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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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فهر�س 

 ا�ستـهالل 

13 �شعيد يقطني ـ املغرب  من اأجل تفكري ن�شقي 

متـــون 

17 دِّ يف �شعر نزار قباين مقاربة حتليلية نقدية  �شامي ح�شني علي الق�شو�س  املفارقة وِخَطاب ال�شِّ

37 الالمنتمي واخرتاق الّنموذج املو�شوف)مقاربة ثقافية يف ال�ّشعر اجلاهلي(   خل�شر هني 

55 جتليات ال�شورة يف �شعر �شالح الزهراين درا�شة يف الت�شكيل والدللة   حممد �شالح حماد احل�شيني 

 دللت  

79 العوامل املمكنة يف الرواية التاريخية قراءة يف رواية القر�شان   لولوه ح�شن العبد اهلل 

95 �ُشَنُ الّن�س َنحَو تاأويل �شو�شيولوجي للعالمة ال�ّشردية الّنقد العربّي احلديث مثال   خالد علي يا�س 

109 اخلطاب القيمي يف الق�شة القطرية الإ�شكالية... واملمار�شة   رامي اأبو �شها 

129 وظائف متثيل اخلطاب الغريي يف الرواية وفق املنظور الباختيني   اأم ال�شعد حياة 

�سياقات 

143 �شيميائيات الأن�شاق احلية: من العالمات الع�شبية اإىل الن�س اجليني   ح�شيب الكو�س 

165 عادل فتحي ريا�س  البناُء النَّ�َشقّي يف القراآن مفهومه وتطبيقه النحوي  
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لغويات 

189 احممد املالخ  التوا�شل: اأ�ش�شه الل�شانية ومقت�شياته املعرفية  

207 ال�شتماع من منظور الكتابة ول�شانيات املنطوق   عبد ال�شالم ال�شيد حامد 

225 بالغة الإقناع يف �شور اخلطاب املقامة اجلرجانّية للهمذاين اأمنوذجا   حمّمد النا�شر كّحويل 
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دعوة للمشاركة
يف العدد القادم )ربيع 2017( حول مو�شوع

» نظرية ال�سياق «



متون أنساق
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الالمنتمي واختراق الّنموذج املوصوف
)مقاربة ثقافية في الّشعر اجلاهلي(

د/ خل�صر هني

جامعة حممد بو�سياف - امل�سيلة/اجلزائر

�ض. ب 5) عني احلجل - امل�سيلة /اجلزائر

lakhdarhenni@yahoo.fr

10/07/2017 : تاريخ اال�ستالم 

10/09/2017: تاريخ القــــــــبول 

امللخ�ص:

ملّا كان االإن�سان بفطرته كائنا اجتماعيا، يار�ض حياته وفق طقو�ض نظمية ُت�سطر القبيلُة �سياَجها ال�سيا�سي واالجتماعي 

والثقايف، كان لزاما عليه اأن يحفظ هذا االإطار، من منظور اأّن االنتماء قرار ا�سرتاتيجي، وحاجة بيولوجية وثقافية، توؤَّمن 

م�ستقبله الّنف�سي، وحتقق وجوده االإن�ساين.

لكـــن عادة ما ين�سط الهامـــ�ض، وتثور خطاباته، حني ي�سبح املركز ال يلبي لالأفراد متطلباتهم االجتماعية وال�سيا�سية، 

فين�ساأ ما ي�سبه االنزياح عن الّن�سق الذي ر�سمته القبيلة عرب م�ساراتها التاريخية؛ للتعوي�ض عن حاالت الفراغ واالن�سداد، 

كـــ�سكل مـــن اأ�سكال الرف�ض وتاأكيد الذات، ورغبتها يف الّتوق اإىل عامل احلرية، حيـــث الالانتماء حق تكفله قيم االختالف 

والتمرد امل�سروع.

لـــذا جـــاء البحث عرب قراءة ثقافية لنماذج من املدونة ال�سعرية اجلاهلية؛ لري�سد ال�سراع اجلديل واالأزيل بني مركز 

مت�سلط، ومنوذج مو�سوف ت�سنع نظامه القبيلة، وهام�ض معار�ض يخاتل الّن�سق، ويبني لنف�سه بدائل ممكنة وم�سرقة لعامل 

غامر باحلرية، يوؤمن بال�سوت االآخر، ويقر االختالف بو�سفه منهجا قويا لبناء االأوطان.

الكلمات املفاتيح:

املنتمي، الالمنتمي، ثقافة االخرتاق، النموذج، ال�سعر اجلاهلي.
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The Non-belonging and The Prescribed Model Infiltration
(A cultural approach to the Pre-Islamic poetry)

Dr, LAKHDAR HENNI
UNIVERSITY OF MOHAMED BOUDIAF/M’SILA /ALGERIA

lakhdarhenni@yahoo.fr

Abstract:

As being a social being, man practiced his life according to the systematic rituals of 
the tribe, which represented his political, social, and cultural border. He had to preserve 
this framework from the perspective that belongingness is a strategic decision and a bio-
cultural need to secure his psychological future and achieve his human existence.

Nevertheless, the margin usually becomes active, and its speeches erupt, when the 
center does not meet individuals’ social and political requirements. Then emerges of 
a kind of deviation from the pattern drawn by the tribe through its historical paths; to 
compensate for the void and obstruction as a form of rejection, self-assertion, and desire 
for the world of freedom, where non-belongingness is a right guaranteed by the values   of 
difference and legitimate rebellion.

The study is based on a cultural reading of samples of the pre-Islamic poetry; to observe 
the controversial and eternal conflict between an authoritarian center, a model shaped on 
the tribal system, and an antagonist margin that endeavors to shape possible and bright 
alternatives: a world of full freedom, which believes in the other voice and recognizes 
diversity as a powerful approach to building countries.

Key words:

Belonging-nonbelonging-the culture of infiltration- model (type)- Pre-Islamic Poetry.
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اأوال- القيم العليا / االنتماء:

1- النتماء �صرورة وجودية:

ملّـــا كان االإنـــ�سان بفطرتـــه كائنـــا اجتماعيـــا يار�ض 

حياتـــه داخـــل اإطـــار قبيلتـــه، وال يحيـــا اإال يف ظـــل جتمع 

ب�سري ي�سمن لـــه حاجاته االأمنية واالجتماعية والنف�سية 

واالإن�سانية، كان لزاما على كل فرد اأن ي�سهم يف احلفاظ 

علـــى هذا التجمـــع الب�سري من خالل االإذعـــان لل�سروط 

ال�سيا�سية والثقافيـــة، بح�سب ما يليه القانون االأخالقي 

الذي �سطره املخيال الثقايف والتاريخي للقبيلة.

هذا االإذعـــان اإىل �سلطة �سيا�سية هـــو �سعور غريزي 

باالنتمـــاء ُي�سبـــع حاجـــات االأفـــراد ال�سروريـــة، ويحقق 

ماأربهم االجتماعّية، ويحفظ حميطهم االإن�ساين من عدو 

خارجي، ويوطـــد عالئقهـــم االأ�سرّية، ويقلـــ�ض تفاوتهم 

الطبقـــي؛ ما يعني اأّن االنتمـــاء بهـــذه اخل�سو�سّية حالة  

وجودّيـــة، و�سرورة اإن�سانّية، و »مطلـــب طبيعي يحق لكل 

فـــرد التمتع به، لكونه يحقق غايات اإن�سانية تبداأ بتحديد 

 واجلماعي. 
)1(

الهوية لت�سل اإىل حتقيق الوجود الذاتي« 

وهذا لبيد بن ربيعة العامري يحدد والءه، ويوجه انتماءه 

اإىل �سلطتـــه العامرّية التي متنع عنـــه الظلم، وت�سّد عنه 

العداة حني جتور عليه اخل�سوم، فيقول :

عامٍر اأُروَمــــــةُ   َمــَنــَعــْت  امـــــروؤٌ  اإيّن 

وُم ــيَّ ُخــــ�سُ ــَل ــَفــْت َع ـــْد َجــَن ْيــمــي َوق �سَ

هــــــــــا دَّ �سَ
َ
ـــــعـــــداوَة لــهــاَ اأ جـــهـــدوا ال

هــــا َمـــْعـــُلـــوُم ــــُب ِعــــزُّ ــــاِك ــــَن ـــي َم ـــّن ع

ـــه ـــَل ـــْب هــــــاُب َوَق ــا ُحــــــــَويٌّ والــــــذُّ ــه مــن

ــــــاَن كـــــرمُي ــــــَرَح َقـــــة َرْح ـــــرُبْ ـــــــْوٌم ِب َي

ـــنْيِ اأَتـــْيـــَنـــُهـــْم ـــَت ـــْرَن ـــُق ــــاع ال َوَغــــــداةَ ق

ـــــ�ْسومُي ـــا الـــــتَّ ـــَه ــــــــوًا يـــلـــوُح ِخـــالل َرْه

)1) حبيبة ال�سايف: �سيميائيات اإيديولوجية، �ض، 152. 

نـــا منـــــ�سي بـــه حــتــى تـــ�سيـــب عـــدوَّ

)2(

َوكليُم غــــــامٌن  مــنــهــا  ـــــــــــَردَّ  َوُت

اإذا كان »مفهـــوم الـــوالء قـــد ارتبط قديـــا بال�سلطة 

، فاإّن ال�ساعـــر لبيد يوؤكد هـــذه الروؤية التي 
)((

واحلـــرب«

جتمع الوالء للقبيلة مقرونا بق�سية ال�سراع واحلرب )اإيّن 

رومُة عامٍر ...�سيمي / جهدوا العداوَة كّلها 
َ
امروؤٌ َمَنَعْت اأ

هـــا (، فهو يرى اأن ال �سبيل لتحقيق الذات الفردية  دَّ �سَ
َ
َفاأ

وال�سيادة اجلماعية اإال من خالل ممار�سة طقو�ض احلرب 

على االآخر املناف�ض على اجلغرافية اأو ال�سيا�سية.

من هنا، يكُن القول اإّن احلرب مهما كانت اأ�سبابها 

ونتائجها؛ فهي حتمي االأفراد من االأخطار املحدقة بهم، 

وُت�سهم يف احتاد اأفراد القبيلة، وان�سوائهم حتت عباءتها 

ال�سيا�سية، حتـــت �سلطة �سيد القبيلة امل�سيطر الذي يبدو 

اأّنـــه »يفت�ض عـــن الطماأنينـــة يف القلق، وعـــن ال�سالم يف 

احلـــرب، وعن ال�سعادة يف االآالم واالأحزان، هذا االإن�سان 

ـ الذي هو الكائن ـــ املفت�ض اأبًدا عن حقائق هاربة، يظهر  ــ

كاأن طبيعتـــه مفطـــورة على النمو والتطـــور داخل معادلة 

 االإنـــ�ساين، ذلـــك اأّن » ق�سيـــة 
)((

التناقـــ�ض والتعـــار�ض«

ر، مع ت�سعباتهـــا وتعقيداتها، يف  االإنـــ�سان الكربى ُتخت�سَ

م�ساألـــة واحدة: ال�سالم؛ ال�سالم مع الـــذات وال�سالم مع 

االآخريـــن ك�سرط اأ�سا�سي للح�سول على نوع من ال�سعادة 

، التي يبدو اأّنها لـــن تتاأتى اإال بتاأمني االأفراد 
)5(

الن�سبيـــة«

نف�سيا واجتماعّيا.

ا�سرتاتيجـــي  مبـــداأ  ـــ  عاّلتهـــا  علـــى  ـــ  احلـــرب  اإّن 

لل�سيا�سيـــة القبلّيـــة عنـــد اجلاهليـــني ترمـــي اإىل �سناعة 

الـــوالء، وتثويـــر االنتماء مـــن خالل تدريـــب االأفراد على 

االنتمـــاء، وجعلهم مندجمني يف وعـــاء روحي واجتماعي 

)2) لبيد بن ربيعة العامري: الديوان، �ض، 175 156.
)3) جوزايا روي�ض: فل�سفة الوالء، �ض، 5.

)4) االأب جورج حبيقة: اإيديولوجيا احلرب وفل�سفة ال�سالم، موقع معابر.
)5) املرجع نف�سه.
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متما�سك، ك�سكل مـــن اأ�سكال التعبري عن الهوية، وطريق 

الإثبات الوجود القبلي من خـــالل �سناعة ال�سلم، بو�سفه 

معطـــًى ا�سرتاتيجيا ي�سمن درجة مـــن التوازن بني طلب 

احلقوق واأداء الواجب.

و�سكل اآخـــر مـــن اأ�سكال الـــوالء ت�سنعـــه هـــذه املّرة 

التجمعـــات القبلّيـــة، مـــن خـــالل رابطـــة الـــّدم والن�سب 

بو�سفها قوام املجتمع القبلي اجلاهلي، فيتاأ�س�ض االنتماء 

على ع�سبية االأرحام، وتعاطف ذوي القربى على م�سري 

م�سرتك، على حّد قول ال�ساعر ح�ّسان بن ثابت:

فمـــن يـــك عنـــا معــــ�سر االأزد �سائـــاًل

فنحـــن بنو الغـــوث بن زيد بــــن مالك

وزيـــد بـــن كهـــالن الـــذي نـــال عـــزه

ال�سوابـــك النجـــوم  دراري  قديـــا 

اإذا القـــوم عـــدوا جمدهـــم وفعالهـــم

املنـــا�سك التقـــاء  عنـــد  واأيامهـــم 

بـــه لنـــا  يقــــّر  فـــ�سال  لنـــا  وجدنـــا 

)1(

وهالـــك بـــاق  كل  ما فخرنـــا  اإذا 

يلتحم ال�ساعر بجرثومته كاأ�سّد ما يكون االلتحام بني 

االأب واأبنائـــه، واجلّد باأحفـــاده، منت�سًبا بذاته اإىل الّذات 

اجلمعّية )نحن بنو الغوث بن زيد بن مالك( مندجما يف 

روابـــط عالئقّية داخل �سّلم العـــ�سرية الذي ين�ساأ ب�سورة 

بيولوجيـــة طبيعيـــة ابتـــداء مـــن االأ�سرة، بو�سفهـــا وعاء 

بيولوجيا متتزج فيها الدماء واالأم�ساج.

وطبيعـــيٌّ اأّن املجتمعـــات البدوية القبليـــة »ال َي�سُدق 

دفاعهم وذيادهم اإال اإذا كانوا ع�سبية واأهل ن�سب واحد؛ 

الأنهم بذلك ت�ستد �سوكتهم، وُيخ�سى جانبهم، اإذ نعرة كل 

اأحـــد على ن�سبـــه وع�سبيته اأهم، وما جعـــل اهلل يف قلوب 

عباده من ال�سفقـــة والنعرة على ذوي اأرحامهم وقرباهم 

)1) ح�سان بن ثابت االأن�ساري: الديوان، �ض :296297.

موجـــودة يف الطبائـــع الب�سريـــة، وبهـــا يكـــون التعـــا�سد 

 والغلبة.
)2(

و التنا�سر«

هكذا، اإًذا، ت�ستنـــد القبيلُة يف ت�سكيل الوالء و�سناعة 

اأبجدياتـــه اإىل هـــذه اخلارطـــة الوراثّية، مـــن منطلق اأّن 

القبيلـــة حالـــة بيولوجية، ورابطة ع�سبّيـــة ترتقي تلقائّيا 

اإىل »رابطة �سيكولوجية واجتماعية؛ ليت�سكل بعدها اإطار 

تنظيمي تتاأطر فيه فاعليـــات االأفراد، حتت تاأثري عوامل 

 
)((

مو�سوعّيـــة متداخلة مت�سابكة هـــي امل�سوؤولة عن هرم«

القبيلة.

ورمّبـــا كان االنتمـــاء اإىل املـــكان )االأر�ض( من اأقوى 

اأ�سكال االنتمـــاء؛ اإذ ين�ساأ االأفراد يف قبائلهم على عالقة 

وطيدة بجغرافيتهم احُلبلى مبخزون تاريخهم وثقافتهم 

وواعيتهم اجلماعّية، »فعرب اكت�ساف املكان، يكن للمرء 

اأّن يكتـــ�سف ذاتـــه؛ الأّن داللة االإنـــ�سان الوجودية مرتبطة 

 الذي ن�ساأت فيه ذاته.
)((

اأ�سا�سا باملكان«

والأّن االإن�سان – ِجبلة – يبداأ باكت�ساف ذاته من خالل 

تعايـــ�سه اليومي مع جتارب املـــكان الفيزيائي، ثم يتنامى 

ال�سعـــور باالنتمـــاء؛ لي�سبح املـــكان حيـــزا ثقافيا يختزل 

الكينونـــة االإن�سانية بـــكل ما فيها من تفاعـــالت وجدانّية 

و�سلوكّيـــة وقيمّية كمـــا هو احلال يف ال�سعـــر املن�سوب اإىل 

اأبي طالب:

تـــالـــَد ـــزِّ مبـــّكـــة  ــــ عــــ ذا  ــــك  ي فـــمـــن 

ــــُد ــــَل اأت مــــّكــــة  بــــطــــِن  ُتـــنـــا يف  فـــعـــزَّ

ــــة ـــــا�ُض فــيــهــا اأذل ـــــّن عــلــونــا بــهــا وال

وُنحمُد ـــريا  ِخ نــــزداُد  ــفــِكــْك  ــْن َن فــلــم 

ف�سَلُهم الــنــا�ُض  َك  ـــرْتُ َي حتى  وُنطِعُم 

جتمد ر  ـــقـــ�سّ امل اأيــــدي  ــْت  ــل ــِع ُج اإذا 

يف  واخلرب  املبتداأ  وديوان  العرب  كتاب  حممد:  بن  الرحمن  عبد  خلدون  ابن   (2(
�ض،  االأكرب،  ال�سلطان  ذوي  من  عا�سرهم  ومن  والرببر  والعجم  العرب  اأيام 

.136137
)3) ُينظر، حممد عابد اجلابري: فكر بن خلدون ) الع�سبية والدولة(، �ض، 193.
 .Margret Atwood, Curious Pursuits, occasional writing, p :36 (4(
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َتَتاَبعوا بــاحَلــجــوِن  رهطا   
ُ
اهلل ــزى  َج

)1(

وُير�سد خلــري  ــهــدي  ي َمــــالأ  عــلــى 

تن�سكـــب الف�ساءات اجلغرافّيـــة ملكة وما جاورها من 

بطون وفجـــاج علـــى ذات ال�ساعر يف حميميـــة وجدانية، 

تختـــزل ذاكرة احلنـــني واالنتمـــاء، م�ستجيبـــة للجاذبية 

الثقافية لالأر�ض التي �سكلت الوعي االجتماعي وال�سعوري 

الأبـــي طالب، وبلـــورت هويته الثقافّية مـــن خالل جتارب 

االإنـــ�سان مع املـــكان، �سعـــوًرا و�سلـــوًكا وعـــادات وتقاليد 

خمتلفة. 

يتخطـــى املكان عند اأبي طالب �سكلـــه الطوبوغرايف، 

و�سبغتـــه الفيزيائيـــة؛ لي�سبـــح قيمـــة ثقافيـــة، و�سحنـــة 

وجدانية تعمـــق االنتماء، وتعزز الوالء لـــالأر�ض التي ن�ساأ 

بهـــا )َن�ساأنا بها(، ولي�ست هـــذه الن�ساأة اإال ذلك االرتباط 

الوجـــداين والعقلـــي بني االإنـــ�سان ومكانه حـــني ينب�ض يف 

تـــذكاره، وي�ستعيد فيـــه تاريخ الطفولة، ومـــاأوى اجلرية، 

وحمى القـــوم، ) مل ننفكك/ ونطعم / يرتك/جعلت..(، 

وباجلملـــة تتـــ�سكل الفـــ�ساءات املتخيلة عنـــد اأبي طالب 

علـــى وعـــي �سو�سيولوجي، وروؤيـــة نف�سية، تلخـــ�ض درجة 

التماهـــي بني االأنا الفردّية والنحـــن اجلماعي من خالل 

م�ساحة االنتماء.

2- النتماء �صرورة ثقافية:

االنتماء للقبيلة وجهة نظر، وقرار ا�سرتاتيجي ُيَر�ّسم 

ثقافـــة التعايـــ�ض، وُيعزز فكـــرة املواطنة التي مـــن �ساأنها 

تكثيف طاقـــة االإح�سا�ض باالنتمـــاء اإىل ال�سلطة املركزية 

التي تنظم القيم، وتبني الت�سورات، وحتمي اجلغرافيا، 

وتوحد ال�سعور باالندماج االجتماعي وال�سيا�سي والثقايف، 

وهـــو ما يثبتـــه معاوية بن مالـــك بن جعفر بـــن كالب يف 

ق�سيـــدة لـــه تلخـــ�ض فكـــرة الـــوالء والتعـــ�سب للن�سب، 

اأو الـــدم، اأو للقبيلـــة، بو�سفها موؤ�س�سة ثقافّيـــة و�سيا�سية 

واجتماعّية تر�سي قيم االحتواء، فيقول: 

)1) اأبو طالب بن عبد املطلب: الديوان، �ض، 235.

ـــ�ْسهـــورٍة َم َبـــٍة  ُعـــ�سْ مـــْن  اْمــــــُروؤٌ  اإِينِّ 

َتــِلــيــُد �سمُّ 
َ
اأ جَمـــــٌد  َلــــُهــــْم  ــــــــ�ُسٍد  ُح

ـــْم ـــُه عـــاَن
َ
ـــــــدًا واأ ــــْم �َسيِّ ــــاُه ب

َ
ــــوا اأ ــــَف ْل

َ
اأ

ــــْم وُجـــــــــــُدوُد ــــُه عــــــمــــــاٌم َل
َ
َكــــــــَرٌم واأ

ُروَمـــــــِة
َ
ِبـــــــاأ نـــــاِبـــــٌت  ــــــيٍّ  َح كـــــلُّ  اإِْذ 

ـــٌد وَكــــ�ِسيــــُد ـــاِج ـــَم اِه َف ـــَت الـــــِعـــــ�سَ ـــْب َن

وَحِقيَقها ــهــا  َحــقَّ الــــَعــــ�ِسرَيَة  ــِطــي  ــْع ُن

فــيــهــا، وَنــــْغــــِفــــُر َذْنـــَبـــهـــا وَنــــــــ�ُسوُد

ِثْقلها ـــــ�ِسرَيُة  ـــــَع ال ــُلــنــا  ــمِّ حُتَ واإَِذا 

َنــــُعــــوُد َتـــــُعـــــوُد  واإَِذا  ِبـــــــِه،  ـــا  ـــَن ـــْم ُق

ـــَدًة ــــ جَنْ ْو 
َ
اأ ًة 

َ
ُجــــــــْراأ ــــُق  ــــَواِف ُن واإَِذا 

َنكـِيُد الـــــَعـــــُدوَّ  ــا  ــه ب �ُسَمــــــــيَّ  ـــا،  ـــنَّ ك

ـــــرَيٌة ِج  
َ
اأ ـــــوَّ ـــــَب َت اإَِذا  ــــوُل  ــــُق َن اَل  ـــل  ب

ـــــُدوُد ـــــْك َم ــــا  ــــه ــــُب �ِسْع ــــة  امَلــــَحــــلَّ اإِنَّ 

َبْيِتِه َد  ـــــَرا�سِ َم َيــْحــِمــي  ــْم  ُه ــ�سُ ــْع َب اإِْذ 

)2(

ـــــــــْوُروُد ـــنـــا َم ـــيـــُل عــــْن جــــــاِرِه و�َسِب

ُيـــر�ّسم ال�ساعـــر يف هذا املن الّنـــ�سي فل�سفة خا�سة 

ملفهـــوم الـــوالء القبلي، ويـــ�سع حمـــددات عامـــة ملبادئه 

وق�ساياه، وكيفية حتقيقه، وما مدى حاجة االإن�سان اإليه؛ 

فينطلق ابتـــداء من حاجـــة االإن�سان اإىل الـــوالء، بو�سفه 

معطـــًى ثقافًيا واجتماعًيا ي�سمن حيـــاة الفرد، ويحت�سن 

َبـــٍة(، وموؤكدا على  حريتـــه وتطلعاتـــه )اإِينِّ اْمُروؤٌ مْن ُع�سْ

�سرورة الوحدة الثقافيـــة والتاريخية للقبيلة )ُح�ُسد َلُهْم 

�َسمُّ َتِليُد(، ذلك اأّن الوالء قبـــل اأن يكون اندماجا 
َ
جَمـــٌد اأ

يف دوائـــر �سيكولوجيـــة وبيولوجية هـــو والء ثقايف، يربط 

تاريـــخ القبيلـــة بحا�سرها، ويحقق التـــوا�سل االجتماعي 

عماٌم َلُهْم وُجُدوُد (، ثّم اإّن 
َ
عاَنُهْم َكَرٌم واأ

َ
بني االأجيال ) واأ

ها وَحِقيَقها(،  الوالء ي�سمن احلقوق )ُنْعِطي الَع�ِسرَيَة َحقَّ

ي: املف�سليات، �ض، 355. )2) للمف�سل ال�سبِّ
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ويـــر�سي قواعد النظام ال�سيا�سي الـــذي من �ساأنه حماية 

ُلنا الَعـــ�ِسرَيُة ِثْقَلها... ُقْمَنـــا ِبه/ واإَِذا  مِّ مـــار )واإَِذا حُتَ الذِّ

ـــَدًة(، باالإ�سافة اإىل اأنه يحقق احلياة  ْو جَنْ
َ

ًة اأ
َ

ُنَواِفـــُق ُجْراأ

الكريـــة االآمنـــة لالأفـــراد املن�سوين حتت عبـــاءة العامل 

ُهـــْم َيْحِمي  االجتماعـــي الـــذي ي�سكنـــه االأفـــراد )اإِْذ َبْع�سُ

َد َبْيِتِه... عْن جاِرِه(. َمَرا�سِ

 ويف مقام اآخر لي�ض ببعيد عن الع�سبية القبلية والوالء 

للجماعـــة، ومـــدى دور الفـــرد يف �سناعة الـــوالء املطلق، 

وممار�سته غري امل�سروطة،  يقول عبيد بن االأبر�ض: 

ُتِطْع َومَلْ  ٍي 
ْ
ِبـــــَراأ  

ْ
ــاأ ــَب ــْع َت مَلْ  كــنــَت  اإذا 

ُمـــْر�ِسِد َقـــــْوِل  اإىل  اأو ُتْرِعي  الُّلّب  اإىل 

كـُلِّها الــــــَعــــــ�ِسريِة  َذمَّ  ـــقـــي  َتـــتَّ وال 

ــِد ــَي ــال ـــلـــ�َساِن وب ــا بـــالَّ ــه ــْن َوَتـــــْدَفـــــُع َع

وُطها وحَتُ َجْهـلها  ِذي  ــْن  َع َفــُح  َوَتــ�سْ

ِد ــا َنـــْخـــــــَوَة املُـــَتـــَهـــدِّ ــه َوَتــــْقــــَمــــُع عــْن

ـــِه ــان الــــذي ِب ــك ــامل ــا ب ــه ــْن ـــــِزُل ِم ـــــْن َوَت

ِد املتحمِّ َعَلى  نيا  الدُّ يف  ُل  الــَفــ�سْ ُيــَرى 

باملُنى ــفــ�سك  ن ــَت  ــْل ــلَّ َع واإْن  ـــ�ْسَت  ـــَل َف

)1(

ِد �َسيِّ َكـــْرَب  وال  ـــاٍد  َب �ُسوؤَدٍد  بــذي 

اإذا كان الوالء/االنتماء يوفر �سياقات اأخالقّية ونف�سية 

لالأفراد، ويقوم بحماية �سوؤونهم االجتماعية وم�ساحلهم 

الذاتية، ويوحد خميالهم الثقـــايف واالجتماعي، فاإّن من 

حق االأفراد بح�سب روؤية ال�ساعر اأّن يتفانوا يف خدمة هذا 

الوالء �سعـــورا )ُتْرِعي اإىل َقــْوِل ُمـــْر�ِسِد ( و�سلوكا )َتْدَفُع 

لـــ�َساِن وبالَيِد( دون االإح�سا�ض بالدونية اإزاء هذا  َعْنها بالَّ

اال�ست�سالم املطلق ل�سروط القبيلة؛ الأنه ا�ست�سالم مب�سحة 

االعتداد بالنف�ض؛ ينح الـــ�سوؤدد واالعتزاز )فل�ست …

االجتماعـــي  وجودهـــا  للـــذات  ويحقـــق  �سوؤدد(؛  بـــذي 

واالإنـــ�ساين؛ مبعنـــى اأّن جوهر الوالء هـــو » توحد الداخل 

)1) عبيد بن االأبر�ض، الديوان، �ض، 85/59.

باخلـــارج، وبـــني ما يرغب الفـــرد وما يفـــر�سه املجتمع، 

وجتمـــع بني االإذعان االإرادي وحتقيق حرية الفرد ووحدة 

 االإن�سانّية
)2(

الذات«

ومثلمـــا ا�ستطـــاع االأفراد الـــذود عن بيـــ�سة القبيلة، 

خارجيـــا، باأن قمعوا عنها كل خطر يهددها )َوَتْقَمُع عْنها 

ِد( كذلك ا�ستطاعوا االإ�سهام يف عملية البناء  َنْخَوَة املَُتَهدِّ

النف�سي من خالل تعزيـــز اأوا�سر املحبة اإىل التعاون اإىل 

َفُح َعْن ِذي  ال�سعي يف توحيد االإحـــ�سا�ض باالنتماء ) َوَت�سْ

َجْهــلهـــا( حتى ترتقي القبيلة واأفرادهـــا مكانا عليا الئقا 

ُل(. بف�سلها )َوَتْنِزُل ِمْنها بامَلكان.... ُيَرى الَف�سْ

ورمّبا تاأ�س�ض االنتماء على فكرة املواطنة التي يغذيها 

ال�سعور بان�سهار الفـــرد بكل حموالته الثقافّية مع الذات 

اجلماعّيـــة على اختـــالف العرق والّن�سل، لكـــن يف ن�سيج 

دينامي حركـــي تتجاور فيه الروؤى والتـــ�سورات، وتتوحد 

فيـــه امل�سالح واملنافع، وتتحقق مـــن خالله حاالت اإثبات 

الوجـــود االإنـــ�ساين واالجتماعي والثقايف كمـــا هو احلال 

عند عنرتة بـــن �سداد العب�سي الذي ما فتئت ذاته حتاول 

اخـــرتاق الطيف االجتماعـــي، وتعيد اإنتـــاج هوّية جديدة 

مب�ساحـــة ثقافّية وفق تـــ�سور اأ�سمل واأو�سع مـــن الت�سور 

الذي ا�سطنعته القبيلة لنف�سها، فيقول عاذال قبيلة عب�ض 

على ت�سييقها وفا�ض االنتماء:

تي َفهمَّ الــعــبــيــِد  عــــدِد  يف  ُكـــْنـــُت  اإْن 

فــــوق الـــريـــا والـــــ�سمـــــاِك االأعـــــزل

ن�سبتي عــبــ�ض  فــــــر�ساُن  ـــكـــرْت  اأن اأو 

ــرُّ يل ــق ـــي واحلــــــ�سام ي فـــ�سنـــان رحم

ـــدي نـــلـــُت الـــعـــاَل ـــن وبــــذابــــلــــي ومـــه

ــــزل جـــــ
َ
ال بـــالـــقـــرابـــةِ والــــعــــديــــِد االأ

فخا�سُه الــعــجــاِج  يف  مــهــري  ورمــيــُت 

)((

ل ْن�سُ
َ
االأ �سفــار  مــْن  تــْقــدُح  ــاُر  والــنَّ

)2) جوزايا روي�ض: فل�سفة الوالء، �ض، 08.
)3) عنرتة العب�سي، الديوان، �ض، 115.
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نـــ�ساأ عنـــرتة اأول ما نـــ�ساأ عبـــدا اأ�سود )اإْن ُكْنـــُت يف 

عـــدِد العبيِد(، يح�سن احلالب والـــ�سّر، يبحث عن ذاته 

املتوارية خلف غبار الفقد والتيه وال�سياع، توؤرقه يف ذلك 

ف�سيحة ال�سواد املت�سللة اإليه بيولوجيا عرب اأّمه احلب�سّية، 

ويوؤملـــه ال�سعـــور بفقدان احلريـــة، وغياب اأمـــل يعيد اإليه 

توازنـــه النف�سي يف خ�سم �سراع ثقـــايف �سنعت متاري�سه 

ــــ ت�سورا  ـــ دون هوادةـ  القبيلة العربية حني راحت توؤ�س�ضـ 

فكريـــا و�سلوكا اجتماعّيا )اأنكرْت فر�ساُن عب�ض ن�سبتي(، 

ال يعـــرتف بالطبيعة التعددية للحياة االإن�سانية عرب فكرة 

تق�سيـــم اجلن�ض البـــ�سري وفق معايري عرقّيـــة وبيولوجية 

تق�سي بتهمي�ض االآخر غري العربي. 

تنطلـــق االأنا املن�سحقة عند عنـــرتة من رحم الدونية 

واالحتقار؛ لت�سبح عقدَة نق�ضٍ حتيل عنرتة اإىل ما ي�سبه 

حالة من الت�سيـــوؤ، اأو �سقط املتاع الـــذي ال �ساأن له بحكم 

»اأّن القبيلـــة هـــي الدولـــة، والدولـــة التي تقـــوم على �سلة 

الرحـــم هي دولة الن�سب، فالنـــ�سب قانون، واأحكامه �سّنة 

، ال تبديل فيها وال حتويرا، وملّا كان ذلك كذلك 
)1(

ثابتـــة«

كانـــت واعية عنرتة قد ا�سطدمـــت ب�سياج العامل القبلي، 

ابتـــداء من اأبيـــه الذي �سادر حقه يف االأبـــوة البيولوجية، 

وانتهـــاء باملجتمع الذي �سادر حقه يف االأبوة االجتماعّية، 

فمـــا كان من عنرتة اإال اأن يجابه هـــذه املفاهيم بتاأ�سي�ض 

مفهوم جديد ملاهيـــة االنتماء؛ هذا االنتماء الذي ال يعدو 

 وكيف 
)2(

اإال اأن يكـــون »جوابـــا م�سبقا علـــى من نكـــون؟«

نكـــون؟ ومتـــى نكـــون؟ كـــذات تبحث لهـــا عـــن كينونتها 

االإن�سانية واحلقوقّية داخل اإطار جمتمع تتكافاأ فيه فر�ض 

.)la citoyenneté( املواطنة

 فعنـــرتة، هنا، ي�سع حجر الزاوية الأمنوذج املواطنة، 

بو�سفهـــا م�سروعا فل�سفّيـــا يقوم علـــى اأ�سا�ض اأّن القبيلة 

موؤ�س�سة جامعة لكل األوان الطيف االإن�ساين؛ حترتم التنوع 

)1) اأدوني�ض: كالم البدايات، �ض، 60.
)2) فتحي امل�سكيني: الهوّية واحلرّية؛ نحو اأنوار جديدة، �ض، 219.

العرقي، وتعرتف بالتعدد الثقايف، وحتفظ احلقوق لبع�ض 

االأقليات، وكاأّن عنرتة يوؤ�س�ض لفكرة الوطن/القبيلة التي 

ترف�ض االإق�ساء، وت�ستوعب اجلميع، وتقف موقف احلياد 

اجتـــاه معتقداته، وحتافظ على حقوق اأقلياته، بل حترتم 

االإن�سان كيفما كان لونه، ومعتقده، وجن�سه وثقافته.

كمـــا اأّن ال�ساعـــر يـــ�سري اإىل  فكـــرة اأخـــرى وهـــي اأّن 

ممار�سة املواطنة ال تكفي بالن�سب، اأو بالقرابة، بل مبدى 

فاعلّيـــة الفرد يف بنـــاء الوطن وحمايتـــه )ف�سنان رحمي 

واحلـــ�سام يقـــرُّ يل،  وبذابلي ومهندي(، وكـــذا م�ساركته 

تي فوق الريا،  يف احليـــاة االجتماعّية وال�سيا�سيـــة )َفهمَّ

نلـــت العال...(، واحرتامه االآخرين املخالفني لونا وعرقا 

وثقافـــة، والتخطيط التـــايل يبني مظاهـــر املواطنة عند 

ال�ساعر عنرتة العب�سي:

العرتاف بالتنوع

) ال بالقرابة.نلت العال(

تقدير الذات

) كنُت، همتي، يل..(

امل�صاركة يف احلياة العامة 

) �سنان رحمي، مبهندي 

وبذابل(

احرتام الآخر املخالف 

) فر�سان عب�ض..(

اأمنوذج 

املواطنة

واأمنـــوذج اآخر لالنتمـــاء الثقايف نلفيه هـــذه املرة مع 

اأحد ال�سعراء املقهوريـــن امل�ستلبني، الذين عا�سوا دخالء 

يف غري قبائلهم، يتوقون اإىل االندماج، ويبحثون عن ن�سب 

بديل يعو�سون به ال�سواد الذي منحهم �سفة الهام�ض.

�سحيـــم عبـــد بنـــي احل�سحـــا�ض، ال�ساعـــر احلب�سي، 

عـــا�ض غريبا يف جزيرة العرب، هائما على وجهه، يجوب 

الرباري وال�سحاري بحثا عـــن خيمة انتماء تكفيه �سوؤال 

الـــذات والهويـــة، وتبعـــد عنه لعنة الـــ�سواد التـــي هّم�سته 

وجعلته عبًدا دنّيا، يعاين الفئوية والطائفّية.

كـــرب �ُسحيم ــــ وهـــو العبد يف اأحد بطون بنـــي اأ�سد ــــ 
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وكـــربت معه اأ�سئلتـــه، وتو�سعـــت معها دائـــرة االغرتاب، 

يبحث عن ذاتـــه و�سط زحام االأنـــ�ساق الثقافّية العربّية، 

ولي�ض معه غـــري خريطة لهوية م�سروخة، لكن معها رغبة 

واإرادة يف تاأكيـــد انتمـــاء اآمـــن، وم�ستقـــر، عـــرب جتارب 

اإبداعية فر�ستها ظروف القهر ومالب�سات العبودية.

هذا القادم من هنـــاك، واالآتي من املجهول، �سحيم، 

ال�ساعـــر، العبد، الذي ا�ستبكت يف نفـــ�سه جتارب الع�سق 

باملوت، وجتـــارب احلريـــة باالنتقام، وجتـــارب العبودية 

بالعـــزة، هـــا هو يف هذه االأبيـــات يرتاءى فيهـــا من�سهرا 

بكليتـــه يف الن�سيـــج االجتماعي للقبيلة، حمـــاوال اأن يكون 

فردا من بني احل�سحا�ض، م�سارًكا لهم الروؤى والتطلعات، 

و�ساعيا اإىل ال�سلح من خالل حث قبيلته على ذلك: 

َمكاَننـــا جَتَعلـــوَن  مـــن  َعّمـنـــا  َبنـــي 

اإِذا َنحـــُن �ِسرنـــا َنبَتغـــي َمـــن ُنحاِلـــُف

جَنــــَدٍة َفـــواِر�ُض  ّنـــا 
َ
اأ َتعَلمـــوا  مَل 

َ
اأ

عاُف الَزعاِنُف اإذا خاَم يف الَهيجا ال�سِ

َنباُتـــُه مـــاَل  كالَغيـــِث  لهـــم  َوُكّنـــا 

عائـــُف ال�سَ اإَِليـــِه  زجـــى 
َ
اأ �َسَنـــٍة  حيـــا 

َو�سرنـــا اإىِل ال�َسعَديـــِن �َسعِد بِن مالك

حالِف ِتلـــَك الَعجاِرُف
َ
َو�َسعـــِد َبنـــي االأ

َوُقلنـــا لهـــم واخَلـيـــُل َتـــردى ِبنـــا َمعًا

)1(

وُنحاِلـــُف حاَربُتـــُم  مـــن  ُنحـــاِرُب 

يتحـــول ال�سمـــري اجلمعـــي امل�سيطـــر علـــى تفا�سيل 

االأبيات ) مكاننا، �سرنا، نحالف، اأّنا، وكّنا، �سرنا، قلنا، 

نحـــارب..( اإىل حالـــة نف�سية واجتماعّية مـــن االإح�سا�ض 

بلـــذة االنتمـــاء، والتوق اإىل التماهي مـــع االآخرين، ق�سد 

حتقيـــق ذات دون بطاقة هوية، واإثبات نـــ�سب دون قرابة 

دم، ف�سحيـــم هنـــا ومن خـــالل حاالت االندمـــاج الناجح 

)1) �سحيم عبد بني احل�سحا�ض: الديوان، �ض،51.

يثبـــت اأوجه التقـــارب والت�سابـــه بينه وبني اأفـــراد قبيلته 

) بنـــي عّمي..(، كما ي�سري اإىل ق�سيـــة التما�ض ال�سيا�سي 

)االأحـــالف، نحـــارب(  بينه وبـــني القبيلة التـــي يتحدث 

بل�سانها اجلمعي.

هذا االإح�سا�ض بالتماهي هو بحّد ذاته تاأ�سي�ض لثقافة 

»النحـــن«؛ هذا النحن املت�سابـــه، واملرتابط، والراغب يف 

احلفـــاظ على هذا ال�سعور باأّن الفرد الواحد هو جزء من 

هـــذا املجمـــوع املتكتل ثقافيـــا واجتماعيا، فمقـــام »االأنا« 

اخلافـــت يكاد يتال�سى مع مقـــام »النحن« العايل، فكاأننا 

ن�سمع الق�سيدة ن�سيًدا، ال من �سوت واحد، بل من اأ�سوات 

متعددة ومتنوعة، لكنها متناغمة ومتجان�سة ترنو كلها اإىل 

عملية بناء منط جماعي؛ »اأعني منط وجود »النحن« من 

/ القبيلة.
)2(

حيث هو �سرب جذري من العناية بالوطن«

النحن

اإداراك الت�صابه البيولوجي والجتماعي 

)بّني عمنا .. ( / الع�صوية

الرتباط املتبادل على اأ�صا�ص الو�صيلة 

والغاية )�صرنا .. نبتغي ..(

اإداراك الت�صابه البيولوجي والجتماعي 

)بّني عمنا .. ( / الع�صوية

ثانيا- خرق الن�شق/فكرة التمرد

1- الن�شق بو�شفه اختالفا وجوديا: 

درجت القبيلة يف اجلاهلية عرب م�ساراتها التاريخية 

و�سياقاتهـــا االجتماعيـــة علـــى تاأ�سيـــ�ض لفكـــرة الّنـــ�سق 

اجلمعـــي الذي بـــه حتافظ على وجودهـــا ككيان ثقايف له 

خ�سو�سياته من مقومات �سيا�سية ومكونات اإيديولوجّية، 

وذلـــك عرب تن�سيطهـــا اآلة الثقافة من خـــالل تثوير نخبة 

املركـــز - فكريا وفنيا - ل�سناعة اخلطاب الّر�سمي حتت 

الرعاية االأبوية للقبيلة، بو�سفها واقعا يفر�ض نف�سه بقوة 

النحن(،  مل�ساألة  فينومينولوجية  )تاأويالت  والزمان  الهوية  امل�سكيني:  فتحي   (2(
�ض،33.
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ال�سرعيـــة التاريخيـــة، وقـــ�سد جمابهة حـــاالت االنزياح 

التـــي قد يقودها الهام�ض بالّنقد تاّرة، وباحلراك الثقايف 

اأو املادي تارات اأخرى.

عـــادة ما ينـــ�سط الهامـــ�ض، وتتزاحـــم خطاباته حني 

ي�سبح املركز ممار�سا لثيمـــات الظلم والقهر، فتتال�سى 

حينها و�سائج االنتماء، وت�سعف خيوط التوا�سل بني تيار 

املركز وتيار الهامـــ�ض، وهو ما عرّب عنه �سراحة اأو�ض بن 

حجر حـــني ا�ست�سعر الظلـــم من بع�ض خالنـــه واأقربائه، 

فقال حمـــذرا اإياهم، �ساهرا �سيـــف الرحيل يف وجوههم 

اإن مل ينتهوا عّما نهاهم عنه من �سيم وجور:

كاَن ظاملـــًا اإن  العــــمِّ  اْبـــَن  ْعِتـــُب 
َ
اأ اأال 

واأْغِفـــُر عنـــُه اجلهـــَل اإن كان اأجَهـــال

واإْن قـــال يل مـــاذا تـــَرى َي�ْستـــ�سرُيين

يِجْدين ابـــَن عمٍّ خِمَلَط االأمـــِر ِمْزَيال

 َمـــا داَم َحْزُمهـــا
ِ
قيـــُم ِبـــداِر احلـــْزم

ُ
اأ

ال اأحتــــوَّ بـــاأْن  حاَلـــْت  اإذا  واأحـــِر 

ِه ِبَغـــرْيِ القــَـــِويَّ  االأمـــَر  َواأ�ْسَتْبـــِدُل 

لَّـــال حَتَ جـــاِل  الرِّ ماأفـــوِن  َعْقـــُد  اإذا 

واإيّن اْمـــُروؤٌ اأْعـــَدْدُت للحـــرب َبعدمـــا

)1(

ال راأيـــُت لها نابًا مـــن ال�سرِّ اأعـــ�سَ

يتعـــاىل االإحـــ�سا�ض بامللـــل والرتابة حـــني ي�سبح ابن 

العـــّم ممـــار�سا لبعـــ�ض طقـــو�ض الوخـــز االجتماعي عرب 

تهديد االأ�سا�ض البيولوجي )ابن العّم(، وتفكيك الروابط 

ال�سيكولوجيـــة ) اأغفر عنه اجلهل، يجدين(، فينجم عنه 

تفكيك فكـــرة الع�سبية القبلية واالأ�سرّيـــة التي هي قوام 

االجتمـــاع االإن�ساين، ثّم يتنامى �سريخ االأمل عند ال�ساعر 

وهـــو يبـــا�سر �سرد اللحظات االأوىل لهـــذا الف�سام النكد 

بينه وبـــني ذوي رحمه، مـــ�سريا اإىل فكرتـــني اأ�سا�سيتني؛ 

)1) اأو�ض بن حجر: الديوان، �ض، 82/83.

فكـــرة التعاي�ض/االنتماء، وفكـــرة االغرتاب/الالانتماء، 

معطيـــا لـــكل فكـــرة م�سوغاتهـــا ومعطياتهـــا وظروفهـــا، 

واجلدول االآتي ي�سرح الفكرتني.

فكرة النتماء/ توفر قيم 

املواطنة

فكرة ال�انتماء/غياب 

قيم املواطنة

- مبداأ الواجب )اأقيم بدار 

احلزم(

ــــاالآخــــر  ب ــــــاط  ــــــب االرت  -

)يجدين(

عنه  ــ�ض)اأغــفــر  ــاي ــع ــت ال  -

اجلهل...(

االنـــــــ�ساين  الـــتـــفـــاعـــل   -

ماذا )ترى  واالجتماعي 

ي�ست�سريين(

- مــبــداأ احلـــق )اأحتــــول، 

اأ�ستبد(

عـــن  االنـــــــــــفـــــــــــ�سام   -

ـــادام  ـــم..م ـــي االآخـــر)اأق

احلزم(

- التنافر)اأعتب(

ـــ�سطـــار  واالن ـــزال  - االعـــت

)اأعـــــــــــددت لـــلـــحـــرب، 

ال�سر(

هكذا يتبـــدى االنتماء عنـــد اأو�ض مرتبطا مبا يقدمه 

الوطـــن الأبنائه من كرامة وحقـــوق وحريات، فاإّن تال�ست 

هذه القيم، وانعدمت ممار�ستها، اأ�سبح االنتماء للوطن/

القبيلـــة جمرد حالة مـــن االن�سداد والفـــراغ االجتماعي، 

» لذلـــك يظل الالتـــوا�سل قائمـــا، وتظل اأحا�سيـــ�ض امللل 

 علـــى كل انتهاك يخد�ض 
)2(

وال�سجـــر رّدا فعليا منطقيا«

كرامـــة الـــذات الب�سرية، ذلـــك »اأّن جميع اأفـــراد الب�سر 

مـــن حقهم اأن يتوقعـــوا معايري وم�ستويـــات الئقة منا�سبة 

مـــن حيـــث حتقيـــق احلريـــة والعـــدل مـــن ال�سلطـــات...

واأن اأي انتهـــاك لهـــذه امل�ستويات واملعايـــري ال�سلوكية عن 

عمـــد اأو دون قـــ�سد ال يكن ال�سكوت عليـــه، بل ال بّد من 

 ومغامرة قـــ�سد متثيل 
)((

اإ�سهـــاره وحماربته ب�سجاعـــة«

التغيري املن�سود.

وهـــذا امروؤ القيـــ�ض ابن القبيلة وابـــن مليكها )حجر 

الكنـــدي( اختار اخلالعـــة واالإباحـــة، وا�ستغـــل بالّن�ساء 

وتهتـــك بهـــّن، وراح يعاقر اخلمرة علـــى اأن يحيا يف كنف 

)2) �سيميائيات اإيديولوجية، �ض،158. 
)3) اإدوارد �سعيد: املثقف وال�سلطة، �ض، 44.
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الّريا�سة وامللك، وهو حينذاك �ساعر �ساب يعرت�ض فتيات 

بني اأ�سد ويغازلهن، فبلغ ذلـــك اأباه، فطردُه من القبيلة؛ 

الأّن العـــرف اجلاهلي يقت�سي اأن يرتفـــع اأبناء امللوك عن 

اللهو واللعب والتغـــزل والت�سبيب، فما كان من اأمر امرئ 

القي�ض اإال اأن خا�ض جتربـــة حياتية خارج القبيلة، غارقا 

يف متاهـــات اللـــذة واملتعـــة، بو�سفهما نوعا مـــن مواجهة 

الواقـــع املتزمت، وك�سكل من اأ�سكال التخفيف عن �سعوره 

مباأ�ساة الوجود، فيقول يف اإحدى مغامراته الغرامية:

ــمــى ال تـــــزاُل تـــرى َطال وحتـــــ�سُب �سل

الِل حِمْ مَبيثاِء  َبي�سًا  اأْو  الَوح�ِض  من 

ــًا ب ــ�سَّ ــْن ُم ـــِريـــَك  ُت اإْذ  ـــمـــى  �َسَل ـــَيـــايَل  َل

مبعطال لــيــ�ض  الــرئــم  كجيد  ــدًا  وجــي

ــة ــَل ـــ ــْي َوَل لــــَهــــْوُت  َقــــد   
ٍ
ـــــْوم ي ُرّب  ـــــا  َوَي

ـــاِل ـــَث ــــ ــــــ�َسةٍ َكــــاأّنــــهــــــَـــا خـــــطُّ مِتْ ــــــاآِن ِب

َمعي�َسٍة ـــــى  دن
َ
اِلأ �سعـــى 

َ
مـــا اأ نَّ 

َ
اأ ــو  ــَل َف

ـــَن املـــاِل ِم َقــلــيــٌل  طـــُلـــب 
َ

اأ َومَل  ــفــاين  َك

ــــٍل ــــجــــٍد ُمــــوؤَثَّ ـــــى مِلَ �سعــــــ
َ
ـــا اأ ـــم ـــّن ـــِك َوَل

مثايل
َ
اأ ـــَل  ـــوؤَثَّ املُ امَلــجـــــَد  ُيـــــــدِرُك  ـــد  َوَق

َنف�ِسِه ــــ�سا�َسُة  ُح ما داَمت  ـــرُء  امَل َومــا 

)1(

اآيل َوال  اخُلطوِب  طــراِف 
َ
اأ ــدِرِك  مِبُ

وقال متهتكا داعيا اىل التمتع بالّدنيا وبن�سوة الن�ساء 

احل�سناوات قبل فوات االأوان:

ــــاٍن ــــْع مــــَن الــــّدْنــــَيــــا َفـــــاإّنـــــَك َف ــــّت مَتَ

ــــ�َساِء احِلـــــ�َساِن ــــ�َسَواِت َوالــــّن مـــَن الــــنَّ

كالّدمى  
ِ
دم

ُ
َواالأ  

ِ
كـــاالآَرام الِبي�ِض  ِمــَن 

)2(

الرواين واملـــربقـــات  ــوا�سنــهــا  حـــ

ثم يعمد اإىل فكرة تغيري االنتماء عرب اتخاذه احليوان 

)1) امرئ القي�ض: الديوان، �ض، 28/29.
)2) امرئ القي�ض: الديوان، �ض، 87.

معـــادال اجتماعيا ونف�سيـــا الأ�سكال ال�سجر والقهر داخل 

ثقافة الـــ�سرب القبلـــي، فيقول عن ذئب لقيـــه يف مهامه 

املفاوز حماورا وموؤن�سنا اإياه فيقول:

ومـــــاٍء كــلــون الـــبـــول قـــد عــــاد اآجــنــًا

ـــل حَمُ كــــالأٍ  يف  االأ�سوات  بـــه  قــلــيــل 

ــيــه الــــذئــــَب يـــعـــوي كـــاأّنـــه ــُت عــل ــي ــق ل

خــلــيــٌع خــال مــن كـــلِّ مــــاٍل ومـــن اأهــل

اأٍخ لـــك يف  ــــُب هـــل  يـــا ذئ لـــه  ــُت  فــقــل

عــلــيــك وال بخل ـــــرى  ث
ُ
اأ بـــال  ـــــوا�سي  ي

ـــرية ــــ ـــعـــوي ذئـــابـــا كـــث فـــطـــرب يـــ�ست

)( (

�سغل وعديت كل من هـواه على 

يفيـــ�ض ال�ساعـــر �ساردا بعـــ�ض مغامراتـــه العاطفية 

والعبثية، وهذه املرة مع �سلمـــى؛ املراأة التمثال، واأمنوذج 

الكمـــال، كاأّنها ِم�سبـــاُح َزيٍت يف َقناديِل ذّبـــاِل، اأو كرئم 

قياِل، تده�ض ال�ساعر وحتيله �سيمفونية 
َ
َرمٍل يف حَماريِب اأ

وجوديـــة ترتـــل اأنا�سيد العـــ�سق والهيـــام؛ واإذ يف االأبيات 

مزيج روؤى، ومتاهات تتزاحم بطريقة عبثية عبث الوجود 

عنـــد امـــرئ القي�ض، وكاأّنـــه »مل يجـــد اأ�سدق من لوحات 

املغامـــرات الغرامية تعبـــريا عن معنى ال�سعـــادة واللذة، 

 
)((

فكانت فاطم واأم الّرباب واأم احلويرث وبي�سة اخلدر«

و�سلمى رموزا م�سرعـــة على عوامل وجودية تتطلب اإ�سباع 

غرائز جائعـــة، يجدها امروؤ القيـــ�ض متنف�سا عن حاالت 

الفراغ والتوتر واالنفعال املخزونة يف الالواعية الذاتية.

اإّن اقتنـــا�ض اللحظـــات الهاربة، ليعـــدُّ اأ�سا�ًسا لهوية 

ـــا حلـــاالت القهر  بديلـــة يجدهـــا ال�ساعـــر معـــادال نف�سيًّ

واال�سطهـــاد النفـــ�سي، فيبداأ التاأ�سي�ض لعـــامل االنف�سام 

والالتوا�سل بني الن�سق املعاك�ض املتجذر يف الوعي العقلي 

)3) امرئ القي�ض: الديوان، �ض، 363.
)4) حممود عبد اهلل اجلادر: قراءة معا�سرة يف ن�سو�ض من الرتاث ال�سعري، �ض، 

.34
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لدى ال�ساعر، وبني الّن�سق اجلمعي املوؤ�سطر ب�سياج قيمي 

يرف�سه ال�ساعـــر؛ الأّن يف عامل ال�سعلكـــة ي�سنع ال�ساعر 

مـــ�سريه، ويـــار�ض وجـــوده، وينتـــزع حريتـــه، دون قيـــد 

اأو �سرط، وكاأّن ال�ساعـــر »يـــدرك ما تنهـــ�ض عليه احلياة 

االإن�سانية من اأ�سا�ض واٍه، ي�سعر باأّن اال�سطراب والفو�سى 

 بنو 
)1(

هما اأعمق جتذرا من الّنظام الذي يوؤمن به قومه«

اأ�سد، حينها ت�سطرب »اأحكام املنطق العادي، ويدخل يف 

عـــامل يرف�ض االأحكام التي تكبحه... ويكون جموحه قويًا 

بقـــدر ما يكون الكبـــح قويًا...فيكون اجلمـــوح بال�سرورة 

فو�سى... وهكذا يكون املجون تعوي�سًا عن غياب احلياة، 

 التي ينتمـــي اإليها امروؤ 
)2(

بل ي�سبح هـــو نف�سه احليـــاة«

القي�ض.

وت�سبـــح الفـــو�سى والالجمتمـــع اأفـــ�سل لل�ساعر من 

النظام واملجتمع، فيدخل حينها يف دائرة االنزياح القيمي 

الـــذي يقوم على مبداأ اال�ستبدال واملغايرة التي تبدو اأّنها 

حالة »متعالية، تنـــ�ساأ اأ�سا�سا عن و�سول اأوجه االختالف 

اىل درجة قيا�سية، تتحول مبوجبها االأنا اىل ذات مغايرة  

لالأخـــر، اأي تتحول اىل هوية تعي ذاتهـــا باعتبارها هوية 

 يف ال�سلوك ويف 
)((

م�ستقلة خمالفة لالأخر وخمتلفة عنه«

التفكري.

هـــذه املغايـــرة التي يحياهـــا امروؤ القيـــ�ض حتيله اإىل 

كائن من نـــوع اآخر ي�ستاأنـــ�ض بالوحو�ض والـــ�سواري التي 

يرى فيهـــا معادال مو�سوعيـــا يتكامل معهـــا اجتماعيا يف 

تـــوا�سل وتفاعـــل؛ الأّن ما يجمعهمـــا اأكر بكثـــري مما قد 

يفرقهمـــا؛ فهمـــا يف معانـــاة و�سياع وتـــ�سرد، وهما اأي�سا 

يلوذان بالرباري، بحثـــا عن ماأوى اأو �سربة ماء، وهما يف 

�سراع �سرمدي من اأجل البقاء الوجودي.

هكذا تنحدر الذات االإن�سانّية من و�سعها الب�سري اإىل 

)1) كولن ول�سن: الالمنتمي، �ض، 05.
)2) اأدوني�ض )علي اأحمد �سعيد(: الثابت واملتحول، ج 2، �ض، 114.

)3) اأراق �سعيد: مدارات املنفتح واملنغلق يف الت�سكيالت الداللية والتاريخية ملفهوم 
الهوية، �ض، 238.

و�سعها احليواين الغريـــزي، في�سبح االأمنوذج احليواين 

مثـــاال يحتذيـــه ال�ساعـــر، وينـــ�سج تـــ�سوره الالنتمائـــي 

علـــى وفاقـــه، �سواء يف مكابـــدة الطبيعة و�سمـــان البقاء 

والديومـــة، اأم يف اإقبالـــه علـــى احليـــاة بنهـــم و�سراهة 

م�ستجيبا لل�سيحة الربكانية ال�سارخة التي تعتلج يف ذات 

امرئ القي�ض، الذي ا�ستطاع »اأن يخلق لنف�سه م�ستقبله... 

وعليـــه اأي�سا اأن يخلق مربرات وجوده خوفا من اأن ينحدر 

، اأو الدخول 
)((

وجوده، في�سبح �سبيها بالوجـــود االأعمى«

يف حالة غريبة يعجز فيها ال�ساعر معرفة من  هو؟

اإّن امـــراأ القيـــ�ض الالمنتمـــي »اإمّنا يعـــود اإىل الوراء 

، حيث الفطرة 
)5(

مبراحل؛ اإىل مرحلـــة الذئب اأو الطفل«

والغريـــزة والبدائية؛ فهـــو ي�ستاأن�ض بالذئـــب، وي�ستح�سن 

جواره، ويجعله اأخا يوا�سي هّمه، بل ي�سقط على الذئب عواء 

الّنكد وال�سيم الب�سري الذي خلفه وراءه، فيختلط حينها 

العـــواء الب�سري بالعـــواء احليواين، فـــاإذا الذئاُب جتتمع 

م�سفقة عليه، وتطرُب لهذا االنتماء، بل تتنادى فيما بينها 

اأن �سالما ب�سيف جديد )فطرب ي�ستعوي ذئابا كثرية(، 

وتقبلـــه يف زمرتهـــا املتـــ�سردة؛ ما يعني اأننـــا »اأمام ذات 

اأرهقهـــا املجتمع االإن�ساين، فاإذا هـــي تخلع انتماءها اىل 

هـــذا املجتمع، وتـــوؤ�س�ض انتمـــاء جديدا لهـــا اإىل املجتمع 

احليواين...اإّنهـــا تغرتُب عن عامل االإنـــ�سان، وتلوذ بعامل 

، بل تتـــوارى خلـــف �سورة الذئـــب متلبـــ�سة 
)((

الوحـــو�ض«

بلبـــو�سه، متخـــذة منـــه اأنيـــ�سا خـــارج قواعـــد االلتـــزام 

واالجتماع االإن�ساين )اإّن الغريب للغريب ن�سيب(.

ويف �سعـــر طرفة بن العبـــد �سيء من هذا الذي يكن 

ت�سميتـــه بالهامـــ�ض االحتجاجي �سد املركـــز الت�سلطي ( 

اأبنـــاء العمومة/القبيلـــة ( حـــني اجتمعـــوا عليـــه اآخذين 

حقـــه يف املرياث، ظاملني اأمـــه، ها�سمني كل حقوقه، وهو 

)4) روجيه جارودي: نظرات حول االإن�سان، �ض77.
)5) كولن ول�سن:الالمنتمي، �ض، 124.

)6) ينظر، وهب اأحمد رومّية: �سعرنا القدمي والنقد اجلديد، �ض، 265.
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ال يزال غالما يرفل يف ثوب لذاته، لكّنه ُيكنُّ لهم التقدير 

والتبجيل فيقول:

فيُكُم َورَدَة  ِبـــَحـــقِّ  ـــنـــظـــروَن  َت مـــا 

ُب ُغيَّ َورَدَة  َوَرهـــــــُط  ــنــوَن  الــَب ُغــــَر  �سَ

ــــرُيُه غ مـــــَر الــَعــظــيــَم �سَ
َ
ــبــَعــُث االأ َقـــد َي

ــــُب بَّ ــــُه الــــِدمــــاُء َتــــ�سَ ـــلَّ َل ـــَظ َحـــّتـــى َت

ـــي واِئـــــٍل َق َبـــــنَي َحـــيَّ ــــرَّ ـــُم َفـــــ ـــل ـــُظ َوال

ـــا َتـــغـــِلـــُب ـــاي ـــن ـــا امَل ـــه ـــي ـــ�ساق ـــٌر ُت ـــكــــ َب

ـــًا ـــن ُ اآِج ــــد يـــــــوِرُد الـــظـــلـــُم املُـــــَبـــــنيَّ َق

)1(

َوُيق�َسُب ِبالُذعاِف  ُيخاَلـُط  ِملحًا 

ثـــم يردف عـــاذال اإياهـــم، ملخ�سا ماأ�ساتـــه مع ذوي 

القربى يف �سورة حكمّية بالغة، فيقول:

ًة ا�سَ �َسدُّ َم�سَ
َ
َوُظْلُم َذِوي الُقْرَبى اأ

)2(

ِد  امْلَُهنَّ
ِ
�َسام ْف�ِض ِمْن َوْقِع احْلُ َعَلى النَّ

ليقرر ـــــ بعد هذا الظلم والّتجني ـــــ اخلروج والتفلت 

مـــن البقـــاء يف عامله القبلي اإىل عوامل اأخـــرى عّلها تكون 

اأ�سمى واأرقى واأف�سل، لكن و�سيلته للخروج كانت اخلمرة/

اللذة بو�سفها معادال نف�سيـــا حلالة الت�سظي والتيه الذي 

لقيه يف قبيلته، فيقول عن مغامرته الوجودية: 

تـــي َوَلذَّ اخُلُمـــوَر  َت�ْسَراِبـــي  َزاَل  َمــــا 

وُمْتَلـــِدي َطِرْيِفـــي  واإِْنَفاِقـــي  وَبْيِعـــي 

ُكلَُّهــــا ُة  الَعـــ�ِسرْيَ اَمْتنـــي  حَتَ اأْن  اإِىل 

ــــِد املَعبَّ الَبِعْيــــِر  ْفــــَراَد  اإِ ْفــــِرْدُت 
ُ
واأ

الَوغـــى �سَهــــُد 
َ
اأ الالِئمـــي  يُّهـــا 

َ
اأ َاال 

لِدي ْنـــَت خُمْ
َ
اِت َهـــْل اأ ْنَهـــل اللَّـــذَّ

َ
ْن اأ

َ
َواأ

ُيْنِكُروَنِنــــي اَل  اَء  َغـــرْبَ بنـــي  ْيــــُت 
َ
َراأ

ِد املَُمـــدَّ ـــَراِف  الطِّ َهــــَذاَك  ْهــــُل 
َ
اأ َواَل 

)1) طرفة بن العبد: الديوان، �ض، 114
)2) طرفة بن العبد: الديوان، �ض، 52.

ِتــــي َمِنيَّ َدفـــَع  َت�ْسِطْيــــُع  اَل  ُكْنـــَت  فـــاإْن 

)((

ا َمَلَكـــْت َيـِدي َباِدُرَهـــا مِبَ
ُ
َفَدْعنـــي اأ

تتمـــزق ذات طرفـــة بني واقعيـــني متناقـــ�سني؛ واقٌع 

مثقـــل بانتكا�ساتـــه، مـــاأزوم باأحزانـــه، متـــ�سظ بحـــاالت 

ال�سيـــق وال�سنـــك الناجـــم عن توعـــكات احليـــاة داخل 

ْفـِرْدُت...(، وواقع اآخر يرنو فيه 
ُ
القبيلة )الظلم، فّرق، واأ

ال�ساعـــر اإىل حتقيق وجوده مـــن خالل البحث عن حريته 

َباِدُرَهـــا...(؛ الأّن الوجـــود قرين احلرية، وهو 
ُ
)َفَدْعِنـــي اأ

ما يوؤكـــده »هيدغر والوجوديون بعامـــة اأّن حتقيق كينونة 

االإنـــ�سان مرتبـــط باحلريـــة، فاحلرية والوجـــود عندهم 

 تالزم الوجهني يف العملة الواحدة، فما كان 
)((

متالزمان«

من طرفة اإال اأن �سعى اإىل خلق منافذ نف�سّية م�سرعة على 

عوامل حلميـــة، تخفف عنه �سغوط الواقـــع املعي�ض، فلجاأ 

»اإىل �سرب اخلمرة، ال الأنه يريد املتعة فقط، بل الأّنه يريد 

اأيـــ�سا »تخدير« وعيه متخل�سا من قبيلته التي لفظته، بل 

من اأقرب اأقاربه يف �سوء معاملة اأعمامه وق�سوتهم عليه، 

حيث مل يكن يف نظـــام قبيلته ما ي�سده اإليه، فقد اأنكر يف 

، قد حتاملته 
)5(

هذا املجتمع فت�سرد فاأ�سبـــح »ال منتميا«

الع�سرية، واأفردوه اإفراد البعري االأجرب.

غـــري اأن ذات طرفـــة يف خروجها وعـــدم انتمائها مل 

تكن تعرف طريقها، بـــل كانت هائمة تبحث عن هوام�ض 

َتْعَلـــُق بهـــا، وتخل�سهـــا من براثـــن هـــذا املركز/القبيلة، 

ما يعنـــي اأّنها ذات » تعيـــ�ض االن�سطار دون وعـــي باأبعاده 

واآثـــاره ال�سلبيـــة التي جتـــرد املرء من هويـــة ثابتة؛ لذلك 

فهي تعي�ض مفارقة االنتمـــاء والالاإنتماء دون اأية حماولة 

 الـــذي ي�سمن �سياغة 
)((

للبحث عن االنتمـــاء احلقيقي«

مكان بديل لواقع عليل.

)3) طرفة بن العبد: الديوان، �ض، 44/45.
)4) با�سم اإدري�ض قا�سم: ال�ساعر اجلاهلي والوجود، �ض، 60.

)5) عبد القادر فيدوح: القيم الفكرية واجلمالية يف �سعر طرفة بن العبد، �ض، 87.
)6) حبيبة ال�سايف: �سيميائيات اإيديولوجية، �ض،164.
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وهـــو ما يفـــ�سر حالـــة القلـــق والرتدد لـــدى طرفة يف 

انتمائـــه تاّرة، وعـــدم انتمائه تاّرة اأخـــرى؛ فهو يحن اإىل 

مربعـــه واأهلـــه، لكنـــه يف الوقت اآنه تـــوؤزه نفـــ�سه اأّزا نحو 

الرحيـــل والبحث عن منفى اآخر، لكـــن منفى طرفة »يقع 

يف منطقـــة و�سطى؛ فال هو يثـــل تواوؤما كامال مع املكان 

اجلديـــد، وال هو حتـــرَر متاما مـــن القـــدمي، فهو حماط 

باأنـــ�ساف م�ساركـــة، واأنـــ�ساف انفـــ�سال، ويثـــل على 

م�ستوى معـــني ذلك احلنني اإىل الوطن وما يرتبط به من 

 اإن�سانية فيا�سة، كما يف قوله معاتبا اأهله:
)1(

م�ساعر«

َمالـكــــًا ـــي  َعمِّ َواْبـــَن  َرايِن 
َ

اأ يِل  َفَمـــا 

وَيْبُعــــِد َعّنـــي   
َ
َيْنــــاأ ِمْنـــُه  ْدُن 

َ
اأ متـــى 

َيُلْومــِنــــي َعـــالَم  ْدِري 
َ
اأ َوَمـــا  َيُلــــْوُم 

)2(

َكَما الَمِنـــي يِف احَليِّ ُقْرُط ْبُن َمْعَبِد

ويثل علـــى م�ستوى اآخر ذلك االغـــرتاب عن الوطن 

ومـــا يرتبط فيه من م�ساعر امللل والكراهية، كما يف قوله 

مت�سجرا:

ِتــــي فـــاإْن ُكْنـــَت اَل َت�ْسِطْيــــُع َدْفــــَع َمِنيَّ

يـــدي َمَلَكـــْت  ـــا  مِبَ َباِدُرَهـــا 
ُ
اأ َفَدْعنـــي 

َوَلـــْواَل َثـــالٌث ُهـــنَّ ِمـــْن َعْيـــ�َسِة الَفَتـــى

ِدي ْحِفـــْل َمَتـــى َقـــاَم ُعــــوَّ
َ
َك مَلْ اأ َوَجــــدِّ

ِب�َسْرَبــــٍة الَعـــاِذالِت  �َسْبِقـــي  َفِمْنُهــــنَّ 

ُتْزِبـــِد ِبامَلـــاِء  ُتْعـــَل  َمـــا  َمَتـــى  ُكَمْيــــٍت 

حياتهـــا يف  هامتـــي  اأروي  فـــذّرين 

مـــ�سّرد احليـــاة  يف  �سرب  خمافـــة 

حياتـــه يف  نفـــ�سه  يـــروي  كـــرمي 

�ستعلـــم اإن مّتنـــا غـــدا اأينـــا الـــ�سدي

مبالـــه بخيـــل  نّحـــام  قـــرب  اأرى 

مفـــ�سد البطالـــة  يف  غــــوّي  كقـــب 

)1) اإدوارد �سعيد: املثقف وال�سلطة، �ض، 95.
)2) طرفة بن العبد: الديوان، �ض، 49/50.

اأرى املـــوَت يعتـــام الكــــرام وي�سطفي

)((

املتـــ�سدّد الفاحــــ�ض  مـــال  عقيلـــة 

هكذا تبـــدو ذات طرفة ممزقـــة، تتاأرجح بني حبلني 

ذوي لونـــني خمتلفني، حبل ي�ستمـــ�سك به، ويوؤرجحه نحو 

ا�ستقـــراره بـــني االأهل واخلـــالن، وحبٌل اآخـــر يحاول من 

خاللـــه املـــ�سك باأمـــن الـــذات وا�ستقرارها خـــارج تخوم 

القبيلة، لكّنهـــا ال جتده، وتعوُد اأدراجهـــا خائبة خا�سرة، 

وبـــني رحلـــة »الُهنا« وغيـــاب »الهنـــاك« ي�سيـــع االنتماء، 

وتتال�سى خيوطـــه، وتتبدى اأ�سئلة الوجـــود تطل براأ�سها، 

توخـــز عقل طرفة حائرة هائمة )اأكـــون/ال اأكون، الهنا/

الهناك، منتٍم/ ال منتم، الواقع/احللم، املوت/احلياة(. 

اإّن حالـــة االزدواج يف الوعـــي والالوعـــي لـــدى طرفة 

جتعـــل منه فردا غري قادر على االندماج وغري قادر اأي�سا 

ياع  علـــى االغـــرتاب؛ هـــذا التاأرجُح بـــني االختيـــار وال�سّ

�سي�سنـــع لنـــا اأمنوذجا غريبـــا ملاهية الالنتمـــاء، فيكون 

طرفة بن العبد، ال�ساعر، ال�ّساب، الالمنتمي اإىل القبيلة، 

منتـــٍم اإىل ذاته فقط، فت�سبح ذات طرفـــة وطنا متنقال 

بني الفيايف والبيد، ال حتـــده التخوم وال احلدود، دون اأن 

نغفل م�سكلة املوت التي تبدو اأنها ترهق كّل »ما يف الوجود 

اليومي مـــن ابتذال ي�سلـــب املوت حدتـــه الرتاجيدية،...

اإّنـــه النتيجـــة املبـــا�سرة حلالتنـــا الفانية، حالـــة الوجود 

املو�سوعـــي، وي�ستـــّد ال�سعور باملـــاأ�ساة حينما تـــ�سود هذه 

 التـــي ال مفّر لالإن�سان مـــن اال�سطدام بها، 
)((

احلقيقـــة«

وكاأّن طرفـــة يف اآخر امل�سمار ال�سعري يومئ اىل اأّن املوَت 

اأف�سل انتماء ي�سبو اإليه.

يف الّنمـــاذج ال�سعريـــة الثالثـــة يتمظهـــر الالنتمـــاء 

بـــ�سورة وجوديـــة، فيكـــون تاأمـــني احليـــاة االجتماعيـــة 

وال�سيا�سّيـــة عبـــورا وجودّيـــا، ورحيـــال مـــن املـــكان اإىل 

الالمكان، ومن الزمـــان اإىل الالزمان، ويكون معه اأي�سا 

)3) طرفة بن العبد: الديوان، �ض، 45/46/47.
)4) نيقوالي برديائيف: العزلة واملجتمع، �ض، 60.
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تاأ�سي�ٌض لثيمـــة االنتماء الوجودي الـــذي يعني فيما يعنيه 

عبور النف�ض من حالة املركز املوجود اإىل هام�ض الوجود، 

ومـــن و�سع الكمـــون املثقـــل بالتزامات القبيلـــة اإىل و�سع 

ديناميكي متحرر غريزي ُيروي النزوة الفيزيقية، وي�سبع 

حالـــة اال�ستهـــاء االإنـــ�ساين الـــذي يلبي هتافـــات اجل�سد 

والـــروح، وكاأّن الّنف�ض الب�سرّية – جبلة - ترف�ض التزمت 

واحل�سار، وترنو اإىل الّتحرر والفرار.

هـــذا االنزياح احلياتي مل يكـــن �سوى متّردا ُوجوديا، 

اأو »ن�ساطـــا اجتماعيا ونف�سيا ال يخلو مـــن رغبة يف تاأكيد 

 
)1(

الذات، والّتوق اإىل اإثارة االنتباه باخلروج عن املاألوف«

القبلي، حيث احلرية غري م�سوؤولة )ف�سفا�سة(، والتمرد 

ينتهي اىل الالجدوى، والرف�ض يوؤول يف اخلتام اإىل و�سع 

الالنهايـــة؛ اإنه باخت�سار اأمنوذج وجـــودي يف�سر ظاهرة 

اخلروج عن الّن�سق، لكّن ببو�سلة خمدو�سة نف�سّيا؛ اإّنه يف 

حالة تيه و�سياع يف مهامه الوجود الهام�سي.

2- الن�شق بو�شفه اختالفا ثقافيا.

يو�سف الّن�سق باأّنه » نظام ينطوي على اأفراد فاعلني 

تتحـــدد عالقاتهـــم مبواقفهـــم واأدوارهم التـــي تنبع من 

 
)2(

الرموز امل�سرتكة واملقررة ثقافًيا يف اإطار هذا الن�سق،«

املتعالـــق واملرتابـــط، لكن هنـــاك يف كّل مرة مـــن يحاول 

خماتلة الّنـــ�سق بالثورة على القيـــم واملعايري واالأعراف، 

فتت�سكل ثقافة م�سادة للن�سق خارجة عن نوامي�ض ال�سائد 

واملاألوف.

هـــذه الثقافـــة املـــ�سادة لي�ست جمـــرد مـــزاج عابر، 

اأو حركة اآنّية متليها االنفعاالت والتوترات ال�سريعة، واإمّنا 

هي مترد م�سروع مدرو�ض تقّرُه الطبيعُة االإن�سانّيُة احُلّرة 

التي »تتخذ الّرف�ض �سوتا، والّتمرد هوّية، والت�سكع حياة، 

واحلانة مـــاأوى، وال�سعلكة فل�سفـــة، واالختالف منهجا، 

)1) – يو�سف ال�سائغ: جتارب و�سهادات، �ض، 23.
)2) اإيديث كويزيل: ع�سر البنيوية، �ض، 411.

، واحلياة قيمة يحياها 
)((

والثورة موقفا، والق�سيدة روؤيا«

االإنـــ�سان؛ الأّنهـــا تفـــ�سي اإىل بناء اأمنـــوذج جديد للحرية 

امل�سوؤولة، وُتوِجُد البدائل املمكنة لبناء روؤية حياتية قائمة 

على فكرة العدالة االجتماعّية وال�سيا�سية واالقت�سادية. 

وهناك الكثري مـــن ال�سعراء الذين مثّلوا تيار الثقافة 

امل�سادة، واتخذوا متّردهم علـــى واقعهم كنوٍع من الّنقد 

االجتماعي للظروف االإن�سانّية التي يعي�سونها، وهذا عروة 

بـــن الورد؛ االبن ال�سريح لقبيلـــة عب�ض، يقرر االن�سحاب 

من رحاب القبيلة؛ الأّنها عجزت عن �سّد حاجيات اأفرداها 

املادّية واملعنوّية، ومبـــا اأّن القبيلة موؤ�س�سة �سيادّية، فاإّنها 

ملتزمـــة التزامـــا معنويـــا واأخالقيا مـــع مواطنيها)عقد 

اجتماعـــي( على تاأمـــني حاجات الغـــذاء واالأمن والعي�ض 

الكـــرمي، فـــاإّن تخلت عـــن واجباتها املنوطة بهـــا، تعر�ض 

اأمُنهـــا الّداخلي اإىل ارتداد اجتماعـــي و�سيا�سي، ذلك اأّن 

االأمـــن االإن�ساين حاجة نف�سّية، و�سرورة اجتماعّية ت�سعى 

التجمعـــاُت الب�سرّيُة اإىل تاأمـــني اإمكانية ح�سول اأفرادها 

علـــى قدر معلوم من االأمن النفـــ�سي اأو االجتماعي، ومتى 

اختـــّل نظـــام احليـــاة االجتماعيـــة، وتفـــاوت الّنـــا�ض يف 

عي�سهـــم، ون�ساأ ما يعرف بالتفاوت الطبقي كانت النتيجة 

الظلم واجلوع واخلوف، ويف ق�سة »عروة« مع زوجته حني 

راح يقرر االن�سحاب من قبيلٍة ال توفر اأدنى �سروط احلياة 

الكرية، فقال غا�سبا مقـــررا الّنزوح خارج التخوم عّله 

يظفر بلقمة عي�ض متنحه عزا وكرامة:

ــــــــاإِين ــــــــــى َف �سع
َ
ــى اأ ــن ــغ ــل َدعـــيـــنـــي ل

الَفقرُي ـــــُم  ــــــ ُه �َسُرّ الــــنــــا�َض  يـــــــُت 
َ
َراأ

َعَليهـِم هـــــَوُنـــــُهـــــم 
َ
َواأ بـــــَعـــــُدُهـــــم 

َ
َواأ

َوخــــرُي ــــــــ�َسٌب  َح ـــــُه  َل ــــــــ�سى  م
َ
اأ َواإِن 

، وَتــــــْزدِريــــــِه ـــــِدُيّ ــــــ ـــــَنّ ــــِه ال ي ــــقــــ�سِ ُي

ـــــري ـــــ�سغ ــــره ال ـــــ ــــه ــــن ـــه وي ـــت ـــل ـــي حـــل

)3) في�سل �سالح الق�سريي: وعدنان فتحي رجب: �سعرية التمرد واالختالف، �ض، 
441، 415
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جــــالل ولـــــــه  الــــغــــنــــى  ذا  يـــلـــقـــى 

ــــــوؤاد �ساحــــــبــــــه يـــطـــرُي ـــــكـــــاُد فـــــــ ي

ــــــــُب َجــــــمٌّ ــــــــّذن قــــلــــيــــٌل ذنــــــبــــــُه وال

)1(

غفوُر رّب  لـــلـــغـــنـــي  ولــــكــــن 

اإّن اأوىل العتبـــات التـــي تواجهنا يف هـــذه االأبيات هو 

هذا الـــ�سراع اجلديل بـــني طبقتـــني متناق�ستني، طبقة 

االأغنيـــاء بهيلمانهم وجمدهم، وطبقة الفقراء الكادحني 

بعوزهم و�سعفهم؛ لي�سبح جمتمع اجلاهلية داخل القبيلة 

من�سطـــرا اإىل طبقتـــني متمايزتـــني، لكل طبقـــة خ�سال 

و�سمات، فاأّما االأغنياء فهم ال�سادة وهم االأخيار) خريهم 

الغنـــي(، واأّما الفقراء فهم العبيد وهم االأ�سرار )�سرهم 

الفقري(، فيربز هنا تفاوٌت خطري، لكنه من نوع اآخر؛ اإنه 

تفاوت قيمـــي وا�سطراب اأخالقي ُيّرتـــب االأفراد بح�سب 

ما يلكون وما يفتقدون )يلقى ذا الغنى وله جـالل/يكاد 

فوؤاد �ساحبه يطرُي/قليل ذنبه...(

اإّن م�سكلة الفقر والعوز وحاجة الّنا�ض اإىل ما ي�سدون 

به رمق يومياتهم يجعل منهم اأفرادا يعي�سون على هام�ض 

، وَتْزدِريـــِه حليلتـــه  ـــِدُيّ يـــِه الَنّ احليـــاة اجتماعيـــا )ُيق�سِ

وينُهره ال�سغـــري(، ويعي�سون على هام�ض القبيلة �سيا�سيا 

�سعى(؛ الأنهم اأنا�ض مهم�سون، اختاروا النفري 
َ
)َدعيني، اأ

والنـــزوح االجتماعـــي، وهـــا هـــو يوؤكد فعـــل التطواف يف 

البالد بدل حياة الفقر واملهانة فيقول:

َلَعّلني بـــالـــبـــالِد  ْف  طــــــــوِّ
ُ
اأ ــي  ــن دعــي

ــد غــنــًى فــيــه لـــذي احلـــِق حممُل ــي اأف

ـــٌة ـــمَّ ـــِل ُم متَّ  اأن  ــًا  ــم ــي عــظـــ ـــــيـــــ�َض  األ

ــّوُل َ ـــ ـــ ــع ولـــيـــ�ض عــلــيــنــا يف احلـــقـــوق َم

بَحادٍث دفـــــاعــًا  منلْك  مْل  نحُن  فـــاإْن 

)2(

اأجـَمُل فـــاملـــوُت  االأيــــــاُم  بــه  ــّم  ــل ت

)1) عروة بن الورد: الديوان، �ض، 79.
)2) عروة بن الورد: الديوان، 93.

يتمظهـــر الالنتماء كـــ�سكل مـــن اأ�سكال الثـــورة على 

الواقـــع، فال�ساعـــر ي�سعى حمـــر�سا بكل ما اأوتـــي لتغيري 

هـــذا الواقـــع املعيـــ�ض؛ اإنه »التمـــرد الذي يبـــدو �سلبيا يف 

الظاهـــر الأنه يخلـــق �سيئا، هو يف احلقيقـــة ايجابي جدا؛ 

الأنـــه يكـــ�سف القـــ�سم الـــذي ي�ستحـــق اأن ندافـــع عنه يف 

 االجتماعي، ال�ساعـــي اإىل »تاأ�سي�ض االنبثاق 
)((

االإنـــ�سان«

الفردي يف العـــامل، واخرتاقه من اأجل تغيري نظام القيم 

وبنيـــة العالقـــات االجتماعيـــة واالقت�ساديـــة ال�سائـــدة، 

 
)((

وتدمري �سلطـــة اأ�سحاب امل�سلحـــة يف تر�سيخ النظام

االقت�سادي اجلائر )وليـــ�ض علينا يف احلقوق(، والقائم 

علـــى ا�ستغـــالل طبقـــة االأغنيـــاء لطبقـــة الفقـــراء؛ لـــذا 

كان �سعـــر الّتمـــرد عند عروة �سرخة يف وجـــه اال�ستبداد 

االقت�سادي واالجتماعي. 

اإّن الوطن/القبيلة التـــي ال ت�سعى بجهدها اإىل تاأمني 

غـــذاء مواطنيهـــا هي قبيلة مهـــددة باالندثـــار ال�سيا�سي 

واالجتماعي واالأخالقي )التمايز الطبقي، م�سكلة الفقر، 

عدم توزيع الروة ب�سكل عادل، انح�سار الروة عند طبقة 

االأغنيـــاء(؛ واحلال هذه يفرت�ض اأن يكون االأمن الغذائي 

الأفـــراد القبيلـــة ويف جميـــع االأوقات ويف جميـــع االأماكن، 

اإمكانيـــة وجـــود احلـــّد االأدنـــى مـــن الغـــذاء الـــذي ُي�سدُّ 

احلاجـــة البيولوجّية والنف�سّية مًعا؛ فـــاإّن ا�سطربت هذه 

االإمكانّيـــة دخلت القبيلة يف حالـــة ) االأنوميا( وهي حالة 

ذكرهـــا » اإميل دور كامي يف درا�ستـــه التحليلية عن الثورة 

االجتماعيـــة التي اقرتنت بالتحول من االأ�سكال التقليدية 

اإىل االأ�سكال احلديثـــة لالجتماع البـــ�سري، وو�سف هذه 

احلالـــة يف �سوء ما �سّماه ) االأنوميا/ anomie(؛ وتعني 

حالة عـــدم اال�ستقرار، اأو حالة اال�سطـــراب والقلق لدى 

االأفراد النـاجمـــة عن انهيار املعايري والقيم االجتماعية، 

اأو االفتقـار اإىل الهدف واملثل العليا، وتتجلى حالة االأنوميا 

)3) األبري كامو:االإن�سان املتمرد، �ض،26.
)4) كمال اأبو ديب: الروؤى املقنعة، �ض، 580.
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يف ظـــل حالـــة التفـــكك التنظيمـــي ملـــوؤ�س�سات املجتمـــع، 

وانهيار املعايـــري، واالنف�سال بني االأهـــداف االجتماعية 

املعلنـــة، والو�سائـــل ال�سحيحـــة لتحقيق هـــذه االأهداف، 

والتناق�ض الفا�سح بني ما ي�ساع من اأيديولوجيات ر�سمية 

وبني ما يجري على اأر�ض الواقع، وي�سعر املرء �سيكولوجيا 

باالغرتاب والعبثية واالنهيار االأخالقي مما ينعك�ض �سلًبا 

 على بنية املجتمع االإن�ساين. 
)1(

وعزلة وانحرافــا«

هـــذه احلالة االأنومّيـــة عند عروة �ستجعـــل منه فردا 

فاعـــال يف التغيري)دعيني اأطوف بالبـــالد(، و�ساعيا اإىل 

ا�ستنهـــا�ض الهمم، واإثارة احلمـــا�ض ق�سد مواجهة حالة 

الفـــراغ االجتماعـــي يف القبيلة بحالة الثـــورة واالحتجاج 

ٌة، وليـــ�ض علينا يف احلقوق(  )األيـــ�َض عظـيًمـــا اأّن تلـمَّ ُمِلمَّ

حتى واإّن كلفه ذلك نف�سه؛ الأن املوت عنده قيمة، وخال�ض 

من حياة مهينة )فاملوت اأجمُل( ال �سّيما اإذا كان يف �سبيل 

ما نوؤمـــن به من مثل ومعايري اإن�سانّية، كما مّثلها عروة يف 

هذه االبيات خري متثيل فقال: 

�ِسْرَكـــٌة اإَِنائـــَي  َعـــايِف  اْمـــُروؤٌ  اإيّن 

َواحـــــُد اإَِناَئـــَك  َعـــايِف  اْمـــُروؤٌ  ْنـــَت 
َ
َواأ

َتـــَرى ْن 
َ
َواأ �َسِمْنـــَت  ْن 

َ
اأ ـــي  ِمنِّ  

ُ
َتْهـــَزاأ

َ
اأ

ـــقُّ َجاِهُد ـــِق َواحْلَ ِبِج�ْسِمـــي َمــــ�ضَّ احْلَ

َكِثـــرَيٍة  
ٍ
ُجـــ�ُسوم يِف  ِج�ْسِمـــي  ُم  َقـــ�سِّ

ُ
اأ

)2(

ْحـــ�ُسو ِقــــَراَح امْلَـــاِء َوامَلَـــاُء َبـــاِرُد
َ
َواأ

�سطريـــن  اإىل  لالأبيـــات  الثقـــايف  ال�سيـــاق  ين�سطـــر 

متناق�سني، �سطر )االأنـــا( املت�سخمة بفعالها والتي ترى 

احلياة �سركـــة واأثرة، و�سطر )االأنـــت( التي ترى احلياة 

متلـــكا وتفّردا، وبـــني ال�سطرين يتبـــدى �سراع االأ�سداد، 

االأنوميا/   (  .59 �ض،  ال�سرق،  من  االآتي  التنـوير  جي.جي.كالرك:  ينظر،   (1(
امل�سطلح اإىل علم االجتماع على يد عامل االجتماع اإميل  دخل   :)anomie
الفرن�سي  الفيل�سوف  واقتب�سه من  »االنتحار«،  كتابه  1897، يف  عام  كامي  دور 

جني ماري غويو.

)2) عروة بن الورد: الديوان، �ض، 61.

وتـــربز الثنائيات ال�سديـــة االجتماعّيـــة )الفقر/الغنى، 

�سركة/واحد، الّنحولة/ال�ُسمنة، التق�سيم/التفرد،احلق/

الباطل، ج�سوم كثرية/ج�سم واحد(.

من هنا حاول »عروة« بناء اإ�سرتاجتية خا�سة مبنطق 

التمايز والتعار�ض بني عاملني اجتماعيني، هذا »التعار�ض 

علوك وقيـــم القبيلة، بـــني االإيثار  احلـــّدي بـــني قيـــم ال�سّ

واالأثـــرة، بني االنظـــالم والظلـــم، ويربز هـــذا التعار�ض 

بوا�سطـــة الـــ�سورة الكنائيـــة لوعاء الزاد الـــذي ال يقربه 

�سوى �ساحبه، والوعاء املقابل الذي يبيحه �ساحبه للنا�ض 

جميعـــا فال يبقى لـــه �سيء، �ساحُب الوعـــاء االأول يزداُد 

�سمنة وترهال، مقابل �ساحب الوعاء الثاين يزداد هزاال 

، فكاأن عروة بتق�سيمه الزاد على الفقراء اإمّنا 
)((

ونحوال«

» قـــ�سم ج�سمه؛ الأن اللحم الـــذي كان ينبته ذلك الّطعام 

�سرّيُه لغريه، ويح�سو ماء القراح يف ال�ستاء ووقت اجلدب 

وال�سيق؛ الأنه يوؤثر باللنب اأ�سيافه ويجوع نف�سه حتى نحل 

، و�سعفت بنيته.
)((

ج�سمه«

لقـــد ا�ستطـــاع ال�ّساعـــر يف هـــذه االأبيـــات اأن يخلـــق 

الثائر/البطل/املتمـــرد/ االإنـــ�سان  لـــ�سورة  اأمنوذجـــا 

امل�سحي الذي يتجـــاوز همومه الفردية، وتفكريه الذاتي، 

وين�سهر بكل قيمه االإن�سانيـــة ومثله االأخالقية يف الذات 

اجلماعّيـــة قـــ�سد اإقامـــة نظـــام اجتماعي جديـــد لقيم 

الت�سامـــن والتكافـــل والتفكـــري باالآخرين، اإّنـــه »اأ�سلوب 

اإن�ساين اأ�سا�سي يف احليـــاة نابع من املتطلبات االأخالقّية 

والروحّيـــة العميقـــة، يتجه نحـــو النف�ض والعـــامل، ويتميز 

بالعطـــاء وامل�ساركـــة واال�ستعـــداد للت�سحّية، ولـــه دافعّية 

متاأ�سلـــة يف الّنـــ�سال مـــن اأجـــل اأن نكون...اإنـــه التحدي 

 ممثال يف �سخ�ض عروة بن الورد ك�سلوك 
)5(

ال�سخـــ�سي«

يـــ�سل اإىل حّد اإنـــكار الـــذات، مذيبا الفـــوارق الطبقّية، 

)3) جابر ع�سفور: حكمة التمرد، �ض، 77.
)4) الدينوري اأبو بكر اأحمد بن مروان: املجال�سة وجواهر العلم، �ض، 2366.

)5) فروم اإيريك: االإن�سان بني اجلوهر واملظهر، �ض، 42.
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ومعّمقـــا مبـــادئ الت�سحّيـــة؛ اإنها حلظة متعاليـــة �سفيفة 

ترقى اإليها الّنفو�ض الكبـــرية وتتعب يف مرداها االأج�سام 

الّنحيلـــة املتعبـــة بخدمـــة االآخرين، لكن عـــن طواعية يف 

العقول، واأريحية يف الّنفو�ض.

هكـــذا يبـــدو التعاطـــف االجتماعـــي فل�سفة يـــوؤ�س�ض 

اأدبياته عـــروة، ويف�سر و�سعه الفكـــر االأنومي، اإّنه �سلوك 

االإنـــ�سان الكبري الذي ت�ستوعب ذاتـــه اجلميع، فقد » حّل 

يف �سلوكه العدالة عو�ض الغريزة، واأك�سب اأعماله املنزلَة 

االأخالقّيـــة التي كانت قبلئذ تفتقر اإليهـــا اإّذاك فقط، ملّا 

حّل نداء الواجب حمل النزوة الفيزيقّية، وحّل احلق حمل 

 العابـــر، اإّنها حلظة هدم قيـــم، وبناء قيم 
)1(

اال�ستهـــاء«

اأخرى على وفاق اأمنوذج الّتمرد عند عروة بن الورد.

قائمة امل�شادر واملراجع

اأول- امل�صادر:

) اأ ( الدواوين ال�ّسعرية:

1- اأبـــو طالـــب بن عبـــد املطلـــب: الديـــوان، حتقيق حممد 
ح�سني اآل يا�سني، منـــ�سورات دار مكتبة الهالل، بريوت، 

.2000

2- امـــروؤ القيـــ�ض: الديـــوان، حتقيـــق حممـــد اأبـــي الف�سل، 
اإبراهيم، الطبعة الثالثة، دار املعارف، م�سر، )199.

)- اأو�ض بن حجر: الديوان، حققه: حممد يو�سف جنم، دار 
�سادر، بريوت، لبنان، الطبعة الثانّية،  1979.

)- ح�سان بن ثابت االأن�ساري: الديوان، حتقيق �سيد حنفي 
ح�سنني، دار املعارف، القارة، )د.ت(

5- �سحيـــم عبد بنـــي احل�سحـــا�ض: الديـــوان، حتقيق: عبد 
القومّيـــة للطباعـــة والنـــ�سر،  الـــدار  العزيـــز امليمنـــي، 

القاهرة، 

)- طرفـــة بـــن العبـــد: الديـــوان، �سرح االأعلـــم ال�سنتمري، 

�ض،  ال�سيا�سي،  القانون  اأو مبادئ  االجتماعي  العقد  يف  رو�سو:  جاك  جان   (1(
.98/99

حتقيـــق دريـــة اخلطيـــب ولطفـــي ال�سقـــال، املـــوؤ�س�سة 

العربية، 2000. 

7- عبيـــد بـــن االأبـــر�ض، الديـــوان، حتقيـــق و�سرح: ح�سني 
نـــ�سار، �سركة مكتتبة ومطبعة م�سطفى، البابي احللبي 

واأوالده، م�سر، الطبعة االأوىل، 1957.

)- عـــروة بن الورد: الديوان، درا�سة و�سرح وحتقيق: اأ�سماء 
اأبـــو بكـــر حممـــد،  دار الكتـــب العلمية، بـــريوت، لبنان، 

.199(

9- عنرتة العبـــ�سي: �سرح ديوان عنرتة بـــن �سداد العب�سي، 
اخلطيـــب التربيزي، قدم له وو�سع هوامـــ�سه وفهار�سه، 

دار الكتاب العربي، الطبعة االأوىل، بريوت، 1992.

10- لبيـــد بن ربيعـــة العامري: الديـــوان، دار �سادر، بريوت، 
�ض،-)15 175.

)ب( امل�سادر الرتاثية:

 - الدينـــوري اأبو بكر اأحمـــد بن مروان: املجالـــ�سة وجواهر 

العلـــم، حققه: اأبـــو عبيدة م�سهور بن حـــ�سن اآل �سلمان،  

جمعيـــة الرتبيـــة االإ�سالمية البحريـــن، اأم احل�سم، دار 

ابن حزم بريوت، لبنان، تاريخ الن�سر،  19)1هـ، املجلد 

ال�ساد�ض.

ثانيا – املراجع

) اأ ( املراجع العربية:

1- ابـــن خلدون عبد الرحمن بن حممد: كتاب العرب وديوان 
املبتـــداأ واخلـــرب يف اأيـــام العـــرب والعجـــم والرببر ومن  

عا�سرهـــم مـــن ذوي ال�سلطـــان االأكرب، بـــريوت، لبنان، 

الطبعة الثانية، 2002.

2- اأدونيـــ�ض )علي اأحمـــد �سعيد(: الثابـــت واملتحول)بحث 
يف االإبـــداع واالتبـــاع عند العـــرب(، دار العودة، بريوت، 

.19(2

)- اأدونيـــ�ض: كالم البدايـــات، دار االآداب، بريوت، الطبعة 
االأوىل، 9)19.

اإيديولوجيـــة، حمـــاكاة  الـــ�سايف: �سيميائيـــات  )- حبيبـــة 
للدرا�سة والن�سر والتوزيع، الطبعة االأوىل، 2011.

5- روجيـــه جـــارودي: نظرات حـــول االإنـــ�سان، ترجمة يحي 
هويدي، القاهرة، املجل�ض االأعلى للثقافة، ))19.
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)- عبـــد القادر فيـــدوح: القيم الفكريـــة واجلمالية يف �سعر 
طرفـــة بـــن العبـــد، مـــوؤ�س�سة االأيـــام لل�سحافـــة والن�سر 

والتوزيع، البحرين، الطبعة االأوىل، )199.

7- فتحـــي امل�سكيني: الهوّيـــة واحلرّية؛ نحو اأنـــوار جديدة، 
جداول للن�سر والتوزيع، الطبعة االأوىل، 2011، بريوت 

)تاأويـــالت  والزمـــان  الهويـــة  امل�سكينـــي:  فتحـــي   -(
فينومينولوجيـــة مل�ساألـــة النحـــن(، دار الطليعة، بريوت، 

لبنان، الطبعة االأوىل، 2001.

9- كمـــال اأبـــو ديب: الـــروؤى املقنعـــة، نحو منهـــج بنيوي يف 
درا�سة ال�سعـــر اجلاهلي، البنية والروؤيا، الهيئة امل�سرية 

العامة للكتاب، ))19.

10- حممـــد عابـــد اجلابـــري: فكـــر بـــن خلـــدون ) الع�سبية 
والدولة( مركز درا�سات الوحدة العربّية، بريوت، لبنان، 

الطبعة اخلام�سة، 1992.

11- حممـــود عبد اهلل اجلـــادر: قراءة معـــا�سرة يف ن�سو�ض 
من الرتاث ال�سعري، دار ال�سوؤون الثقافية العامة، وزارة 

الثقافة العراقية، بغداد، العراق.)د.ت(.

12- وهـــب اأحمد رومّية: �سعرنا القدمي والنقد اجلديد، عامل 
املعرفـــة، املجلـــ�ض الوطنـــي للثقافـــة والفنـــون واالآداب، 

الكويت، )199.

ثالثا- املراجع الأجنبية:

) اأ ( املراجع العربية املرتجمة:

1- األبـــري كامو:االإن�سان املتمرد، ترجمة نهاد ر�سا، بريوت: 
من�سورات عويدات0)19.

2- اإدوارد �سعيـــد: املثقف وال�سلطة، ترجمة، حممد عناين، 
روؤية للن�سر والتوزيع، القاهرة، )200، �ض، 95.

)- اإيديـــث كويزيل: ع�سر البنيويـــة ترجمة جابر ع�سفور، 
دار �سعاد ال�سباح، الكويت، الطبعة االأوىل، )199.

)- جان جاك رو�سو: يف العقد االجتماعي اأو مبادئ القانون 
ال�سيـــا�سي، ترجمة عبد العزيز لبيـــب، املنظمة  العربية 

للرتجمة، بريوت، لبنان،  الطبعة االأوىل، 2011.

5- جوزايا روي�ض: فل�سفـــة الوالء، ترجمة اأحمد االأن�ساري، 
مراجعة ح�سن حنفي، املجل�ض االأعلى للثقافة، 2002.

)- فـــروم اإيريك: االإنـــ�سان بني اجلوهـــر واملظهر، ترجمة: 

�سعد زهـــران، �سل�سلـــة عـــامل املعرفة، املجلـــ�ض الوطني 

للثقافة والفنون، الكويت، 9)19.

7- نيقـــوالي برديائيف: العزلة واملجتمع، ترجمة فوؤاد كامل 
وعلـــي اأدهم، طبـــع ون�سر دار الـــ�سوؤون الثقافيـــة العامة 

)اآفاق عربية(، الطبعة الثانية، ))19.

)- جي.جـــي.كالرك: التنـويـــر االآتـــي من الـــ�سرق، ترجمة 
�سوقـــي جـــالل، �سل�سلة عـــامل املعرفـــة، )))، دي�سمرب، 

.2007

رابعا- املج�ت والدوريات:

1 - بـــا�سم اإدريـــ�ض قـــا�سم: ال�ساعـــر اجلاهلي والوجـــود، درا�سة 
فل�سفّيـــة ظاهراتيـــة، جملة امل�ستقبـــل العربـــي، العدد )2)، 

اأيار/مايو )201.

2- جابر ع�سفور: حكمة التمرد عند ال�سعراء ال�سعاليك،، جملة 
العربي، الكويت، العدد ))).، 1995.

)- في�سل �سالح الق�سريي: وعدنان فتحي رجب: �سعرية التمرد 
واالختـــالف، جملة جامعـــة تكريت للعلـــوم االإن�سانية، املجلد 

))1(، العدد ال�سابع، 2009.

)- يو�سف ال�سائغ: جتارب و�سهادات، جريدة االأديب، دار االأديب 
للن�سر، بغداد، العدد )72(، 2005.

5- اأراق �سعيـــد: مدارات املنفتح واملنغلـــق يف الت�سكيالت الداللية 
والتاريخيـــة ملفهوم الهوية، جملة عـــامل الفكر، مج))، العدد 

200( ،(

خام�صا- املراجع الأجنبية:

Margret Atwood, Curious Pursuits, occasional 
writing, 1970- 2005, (Virago, Great Britin U.K 
2006(,

�صاد�صا:املواقع الإلكرتونية:

 االأب جـــورج حبيقـــة: اإيديولوجيـــا احلرب وفل�سفـــة ال�سالم، 
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