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Abstract:
There is no doubt that poverty is one of the major phenomenon
which destroys the entity of the human society and it is also one
of the obstacles that prevents the ability and talent of humans to
create and innovate in a suitable environment, it also causes the
ignorance, mental and social tension, and it also desists human
being to strengthen his family ties and make well settled position
in the society, it affects adversely the life and mind of human s
and forced him to commit crimes and violations in the
society .We see that this phenomenon has affected the life of preIslamic poet and compelled him on raiding and robbery, so in
this article we have tried to highlight the impact of poverty on
the life of pre-Islamic poet.

………………………………………………...

:املقدمة

مما ال شك فيه أن الفقر يعد من كربرب الوربواهر امربدمرة لنيربان ا امربس اإلكسربا كمربا أكربه
من إحد العوائق اليت حتول دون إطالق مواهب اإلكسان وقدرته على االبانار واإلبربدا بيةربة
مناسبة فالفقر أييت ابلاخلف واجلهل والاوتر االجامرباعي والربينهو ولربول بربن اإلكسربان وبربن ننربه
من بناء أسرته وبيةاه وجمامعه فهو يؤثر على حياة اإلكسان أتثريا سلبيا يدمر ذهن ه وحياته ويسلب
منربه قدراتربه وحربالحياته و ربربه علربى ارتنرباب اجلنرباات وامخالفربات البشربرية وكربر هربينه الورباهرة قربد
أثرت على حياة الشاعر اجلاهلي وأجربته على الغارات والصعلنة
 جامعة بشاور،* حماضر بقسم اللغة العربية
 جامعة بشاور،** أسااذ بقسم اللغة العربية
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التمهيد:
-1
الفقربربر ظربرباهرة اجاماعيربربة اقاص ربرباد ية موجربربودة عيربربس ا امعربربات وا ربربا أسربربباب عربربدة منه ربربا
اإلكسربربان كفس ربربه ال ربربين ياق ربرباعو عربربن العم ربربل وياه ربربرب ع ربربن مسربربؤولياته ومنه ربربا م ربربا ي ربرتب ابألوض ربربا
الطبيعية الطقسية كما كر أن حياة الشاعر اجلاهلي القائمة على امراعي امنحصرة قطا اإلبربل
والضأن وامعز كاكرب ممربو اجاجربة إمل امطربر ألكربه ينبرب النربحت وحتيربا بربه األرو وتقربو عليربه حيرباة
الشاعر اجلاهلي واماشية لينلك كان العرب يسابشربرون بنربزول امطربر ألكربه يربؤذن ايرباة األرو وزوال
القح واجلفاف وإليه قربد أشربار القربرآن النربر"  :لذ الربين يرسربل الربراح فا ربري سربحااب فيبسرب
السماء كيف يشاء و عله كسفا فت الودق خيرج من خاللربه فرباذا أحرباب بربه مربن يشرباء مربن عبرباده
إذا هربم يسابشربرون وإن كربرباكوا مربن قبربل أن ينربربزل علربيهم مربن قبلربربه مبلسربن فرباكور إمل آ ر ر رب ذ
كيف لي األرو بعد موهتا إن ذلك حملي اموتى وهو على كل شيء قدير .1
هربينا وإمل جاكربربب آخربربر فقربربد الشربرباعر اجلربرباهلي األمربن حياتربربه وواجربربه قلربربة مصربربادر الربربرزق
والاربربوتر االجامربرباعي بيةا ربربه فاوربربين الغ ربربزو والصربربعلنة وسربربيلة لعيش ربربه ومصربربدرا م ربربن مصربربادر كس ربربب
األمربوال لقضرباء حاجاتربه فبربدأ ينهربب أمربوال القوافربل الاياريربة ويسربلب مربا اوزهتربا قسربرا وعنربوة ومربربن
كفس ربربه حربربب امخ ربرباطرة وامغ ربربامرة والقا ربربل واجربربروب واالس ربربايالء عل ربربى م ربوارد مي ربرباه
هنربربا ق ربربد اكغ ربربر
اآلخربرين والربربدفا عربن مواشربربيه ومراعيربه وعيربربون مياهربه فنربربان يعاربز ابلقربربوة وشربدة البربربأ والربدفا عربربن
قبيلاربه بسربيفه ولسرباكه فاربأثرت حياتربه أتثربرا شربديدا ابألوضربا اماربوترة وبربدت تباشربري الفقربر حياتربربه
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فيعربل كوربره عيربس وسربائل كسربربب األمربوال ومصربادرها مشربروعة ليحصربربل علربى امنزلربة الرفيعربة بربربن
أفراد جمامعه وينسب حسن السرية وال ناء من أقراكه يقول عروة بن الورد هينا امعىن :2
أخليك أو أغنيك عن سوء حمضر
ذريو أطوف البالد لعلو
جزوعا وهل عن ذاك من ماأخر
فان فاز سهم للمنية مل أكن
لنم خلف أدابر البيوت ومنور
وإن فاز سهميكفلنم عن مقاعد
ضبوءا برجل اترة ومبنسر
تقول لك الويالت هل أك اترك
أ راك على أقااد حرما مينكر
مالك العا أكو
ومسا ب
خموف رداها أن تصيبك فاحينر
فيو ألهل الصاجن مزلة
ومن كل سوداء امعاحم تعت
أىب اخلفض من يغشاك من ذ قرابة
ويقول أيضا هينا امعىن :3
دع يو أطوف البالد لعلو
أليو غريبا أن تلم ملمة
فان حنن مل منلك دفاعا اادث

أفيد غو فيه لين اجق حممل
وليو علينا اجقوق معول
تلم به األا فاموت أعل

أمهية املال والغىن عند الشاعر اجلاهلي:
-2
جعربربل بعربربض الن ربربا امربربال والغربربىن وال رب ربراء أساسربربا جيربرباهتم واو ربربينوا عيربربس الوسربربائل لنس ربربب
أمواام ليقابل مواهر اجفاوة والانربر" بينمربا أحرببل الفقربري ا امربس حمرومربا مربن كربل أكربوا الاقربدير
والانر" وأحبح حياته عبأ عليه وحار ضائعا ال قيمة له جمامس إكسا مهما بلغ به النسب
واماربربد العشربربرية ألن الفقربربر كو ربربر النربربا داء ومربربرو يفربربرون من ربربه والفقربربري حقربربري كو ربرة زوج ربربه
وذليل عند أبناء قومه حغارا وكبارا أما الغو فهربو حرباحب منزلربة رفيعربة ومناكربة مرموقربة ا امربس
وله حي وحوت بن أفراد ا امس وقوله حية ورأيه رأ ال يعتيه اخلطأ مهما عوم ذكبه وسرباء
رأيه فله رب يغفر ذكوبه وميحو زالته وهينا ما يراه عروة قائال .4
رأي النا شرهم الفقري
دعيو للغىن أسعى فا
وإن أمو له حسب وخري
وأبعدهم وأهواهنم عليهم
حليلاه وينهره الصغري
ويقصيه الند وتزدريه
يناد فؤاد حاحبه يطري
ويلغى ذو الغىن وله جالل
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ولنن للغىن رب غفور
قليل ذكبه والينكب جم
وهنربينا يربر الشرباعر اجلرباهلي أو بربربن حيربر أن الغربو يصرببل مبالربربه سربيدا ولربو كربان عبربربدا
والفقربري يصربري ضربائعا ولربو كربان ذا كسربب وعشربرية فيعربل النربا امربال ميربزاان معرفربة منزلربة اإلكسربان
ا امس إذ يقول :5
وإن كان عبدا سيد األمر جحفال
بىن أ ذ امال الن ري يروكه
وإن كان حمضا العشرية خموال
وهم مقل امال أوالد علة
فنورب ربرا ألمهي ربربة ام ربربال وأتث ربربريه كف ربربو الن ربربا أتث ربريا عميق ربربا تن ربربالبوا عل ربربى عع ربربه مبخال ربربف
الوسائل والطرق ،وأك ر الشاعر اجلاهلي من ذكر الغىن وال راء وأمهية امال للحصول على منزلاه
ا امربربس أشربربعاره كمربربا أك ربربر مربربن ذكربربر مأس ربرباة الفقربربر وأتثربربريه سربربلبا حيربرباة اإلكسربربان وحربربور ه ربربينه
الواهرة االجاماعية بشىت الصور والاعابري وأجاز للنا أن ينسبوا األموال مية طريقة كاك حىت
ولربربو احاربرباجوا إمل قطربربس حربربالت ال ربربرحم والقربربرىب سربرببيل عربربس األم ربوال وكسربرببها يقربربول أحيحربربة ب ربربن
اجلالح :6
7
إن الغو من اساغىن عن النا
اساغن عن كل ذ قرىب وذ رحم
فيمس األموال عنربد الشرباعر اجلرباهلي أغلربى مربن حربالت القربرىب والربرحم ألن حرباحبه لربت
وينربربر لربربينا ل ربربه ولرضربربه علربربى عربربس األم ربوال فربربال ر عنربربده كربربر" علربربى اإلخ ربوان فهربربو خييربربل مي ربربس
النداءات إال كداء األموال فهو ال خيينله يقول :8
واساغن أو م وال يغررك ذوكشب من ابن عم وال عم والخال
وعن عشريهتم واجق للوايل
يلوون ما ام عن حق أقرهبم
وال تضيعنه يوما على حال
فاعس وال حتقرن شيةا جتمعه
إن النر" على اإلخوان ذو مال
إ إقليم على الزوراء أعمرها
حسرات الفقر وآالمه:
-3
فالعار هو عار الفقربر ويربزداد خربينالن اإلكسربان وياضرباعف عنربد مربا تطلربب زوجاربه الطربالق
لفقره مس أكه من خيار قومه فازداد حسرة الفقري وياضاعف أمه حينما ير كفورا من أقراكه وأقرابئه
فهو ذو امال وحمضر كل سر عند النا ويوثق به كل أكدية وحتتمه زوجاه يقول زيد بربن عمربر
بن كفيل شاكيا عن طلب زوجاه من الطالق ألجل الفقر واجاجة :9
ربربد يل اليو قول زور وهت
تلك عرسا تنطقان على عم رب
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يل قليال قد جةاما بننر
سالاا الطالق أن رأاتما
ويعر من امغار ظهر
فلعلى إن ين ر امال عند
ومنا حيف من خواد عشر
وتر أعبد لنا وأواق
ربربب ومن يفاقر يعش عيش حر
و كأن من ينن له كشب لب رب
أخا امال حمضر كل سر
و نب سر النيي ولنن
وهنربربينا يشربربنو ذو اخلربربرق الطه ربربو  10مربربن زوجاربربه ال ربربيت طالب رب فراقربربه عن ربربد مربربا افاقربربر فه ربربو
ياعيب من أهنا ال تنلمه ،يقول :11
ما افاقران وقد ك ر فنافق
ما ابل أ حبيش ال تنلمنا
كما تشاو فيك ال ائر اجنق
تقطس الطرف دو وهي عابسة
غرثي عيافا عليها الريش واخلرق
ما رأت إبلي جاءت ولاها
مما تالقي وشر العيشة الرمق
قال أال تباغي ماال تعيش به
اجلينب ال خفة فينا وال ملق
فيةى إليك فأان معشر حرب
 - 4أسباب نشأة الصعلكة واألنفة العربية:
وما فقد الشاعر اجلاهلي الفقري مناكاه ا امس وأمهل وجرد من كل معربا الشربرف ومل
يشربعره أحربد بقيماربربه اإلكسرباكية جمامعربه فبربربدأ يشربعر شربربعورا حربادا ابالكاقربا مربربن األغنيرباء ووجربربدت
كاييربة اربربينه الوربرباهر االجاماعيربربة طائفربة مربربن الشربربعراء الفق ربراء ابسربم الصربربعاليك وهربربم الشربربعراء الربربينين
عاكوا من الفقر ا امس وضاق عليهم األ رو وأحبح حيرباهتم حيرباة اجلهربد وامعرباانة والنهربب
واايو على األموال األغنياء وكر هينه الصفات واأللوان أشعارهم ابرزة لننهم ليسوا وحدهم
الربربينين ع ربرباكوا مربربن الفق ربربر وج ربربىن علربربيهم ا ام ربربس بربربل ر ربربد هن ربرباك عربربددا م ربربن الشربربعراء الفق ربراء ال ربربينين مل
يفصحوا أشعارهم عن فقرهم بل اخاار الاعفف كما يقول عنتة العبسي بقوله:12 :
لنيل عطاء مد عنقي لينابل
وأيسر من كفى إذا ما مددهتا
13
وقوله أيضا:
حىت أانل به كر" امأكل
ولقد أبي على الطو وأظله
وقد امادح القرآن النر" هينا الصنف من الفقراء اماعففن من امسلمن فقال تعامل:
(للفقرب ربراء ال ربربينين أحص ربربروا س ربرببيل ذ ال يس ربرباطيعون ض ربربراب األرو لس ربرببهم اجلاه ربربل
أغنياء من الاعفف تعرفهم بسيماهم ال يسألون النا إجافا) .14
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فرباذا مربا حربدث أن أعربرو الشرباعر الفقربري عربن السربؤال ،فربان ذلربك يرجربس إمل األكفربة العربيربة
اليت نعه من الشنو والسؤال ،لنن الصعاليك ردوا على ا امس وقيمه ،وأ حبل هدفهم السعي
وراء الغىن ،واغاصاب األموال.
وهربربينه امعربربا ال ربربيت ياحربربدث عنهربربا الش ربربعراء الفق ربراء فيمربربا ياعل ربربق مبناكربربة الفقربربري ا ام ربربس
اجلاهلي من خالل كورة ا امس له ،إمنا هي سياط تنصب على الفقراء ،جتول كفوسهم عيعاً،
وقد عربوا عنها أشربعارهم مب ربل قربول مالربك ابربن حربر"  ،15الربين يربر أن امربال يرفربس اخلسربة و عربل
الينميم حممودا بينما الفقر مينلة لصاحبه بن النا :16
وتبد لك األا ما لس تعلم
أكبيك واألا ذات جتارب
وي ىن عليه اجمد وهو مينمم
من ثراء امال يرفس ربه
لز كما حز القطيس احملر
وإن قليل امال للمرء مفسد
و لو وس القو ال يانلم
ير درجات ا د ال يساطيعها
وقد حور مالك بن اجارث ااينيل  17العالقة بن األغنياء والفقراء جمامعه فقال :18
إذا شبعوا وأوجههم قباح
رأي معاشرا ي ىن عليهم
19
ولو مل يسق عندهم ضياح
يول امصرمون ام سيودا
 - 5الافاضل االجاماعي ا امس اجلاهلي
وال شرب ربربك أهنرب ربربا عالقرب ربربة كفعيرب ربربة ال وضرب ربربس إمل حرب ربربد كب ربربري إال للم ربربال ،وق ربربد عنسرب رب هرب ربربينه
النص ربربول الشرب ربربعرية الرب ربربيت أوردانهرب ربربا ذلرب ربربك الافاض ربربل االجام ربرباعي ب ربربن األغني ربرباء والفقرب ربراء ا ام ربربس
اجلرباهلي ،فصرباحب امربال الن ربري حممربود حربىت لربو كربان غربري أهربل للحمربد ،أمربا الفقربري فحوربه اجرمربربان
ا حملض ،وليو له من سبيل إمل اجديث وس القو مهما كان كسبه.
لقربربد أد الفقربربر بن ربربري مربربن الشربربعراء إمل تشربربردهم األرو سربربعيا وراء الغنيمربربة ،وب ربربينلك
كاكوا عرضة لليو وامسغبة ،تقطع هبم السبل ال أحد يدر أين وجهاهم :20
ومن يسأل الصعلوك أين ميناهبه
وسائلة أين الرحيل وسائل
إذا ضن عنه ابلفعال أقاربه
ميناهبه أن الفياج عريضة
ولسربنا هنربا بصربدد اجربديث عربن الصربعاليك العصربر اجلرباهلي كمربنهي ،ألن الربين يعنينربا
مرب ربربن أمرب ربربرهم شرب ربربعرهم الشرب ربرباكي ،وأسرب ربربباب هرب ربربينه الشرب ربربنو  ،ولعم ربربر إن ش ربربنو الص ربربعاليك مرب ربربؤثرة
لصربدقهم معربرباانهتم ،فلقربربد كرباكوا عرضربربة لليربربو الربربين كربان مربربن أق ربو الربدوافس الربربيت آل رب هبربربم إمل
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سربربلوك الاش ربربرد ،واإلغ ربربارة ،وه ربربو س ربربلوك منح ربربرف خلعربرباهم قب ربربائلهم بس ربربببه ،فخرج ربوا مش ربربردين ع ربربن
األحيرباء علربى مربا ذلربك مربن الاربينمر والاربربأمل  ،21فن ربرت شربنواهم مربن الفقربر واجلربو والاشربرد ،ومربربس
هربينا فاكنربا قربد رربدهم ميزجربربون شربنواهم تلربك شربيةا مربن الفخربربر الربينايت ،فقربد وجربدان الشربنفر يصربربور
جوعه ،وتصربه عليه ،وهو يول يبحث عن القوت القليل كما يبحث الينئب عن فريساه ،ولربيو
اجلربو وحسربب الربين يعاكيربربه بربل إن اامربو واآلال كاكرب حتالفربربه وتعرباوده معرباودة اجمربى الشربربديد،
وهو لاول ردها فال يساطيس يقول :22
وأضرب عنه الينكر حفحا فأذهل ا
أد" مطال اجلو حىت أمياه
على من الطول امرؤ ماطول
وأساف ترب األروكيال ير له
يعاش به إال لد ومأكل
وال اجاناب الينأ مل يلف مشرب
على الينا إال ري ما أحتول
ولنن كفسا مرة ال تقيم يب
اكطوت خيوطه مار تغار وتفال
وأطو على اجمص اجوااكما
غدا أزل هتاداه ا لانائف أطحل
وأغدو على القوت الزهيد كما
عياداكحمى الربس أو هي أثقل
وإلف مهو ما تزال تعوده
ت وب فاأيت من حتي ومن عل
إذا وردت أحدرهتا مث إهنا
لقربد كاربربب الشربقاء كاييربربة للفقربربر ومربا ارتربربب بربه مربربن اجلربربو وامسربغبة علربربى ك ربري مربربن هربربؤالء
الصعاليك ،ورد أاب خراش ااينيل جاهلياه كان من الصعاليك الينين اكاووا بنار اجلو وجترعوا
مراراتربه ك ربريا ،فلقربربد قسرب عليربربه اجيربرباة فلربربم ربد مربربا أيكربربل إال مبشربربقة ابلغربة ،ولربربيو مربربن عيربربب أن
يشنو من ذلك قائال :23
فيينهب ومل يدكو ثيايب وال جرمي
وإ ألثو اجلو حىت ميلو
وقد ينون خلربف تصربربه علربى اجلربو عربزة قعسرباء نعربه مربن سربؤال النربا وتنففهربم ،وهربو
يشنو من زوجاه اليت سةم منه كايية فقره ،وتعلق آبخر من اموسرين يقول :24
أقول اا هد وال تينخر جمي
لقد علم أ األديرب أكو
كفيء لك زادا أو كعدك ابالز
فان غدا إن ال رد بعض زادان
وطاف برانن امعدين ذ شحم
رأت رجال قد لوحاه خمامص
ي بدبغ عومه غري ذ حيم
غين لقاح ال يزال كأكه
أزف إليه أو ل على قر
تقول فلوال أك أكنح سيدا
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أثر الفقر حياة الصعاليك االجاماعية
-6
إن اماابس لشعر هؤالء الصعاليك الشاكن ،وما يفصربحون عنربه مربن اجلربو والفقربر ربدهم
يسعون دائما للحصول على امال ،يسدون به رمقهم وخاحة أهلهم ،وأن الواحد منهم قد أتخينه
غيبربة الصربحراء فيربربينكر أوالده وأهلربه وعندئربربين ياقطربس قلبربه حس ربرة علربيهم ويشربربنو فقربرهم وبؤسربربهم
مصربورا حربالاهم ورجرباءهم ،وهربم ابلعربراء ال ميلنربون شربيةا ،يرزحربون فقربر شربديد ال يعطربف علربيهم
أحد ،ولننهم مس ذلك ينورون إمل من عسى أن أيتيهم بشيء يسد بعض حاجاهم يقول األعلم
ااينيل :25
وحاجة الشعب الاوالب
وذكرت أهلي ابلعراء
د الالحمن إمل األقارب
امصرمن من الاال
رب ألن تبلغو مآرب
و اكيب كعمان قلرب رب
لقد عاش هؤالء الصعاليك حياة اقاصادية مزرية ،يعاكون مرارة الفقر بعد أن ربردوا علربى
جمربربامعهم فنب ربربينهم فن ربربان الفقربربر عق ربربدة العق ربربد حيربرباهتم ،حت ربربدثوا عن ربربه شربربعرهم موه ربرين ربربردهم
جمامربس توزعرب فيربه ال ربروة توزيعربا غربري عربادل
وشنواهم امريرة من هربينا الوضربس االقاصرباد اارباب
فاربينمروا مربربن فقربربرهم وهربواهنم ،وسربربوء حربرباام ،وضربربربوا األرو سربعيا وراء الغربربىن حماولربربة لايربرباوز
واقس البؤ واجرمان وحىت ال ينوكوا من شرار النا كما بن ذلك زعيمهم عروة بن الورد ،الين
أحو ابلفردية االجاماعية وولخل ا امس بنوامه القبلي ،كما أحو ابلافاوت بربن أفربراد ا امربس
ال ربروة ،واجلربنو ،واللربون ،وشربعر ابلولربم الربين ياعربربرو علربى الفقربر ،ولربينلك رأينرباه ياوجربه ابللربربو
للفقراء الينين يرضون بفاات األغنياء بينما ي و على الصعلوك الفقري الين يشق طريقه اجيرباة
عزيزا غازا ،فالسعي من أجل العزة أفضل من اخلنو والفقربر ،وإال فرباموت سرببيل العربزة والنرامربة
خري من العيش ظل الينل وامهاكة :26
عليه ومل تعطف عليه أقاربه
إذا امرء مل يبعث سواماً ومل يرح
فقريا ومن مومل تدب عقاربه
فللموت خري للفىت من حياته
وهو لمل على الصعلوك النسول ،فيصفه مرذل الصفات بينما ي و على اآلخر ال ائر
الغاز الين ينسب رزقه بقوة سيفه وسطوة يده فيقول :27
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مضى امشاش آلفا كل جمزر
جى ذ حعلوكا إذا جن ليلة
أحاب قراها من حديق ميسر
يعد الغىن من كفسه كل ليلة
ل اجصى عن جنبه اماعفر
ينا عشاء مث يصبل طاوا
إذا هو أمو كالعريش ا ور
قليل الاما الزاد إال لنفسه
وميسى طليحا كالبعري احملسر
يعن كساء اجي ما يساعنه
كضوء شهاب القابو امانور
ولنن حعلوكا ححيفة وجهه
بساحاهم زجر امنيل امشهر
مطال على أعدائه يزجروكه
تشوف أهل الغائب امانور
إذا بعدوا ال أيمنون اقتابه
يدا وإن يساغن يوما فأجدر
فينلك إن يلق امنية يلقها
إهنما حوراتن خمالفاان للصعلوك ام ابر ،وآخر للخامل النسول ،فاما أن ينربون خربامال
يانفف النا  ،وإما أن ينون ئرا عزيزا ينسربب رزقربه بقوتربه ومسربه وذاك كوربر عربروة األفضربل
وهو الشيا دائما.
لقربد كاكرب الشربنو مربن الفقربر مدويربة عنربربد هربؤالء الصربعاليك ،فهربينا حربخر الغربي يشربربنو
من فقره وضيق ذات يده فيقول :28
عاود من حباهبا زود
إ بدمهاء قل ما أجد
وم ل هينه الشنو ردها عند عمرو بن براق قوله أيضا :29
حسا كلون املل أبيض حار
وكيف ينا الليل من جل ماله
و إشربارته هنربربا إمل السربيف دليربربل علربربى غربزوه امسربربامر ،فسربيفه جربربل مالربربه وهربو مربربا يعامربربد
عليه لعيشه.
 - 7طرفة بن العبد ومعاانة حياته:
أما طرفة بن العبد فاكه ليو من هؤالء الصربعاليك لنربن الفقربر قربد مضربه فايلرب اجقيقربة
امرة عنده خلو يده من امال بعد أن حر الولد فعرب عن هينا الوضس الين يعيشه مبرارة قاسية،
فلو شاء ذ وهبه الولد فنان كقيو بن خالد ،ولو شاء وهبه امال فنان كعمرو بن مرثد ،وألقبل
كربرا النربا وسرباداهتم يعودوكربه وخيطبربون وده ،وأييت تعبربربريه عنربه هربينه اجقيقربة أسربلوب شربربنائي
ماأمل من كبوة اجظ ،وع رة األا ال بنون لديه وال مال :30
ولو شاء ريب كن عمرو بن مرثد
فلو شاء ريب كن قيو بن خالد
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بنون كرا سادة مسود
فأحبح ذا مال ك ري وعاد
والسربربليك ب ربربن الس ربربلنة يش ربربنو مربربن عيرب ربزه ع ربربن مس ربرباعدة خاالتربربه الل ربوايت مي ربرباهن م ربربن قب ربربل
األغنيرباء لنربربن مالربه يعيربربز عربربن مسرباعدهتن ،ولياربربه ينفيربه ،وهربربو ال يقصربربد خاالتربه النسربربب وإمنربربا
النساء اإلماء اللوايت يشاركنه اللون والفقر يقول :31
أر يل خالة وس الرحال
أشاب الرأ أ كل يو
ويعيز عن ولصهن مايل
يشق علي أن يلقن ضيما
إن مربن األمربور الربيت تنرباي عربن الفقربر شربدة اجلربربو الربين ياعربرو لربه الفقربراء ،ومربا ينشربأ عربربن
ذلك من ضعف وهزال وحنول األجسا  ،وقد اشانى الفقراء من هينه امواهر امؤمة ،ومنهم أتب
32
شرا ،فهو يشنو من قلة زاده ،وضعف جسمه وكاوء عوامه حىت الاصق أمعاؤه
وقد كشز الشر سوف والاصق امعي
قليل ادخار الزاد إال تعلة
ويصبل ال لمي اا الدهر مرتعا
يبي مبغىن الوحش حىت ألفنه
وحنن إذ أنيت إمل هناية هينا امقال كود أن كقول :من الفقر جممس العيوب وهو ححم ُّل البالء
 ،33وقد اساعاذ الرسول – حلى ذ عليه وسلم – من شر فانة الفقر فقال( :أعوذ بربك مربن شربر
فانة الفقر)  34وقال( :إ أعوذ بك من النفر والفقر)  35وقربال بعضربهم( :مربا ضربرب العبرباد بسربوط
أوجس من الفقر)  36فال غرابة أن رد حيحات الشنو من الفقر عند الشعراء العصر اجلاهلي
بربل و سربائر العصربور الالحقربربة ،فقربد وجربدانهم اترة يشربربنون مربن الفقربر امربربدقس وأكربه ال يوجربد عنربربد
بعضربربهم غربربري سربربالحه يعامربربد عليربربه ،وأحيربرباان أخربربر رربربدهم يشربربنون مربربن اجلربربو النربرباتي عربربن الفقربربر،
وأحيرباان رربدهم كربربينلك يشربانون مربربن حنربول األجسربربا  ،والضربعف امانربرباهي ،ويصربورون شربربنواهم
تلربك حربالاهم ومربربا يعاكوكربه مربن ذل وه ربوان ،بربل رربدهم كربربينلك ال ي نسربون أن يفاخربروا بشربربياعاهم،
وسرعة عدوهم ،ومرافقاهم جيواانت الصحراء.
وخالحة القول:
إن ا امس اجلاهلي مل ينن ماماثال توزيس ال روة فلم ينن هناك ما يؤخين من األغنياء
فريد على الفقراء كما حدث اإلسال من أمر الزكرباة ،لنربن األمربوال تركربزت حينربيناك عنربد بعربض
مناطق معينة قد ينون منها منة وامدينة ،وبعض مناطق اليمن ،والطربائف ،بينمربا ظربل
النا
عربرب الباديربة لسربربون بضربراوة اجلربربو ووطربأة الفقربربر ،وشربدة امعربرباانة كاييربة لاعربربرو ابديرباهم لليربربدب
وعربد كربزول األمطربربار بشربنل مسربربامر ،ومربن هنربربا فربان أغلربربب الفقربراء كربرباكوا مربن عربربرب الباديربة الربربينين
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قاموا بزعزعة األمن وكشر الفوضى حماولة منهم مشاركة األغنياء شرائهم ،والاخلص من شبل
الفقر ،واجلو  ،وإن كان بعضهم قد أخين ظاهرة الصعلنة عن رغبة وقناعة ال يساطيس منها فناكا
كما عرب عن ذلك األحيمر السعد  37عند ما حاول الاوبربة آخربر حياتربه فنربان يغالربب كفسربه
مغالبربة شربديدة ح ينمربا ربر بربه القوافربل الربيت كاكرب ال تنيربو منربه قبربل ذلربك فنيربده يشربنو حربربه عربن
سلبها ولن لالك األا السالفة :38
وما أالقي إذا مرت من اجزن
أشنو إمل ذ حرب عن زواملهم
سقيا ليناك زماان كان من زمن
لنن ليايل كلقاهم فنسلبهم
ورمبا كان ذلك حماولة منهم اراة األغنيا ء النر  ،والبينل فالعريب بطبعه كر" سخي،
أو أن جودهم امفرط كان سببا إتالف ما أيديهم فهم كرماء ال لبون البخل :39
ورأ البخل خمالف شاي
وقد علم سليمى أن رأيي
سواء إن عطش وإن روي
وأ ال يريو البخل رأ
ولعل هينا أيضا من األسباب اليت أدت بعروة وغريه إمل اجلود فأتلف
أمواام وعندئين اجتهوا إمل حياة الصعلنة.
اهلوامش:
 .1سورة الرو اآلات50 - 48 :
 .2ديواكه70 - 67 :
 .3ديواكه131 :
 .4ديواكه92 - 91 :
 .5ديوان أو بن حير  /حتقيق الدكاور حممد يوسف رم ،دار حادر بريوت ،ط (1399 ،)3هرب/
 ، 1979ل91 :
 .6أحيحة بن اجلالح بن اجريش بن جحييب بن كفلة بن عوف بن عمرو بن مالك بن األو كان
اجلاهلية ،وقيل أكه اشاهر ابلبخل الشديد ،خزاكة األدب– 357/3 :
من سادات قومه األو
.359
 .7ديواكه /دراسة وعس وحتقيق الدكاور حسن ابجودة – مطبوعات اند الطائف األديب 1399هرب
ل.26 :
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 .8امصدر كفسه :ل 79 - 78
 .9البيان والابن ،235/1 :عيون األخبار ،242/1 :خزاكة األدب .410/6
 .10ذو اخلرق :لقب ل الثة شعراء كلهم من بو طهية أحدهم قائل هينا الشعر وهو خليفة بن ل بن
عامر بن ري  ،وكان من فرساهنم ،خزاكة األدب42/1 .
 .11األحمعيات /حتقيق أ د حممد شاكر وعبد السال هارون .طبعة دار امعارف ،ط ،)5( :ل:
 ،124وخزاكة األدب43/1 :
 .12ديواكه40 :
 .13كفو امصدر.124 :
 .14سورة البقرة اآلية273 :
 .15مالك بن حر" بن داالن اامربدا  ،شرباعر جرباهلي فحربل وهربو شرباعر مهربدان وفارسربها وحرباحب
مغازيها.
 .16كفو امصدر300 :
 .17الاعريف به الشعر والشعراء ،666/2 :واألحابة 5/10 :وغريها.
 .18ديوان ااينلين ،القسم ال الث82 :
 .19شربعراء حربربدر اإلسربال و رب لهم للقربربيم االجاماعيربة /للربدكاور وفربرباء فهمربي السربنديو دار العلربربو ،
الراو1403 :هرب  ، 1983 /ل.251 :
 .20ديوان عروة بن الورد29 :
 .21الشعر اجلاهلي /بطر البساا  ،دار امعلم بطر البساا  ، 1965ل78 :
 .22خماارات ابن الشير 83 :
 .23شرح أشعار ااينلين1199/3 :
 .24ديوان ااينلين القسم ال ا 129 - 125 :
 .25شرح أشعار ااينلين315/1 :
 .26ديوان عروة بن الورد29 :
 .27ديوان عروة بن الورد73 - 70 :
 .28ديوان ااينلين القسم ال ا 57 :
 .29أمايل القايل122/2 :
 .30ديواكه51 :
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 .31شعر بو يم العصر اجلاهلي56 :
 .32ديوان أتب شرا وأخباره  /عس وحتقيق وشرح على ذو الفقربار شرباكر ،دار العربرب اإلسربالمي –
الطبعة األومل 1404هرب  ، 1984 /ل115 :
 .33الام يربل واحملاضربرة  /لل عرباليب ،حتقيربق عبربد الفارباح حممربد اجلربو ،مطبعربة اجلربيب القرباهرة 1381ه رب /
 ، 1961ل.395 :
 .34مسند اإلما أ د( 57/6 :طبعة امناب اإلسالمي)
 .35امصدر كفسه.36/5 :
 .36اللطائف والورائف للمقدسي39 :
 .37الاعريف به كامال أشعار اللصول وأخبارهم /عس وحتقيق عبد امعن املوجي ،منشورات دار
أسامة – دمشق ط ( )1ل113- 99 :
 .38امصدر كفسه113 :
 .39ديوان عروة بن الورد35 :

