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 تفکیك القیم 

 في الشعر العربي القدیم  

 
 

 الملخص: 

 �� شعرنا  
ّ

عراء يتغنون ��ذه القيم، و�حاولون ال��و�ج  العر�ي كث�� من القيم األخالقية، ولطاملا وجدنا الش

  لها �� أوساط ا�جتمع العر�ي القديم، ح�ى تمكنت هذه القيم من نفوس أبنائھ، بل إ��ا أصبحت مي�انزمات

خفية تتحكم ف��م وتحكمهم، بو�� م��م أو �غ�� و��، ح�ى إنھ ليغيب ع��م �� �عض األحاي�ن ما قد �سببھ  

التمسك بتلك القيم من أضرار. مثل هذا يمكن أن نلمحھ �� مسألة التعصب للنسب، أو �عظيم الغ�ي، أو  

ا ا�جتمع هو نفسھ َمن أنتج  ية، أو غ�� ذلك من نماذج. لكن هذعما يتصل ببعض الطقوس الدينية واالجتما

خطابا معارًضا لهذه القيم، من خالل ما يمكن أن �سميھ بإنتاج "املثقف العضوي"، هو ذلك الشاعر الذي  

شعر بمخاطر هذه القيم وسلبيا��ا، فراح �عمل ع�� تفكيكها و�عر���ا و�يان أضرارها. ونقدم هنا نموذًجا  

لوقوف عند شعر عروة بن الورد، وما �عرضھ �� شعره من  لذلك الشاعر، "املثقف العضوي"، من خالل ا

 قضايا اجتماعية. 

 . القيم، املثقف العضوي، املعارضة، الهيمنةال�لمات املفاتيح: 

 
 

Abstract: 
In our Arab poetry, we have always found Poets singing these values, trying to 

promote them in the ancient Arab society, until they have been able to breathe in their 

children. Indeed, they have become hidden Mechanisms that control them, consciously 

or unconsciously, and even lose sight of descent, maximization of the rich, related to 

certain religious and social rituals, or other examples. But it is this same society that 

has produced rhetoric against these values, through what we might call the "organic 

intellectual", that poet who has felt the dangers and disadvantages of these values, so 

that he that works to dismantle them, erase them and demonstrate their damage.      

Keywords: Values, Organic intellectual, Opposition, Hegemony. 
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 : مقّدمة  -1

.Gramsci  Aباملارك��ي اإليطا�� أنطونيو جرام��ي  Organic Intellectualالعضوي  ارتبط مفهوم املثقف  

، وهو عنده املسئول عن �شكيل الو��. وقد م�� جرام��ي ب�ن نوع�ن من الذين يؤدون الوظيفة الفكر�ة ��  

العمل نفسھ من   يواصلون  الدين... ممن  املعلم�ن، ورجال  التقليدي�ن مثل  املثقف�ن  أولهما  ا�جتمع: يضم 

اعت��هم مرتبط�ن الذين  العضو��ن،  املثقف�ن  ثان��ما  إ�� جيل. ويشمل  أو    جيل  ع�� نحو مباشر بطبقات 

بمؤسسات تجار�ة �ستخدم املثقف�ن لتنظيم املصا�ح واكتساب املز�د من القوة، وز�ادة السيطرة. ولذلك  

التق�ي   جانبھ  إ��  يخلق  الذي  الرأسما��  األعمال  م  ِ
ّ
ُمنظ ي�ون  أن  يمكن  جرام��ي  عند  العضوي  فاملثقف 

ل�ن إل�شاء ثقافة جديدة، أو نظام قانو�ي جديد، الصنا��، واالختصا��ي �� االقتصاد السيا��ي، ومسؤو 

إ�� ما هنالك. �� عالم اليوم، وفًقا �جرام��ي، �عد خب�� اإلعالن أو العالقات العامة، الذي �ستنبط أساليب  

مجتمع    �� إ�سان  فهو  ا.  عضو�� مثقًفا  السوق،  من  أك��  حصة  ط��ان  لشركة  أو  غسيل  مل�حوق  تضمن 

م يكسب  أن  يحاول  أو  ديموقراطي  املس��لك  رأي  وتوجيھ  االستحسان،  ونيل  ا�حتمل�ن،  الز�ائن  وافقة 

يناضلون   إ��م  أي  بنشاط،  ا�جتمع   �� �شار�ون  العضو��ن  املثقف�ن  بأن  مؤمًنا  جرام��ي  و�ان  الناخب. 

ع��   التش�ل،  دائمو  التنقل،  دائمو  هم  العضو�ون  فاملثقفون  األسواق،  وتوسيع  اآلراء  لتغي��  باستمرار 

 .1لم�ن والكهنة، الذين يبدون و�أ��م باقون �� أماك��م، يؤدون نوع العمل ذاتھ عاًما �عد عامعكس املع

لدى   والهيمنة  السيطرة  وسائل  من  �عضد  نوع  العضو��ن:  املثقف�ن  من  نوع�ن  نرى  أن  يمكن  و�ذلك 

العامة. ونوع يقوم بتشكيل الو�� و  النفعية املؤسساتية واملص�حة  الناس  السلطة املهيمنة، باسم  تبص�� 

بوسائل الهيمنة هذه، و�رسم لهم سبل مقاوم��ا؛ فليس �ل الناس �ستطيعون رؤ�ة ذلك. لكن الذي ال توافق  

عضو��ن،   وليسوا  تقليدي�ن  مثقف�ن  بوصفهم  الدين  رجال  شأن  من  التقليل  هو  جرام��ي  الدراسة  فيھ 

و��، و�ذلك فإن رجال الدين من  فلد��م من سلطة باسم الدين إم�انات االستحواذ ع�� العقل و�شكيل ال

املمكن أن ي�ون لهم دور كب�� �� �عضيد بقاء السلطة، وأن ي�ونوا أداة تفرض ��ا السلطة هيمن��ا، ح�ن 

ي��رون ما تفعلھ السلطة و�روجون لھ. وع�� العكس من ذلك، قد ي�ونون وسيلة لكشف الظلم وغياب قيم  

جور السلطة ومطامعها. من هنا يمكن القول: إن املثقف    العدالة واملساواة، في�جبون الفساد و�تحدون 

 العضوي عامة هو املسئول عن �شكيل الو�� عن طر�ق اإلقناع؛ أي عن طر�ق االستحواذ العق�� والعاطفي.  

ومن هنا فليس املثقف العضوي هو الذي �عيش �� أبراج عاجية �عيًدا عن مشكالت ا�جتمع، وليس هو  

اف��يقا أو أحالم ا�خيال؛ لكنھ مثقف مشغول دائًما باملشكالت الثقافية واالجتماعية  املنغمس �� قضايا امليت

ال�ي �عرض �� ا�جتمع. و�التا�� فهو يقع �� منطقة وسطى ب�ن األخالق االجتماعية وتصوراتھ الذاتية؛ بحيث  

العضو  املثقف  مجتمعھ.  مشكالت  عن  �عيًدا  �عيش  وال  وقيمھ،  ا�جتمع  أخالق  �ستوعبھ  إ��  ال  أقرب  ي 

مفهوم املغ��ب عند جورج سيميل، فـ "أن ي�ون املرء مغ��ًبا معناه، عند سيميل، القدرة ع�� أن يجمع مز�ًجا،  

ا تقر�ًبا، من االق��اب واالبتعاد. االغ��اب هنا �ع�ي أن �خًصا ما ع�� مسافة �عيدة إنما هو قر�ب. كما   مثالي�
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�ع�ي أن �خًصا ع�� مسافة قر�بة   البعد  متبادلة من  أن  �عيد. االغ��اب هنا يكشف عن عالقة  إنما هو 

. والناقد الديالكتي�ي عند أدورنو هو صورة للمثقف 1القرب والبعد، وهو الذي يجعل هذا التبادَل ممكًنا"

هذه   خالل  من  أدورنو  "و�تطلع  معا.  املشاركة  وعدم  الثقا��  املطروح   �� املشاركة  يتضمن  الذي  العضوي 

ؤ. والقدرة ع�� االحتفاظ    ا�حالة املعلقة  إ�� الوصول إ�� موقف متصلب عنيد إزاء أي صورة من صور التشيُّ

 باالغ��اب عن أصول املرء... وهكذا ي�ون  
ً
بالتوازن ب�ن املشاركة وعدم املشاركة تف��ض، عند أدورنو، قبوال

: ال يمكن شن هذه  االغ��اب سالح املعركة ضد �شيؤ ا�جتمع بصورة عامة، و�شيؤ الثقافة بصفة خاصة

موقًفا"  باالغ��اب  الناقد  املفكر  يقبل  عندما  إال  زاو�ة  )2(املعركة  توسيع  �ستطيع  بحيث  قليال  �غ��ب  إنھ   .

الرؤ�ة لقيم ا�جتمع وتحوالتھ، و�حيث ال ينغمس �� شهوات ا�جتمع وملذاتھ. و�� الوقت نفسھ ال �غا�� �� 

جة ال �ستطيع ف��ا أن يراه و�تفهمھ. وع�� املثقف�ن العضو��ن اغ��ابھ بحيث ينعزل عن ا�جتمع تماًما، لدر 

ب. فهم �خصيات بارزة رمز�ة، 
ْ
عند جوليان بندا "أن �عرضوا أنفسهم ألخطار ا�حرق، أو النبذ، أو الّصل

متم��ة بابتعادها الرا�خ عن االهتمامات العملية... عل��م أن ي�ونوا مدقق�ن، وذوي �خصيات جبارة. وأهم  

�لھ، يجب أن ي�ونوا �� حالة معارضة شبھ دائمة للوضع الراهن. ولهذه األسباب مجتمعة، يتحتم  من ذلك  

 ضئيلة، و�ارزة ع�� نحو ج��"
ً
. وهم �سبب معارض��م شبھ الدائمة منبوذون  )3(أن ي�ون مثقفو بندا حفنة

يتعرضون لھ، �شعرون باغ��اب  . وهم، ملا  )4(من السلطة، يتعرضون دائًما أللوان من ال��ميش أو التحق��

 �س�ي �� ا�جتمع، وتتسع الفجوة وتضيق بمقدار ما ب�ن قيمهم وما �� ا�جتمع من قيم سائدة. 

أو    )5(لقد ُوهب املثقف العضوي كما يقول إدوارد سعيد ملكة عقلية لتوضيح رسالة، أو وجهة نظر، 

ا بألفاظ وا�حة �جمهور ما، أو نيابة عنھ. ولهذا  موقف، أو فلسفة، أو رأي، أو تجسيد أّيٍ من هذه، أو تبيا��

الدور محاذيره، وال يمكن القيام بھ من دون شعور املرء بأنھ إ�سان مهمتھ أن يطرح علًنا للمناقشة أسئلة  

محرجة، و�جابھ املعتقد التقليدي والتصلب العقائدي، وأن ي�ون م��َر وجوده تمثيُل �ل تلك الفئات من  

ال� والقضايا  املبادئ  الناس  أساس  املهمة ع��  ��ذه  املثقف  و�قوم  روتي�ي.  نحو  ع��  أمرها  ن��ى وُيغفل 
ُ
ت ي 

ع معاي�� سلوكية الئقة من القوى الدنيو�ة أو األمم، و�ن االن��ا�ات  
ُّ
العمومية: إن من حق البشر �لهم توق

حارب ��جا
ُ
ت وأن  ُ�شهد ضدها  أن  املعاي�� يجب  إهمال هذه  الناجمة عن  أو  دة  األمر قد  املتعمَّ عة. وهذا 

أكدتھ دراسات ما �عد ال�ولونيالية؛ حيث ذهبت إ�� �عظيم دور املثقف �� التعب�� عن الفئات التا�عة ال�ي  

وال   وأحالمهم.  وطموحا��م،  املهمش�ن،  آالم  عل��ا  تنعكس  ال�ي  املرآة  إنھ  نفسها،  عن  �ع��  أن  �ستطيع  ال 

ھ هؤالء وما �عانونھ وما يطمحون إليھ فقط، بل عليھ  يقتصر دور املثقف العضوي ع�� التعب�� عّما يحس 
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ٔ
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أن ُ�غذي ف��م وسائل التغلب ع�� ما �عانونھ من قهر و�طش، وما يوفر لهم من سبل ا�حياة الكر�مة. كذلك  

فاملثقف العضوي منوط بھ رصد التحوالت االجتماعية والتجاوزات السياسية واالقتصادية من السلطة  

ل عروة بن الورد هذا الدور.ضد طبقات ا�جتمع ا�خت
ّ
 لفة. وكذلك عليھ مواجهة طبقتھ بأخطا��ا. وقديًما مث

 عروة بن الورد وتفکیك قیم الجماعة العربیة:  -2

  خالل   من   ف��ا،   �عيش  ال�ي  جماعتھ  قيم  �غي��  يحاول   الذي   "العضوي   املثقف"  دور   الورد  بن  عروة   لعب

 ا�جاه��،   العصر  ��  العر�ية  ا�جماعة  لها  خترّ� �� املنظومة القيمية ال�ي    رأيھ  عن  ��ع�ّ   جديدة  لرؤى   عرضھ

أل   القيم  هذه  فساد  عروة   يرى   حيث صالحي��ا    وم�انتھ   اإل�سان  لقيمة  حقيقًيا  معياًرا  ت�ون   نوعدم 

د هذه القيمة بالوجود  و�نما ينب�� أن تتحّد   ،مال  من  يملكھ  بما  اإل�سان  قيمة  ت�ون   أن  فرفض  االجتماعية،

  ،قيمة العقل وأهميتھ �� م��ان الرجال  كذلك  أكد عروةو الذي ي��كھ اإل�سان �� ا�جماعة.    ثرالفاعل واأل

  رافًضا
ّ
ي�ون �سب األم حائال  رفض أن، مثلما  ال�ي تتنا�� مع العقل املوروثة  واملعتقدات با�خرافات سليمالت

�  �انت  العرب  أّن يادة، وذلك  ب�ن املرء والّس  عّ�ِ
ُ
 أن  ينب��  وأنھ  جائر  معيار  هذا  أن  عروة  و�رى   الغر�بة،  باألم  �

وفيما ي�� تفصيل لتلك ا�جدليات الثقافية كما تتج�� �� شعر عروة بن الورد    . بأفعالھ  املرء  قيمة  دتتحّد 

 العب��ي. 

 :القیمة والفعل) /الجدلیة األولى: (السیادة: المال -2-1
، ال يفكر �� نفسھ إال من  ∗مهمومة �غ��ها ع�� الدواميالحظ القارئ لشعر عروة بن الورد أنھ أمام نفٍس  

، فوجوده   ثقا�ّ�ٍ حيث �� قيمة لآلخر؛ أي من حيث ما تمثلھ لآلخر من قيمة، ووظيفة اجتماعية، ومع�ًى 

مرهون بالقيمة والفعل، فإن لم �ستطع أن يجعل من وجوده قيمة فاملوت أجمل، يقول مخاطًبا زوجتھ ال�ي 

 من الطو�ل: 1ا�خروج للغزو تحاول أن تمنعھ من 

فيُد غ�ًى فيھ لذي ا�حّقِ َمْحِمُل 
ُ
 فـي البالد لعل�ي    أ

ْ
طّوِف

ُ
 دعي�ي أ

ُل      وليس علينا �� ا�حقوق ُمَعوَّ
ٌ
ة ِلـــمَّ ُمِلمَّ

ُ
 أليس عظيًما أن ت

 أجمـُل 
ُ

ِلمُّ بھ األياُم فاملـوت
ُ
 فإن نحن لم نملك دفاًعا �حادٍث     ت

 

 

 

 

دب   ∗
ٔ
ساليبه". حنا الفاخوري: الجامع في تاريخ اال

ٔ
ا في ا وهذا ما جعل حنا الفاخوري يقول عنه: "رجل الغيرّية". "وإن كان ميكافيلي�

 .172، ص169. ص1986دار الجيل، بيروت،  العربي،
بو يوسف يعقوب بن السكيت: شعر عروة بن الورد العبسي، تحقيق محمد فؤاد نعناع، مكـتبة الخانجي، القاهرة،  -1

ٔ
،  1995ا
 . 128ص
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 من الطو�ل:        1و�قول �� موضع آخر

 
ُ

َوف
ْ

ف�ي األعداَء والنفُس أخ خّوِ
ُ
 تلوُم�ي    ت

َ
 أرى أمَّ حســان الغداة

ــي للُمق
ّ
نا    ولم تدِر أن  أام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتقول ُسلي�ى لــو أقمت لسرَّ

ُ
 طّوِف

 
ُ

 قد جاء الغ�ى حال دونھ    أبو صبيٍة �شكو املفاقَر أْ�َجف
ُ

 إذا قلت

�� هذا ا�خطاب يقيم عروة �عارًضا ب�ن �سق�ن ثقافي�ن مختلف�ن: �سق يرى السعادة �� اإلقامة والقعود  

(لو أقمت لسّرنا). و�سق يرى أن قيمة الذات ليست �� القعود، إنما فيما تقدمھ من تفر�ج الكرب والشدة  

فيد غ�ى فيھ   عن غ��ها (فإن نحن لم نملك دفاًعا... فاملوت أجمل، إذا قلت جاء الغ�ى
ُ
حال دونھ أبو صبية، أ

النسق األول من خالل فكرة   �عارضھ مع   �� الثا�ي  للنسق  ا�حجاجية  القيمة  ا�حق محمل). وتتنامى  لذي 

ثقافية مش��كة تقوم ع�� أن الكرم حٌق لذي املفاقر، وهنا يصبح للثقافة املش��كة والذاكرة ا�جماعية دور  

بيت املع�ى داخل املضام�ن ا�خطابية، بقصد توف�� الشروط املناسبة  كب�� �� تفعيل النشاط ا�حجا��، وتث

 إشار�ة و�حاالت  �سقية  "محتمالت  يقوم ع�� ا�حجا�� إلقناع املتلقي بھ، وتحس�ن طرائق استقبالھ. فالنص 

 �� ورائية للمع�ى ما فضاءات �شكيل أجل من املتشابكة وأنظم��ا باللغة تتوسل فاعلة أ�عاد ثقافية ذات

التفاعل   هذا بھ ���ي وما  ا�خطاب، بنية �� ا�حجاجية الذوات لتفاعل ونتيجة  .للنص الك�� السياق إطار

 لتوالد مداًرا  ا�حجا�� يض�� النص  فإن  الفاعلية؛  و�ثبات ال��هنة  إ�� �س�� دائبة  وجدليات  حركيات من

وهنا  2الالمتنا��" الدال�� باالنفتاح املتسمة  الثقافية  األ�ساق  أ�عاده  .  لھ  ا  ثقافي� ا 
ً
�شاط ا�حجاج  �غدو 

املعرفية ال�ي تكشف عن األ�ساق الثقافية املضمرة، وتصبح هذه األ�ساق ذات وظيفة استداللية من حيث  

ما تكشف عنھ من ألوان االختالف والصراع املفاهي�ي حول مع�ى ما، أو القضية ال�ي تقوم عل��ا ا�حاجة.  

طّوِف)، و�� مفارقة تتحقق من خالل بنية التعارض  وهنا تأ�ي قيمة املفارقة �� قو 
ُ
لھ: (ولم تدِر أ�ي للمقام أ

ب�ن فع�� اإلقامة والطواف، وتجعل تحقق األول م��ما (اإلقامة) مرهون بالثا�ي (الطواف). و�مقت��ى هذه  

إلقامة،  املفارقة فإن ممارسة الطواف تتحول إ�� قيمة ثقافية ل�خروج من بوتقة السلب ال�ي يفرضها فعل ا

حقق قيمة الذات، ح�ن تجعل 
ُ
و�تحول الغ�ى وما يتولد عنھ من فعل الكرم إ�� قيمة �� إيديولوجيا الشاعر ت

 
ً
 لتفر�ج كر�ة ا�حتاج. وهو مع�ى أ�ح عليھ عروة �� نصوص كث��ة، كقولھ مثال

ً
 من الطو�ل :  3منھ سبيال

ِقْم      ع�� 
ُ
مٌّ وزْ�ٌد ولم أ

َ
ِطرِ أ��لُك ُمْعت

ْ
َدٍب يوًما و�� نفس ُمخ

َ
 ن

ال�ي تحمل مع�ى االستن�ار تقوي من سلطة   أبناء قبيلتھ. وصيغة السؤال  إذ يخاطر بنفسھ لئال ��لك 

الشاعر �� �جالھ ا�حجا��، و�علن تمرده ع�� الطرف اآلخر الذي ير�د أن �سلب منھ قوتھ وال��هنة عل��ا.  

لوجود الفاعل، ووجود صوت العاذلة الذي ي��اه عن ذلك هو  إن خروج عروة خروج من أجل القيمة و�ثبات ا

 
 . 50صالمصدر السابق،  -1
  ، العددان29يوسف محمود عليمات: بالغة الحجاج في النص الشعري، دالية الراعي النميري نموذًجا، مجلة جامعة دمشق، مج  -2

 . 225. ص2013. 2،1
 .49شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، ص -3
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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إ��   االجتما��  مخالفة  عن  و���اها  الذات  جماح  يكبح  الذي  واالجتما��،  الثقا��  الرقيب  لصوت  ظهوٌر 

 مع�ى الرفض للقانون، ومؤسًسا لقانون جديد، يقوم ع�� قدرات 
ً
الفردي. و�أ�ي السؤال االستن�اري حامال

التعب��    �� خلق  الذات  ع��  قادرة  هذا  الرفض  ملفهوم  وفًقا  الذات  "فتصبح  وجودها.  و�ثبات  نفسها  عن 

ا من العمل ا�خالق"
ً
الذي تقوم بھ ع�� مستوى املمارسة ا�خطابية واالجتماعية.    1سلط��ا املضادة انطالق

ا يقدمھ  وهكذا يؤسس عروة لفكرة الوجود بالقيمة، فوجود الفرد مرهون بقيمتھ، وقيمتھ تأ�ي من خالل م

لآلخر�ن. ولهذا فإن قيمة الفرد �� ثقافتھ ليست من حيث امتالك املال أو الغ�ى؛ إنما فيما يوظف فيھ املال؛  

 :  2من هنا �انت السيادة عنده بالفعال وليس بال��اء، و�� هذا املع�ى يقول 

ٍ�، ولكن بالفعـال �سود
ْ
ٍد    ُم�  من ال�امل     ما بال��اء �ســـود �لُّ ُمسوَّ

ْصر�ُد 
َ
�اشر صاح�ي فـي �سره    وأصدُّ إذ �� عيشِھ ت

ُ
 بل ال أ

ري معهودُ   فـإن جـاري نيلھ    من نائ�� وُميسَّ
ُ

 و�ذا اختَ�ْ�ت

ًعا    أل�� غ�ًى معروفُھ مكدودُ  ِ
ّ

خش
َ
رى ُمت

ُ
 فلـن أ

ُ
 و�ذا افتقرت

غض النظر عن قيمتھ  يقدم عروة �سًقا معارًضا للنسق القب�� الذي يق��ي بالسيادة للذي يملك املال، �

وما يقدمھ للمجتمع، وهو �سق يرفضھ عروة. ولهذا �انت حملة عروة وشده ع�� صاحب املال الذي يضن  

خذ منھ كراهية وعنوة،  
ُ
ْفھ صاحبھ �� خدمة غ��ه طواعية، أ ِ

ّ
بھ و�بخل ع�� ا�حتاج�ن لھ، فاملال إن لم ُيوظ

 من الطو�ل:        3و�� ذلك يقول عروة

ِة بالرْحِل لعل انطال��  ي حياز�َم املطيَّ  �� البالد ورحل�ي    وشّدِ

 سيدفع�ي يوًما إلـى رّبِ �جمة    يدافع ع��ا بالعقـوق و�البخل

حمد  
ُ
 لكمال املروءة. و�� هذه ا�حال ت

ً
فاملنع والعقوق والبخل أموٌر تأنفها الثقافة العر�ية، وتجعلها منافية

و  البخيل.  ا�حقَّ من  هذا  تأخذ  ال�ي  من  القوة  مجالھ  لھ  و�ان  ا�جاه��  فكر  ع��  �ستحوذ  لم  مفهوًما  لعل 

 �ل مفهوم آخر. و��ض الشعر �ع�� عن روح عصره ال عن أحداثھ 
ّ

التقد�س مثل مفهوم القوة، ح�ى " بذ

بالذات سواء   بالقوة �� صميمھ شعور  القوة... لقد �ان الشعور  فحسب، فيعمق الو�� واإلحساس ��ذه 

مت ا�جماعة العر�ية قيمة القوة وامتدح��ا، فإنما �ان  4أم اجتماعية"أ�انت هذه الذات فردية  
ّ
. وح�ن عظ

. وهذا املع�ى ال يأ�ي إال �عد طول دراسة  5ذلك �� إطار اإلقدام وال�جاعة، وليس �� إطار البطش والظلم

 وتأمل.  

 
 . 71. ص2004راسات والنشر، بيروت، يوسف عليمات: جماليات التحليل الثقافي، الشعر الجاهلي نموذًجا، المؤسسة العربية للد -1
 . 85 -84ص  شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، -2
 . 56ص  ،نفسهالمصدر  -3
حمد رومية: شعرنا القديم والنقد الجديد، عالم المعرفة، مارس،  -4

ٔ
 .224. ص1996وهب ا

ما قول عمرو بن كلثوم: ونبطش حين نبطش قادرينا، فيفسره قوله:      -5
ٔ
 فا

حــٌد علينا    فنجهل فـوق جهل الجاهلينا  
ٔ
ال ال يجهلن ا

ٔ
دبي الثقافي        ا

ٔ
يمن ميدان، النادي اال

ٔ
ديوان عمرو بن كلثوم، تحقيق ا

 .120. والزوزني: شرح المعلقات السبع ص330. ص1992بجدة، 
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 �� قصيدة معاو�ة بن مالك "معود ا�حكماء" ال�ي قال ف��ا
ً
 ن الوافرم     : 1نجد ذلك مثال

 �انوا غضابا 
ْ

 إذا نزل ال�حاُب بأرض قوٍم    رعيناه و�ن

فهذا البيت ُ�شعر للوهلة األو�� أن معاو�ة ال يأبھ لآلخر�ن وال بحقوقهم ما دام هو األقوى. لكن األمر  

عكس ذلك؛ إذ كيف يؤسس لتلك الفكرة من الطيش والظلم والعدوان وهو الذي يقول �� القصيدة نفسها:  

 "وال ظلًما أردت وال اختالبا"، و�قول: 

ها ا�حكماَء �عدي    
َ
ُد مثل  إذا ما ا�حُق �� األشياِع نابا أعّوِ

 إذن فليس القهر والب�� هو ما ير�د أن �عوده ا�حكماء، ولكن ماذا ير�د أن يتعلمھ ا�حكماء منھ؟   

: سياق داخ�� وهو الذي يمكن �سميتھ  2تذهب منا�ج تحليل ا�خطاب إ�� أن ا�خطاب ُيقرأ �� سياق�ن

�عض.   إ��  �عضها  األبيات  تحيل  حيث  الن��ي،  السياق  السياق  أما  الثقا��.  السياق  وهو  خار��  وسياق 

 الداخ�� فإن القصيدة تتحدث عن رأبھ الصدع ب�ن حيي كعب من غ�� جور أو ظلم.  يقول: 

 الصدَع من كعٍب فأودى    و�ان الصدُع ال �عُد ارتئابا 
ُ

 رأبت

 كعابا 
ْ

ا و�انت    من الشنآن قد ُدعَيت
ً
 فأم�ىى كعُ��ا كعبــ

فالقوة هنا موظفة لرأب الصدع الذي �انت نار الشنآن �غذيھ. والشنآن صورة من الغضب الذي يظهر  

 �� بيت القصيد (و�ن �انوا غضابا). وهما صورتان من صور الطيش الذي يظهر �� بداية القصيدة:  

 وسه�ي    فقد نرمي ��ا ِحقبا ِصَيابا 
ْ

 فإن تك سهُمها طاشت

 ن باطلھ، عن حياة اللهو ال�ي �ان �عيشها �� شبابھ: فلما تقدم بھ العمر أقصر ع 

 وشابا 
ْ

أقصَر �عدما شابت  أجدَّ القلُب من سلمـى اجتنابا    و

الطيش  تقهر  ال�ي  القوة  حول  يدور  مع�ى  وهو  ا�حكماء.  �عوده  أن  ير�د  الذي  األول  املع�ى  هو  هذا 

 والغضب؛ لتتمكن من رأب الصدع. ثم هناك مع�ى آخر �� قولھ: 

 
ُ

 القر�ىي ع��م      ....................... حملت
َ
 َحمالة

وا�َحمالة ما يحمل من الديات لوقف نز�ف الدم ورأب الصدع، فهو مع�ى ثاٍن من معا�ي املروءة ال�ي  

 ير�د أن �عودها ا�حكماء. وهناك مع�ى ثالث �� قولھ: 

 وال أدّب لها دبابا 
ُ

 أفزعْ��م    ��ضت
ُ
 إذا العظيمة

ُ
 وكنت

 
و تجاوز. فبطش عمرو 

ٔ
 ناتج عن رد االعتداء ومن يجهل عليهم، وليس في ذلك تعٍد ا

حمد محمد شاكر وعبد السالم هارون، دار المعارف القاهرة، ط -1
ٔ
 .360-357ص ، د ت.6المفّضل الضبّي: المفضليات، تحقيق ا

ن هناك نوعين من السياق ينبغي مراعاتهما  -2
ٔ
صحاب تحليل الخطاب من التداوليين ا

ٔ
ول فهو إذ يرى ا

ٔ
ّما اال

ٔ
عند تحليل النصوص، ا

خر هو السياق االجتماعي ويتصل 
ٓ
السياق النصي وبه نتحّصل على مغزى النص من خالل إحالة بعضه إلى بعض. والسياق اال

تي من خارج النصوص. راجع في ذلك: السيد إبراهيم:  
ٔ
بالجانب االستعمالي البرجماتي للنصوص، وهو يتصل بتلك الدالالت التي تا

سلوبية والسيميوطيقا إلى الدرس الثقافي، مركز الحضارة العربية، القاهرة، الر 
ٔ
 . 17-16ص.   2007مز والفن، مدخل اال



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ة رابعالسنة ال  - عشر  رابع  الالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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ن بدت متباعدة للوهلة األو�� إال أ��ا تجتمع حول فكرة القوة، واإلرادة، واإلقدام ع�� تحمل فاألبيات و�

 الشدائد، واإلحجام عن الشر، وأخذ ا�حق بالقوة. 

أما السياق الثقا�� فإن العرب تؤمن بأن الكأل (وهو الناتج عن نزول ال�حاب) أحد ثالثة �ش��ك ف��ا  

الكأل وجھ آخر للعطاء الذي يظهر �� قولھ: "بحمد هللا ثم عطاء قوم".    . هذا1الناس ليس ألحد أن يمنعها

وهو الذي �سبق قولھ "إذا نزل ال�حاب...". فن�ول ال�حاب �ستوجب الشكر أو حمد هللا كما قال معاو�ة،  

 من ال�امل             ومن هذا الشكر أال يمنعوا هذا العطاء. كما ال يمنعھ هو:  

نا مورودُ إذ �عُضهم يح�ي مراصَد 
ُ
 2 بيِتھ        عن جاره وسبيل

املا�ع  يقاتل  أن  للممنوع حينئذ  ُحق  الناس فيھ شر�اء، فإن منعھ قوم  ، و�� هذه  3وسبيلھ مورود ألن 

  
ً
ا�حالة ال ي�ون هذا ظلًما وال عدواًنا. وفكرة السبيل املورود الذي ليس ألحد أن يمنعھ نجد لها نظ�ً�ا/ صلة

 . ∗4، فقد �ان ال��ود ع�� اختالط كب�� بالعرب�� الثقافة ال��ودية

التثنية ب�ي إسرائيل ألرض حشبون   )5(وقد جاء �� سفر  أ��م طلبوا من ملكها سيحون أن  أثناء عبور   ،

يبيعهم الطعام والشراب، وأن �سمح لهم باملرور بأرضھ مقابل فضة يدفعو��ا لسيحون، فلما أ�ى سيحون  

 أمرهم الرب بأن يقاتلوه ح�ى أهل�وا سيحون ومن معھ، وأور��م الربُّ أرض حشبون. 

 
، والنار.  وفي هذا المعنى يقول سالمة بن جندل:   من البسيط  -1

ٔ
 الناس شركاء في ثالث: الماء، والكال

ميًة    بكّلِ واٍد حطيب الجوف مجد
ٓ
ْت شا  وِب    كنا نحـل� ٕاذا هب�

وِب 
�
َن بين سـواِد الخّطِ فالل

ْ
ُخذ

ٔ
 . 124المفضليات، مرجع سابق، ص     حتى ُتركنا وما ُتثنى ظعاِئُننا     يا

 .356المرجع نفسه، ص-2
ن يفهم قول عوف عطية الّتْيمّي:      من الوافر  3

ٔ
 وفي هذا السياق يمكن ا

ئها وبين الحـّيِ بْكرِ  رَعْينا بينونرعى ما  ّيِ
َ
 عبٍس    وط

 . 328، صنفسه المفضليات، مرجع     وكلهم عــدو� غيُر ُمْبٍق    حديٌث ُقْرُحُه يسعى بِوْترِ 
ّول القصيد حين قال: 

ٔ
نهم لم يفعلوا كما فعل هو في ا

ٔ
 فكلهم عدٌو ال

خو ِحفـاٍظ    وفي يوم الكريهِة غيُر َغْمرِ 
ٔ
 لعمُرَك ٕاّنني ال

جود على
ٔ
ْحِرْم ذوي قربى وٕاْصرِ   ا

ٔ
باعِد باجتداٍء   ولم ا

ٔ
 اال

 ومن مظاهر هذا االختالط في شعر عروة قوله:        من الوافر ∗
ُسنا فَوْيق بني النضير ّمِ وْهٍب     ُمَعر�

ٔ
ِخــُر مْعَهٍد من ا

ٓ
 . 34ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق،        وا

 وقوله:       من الطويل
حْ 

ُ
 . 70ص ، نفسهالمصدر           ب وانهق ال تضيرَك خيبٌر     وذلك من دين اليهوِد ولوُع وقالوا ا

 والنص هو:   -5
ْرنُون.  َواِدي َواعبروا ارتَحلوا  " قُوُموا

ٔ
َرَضه،  َحْشُبوَن  َمِلَك  ِسيُحوَن  َيِدَك  ِإلى َدَفْعُت  انظر، َقْد  24ا

ٔ
ُموِري� َوا ِثْر  َتَملْك  اْبَتِدئْ  اال�  َعلْيِه  َوا�

 
ً
ا . ِفي25َحْربا

َ
ْبَتِدئ َهذ َمامَ  َوَخْوَفَك  َخْشَيَتَك  اْجعل الَيْوِم اَ ُعوِب  ا� َماِء  ُكّلِ  َتْحَت  ُوُجوِه الش�  َيْرَتِعُدوَن  َخَبَرَك  َيْسَمُعوَن  الِذيَن  الس�

َماَمَك  َوَيْجَزُعوَن  ت٢٦ا�
َ
َرْسل   . فا�

ُ
ِة  مِن  رُسال ي� ُمر�  ٢٧َقاِئال:  َسالٍم  ِبَكالِم  َحْشُبوَن  َمِلِك  ِسيُحوَن  َقديُموت ِإلى َبّرِ

ٔ
رْضِك  فيِ  ا

ٔ
ُك  .ا

ُ
ْسل  ا�

ِريَق 
�
ِميُل  ال .الط   ا�

ً
 ٢٨ِشَماال  َوال َيِمينا

ً
َعاما

َ
ِة  . ط ُكل َتِبيُعِني ِبالِفض� ِ

ٓ
ِة  َوَماءً  ال ْشَرَب. ُتْعِطيِني ِبالِفض� ُمر�  ال�  ِبي َفَعل َكَما .٢٩ِبِرْجلي� َفَقط ا�

اِكُنوَن  ِعيُسو َبُنو وَن  َسِعيَر  ِفي الس� ِبي�
ٓ
اِكُنوَن  َوالُموا ْن  ِإلى َعاَر  ِفي الس� ْرُدن�  ا� ْعُبَر اال� ْرِض  ِإلى ا� اَنا الِتي اال�

َ
ْعط ب�  ا�   لْم  لِكْن  .٣٠ِإلُهَنا الر�

�
 َيَشا

ْن  َحْشُبوَن  َمِلُك  ِسيُحوُن  ب�  ِبِه  َنُمر َيَدَعَنا ا� ن� الر� ى  ِإلَهَك  ال� ى ُروَحهُ  َقس� ا ِفي َكَما َيِدَك  ِإلى ِلَيْدَفَعهُ  َقلَبهُ  َوَقو�
َ

ب�  َوَقال .٣١ الَيْوِم  َهذ   :ِلي الر�
ُر 

ْ
ُت  قَد   !انظ ْدَفُع  اْبَتَدا� َماَمَك  ا� ْرَضه ِسيُحوَن  ا� ى َتَملْك  اْبَتِدئْ  َوا� ْرَضه َتْمَتِلَك  َحت�  ِللَحْرِب  َقْوِمِه  ُهَو َوَجِميُع  ِلِلَقاِئَنا ِسيُحوُن  َفَخَرجَ  ٣٢ . ا�
ب�  َفَدَفَعه ٣٣ َياَهَص  ِإلى لُهَنا الر� َماَمَنا ا� َنا .٣٤َقْوِمه َوَجِميَع  َوَبِنيِه  َفَضَرْبَناُه  ا�

ْ
َخذ ِلَك  ِفي ُمُدِنِه  ُكل َوا�

َ
ِت  ذ

ْ
ْمَنا الَوق  َمِديَنٍة  ُكّلِ  ِمْن  َوَحر�
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ٔ
 د. السيد سالمة ا
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ھ؛ إذ ُيجمع النصان ع�� مقاتلة من  لعل هذا ا�خ�� يلقي الضوء ع�� بيت معاو�ة بن مالك و�فسر غموض

كما   الفكرة،  تلك  ع��  تجتمعان  إذن  وال��ودية  العر�ية  الثقافتان  أحد.  عن  والكأل  واملاء  السبيل  يمنع 

ا "ِ��. لكن األمر املهم �� نص التوراة تلك العبارة ال�ي �� البداية:  )1(تجتمعان ع�� غ��ها من األف�ار
َ

 الَيْوِم  َهذ

ِدُئ 
َ
ْبت

َ
ْجعَ  أ

َ
َك  ُل أ

َ
َيت

ْ
ش

َ
َك  خ

َ
ْوف

َ
َمامَ  َوخ

َ
ُعوِب  أ

ُّ
  ُوُجوِه الش

َ
ْحت

َ
ّلِ  ت

ُ
َماِء  �   الِذيَن  .السَّ

َ
َ�َ�َك  َ�ْسَمُعون

َ
  خ

َ
ِعُدون

َ
 َيْر�

 
َ

َماَمك. َوَ�ْجَزُعون
َ
إ��ا تؤكد فكرة القوة، ليس القوة فحسب، بل ووجوب إشهارها �� وجھ من يمنع  "  ٢٦ أ

عاو�ة بقوتھ وقوة قومھ و�تغ�ى ��ا. معاو�ة وقومھ هنا هم حماة  السبيل. و��ذا فليس بمستغرب أن يحتفل م

الثقافة وخدامها. ومن هنا فرعيھ ال�حاب رغًما ومقاتلة من يمنعھ إنما هو تنفيذ ألوامر الرب عند ال��ود،  

� �عتد  ال�ي  القوة  تلك  والكأل والنار. اآلن ال تصبح  املاء   �� الناس  ُ�شرك  الذي  الثقافة  لنسق  �ا  وانصياًعا 

معاو�ة قوة إهالك لك��ا رأب للصدع ع�� حد قولھ، �� من اإلقدام وال�جاعة ال�ي تحمدها لھ الثقافة، أو  

يحمدها لھ ا�حكماء الذين هم أهل ا�حل والعقد من حماة الثقافة ورعا��ا. فاإلقدام حينئذ هو الصواب  

 وليس الطيش. وهذا يفسر ذكر الصواب �� قولھ:

 صوابا  أتيت ��ا غداتئٍذ          فإن أحمد ��ا نف�ىي فإ�ي

القوة هنا قوة محمودة (تكف النفس عن الهوى، ترأب الصدع، ترفع األذى عن القبيلة، ترد الطائش  

عن طيشھ وغيھ). وهذا ما ير�د أن �عوده ا�حكماء حراس الثقافة ورعا��ا. ولو جاز لقلنا: هذا ما تر�د الثقافة  

هذه املعا�ي ال يمكن الوقوف عل��ا إال برد األبيات �عضها إ�� �عض،    و�ر�د ا�حكماء أن �عودوه معاو�ة. �ل

والشنآن   الطيش  و�ذم  اإلقدام  يمتدح  السياق  وهذا  القصيدة.  منھ  تنبعث  الذي  الثقا��  السياق  وفهم 

 ، بل و�تصدى لھ.  2والغضب و�ل سبل ال��. ذلك ال�� الذي ُ�عرض عنھ معاو�ة �� قصيدة أخرى 

 
َساءَ  الّرَِجال   َوالّنِ

ْ
ط

�
ْنُفِسَنا َنَهْبَناَها الَبَهاِئَم  لِكن�  .٣٥َشاِرًدا ُنْبِق  لْم  .َفالَواال

�
َنا الِتي الُمُدِن  َوَغِنيَمةَ  ال

ْ
َخذ  َحاَفِة  َعلى الِتي َعُروِعيَر  ِمْن  ٣٦ ا�

ْرُنوَن َوالَمِديَنِة  َواِدي ب�  َدَفَعهُ  الَجِميُع  .َعلْيَنا اْمَتَنَعْت  َقِد  َقْرَيةٌ  َتُكْن  لْم  ِجلَعادَ  ِإلى الَواِدي ِفي الِتي ا� َماَمَنا  ِإلُهَنا الر� ْرَض  َولكِنّ  ٣٧  .ا�  َبِني ا�
وَن  وَق  َواِدي َناِحَيِة  ُكل .َنْقَرْبَها لْم  َعم� ْوَصى َما َوُكل الَجَبِل  َوُمُدَن  َيب� ب�  ا� لُهَنا الر�  . 348".    سفر التثنية صا�

كمل به  -1
ٔ
ال توبة له فا

ٔ
خبره العابد ا

ٔ
ن يتوب فا

ٔ
راد ا

ٔ
فمما نجد له نظائر في الثقافتين قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفًسا، ثم ا

قسم ليقتلن من بني سالمان مائة نفٍس، لكنه، كما تقول 
ٔ
ن الشنفرى ا

ٔ
 ا

ً
المائة. فلهذه القصة نظيرها في الخيال العربي، من ذلك مثال

نه مر به رجل بعد وفاته فركل  الرواية، قتل م
ٔ
ن يتم العدد إلى المائة، فتزيد الرواية ا

ٔ
بى الخيال إال ا

ٔ
نهم تسعة وتسعين نفًسا، ويا
ثر تلك الركلة.  

ٔ
 جمجمته بقدمه فخر� ميًتا من ا

وارة الثاني، قيل فيه إن المنذر بن ماء السماء وضع ابًنا له عند زرارة بن ُعُدس التميمي، فخرج يتص
ٔ
خفق،  وفي يوم ا

ٔ
يد ذات يوم، فا

مر بناقة سمينة فنحرها، وسويد نائم، فلما انتبه شد على ابن المنذر فقتله، وخرج هارًبا  
ٔ
فرجع فمر بإبل لسويد بن ربيعة الدارمي، فا

وارة تسعة وتسعين بذلك الغالم. والخبر في 
ٔ
صفهاني:حتى لحق بمكة، وجرد المنذر لهم حملة وقتل منهم عند جبل ا

ٔ
بي الفرج اال

ٔ
  ا

خران، دار صادر، بيروت، ط
ٓ
غاني، تحقيق إحسان عباس وا

ٔ
 .133/ 22. 2008، 3اال

حرق، تسعًة وتسعين نفًسا،  
ٔ
و ا

ٔ
نه قتل منهم، ا

ٔ
خيه؛ حيث تروي القصة ا

ٔ
ره من تميم ال

ٔ
وكذلك ما روي عن عمرو بن هند في قصة ثا

كمل المائة برجل من البراجم. انظر القصة في 
ٔ
حمد بن محمد الميدوا

ٔ
بي الفضل ا

ٔ
مثال، حققه وعلق عليه محمد محي  ا

ٔ
اني: مجمع اال

 1/9مجملة .  1955الدين عبد الحميد، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 
ً
. في قصة المثلين: "إن الشقي وافد  395-1/394، وتفصيال

ول في 
ٔ
 البراجم"، و"صارت الفتيان ُحَمما". وانظر قصة المثل اال

ٔ
صبهاني: الدرة الفاخرة في اال

ٔ
مثال السائرة، تحقيق عبد  حمزة اال

 .260 -159/ 1المجيد قطامش، دار المعارف، القاهرة، د ت.
 في قوله:          من الكامل -2
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"لم نبق  إن �� نص التوراة جملة ع�� صغرها تكشف عن مع�ى ثقا�� ع�� جانب كب�� من األهمية و��:  

و�� عبارة تنم عن شغف ال��ود    ∗.1وت��دد تلك العبارة �� كث�� من حرو��م مع البلدان ال�ي يفتحو��ا  شاردا". 

بالقتل واإلسراف فيھ، �� ح�ن أن نص معاو�ة لم يجعل للقوة وظيفة إال رأب الصدع وجمع الشمل، الثقافة  

 العر�ية تجمع، وال��ودية تفرق وتبيد.   

هذه األف�ار يمكن أن نقع عل��ا �� شعر عروة، ففي شعره ت��دد أصداؤها، فالسبيل املورود عند معاو�ة  

ُر املعهود" عند عروة، واملنع الذي �ان سبب ا�حرب ب�ن معاو�ة وج��ا��م، وسبب   َيسَّ
ُ
والنص التورا�ي هو "امل

حرب ال��ود مع شيحون، �ان هو السبب وراء �جوم عروة ع�� صاحب اإلبل (الذي معروفھ مكدود). والقوة  

(�� الكأل)، �� نفسها ال�ي يدافع ��ا  ال�ي يؤكدها ن��ي معاو�ة ونص التوراة �� وجھ من يمنع الناَس حقهم  

 عروة من يدافع عن إبلھ بالعقوق و�البخل.  

املال وسيلة   أن  �� نصوص كث��ة، فكرة  العر�ية  الثقافة  يؤكده نصا عروة ومعاو�ة، وتؤكد عليھ  ومما 

؛ 2ل للفق��للكرم، وأن هذا الكرم ليس مما يختال بھ الغ�ي ع�� الفق��، أو يمن بھ عليھ، و�نما هو حقٌّ أصي

، وأعرض عروة عن أّم وهب ح�ن غضبت   ولذلك أعرض معاو�ة عن صاحبتھ ح�ن رأت أن هذا اإلنفاق ��ٌّ

 من الوافر :        3منھ إذ أعطى ناقَتھ فق�ً�ا، فقال

 
ُ

ٌب ُمصيت
ُ
نـ

ُ
 أفــي ناٍب منحناها فق�ً�ا    لھ بطنابنـا ط

ھ ما ال يفــ ِ
ّ

 وفضلـِة سمنٍة ذهبت إليھ    وأك�� حق
ُ

 وت

 
ُ

، لها كتيت
ُ

افق أمُّ وهٍب    وقد نام العيـون  تبيت ع�� املر

 
ُ

 شتيت
ٌ

 وقد علمت ُسلي�ى أن رأيي    ورأي البخـل مختلف

 
ا تناوَب مالنا ووفودُ  ت    حق�

ٔ
ن را

ٔ
 قالت سمية: قد غويت با

 عندنا موجودُ 
ٌ

عــوُدُه     ماداَم مال
ٔ
زاُل ا

ٔ
عمُرِك ال ا

َ
 .356المفضليات، مرجع سابق، ص    غي� ل

م�  ∗
ُ
لَنا ففي الحديث عن محاربة "ُعوج" نجد هذا النص: "ث ِريِق  ِفي َوَصِعْدَنا  َتَحو�

َ
 َوَجِميُع  ُهوَ  ِلِلَقاِئَنا َباَشاَن  َمِلُك  ُعوجُ  َفَخَرجَ  َباَشاَن  ط

ب�  ِلي ) َفَقال2(.إِذْرَعيِ  فيِ   ِللَحرب َقْوِمِه  ي ِمْنهُ  َتَخْف  ال  :الر� ّنِ
ْرِضِه  َقْوِمِه  َوَجِميَع  َيِدَك  ِإلى َدَفْعُتهُ  َقْد  ال�  ِبِسيُحوَن  َكَما َفَعلَت  ِبِه  َفَتْفَعُل  َوا�

يَن  َمِلِك  ُموِرّيِ   َكاَن  الِذي اال�
ً
ب�  ) َفَدَفَع 3( َحْشُبوَن  ِفي َساِكنا ْيِديَنا ِإلى ِإلُهَنا الر�  َملِك  ُعوجَ  ا�

ً
ْيضا ى اُه َفَضَرْبنَ  َقْوِمِه  َوَجِميَع  َباَشاَن  ا�  َيْبَق  لْم  َحت�

َنا4(َشاِردٌ  لهُ 
ْ

َخذ ِلَك  ِفي ُمُدِنِه  ُكل ). َوا�
َ
ِت  ذ

ْ
َها لْم  َتُكْن َقْرَيةٌ  لْم  .الَوق

ْ
ُخذ  . 352ِمْنُهْم". سفر التثنية ص َنا�

 قول زهير يمدح هرم سنان والحارث بن عوف:    من الطويل  -2
ً
 من ذلك مثال

ثريهم حق� من  ُل على ُمكـْ
ْ

يَن السماحُة والَبذ ِ
ّ
بي سلمى، تحقيق حنا نصر      يْعتريهُم     وعند الُمقل

ٔ
بو العباس ثعلب: ديوان زهير بن ا

ٔ
ا

 . 107. ص2004الحتى، دار الكـتاب العربي، بيروت، 
 وفي ذم المن يقول حاتم:   من الوافر

يت المـّن ُيْزِري بالجميـل
ٔ
 .273ص  ديوانه    وال من� عليك بهــا فٕانـي     را

 ومثله قول امرئ القيس:        (ن البسيط 
يَت من ِنَعٍم 

َ
ْول

ٔ
َسدَت بالَمّن ما ا

ْ
ف

ٔ
يَس الكِريُم ٕاذا ا�      ا

َ
بو الفضل إبراهيم، دار         ْسَدى بَمّناِن ل

ٔ
ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد ا

 . 478، د ت. ص5المعارف، ط
 . 78 -77ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، -3
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ٔ
 د. السيد سالمة ا
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من فعل الكرم، و�� ظاهرة متكررة �� شعر الكرم؛ إذ تظهر دائًما العاذلة ال�ي    ووجود من يمنع الشاعر

عنھ الشاعر  صرف  خيا1تحاول  أو  حقيقية  �انت  وسواء   ،  �� العر�ية  الثقافة  أن  �ع�ي  وجودها  فإن  لية، 

ا�جاهلية ال تقوم ع�� �سق واحد؛ إنما �� مجموعة من األ�ساق ال�ي قد تصل إ�� حد التعارض، ومن ثم  

فظهور العاذلة يؤسس لفكرة الصراع ب�ن األ�ساق املتعارضة، و�ؤكد انحياز الشعراء �� ذلك العصر إ�� 

لعامة أك�� من مص�ح��م الفردية. وانتصار الشاعر ع�� صوت العاذلة �عد ا�جانب اإل�سا�ي ذي املص�حة ا

 ثقافة فرضتھ الكرم أمر قيمة  ع��  التأكيد بطولة أخرى تضاف إ�� بطوالتھ �� البيئة القاسية ا�جدبة. وهذا 

مذ ا اّدخاًرا الضيافة فكرة ع�� "ا�حافظة �انت البادية؛  ا، معنو��  ا�جوع غوائل الذات عن يدرأ قيمي�

 ال�حراو�ة، الثقافة  من  والضيافة الكرم قيمة اختفت فيما لو ا�حتوم املص�� سي�ونان اللذين والضياع،

 بالكرم التغ�ي يكن لم هنا . ومن2للوجود" مرج�� ��ا �أساس واالل��ام القيمة هذه تثبيت يجري  �ان لهذا

 وجود �� ارتأت  ال�ي البدو�ة البيئة  حتم��ا  وجودية مسألة  �انت بقدر ما  الغ�ى، ع�� عالمة  وال  تباٍه،  مسألة

فالبخل باملال هو الذي يؤدي إ�� انتشار ظاهرة    .3و�قا��ا حفظ الذات  أجل من م�حة  ضرورة الصفة هذه

 
هتم:     من الطويل  -1

ٔ
 مثل قول عمرو بن اال

ن الخياَل َيشوُق 
ٔ
سماء وْهي طروُق    وبانت على ا

ٔ
ال طرقت ا

ٔ
 ا

ن فـؤاَده    جناٌح وَهى عظماه فهو خفوق
ٔ
 بحاجِة مْحـزوٍن كا

خالِق الرجال سروُق 
ٔ
م� هيثٍم    لصالح ا

ٔ
. ورواية البيت الثالث الشّح 126-125 مرجع سابق، المفضليات           ذريني فٕان البخل يا ا

 من البخل في  
ً
حمد بن محمد المرزوقي:بدال

ٔ
بي علي ا

ٔ
مين وعبد السالم هارون، دار الجيل،  شرح ديوان الحماسة ا

ٔ
حمد ا

ٔ
، نشره ا

 .4/1652، . 1991بيروت، 
 وقول عمرو بن كلثوم:        من الرمل

ِني بكرْت 
ُ
ل

ُ
  الِحالِل      وْسطَ  تعذ

ً
 ـالِل ِ◌ ه بِن  َوْيرِ ُ◌ ث بنُت  َسفها

ـِّـي َتلوميني ال  . 261ديوان عمرو بن كلثوم، مرجع سابق،       وِشمالي َيميني َتْحوي ما كل�      ُمْتِلٌف  فٕان
 وكذا قول حاتم:    من البسيط 

ال    وال تقولي لشيٍء فاَت: ما َفَعـال  
َ

وَم والَعذ
�
ي الل ِ

ّ
قل

ٔ
 َنواُر ا

ً
 مهـال

خباره، صنعة يحيــى بن ُمدرك         لُت به    ِرْحًما و خيُر سبيِل الماِل ما وصالال َتعِذليني على ماٍل وص
ٔ
ديوان شعر حاتم الطائي وا

 . 192-191ص. 1990، 2الطائي، رواية هشام بن محمد الكلبي، دراسة وتحقيق عادل سليمان جمال، مكـتبة الخانجي، القاهرة، ط
مثلة بعد ذلك كـثيرة.     

ٔ
 واال

نساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، بيروت والدار البيضاء، طعبد هللا الغذامي: النقد الثقافي،  -2
ٔ
.  2005، 3قراءة في اال

 . 145ص
م قصة تطالعنا الذات، لحفظ وسيلة الكرم جعل من اإلطار هذا وفي -3

ٔ
نها رالمصاد تذكر، ووُتدعى الطائي حاتم  ا

ٔ
 ال معطاءة، كريمة كانت ا

ى فلما بيديها، مما شيء على تبقي
ٔ
عطوها الضيق بها اشتد فلما المال، منعوها ذلك إخوتها منها را

ٔ
 سائلة جاءتها مرة وذات  .إبلها من طائـفةً  ا

لها، فقالت
ٔ
ضّيع ماال الجوع عضني لقد فوهللا فخذيه، اإلبل من القطيع هذا دونك لها: تسا نشدت تقول:          ،ً◌ سائال معه ا�

ٔ
 وا

منع الدهر جائعا ُع لعمرَك ِقدًما عّضني الجو 
ٔ
ليت ال ا

ٓ
ًة     فا حمد  (من الطويل)    ابن قتيبة:    عض�

ٔ
الشعر والشعراء،  تحقيق وشرح ا

هلية ، بيروت، وبشير يموت: شاعرات العرب في الجاهلية واإلسالم ، المكـتبة  .242/ 1محمد شاكر، دار المعارف، د ت 
ٔ
  .1934اال

 .91ص
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، وهو الذي أدى إ�� التباين الشديد �� طبقات ا�جتمع ا�جاه��، ولهذا �ان عروة بن الورد �� أك�� 1الفقر

 ع
ُّ

 من الوافر               �� اإلنفاق وعصيان صوت البخل، من ذلك قولھ:أحاديثھ يحث

ــراُح  -
ُ
 2إذا آداَك مــالك فام��نھ   �جاديھ و�ن قـرع امل

 و�ن َرو�ت -
ُ

 3و��ي ال ُير��ي البخُل رأًيا    سواٌء إن عطشت

بق حفظ  ع��  تقوم  وظيفة  و��  العضوي،  املثقف  ذلك  عروة،  عند  املال  وظيفة   �� الذات  هذه  اء 

النفس   هوى  مخالفة  ع��  كذلك  وتقوم  اآلخر�ن.  عن  بھ  والبخل  املال  اكتناز  وعدم  وصيان��ا،  اإل�سانية 

وشهوا��ا، ح�ن تن�ع إ�� البخل واالستئثار بھ دون الناس. ولهذا السبب �ان �جوم عروة الشديد ع�� سلمة  

ب األنماري ح�ن اكتن� إبلھ ومنعها عن الناس، فقال 
ُ

ْرش
ُ

 :4عروةبن ا�خ

 من ال�امل          أخذت معاقلها اللقاح �جلس    حول ابِن أكتَم من ب�ي أنمار

ٍة    وُحبسن إذ ُصّر�ن غ�� ِغزار 
ّ
ل

ُ
ًحا ُحِبْسَن بخ

َ
كـم ِلق

ُ
 فوجدت

 منعوا الب�ارة واإلفال �ل��ما    ولهم أضـنُّ بأّم �ّلِ حـوار 

 ��ما  
ُ
 و�دافع عن نفسھ ح�ن عزم االعتداء عليھ والتصدي لھ،  فاملنع والضن م��ران يحاجُّ عروة

َ
سلمة

فسلمة قد خالف النسق الثقا�� الذي يق��ي بالشراكة �� املأ�ل واملشرب والطر�ق. إن إحدى املهام ال�ي 

يقوم ��ا املثقف العضوي، ويعتمد عل��ا تحليل ا�خطاب، �� ف�ح عالقات الهيمنة ال�ي تقوم ��ا السلطة. 

 من أش�ال سوء توظيف السلطة االجتماعية؛ أي ممارسة السيطرة غ��  و�مثل مفهوم  
ً
الهيمنة هنا "شكال

ا ع�� اآلخر�ن من أجل تحقيق املص�حة ال�خصية؛ مما يؤدي   ا أو أخالقي� �� كث�� من    –املشروعة قانوني�

ر يجعل املال شركة  . بينما عروة وهو يخالف �سق البخل واالستئثا5إ�� عدم املساواة االجتماعية"  -األحيان

أو   بأموالهم،  يبخلون  ممن  اآلخر�ن  ذوات  ع��  ذاتھ  تتعا��  و�ذلك  ع��م،  بھ  ينفرد  ال  الناس،  و��ن  بينھ 

يحتجبون ��ا عن الناس. وعروة حر�ص ع�� أن يتعا�� بذاتھ ع�� أولئك السادة، ف��سم لنفسھ صورة �غذ��ا  

 
ه وقد طال عمره، ودفعته   -1

ٓ
سيد بن عنقاء الفزاري وما كان من مواساة ُعميلة الفزاري له حين را مالي من خبر ا�

ٔ
 ما جاء في اال

ً
راجع مثال

خرة إلى 
ٔ
لت به للخروج في سّنٍ متا

ٓ
هله. وقد برر حالة الفقر والعوز التي ا

ٔ
ُل ال مثال ُعميلة بمالهم. راجع الحاجة إلى الخروج َيَتَبق�

ٔ
بخل ا

مالي، دار الكـتب العلمية بيروتالخبر في 
ٔ
بي علي إسماعيل القالي: اال

ٔ
 .1/237 ا

 . 84ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق،2
 .   وهذا البيت مثل قول حاتم الطائي:       من الطويل 78ص المصدر نفسه، -3

 
ٔ
شاوُر نفَس الُجوِد حتى ُتطيَعني    وا ستشيرهاا�

ٔ
 . 232ديوان حاتم لطائي، مرجع سابق، ص     ترُك نفَس البْخِل ال ا

 ومثلهما قول لبيد:     من الرمل
مل

ٔ
َتها     ٕان صدَق النفِس ُيزري باال

ْ
ديوان لبيد بن ربيعة، شرح الطوسي، قدم له ووضع فوارسه، دار      َواْكذْب النفَس ٕاذا حدث

 . 124. ص1993الكـتاب العربي، بيروت، 
 . 82، 80ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، -4
 . 149توين فان دايك: الخطاب والسلطة، مرجع سابق، ص -5
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ا قيس بن زه�� ح�ن ع��ه نحولھاألعراف الثقافية، و�رسم لآلخر صورة تناقض تلك األع         : 1راف. يقول ُمحاج�

 من الطو�ل

 عافـي إنائَك واحُد 
ٌ

 امـرؤ
َ

    وأنت
ٌ
 إ�ي امرؤ عافـي إنائـي شركة

 وقد ترى    بجس�َي مسَّ ا�حّقِ وا�حقُّ جاهُد 
َ

 سِمنت
ْ

ـي أن ِ
ّ
 من

ُ
 أ��زأ

ُم جس�ي فـي ُجسوٍم كث��ٍة    وأحسو قراَح املاِء وامل قّسِ
ُ
 اُء باردُ أ

األعراف الثقافية عنصر مهم من عناصر �شكيل ا�خطاب، و�� عنصر أسا��ي �� عملية ا�حجاج؛ إذ  

 مما يقوي موقفھ، ويعزز من قيمة خطابھ �� قرع حجة ا�خصم و�دحض  
َ
 القو�ة

َ
تمد صاحَب ا�حجاج ا�حجة

 خطاَبھ.

ليھ؛ ولهذا �ان عروة شديَد ال�جاء  ومخالفة األعراف الثقافية ُ�عّرِض ا�خاِلف لل�جاء و�خِط الناس ع 

لذلك الصعلوك ا�خامل، الذي ���ن نفَسھ بخدمة النساء واإلقامة �� البيوت �عتمد ع�� غ��ه �� معاشھ،  

 من الطو�ل:    2وال همَّ لھ إال إشباع نفسھ. يقول عروة

شاِش 
ُ
ھ    ُمصا�� امل

ُ
ا إذا جنَّ ليل

ً
ا �لَّ ل�� هللا صعلو�

ً
 مجَزرِ   آلف

ر  ِقراها ِمـن�لَّ ليلٍة    أصاَب   ِمن دهرهِ  الغ�ى َ�ُعدُّ   صديٍق ُمَيّسِ

رِ  َجوَّ
ُ
 قليَل التماِس الزاِد إال لنفِسِھ    إذا ُهَو أم�ىى �العريِش ا�

ر  حسَّ
ُ
ليًحا �البعـ�� ا�

َ
ھ    فُيم�ىي ط

َّ
 ُ�ع�ن �ساَء ال�ّ�ِ ما �ستِعن

ل إل�سانيتھ، بر  ِ
ّ
ضوخھ إ�� الذل واالستعباد، فهو "نموذج ال ��تم  وقد دعا عروة ع�� هذا النموذج املعط

لدى  ال�ي  والهيمنة  ا�خضوع  نوازع  عن  �عيًدا  وتبقيھ  كرامتھ،  عليھ  تحفظ  ال�ي  ا�حياة   �� األخرى  باملعا�ي 

. و�ذلك فقد تنازل عن قيمتھ بوصفھ إ�ساًنا: يرغب، و�طمح، ويس�� لتحقيق طموحاتھ وأهدافھ.  3اآلخر�ن"

لطائفة الصعاليك من كشف عيوب �عضهم، فوظيفة املثقف العضوي تتمثل بالدرجة    لم يمنع انتماء عروة

األو�� �� كشف العيوب النسقية ال�ي تتغلغل �� طبقتھ، و�� طبقات العامة، وتتحكم �� سلوكيات الناس  

ة العيش، فإن 
ّ
  قبل نقد السلطة. و�حث عروة مثل هذا الصعلوك وغ��ه ممن هم ع�� شا�لتھ بأال يقنع بذل

، يقول  4األرض واسعة، إن ضنت أرض بنائلها فليتحول ع��ا إ�� غ��ها، فـ "�� األرض ل�حّرِ الكر�ِم َمناِدُح"

 من الطو�ل        :    5عروة

 
 .69-68 ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، -1
 .47-46ص  المصدر نفسه،  -2

 وفي مثل هذا النوع يقول حاتم:        (من الطويل)
رب      هم� نفِسهوشّر الصعاليك الذي 

ٓ
 .196ديوانه ص         حديُث الغواني، واتباع الما

دبي الثقافي بجدة، ع  جاسم محمد صالح الدليمي: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، -3
ٔ
   .2004، مارس16جذور، النادي اال

 .137ص
مثال، مرجع سابق،  -4

ٔ
 . منادح: سعة. 2/78الميداني: مجمع اال

 . 88-87ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، -5
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را   وما طالب ا�حاجات من �ّلِ وجهٍة    من الناس إال من أجـدَّ وشمَّ

 عذراتموت فتفسر فــــي بالد هللا والتمس الغنـى    �عش ذا �ساٍر أو 

 فال ترض من عيٍش بدون وال تنْم     وكيف ينام الليل من �ان معِسرا 

نھ من األمر والن�ي، و�� سلطة �ستمد وجودها   ِ
ّ

مك
ُ
�عتمد عروة �� �شكيل الو�� ع�� سلطة اللغة ال�ي ت

لسلطة   امتالك  اللغة  ناصية  وامتالك  وتنجز.  وتوجھ،  تؤثر،  وقوة:  سلطان  فللغة  اللغوي،  النظام  من 

ا�خطاب، وهذا أمر مهم بالنسبة للمثقف العضوي �ي �ستطيع التأث�� و�شكيل الو��، وهو �شكيل �عتمد  

عند عروة ع�� الس�� وا�حركة النشطة، وعدم الرضا بالذل أو الر�ون للنوم والراحة، فال سبيل ملن تؤرقھ  

ركة، وحفظ بقاء الذات. ولذلك  ا�حاجة إال ا�حركة وترك النوم. فهو مدفوع �غر�زة البقاء إ�� الس��، وا�ح

فقد �ان هو�ز يرى أن "الدوافع االجتماعية �� ال�ي تحكم سلوك اإل�سان، وأن الطاقة ا�جنسية الغر�ز�ة  

ليست �� العامل ا�حاسم �� هذا ا�جال. فاإل�سان �س�� إ�� تحقيق األمان لنفسھ و�جماعتھ، ومن أجل  

. إن عروة حر�ص ع�� أن يملك �لُّ فرد ما �غنيھ  1والسيطرة"ذلك يحاول جمع املال وامتالك مقاليد القوة  

عن السؤال، وأن يكسب قوتھ من نفسھ، وال �عتمد فيھ ع�� غ��ه، فإن من اعتمد ع�� غ��ه ذّل، ومن سأل  

. وعروة يأنف أن ي�ون هو  2يوًما سيحرُم"  التسآلالناس ذهب ماء وجهھ، أعطوه أو منعوه، فإن "من أك��  

 من ال�امل                 :  3ذا املوضع، فحال صاحب السؤال كما يقول القائلأو غ��ه �� ه

 ما اعتاض بازل وجهھ �سؤالھ    ِعوًضا ولو نال الغ�ى �سؤاِل 

 �لُّ نواِل 
َّ

ُھ     رجح السؤاُل وخف
َ
 و�ذا السؤاُل مع النواِل وزنت

لقد أراد عروة وهو يحاول �شكيل الو�� بقيم جديدة، أن يكّرِه إ�� النفوس السؤاَل، وأن �غرس ف��م  

قيمة الس�� �� طلب الرزق. فعمد إ�� �شنيع صورة السائل، وجعل ا�خاطرة با�حياة �� سبيل كسب العيش  

مما يالقيھ السائل. يقول  ، و 4أفضل من السؤال، بل إن املوت نفسھ ي�ون أهون ع�� املرء من ذل السؤال

 الطو�ل من           :   5عروة

 
خرون، دار المعارف، ط -1

ٓ
ليكس إنجلز: مقدمة في علم االجتماع، ترجمه محمد الجوهري وا

ٔ
 . 104. ص1983، 6ا

 من قول زهير:       (من الطويل) -2
عطيُتْم، وعدنا فع

ٔ
لنا فا

ٔ
ل يوًما سيحرُم سا

ٓ
كـثر التسا

ٔ
حمد الزوزني: شرح المعلقات السبع،           دتُم    ومن ا

ٔ
بو عبد هللا الحسين بن ا

ٔ
ا

 ، وليس بديوانه.84. ص  1993الدار العالمية، بيروت، 
بو  -3

ٔ
لباب، ضبطه وعلق عليه: صالح الدين الهواري، المكـتبة العصرية، بير ا

ٔ
داب وثمر اال

ٓ
. بال 4/248، 2001وت، إسحاق القيرواني: زهر اال

 نسبة. 
مية 

ٔ
بي الصلت مادًحا عبد هللا بن جدعان: من الطويلومثل هذا البيت قول ا

ٔ
 بن ا

بي سعيد السكري،        وليس بَشْيٍن المرٍئ بذُل وجهه     ٕاليك كما بعض السؤال يشين
ٔ
بو جعفر محمد بن حبيب: المحبر، رواية ا

ٔ
ا

فاق الجديدة، بيروت، ص
ٓ
غاني، مرجع سابق 139اعتنى به وصححه إيلزة ليختن، دار اال

ٔ
 . 236/ 8. واال

لوا  يا بنّي فللسؤال في الثقافة العربية ذلة ُتذهب ماء الوجه؛ ولذلك قال عامر بن صعصعة لبنيه حين حضرته الوفاة: " -4
ٔ
جودوا وال تسا

مثال صالناس
ٔ
 . 238". المفضل الضبي: الفاخر في اال

 . 87ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، -5
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ا لنفسھ   ش�ا الفقر أو الم الصديق فأك��ا 
ً

 إذا املرء لم يطلب معاش

 وأوشكت  
ّ

�ن كال
َ
 1صالت ذوي القر�ى لھ أن تنكرا      وصار ع�� األدن

 من ال�امل      :  2وهذا املع�ى يتكرر كث�ً�ا عند عروة، ومنھ قولھ

     إن القعود مع العيال قبيح
ً
صيَب غنيمة

ُ
 خاطر بنفسَك �ي ت

ـــة     والفقر فيھ 
ّ
 مذلة وفضوح املــــــــــال فيھ مهــابـــــة وتجل

�ستثمر عروة خ��اتھ املعرفية والثقافية بصورة �ساعده ع�� �شكيل خطابھ ع�� نحو مراوغ، يكشف  

 
ُ
جلُّ صاحب املال وتزدري الفق��: الفقر يف�ح عيوب صاحبھ،  فيھ عيوب النسق القائم و�يديولوجيتھ ال�ي ت

 الناَس    �ذر��ي للغنـى أس�:4، يقول عروة3بينما الغ�ى ربٌّ غفور، �س�� العيوب ويغفر الذنوب
ُ

ي     رأيت ِ
ّ
فإ�

 من الوافر                        شُرهـُم الفق��ُ 

 كـرٌم وخ�ُ�  وأهـوُ��م وأحقـــــــــرُهـم لد��م     و�ن أم�ىى لھ

ِدّيِ وتزدر�ھ     حليلتھ و���ـرهالصغـ�� 
َّ
 و�ق�ىى فيالن

 جـالٌل     ي�اد فــؤاُد القيھ يطـ�ُ�  الغ�ى ولھوتلقى ذا  

 غفـوُر  الغنـى ربٌّ قليـل الذنب والذنُب جـمٌّ      ولكن  

ال��ميش واالزدراء، تالقيھ من  وما  التا�عة  الفق��ة  الطبقة  تلك  األبيات معاناة  الذي    تكشف  الوقت   ��

ينعم فيھ ربُّ املال بالتقدير واإلجالل. فصوت عروة هو صوت طبقتھ، �ع�� بلسانھ عن حالهم، وقد عانوا  

كث�ً�ا من قلة املال، وش�وا مما يجدونھ من انصراف الناس ع��م، ح�ى زوجا��م، أقرب الناس إل��م، ينصرفن  

 
حيحة بن الجالح:    من البسيط  -1

ٔ
 ومثل هذا قول ا

َك ذو قربى  وذو نسب    من ابن عّمٍ ومن عّمٍ ومن خاِل  ن�  فال يُغر�
لـني    ٕاال

ُ
حمد بن محمد بن عبد ربه: العقد الفريد، تحقيق مفيد قميحة وعبد       ندائـي ٕاذا ناديت يا مالي  كل النداء ٕاذا ناديُت يخذ

ٔ
ا

مثال 2/347. ، 1983المجيد الترحيني، دار الكـتب العلمية، بيروت، 
ٔ
 .2/153. والميداني: مجمع اال

 وقول زهير:     من الطويل
ِم ومن ال يزل يسَتحِمل الناَس نفَسُه     ولْم ُيْغنها 

ٔ
 . 52ديوانه ص    يْوًما من الّناس ُيسا

 . 88ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، -2
 وفي هذا المعنى يقول معاوية بن مالك الهذلي:   من الوافر -3

وُجُههْم قباحُ 
ٔ
يت معاِشـًرا ُيثنى عليهم    ٕاذا شبعوا وا

ٔ
 را

 .3/82. 1995ديوان الهذليين، دار الكـتب المصرية،       يظل المصرمون لهم سجوًدا    ولو لم ُيْسَق عندهم ضياحُ 
ن يقيم عليها حد السرقة.

ٔ
راد الرسول الكريم ا

ٔ
ة المخزومية لما ا

ٔ
ن نستحضر حديث المرا

ٔ
 وهنا يمكن ا

 .123ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، -4
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. يتج�� 2س الناس: "إن ا�حبيب إ�� اإلخوان ذو املال". إنھ �سق متغلغل �� نفو 1ع��م وي�ج�ن بصاحب املال

ِدّيِ   النَّ  ��) فالفق��  االجتماعية:  املمارسات  من  عدد   �� عروة،  خطاب  يكشفھ  كما  الثقا��،  النسق  هذا 

، 3مق��ًى، والصغ�� ي��ره، وا�حليلة تزدر�ھ وتتخ�� عنھ)، الفقر يدفن صا�حات صاحبھ، كما قال األع��ى 

�أنھ نطيح. �� مقابل ذلك فإن الغ�ي:   4الفق�� (كرم وخ��)، فإنھ يقعد وسط القوم ال يت�لم  ح�ى و�ن �ان لهذا

ا، فغناه �غفر لھ، و�داري سوءاتھ، بل و�جلب لھ ا�حمَد و�ن �ان   يلقى ولھ جالل، قليل ذنبھ و�ن �ان جم�

ًما، كما قال مالك بن حر�م الهمدا�ي مَّ
َ

ة ليس للفقر �� ذاتھ، إنما ألنھ . ومن ثم فإن رفض الفقر عند عرو 5ُمذ

 للوجود الفاعل لإل�سان
ً
ال ِ

ّ
، يحرمھ من التفاعل اإل�سا�ي، و�منعھ مخالطة الناس �� ظل  6وجد الفقر معط

 
ى زوجته تعزف عنه إلى رجل موسر:      من ال -1

ٔ
ن را

ٔ
بو خراش بعد ا

ٔ
 طويل يقول ا

بيـك الخـيُر ال تجـدينه    جميَل الغنى وال صبوًرا علـى الُعْدِم 
ٔ
 فـال وا

 ٕاذا 
ً
 الّفْدِم  الموت بالحالكلدى غمرات       الكمـاة تزّينـواوال بطـال

و يحـل� لهـا شتمي
ٔ
ِت البيَت من عمًى     ُتحب� فراقـي ا

ّ
بعد بالئي ضل

ٔ
 .126/ 2ديوان الهذليين      ا

 ويقول السليك:    من الوافر 
عجبها ذوو اللمِم الطــواِل 

ٔ
ال عتبت علــي� فصـارمتني     وا

ٔ
ديوان الشنفرى والسليك وعمرو بن براق، إعداد وتقديم طالل حرب،       ا

 .97ص  . 1993الدار العالمية، بيروت، 
بيات عبدة بن الطبيب البائية في ذلك  وقد ذكر غير واحد من شعراء الجاهلية انصراف ا

ٔ
و قلة المال. وا

ٔ
لزوجات عنهم بسبب الشيب ا

 مشهورة. يقول:                     
و قّل ماله     فليس له مــن ودهن� نصيُب          

ٔ
س المرء ا

ٔ
 فٕان شاب را

 .   من الطويل392سابق، ص المفضليات، مرجع    ُيرْدَن ثراء المـال حيث علمنه      وشْرُخ الشباب عندهن عجيُب 
مثال،  -2

ٔ
عمرها".     العقد الفريد، تحقيق مفيد 1/44مجمع اال

ٔ
حيحة بن الجالح وصدره: "إني مقيم على الزوراء ا

ٔ
. وهو عجز بيت ال

حد فرسان قريش وكان مقال:    2/347قميحة، مرجع سابق، 
ٔ
 ، وفيه الكريم بدل الحبيب. ومثل ذلك قول نبيه بن الحجاج ا

ْن، من يكْن لُه نشٌب ُيْحـ    
ٔ
 من الخفيف       ـَبْب ومن يفتقر يعْش عيش ُضّر      ويكا

خـا المال ُمحضٌر كل سّرِ   
ٔ
ب سَر النجـّي ولكْنــ    ـَن ا خبار قريش، حققه وعلق عليه     وُيجن�

ٔ
  محمد بن حبيب البغدادي: المنّمق في ا

حمد فاوق، عالم الكـتب، بيروت، 
ٔ
 .59. ص1985خورشيد ا

س كبكباوتدفـن منه الصالحات وٕان يِس  -3
ٔ
ساء النار في را

ٔ
داب، د         ئ   يكن ما ا

ٓ
عشى، تحقيق محمد حسين، مكـتبة اال

ٔ
ديوان اال

 (من الطويل). 113ت، ص
 من قول عروة:    (من الكامل) -4

نك في الندّيِ َنطيح
ٔ
ًسا     وِصًبا، كا دي� ُمَنّكِ يتك في الن�

ٔ
 .88ص  شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق،    مالي را

 . 3/1171مثله قول مالك بن حريم:          المرزوقي: شرح الحماسة، مرجع سابق و
 يرى درجات المجِد ال يستطيعها     ويقعد وْسَط القوم ال يتكلُم 

ُم  -5 ـه     وُيثني عليه الحمّد وْهَو ُمذم� ن ثراء المــرء ينفـع رب�
ٔ
 .3/1171المرزوقي: شرح الحماسة، مرجع سابق،          با

بي سلمى عن حال العاني الفقير، فقال وهو يمتدح هرم:  -6
ٔ
 وقد عبر زهير بن ا

َبقا عناِقها، الّرِ
ٔ
يدي الُعناِة، وعن ا

ٔ
ك عن     ا بيُض، فياٌض، يفّكِ

ٔ
، ا غر�

ٔ
 .66ديوان زهير، مرجع سابق، ص      ا
ن يصور   

ٔ
و البهيمة ُيمسك منه وُيجر. فزهير لم يكن يتناسى وهو يمتدح هرم ا

ٔ
صل عروة في حبل تجعل في رقبة البعير ا

ٔ
والربق، في اال

يديهم واستلبهم كرامة العيش. وقد انشغل الوعي البالغي بصورة 
ٔ
لنا حال تلك الطائـفة من الناس الذين طوق الفقر رقابهم وغّل ا

ولئك الفقراء. وقد جعل زهير يذكر ذلك التمايز االجتماعي في مدائحه لهرم، وبيته المشهور  الممدوح التي صورها ز 
ٔ
هير وتناسى حال ا

 الذي يقول فيه: 
رقا

ُ
بوابه ط

ٔ
 . 64ديوان زهير، مرجع سابق، ص      قد جعل المبتغون الخير في هـرم     والسائلون ٕالـى ا

ثر بمصادر الرزق لتتحكم في الناس.   يفضح تلك الثنائية االجتماعية، وذلك التمايز الط 
ٔ
 بقي، كما يفضح السلطة التي تستا



حمد عيطة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تفكيك القيم في الشعر العربي القديم 
ٔ
 د. السيد سالمة ا
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مللھ من   يدل ع��  الذي  األمر  بفعل  األبيات  ابتدأت  ملاذا  نفهم  ولهذا  املال.  رّبِ  يتجھ نحو �عظيم  مجتمع 

قلة املال، و�ذا �ان الغ�ى هو السالح الذي يمكنھ من مواجهة ا�جتمع بتحس�ن  وضعية ال��ميش ال�ي سبب��ا 

وضعيتھ، و�خراجھ من بوتقة ال��ميش االجتما��، فإنھ خ�� سالح حينئذ؛ إذ خ�� سالح املرء ما وقاه، كما  

 .1يقول املثل العر�ي

يجعل   إذ  ل�خطاب؛  ا�حجاجية  القيمة  من  يز�د  األول  البيت   �� الرؤ�ة  �عرضھ وفعل  بما  يقبل  املتلقي 

ا�خطاب دون شك أو ر�بة. ويع�� هذا ا�حجاج عن اإليديولوجيات املتصارعة خلف البنية اللغو�ة ل�خطاب،  

و�رسم صورة تقر�بية عن �عض ما ا�شغل بھ الو�� ا�جاه�� من قضايا، واملواقف املتباينة واملتعارضة إزاء  

ية تكشف عن �عض من إيديولوجيا عروة ال�ي ت��ر سعيھ  هذه القضايا. من هنا يصبح ا�حجاج وسيلة معرف

املتواصل للغ�ى. فمن ناحية، يح�ي هذا الغ�ى صاحبھ من املذلة والهوان االجتما��، ومن ناحية ثانية ي�ون  

 من الطو�ل:    2هذا املال وسيلة لشراء األحاديث والذكر للمرء �عد موتھ، يقول �� ذلك

 حّسـان إن�ي   ��ا قبل أال أملك البيع مش��ي ذر��ي ونف�ىي أمَّ  

 ِ�  تبقى والف�ى غ�� خالٍد   إذا هو أم�ىى هامة فوق ُص�َّ
َ

 أحاديث

ولذلك فإن الغ�ى لم يكن مطمًحا أو غاية �� ذاتھ عند عروة؛ إنما بوصفھ يردُّ لإل�سان �لَّ ما �ستلبھ  

حب أن يث�ى عليھ، و�حب أن يذكر �عد موتھ  الفقر منھ، و�خاصة حسن الثناء. فإن اإل�سان، �لَّ إ�سان، يُ 

ا�جاهلية شعراء  من  واحد  غ�ُ�  أكده  مع�ى  وهو  ا�حسنة،  والس��ة  الطيب  �انوا  3بالقول  العرب  أن  كما   .

 
مثال، مرجع سابق،  -1

ٔ
 . 1/245مجمع اال

 . 42-41ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، -2
نف الكلب:   من الطويل  -3

ٔ
 يقول عبادة بن ا

 
َ
ذ موَت ولم ا�

ٔ
ن ا

ٔ
ستطيُعُه     وكالخلد عندي ا

ٔ
حب� الخلـَد لـو ا

ٔ
ي ا  ْم وٕاّنِ

بو تمام، الوحشّيات، حققه: عبد العزيز الميمني، وزاد في حواشية: محمود محمد شاكر، ط
ٔ
. ونسب  69، دار المعارف، د/ت، ص3ا

صفهاني: الزهرة، تحقيق إبراهيم السامرائي، مكـتبة المنار،  
ٔ
خرين لكعب بن زهير. محمد بن داوود اال

ٓ
البيت في الزهرة مع بيتين ا

ردن، ط
ٔ
عثر على البيت في ديوانه برواية السكري، تحقيق عباس عبد القادر، طبعة دار الكـتب والوثائق 2/653، 1985، 2اال

ٔ
. ولم ا

 . 2002، 3القومية، ط
 وقد عبر الحادرة عن ذلك فقال:      من الطويل 

بيكــم      بٕاحساننا، ٕان الثناء هــو الخلد
ٔ
با ال

ٔ
ثنـوا علينا ال ا

ٔ
غاني، مرجع سابق     فا

ٔ
 .3/193اال

 ومثله قول حاتم الطائي:     من البسيط 
 ٕان البخيـَل ٕاذا ما مـاَت يتبُعُه     سوُء الثناِء، وَيحوي الوارُث إالبال

 . 192ديوان حاتم الطائي، ص    فاصُدْق حديَثَك ٕان� المـرَء يتبُعُه     ما كان َيبني ٕاذا ما نعُشُه ُحمـال 
بي خازم، والنابغة الذبياني حين قابلوه في طريقهم إلى النعمان وراجع في ذلك ق

ٔ
برص، وبشر بن ا

ٔ
صة حاتم الطائي مع عبيد بن اال

نساب متفرقة، والبلد غير جامع 
ٔ
ى اختالف الوجوه ال يشبه بعضها بعًضا. وقال: "ظننت اال

ٔ
كرمهم وزاد في إكرامهم لّما را

ٔ
بن المنذر، فا

ن يذكر كل رجل منك
ٔ
حببت ا

ٔ
ى، فإن مر بي نزل.      راجع ديوانه في هامش صلكم، فا

ٔ
تى قومه ما را

ٔ
محمد  .  و146-145م إذا هو ا

ثري، دار الكـتب العلمية، بيروت، د ت. 
ٔ
حوال العرب، عني بشرحه محمد بهجة اال

ٔ
رب في معرفة ا

ٔ
لوسي: بلوغ اال

ٔ
 شكري اال
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 ألعراضهم
ً
 ألحسا��م وصيانة

ً
. ومن ناحية ثالثة فإن املال �سمح لصاحبھ بأن يقوم  1يجعلون بذَل املال وقاية

 :      2م، ومن هم �� مسئوليتھ، ولذلك يقول بواجباتھ تجاه من �عوله

 من الطو�ل    ومن يك مث�� ذا عياٍل وُمق��ا     من املال َيطرح نفَسھ �لَّ مطرح    

إ��ا مسئولية من يتو�� أمور الرعية، إ��ا رسالة من املثقف العضوي إ�� السلطة القائمة: من يتو�� أمرنا  

فلم ُيضع إخوانھ، ولم    3ضيعنا. وقد تحّمل عروة من قبل املسئوليةعليھ أن يطرح نفسھ �لَّ مطرٍح لئال ي

َ��ضم حًقا �جاره، ولم ُ���ئ لصديقھ، ولم يتطلع إ�� عورات جارتھ. ثم إن عروة لم ي��ك ديار قومھ لألعداء، 

ع��ا ديارهم ورحلوا  تر�وا  ملا  عل��م عروة �جاءه  صبَّ  الذين  ناشب  بنو  فإن ع4كما فعل  املقابل  و��  روة  . 

��حذ همة الفقراء من الرعية للس�� لطلب املعاش الكر�م، �ستح��م ع�� أال يّت�لوا ع�� غ��هم؛ إنما عل��م  

، و�ال فقد عذروا  5أن �سعوا �ي ي�ون غناهم من أنفسهم، فإن أصابوه كفاهم عن مقاعد خلف أدبار البيوت

 من الطو�ل                     : 6أنفسهم بالس�� والعمل، هذه املعا�ي نجدها �� قول عروة

ِح 
نـا عنــــد مـاوان   ُرزَّ

ْ
   ِقل

َ
ة حوا     عشيَّ  قلت لقوم فـي الكنيف: تروَّ

�ى أو تبلغوا بنفوِسكم     إلــى ُمس��اٍح مــــــــــــن عناٍء ُمَ�ّ�ِِح 
ُ
 تنالوا امل

 ومن يك مث�� ذا عيال وُمق��ا    من املال يطـــرح نفَسھ �لَّ مطرَِح 

ِجِح ليبل
ْ
 نفـــــــــٍس عذَرهـا مثُل ُمن

ُ
    وُمْبلغ

ً
 غ ُعــــــــذًرا أو ُيصيب رغيبة

َ�ّوِِح 
َ
�
ُ
 الِعضــاه املقبـــــــــــل امل

َ
ص�حـــــــوا �عدما أرى    نبات

َ
 ت

ْ
كم أن

َّ
 لعل

العذر بلوغ  بفكرة  مشغول  يأخذ  ∗إنھ  وأن  كر�ًما،  يحيا  أن  سبيل   �� �سعھ  ما  �ل  اإل�سان  يفعل  أن   ،

بأسباب ذلك من مجاهدة وحركة وس��، فإن فاز بكر�م العيش فهنيًئا لھ، و�ال فقد بلغ العذر. وال يأ�ي هذا  

 
 يقول حاتم الطائي:      من الطويل  -1

ًة   جعل مالي دوني عرضي ُجن�
ٔ
ستغني بما كان من فضِل   وا

ٔ
. وراجع قول عمرو 148ديوان حاتم الطائي، مرجع سابق ص   لنفسي، فا

هتم والحادرة في المفضليات ص
ٔ
 على الترتيب.  45، 125بن اال

 .53ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، -2
 عبر عن ذلك في قوله:    من الطويل -3

ترُك إالخواَن ما عشُت للردى    
ٔ
نه ال يترُك المـاَء شارُبه فال ا

ٔ
 كمــا ا

رى    كمن بات تسري للصديق عقارُبه   وال ُيستضاُم الدهَر جاري وال ا�
لــوْت رياٌح ببيتها     تغافلُت حتـى يستَر البيَت جانُبه

ٔ
 .73ديوانه ص      وٕان جارتي ا

 في قوله:  من الطويل  -4
َغْن    بني ناشٍب،  ِ

ّ
ُب يا راكًبا ٕاما عرضَت فبل ي، ومن يتنش�  عّنِ

ُب  ب�
َ

ها    وتارك هـدٍم ليس عنها ُمذ
�
كُم مختــاُر داٍر يُحل

�
كل

ٔ
 .85ديوانه ص   ا
 كناية عن الذل  -5
 . 53-52ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، -6

لح عليها عروة في مواضع كـثيرة من شعره، من ذلك قوله: ∗
ٔ
 وهي فكرة ا

ُف     فٕاني لمستاف البـالِد بُسربٍة  و مطّوِ
ٔ
 . 51ديوانه ص    فُمْبِلُغ نفسي عذَرها ا
 وهذه الفكرة نجدها في قول عنترة:     (من الطويل)
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ا�حركة والس�� نحو صيانة   و�التا�� فثقافة  النفس،  ا�حركة والس�� واالعتماد ع��  إال من خالل  العذر 

فس �� القيمة األخرى ال�ي أراد عروة أن يؤكدها �� خطابھ؛ إذ إن قيمة الفرد وم�انتھ تتحد عند عروة  الن

بما ينجزه من أفعال �� سبيل من يتو�� أمرهم، أو ي�ون عليھ واجب رعاي��م، أو ممن ي�ون لهم حق عليھ.  

ي ال �عرف االستقرار، إنما هو  وثقافة ا�حركة والس�� هذه �� ثقافة ا�جتمع ال�حراوي، ذلك ا�جتمع الذ

دائما يرحل حيث مظنة العيش الكر�م. و�ع�� فكرة الس�� وا�خاطرة بالنفس �� خطاب عروة عن �سق ثقا��  

؛ ح�ى و�ن أدى الس�� إ�� املوت، فاملوت  1مضمر �� ثقافة ا�جاهلية، وهو �سق يمتدح الس�� و�ذم القعود

. والعرب �� هذا املوضع تقول  2إ�� عاٍر خ�ٌ� من عيٍش �� رماق"  عندهم أهون من عيش الرمق، " موت ال يجّر 

. وهو ما �ع�ي أن النسق الشعري يتولد عن أ�ساق ثقافية موجودة خارجھ،  3"�لُب َعّسٍ خ�ٌ� من �لب رْ�ٍض"

تحكم عملية إنتاج ا�خطاب وتحدد آليات ممارستھ. إن عروة املثقف العضوي ال ��اجم النسق القائم ع��  

فإن  الدو  قائمة  أ�ساق  نفسها من  صيانة  للذات  يكفل  ما  أما  الذات.  قيمة  �ستلب من  ما  ��اجم  إنما  ام؛ 

الشاعر يفيد منھ و�ؤكده �� صياغة الو�� ا�جما�� والثقا��. والبيت األخ�� صورة من صور �عث األمل �� 

امل�ى،   ولينالوا  هم��م  ليست��ض  ا�حياة؛  من  يئسوا  الذين  عدم�ن 
ُ
امل أولئك  أو  نفس  الكر�م  بالعيش  إما 

�س��يحوا من عناء الفقر الذي �شل حرك��م و�جردهم من املشاركة الفاعلة �� ا�جتمع. و�ذلك فقد سبق  

. و�� هذا السياق الذي يحث ع�� امتداح ثقافة العمل، يقدم  4عروة الفالسفة �� تأكيد أهمية األمل للنفس

   :5� اآلخر�ن وجوَده، يقول عروة نموذًجا للصعلوك الذي يصون نفسھ، و�فرض ع� 

 ولكنَّ 
ُ
ا �حيفة

ً
رِ   ُصعلو� ّوِ

َ
ن

َ
ت
ُ
 من الطو�ل      وجِهِھ     كضـوء شهاب القا�ِس امل

رِ  شهَّ
ُ
 علـــــــــــى أعـدائھ زجرونھ    �ساح��م، زجَر املنيح امل

ّ
 ُمطال

 أهــل الغائب  
َ

ف وُّ
َ

ش
َ
رِ فإن �ُعدوا ال يأمنــــــــون اق��ابھ    �

َّ
 املتنظ

ها    حميًدا، و�ن �ستغن يوًما فأجدر
َ

 يلق
َ
ـــــــــَق املنية

ْ
 فذلك إن يل

وهذه �� الصورة ال�ي ارتضاها عروة للصعلوك، وارتضاها الصعاليك من ذوي الهمة العالية والنفس  

ر��ي، أو بمع�ى آخر صو 
ُ
رة من  الكر�مة ألنفسهم. أما ذلك الصعلوك ا�خامل فهو صورة من صور ال�جز امل

ا، �� نوع من التمسك با�حياة: يقر   رضية. و�� ُمرضية من حيث �� تضمن لھ البقاء حي�
ُ
صور العبودية امل

 
عـذُر      

ٔ
موت فا

ٔ
و ا

ٔ
درك سؤلي ا

ٔ
جد� في طلب العال    فا

�
 دعونيا

م الغيب ُمخبُر 
َ
ُر في غٍد    فما جاءنا من عال ويصبح بلوغ العذر هنا فكرة من   .79 -78شرح ديوان عنترة، ص      وال تخشوا مما ُيَقد�

فكار التي غرستها فيهم ثقافتهم.
ٔ
 اال
 قال حاتم:    من الطويل -1

مر معظما
ٔ
 .225ديوانه ص  ولن يكسب الصعلوك حمًدا وال غنًى    ٕاذا هو لم يركب من اال

 . 313/ 2الميداني: مجمع المثال، مرجع سابق،  -2
سد ر2/145المرجع نفسه،  -3

ٔ
 ْبٍض.  . ويروى: خير من ا

خرى في الحياة". إمام عبد الفتاح: جدل اإلنسان،  -4
ٔ
 مرة ا

ٔ
عط الشخص اليائس إمكاًنا تراه ينتعش من جديد، ويبدا

ٔ
يقول كيركجور: "ا

 .53. ص2007، 3دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط
 . 48- 47ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، -5
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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�عبوديتھ �� الوقت الذي يقر لآلخر بالسيادة، وهو يفعل ذلك نظ�� أن يبقي لھ اآلخر ع�� حياتھ. هذا ما  

جة لوجود اآلخر: السيد يحتاج إ�� العبد  ، فكالهما �� حا)∗(أكده هيجل �� حديثھ عن صراع السيد والعبد

من أجل أن يخدمھ ويع��ف لھ بالسيادة، والعبد �ع��ف لسيده بالسيادة نظ�� أن يبقي لھ السيد ع�� حياتھ.  

 �لھ قائم ع�� تلك الفكرة.  -عند هيجل–وا�جتمع اإل�سا�ي  

من املوت، الذي هو النتيجة  التمسك با�حياة هو الذي جعل ذلك ا�خامل ير��ى بالعبودية وِذل��ا هرً�ا  

تكن   لم  ا�جاه��  العصر   �� العر�ية  الثقافة  إن  القوي. وحيث  السيد  �� صراع مع ذلك  ا�حتملة لدخولھ 

، فقد �ان صاحب النفس القو�ة والهمة العالية يرى أن ذلك املوت قد يأ�ي من خالل  1ل����ى بذلك الرضوخ

. إن �� الثقافة العر�ية القديمة أن املوت  2ن حديث عروةالس�ون والرضوخ، وهذا املع�ى نجده �� القلب م

 :3شبح يمكن أن يأ�ي الذات �� أية �حظة، يقول عن��ة

 عن غرِض ا�ُحتوِف بمْعِزِل 
ُ

�ي     أصبحت
َّ
 �أن

َ
�ي ا�ُحتـــــــوف

ُ
ف خّوِ

ُ
 ت

ْ
 من ال�امل        بكـرت

 م��ـــــــــــــٌل      
َ
ْ�َ�ـِل البـد أن      فأجبُ��ـا : إن املنيـة

َ
سقــــــــــــى بكـأِس امل

ُ
 أ

ـِل 
َ
ت

ْ
ق

ُ
 لـْم أ

ْ
 إن

ُ
 سأمـــــــــــــــــوت

ٌ
ـي امرؤ ِ

ّ
 فاق�ي حياَءِك ال أبا لِك، واعل�ي    أن

�� إذن فكرة مستقرة �� الو�� ا�جاه��، املوت يحيط ��م من �ل جانب. من أجل هذا نفهم ملاذا �عرض  

قد، �� الوقت الذي امُتدح فيھ صاحب الهمة العالية. املدح والذم هنا وسيلتان  ذلك ا�خامل ل�ل ذلك الن

تؤكد ��ما الثقافة وجودها وتفرض من خاللهما زواجرها ع�� أبنا��ا، وتحدد ��ما معاي�� السلوك املقبولة  

�ً�ا من املوت  واملرفوضة. هذه الثقافة ال�ي �انت ترى املوت �� سبيل القيمة خ�ً�ا من املوت ع�� الفراش، خ

 من الوافر :     4املستك�ن الذي يظهر من قول خولة بنت األزور

 املستك�ِن 
َ

 و�نا معشٌر من مات منا    فليس يموت موت

هذه �� ا�جدلية األو�� �� جدليات عروة املثقف العضوي مع ا�جتع، و�� جدلية تكشف عن �سق�ن 

دري الفق��، وآخر يقدس الس�� و�قّبح القعود. يرفض  ثقافي�ن �� الثقافة ا�جاهلية: �سق يقدس الغ�ي و�ز 

عروة النسق األول م��ما و�نحاز للثا�ي؛ أي يرفض التمي�� ب�ن الناس ع�� أساس الفقر والغ�ى، و�دعو إ�� 

الفرد فيما ينجزه من أعمال نحو من يرعاهم ويعولهم، و�دعو   الناس، وأن قيمة  املال �� خدمة  توظيف 

 منھ وفضال. أما    الغ�ي �ي �شرك الفق�� 
ً
�� غناه، وأن هذه الشراكة �� حق الفق�� ع�� الغ�ي وليست منة

النسق   القعود فإن عروة يؤكد هذا  بالنفس و�قبح  الثا�ي الذي يقدس الس�� وا�حركة وا�خاطرة  النسق 

 

 . 141 -140،  ص 2005راجع: السيد إبراهيم: المتخيل الثقافي ونظرية التحليل النفسي المعاصر، مركز الحضارة العربية، القاهرة،  ∗
ن معظم العبيد في الجاهلية كانوا يستجلبون من خارج بالد العرب/ من الحبشة، ونعلم لماذا شرعت  -1

ٔ
كد إذا علمنا ا

ٔ
ولعل هذا يتا

ن يكون  
ٔ
نفة العربي من ا

ٔ
سراهم بالغالي والنفيس، فكل ذلك يؤكد ا

ٔ
سرى، بل وحرص العرب على فداء ا

ٔ
الثقافة الجاهلية فكرة فداء اال

 خادًما/عبًدا. 
فلعل ا -2

ّ
مامنا    يصادفه في قومه المتخل

ٔ
 .  (من الطويل)50ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق،    لذي خوفتنا من ا

 . 128الخطيب التبريزي: شرح ديوان عنترة، ص -3
 . 173شاعرات العرب، مرجع سابق صبشير يموت:  -4
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 عليھ. لذلك فال �جب أن تأتم عبس �شعره �� حرو��ا
ّ

ا من  . فإذا �ساءلنا ما الذي �ان ��جب عْبًس 1و�حث

شعر عروة؟ ألفينا ا�جواب �� حثھ الدائم ع�� ا�خاطرة بالنفس من أجل أن �عيش املرء كر�ًما عز�ًزا، وهذه  

قيمة أ�حَّ عل��ا عروة وعمل مراًرا وتكراًرا ع�� �عز�زها �� النفوس. هنا نقع ع�� مالحظة جديرة باالنتباه، إذ  

يك وقيمھ ال�ي حاول أن يصدح ��ا �� وجھ ا�جتمع  يدل ذلك ع�� تأثر ا�جماعة/ الثقافة بخطاب الصعال

وثقافتھ. لقد أكد أ�حاب الدرس الثقا�� دائما مرونة الثقافة وقابلي��ا لألخذ والعطاء؛ فـ "الثقافة ليست  

جانًبا من املرونة ال�ي �سمح بتقبل   -نظاًما متجمًدا من القيم، بل إن ف��ا جانًبا آخر يتصل بقابلي��ا للتحول 

دة، وهو ما يتيح لها أن تتغ�� ع�� ف��ة من الزمن. الثقافة ال تصمد إال إذا �انت قادرة ع�� تلبية  قيم جدي

 .2حاجة ا�جتمع إ�� االنفتاح ملا هو جديد، بل والت�جيع عليھ"

قيمة   و��  الفقر،  ومذلة  ا�خضوع  من  اإل�سان  ص  ِ
ّ
خل

ُ
ت ال�ي  وا�حركة  الس��  بثقافة   

ٌ
مأخوذ عروة  إن 

. وقد  3ا�جاهلية �� نفوس أبنا��ا، إ��ا ثقافة تؤمن بأن النجاح لصاحب العمل، كما قال لبيد  غرس��ا الثقافة 

 من ال�امل:             4جاءت هذه القيمة �� خطاب زوجة عروة لھ �� قولھ

 ما�� خوى   وجفا األقارُب فالفؤاُد قر�ُح 
ْ

 تماضْر إذ رأت
ْ

 قالت

صيَب خاطْر بنفسَك 
ُ
   إن الق �ي ت

ً
 عوَد مـع العياِل قبيُح غنيمة

عروة   تزجر  ف�ي  ولذلك  وأوامرها؛  ثقاف��ا  لقيم  مخلصة  و��  القبلية،  ا�جماعة  ممثل   �� هنا  الزوجة 

وتحثھ ع�� ا�خروج والس��. وتتوقف عالقة التقارب والتباعد ب�ن عروة و��ن جماعتھ بمقدار ما بي��ما من  

ما دمنا �شعر بوجود صفات مش��كة بيننا؛ صفات  لنا   قيم مش��كة، وكما يقول سيميل: "الغر�ب قر�ب 

متباعدة" و�ينھ  بيننا  املش��كة  الصفات  دامت  ما  عّنا  �عيًدا  و��ون  مهنية...  أو  اجتماعية،  أو   .5قومية، 

وهكذا، فاملثقف املغ��ب تزداد درجة اغ��ابھ وتقل حد��ا بمقدار ما تتقارب قيمھ وقيم جماعتھ، و�تحدد  

دار ما تتقارب فيھ قيم ا�جماعة مع قيمھ وما يؤمن بھ؛ فاملش��ك القي�ي هو الذي موقفھ من ا�جماعة بمق

 "بوصفھ عضًوا �� جماعة ي�ون قر�ًبا  يحدد درجة القرب والبعد ب�ن املثقف املغ��ب و��ن جماعتھ. وهو

"إ�سانية   و�عيًدا �� الوقت نفسھ، بالضبط مثل العالقة ال�ي ال تتأسس إال ع�� صفات 
ً
؛ 6مش��كة عموما

 ولهذا �ان عروة أك�� ا��جاًما مع ا�جتمع من الشنفرى، ولهذا أيًضا توحش الشنفرى ولم يتوحش عروة. 

 
له عمر بن الخطاب كيف كنتم في -1

ٔ
ن الحطيئة لما سا

ٔ
غاني ا

ٔ
لف حازم، قال: وكيف؟ قال: كان فينا   جاء في اال

ٔ
حروبكم؟ قال: كنا ا

غاني، 
ٔ
مر الربيع بن زياد. اال

ٔ
تم بشعر عروة بن الورد، وننقاد ال

ٔ
قيس بن زهير وكان حازًما وكنا ال نعصيه، وكنا نقدم إقدام عنترة، ونا

 . 52/ 3مرجع سابق 
دبية الحديثة، مركز الحضارة االسيد إبراهيم:  2

ٔ
فاق النظرية اال

ٓ
 .  168ص. 2008لعربية، القاهرة، ا

 يقول:     من الرمل  3
     

ْ
صحاُب العَمل

ٔ
ْعِمِل الِعيَس على ِعالتها    ٕانما ُينجُح ا  .  124ديوانه ص    ا�

 . 88ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، 4
5- Georg Simmel: On Individuality and Social Forms, Edited and with an introduction by Donald N. Levine, 
University of Chicago Press, 1972, p147.  
6- Georg Simmel: On Individuality and Social Forms, p148. 

http://www.goodreads.com/author/show/68201.Georg_Simmel
http://www.goodreads.com/author/show/68201.Georg_Simmel
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املستو��ن   ع��  و�مارسها  ا�جتمع  قضايا   �� �شارك  الذي  العضوي  للمثقف  نموذًجا  عروة  قدم  لقد 

 �� وجھ السلطة ال�ي �ستأ
ً
ثر باملال لنفسها، وتحجبھ عن الناس.  ا�خطا�ي واالجتما��، ف�ان شعره صرخة

و�انت حياتھ العملية نموذًجا للرجل ال�ادح الذي �س�� ع�� غ��ه، بحيث يحفظهم و�صو��م من الهالك 

جوًعا، أو من �عرض للناس بالسؤال؛ فإن سؤال الناس، �� ثقافة ا�جاهلي�ن، شر ما يكسبھ املرء كما قال  

 .1قيس بن عاصم

 :العقل والتجربة) /خرافةالجدلیة الثانیة: (ال -2-2
ا�جدلية الثانية عند عروة تتعلق بأمور ترجع إ�� اعتقادات خرافية. ومن ذلك أ��م �انوا �عتقدون أن  

  2الرجل إذا دخل قر�ة خاف و�اءها ي��ق عشًرا ك��يق ا�حمار. يقول ا�جاحظ
ً
: "و�انوا إذا دخل أحدهم قر�ة

أشد   ا�حاضرة،  و�اء  أهلها، ومن  جّنِ  من  ُر  خاف  ِ
ّ

�عش كما  َر  ِ
ّ

فُيَعش القر�ة  باب  ع��  يقف  أن  إال  ا�خوف، 

 من الطو�ل            ا�حماُر �� ��يقھ، وُيعلق عليھ كعَب أرنب. قال قائلهم:   

�ي وال كْعُب أرنِب 
ْ
 وال ينفع التعش�ُ� �� جنب ِجْرمٍة      وال دعدٌع �غ

َر َ��قاٍت َ��يَق  : "إ��م يزعمون أن الرجل إذا ورد أرَض و� 3وقال ابن منظور 
ْ

 أذنِھ فَ�َ�َق عش
َ

اٍء وضع يَده خلف

، ثم دخلها أمن من الو�اء". ��خر عروة �� مقطوعة من ستة أبيات من هذا الطقس الدي�ي الذي ∗ا�حمار

 من الطو�ل :     4يراه خرافة من خرافات ��ود، يقول 

 ــــــــــود ُولــوعُ وقالوا: احب وا��ق، ال تض�ُ�َك خي�ٌ�    وذلك من دين ال��ــــــ

 ا�حمــــــــــــــ�� إننــي �جـزوع 
َ

 من ِخيفِة الّردى    ��ـاق
ُ

ْرت
َّ

 لعمري ل�ن عش

َ� جميُع 
ْ

    ع�� روضة األجـداِد، و�
ْ

 تلك النفـــــــــــــــــوُس، وال أتت
ْ

لت
َ
 فـال وأ

، واشتدَّ جـانبـــي     ُسلي�ى، وعند�سامـٌع وُمطي
ُ

ْيت
َّ

 ـُع فكيف وقـد ذك

     ورأٌي آلراء الرجــاِل َصــــــــــــــروعُ 
ٌ
 صــــــــــــارٌم وحفيظة

ٌ
 لسـاٌن وسيـف

: قيــــــٌس، مًعـا، ور�يُع 
ٌ

نـي رْ�َب املنون وقد مضـى     لنا سلـف
ُ
ف خّوِ

ُ
 ت

 ألنھ يرى أن هذا  
ً
يأ�ى أن يقوم ��ذا الطقس و�رفضھ لعدة أسباب: أوال فإن عروة، املثقف العضوي، 

وخرافا��م. وليس ملثل هذا املثقف أن يقنع و�ركن لهذه    5الطقس من كذبات ال��ود (من دين ال��ود ولوع)

 
 .80/ 2. 1998، 7راجع: الجاحظ: البيان والتبيين، تحقيق عبد السالم هارون، مكـتبة الخانجي، ط 1
رب، 358/  6: الحيوان، الجاحظ -2

ٔ
 .  والجْرمة القطعة من النخل. وقوله دعدع: كلمة كانوا يقولونها عند الِعثار.2/315. وبلوغ اال

حد الشعراء: 
ٔ
 وقال ا

قه وال تعشيُر  ِ
ّ
َك من ِحمام واقٍع   كعٌب ُتعل رب، مرجع سابق،         ال ُينجين�

ٔ
لوسي: بلوغ اال

ٔ
 . بال نسبة.316/ 2اال

 مادة (عشر). : لسان العرب -3

ى ولم   ∗ ر خدع الحم� حدهم إذا عش�
ٔ
ن ا

ٔ
نها ال تصطاد إال اإلنسان، فكا

ٔ
ن هذه الحمى لم تكن تضر الحيوان، وا

ٔ
والسبب في ذلك فيما يعتقدون ا

 تنتبه له، فلم تضره. 
 . 71-70ص  شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، -4
 تدور مادة (ولع) في اللسان حول معاني: الكذب: واإلغراء، واللجاجة، واإلخالف. قال كعب بن زهير: -5



حمد عيطة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تفكيك القيم في الشعر العربي القديم 
ٔ
 د. السيد سالمة ا
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ح�ى أو الو�اء، وعروة يرى أن  األباطيل وا�خرافات. ثانًيا، فإن هذه الشع��ة تدل ع�� ا�خوف وا�جزع من ا�

الو�اء  عن أن تجزع من 
ً
إ��    .1نفسھ أقوى من أن تجزع من املوت فضال إذا �انت هذه ا�ح�ى تؤدي  ا، 

ً
ثالث

املوت، فإن سادات قومھ (قيس بن زه��، ور�يع بن ز�اد) قد ماتوا �غ��ها، ومن ثم فحتمية املوت ترفض  

. را�ًعا، فإن من �ان لھ رأي  2ال محالة، "ليس عن ذاك مقصُر"االنصياع ملثل هذه ا�خرافة ألن املوت آت  

ثنيھ مثل هذه ا�خرافات عن اإلقدام ع�� حاجتھ، وليس لھ أن يلتفت لتلك  
َ
ثاقب وقوة قتالية فليس لھ أن ت

روا بالهلكة واملوت، وأال يرجعوا سامل�ن �ام�� العدد  
ّ

ا�خرافات. ولهذا فقد دعا عروة ع�� من معھ ممن عش

 وجبًنا. 3همألرض
ً
 ؛ ألنھ رأى ذلك م��م سفاهة

لقد أكد عروة قيمة العقل وأهميتھ �� م��ان الرجال، وكذلك أهميتھ فيمن يتصدى �جور السلطة، وملن  

آل ع�� نفسھ أن يتحدث عن الناس، و�تحدث لهم. وقد امتلك عروة، كما يتحدث هو عن نفسھ، رجاحة  

ا�جزع عند ا�حرب، وتكفھ عن القول �� الباطل، أو أن يقول فيما  العقل ال�ي تكفھ عن البخل، وتكفھ عن  

ال �علم، وقاده عقلھ إ�� أن �سأل ح�ن يجهل، لكنھ ح�ن �سأل ال �سأل إال ذا البيان وليس أي أحد. يقول  

 الوافر  من:        4عروة

 
ُ

 شتيت
ٌ

 ُسليمـى أنَّ رأيي    ورأَي البخِل مختلف
ْ

 وقد َعلمت

ي ح�ن �شتجُر   ِ
ّ
 وأ�

ُ
ِميت َ

ّبِ ذو رأّيٍ ز
ُّ
 العـوا��    حوا�� الل

 
ُ

 قؤول ذات عل�ي حيث عل�ي    و�ّما العلُم أخطأ�ي صموت

 بفضل علٍم    وأسـأل ذا البيان إذا
ُ

  وأكفي ما علمت
ُ

 عميت

تدفعھ   حاٍل  من  ا�جاهل  عليھ  ي�ون  ما  إ��  والضالل،  ا�جهل  ع��  عالمة  بوصفھ  عميت،  الفعل  �ش�� 

د  للتقليد، وللبخل، ول ِ
ّ
ا منھ أن �� تلك األمور النجاة، وال �علم أن النجاة �� عكسها: فاملقل لهرب من القتال ظن�

ما    ،5"سفيھ �غ�� عقل. و"البخيل ملوٌم حيث �اَن 
ّ
وهو ميت ومفارق مالھ الذي جمع، ولن يبقى لھ إال اللعن �ل

كر. وا�جبان مذموٌم عند العرب، و�انوا يفضلون املوت �� ساحات القتا
ُ
ل ع�� الهرب. فـ "املنية خ�ٌ� من  ذ

 
ٌع، وٕاخالٌف وتبديُل 

ْ
، قد سيَط من دمها   فْجٌع، وَول

ٌ
ة

�
 من البسيط     لكنها ُخل

 من ذلك قوله:   من الطويل  -1
سباب المنايا ُمغ

ٔ
خوها با

ٔ
ُر وغـبراء مخشّيٍ رداها َمُخوفٍة     ا  ر�

مـُر؟
ٔ
ابٍة كيف تا ابٍة هي� قل    لخي�

ٔ
 . 64ص  شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق،         قطعت بها شك� الِخالِج ولم ا

 من قول عروة:     من الطويل  -2
ننا    خليطا زياٍل ليس عن ذاك مْقصُر 

ٔ
م� حّسان ا

ٔ
لم تعلمي يا ا

ٔ
ي يفارق بعضهم بعضا.64ص ،نفسهالمصدر .      ا

ٔ
 . خليطا زيال: ا

صيبوا ومات بعضهم.   -3
ٔ
نهم ا

ٔ
رب ا

ٔ
ا قدم خيبر بعياله فقال: 2/316جاء في نهاية اال عرابي�

ٔ
ن ا

ٔ
 . وفي معجم البلدان ا

ي   قلت لحّمى خيبر: استعدي!    هاِك عيالي فاجهدي وجّدِ
عانِك هللا 

ٔ
 الجنِد  عـلى ذاوباكـري بصالٍب وِوْرِد     ا

 .    410/ 2. 1977فُحم� ومات وبقَي عياله. ياقوت الحموي: معجم البلدان، دار صادر، بيروت،  
 . 79 -78ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، -4
 من قول زهير:  من البسيط  -5

 كن� الجواَد على ِعالته َهِرمُ ٕان البخيَل ملوٌم حيُث كان ولـ     
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وعروة �ستمد هذه املعا�ي الثقافية من ثقافة مجتمعھ، فهو    .1"الدنية، واستقبال املوت خ�ٌ� من استدباره

ليس �عيًدا عن ا�جتمع، وليس يجهل قيمھ وأ�ساقھ الثقافية. ومن ثم فإنھ يحيل بخطابھ ع�� تلك األ�ساق،  

أ �غيب عنھ، وقد  أن  ملثلھ  ثم فهو  فليس  الثقافية. ومن  املعاي��  تلك  التثقيف، مثُل  خذ ع�� نفسھ مهمة 

ر��ي طموَحھ، وكما يقول علماء النفس فإن " مهمة �ل إ�سان أن يص�� ع��  
ُ
ل ذاتھ ع�� النحو الذي ت ِ

ّ
ُ�ش�

. ولذلك فقد جّد عروة �� حديثھ عن نفسھ أن يك�� من ا�حديث عن قوتھ،  2أفضل صورة تؤهلھ لها ذاتھ"

 بتھ، ورجاحة عقلھ. وصال 

كذلك من األمور املهمة ال�ي تصبح عالمات تحيل إ�� معان ثقافية �� إيديولوجيا عروة وهو يحاول أن  

تأ�ي �� سياق اللوم واإلنذار ملن أراد أن    3�غ�� من األعراف االجتماعية أسماء النساء وكني��ن: فابنة منذر

�� سياق    5ياق اإلحسان و�سداء النصائح. وتأ�ي أمُّ وهٍب �� س  4يخرج ع�� �سق ا�جماعة. وتأ�ي أم حّسان

�� ا�حديث عن القوة والسالمة: سالمة النفس، والعقل، والبدن. وتأ�ي    6الهبة والعطاء والكرم، وتأ�ي سلي�ى

لطلب ا�حاجة. و�ذلك فإن األسماء والك�ى ال�ي يطلقها الشعراء ذات    �� مقام الس�� والتطوف  7أمُّ سر�اح

أ�عاد إيديولوجية تحيل ع�� معاٍن ودالالت ثقافية، و�فيد محلل ا�خطاب �� تحليالتھ من مثل تلك الك�ى  

 .8وما يمكن أن تحيل عليھ من معان �� فكر الشاعر و�يديولوجيتھ، وما تضمره من أ�ساق ثقافية

 : النزیعة)  /الثة: النسب (القریبةالجدلیة الث -2-3
أما ا�جدلية الثالثة عند عروة فتتعلق بفكرة شرف النسب. فقد �ان العرب لشدة �عظيمهم أل�سا��م  

 من عوامل السيادة  
ً
يزوجون باألكفاء، و�تفاخرون بذلك، و���اجون بضعة النسب. و�ان شرف النسب عامال

ع�� هذا األساس فإنھ إذا �انت األم من قبيلة ال تضا�� قبيلة  ، وطاملا طمح عروة �� هذه السيادة، و 9عندهم

 
 . 2/98العقد الفريد، تحقيق مفيد قميحة، مرجع سابق  -1
نجلو المصرية،   2

ٔ
خران، مكـتبة اال

ٓ
 . 54. ص1978فرانك ت. سيفرين: علم النفس اإلنساني، ترجمه طلعت منصور وا

قلي علي� اللوَم يا ابنَة مْنذِر   ونامي، وٕان لم تشتهي النوم فامثل قوله:  3
ٔ
  من الطويل     سهري  ا

ننا   خليطا زيال ليس عـن ذاك مْقصُر    كـقوله:  4
ٔ
م� حّسـان ا

ٔ
لم تعلمـي يا ا

ٔ
 من الطويل       ا

 من الوافر        يقول: 5
فـي ناٍب  
ٔ
ُنـٌب ُمصيُت     منحناها فقيًراا

ُ
 له بِطناِبنا ط

م� وْهٍب    وقد نام العيوُن، لها 
ٔ
 .77ص  شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق،      كـتيُت تبيُت على المرافق ا

 من ذلك قله:   (من الطويل)  6
قمَت لسّرنا   ولم تعلم   -

ٔ
ني للمقامتقـول ُسليمـى لـو ا

ٔ
ُف  ا طـّوِ  .   50ص المصدر نفسه،     ا�

يُت واشتد� جانـبي    ُسليمى وعندي       .71ص  المصد نفسه،   ساٌم وُمطيعفكيف وقـد ذك�
َي البخـِل مختلٌف شتيُت  -

ٔ
يـي    ورا

ٔ
ن را

ٔ
 . (من الوافر) 78ص  المصدر نفسه،     وقـد علمـت ُسليمـى ا

ُف. 7 ُل َمْن شاَم العراَق ُتطّوِ م�
ٔ
م� سرياٍح غدت في ظعائن     تا

ٔ
رى ا

ٔ
 .51ص  لمصدر نفسه،ا     ا

 ومن معاني التسريح كما جاء في اللسان: إرسالك رسوال في حاجة.     اللسان: مادة (سرح) 
 .  160راجع في مثل ذلك وتعزيًزا لهذه الفكرة: السيد إبراهيم: المتخيل الثقافي، مرجع سابق، ص 8
هتم:       (من الطويل)     9

ٔ
 يقول عمرو بن اال

شّدِ ُعروُق َنمتني ُعروٌق من ُزرا
ٔ
 رَة للعلى   ومن َفَدِكّيٍ واال

رومٍة    يفاٍع، وبعُض الواِلديَن َدقيُق 
ٔ
 . 127المفضليات، مرجع سابق، ص     مكارُم يجعلَن الفتى في ا
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األب �� النسب �ان عاًرا عند العرب، وهذه الفكرة نجده �� قول عروة بن الورد ح�ن يتحدث عن أخوالھ  

 : 1ال��دي�ن 

ھ    
ُ
ْ�ُد    ما بـي من عــار إخـــــــــــــال علمت

َ
سبوا �

ُ
 �ل من الطو       ِسوى أن أخوا�� إذا �

َر مجدهْم    فأعيا علـيَّ    ا�جَد قصَّ
ُ

 ا�جُد  أن ُيقار��يإذا ما أردت

فإن العار الذي �حق �عروة إنما جاء من عدم الت�افؤ ب�ن قبيلة أبيھ (عبس)، وقبيلة أمھ (��د) ال�ي أتت  

فيھ ضعة  ، وهذا العار ال �ع�� عن وجهة نظر عروة؛ إنما �ع�� عن قانون جائر، ي�ون  2ع�� ذاك ا�حسب

إيديولوجيا   �ع�� عن  إذن  األبيات  والر�اسة.  والسيادة  ا�جد  بلوغ درجات  و��ن  االبن  ب�ن  حائال  األم  �سب 

 :   3السلطة وليست �ع�� عن اقتناع عروة ��ذا العرف. ومما يؤكد ذلك قولھ

 �� القوم غ�ُ� الن�ائِع     
ْ

ِجَ�ن
ْ
     وهل ُين

ٌ
 من الطو�ل               أع��تمو�ي أن أمــي نزيعة

ا ال   والن��عة عند العرب �� الغر�بة �� غ�� قومها. و�ان العرب يزوجون �� غ�� قبائلها �ي ي�ون الولد فتي�

. والعرب يزعمون أن تقارب األ�ساب مدٌح �� اإلبل؛ 4عيب فيھ وال ضعف. ولذلك قالوا: "الن�ائع وال القرائب"

ا لنوعها، وهو ذمٌّ للناس؛ ألن فيھ سبًبا للضعف.  
ً
ألنھ إنما ي�ون �� الكرايم يحمل �عضها ع�� �عض حفظ

و�� ا�حديث اغ��بوا ال تْضَوْوا. أي إن تزوج القرائب يوقع الَضَوى �� الولد. ولذلك يمدحون بضد ذلك، كقول  

 من الطو�ل  الشاعر:     

 العّمِ و�� حبيبة    مخافة أن يضـوى علـيَّ سلي��
َ

 بنت
ُ

 5تجاوزت

 من الطو�ل:       6وقال آخر مادًحا

 عـــــــّمٍ قر�بٍة    
ُ

 فيضَوى، وقد يضوى رذيُل األقارِب  فتــًى لم تلْدُه بنت

 هو ابن غر�بات النساء و�نما     ذوو الشأن أبناء النساء الغـرائب 

جوا �� غ��هم اختاروا األكفاء، ولذلك قال أكتم بن صيفي لولدهو�انوا   كم جمال  7إذا زوَّ : "يا َب�يَّ ال يحملنَّ

النساء ع�� صراحة النسب، فإن املناكح اللئيمة مدرجة للشرف". وأم عروة كما يصرح ��دية، و��د صر�حة  

 
 . 74ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، 1
 من قول عروة:    من الرمل -2

ن شارك 
ٔ
ْدِري به    غيَر ا

ٔ
 نهًدا في النسْب ال تلم شيخي فما ا

تت نهٌد على ذاك الحسْب         
ٔ
 . 73ص المصدر نفسه، كان في قيٍس حسيًبا ماجًدا    فا

 .75، ص المصدر نفسه،  -3
مثال،  -4

ٔ
 . 343/ 2الميداني: مجمع اال

رب، مرجع سابق،  -5
ٔ
لوسي: بلوغ اال

ٔ
 . 10/ 2انظر: اال

حمد عبد السالم، دار الكـتب العلمية، بيروت،  -6
ٔ
مثال، تحقيق ا

ٔ
بي هالل العسكري: جمهرة اال

ٔ
ول  1/53. 1988بال نسبة في: ا

ٔ
.. والبيت اال

مثال، 
ٔ
رب، 2/343منهما في مجمع اال

ٔ
 . . بال نسبة2/10. وبلوغ اال

رب، مرجع سابق، ا -7
ٔ
لوسي: بلوغ اال

ٔ
 . 2/21ال
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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من        :1ھ جب��م وضعفهم، يقول النسب، وليس ف��م عيب من هذه الناحية. أما ما عابھ عروة عل��م فإن 

 الطو�ل

ْسـُد 
ُ
ـى فإ��م األ

َّ
رُج ا�ُجل

َ
ف

ْ
      وتن

ْ
 �عالب �� ا�حرب العواِن فإن تُبخ

وأما ضيق عروة من معايرة قومھ لھ فألنھ ال يرى لھ ذنًبا �� أن �ان أخوالھ جبناء ا�حرب مادام هو غ��  

ا شديد  اإلقدام،  سريع  نفسھ،  عن  يتحدث  كما  فهو  لنوائب  ذلك،  جزوع  غ��  اللقاء،  عند  صبوٌر  ملراس، 

 من الطو�ل:       2الدهر، يقول 

ْبَر ما�ُع   إقدامــــــــــي إذاأتجعل       وكّرِي إذا لم يمنع الدُّ
ْ

 ا�خيُل أحجمت

ْهَر �� الو��    ومن ُدْبُرُه عند   ال ُيقدمُ سواًء ومن 
ُ
 الَهزاِهِز ضائُع امل

 الو��    أجبت فالقا�ي كمــــــــــيٌّ ُمقارعُ  إذا قيل يا ابن الورد أقدم إ��

ـــــــا ببلـدةفأتركـــــــھ 
ً
عاورُه ف��ا      بالقــــــاع رهنـــ

َ
 الضباع ا�خوامُع �

 مشتٍك      وال أنا مما أحدث الدهُر جازعُ  جّرت ا�حــــــــربفـال أنا مما  

 لبلوغ درجات ا�جد من خالل ما يقوم بھ  وهو ما يقوي إحساس الشاعر باملفارقة، فهو يرى نفسھ  
ً
مؤهال

من بطوالت، وما ال �ستطيع غ��ه أن يفعلھ، ولكنھ يصطدم بقانون ا�جماعة وأعرافها ال�ي تجعل ضعف 

النسب عائًقا أمام بلوغ هذه الدرجة. و�التا�� فنحن أمام �سق إيديولو�� آخر يناقض بھ عروة إيديولوجيا  

تمي�� ب�ن األفراد ع�� أساس من أ�سا��م، كما رفض من قبل أن ي�ون التمي��  ا�جماعة، و�رفض أن ي�ون ال

ع�� أساس املال، و�نما أن ت�ون م�انة الفرد ومن�لتھ بما ينجزه و�حققھ من أفعال، وما �ستطيع أن يؤديھ  

 �� سبيل ا�جماعة ومن هم �� مسئوليتھ. 

القيم االجتماعية وتمسك ا�جتمع بقيمھ وأعر  أنھ ال قيمة إليديولوجيتھ  وأمام تحّجر  افھ يدرك عروة 

ا أو فق�ً�ا، أصيَل النسب أو وضيًعا) ال   وأ�ساقھ ما لم يتغ�� ا�جتمع. و�درك أن الفرد مهما �انت حالتھ (غني�

 من الطو�ل         :3قيمة لھ �� مجتمع تحكمھ األهواء. يقول 

    وهل فـي 
ٌ
ُ� هـُم ع��ونـي أن أمــــــــــــــي نزيعة  كر�ٍم ماجـد ما �ع�َّ

 �ُ�ِ
ْ

 أنا ُمق
ْ
ھ    وقد ع��ونـي الفقَر إذ

ُ
 وقد ع��و�ي املاَل ح�ن جمعت

 �ُ  امرٍئ يتع�َّ
ُ
�ي    م�ى ما �شأ رْهـط

َّ
 وع���ي قومي شبابــــــــي وِمل

يحمل الشطر األخ�� يأس عروة من ا�جتمع، وفيھ إشارة إ�� سلطة النسق ا�جم��، وأنھ أقوى من سلطة  

�ساق ال�ي يحاول الفرد أن يؤسس لها أو ُ�ش�لها، مهما �انت وضعية الفرد االجتماعية، فإن ا�جتمع هو  األ

��ا   �ع��ف  لم  ما  قيمة  الفردية  للقناعات  وليس  االجتماعية،  ومن�لتھ  الفرد  م�انة  بقوانينھ،  يحدد،  الذي 

 
 . 74ص العبسي، مصدر سابق،شعر عروة بن الورد  -1
 .83ص ،نفسهمصدر ال -2
 .65ص ،نفسهمصدر ال -3
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�ش�لھ عروة من خالل عملية  ا�جتمع. وهكذا يدافع النسق ا�جم�� عن نفسھ أمام النسق الفردي الذي  

أك�� من    �� أ�ساقها. وقد برهن عروة  السلطة ع��  طرق حفاظ  طر�قة من  املعايرة  املعايرة، وتصبح هذه 

الشدائد واملسئوليات سلًما وحرً�ا، ومع ذلك فا�جتمع   تحّملھ  والبدنية، وع��  النفسية  موضع ع�� قوتھ 

جتمع وع�� سلوكياتھ، وليس ألحد أن ينفك م��ا. فسلطة  �ع��ه. وهذا �ع�ي قوة األ�ساق وسيطر��ا ع�� ا�

اللذين طاملا س�� للوصول   بلوغ ا�جد والسيادة  ب�ن عروة و��ن  األ�ساق واألعراف �انت �� ا�حائل دائًما 

إل��ما عن طر�ق بذل ما �� اليد تارة، و�ا�خاطرة بالنفس تارة ثانية، و�تحمل مسئوليات قبيلتھ �� ا�حرب تارة  

 . ثالثة

ا بمجموعة من األعراف واإليديولوجيات االجتماعية ال�ي ال �ع��ف ��و�ة  
ً
وهكذا وجد عروة نفَسھ محاط

الذات املفردة، إذا قلَّ املال بيد��ا، أو إذا �ان �� �سبھ ما ين�ل بھ عن درجة أولئك السادة؛ لذلك فقد اتخذ  

الل التماثل مع أعراف اجتماعية أخرى  من التمرد ع�� تلك اإليديولوجيات وسيلة يحقق ��ا ذاتھ، من خ

تحث ع�� الس��، والبذل، والدفاع إلقامة أ�ساقھ االستعالئية ال�ي �عمل ع�� تحرر الذات من قيود ا�جموع 

ها ويغرَسها �� و�� الفئات املهمشة خاصة،  
َ
ل ِ

ّ
القب�� إ�� الفعل والقيمة. أما األ�ساق ال�ي حاول عروة أن ُ�ش�

فإ��  عامة،  إ�ساًنا  وا�جتمع  بوصفھ  قيمتھ  منھ  �ستلب  ما  �ل  من  اإل�سان  حرر 
ُ
ت تحرر�ة،  روح  عن  تنمُّ  ا 

ال�ي  القوة  يمتل�وا  أن  ع��  للفقراء  الدائم  ھ 
ُّ
حث �ان  ولذلك  االجتماعية.  أوضاعھ  و�غي��  الفعل  �ستطيع 

و�� �ل زمان  ، وتمك��م من سبل العيش الكر�م. والسلطة �� �ل م�ان  1تمك��م من أخذ حقوقهم من األغنياء

ينب�� أن ي�ونوا عليھ، ولذلك   أو يحاول تبص��هم بحقيقة أوضاعهم وما  الناس،  ب عل��ا  ِ
ّ
يؤل ال تحب من 

تحاول دائًما �شو�ھ صورة من يقوم بذلك الفعل، قد ت�ون املعايرة إحدى صور ذلك التشو�ھ، وقد ي�ون  

 املثقف العضوي الن2التغر�ب ثمًنا لذلك
َ
اقد ألوضاع ا�جتمع، والناقم ع�� تقاليد  . وقد أصاب ذلك عروة

السلطة �� إجحافها و�ن�ار قيمة الفعل اإل�سا�ي، وهو ما جعلھ يحس �غر�ة شديدة �� مجتمعھ، ناتجة من  

اختالف إيديولوجيتھ عن األ�ساق القائمة، وال�ي س�� ع�� الدوام لتغي��ها، أو ع�� األقل �غي�� �عضها؛  

 من ال��اتب الطبقي.لتحل قيمة الفعل اإل�سا�ي امل
ً
 فرد بدال

و�زداد شعور املثقف باالغ��اب �لما ا�سعت الفجوة ب�ن ما يؤمن بھ من قيم وما تؤمن بھ جماعتھ، و�لما 

"زادت درجة التناقض، فيما يرى روكتش، ب�ن ما يدركھ الفرد ع�� أ��ا قيم مهمة بالنسبة لھ، وما يدركھ ع��  

. ومما زاد من غر�ة عروة أ��ا لم تكن ناجمة  3اد ذلك من إحساسھ باالغ��اب"أ��ا قيم غ��ه، أي قيم اآلخر�ن، ز 

عن تضارب العالقة مع السلطة فقط، إنما �انت ناتجة عن تحول أ�حابھ وتنكرهم لھ �عدما أشفق عل��م  

وأنفق مالھ عل��م. �� إذن غر�ة مزدوجة تنتج عن مقابلة اإلحسان باإلساءة. فصديقاه اللذان �ان يحسن  

 
غناك هللا". المفصل:  1

ٔ
عطاه فرًسا ورمًحا وقال له: إن لم تستغِن فال ا

ٔ
نه كان إذا شكا إليه فتى من فتيان قومه الفقر، ا

ٔ
كر ا

ُ
 . 4/411ذ
منية قيس بن زهير زعيم عبس في غربة عروة:      م 2

ٔ
 ن الوافريقول معبًرا عن ا

خشى ٕان طحا بَك ما تقول     قيٌس وٕانـيتمـنى ُغربتي 
ٔ
 ال

َك الذليل     
َ
كل

ٔ
ن يعيا القليُل عليك حتى     تصــير له ويا

ٔ
 . 70-69ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق،با
 . 28-27. ص 2004محمد عباس: االغتراب واإلبداع الفني، دار غريب، القاهرة، 3
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ٔ
 2202)  ديسمبر  - كانون اال
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�� ذلك نًما وأخصبا، فلما سألهما تنكرا لھ، ولم �عطياه شيًئا، فقال 
ُ
من   :     1إل��ما وهما فقراء، أصابا غ

 الوافر 

 صاحبـيَّ بذي ظـالل 
َ
ّرة

ُ
ٍج     وق

ْ
 أيَّ الناِس آمـُن �عــــــــــد َب�

 بنُ��ا 
ُ
 �� الُعّسِ َبْرٌك    وِدْرعة

ْ
ا أغزَرت

ّ
 �سيـا فعالـي أمل

رض عليھ االغ��اب فرًضا، وليس لھ إال أن ي�ون مغ��ًبا ع�� الدوام. ف��غم أن  و�أن املثقف ا
ُ
ملغ��ب قد ف

عروة �ان نموذًجا للرا�� الذي يصون رعيتھ، و�حافظ عل��ا، و�ن�ل ع�� رأ��ا، فإنھ لم يلق م��م �عدما أزال  

الكنيف اصطفى لھ من  شد��م إال التنكر �جميلھ، و�سيان ما فعلھ من أجلهم. ففي غزوة لھ مع أ�حاب  

، لكن أ�حاب عروة  2الغنائم ناقة وامرأة حسناء، ع�� عادة ما �ان يصنعھ سادات القبائل من أمر الصفايا

أبوا، فن�ل ع�� رغب��م   ي���وا لھ ما اصطفى لك��م  بي��م، فظل ي�ح عل��م أن  أبوا إال أن ي�ون ذلك قسًما 

� عروة ع3وجعل املرأة قسًما بي��م  من الطو�ل     :    4ن ذلك املوقف بقولھ. وقد ع�َّ

ْحِملُ 
َ
فـّدي وت

ُ
ْ��ا ت

َ
       لھ ماَء عين

ْ
اكْم كذي األم أرهنت ي و�يَّ ِ

ّ
 فإ�

 
ْ

ت نفعـھ وشبابھ       أتت خرى فلّمـا ترجَّ
ُ
ُل   دو��ا أ  جديٌد تكحَّ

ـِوُل 
ْ
َول

ُ
 فباتت �حـد املرفق�ن �ل�ِ�ما      توْحـوُِح مّما نا��ا وت

ُل  َجمَّ
َ
ُل إال أ��ا قد ت

ْ
ُ� من أمر�ن ليسا �غبطٍة     هـو الث� َّ�

َ
خ

َ
 ت

�ع�� عروة هنا عن إيديولوجيت�ن متصارعت�ن خلف بنية ا�خطاب، و�أ�ي بأسلوب املفارقة إلثارة االنفعال  

��  وخلق رؤى متضادة حول فكرة ثقافية موجودة �� ا�جتمع. وتأ�ي املفارقة بوصفها وسيلة �ساعد الشاعر  

خلق رؤ�ة ثقافية جديدة، �غاير ما �عارف عليھ الناس، و�ع�� عن رؤ�ة الشاعر و�يديولوجيتھ ا�خاصة. فهل  

�ع�� هذا ا�حزن عن رغبة دفينة عند عروة �� الزعامة ال�ي ت�ح عليھ دوًما؟ وهل حزنھ ألنھ لم �ستطع تحقيقها  

أم أنھ أراد أن يقول البد أن ين�ل السيد ع��    �� مجتمعھ الكب��، وال قدر ع�� اكتسا��ا من مجتمعھ الصغ��؟

 
 .62ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، 1
 قال ابن َعَنمَة الضبّي حليف بني شيبان، في مرثيته بسام ابن قيس:      من الوافر  2

تحقيق عبد السالم هارون، البابي الحلبي،  احظ: الحيوان، الج     لك المرباع منها والصفايا    وُحكُمَك والنشيطة والُفضوُل 
 .1024/ 3. و المرزوقي: شرح الحماسة 330/ 1. 1966، 2القاهرة، ط

 المرباع ربع الغنيمة الذي كان خالًصا للرئيس، والّصفايا ما يصطفيه لنفسه، والفضول ما يبقى من الغنائم بعد توزيعها. 
سرى   قال المرزوقي في شرح الحماسة: وقال

ٔ
خذ من جماعة الغنيمة ومن اال

ٔ
بو عبيدة: كان رئيس القوم في الجاهلية إذا غزا بهم فغنم ا

ٔ
ا

: واحد الصفايا من جماعة الغنائم   في� صحابه المرباع، وهو الربع، فلذلك قال "لك المرباع منه"... وكان له الص�
ٔ
بي على ا والس�

ن يصطفي لنفسه 
ٔ
سالب والُكراع قبل القسمة، وهو ا

ٔ
ن يبارز واال

ٔ
و ما شاء... وله حكمه، وهو ا

ٔ
و فرًسا، ا

ٔ
و سيًفا، ا

ٔ
: جارية، ا

ً
شيائ

له وإن شاء رده إلى جملة المغنم... ول به. والُحكم فيه إلى الرئيس، إن شاء نف�
َ
خذ َسل

ٔ
ه الفارس فارًسا قبل التقاء الجيشين فيقتله ويا

يًضا النشيطة، وهو ما انتشط من الغنائم ولم يوجفوا عليه بخيل
ٔ
و ال  ا

ٔ
وال ركاب... وكان له الفضول، وهو ما فضل بعد القسمة... ا

 .1026-1024/ 3يتناوله القسم.   انظر شرح الحماسة 
غاني  3

ٔ
 .56-55/ 3راجع القصة في اال

 . 60ص شعر عروة بن الورد العبسي، مصدر سابق، 4
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ٔ
 د. السيد سالمة ا
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فھ ذلك من حزٍن وألم ومشقة؟ فهذا النص بوصفھ حادثة ثقافية معقٌد �عقيد  
ّ
رأي رعيتھ ورغبا��م مهما �ل

 الثقافة، و�نفتح ع�� كث�� من التأو�الت واإلش�اليات. 

 خاتمة:  -3

معھ و�ش�اليا��ا املتناقضة، وحاول  �ان عروة نموذًجا للمثقف العضوي، فلم يكن �عيًدا عن قضايا مجت

دوًما أن يثبت كفاءتھ ووجوده الفاعل �� ا�حياة، ع�� املستو��ن: الشعري واالجتما��، ساعًيا إ�� استكشاف  

واقعھ االجتما�� وما �سببھ النظام االجتما�� من عقبات �� سبيل تحقق الوجود الفاعل �� ا�حياة، فحاول  

جد بأ�ساق  الو��  إمداد  ع��  مراًرا  التغلب  ع��  �ساعد  كما  العقبات،  تلك  ع��  التغلب   �� �ساعده  يدة 

ممارساتھ   مع  إيديولوجيتھ  تتواءم  الذي  للمثقف   
ً
مثاال و�ان  الراهنة.  واالقتصادية  االجتماعية  األوضاع 

 االجتماعية وا�خطابية ع�� نحو سواء.  

أعمال، و�التا�� فليس للمال قيمة ��  لقد أكد عروة �� خطابھ أن قيمة اإل�سان بفعلھ وما يقوم بھ من  

ذاتھ ما لم يوظف �� دفع الشدائد عن ا�حتاج�ن، فاملال عنده وسيلة ال غاية. كذلك، أع�� من قيمة العقل،  

ب�ن   لتمي��ه  مجتمعھ  عروة  انتقد  وأيًضا  التجر�ة.  تصدقها  ال  ال�ي  ل�خرافات  �ستسلم  أن  لإل�سان  فليس 

 ف اإل�سان �� أفعالھ و�طوالتھ. األفراد بحسب النسب، ورأى أن شر 

إن القيمة األساسية ال�ي يتمركز حولها شعر عروة بن الورد تدور حول قيمة الفعل اإل�سا�ي، فيؤكد  

 أهمية قيمة العمل �� سبيل ا�جماعة وا�حفاظ ع�� الوجود اإل�سا�ي. 
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