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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 humans
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 .

………………………………………………...

مما ال شك فيه أن الفقر يعد من كربى الظواهر املدمرة لكيان اجملتمع اإلنساين كماا
أنه من إحدى العوائق اليت حتول دون إطالق مواهب اإلنسان وقدرته على االبتكار واإلبداع
يف بيئة مناسبة فالفقر يأيت بالتخلف واجلهل والتوتر االجتماعي والذهين وحيول بني اإلنساان
وبني متكنه من بناء أسرته وبيئته وجمتمعه فهو يؤثر على حياة اإلنسان تأثريا سلبيا يدمر ذهناه
وحياته ويسلب منه قدراته وصالحياته وجيربه على ارتكاب اجلنايات واملخالفاات البشارية
ونرى هذه الظاهرة قد أثرت على حياة الشاعر اجلاهلي وأجربته على الغارات والصعلكة
 جامعة بشاور،* حماضر بقسم اللغة العربية
 جامعة بشاور،** أستاذ بقسم اللغة العربية
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لذا حاولنا يف هذا املقال إبراز مدى تأثري الفقر على حياة الشاعر اجلاهلي يف الفقرات
التالية:
-1

التمهيد

-2
-3

أمهية املال والغىن عند الشاعر اجلاهلي
حسرات الفقر وآالمه

-4

أسباب نشأة الصعلكة واألنفة العربية

-5
-6

التفاضل االجتماعي يف اجملتمع اجلاهلي
الفقر يف حياة الصعاليك االجتماعية

-7

طرفة بن العبد ومعانات حياته

-1
الفقر ظاهرة اجتماعية اقتصادية موجودة يف مجيع اجملتمعات وهلا أسباب عدة مناها
اإلنسان نفسه الذي يتقاعس عن العمل ويتهرب عن مسؤولياته ومنها ما يارتب باألوضااع
الطبيعية الطقسية كما نرى أن حياة الشاعر اجلاهلي القائمة على املراعي املنحصرة يف قطااع
اإلبل والضأن واملعز كانت بأمس احلاجة إىل املطر ألنه ينبت الكأل وحتيا به األرض وتقوم عليه
حياة الشاعر اجلاهلي واملاشية لذلك كان العرب يستبشرون بنزول املطر ألنه ياؤذن ييااة
األرض وزوال القح واجلفاف وإليه قد أشار القرآن الكرمي " :اهلل الذي يرسل الرياح فتاريري
سحابا فيبس يف السماء كيف يشاء وجيعله كسفا فترى الودق خيرج من خالله فإذا أصاب به
من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله ملبلسني فانظر
إىل آثار رمحت اهلل كيف حيي األرض بعد موهتا إن ذلك حملي املوتى وهو على كال شايء
قدير.1
هذا وإىل جانب آخر فقد الشاعر اجلاهلي األمن يف حياته وواجه قلة مصادر الارزق
والتوتر االجتماعي يف بيئته فاختذ الغزو والصعلكة وسيلة لعيشه ومصدرا من مصادر كساب
األموال لقضاء حاجاته فبدأ ينهب أموال القوافل التجارية ويسلب ما يوزهتا قسارا وعناوة
ومن هنا قد انغرس يف نفسه حب املخاطرة واملغامرة والقتل واحلروب واالستيالء على موارد
مياه اآلخرين والدفاع عن مواشيه ومراعيه وعيون مياهه فكان يعتز باالقوة وشادة الباأس
والدفاع عن قبيلته بسيفه ولسانه فتأثرت حياته تأثرا شديدا باألوضاع املتوترة وبدت تباشاري
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الفقر يف حياته فجعل يف نظره مجيع وسائل كسب األموال ومصادرها مشروعة ليحصل على
املنزلة الرفيعة بني أفراد جمتمعه ويكسب حسن السرية والريناء من أقرانه يقول عروة بن الورد يف
هذا املعىن:2
أخليك أو أغنيك عن سوء حمضري
ذريين أطوف يف البالد لعلين
جزوعا وهل عن ذاك من متأخر
فإن فاز سهم للمنية مل أكن
لكم خلف أدبار البيوت ومنظر
وإن فاز سهمي كفلكم عن مقاعد
ضبوءا برجل تارة ومبنسر
تقول لك الويالت هل أنت تارك
أراك على أقتاد صرما مذكر
ومستريبت يف مالك العام أنين
خموف رداها أن تصيبك فاحذر
فجوع ألهل الصاحلني مزلة
ومن كل سوداء املعاصم تعتري
أىب اخلفض من يغشاك من ذي قرابة
ويقول أيضا يف هذا املعىن:3
دعيين أطوف يف البالد لعلين
أليس غريبا أن تلم ملمة
فإن حنن مل منلك دفاعا يادث

أفيد غين فيه لذي احلق حممل
وليس علينا يف احلقوق معول
تلم به األيام فاملوت أمجل

2
جعل بعض الناس املال والغىن والريراء أساسا حلياهتم واختذوا مجيع الوسائل لكساب
أمواهلم ليقابل مظاهر احلفاوة والتكرمي بينما أصبح الفقري يف اجملتمع حمروما من كال أناواع
التقدير والتكرمي وأصبحت حياته عبأ عليه وصار ضائعا ال قيمة له يف جمتمع إنساين مهما بلغ
به النسب وامتد يف العشرية ألن الفقر يف نظر الناس داء ومرض يفرون منه والفقري حقاري يف
نظرة زوجه وذليل عند أبناء قومه صغارا وكبارا أما الغين فهو صاحب منزلة رفيعة ومكاناة
مرموقة يف اجملتمع وله صيت وصوت بني أفراد اجملتمع وقوله حجة ورأيه رأي ال يعتريه اخلطأ
مهما عظم ذنبه وساء رأيه فله رب يغفر ذنوبه وميحو زالته وهذا ما يراه عروة قائال.4
رأيت الناس شرهم الفقري
دعيين للغىن أسعى فإين
وإن أمس له حسب وخري
وأبعدهم وأهواهنم عليهم
حليلته وينهره الصغري
ويقصيه الندى وتزدريه
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يكاد فؤاد صاحبه يطري
ويلغى ذو الغىن وله جالل
ولكن للغىن رب غفور
قليل ذنبه والذنب جم
وهكذا يرى الشاعر اجلاهلي أوس بن حجر أن الغين يصبح مباله سيدا ولو كان عبدا
والفقري يصري ضائعا ولو كان ذا نسب وعشرية فجعل الناس املال ميزانا ملعرفة منزلة اإلنساان
يف اجملتمع إذ يقول:5
وإن كان عبدا سيد األمر جحفال
بىن أم ذي املال الكريري يرونه
وإن كان حمضا يف العشرية خموال
وهم ملقل املال أوالد علة
فنظرا ألمهية املال وتأثريه يف نفوس الناس تأثريا عميقا تكالبوا على مجعاه مبختلاف
الوسائل والطرق ،وأكرير الشاعر اجلاهلي من ذكر الغىن والريراء وأمهية املال للحصاول علاى
منزلته يف اجملتمع يف أشعاره كما أكرير من ذكر مأساة الفقر وتأثريه سلبا يف حيااة اإلنساان
وصور هذه الظاهرة االجتماعية بشىت الصور والتعابري وأجاز للناس أن يكسبوا األموال بأياة
طريقة كانت حىت ولو احتاجوا إىل قطع صالت الرحم والقرىب يف سبيل مجع األموال وكسبها
يقول أحيحة بن اجلالح:6
7
إن الغين من استغىن عن الناس
استغن عن كل ذي قرىب وذي رحم
فجمع األموال عند الشاعر اجلاهلي أغلى من صالت القرىب والارحم ألن صااحبه
حيترم ويكرم لذا حيريه وحيرضه على مجع األموال فالريري عنده كرمي على اإلخوان فهو خيجال
جبميع النداءات إال نداء األموال فهو ال خيذله يقول:8
من ابن عم وال عم والخال
واستغن أو مت وال يغررك ذونشب
وعن عشريهتم واحلق للوايل
يلوون ما هلم عن حق أقرمهم
وال تضيعنه يوما على حال
فامجع وال حتقرن شيئا جتمعه
إن الكرمي على اإلخوان ذو مال
إين إقليم على الزوراء أعمرها
3
فالعار هو عار الفقر ويزداد خذالن اإلنسان ويتضاعف عند ما تطلب زوجته الطالق
لفقره مع أنه من خيار قومه فتزداد حسرة الفقري ويتضاعف أمله حينما يرى نفورا من أقراناه
وأقربائه فهو ذو املال وحمضر كل سر عند الناس ويوثق به يف كل أندية وحتترمه زوجته يقول
زيد بن عمر بن نفيل شاكيا عن طلب زوجته من الطالق ألجل الفقر واحلاجة:9
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تلك عرساي تنطقان على عماا اااد يل اليوم قول زور وهتر
يل قليال قد جئتماين بنكر
سالتاين الطالق أن رأتاما
ويعرى من املغارم ظهري
فلعلى إن يكرير املال عندي
ومنا صيف من خوادم عشر
وترى أعبد لنا وأواق
اااب ومن يفتقر يعش عيش صر
وي كأن من يكن له نشب حيبااا
أخا املال حمضر كل سر
وجينب سر النجي ولكن
وهكذا يشكو ذو اخلرق الطهوي 10من زوجته اليت طالبت فراقه عند ما افتقر فهاو
يتعجب من أهنا ال تكلمه ،يقول:11
ملا افتقرنا وقد نريرى فنتفق
ما بال أم حبيش ال تكلمنا
كما تشاوس فيك الريائر احلنق
تقطع الطرف دوين وهي عابسة
غرثي عجافا عليها الريش واخلرق
ملا رأت إبلي جاءت محولتها
مما تالقي وشر العيشة الرمق
قالت أال تبتغي ماال تعيش به
يف اجلذب ال خفة فينا وال ملق
فيئى إليك فأنا معشر صرب
4
وملا فقد الشاعر اجلاهلي الفقري مكانته يف اجملتمع وأمهل وجرد من كل معاين الشرف
ومل يشعره أحد بقيمته اإلنسانية يف جمتمعه فبدأ يشعر شعورا حادا باالنتقاام مان األغنيااء
ووجدت نتيجة هلذه الظاهر االجتماعية طائفة من الشعراء الفقراء باسام الصاعاليك وهام
الشعراء الذين عانوا من الفقر يف اجملتمع وضاقت عليهم األرض وأصبحت حياهتم حياة اجلهد
واملعاناة والنهب واهلجوم على األموال األغنياء ونرى هذه الصفات واأللوان يف أشعارهم بارزة
لكنهم ليسوا وحدهم الذين عانوا من الفقر وجىن عليهم اجملتمع بل جند هناك عددا من الشعراء
الفقراء الذين مل يفصحوا يف أشعارهم عن فقرهم بل اختار التعفف كما يقول عنترة العبساي
بقوله:12 :
لنيل عطاء مد عنقي لذابح
وأيسر من كفى إذا ما مددهتا
13
وقوله أيضا:
حىت أنال به كرمي املأكل
ولقد أبيت على الطوى وأظله
وقد امتدح القرآن الكرمي هذا الصنف من الفقراء املتعففني من املسلمني فقال تعاىل:
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(للفقراء الذين أحصروا يف سبيل اهلل ال يستطيعون ضربا يف األرض حيسبهم اجلاهال
أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم ال يسألون الناس إحلافا).14
فإذا ما حدث أن أعرض الشاعر الفقري عن السؤال ،فإن ذلك يرجع إىل األنفة العربية
اليت متنعه من الشكوى والسؤال ،لكن الصعاليك متردوا على اجملتمع وقيمه ،وأصبح هادفهم
السعي وراء الغىن ،واغتصاب األموال.
وهذه املعاين اليت يتحدث عنها الشعراء الفقراء فيما يتعلق مبكانة الفقاري يف اجملتماع
اجلاهلي من خالل نظرة اجملتمع له ،إمنا هي سياط تنصب على الفقراء ،جتاول يف نفوساهم
مجيعاً ،وقد عربوا عنها يف أشعارهم مبريل قول مالك ابن حرمي ،15الذي يرى أن املاال يرفاع
اخلسة وجيعل الذميم حممودا بينما الفقر مذلة لصاحبه بني الناس:16
وتبدي لك األيام ما لست تعلم
أنبيك واأليام ذات جتارب
ويريىن عليه احلمد وهو مذمم
بأن ثراء املال يرفع ربه
حيز كما حز القطيع احملرم
وإن قليل املال للمرء مفسد
وجيلس وس القوم ال يتكلم
يرى درجات اجملد ال يستطيعها
وقد صور مالك بن احلارث اهلذيل 17العالقة بني األغنياء والفقراء يف جمتمعه فقال:18
إذا شبعوا وأوجههم قباح
رأيت معاشرا يريىن عليهم
19
ولو مل يسق عندهم ضياح
يظل املصرمون هلم سجودا
 -5التفاضل االجتماعي يف اجملتمع اجلاهلي
وال شك أهنا عالقة نفعية ال ختضع إىل حد كبري إال للمال ،وقاد عكسات هاذه
النصوص الشعرية اليت أوردناها ذلك التفاضل االجتماعي بني األغنياء والفقاراء يف اجملتماع
اجلاهلي ،فصاحب املال الكريري حممود حىت لو كان غري أهل للحمد ،أما الفقري فحظه احلرمان
احملض ،وليس له من سبيل إىل احلديث وس القوم مهما كان نسبه.
لقد أدى الفقر بكريري من الشعراء إىل تشردهم يف األرض سعيا وراء الغنيمة ،وبذلك
كانوا عرضة للجوع واملسغبة ،تقطعت مهم السبل ال أحد يدري أين وجهتهم:20
ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه
وسائلة أين الرحيل وسائل
إذا ضن عنه بالفعال أقاربه
مذاهبه أن الفجاج عريضة
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ولسنا هنا بصدد احلديث عن الصعاليك يف العصر اجلاهلي كمنهج ،ألن الذي يعنينا
من أمرهم شعرهم الشاكي ،وأسباب هذه الشكوى ،ولعمري إن شكوى الصعاليك ماؤثرة
لصدقهم يف معاناهتم ،فلقد كانوا عرضة للجوع الذي كان من أقوى الدوافع اليت آلت مهم إىل
سلوك التشرد ،واإلغارة ،وهو سلوك منحرف خلعتهم قبائلهم بسببه ،فخرجوا مشردين عان
األحياء على ما يف ذلك من التذمر والتأمل ،21فكريرت شكواهم من الفقر واجلوع والتشارد،
ومع هذا فإننا قد جندهم ميزجون شكواهم تلك شيئا من الفخر الذايت ،فقد وجدنا الشانفري
يصور جوعه ،وتصربه عليه ،وهو يظل يبحث عن القوت القليل كما يبحث الاذئب عان
فريسته ،وليس اجلوع وحسب الذي يعانيه بل إن اهلموم واآلالم كانت حتالفه وتعاوده معاودة
احلمى الشديد ،وهو حياول ردها فال يستطيع يقول:22
وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل ا
أدمي مطال اجلوع حىت أميته
على من الطول امرؤ متطول
وأستف ترب األرض كيال يرى له
يعاش به إال لدي ومأكل
وال اجتناب الذأم مل يلف مشرب
على الذام إال ريريما أحتول
ولكن نفسا مرة ال تقيم يب
انطوت خيوطه ماري تغار وتفتل
وأطوي على احلمص احلواياكما
غدا أزل هتاداه ا لتنائف أطحل
وأغدو على القوت الزهيد كما
عيادا كحمى الربع أو هي أثقل
وإلف مهوم ما تزال تعوده
تريوب فتأيت من حتيت ومن عل
إذا وردت أصدرهتا مث إهنا
لقد كتب الشقاء نتيجة للفقر وما ارتب به من اجلوع واملسغبة على كريري من هؤالء
الصعاليك ،وجند أبا خراش اهلذيل يف جاهليته كان من الصعاليك الذين اكتووا بناار اجلاوع
وجترعوا مراراته كريريا ،فلقد قست عليه احلياة فلم جيد ما يأكل إال مبشقة بالغة ،ولايس مان
عجب أن يشكو من ذلك قائال:23
فيذهب ومل يدنس ثيايب وال جرمي
وإين ألثوى اجلوع حىت ميلين
وقد يكون خلف تصربه على اجلوع عزة قعساء متنعه من سؤال الناس وتكففهام،
وهو يشكو من زوجته اليت سئمت منه نتيجة فقره ،وتعلقت بآخر من املوسرين يقول:24
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أقول هلا هدى وال تذخري حلمي
نفيء لك زادا أو نعدك باالزم
وطافت برنان املعدين ذي شحم
محيت بدبغ عظمه غري ذي حجم
أزف إليه أو محلت على قرم

أثر الفقر يف حياة الصعاليك االجتماعية
-6
إن املتتبع لشعر هؤالء الصعاليك الشاكني ،وما يفصحون عنه من اجلاوع والفقار
جيدهم يسعون دائما للحصول على املال ،يسدون به رمقهم وخاصة أهلهم ،وأن الواحد منهم
قد تأخذه غيبة يف الصحراء فيذكر أوالده وأهله وعندئذ يتقطع قلبه حسرة علايهم ويشاكو
فقرهم وبؤسهم مصورا حالتهم ورجاءهم ،وهم بالعراء ال ميلكون شيئا ،يرزحاون يف فقار
شديد ال يعطف عليهم أحد ،ولكنهم مع ذلك ينظرون إىل من عسى أن يأتيهم بشيء يساد
بعض حاجتهم يقول األعلم اهلذيل:25
وحاجة الشعب التوالب
وذكرت أهلي بالعراء
د الالحمني إىل األقارب
املصرمني من التال
ااات ألن تبلغين مآرب
وجبانيب نعمان قلااا
لقد عاش هؤالء الصعاليك حياة اقتصادية مزرية ،يعانون مرارة الفقر بعد أن متاردوا
على جمتمعهم فنبذهم فكان الفقر عقدة العقد يف حياهتم ،حتدثوا عنه يف شاعرهم مظهارين
متردهم وشكواهم املريرة من هذا الوضع االقتصادي اهلاب يف جمتمع توزعت فيه الريروة توزيعا
غري عادل فتذمروا من فقرهم وهواهنم ،وسوء حاهلم ،وضربوا يف األرض سعيا وراء الغاىن يف
حماولة لتجاوز واقع البؤس واحلرمان وحىت ال يكونوا من شرار الناس كما بني ذلك زعايمهم
عروة بن الورد ،الذي أحس بالفردية االجتماعية وختلخل اجملتمع بنظامه القبلي ،كما أحاس
بالتفاوت بني أفراد اجملتمع يف الريروة ،واجلنس ،واللون ،وشعر بالظلم الذي يتعرض على الفقر،
ولذلك رأيناه يتوجه باللوم للفقراء الذين يرضون بفتات األغنياء بينما يريين على الصعلوك الفقري
الذي يشق طريقه يف احلياة عزيزا غازيا ،فالسعي من أجل العزة أفضل من اخلنوع والفقر ،وإال
فاملوت يف سبيل العزة والكرامة خري من العيش يف ظل الذل واملهانة:26
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إذا املرء مل يبعث سواماً ومل يرح عليه ومل تعطف عليه أقاربه
فقريا ومن موىل تدب عقاربه
فللموت خري للفىت من حياته
وهو حيمل على الصعلوك الكسول ،فيصفه بأرذل الصفات بينما يريين علاى اآلخار
الريائر الغازي الذي يكسب رزقه بقوة سيفه وسطوة يده فيقول:27
مضى يف املشاش آلفا كل جمزر
حلى اهلل صعلوكا إذا جن ليلة
أصاب قراها من صديق ميسر
يعد الغىن من نفسه كل ليلة
حيت احلصى عن جنبه املتعفر
ينام عشاء مث يصبح طاويا
إذا هو أمس كالعريش اجملور
قليل التماس الزاد إال لنفسه
وميسى طليحا كالبعري احملسر
يعني نساء احلي ما يستعنه
كضوء شهاب القابس املتنور
ولكن صعلوكا صحيفة وجهه
بساحتهم زجر املنيح املشهر
مطال على أعدائه يزجرونه
تشوف أهل الغائب املتنظر
إذا بعدوا ال يأمنون اقترابه
محيدا وإن يستغن يوما فأجدر
فذلك إن يلق املنية يلقها
إهنما صورتان خمتلفتان للصعلوك املريابر ،وآخر للخامل الكسول ،فإماا أن يكاون
خامال يتكفف الناس ،وإما أن يكون ثائرا عزيزا يكسب رزقه بقوته وبأسه وذاك يف نظر عروة
األفضل وهو الشجاع دائما.
لقد كانت الشكوى من الفقر مدوية عند هؤالء الصعاليك ،فهذا صخر الغي يشكو
من فقره وضيق ذات يده فيقول:28
عاودين من حبامها زود
إين بدمهاء قل ما أجد
ومريل هذه الشكوى جندها عند عمرو بن براق يف قوله أيضا:29
حسام كلون امللح أبيض صارم
وكيف ينام الليل من جل ماله
ويف إشارته هنا إىل السيف دليل على غزوه املستمر ،فسيفه جل ماله وهو ما يعتماد
عليه لعيشه.
7
أما طرفة بن العبد فإنه ليس من هؤالء الصعاليك لكن الفقر قد مضه فتجلت احلقيقة
املرة عنده يف خلو يده من املال بعد أن حرم الولد فعرب عن هذا الوضع الذي يعيشاه مبارارة
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قاسية ،فلو شاء اهلل وهبه الولد فكان كقيس بن خالد ،ولو شاء وهبه املال فكان كعمرو بان
مرثد ،وألقبل كرام الناس وساداهتم يعودونه وخيطبون وده ،ويأيت تعبريه عنه هذه احلقيقاة يف
أسلوب شكائي متأمل من كبوة احلظ ،وعريرة األيام ال بنون لديه وال مال:30
ولو شاء ريب كنت عمرو بن مرثد
فلو شاء ريب كنت قيس بن خالد
بنون كرام سادة ملسود
فأصبحت ذا مال كريري وعادين
والسليك بن السلكة يشكو من عجزه عن مساعدة خاالته اللوايت ميتهن مان قبال
األغنياء لكن ماله يعجز عن مساعدهتن ،وليته يكفيه ،وهو ال يقصد خاالته يف النسب وإمناا
النساء اإلماء اللوايت يشاركنه يف اللون والفقر يقول:31
أرى يل خالة وس الرحال
أشاب الرأس أين كل يوم
ويعجز عن ختلصهن مايل
يشق علي أن يلقني ضيما
إن من األمور اليت تنتج عن الفقر شدة اجلوع الذي يتعرض له الفقراء ،وما ينشأ عن
ذلك من ضعف وهزال وحنول األجسام ،وقد اشتكى الفقراء من هذه املظاهر املؤملة ،ومناهم
32
تأب شرا ،فهو يشكو من قلة زاده ،وضعف جسمه ونتوء عظامه حىت التصقت أمعاؤه
وقد نشز الشر سوف والتصق املعي
قليل ادخار الزاد إال تعلة
ويصبح ال حيمي هلا الدهر مرتعا
يبيت مبغىن الوحش حىت ألفنه
وحنن إذ نأيت إىل هناية هذا املقال نود أن نقول :بأن الفقر جممع العيوب وهو مَحال
البالء  ،33وقد استعاذ الرسول – صلى اهلل عليه وسلم – من شر فتنة الفقر فقال( :أعوذ بك
من شر فتنة الفقر) 34وقال( :إين أعوذ بك من الكفر والفقر) 35وقال بعضهم( :ماا ضارب
العباد بسوط أوجع من الفقر) 36فال غرابة أن جند صيحات الشكوى من الفقر عند الشعراء يف
العصر اجلاهلي بل ويف سائر العصور الالحقة ،فقد وجدناهم تارة يشكون من الفقر املادقع
وأنه ال يوجد عند بعضهم غري سالحه يعتمد عليه ،وأحيانا أخرى جندهم يشكون من اجلوع
الناتج عن الفقر ،وأحيانا جندهم كذلك يشتكون من حنول األجسام ،والضاعف املتنااهي،
ويصورون يف شكواهم تلك حالتهم وما يعانونه من ذل وهوان ،بل جندهم كذلك ال ينسون
أن يفتخروا بشجاعتهم ،وسرعة عدوهم ،ومرافقتهم حليوانات الصحراء.
وخالصة القول:
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إن اجملتمع اجلاهلي مل يكن متماثال يف توزيع الريروة فلم يكن هناك ما يؤخاذ مان
األغنياء فريد على الفقراء كما حدث يف اإلسالم من أمر الزكاة ،لكن األموال تركزت حينذاك
عند بعض الناس يف مناطق معينة قد يكون منها مكة واملدينة ،وبعض مناطق اليمن ،والطائف،
بينما ظل عرب البادية حيسون بضراوة اجلوع ووطأة الفقر ،وشدة املعانااة نتيجاة لتعارض
باديتهم للجدب وعدم نزول األمطار بشكل مستمر ،ومن هنا فإن أغلب الفقراء كانوا مان
عرب البادية الذين قاموا بزعزعة األمن ونشر الفوضى يف حماولة منهم ملشااركة األغنيااء يف
شرائهم ،والتخلص من شبح الفقر ،واجلوع ،وإن كان بعضهم قد أخذ ظاهرة الصعلكة عان
رغبة وقناعة ال يستطيع منها فكاكا كما عرب عن ذلك األحيمر السعدي 37عند ما حااول
التوبة يف آخر حياته فكان يغالب نفسه مغالبة شديدة حينما متر به القوافل اليت كانت ال تنجو
منه قبل ذلك فنجده يشكو صربه عن سلبها وحين لتلك األيام السالفة:38
وما أالقي إذا مرت من احلزن
أشكو إىل اهلل صربي عن زواملهم
سقيا لذاك زمانا كان من زمن
لكن ليايل نلقاهم فنسلبهم
ورمبا كان ذلك حماولة منهم جملاراة األغنياء يف الكرم ،والبذل فالعريب بطبعه كارمي
سخي ،أو أن جودهم املفرط كان سببا يف إتالف ما يف أيديهم فهم كرماء ال حيبون البخل:39
ورأي البخل خمتلف شتيت
وقد علمت سليمى أن رأيي
سواء إن عطشت وإن رويت
وأين ال يريين البخل رأي
ولعل هذا أيضا من األسباب اليت أدت بعروة وغريه إىل اجلود فأتلفت
أمواهلم وعندئذ اجتهوا إىل حياة الصعلكة.
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