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طة هماا عاعبت بسايضااه  م,كما كانت قابملسميات  ايمل يكن الشاعر اجلاهلي معن                   

 يفلعاااا ارساارا ومهمااا اذي يشااعر باا ,من هنااا ضااان موثااوعا كااال ورة والتغياا    هالتتعاادا الوجااود الاا

 ا ضقاد ارتبطات,من هنا أهداضاملطالب البسيطة والواثحة ذات السمة املركزية يف هرا حاجات  وسلم 

ئع اجلااا إطعاااا ىلإلاادعوة ابالعدالااة االجتماعيااة  إىلقضاااه  اااذا التشااكيا افاجااات ضارتبطاات الاادعوة 

 امللهوف ومحاية الضعيف,.... وإغاثةعدة احملتاج ومسا

 

املعاا  عاان ال ااورة االجتماعيااة يف وجاا   اان ال قاار  األمنااوذجوتاا ح حركااة عالشااعراا الصعاليهابوعاا ها 

املرياار باا  وحلااكواهم ماان هااوان املنزلااة  واإلحسااا والنبااذ وافرمااان ,ضقااد كااان حلااعورهم افاااد ابل قاار 

 أضارادبنصيبهم من افياة كما هو حال سائر  األخذم وعجزهم عن وعدا تقدير اجملتمع هل االجتماعية

القباول  إمااسابيل    إال أماامهماجملتمع والعجز عان اخاذ نصايبهم ضيهاا بسابب جمللام اجملتماع,ومل  ادوا 

يشااقوا  أن أووالعاايع علاام هااامع اجملتمااع  األغنيااااابلااذل واملهانااة والواقااع املرياار والبقاااا  اات رمحااة 

-3ط-د.يوساف خلياف-يف العصار اجلااهلي الشاعراا الصاعاليه/أبيةرو حياة كرمياة طريقهم ابلقوة 

مجاعااة حلااب   إىلا وقااد كااان لتشاااب  جملااروضهم افياتيااة اثاار يف توحياادهم حاا   ولااوا 33/دار املعااارف

منظماة كاناات هلاا وسااائلها يف العاايع والاى تقااوا علاام القتاال والغااارة ك تقاساام الغناائم كمااا عاحلااوا يف 

بوعا   الشصصاية الاى تانظم حياا م  األبزوية بعيدة عن النا  وجملهر بيانهم م هاوا القائاد/من أماكن

الاازعيم -,يقااول د.يوسااف خليااف يف وعااف عااروة باان الااورد املعااروف رماا  الصااعاليه عوعرف هااذا

يعارف  ألنا ماا  سانت حاالتهم  اذا التاوااهم عليا   أحياانضكان يقبا منهم –ن سية مجاه   -الشعيب

جاناب هاذ  الزعاماة افكيماة قائاد موضا  نارج   نااود   إىلا الناا ا علام حاد تعب  ..وهاو عكما أهنام
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وبااش حلااه ضااان سااعيهم اقاارتن .325-324ويرساام هلاام ااطااي الدقيقااة الااى تضاامن هلاام ال وحان ساا 

والنبااذ ينيااا,يقول  ةابل ااورة ذات األبعاااد االقتصااادية واالجتماعيااة بساابب ال قاار أو والعزلااة االجتماعياا

د الباااح   عإن الصااعلكة هااي ال قاار وان كاناات داللااة الكلمااة قااد تطااورت ض طلقاات علاام ال قاار احاا

النصاااول اللغوياااة نعااارف إن الصاااعاليه هااام  ااملقااارتن بنااازو  ثاااوري إن عاااد  هاااذا التعبااا  وابساااتقرا

ال قااراا لكاانهم يف هاااذا االوااا  ال اااوري مل يكونااوا ضقاااراا ضقااراا ضقااي باااا كااانوا ضقاااراا حلااجعاان أقاااوها 

 34..لقااد يروا علاام النظاااا املااا  ضغنمااوا ابلقااوة مااا قااد حرمو اديااوان عااروة/حاب حاام مرهف.أعاا

يعاايع  أنوعااروة ميجااد القتااال بوعاا   طريقتاا  لل ااورة والتغياا  الااذي ينشااد  يف حياتاا  م كاادا عظمااة 

 ا92 ,يقول عالديوان/إليهات  حقو  مل يسع وميوت وليم يف رقب اإلنسان

 غىن ضي  لذي اف   ما أضيديف البشد لعلين        أطوفدعيين 
 تلم ملمة       وليم علينا يف افقو  معوَّل أنعظيما  أليم

 ضاملوت امحا,األهاضان رن مل منله دضاعا حبادث   تلم ب                      
 90 ن س /أيضاويقول 

 حليوال أ ال أمر   دياألعابدت                بشد  إذاضلو كنت م لوج ال  اد 
 ية م لرجعت علم حرس ,اْذ قال ماله               هلكت,وها يلحم علم بغي

 لرحاطية ابلعا انطشقي يف البشد وبغيى                    وحلدي حياحمي امل
 اابلبصرب هجمة                 يداضع عنها ابلعقو  و  إىلسيدضعين, يوما ,

 63/يها  الديوانصميم علال ورة والت إىلميت  املشهورة م كدا هذا النزو  كما يقول الشن را يف ال

 لدي  وم كا إالولوال اجتناب الذا مل يلف مشرب        يعاش ب  
 لأ و ري ما  إالولكن ن سا حرة التقيم يب                 علم الضيم 

واة الاذي يارا  الشاعراا ااملسا ونلمح رضضا للظلام االجتمااعي الاذي نار  قاانون وحادة القبيلاة ومبادأ

بااان العباااد مااان الظلااام  ةالشااااعر طرضاااضيماااا بيااانهم وم لااات حلاااكوا  أركاااان عشقاااات األضاااراد أهاااماحاااد 
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الشاااعر ياارا اناا  قااد عااان قبيلتاا   أناالجتماااعي وضقاادان مباادأ العدالااة االجتماعيااة علاام الاارغم ماان 

 36يوان وداضع عنها يف معاركها وذب عن حياثها وعوما ابلنبذ حيث يقول الد

 ألنظرين غدي أوضلو كان موالي امرأ هو غ             ل رج كريب 

 دسآل أو أان م تو خانقي           علم الشكر والتولكن موالي امرؤ ه

 داحلد مضاثة         علم املرا من وقع افساا املهن القرىبوجمللم ذوي 

لشاه ة ركاة ذي قاار اوجت  عل ر  والى تالعشقة املتوترة لقرون طويلة ب  العرب وا أخباروتطالعنا 

ناذر نعماان بان املمقتاا ال ,وكاان ساببها املباحلار يال ارساالى كانت ثورة عربياة خالصاة يف وجا  الظلام 

 أخاارابااا ةرة و رثااا ا وقااد كااان الشااعر حاثاارا ضيهااا حضااورا قااوه موث27العاارب يف اجلاهليااة/ أهاع

ال ارسااي  ن اجلاايعماادي لقوماا  علاام ال ااورة وافااذر ,ماان ذلااه لتحااريع الشاااعر لقاايي باان يعماار االه

 45القادا روهم ,حيث يقول ديوان  

 غمة كنعا أضرجيقال ل   إذاوال تكونوا كمن قد ابت مكتنعا        

  55ويقول م كدا علم ال ورة والت هب هلا 

 ضزعا من األمنك اضزعوا قد ينال           أرجلكم أمشاطقوموا قياما علم 

كااا العاارب   تكااون أن الشاااعر هااذ  امللحمااة ال وريااة ااالاادة يف حلااعر  ,ضقااال متمنيااا عشااماألوخلااد 

 .1994ادار عادر ب وت  112حلريكة يف هذا النصر  عديوان 

 رفالش أخطاهما قار م  يوا ذييف نا    اااااااااااااااااااااااااااااااااااااكا معد كان حلارك  أنلو 
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