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عاليُك: ُهْم مجموعٌة مَن األفراِد عاشوا يف الجزيرِة العربّيِة يف عرِص ما َقْبَل اإلسالِم،  الصَّ

وُهْم ينتموَن إىل قبائَل عربّيٍة متعّددٍة، ولكّنهم خرجوا عْن سلطِة القبيلِة، بعَد أْن ُطردوا 

وعاشوا عىل طريقِتهم يف الغزِو والّسْلِب والّنْهِب. وقْد َنَبَغ مْنهم َعدٌد ِمَن الشعراِء الذيَن 

عاليك: ُعـْروُة بُن الورِد  ُتَعدُّ قصائُدهْم ِمْن عيوِن الشعِر الَعريّب. وِمْن أشهِر الشعراِء الصَّ

ْنَفَرى. َلَكِة وَتأَبََّط َشَّاً والشَّ والّسلَّيُك بُن السُّ

علكِة  ِل أَْعباِء الحياِة. ولكْن للصَّ ْعُلوُك يف اللغِة هَو الفقرُي الذي ال َيِلُك املاَل الذي ُيساعُدُه عىل العيِش وَتَحمُّ الصُّ

ْغِم ِمْن أّنها قامْت عىل الّسْلِب والّنْهِب، فإنَّ املَْقَصَد ِمْن هذا الِفْعِل كاَن إطعاَم الُفـَقـراِء مْن  وجٌه آَخـُر، عىل الرُّ

عاليِك، وهَي َعـَدُم  أمواِل األغنياِء، وكأّنهم ُيؤّكدوَن أنَّ للفقرِي حقاًّ  يف ماِل الغنّي.  ميزٌة أخرى غلَبْت عىل َهؤالِء الصَّ

عاليِك ُعْروُة بُن  تعرِّضِهم يف غاراِتِهم وَغَزواِتهم لألسياِد الرشفاِء وإّنا لألغنياِء البخالِء، وهذا املبدُأ َمثََّلُه سّيُد الصَّ

الورِد، والذي شبََّه بعُض الباحثنَي ِسريَتُه بِسريِة )روِبْن هود(، قاطِع الطريِق األنكليزي الذي كاَن َيْسُق األغنياَء 

لُيطِعَم الُفَقـراَء.

ْبِ  بالصَّ تحّليِهْم  َعْن  َفْضاًل  بِه،  َيُقـوموَن  الذي  بالِفْعِل  وقناعُتهم  اعتزازُُهم  عاليِك  الصَّ ـَعراِء  الشُّ َعن  ُعرَِف  كام 

والشجاعِة والَكـرَِم، ألنَّ ما َيْحَصُلوَن عليِه ُيوزَُّع َعَلْيِهْم وعىل امُلْحتاجنَي، فكاَن شعرُهم َتـرِْديداً لَِصْيحاِت الَفـْقِر 

حِّ والُبْخِل. والُجوِع والِحرْماِن، ونقمًة عىل األغنياِء الذيَن ُعرِفوا بالشُّ

عاليُك َغـْزَو القبائَل، ومْل َيْعرتفوا بامُلعاهداِت واألَْعراِف، فأّدى ذلَك إىل َطرِْدِهم ِمْن ِقَبِل قبائِلهْم، وبالتايل  اْمَتَهَن الصَّ

عاليُك ِمْن ِخالِل شعرِهم عْن  عاشوا حياًة ُمَتَمرِّدًة ُتحارُب الَفـْقـَر واالْضِطهاَد وَتْسَعى إىل التحّرِر، وقْد َعّبَ الصَّ

َيْتاُز  وِشعرُهْم  للُمْجتَمِع.  ْيِهْم  وتَحدِّ وُقْدرِتِهْم  َعْن شجاعِتهم  ًَة  ُمَعبِّ َقصائِدِهْم  ُمْعَظُم  فجاءْت  للحياِة،  رؤيِتهم 

ـللّية  ماِت الطَّ بُقـّوِة العاِطفِة وَسَعِة الخياِل، وفيِه ِمَن الِحْكمِة اليشُء الكثرُي. وِمْن ُمَمّيزاِت ِشْعرِهْم الُخُلوُّ ِمْن امُلَقـدِّ

ـْوِل  )الوقوُف عىل آثار الديار(، فكانوا أّوَل مْن َكَسَ ُبنيَة الَقـِصيدِة الجاِهليِة، كام َخال ِشْعرُُهم ِمَن املَْدِح والطُّ

فاْنَتَهُجوا ِشْعراً َجديداً.

عاليِك وُسُلوِكِهْم وحياِتِهْم  ِخصاٌل َحِميدٌة وأُْخَرى َغرْيُ َحميدٍة، ولَِكْن َمَع َمِجيِء اإلْسالِم َقـلَّْت  إذاً: ففي َنْهِج الصَّ

ْعَلكِة، إْذ َحدَّ اإلْسالُم ِمن انتشارِها يف َدْعوِتِه إىل َتْحقيِق الَعدالِة والتكافِل االْجتامِعي وَتـكافِؤ الُفرَِص  ظاهرُة الصَّ

َعراِء  الشُّ ِمن  َعَدداً  أيضاً  َغرِي عادلٍة، وقّدمْت  اقتصاديٍة واْجتامعيٍة  ُظروٍف  نتيجَة  َظَهرْت  ْعلكُة  فالصَّ الناِس.  َبنَي 

امُلِجيدين.

ياِر املرَتوكة املَْهجورة.  األطالل: ما بقَي شاِخصاً ِمن املَنازِِل والدِّ


