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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة ع
َ
( صفحة للبحوث 25لى )تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )
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خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –، وُيحال النقل غير املشروع
َ
م( للفحص األ ِ
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و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ن يلتزم الباحث )املؤ  -5
َ
ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي :يجب أ ِ

 
 ل

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

نت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كا

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتينوتثبيت كلم، (350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ا الشرو  م 
َ
ة فكما هو مبي ن التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ ط  العلمي 

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

و 
َ
ها أ ِ

 
ا في متن البحث .على تحقيقها وحل  دحضها علميًّ

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح ا
َ
لذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

 ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها
َ
البحث، واختيار  يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات 
َ
سئلة البحثية أ

َ
 التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

وزان ُيقبل 
َ
و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

َ
البحث أ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقت ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
ض ى أ

                                                            التنويه
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َ
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ت
ْ
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ُ
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َ
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وِر الل
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َحش 

ُ
مة امل ِ

هـ( على الشرح الصغير لبحرق على 1325مقد 

فعال
َ
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ْيَمن ف
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ُ
ِرق فل

ْ
ش

َ
ْست

ُ
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َ
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 ِإيمان عزيز خضر وعمار عبداللطيف زيد العابدين      ومكوناته وفوائده للباحثين والدوريات
861 - 892 

ة ساليب التحليل املوضوعي  ملصادر املعلومات في البيئة الشبكي 
َ
 أ

ر عبدالبا                                                              و رفل نزار عبدالقادر قيمجد ميس 
893 - 924 

استراتيجية البحث عن الرسائل الجامعية بواسطة رؤوس املوضوعات في قواعد البيانات 

   Pro-Questاملتاحة على االنترنت : قاعدة بيانات 

ر عبدالباقي                                                              لقادرو رفل نزار عبدا مجد ميس 

925 - 956 

ة  ة التعليمي   تكنولوجيا املعلومات ودورها في العملي 

 وسمية يونس سعيد شهد وعد هللا ياسين                                                              
957 - 984 

 تحديات أمن املعلومات واألمن السيبراني في مؤسسات املعلومات

 و سمية يونس الخفاف مهند محمد منيب                                                              
985 - 1012 

اعتماد األساتذة الجامعيين على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات: كلية 

نموذًجا
ُ
 و سرمد صديق غازي  شيماء هاشم يوسف      اآلداب جامعة املوصل أ

1013 - 1046 

  تجتاا علم اال حبوث

 دراسة اجتماعية تحليلية لتفاوت التنموي بين الشرق والغربا

يوب خليل ِإبراهيم الجبوري                                                              
َ
 وحارث حازم أ

1047 - 1070 

سة درا -املجتمع العربي وثنائية الشرق والغرب  -املرحلة الحضارية ودراسات االستشراق

 و نادية صباح الكبابجيشفيق ِإبراهيم صالح                                                 تحليلية
1071 - 1094 

 دراسة مقارنة بين الصالبة والحداثة التغير عند باومن وابن خلدون 

حمد جاسمو عليافراس عباس فاضل البياتي                                                      
َ
 ء أ

1095 - 1111 



وانعكاساتها على التجربة  بعض التجارب الدولية في الخدمة االجتماعية املدرسية

اس قادر                                                                          الكوردستانية  مهدي عب 
1112 - 1142 

دراسة تحليلية  الثقافة املادية الغربية وانعكاساتها على الحرف اليدوية الشرقية

 فائز محمد داؤد                                                          اجتماعية في اسواق املوصل
1143 - 1178 

دراسة  ( في تخطيط املدن العراقية وآثارها االجتماعيةالغربية  -الثنائية ) الشرقية 

 السبعاوي  محمد عبدهللا يوسف حامد                                 تحليلية في مدينة املوصل
1179 - 1198 

 مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها على القيم السوسيوثقافية في املجتمعات العربية  

 زهية بختي                                                                                                       
1199 - 1224 

 وسائل الثقافة الغربية ودورها في تمكين املرأة املوصلية )التسويق اإِللكتروني  نموذًجا(

ة  -  نسمة محمود سالم                                                                   -دراسة ميداني 
1225 – 1252 

  الفلسفة حبوث        

 حلول ابن رشد إلشكالية املحرك األول عند أرسطو  

 سامي محمود ِإبراهيم                                                                                        
1253 – 1276 

 من دوغما اإليديولوجيا إلى فضاء اإلبستمولوجيا املضادسفة االستغراب )االستشراق فل

 هيثم محمد مصطفى                                                                                        
1277 – 1296 

دراسة تحليلية في الفكر الفلسفي السياس ي  -التصور الغربي للثورات في العالم اإلسالمي

ف                                                        د لويسلبرنار 
 

د العال  حسين ذنون سليم محم 
1297 – 1314 
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 َأبي ربيعةسلطة االستالب يف شعر عمر بن 

   دراسة يف صورة املرأة 

 ِإميان خليفة حامد 

15/10/2022 تأريخ القبول:       6/10/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ا حديث   صيرغير تقييده بلفظ يوضح مساره ي إّن الحديث عن االستالب من        
ذلك ال  ن  إ  ها عصرية، فن  إ  صرية ومتكررة، وحين نقول: ت هذه اللفظة عصار ذ إ  ا؛ فضفاض  
اللفظة  ن  أ  نا ندرك حقيقة ي نوع من األنواع، لكن  ا من أ  الماضي لم يشهد استالب   ن  أ  يعني 

نا ن  لذا فإ   ؛في العصر الحديث امصطلح  ال  امفهوم  بوصفها كانت حبيسة الفكر وظهرت 
ر من االستالب د وجود صو نا في الوقت نفسه نؤك  المصطلح؛ لكن   ةندين للغرب بانبثاق

 متعددة في الواقع العربي.
قد ق بشعر المرأة، و الكشف عن صور االستالب فيما يتعل  إ لى  تسعى هذه الدراسة         

ألسباب سيقف عندها البحث في تحليله  أ بي ربيعةوقع االختيار على شعر عمر بن 
عن  فضال  ، أ بي ربيعةليهما عمر بن إ  قده البيئة والعصر اللذين ينتمي لنصوص الشاعر ون

 .مفاهيم مقاربة للمصطلح كالتهميش واالغتراب والهوية
 .موي، التهميش، القيم المجتمعيةاالستالب ،المرأة ، الشعر األأ الكلمات المفتاحية:     

 توطئة : 
 االنسان : ِإلى  االستالب من اللغة

ة، كالدخول ة والنقدي  دبي  ن أي مصطلح في ميادين الدراسة األ  قد يبدو الحديث ع
ا بفوضى عارمة تكتسح حيان  أ  الناقد يفاجأ  م المحسوسات في المجتمع الروحي؛ ألن  في عال

ي أدركت حجم الدراسات الت المصطلح، وليس ثمة ما يؤطر هذه المصطلحات على تعدد
 طريق موصد، وحلول متجمدة، إن  إ لى  تنتهيما ا شكالية، لكن المحاوالت غالب  هذه ال  

                                                 

 جامعة الموصلقسم اللغة العربيَّة/كلية التربية للعلوم اإِلنسانيَّة/ُأستاذ مساعد/. 



                                                                                                          ِإميان خليفة حامد                                                  سلطة االستالب يف شعر عمر بن َأبي ربيعة دراسة يف صورة املرأة  

 154 

 اا واجتماعي  تساءل هل تغيرت المجتمعات فكري  البحث في مثل هذه المصطلحات يجعلنا ن
الحد الذي تنفصل فيه هذه المصطلحات لتمثل العصر الذي انبثقت عنه ؟! وتنقطع إ لى 

ن ما نراه من قضايا على درجة أ  بي ؟! وهل دن عمر النص األ  السنوات الغابرة معن تلك 
نمط من الغزو عالية من الخطورة هي من بنات العصر الحديث حتى عأد ت مرتكزات ل

 حيث من أحيانا، ))الثقافة غدتحتى  الثقافي الذي تتعرض له النسانية في وقتنا الراهن
 .(1)التحديث(( في طريق عقبة التقاليد، في تأصلها

ل خط يشكل مالمح الجابة عن هذا السؤال يكمن في الحفر في عمق و  أ   إن  
ا ى لنا مقاربة )االستالب( مفهوم  يتسنللداللة المعجمية لهذا المصطلح ا عن االلغة بحث  
وجود من يرى أّن المجتمع الحديث ؛ ولولى من هذا البحثفي الوريقات األأ ا ومصطلح  

إ لى  ه في الوقت نفسه يشيرن  إ  ، فتمعية ميزته عّما قبلهتالفات مجه شهد اخن  أ ا و كثر تقييد  أ  
مما يجعل المتلقي عن االنفتاح المعرفي والثقافي  فضال  ، عمق التواصل والتأثر باآلخرين

وعيه أّن هناك تفاصيل سجلها النص بها وقت طويل ليدرك ّر علييعيد قراءة نصوص م
ا قد يفصلنا عنه حقب زمنية طويلة لكن هذه القراءة بالتأكيد ستقاربه الشعري عكست فكر  

 لما آل اليه المجتمع في وقتنا ا لما كان عليه المجتمع آنذاك ومتواصال  ا مناسب  فكر  
 لحاضر.ا

 االستالب لغة : 
،  واختطافخذ الشيء بخفة أ : ة منهايددة )سلب( دالالت معجمية عدلما           

د ، أ ْصل   و اْلب اءأ  و الالمأ  الس ينأ ( فـ)س ل ب   ف ة   الش ْيء   أ ْخذأ  و هأو   و اح  ل ْبتأهأ  يأق الأ . و اْخت ط اف   ب خ   س 
ْلب ا ث ْوب هأ  م ن  ... س  ل ب ت   اْلب اب   ،و  ْرأ ةأ، ت س  ْثلأ  اْلم  د تْ  م  ، م ن   ه ذ ا وقيل :. أ ح   الث ي ابأ  و ه ي   السُّلأب 
ا السُّودأ  ْمعأ  ب ه ، يأْسل بأ  . والسلب م  كألُّ  ،أ سالب   و اْلج  ل ى شيء   و  نسان   ع   ف هأو   اللباس   م ن   ال 
، ق دْ  ث ي اب هأ؛ الرجلأ  وسأل ب   س ل ب  ر   و  ْكرأ  ت ك ر  ل ب، ذ  ذأه م ا و هأو   الس   الحرب   ف ي الق ْرن ْين أ حدأ  يْأخأ
م ا ق ْرن ه، م نْ  ل ْيه   يكونأ  م  م ع هأ  ع  ْعن ى ف ع ل   و هأو   وداب ة ، وسالح   ث ياب   م نْ  و   أ ي مفعول   ب م 

ل يب   ورجل   .م ْسلأوب ، مأْست ل ب س  ْمعأ  اْلع ْقل  ْلبى و اْلج  ل بأ  .س  ْرب  : والس  ر   م ن   ض   ينبأتأ  الش ج 
ذأ  وي طولأ  مأت ناسقا ، ، فيأؤخ  ْنهأ  فتخرجأ  يأش ق قأ، ثأم   ويأم لُّ ، بيضاءأ  مأشاقة   م  ل بة ، واحدتأه كالليف   س 

                                                 

 . 1983:13بيروت ـ  1ـ الغزو الثقافي ومقاومته،د.عزيز الحاج، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،ط 1



 
 هـ1444م( /1/11/2022) تشرين الثاني/  املؤمتر العاشر لكلية اآلدابوقائع  /(90/1العدد )ق ملح                         

 155 

ْنهأ  يأتخذ م ا أ جود   منْ  و هأو   ب الأ  م  ق يل  . اْلح  ل بأ : و  ، ل يفأ  الس  ْقل   م ك ة  ، م نْ  ب ه   يأْؤتى و هأو   المأ
ل بأ ب و هأو   ر، قأشور   م نْ  ق ْشر   يض ، والس  ، منهأ  تأْعم لأ  الش ج   سأوقأ  لسأوق ه   يأق الأ  الس اللأ

، ب ين   (. 1) معروف ة   بمك ة و ه ي   الس ال 

 ا: االستالب اصطالح  
ا كثيرة؛ لذا ندين للعرب بواب  أ درك النقاد أ  دة و ة في محافل متعدلذا تكررت هذه اللفظ       

لح لكننا ال نغالي في عّده مصطلحا وافدا؛ ألّن الفكر العربي ال يخلو من بانبثاقة المصط
طرح قضايا تثير وتقارب فحوى هذا المصطلح الذي تنمو في ارضه مصطلحات اخرى 
كالذات والهيمنة والهوية والخصوصية والتهميش والتقليدي والمبتكر القبول والرفض 

 . (2)وغيرها
طلح من دالالت ما ذكره الفيلسوف الفرنسي ولعل من اجمل ما وقع عليه المص

مكانية عالجه إ   في وطرح تساؤال   ،اا مريض  ريكور في مقالته عن االستالب حين عده كيان  
 ما اعتادت عليه ذائقة النقاد العرب ال  إ  الطرح لهذا المصطلح قد ال يحل  ن  ، إ  قتله وأ  

لنظر في الموروث للوهلة االولى لكن قراءة مثل هذه األفكار والمصطلحات واعادة ا
االدبي العربي انطالقا من هذه المفاهيم يجعلنا ندرك ان النص االدبي ال يفنى وال يموت 

عن ذلك فإّن  فضال  فهو قادر على منح دالالت وقراءات ورؤى تنبثق من ثقافة المتلقي 
االستالب بحد ذاته يقيد حركة الفكر البشري االنساني في االنطالق لذا فان معرفة وجود 
االستالب تعني قواعد كسرها او فرضها الشاعر او المجتمع آنذاك ويكون طعم التلقي 

 للنص االدبي اكثر لذة ان جاز التعبير .   

                                                 

هـ(، وضع حوايه 395بي الحسين احمد بن فارس بن زكريا الرازي )تـ ينظر : معجم مقاييس اللغة ، ال 1
، وأساس البالغة  566/ 1:  2008،  2: إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ط

هـ( دار احياء التراث العربي ، بيروت ـ 538لإلمام جار اهلل ابي القاسم محمود بن عمر الزمخشري )ت
.  لسان العرب ، لإلمام جمال الدين ابي الفضل محمد بن مكرم 361م : 2001هـ ـ 1422،  1لبنان ، ط

هـ( ، تحقيق عامر احمد حيدر ، مراجعة عبد المنعم خليل إبراهيم ، دار الكتب 711ابن منظور )ت
  232/ 1م : 2005هـ ـ 1426،  1العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ط

 2018توفمبر  12الب الحضاري واستعارة الوعي ، د. علي فريد ، ـ ينظر : اللغة والهوية بين االست 2
  Ruyaa.cc/page/8553موقع االنترنت : 
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 االستالب وفي الوقت نفسه علينا ان نتحاور مع مصطلح اكثر خطورة وهو :مفهوم
 من اصرعن األشخاص فيها يستخدم ظاهرة بأنه الثقافي االستالب يعرف الثقافي ؛ إذ

 يمكن كما لمصدرها، تقدير دون األصلي، معناها تحترم ال بطريقة المهيمنة غير الثقافة
 أن ويمكن المصدر، لهذا اضطهاد حدوث في تساهم قد أو الحقيقية، الصورة تشوه أن

 من للعديد الثقافات دمج خالل من مقصودة، غير بطريقة الثقافي االستالب يحدث
 بعضها مع واختالطها المختلفة الثقافات مزج أن من الرغم ىوعل المميزة، االختراعات

 البعض، بعضهم مع المختلفة الثقافات ذوي الناس اجتماع عن ناتج طبيعي، أمر البعض
 بعض ذلك سيولد استغاللية بصورة مسيطرة غير معينة ثقافة استخدمت حال في أّنه إالّ 

 (1) .األضرار
 استالب مجتمعي : كسر التقاليد

إّن الحديث عن االستالب من غير تقييده بلفظ يوضح مساره ، يصبح حديثا        
فضفاضا اذ اصبحت هذه اللفظة عصرية ومتكررة وحين نقول انها عصرية ال يعني أن 
الماضي لم يشهد استالبا من أي نوع من االنواع ، لكننا ندرك حقيقة أن اللفظة كانت 

صفها مصطلحا في العصر الحديث حين حبيسة الفكر وظهرت بوصفها مفهوما ال بو 
بدأت المسامع تدركها وتعاد وتتكرر على مسامعنا ؛لذا قلنا )انها متكررة( ويأتي هذا 
التكرار من واقع بدأ يشهد انفتاحا في جوانبه كافة الثقافية والسياسية واالجتماعية 

ي الذوبان في الواقع ؛)واالنطالق من الجذور ال يعني التقليد ، واالنطالق من الواقع ال يعن
ونحن (2)، بل االنطالق منه ،وتجاوزه ، ومحاولة تغييره ، والتغلب على تياراتها السلبية( 

هنا اذ نتحدث عن الواقع فإننا بال شك ندرك ان الواقع ال يتحرك بمعزل عن االنسان ، 
و عيانا حين الذي يعدُّ الركيزة التي تحرك هذا الواقع تؤثر فيه ، وتأثر به ،وهذا ما سيبد

نرى قصص الشاعر مع المرأة ومغامرات التي تبدو كأنها حدثت بمعزل عن المجتمع 
 العربي والسالمي .

                                                 

ـ  1ـ  الواقعية السالمية في االدب والنقد، د. احمد بسام ساعي ، دار المنارة للنشر، السعودية، ط 1
 . 167م : 1985

ـ  1ساعي ، دار المنارة للنشر، السعودية، طـ الواقعية السالمية في االدب والنقد، د. احمد بسام  2
 . 167م : 1985
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ولعلنا حين نقارب هذا المصطلح لم نكن نبحث عن عينة عشوائية ألننا ندرك ان 
االستالب الذي نتحدث عنه ال يقارب في نصوص عشوائية انه يعكس حالة مغايرة على 

ن يكون حذرا في الكشف عنها والوقوف عندها وبعيدا عن ترجمة الشاعر التي القارئ ا
يمكن ان نجدها في مصاف كتب االدب والسيرة فإننا نأنس بعرض مقولة لألصمعي، اذ 

 ذكر بعامة عنترة وذهب اآلخرة، ذكر بعامة الشعر في الصلت أبي بن أمية )ذهب يقول
، مقولة تختصر الكثير من  (1)النساء(  ذكر بعامة أ بي ربيعة بن عمر وذهب الحرب،

إيضاحه، ترى هل هذا القول يعد مدحا وعلو شأن للمرأة التي إ لى  الطرح الذي نسعى
اجتمعت مع صاحبتها من النساء تحت خيمة القصص والمغامرات التي احتسبها االدب 

 والنقد لسنوات طويلة من منجزات عمر التي يحق له ان يفخر بها . 
تنقلها قصة افترشت قصيدة رائية يبدو فيها )عمر( محورا للحديث تناقلته نسوة في محاورة 

ثالث اجتمعن في منزل الرباب ، فالمرأة معلن  اسمها وعمر محور الحديث ، والنسوة 
يتحاورن عن موعد مجيئه اليهم والمعشوقة هي )الرباب( التي تكرر اسمها اكثر من مرة 

 في النص : 
 ا بَِعْمِرُكما               َهلْ َتْطَمَعاِن بِأَْن َنَرى ُعَمراَقالَْت لَِتْرَبْيه

 إني كأّن النفَس موجسٌة                ولذاَك أطمُع أنُه حضرا
 فأجابتاها في مهازلٍة                   وأسرتا من قولها سخرا

ا لََعْمُرِك ما َنَخاُف َوَما               َنْرُجو ِزَياَرَة َزا  ئٍِر ُظُهراإنَّ
 لَْو َكاَن َيأْتينا ُمَجاَهَرًة              فيمْن تريَن ، إذاً لقد شهرا
ِ : ال َيأِْتيُكما َشَهرا  قالْت لها الصغرى وقد حلفْت          ِباَّللَّ

 (2)َفَتَنفََّسْت َصَعداً لِِحْلَفتِها              َوَهَوْت َفَشقَّْت َجْيَبها َفَطرا 

ر تألفه مجالس النساء حين يختلين بعيدا عن الرجال، فالجلسة نسوية وهو ام        
انثوية ولغة النص لغة العشق، والحب وداللته كثرة االلفاظ التي وردت فيه :)الهجر، 
الذكرى، الوطر، المنزلة، هاجت، الشوق، الصبر، النظر( وفي مثل هذا النوع من 

                                                 

هـ( ،تح : ش. 216ـ  فحولة الشعراء األصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك )المتوفى:  1
 توّري، قدم له: الدكتور صالح

 . 1/18م :  1980 -هـ  1400، 2لبنان ،ط –الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت 
 . 1/221ـ ديوان عمر بن ابي ربيعة  :  2
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اال انه بوح ينافي سمة المجتمع العربي المجالس تبدو اجواء المسامرة والبوح والكشف، 
 آنذاك، وهذا ما لمحناه في كّل حكايا عمر وقصصه ومغامراته.

قد تبدو القصص والحكايا التي يرويها عمر في مغامراته ال تصف مجتمعا رسم حدود 
ثوابته ومحلالته ومحرماته من ذلك تشهد لحدى المغامرات انه يحدث اصحابه بما يريد 

 قول: القيام به ي
  كَأنَّني َصاِحبايَ  رآني َلّما
  َمق مورُ  ُمَوَزع   َأو   ِبَها َتِبل   

  تشأ وما نروُح؟ أن أنقعدُ  قاال:
 (1) َجديرُ  ُتَطاعَ  ِبَأن   وَأن تَ  َنف َعل   

هذا المجتمع المحافظ فتبدو إ لى  وتبدو صورة االستالب حين يتجرد النص عن انتمائه
ه االباحة حين يأخذ الوصف مسيرته في رسم صورة المرأة النساء فيه مباحات تتضح هذ

 (، يقول مفتتح القصيدة: عوائلِإلى  انهن ربائب بيوت وينتمينالتي يعلن عمر )
ُظورُ  َمزاُرها الُفَؤادِ  ُنع مُ   (2) مهجورُ  وبيتها الصفاِء، بعدَ        َمح 

بها ووقف عليها تبدو صورة المجتمع عندما يقدم صورة هذه البيوت وقد اوصدت ابوا
حراسها وينتخب من الوقت ليله ، واختيار الليل قد يقلل من تقديمه صورة المباح والممنوع 

مباح ، إ لى  ؛ ألّن الليل بطابعه المبهم ولونه المعتم وستره وخفائه قد يبيح تحول المحظور
نعم التي ال يحدد إ لى  فيسترسل عمر في حديثه مع صحبه في نص طويل يحدد رحلته

لنص هوية اجتماعية حقيقية لها ، وحين يتحدث عن الهوية االجتماعية نضع في قراءتنا ا
هوية اخرى دينية تقرر ما هو حالل وما هو حرام ، اما االولى )االجتماعية( فإّنها ترسم 

 حدود )المباح( والمحظور مجتمعا.
انه غير مطروق  إّن اية واحدة من هذه الثنائيات تفتح النص على عالم من القراءة ازعم

بجدة، فالممنوع والمباح عرفا قد يتداخل او يتعارض او ينطبق مع الحالل والحرام في 
مجتمعات متنوعة، وقد يندرج ضمن المجتمع الواحد، من هنا قد يتقبل االرستقراطي ما ال 

                                                 

 . 2/147ـ  ديوان عمر بن ابي ربيعة  : 1
 . 1/186ـ  المصدر نفسه: 2
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يتقبله غيره من فئات المجتمع مع علمنا ان االنسان هو الغاية األسمى وان )مبدأ التركيز 
على االنسان في الواقعية السالمية، دون الخروج الى))ترف(( التعامل مع 

، هل استطاع النص الشعري الحفاظ على األشياء والنسان؟  وهل  (1) ))األشياء((.....(
لذا حرص إ لى  استطاع الشاعر االحتفاظ للمجتمع بخصوصيته وأقعيته وهو يحول الواقعي

كشف ما هو حضري، وما هو بدوي، فظهرت النص الشعري في مواطن كثيرة على 
تسميات مجتمعية عديدة في تصنيف الشعراء، بقولهم اهل المدر واهل الوبر، اهل البادية 

 (2) واهل الحضر، وغير ذلك من مسميات جاءت في تصانيف كتب االدب والتراجم.
وقفات  ما يعنينا في هذا االمر ان عمر قد اخترق حواجز المجتمع بكل تفاصيله، وسنقف

متنوعة وبنصوص متفرقة خشية االطالة كما ذكرنا، من ذلك انه ادرك ويدرك ان زيارة 
النسوة امر غير مرغوب فيه، فانتخب الليل سترا لكنه في وقفة اخرى تعلن النسوة ـ على 
لسانه ـ عن رغبتهن في زيارته ظهرا، ويكشف النص عن مبادرتهن بالرسال اليه، وتكاد 

قصصية عن استالب مجتمعي ال يلي الشاعر اعتبارا له ، وال تقدم المرأة تعلن المشاهد ال
 انتماء لهذا المجتمع اذ يتضح ذلك من حوار جرى بين المرأة على لسان الشاعر : 

   وحراءِ  أذاخر   بين بالجزعِ                مّرة   َحي   فتاةِ  َحديثَ  َحدِّث  
َداءِ  َوَغي َبةَ  الَمَكانِ  ُنَزهَ           َرَأت   إذ   ِعشاء   ، ِلَجاَرِتها َقاَلت    (3)اأَلع 

 ثم تقول : 
 (4)وخالء بلذاذة   لنا أرض          وطاوعت   ، نخافُ  من   عنا غابَ  إذ

إّن نصا أخذ من المرأة وصفا دقيقا شكال واسترساال واضحا لكّل تفاصليه يكشف عن 
لتي همشت مجتمعا يتصف لحظة ليست زمنية قصيرة ان الوقت يتسع التخاذ القرارات ا

بالمحافظ وكأن الموقف قد كشف للمرأة حديثها عن االخر الرجل )عمر( بغير خوف او 
                                                 

 .   23ـ الواقعية السالمية في االدب والنقد، د. احمد بسام ساعي :  1
 هـ(، تح : علي170ـ  ينظر: جمهرة أشعار العرب ،أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي )المتوفى:  2

 .1/97محمد البجادي ، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع :
 
 . 1/1ـ  ديوان عمر بن ابي ربيعة  : 3
 . 1/1ـ  المصدر نفسه : 4
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مباالة لما يحتويه هذا المجتمع من تقسيمات اجتماعية وحدود تعد ثوابت في تقييم مسار 
اف المرأة وحركتها ، ومع أننا نعي أن هذه المسألة فردية مجتمعية تنماز حسب تقاليد واعر 

متنوعة اال أن التركيز على تكرار ما يؤكد الغفلة والخلوة والستر والظالم يؤكد خوفا يجتاح 
ويستقر داخل نساء هذا المجتمع وهنا تبدو عملية األسلبة واالستالب حين يهمش الشاعر 
)عمر( على لسان الرجل )عمر( متحدثا باسم المرأة مجتمعا كامال يمتلك ثوابت قريبة 

م ، وكأن االمر ال يزال مرهونا بلحظة االنفالت من االلتزام الذي يسعى ذلك عهد بالسال
 تحقيقه ،يقول:إ لى  المجتمع

 ؟ األدماء راكبُ  من   وتأملي             ُأوَلى َمن   ، ها ن ظري ِلَجاَرِتها َقاَلت  
ِرفُ  الَخطَّاب َأُبو َقالت    (1)َخَفاءِ  ي رَ غَ  َشكَّ  ال َوَرُكوَبهُ  ِزيَُّه               َأع 

حوار يتسم بامتداد سعة الوقت للمالحظة والتأمل ومراقبة سير الفارس ومطيته ، ومشاركة 
 الجارة احاديث مسترسلة وامعان نظر ، تقول : 

 (2)عناء وغيرِ  تكلفة   غيرِ  في        أمنيتي      ، إذا   ، جاءت   لقد:  قالت
قتضي جرأة كبيرة في تغييب الواقع وبناء ان مقاربة الشعري الخيالي بالواقعي المعاش ي

الخيال ، انها لعبة زعزعة الثوابت عبر افتراض واقع يقارب االماني التي جاءت كما تقول 
عناء( ترى هل اباح لها الموقف وسمحت لها الشخوص واذن  وغير   تكلفة   غير   المرأة )في

ثوابت مجتمعية بنت  لها المجتمع الذي مد يديه واحتضن تجارب مخالفة لما رسمه من
مجتمعا سويا  نهض به تاريخ ال يزال العربي يفخر به ، ثمة مخالفات مجتمعية كثيرة 
حاولت القصة واالحاديث والحكايات التي دونت عالقات عمر )شاعرا( متخيال بما يحقق 

 : متمثل بالعادات والتقاليد والدين، يقول عمراسلبة المجتمع وعزله عن محيطه الخارجي ال
 النََّدى َسَقطَ  َوَبع َدما الُهُدوءِ  َبع دَ           أهله يخشى الحيّ  دخلتُ  ولقد

 (3)الغضا جمرَ  بها تحسبهُ  بالحليِ                ُزيَِّنت   َقد   ُحرَّة   فيه َفَوَجد تُ 
                                                 

 . 1/3ـ  ديوان عمر بن ابي ربيعة  : 1
 .  1/3ـ المصدر نفسه: 2
 2بيروت ط –األغاني أبو الفرج األصبهاني، تح : سمير جابر، دار الفكر، وينظر :  1/9ـ  نفسه : 3
:3 /113. 
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المشاهد تتكرر في صفحات الديوان وال نزعم بالقول ان كل القصص تقدم النسق نفسه  إنّ 
المرأة )باألسماء والصفات والكنية( لكنه إ لى  )الرجل الشاعر ، عمر ، الفارس( يسعى

الوصول اليه والتواصل معه وتتعدد المواقف وتختلف إ لى  غالبا يجعل هذه المرأة تبادر
واالختالف يتطابق ضمن نسق واحد اطلقوا عليه الغزل الحسي األماكن لكن هذا التعدد 

او الصريح ، وليس ثمة غزل بمعنى الغزل ، ان هناك جرأة واضحة ال تخفى على متمعن 
في النص اذ يؤكد الشاعر )ولقد( دخوله )الحي( وتتعرض جملة تبدو مخيفة ومعرقلة 

ورها فالخشية فعل انهزامي لمسيرة نهج الشاعر )يخشى اهله( تربك هذه الجملة نسق حض
غير اجتماعي ، قائم على الخوف والخوف مجتمعي بغياب دالالت الدين وحضور دالة 
المكان )الحي( غير أن الخشية بهذا الفعل المعتل المقصور )يخشى( ال يكاد يعطي 
للفظة )اهله( موقعا مناسبا فهل اهله يخشون هذا القادم ام ان القادم في حال خوف 

 اهل الحي . وخشية من
ويبدو الظرف الزمني )بعد الهدوء وبعدما سقط الندى( حاضرا ليعطي القصة           

مقاربة أخرى عندما وجد )حرة قد زينت( إ لى  نسقا زمنيا يؤطر دخول الشاعر، الذي يحيلنا
ال تقارب ملمحا جماليا قدر ما تقارب نسقا  أ بي ربيعةان جاهزية المرأة في ديوان عمر بن 

ماعيا مباحا )فالباحي( يتأتى من اشباع صورة الوصف وامعان النظر في رسم صورة اجت
المرأة الجسدية غالبا )قد زينت( ألن الفعل مبني للمجهول فذاك يعني ان فرصة اقتحام 
عالم النص قد تبدو صعبة لذا استدرك بعد ان ذكر الحي والخشية واقتحامه المكان 

 استدرك بالقول : 
دا               غيرها طرفي حتُ من دخلتُ  لما  (1)الَهَوى َري عُ  ُيَرى َأن   َمَخاَفة َعم 

الحي ويؤكد إ لى  يكرر الشاعر فعل الدخول وهو داللة على استمرار رغبته في الدخول
الخفية والخشية )مخافة( ويؤكد الفعل المبني للمجهول )يأرى( وجود  تناسق واضح في 

 عر الحديث :تتابع الجمل التي يسرد بها الشا
َلها َنواِعمَ  أَلت َراب   َقاَلت    (2)الدَُّمى ِمث لِ  َخَراِئد   الُوُجوهِ  ِبيضِ              َحو 

                                                 

 .  1/9ـ ديوان عمر بن ابي ربيعة  : 1
 . 1/9ـ  المصدر نفسه :  2
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فعل جماعي ، يتيح الفعل إ لى  يتكرر النسق ذاته الذي يكشف اباحة الفعل وتحويله
 الجماعي اباحة المحظور حين يصبح نسقا اجتماعيا تتخذه مجالس النسوة حديثا يقال ،
وفي نصوص عدة اذا ما اعدنا قراءة ديوان الشاعر نلحظ النسق ذاته بمباشرة المرأة افتتاح 
الحديث مع صاحباتها والسؤال عن عمر وتعدد )ذات هذه المرأة( زينب أسماء الرباب ، 
او بالغائبية لكنهن جميعا يلتقين في نسق واحد وهو التساؤل ومبادرة الحديث والبحث عن 

تأكد  االسلبة االجتماعية للمجتمع على لسان الشخصيات داخل النص  الرجل وهي دالة
مشاركتها في ذلك الحساس يقول إ لى  الشعري ، وتصرح بحبه ورغبتها فيه وتدعو النسوة

 على لسان المرأة:
 الفتى هذا من تعجبنّ  أما حقا                  َحدِّث َنني ، ُمَحمَّد   َربِّ  للَّهِ  بِ 
 (1)؟ الردى يخشى اما ، ميعاد   غير في            ، حجابهُ  الشديدَ  البيتَ  الداخلِ 

ان مصادرة الحضور العالمي لبيوتات المجتمع آنذاك على الرغم من انها قد تبرر 
بحضورها في النص الشعري بوصفها تجربة نصية شعرية ال واقعية اال انها تؤسس 

عادة تشكيله لحساس باطني لدى فئة تحاول خلخلة هذا النسق االج تماعي وتفكيكه وا 
اعتمادا على معطيات اجتماعية مغايرة وربما متناقضة ومخالفة لما عهده المجتمع العربي 
من عالقات اسرية واجتماعية ولم ينج من ذلك حتى المشهد الديني الذي يعد صورة دالة 

فيه عمر  التزامية ال بد  من الوقوف امامها وقفة متأنية ، اذ يلحظ في نص شعري يصف
 مشهد رمي الحجارة ، يقول : 

 (2)منى ضمهُ  إذا ، رهنا   غلق   ومن ،        َدم   ِبهِ  ُيباءُ  ال َقِتيل   ِمن   َوَكم  
وَ  َراحَ  إذا    غيره شيءِ  من عينيهِ ٍ   مالىء ومن   َرةِ  َنح   (3)َكالدَُّمى البيُض  الَجم 

المرأة مع شعائر الدين والرغبة تبدو االبيات الشعرية وقد اختلطت فيها مشاعر الرغبة في 
في محو الخطايا، وهو مشهد يحاكي األسلبة بأدق صورها واكبرها اثرا في المتلقي للنص 

                                                 

 . 1/9ـ  ديوان عمر بن ابي ربيعة  : 1
 . 1/9نفسه  : المصدرـ   2
 . 1/10ـ  ديوان عمر بن ابي ربيعة  : 3
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الشعري اذ ان الحج موسم عبادة وخشوع وخضوع وتقرب من اهلل عز وجل، وقوله مصرحا 
 بمشهد الطواف : 

 قف بالطواف ترى        الغزال المحرما
 المحظور والمباح :

تعد المرأة المحرك الرئيس لهذه القصيدة )قصيدة الغزل( فيما عدا عصرا أصبح فيه        
ابعد إ لى  ما يسمى بالتغزل بالغلمان ولسنا معنيين بذلك في وجهتنا هذه ، وهناك من ذهب

، إذ إّن الرجل   (1)من هذا الغزل حين عّد المرأة هامشا ثقافيا في تاريخ التأويل الذكوري
المرأة غاليا في اطار المادة والجسد ، ونادرا ما تستوقفه المرأة الروح أو يتحدث عن 

االنسان ؛ ألّنها بالتالي ليست جزءا  اساسا من بنية ثقافية أو مجتمعية تستحق الوقفة 
واالحترام حتى مطلع االسالم حين انفردت النصوص القرآنية بمنحها السالم الروحي 

مجتمعية سار القدامى عليها لعّل اوضحها الوأد والرث والجسدي المادي ، وغّيرت قيما 
 وغير ذلك. 

تبدو هذه الثنائية محركا قويا لنمط قصائد الغزل العذري والصريح واللذين استقال         
بكونه شاعر الغزل الصريح اال اننا نزعم  أ بي ربيعةفنا وتمايزا بينهما ولئن عرف عمر بن 

ل قصائد الغزل العربي التي عرفها العرب منذ عصر ما ان هذه الثنائية تنطبق على ك
قبل االسالم حتى يومنا هذا ، فالحالل والحرام ثنائية أصبحت معلومة لدى المجتمع 
العربي ال سيما )المسلم( ؛لذا أخذت المرأة تبرر هذا الفعل المجتمعي المرفوض بالعرف 

جعله مباحا وكأّن حال الشاعر لتجعل الذنب عرفا رغبة من الشاعر في مقاربة الممنوع و 
على لسان المرأة يناقش عرفا اجتماعيا يراه سلطويا يلقي بثقله على العالقات االنسانية 
التي قّدمتها المرأة واصفة اياها بقولها : )إن رام الوشاة( ، وتبدو االزدواجية في العرف 

اربة وربما متشابهة والنسبية في حسم قيم خلقية عديدة قّدمها النص الشعري وكأنها متق
 وعّد فضح هذه العالقات )وشاية( واثما وعّد الذنب )عرفا( .

                                                 

رأة حتى مطلع االسالم( ـ ينظر : بحث : )المرأة هامشا ـ نقد ثقافي في تاريخ التأويل الذكوري لقيمة الم 1
، م.د. فراس صالح عبد اهلل العتابي ، الجامعة المستنصرية ، كلية التربية ـ قسم اللغة العربية ، مجلة 

 هـ : 1439م ـ 2018لسنة  1ـ مج  224االستاذ العدد 



                                                                                                          ِإميان خليفة حامد                                                  سلطة االستالب يف شعر عمر بن َأبي ربيعة دراسة يف صورة املرأة  

 164 

ثمة خبط واضح في مثل هذه النصوص اذ لم يستطع الشاعر في عالقته بالمرأة تبرير 
هذه العالقة لجعلها تبدو معقولة ومقبولة، وال أدرى كيف استطاع الغزل وان كان صريحا 

او حاول ان يفكك عرفا جرى عليه المجتمع وتواضع  طرق مثل هذا الباب الذي خلخل
 عليه الناس، يقول على لسان المرأة: 

 (1)َوَسلِّما ِسرَّا، الَخطَّابِ  َأبا َفزورا       ٍ   حفيظة في اذهبا: ألختيها وقالت
اذ يقّدم النص صورة للمرأة التي تبادر في التواصل مع أبي الخطاب )مر( ، وهو تواصل 

قات االجتماعية المباحة بداللة توظيف ما يؤكد حرمة ذلك التواصل من ال تحكمه العال
الخفية والمنع في قولها : )فزورا ابا الخطاب سرا( ، ويبدو التناقض واضحا بين مفهوم 
الزيارة الذي يقوم على التودد والقربة والكتم )سرا( الذي يؤكد وهو منع او رفض مجتمعي 

 : اضحة لألعراف والتقاليد في قولهاه الزيارة وتقدم اشارة و يحول دون قيام او اباحة قيام هذ
 (2)التََّكلُّما الُوشاةُ  َرامَ  إن   الُعر فِ  ِمنَ        ذنبا   تجنِ  إن  :  له وقوال

إذ يتضح صوت الصراخ بين العرف الذي يمثل )منع التواصل( ، والذي يعّده المجتمع 
سها االسالم ووثق بها عقود الحياة كسر ثوابت اسإ لى  ضمن معطيات إّن الشاعر يعمد

 من ذلك أّنه يكشف عن رغبة في كسر حرمة نساء غير بغايا ، يقول :
 الَحياءِ  وَأه لُ  الَبها َأه لُ  ُهنَّ              عميم   خلق   ذواتُ  وبنفسي

 (3)الظَّل ماءِ  في َيزورُ  ِممَّن   َلس نَ                 ِكرَام   الَبالطِ  دورَ  َقاِطَنات  
يتخذ النسق الذي اقامه الشاعر معتمدا من االمنية افقا رحبا لطرح رغبته الدفينة    

)وبنفسي(، وهي رغبة فردية هكذا تبدو بداللة التملك الموجود في الضمير )ي( لكّنها 
رغبة ذكورية؛ ألّن الشاعر يتحدث ال عن حبيبة كي يبدو االمر طبيعيا في نسق الحديث 

( ، )هي ، عميم   خلق   ذواتُ كّنه يسلط الرغبة ويفصل االمنية في )من الرجل تجاه المرأة ل
قاطنات ، لسن ممن .....( ، إّن االثبات في الوصف )هن( الذي امتزج مع النفي )لسن( 
يؤكد تفصيله خوض تجربة يدرك أّنه من المحظور؛ لذا فصل القول في وصفه لهن 

                                                 

 . 1/448ـ ديوان عمر بن ابي ربيعة :  1
 .مج 1/449ـ  ديوان عمر بن ابي ربيعة:   2
 . 1/3نفسه: ـ  المصدر  3
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.... ، أ ْهلأ  الب ها )ذوات خلق ، أ ْهلأ  ياء  ( اال يبدو االمر خرقا لثوابت مجتمعية يدرك الح 
الشاعر حقيقة خطورة هذه المسألة التي حاول تهميشها في اطار االمنية وكأّن االمنية 

ح. ويبدو هذا الخرق في مواقف مباالإ لى  عالما رحبا الستقبال رغبته ونقلها من المحظور
 خرى متعددة.أأ 
ب المحاسن واالضداد ولعله استوقفني واحد من النصوص التي جاءت في كتا     

سيكون خاتمة ما قدمناه في هذه الدراسة المختصرة التي هي جزء من مشروع أكبر 
وموضوع أكثر شمولية ارتأينا ان تكون قراءتنا مختصرة حتى ال يمل الباحث فيها، جاء 

 لها، فأذن الحج في مروان بن الملك لعبد بنت استأذنت)في المحسن واالضداد قوله: 
 بلغ فلما شعره، في يذكرها ال أن أ بي ربيعة بن عمرإ لى  بالتقدم يأمره الحجاجإ لى  وكتب
. والثياب الحلل من عليه يقدر ما بأجمل يتهيأ أن إال همة له يكن لم مقدمها، عمر

إ لى  تحولت أمست، فإذا نهارا ، فيها تكون فكانت الحرام، المسجد في قبة لها وضربت
 أمرت الطواف، أرادت فإذا بشأنها، عمر خبر وقد القبة، زاءبا وتجلس إليه لتنظر منزلها
اال يعد هذا النص جزءا  من عبث الماضي  (1) ( .... بالمطاريف، فيسترنها جواريها

سلبة البيوتات العامرة باهلها أ الشعر أخالقيا واجتماعيا للشاعر وحطام التاريخ؟ هل سو غ 
السامع لها المتلقي للنص ات ليال ويأنس حكايات تطرحها المتسامر إ لى  وتحويل نسائهم

لمغامرات النصية والمخالفات الخلقية حين تبتعد عن قيم المجتمع ؛لتؤسس بما يعرف بكم  ا
، وال نحن نثب ت  قيما نبيح كل شيء فيستوي النص جاهليا بالغزل الصريح ،فال نحن

 ا كما شاء عصره وعصر شاعره .فيرقى النص أخالقي  
 ر:خاتمة في سطو 

   كل المصطلحات وربما  ن  أ  )مصطلح ثابت( ى بـليس ثمة على حد علمنا ما يسم
  .سست لدراسة حذرة قلقةا أ  ن يكون مفهوم  أ  نسانيات ال يعدو أ غلبها في حقل ال  

                                                 

واالضداد، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالوالء، الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ  ـ المحاسن 1
 .1/287هـ : 1423هـ(، دار ومكتبة الهالل، بيروت ـ   255)المتوفى: 
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   ا نتحسسه في النص الشعري  قديم  االستالب لفظة قد تبدو حديثة النبرة لكنها فعال
 اق النص الشعري.ونستكشف مدى أثره في المجتمع العربي ضمن سي

   عادة قراءة شعرنا القديم على وفق تلق  حديث على صعيد التلقي حاولت هذه الدراسة إ
 للنص الشعري.

   ما هي ضرب من الفكر المتحرر القابل ن  إ  ا خالقي  ا أ  ال تصدر القراءات الفكرية حكم
 للنقاش.

  وين مي ا يغذي هذا المفهوم ا خصب  جميعها معين   أ بي ربيعةتكاد تكون قصائد عمر بن
 هذه الظاهرة.

 ها معلومات ال حاجة للبحث ن  نسبه، وشعره؛ أل   ،لم يقف البحث عند ترجمة الشاعر
 في عرضها .

The Power of Alienation in the Poetry of Omar bin Abi 

Rabia: A Study in the Image of Women  

Iman Khalifa Hamed 

  

Abstract 

         Talking about alienation without restricting it to a word that 

clarifies its path becomes a loose talk as this word has become 

modern and recurring, and when we say that it is modern, this does 

not mean, no, that the past did not witness usurpation of any kind, 

but we are aware of the fact that the word was trapped in thought 

and emerged as a concept. Not as a term in the modern era, so we 

owe to the West the emergence of the term, but at the same time we 

confirm the existence of multiple forms of alienation in the Arab 

reality. His analysis of the poet's texts and his criticism of the 

environment and the soft era to which Omar bin Abi Rabia belongs, 

as well as concepts close to the term such as marginalization, 

alienation and identity. 

        Key words: alienation, women, Umayyad poetry, 

marginalization, societal values. 
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