغنى كوسيمة و ليست غاية           
و القانونية . فيم ال يتكسبون مغامراتيم و اعتداءاتيم المتكررة عمى القوافل و القبائل ثوب الشريعة 

األغنياء ، وال يسألونيم مساعدة ميما بمغ بيم الضنك و اإلمالق ، و يرون أن سؤال الناس مدعاة 
ا لمغنى بل حينما ال يجدون منفًذا غيره ، ، و أن خروجيم لمغزو ليس التماسً لمسخرية و االستخفاف 

فالغنى عندىم ليس لمالحقة األغنياء و األثرياء في حياتيم بل لقضاء الحاجات و مواساة الضعفاء 
كرام الضيوف و اإلحسان إلى جيرانيم .من أمثاليم .    وا 

 ــــ نصرة الرفيق :  3   

التعاضد فيما بينيم ، فتجمعوا عمى متون البيد و فمقد فرضت حياة التشرد عمى الصعاليك          
مضوا يحققون أىدافيم و يطاردون األغنياء و يتدافعون لحماية بعضيم ، ويتقاسمون ما يغنمونو 

. ويظير ىذا التعاون في اقتساميم الميام عند الخروج لمغزو . فيصور لنا الشنفرى من غزواتيم 
إنفاقيا من قوت عياليا خوًفا عمييم األم التي تسيس في  كيف يقوم تأبط شًرا عمى أمرىم حتى كأنو

  : من العوز و الفقر

 إذ ىـي أطعمتيم أو تحت وأقمت               وأم عيال قـد شيـدت تقوتيـم       
ـّتـــــنحـن جيـاع أي آل تألـ و         تخاف عمينا العيل إن ىي أكثرت       

2 

                                                             

 .  143ديوانو ، ص   1
 .. و الخالل خصاصاَت الفقر ، َوَسدُّ الَخَصاص مداواة الفقر * الخالل : جمع َخمَّة 

2   



موضوعات وقيم الشعر الصعموكي    الفصل الثاني :               
 

 51 

تيم و أخذوا يتعاونون فيما بينيم، المجتمع الصغير عن مجتمعاوقد استعاض الصعاليك بيذا 
، مصائبيم و يؤثرون بعضيم عمى بعض يجمعيم إمالقيم وجوعيم و خمعيم ، يتشاطرون 

ويمدحون رفاقيم بالشجاعة و التعاضد ونصرة الرفاق . ورغم حياة الضنك و اإلمالق و التشرد 
التي عاشيا معظم الشعراء الصعاليك إال أنيم أبْو الضيم ، ونممس ذلك في قصائدىم التي كان 

أن يكون عوزىم مدعاة فييا تسامي و تعالي عن اإلحساس باليوان و ضعف الحيمة رافضين 
لمسخرية و االستخفاف ، و ىذا ما دفعو لمسعي من أجل كسب الرزق فالشاعر الصعموك في سعي 

ما يدفعو لمخروج و المغامرة لمبحث عن الميل ، ويعمل بالنيار ففي نفسو من الغايات  ، يسيردائم 
 قوت عيالو و حاجات أىمو ، و ذلك يجعميم يصبرون عمى

 

، في غزواتيم ، فكثيًرا ما افتخر الصعاليك بصبرىم عمى المحن و الفقر الشدائد التي قد تواجييم 
عماليم عقوليم و الجوع و قوتيم الجسدية و النفسية و ح زميم و تدبيرىم لألمور بحنكة و دراية ، وا 

 .في تفريج الكروب و تيوين الصعاب 

فقد خمص الباحثون الذين تناولوا ىذا النوع من الشعر إلى وأما عن القيم الفنية في شعر الصعاليك 
  1من أىميا :تميزه بعدة قيم فنية 

 قصائد الجاىميين و تميزه بالوحدة الموضوعيةتخمصو من المقدمات التقميدية التي اشتيرت بيا 
ريع و السرعة و االضطراب و أحاديث المراقب و العدو و والذاتية ، و عدم حرصيم عمى التص

، واختمفوا ، كما أن شعرىم كان عبارة عن مقطوعات و ليست قصائد طوال كالمعمقات غيرىا 
التقميدية و نفذوا فييا إلى ة و البدايات أيًضا عمى الشعر الجاىمي في تخمصيم من العصبية القبيم

الذين تعددت أغراض مباشرة و التزام الغرض الواحد في كل القصيدة عمى غيرىم من قبل 
لمقصيدة يمكنك أن تستخرج الغرض السائد فييا  أغراضيم في القصيدة الواحدة . ففي بداية قراءتك

                                                             

األمين محمد عبد القادر . القيم االجتماعية و الفنية في شعر الصعاليك . دراسة مقدمة لنيل درجة   1
 .  81، ص  2008، جامعة الخرطوم ، الماجستير في األدب و النقد 
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عن . و لم يخرج الشعراء الصعاليك بأدواتيم الفنية التي صوروا بيا واقعيم و حياتيم الخاصة 
قاعدة الشعر الجاىمي ، فقد مارس الشاعر الصعموك عممو الفني في غير تكمف و جيد ، و عبر 

مى فكان شعره عفوًيا طبيعًيا ، فاعتمدوا عنفسو تعبيًرا مباشًرا و صور مشاعره كما يشعر بيا عن 
في رسم صورىم الفنية واستمدوا تشبيياتيم من البيئة الطبيعية التي مادة التشبيو كعنصر أساسي 

عن . و أما أسموبيم ، فعنوه عناية فائقة بالدفاع من حوليم ، وكان أكثر ألوان البيان في شعرىم 
العبارات و أساليب التي تنم عن معرفة و مواقفيم من مجتمعاتيم و فخروا بشخصياتيم باستخدام 

و دراية في توصيل انفعاالتيم الخاصة ، و ذكر مواقفيم من مشاىد يرونيا و يعبرون عن تبرميم 
 ضيقيم بمن تصدر منو .
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 :  خاتمة  
، نشأة الشعر الجاىمي و أىم خصائصو من خالل ىذا البحث تعرضت إلى              
االجتماعية في العصر الجاىمي بتقاليدىا و أعرافيا القبمية تطرقت إلى مدى تأثير الحياة  كما

و تجمى ذلك في الكثير من موضوعات شعرىم ، فقد تأثروا في في شعر الصعاليك ، 
و مجتمعاتيم و قد ظيرت آثار حياتيم من قبائميم ألفاظيم و معانييم بمواقفيم الخاصة 

ر في َسخطيم اتضح ذلك األثعمى موضوعات شعرىم و أغراضيم و االجتماعية المزرية 
كثير من صوره التي لم ترضيم ، ولقد حفمت المصادر العربية التي  عمى المجتمع و ذمو في

بالتراث الشعري العربي الجاىمي بتدوين نتف من أشعار الصعاليك ، حيث لم يحصل عنيت 
 صادر . عدة مىذا الشعر مطبوًعا في دواوين مستقمة ، و لكنو وجد متناثًرا في عمى جل 

برز من الصحراء الجافة برماليا و جديتيا و شعر الصعاليك وجٌو و يعتبر          
، فيو يظل بتيا و صراحتيا ، و يظل بعيًدا عن الزَّْيف و المجاممة و الرقة المصطنعة صال

 نموذًجا لمشعر الجاىمي األصيل .

و كغيره من األشعار الجاىمية تنوعت أغراضو و تعددت بين مدح و فخر و           
كما أثار اعتزاز بالقبيمة ، و ىجاء ورثاء و غزل ، فكميا أغراض احتوت واقعيم المعيشي . 

و كذا أبنيتيا الفنية جدل كبير حول شعر الصعاليك بتفرعاتو المتعددة االجتماعية و الفكرية 
إلى ىدم قيم و مثل سائدة و إحالل قيم و مثل الشعر الذي دعا  تفسير و تحميل قيمة ىذا

 جديدة غيرىا في مجتمعات قبمية و بدوية .

عمى الرغم من اإلىمال الذي و في األخير ما يسعني القول إال أن شعر الصعاليك          
فن . وختاًما جوىر ال ، فيو يعتبر نمط شديد القرب إلىلقيو و التيميش إال أنو يعد فًنا راقًيا 

  دراستي لمموضوع وما توفيقي إال من اهلل عز وجل .أرجو أن أكون وفقت في 
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      36ــــ  21                               صورة المجتمع عند الصعاليك ـــــ المبحث الثاني : 

 الفصل الثاني : موضوعات وقيم شعر الصعاليك 

 43ــــ  32                                    المبحث األول : أغراض شعر الصعاليك  ـ ــــ

 52ــــ  44                                       ـــــ المبحث الثاني : قيم الشعر الصعموكي 

        54                                                                         خاتمة 

  56                                                                  مكتبة البحث 

 66                                                                       الفهرس 


	واجهة البحث
	البسملة
	شكر وعرفان
	مقدمّة
	مدخل
	الفصل الأول
	الفصل الثاني
	خاتمة
	مكتبة البحث
	الفهرس

