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 الظلم وأثره في حياة الشاعر الجاهلي: دراسة تحليلية

Injustice and its impact on the life of 

Pre-Islamic Poet: An analytical Study 
  .معراج اإلسالم ضياءد 

حممد ظاهرشاه.د 

Abstract 
A cautious reader of “life” in the j┐hiliyyah (pre-Islamic era) learns much of the 
virtues and vices of the ancient tent-dwelling pagan Arabs. In spite of their few 
wants of life one can come across with bulky mentions of a variety of 
dissatisfactions, injustices, wars, feats, sheep grazing and raids.  This state of 
affairs had had a negative impact on the life of a pre-Islamic poet; his life became a 
burden to him and that he passed his time in tension and anxiety losing his status in 
the society. The present article mentions the major reasons of ╘ulm (injustice) in 
pre-Islamic society and its impact on the life of a poet. 

Keywords: Definition of ╘ulm, Causes of ╘ulm in the pre-Islamic society 
as depicted in the j┐hili poetry 

اجلاهلي بنظر غائر فوجدان أهنا قائمة على املنغصات واجلفاء واحلروب واملفاخر ورعي إذا نظران إىل حياة العصر 
األغنام وقطع العالقات واهلجوم والغارات مما هلا أثر سليب يف حياة الشاعر اجلاهلي الذي أصبحت حياته عبأ عليه 

 فعاش يف توتر وقلق ذهين ,وفقد مكانته يف اجملتمع اإلنساين ,وفيما يلي:
 ح الظلم و أسبابه وآاثره السلبية على حياة الشاعر اجلاهلي:توضي
 الظلم لغة وإصطالحا. -1
 أسباب الظلم يف اجملتمع اجلاهلي. -2
 الظلم من مفاخر احلياة اجلاهلية •
 تسبب النظام يف كثري من مظاهر الظلم. •
 خمافة العار والغرية املفرطة على املرأة. •
 د.ظاهرة العقوق عند بعض األوال •
 اللون والعبودية وعدم صحة النسب. •
 الفقر واجلوع. •

 :لم لغة وإصطالحا  ظال -1
الظلم من ظلم يظلم ظلما ابلفتح والضم فهو ظامل وظلوم ومنه ظلم األرض معناه حفرها يف غري موضع حفرها، وظلم 
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، ووضع 2 مل  الغري بغري إذنه. أما الظلم إصطالحاً فهو تصرف يف1الوادي أي بلغ املاء موضعا مل يكن بلغه من قبل
 .4، أو أن يعاقب بذنوب غريه3الشيء يف غري املوضع الشرعي

  أسباب الظلم يف العصر اجلاهلي: -2
 الظلم من مفاخر احلياة اجلاهلية:•

 لثوم:اتصفت احلياة اجلاهلية  بصفات منها الطيش واالنفعال والعتاد وهي أدت إىل التطاول هبا يف فخرهم كقول: عمرو بن ك
 ونبطش حني نبطش قادرينا لنا الدنيا ومن أمسى عليها
 5ولكنا سنبدأ ظاملينا  بغاة ظاملني وما ظلمنا

 وقد أحب اجلاهلي الظلم ألن احلياة يف نظره للقوي واهلوان واملوت للضعيف يقول النابغة الذبياين:
 6وتتقى مربض املستأسد احلام تعدو الذائب على من ال كالب له

 زهري بن أيب سلمى الظلم وسيلة انجحة للدفاع عن قيمه وقبيلته وأسرته يقول:وجعل 
 7يهدم ومن ال يظلم الناس يظلم  ومن ال يذذ عن حوضه بسالحه

 :تسبب النظام يف كثري من مظاهر الظلم•
فالقوي كان النظام القبائلي السائد يف العصر اجلاهلي قد كان يتسبب يف استعباد الناس وأكل حقوقهم ابلباطل 

يغتصب حق الضعيف ولو كان من أقرابئه وخري شاهد على هذا قصة طرفة بن العبد الذي مات أبوه واغتصب 
أعمامه مال أبيه فصور لنا هذا الظلم يف أبياته وعرب عن انطباعه ومشاعره وما يتأمل به يف ابطنه ألنه كان يكتوي بنار 

 د مضاضة على كل إنسان من وقع احلسام املهند, وفيه يقول:اليتم كما يكتوي بظلم ذوي القرىب الذي هو أش
 ملحا، خيالط ابلذعاف، ويقشب  قد يورد الظلم املبني أجنا

 8إن الكرمي إذا حيرب يغضب  أدوا احلقوق تفرلكم أعراضكم
 وازداد أيسا حينما هترب ابن عمه الذي كان يرى فيه خريا وعدال وقت احلاجة إليه يقول:

 مىت أدن منه ينأى عين ويبعد  بن عمي مالكافمايل أراين وا
 كما المين يف احلي قرط بن أعبد  يلوم وما أدري عالم يلومين
 كأان وضعناه على رمس ملحد  وأأيسين من كل خري طلبته

 نشدت فلم أغفل محولة معبد  على غري شيء قلته غري أنين 
 9ندعلى النفس من وقع احلسام امله  وظلم ذوي القريب أشد مضاضة

وحىت األصدقاء الذين مل يتحركوا لنجدته بل مالوا إىل أعدائه مما زاد به أملا وخيبة وحسرة حىت يئس من أقاربه 
 وأصدقائه وأبناء جمتمعه يقول:

 لسوءة حلت هبم فادحه  أسلمين قومي ومل يغضبوا
 ال ترك هللا له واضحه  كل خليل كنت خاللته
 10ابلبارحه ما أشبه الليلة   كلهم أروغ من ثعلب
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ومل ينفرد طرفة بن العبد فيما انله من الظلم من أقاربه وأصدقائه بل كثري من الشعراء اجلاهليني قد ذاقوا هذا األمل من 
إخوهتم وأعمامهم وأبنائهم وعشريهتم وأزواجهم وعاشوا يف احلزن العميق واألمل الشديد فتارة عاتبوا وأخرى تظلموا أو 

و احلارث بن وعلة الذهلي يعرب عن أمله الشديد الذي أتمل بعدوان قومه وظلمهم لكنه رغم هددوا أو تساحموا ,فها ه
ذل  حتمل هفواهتم ومعاداهتم ألنه ذوو رمحه يصيبه ما يصيبهم ,وإن ظلمهم فكأنه يظلم نفسه ويعود السهم إليه ألن 

 أجسامهم ال تنف  من جسمه فهو منهم وهم منه لكنهم ال يشعرون يقول:
 فإذا رميت يصيبين سهمي  م قتلوا أميم أخيقومي ه

 ولئن سطوت ألوهنن عظمي  فلئن عفوت ألعفون جلال
 وبدأهتم ابلشتم والرغم   ال أتمنن قوما ظلمتهم
 والقول حتقره وقد ينمي   أن أيبروا خنال لغريهم
 إن العصا قرعت لذي احللم  وزعمتم أن ال حلوم لنا
 انبت اهلرموطء املقيد   ووطئتنا وطئا على حنق
 11لو كنت تستبقي من اللحم  وتركتنا حلما على وضم

بينما يقف معن بن أوس املزين موقف عاقل حليم صابر حينما يظلمه أقاربه فهو يتمىن هلم احلرمان والعدم لكنه ال 
معهم وقد يريد هلم الذل واهلوان ويبذل جهده املشكور يف سبيل إصالح األمور واحملافظة على صلة الرحم والعالقة 

 استطاع أن حيسن عالقاته معهم يقول:
 حبلمي عنه وهو ليس له حلم  وذي رحم قلمت أظفار ضغنه
 وما تستوي حرب األقارب والسلم  صربت على ما كان بيين وبينه
 وكاملوت عندي أن حيل به الرغم  حياول رغمي ال حياول غريه

 تموليس له عندي هوان وال ش  ويشتم عرضي يف املغيب جاهدا
 قطيعتها تل  السفاهة واإلمث  إذا مسته وصل القرابة سامين

 ويدعو حلكم جائر غريه احلكم  وإن أدعه للنصف أيب ويعصين
 وليس الذي يبىن كمن مهه اهلدم  ويسعى إذا أبين ليهدم صاحلي
 وأكره جهدي أن خيالطه العدم  يود لو أين معدم ذو خصاصة
 12إن له فيها سناٌء وال غنموما   ويعتد غنما يف احلوادث نكبيت

 وهذا مل حيدث معه فقط بل حدث مع الشاعر املتلمس الضبعي لكنه حتمل وصرب يقول:
 جعلت هلم فوق العرانني ميسما  ولو غري أخوايل أرادو نقيصيت 
 بكف له أخرى فأصبح أجذما  وما كنت إال مثل قاطع كفه 

 نا فأحجماله دركا يف أن تبي فلما استقاد الكف ابلكف مل جيد
 13فلم جتد األخرى عليها مقدما   يداه أصابت هذه حتف هذه 
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وهكذا يشكو احلارث بن حلزة اليشكري من عمومته األراقم وأخوته وأبنائه الذين هم صاروا أشد العداء مضمرين له 
 احلسد والضغينة يقول:
 ء وخطب نعىن به ونساء  وأاتان عن األراقم أنبا
 ن علينا يف قيلهم إحفاء إن إخواننا األراقم يغلو
 الذنب والينفع اخللي اخلالء خيلطون الربيء منا بذي

 موال لنا وأّن الوالء زعموا أن كل من ضرب العري 
 14أصبحوا أصبحت هلم ضوضاء  أمجعوا أمرهم بليل فلما

 خمافة العار والغرية املفرطة على املرأة:•
لقية واالجتماعية اليت أدت إىل ظلم األطفال والنساء كوأد البنات قد جند يف اجملتمع اجلاهلي بعض العادات والقيم اخل

وأصبحت نقطة سوداء على جبني التاريخ اإلنساين ألهنا قيم ال يستسغيها العقل السليم ومن أهم أسباب هذا السلوك 
إىل هذه الظاهرة وخشية الفقر وهي أسباب ساقت اجملتمع اجلاهلي  15الشاذ الغرية املفرطة على املرأة وخمافة العار

البشعة وهبا قد ترتبت كراهيتهم للبنات وحىت بعض منهم كان يرتك زوجته إذا أجنبت له بنتا كما حدث عند امرأة أيب 
 محزة الضيب حيث تقول:
 يظل يف البيت الذي يلينا   ما أليب محزة ال أيتينا
 اتهلل ما ذل  يف أيدينا   غضبان أال نلد البنينا
 وحنن كاألرض لزارعينا   يناوإمنا أنخذ ما أعط

 16ننبت ما قد زرعوه فينا
على كل حال فإن قتل البنات ووأدها مل يكن عاما يف اجملتمع اجلاهلي بل كان يقوم هبذا العمل عدد من أفراد اجملتمع 

 .17الذين نزعت الرمحة من قلوهبم
 ظاهرة العقوق عند بعض األوالد:•

تمع ظاهرة العقوق عند بعض األوالد بآابئهم، ولعل من أهم أسباب هذه إضافة إىل الظواهر املذكورة نرى يف اجمل
الظاهرة طبيعة احلياة اجلاهلية والقسوة السائدة عليها اليت أدت إىل نزع الرمحة من قلوب األوالد ووجود هذه الظاهرة 

ن يساعدهم يف دفع عجلة وهلا أثر ابلغ يف حياة ابآابء واألمهات وابألخص حينما تقدمت أعمارهم وهم حباجة إىل م
احلياة إىل األمام. وجند يف الشعر اجلاهلي انطباعات الشعراء الذين تقدمت أعمارهم ومنهم أمية بن أيب الصلت حيث 

 يعرب عن إحساسه يف هذا اجملال.
 تعل مبا أدين علي  وتنهل  غذوت  مولوداً وعلت  ايفعا
 أمتلمللشكواك إال ساهرا   إذا ليلة انبت  ابلشكو مل أبت
 طرقت به دوين وعيين هتمل  كأين أان املطروق دون  ابلذي
 لتعلم أن املوت حتم مؤجل  ختاف الردى نفسي علي  وإهنا
 إليها مدى ما كنت في  أومل  فلما بلغت السن والغاية اليت
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 كأن  أنت املنعم املتفضل  جعلت جزائي من  جبها وغلظة
 ار اجملاور يفعلفعلت كما اجل  فليت  إذ مل ترع حق أبويت

 18ومل ميض يل يف السن ستون كمل  زعمت أبين قد كربت وعبتين
خياطب ابنه منازل مصورا ضعفه رافعا يديه إىل هللا عز وجل شاكيا من ابنه يف  19وهكذا نرى عند فرغان بن األعرف

 أسلوب مؤثر مليء بتدفق العاطفة وحرارهتا، قائال:
 يستنزل الدين طالبهجزاًء كما   جزت رحم بيين وبني منازل
 يكاد يساوي غارب الفحل غاربه  لربيته حىت إذا آض شيظما

 قريبا وذا الشخص البعيد أقاربه فلما رآين أبصر الشخص أشخصا
 لوى يده هللا الذي هو غالبه  تغمد حقي ظاملا ولوى يدي

 على الزاد أحلى زادان وأطايبه  وكان له عندي إذا جاع أو بكى
 أخا القوم واستغىن عن املسح شاربه  تركته وربيته حىت إذا ما

 يداك يدي ليث فإن  ضاربه  أأن أرعشت كفا أبي  وأصبحت
 أشاء خنيل مل تقطع جوانبه  ومجعتها دمها جالدا كأهنا
 20حسام ميان فارقته مضاربه   فأخرجتين منها سليبا كأنين

بل النساء كن تواجهن هذه املشاكل يف حياهتن وها هي  ومل ينفرد الرجال يف حتمل هذه الظاهر السيئة ومعاانهتا املؤملة
 امرأة من بن هزان يقال هلا أم ثواب تصور لنا ظاهرة عقوق ابنها يف صورة مؤملة تقول:

 أم الطعام ترى يف جلده زغبا  ربيته وهو مثل الفرخ أعظمه
 أابره ونفى عن متنه الكراب  حىت إذا آض كالفحال شذبه

 أبعد شييب عندي تبتغي األداب  ينأنشأ ميزق أثوايب يؤدب
 وخط حليته يف وجه عجبا  إين ألبصر يف ترجيل ملته

 مهال فإن لنا يف أمنا أراب  قالت له عرسه يوما لتسمعين
 21من اجلحيم لزادت فوقها حطبا  ولو رأتين يف انر مسعرة

 اللون والعبودية:•
ظلم وسوء املعاملة معهم ألن اللون األسود كان من قد تعرض بعض الشعراء السود يف اجملتمع اجلاهلي لظاهرة ال

أمارات عدم صحة النسب عند أكرب ظنهم وقد تغلغل هذا اإلحساس يف نفوسهم فضاق بعض الشعراء أبلواهنم حيث 
وجدوا حرماهنم من احلقوق يف جمتمعهم فمن هؤالء الشعراء عنرتة العبسي الفارس املقدام الشاعر الشجاع يذكر ظلم 

 ة إنصافهم:قومه وقل
 وقلة إنصايف على القرب والبعد  أذكر قومي ظلمهم يل وبغيهم
 فلما تناهى جمدهم هدموا جمدي  بنيت هلم ابلسيف جمدا مشيدا
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 22فعاهلم ابخلبث أسود من جلدي  يعيبون لوين ابلسواد وإمنا
املشاكل االجتماعية من ولعل عدم صحة نسبهم قد جاء عن طريق أمهاهتم اإلماء وألجله قد واجه بعض الشعراء 
 الظلم واملعاملة السيئة وحرمان بعض احلقوق كما نرى عنرتة مرة أخرى يشكو من هذه الظاهرة:

 وأعلم حقا أنه وعد كاذب  وتوعدين األايم وعداً تغرين
 لعوين ولكن أصبحوا كالعقارب  خدمت أانسا واختذت أقاراب
 23يل اي ابن األطايبوعند صدام اخل  ينادونين يف السلم اي ابن زبيبة

 وحينما فقد عنرتة مكانته االجتماعية املناسبة بني أقران جمتمعه ففاض شعوره احلاد وبدأ يش  يف ود الناس وأصدقائه:
 وأكثر هذا الناس ليس هلم عهد  ألي حبيب حيسن الرأي والود
 فهل دافع عين نوائبها اجلهد  أريد من األايم ماال يضريها

 وليس خللق من مداراهتا بد  مبطية وما هذه الدنيا لنا
 24وكل صديق بني أضلعه حقد  وكل قريب يل بعيد مودة

أما سحيم عبد بين احلسحاس فقد شكا إعراض النساء عنه ألجل اتسامه ابلعبودية ولونه األسود لكنه بدا عقيدته 
سان فال بد للمجتمع اإلنساين الراسخة أبن هللا عز وجل قد خلقه ورزقه هذه الصفات اليت هي خارجة عن قدرة اإلن

 أن ال يلوم اإلنسان هبا وأن ال يعامله معاملة غري إنسانية يقول:
 أعبد بين احلسحاس يزجي القوافيا  أشارت مبدراها وقالت لرتهبا
 وأسود مما ميل  الناس عاراي  رأت قتبا راث وسحق عباءة
 وذاك هوان ظاهر قد بدا ليا  يرجلن أقواما ويرتكن مليت

 ولكن ريب شانين بسواداي  كنت وردا لونه لعشقنين  فلو
 25تصر وتربي ابللقاح التواليا  فما ضرين أن كانت أمي وليدة

 الفقر واجلوع:•
قد تعرض بعض الشعراء مثل الصعالي  لظاهرة الظلم يف اجملتمع اجلاهلي لفقرهم وعدم تقدير اجملتمع هلم وحرماهنم عن 

والعدالة االجتماعية اليت هي من حقوق أساسية لكل إنسان وألجل هذه األسباب قد نصيبهم يف حياهتم مثل املساواة 
خرجوا على اجملتمع واختاروا السلوك املنحرف من اإلغارة والسلب والنهب وقطع الطريق وخري مثال يف هذا اجملال هو حياة 

 ره وعدم غناه وفقد مكانته يف اجملتمع يقول:عروة بن الورد الذي عريه قومه أبمه اليت مل تكن من قومه عبس كما عريوه بفق
 وهل يف كرمي ما جد ما يعري   هم عريوين أن أمي غريبة

 وقد عريوين الفقر إذ أان مقرت   وقد عريوين املال حني مجعته
 26مىت ما يشا رهط امرئ يتعري   وعريين قومي شبايب ومليت

أبن وجودهم ال قيمة له ففضلوا أن يعيشوا بعيدين عن  وملا ضاقت على هؤالء الشعراء الصعالي  األرض واستشعروا
 قومهم مع حيواانت الصحراء يقول الشنفرى:
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 فإين إىل قوم سواكم ألميل  أقيموا بين أمي صدور مطيكم
 وأرقط زهلول وعرفاء جيأل  ويل دونكم أهلون سيد عملس
 27لديهم وال اجلاين مبا جر خيذل  هم األهل ال مستودع السر ذائع

اإلشارة هنا إىل أن وجود الظلم واالضطهاد يف اجملتمع اجلاهلي ال يدل على تعميم ظاهرة الظلم فيه بل نرى إىل  وجتدر
جانب آخر وجود كثري من الصفات احلسنة والقيم الرائعة من احللم والتجنب عن احلماقة وحب السالم والشجاعة والكرم 

 كما يقول النابغة اجلعدي:   28والوفاء وصلة الرحم وحسن اجلوارومساعدة الفقراء وحسن املعاشرة والصدق واألمانة 
 بوادر حتمي صفوه أن يكدرا  وال خري يف حلم إذا مل يكن له
 حليم إذا ما أورد األمر أصدرا  وال خري يف جهل إذا مل يكن له
 29ويف اجلهل أحياان إذا ما تعذرا   ففي احللم خري من أمور كثرية

 خالصة البحث:
مما المراء فيه أن الشعر العريب اجلاهلي مرآة حلياة الشعراء الذين عاشوا يف بيئة صحراوية ويعد إراث ميكن االستفادة  

منه يف التجربة الشعرية والقيم االجتماعية والدالالت اللغوية, وكما أنه انفذة للتاريخ اإلنساين املاضي ,وبه ميكن  
اي إنسانية معقدة, فهو ميثل للشعراء اجلاهليني اجلوانب احلقيقية والبيئة اليت كشف خفااي النفس البشرية ومعاجلة قضا

عاشوا فيها على سواء ,فاتضح من الدراسة السابقة أن اجملتمع اجلاهلي متصف بصفات اجتماعية عديدة مبا فيها 
لي ويف بعض األحيان التمزق الظلم واالضطهاد وسلب احلقوق وقتل البنات ومترد األبناء والفقر واجلوع والتمزق العائ

القبلي مما هلا أثر عميق يف حياة الشاعر اجلاهلي الذي ميل  الشعور احلاد والعاطفة الفياضة ,فخلد لنا أببياته مشاعره 
وأحاسيسه وانطباعاته وإىل جانب آخر نرى بعض القيم السامية مثل الشجاعة والكرم والسماحة والصدق واألمانة 

 واألعراض وغريها . والدفاع عن القبيلة
وجدير ابلذكر أن هذه الظاهر ليست مقصورة على اجملتمع اجلاهلي بل جندها يف عصران احلاضر الذي إدعى فيه 

 اإلنسان إعطاء كل إنسان حقه.
وملا بزغ فجر اإلسالم فقضى اإلسالم على مجيع أنواع الظلم حلماية اجملتمع وإعطاء اإلنسان حقه وحتريره من عبودية 

سان، وعظم حرمات املسلمني وبني حقوق اإلنسان وحرم الظلم جبميع أنواعه وأوجب نصرة املظلوم وأجاب دعوته اإلن
كما حرم وأد البنات وقتل األوالد خشية اإلمالق   30وحذر من الركون إىل الظلمة وخمالطتهم وحرم السخرية والتنابز

أكل أموال الناس واأليتام ظلما وغصبا وجعل أساس الكرامة  وأمر اإلنسان بطاعة الوالدين بعد أمره بعبادته وحرم عليه
التقوى والعمل الصاحل، وقضى على املفاخر اجلاهلية وأوقف السيد ومواله يف صف واحد وجعل اجلنة حتت أقدام 

 األمهات كما جعل قتل اإلنسان الواحد قتل إنسانية مجعاء.

 اهلوامش واملصادر
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