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 مظاهر االغتراب في األدب العربي

Manifestations of alienation in Arabic literature 

 فايزة بنت أحمد بن محمد الحارثيإعداد الباحثة/ 

مدربة في إدارة التدريب واالبتعاث تعليم الطائف، المملكة العربية ، جامعة الطائف، ماجستير أدب ونقد حديث
 السعودية

 المستخلص

ى سلليدنا ونبي ا محمد  للل والمرسلللين،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

     وبعد:هللا عليه وسلم أجمعين؛ 

بشللللللعر  ال عريف-1فموضللللللوا بلثا البحر امغابر افي راب فا األبب العربا ؛ بدفل فيه  لى: 

 عة.م  وافي راب وأنواعه من خالل ال طبيق على نماذج شعرية 

وقلد ان جتل فا بثا البحر الم ج  ال ااملا االم اام(  الث  يحاول اففابة من الم اب  األخر  قدر 

 افماان فيتمع بين ال اريخ وافس قراء وال  بع وال قد وال حلي(.

وقد قسمل الدراسة  لى فصلين ففا الفص( األول ت اولل ال عريف بافي راب، ومفجومه اللغو  فا 

ثم مفجومه اف للطال،ا، والمراب به فا الدراسللان ال فسللية وافج ماعية، ثم ت بعل فا الفصلل(  ية،العرباللغة 

 الثانا ظابرة افي راب فا األبب العربا على مر العصور.

 وهللا الموفق وفا الخاتمة: لخصل فيجا ن ائ  البحر، وأبم تو ياته.

 

 افي راب، مغابر، األبب العربا الكلمات المفتاحية:
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Manifestations of alienation in Arabic literature 

By/ Fayza bint Ahmed bin Muhammad Al-Harthy 

 

Abstract 

Praise be to God, Lord of the Worlds, and blessings and peace be upon the most 

honorable prophets and messengers, our master and our Prophet Muhammad. May 

God’s prayers and peace be upon him all. And after: 

This research (manifestations of alienation in Arabic literature); aimed to 1- 

Introduce the poetry of alienation and its types through application to various 

poetic models. 

In this research, I have adopted an integrative approach that tries to benefit from 

other approaches as much as possible, combining history, extrapolation, 

traceability, criticism, and analysis. 

The study was divided into two chapters. The first chapter dealt with the definition 

of alienation and its linguistic concept in the Arabic language. Its idiomatic 

concept, which is intended in psychological and social studies, then in the second 

chapter, the phenomenon of alienation in Arabic literature throughout the ages was 

traced. 

In conclusion: I summarized the results of the research and its most important 

recommendations. God bless 

Keywords: Alienation, Manifestation, Arabic literature 
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 اإلهداء

  لى من نجلل من نبعجا الح ان والصفاء ...أما

 والعزيمة ...أبا لى ذلك العغيم الث  علم ا افج جاب 

  لى  خوة الصفاء وال قاء ...  خوتا وأخواتا

  لى زوجا ...

 من وقف بتانبا وكان له الفض( بعد هللا فا  نتاز بثا العم(

 بدعمه ورعاي ه

 شموعا الثالثة أب ائا  لى

 وتقديرشكر 

 "7"  برابيم سورة ﴾لَئِْن َشَاْرتُْم أَلَِزيَدنَُّاْم  :﴿قال تعالى

فالحمد هلل الث  ب عم ه ت م الصللالحان، والصللالة والسللالم على الث  بُعر ليخرج ال ال من الغلمان 

 و حبه شمول الضحى، وق ابي( الدجى، وبعد:  آله لى ال ور، وعلى 

فإّن القلم ليعتز أن يسطر كلمان الشار وال قدير لا( من كان له فض( ومدَّيد العون فا سبي(  خراج 

  ال حو.البحر على بثا 

واألرض، مدبر خلقه، ثم أتوجه  السللللللماوانفأبدأ شللللللار  و،مد  هلل عز وج( خالق الاون، مالك 

بوافر الشلار وال قدير  لى الثين قدموا لا يد العون فا تجيئة بثا الموضوا، سواء بما يم لاون من مصابر أم 

 افنتاز.بما يحس ون من توجيه كان له األثر الواضح فا بثا 
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 المقدمة

ى سيدنا ونبي ا محمد  ل والمرسلين،الحمد هلل رب العالمين، والصلالة والسلالم على أشلرف األنبياء 

     وبعد:هللا عليه وسلم أجمعين؛ 

  ظلللابرة من الغوابر المجملللة فا األبب ال ا تح و  علا البعلللد Alienationفيعللد افي راب ا 

والشلللعور بالو،دة فا الحياة ،ومن ثم ليا ظابرة جديدة ظجرن  ثر ال حوفن األببية و السلللياسلللية فا ا ثار 

سلللللالم من الت ة أخثن األببية، ب( ظابرة قديمة قدم افنسلللللان علا الارة األرضلللللية؛ فم ث  خراج آبم عليه ال

مالمح افي راب تلمع فا  لللللفحان الحياة افنسلللللانية، و  ذا ،اول ا الاشلللللف عن جثور افي راب فا األبب 

َمن و  العربا نر  أنّجا َكم َْل فا مطالع القصللائد التابلية ع د ،ديثجم عن األونان، و و للف األنالل، و الد 

 الوقوف عليجا، والبااء علا رسومجا الم درسة. 

نسانا اف وأعراف المت معالُمث( السائدة،  وافنفصال عنافنعزال   لى ّن افي راب يشير فا نياته 

توء واللّ ال فا. يعبر بثا الشلللعور عن بروب افنسلللان من الواقع  علىب اًء عليه، يشلللعر المغ رب بافنطواء 

وظجر بثا الموضللللللوا فا األبب  ،والطمو،انفقلدان ملا فا الحيلاة من ا ملال  علىعلالم خيلالا للعثور   لى

متال  وببا فاوورالفلسفية المخ لفة،  واع  اق المثاببالعربا الحدير؛ ن يتة ال طوران الفارية، والسياسية 

ف الشَّعراءاألبب،  رون الشعراء المعا  وقد تَأثّرم  تان الحياة الغربية خا ة فا متال الفلسفة.  على وتعرَّ

 .العشرينو والعشرين والحاب  لى الّشرق العربا فا القرنين ال اسع عشر،  اءهونفثن آر بالفار الغربا عامة

 أهداف البحث: 

 تركز بثا البحر على مغابر افي راب فا األبب العربا وتشم( األبداف ال الية:

 ال عريف بشعر افي راب وأنواعه من خالل ال طبيق على نماذج شعرية م  وعة -

 ال فسية وافج ماعيةتعريف افي راب فا الدراسان  -

 ذكر بعض مغابر الغربة وافي راب عبر العصور األببية لد  شعراء العربية -

 منهج البحث

اع مدن فا بثه الدراسللللللة على الم ج  ال ااملا، وبو الم ج  الث  يتمع بين ال اريخ والو للللللف، 

له ال فسللللا بالقدر الث  ي وال حلي(، ولما كان الموضللللوا أكثر ارتباناً بالتانب الثاتا، اسلللل خدم ا ال حلي(  حمَّ

 ال ص ، ى ف تخرج الدراسة عن  ناربا األببا.

أسللللللال هللان سللللللبحلانله وتعلالى نأن ي فع بجلثه اللدراسللللللة وأن ألما  ثراءابلا للما بة العربية عامة 

 بخا ة.والسعوبية 

 خطة البحث

 وخاتمة. وفصلين، تمجيد،قسمل البحر  لى: 
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 -: الفصل األول 

افي راب ومفجومه اف لللطال،ا، كما ت بعل بثا المصلللطلح فا اللغان األج بية، ال عريف بمابية  

 وافج ماعية.ثم تحدثل عن وروب بثا المصطلح فا الدراسان ال فسية 

 الفص( الثانا: مغابر افي راب فا األبب العربا.

 

 الفصل األول: التعريف بماهية االغتراب ومفهومه االصطالحي والنفسي واالجتماعي.

 نَّ افي راب عانفة تس ولا على المرء، وبخا ة الف انين، فيعيشون فا قلق وكآبة لشعوربم بالبعد 

عما يجوون، أو يريبون فيه فالف ان يشلللللعر بأن العالم كله سلللللتين أقحم فيه مريًما فابله بقيوب وأشلللللعره بأنه 

  1يريب بين أبله وناسه.

 تعريف االغتراب لغة واصطالًحا

 اللغةاالغتراب في 

معتم "ك لاب العين "الث  يثكر مفربة يربة ويفصلللللل( فا مابة يرب من الفع( "يرب" مسللللللاوية 

 2لالي راب من الفع( الماضا المزيد "اي رب" وما بثه األخيرة  ف اف عال من الغربة، واش قاق م جا.

ريللب: ال َّفا عن : الُغربللة: ال َّو  والبعللد، وال َّغ3ورب فا لسلللللللان العرب فبن م غور فا مللابة َيُربَ 

البلللد، والغربللة والغروب بمع ى ال زو  عن الونن، وم لله الفعلل( اي رب، يغ رب أ  نز  عن الونن ونللأ  

 ع ه، قال زبير بن أبا سلمى: 

هي  َِِ ديق َواً صَِِِِِِِ دي ّ عَِِ  َوَمْن يَغتَِرْب يَحسِِِِِِِِ

 

مِ  ر  َِِِ ك ِِِي هي ال ي فسَِِِِِِِِِ َِِِ ُرم   َِِِ ك ِِِي ْن ال ي َومَِِِ
 4 

 

 وج  لى ييِر أقاربه، وافي راب: اف عاٌل مـن الغربـة.واي رب الرج(: ناح فا الغرائْب، وتز

 واَْي رَب الرج(:  اَر يريباً. ورجٌ( يريٌب: ليا من القوم. وتث ي ه ُيُربَان.

 قال نجمـان بـن عمرو الاالبا: 

ْختَلفــاِن              5"وإ ــُي والَعْبســي فــي أَْرِض مــْذِحٍج  ار مي  َغريِبــان َشــتَى الــد 

                                                 
  681ينظر: المعجم األدبي، جبور عبد النور، ص:  1

 4/44الكتاب العين، الفراهيدي، تحقيق مهدي،  2

 .138، ص 6994، 4لسان العرب، المجلد األول، بيروت، لبنان، ط 3

 00، ص: 4002، 4ديوان زهير، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط  4

 مذحج: لقب قبيلة عظيمة من كهالن من القحطانية 5
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بــان" وما ري  6كان غض الطرِف من ا سجية                ولَكن نِــا فــي مــْذِحٍج غي

عن الغرباء، فقال: ااالثين يحيون ما أمان ال ال  ُسئِ(-وسلم للى هللا عليه -وفا الحدير: أن ال با 

 8آخر: ااأن افسالم بدأ يريباً وسيعوب يريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء  ، وفـا ،دير 7من س  ا  

أ  أنه كان فا أول أمره كالغريب الو،يد الث  ف أب( ع ده، لقلة المسلللللمين يومئث، وسلللليعوب يريباً 

 نكما كان، أ  يق( المسلمون فا آخر الزمان فيصيرون كالغرباء، فطوبى للغرباء، أ  الت ة ألولئك المسـلللمي

الثين كانوا فا أول افسللالم وياونون فا آخره، و نما خصللجم لصلللبربم علـللللللللى أذ  الافـللللللللار أوفً وأخراً، 

 ولزومجم بين افسالم.

ا افي راب، وال غَّرب، ونتد 9وورب فا المعتم المحيط  : الُغربة بالضللم: ال زو  عن الونن، وأيضللً

 10األقارب فا األثر: "اي ربوا فتضُووا"أيًضا يّرب: َياب كّغرَب وبُعد واي رب، تزوج فا يير 

ب فا األرض أمعن فيجا فسللللافر سللللفًرا بعيًدا، واي رب فاُلن نزَ  عن 11وفا المعتم الوسلللليط  : َيرَّ

 الونن، وفالن تزوج فا يير األقارب، والغريب الرج( ليا من القوم وف من البلد، والُغربة: ال َّو  والبُعد.

بللل الللدار ومن بللثا البللاب 12معتم مقللاييا اللغللة فبن فللارل ، الُغربللة: البُعللد عن الونن، ويُقللال يرَّ

ُيروب الشللللما، كأنّه بُعدبا عن وجه األرض، وشللللأٌو ُمّغرٌب أ  بعيد، ويقولون ب( ِمن ُمغّربِة خبر يُريدون 

 خبًرا أتى من بُعٍد.

ال فا عن البالِب، وأيضا َيرَب بعد، وأيرَب ع ا أ : »يقول ال َّغريب:  13التوبر  فا االصلحا   

 «.تَبَاَعد

ا الُغرب والُغربة: » 14الزبيد  فا اتاج العرول   ال َُّغرب الثباب، والُغرب: ال َّو  والبُعد، وأيضللللللً

 «.ال ُّزو  عن البلد

الغربللة الماللانيللة، وبا  وباللثا نتللد أن افي راب والغربللة فا المعللاجم العربيللة اسلللللل خللدمللل بمع ى

 افب عاب عن الونن.

                                                 
 ، مادة )غرب(.2ج الدين،منظور، جمال  العرب، ابنلسان  6

 .644، ص4، ج6هـ، ط6494ة، مدارج السالكين، ابن قيم الجوزية، القاهر 7

 .643المصدر نفسه، ص 8

 400، 401، دار إحياء التراث العربي، الجزء األول، بيروت، ص (المعجم المحيط، الفيروز آبادي، مادة )غ ر ب 9

تضاااووا غ أي تزوجوا الئرائب لئال  روى ابراهيم الحربي في غريب الحديث أن عمر قال آلل الساااائب: غ اغتربوا ال 10

 أوالدكم نحافا ضعافا.تجئ 

 446، ص: 6996، 6، ط140، ص 6989، إسطنبولالمعجم الوسيط، دار العودة،  11

 446، ص: 6996، 6مقاييس اللئة، المجلد الرابع، دار الجيل، بيروت، ط 12

 404، ص ١الصحاح، للجوهري، م  13

 ١١١، ص ٧تهذيب اللئة، لألزهري، م  14
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 االغتراب في االصطالح

أما افي راب ا لطالً،ا فقد تطور وتغير مر،ليًا عبر العصور، وفسيما فا أوربا فغجر افي راب 

 عن الثان، وعن الاون، وعن الثقافة.

 وافي راب مصطلح ثر  مثير للتدل لاثرة ال عريفان ال ا وضعل له.

نسانية ما لبثل ت فاقم وي عاظم أثربا كلما ازبابن ،دة ضغط ما تخلفه الحضارة المابية وبو ظابرة  

على ال فا البشللرية، ، ى أ للبحل "ال تارب واأل،وال ال ا ترتبط، ويالباً ما تو للف، بجثا المصللطلح  نما 

، 15اص"با خصلائص مميزة لعصلرنا الحدير وللمت مع الصل اعا بوجه عام، والمت مع الرأسمالا بوجه خ

على أن بللثه الغللابرة ليسلللللللل جللديللدة كليللة، و نمللا با ظللابرة عرفللل فا مخ لف المت معللان وعبر مخ لف 

 األزمان، و ن لم يان المصطلح كان قد ان شر واتخث أبعاباً فلسفية مخ لفة كما با ،اله ا ن.

ـلللللللا تزباب فا وافي راب ظابرة قديمة جديدة لم ترتبط بوقل محدب، أو ،قبة زم ية معي ـلللللللة،  ف أنج

ف ران ياثر فيجا افضللللطراب والقلق، وعدم افسلللل قرار فا أوضللللاا المت مع السللللياسللللـللللللللللية وافج ماعية 

وافق صابية، لقد اس طاعل بثه الغابرة أن تفرض نفسجا كموضوا أساسا علـللى كثير من الا ابان األببية، 

 16واألعمال الف ية، والبحوث افج ماعية والدراسان الفلسفية.

د أكثر البا،ثين ظابرة افي راب ظابرة  نسللللانية وجدن فا مخ لف أنمان الحياة افج ماعية، وقد ع

وفا ك( الثقافان ولان بدرجان م فاوتة، وذلك أن افي راب قد يع ا افنفصال وعدم افن ماء، ويُعرف أيًضا 

ماء ا الشللللللعر بعدم افن بأنه وعا الفرب بالصللللللراا القائم بين ذاته والبيئة المحيطة به، وبصللللللورة ت تسللللللد ف

 17. والقلقوالسخط، 

فعلى الريم من بثا الشيوا، فإن مصطلح افي راب ما زال يير محدب المعالم، يخ لـللف مع ـللاه تبعاً 

فخ الف اس عمافته واس خدامه فا بحوث ومعان تب عد عن المع ى المش رك، مما يعطـللللللا المفجوم مضامين 

 18ا الغوابر المرتبطة به.تخ لف عن فحواه وتسبب له تشويشاً ف

واس خدمل كلمة افي راب فا اللغة العربية "ضمن سياقان عديدة وم  وعة بدءاً من الشعر واألبب 

و وفً لل صوف،  ن كلمة افي راب أو الغربة تع ا كما تقول معاجم اللغة العربية "ال زو  عن الونن"، أو 

 ى اج ماعا بال جدل يير أن الث  ف جدل فيه كثلك بو "البعد وال و " أو "افنفصال عن ا خرين، وبو مع

أن مث( بثا افنفصلال ف يمان أن ي م بون مشلاعر نفسللية، كالخوف، أو القلق، أو الح ين تسلببه، أو تصللا،به، 

 أو ت    ع ه".

                                                 
 9م، ص: 6993، القاهرة، دار المعارف، 4ط  رجب،االغتراب سيرة ومصطلح، محمود  15

 .636، ص6، 6909، ع60عالم الفكر، مج زيد، مجلةاالغتراب: أحمد أبو  16

 42ينظر االغتراب وعالقته ببعض متئيرات الصحة النفسية، أحمد محمد الجرموزي، )أطروحة دكتوراة( ص:  17

 3، ص6909، ع60الم الفكر، مجاالغتراب اصطالحاً ومفهوماً وواقعاً: قيس النوري، مجلة ع 18
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ا وا،للًدا بو افب عللاب عن ال للال  وقللد ي للداخلل( المع ى اللغو  والمع ى اف للللللطال،ا ليعطيللا مفجومللً

الفار، فافي راب عانفة قد تسللل ولا على المرء وفسللليما الف انين، الثين نربمان يعيشلللون فا قلق بالتسلللم و

 .19وضياا ن يتة شعوربم بالبعد عما يحلمون

ِِة واالغتراب في بعض كتِِّ التراثوع للد افن قللال  لى البحللر عن  فللإن مع ى الغربللة  معنى الغرب

ج اف للللللفجانا فا ك ابه اأبب الغرباء  ير  بأن الغريب وافي راب ف يبعلد عن المع ى المعتما، فأبو الفر

بو ك( مشللللرب عن ون ه، وناز  عن باره يقول: "وقد جمعل فا بثا الا اب ما وقع  لّا وعرف ه، وسللللمعل 

 20به، وشابدته من أخبار من قال شعًرا فا يربة أو نطق فا كربة".

الماب ، والمع و . وله رسللللللالة"  وأبو ،يلان ال و،يلد  ورب ع لده المع ى الشللللللامل( للغربلة ببعديجا

 21رؤية فا افي راب افج ماعا " والغربة، ولهالغريب 

 وكان مثافً للمثقف المعثب فا مت معه والث  خاب أمله ورجاؤه.

 22ويقول أيًضا: " فقد األ،بة فا األونان يربة، فايف  ذا اج معل الغربة وفقد األ،بة".

مة يربة تقال: فا اافي راب عن الحال من ال فوذ، وأما فا معتم المصطلحان الصوفية أن كل

 23والغربة عن الحق يربه عن المعرفية  

 النظرة لمفهوم االغتراب في ضوء التصور اإلسالمي

فارة افي راب با( معانيجا وجدن فا الفار افسلللللالما الدي ا والفلسلللللفا على السلللللواء، م ث القدم 

 واس خدمل بعدة معاٍن.

افسللللللالم فا جوبره ظابرة اي راب، وتحول اج ماعا نوعا بحام كونه بتر وب اك من ير  أن 

عبلابة األوثلان واأل لللللل لام، وثورة على افج ملاا يير العلابل و بلداه ب غام تسللللللوبه مباب  الحرية، والعدالة 

 24افج ماعية.

تارفة، الأشللار ف ح هللا خليف " افي راب بالمع ى افسللالما اي راب عن الحياة افج ماعية الزائفة 

واي راب عن ال غام افج ماعا يير العابل فالغرباء قاوموا الحياة ومغرياتجا بطريقة  يتابية وسلبية، فقجروا 

 .25السلط ين جميعاً، سلطة الحاكم، وسلطة ال فا ب رويضجا على الطاعان والمتابدان واع زالجم ال ال "

                                                 
 .636حافظ الشمري )بحث( م كلية اآلداب، ص  الئربة واالغتراب في شعر نازك المالئكة، د. 19

 .34م، ص 6904أدب الئرباء، بو الفتح االصفهاني، تحقيق: صالح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت،  20

 .09عبد الرحمن بدوي، ص: االشارات االلهية، أبو حيان التوحيدي، تحقيق  21

 .34المرجع السابق، ص  22

 80، ص: 6988، 4معجم المصطلحات الصوفية، عبد المنعم حنفي، دار المسيرة، بيروت، ط 23

مسارع حسن الراوي )بحث( مجلة المجمع العلمي العراقي، ص:  االغتراب والئربة في التراث العربي اإلسالمي، د. 24

83 

 .٨٨م ص:  ١١٧١فالسفة اإلسالم، خليف،  25
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فا شلللقيه نوعين من الغربة يربة ممدو،ة  ويما  ا القول بأن " افي راب بالمفجوم افسلللالما يحم(

 ويربة مثمومة: ـ

با يربة أب( هللا وأب( سلللل ة رسللللول هللا  لللللى هللا عليه  افيتابا :فالغربة الممدو،ة اافي راب 

وسلللم بين الخلق، وبا الغربة ال ا ام د،جا هللا تبارك وتعالى، ومد  رسللول هللا  لللى هللا عليه وسلللم أبلجا، 

ْن أَنتَ  فَلَْوفَ :﴿ قللال تعللالى مَّ اِب فِا األَْرِض  ِفَّ قَلِيالً م  ٍة يَْ جَْوَن َعِن اْلفَسلللللللَ ا كللاَن ِمَن اْلقُُروِن ِمن قَْبلُِاْم أُْولُوْا بَقِيللَّ ْي للَ

 26ِمْ جُْم﴾.

وبا يربلة أب( البان( وأب( الفتور بين أب( الحق، فجا   :الغربلة الملثموملة اافي راب السلللللللباّ 

 المفلحين، و ن آثر أبلجا فجم يرباء على كثرة أ حابجا وأشياعجم، أب( و،شة على كثرة يربة بين ،زب هللا

 مؤنسيجم، يعرفون فا أب( األرض على أب( السماء ".

عن ج دب بن عبد هللا أنه سمع سفيان بن عوف يقول سمعل عبد هللا بن عمرو بن العا ا قال: قال 

ع ده: اانوبى للغرباء   فقي(: من الغرباء يا رسول هللا؟ قال:  رسلول هللا  لى هللا عليه وسلم ذان يوم ونحن

 .27ااأنال  الحون، فا أنال سوٍء كثير، من يعصيجم أكثر ممن يطيعجم   " 

اِب َوأَُخُر  وتعللالا:﴿ بُوَ قللال هللا سللللللبحللانلله  اٌن بُنَّ أُمُّ اْلِا للَ اٌن ُمْحَامللَ هُ آيللَ اَب ِم للْ َك اْلِا للَ ِث  أَْنَزَل َعلَيللْ الللَّ

ابَهَ ِمْ هُ اْب َِغاَء اْلفِْ  َِة َواْب َِغاَء ُم َ  ٌَ فَيَ َّبُِعوَن َما تَشللللَ ا الَِّثيَن فِا قُلُوبِِجْم َزْي ابِجَاٌن فَأَمَّ ُ تَأِْويلِِه َوَما يَْعلَ شللللَ ُم تَأِْويلَهُ  ِفَّ هللاَّ

اِسُخوَن فِا اْلِعْلِم يَقُولُوَن آَم َّا بِِه آُلٌّ ِمْن ِعْ ِد َرب   ّكُر  ِفَّ أُولُو َوالرَّ  28﴾اأْلَْلبَاب  َا َوَما يَثَّ

ويضليف ف ح هللا خليف " بأنه  ذا كانل الغربة قد أسلرعل  لى افسلالم فا عصوره المبارة فما بال 

،ال افسلالم فا زمان ا؟ يبدو أن افسالم الحق الث  كان عليه الرسول و حاب ه اليوم أشد يربة م ه فا أول 

مه ورسللومه الغابرة مشللجورة معروفة. فافسللالم الحقيقا يريب جدا، وأبله يرباء ظجوره، و ن كانل أعال

 بين ال ال.

فالمؤمن الحق الث  رزقه هللا بصلللليرة فا بي ه، وفقجا فا سلللل ة رسللللوله، وفجما فا ك ابه يريب بين 

مل ه لسللوء اال ال: بو يريب فا بي ه لفسلاب أبيانجم، يريب فا تمسلاه بالسلل ة ل مسلاجم بالبدا، يريب فا مع

يعاشللللللربم على يير بوابم. وبالتملة فجو يريب فا أمور بنياه  لجم؛ ألنهمعلامل جم، يريلب فا معلاشللللللرته 

 " 29وآخرته ف يتد مساعًدا وف معي ًا

                                                 
 (.١١١: )اآليةسورة هود: رقم  26

 342، ص: 4-6صحيح مسلم، للنووي، المجلد  27

 (.٧) اآليةآل عمران: رقم  28

 .٨٨هللا خليف، )بحث( مجلة عالم الفكر، ص:  د. فتحاالغتراب واإلسالم،  29
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 تعريف االغتراب في الدراسات النفسية واالجتماعية: 

 أوالً: الدراسات النفسية

ضلة نغًرا لثراء مح واه ، وتعدب متافن اس خدامه يع بر مفجوم افي راب ال فسلا من المفابيم الغام

، ول  وا األنر والم طلقان ال غرية لمن ي حدثون ع ه ،  ذ يااب يمث( ميدان بحر مشلللللل رك للاثير من العلوم 

، فقد اسللللل خدمه علماء الفلسلللللفة وال ربية وعلم ال فا والطب  30افنسلللللانية ال ا ت خث من افنسلللللان محوًرا لجا

ال فسللللا واألبباء بمخ لف أبواتجم ال عبيرية من شللللعر وقصللللة ونثر ، ول عدب متافن اسلللل خدامان افي راب 

 31تعدبن معانيه وكثرن تعاريفه.

 االغتراب عند هيجل: 

فيه يشللللللعر المرء بداية بالو،دة : ويفيد بمعنى اال فصِِِِِِال األولو قد حدد هيجل معنيين لالغتراب: 

الااملة الم وافقة مع الب ية افج ماعية ال ا بو فيجا، لان عقب ذلك يمان أن ت شللأ الصللراعان ال ا تسللفر  لى 

عوبة افنسلللان  لى ذاته و سلللماته و شلللخصللله بو، و عقب فقد بثه الو،دة األ للللية و  لى أن ي م تحقيق و،دة 

ج ماعية تغدو عالقة ت افر، و يصلللللل( الفرب الغارق فا تميزه الث  اك شللللللفه جلديدة فإن عالقة الفرب بالب ية اف

أخيراً  لى اع بار الب ية افج ماعية ال ا اتحد معجا سلابقاً شيئاً آخر بصورة كاملة، و ب ا ت شأ ،الة عدم تطابق 

اً خارجاً ع ه و اربا شلللللليئفا الوعا بين الثان و الب ية افج ماعية، في غر الفرب للب ية افج ماعية الالية باع ب

معارضللللللاً له ف صللللللبح يريبة ع ه، و فا الوقل الث  يغ رب فيه الفرب عن الب ية افج ماعية فإنه يغ رب عن 

ذاته أيضلاً، على اع بار أن افنسلان بو عق( أسلاسلاً و أن الالية با أمر أسلاسلا لا( ما بو عقلا فا أساسه، 

ا اي راب افنسللللان عن ذاته التوبرية م  جياً  لى أقصللللى قمم بحير  ن انفصللللال الفرب عن الالية يسللللفر ع ج

ال طرف فا ال  للافر مع ذاتلله، و فارة الاليللة ال ا ي حللدث ع جللا بيتلل( ف تفجم  ف فا أنللار تصللللللوره للمفجوم 

التدلا الشللام(، فالالية ليسللل عالقة وجوب ما بام ك( وجوب بو ع ده م عي اً و جزئياً، و با ف يمان أن تفجم 

بو للللللفجلا عالقلة للفار، أ  نمواً ذاتيلاً لثان شللللللاملة و فابمة، و العالم بو وعا افنسللللللان الثاتا بالالية  ف 

التوبرية لألشلللللياء ،ير ف توجد فا نجاية المطاف أية ،قيقة ف ت علق أسلللللاسلللللاً بالثان الحية و ف تاون با 

قضللا على موضللوعي ه التامدة و ي عرف ،قيقة الثان، و العالم ياون مغ رباً يير ،قيقا ما بام افنسللان ف ي

على نفسله و على ،ياته الخا للة من وراء الصللورة ال ابعة لألشللياء و القوانين، و ع دما يا سللب افنسللان بثا 

الوعا الثاتا فا نجاية المطاف ياون بثلك قد اب د   لى الطريق المو لل( ف  لى ،قيق ه الثاتية و ،سللب، ب( 

ا ي قل لا بيت( للمع ى الثانا لالي راب الث  يع بره عام( تتاوز و قجر للعام(  لى ،قيقلة العلالم أيضللللللاً، و ب ل

 .32األول

                                                 
شاامس، كلية التربية، قساام الصااحة ، جامعة عين دكتوراهاالغتراب وعالقته بمفهوم الذات: آمال محمد بشااير، رسااالة  30

 النفسية.

 .34، ص: 6994االغتراب في التنظيمات االجتماعية شتا السيد علي،  31

 ( 19-3ينظر: االغتراب، لشاخت، ) 32
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: الث  اع بره بيت( معاكسللللاً للمع ى األول، فجو شللللاء االغتراب بمعنى التخلي أو التسِِِِلي  الثا ي

ا فيجا و بمقصللوب تماماً كما أنه ي ضللمن ت ازفً واعياً أو تسللليماً، و ذلك بقصللد ضللمان تحقيق ياية مريوب 

الو،للدة مع الب يللة الاليللة افج مللاعيللة، و بللال خلا ي م ال غلللب ال جللائا و األخير على افي راب،  ف أن ال خلا 

ي بغا أن ياون كلامالً و مسلللللل مراً،  ذ  نله بجثه الطريقة و،دبا يمان الحيلولة بون عوبة افي راب، ،ير أن 

افج ماعية الالية، أ  فا ت ازله عن ذاته و بإقراره نفسلللللله قوة الفرب تمثل( فا جعل( نفسلللللله م وافقاً مع الب ية 

باع باربا الب ية و قد ٌوجدن على  عيد موضوعا، و  ن الفرب يس طيع أن يحقق الو،دة مع الب ية افج ماعية 

الالية فقط ب سلللليم ذاته، أ  فقط بال ضلللحية بمصلللالحه و ريباته الخا لللة  لى المد  الضلللرور ، و ذلك بو 

 33وجه الدقة. ال خلا على

 االغتراب عند ماركس

ملاركا ا، ف  بمفجوم افي راب للد  سللللللالفه، لان مع  بخال تغييران أسللللللاسللللللية، ،ير اتفق مع 

لية عم ولان فاتعلي( ذلك ف فا الدين  ولا ه سلللللليتدفيورباخ بأنه ،دب أ لللللل( الضللللللياا من افنسللللللان ذاته، 

التدلية لجيت( لان تحليله سلللللوف يعطيه مف ا  البراكسللللليا االعم(  افنسلللللانا، كما أنه سللللليح ف  بالتوانب 

   34افن قال من التدل المثالا الجيتلا  لى التدل الماب  ع ده.

"فافي راب لم يعد خا للية مميزة للوجوب افنسللانا فا العالم، ب( أ للبح يُ غر  ليه على أنه مرتبط 

ع قد بأن افي راب ،الة أبدية ف بوجوب افنسللللللان فا علالم تاريخا معين بو عام( العم( المغ رب، وبو ف ي

يمان ال خلص م جلا، ب( يربطجا بغروف اج ماعية تاريخية خا للللللة بحير أنه يمان تتاوز تلك الحالة  ذا ما 

 35."اج ماعا اق صاب  أفض( وقام نغامُييرن الغروف المحيطة 

ثير من "تشللللللير بعض اللدراسللللللان  لى أن التلثور األولى لالي راب با جلثور يونانية ويرببا الا

د فاره بلثاته أول  ا لفارة افي راب بوعا، ،يلر يعلّ مؤرخا الفلسللللللفلة لا لابلان أفالنون فجو أّول من أسللللللّ

، ع دما قسم العالم  لى مطلق ووجوب، والمطلق والوجوب بو عالم الغالل والصور المشوشة ثم  ٍٍ اي راب واٍا

 36كانل جمجوري ه تتسيًدا لجثه الفارة افي رابية."

فيق ر  متموعة  Sane Societyفا ك ابه المت مع السلللليم  Erich Frommرك فروم ايأما العالم 

ومشللللابجة  لى برجة كبيرة للصللللفان ال ا ذكربا كارل  Alienation للللفان خا للللة بموضللللوا افي راب 

ماركا. افي راب بال سللبة للعالم فروم بو تلك الحالة ال ا ف يشللعر فيجا افنسللان بأنه المالك الحقيقا لثرواته 

 37وناقاته ب( يشعر بأنه كائن ضعيف يع مد كيانه على وجوب قو  خارجية ف تمل لثاتي ه بصلة.

                                                 
 604، ص.6994السيد علي شتا،  نظرية االغتراب من منظور االجتماع، د. 33

 (619-644االغتراب لشاخت )   34
 (64-61االغتراب لمحمود رجب ) 35
 64، ص: 4003، 6االغتراب والعبقرية: عادل األلوسي، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط 36

 34، ص: 6910، ترجمة: محمود محمود، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية، فرومالمجتمع السليم، ايريك 37
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ا بأنه نوا من الخبرة ال ا فيجا ير  الشللللللخص يريبًا عن ذاته، فيشللللللعر أنه ف يما ه  وعرفه أيضللللللً

ال حام فا أفعاله ب( تسلوقه أفعاله، وي سلاق وراءبا مما يتعله بعيد افتصال عن ذاته وبعيد افتصال بأ  فرب 

ا العالقة بين  سللان افنآخر وير  فروم أن مفجوم افي راب ف ي ضللمن فقط افنسللان وا خر و نما يشللم( أيضللً

 38وذاته.

أن افي راب عملية اج ماعية ت حول فيجا نشللانان افنسللان   لىويشللير معتم علم ال فا المعا للر 

 39و فاته وقدراته  لا شاء مس ق( ع ه ومسيطر عليه.

: افب علاب عن الخياران العملية فا الحياة اليومية، يبدأ من الفشلللللل( فا Heinz1996ويعرفله بلاي ز

بللدفلللة خبران ال علم لللد  الشللللللبللاب، وترتبط بللثه الخبران بخيللاران المسلللللل قبلل(،  تاوين الجويللة ويرتبط

 40وافخ ياران افج ماعية، وكثلك ترتبط ب مو الميول.

ذاتية وموضلللللوعية تؤب   لى افي راب، ويرب األسلللللباب الثاتية  لى عوام( نفسلللللية  وب اك أسلللللبابًا

فجا الغروف المحيطة بالفرب وما ياونجا من عوام( بي امياية تحدث فا نمو الفرب، أما األسباب الموضوعية 

 ،ضارية وثقافية واج ماعية واق صابية وسياسية.

ومن بلثا الم طلق فأن ا أتفق مع الرأ  الث  يشللللللير  لى أن اي راب المبدعين وبم نخبة م ميزة فا 

ذروتجا  تصلل(  لى المت مع ذان تاوين نفسلا مميز سللياون أشلد أثًرا وتأثيًرا فا ،فر مسللارب افي راب ، ى

 الم شوبة.

وب اك كثلك مفابيم لالي راب مسللللل مدة من ال غرة الفرويدية وال حلي( ال فسلللللا، فقد  لللللور فرويد 

افنسلللان فا ظ( الحضلللارة األوربية ف يعا ُك جا، موزًعا فا  للللب باخله مطارًبا بالشلللعور بالثنب، م  اًرا 

ل فسللللية ون يتة بثا الابل وما يرافقه "تصللللبح الحدوب لريباته الطبيعية مصللللابًا بال وبم، م شللللغالً بصللللح ه ا

ب اك ،افن تغجر فيجا أجزاء من جسد افنسان بالثان،  أنالفا لة بين الثان والعالم الخارجا يامضة، كما 

 41 و، ى من ،ياته الفارية والعانفية.

ى :  ل42افي راب فا معتم علم ال فا المعا للللر على أنه مصللللطلح يشللللير بتروفسِِِِكي وقد عرف

العالقلان الحيلاتية لشللللللخص ما مع العالم المحيط وال ا يبدو فيجا ن اج نشللللللانه وذاته وكثلك األفراب والفئان 

افج ماعية األخر  ك قيض للشللخص وبثه الم اقضللة ت راو  من افخ الف  لى الرفض والعداء وي م ال عبير 

 .عن ذلك من خالل مشاعر العزلة والو،دة والرفض وفقدان األنا والثان

                                                 
 32المرجع السابق، ص:  38

 .43، د خالد محمد عسل، وفاطمة محمود مجاهد، ، ص: الكلينيكياالغتراب النفسي بين المفهوم واإلرشاد النفسي  39

م، ص: 6982، الجزائر 6معجم مصطلحات التحليل النفسي، ترجمة مصطفى حجار، ديوان المطبوعات الجامعية، ط 40

90 

 20االغتراب في الثقافة العربية ص 41

 الجامعية، االسكندرية، مصر.، دار المعرفة 4006بحوث ودراسات في علم النفس، د. أمل األحمد،  4
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ومن ال عاريف الشللللاملة لالي راب با( جوانبه ال فسللللية وافج ماعية والسللللياسللللية والثقافية ال عريف 

الث  قدمه محموب جاب بأن افي راب "عبارة عن أ،اسلليا ومشللاعر سلللبية وأنه مع قدان سللاخرة لد  مت مع 

والمع قدان قد تاون تتاه تتاه سلللياق اج ماعا أو ثقافا أو سلللياسلللا معين كما أن بثه األ،اسللليا والمشلللاعر 

اللثان اتاوي جلا أو ن لاجلاتجلا المابية أو الفارية  أو تتاه الطبيعة ،ير يقوم افنفصللللللال على عدم ال وافق بين 

الخصلللللائص الشلللللخصلللللية للفرب أو الفئة والتماعة أو الطبقة وبين الدور الث  تؤبيه بثه التماعة أو الفئة أو 

 الطبقة.

ا أن  مفجوم افي راب قد اتسلللع ليشلللير  لى فقدان واف قاب عالقة وبخا لللة ويثكر سلللعد المغربا أيضلللً

 43ع دما تاون العالقة م وقعة ويغجر فيجا األشخاص والمواقف المألوفة للشخص بأنجا يريبة عليه.

 44: مظاهر االغتراب النفسي

أورب علملاء ال فا علدباً من المغلابر لالي راب من خالل ما قدموه من براسللللللان وبحوث فا بثا 

المتللال ، وفيمللا يلا عرض ألبم مغللابر افي راب ال ا شللللللالللل عواملل( مشلللللل ركللة للعللديللد من األبحللاث 

 والدراسان: 

 : فقدان القوة -1

ي مث( فا شللللللعور الفرب بأنه ف يسلللللل طيع ال أثير فا المواقف افج ماعية ال ا ي فاع( معجا ، وفقدان 

له مسللل قالً ، وف يتد تفسللليراً مق عاً لما يحدث من الشلللعور بأبمي جا ، وأن الفرب ف يسللل طيع توقع ما سللليحدث 

 تغيران فا ،اضره.

 الالمعنى:  -2

وباثا فإن افي راب يغجر ع د الفرب الث  ف ياون لديه وضللو  فيما يع قد  ،افي راب بو الالمع ى

، وكثلك عدم توفر المسلللللل ويان الدنيا من الوضللللللو  فا اتخاذ القرار ، فالشللللللخص المغ رب ي سللللللم بال وقع 

 45الم خفض فماانية القيام بأ  نشانان وسلوكيان.

 الال معيارية:  -3

ير المشروعة با المطلوبة اليوم، و ن افنسان يح اججا فنتاز تشير  لى شعور الفرب بان الوسائ( ي

 46أبدافه، مما يشعر الفرب بضياا القيم وفقدان المعايير.

                                                 
 .424، ص: 6984ينظر: سعد المئربي،  43

-41، صمجاهدد خالد محمد عسل، وفاطمة محمود  الكلينيكيينظر: االغتراب النفسي بين المفهوم واإلرشاد النفسي  44

40-48-49 

 323االغتراب النفسي: إبراهيم عيد، ص:  45

 600االغتراب النفسي ص:  46
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: با عبارة عن ،الة ي فصلللللل( بجا الفرب عن المت مع والثقافة ، مع الشللللللعور العزلة االجتماعية -2

ب الثان واف،سال بالدونية تارة وبال عالا بالغربة وما يصلا،بجا من خوف وقلق ، وعدم ثقة با خرين ، وتفر

 47تارة أخر . 

 الغربة عن الذات:  -5

يعبر بثا المفجوم عن شلللللعوره بانفصلللللاله عن ذاته لعدم القدرة على  يتاب األنشلللللطة الماافئة ذاتياً ، 

فة. الالمباوشللعوره بأن ذاته الخا للة وقدراته عبارة عن وسلليلة أو أباة ، ويعبر الفرب عن ذلك بعدم افن ماء و

48 

 ثا يًا: الدراسات االجتماعية

 لى أن افي راب ،سللللب افسلللل خدام الشللللائع فا  «افج ماعية العلوم»وقد أشللللار قامول  

العلوم افج ماعية يشللللير  لى ،الة الغربة، أو افنفصللللال بين األجزاء، أو الشللللخصللللية والتوانب الدالة على 

الموضلوعية لالي راب وافنفصلال، و،الة شعور الشخصية  الخبرة الخارجية، وبثلك يشلير المصلطلح للحالة

المغ ربة، وما يع يه ذلك من انفصلللللال بين الثان، والعالم الموضلللللوعا، وبين الثان وجوانبجا ال ا  لللللارن 

 49م فصلة.

أما  ،سلان محمد فقد عرف افي راب فا موسلوع ه علم افج ماا بأنه الحالة السياو اج ماعية ال ا 

 50سيطرة تامة تتعله يريبًا وبعيًدا عن بعض نوا،ا واقعه افج ماعا. تسيطر على الفرب

ا فريلدريلك مع وق فا معتم العلوم افج ملاعيلة افي راب بلأنه: " مفجوم يقصللللللد به  وعرف أيضللللللً

اسلل الب الشللخصللية المميزة للفرب سللواء فا العم( أو فا يير العم(، و ن وضللعية افسلل الب بثه ت رافق مع 

 .51الشخص أو التجة أو المؤسسة ال ا تسلب الفرب وتعريه من مع وياته" وضعية قجر يمارسجا

وقلد سللللللعى علماء افج ماا لدراسللللللة ظابرة افي راب لمعرفة أبعاب العالقة بين ظابرة افي راب 

راب افي « توكفي(»ن فا ال سلللللق افج ماعا، فاسللللل خدم والغوابر افج ماعية األخر  مث(: ال غير وال واز

للحط من قدر افنسلللللان و بدار فربي ه ن يتة لمتموعة من العوام( المصلللللا،بة لغروف بو لللللفه  لللللياية 

ال غيران افج ماعية وال ا ولوجية الحديثة، وال ا ترتب عليجا جع( افنسلللان مترب ترل فا ا لة، وفصلللل ه 

 52 عن قيمه الراسخة وروابط مت معه، وسلب ه  رابته.

                                                 
 36-30، ص: الكلينيكيبين المفهوم واإلرشاد النفسي االغتراب النفسي  47

 490المجتمع السليم: إريك فروم، ص:  48

 6م، ط6993معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، أحمد زكي بدوي، مكتبة لبنان،  49

 م6999موسوعة علم االجتماع، إحسان محمد، الدار العربية للموسوعات،  50

 ، 6م، ط6998، أكاديميا انترناشونال، معتوقعلوم االجتماعية، فريدريك معجم ال 51

 ، ص: 6المرشد إلى الديمقراطيةغ الكسيغ توكيفلغ، ترجمة بسام حماد، ط 52
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 53دة أنواا وبا كا تا: وقد قسم علماء افج ماا افي راب  لى ع

وبو الث  يحصلللل( لد  أولئك الثين يشللللعرون بضللللياا ،ياتجم الفربية وما فيجا من  اغتراب تكويني -1

 عالقان وروابط بشا( ف يسمح بإعابة ب ائجا من جديد.

وبو ي ضلح ع د الم بوذين والمجمشين فا المت معان الع صرية أو العرقية، وياون  الرفض الكو ي -2

 نوًعا من ال فا أو الطرب من عالم الدفء العانفا، والحياة ذان األبداف الواضحة.ذلك افي راب 

 ،ين ت بدل القيم والعابان ن يتة ال غير افج ماعا االفتقاد التاريخي أو الزما ي -6

 يتابية، واألخر  سللللبية ومن المال،  أن الدفلة السللللبية  أ،دبما بفل ين؛ويحم( مفجوم افي راب 

قلد نغلل على المفجوم فا اللدراسللللللان افج ملاعية وال فسللللللية، بي ما نغل الدفلة افيتابية على المفجوم فا 

 ال وا،ا افبداعية.

 الفصل الثا ي

 ظاهرة االغتراب في األدب العربي

بجا افنسللللان بون ييره من الاائ ان، فجو الاائن الو،يد يعد مفجوم افي راب ظابرة  نسللللانية ي ميز 

الث  يسللللل طيع أن ي فصللللل( عن ذاته وقد ي فصللللل( عن مت معه أو عن كليجما معا. وتخ لف برجة اف،سلللللال 

 بافي راب باخ الف الغروف ال ا يعيشجا الفرب كما وأن األفراب ي باي ون فا شدة  ،ساسجم به.

ا باب العللالميللة من مغللابر القلق والخوف والو،للدة والغربللة، ولم يخلل( األبب العربا كغيره من 

فغابرة افي راب تضلرب بتثوربا فا عمق المت مع افنسلانا،  ف أن عصلور الحضلارة افنسانية، لم تان 

قاسللللللية، بشلللللل ى مفابيم افي راب، ولان العصللللللر الحالا، ربما يُعد  اي رابيهتعانا معاناة عميقة من ،افن 

ام ياز ب  وا مفابيمه و،افته ال ا تويلل فا عمق المت مع وف ال به. ولع( من الحقائق عصللللر افي راب ب

المؤكدة أن ج( األبب العربا وم ه الشللللللعر قام على يرض  نسللللللانا واسللللللع مم د، وبو ال الؤم بين األبيب 

غربة رضللا أو الوواقعه الرو،ا والسللياسللا وافج ماعا أو ت افربما، ويلا ذلك شللعور بافن ماء الث  يعقبه ال

ال ا يعقبجللا الح ين والفقللد، ففارة الغربللة وال مرب، واف،سلللللللال بللال مزق والضلللللليللاا لم تان بعيللدة عن فارة 

 افنسان ومشاعره على مر العصور.

 الغربة واالغتراب عبر العصور األدبية لدى شعراء العربية.

 االغتراب في العصر الجاهلي

لا فا عدة أشللاال وكان األول م جا بمثابة يربة وجوبية تبلور موضللوا افي راب فا الشللعر التاب

ففا مواججة  لإلنسلللللان، 54تشللللم( ال وا افنسللللانا بعامة أمام الزمان والماان اللثين يمثالن افنار الوجوب 

                                                 
 بعدها. وما 33االغتراب اصطالًحا ومفهوًما، قيس النوري ص:  53

يوسااااف، القاهرة، دار  عبد الجليلالمواقف اإلنسااااانية في الشااااعر الجاهلي: االلتزام، واالغتراب، والتمرد: د. حسااااني  54

 62، ص: 6989الثقافة للنشر والتوزيع، 
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الزمان يشللللعر افنسللللان ب  ابيه أمام ف ت ابا الزمن فما يشللللغله من وجوبه الفرب  ف يمث( سللللو  مدة زم ية 

 55صغر أمام الزمن المم د من األزل  لى األبد.م  ابية فا ال

كان للقلق الث  يسلللليطر على افنسللللان العربا من ذلك العصللللر، ويياب السلللللطة المركزية والدين 

 فضالً عن العام( الثاتا، والطبيعا األثر الابير ل شوء ظابرة افي راب م ث القدم.

 56 راء الم رامية.وقد ،م( البدو  ضروبًا من اف،سال بالغربة فا بثه الصح

أبالً  ماانية، يف قد فيجا الشاعر اي رابيهالطللية فا متملجا نوًعا من ال عبير عن ،الة  وتعد المقدمان

وون ًا، وماضلليًا سللعيًدا ،ياة كانل فا يوم ما خصللبة ومم عة. فإذا تتاوزنا المقدمان الطللية فإن ا نتد ،افن 

ن ع  رة بحد ذاته لونًا م ويمث(‘اي رابية من نوا آخر، مثلما نتد ع  رة العبسللللللا ال ا تمث( ،الة ع صللللللرية 

  : 57التابلا وبو افي راب الع صر  أو العرقا ألوان افي راب فا العصر 

  ِِِِ ِِِِدك ِِِِدي عِِِِب ِِِِعِِِِب ِِِِ  وال ِِِِك ِِِِمِِِِالي مِِِِال  ال

 

َم عِِنِِي الِِيِِوم مصِِِِِِِروفي   فِِهِِِْل عِِِذابِِِي

 

حِِِْت  قِِِ َِِ ي إقا مِِِا غِِِارة  ل ِِِ ِِالَئ ِِْنسِِِِِِِِى ب  ت

 

 58تِخِر ي مِنِهِِِا الِطِواالتي السِِِِِِراعِيِفي 

 

 ويقول ع  رة: 

ٍف  ِِي ل رِء أَن  الَِِِدهَِِر قو خِِي ِِمَِِ ل ِِِ م  ل  ال شَِِِِِِِِِ

 

َ  قو  ر  َِِِِ ف َِِِِ ِِِِِه ت ِِِِي ِِِِوفي ف أل َِِِِ ٍِِِِف َوم إِل
 59 

 

-ورالمجتون ه  بقايا-لثلك كانل مطالع القصلللللائد التابلية فا كثير من األ،يان ،ديثًا عن األنالل 

ا بلالغربلة بعد األنا. و، ي ًا نويالً  لى بيار أ،بابه الرا،لين، والح ين  لى الماضللللللا من خالل  و ،سللللللاسللللللً

 شيخوخ ه أيًضا وباائه على أيام الشباب.

  60ة قصيدة امرؤ القيا: تطالع ا مقدم

ِزِل  ِِْ ن َِِ ٍّ َوم يِِِْ ِِِ ب َرى حَِِ ِِْ ْن ِقك ِِِ ِم م بِِِْ َِِ ا   فَِِِ ِِِ  ق

 

لِ  ْومَِِِ وِل وحَِِ َن الِِِد خِِي يِِْ َوى بَِِ ِى الِِلُِِ قِِْ  بِسِِِِِِِِ

 

ا  هَِِِِ مي الِِمْقَراِة ل  يَْعفي َرسِِِِِِِْ َِ فَِِِ ْوضِِِِِِِ تِي  فَِ

 

أَلِ  مِِِْ وٍب َوشَِِِِِِِ نِِي ْن جَِ ا مِِ هَِِِ تِِْ جَِ ا  َسَِِِِِِِ مَِِِ  لِِ

 

ا  هَِِِ اتِِِِ َرصَِِِِِِِِِ َر األْررِم فِِِي عَِِِ عَِِِ َرى بَِِِ َِِِ  ت

 

لِ  فِِِِي لِِِِْ ِِِِي ّ  ف َِِِِ هي ح  ِِِِ أَ  ا كَِِِِ َِِِِ ه ا ِِِِِ َِِِِ ع يِِِِْ ِِِِِ  َوق

 

                                                 
 63حسني عبد الجليل، ص:  المواقف اإلنسانية، د. 55

 62م، ص: 6984الخشروم، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  عبد الرازق، الئربة في الشعر الجاهلي، د: 56

 .19ص: االغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع، سميرة سالمي،  57

 م6403/6983، 4( تحقيق ودراسة: محمد سعيد مولوي، المكتب اإلسالمي، ط406-400ديوان عنترة ) 58

 .40المرجع السابق، ص  59

، ص: 4، 4004الرحمن المصاااطاوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط  وشااارحه عبدديوان، امرؤ القيس، اعتنى به  60

 44و 46
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وقد عرف التابلا ضلروبًا من الغربة، عبر ع جا الشلعر وقد أسجمل الطبيعة الصحراوية وأسلوب 

 الحياة الرعو ، وال غام القبلا القائم على ا، رام العصبية، وال  ق( الدائم فا تحديد يربة افنسان التابلا.

فيغ( لونه يال،قه أو ياون فقيَرا في صللعلك، أو يرتاب خطيئة فيخلع،  وقد يولد افنسللان ألمه سللوباء

أو يؤسللر فا  ،د  يزوان القبائ( الاثيرة، أو يسللتن أو يضللطر  لى ال زول لقوم ف يمل  ليجم بصلللة ال سللب 

ة يفياون فا ك( بثه الحافن يريبًا يربة القجر، والحياة والمت مع، أو رفض افنسان لقيم مت معه أو بالعصب

ال ا قام عليجا ال غام القبلا خا للة، فيحن  لى الماضللا وي ثكر األيام الماضللية بحالوتجا، وعزبا و،ين يفار 

فا ييره ويسل شلعر مأساة المون ال ا تخيم شبًحا فوق ،ياته، و،ين يرفض قيم مت معه الرو،ية والدي ية فإن 

رابًا عن الثان، و ن ك( يربة ،صلللللللل قجًرا كل( بثا تم بإرابته وبريبة م ه ولجثا فإن ا نسللللللما اي رابه اي 

 يربة، وك( يربة ،صلل نوًعا اي رابًا.

افنسان ضمن مت معه فج اك ذلك الث  م ح ه الطبيعة السوباء  يحيياباوجدن   وفًا من افي راب 

 61فعاش م بوًذا مح قًرا و،اول أن ياسب المتد افج ماعا من خالل الحب والحرب 

 وا فا يرب ه بين ذويه:  عنترة العبسييقول 

ِِد   ع بى الَعلََ  السَِِِِِِ ت ِمن ري  ِِ ِي َهب  إِقا الري

 

ِة َوالَِِوجِِِدِ  بِِِابَِِِ ر  الصَِِِِِِِ رديهِِِا حَِِ فِِِا بَِِ  طَِِ

 

ِِِي  ِِِوَده ه ِِِي ظِِِتي ع ِِِِ ف َِِِ ومِِِاً ح َِِِ ِِِي ق َر   ِِِ  َوَقك

 

در  َوال َحفِظوا َعهِِِد  َِِِ ِِِا َعِرفوا ق  62 فَم

 

د وترعى شللللللؤونه ولجثا كان فبوب لاك الدعا والخليع، فاألول لم يان ي  ما  لى قبيلة كبيرة تحميه 

من افن ملاء  لى قبيللة أخر  ولا له يغل( فيجلا م بوًذا ويعام( معاملة خا للللللة با أبنى من معاملة ابن القبيلة 

ذاتجلا، أو قلد يرتالب أ،لد أفراب القبيللة خطلأ فيخلع م جلا ويجيم على وججلله بحثًلا عن الحملايلة فيلتلأ  لى أخر  

ا، وقد ي حول  لى م مرب  لللعلوك فيشلللا( مع أمثاله جماعان بترن قبائلجا  فيعام( معاملة قاسلللية فيجا أيضلللً

ولتأن  لى الصلحراء تعي  عيشة الو،وش، وت قض على المت مع الث  نرببا لفقربا، وب اك يربة القجر، 

ويربة السلتين واألسلير، وقد يعانا التابلا من يربة الثان ال ا تضطره لالنصراف عن واجبان العصبية 

سه مغلوًما ويتد من العبر أن يل زم با( ما يمليه ال ال عليه، ويس جز  عابقًا بالاثير من عاباتجا ،ين يتد نف

 وشؤونجا

من افي راب ،ين خرج على مت معه وتمرب على قيم القبيلة ف حام ه العشلللليرة، فقد  طرفة بن العبدكما عانى 

ضلللحية  قو الرمة واسللل ج اره. وكانبه اك شلللف من الحياة والمون ولم يعد يأبه أل  شلللاء سلللو  لثاته وتمر

 63افي راب افج ماعا بسبب مرضه العصبا ثم العانفا ،ين أ،ب امية  قرابة عشرين عاًما.

                                                 
 00، ص: 6، ط: يوسفليغ االلتزام، واالغتراب، والتمرد: حسني عبد الجليل المواقف اإلنسانية في الشعر الجاه 61

 .43ديوان عنترة، ص:  62

 .34ظواهر التمرد في الشعر العربي المعاصر، ص 63
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 ويربة نرفه وموقفه من قبيل ه ومت معه لخصجا فا البيل ال الا: 

ى َر الَِِِوغَِِِ ِر  أَْح ِِِِِِِِي اجِِِِ َذا الِِِز  هَِِِ  أاَلَ أَيِِِ 

 

ْل أَ  اِت هَِِِ ذ   ِِِ َد الل َِِِ ه ِد َوأَْن أَشِِِِِِْ ِِِِ ْخل َت مي ِِِْ   

 

ي ِِِ ت  ِِ ي ِِِ ن َِِ َ  م ِِْ ِِْ ي َدف ي طِِِ َت الَ تَسِِِِِِِِْ نِِِْ ِِي ِْْن ك  فَِِِ

 

ِد  ْت يَِِِ كَِِِ لَِِ ا مَِِ مَِِِ ا بِِِ هَِِِ اِدري ي أيبَِِِ نِِِ َدعِْ فَِِِ
64 

 

 ن نرفة عاش يريبًا مع نفسللله ومغ ربًا مع قومه، وفا يير قومه فانسلللابل مشلللاعر الغربة  لى ف ه 

 ر األعمق.فصبَ بالح ين والحزن والح و وكشف عن أبعاب  نسانية مسل مشاع

وتبقى مالمح تفرب نرفلة واي رابله مبثوثلة فا ث لايلا قصللللللائلده تحمل( بففتجلا العميقلة بإزاء مالمح 

ان مائه الث  ظ( يواججه بمعضللللة الموازنة بين أن ياون أو ف ياون، وتلك با المعضللللة ال ا اسللل درن بثا 

ية سيغ( ميداناً ر،باً ل أم( ظابر نفس القلق الموجع بين افن ماء وافي راب ثم خلفل آثاربا على  فحة شعر

 وفارية ق(َّ أن يفصح عما يضابيجا بيوان شاعر جابلا.

 65يقول نرفة: 

 وظل ي قو  القربى أشِِِِِِِِد  م ِِِِِِِِاضِِِِِِِِةً 

 

د  هنَِِِ سِِِِِِِِِاِم المي  عِلى المرِء من َوْقِ  الحي

 

قِِِي إ ِِِنِِِي لَِِِم شِِِِِِِِِاكِِِر   لِِِْ  فِِِذر ِِِي وخِِِي

 

 ولِو حَِِِل بِيِتي  ِِِائيِِِاً عنَِِِد ضِِِِِِرغِِِد 

 

اذاتًا  جديدة فا المت مع التابلا مقاب( المت مع نفسلله، وكان بعض الصللعاليك لقد شللا( الصللعاليك 

 66 فقد ان ماءبم  لى قبائلجم، وتحللوا من روابط المت مع، وكان للصعاليك الشعراء فخر ذاتا بأنفسجم.

ومن ي  بع شللللللعربم يال،  أنه يعبر عن مر،لة االعزلة  لد  االثان  وبم خير من يمث( افي راب 

 67ا.الثات

خال لللة ذلك: قامل اذان الصلللعاليك  على بلورة ذاٍن جديدة لإلنسلللان التابلا، قوامجا  ،ياء القيم 

ا من ال علام( مع ا خر من قبوله  ال ا فقلدبلا المت مع أو تخلى ع جلا، وقلد واججلل بلثه اللثان التلديلدة أنملانلً

 ي راب.وموافق ه، وافن ماء  ليه، مروًرا بالعزلة ع ه والشعور بقلق و،يرة اف

 68ويقول عروة بن الورب: 

 ألِِِِ  تِِِِعِِِِلِِِِمِِِِي يِِِِا أم  حسِِِِِِِِِِان أ ِِِِنِِِِا

 

 خِِلِِيِِطِِِا ِسيِِِاٍل لِِيِِس عِِن قاك مِِقصِِِِِِِري 

 

                                                 
 .36م، ص 4003، 6ديوان طرفة بن العبد، اعتنى به حمدو طماس، دار المعرفة، بيروت لبنان، ط 64

 41ديوان طرفة، ص:  65

مقالة ثنايا األنا واألخر بين  646 -640كمة تصدر من اتحاد الكتاب العرب، دمشق، العدد المزدوج مجلة فصالية مح 66

 619الصعاليك والمجتمع الجاهلي، عبدهللا محمد طاهر، ص 

 03، 04ينظر: الشعراء الصعاليك: د يوسف خليف، ص67

 28م ص6998ديوان عروة بن الورد، دراسة وشرح وتحقيق: أسماء أبو بكر، دار الكتب العلمية، لبنان،  68
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ِِِي ِِِن ِِِى فِِِأ  ِِِى اسِِِِِِِِِع ِِِن ِِِغ ِِِل ِِِي ل ِِِن  دعِِِي

 

ِِري  ِِي ِِق ِِف ِِنِِِا  شِِِِِِِِرهِِ  ال ِِـِِِِِِِِِِِِِِِتي ال  رأي

 

لثلك تميز الصلللعاليك بصلللفان فربية أبمجا نزعة ال حرر من السللللطة وال فور م جا، فاانوا من أكثر 

 ان جاك أعرافه وال  ار لجا.أفراب المت مع قدرة على 

  د التابليين افي راب الوجوب  االزمانا  وظجر ع

 االغتراب في العصر اإلسالمي واألمو 

كان لمتاء افسالم أثٌر واضٌح فا الحياة العربية، فقد أسجم فا تغيير الفار التابلا، والقضاء على 

محلجا بس ور  سالما عابل، وكان لجثه ال غيران  العابان السليئة، وببزو  فتر افسالم ت ضاءل القبيلة ليح(

الحا للللة بوربا فا  شلللاعة األمن واألمان فا ال فول الضلللائعة المضلللطربة. لقد أخرج افسلللالم العرب من 

 69ظلمان ،ياتجم التابلية الوث ية  لى أضواء ،ياة رو،ية

نفسجم الث  كان يأسر أوكان ل عاليمه السلمحة الفضل( فا ال خفيف من ،دة القلق وافي راب ال فسلا 

ويؤرقجم، ،ير ا، ون تعاليمه نبث ك( ما يزعزا العالقان السلوية والقوية بين ال ال، فقضلى على العصبية، 

وآخى بين القبائ(، و،رم العابان التابلية كاألخث بالثأر، وأ لبح ال ال سواسية، ألن معيار ال فرقة بي جم بو 

ير المابية التابلية ال ا تمثلل فا الطبقية كأسلللال فا تقييم افنسلللان، ال قو  االمعايير الرو،ية  وليا المعاي

 فالمال  ما أن يرفع  ا،به  لى م زلة عالية أو يخفض مس واه.

ْعرنا القديم؛  ؤية لمفجوم الغربة فا شللللللِ و  وبثه الرُّ ونضللللللرب ب ا أمثلةً نُدل ( بجا على ام داب بثه الرُّ

ؤية ال  شعريَّة والفَ  ية فا الش عر افسالما.تأكيًدا وتَمثيالً لجثه الرُّ

يشلللاو الغربة والبعاب، ويشلللعر بالشلللوق والح ين  لى بياره وأونانه،  مالم بن الريّبا بو الشلللاعر 

و،ين شللللارف على المون ف ي م ى شلللليئاً فا تلك اللحغان الحرجة  ف أن يزور بالبه، وي ام فيجا ليلة، ي غر 

ى نفسللله، ويحن  لى الثين كانوا يشلللفقون عليه وبـلللللللللّن أمه وأخواته وخال ه  لى نفسللله يريبا و،يداً فيباا عل

 اللواتا يغن أنجن لو رأين ،ال ه لباين عليه، وكثلك زوج ـه ال ـا تجـي  البواكا فح ي ه لجن جميعاً.

 70يقول فا قصيدته: 

ِِِِِِِةً  ِِِِِِِـ ِِِِِِِـ ِِِِِِِـ  أال ليَت شِِعر  َهْل أبيتن  ليلـ

 

ِِِا  بجنِِِّ الغ ِِِِِِِِِا أسجي القال  النواجي

 

 فليَِِت الغ ِِِِِِى ل  يقطْ  اْلركِِّ عرضِِِِِِِهي 

 

ِِِِِِِِِا ماشِِِِيوليت الغ ِِِِا  ِِِِِِِِِيـ  الرُكاب ليالـ

 

 لقِِد كِِان في أهِِل الغ ِِِِِِِا لود ِِا الغ ِِِِِِِا 

 

ِِِِِِا ِِِِِِـ ِِِِِِيـ ِِِِِِن الغ ا ليس دا ـ ِِِِِِكـ  مزار ولـ

 

                                                 
 66، د.ت.، ص: 1غ التطور والتجديد في الشعر األمويغ شوقي ضيف، دار المعارف، االسكندرية، ط 69

 6، جـ 62ديوان مالك بن الريب، تحقيق الدكتور: نوري حمودي القيسي، مجلة معهد المخطوطات العربيةغ مج  70
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 أل  تر ي بعت ال اللة با اـِِِِِـِِِِِهـِِِِِـِِِِِـِِِِِدى 

 

 وأصِِِِِبحتي في جي  ابن عفان غاسيـِِِِِِِِِِِا

 

ِِِا  َِِِدم  وأصِِِِِِبحِِِتي في أرِض األعِِِاد  بَع

 

ْن أرض ِِِي عَِِِ  األعِِِاد  قِِِاصِِِِِِِِِيِِِا أرا 

 

أما فا العصر األمو  فاانل بواعر افي راب مخ لفة عما كانل عليه فا العصر التابلا،  ذ اتخث 

 الحا افي رابا شاالً آخر مرتبطًا بمعانا الجترة  لى هللا وترك ملثان الدنيا وزخرفجا.

وجماعا أثر  فغجر افضللللطراب ال فسللللا الث  ن   ع ه اي راب فرب العصِِِِر األمو  ونأتا  لى 

على ،يلاة بعض الشللللللعراء وعلى ن للاججم الشللللللعر ، وظجرن ألوان جلديللدة لبواعلر افي راب وم جلا ال فا 

والسللللللتن وافضللللللطجاب وال جمي  لفئة من المت مع على ،سللللللاب فئة أخر  وك( ذلك جمع تحل افي راب 

 السياسا، وافج ماعا، والعانفا.

ربللة وافي راب بعللد أن ر،لللل ع لله بثي للة ،ي مللا قللام الللث  يعللانا الغ جميِِل معمرول قف قليالً ع للد 

 71والدبا ب زويتجا من رج( آخر، ور،لل معه يقول: 

ةً  يِِتِِن لِِيِِلَِِِ عِِر  هِِِْل أبِِِ ِِيِِِت شِِِِِِِِِ  أال ل

 

واِد  الِِِِقِِِِرى إ ِِِِي إقْن لسِِِِِِِِِِعِِِِيِِِِدي   بِِِِِ

 

عِِِد  مِن الِِِدهِِر مرةً  قِيِن سِِِِِِي  وهِِِْل ألِْ

 

اِء جِِِديِِِدي  ن حِِبِِِِل الصِِِِِِِفَِِِ  ومِِِا رث  مِِِ

 

تِِقِِي األشِِِِِِِِتِِِات بِِعِِِِد تِِفِِر ٍ  د تِِلِِْ  وقَِِِ

 

يِِِِدي  د تِِِِدركي الِِِِحِِِِاجِِِِات وهِِِِي بِِِِعِِِِِ  وقَِِِِ

 

قد فرض افي راب الماانا نفسه وكان ن يتة نبيعية لمتموعة من العوام( افق صابية، والسياسية، 

 72 وافج ماعية.

، ،ي ما  للور نفسلله و،يًدا فا العراء بتوار بقايا ق  الرمةونتد بعض تتليان افي راب فا شللعر 

 أنالل تثكره بأ،بائه.

 73 ذ يقول: 

ِِِنِِِي ً غِِِيِِِر أ  ِِِلِِِة  عشِِِِِِِِِيِِِة مِِِالِِِي حِِِي

 

 بِلِقِى الِحصِِِِِِى والِخى في التيرب مول ي 

 

 أخِِِِى  وأمِِِِحِِِِوي الِِِِخِِِِى ثَِِِِ  أعِِِِيِِِِد 

 

 بِِِِكِِِِفِِِِي والِِِِغِِِِربِِِِان فِِِِي الِِِِدار وقِِِِ 

 

                                                 
 34-36ديوان جميل بثينة، دار الكتاب العربي، جمعه: إميل يعقوب، ص  71

 480-481االغتراب في الشعر األموي، د. فاطمة حميد السويدي مكتبة مدبولي، ص:  72

 92م، ص: 6916ة، عنى بتصحيحه كارليل هنري، كلية كمبردج، مطبعة الكلية، د.ط، ديوان شعر ذي الرم 73
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فمن ال ا،ية افق صلللابية تفرقل قبائ( كثيرة فا نلب الرزق، ووقع على شلللعرائجا عبء ال صلللريح 

بمعاناتجا أمام الوفة، بافضلافة  لى أنه ظجر فا المت مع مقدمان لطبقية وأخر  فقيرة تصرخ عاليا فا سبي( 

 74تأمين قون  غاربا: 

ِِِِِِتْ  ِِِِِِال ِِِِِِ   ق ِِِِِِزْت أم  حِِِِِِزرةَ ث ِِِِِِع  ت

 

َِِِِِن قَ   َِِِِِواِرِدي ِِِِِتي ال ِِِِِاحِ َرأي ن ِِِِِِ ت ِِِِِْ  و  ام

 

يِِِِهِِِِا نِِِِِ ةِ  بَِِِِ بَِِِِ َي سِِِِِِِِِِاغِِِِِ ليِ َوهِِِِْ لَِِِِ عَِِِِ  تِِِِي

 

َراحِ   َِِِِ ِِِِق ِ  ال ِِِِِ ب  ِِِِِِِِِِ َن الش ِِِِِ ِِِِاٍ  م ف ِِِِْ ِِِِأ   ب

 

وعلى  للللللعيد العام( السللللللياسللللللا كانل الف و،ان افسللللللالمية وما ن   ع جا من تمركز فا الثغور 

يانًا تلتأ أ،واألنراف مصللدرا بائما لالي راب وتوليده، فقد كثر ال ثمر من البعوث والغزوان، وكانل الدولة 

 لل خلص من الم مربين الداخليين.

ا من ال صوص افي رابية وتعوب بثه  لى توسع شقة الخالف، وان شار األ،زاب الم اوئة  كما نتد كمَّ

 للحام األمو .

و،ين تق رب من العام( افج ماعا الث  ي أثر بالسلللياسلللية وافق صلللاب معا سلللوف نتد ال مرب على 

فا بعض ،افته ال مرب على سلطة الدولة المركزية، وسوف نتد أن الحب والزواج  القبلية وأوضلاعجا يشلابه

 ي حوفن  لى سبب آخر لالي راب.

  ن الم أم( فا الشعر األمو  يدرك ي اه بالقصائد المعبرة عن ظابرة افي راب

وذلك  سواء الماانا أو ال فسا، أو افج ماعا مع ظجور نمط جديد يمان  براجه ضمن بثا افخير،

 بسبب متموعة من العوام( والغروف ال ا تميز بجا العصر األمو  عن ييره من األعصر السابقة.

  ماق  لشعر االغتراب في هذا العصر

 75: افي راب الماانا فا شعر الصمة القشير 

ِِِهِِِو   ِِِس ت ِِِي ِِِع ِِِي وال  أقِِِول لصِِِِِِِِِاحِِِب

 

 بِِِِنِِِِا بِِِِيِِِِن الِِِِمِِِِنِِِِيِِِِفِِِِة فِِِِال ِِِِِِِِِِمِِِِار

 

 تِِِِمِِِِتِِِِ  مِِِِن شِِِِِِِِِِمِِِِيِِِِ  عِِِِرار  ِِِِجٍِِِِد 

 

عِِِِد  ِِِِِ ا ب مَِِِِ َِِِِ ِِِِة مِِِِن عِِِِرارف ِِِِعشِِِِِِِِِِي  ال

 

ومن افي راب السلللياسلللا: تشللل د يربة شلللعراء الشللليعة أمام خوفجم من ب ا أمية، وواججوا يرب جم 

  حرب بن المنذر الجارود:بالزبد فا الدنيا يقول 

ْن الِِِد ِيِِِا كِفِِِاف يِقِيِِمِِني ي مِِ بِِ َحسِِِِِِْ  فَِ

 

 76وأثِِِِواب كِِِِتِِِِان أسور بِِِِهِِِِا قِِِِبِِِِر 

 

                                                 
 609شرح ديوان جرير، ص:  74

 ه6406 ،األدبي، الرياضعبد العزيز الفيصل، النادي  .وحققه: دديوان الصمة القشيري، جمعه  75

 312/ 3البيان والتبيان، الجاحظ  76
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 في العصر العباسي:

افي راب أ،د الغوابر ال ا عانى م جا المت مع فا العصللللر العباسللللا و للللوربا الشللللعراء خالل 

تتاربجم افبداعية، ومما عمق يرب جم ما شلللللجده ذلك العصلللللر من تحوفن سلللللياسللللللية، واج ماعية وثقافية، 

مع المت أب   لى عزلة بعض أفراب  العربية؛ مماواق صللللابية. ،ين تحام فا متريان األمور الع ا للللر يير 

 77بمن فيجم الشعراء فانسحبوا من الحياة افج ماعية، واخ لفل يربة ك( م جم بحسب الواقع الث  يعانيه.

البحر عن األفضلل(، وأخث افي راب افج ماعا  ذاته؛ بسللببفغجر من اي رب عن مت معه، أوعن 

نفصلللللللوا عن المت مع ن يتلة للثللك مغلابر م علدبة، كملا عتز بعض الشللللللعراء عن ال ايف مع بثا الواقع فا

 78 وقطعوا األسباب الم صلة بم اا الدنيا الزائ(.

وخالل ذلك ظجر فا ن اج بعض الشلللعراء افي راب افبداعا وذلك ،ين ي فصللل( الشلللاعر عما كان 

قد أبدعه من ن اج شعر  فا ف رة سابقة من ،ياته الف ية ويتد أن موبب ه افبداعية قد انفصلل عما ي م  بداعه 

 79ريه، وأنه قد أضطر  لى أن يسلك اتتاباً جديداً.لد  معا 

للجو ا واس غرق فامن أ حاب الفريق األول؛ الث  ج ح  لى اللثة  برد وبشار بن أبو  وا لقد كان 

معبًرا عن اي راب نفسللللللا، وكلان ملا بدر م جما من تج ك خلقا وانغمال فا الشللللللجوان ربة فع( قوية على 

 80 أو الوجوب من نا،ية أخر . وعلى الزمنالمت مع من نا،ية، 

يرتبط بالخصللائص الثاتية، وكثرة الشللاو  ،والشللعور بال ميز ال فسللا، الث  يدفع الشللاعر  المتنبيواي راب 

مباشلرة  لى الشلعور بالغربة، وسيطرة أ،اسيا تصابمية تغ( محا رة له فا تتاربه، مع اخ الف نوازعجا 

عا من بوافع ال عالا والفخر الث  كان يصللل(  لى برجة الح ق الموضلللوعية وال فسلللية، وأع قد أن ذلك كان باف

والغي  من تفلاون ا خرين وتقلبجم فا ال ميز وبم بونله كملا كان ير  وي صللللللور، وقد يرجع ذلك  لى عقيدة 

راسللللللخة فا نفسلللللله نابعة من عالمه الثاتا الث  كان يغر  فيه بثا ال زعة الم عالية، بون أن ي بصللللللر ،ال 

ب تميزبم وارتياببم معالى األمور، و ذا نغرنا  لى شللللعره نتد أن تحليله ل فسلللله مقدم على ا خرين، وأسللللبا

رؤي ه لألخرين، وأن بحثه عن الماانة والصدارة فا الملك والثروة والتاه، بوافع يريزية كانل وراء يرب ه 

اجده ه وتحقيق توفا مسل ويان عديدة لم يخ( م جا مسل و  نفسى مع و  أو ،سا ماب ، وذلك فشباا يريزت

 81الم ميز يقول الم  با فا  باه: 

ت وأ َِِِت كِِريِِـِِِِِِِِِِِِِ  زيِِزاً أو مِِِي  عِِِ  عَِِ

 

ِِِود ِِِن ِِِب ِِِ  ال ِِِف ِِِنِِِا وخ ِِِق ِِِن ال ِِِن طِِِع ِِِي  ب

 

                                                 
 4اء العباسيين، أ.د. صالح بن عبد هللا بن عبد العزيز الخضيري، ص: مجلة دراسات، تجربة االغتراب عند الشعر 77

 4االغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع: سميرة سالمي، ص:  78

 60المرجع السابق، ص:  79

 40، ص: 6986غ أبو النواس بين العبث واالغترابغ أحالم الزعبي، دار العودة، بيوت،  80

 244 - 243ديوان المتنبيغ، ص  81
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 فِِِِاطِِِِلِِِِّ الِِِِعِِِِز فِِِِي لِِِِظِِِِى ود  الِِِِـ

 

ِِِِِِِذ ل ولو كان في جنان الخلود ِِِِِِِـ ِِِِِِِـ ِِِِِِِـ  ـ

 

 ال بقومـِِِِِِِِـِِِِِِِِي شِِرفت بل شِِرفوا بـِِِِِِِِي

 

 وبنفسِِِِِِي فخرت ال بجـِِِِِِِِِِِِـِِِِِِِِِِِِِِِدودى

 

عر العربا، نَِتد  وعلى مس و  الغربة الشخصيَّة ال ا عبَّر ع جا شعراء العربيَّة على مدار تاريخ الش 

او فيجا يرب َه بِِمصللر بعد أْن تَرَك بالن سلليف الدَّولة الحمدانا، الث  كان بال  سللبة  لى  أبيان الم  ب ا ال ا يَشللْ

ان، ( الللث  يق حم الململلَّ ( بللاألعللداء، ثُم بللا بو ذا الم  ب ا يلمُّ بلله المَرُض مع ُيرب لله  الم  ب ا بَِمثللابللة البطللَ ويُ الل 

ا من بثه الغربة، يقول الم  ب ا ُمخاِنبًا  ر بون  للديٍق أو أنيا أو سللميٍر يُواسلليه ويُخف ف بعضللً وانفرابه بِِمصللْ

 الُحمَّى: 

تٍ  ِِِِْ ن ِِِِِ ل  ب ِِِِي ِد  ك ِِِِْ ن ِِِِِ ِر ع ِِِِْ ِِِِد ه َت ال ِِِِْ ن ِِِِِ  أَب

 

ِت  ِت أَ ِِِْ لِِِْ َف َوصَِِِِِِِِِ ِِِْ ي َِِِ ك َِِِ امِ ف حَِِِ ِِِز  َن ال  مِِِِ

 

ِِِِهِ  ي ِِِِِ َ  ف ِِِِْ ب َِِِِ ْ  ي َِِِِ ا ل حًِِِِ ر  جَِِِِ ِت مِِِِي َرحِِِِْ  جَِِِِ

 

امِ  هَِِِِ وِف َوال السُِِِِِِِِِِ ِِِِي ي لسِِِِِِِِِِ  ِِِِِ ان  ل َِِِِ ك  مَِِِِ

 

 ن بثا المد ال فسلللا التارف الث  يعلى من  ماانية الشلللعور بافي راب م ث الصلللغر كان سلللببًا من 

انية، ،ير يربة مابية ماأسلللباب الغربة ال فسلللية ال ا شلللاعل فا تتارب الم  با، وال ا تحولل فيما بعد  لى 

لم يسلل قر به الحال فا ماان لم يتد فيه تميزا نفسلليا ومع ويًا ومابيًا، ، ى كانل ر،الته بين البالب واألمصللار 

ليا بحثًا عن المال كما كان يغن البعض، و نما بحثًا عن الملك و،ب ال فوق والسلللللليابة، والشللللللغف الرو،ا 

من بم على شللللللاكل ه.، وارتبط افي راب بحياة أبا الطيب ال ا تعرض بالوجوب فا أماكن ف ي واجد فيجا  ف 

 82لحقد الحاسدين، وكان فبا فرال الحمدانا اي رابه بو افخر بسبب مرارة األسر وعثابان الشوق.

ونقف قليالً ع د بعض الشللللللعراء العباسلللللليين الثين عانوا بثه الغربة، ف ركوا شللللللعًرا خالًدا فا بثا 

الث  وقع أسيرا فا أيد  الروم،  أبو فرا  الحمدا ي  تغلغ( الحزن فا أعماقجم، فجثا المتال ياشف عن مد

فمانله سلللللليف الدولة بالفداء مما أثار وجد الشللللللاعر، واشلللللل د ، ي ه  لى أبله وأ للللللدقائه فعانى من الغربة 

 83وافي راب ما عاناه، يقول فا يرب ه عن أبله وذويه: 

ّ ِِِِا مَِِِِذاهِِِِِ ِِِِن ت رقَِِِِ َِِِِ ي ف ومِِِِِ َِِِِ  أرا ِِِِي وق

 

ّ ِِِاسِِِِِِِِِِ ِِِا في األصِِِِِِوِل الَمن  وإْن جمعتن

 

ن مسِِِِِِِِِِِِاَءاتِِِِِِي  فِِِِِِأقصِِِِِِِِِِِِاهِِِِِِ  مِِِِِِِ

 

ِِِِِرهِِِِت األقِِِِارب ِِِِا ك م ِِِِهِِِِ  مِِِِِ رب ِِِِْ  وأق

 

ِر  ر  ِِِاظِِِ ي حِِيِِِثي مِِِا كَِِ ريِِِّ وأَهِِلِِِ  غَِِ

 

ّ  وحِيِِِد وحولِي ِمن ِرجِِِالي عصِِِِِِِِِِائِِِِِ

 

نتد فيه تعبيًرا ،اًبا عن مرارة افي راب فا مت مع يغجر ناسلللله  أبي  وا وع د ال أم( فا شللللعر 

 يير ما يسرون، فا زمن اخ لل فيه المقاييا،

                                                 
 .34ظواهر التمرد في الشعر العربي المعاصر، ص  82

 ٤4ديوان أبي فراس الحمداني، دار الكتاب العربي، تحقيق: سامي الدهان، ص  83
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افان على عمق المسلل وقف»فقد كان الشللاعر ير  ال ال يق رفون الخطيئة وي غابرون بالورا وال قو ، فا  

ية من جميع بثه العوام( تُاون نسللي  السللر الممارسللانبين ما يقال وبا ما يفع( سللرا، بين ظابر القول وبين 

 84«بافي رابالغربة فا نفا أبا نوال ومن تلك المعاناة تعمق شعوره 

"وقد ان شلر افي راب الصلوفا باثرة فا العصلر العباسلا، ،ير فسلدن األخالق وضعف افيمان، 

تقاء أن يصللللللابوا فلان شللللللرن الرذائ( وأ،ا أولئك الم صللللللوفون باي رابجم فا بثا الزمان، ونلبوا العزلة ا

 85 بأمراض ذلك العصر، محاولين ألفاظ على جوبر ال فا ووجدوا بثا األمر فا قربجم من هللا."

وأخيرا: بؤفء المغ ربون اللثين علانوا فا يرب جم ألوانًا كثيرة من المشللللللاق واأللم اسلللللل طاعوا أن 

 يرسموا ل ا لو،ان تعبر عن بثه المعاناة.

 االغتراب في الشعر األ دلسي

وا،ًدا من تلك الميابين البارزة فا اس  طاق ال راث األندلسا  –شعره ونثره  – األدب األ دلسييَعدُّ و

عامة، ومعرفة أ،داثه الم عاقبة على مر السلللل ين؛ وقد كان شللللعر الح ين وافي راب فا عصللللر  المرابطين 

 .والمو،دين من أبرز المواضيع ال ا ت اولجا الشعراء فا تلك الحقبة الزم ية

عن تتربة  نسلللللانية ومعاناة ،قيقية لجا أسلللللبابجا وبوافعجا، ولجا آثاربا ون ائتجا،  وافي راب عبارة

 تلك ال  ائ  ال ا كان للمت مع ونغمه السياسية، وافج ماعية، وافق صابية المعقدة أكبر األثر فا ظجوربا.

وتتلل الغربة الماانية فا فقلد برز نوعين من افي راب: افي راب المالانا وافي راب ال فسللللللا، 

البعد عن الونن واألب(، وفراق األ،بة، وتتلل الغربة ال فسللية فا عدم اسلل طاعة الشللاعر مواءمة نفسلله مع 

الحياة ال ا يعيشللجا فا ون ه وبين عشلليرته، وفسللاب ال ال عامة واأل للدقاء خا للة، أو فا جور الدبر عليه، 

 واتساا الجوة بين أ،الم الشاعر وواقعه.

 غتراب في العصر الحديثاال

 ن افي راب قد تتلا عن المثقف العربا المعا لللر بصلللورة ،ابة للعديد من األسلللباب أوضلللحجا: 

ال مزق بين جدلية الماضللا الحاضللر، وال قليد والحداثة، وال ص وافج جاب، واألنا ا خر الث  يغزوه فا عقر 

بمعابلة األنا وا خر ويحول الحوار  لى باره ويزببا بحضلللللارة ضلللللخمة لم نشلللللارك فا  للللل عجا مما يخ( 

 للللراا، وما لبثل أن تحالفل خيون عديدة زابن نسللللي  شللللباة افي راب تعقيدا ع د العربا مث( القجر الث  

 86تفاقمل وتعدبن أنواعه كالقجر السياسا وافق صاب  وافج ماعا والدي ا.

                                                 
 40، ص: 6986، غ أبو نواس بين العبث واالغترابغ أحالم الزعيم، دار العودة، بيوت، 84

 .20سالمي، ص:  غاالغتراب في الشعر العباسي في القرن الرابع الهجريغ، سميرة 85

 «.324مجلة الموقف االدبي: عدد  86

http://www.ajrsp.com/


 
 

 
www.ajrsp.com                                                                                                   645  

 م 2021-3-5اإلصدار الثالث والعشرون | تأريخ اإلصدار:  | العلمير شنوال بحاثة لألمييكاداألة جلمال

ISSN: 2706-6495 

 
عقد الحياة بأيلب متافتجا السللللياسللللية  نَّ كثرة الحا  افي رابا ع د الشللللعراء أ للللبح م زايداً مع ت

وفا العصللللللر الحدير تزامن شللللللعر افي راب مع ما م يل به البالب العربية من  وافج ماعية وافق صللللللابية

 87اس عمار، كان سبباً فا اي راب عدٍب من الشعراء، ونفا آخرين  لى أماكن نائية. 

ةً شلللجيدة على ال َّال بين مع تَراُجع الخط  الحضلللار  لألمَّة افسلللالمية، واف قاب  المسللللمين ماان َجم أمَّ

ة  لى الحياة الحقيقيَّة بعد ف رٍة من  أمم العالم المعا ر، وبُروز نائفٍة من أب اء األمَّة ،اولَْل جابدةً أن تُعيد األُمَّ

عاف، مع ذلك لة والجوان، و لى ال َّماين بعد افسلللللل ِضللللللْ ة افيمانية بعد الث  كل ه واججَْل بثه  التموب، و لى العزَّ

ل، فعاشلللوا ُيَرباء فا أونانجم  الطائفةُ المؤم ة ظروفًا تشلللابَجَْل مع ظروف الدَّعوة افسلللالميَّة فا عجدبا األوَّ

ورة الُمْثلَى ال ا تعي  فا قلوبجم و للدوربم ونفوسلللجم، ويَرْونَجا ماثلةً فا  ال ا تراجَعل الحياة فيجا عن الصللُّ

ل.ك اب هللا تعالى، ومت مع ا  88لمسلمين األوَّ

الحضلارة افسلالميَّة ال ا ،فغَْل بُطوُن الا ب كثيًرا ع جا، وم جا ما ف يزال ماثالً للعيان فا  للمٍل 

ِره، ولِا َّجا تَْحيا ا ن ،الةً من ال خلُّف  ْمع العالم وبصلللَ ى فذا، يشلللجد أنَّ أمة عغيمةً كانل ِمْ(ء سلللَ جريح وأسللً

 الم ج  افسالما  كامالً.والتموب، والبُْعد عن األَْخث ب

، وبا القصللائد ال ا ،بربا فا سلليالن فا أث اء نفيه  ليجا مع متموعة من البارود وتعد سلليالنيان 

م، وقد قضللى الباروب  فا م فاه سللبعة عشللر عاماً تزيد قليالً، 1882 للحبه بعد فشلل( الثورة العرابية فا عام 

 ثا الماان ليعي  فيه بقية عمره.وكانل السلطان افنتليزية با ال ا اخ ارن له ب

وأمضلى فا كولومبو العا لمة سلبع سل وان، ثم ان ق(  لى َكْ د  ،ير مار فيجا عشر س وان، تعلم 

 خاللجا اللغة افنتليزية، وبرل العربية والثقافة افسالمية.

الغربة،  مويح و  بيوانه على قدر كبير من القصللائد ال ا قالجا فا الم فى، وأوبا فيجا شللاواه من أل

والبعلد عن الونن، وملا آل  ليله مصلللللليره، ولان القلار  ف يحا فا بثه الشللللللاو  ضللللللعفاً وف تخاذفً وف 

اسلل سللالما، و نما يحا ب لك ال فا القوية الصللابرة ال ا نالما خاضللل المعارك فا أكثر من جبجة. وأبلل فا 

 معغمجا البالء الحسن.

اٍل على شعر افي راب، وبا القصائد ال ا قالجا فا م فاه كمث شوقيتلقانا أندلسليان  البارود وبعد 

األندلا يحن  لى مصللر، ويعلن شللوقه  ليجا، وأشللجربا السللي ية ال ا عارض بجا سللي ية البح ر  فا و للف 

 89 يوان كسر ، ومطلع القصيدة: 

ي ْنسِِِِِِِِِِ ِِِي ِل ي يِِِْ  ِِِ ِِِل اِر َوال هَِِِ  ِِِ ِِِن الَفي ال ِِِِ ت ِِِْ  اخ

 

ي اَم أيْ سِِِِِِِِِِِ  ِِِِ ا َوأَي َِِِِ ب ي الصُِِِِِِِِِِ ِِِِِ َرا ل  اْقكِِِِي

 

                                                 
 ، صفحة أوراق ثقافية.4003/ 9مجلة فلسطين المسلمة )شهرية( ،  87

مقالة بعنوان: الئربة واالغتراب في الشاااااعر العربي قديًما وحديًثا، طاهر العتباني، شااااابكة األلوكة، تاري  اإلضاااااافة:  88

 ميالدي. 2/4/4064

 41ص:  األول.شوقي، دار العودة، بيروت، المجلد الشوقيات، ديوان أحمد  89
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ابٍ  بَِِِِ ْن شَِِِِِِِِِِ الََوةً مِِِِِ ي مِِِِي ا لِِِِِ فَِِِِ  َوصِِِِِِِِِِِ

 

سُ  َراٍت َومَِِِِِ و  ْن تَصَِِِِِِِِِِِ ُوَرْت مِِِِِِ  صِِِِِِِِِِِي

 

تْ  ر  وِب َومَِِ عِِي  ِِ ِِل ا ال بَِِِ الصُِِِِِِِ ْت كَِِِ فَِِِ  َعصَِِِِِِِ

 

سِ  لِِِِِِْ ةَ خَِِِِِِ ذ  َوةً َولَِِِِِِ لِِِِِِْ ةً حِِِِِِي نَِِِِِِ  سِِِِِِِِِِِِِ

 

ل سللببًا لاثيٍر من قصللائدبما ،و -لقد كانل يربة الباروب  ونفيه، وكثلك شللوقا ونفيه  لى األندلا 

ا يعدُّ بُثوًرا للحدير ،ول الغربة وافي راب فا الشعر العربا  وافسالما الحدير.الغربة   وافي راب؛ ِممَّ

 :  90يقول الباروب ُّ

ةً  ْربَِِِِ َّ غي ِديِِِ َر ِِِْ ي سَِِِِِِ ي فِِ امِِ قَِِِ مَِ ى بِِ فَِ  كَِ

 

 ِ ِِِِ الَئ َِِِ ِِِع اَب ال يَِِِ ِِِِ ي ث ُِِِ ن ا عَِِِ هَِِِ ِِِِ تي ب َزعِِِْ َِِِ   

 

ى لَِِ ْر عَِِ بِِِ طَِِ يَصِِِِِِِْ لِِْ ُز فَِِ َل الِِعِِِ يِِِْ ْن َراَم  َِِ  َومَِِ

 

ايِِِ ِ  َم َِِِِِِِِِ اِم الِِْ حَِِِ تِِِ ا َواقِِْ ايَِِِ نَِِِ مَِِ اِء الِِْ قَِِِ  لِِِ

 

ي َربِِِِِ َن َمشِِِِِِِِِِْ قِِِِْ امي َر ِِِِ  ِن األَيِِِِ  كِِِِي ِْْن تَِِِِ  فَِِِِ

 

َواِر ِ  وِب الِِِطِِِ  طِِِي خِِِي الِِِْ ُد  بِِِِ َن حَِِِ مِِِْ لِِِ   َوثَِِِ

 

و ذا انعطف ا نحو الشلاعر العربا المعا لر، س تد أّن انعاال افي راب عليه بان نربيًا بقدر عاٍل 

ولجثا فقد عاش الشلاعر العربا فا اي راب ُمركب ألنه  نسلان جمعا يس طيع أن ي ق( من الحسلاسلية وال وتر 

 ويشا( الالشعور الحياة الرو،ية لل وا البشر .

 االغتراب في الشعر المهجر 

ومن الصللللل ف األول شلللللعراء المجتر األمرياا الشلللللمالا والت وبا، خرجوا من بالببم مع قواف( 

والعي  ال ا كبلجللا المسلللللل عمر، وتحولوا فا مجللاجربم  لى بالبلل( مغربة ال للاز،ين للبحللر عن ،ريللة الحيللاة 

 تشدوا بروائع األشعار المعبرة، وكان للح ين  لى الونن وذكرياته نصيب ملحوظ فا أشعاربم.

فا أن اي راب نليعلة الشللللللعراء فا بلثا القرن، وفا الحقلب الال،قلة، قاببم  لى محاكاة  وف شللللللك

فا ذلك شللعراء الونن العربا والشللعراء العرب فا المجتر، فاتخثوا من اللي(  الرومانسللية الغربية، يسلل و 

 91أنيًسا، وتاقوا  لى ،ياة الاوخ، واع زلوا المدنية، وتغ وا باأللم.

ويق رب األبب العربا من اسلللل عابة شللللعر المجتر، الشللللعر الث  أضللللاف  لى األبب العربا ألوانا 

الح ين والبحلر عن الجوية المفارقة، وشللللللعراء المجتر أعابوا جلديلدة، عرف فيجلا العربا مع ى افي راب و

سلليرة الح ين ب موضللع مخ لف، تخ فا فيه سلليرة الف ح والدين الغالب، وت مو فيه سللربية موازية، الف ح ب ا ف 

ي عد  ف ح باب الرزق فا بالب يريبة، ليا الف ا العربا فيجا  ف "يريب الوجه واليد واللسللللللان"، ولان تلك 

 اناة يثن عوب األبب العربا المعا ر، واس قام به، واس و  على ساق ،داث ه، المع

                                                 
 .84 - 83غالبارودي شاعر العصر الحديثغ: د. شوقي ضيف، ص  90
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وكان يمان لجثه الموجة الصلللغيرة أن تمضلللا واسلللًعا فا اليم لوف  محاء األب اء فا الجويان التديدة، ولم يعد 

 التي( األول  ف مترب ذكر  عزيزة، مقطوعة عما بعدبا.

الونن العربا بالًبا ناربة لعقولجا ومبدعيجا وكثير من ولان الغروف الموضلوعية ال ا جعلل من 

كفاءاتجا، بعد افسللللل قالل الث  أعقب ه ،اومان ون ية، جاءن فا ظروف مرتباة، وأمام  رث ثقي(، وا، الل 

فلسلللطين؛ جعلجا أسللليرة ارتتافن م  افرة المسلللعى، وضللليقة األفق من جانب آخر، وبثا ما أوب  بالمبدعين 

ن أكثر أمانا وبفئا وأم ا، وتأتا قضلللية فلسلللطين في ز  أب اؤه  لى ججان األرض األربع، بالجرب  لى فضلللاءا

األولى من اللب انيين والسوريين، وفا األمرياي ين برزن أسماء جبران خلي( جبران،  المجترينوكانل ك يبة 

 92. يليا أبو ماضا، وميخائي( نعيمة، وشفيق معلوف، و ليال فر،ان، ونسيب عريضة، وييربم

باجر الفلسللللللطي يون  لى البالب العربية، وف نعثر  ف على أسللللللماء قليلة م  اثرة فا المجاجر الغريبة 

كإبوارب سلعيد فا الوفيان الم حدة، والشلاعر ،سين راشد، والروائا ،ليم بركان فا الماان ذاته، وريم أن 

ان والوفي واألرج  ينن فا البرازي( أ واتا ب ا وب اك  ف أنجا لم تشا( ظابرة كتماعان المجتر ال ا كثر

 الم حدة.

و، ى ا ن وشللللللملل قطاعان واسللللللعة من المبدعين  1336وتأتا الجترة العراقية المم دة م ث عام 

العراقيين فا مخ لف ضلللروب الا ابة، باجروا  لى البالب العربية كسلللورية واألربن والخلي  واليمن وتونا، 

س راليا، ومن الصعوبة بماان ،صر أسماء المجاجرين،  ف أنه من الواجب و لى الوفيان الم حدة وأوروبا وأ

القول  نجم شلللالوا ظابرة فا كثير من البلدان ال ا اسللل ون وبا، وكان نشلللانجم ملحوظا، فأسلللسلللوا الم  ديان 

 والتماعان األببية، ريم أن م جم من عاب فا الس وان الماضية  لى بلده.

األخيرة  ففا ال زو  السللللور  األكبر بعد تحول البالب  لى سللللا،ة  وتبقى الجترة السللللورية اولعلجا

،رب، باجر قسم كبير  لى تركيا ومصر وبالب الخلي  واألربن وأوروبا وأمرياا، وبدأن تغجر سمان األبب 

 المجتر  فا ال صوص التديدة.

لجترة األول كان األوائ( سلليغلون األكثر تأثيًرا، ألكثر من سللبب، م جا أن قرار ا المجترينيير أن 

بجلدف الالعوبة ومن ب لا فقلد كلان ، ي جم قاسلللللليا، عاا المجاجرين التدب، الثين لم يقطعوا  للللللل جم بالبالب 

وي وقعون الو للول  ليجا بأسللرا مما يف رضلله واقع األ،داث، ثم  ن وسللائ( افتصللال الحديثة أفسللدن ك( ما 

 يأخث بالح ين والشوق  لى م ارة الشعر.

العربا بعد الحرب العالمية الثانية مسلللللر،ا لل غيران وال طوران على مخ لف  ولقد أ لللللبح الونن

األ لللعدة والميابين، وقد ظجرن فا السلللا،ة األببية العربية تياران شلللعرية مسللل حدثة تدعو لل تديد ولل عبير 

 ابصللدق عن ما يعانيه  نسللان العصللر الحدير من  للراعان وتأثيربا على نفسللي ه، وقد بدأن بثه الموجة ف

 العراق الث  كان يعي  مر،لة مضطربة وقلقة؛ 

                                                 
 40ص: م،4066 أدب المهجر، عيسى الناعوري، األردن، 92
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،ير تااتفل األزمان السللللياسللللية وافق صللللابية وافج ماعية وما ن   ع جا من اتتابان سللللياسللللية يمي ية أو 

يسللارية؛ ل خلق يربة قاسللية كابدبا الشللعراء، من بي جم: بدر شللاكر السللياب، فانعاسللل فا قصللائده مشللاعر 

ق والضللللللياا، وقد عانى الشللللللاعر من أنمان مخ لفة من الغربة االماانية الثورة والرفض واف،سللللللال بلالقل

 93والزمانية وافج ماعية والسياسية  

 94يقول السياب فا قصيدته" بين الرو  والتسد"

ِِِِه ِِِِات ِِِِه الشِِِِِِِِِِعِِِِر مِِِِن ري ِِِِي  أوحِِِِى إل

 

ِِقِِِد  ِِع ِِفِِو  وت ِِن ِِحِِِل بِِِه ال  سِِِِِِِِحِِرا ت

 

 بِِِِاتِِِِت تِِِِخِِِِلِِِِ  فِِِِي األعِِِِالِِِِي روحِِِِه 

 

  شِِِِِِِِِِوى وبِِِِات خِِِِيِِِِالِِِِه يِِِِتصِِِِِِِِِِعِِِِد

 

ِِِِا هِِِِد  ي واهِِِِي  ِِِِان كِِِِأن خِِِِطِِِِب ِِِِكِِِِي  ال

 

ِِِهِِِد  ِِِن ِِِت ِِِطِِِول مِِِا ي  قاو  الشِِِِِِِِِفِِِا  ل

 

ِِِِار  ِِِِن قِِِِوام ف ِِِِطِِِِل م ِِِِع ِِِِم  وهِِِِو ال

 

 يسِِِِِِِِِبِِِي الِِِعِِِيِِِون ووجِِِنِِِة تِِِتِِِورد 

 

ِِِِِِِِِوى أحِِِالمِِِه  ِِِ  يِِِعِِِى مِِِن مِِِال س  ل

 

ِِِِد ِِِِف ِِِِن ِِِِروة ال ت ِِِِهِِِِا مِِِِن ث ِِِِى ب ِِِِف  وك

 

فغياب القيم الرو،ية، وسلللللليطرة قيم المدي ة ذان الم فعة ال بابلية، عمق لد  الشللللللاعر اف،سللللللال 

وزرا فا نفسلللله بثور الشللللك والقلق، فبرزن فارة العبر الوجوب  وعبر الشللللعراء عن اي رابجم باف،بان، 

الوجوب ، بقضايا مخ لفة، فأ بح الحب باعثا من بواعر القلق وافي راب، بعد أن فقد نقاءه ونجارته، و،اب 

وبو ما عمق من  عن مع لاه الحقيقا، لاونله ي طلق من واقع محاوم بعالقلان ثقلافيلة خلانئة ويير مسلللللل قرة،

 يربة الشاعر وفقدانه لثاته و نساني ه.

ونسلل خلص مما سللبق أن افي راب عموًما يمث( ،الة نفسللية شللعورية يمر بجا الفرب ،ين ياون ب اك 

خل( فا توافق الثان مع العالم الداخلا أو الخارجا، وذلك ألسلللباب م عدبة قد تاون خارجية م علقة بالمت مع 

ط الخلارجا كال(، أو باخليلة ت علق ب فسلللللليلة الفرب وعوالمله اللداخليلة، وبلثا بدوره أفرز أو الطبيعلة أو المحي

 لالي راب مغابر وأشااًف تعدبن أسبابجا وت وعل باخ الف المت معان والعصور.

فجا ف  ،معاشللهوقد  لر  نقاب عديدون بأن تربة افي راب ع د الشللاعر العربا ليسلل تربة ،قيقية 

للشلللعراء الغربيين؛ ،ير ان الشلللاعر العربا فا العصلللر الحدير كان على  للللة وثيقة  تعدو أن تاون تقليدا

بالشلللعر افوروبا، وكان يحاول محاكاته شلللاالً ومضلللمونًا، ويتب أن نضلللع فا الحسلللبان. ولا ا أر  بأن 

 صللرالشللاعر العربا من اسلل فاب من بثه البيئة واسلل طاا أن يعبر عن بثا المع ى؛ و"بثا العصللر  نما بو الع

الحدير با( ما أتى به من تتديد واب اار فا ال ا ولوجيا، وفا علم ال فا وافق صلاب وافج ماا، وبو بال سبة 

 للشعراء العرب يعد عصر  راا سياسا وتغير فا القيم وافيديولوجيان،

                                                 
 1ص  راضي،االغتراب في الشعر العراقي محمد جعفر  93

 330، ص6984ر العودة، بيروت، الديوان، دا 94
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 ،ساسا، وقد أب  بثا كله مع ما أ،رزه الشلاعر العربا من ثقافة واسعة ر،يبة اففاق،  لى أن أ بح أربف  

وأشللد وعيا باأل،داث ال ا تدور ،وله، ويدن رؤي ه لمشللاالن ،ياته المابية والرو،ية أكثر عمقًا و،دة، فا 

شللعوره وقدر افنسللان فا بثه الحياة، كما تراءن نغرته للمت مع والاون بعامة شللعره ذو بعد ورؤية  نسللانية 

 95شاملة"

اء فعبروا عما يتول فا أنفسللللجم با(  للللدق وقد ياون افي راب بو بافع ٌ  لى نبو  بعض الشللللعر

 وم جم من ير  افي راب يقف ،اجًزا قويًا ومانًعا لإلبداا.

ومما سللللبق نقول  ن ظابرة افي راب ازبابن ،دتجا وكثر ال عبير ع جا فا القصللللائد الحديثة واتخث 

، خالل مشاعر الحزن بثا ال عبير وجوبا مخ لفة تحي(  لى عمق تأثر الشاعران واي رابجن، وي ضح ذلك من

 واأللم، وال شاؤم، واليأل، والرفض، والالن ماء.

 96ونماذج من شعربن وعبرن الشاعرة فدو  نوقان: 

 حياتيِ حياتي أسًى كلَها....

 وهذا شبابي

 أمان كوابي

 شباب سقا  األسى وروا 

 إقا ما دعته إليه الحيـا 

 وأشواقهاِ شد  ألف غل

 وطوقه ألف طو  مذل

 شباب عـذاب

 رهن اغتراب

فجا تعي  ،الة من القجر ال فسا وافي راب، وبـلللللثه الحالـلللللة مفروضـلللللة عليجا، ،ير شعرن أن 

مت معجلا بعلاباتله وتقلاليلده يحلاول أن يتع( م جا مترب امرأة تعي  فا القمقم الحريما بثلن و بانة كما تعي  

الغاضللب، وف تسلل طيع ال مرب عليه  ييربا من ال سللاء، وبا تـلللللللرفض بثا الواقع، ولا ّجا ف تملك اف، تاج

 والخروج عن المألوف، فالخوف ي ملّاجا "م ث الطفولة والخوف.

                                                 
س. مورية غالشاااعر العربي الحديثغ، ترجمة شااافيع السااايد وساااعد مصااالوح، دار غريب للطباعة والنشااار والتوزيع،  95

 .369، ص: 4003القاهرة، 

 ٤١-٨٨األعمال الشعرية الكاملة، ص 96

http://www.ajrsp.com/


 
 

 
www.ajrsp.com                                                                                                   650  

 م 2021-3-5اإلصدار الثالث والعشرون | تأريخ اإلصدار:  | العلمير شنوال بحاثة لألمييكاداألة جلمال

ISSN: 2706-6495 

 
وتتد بثا الشعور فا معغم قصائدبا الثاتية، فال مع ى لحياتجا، وف أمـللل( يضاء لجا الدرب. وتؤكد 

ب األم( والسعابة والحفا قصيدتجا "تاريخ كلمة" أن تترب جا مع الحياة تتربـللللللة  نسان بثا العصر الث  فقد 

 97الصابق: 

 إ سان هذا العصر قاحــل فقير

 تآكلت جذور ِ تسـطحت أبعاد 

 سًدى  ريد الحّ أن ينمو وال...

 وظَل هاجس الموت يقل  فدوىِ ويقض م اجعها في مراحـل حياتهـا المختلفة.

 98: وتطالع ا الشاعرة" نازك مالئاة" ف عبر عن اي رابجا ال فسا وتقول

 هذ  القرى حلو أحالميخيبت 

 فال رس  للسعادة فيها

 ليس يدر  الراعي المعذب مأواها

 مرة من بنيها وال كان

 خدعتني األوهام ليس لدى الراعي

 رخاء الحياة ليس لديه

 فهو قاك الكدود تصهر  الشمس

 على قدميه ويقسو الحصى

والشللللام والعراق ربما الريم من أن فارة افي راب فا الشللللعر العربا ارتبطل أكثر بمصللللر  على

ن يتة الحروب والجتران  ف أن الشلللاعرة وال اقدة العمانية ب. سلللعيدة خانر الفارسلللا اخ ارن افي راب فا 

شللللللعر المرأة الخليتيلة موضللللللوعلاً ألنرو،ة الدك وراه ال ا نال جا فا كلية بار العلوم جامعة القابرة. ل مجد 

 بثا ال حو من قب(. علىديدة الخصو ية لم ي وقف أمامجا أ،د الدرب أمام البا،ثين وال قاب لدراسة ظابرة ش

ومن نماذج ال مرب والرفض وافي راب عبرن الشللاعرة سللعاب الصللبا  قولجا فا قصلليدتجا "أ،زان 

ال ال وتصلرفان أب( الاويل ال ا ترفضجا بشدة وتطالب زوججا بالعوبة السريعة والجروب  "؛ م  قدةسلائحة

يم الث  يسمونه بالببا، فجا فا القابرة تعوب  لى الونن، وفا الاويل تغ رب"  نجا  لى القابرة من ذلك التح

 99مفارقة كبيرة تتسدبا الشاعرة: 

 "سائحة أ ا...أجوب في الورى كل  ف اء

                                                 
 .٤٨٤المرجع السابق، ص 97

 600، ص6، جديوان، نازك ا لمالئكة 98

 12، ص: 6994ديوان أمنية: سعاد الصباح، دار سعاد الصباح،  99
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ِ بعدك شالل دماء  ولي فؤاد  اسف 

 والعنكبوت  اسج  في داخلي بيت شقاء

 فال أرى لي سلوة في غربتي سوى البكاء

 دمعي الغزار أدم ي السماءوما رثت أل

 جهن    بال هواء كأ هفي بلد 

تعبر عن اي رابجا السلللللياسلللللا ورفضلللللجا للواقع السلللللياسلللللا ال ا تمر به حمدة خميس  لشلللللاعرةا

 :  100بالببا

 ه  في ا تظارك

 تألين كالعر 

 أو كالوالدة

 تأتي مواسمها-ه  في ا تظار البيادر

 فال تفتحي شرفات البكاء

 أرتديتم في الشو 

 ارتديت اغترابي

ومن افي راب السلياسلا فا الشلعر الخليتا ال سلو  الشاعرة زكية مال هللا وعبرن عن افي راب 

 101: من بيوانجا "من أسفار الثان" فا قصيدتجا "بعر جديد " تقول

 وحيًا تنبعث بهذا الليل

 الرب سماواتلتباركم 

 تيم ي شطر 

 تنفخ في بوقي

 تيقرؤ ي ريات الوصل

 جدوتراتيل الو

 

 

                                                 
 8، ص: 6908ديوان غاعتذار للطفولةغ، حمدة خميس، دار الئد، البحرين، سنة  100

 م.6996، سنة 6ديوان من غأسفار الذاتغ زكية مال هللا، بيروت، ط 101
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 الخاتمة

وفا الخ ام بثا ججد مقّ( أقدمه للت ة الم اقشللللللة، وأرجو أن يحغى بع اية ال ب ا األكابيما اللطيف، 

 الث  يشثب برفق ال ا ح األمين، ف أتا ثمار ال تويد نيّعة سلسة بإذن هللا تعالى.

 النتائج

 ف  لخص فا ال الا: 

 ال أكيد على تأثير الغروف افج ماعية وافق صابية على ال تربة افي رابية  .1

ال أكيد على اخ الف افسلل تابة الف ية من شللاعرة  لى أخر ، وانعاال مغابر افي راب ف ياً بما  .2

 وخصائص ف ه الشعر . ري اسب موببة ك( شاع

الغروف المحيطة بالفرب  جميعال أكيد على أن افي راب ظابرة  نسلللللانية م شلللللاباة، ت داخ( فيجا  .6

تعوب فا األسللللال  لى الايفية ال ا نشللللأ بجا الفرب أو الثقافية والحضللللارية  ال فسللللية؛ ال اسللللواء 

 .والم مثلة فا جلة من العوام( افق صابية وافج ماعية والسياسية

اب قد ي شلأ فا أ،د جوانبه ن يتة لمعاناة افنسلان مشاالن عصره وأزماته ال أكيد على أن افي ر .2

 ووعيه واك شافه ال  اقضان ال ا تسوب المت مع.

ال أكيد على  ن افي راب يمث( ،الة نفسية شعورية يمر بجا الفرب ،ين ياون ب اك خل( فا توافق  .1

تاون خارجية م علقة بالمت مع أو  الثان مع العالم الداخلا أو الخارجا، وذلك ألسلللباب م عدبة قد

الطبيعة أو المحيط الخارجا كا(، أو باخلية ت علق ب فسللللللية الفرب وعوالمه الداخلية، وبثا بدوره 

 أسبابجا وت وعل باخ الف المت معان والعصور. وأشااًف تعدبنأفرز لالي راب مغابر 

 ال أكيد على أن أكثر أنواا افي راب بو افج ماعا وال فسا  .0

ل أكيد على أن مفجوم افي راب ال فسللللا ي تسللللد بمغابر العزلة ال اتتة عن  ،سلللللال الفرب بأن ا .7

 ا خرين ف يواكبونه فاريًا.

ال للأكيللد على أن معتم افي راب معتم سللللللوباوّ ، تشلللللليع فيلله ألفللاظ اليللأل وافنجزام والخوف  .8

 والحزن.

 ال أكيد بأن للطبيعة أثًرا واضًحا على ألفاظ افي راب. .3
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